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Reinventing University 
จะพลิกโฉมมหาวิทยาลัยได้อย่างไร

1

รศ.ดร.รฐัชาต ิมงคลนาวนิ

อนุกรรมการดา้นการพลกิโฉมมหาวทิยาลยั กกอ.

และคณะอนุกรรมการฯ



“ประเทศตอ้งการใหม้หาวทิยาลยัเป็นแนวหน้า (Forefront)

ในการขบัเคลือ่นประเทศสู่ Value-based Economy”

พลกิโฉมเพือ่ความเป็นเลศิและสรา้งก าลงัคนขัน้สงูตามความตอ้งการประเทศ

จดุเปลีย่นมหาวทิยาลยัไทย

2

กา้วกระโดดตามความถนัด

เพือ่ตอบโจทยป์ระเทศ



การพลกิโฉมมหาวทิยาลยั

ตอ้งกา้วกระโดด ไม่ใช่ คอ่ยเป็นคอ่ยไป

Transformative Incremental

From   Ability to Support to POWER TO LEAD
3



4

กระแสผลกัดนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาทัว่โลก
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ปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่ ด้านการสร้างบัณฑิตและพฒันาก าลังคน

การอุดมศึกษาไทย สร้างบัณฑิตและพัฒนาก าลงัคนในทกุช่วงวัย (Lifelong Learning) ให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจรยิธรรม และ
มีสมรรถนะ (Competency) ที่จ าเป็นที่สามารถรองรบักับสังคม และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไปอย่างฉับพลัน (Disruption) ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน (Competitiveness) ของประเทศในระดบัสากล โดยส่งเสริมให้
เกิดการสร้างบณัฑิตและพัฒนาก าลงัคนร่วมกบัภาคส่วนตา่ง ๆ เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน 

แนวทางการด าเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาอุดมศึกษาฯ
1. การก าหนดนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างบัณฑิตและพัฒนาก าลังคน ตามปรัชญาอุดมศึกษาฯ เช่น 

การก าหนดสัดส่วนของหลักสูตรทั้งที่เป็น Degree และ Non-Degree ที่สอดรับกับปรัชญาอุดมศึกษาฯภายใน 5 ปี เป็นต้น 
2. ปรับปรุงระบบการจัดสรรและการสนับสนุนงบประมาณสถาบันอุดมศึกษาให้สอดรับกับปรัชญาอุดมศึกษาฯ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการให้การจ้างงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่อิงสมรรถนะและทักษะของบัณฑิต
4. ปรับปรุงระบบมาตรฐานการอุดมศึกษาให้สอดรับกับปรัชญาอุดมศึกษาฯ
5. ปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับให้เอื้อต่อการสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่สามารถขับเคลื่อนอุดมศึกษาตามปรัชญาการอุดมศึกษาฯ
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5  FLAGSHIPS

1. การเร่งสรา้งและพัฒนาก าลังคน
ของประเทศ 

2. การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

3. การขับเคลือ่นความเป็นสากล 4. การจัดท าและใช้ฐานขอ้มูล
การอุดมศึกษา

5. การยกระดับธรรมาภิบาลใน
สถาบันอุดมศึกษา 

(2563-2566)
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ศูนย์กลางเศรษฐกิจของ
อนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง

พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัยและ
ภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและ

บริการที่มีมูลค่าสูง

ฐานเศรษฐกิจชั นน า

เมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลก
ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน  ามันประเทศ
เมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอ่ืน

ของโลก

แหล่งผลิตภาคเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ของประเทศ และเมืองชายแดนเชื่อมการค้า/

การท่องเที่ยวกับภาคใต้และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของมาเลเซียและสิงคโปร์

เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง
เช่ือมโยงเศรษฐกิจกับประเทศใน GMS ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง

วัตถุประสงค์ 
เพื่อยกระดับ
การผลิตและ
การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการ 
เช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่าเศรษฐกิจภาคกับ
ประเทศ/SEA เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน/
ผู้สูงอายุ และแก้ปัญหาทรัพยากร
เป้าหมาย/ตัวชี วัด
รายได้ท่องเที่ยว-การค้าชายแดนเพิ่มขึ้น
Growth ไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ
สัดส่วนคนจนลดลง
ผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบสวสัดิการเพิ่มขึน้
พื้นที่ป่าต้นน้ าเพิ่มขึ้น
วันที่ค่าฝุ่นขนาดเล็กเกินมาตรฐานลดลง

วัตถุประสงค์ 
• เพื่อแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานของภาค 
• เพื่อดูแลคนจน/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ
• ยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่
• เช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่าเศรษฐกิจภาคกับประเทศ/

SEA เพื่อพัฒนาภาคอีสานเปน็ศูนย์กลาง
เศรษฐกิจของ GMS

เป้าหมาย/ตัวชี วัด
• พท.เสี่ยงภัยแล้งลดลง พท.ชลประทาน/ ปริมาณ

กักเก็บน้ าเพิ่มขึ้น
• สัดส่วนคนจนลดลง
• Growth ไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ
• มูลค่าการค้าชายแดนเพิม่ขึ้น
• รายได้การท่องเท่ียวเพิ่มขึน้

วัตถุประสงค์ 
เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของ กทม.
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
เพิ่มขีดความสามารถ/ยกระดับการผลิต
เพื่อฟื้นฟ/ูรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติ

เป้าหมาย/ตัวชี วัด
กทม.ได้รับการจัดล าดับเป็นเมืองที่มี
คุณภาพชีวิตชั้นน าในโลกดีขึ้น
ประชาชนมีความปลอดภัย รายได้ ทท. 
GRPเกษตร-อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 
คุณภาพน้ าแม่น้ าเจ้าพระยา-ท่าจีนตอนล่าง
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ขยะถูกก าจัด
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
เพิ่มขึ้น

ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคใต้ชายแดน
วัตถุประสงค์
เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทาง
เศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคท่ัวถึงมากขึ้น
พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันพัฒนา
เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่
สร้างสมดุลของระบบนิเวศ
เป้าหมาย/ตัวชี วัด
จ านวนคนจนลดลง มูลค่าการลงทุนใน
พื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น เมือง
ศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่เพ่ิมขึน้
พื้นท่ีป่าไม้ ปริมาณน้ าเพื่อการ

อุปโภคบริโภคและการเกษตรเพิ่มขึ้น
คุณภาพส่ิงแวดล้อมดีขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียว
ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว
คุณภาพชั้นน าของโลก พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูป
ยางพาราและปาล์มน้ ามันแห่งใหม่ของภาคและ
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม พัฒนาสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า และ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเท่ียว 
การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และการเชื่อมโยงการค้า
โลก
เป้าหมาย/ตัวชี วัด
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเพิ่มขึ้น
ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวเพิ่มขึ้น
รายได้จากการท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนายกระดับการผลิต
และการแปรรูปเพ่ือสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรหลักของภาค
เพื่อพัฒนาเมืองชายแดน (สุไหงโก-ลก 
และเบตง) ให้เป็นศูนย์กลางการค้า การ
ท่องเท่ียวของภาค และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนด้านรายได้ 
การศึกษา และสาธารณสุข
เป้าหมาย/ตัวชี วัด
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเพ่ิมขึ้น
มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้น
รายได้จากการท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้น
อัตราตายมารดาและทารกลดลง



เป้าหมาย

เพือ่พลกิโฉมประเทศ 

(Reinvent the nation) 

ดว้ยมหาวทิยาลยั โดย

การ

• สรา้งและพฒันาคนใน

ศตวรรษที ่21

• การสรา้งองคค์วามรู ้

และนวตักรรมเพือ่

ขบัเคลือ่นประเทศตาม

แนวทาง Value-based 

economy

• การท างานแบจตรุ

ภาค ี(Quadruple 

Helix)
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หลกัการ

• การพฒันาความเป็น

เลศิของ

สถาบนัอดุมศกึษา ที่

สอดคลอ้งกบัทศิทาง

และความตอ้งการของ

ประเทศ

• การผลติก าลงัคน

ระดบัสงูเฉพาะทางตาม

ความตอ้งการของ

ประเทศ

11



วตัถุประสงค ์(Objectives)

1. กลุ่มการพฒันาการวจิยัระดบัแนว

หน้าของโลก

มุ่งเนน้การสรา้งและพฒันาบุคลากรตอบโจทย ์

ตลาดแรงงานระดบัโลก สรา้งองคค์วามรูแ้ละ

นวตักรรมทีเ่ป็นทศิทาง

ของประเทศและมคีณุภาพ

ระดบัโลก

2. กลุ่มการพฒันาเทคโนโลยแีละส่งเสรมิ

การสรา้งนวตักรรม 

มุ่งเนน้การสรา้งและพฒันาบุคลากรตามความ

ตอ้งการของอตุสาหกรรม สรา้งเทคโนโลยแีละ

นวตักรรมตามทศิทางและ

จดุเนน้ของประเทศ3. กลุ่มการพฒันาชมุชนเชงิพืน้ที ่ 

มุ่งเนน้การสรา้งและพฒันาบุคลากรทีม่ทีกัษะสงู

ตามความตอ้งการของทอ้งถิน่ และพฒันา

ทอ้งถิน่ดว้ยองคค์วามรูแ้ละนวตักรรม4. กลุ่มการพฒันาปัญญา

และคุณธรรมดว้ยหลกั

ทางศาสนา 

มุ่งเนน้การน าค าสอนทางศาสนาตา่ง ๆ มาผสมผสาน

กบัวชิาการ เพือ่มาปรบัใชใ้นการเรยีนการสอนและวจิยั

ใหเ้หมาะสมกบัสภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นไป ปลกูฝัง

จติส านึกและคณุธรรมทีด่งีาม

5. กลุ่มการผลติและ

พฒันาบุคลากร

วชิาชพีและสาขา

เฉพาะ 

มุ่งเนน้การพฒันาผูเ้รยีนใหม้ทีกัษะ ความรู ้เสรมิสรา้ง

บุคลากรสูค่วามเป็นมอือาชพีเฉพาะทาง ใหส้ามารถ

ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของตลาด
12



การปฏริปูระบบบรหิารในมหาวทิยาลยั

ระบบบรหิาร

บุคลากร

การเรยีนการสอน

วจิยัและนวตักรรม

ระบบการเงินและ

งบประมาณ

การแกข้อ้จ ากดั 

• เนน้สมรรถนะและจรยิธรรม

• การบรหิารผูท้ีม่คีวามสามารถพเิศษ (talent)

• การดงึดดูผูท้ีม่คีวามสามารถสูงจาก

ตา่งประเทศ

• การเคลือ่นยา้ยบุคลากรกบัหน่วยงานอืน่ 

• ระบบ adjunct assignment เป็นตน้

คณุภาพสงู

มจีดุเนน้

• มจีดุเนน้ (focus) ตรงกบัยุทธศาสตร ์

มหาวทิยาลยั และสอดคลอ้งกบัการพลกิ

โฉมมหาวทิยาลยั

• Outcome-oriented

ปลดล็อคขอ้บงัคบั ระเบยีบ และประกาศ

มหาวทิยาลยัทีเ่ป็นอปุสรรคแกก่ารท างานของ

บุคลากร เพือ่ใหส้ามารถใชค้วามรู ้

ความสามารถท างานตามเป้าหมายโดยยดึ

ผลสมัฤทธิข์องงาน

Management

Transformation

ธรรมาภบิาล
• ปรบัหรอืแกไ้ขระบบธรรมาภบิาลการบรหิาร

มหาวทิยาลยัใหเ้นน้การท างานทีโ่ปรง่ใส มคีวาม

รบัผดิชอบ (accountability) กบังานทีไ่ดร้บั

มอบหมายในทุกระดบั

• การท างานทีย่ดึนโยบายทีถ่า่ยทอดจากระดบัสภา

มหาวทิยาลยั สูผู้บ้รหิารทุกระดบั และผูป้ฏบิตังิาน 
13



กฎหมายและระบบงบประมาณ

พรบ.อดุมศกึษา พรบ.ววน.

45(1) 17(1)

17(2)

งบบคุลากร
งบรายจา่ยประจ าและรายจา่ยตามภารกจิ

กองทุน ววน.

หน่วยใหทุ้นวจิยั PMU

โครงการพลกิ

โฉม
มหาวทิยาลยั

งบด าเนินงาน รายจา่ยประจ า ลงทุน

45(2)

ยุทธศาสตรพ์ลกิโฉมมหาวทิยาลยั

กฎกระทรวง (อยู่ระหวา่งการ

พจิารณาของคณะกรรมการ

กฤษฎกีา)

งบลงทุนและงบเงินอดุหนุนเพือ่พฒันาความเป็นเลศิ

ของสถาบนัอดุมศกึษา และการผลติก าลงัคนระดบัสงู

เฉพาะทางตามความตอ้งการของประเทศ และเงนิอดุหนุน

วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

คน (พืน้ฐาน)

ยุทธศาสตร ์(พืน้ฐาน)

วทิยาศาสตร ์

วจิยัและนวตักรรม

45(3)

14



ระบบงบประมาณสนับสนุนการวจิยัและนวตักรรม

จากกองทนุสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

กองทนุสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม (ววน.)

กสว.

สกสว.
คณะกรรมการ

อ านวยการ

สกสว.

7 PMUs มหาวทิยาลยั กระทรวงอืน่ ๆ

มหาวทิยาลยั สถาบนัวจิยั เอกชน

PMU-A PMU-B PMU-C วช. สวก. สวรส. NIA

Competitive

&

Commissioning

ส านักงบประมาณ

Strategic Fund
ปี 2564 = 11,258 ลา้นบาท (56.5%)

Fundamental Fund
ปี 2563 = 8,658.63 ลา้นบาท (43.5%)

Basic

Research
ปี 2563 = 3,200 ลา้นบาท

(16.1%)

Basic

Function
ปี 2563 = 5,458.63 ลา้นบาท

(27.4%)

พรบ.ววน. มาตรา 17(2)
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แผนพลกิโฉมมหาวทิยาลยั



17



18



19



20



21



22



มาตรา 24 วรรคสาม แห่งพระราชบญัญตักิารอดุมศกึษา พ.ศ. 2562 ก าหนดใหก้ารจดัสถาบนัอดุมศกึษาเป็นกลุ่ม      และ

การก าหนดมาตรการส่งเสรมิ สนบัสนุน ประเมนิคุณภาพ ก ากบัดูแล และจดัสรรงบประมาณ รวมทัง้ การก าหนดกลุ่ม

สถาบนัอดุมศกึษาและการใหค้วามสนบัสนุนเป็นพเิศษ เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเง่ือนไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

การจดักลุ่มสถาบนัอดุมศกึษา ตามกฎหมายวา่ดว้ยการอดุมศกึษา

กฎกระทรวงการจดักลุ่มสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. 2564

มผีลบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมายโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา  เมือ่วนัที ่25 มนีาคม 2564



1
2

3
4

5 6

หมวด 1

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร 

และเง่ือนไข

ในการจดักลุ่ม

หมวด 2

มาตรการ

สง่เสรมิและ

สนบัสนุน

หมวด 3

การประเมนิ

คุณภาพ

หมวด 4

การปฏรูิประบบควบคุม

และก ากบัดูแล

สถาบนัอดุมศกึษา

หมวด 5

การจดัสรร

งบประมาณใหแ้ก่

สถาบนัอดุมศกึษา

หมวด 6

การตดิตามผลสมัฤทธิ ์

กฎกระทรวงการจดักลุ่มสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. 
2564



หมวด 1

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร 

และเง่ือนไข

ในการจดักลุ่ม



ขัน้ตอนการด าเนินการ



พฒันาระบบการผลติบณัฑติ ก าลงัคน                     

และการเรยีนรูต้ลอดชวีติเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของประเทศและรองรบั                    

การเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต โดย

เน้น การรว่มมอืกบัภาคเอกชน ภาคประชา

สงัคม        และชมุชนปรบัปรุงและพฒันาระบบวจิยัและนวตักรรม

ของสถาบนัอดุมศกึษา เพือ่ใหภ้าคเอกชน 

ภาคประชาสงัคมและชมุชนน าไปใชป้ระโยชน์

ไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

และส่งเสรมิผูเ้รยีนใหเ้ป็นผูป้ระกอบการ
สรา้งเสรมิบุคลากรศกัยภาพสูงและส่งเสรมิ           

ใหบุ้คลากรดงักล่าว ไปท าการเรยีนการสอน               

การวจิยั และการสรา้งนวตักรรมในหน่วยงาน

อืน่ท ัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และชมุชน โดยให้

ถอืวา่เป็นการปฏบิตัหิน้าที ่ใน

สถาบนัอดุมศกึษาตน้สงักดัและใหไ้ดร้บั

คา่ตอบแทน ตลอดจนสามารถน าผลงานมา

ใชใ้นการยืน่ขอต าแหน่งทางวชิาการได ้

ใหบุ้คลากรน าผลงานทีไ่ดจ้ากการปฏบิตัิ

หน้าทีไ่ปหาประโยชนท์างเศรษฐกจิไดโ้ดย

อาจม ี        หรอืไม่มกีารแบ่งผลประโยชน์

กบัสถาบนัอดุมศกึษาทีต่นสงักดั ตาม

ระเบยีบของสถาบนัอดุมศกึษาตน้สงักดั

ของตน

พฒันาระบบการบรหิารจดัการ

สถาบนัอดุมศกึษา กลไกการเงินและ

งบประมาณ โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศหรอื

นวตักรรมอืน่ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัการจดัการ

อดุมศกึษา และเพือ่ใหเ้กดิ                    ธรรมาภิ

บาล รวมทัง้พฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรให้

ทนัตอ่การเปลีย่นแปลงของโลก

27

01

02

03

04

05

มาตรการท ัว่ไป

หมวด 2มาตรการส่งเสรมิและสนบัสนุน



1
ใหทุ้นหรอืสนบัสนุนใหบุ้คลากร          

ในสถาบนัอดุมศกึษาไปปฏบิตัิ

หน้าทีใ่นตา่งประเทศหรอื               

ในหน่วยงานทีม่ชีือ่เสยีงระดบั

โลกทัง้ในภาครฐัและ

ภาคเอกชน                โดยให้

ถอืวา่ เป็นการปฏบิตัหิน้าที ่ใน

สถาบนัอดุมศกึษาตน้สงักดัและ

ใหไ้ดร้บัคา่ตอบแทน ตลอดจน

สามารถน าผลงานมาใชใ้น

การขอต าแหน่งทางวชิาการได้

2
สง่เสรมิการดงึดูดบุคลากร                 

ซ ึง่มคีวามสามารถสูงท ัง้ทีม่หีรอืไม่มี

สญัชาตไิทย ใหเ้ขา้มาด าเนินการ

วจิยัและสรา้งนวตักรรมในประเทศ

เป็นทีป่รกึษาโครงการวจิยัและ

นวตักรรม โดยมแีรงจูงใจตา่งๆ และ 

การไดร้บัคา่ตอบแทนและคา่ใชจ้า่ย

อืน่ ในอตัราทีแ่ข่งขนักบั

ตา่งประเทศได ้รวมทัง้สง่เสรมิให้

บุคลากรซึง่มหีรอืไม่มสีญัชาตไิทย

ด าเนินการวจิยัและสรา้งนวตักรรม

ในตา่งประเทศเพือ่ใหไ้ดง้านวจิยัและ

นวตักรรมทีม่คีุณภาพ

ส่งเสรมิ นิสติ นกัศกึษา และบุคลากรทีม่ี

ความสามารถพเิศษในดา้นตา่งๆ ให้

ไดร้บั     การพฒันาความสามารถ โดยมี

หน่วย             หรอืกลไกในการเพาะบ่ม

ความสามารถพเิศษของนิสติ นกัศกึษา 

และบุคลากร รวมถงึ          มกีารใหทุ้น

ส าหรบับุคคลดงักล่าว               เพือ่

สนบัสนุนอย่างเพยีงพอและเหมาะสม

มาตรการเฉพาะทีร่ฐัมนตรปีระกาศ

ก าหนดตามขอ้เสนอแนะของ กกอ.

3

4

มาตรการพเิศษ



หมวด 3 การประเมนิคณุภาพ

• คณะกรรมการมาตรฐานการ

อดุมศกึษา ก าหนดมาตรฐานการ

อดุมศกึษา ทีส่อดคลอ้งกบัการจดั

กลุ่มสถาบนัอดุมศกึษาเพือ่ประโยชน์

ในการประเมนิคุณภาพ ของ

สถาบนัอดุมศกึษาตามกฎกระทรวงนี้

• คณะกรรมการมาตรฐานการ

อดุมศกึษาประเมนิคุณภาพการปฏบิตัิ

ตามพนัธกจิหลกัและยุทธศาสตรข์อง

สถาบนัอดุมศกึษาตามมาตรฐาน               

การอดุมศกึษาทีก่ าหนด

กรณีสถาบนัอดุมศกึษาไม่ผ่านการประเมนิตามวรรค

หน่ึง ใหค้ณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศกึษา ให้

ค าแนะน า และใหค้วามชว่ยเหลอืแก่

สถาบนัอดุมศกึษานัน้เพือ่ปรบัปรุงการด าเนินการ ให้

เป็นไปตามพนัธกจิหลกัและยุทธศาสตรภ์ายใน

ระยะเวลา ทีค่ณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศกึษา

ก าหนดซึง่ตอ้งไม่น้อยกวา่สองปี โดยอาจมอบหมายให้

ส านกังานปลดักระทรวงสนบัสนุนสถาบนัอดุมศกึษา            

เพือ่ปรบัปรุงการด าเนินการกไ็ด ้หาก

สถาบนัอดุมศกึษานัน้ไม่สามารถปรบัปรุงไดภ้ายใน

ระยะเวลาดงักล่าว ใหค้ณะกรรมการมาตรฐานการ

อดุมศกึษาเสนอผลการประเมนิ ตอ่คณะกรรมการการ

อดุมศกึษาเพือ่ใหค้ าแนะน าและขอ้เสนอแนะต่อ

รฐัมนตรตีอ่ไป



หมวด 4การปฏรูิประบบควบคมุและก ากบัดูแลสถาบนัอดุมศกึษา

1) ปฏิรปูการบริหารงานบคุคล โดยสง่เสรมิใหส้ถาบนัอดุมศกึษาสามารถขอรบังบประมาณสนบัสนุน

พเิศษส าหรบัใหทุ้นพฒันาคณาจารยแ์ละนกัวจิยั การจดัจา้งผูเ้ชีย่วชาญพเิศษจากตา่งประเทศ โดย

สามารถเบกิจา่ยคา่ตอบแทนและคา่ใชจ้า่ยอืน่ในอตัราพเิศษได ้และการใชบุ้คลากรรว่มกนัระหวา่ง

สถาบนัอดุมศกึษา หน่วยงาน ในระบบวจิยัและนวตักรรม และภาคเอกชน รวมทัง้สง่เสรมิ

ความกา้วหน้าทางอาชพีของผูด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการและนกัวจิยัใหท้ดัเทยีมกบั ผูด้ ารงต าแหน่ง

อ านวยการและบรหิาร ท ัง้คา่ตอบแทนและสทิธปิระโยชนอ์ืน่ในต าแหน่ง

2) ปฏิรปูเพือ่การส่งเสริมผูป้ระกอบการรายใหม่ โดยสง่เสรมิใหม้กีารจดัท า ระบบขอ้มูลดา้นวจิยัและ
นวตักรรมเพือ่ใหเ้อกชนน าผลงานวจิยัและนวตักรรมไปใชป้ระโยชนแ์ละเปิดโอกาสใหค้ณาจารย ์

นกัวจิยั และนกัศกึษาเป็นเจา้ของทรพัยส์นิทางปัญญาและมสีทิธ ิใชป้ระโยชนจ์ากผลงานวจิยัและ

นวตักรรม เพือ่ประกอบกจิการเชงิพาณิชยห์รอืสาธารณประโยชน ์โดยมหีรอืไม่มคีา่ตอบแทน รวมทัง้

เป็นผูจ้ดัการของกจิการใหม่นัน้

3) ปฏิรปูการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุ โดยเสนอใหม้กีารตราพระราชกฤษฎกีายกเวน้ มใิหน้ า

กฎหมายวา่ดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐัมาใชบ้งัคบัหรอืใหส้ถาบนัอดุมศกึษาออก

ระเบยีบเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุขึน้ใชเ้อง และใหห้น่วยงานของรฐัจดัซือ้จดัจา้ง

สนิคา้หรอืบรกิารทีเ่กดิจากการใชผ้ลงานวจิยัและนวตักรรม รวมทัง้เสนอมาตรการใหผู้ซ้ ือ้สนิคา้หรอื

บรกิาร ทีใ่ชผ้ลงานวจิยัและนวตักรรม ไดร้บัยกเวน้หรอืลดหย่อนภาษเีงินไดนิ้ตบุิคคลและอากรตา่ง ๆ



หมวด 4 การปฏรูิประบบควบคมุและก ากบัดูแลสถาบนัอดุมศกึษา

4) ปฏิรปูการลงทุนและการร่วมลงทุน โดยใหส้ถาบนัอดุมศกึษาลงทุนจดัต ัง้ นิตบุิคคลหรอืรว่มลงทุน        
กบัผูเ้ป็นเจา้ของผลงานวจิยัหรอืนวตักรรมหรอืบุคคลอืน่ซ ึง่น าผลงานวจิยั  หรอืนวตักรรมไปใช้

ประโยชน ์รวมทัง้ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิการลงทุน 

5) ปฏิรปูเพือ่การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยก าหนดใหห้น่วยงานของรฐัทีม่นิีตสิมัพนัธก์บัหน่วยงาน
ตา่งประเทศหรอืหน่วยงานภาคเอกชนตอ้งมขีอ้ตกลงการถา่ยทอดเทคโนโลย ี และให้

สถาบนัอดุมศกึษาจดับุคลากรเพือ่รว่มในโครงการถา่ยทอดเทคโนโลยนีัน้ 

6) ปฏิรปูด้านอืน่ตามทีร่ฐัมนตรีโดยความเหน็ชอบของสภานโยบายก าหนด เพือ่ประโยชนแ์หง่การ
พฒันาสถาบนัอดุมศกึษาอย่างตอ่เน่ือง การด าเนินการ ตามวรรคหน่ึงอาจก าหนดระยะเวลาในการ

สง่เสรมิไวด้ว้ยกไ็ด ้



หมวด 5การจดัสรรงบประมาณใหแ้กส่ถาบนัอดุมศกึษา

 สถาบนัอุดมศกึษาอาจเสนอโครงการตามแผนการพฒันาความเป็นเลศิของสถาบนัอุดมศกึษา แผนการ

ผลติก าลงัคนระดบัสูงเฉพาะทางตามความตอ้งการของประเทศ หรอืแผนพฒันาสถาบนัอุดมศกึษาดา้น

อืน่ ต่อ กกอ. เพื่อเสนอแนะและใหค้วามเห็นชอบ แลว้เสนอใหร้ฐัมนตรพีิจารณาใหค้ าแนะน าแก่

คณะกรรมการพจิารณางบประมาณดา้นการอุดมศกึษาและคณะกรรมการพจิารณางบประมาณดา้น 

ววน. ตามกฎหมายวา่ดว้ยสภานโยบายฯ           เพือ่พจิารณาจดัสรรงบประมาณใหส้ถาบนัอุดมศกึษานั้น 

เป็นพเิศษ 

 สถาบนัอุดมศกึษาทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ ตอ้งท าขอ้ตกลงการพฒันาการอุดมศกึษากบั สป.                           

โดย สป. อาจก าหนดเง่ือนไขและตวัชีว้ดัใหส้ถาบนัอดุมศกึษาปฏบิตัไิด ้

 การจดัสรรงบประมาณใหแ้ก่สถาบนัอุดมศกึษาทีไ่ดร้บัการประกาศจดักลุ่ม ตอ้งจดัสรรใหส้อดคลอ้งกบั

การจดักลุ่มสถาบนัอดุมศกึษาและผลการประเมนิคุณภาพ การเสนอโครงการเพือ่ขอรบัเงินอุดหนุน จาก

กองทุนส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม ตามกฎหมายว่าดว้ยสภานโยบายฯ เพือ่ใชใ้นการ

พฒันาวทิยาศาสตร ์การวจิยัและการสรา้งนวตักรรมของสถาบนัอุดมศกึษาดว้ย โดยใหท้ าค ารบัรองการ

ปฏบิตัติามเง่ือนไขการพฒันาวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมกบั  สกสว. ตามกฎหมายว่าดว้ยสภา

นโยบายฯ



หมวด 6 การตดิตามผลสมัฤทธิ ์

 สป. จดัใหม้กีารตดิตามผลสมัฤทธิข์องการจดักลุ่มสถาบนัอุดมศกึษาและผลสมัฤทธิข์องมาตรการส่งเสรมิ 

สนับสนุน ประเมนิคุณภาพ ก ากบัดูแล และการจดัสรรงบประมาณตามกลุ่มสถาบนัอุดมศกึษา และให้เสนอ

รายงานตอ่ กกอ.  เพือ่เสนอรฐัมนตรตีอ่ไปทุกปีงบประมาณ 

 สป. ตอ้งใชข้อ้มูลที่ไดจ้ากการประเมินคุณภาพ หรอืขอ้มูลที่ไดจ้ากการประเมินอืน่มาใชป้ระกอบการ

พจิารณา โดยขอขอ้มูลทีข่อเพิม่เตมิจากสถาบนัอดุมศกึษาตอ้งไม่ซ า้ซอ้นกบัขอ้มูลในการประเมนิอืน่

 สป. แจง้ขอ้มูลเกีย่วกบัการจดักลุ่มสถาบนัอดุมศกึษาและการจดักลุ่มสว่นราชการหรอืกลุ่มสว่นงานภายใน

ของสถาบนัอดุมศกึษาตลอดจนขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งไปยงัส านกังบประมาณและ สกสว. เพือ่น าเสนอ

คณะกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมตามกฎหมายวา่ดว้ยสภานโยบายฯ  เพือ่ประโยชนใ์น

การจดัสรรงบประมาณ ส าหรบั          การพฒันาวทิยาศาสตร ์การวจิยัและการสรา้งนวตักรรมของ

สถาบนัอดุมศกึษาจากกองทุนสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์            วจิยัและนวตักรรม ตอ่ไป

 สป. จดัใหม้กีารทบทวนหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเง่ือนไขการจดักลุ่มสถาบนัอดุมศกึษา และการก าหนด

มาตรการสง่เสรมิ สนบัสนุน ประเมนิคุณภาพ ก ากบัดูแล และการจดัสรรงบประมาณแกก่ลุ่ม

สถาบนัอดุมศกึษา อย่างชา้ทุกหา้ปี             เพือ่น าเสนอตอ่ กกอ. หรอื กมอ. แลว้แตก่รณีกอ่นน าเสนอ

รฐัมนตรเีพือ่พจิารณาตอ่ไป



ระบบการประเมนิตนเองและการจดักลุ่ม

สถาบนัอดุมศกึษาเชงิยุทธศาสตร ์

UCLAS



ความเขม้แข็งของมหาวทิยาลยั (Strength of Supply)
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ภาพรวมการจดักลุ่มสถาบนัอดุมศกึษา



คู่มือการประเมิน 
การก าหนดกลุม่สถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์



ประกาศ อว. เร ือ่ง การก าหนดใหส้ถาบนัอดุมศกึษาสงักดักลุ่มสถาบนัอดุมศกึษา 

ประจ าปีงบประมาณ 2565

รมว.อว. โดยความเหน็ชอบของ กกอ. ไดล้งนามในประกาศ อว. 

เร ือ่ง การก าหนดใหส้ถาบนัอดุมศกึษาสงักดักลุ่มสถาบนัอดุมศกึษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 เมือ่วนัที ่29 พฤศจกิายน 2564



กลุ่มที ่1 กลุ่มพฒันาการวจิยัระดบัแนวหน้าของโลก

16 แหง่

เป้าหมาย

(1) เน้นการวจิยัข ัน้สูงและการผลตินกัวจิยั เป็นผูน้ าทางความรูข้องประเทศในระดบั

ปรญิญาเอกหรอื

หลงัปรญิญาเอกทีม่วีทิยานิพนธ ์หรอืผลงานวจิยัระดบันานาชาตใินหลายกลุ่ม

สาขาวชิา

(2) มุ่งคนัควา้เพือ่สรง้องคค์วามรู ้ทฤษฎ ีและขอ้คน้พบใหม่เพือ่ขยายพรมแดนของ

ความรูแ้ละสรา้งความกา้วหน้าทางวชิาการทีลุ่่มลกึในสาขาวชิาตา่ง ๆ

(3) สรา้งนวตักรรมทีม่มูีลคา่สูงทางเศรษฐกจิและสงัคมจากผลงานวจิยัและองค ์
ความรูข้ ัน้สูง

1) จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั
2) มหาวทิยาลยัขอนแกน่
3) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
4) มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
5) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
6) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี
7) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
8) มหาวทิยาลยันเรศวร
9) มหาวทิยาลยัมหาสารคาม

10) มหาวทิยาลยัมหดิล
11) มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง
12) มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์
13) มหาวทิยาลยัศลิปากร
14) มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
15) สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
16) สถาบนับณัฑติศกึษาจุฬาภรณ์

ไดแ้ก่



กลุ่มที ่2 กลุ่มพฒันาเทคโนโลยแีละส่งเสรมิการสรา้งนวตักรรม

18 แห่ง

เป้าหมาย

(1) สรา้งและพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนทีม่คีวามรูแ้ละความเชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยใีห้

สามารถน าองคค์วามรูไ้ปประยุกต ์         เพือ่สรา้งผลงานและพฒันาผลติภณัฑ ์

(2) สรา้งนวตักรรมเพือ่น าไปใชใ้นเชงิพาณิชยห์รอืสาธารณประโยชน ์เพือ่สรา้งมูลคา่ เพิม่

ตลอดหว่งโซมู่ลคา่ในภาค      การผลติและบรกิาร

(3) สง่เสรมิบทบาทความรว่มมอืกบัภาคเอกชนทัง้ในประเทศและตง่ประเทศเพือ่สนบัสนุนและ

พฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม

(4) เน้นการเรยีนการสอนควบคูก่บัการปฏบิตักิารจรงิเพือ่พฒันาสมรรถนะและทกัษะในการ
ท างาน

1) มหาวทิยาลยัทกัษณิ
2) มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร ์
3) มหาวทิยาลยับูรพา
4) มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
5) มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี
6) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
7) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ
8) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก
9) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี
10) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

11) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์
12) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา
13) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั
14) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ
15) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน
16) มหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม
17) สถาบนัเทคโนโลยจีติรลดา
18) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั

ไดแ้ก่



กลุ่มที ่3 กลุ่มพฒันาชมุชนทอ้งถิน่หรอืชมุชนอืน่

41 

แห่ง

ไดแ้ก่

เป้าหมาย

(1) เน้นการพฒันาชมุชนทอ้งถิน่และการสรา้งศกัยภาพใหส้ถานศกึษา องคก์รในชมุชนและ

ประชาชนมคีวามเขม้แข็งในการพฒันา การศกึษาเศรษธูกจิและสงัคมในชมุชน

(2) ผลติบณัฑติและเป็นแหล่งพฒันาศกัยภาพบุคลากรในพืน้ทีใ่หม้จีติส านึกและความรู ้

ความสามารถเพือ่เป็นหลกัในการขบัเคลือ่น พฒันา และเปลีย่นแปลงในระดบัพืน้ที่

(3) ด าเนินการวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่น าความรูท้ีไ่ดไ้ปใชใ้นการพฒันาชมุชน

(4) สบืสานและอนุรกัษศ์ลิปวฒันธรรมและภูมปัิญญาทอ้งถิน่ ประยุกตแ์ละพฒันาศลิปวฒันธรรม

และภูมปัิญญาทอ้งถิน่ใหเ้ขา้กบัยุคสมยัเพือ่เพิม่คุณคา่

(5) สง่เสรมิการสบืทอดและพฒันาความรูจ้ากผูม้ภูีมปัิญญาดา้นศลิปวฒันธรรมและภูมปัิญญา

ของทอ้งถิน่ระดบัพืน้ทีแ่ละมูลคา่

1) มรภ. กาญจนบุร ี
2) มรภ. ก าแพงเพชร
3) มรภ. จนัทรเกษม
4) มรภ. ชยัภูมิ
5) มรภ. เชยีงราย
6) มรภ. เชยีงใหม่
7) มรภ. เทพสตรี
8) มรภ. ธนบุร ี
9) มรภ. นครราชสมีา
10) มรภ. 

นครศรธีรรมราช

11) มรภ. นครสวรรค ์
1 2 )  ม ร ภ .  บ ้ า น ส ม เ ด็ จ
เจา้พระยา
13) มรภ. บุรรีมัย ์
14) มรภ. พระนคร
15) มรภ. พระนครศรอียุธยา
16) มรภ. เพชรบูรณ์
17) มรภ. ภูเกต็
18) มรภ. มหาสารคาม
19) มรภ. ยะลา
20) มรภ. รอ้ยเอด็

21) มรภ. ราชนครนิทร ์
22) มรภ. ร าไพพรรณี
23) มรภ. ล าปาง
24) มรภ. เลย
25) มรภ. วไลยอลงกรณ ์

ในพระบรมราชูปถมัภ ์
26) มรภ. ศรสีะเกษ
27) มรภ. สกลนคร
28) มรภ. สงขลา
29) มรภ. สุราษฎธ์านี
30) มรภ. สุรนิทร ์

31) มรภ. หมู่บา้นจอมบงึ
32) มรภ. อดุรธานี
33) มรภ. อตุรดติถ ์
34) มรภ. อบุลราชธานี
35) มหาวทิยาลยัสวนดสุติ
36) สถาบนัวทิยาลยัชมุชน
37) มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
38) มหาวทิยาลยัพะเยา
39) มหาวทิยาลยันครพนม
40) มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์
41) มหาวทิยาลยัวงษช์วลติกลุ (เอกชน)



กลุ่มที ่4 กลุ่มพฒันาปัญญาและคณุธรรมดว้ยหลกัศาสนา

เป้าหมาย

(1) มุ่งพฒันาบณัฑติใหเ้ป็นผูม้สีตปัิญญาและคณุธรรมดว้ยการจดัการเรยีนการ

สอนทีผ่สาน

หลกัศาสนากบัหลกัวชิาการ

(2) ใหค้วามส าคญักบัการวจิยัและสรา้งนวตักรรมโดยยดีหลกัศาสนาปรบัใชห้ลกั

ศาสนา         ใหเ้หมาะกบัสงัคมทีเ่ปลีย่นไปและสรา้งหลกัการวชิาการที่

สอดคลอ้งกบัหลกัศาสนา        เป็นทางเลอืกคูก่บัหลกัวชิาการของประเทศ

ตะวนัตก

(3) น าหลกัธรรมค าสอนของศาสนาตา่ง ๆ มาชีน้ าสงัคมโดยมุ่งพฒันาจติใจ

สตปัิญญาและพฤตกิรรมของประชาชนเพือ่ใหเ้กดิสนัตสุิขและความสามคัคขีอง
คนในชาติ

-ไม่มี-



กลุ่มที ่5 กลุ่มผลติและพฒันาบุคลากรวชิาชพีและสาขาจ าเพาะ

7 แห่ง

1) มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม
2) มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
3) มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา
4) สถาบนัการพยาบาลศรสีวรนิทริา สภากาชาดไทย
5) มหาวทิยาลยัรามค าแหง
6) สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั
7) สถาบนัอาศรมศลิป์ (เอกชน)

เป้าหมาย

เน้นการจดัการศกึษาเพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามรู ้ทกัษะ และ

ทศันคตทิีเ่ป็นประโยชนต์อ่การพฒันาประเทศ หรอืจรรโลงศลิปะ

และวฒันธรรม มคีวามสามารถในการเรยีนรูแ้ละยกระดบั
สมรรถนะทางวชิาชพีอย่างตอ่เน่ืองตลอดชวีติ

ไดแ้ก่



ขอ้เสนอจดัต ัง้กองทนุ
เพือ่พฒันาการอดุมศึกษา
ส านกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม



Transformation of Higher Education System

หลกัการและเหตุผลการจดัต ัง้กองทุนเพือ่พฒันาการอดุมศกึษา

ลกัษณะของ

การอดุมศกึษา
รูปแบบใหม่

มิติ รูปแบบ/ทิศทาง
รูปแบบการจัดการศึกษา 
(Mode of delivery)

• Degree vs Professional Training e.g. micro-credential
• Academic credit bank
• Lifelong learning

ความยืดหยุ่น (Flexibility) Learning anywhere, anytime

สถาบันการศึกษา
(Learning provider)

Incumbent vs Newcomers
[University, Corporate, Local Community]

ความเท่าเทียม (Equality) More affordable, accessible, available

ระบบคุณภาพ
(Quality and reliability)

More accreditation e.g. customer-based accreditation

ตามความต้องการของภาคผู้ใช้
บัณฑิต (Demand-driven)

Work-based learning, experience-based & quantity 
based

A.I.-based • Learning tools
• Management tools



หลกัการและเหตุผลการจดัต ัง้กองทุนเพือ่พฒันาการอดุมศกึษา

Demand-side 
financing

Flexibility
Block grant and 

multi-year

การจดัสรรงบประมาณเพื่อสง่เสรมิการพฒันาดา้นการอดุมศึกษาอย่างมีประสทิธิภาพ



กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

1) ผลิตบัณฑิตและก าลังคนที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูง
เพียงพอต่อความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ ในการ
ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจสาขาใหม่ ๆ (New growth 
engines) และการพัฒนาสังคมและชุมชนให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 

2) เกิดการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการสนับสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมให้
ตรงกับความต้องการของประเทศ

3) พัฒนาและยกระดับมาตรฐานของการอุดมศึกษา/
สถาบันอุดมศึกษา โดยเชื่อมโยงการเรียนการสอน การวิจัย 
และนวัตกรรมร่วมกับนักวิชาการ สถาบันวิชาการ และองค์กร
ชั้นน าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4) ระบบนวัตกรรมการพัฒนาก าลังคนและบุคลากรทุกช่วงวัย
เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) 
เพื่อพัฒนาบุคลากรของประเทศเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
และการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ

2. สนับสนุนการปฏิรูปการอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการและแนวทาง
ตาม พรบ. การอุดมศึกษา (ฉบับท่ี…) พ.ศ……และกฎหมายอื่น 
 พัฒนาระบบการเรียนรู้ไปสู่การเรียนรู้ที่ตอบสนองการพัฒนาศักยภาพ

คนตลอดช่วงชีวิต ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม ให้เข้าถึงการอุดมศึกษาที่มี
คุณภาพ ทุกที่ทุกเวลา ในต้นทุนที่เข้าถึงได้

 ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ รวมถึงทักษะใน
การถ่ายทอดความรู้ ของคณาจารย์ให้ทันความเปลี่ยนแปลง

 ส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับหน่วยงาน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงสถาบันวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน 
รวมทั้ง พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้กับผู้เรียน

3. สนับสนุนเงินกู้ยืมดอกเบี ยต่ าให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
4. สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถด้านอื่น ๆ ตามที่ก าหนดใน

พระราชกฤษฎีกา



ความแตกต่างและการเสรมิกนัระหว่างกองทนุเพือ่พฒันาการอดุมศึกษา กบั กองทนุ ววน.



กองทุนเพือ่พฒันาการอดุมศกึษา
กฎหมายจดัต ัง้กองทุนเพือ่พฒันาการอดุมศกึษา

แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ร.บ.การอดุมศกึษา พ.ศ. 2562

เพิม่เตมิหมวดกองทุนเพือ่พฒันาการอดุมศกึษา

ใหม้คีณะกรรมการตดิตามและ
ประเมนิผลการพฒันาการ
อดุมศกึษา โดยมผูีแ้ทนจาก
หน่วยงานภาครฐั ภาค
การศกึษา และภาคเอกชน

โดยโอนทุนหมุนเวยีนพือ่
พฒันาสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชนมาเป็นของกองทุนเพือ่
พฒันาการอดุมศกึษา  

สภานโยบายมอี านาจก าหนดกรอบ

วงเงินงบประมาณดา้นการอดุมศกึษา

เพือ่ขอจดัสรรเขา้กองทุนเพือ่

พฒันาการอดุมศกึษา

ใหส้ถาบนัอดุมศกึษาของรฐัใน
สงักดัของกระทรวงหรอื
สถาบนัอดุมศกึษาทีไ่ดร้บัจดัสรร
งบประมาณ ท าค ารบัรองการ
ปฏบิตังิานตามเง่ือนไขการของการ
รบัเงินอดุหนุนการพฒันาการ
อดุมศกึษากบักองทุน

คณะกรรมการบรหิารกองทุน 
ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวฒุเิป็น
ประธาน ผูแ้ทนหน่วยงาน และ
ผูท้รงคุณวฒุ ิรวม 15 คน 

ส านกังานบรหิารกองทุนมฐีานะ
เป็นหน่วยบรกิารรูปแบบพเิศษ
ตามมาตรา 40/1 แห่ง
พระราชบญัญตับิรหิารราชการ
แผน่ดนิ เพือ่ความคล่องตวั 
จดัต ัง้ขึน้ในส านกังาน
ปลดักระทรวง 

ไม่เพิม่จ านวนกองทุน คณะกรรมการบรหิารกองทุน

ส านกังานบรหิารกองทุน

กรอบวงเงินกองทุน

การท าค ารบัรองการรบัทุน การตดิตามประเมนิผลกองทุน



แผนการด าเนินการ

การด าเนินการของกระทรวง อว.

1.วเิคราะหศ์กัยภาพ ของมหาวทิยาลยัจากฐานขอ้มูล

นานาชาต ิและในประเทศ ตลอดจนงบประมาณวจิยัทีไ่ด ้

ตลอดจนการจดักลุ่มมหาวทิยาลยั และก าหนดเป้าหมายและ

ตวัชีว้ดั

2.การจดัระบบประกนัคณุภาพมหาวทิยาลยัทีเ่ป็นไปตาม

ความเชีย่วชาญแตล่ะกลุ่ม

3.การปรบัมาตรฐานหลกัสูตรเพือ่สรา้งก าลงัคนทีเ่ป็นไป

ตามความเชีย่วชาญแตล่ะกลุ่ม

4.การสนับสนุนระบบนิเวศ อววน. เป็นไปตามความ

เชีย่วชาญแตล่ะกลุ่ม

5.การสนับสนุนเครอืข่ายมหาวทิยาลยัในในกลุ่มเดยีวกนั

หรอืขา้มกลุ่ม

6.การจดัท าโครงการสนับสนุนการพลกิโฉมมหาวทิยาลยั 

ตามมาตรา 45(3)

7.การสนับสนุนลกัษณะอืน่ทีส่อดคลอ้ง

การด าเนินการของมหาวทิยาลยั

1.วเิคราะหจ์ดุแข็งและจดุทีต่อ้งการพฒันาศกัยภาพ และน า

ขอ้มูลการวเิคราะหม์าตดัสนิใจเลอืกกลุ่มยุทธศาสตรท์ีส่อดคลอ้งกบั

จดุแข็งของมหาวทิยาลยั

2.เสนอจดุเนน้ของมหาวทิยาลยัทีส่อดคลอ้งกบัทศิทางและ

จดุเนน้ของประเทศ

3.การปฏริปูหรอืปรบัระบบบรหิารในมหาวทิยาลยั 

(Management Transformation) โดยจะตอ้งเสนอแผนการปรบัระบบ

อย่างละเอยีด ใหเ้ห็นการพลกิโฉม ไม่ยดึตดิกรอบเดมิ

4.เสนอโปรแกรมการด าเนินการทีส่อดคลอ้งกบัทศิทางและ

จดุเนน้ของประเทศ โดยใชจ้ดุแข็งของมหาวทิยาลยัเป็นตวัตัง้ มกีาร

ท างานแบบจตรุภาคี

5.เสนอกลไกในการตดิตามและประเมนิผลการด าเนินการ

6.เสนอแผนงบประมาณรายปี และ 5 ปี ทีส่อดลอ้งกบัแผนละ

ระบคุวามเชือ่มโยงกบังบประมาณอืน่
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ส่วนที ่ ขอ้มูลท ัว่ไปของสถาบนัอดุมศกึษา1

ส่วนที่ แผนการพลกิโฉมสถาบนัอดุมศกึษา2

3ส่วนที ่       ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั

4ส่วนที ่       ภาคผนวก

แนวทางการจดัท าแผนพฒันาความเป็นเลศิของ

สถาบนัอดุมศกึษาฯ



1

2

3

4

5

ระบบการประเมนิตนเองและการจดักลุ่มสถาบนัอดุมศกึษาเชงิยุทธศาสตร ์

UCLAS

1.1 ยุทธศาสตร ์พนัธกจิ วสิยัทศันข์องสถาบนัอดุมศกึษา 

1.2 ขอ้มูลท ัว่ไปของสถาบนัอดุมศกึษา

1.3 ผลการประเมนิตนเองและการก าหนดกลุ่มยุทธศาสตร ์

สว่นที ่ ขอ้มูลท ัว่ไปของสถาบนัอดุมศกึษา1

ระบบการประเมนิ
ตนเองและการจดักลุ่ม
สถาบนัอดุมศกึษาเชงิ
ยุทธศาสตร ์

(ระบบ UCLAS)



1

2

3

4

5

ระบบการประเมนิตนเองและการจดักลุ่มสถาบนัอดุมศกึษาเชงิยุทธศาสตร ์

UCLAS

สว่นที่ แผนการพลกิโฉมสถาบนัอดุมศกึษา2

2.1

2.2

2.3

2.1 จุดเน้น ทศิทาง และเป้าหมาย

ตามสาขาความเชีย่วชาญของ

สถาบนัอดุมศกึษา 2.2 การปฏรูิประบบบรหิารใน

สถาบนัอดุมศกึษา

2.3  แผนพฒันาความเป็นเลศิของ

สถาบนัอดุมศกึษา แผนการผลติ

ก าลงัคนระดบัสูงเฉพาะทางตามความ

ตอ้งการของประเทศ หรอืแผนพฒันา

สถาบนัอดุมศกึษาดา้นอืน่

การวเิคราะหโ์อกาสประสบ



1

2

3

4

5

ระบบการประเมนิตนเองและการจดักลุ่มสถาบนัอดุมศกึษาเชงิยุทธศาสตร ์

UCLAS
สาขาความเชีย่วชาญทีมุ่่งเน้น

ความสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร ์

ประเทศ

เป้าหมายของการพลกิโฉม

สถาบนัอดุมศกึษา

2.1 จุดเน้น ทศิทาง และเป้าหมายตามสาขาความเชีย่วชาญของ

สถาบนัอดุมศกึษา

ส่วนที่ แผนการพลกิโฉมสถาบนัอดุมศกึษา2



1

2

3

4

5

ระบบการประเมนิตนเองและการจดักลุ่มสถาบนัอดุมศกึษาเชงิยุทธศาสตร ์

UCLAS

2.2 การปฏรูิประบบบรหิารในสถาบนัอดุมศกึษา

สว่นที่ แผนการพลกิโฉมสถาบนัอดุมศกึษา2
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3

4
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ระบบการประเมนิตนเองและการจดักลุ่มสถาบนัอดุมศกึษาเชงิยุทธศาสตร ์

UCLAS

2.3 แผนพฒันาความเป็นเลศิของสถาบนัอดุมศกึษา แผนการผลติ

ก าลงัคนระดบัสูงเฉพาะทางตามความตอ้งการของประเทศ หรอื

แผนพฒันาสถาบนัอดุมศกึษาดา้นอืน่

2.3.1  หลกัการและแนวคดิในการด าเนินการจดัท าแผนฯ 

ระบุความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสถาบนัอดุมศกึษา

ปกต ิรวมทัง้การตอ่ยอดจากฐานเดมิของ

สถาบนัอดุมศกึษา

สว่นที่ แผนการพลกิโฉมสถาบนัอดุมศกึษา2
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3

4

5

ระบบการประเมนิตนเองและการจดักลุ่มสถาบนัอดุมศกึษาเชงิยุทธศาสตร ์

UCLAS

2.3.2  การวเิคราะหผ์ลการประเมนิตนเอง (Potential & Performance) ให้

ระบุศกัยภาพทีจ่ะน าไปสูเ่ป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้

สว่นที่ แผนการพลกิโฉมสถาบนัอดุมศกึษา2



1

2

3

4

5

ระบบการประเมนิตนเองและการจดักลุ่มสถาบนัอดุมศกึษาเชงิยุทธศาสตร ์

UCLAS

2.3.3 การวเิคราะหแ์ละก าหนดกจิกรรมเพือ่พฒันาตามยุทธศาสตรต์าม 5 กจิกรรมหลกั

สว่นที่ แผนการพลกิโฉมสถาบนัอดุมศกึษา2
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3

4

5

ระบบการประเมนิตนเองและการจดักลุ่มสถาบนัอดุมศกึษาเชงิยุทธศาสตร ์

UCLAS

2.3.4  การวเิคราะหโ์อกาสประสบความส าเรจ็และความเสีย่งของแผนฯ

2.3.5 แผนปฏบิตักิารรายปี  (น าไปสู่การเขยีนขอ้เสนอโครงการ เพือ่ขอรบั

จดัสรรงบประมาณพเิศษในแตล่ะปี)

2.3.6  แนวทางการตดิตามและประเมนิผล 

สว่นที่ แผนการพลกิโฉมสถาบนัอดุมศกึษา2



1

2

3

4

5

3ส่วนที ่       ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั

เป้าหมายการด าเนินการในระยะ 5 ปี

ผลผลติ (Output) และ

ผลลพัธ ์(Outcome) รายปี

ผลกระทบ (Impact)



1

2

3

4

5

4สว่นที ่       ภาคผนวก

ส าหรบัขอ้มูลท ัว่ไปของสถาบนัอดุมศกึษาทีเ่ป็นรายละเอยีด 



Lesson Learned ข้อเสนอโครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา

• ข้อเสนอโครงการ มีลักษณะโครงการทับซ้อนกับ งบฯ กองทุน ววน. 

• ข้อเสนอโครงการ ไม่ได้น าผลการประเมินศักยภาพสถาบันอุดมศึกษามาใช้
ในการเสนอโครงการเพื่อพัฒนาองค์กรให้เกิดการพลิกโฉม 

• ข้อเสนอโครงการ ไม่ใช่ภาพรวมของมหาวิทยาลัย แต่เป็นโครงการย่อยๆ 
ที่แยกส่วน และเป้าหมายไม่มุ่งสู่การพัฒนาองค์กรบนฐานศักยภาพที่แท้จริง  

• ข้อเสนอโครงการ ไม่สามารถเห็นผลในการเปลี่ยนแปลงองค์กร
ตามกลุ่มยุทธศาสตร์ ไม่สามารถยกระดับศักยภาพมหาวิทยาลัยได้จริง
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แนวทางการสนบัสนุนการพฒันาความเป็นเลศิของสถาบนัอดุมศกึษา

กลุ่มพฒันาการวจิยัระดบัแนวหน้าของโลก (Global & Frontier Research)

สรา้งองคค์วามรูช้ ัน้สูงจากการวจิยั

ทีส่ามารถตอ่ยอดไปสูน่วตักรรม ใน

อนาคต

ยกระดบัมหาวทิยาลยัในเวทโีลกใหม้ี

อนัดบัสูงขึน้อย่างมนียัยะส าคญัจาก

ผลงานวจิยัในสาขาทีเ่ป็นจุดแข็งหรอื

ท ัง้ภาพรวมของมหาวทิยาลยั สามารถ

ต ัง้เป้ารายปีหรอืระยะ 5 ปี

สรา้งบณัฑติทีม่ทีกัษะสูงในระดบัสากล 

ตอบโจทยต์ลาดแรงงานระดบัโลก 

(Global Employability)

สรา้งนกัวจิยัทีม่ผีลงานระดบัตน้ๆ ของโลก

เพิม่ขึน้ มผีลงานตพีมิพใ์นวารสารช ัน้น า 

มดีชันีการอา้งองิ (Citation) และ 

H-index ทีสู่งขึน้

สรา้งผูป้ระกอบการใหม่ทีเ่น้นนวตักรรม 

(Innovation-based Startup) 

ในระดบัโลก

พฒันาหลกัสูตรตามทศิทางของกลุ่ม

มหาวทิยาลยั เชน่ หลกัสูตรทีม่มีาตรฐาน

ระดบันานาชาติ

สรา้งเครอืข่ายกบัมหาวทิยาลยัช ัน้น าระดบัโลก

ในกลุ่มทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่ป็นรูปธรรมในลกัษณะ 

Strategic Partner

สรา้งเครอืข่ายนกัวจิยัระดบัโลก ในรูปแบบ

Virtual Network/ Virtual Meeting/ 

Virtual Conference

ปรบัปรุงและพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน/ 

หลกัสูตร รองรบันกัศกึษา หรอืบุคลากรตา่งชาต ิ

เพือ่สรา้งความเป็นนานาชาตภิายใน

มหาวทิยาลยั

สรา้งเครอืข่ายกบัหน่วยงาน/ เอกชน

ทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ รวมถงึภาครฐั 

ตามกลุ่มยุทธศาสตรแ์ละจุดเน้นมหาวทิยาลยั 

ในลกัษณะจตรุภาคี

จา้งผูเ้ชีย่วชาญการวจิยัระดบัโลก ท ัง้แบบ

เตม็เวลา (Full-time) และไม่เตม็เวลา 

(Adjunct & Visiting Scholar)



แนวทางการยกระดบัสถาบนัอดุมศกึษาใหม้คีุณภาพและมาตรฐานในระดบัสากล

สนบัสนุนใหส้ถาบนัอดุมศกึษา

เขา้สู่ระบบการจดัอนัดบั

โดยสถาบนัจดัอนัดบัช ัน้น าของ

โลก



สนบัสนุนใหส้ถาบนัอดุมศกึษาของไทยเขา้สู่การประเมนิคุณภาพผ่านระบบ QS Stars Rating

สถาบนัอดุมศกึษา 
14 แห่ง

น าขอ้มูลการประเมนิคุณภาพผ่านระบบ QS Stars Rating มาใชใ้นการก าหนดนโยบาย

เพือ่ส่งเสรมิใหส้ถาบนัอดุมศกึษามคีุณภาพและมาตรฐานในระดบัสากล
90

การสนบัสนุนใหส้ถาบนัอดุมศกึษาของไทยเขา้สูก่ารประเมนิคณุภาพผ่านระบบ QS Stars Rating
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รายงานการพฒันาศกัยภาพสถาบนัอดุมศกึษา

ในการจดัท าแผนพฒันาเพือ่ความย ัง่ยนื

การสนบัสนุนใหส้ถาบนัอดุมศกึษาของไทยเขา้สู่ระบบการจดัอนัดบัของ 

THE University Impact Rankings
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เจราความรว่มมอืกบั U-Multirank ใน

การสนบัสนุนใหส้ถาบนัอดุมศกึษาประเมนิ

ตนเองผ่านระบบของ 

U-Multirank

สนบัสนุนใหส้ถาบนัอดุมศกึษา

เขา้สูร่ะบบการประเมนิของ           

U-Multirank

การสนบัสนุนใหส้ถาบนัอดุมศกึษาของไทยน าเขา้ขอ้มูลในระบบ U-Multirank
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แผนพฒันาสถาบนัอดุมศกึษาของไทย 

(Road map) โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม

กลุ่ม Global and Frontier Research  

กลุ่ม Technology/Innovation  

กลุ่ม Area-based and Community

การสนบัสนุนใหส้ถาบนัอดุมศกึษาของไทยเขา้สู่ระบบการจดัอนัดบัของ 

THE University Impact Rankings



ขอบคณุครบั
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