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หลักการและเหตุผลของโครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี  และยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ต้องการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทิศทาง
ทีช่ัดเจน มีจุดมุ่งเน้นให้เกิดประสทิธิผล แตกต่างจากทิศทางของการพัฒนามหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทยมาแต่เดิม

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดสอนในสาขาท่ีไม่สอดคล้องกับความต้องการในอนาคตของประเทศ หลายแห่งเน้นหลักสูตร
สาขาทีห่ารายได้ได้ง่าย และผลผลิตไม่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ 
ท าใหข้าดประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณของรัฐ 

การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรที่มีผู้สูงอายุจ านวนมากข้ึน แต่มีจ านวนประชากรผู้ที่อยูใ่นวัยที่จะเข้าสู่อุดมศกึษา
ลดลง ท าใหม้หาวิทยาลัย คณะวิชาหรือหลักสูตร มีเกินความต้องการของจ านวนนักศึกษา



หลักการและเหตุผลของโครงการ

มหาวิทยาลัยจ านวนหนึ่งมีปัญหาด้านธรรมาภิบาลและการก ากับดูแล ส่งผลให้มีข้อติดขัดในการบริหารจัดการ 
และการพัฒนามหาวิทยาลัยไปข้างหน้า 

ระบบมหาวิทยาลัยขาดระบบและกลไกในการสนับสนุนจากรัฐ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสทิธิภาพในการปรับเปลี่ยน
ตนเองใหส้อดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต



University Re-positioning Framework 

เครื่องมือเชิงระบบเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยของรัฐภายในประเทศ ให้สามารถท าหน้าที่เสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน (Competitiveness) ของประเทศในอนาคตอย่างมีประสิทธภิาพ ร่วมกับยกระดับความเป็นธรรม
ทางการศึกษา  (Equity in Higher Education) ในระยะยาวโดยมุ่งเน้น

1) ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) ระหว่างความต้องการของประเทศ นโยบาย ทิศทางของการพัฒนา
อุดมศึกษาตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี ฉบับที่ 3 และขีดความสามารถ รวมถึงสมรรถนะหลกัของมหาวิทยาลัย 

2) การสร้างจุดเน้น (Focus) ของการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษา ในเรื่องที่เป็นจุดเด่นของสถาบันอุดมศึกษา ที่สามารถ
ต่อยอดไปสู่ความส าเร็จในอนาคตของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง 

3) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการใช้ทรัพยากรให้น าไปใช้สร้างคุณค่าที่แท้จริงให้แก่ประเทศ และปรับลดการด าเนินการ
ในส่วนที่เกินควมจ าเป็นหรือไม่มีจุดเดน่ดา้นคุณภาพ



University Re-positioning Framework 

การจะให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถยกระดับคุณภาพให้ชัดเจนในเรื่องของการตอบยุทธศาสตร์ชาติ 
จึงได้มีการจัดกลุ่มยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาตามศักยภาพ ซึ่งมีตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์แนวทาง
ทีก่ าหนดไว้

1. กลุ่มสถาบันอุดมศึกษากลุ่มการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global & Frontier Research)
2. กลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology/ Innovation)
3. กลุ่มการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ (Area-Based and Community) 
4. กลุ่มการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ



การปรับตัวในทิศทางต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาของไทย



วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพ่ือพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้มีความเป็นเลศิ สร้างจุดต่าง และความหลากหลายตามพันธกจิและศักยภาพของตนเอง 
และได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ ก ากับดูแลและจัดสรรงบประมาณตามพันธกจิของสถาบัน

2) ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถพัฒนาคนให้มีทักษะสอดคล้องกบัศตวรรษที่ 21 มีองค์ความรู้และทักษะตรงกับความ
ต้องการของภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน

3) เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลและปรับกลไกการก ากบัดแูลสถาบนัอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับพันธกจิของสถาบันอุดมศึกษาในการ
ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

4) ปรับสัดส่วนการผลิตบัณฑิตหรือพัฒนาก าลงัคนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ



แนวทางการด าเนินการและกิจกรรมหลักของโครงการ

1) ก าหนดกลุ่มยุทธศาสตร์ (Strategic profiles) ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อชี้น าทิศทางการพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษา
ในภาพรวม

2) สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic positioning) ทีเ่หมาะสมผ่านการใช้เครื่องมือ 
Strategic enablers 

3) สนับสนุนและก ากับดูแลการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นระบบและเกื้อหนุนทิศทางการพัฒนาตาม Strategic 
positioning ที่ก าหนดไว้ ผ่านกลไกขับเคลื่อนเชิงระบบ (System drivers)



Reinventing University Building blocks



แผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Changes)



กิจกรรมการด าเนินการภายใต้โครงการ 

กิจกรรมที่ 1 ปฏิรูประบบบริหารจัดการ ก ากับดูแล และพัฒนาระบบอุดมศึกษาในภาพรวมใหต้อบโจทย์ประเทศ 

1.1 ยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพกลไกสนับสนนุการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไปสูก่ารปฏิบตัิ 
(Policy deployment) 

1.2 พิจารณาผลักดันให้เกิดการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของไทยโดยแบ่งสถาบันอุดมศึกษาออกเป็นกลุ่มตาม “ผลลัพธ์” 
(Outcome-based) 

1.3 ยกระดับธรรมาภิบาลและปรับกลไกการก ากบัดูแลสถาบันอุดมศึกษา 



กิจกรรมการด าเนินการภายใต้โครงการ 

กิจกรรมที่ 2 ปฏิรูปกลไกการเงินและงบประมาณการอุดมศึกษาให้เป็นเครื่องมือผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาตอบโจทย์ประเทศมากขึ้น 

2.1 พิจารณาความพร้อมและความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณแบบอิงอุปสงค์ (Demand-side) 

2.2 ผลักดันการจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษา 



กิจกรรมการด าเนินการภายใต้โครงการ 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงระบบนเิวศให้เอื้อต่อการผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มคีุณภาพสูง ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้
และรองรับการพัฒนาในอนาคต 

3.1 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการศึกษา (Sandbox) 

3.2 ปรับปรุงกฎระเบียบ มาตรฐาน และคุณภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร คณะ และสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ 

3.3 จัดท าระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา 

3.4 ผลักดันการรับรองหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศเพื่อท าหนา้ที่ประเมนิมาตรฐาน หลักสูตรและคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา 

3.5 พิจารณามาตรการ (เช่น กฎกระทรวง) เพ่ือผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษานัน้แก่สาธารณะ 



กิจกรรมการด าเนินการภายใต้โครงการ 

กิจกรรมที่ 4 วางแผนการผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาและความต้องการในการพัฒนาประเทศ

การวางแผนการผลิตก าลังคนให้สอดคลอ้งกับศักยภาพของสถาบนัอุดมศึกษาและความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

- ประเมินแผนการผลิตก าลังคนตามสภาพจริงในปัจจุบัน 

- พัฒนาระบบการประสานความร่วมมอืระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน และสถาบันอุดมศึกษา
ในการก าหนดความต้องการก าลงัคนเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ

- ปรับฐานการผลิตก าลงัคนระดับสถาบันให้สอดคลอ้งกับแนวทางการปรับยุทธศาสตร์ของสถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแห่ง 
รวมถึงเพ่ิมความร่วมมือในการพัฒนาหลักสตูรเพ่ือการผลติก าลังคนข้ามศาสตร์



กิจกรรมการด าเนินการภายใต้โครงการ 

กิจกรรมที่ 5 การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงทีจ่ะเกิดขึ้น
ในอนาคต

5.1 การยกระดับระบบพัฒนาทักษะ (Reskill/upskill) ส าหรับบุคลากรวัยท างานและสง่เสรมิ การเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ 

5.2 ขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาที่ภาคส่วนผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมด าเนินการ และตอบสนองความต้องการของภาคส่วน
ผู้ใช้บัณฑิต 

5.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาและความเท่าเทียมทางสงัคม 



กิจกรรมการด าเนินการภายใต้โครงการ 

กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมของสถาบนัอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ
ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

6.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือปัจจัยเอื้อภายในสถาบันอุดมศึกษาที่สง่เสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ 

6.2 พัฒนากลไกสนบัสนุนทางการเงินโดยมหาวิทยาลัยเพ่ือส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการ 

6.3 ส่งเสริมการศึกษาเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ Entrepreneurial Education 

6.4 ส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ 



กิจกรรมการด าเนินการภายใต้โครงการ 

กิจกรรมที่ 7 การสร้างเสริมและการเคลื่อนย้ายบุคลากรศักยภาพสงูเพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน 

7.1 ระดมทรัพยากรและความเชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาปฏิบัติงานในประเทศร่วมผลิตบณัฑิตและวิจัยในประเทศโดยด าเนินการ
ผ่านความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา หรือภาคอุตสาหกรรมในประเทศ (Domestic & International Academic & 
Research Mobility) 

7.2 เคลื่อนย้ายบุคลากรระหว่างสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคการผลิตบริการ สังคมและชุมชนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
การแข่งขันของประเทศ (Talent Mobility) 



จุดมุ่งหมายของโครงการ 

3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีกลไกธรรมาภบิาลทีเ่ข้มแข็ง รับผิดชอบต่อทิศทางของการ พัฒนาตนเอง และการพัฒนาประเทศ 

4) ได้รับการสนับสนนุทรัพยากรจากรัฐอย่างมีทิศทางทีช่ัดเจน 
- ผ่านกลไกทางการคลังที่มุ่งเน้นผลการด าเนินการที่สอดคล้องกบักลุ่มยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแต่ละกลุม่ 
- พร้อมระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทีม่ีความพร้อมส าหรับการตดัสนิใจเชิงนโยบายและการจัดการระบบ

1) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีจุดยืนตามกลุม่ทางยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนที่จะพัฒนาตนเอง และ มีความพร้อมในเชิงกลยุทธ์ที่จะพัฒนา
มุ่งไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี ฉบับที่ 3
2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพสูง อีกทั้งสามารถสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทีน่ าไปสูก่ารใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประเทศ 

- ในด้านที่สอดคล้องกับกลุม่ยุทธศาสตร์ของตนเอง 
- โดยการพัฒนาต่อยอดในสาขาที่ตนเองมีศักยภาพและตรงกบัความตอ้งการของประเทศ 
- ในขณะที่ควบรวม ลดหรือยุติการด าเนินการในสว่นที่ไม่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล



OKR ของโครงการ

- ร้อยละ 80 ของสถาบันอุดมศึกษาของไทยทั้งหมดสามารถปฏิรูปเพื่อเข้าสู่กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
ที่ก าหนดได้ส าเร็จ

- ร้อยละ 70 ของสถาบันอุดมศึกษาที่ติด Ranking ในระดับนานาชาติสามารถเลื่อนกลุ่มระดับ 
(Band) ในการจัดอันดับได้ส าเร็จ

- ร้อยละ 80 ของสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในกลุ่ม Area Based & Community ติดอันดับ 1                
ใน 100 ในการจัดอันดับ Impact Ranking



แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุน



ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบด้วย
1. ชื่อสถาบัน
2. ประเภทสถาบัน 
3. สถานทีห่รือพ้ืนที่ตั้ง
4. วิสัยทัศน์
5. พันธกิจ 
6. โครงสร้างองค์กร
7. โครงสร้างการบริหารงาน 



ส่วนที่ 2 : แผนการผลักดันมหาวิทยาลัย

ประกอบด้วย
1. ความประสงค์ในการเลือกกลุ่มยุทธศาสตร์

- Global & frontier Research Strategic intent Universities
- Technology/ Innovation Strategic intent Universities
- Area Based & Community Strategic intent Universities

2. ก าหนดจุดเด่นหรือความเช่ียวชาญของสถาบันอุดมศึกษา
2.1 ด้านการเรียนการสอน
2.2 ด้านการวิจัย
2.3 ด้านการบริการวิชาการ
2.4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
2.5 ด้านอื่นๆ



ส่วนที่ 2 : แผนการผลักดันมหาวิทยาลัย

3. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของสถาบันอุดมศึกษา ก่อนและหลัง Reinvent (พ.ศ.2570)
3.1 ข้อมูลทั่วไป
1) วิสัยทัศน์ 
2) พันธกิจ
3) เป้าประสงค์
4) ยุทธศาสตร์
5) อัตลักษณ์
6) แผนงานหรือโครงการหลักในการพัฒนามหาวิทยาลยั
7) พื้นที่ให้บริการ
8) กลไกการก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา/ธรรมาภิบาล
9) สิ่งที่จะพัฒนาให้เกิดขึ้นใหม่ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2570 (ถ้ามี)
10) สิ่งที่จะขยายผลหรือต่อยอด ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2570 (ถ้ามี)
11) สิ่งที่จะลดทอนหรือกระชับการด าเนินการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2570 (ถ้ามี)
12) สิ่งที่จะยกเลิกหรือยุติการด าเนินการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2570 (ถ้าม)ี



ส่วนที่ 2 : แผนการผลักดันมหาวิทยาลัย

3.2 จ านวนหลักสูตรทีเ่ปิดด าเนินการ (แบ่งกลุ่มสาขาตามระบบของ ISCED 2013)
3.2.1 ภาพรวม
3.2.2 หลักสูตรภาษาไทย
3.2.3 หลักสูตรภาษาต่างประเทศ เช่น หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา ฯลฯ
3.2.4 หลักสูตร Non Degree/Non age group/Training Course หรือหลักสูตรที่ภาคเอกชน มีความต้องการ ฯลฯ

3.3 จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2562) เทียบกับเป้าหมายการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2570
3.3.1 นักศึกษาไทย (สถานที่ตั้งหลกั/วิทยาเขต/ศูนยก์ารศึกษานอกที่ตั้ง)
3.3.2 นักศึกษาต่างชาติ (สถานที่ตั้งหลัก/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตัง้)



ส่วนที่ 2 : แผนการผลักดันมหาวิทยาลัย

3.4 สัดส่วนเงินงบแผ่นดิน : เงินรายได้
1) การผลิตบัณฑิต
2) การวิจัย

- 3) การบริการวิชาการ
- 4) การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
- 5) อื่นๆ
3.5 สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ : งานวิจัยเชิงสาธารณะหรือสายรับใช้สังคม : อื่นๆ
3.6 จ านวนอาจารย์ประจ า



ตัวอย่างแบบฟอร์ม



ตัวอย่างแบบฟอร์ม



ตัวอย่างแบบฟอร์ม



Thank you




