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แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา  
แผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ  

หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอ่ืน  
 
1. ความเป็นมา 
 การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University) คือ การปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษา              
ให้สามารถจัดการศึกษา วิจัย และผลิตบัณฑิตให้ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศตามศักยภาพและ           
ความถนัด เพื ่อเป็นหัวจักรในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ ่งแวดล้อม อันนำไปสู่                
ความยั่งยืน สิ่งที่สถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องทำคือการปฏิรูประบบการบริหาร ปรับเปลี่ยนหลักสูตรและ          
การเรียนการสอนให้ทันสมัย ผลิตกำลังคนคุณภาพสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นผู้มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีปัญญาและคุณธรรม ยกระดับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมให้มีความเป็นเลิศ รวมทั้งเพิ่มขีด
ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการของบัณฑิต (Entrepreneur) และเพิ่มโอกาส “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” 
ของคนทุกช่วงวัย 
  ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ              
ให้มีเป้าหมายที่ชัดเจน  ใช้หลักธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษา การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรและการทำงานแบบร ่วมม ือกับหน่วยงานอื ่นในการจ ัดการศึกษา ทลายกำแพงระหว ่าง
สถาบันอุดมศึกษา เพื ่อให้เกิดภาคีสถาบันอุดมศึกษา (university consortium) ทั้งการร่วมสร้างสรรค์             
ทางความคิด (co-creation) และความร่วมมือ (collaboration) ลดความซ้ำซ้อนของการใช้ทรัพยากรประเภท
ต่างๆ  เพิ่มกลไกการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อม เปิดโอกาสในการเรียนรู้ของ Non-age 
group เพื่อการ Reskill/Upskill ไม่ว่าจะด้วยกลไก Degree หรือ Non-degree Program การปรับการเรียน
การสอนเพื่อรองรับการสร้างผู้ประกอบการ และการผลิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพ รวมทั้งสร้างสรรค์
งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงตามบริบทของสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ   

 

2. การดำเนินการตามกฎกระทรวง 
 1. กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผล
บังคับใช้ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยคณะอนุกรรมการด้านการพลิกโฉม
มหาวิทยาลัย (Re inventing University) ได้กำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการตามขั้นตอนการดำเนินการ            
ของกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว ดังแผนภาพ 
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แผนภาพ : กรอบระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินการของกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 
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  2. สภาสถาบันอุดมศึกษา ดำเนินการแต่งต ั ้งคณะกรรมการ ตามความในข้อ 13 แห่ง
กฎกระทรวงฯ  เพื่อประมวลข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาและทำการประเมินตนเอง 
ผ่านระบบการประเมินตนเองและการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (Thai University Strategic 
Classification and Self-Assessment System - UCLAS) เพื่อรองรับการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดกลุ่ม
ยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา (https://reinventing.mhesi.go.th/uclas) ตามร่างคู ่มือคุณลักษณะ 
ตัวชี้วัด นิยามปฏิบัติการ ของ 4 กลุ่มเชิงยุทธศาสตร์ตามการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือการ
พัฒนาศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาไทย (สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบันทึกการประชุมเตรียม
ความพร้อมเพื่อการใช้ระบบ UCLAS (ออนไลน์) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 https:// shorturl.at/dfzFV) 
และสามารถดาวน์โหลดร่างคู่มือฯ ไดจ้าก QR Code ด้านล่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. สถาบันอุดมศึกษา จัดทำแผนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย แผนพัฒนาความเป็น
เลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือ
แผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอื ่น ให้เป็นแผนใหม่แผนเดียว โดยมีระยะเวลาของแผน 5 ปี และมี
แผนปฏิบัติการรายปี  เพ่ือการจัดสรรงบประมาณตามมาตรา 45  
 4. สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบผลการประเมินตนเองฯ เลือกกลุ ่มสถาบันอุดมศึกษา และ
เห็นชอบแผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาด้านอ่ืน เพ่ือการจัดสรรงบประมาณตามมาตรา 45  และเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(กกอ.) พิจารณาและให้ความเห็น ก่อนจะเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือประกอบการพิจารณาประกาศกำหนดสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มต่อไป 
(สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบันทึกการประชุมชี้แจงการดำเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม
สถาบ ันอ ุ ดมศ ึ กษา พ.ศ. 2564 ( ออน ไลน ์ )  เ ม ื ่ อ ว ั นท ี ่  2 0  พฤษภาคม  พ . ศ .  2564  (ม . ร ั ฐ ) 
https://www.facebook.com/100000217190406/posts/ 4707315065952353/) 
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3. การจัดทำแผนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา 
 จากหลักการของการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University) ทีม่ีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

สถาบันอุดมศึกษาปฏิรูประบบการบริหาร ปรับเปลี่ยนหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ทันสมัย เสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม การผลิตกำลังคนคุณภาพสูง โดยการ
ส่งเสริมสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณให้สถาบันอุดมศึกษามีความเป็นเลิศตามจุดแข็งของสถาบันอุดมศึกษา                      
ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ สร้างจุดต่างตามความถนัด และมีความหลากหลายตามพันธกิจ           
และตามความเชี่ยวชาญ ผ่าน 5 กลุ่มยุทธศาสตร์หลัก และผ่าน 5 กิจกรรมหลักของ Reinventing University 
System ได้แก่ (1) การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน (2) การพัฒนาและแสวงหาบุคลากรที่เน้นสมรรถนะ         
(3) ความเป็นนานาชาติ (4) การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม และ (5) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  นั้น               
ในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะ          
ทางตามความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอื่น สถาบันอุดมศึกษาควรจัดทำ         
แผนปฏิรูปใน 2 ส่วน ได้แก่  

 ส่วนที่ 1 การปฏิรูประบบบริหารในสถาบันอุดมศึกษา 
 โดยสถาบันอุดมศึกษา จะต้องเสนอแนวทางการปฏิรูประบบบริหารในสถาบันอุดมศึกษา            

ใน 4 ด้าน อย่างเป็นรูปธรรม ดังต่อไปนี้  
 1) ด้านการบริหารบุคลากร โดยอธ ิบายแผนหร ือแนวทางการปร ับเปล ี ่ยนระบบ               
การบริหาร งานบุคคลที่เน้นสมรรถนะ จริยธรรมและผลลัพธ์ (performance-, ethics- & outcome-based) 
ให้ความสำคัญกับ talent ทั้งคนไทยและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ และการสลับการทำงานกับหน่วยงานอ่ืน 
(mobility) มีระบบประเมินเพ่ือให้ผลตอบแทนที่จูงใจ เน้นความแตกต่าง ไม่เป็นแบบ one size fits all เป็นต้น 
 2) ด้านแผน ระบบการเงินและงบประมาณ โดยอธิบายถึงแผนหรือแนวทางการปรับเปลี่ยน 
ระบบด้านนโยบายและแผน ระบบการเงินและงบประมาณที่มีจุดเน้น ( focused) และคล่องตัว โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการสมทบการเงิน (matching) เพ่ือพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา 
 3) ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ โดยอธิบายถึงแผนหรือแนวทางการปรับเปลี่ยน 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ภายในต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษา ให้คล่องตัวและเอื้อต่อการทำงาน          
ของบุคลากรที่เน้นผลลัพธ์ ความสำเร็จของงาน 
 4) ด้านระบบธรรมาภิบาล โดยอธิบายถึงแผนหรือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบธรรมาภิบาลภายในสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ภารกิจ ความโปร่งใส ในทุกระดับ               
ตั้งแต่ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา คณะ ส่วนงาน อาจารย์ และบุคลากรสนับสนุน 
 

 โดยให้ระบุผลลัพธ์รายปีของแผนการปฏิรูปแต่ละด้าน และระบุจุดเน้นและทิศทางตาม
สาขาความเชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษา 
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 ส่วนที่ 2 การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา การผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทาง             
ตามความต้องการของประเทศ หรือการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอ่ืน 

 โดยสถาบ ันอ ุดมศ ึกษา จะต ้องเสนอแนวทาง การพ ัฒนาความเป ็น เล ิศของ
สถาบันอุดมศึกษา  การผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาด้านอื ่นตามกลุ ่มย ุทธศาสตร ์ท ี ่สอดคล้องกับศักยภาพและความเช ี ่ยวชาญของ
สถาบันอุดมศึกษา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 1) กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก มีพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ที่มุ่งสู่การ
วิจัยที่มีคุณภาพระดับสากลและสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ โดยต้อง 
  1.1) เน้นการวิจัยขั้นสูงและการผลิตนักวิจัย เป็นผู้นำทางความรู้ของประเทศในระดับ
ปริญญาเอกหรือหลังปริญญาเอกท่ีมีวิทยานิพนธ์ หรือผลงานวิจัยระดับนานาชาติในหลายกลุ่มสาขาวิชา 
  1.2) มุ่งค้นคว้าเพื่อสร้างองค์ความรู้ ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่เพื่อขยายพรมแดนของ
ความรู้และสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการท่ีลุ่มลึกในสาขาวิชาต่างๆ 
  1.3) สร้างนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจและสังคมจากผลงานวิจัยและองค์ความรู้
ขั้นสูง 
 2) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม มีพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ที่          
มุ่งสู่การจัดการการศึกษาเพื่อเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ของ
ประเทศในการพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ โดยต้อง 
  2.1) สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีให้
สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์เพ่ือสร้างผลงานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
  2.2) สร้างนวัตกรรมเพื ่อนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์ เพื ่อสร้าง
มูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่มูลค่าในภาคการผลิตและบริการ 
  2.3) ส่งเสริมบทบาทความร่วมมือกับภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือ
สนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  2.4) เน้นการเรียนการสอนควบคู่กับการปฏิบัติการจริงเพื่อพัฒนาสมรรถนะและ
ทักษะ           ในการทำงาน 
 3) กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น มีพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ที่มุ ่งสู ่การ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและชุมชนที่มีวัตถุประสงค์หรือประโยชน์ร่วมกัน การเป็นแหล่งเรียนรู้  ถ่ายทอดความรู้
และเทคโนโลยีเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และการให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะนำไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยต้อง 
  3.1) เน้นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการสร้างศักยภาพให้สถานศึกษา องค์กรใน
ชุมชนและประชาชนมีความเข้มแข็งในการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 
  3.2) ผลิตบัณฑิตและเป็นแหล่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพ้ืนที่ให้มีจิตสำนึกและความรู้
ความสามารถเพ่ือเป็นหลักในการขับเคลื่อน พัฒนา และเปลี่ยนแปลงในระดับพ้ืนที ่
  3.3) ดำเนินการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน 
  3.4) สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประยุกต์และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อเพ่ิมคุณค่าและมูลค่า 



6 
 

  3.5) ส่งเสริมการสืบทอดและพัฒนาความรู้จากผู้มีภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมและ           
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
 4) กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา มีพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ที่มุ่ง
สู่การพัฒนาปัญญาด้วยหลักศาสนาผสานกับหลักวิชาการ โดยต้อง 
  4.1) มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้มีสติ ปัญญา และคุณธรรม ด้วยการจัดการเรียนการ
สอน        ที่ผสานหลักศาสนากับหลักวิชาการ 
  4.2) ให้ความสำคัญกับการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมโดยยึดหลักศาสนา ปรับใช้หลัก
ศาสนาให้เหมาะกับสังคมที่เปลี่ยนไป และสร้างหลักวิชาการที่สอดคล้องกับหลักศาสนาเป็นทางเลือกคู่กับหลัก
วิชาการของประเทศตะวันตก 
  4.3) นำหลักธรรมคำสอนของศาสนาต่างๆ มาชี้นำสังคมโดยมุ่งพัฒนาจิตใจ สติ ปัญญา       
และพฤติกรรมของประชาชนเพ่ือให้เกิดสันติสุขและความสามัคคีของคนในชาติ 
 5) กลุ ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะ มีพันธกิจหลักและ
ยุทธศาสตร์ที่มุ่งสู่การผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีความสามารถทางวิชาชีพระดับสูง 
หรือบัณฑิตสาขาจำเพาะตามความต้องการของประเทศในแต่ละขณะ พัฒนาความรู้และนวัตกรรม  รวมทั้ง
ถ่ายทอดความรู้เชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติ โดยต้องเน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ หรือจรรโลงศิลปะและวัฒนธรรม มีความสามารถในการเรยีนรู้
และยกระดับสมรรถนะทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 

โดยแนวทางหลักในการจัดทำแผนการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิต
กำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือแผนการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอ่ืน           
ควรประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม ที่มีความแตกต่างของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่  

 
 



7 
 

 กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ได้แก่ เทคโนโลยีและระบบแวดล้อม
สำหรับการเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนสมัยใหม่และเน้นประสิทธิภาพการเรียนรู้ในสถานการณ์โรคระบาด
ของ COVID-19 การพัฒนาหลักสูตรตามทิศทางของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เช่น หลักสูตรที่มีมาตรฐานระดับ
นานาชาติ หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม หรือหลักสูตรพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น การ Upskill/Reskill           
คนในวัยทำงาน โดยเน้นความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเป็นตัวตั้งและเสริมด้วยการทำงานร่วมกับ
พันธมิตรที่เก่ียวข้อง การพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของนิสิต นักศึกษา เช่น active learning และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาและแสวงหาบุคลากร ได้แก่ การพัฒนาทักษะ (Upskill/Reskill) 
อาจารย์ เพื่อตอบสนองต่อการเรียนในศตวรรษที่ 21 การจ้างผู้เชี่ยวชาญการวิจัยระดับโลก ทั้งแบบเต็มเวลา 
(Full-time) และไม่เต็มเวลา (Adjunct & Visiting Scholar) ทุนบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยหลังปริญญาเอก 
(Postdoctoral Fellows) และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 กิจกรรมที่ 3 : ความเป็นนานาชาติ ได้แก่ การสร้างเครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำระดับ
โลก ในกลุ่มที่เกี ่ยวข้องที่เป็นรูปธรรมในลักษณะ strategic partner มีรายละเอียดความร่วมมือที่ชัดเจน                       
โดยสถาบันอุดมศึกษาควรระบุสถาบันอุดมศึกษาและกิจกรรมความร่วมมือที่สอดคล้องกับทิศทางและจุดเน้น           
ของสถาบันอุดมศึกษาและประเทศ เช่น การวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา หลักสูตรร่วม เป็นต้น  
ทุนการศึกษาให้ประเทศในกลุ่มที่ขาดแคลน เช่น ASEAN เป็นต้น เพ่ือดึงนิสิต นักศึกษาระดับมันสมองจากทั่ว
โลกมาเรียน และศึกษาวิจัยในประเทศไทย การจัดประชุมวิชาการระดับโลกที่สามารถดึงนักวิจัยที่มีชื่อเสียง
ระดับโลกให้เข้าร่วมได้  และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 กิจกรรมที่ 4 : การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ ระบบการบริหารและจัดการทรัพย์สิน           
ทางปัญญาเพื่อขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ การผลักดันศูนย์วิจัยให้สู่ระดับโลก เช่น การดึงดูด
นักวิจัยระดับโลกมาร่วมงาน การส่งเสริมให้แสวงหาทุนวิจัยระดับนานาชาติ และกิจกรรมความร่วมมือกับ
สถาบันวิจัยชั้นนำระดับโลก ระบบบริหารกลุ่มวิจัยภายในสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์และจุดเน้น
สถาบันอุดมศึกษา โดยสอดคล้องกับระบบทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรเป็น block grant และอื่นๆ             
ที่เก่ียวข้อง 
 กิจกรรมที่ 5 : การสร้างแพลทฟอร์มความร่วมมือ ได้แก่ การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน/
เอกชน/ชุมชนตามกลุ ่มยุทธศาสตร์และจุดเน้นสถาบันอุดมศึกษา ในลักษณะจตุรภาคี การรวมกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายหรือทิศทางของประเทศทั้งการสร้างความเป็นเลิศและกำลังคนที่
ร่วมกัน และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
  

*************************** 
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โครงร่างแผนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษา 
 1.1 ยุทธศาสตร์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษา  
 1.2 ข้อมูลทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษา 
 1.3 ผลการประเมินตนเองและการกำหนดกลุ่มยุทธศาสตร์ 

 

ส่วนที่ 2 แผนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา 
 2.1 จุดเน้น ทิศทาง และเป้าหมายตามสาขาความเชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษา 
  2.1.1 สาขาความเชี่ยวชาญที่มุ่งเน้น 
  2.1.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ 
  2.1.3 เป้าหมายของการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา 
 2.2 การปฏิรูประบบบริหารในสถาบันอุดมศึกษา 
  2.2.1 ด้านการบริหารบุคลากร 
  2.2.2 ด้านแผน ระบบการเงินและงบประมาณ 
  2.2.3 ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ 
  2.2.4 ด้านระบบธรรมาภิบาล 
  โดยจัดให้มีแผนปฏิบัติการรายปีและแนวทางการติดตามและประเมินผล 
 2.3 แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทาง
ตาม ความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอ่ืน 
  2.3.1 หลักการและแนวคิดในการดำเนินการจัดทำแผนฯ ระบุความสอดคล้องกับแผนพัฒนา 
   สถาบันอุดมศึกษาปกติ รวมทั้งการต่อยอดจากฐานเดิมของสถาบันอุดมศึกษา 
  2.3.2 การวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง (Potential & Performance) ให้ระบุศักยภาพ 
   ที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
  2.3.3 การวิเคราะห์และกำหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตามยุทธศาสตร์ตาม 5 กิจกรรมหลัก 
  2.3.4 การวิเคราะห์โอกาสประสบความสำเร็จและความเสี่ยงของแผนฯ  
  2.3.5 แผนปฏิบัติการรายปี  (นำไปสู่การเขียนข้อเสนอโครงการ เพ่ือขอรับจัดสรรงบประมาณ
พิเศษในแตล่ะปี) 
  2.3.6 แนวทางการติดตามและประเมินผล  
 

ส่วนที่ 3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 3.1 เป้าหมายการดำเนินการในระยะ 5 ปี 
 3.2 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) รายปี 
 3.3 ผลกระทบ (Impact) 
 

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก  
 สำหรับข้อมูลทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นรายละเอียด  


