
ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองเพื่อเลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
และจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ครั้งที่ 4/2564 วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ช้ัน 3 และระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting                        

--------------------------------------------------------------------------------- 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานหรือรองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 7/2564 วันที่ 20 สิงหาคม 2564    

วาระเพ่ือพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา            
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

1.2 แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาฯ (ฉบับปรับปรุง) 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองเพ่ือเลือกสังกัด 
                       กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                       นครราชสมีา ครั้งที่ 3/2564 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
                  3.1 การปรับปรุงแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา ระยะ 5 ปี              
                       (พ.ศ. 2566-2570) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
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การประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองเพื่อเลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
และจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ครั้งที่ 4/2564 วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ช้ัน 3 และระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting                        

………………………………………………………… 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานหรือรองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 20 สิงหาคม 
2564 วาระเพื ่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2566-2570) 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้มีการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 
2564 นั้น ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบโดยหลักการต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏนครราชสีมาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และมอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเอง              
เพื่อเลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยไปดำเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดทำ
แผนพัฒนาความเป็นเลิศฯ ฉบับปรับปรุง ก่อนนำส่งให้กับ สป .อว. ภายในวันที ่ 15 กันยายน 2564 ต่อไป                
จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ 
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เอกสารแนบวาระที่ 1.1



 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานหรือรองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.2 แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาฯ (ฉบับปรับปรุง) 
      คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศ

ของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) เพื ่อให้สถาบันอุดมศึกษานำไปใช้เป็นตัวอย่างเพื ่อกำหนดทิศทาง                
ในการเขียนโครงการและกิจกรรมภายใต้แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับ                 
กลุ่มสถาบันที่เลือกโดยมีรายละเอียดในการปรับปรุง ดังนี้  

1. ปรับหัวข้อ 2.3.3 (หน้า 11) การวิเคราะห์และกำหนดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาตามกลุ่มยุทธศาสตร์ 
ผ ่าน 5 ก ิจกรรมการพล ิกโฉมมหาว ิทยาล ัย และการจ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิการรายป ี ให ้สอดคล ้องกับ  
(ร่าง) กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566–2570 

 2. เพิ่มเอกสารแนบท้ายโครงร่าง (หน้า 13–21) ได้แก่ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ จุดมุ่งเน้น 
ของนโยบาย แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์  ตัวอย่างแผนงานสำคัญของยุทธศาสตร์และแผนงานด้าน อววน.  
พ.ศ. 2566-2570 และแนวทางการตั้งค่าตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ 

 จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ 
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แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา  
แผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ 

หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอ่ืน (ฉบับปรับปรุง) 

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 
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  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  
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 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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-โครงร่าง - 
แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และแผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทาง 

ตามความต้องการของประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
 

 

ส่วนที ่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  
  สถาบันอุดมศึกษาจะต้องเสนอแนวทางการปฏิรูประบบบริหารในสถาบันอดุมศึกษาใน 4 ด้าน 
อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
  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
ตามความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอ่ืน 
  สถาบันอุดมศึกษาจะต้องเสนอแนวทางการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา หรือแผน          
การผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศที่สอดคล้องกับศักยภาพและความ
เชี่ยวชาญ  ของสถาบันอุดมศึกษา ตามข้อ 2.1 และ 2.2 ดังนี้  
  2.3.1 หลักการและแนวคิดในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศของ

สถาบันอุดมศึกษา ระบุความสอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปกติ รวมทั้ง
การต่อยอดจากฐานเดิมของสถาบันอดุมศึกษา 

  2.3.2 การวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง (Potential & Performance) ให้ระบุศักยภาพ 
   ที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้  
  2.3.3 การกำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และแผนงานภายใต้

ยุทธศาสตร์ อววน. และกิจกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (ตามเอกสารแนบท้าย)   
  2.3.4 การวิเคราะห์โอกาสประสบความสำเร็จและความเสี่ยงของแผนพัฒนาความเป็นเลิศของ

สถาบันอุดมศึกษา  
  2.3.5 แผนปฏิบัติการรายปี  (นำไปสู่การเขียนข้อเสนอโครงการ เพ่ือขอรับจัดสรรงบประมาณ

พิเศษในแต่ละปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับการวิเคราะห์ในข้อ 2.3.3) 
  2.3.6 แนวทางการติดตามและประเมินผล 
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ส่วนที่ 3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 3.1 เป้าหมายการดำเนินการในระยะ 5 ปี 
 3.2 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) รายปี 
 3.3 ผลกระทบ (Impact) 
 

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก  
 สำหรับข้อมูลทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นรายละเอียด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12



-เอกสารแนบท้ายโครงร่าง - 
แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และแผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทาง 

ตามความต้องการของประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
 

ยุทธศาสตร์และแผนงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 - 2570 
เป้าประสงค์ 
1) คนไทยมีสมรรถนะและทักษะสูง เพียงพอในการพลิกโฉมประเทศให้ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน          

ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
2) เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพิ่มความ

มั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก และพ่ึงพาตนเองได้ ยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต  
3) สังคมไทย มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถแก้ปัญหาท้าทายของสังคมและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวได้ทันต่อ

พลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 
ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้ มี

ความสามารถ ในการแข่งขัน และพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย

และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้าที่ก้าวหน้าล้ำยุค 

เพ่ือสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนากำลังคนสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน 
 
จุดมุ่งเน้นของนโยบาย (High-Priority Policy) 

  1. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง โดยใช้การพัฒนาตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
(Value Chain) โดยมีเป้าหมายว่า  

- ประเทศไทยสามารถพัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้เอง ภายใน 2 ปี และเป็น
ศูนย์กลางด้านวัคซีนในระดับอาเซียน ภายใน 5 ปี 

- ประเทศไทยเป็นอันด ับหนึ ่งของอาเซ ียนด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั ้นสูง 
(Advanced   Therapy Medicinal Products) ภายใน 5 ปี 

  2. ประเทศไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มุ่งเน้นคุณค่าและ
ความย่ังยืน สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ โดยมีเป้าหมายว่า  

- นักท่องเที ่ยวคุณภาพสูงที ่มาท่องเที่ยวในประเทศไทย ที่มาเยือนซ้ำมีสัดส่วนสูงขึ ้นอย่างมี
นัยสำคัญ ภายใน 5 ปี 
- รายได้จากการท่องเที่ยวบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจ BCG เพิ่มสูงขึ้นและ

กระจายสู่เมืองรอง ชุมชน และผู้ประกอบการรายย่อย เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ภายใน  
5 ปี 
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  3.  ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินคา้เกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารที่มีคุณค่าและมูลค่าสูง 
โดยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับ 1 ใน 10 ของโลก โดยมีเป้าหมายว่า  

- ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกชั้นนำของโลกด้าน Functional Ingredients, 
Functional Food, Novel Food ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก  

- ประเทศไทยเป็นผู้นำของโลกในการผลิตและส่งออกอาหารและผลไม้ไทยคุณค่าสูง โดยมีมูลค่า
ทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนและจำนวนประเทศที่สั่งซื้อมากขึ้น หนึ่งเท่าตัว 

  4.  ผู้สูงอายุมีศักยภาพและโอกาสอย่างเต็มที่ในการพึ่งตนเอง มีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม 
เพื่อรองรับสังคมสูงวัย โดยมีเป้าหมายว่า ผู้สูงอายุไทยที่สามารถพ่ึงตนเองได้ และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคม 
มีสัดส่วนที่สูงขึ้นอย่างมีนยัสำคัญ ภายใน 5 ปี 
 

5. ประเทศไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้า ล้ำยุคสู่อนาคต และเทคโนโลยี
อวกาศ สำหรับการยกระดับอุตสาหกรรม ธุรกิจ และการบริการที่มีอยู่แล้ว และพัฒนาอุตสาหกรรม/ธุรกิจ
ใหม่ โดยมีเป้าหมายว่า  

- ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของอาเซียน ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง การประกอบแบตเตอรี่และชิ้นส่วนสำคัญ ที่ก้าวหน้า และล้ำยุคสู่อนาคต ภายใน 5 ปี 

- ประเทศไทยมีธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDE) ที่มีรายได้ 1,000 ล้าน
บาท/ปี เพิ่มขึน้เป็น 1,000 ราย 

- ประเทศไทยสามารถสร้างดาวเทียมท่ีวิจัย/พัฒนาโดยคนไทยและส่งไปโคจรสำรวจรอบดวงจันทร์ 
ภายใน 6 ปี  

6. ประเทศไทยสามารถสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงและเป็นศูนย์กลางกำลังคนระดับสูงของอาเซียน 
โดยการพลิกโฉมระบบการเรียนรู ้ตลอดชีวิต เพื ่อตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และสอดรับกับ
ปรัชญาการอุดมศึกษาไทยใหม่ โดยมีเป้าหมายว่า  

- ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกำลังคนระดับสูง (Hub of Talent) และศูนย์กลางการเรียนรู้ 
(Hub of Knowledge) ของอาเซียน รวมถึงด้านศาสตร์โลกตะวันออก ภายใน 5 ปี 

- ประเทศไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงเฉพาะทาง ตรงตามความต้องการทั้งหมดของ
อุตสาหกรรมเป้าหมายสำคัญเร่งด่วนของประเทศและการพัฒนาแห่งอนาคต สอดรับกับ
ปรัชญาการอุดมศึกษาไทยใหม ่โดยพลิกโฉมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต และร่วมมือกบั
ภาคอุตสาหกรรมและนานาชาติ ภายใน 5 ปี 

- กำลังคนที่ผลิตโดยระบบอุดมศึกษาทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ท่ีจำเป็นควบคู่กบัการมีสมรรถนะสูงด้านวิชาชีพและวิชาการ ภายใน 5 ปี 

 
แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประกอบด้วย  

แผนงานที่ 1.1  พัฒนาระบบเศรษฐกจิชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular- 
Green Economy: BCG) ใน 4 ด้าน ให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืน
และ เพ่ิมรายได้ของประเทศ (ด้านเกษตรและอาหาร การแพทย์และสุขภาพ การ
ท่องเที่ยว และพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ)  

แผนงานที่ 1.2  พัฒนาและประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีดิจิทัล อิเล็กทรอนิคอัจฉริยะ 
รวมทั้งหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ผลิต/การบริการและการพ่ึงพาตนเอง 
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แผนงานที่ 1.3  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และระบบรางของประเทศให้ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล 
แข่งขนัได้ และเชื่อมต่อกับเครือข่ายรองรับระบบเศรษฐกิจนวัตกรรมในภูมิภาค
อาเซียน 

แผนงานที่ 1.4    พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้สามารถแข่งขันได้ รองรับการขยายตัวด้าน 
   การคมนาคมขนส่งของอาเซียนและพ่ึงตนเองได้ 

แผนงานที่ 1.5    พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม รวมถึง SMEs และ  
   IDEs เพ่ือยกระดับรายได้ ความสามารถในการแข่งขัน และการพ่ึงพาตนเอง  

 

แผนงานสำคัญ (Flagship) ตามจุดมุ่งเน้นนโยบาย ประกอบด้วย 
1. พัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 และเป็นศูนย์กลางด้านวัคซีนในระดับอาเซียน  
2. พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products) ให้

เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน  
3. พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เน้นคุณค่า สร้างความยั่งยืน 

และเพ่ิมรายได้ของประเทศ สามารถเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงและการมาเยือนซ้ำ  
4. ยกระดับการผลิตและการส่งออก Functional Ingredients, Functional Food , Novel Food 

ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง และไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกชั้นนำของโลก  
5. เร่งพัฒนาการผลิตและการส่งออกอาหารและผลไม้ไทยคุณค่าสูง ให้ไทยเป็นผู้นำของโลก โดยเพ่ิม

มูลค่าทางเศรษฐกิจและประเทศที่สั่งซื้อ  
6. เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นแบตเตอรี่และชิ้นส่วนสำคัญท่ีก้าวหน้า และล้ำ

ยุคสู่อนาคต ให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการผลิตของอาเซียน 
7. พัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศเพ่ิมธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDE) ขนาด

ใหญ่ 
 
แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประกอบด้วย  

แผนงานที่ 2.1 พัฒนาความพร้อมและโอกาสของคนทุกช่วงวัย และพัฒนาระบบสำคัญของสังคมเพ่ือ   
      รองรับสังคมสูงวัย  
แผนงานที่ 2.2 ยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศให้พร้อมรับโรคระบาดระดับชาติ และ 

   โรคอุบัติใหม่  
แผนงานที่ 2.3 มุ่งขจัดความยากจน และลดช่องว่างของการเข้าถึงโอกาสด้านการพัฒนาอาชีพ   

การศึกษาเรียนรู้ และการเข้าถึงเทคโนโลยี/นวัตกรรม  
แผนงานที่ 2.4 มุง่พัฒนาสังคมคุณธรรม แก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน และเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
แผนงานที่ 2.5 พัฒนาเมืองน่าอยูท่ีเ่ชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น และกระจายความเจริญทาง  

   เศรษฐกิจและสังคมสู่ทุกภูมิภาค 
แผนงานที่ 2.6 พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการเป็น 
                  สังคมคาร์บอนต่ำ 
แผนงานที่ 2.7 เตรียมพร้อมรับ ตอบโต้ และปรับตัวต่อภัยพิบัตทิางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง 

   สภาพภูมิอากาศ 
แผนงานสำคัญ (Flagship) ตามจุดมุ่งเน้นนโยบาย ประกอบด้วย 
- เพ่ิมศักยภาพและโอกาสสำหรับผู้สูงวัย ให้ประเทศมีผู้สูงอายุที่สามารถพ่ึงตนเองได้ สร้างคุณค่า

และมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคม ในสัดส่วนสูงขึ้น 
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แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประกอบด้วย 
แผนงานที่ 3.1  ขับเคลื่อนการวิจัยขั้นแนวหน้าที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า รวมทั้งการประยุกต์ใช้
และพัฒนาต่อยอด  

แผนงานที ่3.2  พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการแห่ง 
   อนาคต รวมทั้งอุตสาหกรรมอวกาศ 

แผนงานที่ 3.3  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และโครงสรา้ง 
พื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ ที ่รองรับการวิจัยขั้นแนวหน้าและการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อนาคต 

แผนงานสำคัญ (Flagship) ตามจุดมุ่งเน้นนโยบาย 
- พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้า ล้ำยุคสู่อนาคต และเทคโนโลยีอวกาศ เพ่ือต่อยอดสู่

อุตสาหกรรมอวกาศในอนาคต รวมทัง้การสร้างดาวเทียมส่งไปสำรวจดวงจันทร์ 

แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ประกอบด้วย 
แผนงานที่ 4.1 พลิกโฉมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้ประเทศไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง

เพียงพอตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และการพัฒนาแห่งอนาคต และสอดรับกับ
ปรัชญาการอุดมศึกษาไทยใหม่ 

แผนงานที่ 4.2 พลิกโฉมมหาวิทยาลัยให้เป็นเลิศตามบทบาทการสร้างกำลังคน การสร้างองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และการพัฒนาพื้นที่และประเทศ 

แผนงานที่ 4.3 พลิกโฉมและยกระดับสถาบัน/หน่วยงานด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรมให้ตอบโจทย์
เป้าหมายยุทธศาสตร์ของประเทศและสามารถเทียบเคียงระดับนานาชาติ  

แผนงานที่ 4.4 พัฒนาและยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกำลังคนระดับสูง (Hub of Talent) 
และศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) ของอาเซียน รวมถึงศาสตร์โลก
ตะวันออก 

แผนงานสำคัญ (Flagship) ตามจุดมุง่เน้นนโยบาย ประกอบด้วย 
1. พัฒนาการเป็นศูนย์กลางกำลังคนระดับสูง (Hub of Talent) ของอาเซียน
2. พัฒนาการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) ของอาเซียน รวมถึงด้านศาสตร์โลก

ตะวันออก
3. ผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงเฉพาะทางที่ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรม

เป้าหมายสำคัญเร่งด่วนของประเทศและการพัฒนาแห่งอนาคต  และสอดรับกับปรัชญาการ
อุดมศึกษาไทยใหม่ โดยพลิกโฉมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต และร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
และนานาชาติ

4. พัฒนากำลังคนที่ผลิตโดยระบบอุดมศึกษา ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ท่ีจำเป็นควบคู่กับการมีสมรรถนะสูงด้านวิชาชีพและวิชาการ
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แนวทางการตั้งค่าตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ระดับสถาบันในการจัดทำแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
(Strategic Indicators for Reinventing University Guideline) 

 
University Group Category Intermediate Indicators 

(1-3Y) 
Long-term Indicators 

(3-5Y) 
Global & Frontier 
Research 
University 

Research & 
Innovation 

Global Research Impact Research Powerhouse 
- High quality publications: Top 1% 

journal in the fields, Top 10%, 
Scopus or WoS Q1 (>60%) 

- World class university: World 
rankings by university or subject 

- Joint publication with top university - Nature, Science, NEJM publications 
- H-Index of faculty - FWCI of University 
- Top 2% researchers in the fields - Highly cited researchers 
- International IP - International licensing 
- Research income from industry - Tech-based spinoff 
 - International recognition 

(university/field/person) 
 - Secretariat of multilateral network 

(discipline-based) 
Education Focused Educational Excellence Education Hub 

- International accredited program - Global employability rate 
- Joint degree with top 100 university - International student enrollment 
- Doctoral student & postdotoral 

fellows/student ratio 
- World renowned international 

faculty 
- Staff/student ratio - International award (e.g. Nobel 

prize) 
- International student ratio  
- International faculty ratio  

Technology & 
Innovation 

Research & 
Innovation 

Technology & Innovation 
Development 

Technology Translation & 
Entrepreneur Building 

- Intellectual property - Domestic & international licensing 
income 

- Technology licensing - Commercialized technology and 
innovation 

- Research/Technology/ Innovation 
translation (Innovation diffusion) to 
utilization 

- Research/Technology/ Innovation 
translation (Innovation diffusion) to 
local SMEs, startups or community 

- High quality publications: Scopus 
Q1&Q2 

- Tech-based spinoff 

- Research income from industry 
(domestic or international) 

- Research income from industry 
(domestic or international) 

- Research co-funding from industry & 
PMUs & Community 

- Top university among technological 
universities - SEA or global 

- Prototype (Lab & Field test) 
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University Group Category Intermediate Indicators 
(1-3Y) 

Long-term Indicators 
(3-5Y) 

Education Enhanced Entrepreneurial 
Education 

Technology Developer 

- Student and graduate tech-based 
entrepreneur/startup/enterprise 
ratio (2-3%) 

- Student and graduate tech-based 
entrepreneur/startup/enterprise 
ratio (>5%) 

- Doctoral student & postdotoral 
fellows/student ratio 

- World renowned international 
faculty 

- Percentage of curricular with Work-
integrated Learning (10%) 

- Percentage of curricular with Work-
integrated Learning (10%) 

- Industrial capacity building program 
including upskill/reskill/new skill 

- Skill training (age-group & non-age 
group) 

- Talent mobility to industry - Talent mobility (1/2 time & full 
time) 

- Hi-FI - Hi-FI (1/2 time & full time) 
Area-based & 
Community 

Research & 
Innovation 

Area-based Knowledge 
Development 

Area-based Innovation Leader 

- Research and development income 
from local government & private 
sector 

- Policy from research for area 
development 

- International publications in Q1-Q4 - Technology and knowledge 
application to local society 

- Publications in TCI-G1 - Conversion from research 
publication to academic service 
project 

- Intellectual property - Contribution to income 
enhancement of local 
entrepreneurs 

- Knowledge transfer to local society - Income from local arts, culture and 
wisdom value addition 

- Academic service from research 
output to local entity 

- Knowledge sharing and transfer 
with HEIs or local communities in 
SEA region 

- Value addition to local arts, culture 
and wisdom 

- Social enterprise 

- Collaboration with other universities 
in the area 

 

- Research co-funding from PMUs & 
Communities & SMEs 

 

Education Community Human Resource 
Capacity Building 

Community Leadership 
Development 

- Percentage of graduates employed 
in the region 

- Graduates employed in the region 
to become leader of community 
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University Group Category Intermediate Indicators 
(1-3Y) 

Long-term Indicators 
(3-5Y) 

- Non-age group participation in local 
human resource development 

- Local leaders passing human 
resource development program 

- Curriculum alignment for area 
develpoment 

- Change agents in the community 
and in SEA region 

- Joint program with local 
   university/school/college 

- Joint program with local 
   university/school/college 

- Capacity building program for 
    human resource development 

- Change agents in the university 

- Talent mobility to communities 
    and SMEs 

- Talent mobility (1/2 time & full 
   time) 

- Percentage of curriculum with 
  Work-integrated learning for 
   communities & SMEs & 
   government (50%) 

- Percentage of curriculum with 
   Work-integrated learning for 
   communities & SMEs & 
    government (70%) 

Moral & 
Intellectual 
Cultivation 

Research & 
Innovation 

Moral and Ethics Research 
Development 

Enhancement of National Human 
Moral and Ethics and 
Internationalization 

- Research and innovation for mind 
and intelligence development by 
religion and academic combination 

 งานวิจัยและนวัตกรรมสร้างองค์ความรู้เพื่อ
พัฒนาจิตใจ สติปญัญาด้วยหลักศาสนา
ผสานกบัหลักวิชาการ 

- Research for mind and intelligence 
development by religion and 
academic combination and 
published in international journal 

 งานวิจัยแเพือ่พัฒนาจิตใจ สติปญัญาด้วย
หลักศาสนาผสานกับหลักวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารระดบันานาชาต ิ

- Research for mind and intelligence 
development by religion and 
academic combination and 
published in national journal 

 งานวิจัยเพื่อพัฒนาจิตใจ สติปญัญาด้วย
หลักศาสนาผสานกับหลักวิชาการทีไ่ด้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาต ิ

- Local economy development 
related to religion based on 
research and innovation 

 การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นจากการวิจัย
และนวัตกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับศาสนา 

- Transfer of knowledge from 
Research for mind and intelligence 
development by religion and 
academic combination 

 การถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยเพื่อพัฒนา
จิตใจ สติปญัญาด้วยหลักศาสนาผสานกับ
หลักวิชาการ 

- National policy for human ethics 
and moral development 

 นโยบายการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของคนในชาติ 

- International networking 
 เครือข่ายการวิจัยนานาชาต ิ

- International recognition and award 
 การยอมรับและการได้รับรางวัลระดับ

นานาชาติ 
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University Group Category Intermediate Indicators 
(1-3Y) 

Long-term Indicators 
(3-5Y) 

Education Graduate with Intelligence and 
Moral 

Leaders with Ethics and Moral 

- Curriculum development based on 
integration of religious and 
academic principles 

 หลักสตูรที่มุ่งเน้นการบูรณาการหลักทาง
ศาสนากับหลักวิชาการ 

- Joint degree with internationally 
known institution based on 
integration of religious and 
academic principles 

 หลักสตูรที่มุ่งเน้นการบูรณาการหลักทาง
ศาสนากับหลักวิชาการร่วมกับสถาบัน
ระดับนานาชาติชั้นนำ 

- Development of faculty expert in 
religion and moral development 

 การพัฒนาอาจารย์ทีม่ีคุณวุฒิหรือเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนาและพัฒนาคุณธรรม 

- Development of faculty expert in 
religion and moral development 

 การพัฒนาอาจารย์ทีม่ีคุณวุฒิหรือเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนาและพัฒนา
คุณธรรม 

- Local leader or role model 
development based on ethics and 
moral 

 การสร้างผู้นำหรือผู้เป็นแบบอย่างท่ีมี
คุณธรรม จรยิธรรมให้กับท้องถิ่น 

- National leader or role model 
development based on ethics and 
moral 

 การสร้างผู้นำหรือผู้เป็นแบบอย่างท่ีมี
คุณธรรม จรยิธรรมให้กับประเทศ 

- Development of youth embracing 
ethics and moral 

 การพัฒนาเยาวชนด้วยคณุธรรม จริยธรรม 

- Development of youth embracing 
ethics and moral 

 การพัฒนาเยาวชนด้วยคณุธรรม 
จริยธรรม 

 - International student enrollment 
 นักศึกษาต่างชาติ 

 - World renowned international 
faculty expert in religion and moral 
development 

 อาจารย์ที่มีคณุวุฒิหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านศาสนาและพัฒนาคณุธรรมทีไ่ด้รับ
การยอมรับระดับโลก 

Specialized & 
Professional 

Research & 
Innovation 

Research to Utilization High Value Application of 
Research 

- Publications in TCI-G1 - Commercialized technology and 
innovation 

- Appication of research to utilization - Research translation to local SMEs, 
startups or community 

 - Spinoff 
 - Research income from high value 

sector 
Education High Skill Human Resource Building High Value Contribution 
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University Group Category Intermediate Indicators 
(1-3Y) 

Long-term Indicators 
(3-5Y) 

- Program for specific high skill human 
resource development 

- Percentage of Graduates in High 
Value-added Sectors 

- Program for specific need for the 
country 

- Percentage of Highly Satisfied 
Employer 

- Percentage of Graduates being 
Employed after Graduation 

 

- Percentage of Curricular with Work-
integrated Learning 

 

- Percentage of Curricular with 
Certified Learning Outcomes 

 

 
หมายเหตุ สถาบันอุดมศึกษาสามารถกำหนดค่าตัวชี้วัดความสำเร็จนอกจากแนวทางที่เสนอข้างต้นได้ โดยควร
เป็นตัวชี้วัดที่มีความท้าทาย แตกต่างจากตัวชี้วัดปกติท่ีสถาบันอุดมศึกษาได้ดำเนินการอยู่แล้ว 
 

****************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

21



 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    2.1 รายงานการประช ุมคณะกรรมการดำเน ินการประเม ินตนเองเพ ื ่อเล ือกส ังกั ด  
กลุ ่มสถาบันอุดมศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเล ิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
ครั้งที่ 3/2564 
  ฝ่ายเลขานุการ ได ้จ ัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเอง              
เพื่อเลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันพุธ ที่ 11 สิงหาคม 2564 จำนวน 5 หน้ากระดาษเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุม 
เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 

........................................................................................................................................................
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............................................................................................................................. ....................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
......................................................................... ..........................................................................................................  
................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
................................................................................................................................................................ .................. 
.......................................................................................................................... ......................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................ ................................... 
............................................................................................................................................................... .................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 

มติที่ประชุม............................................................................................................................. ......  
...................................................................................................... ..............................................................................
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
                  3.1 การปรับปรุงแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระยะ 5 ปี              
                       (พ.ศ. 2566-2570) 
      หลังจากที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏนครราชสีมาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และมอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเอง              
เพื่อเลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยไปดำเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดทำ
แผนพัฒนาความเป็นเลิศฯ ฉบับปรับปรุง นั้น มหาวิทยาลัยได้มีการประชุมบุคลากรที่มีส่วนสำคัญในขับเคลื่อนงาน
ตามจุดเน้นที่จะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ โดยได้ร่วมกันปรับปรุงเป้าหมายผลสัมฤทธิ์หลังการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย    
ให้มีความท้าทายแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียดแผนปฏิบัติการรายปี ตามหัวข้อที่ 2.3.5       
ให้มีความสอดคล้องเชื ่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของ อววน . รวมถึงปรับปรุงรายละเอียดแต่ละ                 
แพลทฟอร์มการพัฒนาให้มีความชัดเจนมากขึ้น ปรับปรุงผลที่คาดว่าจะได้ รับ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ             
ในส่วนที่ 3 ให้แสดงถึงประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการเป็นสถาบันอุดมศึกษา              
กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (Area based and community) มากขึ้น รายละเอียดดังเอกสาร และอธิการบดี/              
รองอธิการบดีจะได้นำเสนอเพ่ิมเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 

........................................................................................................................................................
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............................................................................................................................. ...................................................... 
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............................................................................. ......................................................................................................  

มติที่ประชุม............................................................................................................................. ......  
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
         -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
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