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“ประเทศต้องการให้มหาวิทยาลัยเป็นแนวหน้า (Forefront)
ในการขับเคล่ือนประเทศสู่ Value-based Economy”

พลิกโฉมเพื่อความเป็นเลิศและสร้างกําลังคนข้ันสูงตามความต้องการประเทศ

จุดเปลี่ยนมหาวิทยาลัยไทย

ก้าวกระโดดตามความถนัด
เพ่ือตอบโจทย์ประเทศ



WHY 

REINVENTING?



Reinventing the 
nation



How To?

5



การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

ต้องก้าวกระโดด ไม่ใช่ ค่อยเป็นค่อยไป
Transformative Incremental

From   Ability to Support to POWER TO LEAD
6







กรอบนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570

ประเด็นสําคัญตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนา
เศรษฐกิจ

การแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม

การศึกษาและ
การเรียนรู้

การวางรากฐาน
อนาคต

การพัฒนาสังคม



1) คนไทยมีสมรรถนะและทักษะสูง เพียงพอในการพลิกโฉมประเทศให้ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน

2) เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่า และพึ่งพาตนเองได้ ย่ังยืน พร้อมสู่
อนาคต

3) สังคมไทยมีการพัฒนาอย่างย่ังยืนสามารถแก้ปัญหาท้าทายของสังคมและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวได้ทันต่อ
พลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก

“การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไทยร่วมสานพลัง พลิกโฉมให้ประเทศมีการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน 
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่า และพร้อมก้าวสู่อนาคต”  

เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

กรอบนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570



กรอบนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570



งบประมาณกฎกระทรวง
การแบ่งกลุ่ม

การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย



แผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

การจัดทําแผนพลิกโฉม
มหาวิทยาลัยเป็นการทําแผนเพื่อ
ยกระดับมหาวิทยาลัยให้ตอบ
โจทย์ประเทศ ไม่ใชก่ารทํา

โครงการเพื่อของบประมาณ



ศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย



ปัจจุบัน



เคล่ือนสู่ยอดปิระมิด



สู่ยอดปิระมิด



เป้าหมาย
พลิกโฉมประเทศ (Reinvent the nation) ด้วยการ

พลิกโฉมมหาวิทยาลัย

• สร้างและพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21

• การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อขับเคล่ือน
ประเทศตามแนวทาง Value-based economy
• การทํางานแบบจตุรภาคี (Quadruple Helix)



หลักการ

• การพัฒนาความเป็น
เลิศของ
สถาบันอุดมศึกษา ที่
สอดคล้องกับทิศทาง
และความต้องการ
ของประเทศ

• การผลิตกําลังคน
ระดับสูงเฉพาะทาง
ตามความต้องการ
ของประเทศ



วัตถุประสงค์ (Objectives)

1. กลุ่มการพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้า
ของโลก

มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็น
ทิศทางของประเทศและมีคุณภาพระดับโลก และ
สร้างและพัฒนาบุคลากร
ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน
ระดับโลก 

2. กลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรม 

มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรตามความ
ต้องการของอุตสาหกรรม สร้างเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมตามทิศทางและ
จุดเน้นของประเทศ3. กลุ่มการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะ
สูงตามความต้องการของท้องถ่ิน และ
พัฒนาท้องถ่ินด้วยองค์ความรู้และ
นวัตกรรม

4. กลุ่มการพัฒนาปัญญา
และคุณธรรมด้วยหลัก
ทางศาสนา 

มุ่งเน้นการนําคําสอนทางศาสนาต่าง ๆ มา
ผสมผสานกับวิชาการ เพ่ือมาปรับใช้ในการเรียนการ
สอนและวิจัยให้เหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป 
ปลูกฝังจิตสํานึกและคุณธรรมที่ดีงาม

5. กลุ่มการผลิตและ
พัฒนาบุคลากร
วิชาชีพและสาขาเฉพาะ 

มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ ความรู้ 
เสริมสร้างบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพเฉพาะทาง 
ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาด



การปฏิรูประบบบริหารในมหาวิทยาลัย

การเรียนการสอน

วิจัยและนวัตกรรม

คุณภาพสูง

มีจุดเน้น

ระบบ
บริหารบุคลากร

• เน้นสมรรถนะและจริยธรรม
• Talent Management
• การดึงดูดผู้ท่ีมีความสามารถ
สูงจากต่างประเทศ

• การเคล่ือนย้ายบุคลากร
• ระบบ adjunct assignment 
เป็นต้น

การแก้ข้อจํากัด 
ปลดล็อคข้อบังคับ ระเบียบ 

และประกาศมหาวิทยาลัยท่ีเป็น
อุปสรรคแก่การทํางาน

ของบุคลากร เพื่อให้สามารถ
ใช้ความรู้ความสามารถ
ทํางานตามเป้าหมายโดย
ยึดผลสัมฤทธิ์ของงาน

ระบบการเงิน
และงบประมาณ
• มีจุดเน้น (focus) ตรงกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

• Outcome-oriented

ธรรมาภิบาล
• ปรับหรือแก้ไขระบบธรร
มาภิบาลการบริหาร
มหาวิทยาลัยในทุกระดับ

• การทํางานที่ยึดนโยบายที่
ถ่ายทอดจากระดับสภา
มหาวิทยาลัย สู้ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงาน 

มหาวิทยาลัยเสนอ
แผนปฏิรูปที่เป็น

รูปธรรม



งบประมาณ
พรบ.อุดมศึกษา + เงินนอกงบประมาณ พรบ.ววน.

เงินนอกงบประมาณ

45(1)
งบบุคลากร

45(2)
งบดําเนินงานฯ

45(3)
โครงการพลิกโฉม
มหาวิทยาลัย

งบลงทุนและงบเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษา และการผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะ
ทางตามความต้องการของประเทศ และเงินอุดหนุน

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

17(1)
งบรายจ่าย

ประจําและรายจ่าย
ตามภารกิจ17(2)

กองทุน ววน.

หน่วยให้ทุนวิจัย PMU+

ยุทธศาสตร์พลิกโฉมมหาวิทยาลัย



Reinventing University Platforms

Manpower Brainpower
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กองทุน ววน.ทุนวิจัย



Platform
(1)

การพัฒนา
คุณภาพการ
เรียนการ
สอน

01
การส่งเสริมเทคโนโลยี

และระบบแวดล้อม 
เพื่อเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอน  

และปรับปรุงให้เป็นสมัยใหม่

02
การพัฒนาหลักสูตรตามทิศทางของ
กลุ่มมหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรท่ีมี
มาตรฐานระดับนานาชาติ หลักสูตรการ
พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม หลักสูตร
พัฒนาบุคลากรในท้องถ่ิน หลักสูตรบูรณา
การข้ามสาขาวิชา หลักสูตรปริญญาต้นแบบ 
CWIE)03จัดทําชุดองค์ความรู้ (skill for future) 

หลักสูตรออนไลน์ (skill for future      
8 มิติ) และระบบกลไกการพัฒนาเชิง

พื้นท่ีร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย 04 การพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของนิสิต 
นักศึกษา เช่น online learning, active 
learning, การเพ่ิมพูนความรู้เฉพาะทางระยะส้ัน 
(short course fellowship)05การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การ

จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมทักษะขั้นสูง/ ทักษะสมัยใหม่  
การปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานสากล
เพ่ือรองรับการเรียนการสอนแบบ hand-on การ
พัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ (smart classroom) 

ห้องสมุดดิจิทัล (digital library)



Platform
(2)

การพัฒนา
และแสวงหา
บุคลากร

การพัฒนาทักษะ (Upskill/ Reskill) 
อาจารย์ เพื่อตอบสนองต่อการ

เรียนในศตวรรษท่ี 21

จัดกิจกรรมหลักสูตรเพื่อยกระดับการ
พัฒนาทักษะของบัณฑิตและแรงงาน          
ในชุมชน (Upskill/ Reskill) ร่วมกับ
สถานประกอบการและภาคีเครือข่าย 
ความร่วมมือท้ังภาครัฐและเอกชน

การจ้างผู้เชี่ยวชาญการวิจัยระดับโลก         
ท้ังแบบเต็มเวลา (Full-time) และ

ไม่เต็มเวลา (Adjunct & Visiting Scholar)

ทุนบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยหลังปริญญา
เอก (Postdoctoral Fellows)

การสร้างระบบนิเวศ
ประกอบการและนวัตกรรม  
เพื่อสร้างผู้ประกอบการราย

ใหม่แบบย่ังยืน

สร้าง/พัฒนาหลักสูตรจัด
การศึกษา ท่ีตอบสนองการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ผ่านศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตและทักษะเพื่ออนาคต



Platform
(3)

ความเป็น
นานาชาติ

การสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยชั้นนํา
ระดับโลกในกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องท่ีเป็นรูปธรรม 

ในลักษณะ Strategic Partner

ทุนการศึกษาให้ประเทศในกลุ่ม       
ท่ีขาดแคลน เช่น ASEAN เป็นต้น 
เพื่อดึงนิสิต นักศึกษาระดับ

มันสมองจากท่ัวโลกมาเรียน และ
ศึกษาวิจัย ในประเทศไทย

การจัดประชุมวิชาการและการสร้าง
เครือข่ายนักวิจัยระดับโลก เพื่อดึงนักวิจัย

ท่ีมีชื่อเสียงระดับโลกให้เข้าร่วมได้

สนับสนุนงบประมาณการเข้าร่วม
เป็นสมาชิกสํานักพิมพ์/วารสาร การ
ประชุมทางวิชาการ ระดับนานาชาติท่ีมี

คุณภาพสูง

ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน/ หลักสูตร รองรับ

นักศึกษา หรือบุคลากรต่างชาติ 
เพื่อสร้างความเป็นนานาชาติ

ภายในมหาวิทยาลัย

การจับคู่ทางธุรกิจระหว่างนักศึกษา
ผู้ประกอบการกับธุรกิจระดับโลก (Global 

Business Matching)



Platform
(4)

การบริหาร
งานวิจัยและ
นวัตกรรม

03 040201

ระบบการบริหาร
และจัดการทรัพย์สิน       
ทางปัญญาเพื่อ
ขับเคล่ือนการนํา
ผลงานวิจัยไปใช้

ประโยชน์

การผลักดัน
ศูนย์วิจัยให้สู่ระดับ

โลก

ระบบบริหารกลุ่ม
วิจัยภายใน

มหาวิทยาลัยท่ี
สอดคล้องกับระบบ
ทุนวิจัยงบประมาณ
แผ่นดินท่ีจัดสรร
เป็น Block Grant

โครงการศูนย์การ
เรียนรู้ต่างๆ ท่ี

ส่งเสริมระบบนิเวศ
การเรียนการสอน

การวิจัย

05

การสร้างกลไกการ
พัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรม การบ่ม
เพาะและถ่ายทอด

เทคโนโลยี/ งานวิจัย 
สู่ตลาด ท้ังแบบ 

Inside-Out และแบบ 
Outside-In



Platform
(5)

การสร้าง
แพลทฟอร์ม
ความร่วมมือ 

01
การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน/ 

เอกชนท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 
รวมถึงภาครัฐ ตามกลุ่มยุทธศาสตร์
และจุดเน้นมหาวิทยาลัย ในลักษณะ

จตุรภาคี

02 การรวมกลุ่มมหาวิทยาลัยเพื่อ
ขับเคล่ือนเป้าหมายหรือทิศทางของ
ประเทศ ท้ังการสร้างความเป็นเลิศและ
กําลังคนท่ีร่วมกัน

03ระบบมหาวิทยาลัยพี่เล้ียง เพื่อสร้าง          
และพัฒนานักวิจัยระหว่าง                    

มหาวิทยาลัยร่วม และเครือข่าย

04 การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม              
เพื่อการส่งเริมการสร้างผู้ประกอบการ  
และพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ            
ตามหลัก Entrepreneurial Education



ขอบคุณครับ

เราหวังว่าจะเห็นมหาวิทยาลัยดีข้ึน
ประเทศชาติดีข้ึน


