
บันทึกการเลาเรื่อง 
เรื่อง การประเมินตนเองสูการกําหนดจุดเนนทางยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา (Strategic focus) 

วันท่ี 28 มกราคม 2563 
ณ โรงแรม เดอะ เบอรเคลีย ประตูน้ํา 

ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได 
นางจุฑาภรณ  
เทพธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามมาตรา 45 (3) แหงพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 

2562 “งบลงทุนและงบเงินอุดหนุนเพ่ือนํามาใชในการพัฒนาความเปนเลิศ

ของสถาบันอุดมศึกษา และการผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความ-

ตองการของประเทศ และเงินอุดหนุนจากกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรมตามกฎหมายวาดวยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ เพ่ือใชในการพัฒนาวิทยาศาสตร การวิจัยและ

สรางนวัตกรรม” 

เ พ่ือใหการจัดการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษาเปนไปเพ่ือประโยชนแกประชาชน ลดความเหลื่อมล้ํา และ

เพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาไดอยางท่ัวถึง จึงตองปฏิรูปและพัฒนา  

สรุปดังนี้ 

1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการ กํากับดูแล และพัฒนาระบบ

อุดมศึกษาในภาพรวมใหตอบโจทยประเทศ 

2) ปฏิรูปกลไกการเงินและงบประมาณการอุดมศึกษาใหเปน

เครื่องมือผลักดันใหสถาบันอุดมศึกษาตอบโจทยประเทศ 

3) พัฒนาและปรับปรุงระบบนิเวศใหเอ้ือตอการผลิตและพัฒนา

บัณฑิตท่ีมีคุณภาพสูง 

4) วางแผนการผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับศักยภาพของ

สถาบันอุดมศึกษาและความตองการในการพัฒนาประเทศ 

5) การสงเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

6) การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา 

7) การสรางเสริมและการเคลื่อนยายบุคลากรศักยภาพสูงเพ่ือ

ชวยสรางความเขมแข็งใหภาคเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน 

และตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม โดยคณะทํางานขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ และคณะอนุกรรมการจัดทํากลุมสถาบันอุดมศึกษา

เชิงยุทธศาสตรและคุณลักษณะเฉพาะกลุม (Strategic Profile & Strategic 

Attributes) เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาประเมินตนเองใหสามารถทํางาน

สอดคลองกับบริบทท่ีเปลีย่นแปลงไป 

 

          การปรับยุทธศาสตรของ

สถาบันอุดมศึกษาเปนการพัฒนา

ตนเองตามยุทธศาสตร เ พ่ือให

มหาวิ ทยาลั ยสามารถนํ า เอา

จุดเดนและศักยภาพความเขมแข็ง

ของพันธกิจมาใช เพ่ือตอบสนอง

ความตองการในการพัฒนาประเทศ 

ท้ังในสถานการณปจจุบัน และ

อนาคต ดังนั้น จึงตองปฏิรูประบบ

อุดมศึกษาโดยการแบงตามกลุม

ยุทธศาสตร (Strategic focus)  

          ดังนั้น มหาวิทยาลัยตอง

ดําเนินการกําหนดเปาหมายการ

ดําเนินงาน ตามท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนดข้ึน (จุดเนน) โดยคํานึงถึง

ความตองการกําลังคนท่ีมีความรู

ความสามารถตางๆ ตามแผนพัฒนา

ประเทศ โดยพิจารณาจากศักยภาพ

ในการพัฒนา และผลการดําเนินงาน

ท่ีผานมา (Performance) เพ่ือ-

กําหนดทิศทางการดําเนินงานตาม

จุดเนนของมหาวิทยาลัย นําไป

ไปสูการไดรับจัดสรรงบประมาณ

จากกองทุนการอุดมศึกษาฯ นํามา

พัฒนาเพ่ือใหเกิดผล ตอบโจทย

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ

ประเทศตอไป 

 

 

 



การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา  

 1) ตองเปลี่ยนแปลงตนเองใหสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงของ

ระบบอ่ืนๆ และเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือนําไปสูการรูจักตนเองและการ-

กําหนดกลุมเชิงยุทธศาสตร ท่ีกําหนดโดยสถาบันท่ีตอบโจทยการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยของประเทศ  

2) กําหนดกลุมอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร (Strategic focus) ซ่ึง

เปนเครื่องมือเชิงระบบของรัฐในการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศ ท่ีตองอาศัยทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรูความสามารถและทักษะ

ท่ีจําเปน สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาตาม

กรอบแผนอุดมศึกษา ภายใตจุดเดนและศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดย

การสนับสนุนทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ  

3) ตองปฏิรูประบบการบริหารจัดการสถาบันใหมีประสิทธิภาพ  

มีเปาหมายท่ีชัดเจน ใชหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพการจัด-

การศึกษา การมีสวนรวมของบุคลากรและการทํางานแบบรวมมือกับ

หนวยงานอ่ืนในการจัดการศึกษา 

4 )  จั ด ทํ า แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ก า ร พั ฒ น า ต า ม จุ ด เ น น  

(Re-positioning Plan) ท่ีเหมาะสมกับสถาบันอุดมศึกษาโดยกระบวนการ 

สราง เพ่ิม ลด ตัดออก ไปสูการเปลี่ยนแปลง หรือการสรางโดยทําเปน

ขอตกลงการดําเนินงาน (Performance Agreement)  

การแบงกลุมตามจุดเนนเชิงยุทธศาสตร 

ในการกําหนดกลุมอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร (Strategic focus) 

จะพิจารณาผลการดําเนินงานและศักยภาพของสถาบันเพ่ือเปนขอมูล

ประกอบการกําหนดจุดเนนเชิงยุทธศาสตรและการกําหนดกลุมของสถาบัน 

ในการตอบโจทยความตองการของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีกลุม

ตามจุดเนนเชิงยุทธศาสตร ดังนี้ 

 1) การวิจัยระดับแนวหนาของโลก (Global and Frontier 

Research) 

 2) การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and 

Innovation) 

 3) การพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนท่ี (Area-Based and Community) 

 4) การผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพสาขาตางๆ

(Professional Development) 

 

 

 



โดยแตละกลุมตามจุดเนนเชิงยุทธศาสตรมีเปาหมาย ดังนี้ 

กลุมตามจุดเนน
เชิงยุทธศาสตร 

เปาหมาย 

กลุมท่ี 1 การวิจัย
ระดับแนวหนา
ของโลก  
(Global and 
Frontier 
Research) 

เนนการวิจัยข้ันสูง และผลิตบัณฑิต นักวิจัย 
เปนผูนําทางความคิดของประเทศในระดับบัณฑิต 
ศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกหรือหลังปริญญา
เอก สรางความโดดเดนในดานการวิจัยและผลิต
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีวิทยานิพนธ หรือ
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติในหลายกลุมสาขาวิชา  
มุงทําการคนควาเพ่ือสรางความรู ทฤษฎี และขอ-
คนพบใหมเพ่ือขยายพรมแดนของความรูและสราง
ความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชาตาง ๆ 

กลุมท่ี 2 การ
พัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 
(Technology 
and 
Innovation) 

ใหการศึกษาอบรมทักษะอาชีวะชั้นสูง สราง
และพัฒนาบัณฑิต ท่ีมีความรูและความเชี่ยวชาญดาน
เทคโนโลยีและการสรางนวัตกรรม ใหสามารถนําองค
ความรูมาประยุกตใช สรางผลงานพัฒนาผลิตภัณฑ  
ตอยอดเปนนวัตกรรมสงเสริม บทบาทความรวมมือ
กับภาคเอกชนและอุตสาหกรรมเพ่ือสนับสนุนและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือนําไปสูการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรมของประเทศ 

กลุมท่ี 3 การ
พัฒนาชุมชนเชิง
พ้ืนท่ี  
(Area-Based 
and 
Community) 

เนนการพัฒนาชุมชนระดับทองถ่ินและผลิต
บัณฑิต ใหมีความรู ความสามารถ เปนหลักในการ
ขับเคลื่อน พัฒนาและเปลี่ยนแปลง ในระดับทองถ่ิน
และภูมิภาคดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนา การผลิต
บัณฑิต ใหบริการวิชาการ ประยุกตความรูสูการ
ปฏิบัติ และสรางองคความรูจากการปฏิบัติ รวมท้ัง
การอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

กลุมท่ี 4 การ
ผลิตและพัฒนา
บุคลากรวิชาชีพ
สาขาตางๆ 
(Professional 
Development) 
 

เนนการใหบริการการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียน
ให 1) มีความรูมีทักษะ และทัศนคติสอดคลองกับการ
พัฒนาประเทศ 2) มีความสามารถในการเรียนรูพัฒนา
ตนเอง เ พ่ือยกระดับความสามารถทางวิชาชีพ 
สมรรถนะความเปนมืออาชีพ หรือความเชี่ยวชาญ
จําเพาะทางใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดลอม 3) มีสวนรวมสรางสรรคคุณคาใหกับสังคม 
ชุมชน 

 

 

 



 


