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ส่วนที่ 1 การบรรยาย  
“การจัดท าโครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร” 

โครงการอบรมสัมมนาเ พ่ือเตรียมการจัดท าโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
(Reinventing University) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นการปรับบทบาทมหาวิทยาลัยให้มีความ
สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน ซึ่งการที่มหาวิทยาลัยจะพัฒนาให้มีความก้าวหน้าบนพ้ืนฐานของการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ นั้น มหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง ให้สอดคล้องกับบริบทต่างๆ และเป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน เพ่ือน าไปสู่การยกระดับทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับชั้นแนวหน้า  
ซึ่งตามกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย  
การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษา ซึ่ งด า เนิน ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.  2562  
โดยมีคณะท างานด้านขับเคลื่อน และคณะอนุกรรมการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ 
และคุณลักษณะเฉพาะกลุ่ม เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นหัวรถจักรในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
ปฏิรูปการอุดมศึกษาทั้งระบบ และสร้างโอกาสในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาทั้งระบบ ทั้งด้าน 
การปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจกลุ่มมหาวิทยาลัย เปลี่ยนหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจน
จัดระบบและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยท าการประเมินตนเองให้สามารถท างาน
สอดคล้องกับบริบททีเ่ปลี่ยนแปลงไป 

ในปีงบประมาณที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ด าเนินการ
ประเมินตนเองด้วยระบบ UCLAS ซึ่งเป็นเครื่องมือเชิงระบบของรัฐเพ่ือการก าหนดกลุ่มอุดมศึกษา 
เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic focus) ได้รับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดกลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนา
เทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology and Innovation) และได้จัดท า (ร่าง) 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 (ปีการศึกษา 2565 - 2569) ที่เหมาะสม
กับมหาวิทยาลัยโดยกระบวนการ สร้าง เพิ่ม ลด ตัดออก เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง 

ร่างแผนมีสาระส าคัญที่ประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ที่เน้นการผลิตก าลังคนระดับสูง
เฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย นวัตกรรม  
และบริการวิชาการ ซึ่งเป้าหมายของการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ (RMUTP Flagship Strategic) คือการ
ขับเคลื่อนตามจุดเน้น 4 Cluster ได้แก่ 1. Food Innovation นวัตกรรมอาหารเพ่ือสุขภาพ แปรรูปเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิม 2. Green Smart City Innovation นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพ่ือการจัด
การเมืองอัจฉริยะ 3. Digital Economy / E-Commerce / ICT ยกระดับรายได้จากการใช้นวัตกรรม 
ยกระดับผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนธุรกิจ และการสร้างก าลังคนด้าน ICT/ecommerce 
และ 4.  Innovation for aging society การพัฒนานวัตกรรมสุขภาพเ พ่ือรองรับสั งคมผู้ สู งวั ย  
จากแผนพัฒนาดังกล่าว ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยยังได้ด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 - 2570 พร้อมกับข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เสนอต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ภายใต้แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา การสร้างนวัตกรรม และการต่อยอดเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่ตามจุดเน้นแนวทางการพัฒนาในกลุ่มที่ 2 ดังกล่าว 

และคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี 
และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ได้พิจารณาข้อเสนอดังกล่าวแล้ว และมีข้อเสนอแนะ ดังนั้นมหาวิทยาลัย
ต้องเตรียมการปรับปรุงข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
และเตรียมจัดท าข้อเสนอโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือมุ่งสู่การจัดการศึกษา เพ่ือเน้นการ
พัฒนาด้าน เทคโนโลยีและส่งเสริมการ สร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศ  
และบัณฑิตที่มีความรู้และความ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และการสร้างนวัตกรรมให้ สามารถน าองค์
ความรู้มาประยุกต์ใช้ สร้างผลงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอด เป็นนวัตกรรมได้  จึงได้ด าเนินการจัด
โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือเตรียมการจัดท าโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นี้ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
  1. เพ่ือเพ่ิมความรู้เกี่ยวกับการจัดท าโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพ่ือการผลิตก าลังคน
ระดับสูงตามความต้องการของประเทศ  
  2. เพ่ือให้เข้าใจแนวทางการจัดท าโครงการพลิกโฉม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 น าไปสู่
การเสนอของบประมาณด้านการอุดมศึกษา ตามมาตรา 45(3) แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 
2562  
  3. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับจัดสรรงบประมาณด้าน 
การอุดมศึกษา ภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย 

โครงการนี้ ได้รับเกียรติจากท่าน พันธุ์ เ พ่ิมศักดิ์   อารุณี  ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้
ความสามารถด้านภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ในส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม มาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “การจัดท าโครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing 
University) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร” ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้   

นายพันธุ์ เพ่ิมศักดิ์  อารุณี ได้กล่าวในหัวข้อเรื่องการจัดท าโครงการพลิกโฉมสถาบัน 
อุดมศึกษา (Reinventing University) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศ 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ได้วางแผนงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยที่เป็นแผนระยะยาวโดยขอจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และผลิตบุคลากรคุณภาพสูงเฉพาะทาง 
ตามความต้องการของประเทศ ตามมาตรา 24 และมาตรา 45 (3) แห่งราชบัญญัติการอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2562 การพลิกโฉมเป็นการปรับเปลี่ยนหลักสูตรเพ่ือให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง (Disruption) 
เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิมไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นเหตุให้
เกิดโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) นี้ขึ้น ซึ่งหมายถึงโครงการที่เป็นจุดเริ่มต้น
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ของปฏิรูประบบการศึกษา โดยการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ ที่เป็นการก าหนด
เป้าหมายและผลลัพธ์การด าเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัด  
การเรียนการสอนระดับปริญญาตรีขึ้นไปของประเทศไทย 

Reinventing University มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของประเทศ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศโดยก าหนดนิยาม คุณลักษณะ ตัวชี้วัด 
และนิยามเชิงปฏิบัติการครอบคลุมผลการด าเนินงาน (Performance) และศักยภาพ (Potential)  
ของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละกลุ่ม โดยแบ่งตามตามความเชี่ยวชาญ 5 กลุ่มยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 

1. พัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (GLOBAL AND FRONTIER RESEARCH) 
2. พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (TECHNOLOGY AND 

INNOVATION) 
3. พัฒนาท้องถิ่นและชุมชนอื่น  (AREA-BASE AND COMMUNITY) 
4. พัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา (MORAL AND INTELLECTUAL 

CULTIVATION) 
5. ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพหรือสาขาจ าเพาะ (DEVELOPMENT OF 

PROFESSIONALS AND SPECIALISTS) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครต้องด าเนินการประเมินตนเองเพ่ือแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัย 
ตามความเชี่ยวชาญของ 5 กลุ่มยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งมีความสอดคล้องกับกลไกด้านงบประมาณ ดังนี้ 

งบประมาณของโครงการพลิกโฉม 
งบประมาณของโครงการพลิกโฉม มีกลไกส าคัญ 5 แพลทฟอร์ม ดังนี้ 
1. Manpower การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
2. Brainpower การพัฒนาและแสวงหาบุคลากร 
3. Global perspective ความเป็นนานาชาติ 
4. Research & Innovation การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 
5. Engagement การสร้างแพลทฟอร์มความร่วมมือ 
นายพันธุ์ เ พ่ิมศักดิ์  อารุณี ได้กล่าว ทุกกลุ่มยุทธศาสตร์จ า เป็นต้องด าเนินการ 

ในแต่ละแพลทฟอร์ม  ให้ เหมาะสมกับกลุ่ม ในการจัดกลุ่มสถาบัน อุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์   
(ระบบ UCLAS) และได้ยกตัวอย่างการด าเนินงาน อาทิ แพลทฟอร์มที่ 1 เน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพ 
การเรียนการสอน แพลทฟอร์มที่ 4 เน้นเรื่องใน TLO (Technology Licensing Office) ซึ่งจะไม่เน้น
โครงการวิจัยหรือการศึกษาวิจัยเป็นบทบาทของกองทุน ววน. โดยที่ทุกกลุ่มจ าเป็นต้องเน้นในแต่ละ 
แพลทฟอร์มและให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มต่างๆ ตามที่จัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์  
อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยู่ในกลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริม 
การสร้างนวัตกรรม (TECHNOLOGY AND INNOVATION) ต้องเน้นในแพลทฟอร์มที่ 1 , 2 และ 5 เป็นหลัก 
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ซึ่งนายพันธุ์เพ่ิมศักดิ์ อารุณี ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในส่วนแพลทฟอร์มอ่ืนๆ นั้นก็ต้องด าเนินการให้ครบ 
ด้วยเช่นกัน  

 ในการด าเนินงานจะต้องมีงบประมาณในการขับเคลื่อน Reinventing University  
อาทิกองทุนเพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษา ตามมาตรา 50/1 แห่งร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  
ในส่วนที่ 3 กองทุนเพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษา (ร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา  
(คณะพิเศษ) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) ความว่า ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกว่า “กองทุน
เพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษา” ในส านักงานปลัดกระทรวง มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศ 
ของสถาบันอุดมศึกษาตามความต้องการของประเทศ และด้านการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทาง  
ตามความต้องการของประเทศ พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และการสร้างนวัตกรรมร่วมกับ
นักวิชาการ สถาบันวิชาการ และองค์กรชั้นน าของโลก ส่งเสริมการเชื่อมโยงการเรียนการสอน การวิ จัย
และการสร้างนวัตกรรมกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้ง
สนับสนุนการใช้ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะของชุมชนและสังคม และมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ด้วย 

1. จัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาซึ่งรัฐมนตรีประกาศ
จัดเป็นกลุ่มตามมาตรา ๒๔ 

2. สนับสนุนการปฏิรูปการอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการและแนวทาง 
ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 

3. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานการอุดมศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ 
4. พัฒนาระบบการเรียนรู้ ไปสู่การเรียนรู้ที่ตอบสนองการพัฒนาศักยภาพคน 

ตลอดช่วงชีวิต ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม ให้เข้าถึงการอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ ทุกที่ 
ทุกเวลา ในค่าใช้จ่ายที่เข้าถึงได้ 

5. ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ รวมถึงทักษะในการถ่ายทอด
ความรู้ของคณาจารย์ให้ทันความเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมไทย 

6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึงสถาบันวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  
เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน รวมทั้งพัฒนาทักษะความ
เป็นผู้ประกอบการให้แก่ผู้เรียน 

7. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ใช้พัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง 
การผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับสูงเฉพาะทาง 

8. สนับสนุนเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ าให้แก่สถาบันอุดมศึกษาในกิจการที่ตรงกับความต้องการ
ของประเทศ 

9. สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถด้านอ่ืน ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาตามที่ก าหนด
ในพระราชกฤษฎีกา 
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ซึ่งกองทุนเพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษาจะเป็นงบประมาณในการขับเคลื่อนและช่วยสนับสนุนภารกิจ 
เฉพาะด้านในการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทาง  
ให้สอดรับกับความต้องการของประเทศ นับก้าวส าคัญของการปฏิรูปมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจ 
ให้มหาวิทยาลัยได้จัดท าหลักสูตรใหม่ๆ หรือพัฒนาสิ่งต่างๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม มุ่งเน้นผลิตก าลังคน 
ที่มีคุณภาพป้อนเข้าสู่ภาคเศรษฐกิจ และพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตตอบสนองความต้องการของคน  
ทุกช่วงวัยให้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาตามความต้องการของผู้เรียนได้ เพ่ือการตอบโจทย์ประเทศทีม่ากขึ้น  
 
การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 

การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 
ซึ่งมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ได้จัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาออกเป็น 5 กลุ่ม โดยมีนิยาม ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มการพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนา
บุคลากรตอบโจทย์ตลาดแรงงานระดับโลก สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นทิศทางของประเทศ  
และมีคุณภาพระดับโลก 

เป้าหมาย 
(1) เน้นการวิจัยขั้นสูงและการผลิตนักวิจัย เป็นผู้น าทางความรู้ของประเทศในระดับ

ปริญญาเอกหรือหลังปริญญาเอกท่ีมีวิทยานิพนธ์ หรือผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
ในหลายกลุ่มสาขาวิชา 

(2) มุ่งค้นคว้าเพ่ือสร้างองค์ความรู้ ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่เพ่ือขยายพรมแดน 
ของความรู้และสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการท่ีลุ่มลึกในสาขาวิชาต่าง ๆ 

(3 )  สร้ างนวัตกรรมที่มีมูลค่ าสู งทางเศรษฐกิจและสั งคมจากผลงานวิ จั ย  
และองค์ความรู้ขั้นสูง 

 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม มุ่งเน้นการสร้าง

และพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของอุตสาหกรรม สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามทิศทาง  
และจุดเน้นของประเทศ 

เป้าหมาย 
(1) สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี 

ให้สามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ เพ่ือสร้างผลงานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
(2) สร้างนวัตกรรมเพ่ือน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์ เพ่ือสร้าง

มูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่มูลค่าในภาคการผลิตและบริการ 
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(3) ส่งเสริมบทบาทความร่วมมือกับภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(4) เน้นการเรียนการสอนควบคู่กับการปฏิบัติการจริงเพ่ือพัฒนาสมรรถนะและทักษะ
ในการท างาน 

สถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม จ านวน 
18 แห่ง มีดังนี้ 

1) มหาวิทยาลัยทักษิณ 
2) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
3) มหาวิทยาลัยบูรพา 
4) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
5) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
8) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
9) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
10) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
11) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
12) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
13) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
14) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
15) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
16) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
17) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
18) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

ตัวช้ีวัดศักยภาพองค์กร (Potential indicators) 
1. ระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ 

ในสถาบันอุดมศึกษา (Technological Innovation-Driven Entrepreneurial Ecosystem) 
 ข้อพิจารณา : สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการเร่งพัฒนา

ผู้ประกอบการในสถาบันอุดมศึกษา เช่น นโยบาย เครือข่าย โครงการ/กิจกรรม 
รายวิชาเฉพาะ และ Platform กลางที่เกี่ยวกับดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ
เร่งพัฒนาผู้ประกอบการในสถาบันอุดมศึกษา 
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2. หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการ 

 ข้อพิจารณา : ร้อยละของจ านวนหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการทั้งหลักสูตรมีปริญญาและไม่มี
ปริญญา (Degree and Non-degree program) ต่อจ านวนหลักสูตรทั้งหมด 

3. งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
ของสถาบันอุดมศึกษา 

 ข้อพิจารณา : งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษาต่องบประมาณด าเนินงานทั้งหมด 

4. ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาค
ธุรกิจ/อุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา (University – Industry Linkage) 

 ข้อพิจารณา : จ านวนความร่วมมือเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรมระหว่างภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาต่อ
จ านวนความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษา  

 
ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน (Performance indicators) 

1. นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ (Student and Graduate Entrepreneur) 
 ข้อพิจารณา : สัดส่วนของจ านวนนักศึกษา/บัณฑิตที่ เป็นผู้ประกอบการ  

(จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี) ที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการและ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

2. รางวัลด้านผู้ประกอบการ (Start Awards) 
 ข้อพิจารณา : จ านวนรางวัลส าหรับผู้ประกอบการใหม่ที่เป็นนักศึกษาหรือบัณฑิต

ของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติต่อจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 

3. งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 
(Startup Co-Investment Funding) 

 ข้อพิจารณา : สัดส่วนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้าง
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ อาทิ ศิษย์ดเก่าภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม หรือ
บุคคลภายนอก ต่องบประมาณด าเนินงานทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษา 
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4. บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (Talent/ 
Academic Mobility Consultation) 

 ข้อพิจารณา : สัดส่วนอาจารย์และนักวิจัยที่ไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือ
พัฒนาสินค้าและบริการแก่สถานประกอบการในภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ต่อ
จ านวนบุคลทั้งหมดต่อปี 
 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มี
ทักษะสูงตามความต้องการของท้องถิ่นและพัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 

เป้าหมาย 
(1) เน้นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการสร้างศักยภาพให้สถานศึกษา องค์กร  

ในชุมชนและประชาชนมีความเข้มแข็งในการพัฒนาการศึกษาเศรษฐกิจ 
และสังคมในชุมชน 

(2) ผลิตบัณฑิตและเป็นแหล่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพ้ืนที่ให้มีจิตส านึก 
และความรู้ความสามารถเพ่ือเป็นหลักในการขับเคลื่อน พัฒนา และเปลี่ยนแปลง
ในระดับพ้ืนที่ 

(3) ด าเนินการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน 
(4) สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นประยุกต์และพัฒนา

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อเพ่ิมคุณค่า 
(5) ส่งเสริมการสืบทอดและพัฒนาความรู้จากผู้มีภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม 

และภูมิปัญญาของท้องถิ่นระดับพื้นที่และมูลค่า 
 

กลุ่มที่ 4 กลุ่มการพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักทางศาสนา มุ่งเน้นการ 
น าค าสอนทางศาสนาต่าง ๆ มาผสมผสานกับวิชาการ เพ่ือมาปรับใช้ในการเรียนการสอนและวิจัยให้
เหมาะสมกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไปปลูกฝังจิตส านึกและคุณธรรมที่ดีงาม 

เป้าหมาย 
(1) มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้มีสติปัญญาและคุณธรรมด้วยการจัดการเรียนการสอน  

ที่ผสานหลักศาสนากับหลักวิชาการ 
(2) ให้ความส าคัญกับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมโดยยืดหลักศาสนาปรับใช้หลัก

ศาสนาให้เหมาะกับสังคมที่เปลี่ยนไปและสร้างหลักการวิชาการที่สอดคล้อง 
กับหลักศาสนาเป็นทางเลือกคู่กับหลักวิชาการของประเทศตะวันตก 

(3) น าหลักธรรมค าสอนของศาสนาต่าง ๆ มาชี้น าสังคมโดยมุ่งพัฒนาจิตใจสติปัญญา
และพฤติกรรมของประชาชนเพื่อให้เกิดสันติสุขและความสามัคคีของคนในชาติ 
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กลุ่มที่ 5 กลุ่มการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาเฉพาะ มุ่งเน้นการพัฒนา

ผู้เรียนให้มีทักษะ ความรู้เสริมสร้างบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพเฉพาะทางให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาด 

เป้าหมาย 
เน้นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะและทัศนคติที่เป็นประโยชน์ต่อ

การพัฒนาประเทศหรือจรรโลงศิลปะและวัฒนธรรมมีความสามารถในการเรียนรู้และยกระดับสมรรถนะ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

นายพันธุ์เพ่ิมศักดิ์ อารุณี ได้กล่าวว่า สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการศึกษาจุดเน้น 
ของประเภทสถาบันทั้ง 5 กลุ่มและตัววัดของแต่ละประเภทแล้วน าตัววัดของประเภทสถาบันที่สนใจ
ประเมินศักยภาพและผลงานของสถาบันตนเองที่ผ่านมา โดยใช้ข้อมูลตามที่ก าหนดไว้ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบัน (Strategic Focus) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศในการสร้างคน สร้างองค์ความรู้แห่งอนาคต สร้างขีดความ สามารถในการแข่งขัน และลด 
ความเหลื่อมล้ า น าไปสู่การเพ่ิมศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
และกล่าวถึงแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย 

  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษา 
1.1 ยุทธศาสตร์พันธกิจ วิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษา 
1.2 ข้อมูลทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษา 
1.3 ผลการประเมินตนเองและการก าหนดกลุ่มยุทธศาสตร์ 

          ส่วนที่ 2 แผนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา 
2.1 จุดเน้น ทิศทาง และเป้าหมายตามสาขาความเชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษา 
2.2 การปฏิรูประบบบริหารในสถาบันอุดมศึกษา 
2.3 แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตก าลังคนระดับสูง

เฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ต้านอ่ืน 
2.3.1 หลักการและแนวคิดในการด าเนินการจัดท าแผนฯ ระบุความสอดคล้อง 

กับแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปกติ รวมทั้งการต่อยอดจากฐานเดิม 
ของสถาบันอุดมศึกษา 

2.3.2 การวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง (Potential & Performance) ให้ระบุ
ศักยภาพที่จะน าไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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2.3.3 การก าหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และแผนงาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ อววน. และกิจกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 

2.3.4 การวิเคราะห์โอกาสประสบความส าเร็จและความเสี่ยงของแผนฯ 
2.3.5 แผนปฏิบัติการรายปี (น าไปสู่การเขียนข้อเสนอโคงรงการ เพ่ือขอรับจัดสรร

งบประมาณพะเศษในแต่ละป ี
2.3.6 แนวทางการติดตามและประเมินผล 

ในส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ด าเนินการจัดท าแผนพลิกโฉมโดยขับเคลื่อนจุดเน้น
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการเพ่ือขับเคลื่อน  
4 Cluster ได้แก่ 

1. Food Innovation นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ แปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
2 .  Green Smart City Innovation น วั ต ก ร ร ม หุ่ น ย น ต์ แ ล ะ ร ะ บ บ อั ต โ น มั ติ 

เพ่ือการจัดการเมืองอัจฉริยะ 
3. Digital Economy / E-Commerce / ICT ยกระดับรายได้จากการใช้นวัตกรรม 

ยกระดับผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนธุรกิจ และการสร้างก าลังคน 
ด้าน ICT/ecommerce 

4. Innovation for aging society การพัฒนานวัตกรรมสุขภาพเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงวัย
ตามเป้าหมายการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ของ มทร.พระนคร (RMUTP Flagship 
Strategic) 

และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เห็นชอบแนวทาง 
การจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษา
น าไปใช้เป็นตัวอย่างเพ่ือก าหนดทิศทางในการเขียนโครงการและกิจกรรมภายใต้แผนพัฒนาความเป็นเลิศ 
ของสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับกลุ่มที่เลือก และมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับปรุงโครงการ
พัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
โดยให้ขับเคลื่อนตามจุดเน้น 4 Cluster ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีการจัดท าข้อเสนอโครงการพลิกโฉม
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 
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โครงการหลัก : โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 งบประมาณปี 2566 จ านวน 195,575,150 บาท  

โครงการย่อย : 
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรทักษะอาชีพและสะเต็มศึกษาส าหรับครูช่างอุตสาหกรรม 
2) โครงการเพ่ิมขีดความสามารถและทักษะวิชาชีพด้านอาหารไทยสู่มาตรฐานฝีมือ

แรงงานและการพัฒนาอาชีพส าหรับวัยท างาน 
3) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลแพล็ตฟอร์มใหม่ และดิจิทัลคอนเทนต์ส าหรับธุรกิจ

ชุมชน 
4) โครงการพัฒนาหลักสูตรต้นแบบการแก้ไขปัญหาด้านการคิดวิเคราะห์ของเด็ก 

และเยาวชน เพ่ือลดปัญหาสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
5) โครงการจัดตั้งหลักสูตรเพ่ือพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
6) โครงการพัฒนานักเทคโนโลยีการเงินภายใต้บริบทการเงินโลก 
7) โครงการศูนย์พัฒนานวัตกรรมวัสดุเพ่ือศักยภาพทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

สีเขียว 
8) โครงการพัฒนาทักษะก าลังคนด้านการปฏิบัติรองรับงานอุตสาหกรรมการพัฒนา  

และให้บริการซอฟต์แวร์ 
9) โครงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านการผลิตเวชส าอางจากสมุนไพร 
10) โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมสี เขียว 

เพ่ือศตวรรษท่ี 21 
11) โครงการศูนย์พัฒนานวัตกรรมวัสดุเพ่ืออุตสาหกรรมหุ่นยนต์และดิจิตอล 
12) โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพิ่มศักยภาพในอุตสาหกรรม S-Curve 
13) โครงการศูนย์เชี่ยวชาญการพัฒนาศักยภาพสู่อาชีพด้านภาษาและอุตสาหกรรมการ

บริการ (Centre of Excellence of Professional Development for Languages 
and Hospitality Industry: CE-Pros.) 

14) โครงการสถาบันส่งเสริมและพัฒนาก าลังคนสู่ภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการออกแบบและการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
(Eco Arch Lab (EAL)) 

15) โครงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรมหุ่นยนต์เพ่ือรองรับสังคมเมือง  
แห่งอนาคต (Future Urban Society) 
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 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี
และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing 
University) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

1. งบประมาณสูงเกินไป 
2. ข้อเสนอโครงการขาดความชัดเจน 
3. ความพร้อมของบุคลากรยังไม่สอดคล้องกับกลุ่มและหัวข้อโครงการที่น าเสนอ 

นายพันธุ์เพ่ิมศักดิ์ อารุณี ได้กล่าวว่า โครงการในแผนพัฒนาความเป็นเลิศของ มทร.พระนคร ควรมีการ 
บูรณาการร่วมกัน โดยมีโครงการใหญ่เพียงโครงการเดียว และควรแยกออกเป็นกิจกรรมย่อย ซึ่งต้องมี
ความสอดคล้องใน 4 Cluster ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และได้ให้ข้อเสนอแนะการจัดท าข้อเสนอโครงการ
พลิกโฉมมหาวิทยาลัย ตามแนวทางการพิจารณาข้อเสนอโครงการฯ ดังนี้ 

1. ความส าคัญ มีคะแนนร้อยละ 20 
2. ความสมบูรณ์ของโครงการ มีคะแนนร้อยละ 30 
3. ความเป็นไปได้ที่สถาบันอุดมศึกษาจะด าเนินการให้บรรลุ ตาม KPI , Output  

และ Outcome ที่เสนอ มีคะแนนร้อยละ 20 
4. การยกระดับสถาบันฯ จากการ Reinventing University มีคะแนนร้อยละ 20 
5. ความเหมาะสมของงบประมาณโครงการฯ มีคะแนนร้อยละ 10 

นายพันธุ์เพ่ิมศักดิ์ อารุณ ีได้กล่าวรายละเอียดตามแนวทางการพิจารณาข้อเสนอโครงการฯ ดังนี้ 
1. ความส าคัญ มีคะแนนร้อยละ 20 มีความสอดคล้องกับประเด็น ดังต่อไปนี้ 
 มหาวิทยาลัยมี  Internal Matching Fund และจัดสรรทรัพยากรภายใน 

สอดคล้องกับการด าเนินงานโครงการ 
 มหาวิทยาลัยมี External Matching Fund กับหน่วยงานภายนอก 
 เป็นโครงการที่ Niche and Focus 
 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ อววน. 
 เป็นโครงการที่เสริมสร้างความเข้มแข็ง (Strengthening) การบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัย 
 มีการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การน าไปใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของ

แต่ละกลุ่ม 
 เป็นโครงการที่สร้างความเข้มแข็งด้านการอุดมศึกษาผ่าน Consortium 

2. ความสมบูรณ์ของโครงการ มีคะแนนร้อยละ 30 มีความสอดคล้องกับประเด็น ต่อไปนี้ 
 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการฯ กับกรอบ นิยาม และเป้าหมาย 

ของโครงการ Reinventing University 
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 มีผู้รับผิดชอบโครงการ / บุคลากรในมหาวิทยาลัย มี ความเชี่ยวชาญและมี
ความพร้อมในการด าเนิน โครงการ / มีสัดส่วนบุคลากรของ FTE (Full Time 
Equivalent) ที่เหมาะสมกับกิจกรรมโครงการฯ 

 รายละเอียด วิธีการปฏิบัติการ ระบบการจัดสรรและติดตามงบประมาณวิธีการ
ที่มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการ ประเมินผลโครงการในแต่ละปีงบประมาณ 
โดยเฉพาะโครงการต่อเนื่อง ตลอดจนความร่วมมือกับองค์กรภายนอก 

3. ความเป็นไปได้ที่สถาบันอุดมศึกษาจะด าเนินการให้บรรลุตาม KPI , Output และ 
Outcome ที่เสนอ มีการระบุชี้แจงรายละเอียดในข้อเสนอโครงการฯ มีคะแนนร้อยละ 20 หรือมีความ
สอดคล้องกับประเด็นต่อไปนี้ 

 ความเป็นไปได้ที่สถาบันฯ จะด าเนินโครงการฯ ให้บรรลุ KPI , Output และ 
Outcome ที่เสนอ 

 มีผลกระทบ (Impact) ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 
4. การยกระดับสถาบันฯ จากการ Reinventing University มีการระบุชี้แจงรายละเอียด

ในข้อเสนอโครงการฯ มีคะแนนร้อยละ 20 หรือมีความสอดคล้องกับประเด็นต่อไปนี้ 
 โครงการที่เสนอฯ ท าให้มหาวิทยาลัย มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ วิจัย และ

บริการวิชาการมากขึ้น และเกิดเครือข่าย สหสาขา ภายในสถาบันฯ รวมถึงเกิด
เครือช่ายระหว่างสถาบันฯ 

 มีการปฏิรูประบบบริหารในมหาวิทยาลัยอ (ด้านการบริหารบุคลกรด้านแผน 
ระบบการเงินและงบประมาณ ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และด้าน
ระบบธรรมาภบาล) ให้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้นและเกิดความ
ยั่งยืน 

 5. ความเหมาะสมของงบประมาณโครงการ Reinventing University 
 งบประมาณท่ีเสนอขอเหมาะสม 
 ตอบโจทย์ Reinventing University 
 เป็นไปตามระเบียบของส านักงบประมาณ 

นายพันธุ์เพ่ิมศักดิ์ อารุณี ได้กล่าวสรุปและได้ให้ข้อเสนอแนะการจัดท าข้อเสนอโครงการ
พลิกโฉมมหาวิทยาลัย ดังนี้  

1. ข้อเสนอโครงการฯ ต้องมีความสมบูรณ์ชัดเจน แสดงให้เห็นสิ่งที่ต้องการให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลง การก าหนดโครงการย่อยโดยอ้างอิงจากแผนพัฒนาความเป็นเลิศฯ ที่ผ่านความเห็นชอบ
แล้วมีขั้นตอนการด าเนินการและรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม (แสดงให้เห็น How to) Output 
Outcome และงบประมาณของโครงการต้องเขียนให้ชัดและเห็นถึงความเชื่อมโยงต่อเนื่องและมีความ
สอดคล้องกัน 
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2. กิจกรรมของโครงการฯ จะต้องสะท้อนให้เห็นการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน  
ไม่เขียนเป็นกรอบการด าเนินงานกว้างๆ เช่น การปฏิรูประบบบริหารจัดการไม่ควรเขียนเป็นเชิงหลักการ
แต่ควรเขียนให้เห็นถึงสิ่งที่จะปฏิรูป มีกระบวนการและข้ันตอนพร้อมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง 
โดยต้องสามารถน าเสนอให้เห็นถึง Output/Outcome ที่ชัดเจน 

3. โครงการ/กิจกรรมที่เสนอต้องก่อให้เกิดการพลิกโฉมอย่างแท้จริง และมี Focus  
ต้องแสดงให้เห็น Outcome และการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ส าหรับโครงการ/กิจกรรมใดๆ ที่เป็นการ
ด าเนินงานปกติของมหาวิทยาลัย ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะต้องด าเนินการอยู่แล้ว ไม่ควรเสนอขอ
งบประมาณตามมาตรา 45(3) 

4. โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอต้องไม่ซ้ าซ้อนกับโครงการ/กิจกรรมที่เสนอของบประมาณ
ในการด าเนินงานตามมาตรา 45(1) มาตรา 45(2) ของ พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และมาตรา 
17(2) ของ พ.ร.บ. การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 

5. ควรแสดงให้เห็นถึง Outcome สุดท้ายในระยะ 5 ปีด้วย เพ่ือให้เห็นถึงการพัฒนา
และความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดตามท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาความเป็นเลิศ 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินผลความพึงพอใจ 
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเตรียมการจัดท าโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย  

(Reinventing University) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 
1. วิธีการประเมินความพึงพอใจ 

1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ  
ครั้งนี้ ใช้ประชากรทั้งหมด ได้แก่ ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเพ่ือเตรียมการจัดท าโครงการพลิกโฉม
มหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ านวน 161 คน (ไม่นับรวม
วิทยากร) 

1.2 เครื่องมือที่ใช้ในแบบประเมินโครงการ โดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ประเมินตนเองผ่าน
ระบบออนไลน์มีทั้งหมด 4 ตอน ประกอบด้วย 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2  การบรรยาย 
ตอนที่ 3  ภาพรวมการบริหารจัดการโครงการ 
ตอนที่ 4  ความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะส าหรับการจัดโครงการครั้งต่อไป 

1.3 การรวบรวมข้อมูลด าเนินการโดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าสู่ระบบการประเมิน
โครงการและจัดเก็บรวบรวมแบบประเมินโครงการผ่านระบบออนไลน์อัตโนมัติ 

1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าข้อมูลจากระบบออนไลน์มาค านวณ โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1.5 เกณฑ์การให้คะแนนระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด  ให้คะแนน 5  คะแนน 
มาก  ให้คะแนน 4  คะแนน 
ปานกลาง  ให้คะแนน 3  คะแนน 
น้อย  ให้คะแนน 2 คะแนน 
น้อยที่สุด  ให้คะแนน 1  คะแนน 
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เกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ย แบ่งช่วงของระดับความพึงพอใจที่ได้รับเป็น 3 ช่วง คือ 
ระดับน้อย ระดับปานกลาง และระดับมาก โดยคิดช่วงห่างจาก 
    คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ าสุด    =   5-1    =  1.33 
      จ านวนช่วงความคิดเห็น             3 

จะได้ระดับความพึงพอใจ ดังนี้ 
ถ้าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มีค่าอยู่ระหว่าง 1.00 - 2.33 หมายถึง มีความคิดเห็น อยู่ในระดับน้อย 
ถ้าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มีค่าอยู่ระหว่าง 2.34 - 3.67 หมายถึง มีความคิดเห็น อยู่ในระดับปานกลาง 
ถ้าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มีค่าอยู่ระหว่าง 3.68 - 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก 
 
2. สรุปผลการประเมิน 

การประเมินโครงการอบรมสัมมนาเพ่ือเตรียมการจัดท าโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
(Reinventing University) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  มีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาฯ จ านวนทั้งสิ้น 
170 คน (ไม่นับรวมวิทยากร) มีผู้ตอบแบบประเมินโครงการจ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 79.40 
รายละเอียดผลการประเมิน ดังนี้ 

2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 2.1.1 ความถี่ ร้อยละ ของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 
 

     ต าแหน่ง จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
 ต าแหน่ง   

ผู้บริหารระดับสูง 12 8.89 
หัวหน้าหน่วยงาน 
(คณบดี/ผอ.สถาบัน/ส านัก/กอง/ศูนย์) 

32 23.70 

รองหัวหน้าหน่วยงาน 
(รองคณบดี/รองผอ.สถาบัน/ส านัก) 

26 19.26 

ผู้ช่วยคณบดี 16 11.85 
หัวหน้าสาขาวิชา 26 19.26 
หัวหน้าส านักงาน 3 2.22 
อ่ืนๆ ได้แก่ สายสนับสนุน เช่น นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ บุคลากรปฏิบัติการ เป็นต้น 

20 14.81 

Total 135 100.0 
  

ผลการวิเคราะห์ทางสถิติตารางที่ 2.1.1 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตอบแบบประเมิน  
จ านวน 135 คน ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน (คณบดี/ผอ.สถาบัน/ส านัก/กอง/ศูนย์  จ านวน 32 คน  
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(ร้อยละ 23.70) รองลงมาคือ รองหัวหน้าหน่วยงาน (รองคณบดี/รองผอ.สถาบัน/ส านัก) จ านวน 26 คน 
(ร้อยละ 19.26) หัวหน้าสาขาวิชา จ านวน 26 คน (ร้อยละ 19.26) อ่ืนๆ ได้แก่ สายสนับสนุน เช่น นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ บุคลากร
ปฏิบัติการ จ านวน 20 คน (ร้อยละ 14.81) ผู้ช่วยคณบดี จ านวน 16 คน (ร้อยละ 11.85) ผู้บริหารระดับสูง 
จ านวน 12 คน (ร้อยละ 8.89) และหวัหน้าส านักงาน จ านวน 3 คน (ร้อยละ 2.22) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2.1.2   ความถี ่ร้อยละ ของหน่วยงานที่สังกัดของผู้ตอบ 
 

หน่วยงานที่สังกัด จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
 ผู้บริหารระดับสูง 11 8.15 

คณะ 82 60.74 
สถาบัน/ส านัก/กอง/ศูนย์ 42 31.11 

Total 135 100 
 

ผลการวิเคราะห์ทางสถิติตารางที่ 2.1.2 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตอบแบบประเมิน 
จ านวน 135 คน ส่วนใหญ่สังกัดคณะมากที่สุด จ านวน 82 คน (ร้อยละ 60.74) รองลงมา คือ สถาบัน/
ส านัก/กอง/ศูนย์ จ านวน 42 คน (ร้อยละ 31.11) และผู้บริหารระดับสูง จ านวน 11 คน (ร้อยละ 8.15) 
ตามล าดับ  
 

2.2  การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการจัดโครงการ 
การวิ เคราะห์ รายด้านของการจัดโครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา 

(Reinventing University) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีดังนี ้

การวิเคราะห์รายด้านของการจัดโครงการ  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการฟังบรรยาย 4.35 0.62 มาก 
2. ด้านความรู้ที่ได้จากวิทยากรสามารถการน าไปใช้ประโยชน์ได้ 4.38 0.60 มาก 
3. ด้านวิทยากรมีความรู้ความสามารถสามารถตอบค าถามได้ดี 4.59 0.54 มาก 
สรุปภาพรวมของการจัดโครงการ 4.44 0.52 มาก 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการจัดโครงการพบว่า มีระดับความพึง
พอใจมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ) คือ 4.44 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คือ 0.52 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงจากค่าคะแนนเฉลี่ย ( ) จากมากท่ีสุดไปยังน้อยที่สุดพบว่า ด้านวิทยากร
มีความรู้ความสามารถสามารถตอบค าถามได้ดี  ค่าคะแนนเฉลี่ย ( ) คือ 4.59 ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) คือ 0.54 รองลงมา คือ ด้านความรู้ที่ได้จากวิทยากรสามารถการน าไปใช้ประโยชน์ได้  

X

X

X

X
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ค่าคะแนนเฉลี่ย ( ) คือ 4.38 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คือ 0.60 และด้านความรู้ความเข้าใจ 
ที่ได้รับจากการฟังบรรยาย มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ) คือ 4.35 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คือ 0.62 
ตามล าดับ 

ทั้งนี้ ได้วิเคราะห์เพ่ือแสดงให้เห็น จ านวน (คน) ร้อยละ (%)  ค่าคะแนนเฉลี่ย ( )  ค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยแยกเป็นรายด้าน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที่ 2.2.1 ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการบรรยาย 
 

ระดับ จ านวน (คน) ร้อยละ (%)  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
 ปานกลาง 10 7.4 

4.35 0.62 มาก 
มาก 68 50.4 
มากที่สุด 57 42.2 

Total 135 100.0 
 

จากผลการวิเคราะห์ตารางที่ 2.2.1 พบว่า การบรรยาย เรื่อง “การจัดท าโครงการ 
พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือพัฒนา 
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการ
บรรยาย พบว่า ระดับที่มีผู้ตอบมากที่สุด คือ ระดับมาก ร้อยละ 50.4 รองลงมา คือ ระดับมากที่สุด  
ร้อยละ 42.2 และระดับปานกลาง ร้อยละ 7.4 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2.2.2  ด้านความรู้ที่ได้จากวิทยากรสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

 
ระดับ จ านวน (คน) ร้อยละ (%)  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

 ปานกลาง 8 5.9 

4.38 0.60 มาก 
มาก 68 50.4 
มากที่สุด 59 43.7 
Total 135 100.0 

 
จากผลการวิเคราะห์ตารางที่ 2.2.2 พบว่า การบรรยาย เรื่อง “การจัดท าโครงการ 

พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือพัฒนา 
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” ด้านความรู้ที่ได้จากวิทยากรสามารถการ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ พบว่า ระดับที่มีผู้ตอบมากที่สุด คือ ระดับมาก ร้อยละ 50.4 รองลงมา คือ  
ระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 43.7 และระดับปานกลาง ร้อยละ 5.9 ตามล าดับ 
 

X

X

X

X

X



โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือเตรียมการจัดท าโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (REINVENTING UNIVERSITY)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

  

19 
 

ตารางที่ 2.2.3  ด้านวิทยากรมีความรู้ความสามารถตอบค าถามได้ดี 
 

ระดับ จ านวน (คน) ร้อยละ (%)  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
 ปานกลาง 3 2.2 

4.59 0.54 มาก 
มาก 50 37.0 
มากที่สุด 82 60.7 
Total 135 100.0 

 
จากผลการวิเคราะห์ตารางที่  2.2.3 พบว่า การบรรยาย เรื่อง “การจัดท าโครงการ 

พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือพัฒนา 
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” ด้านวิทยากรมีความรู้ความสามารถสามารถ
ตอบค าถามได้ดี  พบว่า ระดับที่มีผู้ตอบมากที่สุด คือ ระดับมากที่สุด ร้อยละ 60.7 รองลงมา  
คือ ระดับมาก ร้อยละ 37.0 และระดับปานกลาง ร้อยละ 2.2 ตามล าดับ 

 
2.3  การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมการบริหารจัดการโครงการ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมการบริหารจัดการโครงการ  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ด้านการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft team   4.20 0.78 มาก 
2. ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการทั่วถึงครอบคลุม 4.30 0.69 มาก 
3. ด้านระยะเวลาในการจัดโครงการอบรม 4.40 0.67 มาก 
4. ด้านภาพรวมในการจัดโครงการอบรม 4.35 0.63 มาก 
สรุปภาพรวมการบริหารจัดการโครงการ 4.31 0.60 มาก 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมการบริหารจัดการโครงการพบว่า มีระดับ
ความพึงพอใจมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ) คือ 4.31 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คือ 0.60 และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงจากค่าคะแนนเฉลี่ย ( ) จากมากที่สุดไปยังน้อยที่สุดพบว่า ด้าน
ระยะเวลาในการจัดโครงการอบรม ค่าคะแนนเฉลี่ย ( ) คือ 4.40 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คือ 
0.67 รองลงมาคือ ด้านภาพรวมในการจัดโครงการอบรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ) คือ 4.35 ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คือ 0.63 ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการทั่วถึงครอบคลุม ค่าคะแนนเฉลี่ย  
( ) คือ 4.30 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คือ 0.69 และด้านการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ 
Microsoft team มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ) คือ 4.20 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คือ 0.78 
ตามล าดับ 

ทั้งนี้ ได้วิเคราะห์เพ่ือแสดงให้เห็น จ านวน (คน) ร้อยละ (%) ค่าคะแนนเฉลี่ย ( )  
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยแยกเป็นรายด้าน มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางที่ 2.3.1 ด้านการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft team 
 

ระดับ จ านวน (คน) ร้อยละ (%)  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
 น้อยที่สุด 2 1.5 

 
4.20 

 
0.78 มาก 

ปานกลาง 18 13.3 
มาก 64 47.4 
มากที่สุด 51 37.8 
Total 135 100.0 

 
จากผลการวิเคราะห์ตารางที่ 2.3.1 ความพึงพอใจของการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ 

Microsoft team มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.20 โดยระดับที่มีผู้ตอบมากที่สุด  
คือ ระดับมาก ร้อยละ 47.4 ระดับมากที่สุด ร้อยละ 37.8 ระดับปานกลาง ร้อยละ 13.3 และน้อยที่สุด 
ร้อยละ 1.5 ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 2.3.2  ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการทั่วถึงครอบคลุม 
 

ระดับ จ านวน (คน) ร้อยละ (%)  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
 ปานกลาง 18 13.3  

4.30 
 

 
0.69 

 
มาก มาก 59 43.7 

มากที่สุด 58 43.3 
Total 135 100.0 

 
จากผลการวิเคราะห์ตารางที่ 2.3.2 การประชาสัมพันธ์โครงการทั่วถึงครอบคลุม อยู่ในระดับ มาก 

โดยมีค่าเฉลี่ย 4.30 โดยระดับที่มีผู้ตอบมากที่สุด คือ ระดับมาก ร้อยละ 43.7 ระดับมากที่สุด ร้อยละ 
43.3 และระดับปานกลาง ร้อยละ 13.3 ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 2.3.3 ด้านระยะเวลาในการจัดโครงการ 
 

ระดับ จ านวน (คน) ร้อยละ (%)  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
 ปานกลาง 14 10.4  

4.40 
 

 
0.67 

 
มาก มาก 53 39.3 

มากที่สุด 68 50.4 
Total 135 100.0 
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จากผลการวิเคราะห์ตารางที่ 2.3.3 ความพึงพอใจของระยะเวลาในการจัดโครงการ 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.40 โดยระดับที่มีผู้ตอบมากที่สุด คือ ระดับมากที่สุด 
ร้อยละ 50.4 ระดับมาก ร้อยละ 39.3 และระดับปานกลาง ร้อยละ 10.4 ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 2.3.4  ด้านภาพรวมในการจัดโครงการ 

 
ระดับ จ านวน (คน) ร้อยละ (%)  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

 ปานกลาง 11 8.1  
4.35 

 

 
0.63 

 
มาก มาก 66 48.9 

มากที่สุด 58 43.0 
Total 135 100.0 

 
จากผลการวิเคราะห์ตารางที่  2.3.4 ความพึงพอใจภาพรวมในการจัดโครงการ 

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.35 โดยระดับที่มีผู้ตอบมากที่สุด คือ ระดับมาก ร้อยละ 
48.9 ระดับมากที่สุด ร้อยละ 43.0 และระดับปานกลาง ร้อยละ 8.1 ตามล าดับ  
 

2.4 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
จากการประเมินผลโครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด โดยมีความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. วิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ซ่ึงสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการจัดท า/

ปรับปรุงข้อเสนอโครงการ 
3. ต้องการให้วิทยากรสอนด้านเทคนิคการเขียนโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณ 
4. การจัดโครงการในครั้งหน้า ควรจัดในรูปแบบออนไลน์เช่นเดิม 
5. ควรปรับปรุงระบบเสียง และระบบฉายวิดีทัศน์ให้มีความชัดเจน  
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ค ำถำมโครงกำรอบรมสัมมนำเพื่อเตรียมกำรจัดท ำโครงกำรพลิกโฉมมหำวิทยำลัย  
(Reinventing University) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567   

 
ข้อที่ ค ำถำม ค ำตอบ 
1. สามารถเชิญผู้เชี่ยวชาญจากในประเทศ 

และต่างประเทศมาร่วมมือในโครงการ 
ได้หรือไม่ 

สามารถเชิญได้ เนื่องจากเป็นการสร้างความร่วมมือ  
ท าให้เกิดการมีเครือข่าย แตท่ั้งนี้ต้องเชิญเช้าร่วมตั้งแต่
กระบวนการเขียนโครงการ และมีส่วนร่วมในโครงการ 
นั้นด้วย 

2. ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ เบื้องต้น (Pre-ceiling)  
มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

อนาคตจะมีการเก็บข้อมูลการเสนอของบประมาณจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566  
เพ่ือประกอบการท า Unit cost ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 เพ่ือเป็นข้อมูลให้มหาวิทยาลัยใช้
ประกอบการเสนอของบประมาณของโครงการ 
เพ่ือให้มคีวามเหมาะสมต่อไป 

3. Performance index การประเมินกลุ่ม
มหาวิทยาลัย กลุ่มท่ี 2 ในแผน 
Reinventing 5 ปี สุดท้ายแล้วต้องใช้การ
ประเมินด้วย Performant index ตัวนี้อีก
หรือไม่ 

ใช้ประเมินตอนแผนความเป็นเลิศเท่านั้น ไม่ใช้ในการ
ประเมินโครงการ 

4. ในภาพรวมความต้องการของ อววน. 
ต้องการให้ มทร. เป็น มหาวิทยาลัยแบบ
ไหน ด าเนินกิจกรรมแบบไหนเพ่ือตอบโจทย์
วัตถปุระสงค์ของ อววน. และสิ่งที่ อววน. 
คาดหวังมีอะไรบ้าง 

สิ่งแรกที่ อววน. คาดหวัง คือผลการประเมินของ
มหาวิทยาลัย ว่าผลการประเมินนั้นจะอยู่กลุ่มใด  
หากอยู่กลุ่ม 2 ให้ Focus ไปเลยว่าจะผลิตก าลังคน 
เพ่ือมาตอบโจทย์ในกลุ่ม 2 เช่น มทร. อีสานเน้นไปเลย
ระบบรางและขอเรื่องกัญชาเพ่ิมเข้ามา มทร.พระนคร 
ยังมี 4 จุดมุ่งเน้น อยากให้ฟันธงมาเลยว่าจะมุ้งเน้นอะไร 

5. แพลทฟอร์มที่ 4 จะแยกประเภทได้อย่างไร
ว่างานวิจัยในกองทุน ววน. หรือ กองทุน 
Reinventing ขอให้ยกตัวอย่าง 

การบริหารการวิจัย จุดตัดว่าจะเป็น Reinventing  
ต้องเข้า IP Management เข้าการจัดการทรัพย์สิน 
ทางปัญญาเรื่องถ่ายทอดเทคโนโลยีมีกระบวนการ
ถ่ายทอดดเทคโนโลยีมีการคอมเมอร์เชียลไลค์อย่างไร 
ขั้นตอนการวิจัย ไปกองทุน ววน. 

6. ในส่วนความเป็นเลิศเดิมยึดตามแผน อววน.
เดิมถ้าเปลี่ยนใหม่ต้องปรับแผน 
ความเป็นเลิศของมหาลัยด้วยใช่หรือไม่ 

แผนความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยสามารถทบทวน 
ก่อนได้ ซ่ึงอาจจะทบทวนภายใน 2 ปี หรือ 3 ปี  
ถ้าผ่านการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยสามารถ 
ส่งมาที่ อววน.เพ่ือพิจารณาปรับเปลี่ยนได้ 



ข้อที่ ค ำถำม ค ำตอบ 
7. หากเรามีแผนโครงการพัฒนาพลิกโฉม 

ตลาดซื้อขายล่วงหน้าบริหารทรัพยากร 
น้ าการจัดสรรการปลูกพืชพันธ์ผักท าเป็น
โครงการขนาดใหญ่ระยะยาวต่อเนื่อง  
3 ปี 5 ปี ได้หรือไม่ 

ท าได้ต่อเนื่องและตอบโจทย์จุดมุ่งเน้น มทร.พระนคร 
Out put คืออะไรและมีผลกระทบอะไรบ้าง 

8. งบประมาณส่วนนี้เป็นงบประมาณเบิกจ่าย
แทนกันหรือบริการวิชาการ 

เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป สามารถปรับเป็นบริการวิชาการ
เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย 

9. โครงการ U2T (ยูทูที) เฟส 2 มีเแนวโน้ม
เป็นอย่างไร 

U2T เฟส 2 ทาง อว. ส่งไปเรืองไป ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แล้ว  
และ สศช. ให้ อว .ทบทวนโดยปรับรายละเอียดให้มี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้ก าลังด าเนินปรับอยู่ 
และจะพิจารณาอีกที่ในเดือนมีนาคมหน้าจะได้ทราบผล 
ซึ่งรูปแบบ U2T มีการปรับเปลี่ยนไปเป็น  
พระราชก าหนด (พ.ร.ก.).เงินกู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เน้นกระตุ้นการจ้างงาน พ.ร.ก. เงินกู้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เน้นกระตุ้นการลงทุน  
รวมถึงการกระตุ้น 
การบริโภค 

10 จากอดีตที่ผ่านมาผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยหลายๆ มหาวิทยาลัย 
มีหลายงานวิจัยสามารถยกเป็น Prototye 
ต้นแบบที่พลิกโฉมให้มหาวิทยาลัย เช่นวัสดุ
การเกษตรหรือวัสดุเส้นใยธรรมชาติ 
ท าเป็น Manufacturing อุตสาหกรรม
ต้นแบบ มีเครื่องจักหรือ AI เข้ามาเชื่อมโยง
และหรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มาสังเคราะห์
ร่วมผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมของประเทศ
ไทยท าความร่วมมือการค้าขายกับ
ต่างประเทศดา้นวิชาการหรือบุคลากร 
และการเงินสามารถท าได้ไม่ 

สามารถท าได้ Out put เป็นการปรับปรุงหลักสูตรพัฒนา
หลักสูตรระยะสั่นการพัฒนาอาจารย์ หรือสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือปรับจากโครงการวิจัยเป็นโครงการพัฒนา
ความเป็นเลิศ Reinventing 

 


