
การประชุมวิทยวิจารณ์เพื่อรับทราบข้อมูลและแสดง
ความคิดเห็นประกอบการพิจารณาเลือกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564
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ความเป็นมาและเหตุผลส าคัญที่ท าให้มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการเลือกกลุ่ม
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ข้อมูลโอกาสและความเป็นไปได้การเลือก กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 ของ มทส.2SECTION
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4

กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564

พรบ.การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4



5



6



7



8



9



10



กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 ที่มีผลต่อมหาวิทยาลัยในลักษณะ “การก ากับควบคุมทิศทาง”

 การต้ังคณะกรรมการตามกฏกระทรวง มี
เ งื่ อ น ไข จะ ต้ อ งมี ผู้ แ ทนขอ งส านั ก ง าน
ปลัดกระทรวงอยู่ด้วย (หมวด 1 ข้อ 13 วรรค 2)

 เมื่อมหาวิทยาลัยเลือกกลุ่มต้องท าแผนการ
พัฒนา อย่างน้อย ได้แก่ แผนความเป็นเลิศฯ 
และแผนผลิตก าลังคนระดับสูงฯ และจะต้อง
ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
(หมวด 1 ข้อ 13 วรรค 3)

 คณะกรรมการมาตรฐานฯจะท าการ
ประเ มินคุณภาพมหา วิทยาลัยตาม
มาตรฐานที่สอดคล้องกับการจัดกลุ่ม 
(หมวด 3 ข้อ 24 วรรค 2)

 สป.จัดให้มีการติดตามผลสัมฤทธิ์ของ
การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (หมวด 6 ข้อ 
30 วรรค 1 และ 2)

 สป.อว. แจ้งข้อมูลการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยให้
สงป. และ สกสว. ทราบเพ่ือใช้ประกอบการ
จัดสรรงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัย (หมวด 1
ข้อ 17)

 มหาวิทยาลัยอาจเสนอโครงการตามแผนที่ได้
จั ดท าขึ้ น เ พ่ื อการจั ดสรรงบประมาณให้
มหาวิทยาลัยเป็นพิเศษ และหากได้รับจัดสรร
งบประมาณ ต้องท าข้อตกลงกับ สป.อว. (หมวด 
5 ข้อ28 วรรค 2 และ 3) 

Plan

DoCheck

Action

PDCA

Cycle

PDCA

Cycle

 กรณีที่ไม่ผ่านการประเมินให้เวลาไม่น้อย
กว่า 2 ปี โดยมีคณะกรรมการมาตรฐานฯ 
เป็นพี่เลี้ยงให้ข้อแนะน า และหากยังไม่
ผ่านให้คณะกรรมการมาตรฐานฯเสนอผล
ต่อคณะกรรมการอุดมศึกษาฯ เพื่อให้
ค าแนะน าและข้อเสนอแนะต่อรัฐมนตรี 
(หมวด 3 ข้อ 25 วรรค 2)
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มหาวิทยาลัย

ส านักวิชา 1
ส านักวิชา 2
ส านักวิชา 3

สาขาวิชา 1
สาขาวิชา 2
สาขาวิชา 3

ระดับหน่วยงาน

กลุ่ม A

กลุ่ม A
กลุ่ม A
กลุ่ม B

กลุ่ม B
กลุ่ม C
กลุ่ม D

การเลือกกลุ่ม

มหาวิทยาลัยสามารถเลือกได้มากกว่า 1 กลุ่ม หรือไม่ ?

ที่มา: การประชุมชี้แจงการด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 จัดโดย สป.อว. เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

ค าถามที่ส าคัญ

• ผลงานในระดับมหาวิทยาลัย
มีศักยภาพ (Potential) สามารถน าไป

เปรียบเทียบกับผลงานในระดัมหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ได้

ข้อดี
• ประกอบด้วยหลายสาขาวิชา

ที่มีศักยภาพในแต่ละด้านแตกต่างกัน
แต่ต้องเลือกเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น

ข้อเสีย

• ผลงานในระดับหนว่ยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยจะมีศักยภาพนอ้ยกวา่
เมื่อต้องน าไปเปรียบเทียบกับผลงาน
ในระดับมหาวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ข้อเสีย

• สามารถเลือกได้หลายกลุ่ม
• ตามศักยภาพของแต่ละสาขาวิชา

ข้อดี

18



SECTION
ข้อมูลโอกาสและความเป็นไปได้การเลือก กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 ของ มทส.2
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มหาวิทยาลัยจัดประชุมวิทยวิจารณ์เพื่อ
รับทราบข้อมูลและแสดงความคิดเห็นจาก

ประชาคม มทส. ทาง Zoom

24 พ.ค. 64

รมต. อว. ลงนามในร่างกฏกระทรวง
การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564

ฝ่ายยุทธฯ เตรียมข้อมูลพ้ืนฐานเพื่อการประชุม
วิทยวิจารณ์ ประกอบด้วย
• รายละเอียดของกลุ่มท่ี 1 และ 2
• ข้อมูลขีดความสามารถและศักยภาพของ

มหาวิทยาลัยตามกลุ่มท่ี 1 และ 2
• ข้อมูลเปรียบเทียบการเลือกกลุ่มของ

มหาวิทยาลัยที่มีลักษณะเดียวกับ 
มทส. เช่น มจธ. สจล. มจพ.

การเลือกกลุ่มตามหมวด 1 ข้อ 3

ประชุมเชิงปฏิบัติการกับกระทรวง อว.

20 พ.ค. 64

แต่งตั้งคณะท างานรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลฯ 

และจัดวิทยวิจารณ์ฯ

19 เม.ย. 64

ประชุมคณะท างานรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลฯ ครั้งท่ี 1

3 พ.ค. 64

เสนอ Inner + ครั้งท่ี 2

14 พ.ค. 64

สภามหาวิทยาลัยฯ ให้ความเห็นชอบ
ในหลักการและแต่งตั้งคณะกรรมการ

ประมวลข้อมูลฯ

29 พ.ค. 64

คณะกรรมการฯ ประมวลข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 

(หมวด 1 ข้อ 13 วรรค 2)

มิ.ย. 64

ประชุมคณะท างานรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลฯ ครั้งท่ี 2

12 พ.ค. 64

เสนอ Inner ครั้งท่ี 1

1 เม.ย. 64

30 มี.ค. 64 ถึง 23 เม.ย. 64

22 มี.ค. 64 การด าเนินการ
ที่ผ่านมา
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กลุ่ม 1 Global & Frontier Research

0
1
2
3
4
5

จ ำนวนอำจำรยต์อ่
นกัศกึษำ

เครือข่ำยวิจยั
ตำ่งประเทศ

กำรอำ้งอิงผลงำน
ตีพิมพใ์น…

งบประมำณกำร
วิจยัตอ่หวั 0

1

2

3

4

5

อตัรำกำรอำ้งอิงของ
ผลงำนท่ีไดร้บักำรตีพิมพ์

ช่ือเสียงของ
สถำบนัอดุมศึกษำ

กำรเคลื่อนยำ้ยของ
อำจำรย&์นกัศึกษำ

รำงวลัยกยอ่งเชิดชู
เกียรติระดบัระดบัชำติ
และ/หรือนำนำชำติของ
บคุลำกร ต่อจ ำนวน…

Potential Key Success Factor Performance

1. จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา KSF1-01 อาจารย์ที่มีศักยภาพในการท าวิจัย
และสร้างเครือข่ายวิจัยกับต่างประเทศ 

KSF1-02 บุคลากรสนับสนุนการวิจัย
KSF1-03 ทุนวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก
KSF1-04 งบประมาณด้านวิจัยของมหาวิทยาลัย
KSF1-05 ระบบนิเวศสนับสนุนการวิจัย

5. อัตราการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

2. เครือข่ายวิจัยต่างประเทศ
6. ชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา

3. การอ้างอิงผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus
7. อาจารย/์นักวิจัยแลกเปลี่ยน4. งบประมาณด้านการวิจัยต่อหัวบุคลากร

8. รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติระดับระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติของบุคคลากรต่อจ านวนอาจารย/์นักวิจัย
ทั้งหมด
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KSF1-01 อาจารย์ที่มีศักยภาพในการท าวิจัยและสร้างเครือข่ายวิจัยกับต่างประเทศ 
KSF1-03 ทุนวิจัยท่ีได้รับจากหน่วยงานภายนอก

KSF1-02
บุคลากรสนับสนุนการวิจัย

• มีทุนการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาท่ีมี
ศักยภาพสูง

• หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพมี
น้อย

• จ านวนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษามีไม่มาก

KSF1-04
งบประมาณด้านวิจัยของมหาวิทยาลยั

• งบประมาณท่ีใช้สนับสนุนการเพิ่มจ านวน
นักวิจัยท่ีมีความสามารถสูงไมเ่พียงพอ

• งบประมาณรายได้ส่วนใหญ่ของ
มหาวิทยาลัยมาจากการรับนักศึกษาเป็น
หลัก

KSF1-05
ระบบนิเวศสนับสนุนการวิจัย

• มีกลุ่มวิจัยท่ีผลิตผลงานสามารถสร้างชื่อเสยีงอยู่
ในระดับ World Class เช่น ฟิสิกส์ 

• นโยบายสนับสนุนการบูรณาการกลุ่มวิจัย
• มีห้องปฏิบัติการ เคร่ืองมือ เทคโนโลยี ท่ีอ านวย

ความสะดวกในการท าวิจัยเพียงพอ
• มีอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ท่ีท างานเป็นเครือข่ายร่วมกับมหาวิทยาลัยอ่ืน 
และมีทีมบริหารท่ีเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

• อาจารย์ที่มีศักยภาพสูงที่ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมีจ านวนไม่มาก และ
กระจุกตัวอยู่ในบางสาขาวิชา

• มทส. เป็นสถาบันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นที่พ่ึงของสังคม 
ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปัจจุบันได้ขยาย
ศักยภาพในส่วนนี้ แต่อาจเกิดผลในทางอ้อม คือ สัดส่วนของงานวิจัยต่อ
จ านวนอาจารย์มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากอาจารย์ต้องไปทิศทางการ
ให้บริการด้านสุขภาพมากขึ้น

• สัดส่วนอาจารย์ที่ได้ รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกมีจ านวนน้อยเมื่อ
เปรียบเทียบกับจ านวนอาจารย์ทั้งหมด

• จ านวนอาจารย์ชาวต่างชาติและนักศึกษาชาวต่างชาติต่ ากว่าเป้าหมาย
• จ านวนอาจารย์ที่มีเครือข่ายและมีความร่วมมือด้านวิจัยในระดับนานาชาติ

มีจ านวนไม่มาก
• สัดส่วนอาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์อยู่ในระดับ Q1 และ Q2 มีเพียงบางกลุ่ม

สาขาวิชาที่เปรียบเทียบแล้วมากในระดับชาติ แต่ในระดับนานาชาติมีน้อย
• ความร่วมมือในการท าวิจัย และสาขาวิชาที่มีความร่วมมือด้านการวิจัยกับ 

ตปท. มีจ านวนไม่มาก

• สัดส่วนอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกสูง 
• นโยบายสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ/วิจัยใน

ต่างประเทศ
• นโยบายการรับอาจารย์ท่ีมีประสบการณ์การท าวิจัยสูง และมี

ผลงานท่ีได้รับการอ้างอิงสงู (Adjunct Professor)

Group1
Global & Frontier Research

INTERNAL PROCESS

STRENGTHS

WEAKNESSES
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Group1
Global & Frontier Research

EXTERNAL PROCESS

• นโยบายของกระทรวง อว. สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษา
สร้างเครือข่ายมีความร่วมมือกับ ตปท.

• กองทุนวิจัยมีการให้ทุนแบบ Multi-year budgeting
• มีสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนที่เป็น CoE ในระดับชาติ และ

ตั้งอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลยั
• สังคมสูงอายุ (Ageing Society) เป็นโอกาสให้มีการสร้าง

หลักสูตร การท าวิจัย เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายใหม่ และ
สนับสนุนการสร้างรายได้เพิ่มขึน้

OPPORTUNITIESO

• นโยบายรัฐบาลที่เน้นให้สถาบันอุดมศึกษาพึง่พาตนเองด้าน
การเงินมากขึ้น รวมถึงงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล
แนวโน้มลดลง

• แนวโน้มการรับนักศึกษามีจ านวนทีล่ดลงอันเป็นผล
เน่ืองมาจากการแข่งขันระหว่างสถาบันอุดมศึกษามีเพิม่มาก
ขึ้น และอัตราการเกิดของประชากรต่ า

THREATS T
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กลุ่ม 2 Tech & Innovation

0
1
2
3
4
5

นักศึกษาและบัณฑิต
ผู้ประกอบการ

รางวัลด้านผู้ประกอบการ

งบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอกสนับสนุนการ
สร้างผู้ประกอบการ/

ธุรกิจใหม่

บุคลากร
สถาบันอุดมศึกษา

แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาค
ธุรกิจ/อุตสาหกรรม

0
1
2
3
4
5

ระบบนิเวศน์

หลักสูตร/
โปรแกรม…

งบประมาณ

เครือข่ายกับ
ภายนอก

Potential Key Success Factor Performance

1. ระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ (มีนโยบายส่งเสริม
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี /มีเครือข่าย
ผู้ประกอบการฯ /มีโครงการ/กิจกรรมด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม/มีรายวิชาเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม /มี Platform กลาง
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ)

KSF2-01 นักศึกษาท่ีมีความพร้อมในการ
เป็นผู้ประกอบการ

KSF2-02 Mindset ของบุคลากรสาย
วิชาการด้านความเป็น
ผู้ประกอบการ

KSF2-03 หลักสูตร
KSF2-04 ระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม
KSF2-05 ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/

อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเพื่อการ
พัฒนาผู้ประกอบการ

KSF2-06 งบประมาณ

5. นักศึกษาและบัณฑิต
ผู้ประกอบการ 

2. หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ

6. รางวัลด้านผู้ประกอบการ

3.  งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรม
เพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ

7. งบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอกสนับสนุนการสรา้ง
ผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม่

4.  ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรม

8. บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา
แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรม
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KSF2-01
นักศึกษาที่มีความพร้อมในการเป็น

ผู้ประกอบการ

KSF2-03 
หลักสูตร

• Mindset เก่ียวกับการเป็น
ผู้ประกอบการของบุคลากร
สายวิชาการ
ในบางกลุ่มมีน้อย

KSF2-04 
ระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

KSF2-05 
ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมใน

พื้นท่ีเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการ

• สัดส่วนนักศึกษาท่ีสนใจเป็น
ผู้ประกอบการมีน้อย
เปรียบเทียบ
กับจ านวนนักศึกษาท้ังหมด

• สัดส่วนนักศึกษาท่ีมีความพร้อม
ด้านความเป็นผู้ประกอบการมี
น้อย เปรียบเทียบกับจ านวน
นักศึกษาท้ังหมด

Group2
Tech & Innovation

INTERNAL PROCESS

STRENGTHS

WEAKNESSES

KSF2-02 
Mindset ของบุคลากรสายวิชาการ

ด้านความเป็นผู้ประกอบการ

• มีหลักสูตร/โปรแกรมการสร้าง
ผู้ประกอบการ และโครงสร้าง
หลักสูตรท่ีได้มีการปรับปรุงโดย
เพิ่มเติมเร่ืองความเป็น
ผู้ประกอบการบรรจุอยู่ในเน้ือหา
หลักสูตร

• มีระบบนิเวศท่ีเอ้ือและสนับสนุนต่อการ
พัฒนาผู้ประกอบการท่ีครบถ้วน

• มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการโดยตรง 
ได้แก่ โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความ
เป็นผู้ประกอบการส าหรับนักศึกษา 
(SEDA) และเทคโนธานี

• การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ี
มหาวิทยาลัยมีอยู่มาใช้ในด้านการสร้าง
ผู้ประกอบการยังมีจ านวนไม่มาก

• การสร้างองค์ความรู้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา
ให้กับภาคธุรกิจของมหาวิทยาลัยส่วน
ใหญ่ใช้ระยะเวลามาก จึงมักจะไม่ทันตาม
ความต้องการในการใช้งานของภาคธุรกิจ

• บุคลากรท่ีสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจ
มีจ านวนไม่มากเน่ืองจากมีภาระการสอน
รวมถึงการให้ Work load ด้านบริการ
วิชาการ
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• พรบ.การศึกษาชาต ิพ.ศ. 2562 ที่สนับสนุนการสร้างความเป็น
ผู้ประกอบการและนวัตกรรม

• รัฐบาลส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาท างานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
• รัฐบาลประกาศนโยบาย เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ

(Northeastern Economic Corridor : NEEC) และพื้นที่มีการ
เตรียมความพร้อมเพื่อการขับเคลือ่น

• ปัญหาสถานการณ์โควิดท าให้เกดิการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการแพทย์

• ผู้ร่วมทุนหรือแหล่งทุนภายนอกทีส่นใจและพร้อมสนับสนุนเงินลงทุน
ในการสร้างผู้ประกอบการ

OPPORTUNITIES

O

• นโยบายรัฐบาลที่เน้นให้สถาบันอุดมศึกษาพึง่พาตนเองด้านการเงินมากขึ้น
• นโยบายรัฐบาลไม่แน่นอนเกี่ยวกับการปรับเปล่ียนเรื่องการจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนการสร้าง และพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 
เน่ืองจากสถานการณ์โควิด

• แนวโน้มของนักศึกษาในระบบลดลงเน่ืองจากแนวโน้มการจัดการศึกษาที่
หลากหลาย มีทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน

• คู่แข่งที่เป็นสถาบันการศึกษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น
• รายได้ของครอบครัว นศ. ที่อยู่ในพื้นที่รับบริการเฉลี่ยค่อนข้างต่ า 

(โอกาสทางด้านเงินทนุไม่มากส่งผลกระทบถึงการตัดสินใจของผู้ปกครอง
ในการส่งเสริมนักศึกษาให้ไปในทางด้านการเป็นผู้ประกอบการ)

THREATS TGroup2
Tech & Innovation

EXTERNAL PROCESS
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Supply Chain

ปลายน้ าต้นน้ า กลางน้ า

นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ 
(254 คน ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับ 1)

 มีกระบวนการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ
โดยตรง ได้แก่ SEDA และเทคโนธานี

 ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/สถาน
ประกอบการ : บุคลากรที่สร้างความร่วมมือ
กับภาคธุรกิจมีจ านวนไม่มากเนื่องจากมีภาระ
การสอนรวมถึงการให้ Work load ด้าน
บริการวิชาการ

 นักศึกษา : นศ.ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการมีน้อย 
และนศ.ท่ีมีความพร้อมด้านความเป็น
ผู้ประกอบการมีน้อย 

 อาจารย์ : Mindset เกี่ยวกับการเป็น
ผู้ประกอบการของบุคลากรสาย ว.
ในบางกลุ่มมีน้อย 

 หลักสูตร : มีหลักสูตรที่โครงสร้างหลักสูตร
มีการปรับปรุงโดยเพิ่มเติมเรื่องความเป็น
ผู้ประกอบการบรรจุอยู่ในเนื้อหาหลักสูตร

 ระบบนิเวศ : เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนา
ผู้ประกอบการที่ครบถว้น
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SECTION
ข้อมูลผลการประเมินตนเองในการทดลองเลือก กลุ่ม 1 และกลุ่ม 23
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กลุ่มที่ 1
Potential

5 ปี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

หน้า 20 1 : 35

(ต ่ำกว่ำระดับ 1)

1 : 20

(ระดับ 1)

1 : 15 1 : 13 1 : 11 1 : 9 1 : 7

ตัวต้ัง จ านวนนักศึกษาท้ังหมด

(ตามรายงานใน CHE QA Online)

หน้า 20 16,091

ตัวหาร จ านวนอาจารย์ท้ังหมด หน้า 20 455 ถ้า อาจารย์ 600 คน นศ.จะต้องต  ากว่า 12,000 คน จะเป็น 1:20

หน้า 21 44.21%

(ระดับ 1)

ตัวต้ัง จ านวนบทความวิจัยที มีความร่วมมือ

กับนานาชาติ

หน้า 21 256

หน้า 22 4.88

(ต ่ำกว่ำระดับ 1)

ตัวต้ัง H-index รวมของอาจารย์/นักวิจัย หน้า 22 2,219                

ตัวหาร จ านวนอาจารย์ (รายงาน CHE QA) หน้า 22 455

หน้า 23  1,054,619.46

(ระดับ 4)

1.5 ลบ. 

(ระดับ 4)

ตัวต้ัง งบประมาณด้านการวิจัยต่อหัว

บุคลากร (รายงาน CHE QA หาร

ต่อหัวแล้ว)

หน้า 23 1,054,619.46      เพิ มข้ึน ~

43%

ตัวหาร จ านวนอาจารย์ท้ังหมด หน้า 23 455

80%

579

Potential/

Performance

ตัวช้ีวัด

ที 

จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา

ถ้า นศ. 14,000 คน อาจารย์จะต้องไม่ต  ากว่า 700 คน จะเป็น 1:15

ถ้า นศ. 14,000 คน อาจารย์จะต้องไม่ต  ากว่า 934 คน จะเป็น 1:20

เป้าหมาย เกณฑ์ระดับคะแนนชื อตัวช้ีวัด ค าอธิบาย

ตามคู่มือ

ข้อมูลปัจจุบัน

ปี งปม.63/ปี กศ.62

Potential1

50%

(ระดับ 2)

ความร่วมมือวิจัยระดับนานาชาติ

หน้า 21

70%60%50%40%Potential2

ค่าเฉลี ยจ านวนคร้ังที ได้รับการอ้างอิงเท่ากับหรือ

มากกว่าจ านวนผลงานวิจัย

Potential3

จ านวนบทความวิจัย (Paper) ตีพิมพ์

ในฐานข้อมูล Scopus

ตัวหาร

302520151010

(ระดับ 1)

งบประมาณด้านการวิจัยต่อหัวบุคลากร 50,000      100,000    500,000    5,000,000    Potential 1,000,000    4

เพ่ิมขึ้น 1 ระดับ
(Potention)(Potential)

ใช้ข้อมูลปีงบประมาณ 2563 (2020)
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5 ปี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
หน้า 14  9.51

(ระดับ 4)
ตัวต้ัง จ านวนการอ้างอิงของผลงานที ได้รับ

การตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ที ได้รับการ
ยอมรับระดับนานาชาติ (Scopus 
10 ปี)

หน้า 14 41,593               

หน้า 16 1001+
(ต ่ำกว่ำระดับ 1)

หน้า 17 ต ่ำกว่ำระดับ 1 ระดับ 2 (ระดับX+
ระดับ

(ระดับX+
ระดับ

(ระดับX+
ระดับ

(ระดับX+
ระดับ

(ระดับX+
ระดับ

ระดับ X สัดส่วน จ านวนอาจารย์/นักวิจัยแลก
เปลื ยน ต่อ จ านวนอาจารย์/นักวิจัย
ท้ังหมด

หน้า 17 0.44%
(ต ่ำกว่ำระดับ 1)

10%
(ระดับ 2)

5% 10% 20% 30% 40%

หน้า 19 17.03%
(ระดับ 2)

ตัวต้ัง ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักรางวัลยกย่อง
เชิดชูเกียรติ

หน้า 19 77.5

ตัวหาร จ านวนอาจารย์/นักวิจัยท้ังหมด หน้า 19 455

20%
(ระดับ 3)

10%5%0.10%
(ต ่ำกว่ำระดับ 1)

10%
(ระดับ 2)

40%30%20%10%5%

หน้า 16

Performance8 รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติระดับระดับชาติและ/
หรือนานาชาติของบุคลากร ต่อจ านวนอาจารย์/
นักวิจัยท้ังหมด

ระดับ Y สัดส่วน จ านวนนักศึกษาแลกเปลื ยน
 ต่อ จ านวนนักศึกษาท้ังหมด

หน้า 17

Performance6 ชื อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา

อันดับหรือคะแนนจากการส ารวจ
ชื อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา/สาขา

Performance7 การเคลื อนย้ายของอาจารย์&นักศึกษา

40%30%

210
(ระดับ 5)

20%

1001+

คะแนน 
Reputation
 เพิ มข้ึน 6%

5060708090

อัตราการอ้างอิงของผลงานที ได้รับการตีพิมพ์

จ านวนผลงานที ได้รับการตีพิมพ์
ท้ังหมด (Scopus 10 ปี)

ตัวหาร

Performance5

4,374                 หน้า 14

10864

Potential/
Performance

ตัวช้ีวัด
ที 

เป้าหมาย เกณฑ์ระดับคะแนนชื อตัวช้ีวัด ค าอธิบาย
ตามคู่มือ

ข้อมูลปัจจุบัน
ปี งปม.63/ปี กศ.62

เพ่ิมข้ึน 1 ระดับ
(Performance)

เพ่ิมข้ึน 1 ระดับ
(Performance)

เพ่ิมขึ้น 1 ระดับ
(Performance)

กลุ่มที่ 1
Performance

ใช้ข้อมูลปีงบประมาณ 2563 (2020)
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THE® (Students to academic staff), QS Asia
RUR (Share of international co-authored papers)

1) SciVal 2014-2019 (H5-index)
2) Scopus 2014-2019/2020 (H-index; searched by affiliation name not author name)

THE® (Research income to academic staff score-->THB)

ตัวช้ีวัด Reinventing ใช้ตัวช้ีวัดเทียบเท่า จากฐานข้อมูลสากลปีปัจจุบัน 2564 (2021) แปลงเป็น 5 ระดับ ตามเกณฑ์ Reinvent

1.จ านวนอาจารย์ ต่อ นศ.
2.ความร่วมมือวิจัยนานาชาติ
3.H-index ต่อจ านวนอาจารย์

4.งบประมาณวิจัยต่อหัว

แปลงได้
แปลงได้

แปลงไม่ได้

แปลงได้

BENCHMARK ตัวชี้วัด กลุ่ม 1 Global & Frontier ResearchPotential (4 ตัวแรก)
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Scopus 2015-2019/2020 as of May 7, 2021
THE® (Teaching reputation & Research reputation)

N/A
N/A

ตัวช้ีวัด Reinventing ใช้ตัวช้ีวัดเทียบเท่า จากฐานข้อมูลสากลปีปัจจุบัน 2564 (2021) แปลงเป็น 5 ระดับ ตามเกณฑ์ Reinvent

5.Citation per Publication
6.Academic Reputation
7.Staff & Student Mobility
8.รางวัล

แปลงได้
แปลงไม่ได้

N/A
N/A

BENCHMARK ตัวชี้วัด กลุ่ม 1 Global & Frontier ResearchPerformance (4 ตัวหลัง)
20

21 CU

MFU

MU

KMUTT

0.1
2.2 2.4 1.4

15.5

N/A N/A
3

N/A 0.5
0

5

10

15

6. [G1] - Alternative Indicator
Average % of Teaching & Research Reputation; THE®
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กลุ่มที่ 2
Potential

5 ปี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

หน้า 29 ABCDE

(ระดับ 5)

ABCDE

(ระดับ 5)

A AB ABC ABCD ABCDE

หน้า 29 ABCDE ปรับปรุงระบบ

นิเวศให้ดียิ งข้ึน

หน้า 30 52.83%

(ระดับ 5)

ตัวต้ัง จ านวนหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะ ที 

ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื อพัฒนา

ความเป็นผู้ประกอบการ

หน้า 30 56

ตัวหาร จ านวนหลักสูตร/โปรแกรมท้ังหมด 

(Degree ตาม CHE QA)

หน้า 30 106

หน้า 31 2.38%

(ต ่ำกว่ำระดับ 1)

ตัวต้ัง ผลรวมงบประมาณการพัฒนา

เทคโนโลยี/นวัตกรรม เพื อพัฒนา

ความเป็นผู้ประกอบการของ

สถาบันอุดมศึกษา

หน้า 31 41,179,600         

ตัวหาร งบประมาณด าเนินงานท้ังหมด หน้า 31 1,731,203,000     

หน้า 32 38.89%

(ระดับ 4)

ตัวต้ัง ผลรวมถ่วงน้ าหนักความร่วมมือกับ

ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม

หน้า 32 38.50                

ตัวหาร จ านวนความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายนอกท้ังหมด

หน้า 32 99.00

Potential4

Potential3

Potential2

Potential1

40%

(ระดับ 5)

5%

(ระดับ 1)

>=40%>=30%>=20%>=10%>=5%

>=40%>=30%>=20%>=10%>=5%

>=30% >=40%

ตัวช้ีวัด

ที 

Potential/

Performance

ชื อตัวช้ีวัด ค าอธิบาย

ตามคู่มือ

ข้อมูลปัจจุบัน

ปี งปม.63/ปี กศ.62

เกณฑ์ระดับคะแนน

ระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื อ

เร่งพัฒนาผู้ประกอบการในสถาบันอุดมศึกษา

เป้าหมาย

>=20%>=10%>=5%55%

(ระดับ 5)

มีการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการใน

ระดับสถาบัน ดังน้ี A - มีนโยบายส่งเสริมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 เพื อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ B - มีเครือข่ายผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม เพื อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ C - มีโครงการ/กิจกรรมด้านเทคโนโลยี

และนวัตกรรม เพื อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ D - มีรายวิชาเฉพาะด้านเทคโนโลยี

และนวัตกรรม เพื อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ E - มี Platform กลางด้าน

เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ

ความร่วมมือเพื อพัฒนาผู้ประกอบการและ

ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/

อุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา

งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื อ

พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ของ

สถาบันอุดมศึกษา

หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที ใช้เทคโนโลยี/

นวัตกรรมเพื อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ

เพ่ิมขึ้น 1 ระดับ
(Potention)(Potential)

ใช้ข้อมูลปีงบประมาณ 2563 (2020)
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5 ปี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

หน้า 25 7.07%

(ระดับ 1)

ตัวต้ัง จ านวนนักศึกษา/บัณฑิตศึกษาที เป็น

ผู้ประกอบการ

หน้า 25 254                  

ตัวหาร จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด หน้า 25 3,595                

หน้า 26 0.84%

(ต ่ำกว่ำระดับ 1)

ตัวต้ัง ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักของจ านวน

รางวัลด้านผู้ประกอบการ

26 30.25                

ตัวหาร จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด หน้า 26 3,595                

หน้า 27 0.91%

(ต ่ำกว่ำระดับ 1)

ตัวต้ัง จ านวนงบประมาณจากแหล่งทุน

ภายนอก สนับสนุนสร้าง

ผู้ประกอบการใหม่

หน้า 27 30,315,000         

ตัวหาร จ านวนงบประมาณท้ังหมด หน้า 27 3,338,173,400     

หน้า 28 6.26%

(ระดับ 1)

ตัวต้ัง จ านวนบุคลากรที ไปถ่ายทอด/

แลกเปลี ยนความรู้ สู่ภาคธุรกิจ/

อุตสาหกรรม

หน้า 28 106                  

ตัวหาร จ านวนบุคลากรท้ังหมด หน้า 28 1,694                

รางวัลด้านผู้ประกอบการ

นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ

ตัวช้ีวัด

ที 

Potential/

Performance

ชื อตัวช้ีวัด ค าอธิบาย

ตามคู่มือ

ข้อมูลปัจจุบัน

ปี งปม.63/ปี กศ.62

เกณฑ์ระดับคะแนนเป้าหมาย

10%

(ระดับ 2)

>=40%>=30%>=20%>=10%>=5%

1.5%

(ต  ากว่าระดับ 1)

>=40%>=30%>=20%>=10%>=5%2%

(ต  ากว่าระดับ 1)

>=40%>=30%>=20%>=10%>=5%

10%

(ระดับ 2)

Performance8

Performance7

บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาแลกเปลี ยนความรู้สู่

ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม

งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่

>=40%>=30%>=20%>=10%>=5%

Performance6

Performance5

เพ่ิมขึ้น 1 ระดับ
(Performance)

เพ่ิมขึ้น 1 ระดับ
(Performance)

กลุ่มที่ 2
Performance การสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Startups) จํานวนนักศึกษา

หรือบัณฑิตท่ีเป็นผู้ประกอบการ (จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี) ท่ีเกิด
จากกระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา

ใช้ข้อมูลปีงบประมาณ 2563 (2020)
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เนื่องจากไม่สามารถหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดของกลุ่ม 2 ได้
จึงใช้ข้อมูลจาก https://uclas-reinventing.mhesi.go.th ของ อว.

BENCHMARK ตัวชี้วัด กลุ่ม 2 Tech & Innovation
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5. นศ.และบัณฑิตผู้ประกอบการ

6. รางวัลด้านผู้ประกอบการ

7. งปม.แหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการ
สร้างผู้ประกอบการ

8. Talent Mobility

1. ระบบนิเวศด้านผู้ประกอบการ

2. หลักสูตร/โปรแกรมด้าน
ผู้ประกอบการ

3. งปม.เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ

4. ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ

4 
ตัว

แร
ก 

Po
te

nt
ial

คะแนนการประเมินตนเองจากระบบ UCLAS ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2562/2019)
(ล่าสุด ปีงบประมาณ 2563 ยังไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบ)

P
o

te
n

ti
al

P
e

rf
o

rm
an

ce

(ปี งปม.63 คะแนนลดลงเหลอืระดับ 4
เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19)

(ปี งปม.63 คะแนนลดลงเหลอืระดับ 1
เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19)

เทียบกับ 3 พระจอมฯ

ตัวชี้วัดกลุ่ม 2
Technology & Innovation

หมายเหตุ: ข้อมูลยังไม่ได้รับการยืนยันความถูกต้องจาก อว. 36

มจธ. สจล. มจพ.

กราฟปี งปม. 2562

กราฟปี งปม. 2563

กราฟปี งปม. 2563

เปรียบเทียบข้อมูลปี งปม. 2562 กราฟปี งปม. 2562

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.



จุฬาฯ ม.มหิดล      ม.ขอนแก่น     ม.เชียงใหม่     ม.สงขลา     ม.แม่ฟ้าหลวง

P
o

te
n

ti
al

P
e

rf
o

rm
an

ce

1. จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา

2. ความร่วมมือวิจัยระดับนานาชาติ

3. H-index ต่อจ านวนอาจารย์

4. งบประมาณวิจัยต่อหัว

5. Citation per Publication

6. ชื่อเสียงสถาบัน

7. การเคล่ือนย้าย อ. และ นศ.

8. รางวัลต่อจ านวนอาจารย์
(ปี งปม.63 คะแนน
ลดลงเหลือระดับ 2)

คะแนนการประเมินตนเองจากระบบ UCLAS ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2562/2019)
(ล่าสุด ปีงบประมาณ 2563 ยังไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบ)

เทียบกับ ม. ในกลุ่ม 1

ตัวชี้วัดกลุ่ม 2
Technology & Innovation
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|-------------------Performance-------------------| |--------Po
ten

tial---------|

Gr1: Global and Frontier Research

Gr3: Area Based and Community
Gr5: Professional Development

(used to be Gr4)

Gr2: Tech. and Innovation
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|<---------------------------------------Performance (X axis)-------------------------------------->|
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ToddlerLong Bet

Ready to GoPromising

Toddler Long Bet
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Toddler Long Bet

5          4          3          2          1          0          1          2          3          4          5

5

4

3

2

1

0

1

2

3

4

5

|<---------------------------------------------------Performance (X axis)------------------------------------------------>|
|<

--
--

--
--

--
--

--
--

P
o

te
n

ti
al

 (
Y

 a
xi

s)
--

--
--

--
--

--
--

--
>|

(2.00 , 1.75)

(1.00 , 3.75)

(3.50 , 2.50)

(2.00 , 1.75)

Gr1: Global and Frontier Research

Gr3: Area Based and CommunityGr5: Professional Development

Gr2: Tech. and Innovation

|<----------------P
o

ten
tial (Y

 axis)---------------->|
ใช้ข้อมูลปี งปม. 2563 (ล่าสุด)

SUT

SUT
SUT

SUT
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กลุ่มที่ 2 Tech and 
Innovation

ใช้ข้อมูลปี งปม. 2563 (ล่าสุด)

Y=Average=1.75 X=Average=2.00

Potential Performance

Potential Performance

Y=Average=3.75 X=Average=1.00

กลุ่มที่ 1 Global Frontier 
and Research
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กลุ่มที่ 3 Area-Based

กลุ่มที่ 5 Professional
Development

Y=Average=2.50 X=Average=3.50

Y=Average=1.75 X=Average=2.00

Potential Performanceใช้ข้อมูลปี งปม. 2563 (ล่าสุด)
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PO
TE

NT
IA

L
กลุ่ม 1 Global & Frontier Research

1
จ านวนอาจารย์
ต่อนักศึกษา

=
จ านวนนักศึกษาทัง้หมด
จ านวนอาจารย์ทัง้หมด

2
ความร่วมมือวิจัย
ระดับนานาชาติ

=
จ านวนบทความวจิัยที่มคีวามร่วมมือกับนานาชาติ

จ านวนบทความวจิยัตีพิมพ์

3 ค่าเฉลี่ย H-index = H-index รวมของอาจารย์
จ านวนอาจารย์ทัง้หมด

4
งปม. ด้านการวิจัย

ต่อหัวบุคลากร
=

งบประมาณด้านการวจิัย
จ านวนอาจารย์ทัง้หมด

ระ
ดับ

1
ระ

ดับ
2

ระ
ดับ

3
ระ

ดับ
4

ระ
ดับ

5

PE
RF

OR
M

AN
CE

5
อัตราการอ้างอิง

ของผลงานท่ีได้รับ
การตีพิมพ์

=
จ านวนการอ้างอิงของผลงาน

ที่ได้รับการตีพิมพ์
จ านวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ทัง้หมด

6
ช่ือเสียงของ

สถาบันอุดมศึกษา
= อันดับหรือคะแนนจากการส ารวจชื่อเสียง

7
การเคลื่อนย้ายของ
อาจารย์&นักศึกษา

=
จ านวนอาจารย์/นศ. แลกเปลื่ยน

จ านวนอาจารย์/นศ. ทั้งหมด 

8
รางวัลยกย่อง
เชิดชูเกียรติ

=
ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักรางวัล

จ านวนอาจารย์/นกัวจิัยทั้งหมด

1 
: 1

5

1 
: 1

3

1 
: 1

1

1 
: 9 1 
: 7

40% 50% 60% 70% 80%

0.
05

 

0.
10

 

0.
50

 

1.
00

 

5.
00

 หน่วย: ล้านบาท

10 
15 20 

25 30 หน่วย: เท่า

อัน
ดับ

 9
0

อัน
ดับ

 8
0

อัน
ดับ

70
 

อัน
ดับ

 6
0

อัน
ดับ

 5
0

2 
4 

6 
8 10 

5% 10%
20%

30%
40%

5% 10%
20%

30%
40%

หน่วย: เท่า

PO
TE

NT
IA

L

1 ระบบนิเวศด้าน
ผู้ประกอบการ =

มีระบบนิเวศสนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อการสรา้งผู้ประกอบการ ได้แก่
A–มีนโยบายส่งเสริม B–มีเครือข่าย C–มีโครงการ
D–มีรายวิชาเฉพาะดา้น E–มี Platform กลาง

2 หลักสูตรพัฒนา
ผู้ประกอบการ =

จ านวนหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะ
เพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 
จ านวนหลักสูตร/โปรแกรมทั้งหมด

3 งปม. พัฒนา
ผู้ประกอบการ = งปม. การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ

งบประมาณด าเนินงานทั้งหมด (งบแผ่นดิน)

4
ความร่วมมือ
กับภาคธุรกิจ = ผลรวมถ่วงน้ าหนักความร่วมมือกับภาคธุรกิจ

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด

PE
RF

OR
M

AN
CE

5
นักศึกษาและ

บัณฑิต
ผู้ประกอบการ

=
จ านวนนักศึกษา/บณัฑิตศึกษาที่เปน็

ผู้ประกอบการ
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด

6 รางวัลด้าน
ผู้ประกอบการ =

ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักรางวัลด้านผู้ประกอบการ

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด

7
งปม. แหล่งทุน

ภายนอก
สร้างผู้ประกอบการใหม่

=
งปม. แหล่งทุนภายนอกสร้างผู้ประกอบการใหม่

จ านวนงบประมาณทั้งหมด

8
บุคลากร

แลกเปลี่ยนความรู้
สู่ภาคธุรกิจ

=
จ านวนบุคลากรไปถา่ยทอดความรู้สู่ภาคธุรกจิ

จ านวนบุคลากรทั้งหมด

กลุ่ม 2 Technology & Innovation ระ
ดับ

1
ระ

ดับ
2

ระ
ดับ

3
ระ

ดับ
4

ระ
ดับ

5

5% 10%
20%

30%
40%

A

AB

AB
C AB

CD

AB
CD

E

5% 10%
20%

30%
40%

5% 10%
20%

30%
40%

5% 10%
20%

30%
40%

5% 10%
20%

30%
40%

5% 10%
20%

30%
40%

5% 10%
20%

30%
40%
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เกณฑ์ เกณฑ์
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เกณฑ์กลุ่ม 3 Area Based (คู่มือหน้า 33-44)
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เกณฑ์กลุ่ม 5 (เดิมเป็นกลุ่ม 4) Professional Development (คู่มือหน้า 45-53)

5

5

5

5

5
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SECTION
สิ่งที่ขอความร่วมมือด าเนินการต่อไป4

46
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ล าดับข้ันตอนที่หน่วยงานต้องด าเนินการภายหลังวิทยวิจารณ์

รมต. อว. ลงนามในร่างกฏกระทรวง
การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยด าเนินการ ประกอบด้วย
1. การต้ังคณะกรรมการที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง มีเง่ือนไขจะต้องมีผู้แทนของ
ส านักงานปลัดกระทรวงอยู่ด้วย

2. มหาวิทยาลัยเลือกกลุ่ม และต้องจัดท า
แผนการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบัน 
แผนผลิตก าลังคนระดับสูงฯ หรือแผนด้าน
อื่น ๆ และจะต้องได้รับการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย

3. สป.อว. จะแจ้งข้อมูลการจัดกลุ่มของ
มหาวิทยาลัยให้ สงป. และคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สกสว.) ได้ทราบเพื่อใช้ประกอบการ
จัดสรรงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัย 

แต่งต้ังคณะท างานรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล ฯ และจัดวิทยวิจารณ์ฯ ร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ

มหาวิทยาลัยจัดประชุมวิทยวิจารณ์เพื่อรับทราบข้อมูลและ
แสดงความคิดเห็นจากประชาคม มทส. ทาง Zoom

24 พ.ค. 64

มหาวิทยาลัยประมวลผลการเลือกกลุ่ม
และสรุปเสนอ Inner+ พิจารณา

15 ม.ิย. 64

ประชุมหารือภายในหน่วยงาน (ระดับสาขาวิชาข้ึนไป และ CoE) 
เพ่ืออภิปรายและหาข้อสรุปในการเลือกร่วมกัน โดยสามารถ 

Download เอกสาร และข้อมูลประกอบ ได้ท่ี 
http://web.sut.ac.th/dpn/

25 พ.ค. 64 - 7 มิ.ย. 64

หน่วยงาน (ระดับสาขาวิชาขึ้นไป) ส่งผลการเลือกกลุ่ม (ตาม
แบบประเมิน 01) ให้ส่วนแผนงาน หากไม่ส่งถือว่าหน่วยงานไม่

ขอใช้สิทธิ์แสดงความคิดเห็นในเรื่องน้ี

7 ม.ิย. 64

มหาวิทยาลัยประเมินตนเองตามตัวชี้วัดตามกลุ่ม
และรูปแบบท่ีคณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด

(หมวด 1 ข้อ 13 วรรค 1)

มิ.ย. 64

คณะกรรมการฯ จัดท าแผนเพื่อการจัดสรร
งบประมาณตามมาตรา 45 ดังนี้ 
• แผนการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันฯ
• แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงฯ หรือแผน

ด้านอ่ืน ๆ
(หมวด 1 ข้อ 13 วรรค 3)

เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
(หมวด 1 ข้อ 13 วรรค 1)

31 ก.ค. 64

มิ.ย.- 15 ก.ค. 64

22 ม.ีค. 64

19 เม.ย. 64
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เสนอสภาวิชาการให้ความเห็นชอบ

17 มิ.ย. 64



แบบฟอร์มการเลือกกลุ่ม

โปรดสแกนแบบฟอร์มนี้ส่งมาท่ีอีเมล์ plandiv@sut.ac.th 
ภายในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564

และขอให้ส่งเอกสารต้นฉบับกลับมายังส่วนแผนงานในภายหลัง
ทั้งนี้ หากไม่แจ้งผลภายในเวลาที่ก าหนดถือว่าหน่วยงานไม่ขอ

ใช้สิทธิ์แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้
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Download ได้ที่ http://web.sut.ac.th/dpn/



ภารกิจที่ 1 : การเรียนการสอน ภารกิจที่ 2 : การวิจัย Research

commercialization
Spin off

เช่น
• อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกสูง
• นักวิจัยจ านวนเพิม่ชึ้น
• มีทุนการศึกษาส าหรับนกัศึกษาบัณฑิตศึกษา
• โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย ได้แก่ มีห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ เทคโนโลยี
• ฯลฯ

Decision

ภารกิจหลักที่มหาวิทยาลัยวางรากฐานและด าเนินการมา
ต้ังแต่เร่ิมก่อต้ัง รวมระยะเวลากว่า 30 ปี

สิ่งที่พัฒนาให้เกิดขึ้นในช่วง 3-5 ปี ที่ผ่านมา

ประเด็นที่ 1 ภารกิจหลักส าคัญของมหาวิทยาลัยที่มีการด าเนินการตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ประเด็นท่ี 3 สิ่งท่ีพัฒนาให้เกิดขึ้นในช่วงท่ีผ่านมา

ประเด็นที่ 2 สิ่งท่ีมหาวิทยาลัยสะสม/พัฒนา/ปรับปรุง และวางรากฐานไว้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง

ประเด็นส าหรับใช้ประกอบการอภิปรายภายในหน่วยงาน (ระดับสาขาวิชาขึ้นไป) เพ่ือการตัดสินใจเลือกกลุ่มมหาวิทยาลัย
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QR Code ส าหรับ Download ข้อมูลดิบ

หรือ URL shorturl.at/wzVY9

คู่มือ Strategic Focus MHESI (V.1)
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