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สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ� ได้ดำ�เนินก�รจัดตั้งเครือข่�ยเพื่อก�รพัฒน�อุดมศึกษ�ขึ้น
เพื่อเป็นเครือข่�ยกล�งเชื่อมโยงระหว่�งสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ� และสถ�บันอุดมศึกษ�
ทั่วประเทศ จำ�นวน 9 เครือข่�ย คือ เครือข่�ยอุดมศึกษ�ภ�คเหนือตอนบน เครือข่�ยอุดมศึกษ�ภ�คเหนือ
ตอนล่�ง เครือข่�ยอุดมศึกษ�ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เครือข่�ยอุดมศึกษ�ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่�ง เครือข่�ยอุดมศึกษ�ภ�คกล�งตอนบน (รวมสถ�บันอุดมศึกษ�ในกรุงเทพฯ) เครือข่�ยอุดมศึกษ�
ภ�คกล�งตอนล่�ง (รวมสถ�บันอุดมศึกษ�ในกรุงเทพฯ) เครือข่�ยอุดมศึกษ�ภ�คตะวันออก เครือข่�ย
อุดมศึกษ�ภ�คใต้ตอนบน และเครือข่�ยอุดมศึกษ�ภ�คใต้ตอนล่�ง ตลอดจนส่งเสริมให้มีก�รเคลื่อนย้�ย
และเชื่อมโยงเครือข่�ยย่อยหรือเครือข่�ยเชิงประเด็นที่มีอยู่เดิมหรือตั้งขึ้นใหม่ให้ม�อยู่ภ�ยใต้เครือข่�ย
อุดมศึกษ�ภูมิภ�คที่จัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ เครือข่�ยเพื่อก�รพัฒน�อุดมศึกษ�ที่จัดตั้งขึ้นนี้ ถือเป็นโครงสร้�งหนึ่ง
ในระบบอุดมศึกษ� โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำ�หน้�ที่เป็นกลไกหลักในก�รผลักดันเชิงนโยบ�ย ก�รเชื่อมโยง
ก�รดำ�เนินก�รต�มภ�รกิจหลักของก�รอุดมศึกษ�ของประเทศ ที่มุ่งเน้นก�รใช้ทรัพย�กรและองค์คว�มรู้
ร่วมกันระหว่�งสถ�บันอุดมศึกษ� ผู้ประกอบก�ร และชุมชนท้องถิ่น อีกทั้ง สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
ก�รอุดมศึกษ�จะถ่�ยโอนหรือมอบภ�รกิจโครงก�รและกิจกรรมทีส่ �ำ นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�ให้ก�ร
สนับสนุนงบประม�ณอยูใ่ นปัจจุบนั ไปให้เครือข่�ยอุดมศึกษ�ภูมภิ �ค และหรือเครือข่�ยเชิงประเด็นดำ�เนินก�ร
เพือ่ ประสิทธิภ�พและประสิทธิผลของก�รพัฒน�อุดมศึกษ� ซึง่ จะส่งผลต่อก�รพัฒน�สังคมและประเทศช�ติ
โดยรวมด้วย
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ� ได้จดั ทำ�เอกส�รคูม่ อื ก�รดำ�เนินง�นเครือข่�ยเพือ่ ก�รพัฒน�
อุดมศึกษ�นี้ขึ้น โดยมีเนื้อห�ส�ระเกี่ยวกับก�รจัดตั้ง และแนวท�งก�รดำ�เนินก�รเครือข่�ยเพื่อก�รพัฒน�
อุดมศึกษ� เพือ่ เครือข่�ยอุดมศึกษ� สถ�บันอุดมศึกษ� หน่วยง�น และผูเ้ กีย่ วข้อง ได้ใช้ประโยชน์เป็นแนวท�ง
หรือแนวปฏิบัติในก�รดำ�เนินง�นเครือข่�ยเพื่อก�รพัฒน�อุดมศึกษ�ต่อไป
อนึ่ง เอกส�รคูม่ ือดังกล่�วนี้ ได้จัดทำ�ขึน้ เป็นครัง้ แรก ดังนัน้ เมื่อผูเ้ กีย่ วข้องนำ�ไปใช้ในก�รปฏิบตั งิ �น
แล้วเห็นสมควรปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนใด ขอได้โปรดให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อก�รปรับปรุงและพัฒน�
ให้คู่มือนี้มีคว�มสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในโอก�สต่อไป
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การจัดตั้งเครือข่ายเพื่อการพั²นาอุดมศึกษา
1.1 หลักการและเหตุผล

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�ได้พิจ�รณ�เห็นว่� ภ�ยใต้กระแสโลก�ภิวัตน์ คว�มก้�วหน้�
ในด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ และก�รเปิดเสรีท�งก�รค้�ทำ�ให้ประช�คมโลกเชื่อมโยงกันเป็นสังคมหนึ่งเดียว
และทวีก�รแข่งขันทีร่ นุ แรงม�กยิง่ ขึน้ สถ�บันอุดมศึกษ�ซึง่ ถือว่�เป็นหน่วยผลิตและเป็นแหล่งรวมทรัพย�กร
ที่มีค่�และสำ�คัญยิ่งของประเทศจึงไม่ส�ม�รถที่จะดำ�เนินก�รและแข่งขันได้อย่�งโดดเดี่ยว จำ�เป็นจะต้อง
เตรียมก�รและพร้อมรับสู่ก�รเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวล� ก�รสร้�งคว�มร่วมมือและทำ�ง�นแบบบูรณ�ก�ร
ระหว่�งสถ�บันอุดมศึกษ�และภ�คส่วนต่�ง ๆ ของประเทศ รวมทัง้ กับต่�งประเทศจะทำ�ให้สถ�บันอุดมศึกษ�
มีคว�มเข้มแข็งเกิดก�รเกือ้ กูลซึง่ กันและกัน มีก�รแลกเปลีย่ นและใช้ทรัพย�กรต่�ง ๆ ร่วมกัน ก�รผนึกกำ�ลัง
ร่วมกันในลักษณะเครือข่�ยจึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สอดคล้องเหม�ะสมที่ทำ�ให้สถ�บันอุดมศึกษ�มีขีดคว�ม
ส�ม�รถในก�รแข่งขันเพิ่มขึ้น
ปัจจุบนั สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�ได้ด�ำ เนินก�รส่งเสริมและสนับสนุนให้สถ�บันอุดมศึกษ�
สร้�งคว�มร่วมมือร่วมกันปฏิบัติภ�รกิจต่�ง ๆ ของอุดมศึกษ�ทั้งในประเทศและต่�งประเทศ ในลักษณะ
เครือข่�ยคว�มร่วมมือเพือ่ เสริมสร้�งคว�มเข้มแข็ง เกือ้ กูลซึง่ กันและกันเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภ�พและประสิทธิผล
สูงสุดในก�รดำ�เนินก�ร สำ�หรับก�รดำ�เนินก�รในประเทศสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�ได้ส่งเสริม
ให้เกิดเครือข่�ยคว�มร่วมมือระหว่�งสถ�บันอุดมศึกษ�ที่เป็นเครือข่�ยหลักในหล�ยภ�รกิจหล�ยโครงก�ร
อ�ทิ เครือข่�ยก�รพัฒน�บัณฑิตอุดมคติไทย เครือข่�ยบริห�รก�รวิจยั เครือข่�ยพัฒน�ศักยภ�พนิสติ นักศึกษ�
เป็นต้น ซึ่งเครือข่�ยต่�ง ๆ เหล่�นี้จะมีลักษณะก�รดำ�เนินก�รและก�รจัดตั้งที่คล้�ย ๆ กัน จะแตกต่�งกัน
ไปบ้�งก็ต�มแต่วัตถุประสงค์และภ�รกิจของแต่ละเครือข่�ย
เพื่อให้ได้เห็นถึงภ�พรวมของก�รดำ�เนินง�นเครือข่�ยของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�
และผลักดันให้ก�รดำ�เนินง�นในรูปแบบเครือข่�ยเป็นกลไกหนึ่งของก�รทำ�ง�นเพื่อพัฒน�อุดมศึกษ�ของ
ประเทศได้อย่�งมีประสิทธิภ�พอย่�งจริงจังและลดคว�มซ้ำ�ซ้อนในก�รดำ�เนินก�ร สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
ก�รอุดมศึกษ�จึงมีแนวคิดที่จะพัฒน�ให้เครือข่�ยคว�มร่วมมือระหว่�งสถ�บันอุดมศึกษ�มีคว�มเข้มแข็ง
เป็นเครือข่�ยเพือ่ ก�รพัฒน�อุดมศึกษ�โดยถือเป็นโครงสร้�งหนึง่ ของระบบบริห�รจัดก�รอุดมศึกษ� และเป็น
กลไกส่งเสริมให้สถ�บันอุดมศึกษ�สร้�งคว�มร่วมมือในก�รปฏิบตั ภิ �รกิจ เสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งและช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ตลอดจนเป็นศูนย์กล�งก�รผลักดันเชิงนโยบ�ยและร่วมแก้โจทย์ปัญห�ของประเทศอีก
ท�งหนึ่งด้วย

1.2 การจัดตั้งเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�ได้ด�ำ เนินก�รเรือ่ งก�รจัดตัง้ เครือข่�ยเพือ่ ก�รพัฒน�อุดมศึกษ�
โดยมีส�ระสำ�คัญดังนี้

2 สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

1.2.1 มติที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
		
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กำ�หนดแนวทางและขั้นตอนในการจัดตั้งเครือข่าย
เพือ่ การพัฒนาอุดมศึกษา ในด้านรูปแบบการจัดตัง้ เครือข่าย การกำ�หนดสถาบันแม่ขา่ ยในช่วงแรก การประกาศ
การจัดตัง้ การแต่งตัง้ คณะกรรมการอำ�นวยการกลาง การกำ�หนดกลไกการดำ�เนินงาน และการประชาสัมพันธ์
จากนั้นได้นำ�เรื่องการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาเสนอต่อที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
เพื่อพิจารณา
			ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยในการประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2548
ณ อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษา 9 เครือข่าย และการกำ�หนดสถาบันแม่ข่ายในช่วงแรก รวมทั้งแนวทางการดำ�เนินงานเครือข่าย
เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา หลังจากนั้น สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำ�เนินการจัดตั้งเครือข่าย
เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาตามแนวทางและขั้นตอนที่กำ�หนด
1.2.2 ประกาศการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
		
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศจัดตั้งเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
9 เครือข่าย ตามประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดตั้งเครือข่ายเพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษา ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2548 กำ�หนดรูปแบบการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
โดยยึดพื้นที่เป็นเกณฑ์ (area approach) ซึ่งมีข้อดีในเรื่องของความใกล้ชิดในพื้นที่ ความสะดวกในการ
ติดต่อประสานงาน และมีโจทย์ในพืน้ ทีค่ ล้าย ๆ กัน โดยจัดกลุม่ อิงตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุม่ จังหวัดของ
รัฐบาล และผนวกกรุงเทพมหานครเข้าไว้ในภาคกลาง เป็น 9 เครือข่าย ดังนี้
		
1) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน
		
2) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
		
3) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
		
4) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
		
5) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน (รวมสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพฯ)
		
6) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (รวมสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพฯ)
		
7) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
		
8) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
		
9) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
		
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะใช้เครือข่ายกลางนีเ้ ป็นแกนในการทำ�งานเพือ่ ดำ�เนิน
ภารกิจการอุดมศึกษา รวมทัง้ ส่งเสริมให้เครือข่ายของสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทีด่ �ำ เนินงานอยู่
ในปัจจุบันปรับเข้าสู่โครงสร้างเครือข่ายกลางต่อไป
1.2.3 การกำ�หนดแม่ข่ายในช่วงแรก
			หน่วยประสานงานกลางทีเ่ ป็นกลไกขับเคลือ่ นเครือข่ายเป็นสิง่ สำ�คัญของการทำ�งานเครือข่าย
ดังนัน้ ในระยะก่อตัง้ เครือข่ายจึงขอความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษาทีม่ ศี กั ยภาพและความพร้อมทำ�หน้าทีเ่ ป็น
แม่ข่าย จำ�นวน 9 แห่ง ดังนี้
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแม่ข่ายเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน
มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นแม่ข่ายเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นแม่ข่ายเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นแม่ข่ายเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง
		
5) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นแม่ข่ายเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน (รวมสถาบัน
อุดมศึกษาในกรุงเทพฯ)
		
6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นแม่ข่ายเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนล่าง (รวมสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพฯ)
		
7) มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นแม่ข่ายเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
		
8) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นแม่ข่ายเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
		
9) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นแม่ข่ายเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
		
ทั้งนี้ เมื่อเครือข่ายสามารถดำ�เนินงานได้แล้ว การพิจารณาสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่ายในวาระ
ต่อไป ให้เป็นเรื่องของเครือข่ายพิจารณาร่วมกัน
1.2.4 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำ�นวยการกลาง
		
คณะกรรมการการอุดมศึกษาออกคำ�สั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำ�นวยการเครือข่ายเพื่อ
การพัฒนาอุดมศึกษา (เครือข่ายกลาง) ตามคำ�สั่งคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 31/2550 ลงวันที่ 19
กันยายน 2550 เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการอำ�นวยการเครือข่ายเพือ่ การพัฒนาอุดมศึกษา โดยมีเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นประธาน รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นรองประธาน
อธิการบดีหรือผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่าย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นส่วนส่งเสริมการทำ�งาน
เครือข่ายร่วมเป็นอนุกรรมการ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ในเชิงนโยบายและการ
ส่งเสริมสนับสนุน ดังนี้
		
- ถ่ายทอดและผลักดันนโยบายเกี่ยวกับการอุดมศึกษาผ่านทางเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้น
		
- ส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายดำ�เนินงานตอบสนองนโยบายเกี่ยวกับการอุดมศึกษา โดย
มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรและองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ผู้ประกอบการ
และชุมชนท้องถิ่น
		
- ให้ค�ำ แนะนำ�เรือ่ งการบริหารจัดการเครือข่าย ตลอดจนการพัฒนาเครือข่ายให้มปี ระสิทธิภาพ
เข้มแข็ง และยั่งยืน
		
- เป็นศูนย์กลางรับทราบรายงานผลการดำ�เนินงานรวมทั้งติดตามประเมินผลเครือข่ายที่
จัดตั้งขึ้น
		
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.2.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค
		
เพือ่ ให้การบริหารจัดการเครือข่ายอุดมศึกษาภูมภิ าคทีจ่ ดั ตัง้ 9 เครือข่าย เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และมีประสิทธิภาพ สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มคี �ำ สัง่ สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
		
		
		
		

1)
2)
3)
4)

4 สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ที่ 59/2551 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 เรือ่ ง การแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภูมภิ าค
โดยมีองค์ประกอบ คือ อธิการบดีของสถาบันแม่ข่ายเป็นประธานกรรมการ อธิการบดีสถาบันสมาชิก ผู้แทน
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนภาคเอกชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้แทนชุมชนท้องถิ่น
เป็นกรรมการ โดยมีอำ�นาจหน้าที่ดังนี้
		
1. จัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ และ/หรือ แผนดำ�เนินงานของเครือข่ายที่สอดคล้องกับแผนการ
อุดมศึกษาและนโยบายการอุดมศึกษา รวมทั้งจัดทำ�แผนงาน โครงการและกิจกรรมประจำ�ปี เพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
		
2. สนับสนุนการใช้องค์ความรู้และทรัพยากรร่วมกันของสถาบันสมาชิกในเครือข่าย เพื่อก่อ
ให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการและผลิตผลที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และชุมชนท้องถิ่น
		
3. จัดทำ�ระเบียบบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา ระเบียบการเงิน และระเบียบอืน่ ทีจ่ �ำ เป็นต่อการ
บริหารจัดการเครือข่าย
		
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำ�งานเพื่อดำ�เนินงานในความรับผิดชอบของเครือข่าย
และแจ้งให้สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
		
5. จัดทำ�ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของเครือข่าย
		
6. กำ�กับ ติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานของเครือข่ายย่อย และรายงานผลการ
ดำ�เนินงานให้คณะอนุกรรมการอำ�นวยการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา และสำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาทราบ
		
7. ทำ�หน้าที่เลขานุการของเครือข่าย
		
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.2.6 จำ�นวนสมาชิกสถาบันอุดมศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค
		
เครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาคทั้ง 9 เครือข่ายหลัก มีจำ�นวนสมาชิกสถาบันอุดมศึกษาแต่ละ
เครือข่าย สรุปได้ดังนี้
ตารางแสดงจำ�นวนสมาชิกสถาบันอุดมศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค
เครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
รวม

รัฐ
3
1
3
2
9
6
1
1
3
29

สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด / กำ�กับ
ราชภัฏ ราชมงคล เอกชน ว.ชุมชน
2
6
1
3
3
4
5
2
5
6
2
6
1
6
26
2
7
1
14
3
6
2
2
1
2
2
3
3
5
3
1
2
40
9
69
19

รวม
15
13
16
17
44
30
8
9
14
166
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1.2.7 การดำ�เนินงานเครือข่ายเชิงประเด็นหรือเครือข่ายย่อย
			เครือข่ายอุดมศึกษาที่กำ�หนดเป็น 9 เครือข่ายตามเขตพื้นที่ที่กำ�หนด แต่ละเครือข่ายอาจ
เป็นเครือข่ายใหญ่ มีจำ�นวนสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกจำ�นวนมาก ในการจัดกิจกรรมบางกิจกรรมหาก
ดำ�เนินการในลักษณะร่วมกันทุกสถาบันอาจเกิดความไม่คล่องตัว หรือบางสถาบันอาจไม่มีความจำ�เป็นต้อง
เข้าร่วมในบางกิจกรรม และการดำ�เนินกิจกรรมในลักษณะเครือข่ายเชิงประเด็นหรือเครือข่ายย่อยจะทำ�ให้
เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากกว่า ก็อาจจัดให้มีการดำ�เนินกิจกรรมในลักษณะเครือข่ายเชิงประเด็น
หรือเครือข่ายย่อย ภายในเครือข่ายใหญ่ โดยมีสถาบันใดสถาบันหนึง่ ทีม่ ศี กั ยภาพความพร้อมทำ�หน้าทีส่ ถาบัน
แม่ข่ายของเครือข่ายเชิงประเด็น ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะกิจกรรม การดำ�เนินงานใน
ลักษณะเครือข่ายเชิงประเด็นนี้ ได้แก่ โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก
โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ โครงการส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา เป็นต้น
			นอกจากนี้ การดำ�เนินงานเครือข่ายเชิงประเด็นทีม่ อี ยูก่ อ่ นแล้วก็มอี ยูเ่ ป็นจำ�นวนมาก รวมทัง้
มีความหลากหลายในประเด็นหรือวัตถุประสงค์ของเครือข่าย ซึ่งมีทั้งเครือข่ายที่สำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาส่งเสริมให้จัดตั้งขึ้นโดยมีงบประมาณสนับสนุน และเครือข่ายที่สถาบันอุดมศึกษารวมตัวกัน
จัดตัง้ ขึน้ เอง ซึง่ มีอยูเ่ ป็นจำ�นวนมาก โดยแต่ละเครือข่ายจะมีคณะกรรมการของแต่ละเครือข่ายทำ�หน้าทีบ่ ริหาร
จัดการเครือข่าย
			เครือข่ายเชิงประเด็นดังกล่าวนี้ บางเครือข่ายมีการแบ่งกลุม่ การดำ�เนินการออกเป็นเครือข่าย
ตามภูมิภาคหรือในเชิงพื้นที่ด้วย ซึ่งทำ�ให้มีลักษณะที่เป็นทั้งเครือข่ายเชิงประเด็นและเครือข่ายเชิงพื้นที่
แต่การจัดแบ่งพื้นที่ของเครือข่ายเหล่านี้ยังไม่ตรงกับเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาคที่สำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้จัดตั้งขึ้น ดังนั้น สำ�หรับเครือข่ายที่จะผนวกเข้าสู่เครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาคของสำ�นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาควรจะต้องมีการพิจารณาปรับจำ�นวนเครือข่าย และจำ�นวนสถาบันสมาชิกใน
เครือข่ายให้สอดคล้องกับเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาคตามความเหมาะสมต่อไป
1.2.8 สรุปโครงสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
		
กล่าวโดยสรุปแล้วเครือข่ายเพือ่ การพัฒนาอุดมศึกษาจะประกอบด้วยเครือข่ายในระดับต่าง ๆ
ดังนี้
		
1) เครือข่ายอำ�นวยการกลาง (หรือเรียกว่า เครือข่าย A) เป็นเครือข่ายอำ�นวยการระดับ
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทำ�หน้าทีใ่ นด้านการกำ�หนดและส่งผ่านนโยบายไปยังเครือข่ายอุดมศึกษา
ภูมิภาค (9 เครือข่าย) ส่งเสริม สนับสนุน ประสานให้คำ�แนะนำ� และติดตามประเมินผลการดำ�เนินงาน
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา มีองค์กรที่ทำ�หน้าที่บริหารจัดการ คือ คณะอนุกรรมการอำ�นวยการ
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ซึ่งมีเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นประธาน แต่งตั้งโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
		
2) เครือข่ายอุดมศึกษาภูมภิ าค (หรือเรียกว่า เครือข่าย B) เป็นเครือข่ายกลางในระดับภูมภิ าค
9 เครือข่าย ทำ�หน้าทีบ่ ริหารจัดการเครือข่ายในระดับพืน้ ที่ รับและส่งผ่านนโยบายจากเครือข่ายอำ�นวยการกลาง
ไปดำ�เนินการหรือส่งผ่านไปยังเครือข่ายเชิงประเด็นหรือเครือข่ายย่อย รวมทัง้ กำ�กับ ติดตามและประเมินผล
การดำ�เนินงานของเครือข่ายเชิงประเด็น มีองค์กรที่ทำ�หน้าที่บริหารจัดการ คือ คณะกรรมการบริหาร

6 สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เครือข่ายอุดมศึกษาภูมภิ าค มีอธิการบดีของสถาบันแม่ขา่ ยเป็นประธาน แต่งตัง้ โดยประธานคณะอนุกรรมการ
อำ�นวยการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
		
3) เครือข่ายเชิงประเด็น (หรือเรียกว่า เครือข่าย C) เป็นเครือข่ายที่อยู่ในกำ�กับดูแลของ
เครือข่ายอุดมศึกษาภูมภิ าค ทำ�หน้าทีต่ ามวัตถุประสงค์และภารกิจเฉพาะด้าน ซึง่ อาจจะเป็น Agenda based,
Issue based หรือ Function based มีองค์กรทีท่ �ำ หน้าทีบ่ ริหารจัดการในรูปคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
มีอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสถาบันแม่ข่ายของเครือข่ายเชิงประเด็นเป็นประธาน แต่งตั้งโดย
คณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค
		
เครือข่ายทัง้ 3 ระดับนีส้ ามารถแสดงเป็นโครงสร้างเครือข่ายเพือ่ การพัฒนาอุดมศึกษาได้ดงั นี้
แผนภูมิโครงสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาแยกตามระดับเครือข่าย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
สกอ.
เครือข่ายอำ�นวยการกลาง (เครือข่าย A)
คณะอนุกรรมการอำ�นวยการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา

เครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค 9 เครือข่าย (เครือข่าย B)
(เครือข่ายกลางระดับภูมิภาค)
คณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค (9 ชุด)

เครือข่ายเชิงประเด็น (เครือข่าย C)
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายเชิงประเด็น
		
เครือข่ายเพือ่ การพัฒนาอุดมศึกษาเป็นเครือข่ายกลางเชือ่ มโยงระหว่างสำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยถือเป็นโครงสร้างหนึ่งในระบบอุดมศึกษา เพื่อทำ�หน้าที่
เป็นกลไกหลักในการผลักดันเชิงนโยบาย การเชื่อมโยงการดำ�เนินการตามภารกิจหลักของการอุดมศึกษาของ
ประเทศ ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรและองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ผู้ประกอบการ และ
ชุมชนท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการพัฒนาเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง
และยั่งยืนเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศ
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อนึ่ง การดำ�เนินงานในลักษณะเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษานี้จะสนองตอบต่อแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) อีกทั้ง จะเป็นการกระจายอำ�นาจการบริหารจัดการ
จากสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไปยังเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค 9 เครือข่าย และเชื่อมโยงไป
สู่เครือข่ายเชิงประเด็นเพื่อนำ�เสนอโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงการบริหารจาก
Centralization ไปสู่ Decentralization และจาก Top down ไปสู่ Bottom up เป็นการสอดคล้องกับ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย

แนวทางการดำาเนินการเครือข่ายเพื่อการพั²นาอุดมศึกษา
2.1 การบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา

2.1.1 โครงสร้างการบริหารเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
ก�รจัดตั้งเครือข่�ยเพื่อก�รพัฒน�อุดมศึกษ� ซึ่งประกอบด้วย เครือข่�ย 3 ระดับ คือ
เครือข่�ยอำ�นวยก�รกล�ง (A) เครือข่�ยอุดมศึกษ�ภูมภิ �ค (B) และเครือข่�ยเชิงประเด็น (C) นัน้ มีโครงสร้�ง
ก�รบริห�รดังแผนภูมิต่อไปนี้คือ
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
Ê¡Í.
à¤Ã×Í¢‹ÒÂÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ¡ÅÒ§
¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃà¤Ã×Í¢‹ÒÂ
à¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ
ÊÓ¹Ñ¡»ÃÐÊÒ¹áÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ¡Ô¨¡ÒÃÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ
áÅÐÊÓ¹Ñ¡·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¢Í§ Ê¡Í.
• Í¹ØÁÑµÔ
• ¡ÅÑè¹¡ÃÍ§
¨Ñ´ÊÃÃ§º»ÃÐÁÒ³
áÅÐàÊ¹ÍÍ¹ØÁÑµÔ

• ¹âÂºÒÂ
• ÀÒÃ¡Ô¨

A

• ÃÒÂ§Ò¹¼Å
¡ÒÃµÔ´µÒÁ

à¤Ã×Í¢‹ÒÂÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒÀÙÁÔÀÒ¤
Ê¶ÒºÑ¹áÁ‹¢‹ÒÂÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒÀÙÁÔÀÒ¤
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃà¤Ã×Í¢‹ÒÂ
ÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒÀÙÁÔÀÒ¤

• µÔ´µÒÁ
»ÃÐàÁÔ¹¼Å

B1-9

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒÀÙÁÔÀÒ¤
• ¹ÓàÊ¹Íá¼¹§Ò¹
â¤Ã§¡ÒÃ/¡Ô¨¡ÃÃÁ
áÅÐ§º»ÃÐÁÒ³

• ¹âÂºÒÂ
• ÀÒÃ¡Ô¨

• ÃÒÂ§Ò¹¼Å
¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹

à¤Ã×Í¢‹ÒÂàªÔ§»ÃÐà´ç¹
Ê¶ÒºÑ¹áÁ‹¢‹ÒÂàªÔ§»ÃÐà´ç¹
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ/¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ºÃÔËÒÃà¤Ã×Í¢‹ÒÂàªÔ§»ÃÐà´ç¹

Cn(1-9)

• µÔ´µÒÁ
»ÃÐàÁÔ¹¼Å
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จากแผนภูมโิ ครงสร้างการบริหารเครือข่ายเพือ่ การพัฒนาอุดมศึกษาดังกล่าว ซึง่ มี 3 ระดับ คือ
		
1. เครือข่ายอำ�นวยการกลาง (A)
		
2. เครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค (B) มีจำ�นวน 9 เครือข่าย (B1-9)
		
3. เครือข่ายเชิงประเด็น (C) ซึ่งจะมีอยู่เป็นจำ�นวนมาก และหลากหลายในภารกิจ (Cn1-9)
		
เครือข่ายเพือ่ การพัฒนาอุดมศึกษาทัง้ 3 ระดับ มีการบริหารจัดการและความสัมพันธ์เชือ่ มโยง
กันในแต่ละระดับดังต่อไปนี้
2.1.2 เครือข่ายอำ�นวยการกลาง (A) ได้แก่ คณะอนุกรรมการอำ�นวยการเครือข่ายเพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษา ถือเป็นเครือข่ายอำ�นวยการกลาง ทำ�หน้าที่ถ่ายทอดและผลักดันนโยบายและภารกิจเกี่ยวกับ
การอุดมศึกษาผ่านเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายดำ�เนินงาน โครงการ และกิจกรรมที่
ตอบสนองนโยบายและแผนพัฒนาการอุดมศึกษา โดยมุง่ เน้นการใช้ทรัพยากรและองค์ความรูร้ ว่ มกันระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา ผู้ประกอบการ และชุมชนท้องถิ่น ให้คำ�แนะนำ�เรื่องการบริหารจัดการเครือข่าย และการ
พัฒนาเครือข่ายให้มปี ระสิทธิภาพ เข้มแข็ง และยัง่ ยืน และเป็นศูนย์กลางรับทราบรายงานผลการดำ�เนินงาน
ตลอดจนติดตามประเมินผลเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้น
		
ทัง้ นี้ เมือ่ พิจารณาความเชือ่ มโยงกับเครือข่ายอืน่ ๆ ได้แก่ เครือข่ายอุดมศึกษาภูมภิ าค (B1-9)
แล้ว และเครือข่ายเชิงประเด็น (C) เครือข่ายอำ�นวยการกลาง หรือคณะอนุกรรมการอำ�นวยการเครือข่าย
เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการดังนี้
		
1) ส่งผ่านนโยบายรวมทัง้ ภารกิจทางการอุดมศึกษาจากเครือข่าย A ไปยังเครือข่ายอุดมศึกษา
ภูมิภาค (B1-9)
		
2) พิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรมที่รวบรวมและนำ�เสนอโดยเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค
(B1-9)
		
3) พิจารณาจัดสรรและอนุมตั เิ งินงบประมาณสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม รวมทัง้ ดำ�เนินการ
เบิกจ่ายเงินให้กับเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค (B1-9) หรือเครือข่ายเชิงประเด็น (Cn1-9) ที่อยู่ภายใต้การ
กำ�กับดูแลของเครือข่าย B แต่จะเบิกจ่ายเงินให้เครือข่าย B หรือเครือข่าย C หรือสถาบันอุดมศึกษาใน
เครือข่าย B หรือเครือข่าย C ที่รับผิดชอบดำ�เนินโครงการ/กิจกรรมให้เป็นตามความประสงค์หรือข้อตกลง
ระหว่างเครือข่าย B และ C
		
4) ติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่เสนอโดยเครือข่าย B และได้รับการอนุมัติ
สนับสนุนงบประมาณดำ�เนินการ
		
5) จัดทำ�รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานเครือข่ายเพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษาในภาพรวมเสนอต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.1.3 เครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค (B) มีการบริหารจัดการดังนี้
		
1) องค์กรบริหาร เครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค (B) ซึ่งมีอยู่ 9 เครือข่าย หรืออาจเรียกเป็น
B1-9 มีคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาแต่ละภูมภิ าค ทำ�หน้าทีบ่ ริหารจัดการ โดยคณะกรรมการนี้
แต่งตั้งโดยสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา) มีองค์ประกอบ
และอำ�นาจหน้าที่ดังนี้

10 สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

			 • องค์ประกอบ
				 ก. อธิการบดีของสถาบันแม่ข่าย
ประธานกรรมการ
				 ข. อธิการบดีของสถาบันสมาชิกทุกแห่ง
กรรมการ
					 (หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย)
				 ค. ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการ
				 ง. ผู้แทนภาคเอกชน องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น กรรมการ
				 จ. ผู้แทนชุมชนท้องถิ่น
กรรมการ
				 ทั้งนี้ อาจแต่งตั้งกรรมการอื่นได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของแต่ละ
เครือข่าย อนึง่ สำ�หรับกรณีวทิ ยาเขตทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ที่ นัน้ ไม่สามารถเป็นกรรมการบริหารได้ แต่สามารถเข้าร่วม
เป็นสถาบันสมาชิกได้โดยได้รับความเห็นชอบจากสถาบันแม่ และสามารถเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมใน
เครือข่ายเชิงประเด็นได้ ทั้งนี้ ตามความสมัครใจ รวมทั้งสามารถเป็นอนุกรรมการในเครือข่ายเชิงประเด็นได้
โดยให้เป็นดุลยพินิจของแต่ละเครือข่าย
			 • อำ�นาจหน้าที่
				 คณะกรรมการมีอำ�นาจหน้าที่ตามคำ�สั่งสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แก่
การจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนดำ�เนินงานของเครือข่าย สนับสนุนการใช้องค์ความรูแ้ ละทรัพยากรร่วมกัน
ของสถาบันสมาชิก จัดทำ�ระเบียบบริหาร ระเบียบการเงิน และระเบียบอื่นที่จำ�เป็นของเครือข่าย แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ คณะทำ�งานเพื่อดำ�เนินงานของเครือข่าย จัดทำ�ฐานข้อมูลและสารสนเทศ กำ�กับติดตาม
และประเมินผลการดำ�เนินงานของเครือข่ายเชิงประเด็น และทำ�หน้าที่เลขานุการของเครือข่าย
				 นอกจากหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าว เมื่อพิจารณาในเชิงความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับ
เครือข่าย A และเครือข่าย C แล้ว เครือข่าย B มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
				 1) รับนโยบายและภารกิจจากเครือข่าย A และถ่ายทอดไปยังเครือข่าย C
				 2) ประสานและส่งเสริมสนับสนุนเครือข่าย C ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว รวมทัง้ การพิจารณาสนับสนุน
การจัดตั้งปรับปรุง ยุบ รวม หรือเลิกเครือข่าย C โดยความเห็นชอบร่วมกันของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและ
เครือข่าย A แต่ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบกับเครือข่าย C ที่มีอยู่แล้ว หรือเป็นไปโดยความยินยอมสมัครใจของ
เครือข่าย C
				 3) พิจารณากลัน่ กรองและให้ความเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมทีน่ �ำ เสนอโดยเครือข่าย C
				 4) รวบรวมและนำ�เสนอโครงการ/กิจกรรมพร้อมวงเงินงบประมาณของเครือข่าย B
และ C เสนอต่อเครือข่าย A
				 5) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในเครือข่าย
				 6) บริหารจัดการงบประมาณของเครือข่าย B และหรือประสานการบริหารจัดการ
งบประมาณให้แก่เครือข่าย C
				 7) ติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมของเครือข่าย C ที่ได้รับอนุมัติจาก
เครือข่าย A
				 8) รายงานผลการดำ�เนินงานของโครงการ/กิจกรรมของเครือข่าย B และเครือข่าย C
ต่อเครือข่าย A
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2) สำ�นักงานเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค คณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค
โดยสถาบันแม่ข่ายมีอำ�นาจหน้าที่จัดตั้งสำ�นักงานของแต่ละเครือข่าย พร้อมจัดเจ้าหน้าที่และจัดสิ่งอำ�นวย
ความสะดวกเพือ่ ทำ�หน้าทีเ่ ลขานุการของเครือข่าย ติดต่อประสานงาน และดำ�เนินการอืน่ เพือ่ สนับสนุนภารกิจ
ของคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาคตามคำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
			 ทั้งนี้ ให้จัดตั้งสำ�นักงานไว้ที่สถาบันแม่ข่ายของแต่ละเครือข่ายเพื่อเป็นจุดศูนย์รวมของ
เครือข่าย โดยมีการดำ�เนินการดังนี้
			 • จัดผู้บริหารของสถาบันแม่ข่ายกำ�กับดูแลสำ�นักงานเครือข่าย
			 • การจัดสถานที่เป็นที่ทำ�การของสำ�นักงานเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค
			 • จัดบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำ�นวน 2-3 คน
			 • จัดอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่จำ�เป็นต่อการปฏิบัติงานและการติดต่อประสานงาน
			 • จัดทำ�ระเบียบการบริหารจัดการสำ�นักงานเครือข่ายตามความเหมาะสมและจำ�เป็น
โดยสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสนับสนุนงบประมาณด้านบุคลากร และวัสดุอุปกรณ์บางส่วน
		
3) หน่วยงานหรือกลไกการดำ�เนินงานของสถาบันในเครือข่าย
			 สถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบันในเครือข่าย ควรจัดหน่วยงานและหรือกลไกกำ�กับดูแล และ
ประสานการดำ�เนินการเครือข่ายโดยเฉพาะ เพื่อให้การดำ�เนินการและประสานงานระหว่างสถาบันสมาชิก
กับสถาบันแม่ข่าย หรือสถาบันสมาชิกอื่นในเครือข่าย เป็นไปอย่างคล่องตัวมีประสิทธิภาพ ซึ่งควรมีผู้บริหาร
ระดับสูงของสถาบันรับผิดชอบกำ�กับดูแล และมีเจ้าหน้าที่ทำ�หน้าที่ดำ�เนินการและประสานงานเครือข่าย
		
4) บทบาทของสถาบันแม่ข่ายของเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค
			 • ติดต่อประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาสมาชิกในเครือข่าย และหรือเชิญชวนสถาบัน
อุดมศึกษาในเขตพื้นที่เข้าร่วมในกิจการต่าง ๆ ของเครือข่าย
			 • จัดประชุมผูแ้ ทนสถาบันอุดมศึกษาสมาชิกในเครือข่ายเพือ่ ร่วมคิดร่วมดำ�เนินการโครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ ตามภารกิจโดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรและองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างสถาบันสมาชิก
ตั้งแต่ขั้นการวางแผน การดำ�เนินการ และการติดตามประเมินผล
			 • เป็นสถาบันหลักทีท่ �ำ หน้าทีแ่ ทนเครือข่ายอุดมศึกษาภูมภิ าคในการดำ�เนินการ และติดต่อ
ประสานงานกับสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหน่วยงานภายนอกหรือเครือข่ายอื่น ๆ รวมทั้ง
การเชื่อมโยงสัมพันธ์กับเครือข่าย A และเครือข่าย C
			 • กำ�กับ ดูแล การปฏิบตั งิ านของสำ�นักงานเครือข่ายอุดมศึกษาภูมภิ าคในการปฏิบตั ภิ ารกิจ
สนับสนุนการดำ�เนินงานของเครือข่าย ซึ่งต้องทำ�หน้าที่ฝ่ายเลขานุการของเครือข่าย ติดต่อ ประสานงาน
และดำ�เนินงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
		
5) บทบาทของสถาบันสมาชิกเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค
			 • ทำ�ความตกลงร่วมมือในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย โดยผูบ้ ริหารสูงสุดของสถาบัน
เข้าร่วมลงนามในข้อตกลงร่วมมือ
			 • ให้ความร่วมมือกับสถาบันแม่ขา่ ยในการดำ�เนินกิจกรรมของเครือข่ายอุดมศึกษาภูมภิ าค
เช่น การเข้าร่วมประชุม ร่วมพิจารณาและดำ�เนินการในเรือ่ งต่าง ๆ ตามอำ�นาจหน้าทีแ่ ละภารกิจของเครือข่าย
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6) การจัดทำ�ระเบียบบริหารเครือข่าย เครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาคแต่ละเครือข่ายควรมีการ
จัดทำ�ระเบียบบริหารเครือข่ายไว้ให้ชดั เจน เพือ่ ประโยชน์ในการดำ�เนินงาน โดยมีสาระสำ�คัญต่าง ๆ อาทิเช่น
วิธีการเลือกสถาบันแม่ข่าย และวาระการปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันแม่ข่าย ระเบียบการประชุมเครือข่าย
การออกเสียง การลงมติ การนับองค์ประชุม กำ�หนดการประชุมเครือข่าย การกำ�กับดูแลสำ�นักงานเครือข่าย
การสรรหาและพัฒนาบุคลากรของสำ�นักงานเครือข่าย ระเบียบบริหารงบประมาณของเครือข่าย เป็นต้น
2.1.4 เครือข่ายเชิงประเด็น (C)
		
1) องค์กรบริหาร เครือข่ายเชิงประเด็น (C) ซึง่ มีอยูเ่ ป็นจำ�นวนมากหรืออาจเรียกเป็น Cn1-9
เป็นเครือข่ายย่อยภายใต้การกำ�กับดูแลและการประสานงานของเครือข่าย B ซึง่ มีอยูห่ ลากหลายตามประเด็น
หรือภารกิจเฉพาะของแต่ละเครือข่าย มีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเครือข่ายเชิงประเด็นเป็นองค์กร
บริหาร เครือข่าย C เหล่านี้ และเครือข่าย C ทีอ่ าจจะมีการจัดตัง้ ขึน้ ใหม่ในอนาคตนัน้ ควรได้รบั การแต่งตัง้
จากเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค (B) โดยมีองค์ประกอบและอำ�นาจหน้าที่ดังนี้
			 • องค์ประกอบ
				 ก. อธิการบดีของสถาบันแม่ข่าย
เป็นประธานกรรมการ
					 (หรือผู้บริหารที่อธิการบดีมอบหมาย)
				 ข. อธิการบดีสถาบันสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่าย เป็นกรรมการ
					 (หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย)
				 ค. ผู้ทรงคุณวุฒิ (ตามประเด็น หรือ
เป็นกรรมการ
					 ภารกิจของเครือข่าย)
				 ทัง้ นี้ อาจแต่งตัง้ กรรมการอืน่ ได้ตามความเหมาะสมเพือ่ ประโยชน์ของการดำ�เนินภารกิจ
ของเครือข่าย โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของแต่ละเครือข่าย
			 • อำ�นาจหน้าที่
				 เครือข่ายเชิงประเด็นหรือเครือข่ายย่อยมีหน้าทีห่ ลักในการดำ�เนินงานตามวัตถุประสงค์
หรือภารกิจเฉพาะของเครือข่าย และมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกับเครือข่าย B ดังนี้
				 ก. ริเริม่ สร้างสรรค์จดั ทำ�โครงการ/กิจกรรมทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์และภารกิจของ
เครือข่าย
				 ข. นำ�เสนอโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ พร้อมวงเงินงบประมาณต่อ
เครือข่าย B
				 ค. บริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับให้เป็นไปตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ
				 ง. รายงานผลการดำ�เนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรมต่อเครือข่าย B
		
2) การบริหารจัดการเครือข่ายเชิงประเด็น (C) แต่ละเครือข่าย C ควรจัดระบบและระเบียบ
การบริหาร โดยนำ�ระบบหรือแนวทางการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค (เครือข่าย B) มาประยุกต์
ดำ�เนินการ โดยมีการจัดวางระเบียบบริหารเครือข่าย C ที่มีการกำ�หนดวิธีการเลือกสถาบันแม่ข่าย วาระการ
ทำ�หน้าทีส่ ถาบันแม่ขา่ ย ระเบียบและวิธกี ารประชุมเครือข่าย ระเบียบบริหารงบประมาณของเครือข่าย เป็นต้น
โดยให้เป็นไปตามดุลยพินิจของแต่ละเครือข่าย C
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3) การปรับปรุงและเคลื่อนย้ายสถาบันสมาชิกเครือข่าย C
			 • เครือข่าย C ที่มีอยู่เดิม
				 ในปัจจุบนั สถาบันอุดมศึกษามีการดำ�เนินการเครือข่ายต่าง ๆ อยูเ่ ป็นจำ�นวนมาก ได้แก่
				 - เครือข่ายทีส่ �ำ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและประสานการ
ดำ�เนินการ เช่น เครือข่ายการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสชู่ มุ ชนฐานราก เครือข่ายเพือ่ พัฒนา
องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย เครือข่ายการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย
เป็นต้น
				 - เครือข่ายทีส่ ถาบันอุดมศึกษาริเริม่ ร่วมมือจัดตัง้ เครือข่ายขึน้ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
เป็นเครือข่ายทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ อย่างหลากหลาย ตามภารกิจหรือวัตถุประสงค์ เช่น เครือข่ายวิชาการต่าง ๆ เครือข่าย
ที่จัดตั้งขึ้นตามเขตภูมิภาค
				 ในการปรับปรุงเคลื่อนย้ายสถาบันสมาชิกของเครือข่าย C ที่มีอยู่เดิม เพื่อให้สอดคล้อง
กับเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา (B) ที่จัดตั้งขึ้น นั้น สำ�หรับเครือข่ายที่สำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาประสานการดำ�เนินการอยู่นั้น ควรปรับปรุงและเคลื่อนย้ายสมาชิกของแต่ละเครือข่าย C
ให้สอดคล้องกับเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา (B) ที่ตั้งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพและความคล่องตัว
ในการบริหารจัดการเครือข่าย ให้สามารถประสานสัมพันธ์และเชื่อมโยงรับ-ส่งนโยบายและภารกิจทางการ
อุดมศึกษาไปปฏิบัติหรือขยายผลได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะส่งผ่าน
นโยบายและภารกิจ รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมและการสนับสนุนงบประมาณโดยผ่านทางเครือข่าย B
อย่างไรก็ตาม หากเห็นว่าการคงสภาพของสมาชิกเครือข่าย C เดิมไว้จะเป็นประโยชน์มากกว่าก็ให้คงไว้ได้
			 สำ�หรับเครือข่ายที่สถาบันอุดมศึกษาร่วมมือกันจัดตั้งเป็นเครือข่ายขึ้นเองนั้นให้แต่ละ
เครือข่ายพิจารณาตามความเหมาะสม หากเห็นว่า การปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายสถาบันสมาชิกให้สอดคล้อง
กับเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค (B) จะเป็นประโยชน์มากขึ้นก็ควรเคลื่อนย้าย แต่หากเห็นว่าการคงเครือข่าย
ไว้เช่นเดิมจะเป็นประโยชน์และคล่องตัว โดยเฉพาะเครือข่ายทางวิชาการบางเครือข่ายก็สามารถคงไว้ได้ตาม
สภาพเดิม
			 • เครือข่าย C ที่จะมีการจัดตั้งขึ้นใหม่
				 เครือข่าย C ที่จะมีการจัดตั้งขึ้นใหม่ควรจัดโครงสร้าง องค์ประกอบของสมาชิก และ
การบริหารจัดการ ให้สอดคล้องกับเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค (B) ที่กำ�หนดเป็น 9 เครือข่ายหลัก และ
เครือข่าย C ที่ตั้งใหม่นี้ควรมีแนวทางดำ�เนินการ ดังนี้
				 1) ควรเป็นเครือข่ายเชิงประเด็น หรือโครงการที่สะท้อนพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
และเป็นประเด็นที่สถาบันสมาชิกส่วนใหญ่ให้ความสนใจหรือได้รับประโยชน์
				 2) ควรสอดคล้องกับนโยบายการอุดมศึกษา นโยบายของสำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา หรือนโยบายของเครือข่าย A
				 3) ชือ่ ของเครือข่ายย่อยควรใช้วา่ เครือข่าย...แล้วตามด้วยภาคของแม่ขา่ ย เช่น เครือข่าย
การวิจัยภาคเหนือตอนบน เป็นต้น
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2.1.5 การสื่อสารเชื่อมโยงเครือข่าย
		
ในด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั้งหมด ทั้งเครือข่าย A, B และ C นั้น แต่ละ
สถาบันในเครือข่ายควรมีการเชือ่ มโยงในเชิงการบริหารจัดการกับเครือข่ายทัง้ หมด โดยมีขอ้ มูลและสารสนเทศ
ทีผ่ บู้ ริหารสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งสามารถทราบว่า สถาบันของตนเข้าร่วมในเครือข่ายใดหรือเชือ่ มโยงสัมพันธ์
กับเครือข่ายใดบ้าง และมีบทบาทเกีย่ วข้องเพียงใด ซึง่ จะทำ�ให้เกิดการบูรณาการในการดำ�เนินภารกิจของทุก
เครือข่ายให้ประสานสัมพันธ์กนั และสามารถเกือ้ กูลประโยชน์ระหว่างเครือข่ายได้มากขึน้ อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบตั ภิ ารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาเพือ่ ให้การพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาสัมฤทธิผลได้รวดเร็วขึน้
2.1.6 ภารกิจที่ส่งมอบให้เครือข่ายดำ�เนินการ
		
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีแนวนโยบายทีจ่ ะส่งมอบภารกิจอันเป็นโครงการและ
กิจกรรมที่สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่สถาบันอุดมศึกษาอยู่ใน
ปัจจุบัน ส่งผ่านเครือข่าย B ไปให้เครือข่าย C ดำ�เนินการ หรือเครือข่าย B อาจดำ�เนินการเองในบาง
โครงการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ตัง้ แต่ปงี บประมาณ 2551 เป็นต้นไป โดยทะยอยส่งมอบภารกิจ โครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ ตามความพร้อมของเครือข่ายทั้งเครือข่าย B และ C เพื่อให้การส่งมอบและรับมอบ
ดำ�เนินไปด้วยดี ไม่มีผลกระทบกับการปฏิบัติงาน ซึ่งในการนี้จะมีการประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่างเครือข่าย
ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยการส่งมอบจะต้องมีขอ้ กำ�หนด การดำ�เนินงานของแต่ละโครงการและกิจกรรมทีช่ ดั เจน (TOR)
เครือข่ายที่รับมอบงานไปดำ�เนินงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบางโครงการ/กิจกรรม
จะเป็นงานใหม่สำ�หรับเครือข่าย จึงต้องมีการศึกษา เรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดวิธีการและขั้นตอนการดำ�เนินงาน
แต่บางโครงการ/กิจกรรมก็เป็นงานเดิมของเครือข่ายเดิม (C) ทีด่ �ำ เนินการอยูแ่ ล้ว เพียงแต่ปรับเข้าอยูภ่ ายใต้
เครือข่าย B เท่านัน้ การส่งมอบภารกิจเหล่านี้ จึงต้องใช้ระยะเวลาบ้างสำ�หรับบางโครงการ/กิจกรรม เพือ่ ให้
เครือข่ายมีความพร้อมในการรับมอบภารกิจ อย่างไรก็ตาม สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบาย
อย่างชัดเจนทีจ่ ะส่งมอบภารกิจ หรือโครงการ/กิจกรรมให้เครือข่ายไปบริหารจัดการและดำ�เนินการให้มากทีส่ ดุ
และเร็วที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้ ซึ่งในปีงบประมาณ 2533 ควรจะดำ�เนินการได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์สามารถบรรลุซึ่ง
วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ ของการดำ�เนินการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาร่วมกัน
		
สำ�หรับภารกิจหรือโครงการ/กิจกรรมที่มีอยู่เป็นจำ�นวนมากนั้น หากจัดกลุ่มของโครงการและ
กิจกรรมแล้ว พอสรุปได้เป็น 6 กลุ่มดังนี้
		
กลุ่มที่ 1 กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
		
กลุ่มที่ 2 กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
		
กลุ่มที่ 3 กลุ่มงานพัฒนานิสิตนักศึกษา
		
กลุ่มที่ 4 กลุ่มงานผลิตและพัฒนาอาจารย์
		
กลุ่มที่ 5 กลุ่มงานบริหารเครือข่ายสารสนเทศและแผนงาน
		
กลุ่มที่ 6 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาวิทยาลัยชุมชน
		
ทัง้ นี้ การส่งมอบภารกิจโครงการ/กิจกรรม จะต้องมีการกำ�หนด TOR โดยมีขอ้ มูลสาระสำ�คัญ
ได้แก่ แผนกลยุทธ์หรือแผนการดำ�เนินงาน กรอบหรือกระบวนการปฏิบัติงาน ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ
หรือเงื่อนไข ในการดำ�เนินงาน ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม แนวทางการติดตามประเมินผล กรอบวงเงิน
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งบประมาณและวิธีการบริหารจัดการงบประมาณ
		
โครงการ/กิจกรรมของ 6 กลุ่มงาน ของสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่มีนโยบาย
ส่งมอบภารกิจให้เครือข่ายอุดมศึกษาภูมภิ าคและเครือข่ายเชิงประเด็นรับไปดำ�เนินการ มีตวั อย่างตามเอกสาร
ภาคผนวก

2.2 การบริหารงบประมาณเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา

2.2.1 แนวทางการสนับสนุนงบประมาณ
		
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีแนวทางการจัดสรรงบประมาณซึ่งส่วนใหญ่เป็น
งบหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนการดำ�เนินงานของเครือข่ายใน 2 ด้าน คือ
		
1) ด้านการบริหารจัดการ สนับสนุนงบประมาณ เป็น operating cost ให้กับสถาบันแม่ข่าย
ของเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค (B) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำ�หรับ
			 1.1) การดำ�เนินงานสำ�นักงานเครือข่ายอุดมศึกษาภูมภิ าคทัง้ ด้านบุคลากร และวัสดุอปุ กรณ์
ตามความจำ�เป็น
			 1.2) การดำ�เนินงานตามภารกิจของเครือข่าย เช่น การจัดประชุม การประชุมสัมมนา
การติดต่อประสานงาน การจัดทำ�แผนกลยุทธ์ของเครือข่าย การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงาน การติดตาม
ประเมินผล การรายงานผลการดำ�เนินงาน เป็นต้น
		
2) ด้านโครงการ/กิจกรรม สนับสนุนงบประมาณเป็น 2 ลักษณะคือ
			 2.1) การสนับสนุนงบประมาณตามรายโครงการ/กิจกรรม ส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุน
งบประมาณให้กับเครือข่ายเชิงประเด็น (C) ดำ�เนินโครงการและกิจกรรมตามที่นำ�เสนอและได้รับอนุมัติจาก
เครือข่าย A และสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรณีนี้บางโครงการและกิจกรรมอาจเป็นการ
สนับสนุนให้เครือข่าย B ก็ได้ หากเครือข่าย B เป็นเครือข่ายที่ดำ�เนินการในโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ หรือ
อาจสนับสนุนงบประมาณให้กับสถาบันในเครือข่ายที่เป็นผู้รับผิดชอบดำ�เนินโครงการ ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจ
ของเครือข่าย B และเครือข่าย C
			 2.2) การสนับสนุนงบประมาณในลักษณะการจ้างเหมา การสนับสนุนลักษณะนี้ ส่วนใหญ่
เป็นโครงการที่มีการกำ�หนด TOR ในการดำ�เนินการ ซึ่งมีความเหมาะสมกับโครงการบางประเภท เช่น
โครงการวิจยั ต่าง ๆ โครงการทีม่ ลี กั ษณะการดำ�เนินงานซับซ้อนหลากหลายกิจกรรม การสนับสนุนงบประมาณ
ในลักษณะการจ้าง ต้องดำ�เนินการตามระเบียบพัสดุในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้างของสำ�นักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2542 ซึ่งมีสาระสำ�คัญของลำ�ดับขั้นตอนการดำ�เนินการดังนี้
				 (1) การกำ�หนดกรอบและข้อกำ�หนดการทำ�งาน รวมถึงมาตรฐานงาน
				 (2) การรับข้อเสนอโครงการและพิจารณาคัดเลือกโครงการ
				 (3) การจัดทำ�สัญญาจ้างทำ�งาน
				 (4) การจัดสรรงบประมาณ
				 (5) การเบิกจ่ายเงินในแต่ละงวดของงานตามสัญญา
				 (6) การประเมินคุณภาพของงานก่อนการเบิกจ่ายเงิน
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				 (7) การติดตามการทำ�งานตามสัญญาจ้าง
				 (8) การรับมอบงานงวดสุดท้าย (รายงานฉบับสมบูรณ์)
				 (9) การติดตามและประเมินผลงานในภาพรวม และการสังเคราะห์ผลงาน
			การดำ�เนินการตามขั้นตอนดังกล่าวนี้ สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดำ�เนินการ
ในบางขัน้ ตอนทีม่ คี วามสำ�คัญ เช่น การกำ�หนดกรอบและข้อกำ�หนดการทำ�งานและมาตรฐานงาน การจัดสรร
งบประมาณ การติดตามและประเมินผลงานในภาพรวมและการสังเคราะห์ผลงาน ส่วนขัน้ ตอนอืน่ ๆ จะมอบ
ให้เครือข่าย B ดำ�เนินการกำ�กับดูแล เพื่อให้ได้ผลผลิตหรือผลลัพธ์ตามที่กำ�หนด
2.2.2 วิธีการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่าย
		
ในการดำ�เนินการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับนั้น
เครือข่ายอุดมศึกษาภูมภิ าค (B) หรือเครือข่ายเชิงประเด็น (C) หรือสถาบันทีร่ บั ผิดชอบดำ�เนินโครงการจะต้อง
ดำ�เนินการให้เป็นไปตามข้อกำ�หนด (TOR) ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของแต่ละโครงการ/
กิจกรรมที่กำ�หนดไว้ กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่มิได้มีการกำ�หนดข้อกำ�หนด (TOR) ระเบียบ หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข ของแต่ละโครงการ/กิจกรรมไว้ จะต้องดำ�เนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ระเบียบของทางราชการ ระเบียบของสถาบันแม่ข่าย (B หรือ C) หรือระเบียบ
ของสถาบันสมาชิกที่รับผิดชอบดำ�เนินโครงการ/กิจกรรม และหากสถาบันแม่ข่ายของเครือข่ายหรือสถาบัน
สมาชิกมิได้ก�ำ หนดระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จา่ ยตามรายการค่าใช้จา่ ยทีไ่ ด้รบั อนุมตั ไิ ว้กใ็ ห้เบิกจ่ายในอัตรา
ที่ระเบียบราชการกำ�หนดไว้โดยอนุโลม
2.2.3 ขั้นตอนการนำ�เสนอและการอนุมัติโครงการและงบประมาณ
		
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะอนุกรรมการอำ�นวยการเครือข่ายเพือ่ การพัฒนา
อุดมศึกษา (A) จะพิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณตามที่เครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค (B) นำ�เสนอ
โดยเครือข่าย B ต้องพิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมของเครือข่ายเชิงประเด็น (C)
ตามข้อกำ�หนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของแต่ละโครงการให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วจึงนำ�เสนอต่อ
เครือข่าย A
		
อนึง่ เนือ่ งจากโครงการ/กิจกรรมทีส่ �ำ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับผิดชอบดำ�เนินการ
และจะถ่ายโอนมอบภารกิจให้เครือข่ายอุดมศึกษาภูมภิ าค (B) หรือ เครือข่ายเชิงประเด็น (C) ไปดำ�เนินการ นัน้
ส่วนใหญ่จะมีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทำ�หน้าที่กำ�กับ ดูแล ให้ความเห็นชอบ หรือให้คำ�ปรึกษา
แนะนำ�ในการดำ�เนินการอยูด่ ว้ ย โดยอยูใ่ นความรับผิดชอบและประสานการดำ�เนินงานจากสำ�นักต่าง ๆ ภายใน
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนั้น โครงการที่เครือข่าย B พิจารณากลั่นกรองแล้วและนำ�เสนอ
ต่อเครือข่าย A เพื่อพิจารณาอนุมัตินั้น อาจมีการนำ�เสนอคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบ
งานอยู่เดิมพิจารณาไปพร้อมกัน เพื่อให้ความเห็นชอบประกอบการพิจารณาของเครือข่าย A ด้วยก็ได้ ทั้งนี้
ให้แต่ละสำ�นักที่รับผิดชอบงานโครงการ/กิจกรรมเหล่านี้พิจารณาดำ�เนินการตามความเหมาะสม โดยคำ�นึง
ถึงสัมฤทธิ์ผลของโครงการ/กิจกรรมเป็นหลัก
			ขัน้ ตอนการนำ�เสนอและการพิจารณาอนุมตั โิ ครงการและงบประมาณดังกล่าวข้างต้นปรากฏ
ตามแผนภูมิต่อไปนี้
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนการนำ�เสนอและอนุมัติโครงการ
และงบประมาณของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
อนุมัติ

คณะกรรมการอำ�นวยการเครือข่ายฯ
(A)

เห็นชอบ

คณะกรรมการ/อนุกรรมการที่
รับผิดชอบโครงการอยู่เดิมของ
สำ�นักต่าง ๆ ของ สกอ.

งบประมาณ

กลั่นกรอง/เห็นชอบ
(กรณี B ดำ�เนินการเอง)

เครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค
(B1-9)
โครงการ / งบประมาณ
เครือข่ายเชิงประเด็น (Cn1-9)

2.2.4 การสนับสนุนงบประมาณในลักษณะกองทุน
		
เพือ่ ให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ในอนาคตสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดำ�เนินการบริหารงบประมาณของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาในลักษณะกองทุน โดยเป็นอีก
ทางเลือกหนึง่ กล่าวคือ เมือ่ สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยเครือข่าย A พิจารณาอนุมตั โิ ครงการ
แล้วก็จะนำ�เงินที่อนุมัติเข้าไว้ในกองทุนของเครือข่าย A โดยเปิดบัญชีเป็นกองทุน A จากนั้น สำ�นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษามอบอำ�นาจให้ผู้บริหาร/ผู้แทนเครือข่าย B หรือ เครือข่าย C หรือสถาบันที่
รับผิดชอบโครงการ จำ�นวน 2-3 คน ดำ�เนินการเบิกจ่ายเงินจากกองทุน A ไปดำ�เนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามที่ได้รับอนุมัติ เมื่อมีเงินเหลือจ่ายก็ส่งคืนเข้ากองทุน A ซึ่งวิธีการนี้ เครือข่าย B หรือ C หรือสถาบัน
ในเครือข่ายที่รับผิดชอบดำ�เนินโครงการจะได้รับความสะดวกมากขึ้น โดยงบประมาณไม่ต้องผ่านระบบการ
บริหารการเงินของสถาบันอุดมศึกษา อีกทัง้ สามารถนำ�เงินเหลือจ่ายไปสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมอืน่ ๆ ได้
เพิ่มเติมด้วย การบริหารงบประมาณในลักษณะกองทุนปรากฏตามแผนภูมิต่อไปนี้
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนการนำ�เสนอและอนุมัติโครงการ
และงบประมาณในลักษณะกองทุนของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา

อนุมัติ

คณะกรรมการอำ�นวยการเครือข่ายฯ
(A)

เห็นชอบ

คณะกรรมการ/อนุกรรมการที่
รับผิดชอบโครงการอยู่เดิมของ
สำ�นักต่าง ๆ ของ สกอ.

กองทุน A

กลั่นกรอง/เห็นชอบ
เครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค
(B1-9)
โครงการ / งบประมาณ
เครือข่ายเชิงประเด็น (Cn1-9)

เงินเหลือ
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2.2.5 กำ�หนดการนำ�เสนอและอนุมัติโครงการ/กิจกรรม
		
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กำ�หนดกรอบเวลาการพิจารณาเกี่ยวกับการดำ�เนิน
โครงการ/กิจกรรมของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาไว้กว้าง ๆ ดังนี้
กรอบระยะเวลา
• กรกฎาคม (ก่อนเริ่มปีงบประมาณ)

• สิงหาคม (ก่อนเริ่มปีงบประมาณ)

• กันยายน (ก่อนเริ่มปีงบประมาณ)

• ตุลาคม (เริ่มปีงบประมาณ)

• ตั้งแต่พฤศจิกายน (ของปีงบประมาณ)

กิจกรรม
• จั ด ประชุ ม หรื อ ประชุ ม สั ม มนาเครื อ ข่ า ยเพื่ อ การพั ฒ นา
อุดมศึกษา ทั้ง A, B หรือ C เพื่อร่วมพิจารณาส่งมอบและ
รับมอบนโยบาย ภารกิจ โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ทีส่ �ำ นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษามีงบประมาณสนับสนุนไปให้
เครือข่าย C และหรือ B ดำ�เนินการ
• เครือข่าย C จัดทำ�รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมและ
งบประมาณตามนโยบายและภารกิจที่รับผิดชอบเสนอต่อ
เครือข่าย B
• เครือข่าย B จัดทำ�รายละเอียดกิจกรรมและงบบริหารจัดการ
รวมทั้งโครงการและงบประมาณที่ B รับผิดชอบ
• เครือข่าย B พิจารณากลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม และ
งบประมาณของเครือข่าย C รวมทั้งงบบริหารจัดการหรือ
โครงการของเครือข่าย B เอง แล้วรวบรวมนำ�เสนอต่อ
เครือข่าย A
• เครือข่าย A พิจารณาและอนุมัติโครงการและงบประมาณ
ตามที่เครือข่าย B เสนอ โดยอาจพิจารณาผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ทีร่ บั ผิดชอบ
งานโครงการ/กิจกรรมของสำ�นักต่าง ๆ ในสำ�นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาประกอบด้วย (ถ้ามี)
• สำ � นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาพิ จ ารณาอนุ มั ติ
โครงการ/กิจกรรมตามที่เครือข่าย A อนุมัติ แล้วแจ้งผลให้
เครือข่าย B ทราบ พร้อมเบิกจ่ายเงินตามโครงการ/กิจกรรม
ให้กบั เครือข่าย B และเครือข่าย C หรือสถาบันในเครือข่าย
แล้วแต่กรณี เพื่อดำ�เนินการตามโครงการ/กิจกรรมตามที่
ได้รับอนุมัติ
• เครือข่าย B และ C หรือสถาบันในเครือข่ายดำ�เนินงาน
โครงการ/กิจกรรมตามที่ได้รับอนุมัติ
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ทั้งนี้ กำ�หนดการดังกล่าวนี้ อาจเปลี่ยนแปลงไปตามสถานภาพและข้อกำ�หนดของแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม ที่มีกระบวนการหรือวิธีการที่กำ�หนดเป็นการเฉพาะ
		
กำ�หนดการนำ�เสนอและอนุมัติโครงการ/กิจกรรมปรากฏตามตารางต่อไปนี้
ตารางแสดงกำ�หนดการนำ�เสนอและอนุมัติโครงการ/กิจกรรมของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
กิจกรรม

ก่อนเริ่มปีงบประมาณ
ก.ค.

• จัดประชุม/ประชุมสัมมนาเครือข่าย A, B, C เพื่อมอบ
นโยบาย/ภารกิจ
• เครือข่าย C จัดทำ�รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
เครือข่าย B จัดทำ�งบบริหารจัดการเครือข่ายและ
โครงการ/กิจกรรม
• เครือข่าย B กลั่นกรองโครงการ/กิจกรรมของ
เครือข่าย C พร้อมงบบริหารและงบโครงการของ
เครือข่าย B แล้วนำ�เสนอเครือข่าย A
• คณะกรรมการ/อนุกรรมการของโครงการต่าง ๆ ของ สกอ.
พิจารณาเห็นชอบโครงการ
• เครือข่าย A พิจารณาอนุมัติ
• สกอ.อนุมัติตามมติเครือข่าย A และเบิกจ่ายเงินให้
เครือข่าย B และ C หรือสถาบันในเครือข่าย
• เครือข่าย B, C หรือสถาบันในเครือข่ายดำ�เนินการตาม
โครงการ/กิจกรรม

2.3 การรายงานผล การติดตามและประเมินผล

ส.ค.

ก.ย.

ในปีงบประมาณที่ดำ�เนินการ
ต.ค.

พ.ย.

.....

ตั้งแต่ พ.ย. เป็นต้นไป
หรือตามกำ�หนดโครงการ
หรือข้อกำ�หนด

เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาต้องมีการรายงานผลการดำ�เนินงานและมีการติดตามประเมินผล
การดำ�เนินงานทัง้ ด้านการบริหารจัดการ โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ ในระยะเวลาทีเ่ หมาะสมโดยถือ
เป็นภารกิจประจำ�ที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้
1) เครือข่ายเชิงประเด็น (C) ต้องจัดให้มีการรายงานผลการดำ�เนินงานโครงการ/กิจกรรมพร้อมการ
ใช้จา่ ยงบประมาณไปยังเครือข่ายอุดมศึกษาภูมภิ าค (B) ตามกรอบระยะเวลาทีก่ �ำ หนดในโครงการหรือข้อกำ�หนด
โครงการ (TOR) ตามแต่กรณี และต้องรายงานผลการดำ�เนินงานโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการพร้อมสรุป
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณด้วย
2) เครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค (B) ต้องจัดทำ�รายงานผลการดำ�เนินงานด้านการบริหารจัดการและ
กิจกรรมของเครือข่าย เช่น การจัดประชุมสัมมนา การจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์หรือแผนงาน ผลการดำ�เนิน
โครงการทีเ่ ครือข่าย B ดำ�เนินการเองพร้อมสรุปงบประมาณค่าใช้จา่ ยในระยะเวลาทีก่ �ำ หนด เช่น ตาม TOR
ตามโครงการ หรือเมื่อสิ้นสุดโครงการ หรือสิ้นสุดปีงบประมาณแล้วแต่กรณี
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นอกจากนี้ ต้องติดตามประเมินผลการดำ�เนินงานของเครือข่าย C พร้อมทั้งสรุปรวบรวมผลการ
ดำ�เนินงานของเครือข่าย C จัดทำ�เป็นรายงานผลการดำ�เนินงานและผลการติดตามประเมินผลของทุก
เครือข่าย C รวมกับผลการดำ�เนินงานของเครือข่าย B เสนอต่อเครือข่าย A
3) เครือข่าย A จะรับทราบผลการดำ�เนินงานด้านการบริหารจัดการและโครงการ/กิจกรรมอื่นของ
เครือข่าย B รวมทั้งรับทราบรายงานสรุปผลการดำ�เนินงานของเครือข่าย C และผลการติดตามประเมินผล
เครือข่าย C ที่ประเมินโดยเครือข่าย B
ทั้งนี้ เครือข่าย A จะทำ�การติดตามประเมินผลการดำ�เนินงานเครือข่าย B แล้วรวบรวมสรุปเป็น
รายงานติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาในภาพรวม ทั้ง A, B
และ C เสนอต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และเพื่อนำ�ผลที่ได้ไปพัฒนาการดำ�เนินการเครือข่ายเพื่อการ
พัฒนาอุดมศึกษาให้บรรลุผลสำ�เร็จยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป
การรายงานผล การติดตามและประเมินผลดังกล่าวปรากฏตามแผนภูมิต่อไปนี้
แผนภูมิแสดงกระบวนการรายงานและการติดตาม
ประเมินผลการดำ�เนินงานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
เครือข่าย A
• รับทราบรายงานผลจาก B
• ติดตามประเมินผล B
• จั ด ทำ � รายงานสรุ ป ผลการ
ดำ�เนินงานเครือข่าย (A, B, C)

เครือข่าย (A)

งบประมาณ

รายงานผลของ B, C

ติดตามประเมินผล
•
•
•

เครือข่าย B

•

รายงานผลของ C

เครือข่าย C

ติดตามประเมินผล

เครือข่าย B
รับทราบรายงานผลของ C
ติดตามประเมินผล C
รายงานผลด้านบริหารจัดการ
และโครงการ/กิจกรรมของ B
รวบรวมรายงานผลการ
ดำ�เนินงานของ B และ C
เสนอเครือข่าย A

เครือข่าย C
• จั ด ทำ � และเสนอรายงานผล
การดำ � เนิ น งานโครงการ/
กิจกรรม ต่อเครือข่าย B
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2.4 สรุ ป ขั้ น ตอนการดำ � เนิ น งานเครื อ ข่ า ยเพื่ อ การพั ฒ นาอุ ด มศึ ก ษาของสำ � นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

ขั้นตอนการดำ�เนินงาน (Flow Chart) ของการดำ�เนินงานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาของ
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สรุปได้ดงั แผนภูมิต่อไปนี้
แผนภูมิแสดงสรุปขั้นตอนการดำ�เนินงานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
ของสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการของ สกอ.
จัดทำ�ข้อกำ�หนดโครงการ และวงเงินงบประมาณ
ที่จะส่งมอบให้เครือข่ายดำ�เนินการเสนอเครือข่าย A พิจารณา
เครือข่าย A
พิจารณาความเหมาะสมของโครงการ งบประมาณ
พร้อมข้อกำ�หนดที่จะส่งมอบให้เครือข่าย B
เห็นชอบ
เครือข่าย B
พิจารณาโครงการและข้อกำ�หนดที่รับมอบส่งให้เครือข่าย C
หรือสถาบันที่เหมาะสมดำ�เนินการหรือ B อาจดำ�เนินการเอง
B หรือ C หรือสถาบันที่รับผิดชอบ
จัดทำ�รายละเอียดโครงการพร้อมวงเงินงบประมาณ
เสนอให้เครือข่าย B พิจารณา
เครือข่าย B
พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบโครงการ
และวงเงินงบประมาณเพื่อนำ�เสนอเครือข่าย A
เห็นชอบ
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เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการของ สกอ.
• วิเคราะห์รายละเอียดโครงการและวงเงินงบประมาณว่า
สอดคล้องกับข้อกำ�หนดโครงการ ก่อนนำ�เสนอเครือข่าย A
• อาจนำ�เสนอคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการทีร่ บั ผิดชอบ
โครงการของสำ�นักต่าง ๆ พิจารณาไปพร้อมกันด้วย

สอดคล้อง
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
ที่รับผิดชอบโครงการของสำ�นักต่าง ๆ

เครือข่าย A
• พิจารณาโครงการและวงเงินงบประมาณที่เครือข่าย B
เสนอ
• พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
ที่รับผิดชอบโครงการประกอบการพิจารณา
อนุมัติ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการของ สกอ.
• แจ้งผลการพิจารณาไปยังเครือข่าย B
• เบิกจ่ายเงินตามข้อกำ�หนดโครงการให้กับเครือข่าย B
หรือ C หรือสถาบันที่รับผิดชอบโครงการ

• พิจารณาความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของโครงการและงบประมาณ
แล้วเสนอความเห็นต่อเครือข่าย A
เห็นชอบ
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B หรือ C หรือสถาบันที่รับผิดชอบโครงการ
• ดำ�เนินงานโครงการตามที่ได้รับอนุมัติ
• รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการตาม
ระยะเวลาที่กำ�หนด ต่อเครือข่าย B
เครือข่าย B
• รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการหรือ
ผลการติดตามประเมินผลเครือข่าย C หรือ
สถาบันทีร่ บั ผิดชอบโครงการต่อเครือข่าย A
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการของ สกอ.
• รวบรวมและวิ เ คราะห์ ร ายงานผลการ
ดำ�เนินงานและผลการติดตามประเมินผล
ที่เครือข่าย B เสนอ และนำ�เสนอต่อ
เครือข่าย A
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เครือข่าย A
• รั บ ทราบรายงานผลการดำ � เนิ น งานและ
ผลการติ ด ตามประเมิ น ผลโครงการของ
เครือข่าย C ที่เครือข่าย B เสนอ
• ติ ด ตามประเมิ น ผลการดำ � เนิ น งานของ
เครือข่าย B
• มอบเจ้าหน้าที่รวบรวมวิเคราะห์สังเคราะห์
และจัดทำ�รายงานสรุปผลการดำ�เนินงาน
เครื อ ข่ า ยเพื่ อ การพั ฒ นาอุ ด มศึ ก ษาใน
ภาพรวมประจำ�ปีงบประมาณเสนอองค์กรที่
เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการของ สกอ.
• รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์จดั ทำ�รายงาน
สรุปผลการดำ�เนินงานเครือข่ายเพื่อการ
พั ฒ นาอุ ด มศึ ก ษาในภาพรวม ประจำ � ปี
งบประมาณเสนอเครื อ ข่ า ย A, B, C
และองค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
จาก Flow Chart การดำ�เนินงานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาของสำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาข้างต้น สรุปเป็นขั้นตอนการดำ�เนินการได้ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการของสำ�นักต่าง ๆ ภายในสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่สำ�นักจะถ่ายโอนหรือส่งมอบภารกิจไปให้เครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค (B) หรือเครือข่ายเชิงประเด็น (C)
ดำ�เนินการ ต้องจัดทำ�ข้อกำ�หนดโครงการ (TOR) ซึ่งอย่างน้อยควรมีสาระสำ�คัญประกอบด้วย วัตถุประสงค์
แผนงาน วิธีการปฏิบัติงาน หรือระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ผลผลิตของโครงการ
พร้อมวงเงินงบประมาณนำ�เสนอต่อเครือข่าย A เพื่อพิจารณา
2. เครือข่าย A พิจารณาความเหมาะสมของโครงการ งบประมาณ พร้อมข้อกำ�หนดของโครงการที่
จะส่งผ่านไปยังเครือข่าย B เพื่อดำ�เนินการ หากเห็นชอบด้วยแล้วจึงส่งไปยังเครือข่าย B
3. เครือข่าย B พิจารณาโครงการ วงเงินงบประมาณ และข้อกำ�หนดที่รับมอบ เพื่อส่งมอบให้
เครือข่าย C หรือจัดตัง้ เครือข่าย C ขึน้ ดำ�เนินการ หรือเครือข่าย B อาจดำ�เนินการเอง หรืออาจมอบสถาบัน
สมาชิกของเครือข่าย B หรือ C ที่เหมาะสมดำ�เนินการ
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4. เครือข่าย B หรือ C หรือสถาบันที่ได้รับมอบให้ดำ�เนินโครงการ จัดทำ�รายละเอียดโครงการ
พร้อมวงเงินงบประมาณเสนอให้เครือข่าย B พิจารณา
5. เครือข่าย B พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบโครงการและวงเงินงบประมาณที่เครือข่าย
C หรือ B (กรณีดำ�เนินการเอง) นำ�เสนอ จากนั้น สรุปรวบรวมและนำ�เสนอต่อเครือข่าย A
6. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการของสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทำ�การวิเคราะห์
รายละเอียดโครงการและวงเงินงบประมาณว่าสอดคล้องกับข้อกำ�หนดโครงการหรือไม่ หากมีความสอดคล้อง
เหมาะสม ก็นำ�เสนอต่อเครือข่าย A เพื่อพิจารณาต่อไป พร้อมกันนี้ อาจนำ�เสนอคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการทีร่ บั ผิดชอบโครงการนัน้ ๆ อยูเ่ ดิมเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ หรือให้ความ
เห็นชอบประกอบการพิจารณาของเครือข่าย A ด้วยก็ได้ โดยให้เป็นดุลยพินิจของแต่ละสำ�นักของสำ�นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่รับผิดชอบโครงการนั้น ๆ
7. เครือข่าย A พิจารณาโครงการและวงเงินงบประมาณทีเ่ ครือข่าย B เสนอ และผ่านการวิเคราะห์
ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการของสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว พร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบโครงการ (ถ้ามี) ประกอบการพิจารณา หากเห็นสมควรก็จะ
อนุมัติโครงการและงบประมาณตามที่เครือข่าย B เสนอ
8. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการของสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดำ�เนินการแจ้งผลการ
พิจารณาของเครือข่าย A ไปยังเครือข่าย B พร้อมเบิกจ่ายหรือโอนเงินไปยังเครือข่าย B หรือ C หรือสถาบัน
ทีร่ บั ผิดชอบโครงการ ทัง้ นี้ ตามความประสงค์และข้อตกลงของเครือข่าย B หรือ C และสถาบันทีร่ บั ผิดชอบ
โครงการ โดยการเบิกจ่ายเงินหรือโอนเงินดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อกำ�หนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขของแต่ละโครงการด้วย
9. เครือข่าย B หรือ C หรือสถาบันที่รับผิดชอบโครงการดำ�เนินโครงการตามที่ได้รับอนุมัติ และ
รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการตามระยะเวลาที่กำ�หนดของแต่ละโครงการต่อเครือข่าย B
10. เครือข่าย B รับทราบและรวบรวมผลการดำ�เนินงานโครงการของเครือข่าย C หรือสถาบันที่
รับผิดชอบโครงการ รวมทั้ง ดำ�เนินการติดตามประเมินผลการดำ�เนินโครงการดังกล่าวด้วย แล้วรวบรวม
เสนอต่อเครือข่าย A
11. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการของสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวบรวมวิเคราะห์
รายงานผลการดำ�เนินงานและผลการติดตามประเมินผลโครงการที่เครือข่าย B เสนอ จากนั้น นำ�เสนอต่อ
เครือข่าย A เพื่อรับทราบและพิจารณา
12. เครือข่าย A รับทราบรายงานผลการดำ�เนินงานและผลการติดตามประเมินผลโครงการที่
เครือข่าย B เสนอ รวมทั้ง เครือข่าย A จะดำ�เนินการติดตามผลการดำ�เนินงานของเครือข่าย B อีกทาง
หนึ่งด้วย จากนั้น มอบเจ้าหน้าที่ดำ�เนินการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทำ�รายงานสรุปผลการ
ดำ�เนินงานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาในภาพรวมประจำ�ปีงบประมาณเสนอองค์กรที่เกี่ยวข้อง
13. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการร่วมกันรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำ�รายงานสรุปผลการ
ดำ�เนินงานเครือข่ายเพือ่ การพัฒนาอุดมศึกษาในภาพรวมประจำ�ปีงบประมาณเสนอเครือข่าย A, B, C องค์กร
ที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ภาคผนวก
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คำ�สั่งคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่ 31/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำ�นวยการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
ด้วยคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2550
มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำ�นวยการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. ถ่ายทอดและผลักดันนโยบายเกี่ยวกับการอุดมศึกษาผ่านทางเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้น
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายดำ�เนินงานตอบสนองนโยบายเกีย่ วกับการอุดมศึกษา โดยมุง่ เน้นการ
ใช้ทรัพยากรและองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ผู้ประกอบการ และชุมชนท้องถิ่น
3. ให้คำ�แนะนำ�เรื่องการบริหารจัดการเครือข่าย ตลอดจนการพัฒนาเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ
เข้มแข็ง และยั่งยืน
4. เป็นศูนย์กลางรับทราบรายงานผลการดำ�เนินงานรวมทั้งติดตามประเมินผลเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้น
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ฉะนั้น อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำ�นวยการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา โดยมี
องค์ประกอบ ดังนี้
1. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา	
ประธานอนุกรรมการ
2. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา	
รองประธานอนุกรรมการ
3. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา	
รองประธานอนุกรรมการ
4. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา	
รองประธานอนุกรรมการ
5. ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
6. ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
7. ประธานคณะกรรมการอธิการบดี
อนุกรรมการ
		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หรือผู้แทน
8. นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
9. อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่ายหรือผู้แทน
อนุกรรมการ
		เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน
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10. อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่ายหรือผู้แทน
		เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
11. อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่ายหรือผู้แทน
		เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
12. อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่ายหรือผู้แทน
		เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
13. อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่ายหรือผู้แทน
		เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
14. อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่ายหรือผู้แทน
		เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
15. อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่ายหรือผู้แทน
		เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
16. อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่ายหรือผู้แทน
		เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
17. อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่ายหรือผู้แทน
		เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
18. ผู้อำ�นวยการสำ�นักงบประมาณหรือผู้แทน
19. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน
20. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน
21. ผู้อำ�นวยการสำ�นักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา
22. เจ้าหน้าที่สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
23. เจ้าหน้าที่สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2550 โดยมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 2 ปี
สั่ง ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2550
(ศาสตราจารย์พจน์ สะเพียรชัย)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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คำ�สั่งสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่ ๕๙/๒๕๕๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค
อนุสนธิประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ ได้ประกาศ
จัดตัง้ เครือข่ายเพือ่ การพัฒนาอุดมศึกษา ภายใต้การจัดกลุม่ เครือข่ายตามพืน้ ที่ จำ�นวน ๙ เครือข่าย เพือ่ เป็น
เครือข่ายกลางเชื่อมโยงระหว่างสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
ในการดำ�เนินภารกิจหลัก โดยใช้ทรัพยากรและองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ผู้ประกอบการ
และชุมชนท้องถิน่ ประกอบกับคำ�สัง่ คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ๓๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๐
เรือ่ ง แต่งตัง้ อนุกรรมการอำ�นวยการเครือข่ายเพือ่ การพัฒนาอุดมศึกษา เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีถ่ า่ ยทอดและผลักดัน
นโยบายเกี่ยวกับการอุดมศึกษาผ่านทางเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้น และส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายดำ�เนินการ
ตอบสนองนโยบายเกี่ยวกับการอุดมศึกษาโดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรและองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างสถาบัน
อุดมศึกษา ผู้ประกอบการ และชุมชนท้องถิ่น
ดังนัน้ เพือ่ ให้การดำ�เนินงานของเครือข่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุด จึงเห็น
สมควรแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑. จัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ และ/หรือ แผนดำ�เนินงานของเครือข่ายทีส่ อดคล้องกับแผนการอุดมศึกษา
และนโยบายการอุดมศึกษา รวมทั้งจัดทำ�แผนงาน โครงการและกิจกรรมประจำ�ปี เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒. สนับสนุนการใช้องค์ความรู้และทรัพยากรร่วมกันของสถาบันสมาชิกในเครือข่าย เพื่อก่อให้เกิด
ความเข้มแข็งทางวิชาการและผลิตผลที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และชุมชนท้องถิ่น
๓. จัดทำ�ระเบียบบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา ระเบียบการเงิน และระเบียบอืน่ ทีจ่ �ำ เป็นต่อการบริหาร
จัดการเครือข่าย
๔. แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ คณะทำ�งานเพือ่ ดำ�เนินงานในความรับผิดชอบของเครือข่าย และแจ้งให้
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
๕. จัดทำ�ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของเครือข่าย
๖. กำ�กับ ติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานของเครือข่ายย่อย และรายงานผลการดำ�เนินงานให้
คณะอนุกรรมการอำ�นวยการเครือข่ายเพือ่ การพัฒนาอุดมศึกษา และสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทราบ
๗. ทำ�หน้าที่เลขานุการของเครือข่าย
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๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค ดังนี้
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นแม่ข่าย
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒. อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
๓. อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
๔. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๕. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๖. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำ�ปาง
๗. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	
๘. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
๙. อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
๑๐. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
๑๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยโยนก
๑๒. อธิการบดีวิทยาลัยเชียงราย
๑๓. อธิการบดีวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำ�ปาง
๑๔. ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
๑๕. ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่
๑๖. ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๗. ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
๑๘. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
๑๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
๒๐. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
๒๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
			

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นแม่ข่าย
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
๓. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
๔. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม

ประธานกรรมการ
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๕. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
๖. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำ�แพงเพชร
๗. อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคกลาง
๘. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
๙. อธิการบดีวิทยาลัยลุ่มน้ำ�ปิง
๑๐. อธิการบดีวิทยาลัยพิษณุโลก
๑๑. ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
๑๒. ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยชุมชนตาก
๑๓. ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
๑๔. ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๕. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร
			
๑๖. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
			
๑๗. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
		
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคลางตอนบน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นแม่ข่าย
๑. อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๓. อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๔. อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๕. อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
๖. อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๗. อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๘. อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๙. อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
๑๐. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
๑๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๑๒. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๑๓. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
๑๔. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๑๕. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
๑๖. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๑๗. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๑๘. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
๑๙. อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต
๒๐. อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
๒๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร
๒๒. อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี
๒๓. อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
๒๔. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
๒๕. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
๒๖. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก
๒๗. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
๒๘. อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
๒๙. อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม
๓๐. อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
๓๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
๓๒. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
๓๓. อธิการบดีวิทยาลัยมิชชัน
๓๔. อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี
๓๕. อธิการบดีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
๓๖. อธิการบดีวิทยาลัยรัชภาคย์
๓๗. อธิการบดีวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
๓๘. อธิการบดีวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
๓๙. อธิการบดีวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
๔๐. อธิการบดีวิทยาลัยราชพฤกษ์
๔๑. อธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
๔๒. อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น
๔๓. อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา	
๔๔. อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
๔๕. ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๔๖. รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
			

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ
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เครือข่ายอุดมศึกษาภาคลางตอนล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นแม่ข่าย
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประธานกรรมการ
๒. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรรมการ
๓. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ
๔. อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมการ
๕. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
กรรมการ
๖. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
กรรมการ
๗. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กรรมการ
๘. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
กรรมการ
๙. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กรรมการ
๑๐. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
กรรมการ
๑๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กรรมการ
๑๒. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรรมการ
๑๓. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
กรรมการ
๑๔. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
กรรมการ
๑๕. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กรรมการ
๑๖. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
กรรมการ
๑๗. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย)
กรรมการ
๑๘. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
กรรมการ
๑๙. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม
กรรมการ
๒๐. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
กรรมการ
๒๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน
กรรมการ
๒๒. อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กรรมการ
๒๓. อธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี
กรรมการ
๒๔. อธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรม
กรรมการ
๒๕. อธิการบดีวิทยาลัยเซนต์เทเรซา-อินติ
กรรมการ
๒๖. อธิการบดีวิทยาลัยทองสุข
กรรมการ
๒๗. อธิการบดีวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
กรรมการ
๒๘. อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
กรรมการ
๒๙. อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์
กรรมการ
๓๐. ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
กรรมการ
๓๑. ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ
๓๒. ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรรมการและ
		 วิทยาเขตราชบุรี
เลขานุการ
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เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแม่ข่าย
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธานกรรมการ
๒. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรรมการ
๓. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
กรรมการ
๔. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
กรรมการ
๕. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กรรมการ
๖. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
กรรมการ
๗. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
กรรมการ
๘. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
กรรมการ
๙. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
กรรมการ
๑๐. อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรรมการ
๑๑. อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
กรรมการ
๑๒. อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ
กรรมการ
๑๓. อธิการบดีวิทยาลัยสันตพล
กรรมการ
๑๔. ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำ�ภู
กรรมการ
๑๕. ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
กรรมการ
๑๖. ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ
๑๗. นายสุรพล ทวีแสงสกุลไทย
กรรมการ
๑๘. นายแพทย์ศราวุธ สันตินันต์รักษ์
กรรมการ
๑๙. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
กรรมการและ
		 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขานุการ
๒๐. รองศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี
กรรมการและ
			
ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารณี หอมดี
กรรมการและ
			
ผู้ช่วยเลขานุการ
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นแม่ข่าย
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประธานกรรมการ
๒. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กรรมการ
๓. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
กรรมการ
๔. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
กรรมการ
๕. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
กรรมการ
๖. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
กรรมการ
๗. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กรรมการ
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๘. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
๙. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๑๐. อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
๑๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชธานี
๑๒. อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา	
๑๓. อธิการบดีวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา	
๑๔. อธิการบดีวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑๕. อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
๑๖. ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
๑๗. ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร
๑๘. ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๙. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
			
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นแม่ข่าย
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๒. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
๓. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
๔. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
๕. อธิการบดีวิทยาลัยศรีโสภณ
๖. อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
๗. อธิการบดีวิทยาลัยตาปี
๘. ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา
๙. ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง
๑๐. ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๑. นายวิชม ทองสงค์
๑๒. นายธานี เทือกสุบรรณ
๑๓. นายชัยพัฒน์ เศรษฐยุกานนท์
๑๔. นายพัฒนพงศ์ เอกวานิช
๑๕. นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา	
๑๖. นายวริสร รักษ์พันธุ์
๑๗. นายพิศิษฐ์ ชาญเสนาะ
๑๘. นางสาวพิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล
๑๙. นายประพันธ์ วงศ์พานิช

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๒๐. หัวหน้าส่วนสารบรรณและอำ�นวยการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๒๑. เจ้าหน้าที่ส่วนสารบรรณและอำ�นวยการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นแม่ข่าย
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประธานกรรมการ
๒. อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
กรรมการ
๓. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
กรรมการ
๔. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
กรรมการ
๕. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กรรมการ
๖. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
กรรมการ
๗. อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
กรรมการ
๘. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
กรรมการ
๙. อธิการบดีวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
กรรมการ
๑๐. ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล
กรรมการ
๑๑. ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
กรรมการ
๑๒. ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา
กรรมการ
๑๓. ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
กรรมการ
๑๔. ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา
กรรมการ
๑๕. ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ
๑๖. ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้
กรรมการ
๑๗. ประธานสภาหอการค้าจังหวัดสงขลา
กรรมการ
๑๘. นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล
กรรมการ
๑๙. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการและ
			
เลขานุการ
๒๐. ผู้อำ�นวยการกองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กรรมการและ
			
ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. หัวหน้างานวิเคราะห์และประสานการวางแผน กองแผนงาน
กรรมการและ
		 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒. หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ กองแผนงาน
กรรมการและ
		 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
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เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นแม่ข่าย
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา	
๒. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
๓. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
๔. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำ�ไพพรรณี
๕. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียน
๖. อธิการบดีวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
๗. ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยชุมชนตราด
๘. ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
๙. ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๐. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา	
			
๑๑. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา	
			
๑๒. ผู้อำ�นวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
			
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
(นายสุเมธ แย้มนุ่น)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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คำ�สั่งสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่ ๑๓๑/๒๕๕๑
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค (ฉบับที่ ๒)
			
อนุสนธิคำ�สั่งสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ๕๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค ๙ เครือข่าย เพื่อทำ�หน้าที่ดำ�เนินงานเกี่ยวกับ
การอุดมศึกษาในเครือข่ายภูมภิ าคให้ตอบสนองต่อแผนและนโยบายเกีย่ วกับการอุดมศึกษา โดยมุง่ เน้นการใช้
ทรัพยากรและองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ผู้ประกอบการ และชุมชนท้องถิ่น
เพื่อให้การดำ�เนินงานของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่แทนคณะกรรมการบริหารฯ ชุดเดิม ดังนี้
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประธานกรรมการ
๒. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
กรรมการ
๓. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
กรรมการ
๔. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
กรรมการ
๕. อธิการบดีวิทยาลัยศรีโสภณ
กรรมการ
๖. อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
กรรมการ
๗. อธิการบดีวิทยาลัยตาปี
กรรมการ
๘. ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา
กรรมการ
๙. ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง
กรรมการ
๑๐. ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ
๑๑. นายวิชม ทองสงค์
กรรมการ
๑๒. นายชัยพัฒน์ เศรษฐยุกานนท์
กรรมการ
๑๓. นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา	
กรรมการ
๑๔. นายวริสร รักษ์พันธุ์
กรรมการ
๑๕. นายพิศิษฐ์ ชาญเสนาะ
กรรมการ
๑๖. นางสาวพิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล
กรรมการ
๑๗. นายประพันธ์ วงศ์พานิช
กรรมการ
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๑๘. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
			
๑๙. หัวหน้าส่วนสารบรรณและอำ�นวยการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๒๐. เจ้าหน้าที่ส่วนสารบรรณและอำ�นวยการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑
(นายสุเมธ แย้มนุ่น)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กรรมการและ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

42 สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

คำ�สั่งสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่ ๑๙๘/๒๕๕๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค (ฉบับที่ ๓)
			
อนุสนธิคำ�สั่งสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ๕๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
และฉบับที่ ๒ ที่ ๑๓๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่าย
อุดมศึกษาภูมิภาค ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค ๙ เครือข่าย เพื่อทำ�หน้าที่
ดำ�เนินงานเกีย่ วกับการอุดมศึกษาในเครือข่ายภูมภิ าคให้ตอบสนองต่อแผนและนโยบายเกีย่ วกับการอุดมศึกษา
โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรและองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ผู้ประกอบการ และชุมชน
ท้องถิ่น
เพื่อให้การดำ�เนินงานของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพิ่มเติม
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑
(นายสุเมธ แย้มนุ่น)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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คำ�สั่งสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่ ๒๗๓/๒๕๕๒
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค (ฉบับที่ ๔)
			
อนุสนธิคำ�สั่งสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ๕๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค ๙ เครือข่าย เพื่อทำ�หน้าที่ดำ�เนินงานเกี่ยวกับ
การอุดมศึกษาในเครือข่ายภูมภิ าคให้ตอบสนองต่อแผนและนโยบายเกีย่ วกับการอุดมศึกษา โดยมุง่ เน้นการใช้
ทรัพยากรและองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ผู้ประกอบการ และชุมชนท้องถิ่น
เพื่อให้การดำ�เนินงานของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สงู สุด จึงเห็นสมควรแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง เพือ่ ปฏิบตั ิ
หน้าที่แทนคณะกรรมการบริหารฯ ชุดเดิม ดังนี้
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประธานกรรมการ
๒. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
กรรมการ
๓. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
กรรมการ
๔. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม
กรรมการ
๕. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
กรรมการ
๖. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำ�แพงเพชร
กรรมการ
๗. อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคกลาง
กรรมการ
๘. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
กรรมการ
๙. อธิการบดีวิทยาลัยลุ่มน้ำ�ปิง
กรรมการ
๑๐. อธิการบดีวิทยาลัยพิษณุโลก
กรรมการ
๑๑. ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
กรรมการ
๑๒. ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยชุมชนตาก
กรรมการ
๑๓. ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
กรรมการ
๑๔. ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ
๑๕. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการและ
			
เลขานุการ
๑๖. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการและ
			
ผู้ช่วยเลขานุการ

44 สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๑๗. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
			
๑๘. ผู้อำ�นวยการสถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
		 มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
(นายสุเมธ แย้มนุ่น)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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รูปแบบและโครงสร้างเครือข่ายโดยทั่วไป

สมาชิก
xx

สมาชิก
1

คณะกรรมการ

สมาชิก
2

หน่วยบริหาร
จัดการกลาง

สมาชิก
3

สมาชิก
4
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รูปแบบและโครงสร้างเดิมของเครือข่าย สกอ.

เครือข่ายบริหารการวิจัย
หน่วยงานต่าง ๆ

คณะกรรมการ/อนุกรรมการ

เครือข่ายการพัฒนา
ศักยภาพ นิสิต นักศึกษา

สกอ.

เครือข่ายเพื่อการพัฒนา
บัณฑิตอุดมคติไทย

หน่วยงานบริหารจัดการ
เครือข่าย

งบประมาณ
เครือข่ายอื่น ๆ
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รูปแบบและโครงสร้างของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา สกอ.

8

C

C

B

9

C

C

B

7

C

เครือข่าย
อื่น ๆ

C

C

A

C

C

2

B

C

C

สกอ.
คณะอนุกรรมการ
อำ�นวยการเครือข่าย
เพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษา

C

B

1

เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย
บัณฑิต ภูมภิ าค
นิสิต

C

C

C

C

เครือข่าย
วิจัย

C

C

3

B

C

C
C
C

B

6

C

C
C

C

C
C

B

C

C

5

B

C

C

4
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รูปแบบและโครงสร้างเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาคของ สกอ.
ม/ส สมาชิก
xxx

ชุมชน
เอกชน
ชุมชน

ชุมชน

ม/ส สมาชิก
เอกชน

เครือข่าย
บริหารการวิจัย

เครือข่าย

คณะกรรมการบริหาร

บัณฑิตอุดมคติไทย

เครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค

xxx

สำ�นักงาน
เครือข่าย

เครือข่ายเชิงประเด็น
• บทบาทภารกิจ
• การบริหาร (กลไก)
• แผนยุทธศาสตร์ และแผน
ดำ�เนินงานเครือข่าย
• ผลการดำ�เนินงานเครือข่าย

ม/ส สมาชิก
xxx

เครือข่าย
อื่น ๆ

ม/ส สมาชิก

เครือข่าย
นิสิตนักศึกษา

เอกชน

xxx

ชุมชน
เอกชน

เครือข่ายอุดมศึกษาภูมภิ าค
• บทบาทหน้าที่
• การบริหาร (กลไก)
• แผนยุทธศาสตร์
• แผนปฏิบัติการ
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แผนภาพแสดงที่ตั้งเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค (9 เครือข่าย)
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ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม จำ�แนกตามกลุ่มงาน 6 กลุ่มงาน
ของสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีแผนงาน โครงการ/กิจกรรมพร้อมวงเงินงบประมาณทีอ่ ยูใ่ น
ความรับผิดชอบเป็นจำ�นวนมาก โดยกระจายความรับผิดชอบอยูใ่ นสำ�นักต่าง ๆ ของสำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา โครงการ/กิจกรรมเหล่านี้ สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบายส่งมอบภารกิจให้
เครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค (B) และหรือเครือข่ายเชิงประเด็น (C) ไปบริหารจัดการและหรือดำ�เนินการใน
เขตพื้นที่ของ 9 เครือข่าย B โดยโครงการเหล่านี้ สามารถจัดเป็นกลุ่มงานต่าง ๆ ได้ 6 กลุ่มงานดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
กลุ่มที่ 2 กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มที่ 3 กลุ่มงานพัฒนานิสิตนักศึกษา
กลุ่มที่ 4 กลุ่มงานผลิตพัฒนาอาจารย์และกำ�ลังคน
กลุ่มที่ 5 กลุ่มงานบริหารเครือข่าย สารสนเทศ และแผนงาน
กลุ่มที่ 6 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาวิทยาลัยชุมชน
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับเครือข่ายเพือ่ การพัฒนาอุดมศึกษา (A,B และหรือ C)
จะร่วมกันพิจารณาถ่ายทอดหรือส่งมอบภารกิจเหล่านี้ไปยังเครือข่าย B และ C ตามศักยภาพ ความพร้อม
และความเหมาะสม เพื่อให้การดำ�เนินการเป็นไปด้วยดี บรรลุเจตนารมณ์ของการดำ�เนินการเครือข่ายเพื่อ
การพัฒนาอุดมศึกษา โดยโครงการเหล่านี้มีตัวอย่างดังนี้
กลุ่มงาน
โครงการ / กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ของ สกอ.

กลุ่มที่ 1 กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก
2. โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์
3. โครงการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
4. โครงการประเมินศักยภาพการวิจัยใน ม/ส

สสอ.
สสอ.
สสอ.
สสอ.

กลุ่มที่ 2 กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
1. โครงการเครือข่ายการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย
2. โครงการเครือข่ายประกันคุณภาพศึกษาระดับอุดมศึกษา
3. โครงการเครือข่ายการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระดับอุดมศึกษา
4. โครงการคุณธรรมนำ�ความรู้ระดับอุดมศึกษา

สมอ.
สมอ.
สมอ.
สมอ.
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กลุ่มงาน
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มที่ 2 กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน (ต่อ)
5. โครงการส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
6. โครงการเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษา
7. โครงการศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในเครือข่ายภูมิภาค
8. โครงการพัฒนาศูนย์สนับสนุน E-Learning ในเครือข่ายภูมิภาคและการพัฒนา
บุคลากรการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมด้าน E-Learning
9. โครงการสนับสนุนการผลิตนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในโรงเรียน 96 โรงเรียน
กลุ่มที่ 3 กลุ่มงานพัฒนานิสิตนักศึกษา
1. โครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำ�ชีวิตพอเพียง
2. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา
3. โครงการสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ
4. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน ม/ส
5. โครงการส่งเสริมกีฬาและพลานามัยในสถาบันอุดมศึกษา
6. โครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
กลุ่มที่ 4 กลุ่มงานผลิตพัฒนาอาจารย์และกำ�ลังคน
1. โครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำ�งานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
2. โครงการพัฒนากำ�ลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2552-2563)
3. โครงการพัฒนากำ�ลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)
กลุ่มที่ 5 กลุ่มงานบริหารเครือข่าย สารสนเทศ และแผนงาน
1. โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)
2. โครงการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย
3. โครงการนำ�ร่องการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏใน 4 ภูมิภาคเป็นมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน
4. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะ
5. โครงการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ของ สกอ.
สสอ.
สพบ.
TCU
TCU
สสอ.

สพน.
สพน.
สพน.
สพน.
สพน.
สพน.
สพบ.
สนผ.
สนผ.

UniNet
UniNet
สนผ.
สอ.
สสอ.
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กลุ่มงาน
โครงการ / กิจกรรม
กลุ่มที่ 6 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาวิทยาลัยชุมชน
1. โครงการส่งเสริมความร่วมมือจัดการศึกษาระหว่างวิทยาลัยชุมชนกับภาคการผลิต
2. โครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชนกับสถาบันอุดมศึกษา
หมายเหตุ 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สอ.
สนผ.
สสอ.
สมอ.
สพน.
สพบ.
วชช.
TCU
UniNet

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ของ สกอ.
วชช.
วชช.

สำ�นักอำ�นวยการ
สำ�นักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา
สำ�นักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา
สำ�นักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา
สำ�นักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สำ�นักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
สำ�นักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
สำ�นักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

โครงการเหล่านี้ บางโครงการมีการดำ�เนินการในลักษณะเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาอยูแ่ ล้ว แต่จ�ำ นวน
เครือข่ายและจำ�นวนสมาชิกอาจแตกต่างจากจำ�นวนเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค (B) อยู่บ้าง ซึ่งควรมีการ
พิจารณาปรับเคลือ่ นย้ายตามความเหมาะสมเพือ่ สะดวกต่อการบริหารจัดการเครือข่าย แต่ทงั้ นีข้ นึ้ กับดุลยพินจิ
ของแต่ละเครือข่ายที่ดำ�เนินการอยู่เดิม
อนึ่ง การรับมอบภารกิจโครงการต่าง ๆ นั้น ในบางโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค (B) หรือ
เครือข่ายเชิงประเด็น (C) อาจรับมอบโครงการไปดำ�เนินการทั้งหมด และบางโครงการอาจรับมอบไปดำ�เนิน
การในบางส่วนเพือ่ เสริมการดำ�เนินการของสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การดำ�เนินโครงการเกิด
สัมฤทธิ์ผลได้ดียิ่งขึ้น

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่าย
และสมาชิกเครือข่าย

1. กลุ่มภาคเหนือตอนบน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(สถาบันแม่ข่าย)
มห�วิทย�ลัยแม่โจ้
มห�วิทย�ลัยแม่ฟ้�หลวง
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเชียงใหม่
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเชียงร�ย
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏลำ�ป�ง
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลล้�นน�
มห�วิทย�ลัยนอร์ท-เชียงใหม่
มห�วิทย�ลัยฟ�ร์อีสเทอร์น
มห�วิทย�ลัยพ�ยัพ
มห�วิทย�ลัยโยนก
วิทย�ลัยเชียงร�ย
วิทย�ลัยอินเตอร์เทคลำ�ป�ง
วิทย�ลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
วิทย�ลัยชุมชนแพร่

2. กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

มหาวิทยาลัยนเรศวร
(สถาบันแม่ข่าย)
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบูรณ์
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏพิบูลสงคร�ม
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏอุตรดิตถ์
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏกำ�แพงเพชร
มห�วิทย�ลัยภ�คกล�ง
มห�วิทย�ลัยเจ้�พระย�
วิทย�ลัยลุ่มน้ำ�ปิง
วิทย�ลัยพิษณุโลก
วิทย�ลัยชุมชนอุทัยธ�นี
วิทย�ลัยชุมชนต�ก
วิทย�ลัยชุมชนพิจิตร

3. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(สถาบันแม่ข่าย)
มห�วิทย�ลัยนครพนม
มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏอุดรธ�นี
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเลย
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสกลนคร
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏก�ฬสินธุ์
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏมห�ส�รค�ม
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด
มห�วิทย�ลัยภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทย�ลัยสันตพล
วิทย�ลัยบัณฑิตเอเชีย
วิทย�ลัยบัณฑิตบริห�รธุรกิจ
วิทย�ลัยชุมชนหนองบัวลำ�ภู
วิทย�ลัยชุมชนมุกด�ห�ร

4. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(สถาบันแม่ข่าย)
มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครร�ชสีม�
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏชัยภูมิ
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏบุรีรัมย์
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสุรินทร์
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏอุบลร�ชธ�นี
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏศรีสะเกษ
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลอีส�น
มห�วิทย�ลัยวงษ์ชวลิตกุล
มห�วิทย�ลัยร�ชธ�นี
มห�วิทย�ลัยก�รจัดก�รและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
วิทย�ลัยนครร�ชสีม�
วิทย�ลัยเฉลิมก�ญจน�
วิทย�ลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
วิทย�ลัยชุมชนบุรีรัมย์
วิทย�ลัยชุมชนยโสธร

5. กลุ่มภาคกลางตอนบน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(สถาบันแม่ข่าย)
มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช
มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�พระนครเหนือ
สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์
สถ�บันเทคโนโลยีปทุมวัน
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏพระนครศรีอยุธย�
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเทพสตรี
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏจันทรเกษม
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏพระนคร
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนดุสิต
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท�
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลธัญบุรี
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลสุวรรณภูมิ
มห�วิทย�ลัยรังสิต
มห�วิทย�ลัยกรุงเทพ
มห�วิทย�ลัยชินวัตร
มห�วิทย�ลัยปทุมธ�นี
มห�วิทย�ลัยรัตนบัณฑิต
มห�วิทย�ลัยอีสเทิร์นเอเชีย
มห�วิทย�ลัยเกษมบัณฑิต
มห�วิทย�ลัยเกริก
มห�วิทย�ลัยเซนต์จอห์น
มห�วิทย�ลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มห�วิทย�ลัยศรีปทุม

5. กลุ่มภาคกลางตอนบน (ต่อ)
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

มห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทย
มห�วิทย�ลัยอัสสัมชัญ
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีมห�นคร
มห�วิทย�ลัยน�น�ช�ติเอเชีย-แปซิฟิก
วิทย�ลัยดุสิตธ�นี
วิทย�ลัยเซนต์หลุยส์
วิทย�ลัยรัชต์ภ�คย์
วิทย�ลัยเซ�ธ์อีสท์บ�งกอก
วิทย�ลัยนอร์ทกรุงเทพ
วิทย�ลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
วิทย�ลัยร�ชพฤกษ์
สถ�บันบัณฑิตศึกษ�จุฬ�ภรณ์
สถ�บันเทคโนโลยีแห่งอโยธย�
สถ�บันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
สถ�บันเทคโนโลยีปัญญ�ภิวัฒน์

6. กลุ่มภาคกลางตอนล่าง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์
มห�วิทย�ลัยมหิดล
มห�วิทย�ลัยศิลป�กร
มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณ์ร�ชวิทย�ลัย
มห�วิทย�ลัยมห�มกุฎร�ชวิทย�ลัย
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครปฐม
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏหมู่บ้�นจอมบึง
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏก�ญจนบุรี
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏธนบุรี
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏบ้�นสมเด็จเจ้�พระย�
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลรัตนโกสินทร์
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลกรุงเทพ
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลพระนคร
มห�วิทย�ลัยเวสเทิร์น
มห�วิทย�ลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย)
มห�วิทย�ลัยน�น�ช�ติแสตมฟอร์ด
มห�วิทย�ลัยสย�ม
มห�วิทย�ลัยเอเชียอ�คเนย์
มห�วิทย�ลัยคริสเตียน
มห�วิทย�ลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มห�วิทย�ลัยธนบุรี
วิทย�ลัยแสงธรรม
วิทย�ลัยเซนต์เทเรซ�-อินติ
วิทย�ลัยทองสุข
วิทย�ลัยกรุงเทพธนบุรี
วิทย�ลัยเทคโนโลยีสย�ม
สถ�บันอ�ศรมศิลป์
วิทย�ลัยชุมชนสมุทรส�คร

(สถาบันแม่ข่าย)

7. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

มหาวิทยาลัยบูรพา
(สถาบันแม่ข่าย)
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏรำ�ไพพรรณี
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร�ชนครินทร์
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลภ�คตะวันออก
มห�วิทย�ลัยเอเชียน
วิทย�ลัยเฉลิมก�ญจน�ระยอง
วิทย�ลัยชุมชนตร�ด
วิทย�ลัยชุมชนสระแก้ว

8. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(สถาบันแม่ข่าย)
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครศรีธรรมร�ช
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏภูเก็ต
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสุร�ษฎร์ธ�นี
วิทย�ลัยศรีโสภณ
วิทย�ลัยเทคโนโลยีภ�คใต้
วิทย�ลัยต�ปี
วิทย�ลัยชุมชนพังง�
วิทย�ลัยชุมชนระนอง

9. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(สถาบันแม่ข่าย)
มห�วิทย�ลัยทักษิณ
มห�วิทย�ลัยนร�ธิว�สร�ชนครินทร์
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล�
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏยะล�
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลศรีวิชัย
มห�วิทย�ลัยห�ดใหญ่
มห�วิทย�ลัยอิสล�มยะล�
วิทย�ลัยพุทธศ�สน�น�น�ช�ติ
วิทย�ลัยชุมชนสตูล
วิทย�ลัยชุมชนปัตต�นี
วิทย�ลัยชุมชนยะล�
วิทย�ลัยชุมชนนร�ธิว�ส
วิทย�ลัยชุมชนสงขล�

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เครือข่าย

1. กลุ่มภาคเหนือตอนบน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(สถาบันแม่ข่าย)
มห�วิทย�ลัยแม่โจ้
มห�วิทย�ลัยแม่ฟ้�หลวง
มห�วิทย�ลัยนเรศวร (วิทย�เขตส�รสนเทศ พะเย�)
มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ (วิทย�เขตส�รสนเทศ ลำ�ป�ง)
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง (ส�ข�วิทยบริก�รเฉลิมพระเกียรติ จ.แพร่)
สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์ (ศูนย์ก�รศึกษ� ลำ�พูน)
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเชียงใหม่
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเชียงร�ย
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏลำ�ป�ง
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลล้�นน�
(วิทย�เขตพ�ยัพ ,วิทย�เขตเชียงร�ย ,วิทย�เขตลำ�ป�ง ,วิทย�เขตน่�น)
มห�วิทย�ลัยนอร์ท-เชียงใหม่
มห�วิทย�ลัยฟ�ร์อีสเทอร์น
มห�วิทย�ลัยพ�ยัพ
มห�วิทย�ลัยโยนก
วิทย�ลัยเชียงร�ย
วิทย�ลัยอินเตอร์เทคลำ�ป�ง
วิทย�ลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
วิทย�ลัยชุมชนแพร่

2. กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

มหาวิทยาลัยนเรศวร
(สถาบันแม่ข่าย)
มห�วิทย�ลัยนเรศวร (วิทย�เขตส�รสนเทศ จ.เพชรบูรณ์, จ.กำ�แพงเพชร)
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง (ส�ข�วิทยบริก�รเฉลิมพระเกียรติ จ.สุโขทัย, จ.อุทัยธ�นี)
มห�วิทย�ลัยมหิดล (วิทย�เขตส�รสนเทศ นครสวรรค์)
สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์ (ศูนย์ก�รศึกษ�จังหวัดพิษณุโลก)
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบรูณ์
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏพิบูลสงคร�ม
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏอุตรดิตถ์
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏกำ�แพงเพชร
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลล้�นน� (วิทย�เขตต�ก,วิทย�เขตพิษณุโลก)
มห�วิทย�ลัยภ�คกล�ง
มห�วิทย�ลัยเจ้�พระย�
วิทย�ลัยลุ่มน้ำ�ปิง
วิทย�ลัยพิษณุโลก
วิทย�ลัยชุมชนอุทัยธ�นี
วิทย�ลัยชุมชนต�ก
วิทย�ลัยชุมชนพิจิตร

3. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(สถาบันแม่ข่าย)
มห�วิทย�ลัยขอนแก่น (วิทย�เขตส�รสนเทศ หนองค�ย)
มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ (วิทย�เขตสกลนคร)
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง (ส�ข�วิทยบริก�รเฉลิมพระเกียรติ นครพนม, ขอนแก่น)
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รี (วิทย�เขตส�รสนเทศ อุดรธ�นี)
มห�วิทย�ลัยนครพนม
มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม
มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม (วิทย�เขตส�รสนเทศ นครพนม)
มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี (วิทย�เขตส�รสนเทศ ร้อยเอ็ด)
สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์ (ศูนย์ก�รศึกษ�จังหวัดอุดรธ�นี)
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏอุดรธ�นี
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเลย
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสกลนคร
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏก�ฬสินธุ์
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏมห�ส�รค�ม
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลอีส�น
(วิทย�เขตสกลนคร, วิทย�เขตขอนแก่น, วิทย�เขตก�ฬสินธุ์)
มห�วิทย�ลัยภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทย�ลัยสันตพล
วิทย�ลัยบัณฑิตเอเชีย
วิทย�ลัยบัณฑิตบริห�รธุรกิจ
วิทย�ลัยชุมชนหนองบัวลำ�พู
วิทย�ลัยชุมชนมุกด�ห�ร

4. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(สถาบันแม่ข่าย)
2. มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รี (วิทย�เขตส�รสนเทศ บุรีรัมย์)
3. มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
(ส�ข�วิทยบริก�รเฉลิมพระเกียรติ นครร�ชสีม�, อำ�น�จเจริญ, ศรีสะเกษ)
4. มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วิทย�เขตส�รสนเทศ สุรินทร์)
5. มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี
6. มห�วิทย�ลัยมหิดล (วิทย�เขตส�รสนเทศ อำ�น�จเจริญ)
7. สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์ (ศูนย์ก�รศึกษ� จ.นครร�ชสีม�)
8. มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครร�ชสีม�
9. มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏชัยภูมิ
10. มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏบุรีรัมย์
11. มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสุรินทร์
12. มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏอุบลร�ชธ�นี
13. มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏศรีสะเกษ
14. มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลอีส�น (วิทย�เขตภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ,วิทย�เขตสุรินทร์)
15. มห�วิทย�ลัยวงษ์ชวลิตกุล
16. มห�วิทย�ลัยร�ชธ�นี
17. มห�วิทย�ลัยก�รจัดก�รและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
18. วิทย�ลัยนครร�ชสีม�
19. วิทย�ลัยเฉลิมก�ญจน�
20. วิทย�ลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
21. วิทย�ลัยชุมชนบุรีรัมย์
22. วิทย�ลัยชุมชนยโสธร

5. กลุ่มภาคกลางตอนบน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(สถาบันแม่ข่าย)
มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช
มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ (ศูนย์รังสิต)
มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ (วิทย�เขตส�รสนเทศ ลพบุรี)
มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�พระนครเหนือ
สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์
สถ�บันเทคโนโลยีปทุมวัน
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏพระนครศรีอยุธย�
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเทพสตรี
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏจันทรเกษม
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏพระนคร
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนดุสิต
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท�
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลธัญบุรี (วิทย�เขตปทุมธ�นี)
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลสุวรรณภูมิ
(วิทย�เขตนนทบุรี,วิทย�เขตพระนครศรีอยุธย�หันตร�,วิทย�เขตพระนครศรีอยุธย�ว�สุกรี)
มห�วิทย�ลัยรังสิต
มห�วิทย�ลัยกรุงเทพ
มห�วิทย�ลัยกรุงเทพ (วิทย�เขตรังสิต)
มห�วิทย�ลัยชินวัตร
มห�วิทย�ลัยปทุมธ�นี
มห�วิทย�ลัยรัตนบัณฑิต
มห�วิทย�ลัยอีสเทิร์นเอเชีย
มห�วิทย�ลัยเกษมบัณฑิต

5. กลุ่มภาคกลางตอนบน (ต่อ)
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

มห�วิทย�ลัยเกริก
มห�วิทย�ลัยเซนต์จอห์น
มห�วิทย�ลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มห�วิทย�ลัยศรีปทุม
มห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทย
มห�วิทย�ลัยอัสสัมชัญ
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีมห�นคร
มห�วิทย�ลัยน�น�ช�ติเอเชีย - แปซิฟิก
มห�วิทย�ลัยน�น�ช�ติเอเชีย - แปซิฟิก (วิทย�เขตมวกเหล็ก)
วิทย�ลัยดุสิตธ�นี
วิทย�ลัยเซนต์หลุยส์
วิทย�ลัยรัชต์ภ�คย์
วิทย�ลัยเซ�ธ์อีสท์บ�งกอก
วิทย�ลัยนอร์ทกรุงเทพ
วิทย�ลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
วิทย�ลัยร�ชพฤกษ์
สถ�บันบัณฑิตศึกษ�จุฬ�ภรณ์
สถ�บันเทคโนโลยีแห่งอโยธย�
สถ�บันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
สถ�บันเทคโนโลยีปัญญ�ภิวัฒน์

6. กลุ่มภาคกลางตอนล่าง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(สถาบันแม่ข่าย)
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี (วิทย�เขตส�รสนเทศร�ชบุรี)
มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์
มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ (วิทย�เขตกำ�แพงแสน, วิทย�เขตสุพรรณบุรี)
มห�วิทย�ลัยมหิดล
มห�วิทย�ลัยมหิดล (วิทย�เขตศ�ล�ย�, วิทย�เขตส�รสนเทศก�ญจนบุรี)
มห�วิทย�ลัยศิลป�กร
มห�วิทย�ลัยศิลป�กร (วิทย�เขตสน�มจันทร์, วิทย�เขตส�รสนเทศเพชรบุรี)
มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วิทย�เขตองครักษ์)
มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณ์ร�ชวิทย�ลัย
มห�วิทย�ลัยมห�มกุฎร�ชวิทย�ลัย
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครปฐม
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏหมู่บ้�นจอมบึง
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏก�ญจนบุรี
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏธนบุรี
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏบ้�นสมเด็จเจ้�พระย�
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลรัตนโกสินทร์
(วิทย�เขตศ�ล�ย�, วิทย�เขตไกลกังวล, วิทย�เขตเพ�ะช่�ง, วิทย�เขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลกรุงเทพ
(วข.เทคนิคกรุงเทพฯ, วข.พระนครใต้, วข.บพิตรพิมุข มห�เมฆ)
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลสุวรรณภูมิ (วข.สุพรรณบุรี)
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลพระนคร
(วข.เทเวศร์, วข.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์, วข.โชติเวช, วข.พระนครเหนือ, วข.พณิชยก�รพระนคร)
มห�วิทย�ลัยเวสเทิร์น
มห�วิทย�ลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย)
มห�วิทย�ลัยน�น�ช�ติแสตมฟอร์ด
มห�วิทย�ลัยสย�ม
มห�วิทย�ลัยเอเชียอ�คเนย์

6. กลุ่มภาคกลางตอนล่าง (ต่อ)
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

มห�วิทย�ลัยคริสเตียน
มห�วิทย�ลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (วิทย�เขตเฉลิมพระเกียรติ)
มห�วิทย�ลัยอัสสัมชัญ (วิทย�เขตบ�งน�)
มห�วิทย�ลัยธนบุรี
วิทย�ลัยแสงธรรม
วิทย�ลัยเซนต์เทเรซ�-อินติ
วิทย�ลัยทองสุข
วิทย�ลัยกรุงเทพธนบุรี
วิทย�ลัยเทคโนโลยีสย�ม
สถ�บันอ�ศรมศิลป์
วิทย�ลัยชุมชนสมุทรส�คร

7. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

มหาวิทยาลัยบูรพา
(สถาบันแม่ข่าย)
มห�วิทย�ลัยบูรพ� (วิทย�เขตส�รสนเทศ จันทบุรี, วิทย�เขตส�รสนเทศ สระแก้ว)
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง (ส�ข�วิทยบริก�รเฉลิมพระเกียรติ ปร�จีนบุรี)
มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ (วิทย�เขตส�รสนเทศ ศรีร�ช�)
มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ (วิทย�เขตส�รสนเทศ ชลบุรี)
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�พระนครเหนือ (วิทย�เขตปร�จีนบุรี)
มห�วิทย�ลัยศรีปทุม (วิทย�เขตชลบุรี)
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏรำ�ไพพรรณี
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร�ชนครินทร์
สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง (วิทย�เขตส�รสนเทศ ระยอง)
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลภ�คตะวันออก (วิทย�เขตบ�งพระ,วิทย�เขตจันทบุรี)
มห�วิทย�ลัยเอเชียน
วิทย�ลัยเฉลิมก�ญจน�ระยอง
วิทย�ลัยชุมชนตร�ด
วิทย�ลัยชุมชนสระแก้ว

8. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(สถาบันแม่ข่าย)
มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ (วิทย�เขตกระบี่)
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง (ส�ข�วิทยบริก�รเฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมร�ช, ตรัง)
มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ (วิทย�เขตตรัง, วิทย�เขตภูเก็ต,วิทย�เขตสุร�ษฎร์ธ�นี)
มห�วิทย�ลัยทักษิณ (วิทย�เขตพัทลุง)
สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง (วิทย�เขตส�รสนเทศ ชุมพร)
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครศรีธรรมร�ช
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏภูเก็ต
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสุร�ษฎร์ธ�นี
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลศรีวิชัย
(วิทย�เขตตรัง, วิทย�เขตนครศรีธรรมร�ช (ทุ่งใหญ่, ไสใหญ่, ขนอม) )
วิทย�ลัยศรีโสภณ
วิทย�ลัยเทคโนโลยีภ�คใต้
วิทย�ลัยต�ปี
วิทย�ลัยชุมชนพังง�
วิทย�ลัยชุมชนระนอง

9. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(สถาบันแม่ข่าย)
มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ (วิทย�เขตปัตต�นี)
มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ (วิทย�เขตส�รสนเทศ นร�ธิว�ส)
มห�วิทย�ลัยทักษิณ
มห�วิทย�ลัยนร�ธิว�สร�ชนครินทร์
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล�
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏยะล�
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลศรีวิชัย (วิทย�เขตภ�คใต้)
มห�วิทย�ลัยห�ดใหญ่
มห�วิทย�ลัยอิสล�มยะล�
วิทย�ลัยพุทธศ�สน�น�น�ช�ติ
วิทย�ลัยชุมชนสตูล
วิทย�ลัยชุมชนปัตต�นี
วิทย�ลัยชุมชนยะล�
วิทย�ลัยชุมชนนร�ธิว�ส
วิทย�ลัยชุมชนสงขล�

จำ�นวนสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดในพื้นที่
จำ�แนกตามกลุ่มเครือข่ายและประเภทสถาบัน
(รวมวิทยาเขต)

1.

ที่

รวม

(1.6) จังหวัดลำ�ปาง

รวม

(1.5) จังหวัดลำ�พูน

รวม

(1.4) จังหวัดพะเยา

รวม

(1.3) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รวม

-

-

-

-

-

-

1

-มรภ.เชียงราย

1

-มรภ.เชียงใหม่

ม.ราชภัฏ
(มรภ.)

1

1

-วข.สารสนเทศลำ�ปาง -มรภ.ลำ�ปาง
(ม.ธรรมศาสตร์)

1

-ศูนย์การศึกษา ลำ�พูน
(ม.นิด้า)

1

-วข.สารสนเทศ พะเยา
(ม.นเรศวร)

-

-

1

-ม.แม่ฟ้าหลวง

2

รวม

(1.2) จังหวัดเชียงราย

-ม.เชียงใหม่
-ม.แม่โจ้

มหาวิทยาลัย

(1.1) จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มภาคเหนือตอนบน

กลุ่มภาค/จังหวัด

1

-วข.ลำ�ปาง
(มทร.ล้านนา)

-

-

-

-

-

-

1

-วข.เชียงราย
(มทร.ล้านนา)

1

-วข.ภาคพายัพ
(มทร.ล้านนา)

ม.เทคโนโลยีราชมงคล
(มทร.)

รายชื่อสถาบัน

2

-ม.โยนก
-ว. อินเตอร์เทค-ลำ�ปาง

-

-

-

-

-

-

1

-ว.เชียงราย

3

-ม.นอร์ท-เชียงใหม่
-ม.ฟาร์อีสเทอร์น
-ม.พายัพ

มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย
เอกชน

-

-

-

-

-

-

1

-วชช.แม่ฮ่องสอน

-

-

-

-

วิทยาลัยชุมชน

รายชื่อและจำ�นวนสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดในพื้นที่ จำ�แนกตามกลุ่มเครือข่ายและประเภทสถาบัน (รวมวิทยาเขต)

5

1

1

1

4

7

รวม
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ที่

รวมกลุ่มภาคเหนือตอนบน

รวม

(1.8) จังหวัดแพร่

รวม

(1.7) จังหวัดน่าน

กลุ่มภาค/จังหวัด

7

1

- ศูนย์สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ
จ.แพร่(ม.รามคำ�แหง)

-

-

มหาวิทยาลัย

3

4

-

-

-

-

1

-วข.น่าน (มทร.ล้านนา)

ม.เทคโนโลยีราชมงคล
(มทร.)

-

-

ม.ราชภัฏ
(มรภ.)

รายชื่อสถาบัน

6

-

-

-

-

มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย
เอกชน

วชช.แพร่

2

1

-

-

วิทยาลัยชุมชน

รายชื่อและจำ�นวนสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดในพื้นที่ จำ�แนกตามกลุ่มเครือข่ายและประเภทสถาบัน (รวมวิทยาเขต)

22

2

1

รวม
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2.

ที่

-

รวม

รวม
1

-วข.สารสนเทศ
เพชรบูรณ์
(ม.นเรศวร)

-

(2.4) จังหวัดอุตรดิตถ์

(2.5) จังหวัดเพชรบูรณ์

2

1

-มรภ.เพชรบูรณ์

1

-มรภ.อุตรดิตถ์

1

-

-

-

-

1

-วข.พิษณุโลก
(มทร.ล้านนา)

-

-

-

-

1

-วข.ตาก
(มทร.ล้านนา)

ม.เทคโนโลยีราชมงคล
(มทร.)

-

-

ม.ราชภัฏ
(มรภ.)

-มรภ.พิบูลสงคราม
-ม.นเรศวร
-ศูนย์การศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก (ม.นิด้า)

1

-สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ
จ.สุโขทัย
(ม.รามคำ�แหง)

-

-

มหาวิทยาลัย

รวม

(2.3) จังหวัดพิษณุโลก

รวม

(2.2) จังหวัดสุโขทัย

รวม

(2.1) จังหวัดตาก

กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง

กลุ่มภาค/จังหวัด

รายชื่อสถาบัน

-

-

-

-

1

-ว.พิษณุโลก

-

-

1

-ว.ลุ่มน้ำ�ปิง

มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย
เอกชน
-วชช.ตาก

-

-

-

-

-

-

-

-

1

วิทยาลัยชุมชน

รายชื่อและจำ�นวนสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดในพื้นที่ จำ�แนกตามกลุ่มเครือข่ายและประเภทสถาบัน (รวมวิทยาเขต)

2

1

5

1

3

รวม
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2.

ที่

รวมภาคเหนือตอนล่าง

รวม

(2.9) จังหวัดอุทัยธานี

รวม

(2.8) จังหวัดกำ�แพงเพชร

รวม

(2.7) จังหวัดพิจิตร

รวม

(2.6) จังหวัดนครสวรรค์

กลุ่มภาค/จังหวัด

7

1

-สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดอุทัยธานี
(ม.รามคำ�แหง)

1

-วข.สารสนเทศ
กำ�แพงเพชร
(ม.นเรศวร)

-

-

1

-วข.สารสนเทศ
นครสวรรค์
(ม.มหิดล)

มหาวิทยาลัย

5

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ม.เทคโนโลยีราชมงคล
(มทร.)

1

-มรภ.กำ�แพงเพชร

-

-

1

-มรภ.นครสวรรค์

ม.ราชภัฏ
(มรภ.)

รายชื่อสถาบัน

4

-

-

-

-

-

-

2

-ม.ภาคกลาง
-ม.เจ้าพระยา

มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย
เอกชน

3

1

-วชช.อุทัยธานี

-

-

1

-วชช.พิจิตร

-

-

วิทยาลัยชุมชน

รายชื่อและจำ�นวนสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดในพื้นที่ จำ�แนกตามกลุ่มเครือข่ายและประเภทสถาบัน (รวมวิทยาเขต)

21

2

2

1

4

รวม
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กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

3.

รวม

รวม

(3.5) จังหวัดสกลนคร

(3.4) จังหวัดเลย

รวม

(3.3) จังหวัดหนองบัวลำ�ภู

รวม

(3.2) จังหวัดอุดรธานี

รวม

(3.1) จังหวัดหนองคาย

กลุ่มภาค/จังหวัด

ที่

-

-

ม.ราชภัฏ
(มรภ.)

1

- วข.สารสนเทศ
สกลนคร
(ม.เกษตรศาสตร์)

-

-

-

-

2

1

-มรภ.สกลนคร

1

-มรภ. เลย

-

-

1

-มรภ.อุดรธานี
-วข.สารสนเทศ
อุดรธานี (ม.สุรนารี)
-ศูนย์การศึกษาจังหวัด
อุดรธานี (ม.นิด้า)

1

-วข.สารสนเทศ
หนองคาย
(ม.ขอนแก่น)

มหาวิทยาลัย

1

-วข.สกลนคร
(มทร.อีสาน)

-

-

-

-

-

-

-

-

ม.เทคโนโลยีราชมงคล
(มทร.)

รายชื่อสถาบัน

-

-

-

-

1

- ว.พิชญบัณฑิต

1

- ว.สันตพล

-

-

มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย
เอกชน

-

-

-

-

1

-วชช.หนองบัวลำ�ภู

-

-

-

-

วิทยาลัยชุมชน

รายชื่อและจำ�นวนสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดในพื้นที่ จำ�แนกตามกลุ่มเครือข่ายและประเภทสถาบัน (รวมวิทยาเขต)

3

1

2

4

1

รวม
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3.

ที่

-

รวม

(3.8) จังหวัดกาฬสินธุ์

รวม

รวม
2

-ม.ขอนแก่น
-สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ
จ.ขอนแก่น (ม.รามฯ)

-

(3.7) จังหวัดมุกดาหาร

(3.9) จังหวัดขอนแก่น

3

-วข.สารสนเทศ
นครพนม
(ม.มหาสารคาม)
-ม.นครพนม
-สาขาวิทยบริหาร
เฉลิมพระเกียรติ
นครพนม
(ม.รามคำ�แหง)

มหาวิทยาลัย

รวม

(3.6) จังหวัดนครพนม

กลุ่มภาค/จังหวัด

1

-วข.ขอนแก่น
(มทร.อีสาน)

-

-

1

-วข.กาฬสินธุ์
(มทร.อีสาน)

-

-

1

-มรภ.กาฬสินธุ์

-

-

-

-

-

-

ม.เทคโนโลยีราชมงคล
(มทร.)

ม.ราชภัฏ
(มรภ.)

รายชื่อสถาบัน

3

- ม.ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
- ว.บัณฑิตเอเชีย
- ว.บัณฑิตบริหารธุรกิจ

-

-

-

-

-

-

มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย
เอกชน

-

-

-

-

1

-วชช.มุกดาหาร

-

-

วิทยาลัยชุมชน

รายชื่อและจำ�นวนสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดในพื้นที่ จำ�แนกตามกลุ่มเครือข่ายและประเภทสถาบัน (รวมวิทยาเขต)

6

2

1

3

รวม
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(3.10) จังหวัดมหาสารคาม

3.

รวมกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

รวม

(3.11) จังหวัดร้อยเอ็ด

รวม

กลุ่มภาค/จังหวัด

ที่

11

1

-วข.สารสนเทศ
ร้อยเอ็ด (ม.อุบลฯ)

1

-ม.มหาสารคาม

มหาวิทยาลัย

6

1

-มรภ.ร้อยเอ็ด

1

-มรภ.มหาสารคาม

ม.ราชภัฏ
(มรภ.)

3

-

-

-

-

ม.เทคโนโลยีราชมงคล
(มทร.)

รายชื่อสถาบัน

5

-

-

-

-

มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย
เอกชน

2

-

-

-

-

วิทยาลัยชุมชน

รายชื่อและจำ�นวนสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดในพื้นที่ จำ�แนกตามกลุ่มเครือข่ายและประเภทสถาบัน (รวมวิทยาเขต)

27

2

2

รวม
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กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

4.

รวม

(4.4) จังหวัดสุรินทร์

รวม

(4.3) จังหวัดบุรีรัมย์

รวม

(4.2) จังหวัดชัยภูมิ

รวม

(4.1) จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มภาค/จังหวัด

ที่
ม.ราชภัฏ
(มรภ.)

1

-มรภ.บุรีรัมย์

1

-มรภ.ชัยภูมิ

1

1

1

-วข.สารสนเทศ
-มรภ.สุรินทร์
( ม.ศรีนครินทรวิโรฒ)

1

-วข.สารสนเทศ
บุรีรัมย์ (ม.สุรนารี)

-

-

3

-มรภ.นครราชสีมา
-ม.เทคโนโลยีสุรนารี
-ศูนย์การศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา(นิด้า)
-สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ
นครราชสีมา
(ม.รามคำ�แหง)

มหาวิทยาลัย

1

-วข.สุรินทร์
(มทร.อีสาน)

-

-

-

-

1

-วข.ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
(มทร.อีสาน)

ม.เทคโนโลยีราชมงคล
(มทร.)

รายชื่อสถาบัน

-

-

-

-

-

-

3

-ว.นครราชสีมา
-ม.วงษ์ชวลิตกุล
-ว.เทคโนโลยีพนมวันท์

มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย
เอกชน

-

-

1

-วชช.บุรีรัมย์

-

-

-

วิทยาลัยชุมชน

รายชื่อและจำ�นวนสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดในพื้นที่ จำ�แนกตามกลุ่มเครือข่ายและประเภทสถาบัน (รวมวิทยาเขต)

3

3

1

8

รวม
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รวม

(4.8) จังหวัดยโสธร

รวม

(4.7) จังหวัดศรีสะเกษ

รวม

(4.6) จังหวัดอำ�นาจเจริญ

รวม

(4.5) จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มภาค/จังหวัด

รวมกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

4.

ที่

9

-

-

1

-สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ
ศรีสะเกษ
(ม.รามคำ�แหง)

2

-วข.สารสนเทศ
อำ�นาจเจริญ
(ม.มหิดล)
-สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ
อำ�นาจเจริญ
(ม.รามฯ)

1

-ม.อุบลราชธานี

มหาวิทยาลัย

6

-

-

1

-มรภ.ศรีสะเกษ

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ม.เทคโนโลยีราชมงคล
(มทร.)

1

-มรภ.อุบลราชธานี

ม.ราชภัฏ
(มรภ.)

รายชื่อสถาบัน

5

-

-

1

-ว.เฉลิมกาญจนา

-

-

2

-ม.ราชธานี
-ม.การจัดการและ
เทคโนโลยีอีสเทิร์น

มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย
เอกชน

2

1

-วชช.ยโสธร

-

-

-

-

-

-

วิทยาลัยชุมชน

รายชื่อและจำ�นวนสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดในพื้นที่ จำ�แนกตามกลุ่มเครือข่ายและประเภทสถาบัน (รวมวิทยาเขต)

25

1

3

2

4

รวม
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5.

ที่

รวม

(5.3) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รวม

(5.2) จังหวัดปทุมธานี

รวม

(5.1) จังหวัดนนทบุรี

กลุ่มภาคกลางตอนบน

กลุ่มภาค/จังหวัด

-

-

1

-ม.ธรรมศาสตร์
(ศูนย์รังสิต)

2

-ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
-ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

มหาวิทยาลัย

1

-วข.ปทุมธานี (ธัญบุรี)

1

-วข.นนทบุรี
(มทร.สุวรรณภูมิ)

ม.เทคโนโลยีราชมงคล
(มทร.)

1

2

-มรภ.พระนครศรีอยุธยา -วข.พระนครศรีอยุธยา
หันตรา
(มทร.สุวรรณภูมิ)
-วข.พระนครศรีอยุธยา
วาสุกรี
(มทร.สุวรรณภูมิ)

1

-มรภ.วไลยลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

-

-

ม.ราชภัฏ
(มรภ.)

รายชื่อสถาบัน

1

-ส.เทคโนโลยีแห่ง
อโยธยา

5

-ม.รังสิต
-ม.กรุงเทพ
(วข.รังสิต)
-ม.ชินวัตร
-ม.ปทุมธานี
-ม.อีสเทอร์นเอเชีย

2

-ว.ราชพฤกษ์
-ส.เทคโนโลยีปัญญา
ภิวัฒน์

มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย
เอกชน

-

-

-

-

-

-

วิทยาลัยชุมชน

รายชื่อและจำ�นวนสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดในพื้นที่ จำ�แนกตามกลุ่มเครือข่ายและประเภทสถาบัน (รวมวิทยาเขต)

4

8

5

รวม
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ที่

-

-

(5.5) จังหวัดสระบุรี

รวม

-

(5.7) จังหวัดสิงห์บุรี

รวม

(5.8) จังหวัดชัยนาท

รวม
-จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
-ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
-ส.เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง

1

รวม

(5.9) กรุงเทพมหานคร

-

-

-

-

ม.ราชภัฏ
(มรภ.)

-มรภ.จันทรเกษม
-มรภ.พระนคร
-มรภ.สวนดุสิต
-มรภ.สวนสุนันทา

-

-

-

-

1

-วข.สารสนเทศ ลพบุรี -มรภ.เทพสตรี
(ม.เกษตรศาสตร์)

-

รวม

(5.6) จังหวัดลพบุรี

-

มหาวิทยาลัย

(5.4) จังหวัดอ่างทอง

กลุ่มภาค/จังหวัด

-ม.กรุงเทพ
-ม.เกษมบัณฑิต
-ม.เกริก
-ม.เซนต์จอห์น
-ม.เทคโนโลยีมหานคร
-ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

-

-

-

-

-

-

1

-วข.มวกเหล็ก
(ม.นานาชาติเอเชียแปซิฟิก)

-

-

มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย
เอกชน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ม.เทคโนโลยีราชมงคล
(มทร.)

รายชื่อสถาบัน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

วิทยาลัยชุมชน

รายชื่อและจำ�นวนสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดในพื้นที่ จำ�แนกตามกลุ่มเครือข่ายและประเภทสถาบัน (รวมวิทยาเขต)

-

-

2

1

รวม
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ที่

รวมภาคกลางตอนบน

รวม

(5.9) กรุงเทพมหานคร (ต่อ)

กลุ่มภาค/จังหวัด

11

7

-ม.ธรรมศาสตร์
-ม.รามคำ�แหง
-ส.บัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
-ส.เทคโนโลยีปทุมวัน

มหาวิทยาลัย

7

4

-

-

-

4

ม.เทคโนโลยีราชมงคล
(มทร.)

ม.ราชภัฏ
(มรภ.)

รายชื่อสถาบัน

28

19

-ม.ศรีปทุม
-ม.หอการค้าไทย
-ม.อัสสัมชัญ
-ม.รัตนบัณฑิต
-ม.นานาชาติเอเชียแปซิฟิก
-ว.เซนต์หลุยส์
-ว.ดุสิตธานี
-ว.เซาธ์อีสท์บางกอก
-ว.นอร์ทกรุงเทพ
-ว.กรุงเทพสุวรรณภูมิ
-ว.รัชภาคย์
-ส.บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
-ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย
เอกชน

-

-

-

วิทยาลัยชุมชน

รายชื่อและจำ�นวนสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดในพื้นที่ จำ�แนกตามกลุ่มเครือข่ายและประเภทสถาบัน (รวมวิทยาเขต)

50

30

รวม
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6.

ที่

รวม

(6.5) จังหวัดสมุทรสาคร

รวม

(6.4) จังหวัดกาญจนบุรี

รวม

(6.3) จังหวัดสุพรรณบุรี

รวม

(6.2) จังหวัดราชบุรี

รวม

(6.1) จังหวัดนครปฐม

กลุ่มภาคกลางตอนล่าง

กลุ่มภาค/จังหวัด
ม.ราชภัฏ
(มรภ.)

-

-

1

-วข.สารสนเทศ
กาญจนบุรี (ม.มหิดล)

1

-ม.เกษตรศาสตร์
(วข.สุพรรณบุรี)

1

-วข.สารสนเทศ
ราชบุรี (ม. มจธ)

3

-

-

1

-มรภ.กาญจนบุรี

-

-

1

-มรภ.หมู่บ้านจอมบึง

1

-มรภ.นครปฐม
-ม.ศิลปากร
(วข.สนามจันทร์)
-ม.มหิดล (วข.ศาลายา)
-ม.เกษตรศาสตร์
(วข.กำ�แพงแสน)

มหาวิทยาลัย

-

-

-

-

1

-วข.สุพรรณบุรี
(มทร.สุวรรณภูมิ)

-

-

1

-วข.ศาลายา
(มทร.รัตนโกสินทร์)

ม.เทคโนโลยีราชมงคล
(มทร.)

รายชื่อสถาบัน

-

-

-

-

1

-ม.เวสเทิร์น

-

-

2

-ว.แสงธรรม
-ม.คริสเตียน

มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย
เอกชน

1

-วชช.สมุทรสาคร

-

-

-

-

-

-

-

-

วิทยาลัยชุมชน

รายชื่อและจำ�นวนสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดในพื้นที่ จำ�แนกตามกลุ่มเครือข่ายและประเภทสถาบัน (รวมวิทยาเขต)

1

2

3

2

7

รวม

  คู่มือการดำ�เนินงานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา 93

6.

ที่

(6.10) จังหวัดปราจีนบุรี

รวม

(6.9) จังหวัดนครนายก

รวม

(6.8) จังหวัดสมุทรปราการ

รวม

(6.7) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รวม

(6.6) จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มภาค/จังหวัด

-วข.สารสนเทศ
ปราจีนบุรี
(ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ)

1

-วข.องค์รักษ์
(ม.ศรีนครินทรวิโรฒ)

-

-

-

-

1

-วข.สารสนเทศ
เพชรบุรี (ม.ศิลปากร)

มหาวิทยาลัย

-

-

-

-

-

1

-วข.ไกลกังวล
(มทร.รัตนโกสินทร์)

-

-

ม.เทคโนโลยีราชมงคล
(มทร.)

-

-

-

-

-

-

1

-มรภ.เพชรบุรี

ม.ราชภัฏ
(มรภ.)

รายชื่อสถาบัน

-

1

-ว.เซนต์เทเรซา-อินติ

2

-ม.หัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
-วข. บางนา
(ม.อัสสัมชัญ)

-

-

2

-ม.เว็บสเตอร์
(ประเทศไทย)
-ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด

มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย
เอกชน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

วิทยาลัยชุมชน

รายชื่อและจำ�นวนสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดในพื้นที่ จำ�แนกตามกลุ่มเครือข่ายและประเภทสถาบัน (รวมวิทยาเขต)

2

2

1

4

รวม
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ที่

รวมภาคกลางตอนล่าง

รวม

(6.11) กรุงเทพมหานคร

รวม

(6.10) จังหวัดปราจีนบุรี (ต่อ)

กลุ่มภาค/จังหวัด

16

6

-ม.เกษตรศาสตร์
-ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
-ม.ศิลปากร
-ม.มหิดล
-ม.มหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย
-ม.มหามกุฎราช
วิทยาลัย

2

-สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ
ปราจีนบุรี
(ม.รามคำ�แหง)

มหาวิทยาลัย

6

2

-มรภ.ธนบุรี
-มรภ.บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

13

10

-วข.เพาะช่าง
-วข.บพิตรพิมุข
จักรวรรดิ
(มทร.รัตนโกสินทร์)
-วข.เทคนิคกรุงเทพฯ
-วข.พระนครใต้
-วข.บพิตรพิมขุ มหาเมฆ
(มทร.กรุงเทพ)
-วข.เทเวศร์
-วข.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์
-วข.โชติเวช
-วข.พระนครเหนือ
-วข.พณิชยการพระนคร
(มทร.พระนคร)

-

-

-

-

ม.เทคโนโลยีราชมงคล
(มทร.)

ม.ราชภัฏ
(มรภ.)

รายชื่อสถาบัน

15

7

-ม.สยาม
-ม.เอเชียอาคเนย์
-ม.ธนบุรี
-ว.ทองสุข
-ว.กรุงเทพธนบุรี
-ว.เทคโนโลยีสยาม
-ส.อาศรมศิลป์

-

-

มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย
เอกชน

1

-

-

-

-

วิทยาลัยชุมชน

รายชื่อและจำ�นวนสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดในพื้นที่ จำ�แนกตามกลุ่มเครือข่ายและประเภทสถาบัน (รวมวิทยาเขต)

51

25

2

รวม

  คู่มือการดำ�เนินงานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา 95

7.

ที่

รวม
(7.4) จังหวัดตราด
รวม
(7.5) จังหวัดฉะเชิงเทรา
รวม
(7.6) จังหวัดสระแก้ว
รวม
รวมกลุ่มภาคตะวันออก

รวม
(7.3) จังหวัดจันทบุรี

รวม
(7.2) จังหวัดระยอง

กลุ่มภาคตะวันออก
(7.1) จังหวัดชลบุรี

กลุ่มภาค/จังหวัด
ม.ราชภัฏ
(มรภ.)

5

2

-ม.บูรพา
-วข.สารสนเทศ ชลบุรี
(ม.ธรรมศาสตร์)
-วข.สารสนเทศ ศรีราชา
(ม.เกษตรศาสตร์)
3
-วข.สารสนเทศ ระยอง
(ม.เทคโนโลยีเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง)
1
-วข.สารสนเทศ
-มรภ.รำ�ไพพรรณี
จันทบุรี (ม.บูรพา)
1
1
-มรภ.ราชนครินทร์
1

มหาวิทยาลัย

2

-

-วข.จันทบุรี
(มทร.ตะวันออก)
1
-

1
-

-วข.บางพระ
(มทร.ภาคตะวันออก)

ม.เทคโนโลยีราชมงคล
(มทร.)

รายชื่อสถาบัน

3

-

-

1
-

2
-ว.เฉลิมกาญจนา
ระยอง

-วข.ชลบุรี (ม.ศรีปทุม)
-ม.เอเชียน

มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย
เอกชน

-วชช.สระแก้ว
1
2

-วชช.ตราด
1

-

-

-

วิทยาลัยชุมชน

รายชื่อและจำ�นวนสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดในพื้นที่ จำ�แนกตามกลุ่มเครือข่ายและประเภทสถาบัน (รวมวิทยาเขต)

1
14

1

1

3

2

6

รวม
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8.

ที่

รวม

รวม

(8.4) จังหวัดพังงา

รวม

(8.3) จังหวัดภูเก็ต

(8.2) จังหวัดตรัง

รวม

(8.1) จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มภาคใต้ตอนบน

กลุ่มภาค/จังหวัด

-

-

1

ม.เทคโนโลยีราชมงคล
(มทร.)

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

1

- วข.ตรัง
(มทร.ศรีวิชัย)

1

-มรภ.นครศรีธรรมราช -วข.นครศรีธรรมราช
(ทุ่งใหญ่, ไสใหญ่,
ขนอม)
(มทร.ศรีวิชัย)

ม.ราชภัฏ
(มรภ.)

-วข.ภูเก็ต (ม.สงขลาฯ) -มรภ.ภูเก็ต

2

-วข.สารสนเทศ ตรัง
(ม.สงขลาฯ)
-สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ
(ม.รามคำ�แหง)

2

-ม.วลัยลักษณ์
-สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ
นครศรีธรรมราช
(ม.รามคำ�แหง)

มหาวิทยาลัย

รายชื่อสถาบัน

-

-

-

-

-

-

2

-ว ศรีโสภณ
-ว.เทคโนโลยีภาคใต้

มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย
เอกชน

1

-วชช.พังงา

-

-

-

-

-

-

วิทยาลัยชุมชน

รายชื่อและจำ�นวนสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดในพื้นที่ จำ�แนกตามกลุ่มเครือข่ายและประเภทสถาบัน (รวมวิทยาเขต)

1

2

3

6

รวม
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8.

ที่

-

รวม

รวมภาคใต้ตอนบน

รวม
9

1

-วข.พัทลุง (ม.ทักษิณ)

-

(8.8) จังหวัดระนอง

(8.9) จังหวัดพัทลุง

1

-วข.สารสนเทศ ชุมพร
(ม.เทคโนโลยีฯ
ลาดกระบัง)

1

-วข.สารสนเทศ
สุราษฎร์ธานี
(ม.สงขลาฯ)

1

-วข.สารสนเทศ กระบี่
(ม.เกษตรศาสตร์)

มหาวิทยาลัย

รวม

(8.7) จังหวัดชุมพร

รวม

(8.6) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รวม

(8.5) จังหวัดกระบี่

กลุ่มภาค/จังหวัด

3

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ม.เทคโนโลยีราชมงคล
(มทร.)

1

-มรภ.สุราษฎร์ธานี

-

-

ม.ราชภัฏ
(มรภ.)

รายชื่อสถาบัน

-ว.ตาปี

3

-

-

-

-

-

-

1

-

-

มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย
เอกชน

2

-

-

1

-วชช.ระนอง

-

-

-

-

-

-

วิทยาลัยชุมชน

รายชื่อและจำ�นวนสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดในพื้นที่ จำ�แนกตามกลุ่มเครือข่ายและประเภทสถาบัน (รวมวิทยาเขต)

19

1

1

1

3

1

รวม
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9.

ที่

1

รวม

รวมภาคใต้ตอนล่าง

รวม

(9.5) จังหวัดนราธิวาส

รวม

5

2

-วข.สารสนเทศ
นราธิวาส
(ม.ธรรมศาสตร์)
-ม.นราธิวาส
ราชนครินทร์

-

-

-วข.ปัตตานี
(ม.สงขลาฯ)

(9.3) จังหวัดปัตตานี

(9.4) จังหวัดยะลา

-

-

2

-ม.สงขลานครินทร์
-ม.ทักษิณ

มหาวิทยาลัย

รวม

(9.2) จังหวัดสตูล

รวม

(9.1) จังหวัดสงขลา

กลุ่มภาคใต้ตอนล่าง

กลุ่มภาค/จังหวัด

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-วข.ภาคใต้
(มทร.ศรีวิชัย)

ม.เทคโนโลยีราชมงคล
(มทร.)

1

-มรภ.ยะลา

-

-

-

-

1

-มรภ.สงขลา

ม.ราชภัฏ
(มรภ.)

รายชื่อสถาบัน

3

-

-

1

-ม.อิสลามยะลา

-

-

-

-

2

-ม.หาดใหญ่
-ว.พุทธศาสนา
นานาชาติ

มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย
เอกชน

1

5

1

-วชช.นราธิวาส

1

-วชช.ยะลา

1

-วชช.ปัตตานี

-วชช.สตูล

1

- วชช.สงขลา

วิทยาลัยชุมชน

รายชื่อและจำ�นวนสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดในพื้นที่ จำ�แนกตามกลุ่มเครือข่ายและประเภทสถาบัน (รวมวิทยาเขต)

16

3

3

2

1

7

รวม
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