การจัดตั้งเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
หลักการและเหตุผล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้พิจำรณำเห็นว่ำ ภำยใต้กระแสโลกำภิวัฒน์ควำมก้ำวหน้ำของ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำทำให้ประชำคมโลกเชื่อมโยงกันเป็นสังคมหนึ่งเดียวและทวีกำร
แข่งขันที่รุนแรงมำกยิ่งขึ้น สถำบันอุดมศึกษำซึ่งถือว่ำเป็นหน่วยผลิตและเป็นแหล่งรวมทรัพยำกรที่มีค่ำและสำคัญ
ยิ่งของประเทศจึงไม่สำมำรถดำเนินกำรและแข่งขันได้อย่ำงโดดเดี่ยว จำเป็นจะต้องเตรียมกำรและพร้อมรับเข้ำสู่
กำรเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลำ กำรสร้ำงควำมร่วมมือและกำรทำงำนบูรณำกำรระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำและภำค
ส่วนต่ำงๆ ของประเทศ รวมทั้งกับต่ำงประเทศจะทำให้สถำบันอุดมศึกษำมีควำมเข้มแข็งเกิดกำรเกื้อกูลซึ่งกันและ
กัน มีกำรแลกเปลี่ยนและใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ ร่วมกัน กำรผนึกกำลังร่วมกันในลักษณะเครือข่ำยจึงเป็นกลยุทธ์หนึ่ง
ที่สอดคล้องเหมำะสมที่ทำให้สถำบันอุดมศึกษำมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเพิ่มขึ้น
ปัจจุบันสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้ดำเนินกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำบันอุดมศึกษำ
สร้ำงควำมร่วมมือร่วมกันปฏิบัติภำรกิจต่ำงๆ ของอุดมศึกษำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ในลักษณะเครือข่ำย
ควำมร่วมมือเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง เกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดใน
กำรดำเนินกำร สำหรับกำรดำเนินกำรในประเทศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำที่เป็นเครือข่ำยหลักในหลำยภำรกิจหลำยโครงกำร อำทิ เครือข่ำยกำร
พัฒนำบัณฑิตอุดมคติไทย เครือข่ำยบริหำรกำรวิจัย เครือข่ำยพัฒนำศักยภำพนิสิตนักศึกษำ เป็นต้น ซึ่งเครือข่ำย
ต่ำงๆ เหล่ำนี้จะมีลักษณะกำรดำเนินกำรและกำรจัดตั้งที่คล้ำยๆกัน จะแตกต่ำงกันไปบ้ำงตำมแต่วัตถุประสงค์และ
ภำรกิจของแต่ละเครือข่ำย
เพื่อให้ได้เห็นถึงภำพรวมของกำรดำเนินงำนเครือข่ำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และ
ผลักดันให้กำรดำเนินงำนในรูปแบบเครือข่ำยเป็นกลไกหนึ่งของกำรทำงำนเพื่อพัฒนำอุดมศึกษำของประเทศได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพอย่ำงจริงจังและลดควำมซ้ำซ้อนในกำรดำเนินกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำมี
แนวคิดที่จะพัฒนำให้เครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำมีควำมเข้มแข็งเป็นเครือข่ำยเพื่อพัฒนำ
อุดมศึกษำโดยถือเป็นโครงสร้ำงหนึ่งของระบบบริหำรจัดกำรอุดมศึกษำ และเป็นกลไกส่งเสริมให้สถำบันอุดมศึกษำ
สร้ำงควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติภำรกิจ เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ตลอดจนเป็น
ศูนย์กลำงกำรผลักดันเชิงนโยบำยและร่วมแก้โจทย์ปัญหำของประเทศอีกทำงหนึ่งด้วย
การจัดตั้งเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้ดำเนินกำรเรื่องกำรจัดตั้งเครือข่ำยเพื่อกำรพัฒนำอุดมศึกษำ
โดยมีสำระดังนี้
๑. มติที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้กำหนดแนวทำงและขั้นตอนในกำรจัดตั้งเครือข่ำยเพื่อ
กำรพัฒนำอุดมศึกษำ ในด้ำนรูปแบบกำรจัดตั้งเครือข่ำย กำรกำหนดสถำบันแม่ข่ำยในช่วงแรก กำรประกำศกำร
จัดตั้ง กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรอำนวยกำรกลำง กำรกำหนดกลไกกำรดำเนินงำน และกำรประชำสัมพันธ์
จำกนั้นได้นำเรื่องกำรจัดตั้งเครือข่ำยเพื่อกำรพัฒนำอุดมศึกษำเสนอต่อที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทยเพื่อ
พิจำรณำ
ที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทยในกำรประชุมวำระพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยำยน ๒๕๔๘
ณ อำคำร จำมจุรี ๔ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยได้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรจัดตั้งเครือข่ำยเพื่อกำรพัฒนำ
อุดมศึกษำ ๙ เครือข่ำย และกำรกำหนดสถำบันแม่ข่ำยในช่วงแรก รวมทั้งแนวทำงกำรดำเนินงำนเครือข่ำยเพื่อ
กำรพัฒนำอุดมศึกษำ หลังจำกนั้น สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้ดำเนินกำรจัดตั้งเครือข่ำยเพื่อกร
พัฒนำอุดมศึกษำตำมแนวทำงและขั้นตอนที่กำหนด

-๒๒. ประกาศการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้ประกำศจัดตั้งเครือข่ำยเพื่อกำรพัฒนำอุดมศึกษำ ๙
เครือข่ำย ตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง กำรจัดตั้งเครือข่ำยเพื่อกำรพัฒนำอุดมศึกษำ
ลงวันที่ ๒๐ ตุลำคม ๒๕๔๘ กำหนดรูปแบบกำรจัดตั้งเครือข่ำยเพื่อกำรพัฒนำอุดมศึกษำโดยยึดพื้นที่เป็นเกณฑ์
(area approach) ซึ่งมีข้อดีในเรื่องของควำมใกล้ชิดในพื้นที่ควำมสะดวกในกำรติดต่อประสำนงำน และมีโจทย์ใน
พื้นที่คล้ำยๆกัน โดยจัดกลุ่มอิงตำมยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดของรัฐบำล และผนวกกรุงเทพมหำนครเข้ำ
ไว้ในภำคกลำง เป็น ๙ เครือข่ำย ดังนี้
๑) เครือข่ำยอุดมศึกษำภำคเหนือตอนบน
๒) เครือข่ำยอุดมศึกษำภำคเหนือตอนล่ำง
๓) เครือข่ำยอุดมศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
๔) เครือข่ำยอุดมศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง
๕) เครือข่ำยอุดมศึกษำภำคกลำงตอนบน (รวมสถำบันอุดมศึกษำในกรุงเทพฯ)
๖) เครือข่ำยอุดมศึกษำภำคกลำงตอนล่ำง (รวมสถำบันอุดมศึกษำในกรุงเทพฯ)
๗) เครือข่ำยอุดมศึกษำภำคตะวันออก
๘) เครือข่ำยอุดมศึกษำภำคใต้ตอนบน
๙) เครือข่ำยอุดมศึกษำภำคใต้ตอนล่ำง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำจะใช้เครือข่ำยกลำงนี้เป็นแกนในกำรทำงำนเพื่อดำเนิน
ภำรกิจกำรอุดมศึกษำ รวมทั้งส่งเสริมให้เครือข่ำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำที่ดำเนินงำนอยู่ใน
ปัจจุบันปรับเข้ำสู่โครงสร้ำงเครือข่ำยกลำงต่อไป
๓. การกาหนดแม่ข่ายในช่วงแรก
หน่วยประสำนงำนกลำงที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเครือข่ำยเป็นสิ่งสำคัญของกำรทำงำนเครือข่ำย
ดังนั้นในระยะกำรก่อตั้งเครือข่ำยจึงขอควำมร่วมมือให้สถำบันอุดมศึกษำที่มีศักยภำพและควำมพร้อมทำหน้ำที่เป็น
แม่ข่ำย จำนวน ๙ แห่งดังนี้
๑) มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เป็นแม่ข่ำยเครือข่ำยอุดมศึกษำภำคเหนือตอนบน
๒) มหำวิทยำลัยนเรศวร เป็นแม่ข่ำยเครือข่ำยอุดมศึกษำภำคเหนือตอนล่ำง
๓) มหำวิทยำลัยขอนแก่น เป็นแม่ข่ำยเครือข่ำยอุดมศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
๔) มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี เป็นแม่ข่ำยเครือข่ำยอุดมศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง
๕) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เป็นแม่ข่ำยเครือข่ำยอุดมศึกษำภำคกลำงตอนบน
(รวมสถำบันอุดมศึกษำในกรุงเทพฯ)
๖) มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี เป็นแม่ข่ำยเครือข่ำยอุดมศึกษำภำคกลำงตอนล่ำง
(รวมสถำบันอุดมศึกษำในกรุงเทพฯ)
๗) มหำวิทยำลัยบูรพำ เป็นแม่ข่ำยเครือข่ำยอุดมศึกษำภำคตะวันออก
๘) มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ เป็นแม่ข่ำยเครือข่ำยอุดมศึกษำภำคใต้ตอนบน
๙) มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ เป็นแม่ข่ำยเครือข่ำยอุดมศึกษำภำคใต้ตอนล่ำง

-๓๔. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอานวยการกลาง
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำออกคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรอำนวยกำรกลำงเครือข่ำยเพื่อ
กำรพัฒนำอุดมศึกษำ (เครือข่ำยกลำง) ตำมคำสั่งคณะอนุกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ที่ ๓๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๙
กันยำยน ๒๕๕๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรอำนวยกำรเครือข่ำยเพื่อกำรพัฒนำอุดมศึกษำ โดยมีเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำเป็นประธำน รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำเป็นรองประธำน
อธิกำรบดีหรือผู้แทนสถำบันอึดมศึกษำแม่ข่ำย ผู้แทนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่เป็นส่วนส่งเสริมกำรทำงำนเครือข่ำย
ร่วมเป็นอนุกรรมกำร ทั้งนี้ คณะอนุกรรมกำรมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลักในเชิงนโยบำยและส่งเสริมสนับสนุน
ดังนี้
- ถ่ำยทอดและผลักดันนโยบำยเกี่ยวกับกำรอุดมศึกษำผ่ำนทำงเครือข่ำยที่จัดตั้งขึ้น
- ส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ำยดำเนินงำนตอบสนองนโยบำยเกี่ยวกับกำรอุดมศึกษำ โดยมุ่งเน้น
กำรใช้ทรัพยำกรและองค์ควำมรู้ร่วมกันระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำ ผู้ประกอบกำร และชุมชนท้องถิ่น
- ให้คำแนะนำเรื่องกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำย ตลอดจนกำรพัฒนำเครือข่ำยให้มีประสิทธิภำพ
เข้มแข็ง และยั่งยืน
- เป็นศูนย์กลำงรับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนรวมทั้งติดตำมประเมินผลเครือข่ำยที่จัดตั้ง
ขึ้น
- หน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๕. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค
เพือ่ ให้กำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยอุดมศึกษำภูมิภำคที่จัดตั้ง ๙ ภำค เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
และประสิทธิภำพ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้มีคำสั่งสำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ ที่ ๕๙/
๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๑ เรื่อง กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรเครือข่ำยอุดมศึกษำภูมิภำค
โดยมีองค์ประกอบ คือ อธิกำรบดีของสถำบันแม่ข่ำยเป็นประธำนกรรมกำร อธิกำรบดีสถำบันเป็นสมำชิก
ผู้แทนสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ผู้แทนภำคเอกชน องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น ผู้แทนชุมชน
ท้องถิ่น เป็นกรรมกำร โดยมีอำนำจหน้ำที่ดังนี้
๑. จัดทำแผนยุทธศำสตร์ และ/หรือ แผนกำรดำเนินงำนของเครือข่ำยที่สอดคล้องกับแผนกำร
อุดมศึกษำและนโยบำยกำรอุดมศึกษำ รวมทั้งจัดทำแผนงำน โครงกำรและกิจกรรมประจำปีเพื่อขอรับกำร
สนับสนุนงบประมำณจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
๒. สนับสนุนกำรใช้องค์ควำมรู้และทรัพยำกรร่วมกันของสถำบันสมำชิกในเครือข่ำยเพื่อ
ก่อให้เกิดควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและผลิตผลที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของสังคม และชุมชนท้องถิ่น
๓. จัดทำระเบียบบริหำรเครือข่ำยอุดมศึกษำ ระเบียบกำรเงิน และระเบียบอื่นที่จำเป็นต่อกำร
บริหำรจัดกำรเครือข่ำย
๔. จัดตั้งคณะอนุกรรมกำร คณะทำงำนเพื่อดำเนินกำรในควำมรับผิดชอบของเครือข่ำยและแจ้ง
ให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำทรำบ
๕. จัดทำระบบฐำนข้อมูลและระบบสำรสนเทศของเครือข่ำย
๖. กำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนของเครือข่ำยย่อย และรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนให้คณะอนุกรรมกำรอำนวยกำรเครือข่ำยเพื่อพัฒนำอุดมศึกษำ และสำนักงำนคณะกรรมำกำรกำรอดุม
ศึกษำทรำบ
๗. ทำหน้ำที่เลขำนุกำรของเครือข่ำย
๘. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

-๔๖. จานวนสมาชิกสถาบันอุดมศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค
เครือข่ำยอุดมศึกษำภูมิภำคทั้ง ๙ เครือข่ำยหลัก มีจำนวนสมำชิกสถำบันอุดมศึกษำแต่ละ
เครือข่ำย สรุปดังนี้
ตารางแสดงจานวนสมาชิกสถาบันอุดมศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค
เครือข่ำยอุดมศึกษำภูมภิ ำค
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

เครือข่ำยอุดมศึกษำภำคเหนือตอนบน
เครือข่ำยอุดมศึกษำภำคเหนือตอนล่ำง
เครือข่ำยอุดมศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เครือข่ำยอุดมศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง
เครือข่ำยอุดมศึกษำภำคกลำงตอนบน
เครือข่ำยอุดมศึกษำภำคกลำงตอนล่ำง
เครือข่ำยอุดมศึกษำภำคตะวันออก
เครือข่ำยอุดมศึกษำภำคใต้ตอนบน
เครือข่ำยอุดมศึกษำภำคใต้ตอนล่ำง
รวม

รัฐ
๓
๑
๓
๒
๙
๖
๑
๑
๓
๒๙

สถำบันอุดมศึกษำในสังกัด/กำกับ
รำชภัฏ
รำชมงคล เอกชน
ว.ชุมชน
๓
๑
๖
๒
๕
๔
๓
๖
๔
๒
๖
๑
๖
๒
๗
๒
๒๖
๖
๓
๑๔
๑
๒
๑
๒
๒
๓
๓
๒
๒
๑
๓
๕
๔๐
๙
๖๘
๑๙

รวม
๑๕
๑๓
๑๕
๑๗
๔๔
๓๐
๘
๙
๑๔
๑๖๕

๗. การดาเนินงานเครือข่ายเชิงประเด็นหรือเครือข่ายย่อย
เครือข่ำยอุดมศึกษำที่กำหนดเป็น ๙ เครือข่ำยตำมเขตพื้นที่ที่กำหนด แต่ละเครือข่ำยอำจเป็น
เครือข่ำยใหญ่ มีจำนวนสถำบันอุดมศึกษำเป็นสมำชิกจำนวนมำก ในกำรจัดกิจกรรมบำงกิจกรรม หำกดำเนินกำร
ในลักษณะร่วมกันทุกสถำบันอำจเกิดควำมไม่คล่องตัว หรือบำงสถำบันอำจไม่มีควำมจำเป็นต้องเข้ำร่วมบำง
กิจกรรม และกำรดำเนินกิจกรรมในลักษณะเครือข่ำยเชิงประเด็นหรือเครือข่ำยย่อยจะทำให้เกิดประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลมำกกว่ำ ก็อำจจัดให้มีกำรดำเนินกิจกรรมในลักษณะเครือข่ำยเชิงประเด็นหรือเครือข่ำยย่อย
ภำยในเครือข่ำยใหญ่ โดยมีสถำบันใดสถำบันหนึ่งที่มีศักยภำพควำมพร้อมทำหน้ำที่สถำบันแม่ข่ำยของเครือข่ำย
เชิงประเด็น ทั้งนี้ เพื่อให้เหมำะสมสอดคล้องกับลักษณะกิจกรรม กำรดำเนินงำนในลักษณะเครือข่ำยเชิงประเด็นนี้
ได้แก่ โครงกำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐำนรำกหญ้ำ โครงกำรหน่วยบ่มเพำะวิสำหกิจ
โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำสหกิจศึกษำ เป็นต้น
นอกจำกนี้ กำรดำเนินงำนเครือข่ำยเชิงประเด็นที่มีอยู่ก่อนแล้วก็มีอยู่เป็นจำนวนมำก รวมทั้งมี
ควำมหลำกหลำยในประเด็นหรือวัตถุประสงค์ของเครือข่ำย ซึ่งมีทั้งเครือข่ำยที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำส่งเสริมให้จัดตั้งขึ้นโดยมีงบประมำณสนับสนุน และเครือข่ำยที่สถำบันอุดมศึกษำรวมตัวกันจัดตั้งขึ้นเอง
ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมำก โดยแต่ละเครือข่ำยจะมีคณะกรรมกำรของแต่ละเครือข่ำยทำหน้ำที่บริหำรจัดกำรเครือข่ำย
เครือข่ำยเชิงประเด็นดังกล่ำวนี้ บำงเครือข่ำมีกำรแบ่งกลุ่มกำรดำเนินกำรออกเป็นเครือข่ำยตำม
ภูมิภำคหรือในเชิงพื้นที่ด้วย ซึ่งทำให้มีลักษณะที่เป็นทั้งเครือข่ำยเชิงประเด็นและเครือข่ำยเชิงพื้นที่ แต่ว่ำกำร
จัดแบ่งพื้นที่ของเครือข่ำยเหล่ำนี้ยังไม่ตรงกับเครือข่ำยอุดมศึกษำภูมิภำคที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
ได้จัดตั้งขึ้น ดังนั้น สำหรับเครือข่ำยที่จะผนวกเข้ำสู้เครือข่ำยอุดมศึกษำภูมิภำคของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำควรจะต้องมีกำรพิจำรณำปรับจำนวนเครือข่ำย และจำนวนสถำบันสมำชิกในเครือข่ำยให้สอดคล้องกับ
เครือข่ำยอุดมศึกษำภูมิภำคตำมควำมเหมำะสมต่อไป

-๔๘. สรุปโครงการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
กล่ำวโดยสรุปแล้วเครือข่ำยเพื่อกำรพัฒนำอุดมศึกษำจะประกอบไปด้วยเครือข่ำยในระดับต่ำงๆ
ดังนี้
๑) เครือข่ำยอำนวยกำรกลำง (หรือเรียกว่ำ เครือข่ำย A) เป็นเครือข่ำยอำนวยกำรระดับ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ทำหน้ำที่ในด้ำนกำรกำหนดและส่งผ่ำนนโยบำยไปยังเครือข่ำยอุดมศึกษำ
ภูมิภำค (๙ เครือข่ำย) ส่งเสริม สนับสนุน ประสำนให้คำแนะนำ และติดตำมกำรประเมินผลกำรดำเนินงำน
เครือข่ำยเพื่อกำรพัฒนำอุดมศึกษำ มีองค์กรที่ทำหน้ำที่บริหำรจัดกำร คือ อนุกรรมกำรกำรอำนวยกำรเครือข่ำย
เพื่อกำรพัฒนำอุดมศึกษำ ซึ่งมีเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำเป็นประธำนแต่งตั้งโดยคณะอนุกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ
๒) เครือข่ำยอุดมศึกษำภูมิภำค (หรือเรียกว่ำ เครือข่ำย B) เป็นเครือข่ำยกลำงในระดับภูมิภำค ๙
เครือข่ำย ทำหน้ำที่บริหำรจัดกำรเครือข่ำยในระดับพื้นที่ รับและส่งผ่ำนนโยบำยจำกเครือข่ำยอำนวยกำรกลำงไป
ดำเนินกำรหรือส่งผ่ำนไปยังเครือข่ำยเชิงประเด็นหรือเครือข่ำยย่อย รวมทั้ง กำกับ ติดตำมและประเมินผลกำร
ดำเนินงำนของเครือข่ำยเชิงประเด็น มีองค์กรที่ทำหน้ำที่บริหำรจัดกำร คือ คณะกรรมกำรบริหำรเครือข่ำย
อุดมศึกษำภูมิภำค มีอธิกำรบดีของสถำบันแม่ข่ำยเป็นประธำน แต่งตั้งโดยประธำนคณะอนุกรรมกำรอำนวยกำร
เครือข่ำยเพื่อกำรพัฒนำอุดมศึกษำ
๓) เครือข่ำยเชิงประเด็น (หรือเรียกว่ำ เครือข่ำย C) เป็นเครือข่ำยที่อยู่ในกำกับดูแลของ
เครือข่ำยอุดมศึกษำภูมิภำค ทำหน้ำที่ตำมวัตถุประสงค์และภำรกิจเฉพำะด้ำน ซึ่งอำจจะเป็น Agenda based, Issue
based หรือ Function based มีองค์กรที่ทำหน้ำที่บริหำรจัดกำรในรูปคณะกรรมกำร/คณะอนุกรรมกำร มีอธิกำรบดี
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกสถำบันแม่ข่ำยของเครือข่ำยเชิงประเด็นเป็นประธำน แต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริหำร
เครือข่ำยอุดมศึกษำภูมิภำค เครือข่ำย ๓ ระดับนี้สำมำรถแสดงเป็นโครงสร้ำงเครือข่ำยเพื่อกำรพัฒนำอุดมศึกษำได้
ดังนี้
แผนภูมิโครงสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาแยกตามระดับเครือข่าย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
สกอ.
เครือข่ายอานวยการกลาง (เครือข่าย A)
คณะอนุกรรมการอานวยการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา

เครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค (เครือข่าย B)
คณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภูมภิ าค (๙ ชุด)

เครือข่ายเชิงประเด็น ( เครือข่าย C )
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการการบริหารเครือข่ายเชิงประเด็น

-๕-

เครือข่ำยเพื่อกำรพัฒนำอุดมศึกษำเป็นเครือข่ำยกลำงเชื่องโยงระหว่ำงสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำและสถำบันอุดมศึกษำทั่วประเทศ โดยถือเป็นโครงสร้ำงหนึ่งในระบบอุดมศึกษำ เพื่อทำหน้ำที่เป็น
กลไกหลักในกำรผลักดันเชิงนโยบำย กำรเชื่อมโยงกำรดำเนินกำรตำมภำรกิจหลักของอุดมศึกษำของประเทศ ที่
มุ่งเน้นกำรใช้ทรัพยำกรและองค์ควำมรู้ร่วมกันระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำ ผู้ประกอบกำร และชุมชนท้องถิ่น อย่ำง
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ตลอดจนกำรพัฒนำเครือข่ำยให้มีประสิทธิภำพ เข้มแข็งและยั่งยืนเพื่อกำรพัฒนำ
เครือข่ำยอุดมศึกษำของประเทศ
อนึ่งกำรดำเนินงำนในลักษณะเครือข่ำยเพื่อกำรพัฒนำอุดมศึกษำนี้สนองตอบต่อแผนอึดมศึกษำ
ระยะยำว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ ( พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) อีกทั้ง จะเป็นกำรกระจำยอำนำจกำรบริหำรจัดกำรจำก
สำนักงำนกำรอุดมศึกษำไปยังเครือข่ำยอุดมศึกษำภูมิภำค ๙ เครือข่ำย และเชื่องโยงไปสู่เครือข่ำยเชิงประเด็นเพื่อ
นำเสนอโครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ ซึ่งเป็นกำรเปลี่ยนแปลงกำรบริหำรจำก Centralization ไปสู้ Decentralization และ
จำก Top Down ไปสู่ Bottom up เป็นกำรสอดคล้องกับหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีด้วย
*********************

