
 

 



  
 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
             

“....การทีต่ ัง้มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชน้ี 

ถือวา่เป็นมหาวทิยาลยัสมยัใหมท่ี่จะใหผู้ท้ีมี่ความสามารถ 

ทีจ่ะเรยีนศึกษาวทิยาการ วชิาการกา้วหนา้กวา้งขวางได ้

เพราะวา่ไดช้ือ่วา่คนไทยก็มีเฉลียวฉลาดแตข่าดโอกาส 

ทีจ่ะไดข้ยายความรู ้ความสามารถของตน 

คนฉลาดทีไ่ดแ้สดงแลว้วา่เม่ือมีโอกาส ก็ไปเรยีนในช ัน้สูง 

จะเรยีกไดว้า่ทดัเทยีมอารยประเทศไมแ่พค้นอืน่ 

อาจจะดกีวา่คนอืน่ดว้ยซ า้ 

ฉะนัน้ก็สมควรที่จะบริการใหแ้ก่ประชาชนคนไทย 

ไดมี้โอกาสทีจ่ะเลา่เรยีน....” 

พระราชด ารสัของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู ่พระราชทานในโอกาสทีศ่าสตราจารย ์ดร.วิจิตร ศรีสะอา้น 

อธิการบดีมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช น านายมงคล กาญจนพาสน ์ทูลเกลา้ฯ ถวายโอนโฉนดทีด่นิเพือ่พระราชทานแก่

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เมือ่วนัจนัทร์ที ่5 พฤศจิกายน 2524  



ค ำน ำ 

มหาวิทยาลัยไดด้ าเนินการตามวัตถปุระสงคท่ี์ก าหนดในพระราชบัญญัติ ตลอดระยะเวลา 

35 ปีท่ีผา่นมา ดว้ยการจดัการศึกษา รวมไปถึงการวิจัย การบริการวิชาการแก่สงัคม และการท านุ

บ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม อันส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนษุยแ์ละสงัคมอย่างกวา้งขวาง ทั้ง

การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดงันัน้ การจัดท าแผนพัฒนาหรือ

แผนยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่ีผ่านมา จึงตั้งอยู่บนพ้ืนฐานผลประโยชนท่ี์เกิดแก่บคุคลท่ีเขา้

ศึกษาในหลกัสตูรตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลยั ตลอดจนยังส่งผลตอ่สงัคมโดยรวมผ่านการด าเนินงาน

ตามพันธกิจทั้ง 4 ดา้นของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนา

ทรัพยากรมนษุยใ์หม้ีคณุภาพสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ยืน และการสรา้ง

สงัคมแห่งการเรียนรู ้โดยการส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต ซ่ึงเป็นการสรา้งผลลัพธ ์และ

ผลกระทบทางบวกแกส่งัคมตลอดมา  

กอปรกบัสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์รายรอบทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องหลายประการ ทั้งการเปลี่ยนแปลงดา้นประชากร ดา้นเทคโนโลยี        

ดา้นพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม ดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดา้นตลาดแรงงาน และดา้น

ประชาคมอาเซียน ปัจจัยตา่งๆ เหล่านี้ ย่อมสง่ผลกระทบตอ่การด าเนนิงานของมหาวิทยาลยัไมม่าก

ก็นอ้ย ดงันัน้ การด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามวัตถปุระสงคข์องการกอ่ตัง้ ปณิธาน และวิสยัทศันใ์หป้ระสบผลส าเร็จ

นัน้ มหาวิทยาลยัจึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่ตอ้งมีการวางทิศทางที่จะกา้วตอ่ไปในอนาคตใหเ้ห็นอย่างชดัเจน 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของสงัคมและโลกท่ีเปลี่ยนไป 

จาก เหตุผลความจ า เ ป็นดัง ท่ี กล่ าวมา  มหา วิทยาลัย จึง ได ้จัดท า  “ แผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2556-2570) ขึ้น ซ่ึงเป็นแผนระยะยาว

ฉบบัแรก รวมทัง้มีการจดัท า “แผนยทุธศาสตร ์มสธ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560)” ไปพรอ้มกนั 

ซ่ึงจะช่วยใหเ้ห็นความเชื่อมโยงและการถ่ายทอด แผนมหาวิทยาลยัจากระยะยาว สูแ่ผนระยะกลาง ใน

ระยะ 5 ปีแรก จึงนบัเป็นความทา้ทายของมหาวิทยาลยัอย่างส าคญั ท่ีจ าเป็นท่ีตอ้งอาศัยทีมผูบ้ริหาร 

บคุลากรทกุฝ่ายทัง้สายวิชาการ บคุลากรสายสนบัสนนุ รวมทั้งเครือขา่ยทั้งในและตา่งประเทศ ผนึก

ก าลังในการท างานอย่างหนักและท างานอย่างเป็นระบบในเชิงบรูณาการแบบ One-Team ภายใต้

กรอบทิศทางท่ีมหาวิทยาลยัวางไวใ้นระยะยาว 15 ปี ในการไปสู่วิสยัทัศน ์“กำรเป็นมหำวิทยำลยั

เปิดชัน้น ำของโลก ท่ีใชร้ะบบกำรศึกษำทำงไกลใหก้ำรศึกษำตลอดชีวิตส ำหรบัทกุคน” อัน

เป็นเป้าหมายสงูสดุตามปณิธานของมหาวิทยาลยั และการยืนหยดัเพื่อรบัใชส้งัคมตลอดไป  

การจัดท าแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2556-

2570)  มหาวิทยาลัยไดม้ีการศึกษาขอ้มลูต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับการพัฒนาอดุมศึกษาทั้งในและ

ตา่งประเทศ  และการวิเคราะหป์ระเมินสถานการณข์ององคก์ร ไดแ้ก่ การวิเคราะห ์SWOT Analysis 

การใหค้วามส าคญัตอ่การก าหนดคณุคา่ของมหาวิทยาลยั วัฒนธรรมองคก์ร ท่ีทกุส่วนตอ้งร่วมแรง

ร่วมใจกันน าพาองคก์รนี้ไปสู่การบรรลวิุสัยทัศนใ์หไ้ด ้   นอกจากนี้ไดจ้ัดใหม้ีการระดมสมองในการ

ประชมุสมัมนา เร่ือง “การจัดท าแผน มสธ.ระยะ 15-5-4 ปี” ในวันท่ี 13-15 พฤศจิกายน 2556 

เพื่อใหผู้บ้ริหารมหาวิทยาลยั, กรรมการสภามหาวิทยาลยั, ประธานคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา 
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12 สาขา, ผูอ้ านวยการส านกั/สถาบัน,  ผูอ้ านวยการกอง  และบคุลากรท่ีเกี่ยวขอ้ง ไดร้่วมประชมุ

ระดมสมองฯ ดงักล่าว หลงัจากนัน้ไดร้วบรวมขอ้มลูผลการประชมุระดมสมองฯ เสนอส่วนประกอบ

ของแผน มสธ.ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2556-2570) ตอ่ท่ีประชมุประสานนโยบายในการประชมุ วันพธุท่ี 

19 กมุภาพันธ ์2557 และ น าเสนอร่าง “แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช ระยะยาว 15 ปี 

(พ.ศ.2556-2570)”  ต่อท่ีประชมุผูบ้ริหารมหาวิทยาลัย ใหข้อ้เสนอแนะ ในวันพธุท่ี 2 กรกฎาคม 

2557 โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชมุผูบ้ริหารในการประชมุครัง้ที่ 12/57 เมื่อวันองัคารที่ 15 

กรกฎาคม 2557 และผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชมุครั้งท่ี 7/2557 วันท่ี 

25 กรกฎาคม 2557 

 ฝ่ายวางแผนและวิจัย ขอขอบคณุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคณุวฒิุ  ตลอดจน 

ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั และผูเ้กี่ยวขอ้งทกุท่านท่ีไดร้่วมแสดงความคิดเห็นใหข้อ้เสนอแนะในการจัดท า

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2556-2570) ไดส้ าเร็จลลุ่วง

ดว้ยดีจากความร่วมมือของทกุท่าน จึงขอขอบคณุมา ณ โอกาสนีด้ว้ย 

 

 

      (รองศาสตราจารย ์ดร.จกัรกฤษณ ์ ศิวะเดชาเทพ) 

               รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจยั 

        กรกฎาคม 2557 

 

 



 
 

(1) 

 

บทสรปุส ำหรบัผ ูบ้รหิำร 

แผนพฒันามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2556-2570) เป็นแผน

ระยะยาวฉบบัแรก  ท่ีมีทิศทางการพฒันาสอดคลอ้งกบักรอบแผนอดุมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบบัที่ 

2 (2551-2565) และทิศทางแนวโนม้เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ท่ีเนน้การสรา้งดลุยภาพ

ระหว่างการแขง่ขนัและการพัฒนาท่ียัง่ยืน และใชเ้ป็นเข็มทิศในการบริหารมหาวิทยาลยัใหส้อดคลอ้ง

กับสถานการณ์ และปัจจัยแวดลอ้มต่างๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปไดอ้ย่างเท่าทัน  และใหผู้บ้ริหารใชเ้ป็น

แผนแม่บทในการวางนโยบาย มาตรการในการบริหารมหาวิทยาลัยให้สอดคลอ้งกับทิศทางท่ี

มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ภายใตก้รอบทิศทางท่ีมหาวิทยาลัยวางไวใ้นระยะยาว 15 ปี ในการไปสู่

วิสัยทัศน ์“เป็นมหำวิทยำลยัเปิดชัน้น ำของโลก ท่ีใชร้ะบบกำรศึกษำทำงไกลใหก้ำรศึกษำ

ตลอดชีวิตส ำหรบัทกุคน” อนัเป็นเป้าหมายสงูสดุตามปณิธานของมหาวิทยาลยั    

การจัดท าแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2556-

2570)  มหาวิทยาลัยไดน้ าเคร่ืองมือการบริหารจัดการสมัยใหม่   ท่ีเกี่ยวขอ้งกับกระบวนการ

วิเคราะหแ์ละประเมินสถานการณ์ขององคก์ร โดยการพิจารณาถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์

ตา่งๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบดา้น ไดแ้ก่ การวิเคราะห ์SWOT Analysis การใหค้วามส าคัญต่อ

การก าหนดคณุค่ำ (Value)  ระดับมหาวิทยาลัย ไดแ้ก่ 1) มีบทบาทโดดเด่นในสังคม โดยเป็นแหล่ง

เรียนรูเ้ปิดในระดับอดุมศึกษา ส าหรับทกุคน(Open for all)  2) เป็นผูน้ าทางการสรา้งนวัตกรรมระบบ

การศึกษาทางไกล ส าหรับการเรียนรูต้ลอดชีวิต  3) บคุลากร “มีสขุภาวะในการท างาน” และ 4) ส่งเสริม

กิจกรรมทกุดา้นเพ่ือความส าเร็จในการเรียนรูข้องนักศึกษาทกุคน โดยมี วฒันธรรมองคก์ร (STOU 

Culture) “ร่วมแรงใจ ใฝ่คณุธรรม น ำสิ่งใหม่ เรียนร ูไ้ดท้กุท่ีทกุเวลำ” S = Synergy หมายถึง 

ร่วมแรงใจ, T = Transparency หมายถึง ใฝ่คณุธรรม, O = Originality หมายถึง น าสิ่งใหม่ และ  

U = Ubiquitous Learning หมายถึง เรียนรูไ้ดท้กุท่ีทกุเวลา  และเพ่ือใหม้หาวิทยาลยัมีกรอบทิศทาง

ในการพัฒนาระยะยาว 15 ปี   จึงก าหนดเป้าหมายการพัฒนาในระดบัมหาวิทยาลยั/ระดบัคณุภาพ 

แบ่งตามชว่งเวลาออกเป็น 3 ระยะ คือ 

ช่วงปี เป้ำหมำยระดบัมหำวิทยำลยั / ระดบัคณุภำพ 

ชว่ง 5 ปีแรก 

   (พ.ศ.2556- 2560) 

- มุง่ส ูอ่นัดบั1ใน 1000 ของระดบัโลก และ 

- ย่ืนรับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคณุภาพแห่งชาติ  (Thailand Quality 

Award: TQA) 

ชว่งปีที่ 10 

(พ.ศ. 2561-2565) 

- มุง่ส ูอ่นัดบั 1 ใน 500 ของระดบัโลก และ 

- ไดร้ับรางวัลการควบคมุคณุภาพทัว่ทั้งองค์กร (Total Quality Control : 

TQC) 

ชว่งปีที่ 15 

(พ.ศ. 2566-2570) 

- มุง่ส ูอ่นัดบั 1 ใน 100 ของระดบัโลก และ 

- ไดร้ับรางวลัคณุภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) 
 

การพัฒนาในแผนพัฒนา มสธ. ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2556-2570) ทกุส่วนตอ้งร่วมแรง

ร่วมใจกนัน าพาองคก์รนี้ไปสู่การบรรลวิุสัยทัศน ์โดยมุ่งพัฒนาองคก์รสู่วิสยัทัศน ์ดว้ยการปรับตวั

ใหส้อดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มของสังคมโลกและสภาพแวดลอ้มท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างสมดลุและ

ยัง่ยืน ภายใตอ้ัตลักษณ์และพันธกิจหลักในการรับใชส้ังคมทั้ง 5 ดา้น และการบริหารงานเชิง

ยทุธศาสตรข์บัเคลื่อนดว้ย 10 ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ส าคญั และมี 16 เป้าประสงค ์ของแผนฯ 15 ปี 

ซ่ึงไดก้ าหนดไวอ้ย่างเป็นรปูธรรม  คือ   



 
 

(2) 

 

ประเด็นยทุธศำสตร ์ เป้ำประสงค ์

พนัธกิจท่ี 1 :  พัฒนาระบบการศึกษาทางไกล โดยมุง่ผลิตบัณฑติทกุระดบัเพ่ือตอบสนองตอ่การพัฒนา

ประเทศ ภมูภิาค และโลก 

ยทุธศำสตรท่ี์ 1 : เพ่ิมศักยภาพบัณฑิต 

/  ก า ลั ง ค น ใ ห้ มี คุณ ภ า พ แ ล ะ ขี ด

ความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับ

สากล 

1.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคน ใหม้ีคณุลักษณะที่

พึงประสงค์ตามมาตรฐานและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ให้มีคุณภาพตอบสนองพลวัตของการจ้างงานและการ

แขง่ขนัในระดบัสากล 

ยทุธศำสตรท่ี์ 2 : พัฒนาความเขม้แข็ง

ทางวิชาการให้สามารถแข่งขันได้ และ

ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่สากล

ตามอตัลกัษณ ์ของสถาบัน 

2.1 เพ่ือสรา้งมาตรฐานการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล 

และบคุลากรทางการศึกษาตามอัตลักษณข์องมหาวิทยาลัย 

ให้มีความเขม้แข็งทางวิชาการ และสามารถแข่งขันเป็นที่

ยอมรับในระดบัชาติและนานาชาติ 

ยทุธศำสตรท่ี์ 3 : ยกระดบัคณุภาพการ

ใหบ้ริการการศึกษาสูส่ากล 

3.1 เพ่ือสรา้งระบบบริการการศึกษาที่ผูร้ับบริการสามารถ

เขา้ถึงไดส้ะดวกรวดเร็วและมีความพึงพอใจทั้งในระดับชาติ

และสากล 

พนัธกิจท่ี 2 :  วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู ้ดา้นการศึกษาทางไกลและองค์ความรูด้า้นการ

พัฒนาประเทศอย่างยัง่ยืน  

ยทุธศำสตรท่ี์ 4 : พัฒนาการวิจัยและ

สรา้งนวัตกรรม เพ่ือสนบัสนนุการเรียน

การสอนทางไกลและการพัฒนาประเทศ 

4.1 เพ่ือน าผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรา้งสรรค์ไป

เผยแพร่ และน าไปใชป้ระโยชน์เชิงนโยบายต่อการพัฒนา

สถาบัน สงัคม และการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ยืน 

4.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านบริหาร

งานวิจยั นวตักรรม และงานสรา้งสรรค ์

4.3  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพยกระดับขดีความสามารถงานวิจัยสู่

ระดบัสากลเพ่ือเป็นมหาวิทยาลยัเปิดที่มกีารวิจยัชัน้น า 

พนัธกิจท่ี 3 :  บริการวิชาการโดยพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ ชมุชน และ องค์กร สถาบันในสังคมเพ่ือ

น าไปสูส่งัคมแห่งการเรียนรูแ้ละสงัคมฐานความรู ้

ยทุธศำสตรท่ี์ 5  : พัฒนาคณุภาพการ

ใหบ้ริการวิชาการแก่สังคมและมุ่งขยาย

โอกาสทางการศึกษาและการศึกษา

ตอ่เนือ่งตลอดชวิีต 

5.1 เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ให้มีคุณภาพ สามารถตอบสนองต่อการพัฒนา

ประเทศอย่างยัง่ยืน 

5.2  เพ่ือบริการวิชาการ วิชาชีพแก่สังคมเพ่ือใหเ้กิดสังคม

แห่งการเรียนรู ้

พนัธกิจท่ี 4 :  อนรุักษ ์สง่เสริม พัฒนา และเผยแพร่ศิลปะและวฒันธรรมของชาติ 

ยทุธศำสตรท่ี์ 6  : ส่งเสริมท านบุ ารงุ 

ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาอุทยาน

การศึกษา เพ่ือเผยแพร่และธ ารงไวซ่ึ้ง

เอกลกัษณข์องชาติอย่างยัง่ยืน 

6.1 เพ่ือพัฒนาอทุยานการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ภมูิ

ปัญญาท้องถ่ินเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่มีความสมดุลและ

ความสมัพันธอ์นัดีระหวา่งวฒันธรรมที่หลากหลาย 

6.2 เพ่ือบูรณาการกิจกรรมดา้นศิลปวัฒนธรรมและภมูิ

ปัญญาทอ้งถ่ินกบัการเรียนการสอน 

6.3 เพ่ือสรา้งวฒันธรรมการสื่อสารที่มคีณุค่าในวิถีไทย 

พนัธกิจท่ี 5 :  พัฒนาองคก์รสูก่ารเป็นมหาวิทยาลยัเปิดชัน้น าของโลก 

ยทุธศำสตรท่ี์ 7 :  พัฒนาระบบบริหาร

จัดการเ พ่ือมุ่งสู่ การเ ป็นองค์กรที่มี

ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ส ู ง  : High Performance 

Organization (HPO) 

7.1  เพ่ือขบัเคลื่อนสูก่ารเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ ที่มุง่ส ูก่าร

เป็นองคก์รที่มผีลสมัฤทธิ์สงู และมอิีสระในการบริหารจดัการ   ภายใต้

หลกัธรรมาภิบาลทกุภาคสว่น 

7.2  เพ่ือสรา้งความมัน่คงทางการเงินที่ท าใหม้หาวิทยาลัย

สามารถพัฒนาไดอ้ย่างยัง่ยืน 
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ยทุธศำสตรท่ี์ 8 :  สรา้งความเขม้แข็ง

ของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

วัฒนธรรมองค์กร และมุ่งสู่การเป็น

สากล - STOU Culture 

8.1 เพ่ือพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบคุคลที่ตอบสนองตอ่การ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและบุคลากร

สามารถปฏิบัติงานอย่างมคีวามสขุ 

ยทุธศำสตร์ท่ี  9  :  น า ไอ ซีที ม า ใ ช ้

ขบัเคลื่อนมหาวิทยาลัย ในทกุพันธกิจ - 

i-DU (ICT-Driven University) 

9.1 เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีมาตรฐานและทันสมัย

ส าหรับใชใ้นการบริหารการบริการ และการจัดการเรียนการสอน

ทางไกลที่ตอ้งทันสมัยหลากหลาย ผูเ้รียนสามารถเลือกใชไ้ดต้าม

อธัยาศัย 

ยทุธศำสตรท่ี์ 10  : พัฒนาโครงสรา้ง

พ้ืนฐานดา้นกายภาพที่เอ้ือต่อการท างาน

และการเรียนรู ้

10.1 เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางดา้นสาธารณูปโภค และ

สาธารณปูการที่เป็นมาตรฐานและเพียงพอ 

รวม 5 พนัธกิจ 

      10 ประเด็นยทุธศำสตร ์

 

รวม 16 เป้ำประสงค ์

ตลอดจนใหค้วามส าคัญกับการก าหนดตวัชี้วัดความส าเร็จระดับ Corporate KPI ซ่ึงแบ่งเป้าหมาย

ออกเป็น 3 ระยะ โดยมีตัวชี้วัดความส าเร็จในระดับผลผลิต (Output) ผลผลัธ์ (Outcome) และ

ผลกระทบ (Impact) โดยในชว่ง 5 ปีแรก มีตวัชี้วัดจ านวน 71 ตวั  ในชว่ง 10 ปี(ระยะสอง)  และ 15 

ปี(ระยะสดุทา้ย) มี จ านวน 84 ตว้ เพื่อใชว้ัดความส าเร็จของแผนฯ ผ่านแผนยทุธศาสตร ์มสธ. ระยะ 

5 ปี และถ่ายทอดลงสูแ่ผนปฏิบตัริาชการ 4 ปี และแผนปฏิบตัริาชการประจ าปี ตามล าดบั 
 

 การติดตามประเมินผลแผน  เร่ิมด าเนินการเมื่อแผนพัฒนาฯ ระยะยาว15 ปี ไดร้ับอนมุัติ

จากสภามหาวิทยาลัย และมีการประกาศใชแ้ลว้ จะติดตามประเมินผลแผน ซ่ึงจะเร่ิมตน้ตามวงจร 

PDCA คือ (P = Plan, D = Do, C = Check, A = Act) โดยจะประเมินผลแผนพัฒนาฯ 15 ปี ท่ีมีการ

ถ่ายทอดลงสู่แผนยทุธศาสตรฯ์ 5 ปี ใน 3 ระยะ คือ จะด าเนินการตามช่วงเวลา คือ ประเมิน ครัง้ท่ี 1 : 

ประเมินผลแผนฯ ทั้งฉบับ เมื่อสิ้นแผนระยะแรก (พ.ศ. 2556-2560) ประเมิน ครัง้ท่ี 2 : 

ประเมินผลแผนฯ ทั้งฉบับ เมื่อสิ้นแผนระยะท่ีสอง(พ.ศ. 2561-2565)  และประเมิน ครัง้ท่ี 3 : 

ประเมินผลแผนฯ ทัง้ฉบบั  เมื่อสิ้นแผนระยะท่ีสาม (พ.ศ. 2566-2570)   
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บทท่ี 1 

ท่ีมาและกรอบแนวคิดของแผนพฒันา มสธ.  

ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2556 – 2570) 

 

 

         ตามพระราชบัญญัติก่อตั้งมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช ปี พ.ศ. 2521  ระบุว่าใหเ้ป็น

สถาบันการศึกษาแบบไม่มีชั้นเรียนของตนเอง  มีวัตถปุระสงค์ใหก้ารศึกษาและส่งเสริมวิชาการและ

วิชาชีพชัน้สงู ท าการวิจัย  ใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคม และทะนบุ ารงุวัฒนธรรม  การใหก้ารศึกษา

ของมหาวิทยาลยั จะตอ้งใชร้ะบบสื่อการสอนทางไปรษณีย ์ วิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทัศนห์รือวิธีการ

อย่างอ่ืนท่ีผูศึ้กษาสามารถเรียนไดด้ว้ยตนเอง โดยไมต่อ้งมาเขา้ชัน้เรียนตามปกติ   

ตลอดระยะเวลา 35 ปีท่ีผ่านมา มหาวิทยาลัยไดด้ าเนินการตามวัตถปุระสงค์ท่ีก าหนดใน

พระราชบัญญัติ ดว้ยการจัดการศึกษา รวมไปถึงการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุ

บ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม อันส่งผลตอ่การพัฒนาทรัพยากรมนษุยแ์ละสงัคมอย่างกวา้งขวาง ทั้งการ

จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนั้นการจัดท าแผนพัฒนาหรือแผน

ยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่ีผ่านมา จึงตั้งอยู่บนพ้ืนฐานผลประโยชนท่ี์เกิดแก่บคุคลท่ีเขา้ศึกษาใน

หลกัสตูรตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลยั ตลอดจนยังส่งผลตอ่สงัคมโดยรวมผ่านการด าเนินงานตามพันธกิจ

ทั้ง 4 ดา้นของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนษุยใ์หม้ี

คณุภาพสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ยืน และการสรา้งสงัคมแห่งการเรียนรู ้โดย

การส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต ซ่ึงเป็นการสรา้งผลลัพธ ์และผลกระทบทางบวกแก่สังคม

ตลอดมา 

 อย่างไรก็ตาม สภาพแวดลอ้มและสถานการณร์ายรอบทั้งภายในประเทศ และตา่งประเทศมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องหลายประการ ทั้งการเปลี่ยนแปลงดา้นประชากร ดา้นเทคโนโลยี ดา้น

พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม ดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดา้นตลาดแรงงาน และดา้นประชาคม

อาเซียน ปัจจัยตา่งๆ เหล่านี้ ย่อมส่งผลกระทบตอ่การด าเนินงานของมหาวิทยาลยัไม่มากก็นอ้ย ดงันัน้

การด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวัตถปุระสงคข์องการก่อตัง้ ปณิธาน และวิสัยทัศนใ์หป้ระสบผลส าเร็จนัน้ 

มหาวิทยาลยัจึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่ตอ้งมีการวางทิศทางที่จะกา้วตอ่ไปในอนาคตใหเ้ห็นอย่างชดัเจน เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของสงัคมและโลกท่ีเปลี่ยนไป  

ท่ีมา 
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 จาก เห ตุผ ลค ว าม จ า เป็ น ดั ง ท่ี ก ล่ า วม า  ม ห า วิ ท ย าลั ย จึ ง ได ้จั ด ท า  “แผ นพัฒ น า

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2556-2570) ขึ้น ซ่ึงเป็นแผนระยะยาวฉบับ

แรก รวมทัง้มีการจดัท า “แผนยทุธศาสตร ์มสธ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) ”พรอ้มกนัไปดว้ยกนั 

ตามวาระของอธิการบดีท่านใหม่ คือ รองศาสตราจารย ์ดร.นายแพทยช์ยัเลิศ  พิชิตพรชยั  ซ่ึงจะชว่ยให้

เห็นความเชื่อมโยงและการถ่ายทอด แผนมหาวิทยาลยัจากระยะยาว สู่แผนระยะกลาง ในระยะ 5 ปีแรก 

จึงนบัเป็นความทา้ทายของมหาวิทยาลยัอย่างส าคญั ท่ีจ าเป็นท่ีตอ้งอาศัยทีมผูบ้ริหาร บคุลากรทกุฝ่าย

ทั้งสายวิชาการ บคุลากรสายสนบัสนนุ รวมทั้งเครือขา่ยทั้งในและตา่งประเทศ ผนึกก าลังในการท างาน

อย่างหนักและท างานอย่างเป็นระบบในเชิงบูรณาการแบบ One-Team ภายใต้กรอบทิศทางท่ี

มหาวิทยาลยัวางไวใ้นระยะยาว 15 ปี ในการไปสูวิ่สยัทศัน ์“การเป็นมหาวิทยาลยัเปิดชัน้น าของโลก ท่ีใช ้

ระบบการศึกษาทางไกลใหก้ารศึกษาตลอดชีวิตส าหรับทกุคน” อันเป็นเป้าหมายสงูสดุตามปณิธานของ

มหาวิทยาลยั และการยืนหยดัเพื่อรบัใชส้งัคมตลอดไป  

 

 

 

 

ในการจัดท าแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2556-

2570)  มหาวิทยาลยัไดน้ าเคร่ืองมือการบริหารจัดการสมยัใหม่  ท่ีเกี่ยวขอ้งกบักระบวนการวิเคราะห์

และประเมินสถานการณข์ององคก์ร โดยการพิจารณาถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณต์า่งๆ ท่ีคาดว่า

จะเกิดขึ้นอย่างรอบดา้น ไดแ้ก่ การวิเคราะห ์SWOT Analysis การใหค้วามส าคัญต่อการก าหนดคณุค่า

ของมหาวิทยาลัย วัฒนธรรมองคก์ร ท่ีทกุส่วนตอ้งร่วมแรงร่วมใจกันน าพาองคก์รนี้ไปสู่การบรรลุ

วิสัยทัศนใ์หไ้ดใ้นท่ีสดุ ตามประเด็นยทุธศาสตร ์และเป้าประสงค ์ท่ีมีการก าหนดไวอ้ย่างเป็นรปูธรรม  

ตลอดจนใหค้วามส าคัญกับการก าหนดตวัชี้วัดความส าเร็จระดบั Corporate KPI ท่ีแบ่งเป้าหมายเป็น 3 

ระยะๆละ 5 ปี เพ่ือใชว้ัดความส าเร็จของแผน ผ่านแผนยทุธศาสตร ์มสธ. ระยะ 5 ปี และถ่ายทอดลงสู่

แผนปฏิบตัริาชการ 4 ปี และแผนปฏิบตัริาชการประจ าปี ตามล าดบั 

  

 

 

 

1. เนือ่งจากในปี พ.ศ. 2556 แผนพฒันา มสธ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2552 -2556) ท่ีถือเป็นแผน

ยทุธศาสตร์ฉบับตัง้ตน้จะสิ้นสดุลง ประกอบกับในปี พ.ศ. 2556 อธิการบดีท่านใหม่ของมหาวิทยาลัย 

คือ รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ได ้มีการก าหนดนโยบายการบริหาร

มหาวิทยาลัยขึ้นใหม่ ดว้ยการใหม้ีการจัดท าแผน 15-5-4 ปี ท่ีเป็นการจัดท าแผนพรอ้มกัน 3 แผน 

ไดแ้ก่ แผนพัฒนา มสธ.ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2556- 2570)  แผนยทุธศาสตร ์มสธ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2556-2560)  ระยะแรกและแผนปฏิบัติราชการ มสธ. 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) ซ่ึงแผนฯ 15 ปี จะใช ้

เป็นกรอบทิศทางใหก้ับแผนยทุธศาสตร ์ระยะ 5 ปี รวม 3 แผน คือ แผนยทุธศาสตร ์มสธ. ระยะ 5 ปี 

ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2556 -2560) แผนยทุธศาสตรฯ์ ระยะ 5 ปี ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561 -2565)  และแผน

ยทุธศาสตร์ฯ ระยะ 5 ปี ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2566 -2570)  รวมทั้งถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติราชการ 

กรอบแนวคิด 

 

ขัน้ตอนในการวางแผนพฒันา มสธ.ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2556 -2570) 
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มสธ. ระยะ 4 ปี ดว้ย นอกจากนี้แผนฯ 4 ปี  นี้จะมีส่วนท่ีเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน         

ท่ีจดัท าขึน้ตามนโยบายของรฐับาลชดุใหมท่ี่มีวาระคราวละ 4 ปี ดว้ย 

  

2. ในการจัดท า “แผน มสธ.ระยะ 15-5-4 ปี” มหาวิทยาลยัไดจ้ัดประชมุสมัมนาระดมสมอง 

เมื่อวันท่ี 13–15 พฤศจิกายน 2556 ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร ์ซิตี ้จอมเทียน พทัยา จ.ชลบรีุ โดยมี

วัตถปุระสงคเ์พื่อจัดท าแผน มสธ.ระยะยาว 15 ปี และแผนยทุธศาสตร ์มสธ.ระยะ 5 ปี  ระยะแรกโดยได้

เชิญกรรมการสภามหาวิทยาลยั ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั  ผูบ้ริหารประจ า

สาขาวิชา 12 สาขา  ผูบ้ริหารส านัก/ สถาบัน   ผูอ้ านวยการกอง/ศนูย์/หน่วยงานเทียบเท่ากอง 

ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ี เกี่ยวข ้องจ านวน 180 คน มา

ประชมุสมัมนาระดมสมองร่วมกนั เพื่อจดัท าแผนฯ 15 ปี และ แผนฯ 5 ปี 
 

3. นอกจากนี้เพ่ือใหแ้ผนฯระยะยาว และแผนฯ 5 ปี มีความสมบูรณ์ จึงไดม้ีการสอบถาม/

สัมภาษณ์ความคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะของผูม้ีส่วนไดส้่วยเสีย ทั้งจากหน่วยงาน/สถานประกอบการ

โครงการความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยั เกี่ยวกบัการใหบ้ริการของมหาวิทยาลัย เพื่อน าความคิดเห็น/

ขอ้เสนอแนะมาใชป้ระโยชนใ์นการจัดท าแผน  และสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาผ่านชมรมนกัศึกษา 

มสธ. เกี่ยวกบัจดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส อปุสรรค ท่ีมหาวิทยาลยัไดม้ีการประเมินสภาพแวดลอ้ม (SWOT) 

เหลา่นีไ้ว ้เพื่อน าความคิดเห็นเหลา่นีม้าใชป้ระโยชนใ์นการจดัท าแผน อีกดว้ย 

 

4. หลังจากนั้นไดม้ีการประมวลขอ้มลู/การประชมุ ทั้งหมดขา้งตน้ ผนวกกับการประมวล

ขอ้มลูจากภายนอกท่ีเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ กรอบแผนอดุมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (2551-2565)  

(สกอ.) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอดุมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559)   แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559)  เสน้ทางประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน ในการ

ประชมุวิชาการ ประจ าปี 2556 ท่ีจัดโดย สศช.  ทักษะในศตวรรตท่ี 21 จากการบรรยายของ 

ศาสตราจารย ์นายแพทยวิ์จารณ์ พานิช ในปี 2556 เป็นตน้ เพื่อยกร่างแผนระยะยาว 15 ปี และแผน

ยทุธศาสตรฯ์ 5 ปี ฉบบัสมบรูณไ์ปพรอ้มกนั  

 

 

 

 

1. เพ่ือใหม้หาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราชมีแผนพัฒนาระยะยาว  15  ปี (พ.ศ. 2556-

2570) ท่ีมีทิศทางการพัฒนาสอดคลอ้งกับกรอบแผนอดุมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (2551-

2565) และทิศทางแนวโนม้เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ ท่ีเนน้การสรา้งดลุยภาพระหว่างการแขง่ขนั

และการพฒันาที่ยัง่ยืน 

2. เพ่ือใชเ้ป็นกรอบในการถ่ายทอดจากแผนพัฒนาระยะยาว 15 ปี ไปสู่แผนยทุธศาสตร ์

มสธ.ระยะ 5 ปี รวมทัง้แผนปฏิบตัริาชการ 4 ปี และแผนปฏิบตัริาชการประจ าปีของมหาวิทยาลยั 

วตัถปุระสงค ์
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1. ใชเ้ป็นเข็มทิศในการบริหารมหาวิทยาลัยใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ และปัจจัยแวดลอ้ม

ตา่ง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปไดอ้ย่างเท่าทนั บรรลวิุสยัทศัน ์และเกิดความยัง่ยืนสืบไป 

2. ใหผู้บ้ริหารใชเ้ป็นแผนแม่บทในการวางนโยบาย มาตรการในการบริหารมหาวิทยาลัยให้

สอดคลอ้งกบัทิศทางที่มหาวิทยาลยัก าหนดไว ้

3. ใชเ้ป็นเคร่ืองมือสื่อสารท าความเขา้ใจถึงทิศทางและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยในอนาคต 

เพ่ือใหท้กุหน่วยงานเร่งพัฒนา /ปรับปรงุ ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนามหาวิทยาลัยใหบ้รรลุ

วิสยัทศันข์องมหาวิทยาลยั ตอ่ไป 

 

 

************************************************ 

ประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บั 
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บทท่ี 2  

สภาวการณแ์ละแนวโนม้ 

การอดุมศึกษาโลก อาเซียน และประเทศไทย 
 

 

สภาวการณ์โลกก าลังเคลื่อนจากยคุขอ้มลูขา่วสารผ่านยคุสารสนเทศเขา้สู่ยคุสังคมใหม่ ในคลื่นของ

โลกาภิวัฒนท์ี่ไรพ้รมแดน ความเป็นพลโลกที่มีวิธีปฏิบัติเรียนรูว้ัฒนธรรมและค่านิยมร่วมกันมากขึ้นผ่าน

เคร่ืองมือสื่อสารต่าง ๆ รวมทั้งคอมพิวเตอร์ ดว้ยความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร การ

แข่งขันมีมากขึ้น ดัชนีชี้วัดความอยู่รอดขึ้นอยู่กับความรู ้ความสามารถและคณุภาพ เรียกว่า เป็ นโลกที่ใช ้

ความรูเ้ป็นฐาน หรือการกา้วเขา้สู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู ้ในขณะที่อีกฟากหนึ่งธรรมชาติก าลังถกูท าลาย

ดว้ยผลพวงของการขยาย    อตุสากรรมที่ผา่นมา จิตส านึกถึงการตระหนกัถึงความส าคัญของธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้มลดนอ้ยลง การก่อการรา้ยขา้มชาติที่ใชวิ้ธีการรนุแรงและสลับซับซอ้นมากขึ้น ความเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมอืง การปกครอง วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและการสื่อสาร รวมทั้งประชากร เหลา่นี้

ลว้นเป็นองค์ประกอบส าคัญในยคุโลกาภิวัฒน ์ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาอดุมศึกษาทั้งในระดับโลก 

และภมูภิาคอาเซียน ซ่ึงมทีัง้ส่วนที่เป็นทางบวกและลบ หรือจดุแข็ง จดุออ่น  โอกาสไปจนถึงขอ้จ ากดั ที่ควรตอ้ง

ศึกษาเพ่ือประโยชนต์่อการบริหารการศึกษาใหเ้กิดการพัฒนาอย่างยัง่ยืน   ซ่ึงในบททนี้จะกล่าวถึง 2 ส่วน

ส าคัญ ไดแ้ก่ 1) สถานการณ ์แนวโนม้อดุมศึกษาโลก และอาเซียน 2) สถานการณ ์แนวโนม้อดุมศึกษาไทย โดย

มรีายละเอียด ดงัตอ่ไปนี้ 

 

 

 

 

ก. สถานการณด์า้นการอดุมศึกษาของโลกในปัจจุบนั 

จากการจัดสัมมนาดา้นการอดุมศึกษาระดับโลกในปี ค.ศ. 2009 ชื่อว่า “ UNESCO 2009 World 

Conference on Higher Education: The New Dynamics of Higher Education and Research For Societal Change 

and Development” ณ.กรุงปารีส ประเทศฝรั ่ง เศส ในระหว่างวันที่  5 - 8 July 2009 มีการกล่าวถึง

สถานการณต์า่งๆ ดา้นการอดุมศึกษาของโลกดงันี้ 
 

1) การอดุมศึกษาและความทา้ทายในยคุโลกาภิวติั  

(Higher Education and Global Challenges)  คือต้องช่วยขจัดความยากจน 

เพ่ือการพัฒนาไปสู่การศึกษาทัว่ทกุคน (Education for All) อย่างยัง่ยืน  การ

ปรับเปลี่ยนวิธีการเขา้ถึงการศึกษา การพัฒนาคณุภาพการศึกษา และความเท่า

เทียมกนัทางเพศของการไดร้ับการศึกษา   

สถานการณแ์ละแนวโนม้ของอดุมศึกษาโลกและอาเซียน 
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2)  พันธะและความรับผิดชอบต่อสงัคมของการอดุมศึกษา การศึกษาตอ้งน าพาสังคม

ใหพ้น้จากความยากจนเพ่ือไปสู่สงัคมแห่งความสงบสขุและการพัฒนาที่ยัง่ยืน  ตอ้งหาทางชว่ยเหลือใหป้ระเทศ

กา้วพน้ปัญหาสิ่งแวดลอ้มและสภาพเศรษฐกิจไปใหไ้ด ้ท าหนา้ที่ผลิตบัณฑิตใหไ้ปเป็นผูน้ าในอนาคต ที่มจีิตส านึก

รับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนีม้หาวิทยาลัยยังตอ้งท าหนา้ที่เฝ้าระวัง รวมทั้งเป็น Think tanks ในการเตือนสติ

สังคมรูเ้ท่าทัน และป้องกันไม่ใหเ้กิดวิกฤติต่างๆขึ้นอีก รวมไปถึงสถาบันอดุมศึกษา ยังตอ้งคิดคน้นวัตกรรม 

เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทา้ทายกระแสโลกาภิวตันเ์พ่ือสรา้งทกัษะใหแ้กน่กัศึกษา 

3) ความเป็นสากล ภูมิภาคภิวตัน์ และโลกาภิวตัน์ เป็นปัจจัยส าคัญที่สะทอ้นถึงรปูแบบ

ของการอดุมศึกษา และยทุธศาสตรก์ารวิจัย มีการขยายตัวของความเป็นสากล และความร่วมมือเป็นหุน้ส่วน

กนัในรปูแบบใหม่ๆ  มกีารส่งผา่นความรูข้า้มพรมแดน และทรัพยากรดา้นการศึกษา มกีารประกนัคณุภาพ และ

การไดร้ับการยอมรับ หรือการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย การจัดสรรเงินทนุแก่สถาบันอดุมศึกษา และทนุ

ใหก้บันกัศึกษา 

4) ความเท่าเทียม ทั่วถึงและคณุภาพ  ในการจัดการศึกษา  โดยการใหป้ระชาชนเขา้ถึง 

การศึกษาไดเ้ท่าเทียมกัน  ท าให้นักศึกษาจบการศึกษาไดเ้ท่าเทียมกัน  ดว้ยการจัดการเรียนการสอนที่มี      

ประสิทธภาพ   ภายใตก้ลไกการประกนัคณุภาพที่เหมาะสม 

5)  การเรียน การวจัิย และนวตักรรม ที่เชือ่มโยง กลมกลืนกัน ตอบสนองไดท้ัง้ 

ระดบัประเทศ และระดบัทอ้งถ่ินเพ่ือใหเ้กิดความยัง่ยืนและตอบสนองตอ่ความตอ้งการความรูข้องสงัคมในยคุ

โลกาภิวตัน ์

 

 แนวโนม้ในอนาคตของการอดุมศึกษาโลก  สรปุได ้ดงันี ้

 การเปลี่ยนแปลงรปูแบบของการลงทะเบียนเรียน / การสมคัรเขา้เรียน  มกีารขยายตวัของ 

ผูเ้รียนทัว่โลกเพ่ิมขึ้น ความตอ้งการเขา้ศึกษาในระดับอดุมศึกษาเติบโตอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศทัว่โลก 

การศึกษาหลงัมธัยมศึกษามแีตข่ยายเพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะในประเทศก าลงัพัฒนา เชน่ จีนและอินเดีย  

 ตั้งแต่การรบัเขา้ศึกษาจนจบการศึกษา   เร่ืองที่ยังคงทา้ทายการอดุมศึกษา  ไดแ้ก ่การประเมิน

ค่าความยุ่งยาก ประเด็นและทางเลือก การเขา้เรียน การปรับปรงุวิธีการเขา้เรียนในชั้นอดุมศึกษา การรับ

สมคัรนกัศึกษาในจ านวนมาก การเปิดโอกาสในการเขา้ถึงการศึกษามากขึน้ในหลายประเทศ ความไมเ่ท่าเทียม

กันของการเขา้ถึงอดุมศึกษาโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต ่า  ชนกลุ่มนอ้ย คนในภาคชนบทใน

ประเทศก าลงัพัฒนา สิ่งสนบัสนนุที่จดัใหก้บันกัศึกษาใหส้ามารถเรียนจนจบการศึกษาไดม้ากขึน้   

 ความหลากหลายในการอดุมศึกษา ( Diversification )   การรับสมคัรนกัศึกษาในปริมาณมาก

ท าใหต้อ้งมีการจัดระบบทางวิชาการที่หลากหลาย ตอ้งตอบสนองความตอ้งการที่แตกต่างกันของนักศึกษา  

อย่างไรก็ตาม คณุภาพก็ยังคงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการอดุมศึกษา 

 วิสาหกิจในมหาวิทยาลยัภาครฐั  (Privatization) และการจัดหาเงินทุน    หนว่ยงานวิสาหกิจ

ที่เกิดขึน้ในสถาบันอดุมศึกษาภาครัฐ เกิดขึน้จากทัศนคติแบบลัทธิเสรีนิยม งบประมาณจากภาครัฐที่มใีหอ้ย่าง

จ ากัด  ค่าใชจ้่ายที่เพ่ิมขึน้  ความคาดหวังจากสังคมที่มากขึ้น  สิ่งเหล่านี้ท าใหต้อ้งมองหารายไดจ้ากแหล่งอ่ืน

มาเพ่ิมเติม รวมถึงการขึ้นค่าใชจ้่ายนกัศึกษา ไดแ้ก่ ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งการหารายได้

จากงานวิจัย การรับเป็นที่ปรึกษาของคณาจารย ์ การร่วมทนุกบัภาคอตุสาหกรรม  แต่สิ่งที่เป็นขอ้กงัวล ก็คือ

ค่าใชจ้า่ยในการศึกษาตอ้งไมก่ลายเป็นอปุสรรคในการเขา้เรียนของนกัศึกษาที่เรียนเกง่แตไ่มม่ีเงนิ 
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 เทคโนโลยีสมัยใหม่ ( New Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and 

Communication Technology : ICTs)  มีผลกระทบต่อการอดุมศึกษาทัว่โลกในการสื่อสารส่งผา่นความรู้  ไดแ้ก ่

การส่งผา่น e-mail , blogs , wikis และ Podcast ชว่ยใหเ้กิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วของการศึกษาทางไกล การ

พิมพห์นงัสือ และวารสารทางวิทยาศาสตรใ์นรปูแบบอิเล็กทรอนิกส ์รวมทัง้ชว่ยบริหารจดัการดา้นวิชาการอีก

ดว้ย  

กลา่วโดยสรปุ ความกา้วหนา้ที่ไมห่ยดุยั้งของโลกาภิวฒัน ์ มผีลกระทบใหส้ถาบันอดุมศึกษาทกุ 

แห่งตอ้งเตรียมตัวเพ่ิมความหลากหลายของการรับสมัครนักศึกษา  สรา้งทักษะและความรูท้ี่จ าเป็นใหก้ับ

นกัศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในโลกยคุเศรษฐกิจไรพ้รมแดน นอกจากนี้กระแสวิกฤตเศรษฐกิจของโลก ก็ยังเป็น

ตัวเร่งใหเ้กิดปัญหาในสถาบันอดุมศึกษาจากหลายประเทศทัว่โลกอีกทางเชน่กัน ความทา้ทายเหล่านี้ตอ้งการ

ผูบ้ริหารที่กลา้ตัดสินใจในเชิงนโยบาย และกลา้ร้ือโครงสรา้งวิธีการเรียนการสอนแบบเก่าๆ  ย่ิงจ านวน

นักศึกษามีมาก ก็ย่ิงตอ้งขยายสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ มากขึ้นไปดว้ย ผลจากการที่มีจ านวนนักศึกษา

มากขึน้ ความตอ้งการของนักศึกษาก็หลากหลายตามไปดว้ย ดังนั้นจึงตอ้งมีสิ่งใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อความ

ตอ้งการเหลา่นี ้ระบบตา่งๆ ที่เติบโตมากขึน้ก็ย่ิงตอ้งใชง้บประมาณ ทั้งหมดที่กลา่วมาขา้งตน้ ทั้งเร่ืองของการ

ขยายตวั ความหลากหลายและการขาดงบประมาณสนบัสนนุ ลว้นมผีลตอ่คณุภาพการศึกษาทัง้สิ้น 

 

ข. สถานการณแ์ละแนวโนม้การใช ้ICTs ในการเรียนการสอน 

การอดุมศึกษา มบีทบาทชว่ยใหป้ระเทศ โดยเฉพาะประเทศก าลงัพัฒนากลายเป็นสงัคมแห่ง 

การเรียนรู้ และสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้ รัฐบาลจึงต้องมีการลงทนุดา้นการศึกษา และการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยเศรษฐกิจฐานความรูจ้ะไมส่ามารถเกิดขึน้ได ้ถา้ไมม่ี ICTs  โดย ICTs จะชว่ยลดความแตกต่างของ

การเขา้ถึงการศึกษาระดับอดุมศึกษา มีบทบาทท าใหก้ารเรียนการสอนระดับอดุมศึกษาเปลี่ยนแปลงไปอย่าง

สิ้นเชงิ  

ICTs เป็นประโยชนต์อ่การเรียนการสอน ระบบการบริหารจดัการหลกัสตูร การปรับปรงุคณุภาพ 

และปริมาณของการศึกษา การใหบ้ริการแก่นกัศึกษา เชน่ course outline (โครงสรา้งหลักสตูร) อปุกรณ์ดา้น 

ICTs ในห้องเรียน การอภิปรายกลุ่ม การให้การบ้าน Lab  การจด lecture  การบรรยายสดที่สามารถฟัง

ภายหลังหรือสามารถทบทวนได ้ การเชือ่มตอ่หลักสตูรพิเศษบนเว็บไซต์ การท า online tutorials การอ่านเสริม 

หอ้งปฏิบัติการชัว่โมงท างานเสมือนจริง ที่ช่วยใหน้ักศึกษาประหยัดเงินในการจ่ายค่า textbook วารสาร และ

เอกสารอา้งอิงที่ใชใ้นการเรียนได ้แตน่อกจาก ICTs จะมีประโยชนต์อ่การเรียนการสอนแลว้ ICTs ยังน าความทา้

ทายมาใหด้ว้ย สิ่งแรกก็คือ ราคาสงู ปัญหาการติดตัง้ การท างาน การบ ารงุรักษา การเปลี่ยนของใหมท่ดแทน

ของเก่า แต่อย่างไรก็ตามการสอนผา่น online ก็ไมส่ามารถสอนไดใ้นทกุชดุวิชา เนื่องจากตอ้งเพ่ิมเวลาและตอ้ง

ใชค้วามพยายามเป็นอย่างมากในการจัดการเรียนการสอน หรือ ความไมพ่รอ้มของนกัศึกษาในการเรียนทาง 

online หรือ จากทรัพยากร ICTs ที่มอียู่อย่างจ ากดั เป็นตน้ 

สถาบันอดุมศึกษาที่สอนผ่านระบบการเรียนการสอนในระบบเปิด เช่น Open Universities จะ

สามารถจัดการสอนในระบบ e-Learning ไดง้า่ยและคุม้ทนุกว่ามหาวิทยาลัยที่น า eLearning มาใชใ้นการเรียน

การสอนแบบมีชัน้เรียน ที่ค่าใชจ้่ายที่สงูมาก และอาจจะไมป่ระสบความส าเร็จอย่างยัง่ยืนไดเ้ลย ถา้ไมไ่ดร้ับการ

สนับสนนุหรือไดร้ับความชว่ยเหลือจากรัฐบาล จะเห็นไดจ้ากรายงานฉบับปี ค.ศ. 2005  องค์การเพ่ือความ

ร่ วมมื อท าง เศรษฐกิ จแล ะการพัฒ นา ห รือ  โอ อี ซีดี  (Organisation for Economic Co-operation and 

Development - OECD) ไดส้รปุว่า ICTs ในการอดุมศึกษามผีลกระทบต่อการบริหารจัดการมากกวา่การเรียน



 

 

บทที่ 2 -4 

 V5-ผ่านที่ประชมุสภาฯ 250714 

การสอน รายงานชิน้นี ้แสดงใหเ้ห็นถึงความลม้เหลวของ e-Learning ที่ไมส่ามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการ

และวัฒนธรรมของผูค้นได ้ ดังนั้นก่อนการน าระบบ  e-Learning มาใช ้จึงตอ้งจัดกรอบความคิด และปรับ

กระบวนทัศนใ์นเร่ือง e-Learning ใหม่ โดยการสรา้งความสมดลุขึ้นใหไ้ดร้ะหว่างนักศึกษากับอาจารย์ ตอ้ง

สรา้งปฏิสัมพันธใ์นเนื้อหาสาระกับนกัศึกษา สรา้งสัมพันธภาพที่ดีในระหว่างการเรียน มีการสอนแบบสื่อสาร

สองทางซ่ึงกนัและกนั  และมกีารจบักลุม่พดูคยุกนัของนกัศึกษากบัอาจารย์ 

ในการน าเทคโนโลยีเขา้มาใชน้อกจากการน าเทคโนโลยีมาใช ้ทั้งในการลงทะเบียน การเงิน การ

ใหบ้ริการนกัศึกษา การบริหารงานบคุคล เป็นตน้ แตล่ะระบบหรือฐานขอ้มลูควรจะตอ้งมกีารเชือ่มโยงหากนัได ้

มีความน่าเชื่อถือ  มีความปลอดภัย    และสิ่งที่ตอ้งค านึงถึงอีกอย่าง ก็คือ การบริการของมหาวิทยาลัยตอ้ง

เป็นไปอย่างทัว่ถึงและนกัศึกษาทกุคนสามารถเขา้ถึง ICTs แลว้หรือยัง  ในประเทศแถบอาฟริกา การใช ้Internet  

มีเพียง 5.6%  เมื่อเทียบกับทัว่โลกที่มี 26.6%  การใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนการสอนตอ้งเนน้ไปที่การให้

นักศึกษากับอาจารย์ สามารถติดต่อกันได้  ปัจจบุัน ICTs มีการปรับปรงุคุณภาพดีขึ้นเร่ือย ๆ ดังนั้น 

สถาบันการศึกษา จะตอ้งเลือกน ามาใชใ้หเ้หมาะสมกับมหาวิทยาลัย  จึงเป็นหนา้ที่ของสถาบันที่จะตอ้งลงทนุ

อบรม / พัฒนาคนใหส้ามารถท างานโดยใช ้ICTS ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

กลา่วโดยสรปุ : แนวโนม้ที่ส าคัญและพลวตัรใหมข่องการใช ้ICTs ในการอดุมศึกษามดีงันี ้

1. การบรูณาการ ICTS เขา้กบัการอดุมศึกษา เป็นสิ่งที่ไมอ่าจหลีกเลี่ยงได ้ ความตอ้งการใช ้

นับวันย่ิงมีมากขึ้น  ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน  มหาวิทยาลัยเปิดจ าเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือการสอน  

และใชเ้พ่ือสนบัสนนุการเรียนการสอนเป็นอย่างมากรวมทัง้ชว่ยในเร่ืองการเรียนรูต้ลอดชวิีตดว้ย 

2. ICTs  ขยายการใชจ้ากคอมพิวเตอรส์ว่นบคุคล ไปเป็นเทคโนโลยีมอืถือ  โลกเสมอืนจริง   

Cloud Computing เป็นตน้ การอดุมศึกษา ควรตอ้งบรูณาการเทคโนโลยีใหม ่ๆ เขา้ไปโดยก าหนดเป็นนโยบาย

และมีการวางแผนเร่ืองนี้ ต ้ องเลือกระหว่างการใช ้Open Source กับการใชซ้อฟแวร์ที่มีลิขสิทธิ์ ตอ้งมีการ

วิเคราะห์ผลดี ผลเสีย ค่าใชจ้่าย ทั้งระยะสั้น ระยะยาวใหร้อบคอบ ซอฟแวร์ต่าง ๆ ควรตอ้งเป็นของมีลิขสิทธิ์

ตามกฏหมายทัง้ในและตา่งประเทศ   

3. ตอ้งสรา้ง / วางระบบของการใช ้ICTs โดยก าหนดเป็นนโยบาย และวางแผนไวใ้หช้ดัเจน   

ทัง้การใชเ้พ่ืองานวิจัย  การใชเ้พ่ือการบริหาร โดยตอ้งวางโครงสรา้งพ้ืนฐานใหพ้รอ้ม ทั้งหอ้งสมดุดิจิทัล การ

ใชฐ้านขอ้มลู Online  การใชเ้ครือขา่ย เป็นตน้  โดยตอ้งไมล่ืมเร่ืองความร่วมมือระหว่างสถาบัน  เพ่ือใหเ้กิดการ

ใชป้ระโยชนจ์าก ICTs และทรัพยากรตา่งๆอย่างสงูสดุ   

4. ในประเทศก าลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแลว้ การอดุมศึกษาควรมีการก าหนดเป็น

นโยบาย และมกีารวางแผนกลยทุธด์า้น ICTS อย่างชดัเจน ไมใ่ชท่ าเป็นโครงการเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหนึง่เทา่นัน้ 

5. จดุแข็งของคอมพิวเตอรเ์พ่ือการเรียนการสอน ก็คือ สามารถปรับค าพดูที่สอนและสรา้ง 

สญัลกัษณต์า่งๆ ไดด้ี  ICTs ถกูน ามาใชใ้นการศึกษาแบบเปิด (Open Education Resource-OER) และมแีนวโนม้

ของการใช ้e-Learning มากขึน้ รวมทัง้การสอนแบบ online ทัง้ในมหาวิทยาลยัและการสอนทางไกล อนึง่ การ

สอนแบบ e-Learning จะชว่ยลดค่าใชจ้า่ย และมคีณุภาพไดถ้า้มกีารวางแผนในการสอนและการบริหารการเงนิ

อย่างรอบคอบ  

6. มีการใช ้ICTs ในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการกันอย่างกวา้งขวาง ซ่ึงจะเกิด

ผลดีไดห้ากผูใ้ชม้ทีัง้ทกัษะ แนวคิดที่ทนัสมยัและยอมรับในความเปลี่ยนแปลง 
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ค. การอดุมศึกษาอาเซียน    

จากเอกสาร “ การศึกษา : การสรา้งประชาคมอาเซยีน 2558” ที่จดัท าโดยส านกัความสมัพันธ ์

ตา่งประเทศ ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้ล่าวถึงสถานการณก์ารศึกษา และ

การใชก้ารศึกษาสรา้งประชาคมอาเซียน โดยมีการสรปุผลการด าเนนิงานตา่งๆ ของที่ประชมุอาเซียนที่เกี่ยวกับ

การศึกษาซ่ึงมทีัง้ระดบัการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน จนถึงระดบัอดุมศึกษาไว ้ดงันี ้ 

 ความร่วมมืออาเซียนดา้นการศึกษา 

ความร่วมมืออาเซียนดา้นการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของความ

ร่วมมือเฉพาะดา้นของอาเซียน โดยเร่ิมด าเนนิการมาตั้งแต่ทศวรรษแรกของการ

ก่อตั้งอาเซียน เมื่อมีการจัดการประชมุด้านการศึกษา  ASEAN Permanent 

Committee on Socio - Cultural Activities ครั้งแรกในช่วงเดือนตลุาคม 2518 

ตอ่มาเมื่ออาเซียนมีการปรับตัวในเชิงโครงสรา้งเพ่ือใหค้วามร่วมมือในดา้นต่างๆ

ของอาเซียนเข ้มแข็งขึ้น  ได้มีการจัดตั้ ง  ASEAN Committee on Education 

(ASCOE)  ขึ้นเพ่ือเป็นกลไกการบริหารความร่วมมืออาเซียนดา้นการศึกษา

ตั้งแต่     ปี 2532 ต่อมาในปี 2549 ไดม้ีการจัดการประชมุรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนครั้งแรกคู่ขนานกับการ

ประชมุสภาซีเมคระหวา่งวันที่ 21-23 มีนาคม 2549 ที่ประเทศสิงคโปร ์และมกีารจัดอย่างต่อเนื่องทกุปี  การ

จดัการศึกษาในอาเซียนเป็นรากฐานส าคัญในการสรา้งความเขม้แข็ง และความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของ

อาเซียนและเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ การอุดมศึกษาในอาเซียน ไดก้ลายเป็นภาคธรุกิจขนาดใหญ่และไร้

พรมแดน เพ่ือตอบสนองการเปิดเสรีการศึกษาทั้งในกรอบอาเซียนและการคา้โลก  เป็นผลใหเ้กิดกระแสการ

แข่งขันในการให้บริการดา้นการศึกษา การเสริมสรา้งความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนา

มาตรฐานการศึกษาของสถาบันการอดุมศึกษาไปสู่ความเป็นนานาชาติ และ World Class University ตามระบบ

และรปูแบบการจัดการศึกษาของยโุรปและอเมริกาทั้งในประเทศที่ใชภ้าษาอังกฤษเป็นภาษาหลักภาษาหนึ่งใน

การเรียนการสอน เช่น ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย และในประเทศที่ใชภ้าษาทอ้งถ่ินเป็นหลักเช่น ไทย ลาว 

กมัพชูา เวียดนาม เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและความตอ้งการของตลาดแรงงานในระดบัชาติและภมูภิาค 

การปรับตวัตอ่กระแสการเปิดเสรีทางการศึกษา และกฏบัตรอาเซียน เป็นตน้ 

แนวทางดงักลา่วกอ่ใหเ้กิดความร่วมมอืทางวิชาการระหวา่งสถาบันอดุมศึกษาในอาเซียนและ 

ประชาคมยโุรปในลักษณะขอ้ตกลงร่วมกันในระดับสถาบันต่อสถาบันทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยของรัฐและ

มหาวิทยาลัยของเอกชน ในดา้นการพัฒนาหลักสตูร การพัฒนาสถาบันและสถาบันการศึกษาร่วมกัน ใน

ขณะเดียวกันการจัดตั้งเครือขา่ยมหาวิทยาลัยอาเซียนไดช้่วยส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาคณาจารย์ 

นกัวิชาการ และนกัศึกษาในระดับอดุมศึกษา รวมทั้งการแลกเปลี่ยนขอ้มลูข่าวสารทั้งระหว่างประเทศสมาชิก

ดว้ยกนัเองและความร่วมมือกับประเทศคู่เจราจาในอาเซียน

บางประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงญ่ีปุ่น เกาหลี จีน อินเดีย 

รัสเซีย และสหภาพยโุรป อีกดว้ย กระนั้นก็ตาม อาเซียนได้

ตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาแนวคิดกิจกรรม  และการจัด

การศึกษาร่วมกันในภูมิภาค  บนรากฐานภูมิ ปัญญา

ระดับชาติและภมูิภาค เพ่ือป้องกันสภาพไม่สมดลุจากการ

ไหลบ่าเพียงดา้นเดียวของกระแสโลกาภิวตัน ์จากตะวนัตก  

ปฏิญญาอาเซียนดา้นการศึกษาที่ผูน้  าใหก้ารรับรองในระหว่างการประชมุสดุยอดอาเซียน  

ครั้งที่ 15 ซ่ึงเนน้การขบัเคลื่อนประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลัก สะทอ้นการจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยง การ

หลอมรวมความหลากหลายบนพ้ืนฐานของเอกลักษณแ์ละความแตกต่าง การพัฒนาและประสานความร่วมมือ
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และแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างชาติในภมูิภาคบนพ้ืนฐานของประโยชนร์่วมกัน  ทั้งในกรอบซีมีโออาเซียน และ

ยเูนสโกนอกจากนี้ ความร่วมมือในการการเปิดเสรีดา้นการการศึกษา ยังเป็นมาตรการรองรับส าคัญต่อ

เป้าหมายการกา้วสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงครอบคลมุการจดัท าความตกลงยอมรับร่วมดา้นการศึกษา 

ความสามารถ ประสบการณใ์นสาขาวิชาชพีส าคัญตา่งๆ ควบคู่กบัการเปิดเสรีดา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงาน ซ่ึง

ก าหนดใหม้ีการยกเวน้ขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการขอวีซ่าส าหรับคนชาติอาเซียนส าหรับ   Short term visits การ

อ านวยความสะดวกการออกวีซ่าและใบอนญุาตท างานส าหรับแรงงานมฝีีมอืและผูเ้ชีย่วชาญสญัชาติอาเซียนอีก

ดว้ย 

 แผนงานจัดตั้งประชาคมสงัคม และวฒันธรรมอาเซียน 

การขบัเคลื่อนความร่วมมอืดา้นการศึกษาในกรอบอาเซียน ซ่ึงปรากฏในแผนงานการจดัตัง้ 

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  (A Blueprint for ASEAN Socio-Cultural Community) ได้ก าหนด

เป้าหมายในการด าเนินการเพ่ือกา้วสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนดว้ยการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ 

โดยมีความสัมพันธอ์ย่างใกลช้ิดกับประเทศในภมูิภาคในขอบขา่ยดา้นการศึกษา  โดยเฉพาะความร่วมมือดา้น

การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสรา้งศักยภาพดา้นเทคโนโลยีและทรัพยากรมนษุยใ์นอาเซียน 

การจดัการศึกษาในแผนงานการจดัตัง้ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน ประกอบดว้ย 

1. การจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมคีณุภาพ 

2. การส่งเสริมทุนอาเซยีนและเครือข่ายการศึกษา 

3. การส่งเสริมความเขา้ใจอันดรีะหวา่งกัน 

4. การพัฒนาเยาวชนอาเซยีน 

 

 การขบัเคลื่อนการศึกษาในประเทศไทย 

ส าหรับประเทศไทย โดยที่การจัดการและการใหบ้ริการการศึกษาที่มีคณุภาพอย่างต่อเนื่องและทัว่ถึง

เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเ้ป็นสังคมที่มีความเขม้แข็งทั้งทางดา้นเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และการเมือง เป็น

แนวคิดหลักของการปฏิรปูการศึกษาและยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย  

รัฐบาลไทยไดใ้หค้วามส าคัญแก่การแกไ้ขปัญหาพ้ืนฐานระยะยาวของประเทศ  พรอ้มทั้งใหค้วามส าคัญต่อ

คณุภาพการศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในวิชาส าคัญ เช่น ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ที่อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อคณุภาพชีวิตของคนไทยและ

ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 

กระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดบทบาทการด าเนินงานดา้นต่างประเทศเชิงรกุ  โดยเนน้การ

กระชับความสัมพันธแ์ละการขยายความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบา้น และในภมูิภาคเอเชียภายใตก้รอบความ

ร่วมมือดา้นตา่งๆ โดยเฉพาะกรอบความร่วมมอืดา้นการศึกษา  เนือ่งจากการศึกษาเป็นรากฐานส าคัญในการ

ขบัเคลื่อนความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยและภมูิภาค ในกรอบความร่วมมือดา้นการศึกษาอาเซียน ความ

ร่วมมือดังกล่าวเป็นไปในทิศทางที่สอดคลอ้งกับแนวทางการปฏิรปูการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน  ซ่ึง

ประกอบดว้ยการปรับปรงุในเชิงปริมาณ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงการขยายโอกาสทางการศึกษาการยกระดับ

คณุภาพการศึกษา การน าโครงสรา้งพื้นฐานสิ่งอ านวยความสะดวกและเทคโนโลยีการสื่อสารเขา้มารองรับการ

ขยายโอกาส และการยกระดับคณุภาพการศึกษา ตลอดจนการบริหารจัดการทางการศึกษาในเชิงคณุภาพและ

การจดัท าแผนการศึกษา 
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2.1 สถานการณแ์ละปัญหาดา้นก าลงัคนโดยรวมของประเทศ   
 

จากงานวิจัยของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน และหนว่ยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง สรปุสถานการณ์ดา้นก าลังคนในภาพรวม

ของประเทศ รวมทัง้สถานการณด์า้นการผลิตก าลงัคนในชว่ง 5-6 ปีที่ผา่นมาและในอนาคตได ้ดงันี ้  

 2.1.1) สถานการณด์า้นการผลิตก าลงัคน 

  (1) การผลิตก าลงัคน สว่นใหญ่เป็นไปตามความสามารถในการผลิตของสถานศึกษา ผูส้ าเร็จ 

การศึกษาระดับต า่กว่าปริญญาตรีลดลง สว่นระดบัปริญญาตรีและสงูกว่ามีการผลิตเพ่ิมขึน้ รวมทั้งการผลิต

ก าลังคนระดับปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มากเกินความต้องการ ในขณะที่สาขา

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และวิทยาศาสรส์ขุภาพผลิตไดน้อ้ยกวา่ความตอ้งการ 

  (2) การผลิตก าลังคนระดับอาชีวศึกษา มีความตอ้งการคนสายอาชีวะมีมาก แต่ผลิตไดน้อ้ย 

เพราะมีคนมาเรียนเพียง 34% ของนกัเรียนที่จบชัน้ ม.3 แตใ่นส่วนของสายสามญัผลิตมากและมีคนเรียนมาก 

คือ 66% จึงท าใหส้ถิติว่างงานมีจ านวนมากตามไปดว้ย ซ่ึงก็หมายความว่าการผลิตคนสวนทางกับความ

ต้องการของประเทศ ในความเป็นจริงผู้เรียนสายอาชีวะควรเป็น 60% ต่อผู้เรียนสายสามัญ 40% 

กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายเร่งปรับสัดส่วนผูเ้รียนสายสามัญต่อสายอาชีวะ 49:51 เพ่ือใหป้ระเทศ

เจริญกา้วหนา้ตอ่ไปได ้  โดยมเีป้าหมายการผลิตและพัฒนาก าลงัคนระดบักลางของประเทศไทย ระยะ 15 ปี (ปี

การศึกษา 2555 – 2569) ระยะที่ 1  2555 - 2561 (60:40) และระยะที่ 2  2562 - 2569 (70:30) 

  (3) การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งประชากร ส่งผลใหผู้เ้รียนระดับขัน้พ้ืนฐานในระบบจะค่อยๆ 

ลดจ านวนลง ตัง้แตปี่ 2554-2556 จนถึงปี 2569 และอาจมผีลตอ่การขาดแคลนแรงงานในอนาคต 

  (4) ก าลังคนที่ผลิตไดข้าดคณุลักษณะทั้งดา้นความรูแ้ละทักษะที่จ าเป็น เช่น การสื่อสารทั้ง

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ การใชค้อมพิวเตอรแ์ละความรูด้า้น IT ความรูด้า้นการบริหารจัดการ ความรู้

ในการประยกุตใ์ชต้ัวเลข / การค านวณขัน้พ้ืนฐาน ไปจนถึง ทักษะในการท างานร่วมกับผูอ่ื้น ความรับผิดชอบ

ในงาน การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การแกไ้ขปัญหา เป็นตน้ ท าให้ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ตอ้งน าไป

ฝึกอบรมอีกอย่างนอ้ย 3-6 เดือน ท าใหต้อ้งมคี่าใชจ้า่ยและเสียเวลาเพ่ิมขึน้ 

  (5) หลกัสตูรค่อนขา้งกวา้งขวาง ไมเ่ฉพาะเจาะจงวิชาที่เรียนเพ่ือไปประกอบอาชพี อีกทัง้ไมท่ัน

ตอ่สถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

  (6) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาและอดุมศึกษาในจังหวัด / กลุ่ม

จังหวัด มีความซ ้าซ้อนกัน เช่น ในส่วนอาชีวศึกษา มีทั้งวิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัย

อาชวีศึกษา และในระดับอดุมศึกษา มทีัง้มหาวิทยาลยัราชภฎั มหาวิทยาลยัของรัฐเอกชนที่เปิดสอนในสาขาวิชา

เหมือนกัน ซ่ึงมีปัญหาในเชิงปริมาณและคณุภาพ รวมทั้งไมต่อบสนองยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม

จงัหวดั 

  (7) หัวใจการผลิตก าลังคนอยู่ที่คณุภาพของคร ูแต่ช่วงที่ผ่านมามีปัญหาการขาดแคลนคร ู

คณาจารย ์ทัง้เชงิปริมาณและคณุภาพ โดยเฉพาะครชูา่ง สง่ผลใหน้กัศึกษาและบัณฑติไมไ่ดค้ณุภาพ 

 

 

 

สถานการณก์ารแนวโนม้การศึกษาอดุมศึกษาของไทย 
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 2.1.2) ความตอ้งการก าลงัคน 

(1) โครงสร้างการจ้างงานของประเทศยังคงพ่ึงพาแรงงานระดับล่าง (Labor intensive) 

ตอ้งการใชก้ าลงัคนระดบัสงูเพียงรอ้ยละ 10 แตต่อ้งการใชก้ าลงัคนระดบักลางและต า่ถึงรอ้ยละ 90 

(2) กลุ่มอตุสากรรมความตอ้งการก าลงัคนระดบักลาง โดยเฉพาะผูท้ี่จบระดับ ปวช. และปวส. 

ไม่เขา้สู่ตลาดแรงงานกว่ารอ้ยละ 60 มุ่งศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและศึกษาในสาขาอ่ืนที่ไม่ตรงกับสาขาที่

เรียนในระดับ ปวช.-ปวส.ท าใหผู้จ้บระดับปริญญาตรีเขา้สู่ตลาดแรงงานมากที่สดุและประสบปัญหาอปุสงค์

สว่นเกิน (excess demand) หรือมสีดัสว่นท างานในระดบัต า่กวา่วฒิุหรือท างานในสาขาที่ไมไ่ดเ้รียนจบมาโดยตรง 

  (3) โครงสรา้งการจา้งงานจ าแนกตามสายงาน ตอ้งการก าลงัคนสายบริหาร : สายงานหลกั : 

สายงานสนับสนนุ เป็นอัตราส่วน 10 : 65 : 25 และการจา้งงานในสายงานบริหารส่วนใหญ่ตอ้งการผูจ้บ

ปริญญาโท-เอก หรือมคีวามรูด้า้นการบริหารธรุกิจ (MBA) สว่นสายงานหลกั หรือสายงานผลิตตอ้งการผูจ้บ 

ปวส. และปริญญาตรีจ านวนมาก ส าหรับสายงานสนบัสนนุสว่นใหญ่รับผูจ้บปริญญาตรีและต า่กวา่ 

  (4) กลุม่อตุสาหกรรมตอ้งการก าลงัคนที่มคีณุลกัษณะใน 3 ดา้น คือ 1) ความรูแ้ละทกัษะที่ 

จ าเป็น 2) ความรูแ้ละทกัษะวิชาชพี 3) คณุธรรม จริยธรรม  จรรยาบรรณในการท างาน 

  (5) ปัจจบุันสถานการณ์ความตอ้งการก าลังคนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ตอ้งการ

ก าลงัคนที่มคีณุภาพดา้นภาษาตา่งประเทศ ความรูแ้ละทกัษะที่ใชเ้ทคโนโลยีเขม้ขน้อีกเป็นจ านวนมากเพ่ือรองรับ

ธรุกิจที่เกิดขึน้ใหม ่ๆ  

 

2.2 กรอบแผนอดุมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2551-2565 
 

กรอบแผนอดุมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551  – 2565) ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานแนวคิด

“การศึกษาเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาประเทศ” และมุ่งเนน้ใหเ้กิด “เอกภาพดา้นนโยบาย แต่หลากหลายใน

การปฏิบัติ” มีการท างานในเชิงรกุไปขา้งหนา้ภายใตก้ารวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มและความตอ้งการใหมเ่พ่ือให้

อดุมศึกษาเอ้ือต่อการพัฒนาทั้งปวง รวมทั้งเนน้ความต่อเนื่องจากแผนอดุมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 1 

โดยมสีาระส าคัญ 2 สว่น คือ 

 ส่วนแรก เป็นการวิเคราะห์ภาพฉายและนัยยะส าคัญที่เป็นปัจจัยแวดลอ้มรมุเรา้ ส่งผลกระทบต่อ

มนษุยแ์ละโลก ประเทศไทย จนถึงอดุมศึกษา ซ่ึงมีสาระส าคัญเชน่เดียวกับที่ไดก้ล่าวไวใ้นรายงานการวิจัย เร่ือง 

“ภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10-20 ปี” และวิสยัทศันป์ระเทศไทย...ส ูปี่ 2570 แลว้  

ส่วนที่สองเป็นประเด็นทิศทาง และนโยบายของกรอบแผนอดุมศึกษาระยะยาว ประกอบดว้ย 9 เร่ือง 

คือ รอยตอ่กบัการศึกษาระดบัอ่ืนการแกปั้ญหาอดุมศึกษาในปัจจบุัน ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ การ

พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การเงินอดุมศึกษา การพัฒนาบุคลากรในอดุมศึกษา 

เครือขา่ยอดุมศึกษา การพัฒนาอดุมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวดัชายแดนภาคใต ้และโครงสรา้งพ้ืนฐาน

การเรียน โดยมรีายละเอียด ดงันี้ 

2.2.1) รอยต่อกบัการศึกษาขัน้พ้ืนฐานและการอาชีวศึกษา: นักเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นตัวป้อน

อดุมศึกษามคีณุภาพโดยรวมต า่ลง ค่านยิมในเร่ืองปริญญาท าใหผู้เ้รียนอาชวีศึกษานอ้ยลงเป็นล าดบั ท าใหข้าด 

แรงงานระดบักลางในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  

อดุมศึกษาตอ้งใหเ้วลากบัการศึกษาขัน้พ้ืนฐานและการอาชีวศึกษาในเรื่อง  1) การ

พัฒนาและสรา้งครคูณุภาพสงูซ่ึงเป็นตวัคณู (multiplier) 2) การพัฒนาเด็กที่มคีวามสามารถพิเศษ และ 3) เปิด

โอกาสใหผู้จ้บอาชวีศึกษาและก าลงัท างานสามารถเขา้ศึกษาตอ่ในอดุมศึกษาไดด้ว้ยความยืดหยุ่น 

2.2.2) การแกปั้ญหาอดุมศึกษาในปัจจบุนั: ใชก้ลไกมาตรฐานและการจดัสรรทรัพยากร เพ่ือใหเ้กิด

อดุมศึกษาที่แบ่งงานกันท า (division of labor) วางต าแหน่งของแต่ละสถาบันใหเ้หมาะสม (positioning) และแบ่ง
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อดุมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มวิทยาลัยชมุชน 2) กลุ่มมหาวิทยาลัยสี่ปีและมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร ์3) 

กลุ่มมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัย comprehensive และ 4) 

กลุม่มหาวิทยาลยัวิจยั มหาวิทยาลยับัณฑติศึกษา  

2.2.3) ธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการ: อดุมศึกษาไทยตอ้งปรับปรงุเร่ืองนี้ตั้งแต่ระดับสภา

มหาวิทยาลัยและผูบ้ริหารทกุระดับโดยสรา้งกลไกพัฒนาผูด้ ารงต าแหน่งสภามหาวิทยาลัยและผูบ้ริหารระดับ

ต่าง ๆ รวมถึงการปรับโครงสรา้งสภามหาวิทยาลัย และการมีส านักงานเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยท างาน

เต็มเวลา 

2.2.4) การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ: ดว้ยความจ ากัดของทรัพยากร

และนกัวิจยัคณุภาพสงู อดุมศึกษาตอ้งโฟกสัโจทยวิ์จยัและสรา้งกลไกความเป็นเลิศ ควรน าระบบ Research  

Assessment Exercise (RAE) มาประยกุตแ์ละปรับใชเ้พ่ือการประเมนิความสามารถการวิจยัและจดัสรรทรัพยากร

เพ่ือการวิจัย ควรผลักดันใหเ้กิด “ระบบวิจัยแห่งชาติ” สรา้ง “ระบบความเชื่อมโยงระหว่างอดุมศึกษาและภาค

การผลิต” และม ี“กลไกการท างานร่วมในลกัษณะพหภุาคี” 

2.2.5) การเงินอดุมศึกษา: การลงทนุผ่านระบบงบประมาณยังไม่สะทอ้นคณุภาพการศึกษาและยัง

มิไดใ้ชเ้ป็นกลไกก ากับเชิงนโยบายอย่างเต็มที่ ดังนัน้การจัดสรรงบประมาณประจ าปีใหแ้ก่มหาวิทยาลัยของรัฐ

ควรปรับจาก supply – side financing ใหเ้ป็นตาม Performance – based ใหม้ากขึ้น จัดรปูแบบใหม่ของกองทนุ

ประเภท contribution scheme ตั้งกองทนุพัฒนาอดุมศึกษา การก ากับคุณภาพของสถาบันอดุมศึกษาดว้ย

องคก์รกันชน (buffer organization) ใชห้ลักการ financial autonomy ในการบริหารการเงนิอดุมศึกษาบนฐานการ

แบ่งกลุม่มหาวิทยาลยั 

2.2.6) การพฒันาบคุลากรในอดุมศึกษา: การพัฒนาอาจารย์ตอ้งค านึงถึงการพัฒนาหลายมิติ 

เช่น ดา้นวิชาการ ความเป็นคร ูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ความสามารถดา้นการวิจัย

สมรรถนะทางวิชาชีพ การบริหารจัดการ การขดัเกลาทางสังคม โดยค านึงถึงช่วงวัยต่าง ๆ ของการท างาน

และการศึกษา (life cycle development) และจัดใหม้ีกระบวนการ mentoring โดยผูม้ีความรูแ้ละประสบการณ์บน

ฐานของการพัฒนาจากการท างานจริง 

2.2.7) เครือข่ายอดุมศึกษา: มหาวิทยาลัยมีความแตกต่างสงูและมีช่องว่างของระดับการพัฒนา

หลากหลายมติิ รัฐควรสนบัสนนุและผลกัดนัใหเ้กิดเครือขา่ยดว้ยนโยบายและกลไกงบประมาณ อดุมศึกษาควร 

ควบรวมการเรียนการสอน การท างาน และการลงทนุโครงสรา้งพ้ืนฐานร่วมกันจนน าสู่การควบรวมสถาบัน

เมือ่มคีวามพรอ้ม 

2.2.8) การพัฒนาอดุมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้: 

ประกอบดว้ย การพัฒนาเด็ก เยาวชน และนกัศึกษา การพัฒนาครแูละบคุลากรในพ้ืนที่ การสรา้งความเขม้แข็ง

ของสถาบันอดุมศึกษา และการพัฒนาอดุมศึกษาสูอ่าเซียนและประชาคมโลกมสุลิม 

2.2.9) โครงสรา้งพ้ืนฐานการเรียนร ูข้องอดุมศึกษา : อดุมศึกษาตอ้งตระหนักว่าการอดุมศึกษา

ในอนาคตเป็นทั้ง “การเตรียมคนเขา้สู่ชีวิตและการปรับแต่งคนเขา้สู่งาน” รัฐพึงสนับสนนุการศึกษา “ศิลป

ศาสตร์” (liberal arts education) ในฐานะโครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ ส่งเสริมให้อดุมศึกษาพัฒนาและใช ้

ศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือรองรับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

ชาติ โดยเฉพาะอย่างย่ิงยุทธศาสตร์ e – Society, e – Industry, e – Commerce, e - Education และ e – 

Government ผ่านนโยบายการจัดซ้ือจัดจา้งของภาครัฐ (Government Procurement) อดุมศึกษาตอ้งจัดเก็บ 

“ขอ้มลู” ของตนเองใหท้นัสมยัอยู่เสมอเพ่ือใหบ้ริการขอ้มลูสารสนเทศแกผู่เ้รียนและผูป้กครองในฐานะผูบ้ริโภค 

และใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเขา้ถึง (access) และการลดชอ่งวา่งดิจิทลั (digital divide) เพ่ือ

การเรียนรู้จัดท าสื่อการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยออกสู่สาธารณะ (open courseware) จัดระบบเครือข่าย
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หอ้งสมดุและแหล่งเรียนรู ้รวมถึงการจัดตั้งกองทนุพัฒนาโครงสรา้งทางกายภาพของสถาบันอดุมศึกษาและ

จดัท ากรอบนโยบายการพัฒนาระบบ “การเรียนรูต้ลอดชวิีต” 

 

2.3. เยาวชน นกัศึกษาและบณัฑิตศึกษาในอนาคต  

 ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี อิทธิพลของสื่อสารมวลชน ระบบการศึกษาและอตุสาหกรรมใหม ่รวมทัง้ 

ความเปลี่ยนแปลงเชงิโครงสรา้งของสงัคม วฒันธรรม และความคิดท าใหเ้ด็ก เยาวชน และนกัศึกษาในวนันีม้ี 

ความเปลี่ยนแปลงทั้งในมิติการใชช้ีวิต การเรียนรูค้รอบครัว ตลอดจนภาวะเสี่ยงต่าง ๆ ซ่ึงสะทอ้นถึงแนวโนม้

ของสังคมภายหลังยคุอตุสาหกรรมและความทันสมยัทั้งปวง (Post-industrial / Post-modern) ในขณะเดียวกัน 

เร่ิมมสีญัญาณที่ชีไ้ปในทางเปลี่ยนแปลงของชวิีตการท างานของบัณฑติในอนาคต ที่แตกตา่งไปจากลกัษณะงาน

ปัจจบุัน เชน่การท างานโดยมหีลายอาชพีทัง้ตลอดชว่งอายกุารท างานหรือในขณะใดขณะหนึง่ การท างานไร ้

สังกัด (Freelance) ความเสี่ยงต่อความไมแ่นน่อนของรายได ้การจับคู่และเปลี่ยนคู่ผูร้่วมงาน เป็นตน้ ซ่ึงจะเป็น

เหตใุห้เกิดความไม่สอดคลอ้งกัน (Mismatch) ระหว่างการศึกษา และทักษะอาชีพที่พึงประสงค์ในอนาคต 

นอกจากความเชีย่วชาญเฉพาะศาสตรแ์ลว้ ความสามารถที่ส าคัญไมย่ิ่งหย่อนจะเกี่ยวกบัทกัษะการสื่อสาร การ

ท างานเป็นหมูค่ณะ การแกปั้ญหา การรับความเสี่ยงการออกแบบและความสรา้งสรรค ์ความรับผดิชอบทัง้ต่อ

ตนเองและต่อผูอ่ื้น การเรียนรูอ้ย่างตอ่เนื่อง การบริหารจดัการตนเอง รวมไปถึงจริยธรรม ค่านิยมการศึกษา

ในศาสตรเ์ฉพาะหรือสาขาเฉพาะจึงไมเ่พียงพออีกตอ่ไป แตต่อ้งเสริมฐานความรูแ้ละสมรรถนะที่จะชว่ยใหบ้ัณฑิต

สามารถอยู่ในตลาดแรงงานไดแ้ละไดเ้ป็นอย่างดี ทัง้ดา้นการอยู่ร่วมในสงัคม การสรา้งสรรค ์ความรูเ้ชิงปฏิบัติ

และความรูพ้ื้นฐานทัง้ทางโลก ปรัชญา และสงัคม 

  

2.4 กรอบแนวทางการปฏิรปูการศึกษา  

- การพฒันาคณุภาพคนไทยยคุใหม่ :  

1) พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ โดยให้มีระบบวัดและประเมินผลที่ เป็นมาตรฐาน 

เทียบเคียงได ้แกปั้ญหา พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ส่งเสริมบทบาท สรา้งความเขม้แข็งให้

ครอบครัว 

2) ผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีคณุภาพ มีสมรรถนะ และความรู ้ความสามารถ โดย พัฒนาตาม

กรอบมาตรฐานคณุวฒิุแห่งชาติ และคณุวฒิุวิชาชีพ จัดการอาชีวศึกษา โดยเนน้การปฏิบัติ

ขยายทวิภาคี และสหกิจศึกษา จัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษาใหส้อดคลอ้งกับการพัฒนากลุ่ม

จงัหวดั 

- การพัฒนาคณุภาพครยูคุใหม่ : ใหเ้ป็นผูเ้อ้ืออ านวยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้เป็นวิชาชีพที่มี

คณุค่า สามารถดึงดดูคนเกง่คนดี มใีจรักในวิชาชพีมาเป็นคร ูโดย  

1) การพัฒนาระบบการผลิตคร ูคณาจารย ์และบคุลากรการศึกษา ประกอบดว้ย  

1.1 การปรับระบบการผลิต คัดสรร ค่าตอบแทน และสวสัดิการ ใหส้ามารถดึงดดู คนเก่ง
และดี มใีจรักในวิชาชพีเป็นคร ู 

1.2 การจัดใหม้ีสถาบันอดุมศึกษาที่เนน้ความเป็นเสิศดา้นการผลิตคร ูวิจัยและพัฒนา

เก่ียวกับวิชาชพีคร ูรวมทั้งมรีะบบประกนัและรองรับคณุภาพมาตรฐานวิชาชพีครแูละ

สถาบันการผลิตคร ู

1.3 การวางแผนผลิต พัฒนา และใชค้ร ูคณาจารยแ์ละบคุลากรการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
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1.4 การจัดระบบให้ผูส้ าเร็จการศึกษาสาขาอ่ืนมาเป็นคร ูโดยศึกษาวิชาครเูพ่ิมเติม 
สง่เสริมใหส้ถานศึกษาระดมทรัพยากรบคุคล ภมูปัิญญา ปราชญช์าวบา้น มาสอน 

1.5 การพัฒนาระบบการผลิตคร ูคณาจารยอ์าชวีศึกษา และอดุมศึกษา โดยเชื่อมโยงการ

สอนกบัประสบการณใ์นสถานประกอบการ 

2) การพัฒนาคร ูคณาจารย ์และบคุลากรทางการศึกษา ประกอบดว้ย 

2.1 การปรับปรงุและพัฒนาระบบและเกณฑก์ารประเมนิสมรรถนะวิชาชีพครใูหเ้ชื่อมโยง 

กบัความสามารถในการจดัการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

2.2 การเร่งรัดการจัดตั้งกองทนุพัฒนาและกองทนุส่งเสริมคร ูคณาจารยแ์ละบคุลากร

ทางการศึกษา 

2.3 การพัฒนาคร ูคณาจารย ์โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานใหส้ามารถจดัการเรียนการสอนที่

เน ้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาครปูระจ าการที่สอนไม่ตรงวิชาเอก มีระบบและ

มาตรการจงูใจใหค้ร ูคณาจารย ์ผูบ้ริหาร และบคุลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเอง

อย่างตอ่เนือ่ง 

2.4 การพัฒนาคณาจารย์ ผูบ้ริหาร และบุคลากรดา้นอาชีวศึกษาและอดุมศึกษาให้

สามารถสอน วิจยั พัฒนานวตักรรม 

3) การใชค้ร ูคณาจารย ์และบคุลากรทางการศึกษา ประกอบดว้ย 

3.1 การคืนครใูหก้บัผูเ้รียน โดยลดภาระอ่ืนที่ไมจ่ าเป็น และจดัใหม้บีคุลากรสายสนบัสนนุ
ใหเ้พียงพอ 

3.2 การปรับปรงุเกณฑก์ าหนดอัตราคร ูโดยพิจารณา จากภาระงานที่ชดัเจน และจัดให้

มจี านวนครพูอเพียงตามเกณฑ ์และมวีฒิุตรงตามวิชาที่สอน 

3.3 การแยกบัญชีเงนิเดือนและวิทยฐานะของขา้ราชการ ครแูละบคุลากรทางการศึกษา

ออกจากกนั 

- การพฒันาคณุภาพสถานศึกษา และแหลง่เรยีนร ูย้คุใหม่ ประกอบดว้ย 

1) การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทกุระดับ / ประเภทให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี

คณุภาพ 

2) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้อ่ืนส าหรับการศึกษาและเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบ และ

การศึกษาตามอธัยาศัย 

- พฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการใหม่ 

1) การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้กับสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

2) การพัฒนาระบบบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลใหม้ปีระสิทธิภาพ 

3) การพัฒนาการบริหารจดัการเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา อย่างมคีณุภาพ 

4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนนุการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชน 

และทกุภาคสว่นในการจดัการศึกษาและสนบัสนนุการศึกษาและเรียนรูใ้หม้ากขึน้ 

5) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา เชน่ ปรับระบบบริหาร
จัดการการเงินและงบประมาณ โดยเนน้ demand side วางแผนอย่างเป็นขั้นตอนและ

จดัระบบบริหารจดัการรองรับการยบุเลิก  และควบรวมสถานศึกษา 
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ผลกระทบจากสถานการณ์และแนวโนม้ สู่โอกาสในการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนา มสธ. สรปุได้

ดงันี ้

 ดา้นสงัคม 

 ทางบวก 

1. คนไทยใหค้วามส าคัญต่อการเรียนรูต้ลอดชีวิตและใชค้วามรูเ้ป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคณุภาพชีวิต

สามารถใชค้วามรูใ้นการจดัการตนเองเพ่ิมมากขึน้  

2. สงัคมมคีวามโปร่งใสในเร่ืองของสิทธิและความเทา่เทียมของมนษุยท์ี่พึงไดร้ับจากรัฐและสงัคม 

3. สงัคมเอ้ืออาทร ชว่ยเหลือเก้ือกลู รักใคร่กลมเกลียวกนั เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นมากขึน้ มภีมูคิ ุม้กนัตนเอง  

 ทางลบ 

1. กลุ่มคนที่ เขา้ไม่ถึงการศึกษาและการเรียนรู้จะถูกละเลยและทอดทิ้ง โดยระบบของการแข่งขัน 

คณุธรรมจริยธรรมและศีลธรรมของคนจะลดนอ้ยลงเร่ือยๆ เด็กและเยาวชนใหค้วามส าคัญในโลกของ

ตนเองจนห่างเหินและละเลยบุพการี บรรพชน และความเป็นไปของสังคม ท าให้สังคมหันมาให้

ความส าคัญตอ่ศาสนาและจริยธรรมมากขึน้ในลกัษณะคณุธรรมน าความรู ้ขณะที่ปัญหาจากโรคอบุัติ 

ใหม่ยังคงทา้ทายความสามารถของการแพทย์และการสาธารณสขุที่ตอ้งหาทางป้องกันและพัฒนา

อย่างตอ่เนือ่งตอ่ไป 

2. เกิดการเรียกรอ้งสิทธิ ความเท่าเทียมที่เกินเลยจนขาดการค านึงถึงสิทธิของผูอ่ื้นที่ควรไดร้ับในสังคม

ประชาธิปไตย 

3. หากไมเ่ขา้ใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชดัเจนเพียงพอ อาจท าใหล้ะเลยความส าคัญของการพัฒนาและ 

การแข่งขันระหว่างประเทศ และการพัฒนาคณุภาพชีวิตไดอ้ย่างร ูเ้ท่าทัน เพ่ือการยืนหยัดอยู่ไดใ้น

สงัคมโลกาภิวตัน ์

4. ค่านิยมสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปสู่การบริโภคนิยม ปัจเจกนิยมและวิถีชีวิตที่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อมากขึ้น

จากสถาบันครอบครัวที่เปราะบาง โครงสรา้งรปูแบบและสัมพันธภาพของครอบครัวไทย เปลี่ยนจาก

ครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยวเพ่ิมขึน้ และมสีว่นท าใหผู้ส้งูอายตุอ้งใชช้วิีตโดยล าพังมากขึน้กวา่ใน

อดีต เด็กและเยาวชนขาดผูด้แูลอย่างใกลช้ิด ท าใหม้ีความเสี่ยงสงูที่จะเกิดปัญหาสังคมในดา้นต่างๆ 

เชน่ ติดยาเสพติด มเีพศสมัพันธก์่อนวยัอันควร มพีฤติกรรมเลียนแบบวฒันธรรมตา่งชาติ มคี่านยิมที่

ยึดวตัถมุากขึน้ 

5. คนไทยยังขาดทกัษะการใชช้วิีตและความพรอ้มตอ่การปรับตวัในกระแสโลกาภิวตัน ์โลกปัจจบุัน 

เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เทคโนโลยีพัฒนากา้วหนา้อย่างมาก คนที่จะไดป้ระโยชนจ์ากกระแสโลกาภิวัตน ์

ตอ้งงานเชื่อมโยงกับคนอ่ืนๆ ทัว่โลกไดม้ากขึ้น แต่คนไทยยังขาดการเตรียมความพรอ้มรองรับการ

พัฒนาแบบก้าวกระโดดในอนาคต คนจ านวนมากยังมีขอ้จ ากัดในด้านการใชเ้ทคโนโลยี การใช ้

ภาษาองักฤษ และการเขา้ใจในวัฒนธรรม ประเพณีของชาติต่างๆนอกจากนัน้แลว้ คนไทยยังขาดทกัษะ

สรปุผลกระทบจากสถานการณแ์ละแนวโนม้ ส ูโ่อกาสในการพฒันาการศึกษา และการพฒันา มสธ. 
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การใชช้ีวิต ขาดวิถีชีวิตที่ยึดวัฒนธรรมประชาธิปไตย การเคารพกฎเกณฑข์องสังคม สิทธิเสรีของ

ผูอ่ื้นยังเป็นปัญหาอยู่มาก 

 

โอกาสในการพัฒนาการศึกษาไทย และมสธ. 

1) จัดการศึกษาเพื่ อพัฒนาคน โดยการสร้างและพัฒนาเด็กใหม้ีความพร้อมดา้นสติปัญญา อารมณ์ 

และศีลธรรม พัฒนาเยาวชนก่อนเขา้ตลาดแรงงานให้มีคุณภาพสูงขึ้น และพัฒนาก าลังคนให้มี

สมรรถนะสูงขึ้น 

2) จัดการศึกษาเพื่ อพัฒนาสังคม โดยส่งเสริมใหผู้รู้้ ปราชญ์และผูสู้งอายุที่ มีประสบการณ์น าความรู้

ที่ มีมาถ่ายทอด จัดการความรู้ในระดับชุมชน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน

สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนาใหเ้ป็นกลไกในการพัฒนาการศึกษา 

3) จัดการศึกษาเพื่ อเป็นพลังขับเคล่ือน โดยจัดท ากระบวนการกระตุ้นและผลักดันให้ทุกภาคส่วนมี

ส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจังและต่อเน่ือง ระดมทรัพยากรจากภาคีการพัฒนา

ต่างๆ มาใชใ้นการปฏิรูปการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็น

กลไกหลัก ในการจัดการศึกษาระดับชุมชน 

4) จัดการศึกษาเพื่ อเป็นภูมิคุ้มกัน กระตุ้นให้พ่อแม่ผูป้กครองแสวงหาความรู้ที่ กา้วทันกระแสโลกาภิ

วัตน์ สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับคนไทยทุกคน รณรงค์และส่งเสริมสื่ อทุกรูปแบบเพื่ อ

การเรียนรูต้ลอดชวีติ 

 

 ดา้นเศรษฐกิจ และลกัษณะการผลิตและบรกิาร 

 ทางบวก   

1. ท าใหเ้กิดการเตรียมการป้องกันและพัฒนา จากประเด็นส าคัญทั้ง 7 ประการ  ซ่ึงลว้นมีตัวแปรที่

ส าคัญ คือ “คน” ที่ตอ้งมีคณุภาพ ผ่านกระบวนการศึกษา อบรม และเกิดการเรียนรู ้ตลอดชีวิต 

ดว้ยทักษะ ความรู ้ความสามารถ และความคิดสรา้งสรรค ์เพ่ือใหอ้ยู่ในโลกเศรษฐกิจแขง่ขนันี้ได ้

อย่างยัง่ยืน ท าใหเ้กิดการเร่งพัฒนาการศึกษาใหก้บัทกุคนมากขึน้  

2. ลักษณะการท างานของคนไทยเปลี่ยนไปจากอดีตที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการ

เปลี่ยนแปลงในยคุโลกาภิวัตน ์จากอาชีพเกษตรกรรมที่เป็นอาชีพหลักแต่ดั้งเดิม เป็นการท างาน

นอกภาคเกษตรกรรม กลายเป็นภาคอตุสาหกรรมและบริการ และเป็นอาชพีที่จ าเป็นตอ้งใชค้วามรู้

และทักษะการท างานมากขึ้น ท าให้การศึกษาจะต้องเขา้ไปมีบทบาทในการให้ความรู้และการ

ฝึกอบรม ทัง้การจดัเองในสถานศึกษาและการร่วมกบัสถานประกอบการหรือหน่วยผลิตในอนาคต

เพ่ือพัฒนาศักยภาพและสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัในอนาคตอย่างยัง่ยืน 

3. การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภมูิภาค จะมีความเชื่อมโยงกันมากขึน้น าไปสูค่วามเชื่อมโยงทั้งระบบ และ

มีเสถียรภาพมากขึ้น โลกและภมูิภาคเอเชียมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและมีความเชื่อมโยงกัน

มากขึ้น โดยการรวมกลุ่มของภมูิภาคเอเชีย จะส่งผลใหเ้อเชียเป็นตลาดที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะใน

กลุ่ม GMS (อนภุมูิภาคลุ่มแม่น า้โขง) ที่จะเชื่อมโยงระบบโครงข่ายพ้ืนฐานภายในอนภุาคเพ่ิมขึ้น



 

 

บทที่ 2 -14 

 V5-ผ่านที่ประชมุสภาฯ 250714 

มากทั้งเสน้ทางคมนาคมทางบก (ถนน East-West corridor) แหล่งพลงังานและโทรคมนาคม

ของไทยกบัประเทศเพ่ือนบา้น ความรว่มมือดา้นการคา้ และการสง่เสรมิประเทศเพ่ือนบา้นให้

ความแตกตา่งทางดา้นรายไดก้ับประทศไทยลดลง เป็นการสรา้งโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงัคม ทัง้ในแงข่องการคา้ การลงทนุ และความร่วมมอืทางดา้นวัฒนธรรมการศึกษา สขุภาพ และ

แรงงาน รวมทั้งการมีกฎระเบียบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันที่จะน าไปสู่การลดปัญหาความขดัแยง้ 

กีดกนัในระหวา่งประเทศสมาชกิ ดงันัน้ในอนาคตความเชือ่มโยงคงจะเป็นไปทัง้ระบบ (Full  

Integration) และมเีสถียรภาพมากขึน้ 

4. ศนูย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลก (BRIC+/US/Japan) จะเคลื่อนยา้ยมาสู่เอเชียมากขึ้น โดย

ประเทศจีน และอินเดีย จะเป็นมหาอ านาจทางเศรษฐกิจของโลกรายใหม ่แมแ้ตป่ระเทศดาวรุ่งที่จะมี

บทบาทมากขึน้คือ กลุม่ BRIC (บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน)สมาชกิสว่นใหญ่อยู่ในเอเชยี ในขณะ

ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญ่ี ปุ่น รวมทั้ ง กลุ่ม EU จะมีขนาดเศรษฐกิจที่ เล็กลง 

(สหรัฐอเมริกาลดจาก รอ้ยละ 27.33 เหลือ รอ้ยละ 21.75  ญ่ีปุ่นลดจาก รอ้ยละ 11.28เหลือ 

รอ้ยละ 8.56) ดังนั้น จึงเป็นโอกาสส าหรับประเทศไทยที่จะเป็นศนูย์กลางการผลิตของภมูิภาค

เนือ่งจากศักยภาพ และโครงขา่ยโครงสรา้งพ้ืนฐาน มคีวามพรอ้ม ตลอดจนที่ตั้งทางภมูิศาสตรท์ี่มี

ความเหมาะสม 

 

ทางลบ  

1. หากระบบการศึกษายังไรค้ณุภาพ ผลผลิตทางการศึกษาก็จะไรค้ณุภาพไปดว้ย ทัง้ดา้นความรูแ้ละ

ทกัษะการประกอบอาชพี น าไปสูก่ารขาดความสามารถในการแขง่ขนั 

2. หากไม่มีการวางแผนที่ดีในอนาคต จะเป็นเหตใุหก้ารส่งเสริมการศึกษาของบตุรหลานของชนชั้น

กลางและชนชั้นล่างกลุ่มใหญ่ชะงักงนั เยาวชนกลุ่มนี้จะเป็นวัยท างานและเป็นฐานส าคัญต่อการ

พัฒนาประเทศชาติในอีก 10 - 20 ปี ขา้งหนา้ และหากไม่ไดร้ับการศึกษาที่ดีพอก็จะส่งผลต่อ

ความเขม้แข็งและความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไมไ่ดเ้ชน่เดียวกนั 

3. การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งเศรษฐกิจไปสู่ภาคอตุสาหกรรมที่ทนุและเทคโนโลยีที่เขม้ขน้มากขึน้ ท า

ใหต้อ้งพ่ึงพาพลังงาน ทนุจากต่างประเทศสงู รวมทั้งรายไดท้ี่เกิดขึ้น ยังถกูส่งกลับคืนไปยัง

ต่างประเทศสงู ซ่ึงส่งผลกระทบคือ ความไม่มัน่คงในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น เนื่องจากจะท าให้

มลูค่าของ GDP > GNP และไม่ใช่แหล่งการจา้งงานที่ส าคัญของคนไทย รวมทั้งยังตอ้งพ่ึงพา

แรงงานตา่งดา้วทัง้ที่ถกูตอ้งและไมถ่กูตอ้งตามกฎหมายเพิ่มมากขึน้ 

 

โอกาสในการพัฒนาการศึกษาไทย และมสธ. 

1) เตรียมคนในสองทศวรรษหน้าให้เป็นคนที่ มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความคิดริเร่ิ ม

สร้างสรรค์ ในอาชีพอย่างจริงจัง โดยต้ังเป้าหมายว่าจะผลิตแรงงานคุณภาพ และส่งเสริม

สถานประกอบการ/แหล่งผลิต ให้ความส าคัญในการฝึกและพัฒนาบุคลากรแรงงานให้มี

ความรู้ รวมทั้งกระบวนการฝึกอบรมซ า้ อย่างต่อเน่ืองเพื่ อการสร้างมูลค่าเพิ่ มและผลิตภาพ

ขององค์กร 
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2) พัฒนาศักยภาพคนเพื่ อรองรับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยผลิตและพัฒนาก าลังคนให้

มีความเป็นเลิศในสาขาที่ สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตและบริการ พัฒนา

สมรรถนะและทักษะแรงงานเพื่ อรองรับการพัฒนาประเทศไปสู่ศูนย์กลางดา้นต่างๆ และการ

ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีความรู้ทั้งในเชิงลึกและเชิงกวา้ง ที่ มีความสามารถทั้งทางดา้น

การจัดการภาษาและเทคโนโลยี 

3) เสริมสร้างคุณภาพคน ทั้งในส่วนที่ จะต้องออกไปเป็นแรงงานคุณภาพ และคนคุณภาพของ

สังคม ดังน้ัน เป้าหมายหลักสูตรการศึกษาทุกระดับจะต้องเป็นหลักสูตรเฉพาะที่ มุ่งเน้น

คุณภาพ ควบคู่ไปดว้ยกันกับคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งมีความหลากหลายของหลักสูตรที่

ตอบสนองความต้องการส่วนตนและตลาด ที่ เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ และกรณีศึกษาให้

มากย่ิงขึ้น 

4) ปลูกฝังวิธีคิดเชิงวิทยาศาสตร์และการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ระบบการจัดการตนเอง 

ความสามารถในการจัดการสถานการณ์ที่ รุมเร้าทางเศรษฐกจิ การจัดการอาชีพและการงาน

อย่างชาญฉลาด การรู้จักการแกปั้ญหาโดยเฉพาะการน าหลักการด ารงชีวิต ตามปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียงมาใชผ้่านหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนในทุกระดับชัน้ 

 

 

 ดา้นส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน   

 ทางบวก 

1. วิกฤตทางพลังงานเป็นโอกาสปรับตัวสู่การผลิตที่มีประสิทธิภาพ และการผลิตพลังงานทดแทน

จากพืชเพ่ิมขึ้น เนื่องจากความตอ้งการใชน้ ้ามันเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ต ่ากว่า 2 เท่าใน 20 ปี 

ในขณะที่ปริมาณน า้มันมีนอ้ยลง ราคาน า้มันแพงขึ้นแน่นอน หลายประเทศเร่ิมปรับตัว โดยการ

แสวงหาแหล่งน า้มนันอกประเทศ การพัฒนาเทคโนโลยีแหล่งพลังงานทดแทนอ่ืนๆ และการขยาย

พ้ืนที่เพาะปลกูพืชทดแทนพลงังาน ซ่ึงเร่ิมมีปัญหากระทบตอ่การขาดแคลนอาหารในหลายประเทศ 

ฉะนัน้จึงเป็นโอกาสที่ไทยจะมีรายไดเ้พ่ิมขึน้จากการปรับปรงุกระบวนการผลิตใหม้ีประสิทธิภาพ มี

พัฒนาการเพิ่มผลผลิตตอ่ไร่ รวมทัง้ขยายพ้ืนที่เพาะปลกูของพืชทดแทนพลังงานที่มีแนวโนม้ที่จะมี

ราคาสงูขึน้ โดยไมก่ระทบตอ่ความมัน่คงทางอาหาร 

2. ปัญหาความมัน่คงทางอาหารของโลกเป็นโอกาสการพัฒนาภาคเกษตรกรรมไทย ผลจากวิกฤต

พลังงานท าใหเ้กิดการขยายพ้ืนที่เพาะปลกูพืชทดแทนพลงังาน โดยลดการปลกูพืชอาหารในหลาย

ประเทศนัน้ เร่ิมสง่ผลใหเ้กิดปัญหา ที่คาดว่าในระยะยาวจะรนุแรงขึน้จนกระทบต่อความมัน่คงทาง

อาหารของโลก ในขณะที่หลายประเทศมปัีญหาการผลิตทางการเกษตรขณะที่ความตอ้งการสินคา้

เกษตรและอาหารจะเพ่ิมขึน้ตามจ านวนประชากรโลกที่เพ่ิมขึน้ ดังนัน้จึงเป็นโอกาสของการพัฒนา

ภาคเกษตรของไทยใหม้ปีระสิทธิภาพ และสรา้งมลูค่าเพ่ิมใหก้บัผลผลิตทางการเกษตร 

3. วิกฤตภาวะโลกรอ้น เป็นโอกาสในการปรับตัวสู่การบริโภคที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม ภาวะโลกรอ้น

ก่อใหเ้กิดภัยพิบัติที่อาจจะมีผลกระทบรนุแรงกวา้งขวางต่อการด ารงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทั้งมวลนั้น 
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นับว่าเป็นแรงขับที่มีพลังต่อการปรับเปลี่ยนพ้ืนฐานความคิดและพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช ้

ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสงูสดุ ในระยะสั้นเป็นการอยู่ร่วมกันอย่าง

เกื้อกลูกันใหเ้กิดภาวะสมดลุระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอ้ม นอกจากนั้นแลว้ ในกรณี

ประเทศคู่แขง่ไดร้ับภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาจจะท าใหป้ระเทศไทยไดร้ับโอกาสทางเศรษฐกิจจาก

การขยายการสง่ออกสินคา้อาหารไดม้ากขึน้ในราคาที่ดีขึน้ 

 

ทางลบ 

1. กระแสโลกรอ้น กอ่ใหเ้กิดภยัธรรมชาติที่ทวีความรนุแรงเพ่ิมมากขึน้ ท าลายชวิีตและทรัพยส์ินของ

ประชาชนจ านวนมหาศาล เนื่องจากในชว่ง 20-30 ปีขา้งหนา้อณุหภมูิของประเทศไทยจะเพ่ิมขึ้น

ประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส ท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงของฤดกูาล และภัยพิบัติต่างๆ มากขึ้น 

ปริมาณน า้ฝนเพ่ิมขึน้ในพ้ืนที่ที่มฝีนมากอยู่แลว้ เกิดภยัพิบัติและน า้ทว่มฉับพลนัเกิดขึน้บ่อยครั้ง มี 

วนัที่รอ้นจัดยาวนานขึน้ จ านวนวันที่หนาวจัดสั้นลง รวมทั้งมีแนวโนม้จะซ า้เติมปัญหาในพื้นที่หรือ

ระบบนเิวศชายฝัง่ พ้ืนที่เพาะปลกู เกิดการแพร่ระบาดของเชือ้โรคมากขึน้ 

2. ประเทศไทยจะเผชิญกับปัญหาทรัพยากรน า้ และระบบนิเวศที่รนุแรงมากขึน้ในอนาคต จากความ

ตอ้งการใชน้ า้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการพัฒนาคณุภาพชีวิตและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

ในขณะที่ ระบบธรรมชาติก็ถกูรบกวนมากขึน้ พื้นที่ป่าตน้น า้ถกูท าลายอย่างต่อเนื่อง แนวโนม้ฝน

จะตกนอ้ยลงในพ้ืนที่ห่างไกลทะเล และปริมาณน า้ตน้ทนุอาจลดลงในบางพ้ืนที่ ประกอบกับความ

เขม้ขน้ของสารพิษและการปนเป้ือนที่เกิดจากของเสียในภาคการผลิต และชมุชน จะท าใหแ้หล่งน า้

เสื่อมโทรม ปริมาณน ้าสะอาดที่ เหมาะสมกับการใชป้ระโยชน์ลดจ านวนลงโดยเฉพาะเมื่อมี

ผลกระทบจากภาวะโลกรอ้นและการปรวนแปรของสภาพภมูอิากาศโลก สภาพการขาดแคลนน า้ใน

อีก 20 ปีขา้งหนา้จะมีแนวโนม้เพ่ิมมากขึน้ นอกจากนั้นการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจและภาค

การผลิตจะท าใหเ้กิดการขยายตัวของเมือง ชมุชน ศนูย์กลางเศรษฐกิจ มีความจ าเป็นในการ

กอ่สรา้งสาธารณปูโภค และโครงสรา้งพ้ืนฐานขนาดใหญ่ เชน่ เขือ่น โรงงานไฟฟ้า ท่าเรือ ถนน จะ

ถกูรกุล า้ตอ่พ้ืนที่อนรุักษแ์ละเสี่ยงตอ่การถกูท าลายอย่างถาวร 

 

โอกาสในการพัฒนาการศึกษาไทย และมสธ. 

1) พัฒนาคนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน ้นที่จะให้ผู้เรียนได้เกิดจิตส านึกหรือตระหนักถึง

ความส าคัญของสิ่งแวดลอ้มและพลังงาน และมีการอธิบายหรือใชส้ื่อการสอนที่ท าใหเ้ห็นถึง

ผลกระทบหรือความรนุแรงที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการแกไ้ขและป้องกัน รวมทั้งการส่งเสริมและ

แนะน าใหผู้เ้รียนไดน้ าไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวนั 

2) จดัการศึกษาเก่ียวกับการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีทันสมยั เพ่ือพัฒนาสังคมใหม้ีความเจริญกา้วหนา้

หรือเพ่ือแกไ้ขปัญหาของสังคม จากการเรียนรูก้ารเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอ้มและพลังงาน ดา้น

การศึกษาเพ่ือเป็นพลังขบัเคลื่อน โดยจะตอ้งมีนโยบายการศึกษาดา้นสิ่งแวดลอ้มที่แนน่อนชดัเจน 

เป็นรปูธรรมควบคู่กบัการบริหารจดัการที่มปีระสิทธิภาพ 
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3) จัดการศึกษาเพ่ือเป็นภมูิคุม้กัน โดยชี้ใหเ้ห็นถึงประโยชนแ์ละโทษของการใชท้รัพยากร และความ

รนุแรงของผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึน้โดยมวีัตถปุระสงคเ์พ่ือใหผู้เ้รียนเกิดจิตส านึก และตระหนกั

ถึงคณุค่าของทรัพยากรสิ่งแวดลอ้มและพลังงานและหาทางป้องกันและอนรุักษท์รัพยากรใหเ้กิด

ความยัง่ยืน 

 

 ดา้นวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีและนวตักรรม 

ทางบวก 

1. การพัฒนาเทคโนโลยีแบบกา้วกระโดดเป็นโอกาสพัฒนากระบวนการผลิต และกระบวนการเรียนรู้

ของไทย เทคโนโลยีเหล่านี้จะเชื่อมโยงกัน และส่งผลต่อกระบวนการผลิต สขุภาพ สมอง จิต และ

พฤติกรรมของมนษุย์ ปัจจัย เคร่ืองมือต่างๆ ทกุชนิดที่มาเก่ียวขอ้งกับชีวิตประจ าวันของเรานั้น 

เป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะสามารถน าไปเป็นเคร่ืองมอืพัฒนาดา้นตา่งๆ ดงันี ้

 ประสิทธิภาพการผลิตชดเชยผลิตภาพแรงงานที่ลดลงจากการเป็นสังคมผูส้งูอาย ุพัฒนา

กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม การสรา้งมลูค่าเพ่ิมเชื่อมโยงไปสู่อตุสาหกรรม

ตอ่เนือ่งที่มคีณุภาพ มาตรฐานมากขึน้ ตลอดจนสง่ผลใหก้ารใชพ้ลงังานมปีระสิทธิภาพสงูขึน้ 

 สรา้งสงัคมแห่งการเรียนรู ้โดยเครือขา่ยสารสนเทศจะเป็นเคร่ืองมอืส าคัญในการพัฒนา และ

เพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขนั ก่อใหเ้กิดการเคลื่อนยา้ยขา่วสาร ขอ้มลูความรู ้สินคา้ 

บริการที่ท าใหร้ปูแบบการด าเนนิชวิีต การท างาน และการศึกษามคีวามหลากหลายมากขึน้ 

 

โอกาสในการพัฒนาการศึกษาไทย และมสธ. 

1) กลุ่มบคุลากร ผูส้อน และสถาบันการศึกษา สามารถน าวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวัตกรรมไป

ใชเ้พ่ือเป็นเคร่ืองมือในการจัดการศึกษา ทั้งการขยายฐานการศึกษาเพ่ือความคล่องตัวในการ

บริหารจดัการ และการส่งเสริมการเรียนการสอนโดยเฉพาะการพัฒนาแหลง่เรียนรูน้อกระบบและ

ตามอัธยาศัย และการลดขอ้จ ากัดทั้งทางดา้นเวลา และสถานที่ในการเรียนรูใ้ห้เกิดขึ้นอย่าง

กวา้งขวางและทัว่ถึง 

2) บรูณาการ ICTS เขา้กับการอดุมศึกษา เนื่องจากความตอ้งการใชน้ับวันย่ิงมีมากขึ้น  ทั้งในส่วน

ของภาครัฐและเอกชน  มหาวิทยาลัยเปิดจ าเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือการสอน  และใชเ้พ่ือสนบัสนนุ

การเรียนการสอนเป็นอย่างมากรวมทัง้ชว่ยในเร่ืองการเรียนรูต้ลอดชวิีตดว้ย 

3) จากการที่ ICTs  ขยายการใชจ้ากคอมพิวเตอรส์่วนบคุคล ไปเป็นเทคโนโลยีมือถือ  โลกเสมือนจริง

และ Cloud  Computing  นั้น  สถาบันอดุมศึกษาควรตอ้งบูรณาการเทคโนโลยีใหม่ ๆ เขา้ไปโดย

ก าหนดเป็นนโยบายและมกีารวางแผนเร่ืองนีต้อ้งเลือกใหด้ี ระหวา่งการใช ้Open Source  กบัการใช ้

ซอฟแวรท์ี่มีลิขสิทธิ์ ตอ้งมีการวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย ค่าใชจ้่าย ทั้งระยะสั้น ระยะยาวใหร้อบคอบ 

ซอฟแวรต์า่ง ๆ ควรตอ้งเป็นของมลีิขสิทธิ์ตามกฏหมายทัง้ในและตา่งประเทศ   

4) การอดุมศึกษาควรสรา้ง / วางระบบของการใช ้ICTs โดยก าหนดเป็นนโยบาย และวางแผนไวใ้ห้

ชดัเจน  ทั้งการใชเ้พ่ืองานวิจัย  การใชเ้พ่ือการบริหาร โดยตอ้งวางโครงสรา้งพ้ืนฐานใหพ้รอ้ม ทั้ง
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หอ้งสมดุดิจิทัล  การใชฐ้านขอ้มลู Online   การใชเ้ครือข่าย เป็นตน้  โดยตอ้งไม่ลืมเร่ืองความ

ร่วมมอืระหวา่งสถาบัน  เพ่ือใหเ้กิดการใชป้ระโยชนจ์าก ICTs และทรัพยากรตา่งๆอย่างสงูสดุ  

5) ในประเทศก าลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแลว้ การอดุมศึกษาควรตอ้งมีการก าหนดเป็นนโยบาย 

และมีการวางแผนกลยทุธ์ดา้น ICTS อย่างชัดเจน ไม่ใช่ท าเป็นโครงการเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง

เทา่นัน้ 

6) ควรน าจดุแข็งของคอมพิวเตอรม์าใชเ้พ่ือการเรียนการสอน เนือ่งจากสามารถปรับค าพดูที่สอนและ

สรา้งสัญลักษณ์ต่างๆ ไดด้ี  น า ICTsมาใชใ้น OERs ใช ้e-Learning มากขึ้น อนึ่ง การสอนแบบ e-

Learning จะช่วยลดค่าใชจ้่าย และมีคณุภาพ ถา้มีการวางแผนในเร่ืองวิธีการสอนและการบริหาร

การเงินอย่างรอบคอบ ตามปกติ ICTs จะชว่ยลดช่องว่างในการเรียนในมหาวิทยาลัยได ้ชอ่งทาง

ลัดประการหนึ่ง ก็คือเราสามารถเรียนรูก้ารน า ICTs มาใชจ้ากมหาวิทยาลัยเสมือนจริงที่เคยใช ้

แลว้ลม้เหลวมากอ่นได ้เพ่ือป้องกนัไมใ่หเ้กิดขึน้กบัมหาวิทยาลยัของเรา 

7) ใช ้ICTs ในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการ ซ่ึงจะเกิดผลดีไดผู้ใ้ชต้อ้งมีทัง้ทกัษะ และแนวคิด

ที่ทนัสมยั ยอมรับในเร่ืองความเปลี่ยนแปลง 

 

 

 ดา้นการเมืองการปกครอง 

 ทางบวก    

1. เป็นบทเรียนส าคัญส าหรับรัฐและผูร้ับผิดชอบจัดการศึกษาที่ตอ้งระมัดระวังและปลกูฝังแนวคิด

ประชาธิปไตยที่ถกูตอ้งแกเ่ยาวชนผา่นหลกัสตูรและกระบวนการเรียนการสอน 

2. กอ่ใหเ้กิดความเขม้แข็งและการมสีว่นร่วมของประชาชน  และการใหค้วามส าคัญตอ่การศึกษาของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินมากขึน้ 

3. กระแสประชาธิปไตยในสังคมโลกใหค้วามสนใจในเร่ืองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ที่มุง่เนน้การ

ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเมืองและการบริหาร ทั้งในระดับทอ้งถ่ินและระดับชาติ เนน้การ

กระจายอ านาจในการตัดสินใจและการจดัสรรทรัพยากรต่างๆ ในระหว่างประชาชนทกุกลุ่มใหเ้ท่า

เทียมกนั เป็นโอกาสเสริมสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัชมุชนพัฒนาทอ้งถ่ินและการกระจายอ านาจ การ

เคารพสิทธิ ภมูปัิญญา และวฒันธรรมทอ้งถ่ินมากขึน้ 

 ทางลบ    

1. หากไมด่ าเนินการใดๆ ภาพของความรนุแรงในสังคมไทยที่เป็นผลมาจากการใชอ้ านาจและใชส้ิทธิ

ในระบอบประชาธิปไตยในยคุโลกาภิวตันท์ี่ขาดสติและปัญญาจะมเีพ่ิมมากขึน้ จนยากจะแกไ้ข 

2. หากขาดการตรวจสอบและถ่วงดลุและระบบของการเสริมแรง (empowerment) ที่ชัดเจน จะท าให้

การบริหารจดัการขาดประสิทธิภาพและสง่ผลตอ่คณุภาพการศึกษาในที่สดุ 

3. ระบบอปุถัมภ์ ไม่เอ้ือต่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยและการบริหารจัดการที่ดี 

รวมทั้งกลไกภาครัฐยังไม่สนับสนุนต่อการกระจายอ านาจสู่ท ้องถ่ินและชมุชนอย่างแทจ้ริง 

ประชาธิปไตยและการบริหารจดัการที่ดีในสงัคมไทยยังมปัีญหาอปุสรรคเร่ืองวัฒนธรรมอปุถัมภ์

กันในหมู่พวกพอ้งและการตอบแทนบญุคณุที่ฝังรากลึกในสังคมไทย ท าใหป้ระชาชนส่วนใหญ่ยัง
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ขาดความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่แทจ้ริง การแกปั้ญหาดว้ยสนัติวิธี และ

การมจีริยธรรมทางการเมอืง รวมทัง้ท าใหเ้สถียรภาพทางการเมอืงของไทยยังตกต า่โดยเฉพาะใน

สายตาของสากล การควบคมุคอรร์ัปชนัยังไมเ่ขม้แข็ง และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินและชมุชน

ยังไมม่อิีสระและสามารถพ่ึงตนเองไดม้ากนกั 
 

โอกาสในการพัฒนาการศึกษาไทย และมสธ. 

1) ควรปลกูฝังวิธีคิดของผูเ้รียนและประชาชนในการด ารงชีวิตในระบบประชาธิปไตยผ่านหลักสตูร
และกระบวนการเรียนการสอนในทุกระดับ / ประเภท ทั้งในและนอกสถานศึกษา ให้ร ูจ้ักคิด

วิเคราะหอ์ย่างมเีหตผุลตามแนวทางพระพทุธศาสนาดว้ยหลกักาลามสตูร 

2) ให้ความรู้และท าความเขา้ใจแก่บุคลากรทางการศึกษา  ผู้น าท้องถ่ิน และประชาชน ให้เห็น
ความส าคัญของการศึกษาที่เป็นเร่ืองของทกุคนที่ทกุคนมีสิทธิในการจัดและรับผลของการศึกษา  

การใหค้วามส าคัญต่อการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจัดการศึกษา

อย่างจริงจังในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองของประชาชนที่รับร ู้ ตระหนักในปัญหาและความ

ตอ้งการของทอ้งถ่ินที่ควรจะเอ้ือต่อทอ้งถ่ินใหม้ากขึน้ ควบคู่กบัการสง่เสริมสนบัสนนุทางวิชาการ

แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินใหม้คีวามเขม้แข็งในการด าเนนิงานดา้นการศึกษาในอนาคต 

3) ส าหรับชายแดน รอยต่อและผูท้ี่หลบหนีเขา้เมืองควรจัดหลักสตูร กระบวนการเรียนการสอนเป็น
กรณีพิเศษ ใหส้อดคลอ้งกับกลุ่มคนและชาติพันธุ์ควบคู่กับการค านึงถึงคณุภาพและมาตรฐาน 

ดังนั้นรปูแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลายและมีคณุภาพ จึงควรน ามาใชใ้นการจัดการศึกษา

ชายแดนและรอยต่อของประเทศ รวมทั้งครแูละบุคลากรทางการศึกษาก็สมควรเป็นบุคคลใน

ทอ้งถ่ินที่ไดร้ับการฝึกอบรมและพัฒนามาอย่างเชี่ยวชาญควบคู่กับการสรา้งขวัญก าลังใจให้

เกิดขึน้อย่างตอ่เนือ่งและแกไ้ขปัญหาใหแ้กค่รแูละบคุลากรไดอ้ย่างทนัควนั 

 

 ดา้นประชากร 

 ทางบวก    

1. สังคมไทยจะมีผูส้งูอายซ่ึุงมีประสบการณ์ มีความรู ้และภมูิปัญญาเพ่ิมขึน้ การศึกษาสามารถใช ้

ประโยชนจ์ากประชากรกลุม่สงูอายนุีใ้นฐานะผูท้รงคณุวฒิุและชว่ยเหลือสงัคมและการศึกษา 

2. การเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายขุองโลก โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแลว้เชน่ ญ่ีปุ่น อเมริกา ยโุรปนัน้ เป็น 

กลุ่มผูส้งูอายทุี่มีฐานะทางเศรษฐกิจ และอยู่ในวัยเกษียณ จึงเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศ

ไทยที่จะพัฒนาดา้นธรุกิจและลงทนุดา้นการคา้และบริการ ดา้นการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การ

ใหบ้ริการสขุภาพในรปูแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศที่

พัฒนาแลว้ 

3. การเคลื่อนยา้ยคนระหว่างประเทศที่เป็นไปอย่างเสรี ท าให้มีโอกาสไดแ้รงงานที่มีทักษะสงู ใน

อนาคตการเคลื่อนยา้ยคนอย่างเสรีจะเป็นไปในระดับสงูและเปิดกวา้งมากขึ้น ซ่ึงจะท าให้แรงงาน

ต่างชาติเขา้มาท างานไดม้ากขึ้น สรา้งโอกาสการเคลื่อนยา้ยแรงงานที่มีทักษะตั้งแต่ระดับต ่าไป

จนถึงปานกลาง และเป็นสังคมฐานความรู ้ท าใหม้ีความตอ้งการบคุลากรที่มีองค์ความรูส้งู เพ่ือ

สรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนัหลายประเทศ จึงส่งเสริมการสนับสนนุใหผู้ม้ีประสบการณ์

ความรูส้งูในสาขาตา่งๆ เขา้มาท างานในประเทศไทย 
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 ทางลบ    

1. สังคมไทยจะมีภาระการดแูลผู้ส ูงวัยเพ่ิมขึ้น ทั้งด้านงบประมาณสวัสดิการของรัฐ รวมทั้ง

การแพทย์และสาธารณสขุ ในท านองเดียวกันที่การศึกษาจ าตอ้งเตรียมการส่งเสริมและจัดการ

เรียนรูใ้หป้ระชากรกลุ่มดังกล่าว ใหเ้กิดการเรียนรูต้ลอดชีวิต เพ่ือใหเ้กิดการพ่ึงพิงตนเองไดอ้ย่าง

มีประสิทธิภาพ และดึงศักยภาพของผูส้งูวัยมาใชป้ระโยชนใ์หม้ากขึน้ โดยเฉพาะกลุ่มสตรีสงูวยัที่มี

มากกวา่ชายอีกดว้ย 

2. ประเทศไทยเป็นสังคมผูส้งูอายเุต็มตัวและกระทบต่อผลิตภาพแรงงาน และการน าเขา้แรงงานจาก

ตา่งประเทศ โดยจ านวนผูส้งูอายจุะเพ่ิมขึน้จาก 7.1 ลา้นคน คิดเป็นรอ้ยละ 10.8 ของประชากรใน

ปี 2550 เป็น 16.1 ลา้นคน (รอ้ยละ 22.7) ในปี 2570 ในขณะที่เด็กในกลุ่มอายตุ า่กว่า 14 ปีจะ

ลดลงจาก 14.5 ลา้นคน เหลือ 10.2 ลา้นคน หรือรอ้ยละ 14.4 ของประชากรในชว่งเวลาเดียวกัน 

นอกจากนี ้ ยังมผีลกระทบตอ่ภาคการผลิตที่ผลิตภาพการผลิตจะลดลง และปัญหาการขาดแคลน

แรงงานทั้งในภาคเกษตร และบริการต่างๆ ในเมอืง ในอนาคตจะเขม้ขน้มากขึน้ การน าเขา้แรงงาน

ต่างประเทศมากขึ้น จะท าใหเ้กิดชมุชนแรงงานต่างประเทศในประเทศไทยที่จะเป็นภาระในการ

จดัระบบการบริหารจดัการ ทั้งดา้นการบริการพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทัง้สวสัดิการ

ตา่งๆ เพ่ิมขึน้ 

3. ความเป็นเมืองมีแนวโนม้ขยายตัว สง่ผลต่อความเหลื่อมล า้ทางเศรษฐกิจ และความขดัแยง้ในการ

ใชท้รัพยากร ประเทศไทยจะมีสภาวะความเป็นเมืองขยายตัวออกไปสู่ภมูิภาคต่างๆ มากขึ้น ใน

รปูแบบของเมืองใหญ่ในภมูิภาค และประชากรเมืองจะเพ่ิมขึน้มากกว่า 14 ลา้นคน ในปี 2570  – 

2573 เนือ่งจากการเคลื่อนยา้ย เพ่ือแสวงหาโอกาสการท างานที่มีรายไดส้งูขึน้ และความเป็นอยู่ที่

ดีกว่า ในขณะที่ประชากรในชนบทจะลดลง ประชากรเมืองจะกระจายตัวอยู่ในหัวเมืองใหญ่ๆ มาก

ขึ้น ส่งผลให้ความเหลื่อมล ้าระหว่างฐานะทางเศรษฐกิจระหว่างเมืองและชนบทเพ่ิมขึ้น   และ

ก่อใหเ้กิดความขัดแยง้จากการแย่งชิงทรัพยากรระหว่างคนในเมืองกับคนในชนบทเพ่ิมขึ้น เช่น 

การใชท้ี่ดิน การใชน้ า้เพ่ืออปุโภคบริโภคการเพาะปลกู รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดลอ้มเมืองที่มีแนวโน้ม

ทวีความรนุแรงและสง่ผลตอ่คณุภาพชวิีตมากขึน้ 

 

โอกาสในการพัฒนาการศึกษาไทย และมสธ. 

1) สถานการณ์ที่กลุ่มประชากรวัยเรียนจะลดลงในอนาคตค่อนขา้งมาก ภาระของรัฐที่จะลงทนุทาง

การศึกษาดา้นปริมาณลดลง  สมควรที่รัฐจะหันมามุ่งเนน้ “คณุภาพ” ใหม้ากขึ้น ทั้งคณุภาพครู

คณุภาพผูเ้รียน และคุณภาพของระบบการจัดการศึกษา  โดยนัยนี้ อาจตอ้งมีการปรับปรงุ

เปลี่ยนแปลง และลดขนาดของสถานศึกษาเพ่ือรองรับคณุภาพ การปรับเปลี่ยนสัดส่วนการ

จดัสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษาที่มุง่เนน้คณุภาพที่น าไปสูก่ารพัฒนาผูเ้รียน การใหค้วามส าคัญ

ตอ่การพัฒนาครแูละหอ้งเรียนใหม้ากขึน้  

2) ใหค้วามส าคัญกับการสนับสนนุส่งเสริมและใชป้ระโยชนจ์ากผูส้งูอายใุนฐานะภมูิปัญญา มากกว่า

การปลอ่ยใหผู้ส้งูอายกุลุม่ใหญ่นี้เป็นภาระสังคมและงบประมาณสวสัดิการรัฐดา้นเดียว โดยการให้

การศึกษาในลกัษณะของการเรียนรูต้ลอดชีวิตทัง้ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย แก่ผูส้งูวัย

ทั้งการให้ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้และสขุภาพ ในลักษณะของ “พฤฒิศึกษา” (ageing education) 

รวมทั้งการบรูณาการเขา้กับหลักสตูรประชากรศึกษาระดับชัน้ต่างๆ การส่งเสริมการรวมกลุ่ม 

การจัดตั้งเครือขา่ยผูท้รงภมูิปัญญา การเขา้มาเป็นผูท้รงคณุวฒิุทางการศึกษาในสาขาประเภท 
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และระดับการศึกษาต่างๆ โดยที่รัฐจัดงบประมาณสนับสนนุตลอดจนการขยายการเกษียณอายุ

ใหก้ับคร ูอาจารย์สาขาที่ขาดแคลนและเป็นความตอ้งการของการศึกษาและประเทศ เช่น ดา้น

ภาษาวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์เป็นตน้ เพ่ือใหผู้ส้งูวยัไดม้ีโอกาสท าประโยชนแ์ก่สังคม และมสี่วน

ในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติมากย่ิงขึน้ 

3) จากแนวโนม้การยา้ยถ่ินฐานของคนวัยหนุ่มสาวเขา้มาท างานในเมืองและส่งบุตรหลานไปอยู่กับ
ปู่ย่าตายายเหล่านี้  สมควรที่เขตพ้ืนที่การศึกษาและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จะร่วมมือกับ

สถานศึกษา จัดโครงการเกี่ยวกับการสรา้งศักยภาพของครอบครัว ในสถานะของเครือข่าย

ผูป้กครองและอาสาสมคัร ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้การชว่ยเหลือ การเป็นหเูป็นตาแกผู่ป้กครอง 

และการสรา้งความอบอุน่ใหแ้กผู่เ้รียนและเยาวชน ในท านองเดียวกนัที่เกิดภาวะแรงงานขา้มชาติทั้ง

แรงงานไทยไปต่างประเทศและแรงงานต่างประเทศหลัง่ไหลเขา้มาท างานในประเทศ การศึกษา

จะตอ้งเตรียมการใหก้บักลุม่บคุคลทัง้ 2 กลุม่ดงักลา่ว คือ 

3.1 กล ุม่แรก ส าหรบัแรงงานไทยท่ีไปท างานต่างประเทศ   ที่มปัีญหาแรงงาน 

ขาดความรูห้รือคณุภาพแรงงานต ่า และก่อใหเ้กิดการถกูเอารัดเอาเปรียบ รวมทั้ง ไม่สามารถ

สร้างมูลค่าเพ่ิมได้เท่าที่ควร รัฐจึงต้องเร่งการให้การศึกษาแก่กลุ่มแรงงานให้มีความรู ้

ความสามารถ และทักษะทั้งดา้นสามัญควบคู่วิชาชีพของตน รวมทั้งภาษาสากล ตลอดจนการ

ส่งเสริมการฝึกอบรมแก่แรงงานกลุ่มดังกล่าวโดยความร่วมมือของทั้งภาครัฐ เอกชน สถาน

ประกอบการ และองคก์รที่เก่ียวขอ้ง เพ่ือใหแ้รงงานเป็นแรงงานที่มคีณุภาพ 

3.2 กล ุ่ม ท่ีสอง ส าหรับกล ุ่มแรงงานอพยพเข้ามาในประเทศทั้ง ท่ีถกู

กฎหมายและลกัลอบเขา้เมือง   การศึกษามิเพียงแต่ใหส้ิทธิเฉพาะคนไทยโดยเชื้อชาติ แต่ตอ้ง

ครอบคลมุถึงคนที่หลัง่ไหลเขา้มาอยู่ในเมืองไทย ที่ปัจจบุันและอนาคตยังคงเป็นประโยชนใ์นดา้น

การผ่อนแรงที่คนไทยไม่ท า หรืออาจเป็นโทษที่อาจท าลายสังคมหรือความมัน่คงได ้หากไม่ถกู

ปลกูฝังใหไ้ดเ้รียนรูวิ้ถีชวิีต วัฒนธรรม และความส านกึในบญุคณุของประเทศที่เป็นที่พักพิงอาศัย

เพ่ือใหม้าเป็นแรงงานคณุภาพหรือลกูหลานแรงงานคณุภาพและสรา้งประโยชนแ์ก่ประเทศไทยใน

ที่สดุ 

 

 ดา้นการศึกษากบัเยาวชน นกัศึกษาและบณัฑิตศึกษาในอนาคต  

ทางบวก 

1) ความเปลี่ยนแปลงของเยาวชน และนักศึกษา(สังคมหลังอตุสาหกรรมและความทันสมัย : 

Post-industry / Post-modern) ในมิติต่างๆ เช่น การใชช้ีวิต การเรียนรู ้ครอบครัว และภาวะ

เสี่ยงภยัตา่งๆ 

2) ชวิีตงานในอนาคต จะมีลักษณะ การท างานมีหลายอาชีพตลอดชว่งอาย ุ การท างานไรส้ังกัด 

(Freelance) ความเสี่ยงต่อรายไดไ้มแ่นน่อน การจับคู่ผูร้่วมงานและเปลี่ยนผูร้่วมงาน ตลอดจน

ความไมส่อดคลอ้งระหวา่งการศึกษาและอาชพี (Mismatch) 

ทางลบ 

1) ความรูท้กัษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตรไ์มพ่อ ความรูค้วามสามารถที่ส าคัญ ไดแ้ก ่

ทกัษะการสื่อสาร การท างานเป็นหมูค่ณะ  การแกปั้ญหา การรับความเสี่ยง การออกแบบและ

สรา้งสรรค์ ความรับผิดชอบต่อตนเอง/ผูอ่ื้น การบริหารจัดการตนเอง การเรียนรูอ้ย่าง

ตอ่เนือ่ง และจริยธรรม 
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2) ค่านิยมศึกษาในศาสตร์เฉพาะ สาขาเฉพาะไม่เพียงพอ ตอ้งเสริมความรูส้มรรถนะที่ช่วยให้

สามารถปรับตวัอยู่ในตลาดแรงงานไดเ้ป็นอย่างดี ไดแ้ก ่การอยู่ร่วมในสังคม การสรา้งสรรค ์

ความรูเ้ชงีปฏิบัติ ความรูพ้ื้นฐานทางโลก ปรัชญา และสงัคม 

โอกาสในการพัฒนาการศึกษาไทย และมสธ. 

1) อดุมศึกษาควรเพ่ิมพ้ืนที่การเรียนรูข้องเยาวชนและนักศึกษาในแบบของทักษะชีวิต ทักษะ
สังคม (Socialization) สมรรถนะพ้ืนฐานร่วม (Base line competencies) ที่ขา้มพน้ความรูท้าง

วิชาการที่เป็นแท่ง ความรู ้ความสามารถเชิงบรูณาการที่ฝัง่ตัว (Tacit knowledge and ability) 

ที่หาไมไ่ดจ้ากการเรียนการสอนในหอ้งที่ขาดปฏิสมัพันธ ์ 

2) สร้างความพร้อมเพ่ือเปิดโลกทัศน์ส าหรับบัณฑิตในสภาวะโลกาภิวัฒน์ด้านภาษาและ

วฒันธรรม ร ูแ้ละเห็นคณุค่าของพหลุกัษณ ์พหวุฒันธรรม เพ่ิม mobility และความหลากหลาย 

(diversity) ของนักศึกษาต่างวัย ต่างภมูิหลังวัฒนธรรมและสังคม ต่างเผ่าพันธุ์   ทั้งนี้การ

แลกเปลี่ยนและหลกัสตูรสองภาษาจะเป็นกลไกส าคัญ  

3) อดุมศึกษาพึงจดัใหม้กีารศึกษาในระบบ “ศิลปศาสตร”์ (Liberal Arts Education) เรียนรูบ้นฐาน 

การท างานในภาคผลิตและภาคสังคม (Work-based / Community-based) การฝึกงาน

(Internship / Apprenticeship) สหกิจศึกษา (Co-operative education) และทักษะวิศวกรรม 

(Engineering practices school) 

 

 ดา้นการศึกษากบัการกา้วส ูอ่ดุมศึกษาโลก  

ทางบวก 

1) พัฒนาศักยภาพของสถาบันการศึกษาตา่งๆ ทางดา้นการเรียนการสอน การวิจยั การบริการ

ทางวิชาการ และการท านบุ ารงุศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซ่ึงเป็นภาษากลางใน

การสื่อสาร 

2) ผูร้ับบริการมีทางเลือกมากขึน้ และไดเ้รียนรูจ้ากวัฒนธรรมที่หลากหลาย จากนักศึกษาและ

อาจารย ์

3) การเรียนรูข้องนักศึกษายคุใหม่จึงจ าเป็นตอ้งปรับทั้งกระบวนการเรียนรู ้ปรับทัศนคติที่
จะตอ้งตระหนกัถึงความเป็นชาติ การปรับกระบวนทัศนก์ารเรียนรูย้คุใหม่ควรเป็นไปอย่างมี

เป้าหมาย อย่างคนรูเ้ท่าทันสถานการณ ์การสรา้งความสามารถในการท างานร่วมกับผูอ่ื้นที่

ต่างวัฒนธรรมไดแ้ละเรียนรูป้ระเทศเพ่ือนบา้นทั้งในดา้นประวัติศาสตรแ์ละวัฒนธรรมเพ่ือให้

เกิดความเขา้ใจอันดีระหว่างกัน พรอ้มกบัสรา้งโอกาสเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ ตอ้งเพ่ิมทักษะ

ทางดา้นภาษาองักฤษใหม้ากขึน้ใหส้ามารถสื่อสารไดเ้ป็นอย่างดี 

ทางลบ 

1) หากไมค่วบคมุคณุภาพการศึกษาอาจเกิดปัญหา 
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โอกาสในการพัฒนาการศึกษาไทย และมสธ. 

1) เตรียมตวัเพ่ิมความหลากหลายของการรับสมคัรนกัศึกษา  สรา้งทักษะความรูท้ี่จ าเป็นใหก้ับ

นกัศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในโลกยคุเศรษฐกิจไรพ้รมแดน นอกจากนี้กระแสวิกฤตเศรษฐกิจ

ของโลก ก็ยังเป็นตัวเร่งใหเ้กิดปัญหาในสถาบันอดุมศึกษาจากหลายประเทศทัว่โลกอีกทาง

เช่นกัน ความท้าทายเหล่านี้ต ้องการผูบ้ริหารที่กลา้ตัดสินใจในเชิงนโยบาย และกล้าร้ือ

โครงสร้างวิธีการเรียการสอนแบบเก่าๆ ดั้งเดิมที่เคยท าในอดีต ให้สามารถเคลื่อนไปสู่

ศตวรรษที่ 21 ไดอ้ย่างเหมาะสมและราบร่ืน 

2) เตรียมการขยายสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ใหม้ากขึน้  ผลจากการขยายตัวของนกัศึกษา

ท าให้ความต้องการของนักศึกษามีหลากหลายตามไปด้วย ดังนั้นจึงต้องมีสิ่งใหม่ๆ ที่

ตอบสนองต่อความตอ้งการเหล่านี้ ระบบต่างๆ ที่เติบโตมากขึน้ก็ย่ิงตอ้งใชง้บประมาณมาก

ขึ้น จึงควรมีการเตรียมการโดยเฉพาะการลงทนุสนับสนนุงบประมาณดา้นการศึกษาให้

เพียงพอ  

3) สง่เสริมความร่วมมอืกบัอาเซียน เพ่ือประโยชนใ์นดา้นการความชว่ยเหลือดา้นวิชาการ และ 

เทคนิคภายใตโ้ครงการต่างๆ รวมทั้งการก าหนดนโยบายที่อาศัยการผลักดันร่วมกันภายใต้

กรอบอาเซียน นอกจากนี ้ยังเป็นโอกาสในการเสริมสรา้งศักยภาพของประเทศ และโอกาสที่จะ

มีสิทธิมีเสียงในการผลักดันนโยบายของประเทศสู่เวทีระดับนานาชาติ ตลอดจนโอกาสในการ

รักษาผลประโยชนข์องประเทศไทยในเวทีโลก โดยเฉพาะอย่างย่ิงการขยายโอกาสทางการศึกษา 

การยกระดับคุณภาพการศึกษา การน าโครงสรา้งพ้ืนฐาน  สิ่งอ านวยความสะดวกและ

เทคโนโลยีการสื่อสารเขา้มารองรับการขยายโอกาสและการยกระดับคุณภาพการศึกษา

ตลอดจนการบริหารจัดการทางการศึกษาในเชิงคณุภาพ เพ่ือสรา้งประชาคมอาเซียนใหเ้ป็น

ดินแดนแห่งความสงบสขุ สันติภาพและมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยัง่ยืน อันเป็นเป้าหมาย

สงูสดุ 
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บทท่ี 3  

แผนพฒันามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2556 – 2570) 
 

จากสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง

อย่างต่อเนื่องหลายประการ ทั้งการเปลี่ยนแปลงดา้นประชากร ดา้นเทคโนโลยี ดา้นพลังงาน        

และสิ่งแวดลอ้ม ดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม ดา้นตลาดแรงงาน ดา้นประชาคมอาเซียน  และที่

ส าคัญดา้นการศึกษาทั้งในระดับโลกและอาเซ่ียน ซ่ึงปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ย่อมส่งผลกระทบต่อการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลยัไม่มากก็นอ้ย ดงันัน้ การด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวัตถปุระสงคข์องการ

กอ่ตัง้ ปณิธาน และวิสยัทัศนใ์หป้ระสบผลส าเร็จนัน้ มหาวิทยาลยัจึงจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีตอ้งมีการวาง

ทิศทางที่จะกา้วตอ่ไปในอนาคตใหเ้ห็นอย่างชดัเจน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของสงัคมและ

โลกท่ีเปลี่ยนไป มหาวิทยาลัยจึงไดจ้ัดท า “แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2556-

2570) ขึ้น ซ่ึงเป็นแผนระยะยาวฉบับแรก รวมทั้งมีการจัดท า “แผนยทุธศาสตร ์มสธ. ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2556-2560) ” พรอ้มกันไปดว้ยกัน ซ่ึงจะช่วยใหเ้ห็นความเชื่อมโยงและการถ่ายทอด แผน

มหาวิทยาลัยจากระยะยาว สู่แผนระยะกลาง ในระยะ 5 ปีแรก จึงนับเป็นความท้าทายของ

มหาวิทยาลัยอย่างส าคัญ ท่ีจ าเป็นท่ีตอ้งอาศัยทีมผูบ้ริหาร บุคลากรทกุฝ่ายทั้งสายวิชาการ 

บคุลากรสายสนบัสนนุ รวมทัง้เครือขา่ยทัง้ในและตา่งประเทศ ผนกึก าลงัในการท างานอย่างหนกัและ

ท างานอย่างเป็นระบบในเชิงบรูณาการแบบ One-Team ภายใตก้รอบทิศทางท่ีมหาวิทยาลยัวางไวใ้น

ระยะยาว 15 ปี มีรายละเอียดดงันี ้

 

 

 

  

“มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลยัเปิดชัน้น าของโลก ท่ีใชร้ะบบ

การศึกษาทางไกลใหก้ารศึกษาตลอดชีวิตส าหรบัทกุคน” 

 

วิสยัทศันข์องมหาวิทยาลยั ประกอบดว้ยสาระส าคญัดงันี ้

มหาวิทยาลัยเปิดชั้นน าของโลก   : เ ป็นมหาวิทยาลัย ท่ีมีการเ รียนการสอนใน

ระดบัอดุมศึกษาโดยรบันกัศึกษาไมจ่ ากดัจ านวน ไมม่ีชัน้เรียนเหมือนมหาวิทยาลยัปิดโดยผูศึ้กษาตอ้ง

เรียนรูด้ว้ยตนเองจากเอกสารการเรียนตา่งๆ ท่ีมหาวิทยาลยัจัดท าขึ้น โดยมีการวัดคะแนนประเมิน

ความรูต้า่งไปจากมหาวิทยาลยัปิด และการท่ีไดร้ับการจัดอนัดบัอยู่ในอนัดบัตน้ๆ ของมหาวิทยาลยั

เปิดในภมูิภาคเอเชีย  หรือการไดร้ับการประกาศยกย่อง / มีผลงานท่ีเป็นเลิศ / ไดร้บัรางวัลในระดบั

สากล เนน้การกา้วสู ่World Class University ในอนาคต 

ระบบการศึกษาทางไกล :  เป็นการศึกษาท่ีผูเ้รียนและผูส้อนไม่ไดอ้ยู่ในสถานท่ี และหรือ

เวลาเดียวกนั โดยมีสื่อการเรียนและช่องทางการสื่อสาร เช่น สิ่งพิมพ ์โทรศัพท ์วิทย ุโทรทัศน ์การ

ประชมุผา่นคอมพิวเตอร ์การประชมุทางไกลเป็นตวัเชื่อมโยงผูเ้รียนและผูส้อนเขา้ดว้ยกนั เป็นตน้ 

วิสยัทศัน ์ (Vision) 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94
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การศึกษาตลอดชีวิต  หมายถึง การศึกษาท่ีเกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาใน

ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือใหส้ามารถพัฒนาคณุภาพชีวิตไดอ้ย่าง

ตอ่เนือ่งตลอดชีวิต  การศึกษาสามรปูแบบ คือ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอธัยาศัย  

และการศึกษาตลอดชีวิต สามารถเทียบโอนผลการเรียนของผูเ้รียนได  ้โดยความรู้ ทักษะ และ

ประสบการณท่ี์ไดจ้ากการศึกษาในรปูแบบตา่ง ๆ และหรือจากการประกอบอาชีพมาเทียบโอนเป็นผล

การเรียนของหลกัสตูรใดหลกัสตูรหนึ่งในระดบัท่ีก าลงัศึกษาอยู่ ซ่ึงจะสอดคลอ้งตามความตอ้งการ

ของบคุคล ชมุชน และสง่ผลตอ่การพฒันาประเทศชาตใินท่ีสดุ 
 

 

 

 
 

    1) มบีทบาทโดดเดน่ในสงัคม โดยเป็นแหลง่เรียนรูเ้ปิดในระดบัอดุมศึกษา ส าหรับทกุคน (Open for all) 

    2) เป็นผูน้ าทางการสรา้งนวตักรรมระบบการศึกษาทางไกล ส าหรับการเรียนรูต้ลอดชวิีต 

    3) บคุลากร “มสีขุภาวะในการท างาน” 

    4) สง่เสริมกิจกรรมทกุดา้นเพ่ือความส าเร็จในการเรียนรูข้องนกัศึกษาทกุคน 
 

 

 
 

 “รว่มแรงใจ ใฝ่คณุธรรม น าสิ่งใหม ่เรยีนร ูไ้ดท้กุท่ีทกุเวลา” 

S = Synergy   หมายถึง ร่วมแรงใจ มีองคป์ระกอบเชิงพฤตกิรรม คือ Organization First,   

Teamwork, Workforce Focus  

T = Transparency หมายถึง ใฝ่คณุธรรม มีองคป์ระกอบเชิงพฤตกิรรม คือ Social 

Responsibility, Management by Fact, Morals & Ethics 

O = Originality  หมายถึง น าสิ่งใหม่ มีองคป์ระกอบเชิงพฤตกิรรม คือ Focus on the 

                                 Future, Focus on Innovation, Visionary Leadership 

U = Ubiquitous Learning   หมายถึง เรียนรูไ้ดท้กุท่ีทกุเวลา มีองคป์ระกอบเชิงพฤตกิรรม   

คือ Focus on Customer, Lifelong Learning, System Perspective  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุค่า (Value) 

วฒันธรรมองคก์ร (STOU Culture) 
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เพ่ือใหม้หาวิทยาลัยมีกรอบทิศทางในการพัฒนาระยะยาว 15 ปี   จึงก าหนดเป้าหมายการ

พัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย/ระดับคณุภาพ ไดแ้บ่งช่วงเวลาออกเป็น 3 ระยะ คือในช่วง 5 ปีแรก 

(พ.ศ.2556-2560) ชว่งปีท่ี 10 (พ.ศ. 2561-2565) และในชว่งปีท่ี 15 (พ.ศ.2566-2570) ตาม

รายละเอียดดงันี ้

เป้าหมายปีท่ี ระดบัมหาวิทยาลยั / ระดบัคณุภาพ 

ชว่ง 5 ปีแรก 

   (พ.ศ.2556- 2560) 

- มุง่ส ูอ่นัดบั1ใน 1000 ของระดบัโลก และ 

- ย่ืนรับการประ เมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  

(Thailand Quality Award: TQA) 

ชว่งปีท่ี 10 

(พ.ศ. 2561-2565) 

- มุง่ส ูอ่นัดบั 1 ใน 500 ของระดบัโลก และ 

- ไดร้ับรางวัลการควบคมุคณุภาพทัว่ทั้งองค์กร (Total Quality 

Control : TQC) 

ชว่งปีท่ี 15 

(พ.ศ. 2566-2570) 

- มุง่ส ูอ่นัดบั 1 ใน 100 ของระดบัโลก และ 

- ไดร้ับรางวลัคณุภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) 

 

 

 
 

เพื่อใหบ้รรลวิุสยัทัศนท่ี์ก าหนดไวข้องมหาวิทยาลยั   จึงก าหนดพนัธกิจท่ีตอ้งด าเนนิการ  ใน

แผนพัฒนา มสธ.ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2556-2570) และแสดงความเชื่อมโยงสู่พันธกิจในแผน

ยทุธศาสตร ์มสธ. ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2556-2560) ระยะแรกใหเ้ห็นตามตารางเปรียบเทียบดงันี้ 

แผนพฒันา มสธ.ระยะยาว 15 ปี

(พ.ศ.2556-2570) 

แผนยทุธศาสตร ์มสธ.ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ.2556-2560) 

พันธกิจท่ี 1 :  พัฒนาระบบการศึกษาทางไกล 

โดยมุง่ผลิตบัณฑิตทกุระดบัเพ่ือตอบสนองต่อการ

พัฒนาประเทศ ภมูภิาค และโลก 

พนัธกิจท่ี 1 :  พัฒนาระบบการศึกษาทางไกลและ

สง่เสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิต โดยมุง่ผลิตบัณฑติทกุ

ระดบัเพ่ือตอบสนองตอ่การพัฒนาประเทศ 

พันธกิจท่ี 2 :  วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาองค์

ความรู ้ดา้นการศึกษาทางไกลและองคค์วามรูด้า้น

การพัฒนาประเทศอย่างยัง่ยืน 

พนัธกิจท่ี 2 :  วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาองคค์วามรู้

ด ้านการศึกษาทางไกลและองค์ความรู้ด ้านการ

พัฒนาประเทศที่ยัง่ยืน 

พันธกิจท่ี  3 :   บริการวิชาการโดยพัฒนา

ทรัพยากรมนษุย์ ชมุชน และ องค์กร สถาบันใน

สังคมเพ่ือน าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรูแ้ละสังคม

ฐานความรู ้

พนัธกิจท่ี 3 :  บริการวิชาการโดยพัฒนาทรัพยากร

มนษุย ์ชมุชน และองคก์รสถาบันในสังคม เพ่ือน าไปสู่

สงัคมแห่งการเรียนรู ้และสงัคมฐานความรู ้

พันธกิจท่ี 4 :  อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา และ

เผยแพร่ศิลปะและวฒันธรรมของชาติ 

พนัธกิจท่ี 4 :  อนรุักษ ์สง่เสริม พัฒนาและเผยแพร่

ศิลปะและวฒันธรรมของชาติ 

พันธ กิจ ท่ี  5  :   พัฒนาองค์กรสู่ ก า ร เ ป็ น

มหาวิทยาลยัเปิดชัน้น าของโลก 

พนัธกิจท่ี 5 :  พัฒนาองคก์รสูก่ารเป็นมหาวิทยาลยั

เปิดชัน้น าของโลก 

  พนัธกิจ (Mission) 

   เป้าหมายการพฒันามหาวิทยาลยั ระยะยาว  15 ปี 

   (พ.ศ. 2556-2570)  
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ส าหรับทิศทางการพัฒนาในแผนพัฒนา มสธ. ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2556-2570) ซ่ึงไดม้ี

การถ่ายทอดไปสูแ่ผนยทุธศาสตร ์มสธ. ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2556-2560)  ระยะแรกท่ีมุง่พฒันาองคก์ร

สู่วิสัยทัศน ์ดว้ยการปรับตัวใหส้อดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มของสังคมโลกและสภาพแวดลอ้มท่ี

เปลี่ยนแปลงไปอย่างสมดลุและยัง่ยืน ภายใตอ้ัตลกัษณแ์ละพันธกิจหลกัในการรบัใชส้งัคมทั้ง 5 ดา้น 

ทัง้ดา้นการจดัการเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการแกส่งัคม และการท านบุ ารงุศิลปะและ

วัฒนธรรม  รวมไปถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองคก์รดว้ยหลักธรรมาภิบาล (Good 

Governance) และการบริหารงานเชิงยทุธศาสตร ์ภายใตก้ารขับเคลื่อนดว้ย 10 ประเด็นยทุธศาสตร์

ท่ีส าคญัของแผนฯ 15 ปี พรอ้มแสดงความเชื่อมโยงสู่ประเด็นยทุธศาสตรแ์ละเป้าประสงคข์องแผนฯ 

5 ปี (พ.ศ.2556-2560) ระยะแรกดงัรายละเอียดสรปุเปรียบเทียบตามตารางดงันี้ 
 

  ประเด็นยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์แผนพฒันามหาวิทยาลยั 

   ระยะยาว  15 ปี (พ.ศ. 2556-2570)  
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ประเด็นยทุธศาสตรใ์น 

แผนฯ ระยะยาว 15 ปี  
เป้าประสงคใ์นแผนฯ ระยะยาว 15 ปี 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ 

ในแผนฯ ระยะ 5 ปี 
เป้าประสงคใ์นแผนฯ ระยะ 5 ปี 

พนัธกิจท่ี 1 :  พฒันาระบบการศึกษาทางไกล โดยมุง่ผลิตบณัฑิตทกุระดบัเพ่ือตอบสนองตอ่การพฒันาประเทศ ภมูิภาค และโลก 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1 : 

เ พ่ิ ม ศั ก ย ภ า พ บั ณ ฑิ ต  / 

ก าลังคนให้มีคุณภาพและขีด

ความสามารถในการแข่งขันสู่

ระดบัสากล 

1.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคน ใหม้ี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐาน

และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ใหมี้คณุภาพ

ตอบสนองพลวัตของการจ้างงานและการ

แขง่ขนัในระดบัสากล 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1:  

เพ่ิมศักยภาพบัณฑิต/ก าลังคน

ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ  ใ ห้ มี ขี ด

ความสามารถในการแข่งขันสู่

ระดบัสากล 

1.1  เพ่ือผลิตบัณฑิต ท่ีมีคุณธรรมน า

ความรู ้และจัดการศึกษาใหม้ีคณุภาพได้

มาตรฐานตอบสนองตอ่การพัฒนาสงัคม

และประเทศ 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 : 

พัฒน า ค ว า ม เ ข ้ม แ ข็ ง ท า ง

วิชาการให้สามารถแข่งขันได ้ 

แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ ม า ต ร ฐ า น

การศึกษาสูส่ากลตามอตัลกัษณ ์

ของสถาบนั 

2.1 เพ่ือสรา้งมาตรฐานการศึกษาในระบบ

การศึกษาทางไกล และบคุลากรทางการศึกษา

ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ใหม้ีความ

เขม้แข็งทางวิชาการ และสามารถแขง่ขนัเป็นท่ี

ยอมรบัในระดบัชาตแิละนานาชาติ 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 :  

พัฒน า ค ว า ม เ ข ้ม แ ข็ ง ท า ง

วิชาการ และยกระดบัมาตรฐาน

กา ร ศึ กษ า สู่ ส า กลต ามอั ต

ลกัษณข์องสถาบนั 

2.1 เ พ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้เ ป็น

มหาวิทยาลัยเปิดทางไกลชั้นน าท่ีไดร้ับ

การยอมรบัในระดบัสากลโดยใชเ้ทคโนโลยี

ท่ีทันสมัย ในการพัฒนาระบบการเรียน

การสอนทางอิเล็กทรอนกิส ์

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 :  

ยกระดับคณุภาพการใหบ้ริการ

การศึกษาสูส่ากล 

3.1 เ พ่ือสร้างระบบบริการการศึกษา ท่ี

ผูร้ับบริการสามารถเขา้ถึงไดส้ะดวกรวดเร็ว

และมีความพึงพอใจทัง้ในระดบัชาตแิละสากล 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3:  

ยกระดับคณุภาพการใหบ้ริการ

การศึกษาสูส่ากล 

3.1 เพ่ือสรา้งระบบบริการการศึกษาและ

นัก ศึกษาสามารถ เ ข ้า ถึ ง ได ้ส ะดวก 

รวดเร็ว และระบบสนบัสนนุนกัศึกษาใหม้ี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมขึน้ 

พนัธกิจท่ี 2 :  วิจยั สง่เสริมและพฒันาองคค์วามรู ้ดา้นการศึกษาทางไกลและองคค์วามรูด้า้นการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยืน 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4 :พัฒนาการ

วิจัยและสรา้งนวัตกรรม เพ่ือ

สนับสนุนการเรียนการสอน

ทางไกลและการพฒันาประเทศ 

4.1 เพ่ือน าผลงานวิจัย นวัตกรรม และงาน

สรา้งสรรค์ไปเผยแพร่ และน าไปใชป้ระโยชน์

เชิงนโยบายต่อการพัฒนาสถาบัน สังคม และ

การพฒันาประเทศอย่างยัง่ยืน 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4 :  

พัฒนาวิจัยเพ่ือสนับสนุนการ

เรียนการสอนทางไกลและการ

พฒันาประเทศ 

 

4.1 เพื่อผลิตงานวิจยัและงานสรา้งสรรค์

ท่ีตอบสนองตอ่ยทุธศาสตรม์หาวิทยาลัย

และน า ไปใช ้ประ โยชน์ต่อการพัฒนา

สถาบัน สังคม และการพัฒนาประเทศ

อย่างยัง่ยืน 
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ประเด็นยทุธศาสตรใ์น 

แผนฯ ระยะยาว 15 ปี  
เป้าประสงคใ์นแผนฯ ระยะยาว 15 ปี 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ 

ในแผนฯ ระยะ 5 ปี 
เป้าประสงคใ์นแผนฯ ระยะ 5 ปี 

4.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลดา้น

บ ริ ห าร ง าน วิ จั ย  นวั ต กรรม  แ ล ะ ง า น

สรา้งสรรค ์

 
4.2 มีระบบกลไกการบริหารงานวิจัยและ

การจัดการความรู้ด ้านการวิจัย ท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 4 . 3   เ พ่ื อ เ พ่ิ ม ศั ก ย ภ า พ ย ก ร ะ ดั บ ขี ด

ความสามารถงานวิจัยสู่ระดับสากลเพ่ือเป็น

มหาวิทยาลยัเปิดท่ีมีการวิจยัชัน้น า 

  

พนัธกิจท่ี 3 :  บริการวิชาการโดยพฒันาทรพัยากรมนษุย ์ชมุชน และ องคก์ร สถาบนัในสงัคมเพ่ือน าไปสูส่งัคมแห่งการเรียนรูแ้ละสงัคมฐานความรู ้

ยทุธศาสตรท่ี์ 5  : 

พัฒนาคุณภาพการให้บริการ

วิชาการแก่สังคมและมุ่งขยาย

โ อ ก า สท า ง ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ

การศึกษาตอ่เนือ่งตลอดชีวิต 

5.1 เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ สามารถ

ตอบสนองตอ่การพฒันาประเทศอย่างยัง่ยืน 

ยทุธศาสตรท่ี์ 5 :  

พัฒนาคณุภาพการใหบ้ริการ

วิชาการแก่สังคมและมุ่งขยาย

โ อ ก า สท า งก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ

การศึกษาตอ่เนือ่งตลอดชีวิต 

5.1 เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาและ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

สามารถตอบสนองตอ่การพฒันาประเทศ

อย่างยัง่ยืน 

5.2  เพ่ือบริการวิชาการ วิชาชีพแก่สังคม

เพื่อใหเ้กิดสงัคมแห่งการเรียนรู ้

5.2 เพ่ือบริการวิชาการ วิชาชีพแก่สงัคม

เพื่อใหเ้กิดสงัคมแห่งการเรียนรู ้

พนัธกิจท่ี 4 :  อนรุกัษ ์สง่เสริม พฒันา และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของชาต ิ

ยทุธศาสตรท่ี์ 6  : 

ส่ ง เ ส ริ ม ท า นุ บ า ร ุ ง 

ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนา

อทุยานการศึกษา เพ่ือเผยแพร่

และธ ารงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ของ

ชาตอิย่างยัง่ยืน 

6.1 เพ่ือพัฒนาอุทยานการศึกษา และส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม  ภมูิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นเอกลกัษณ์

ของชาติท่ีมีความสมดลุและความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 

ยทุธศาสตรท่ี์ 6 :   

ส่ ง เ ส ริ ม ท า นุ บ า ร ุ ง 

ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนา

อทุยานการศึกษา เพ่ือเผยแพร่

และธ ารงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ของ

ชาตอิย่างยัง่ยืน 

6.1 เพ่ือพัฒนาอุทยานการศึกษา และ

ส่ง เสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิ ปัญญา

ทอ้งถ่ินเป็นเอกลักษณ์ของชาติท่ีมีความ

สมดุลและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 

6 . 2  เ พ่ื อ บู ร ณ า ก า ร กิ จ ก ร ร ม ด้ า น

ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาทอ้งถ่ินกบัการ

เรียนการสอน 

6 . 2  เ พ่ื อบูรณาการกิ จกรรมด้า น

ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาทอ้งถ่ินกบั

การเรียนการสอน วัฒนธรรมองค์กร

ของมหาวิทยาลยั 
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ประเด็นยทุธศาสตรใ์น 

แผนฯ ระยะยาว 15 ปี  
เป้าประสงคใ์นแผนฯ ระยะยาว 15 ปี 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ 

ในแผนฯ ระยะ 5 ปี 
เป้าประสงคใ์นแผนฯ ระยะ 5 ปี 

 6.3 เ พ่ือสร้างวัฒนธรรมการสื่อสารท่ีมี

คณุคา่ในวิถีไทย 

  

พนัธกิจท่ี 5 :  พฒันาองคก์รสูก่ารเป็นมหาวิทยาลยัเปิดชัน้น าของโลก 

 ยทุธศาสตรท่ี์ 7 : 

พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือ

มุ่ ง ส ู่ ก า ร เ ป็ น อ ง ค์ ก ร ท่ี มี

ผลสมัฤทธ์ิสงู :High Performance 

Organization (HPO) 

 

7.1  เพ่ือขบัเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ

ของรัฐ ท่ีมุ่งส ู่การเป็นองคก์รท่ีมีผลสมัฤทธ์ิสงู และ

มีอิสระในการบริหารจดัการ   ภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล

ทกุภาคสว่น 

ยทุธศาสตรท่ี์ 7 :   

พัฒนาระบบบริหารจัดการไปสู่

การบริหารจดัการท่ีดี 

7.1 เพ่ือพัฒนาใหเ้กิดระบบการบริหาร

จัดการท่ีไดคุ้ณภาพมาตรฐานเพ่ือมุ่งส ู่

การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงยุทธศาสตร์  

ภายใตห้ลกัธรรมาภบิาลในทกุภาคสว่น 

7.2  เพ่ือสรา้งความมัน่คงทางการเงินท่ีท าให้

มหาวิทยาลยัสามารถพฒันาไดอ้ย่างยัง่ยืน 

 7.2 เพ่ือสรา้งความมัน่คงทางการเงนิท่ีจะท าให้

มหาวิทยาลยัสามารถพฒันาไดอ้ย่างยัง่ยืน 

ยทุธศาสตรท่ี์ 8 :  

 สรา้งความเขม้แข็งของระบบ

บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล 

วัฒนธรรมองคก์ร และมุ่งส ู่การ

เป็นสากล - STOU Culture 

8.1 เพ่ือพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบคุคลท่ี

ตอบสนองตอ่การบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลและบคุลากรสามารถปฏิบัติงาน

อย่างมีความสขุ 

ยทุธศาสตรท่ี์ 8 :  

สร้างความเขม้แข็งของระบบ

บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล 

วัฒนธรรมองคก์ร และมุ่งส ู่เป็น

สากล - STOU Culture 

8.1 เพ่ือพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร

บคุคลท่ีตอบสนองต่อการบริหารจัดการ

ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ

บุคลากรสามารถปฏิบัติงานอย่างมี

ความสขุ 

ยทุธศาสตรท่ี์ 9 :   

น า ไ อ ซี ที ม า ใ ช ้ ขั บ เ ค ลื่ อ น

มหาวิทยาลยั ในทกุพนัธกิจ - i-

DU (ICT-Driven University) 

9.1 เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี

มาตรฐานและทันสมัยส าหรับใชใ้นการบริหารการ

บริการ และการจัดการเรียนการสอนทางไกลท่ีตอ้ง

ทันสมัยหลากหลาย ผูเ้รียนสามารถเลือกใชไ้ดต้าม

อธัยาศัย 

ยทุธศาสตรท่ี์ 9 :  

น าไอซีทีมาใชข้บัเคลื่อน

มหาวิทยาลยั ในทกุพนัธกิจ      

- i-DU ( ICT-Driven University) 

9.1 เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี

มาตรฐานและทันสมัยส าหรับใชใ้นการบริหาร 

การบริการ และการจัดการเรียนการสอน

ทางไกลท่ีตอ้งทันสมัย หลากหลาย ผูเ้รียน

สามารถเลือกใชไ้ดต้ามอธัยาศัย 
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ประเด็นยทุธศาสตรใ์น 

แผนฯ ระยะยาว 15 ปี  
เป้าประสงคใ์นแผนฯ ระยะยาว 15 ปี 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ 

ในแผนฯ ระยะ 5 ปี 
เป้าประสงคใ์นแผนฯ ระยะ 5 ปี 

ยทุธศาสตรท่ี์ 10  : 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้น

กายภาพท่ีเอื้อตอ่การท างานและ

การเรียนรู ้

10.1 เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้าน

สาธารณปูโภค และสาธารณปูการท่ีเป็นมาตรฐานและ

เพียงพอ 

ยทุธศาสตรท่ี์ 10 :   

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้น

กายภาพท่ีเอื้อตอ่การท างานและ

การเรียนรู ้

10.1 เ พ่ื อพัฒนา โครงสร้า ง พ้ืนฐาน

ท า ง ด้ า น ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค  แ ล ะ

สาธารณูปการท่ี เ ป็นมาตราฐานและ

เพียงพอ 

รวม 5 พนัธกิจ 

      10 ประเด็นยทุธศาสตร ์

รวม 16 เป้าประสงค ์ รวม 5 พนัธกิจ 

      10 ประเด็นยทุธศาสตร ์

รวม 14 เป้าประสงค ์

 

จากประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ส าคัญทั้ง 10 ประเด็น และเป้าประสงค ์ในแต่ละประเด็นฯ
 
ท่ีเชื่อมโยงกับพันธกิจ มหาวิทยาลัยไดว้างเป้าหมายความส าเร็จท่ี

ตอ้งการใหเ้กิดขึน้เมื่อสิ้นแผนพฒันามหาวิทยาลยัระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2556-2570) ไว ้3 ระยะ ไดแ้ก ่เป้าหมาย 5 ปีแรก (พ.ศ.2556-2560), เป้าหมายปีท่ี 10 

(พ.ศ.2561-2565) และเป้าหมายปีท่ี 15 (พ.ศ.2566-2570) โดยแตล่ะระยไดก้ าหนดตวัชี้วัดความส าเร็จไวด้ว้ย ซ่ึงในระยะ 5 ปีแรกเป็นตวัชี้วัดและค่าเป้าหมาย

เดียวกบัแผนยทุธศาสตร ์มสธ.ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) มีรายละเอียดดงันี ้
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พนัธกจิท่ี 1 :  พฒันาระบบการศึกษาทางไกล โดยมุง่ผลิตบณัฑติทกุระดบัเพ่ือตอบสนองตอ่การพฒันาประเทศ ภมูิภาค และโลก 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 1  เพ่ิมศกัยภาพบณัฑติ / ก าลงัคนใหม้ีคณุภาพขดีความสามารถในการแขง่ขนัสูร่ะดบัสากล 
 

 จากประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 1 ม ี1 เป้าประสงค ์เพื่อตอ้งการใหบ้รรลผุลส าเร็จดว้ยตวัชีว้ดั พรอ้มค่าเป้าหมายความส าเร็จเมือ่สิน้แผนพฒันา ฯ ระยะยาว 15 ปี  

ดงัรายละเอียดในตาราง 
 

เป้าประสงค ์

เป้าหมาย 5 ปีแรก 

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 1000 ของโลก 

ตวัช้ีวดั (phase 1) 

ส้ินปี 60 

(56-60) 

เป้าหมายปีท่ี 10  

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 500 ของโลก) 

ตวัช้ีวดั (phase 2) 

ส้ินปี 65 

(61-65) 

เป้าหมายปีท่ี 15  

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 100 ของโลก) 

ตวัช้ีวดั (phase 3) 

ส้ินปี 70 

(66-70) 

1.1 เพ่ือผลิตบัณฑิต

และพัฒนาก าลังคน 

ใหม้คีณุลักษณะที่พึง

ป ร ะ ส ง ค์ ต า ม

มาตรฐานแล ะอัต

ลั ก ษ ณ์ ข อ ง

มหาวิทยาลัย ให้มี

คุณภาพตอบสนอง

พลวัตของการจ้าง

งานและการแข่งขัน

ในระดบัสากล 

1.1-1 รอ้ยละที่เพ่ิมขึ้นต่อปี ของ

จ านวนนักศึกษาในหลักสตูรการ

เรียนการสอนระดับปริญญาตรี 

เมือ่เทียบกบัปีฐาน 2556 (C24) 

6 

(สะสม) 

1.1-1 รอ้ยละที่เพ่ิมขึ้นต่อปี ของ

จ านวนนักศึกษาในหลักสูตรการ

เรียนการสอนระดับปริญญาตรี 

เมือ่เทียบกบัปีฐาน 2556 (C24) 

15 

(สะสม) 

1.1-1 ร้อยละที่ เพ่ิมขึ้นต่อปี ของ

จ านวนนักศึกษาในหลักสูตรการ

เรียนการสอนระดับปริญญาตรี เมื่อ

เทียบกบัปีฐาน 2556 (C24)  

20 

(สะสม) 

1.1-2 สดัส่วนนกัศึกษาใหมร่ะดับ 

ป .ต รี  ด้าน วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี : วิทยาศาสตรส์ขุภาพ : 

มนษุยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 

12:12:76  

 

1.1-2 สัดส่วนนักศึกษาใหม่ระดับ 

ป .ต รี  ด้า น  วิทย าศาสตร์ แล ะ

เทคโนโลยี : วิทยาศาสตร์สขุภาพ : 

มนษุยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 

15:15:70 1.1-2 สดัส่วนนกัศึกษาใหมร่ะดบั ป.

ตรีดา้น วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี : 

วิทยาศาสตรส์ขุภาพ : มนษุยศ์าสตร์

และสงัคมศาสตร ์

20:20:60 

1.1-3 รอ้ยละของบัณฑติที่น าวฒิุ

ก า ร ศึ กษ า ไ ปปรั บ วุฒิ / ปรั บ

ต า แ หน่ ง  ห รื อน า ค ว าม รู้ ไ ป

ประยุกต์ใช ้ในการปฎิบัติงาน/

ชวิีตประจ าวนั  (C27) 

93 1.1-3 รอ้ยละของบัณฑิตที่น าวฒิุ

ก า ร ศึ ก ษ า ไ ป ป รั บ วุ ฒิ / ป รั บ

ต า แ ห น่ ง  ห รื อ น า ค ว า ม รู้ ไ ป

ประยุกต์ ใช ้ในการปฎิบัติ งาน/

ชวิีตประจ าวนั  (C27) 

95 1.1-3 ร้อยละของบัณฑิตที่น า

วฒิุการศึกษาไปปรับวฒิุ/ปรับ

ต า แหน่ง  ห รือน าความรู้ ไป

ประยุกต์ใชใ้นการปฎิบัติงาน/

ชวิีตประจ าวนั  (C27) 

95 

   ตวับ่งช้ีความส าเรจ็และค่าเป้าหมายของแผนพฒันามหาวิทยาลยั  ระยะยาว  15 ปี  

   (พ.ศ. 2556-2570) 
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เป้าประสงค ์

เป้าหมาย 5 ปีแรก 

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 1000 ของโลก 

ตวัช้ีวดั (phase 1) 

ส้ินปี 60 

(56-60) 

เป้าหมายปีท่ี 10  

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 500 ของโลก) 

ตวัช้ีวดั (phase 2) 

ส้ินปี 65 

(61-65) 

เป้าหมายปีท่ี 15  

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 100 ของโลก) 

ตวัช้ีวดั (phase 3) 

ส้ินปี 70 

(66-70) 

 1.1-4 รอ้ยละความพึงพอใจผูใ้ช ้

บัณฑติตามคณุลกัษณะบัณฑติที่

พึงประสงค ์ (C28) 

90 1.1-4 ร้อยละความพึงพอใจผูใ้ช ้

บัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่

พึงประสงค ์ (C28) 

90 1.1-4 ร้อยละความพึงพอใจ

ผู้ใ ช ้บัณฑิตตามคุณลักษณะ

บัณฑติที่พึงประสงค ์ (C28) 

90 

 1.1-5 ระดับคะแนนของบัณฑิต

ปริญญาตรีโทและเอกที่ เป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดั บ 

อดุมศึกษาแห่งชาติ (C30) 

≥4.51 1.1-5 ระดับคะแนนของบัณฑิต

ปริญญาตรีโทและเอกที่เป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับ 

อดุมศึกษาแห่งชาติ (C30) 

≥4.51 1.1-5 ระดับคะแนนของบัณฑิต

ปริญญาตรีโทและเอกที่เป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อดุมศึกษาแห่งชาติ (C30) 

≥4.51 

 1.1-6 ร้อยละของผลงานของผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษาที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ (C31) (สมศ.59-63ตัวบ่งชีท้ี่ 3) 

 1.1-6 ร้อยล ะ ของผลงานของ

ผู้ส า เ ร็จการศึกษาระดับบัณฑิต 

ศึกษาที่ตีพิมพเ์ผยแพร่ (C31) 

 1.1-6 ร้อยละของผลงานของ

ผูส้ าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิต 

ศึกษาที่ตีพิมพเ์ผยแพร่ (C31) 

 

 - ปริญญาโท  >50 - ปริญญาโท  >50 - ปริญญาโท  >50 

 - ปริญญาเอก 100 - ปริญญาเอก 100 - ปริญญาเอก 100 

 - - 1.1-7  จ านวนหลกัสตูรใหมท่ี่ตอบสนอง

ความตอ้งการของผูเ้รียน ทันเหตกุารณ ์

ทันความจ าเป็น (Just-in-time Learning  

หรือ On-demand Learning) ในระดบัชาติ 

2 

หลกัสตูร 

(สะสม) 

1.1-7 จ านวนหลั กสูตรใหม่ ที่

ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน 

ทนัเหตกุารณ ์ทันความจ าเป็น (Just-in-

time Learning  หรือ On-demand Learning) 

ในระดบัชาติและนานาชาติ 

3 

หลกัสตูร 

(สะสม) 

 - - 1.1-8  จ านวนหลักสตูรใหม่ที่มีการบรู

ณาการเรียนรู้กับการท างานกับภาค

ธรุกิจ ภาคอตุสาหกรรม และภาคบริการ 

(เชน่ นิคมอตุสาหกรรม โรงแรม เป็นตน้) 

ตามศาสตรข์องแตล่ะสาขาวิชา (Demand -

Led manpower development, technical service )  

2 

หลกัสตูร 

(สะสม) 

1.1-8  จ านวนหลักสูตรใหม่ที่มี

การบรูณาการเรียนรูก้ับการท างาน

กบัภาคธรุกิจ ภาคอตุสาหกรรม และ

ภาคบริการ (เช่น นิคมอตุสาหกรรม 

โรงแรม เป็นตน้) ตามศาสตร์ของแต่

ละสาขาวิชา (Demand -Led manpower 

development, technical service ) 

3 

หลกัสตูร 

(สะสม) 
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เป้าประสงค ์

เป้าหมาย 5 ปีแรก 

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 1000 ของโลก 

ตวัช้ีวดั (phase 1) 

ส้ินปี 60 

(56-60) 

เป้าหมายปีท่ี 10  

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 500 ของโลก) 

ตวัช้ีวดั (phase 2) 

ส้ินปี 65 

(61-65) 

เป้าหมายปีท่ี 15  

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 100 ของโลก) 

ตวัช้ีวดั (phase 3) 

ส้ินปี 70 

(66-70) 

 - - 1.1-9 จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับ

ต่างประเทศ (กลุ่ มอาเซ่ียน เอเชีย

ตะวนัออก และเอเชยีใต)้ 

60 คน 

(สะสม) 

1.1-9 จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน

กบัตา่งประเทศ (นานาชาติ) 

120 คน 

(สะสม) 

 รวม  6 ตวัช้ีวดั  รวม  9 ตวัช้ีวดั  รวม  9 ตวัช้ีวดั  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 2  พฒันาความเขม้แข็งทางวิชาการใหส้ามารถแขง่ขนัได ้และยกระดบัมาตรฐานการศึกษาสู่สากลตามอตัลกัษณข์อง

สถาบนั 

จากประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 2 ม ี1 เป้าประสงค ์เพื่อตอ้งการใหบ้รรลผุลส าเร็จดว้ยตวัชีว้ดั พรอ้มค่าเป้าหมายความส าเร็จเมือ่สิน้แผนพฒันา ฯ ระยะยาว 15 ปี  

ดงัรายละเอียดในตาราง 
 

เป้าประสงค ์

เป้าหมาย 5 ปีแรก 

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 1000 ของโลก 

ตวัช้ีวดั (phase 1) 

ส้ินปี 60 

(56-60) 

เป้าหมายปีท่ี 10  

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 500 ของโลก) 

ตวัช้ีวดั (phase 2) 

ส้ินปี 65 

(61-65) 

เป้าหมายปีท่ี 15  

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 100 ของโลก) 

ตวัช้ีวดั (phase 3) 

ส้ินปี 70 

(66-70) 

2.1 เพ่ือสรา้ง

มาตรฐานการศึกษา

ในระบบการศึกษา

ทางไกล และ

บคุลากรทางการ

ศึกษาตามอตัลกัษณ์

ของมหาวิทยาลยั ให้

มคีวามเขม้แข็งทาง

วิชาการ และสามารถ

แขง่ขนัเป็นที่ยอมรับ

ในระดบัชาติและ

นานาชาติ 

2.1-1 จ านวนหลักสูตร ใหม่

นานาชาติร ะดับบัณฑิตศึกษา  

(C18) 

4 

หลกัสตูร 

(สะสม) 

2 . 1 -1  จ า น วนหลั ก สูต ร ใ หม่

น าน า ช าติ ร ะ ดั บ บัณฑิ ต ศึ กษ า  

(C18) 

12 

หลกัสตูร 

(สะสม) 

2.1-1 จ านวนหลักสูตรใหม่

นานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา  

(C18) 

12 

หลกัสตูร 

(สะสม) 

2.1-2 จ านวนนกัศึกษาต่างชาติที่

ลงทะเบียนเรียน  (C21) 

100 คน 

(สะสม) 

2.1-2 จ านวนนักศึกษาต่างชาติที่

ลงทะเบียนเรียน  (C21) 

500 คน 

(สะสม) 

2.1-2 จ านวนนกัศึกษาต่างชาติ

ที่ลงทะเบียนเรียน  (C21) 

1,000 

คน (สะสม) 

2.1-3 จ านวนชุดวิชาสัมฤทธิ

บัตรภาษาตา่งประเทศ  (C19) 

32 ชดุวิชา 

(สะสม) 

2.1-3 จ านวนชดุวิชาสัมฤทธิบัตร

ภาษาตา่งประเทศ  (C19) 

60 ชดุวิชา 

(สะสม) 

2.1-3 จ านวนชดุวิชาสัมฤทธิ

บัตรภาษาตา่งประเทศ  (C19) 

80 ชดุวิชา 

(สะสม) 

2.1-4  จ านวนขอ้ตกลงความร่วมมือ 

(MOU) ทางวิชาการและการเรียนการ

สอนระดั บนานาชาติ ร ะหว่ าง

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช กับ

30  

ฉบับ/

เร่ือง 

(สะสม) 

2.1-4   จ านวนขอ้ตกลงความร่วมมือ     

(MOU) ทางวิชาการและการเรียนการสอน           

ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ ร ะ ห ว่ า ง

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช กับ

35 

ฉบับ/

เร่ือง 

(สะสม) 

2.1-4 จ านวนขอ้ตกลงความร่วมมือ      

(MOU) ทางวิชาการและการเรียนการสอน

ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ ร ะ ห ว่ า ง

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช กับ

45 

ฉบับ/

เร่ือง 

(สะสม) 
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เป้าประสงค ์

เป้าหมาย 5 ปีแรก 

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 1000 ของโลก 

ตวัช้ีวดั (phase 1) 

ส้ินปี 60 

(56-60) 

เป้าหมายปีท่ี 10  

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 500 ของโลก) 

ตวัช้ีวดั (phase 2) 

ส้ินปี 65 

(61-65) 

เป้าหมายปีท่ี 15  

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 100 ของโลก) 

ตวัช้ีวดั (phase 3) 

ส้ินปี 70 

(66-70) 

สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ที่มี

กิจกรรมภายใตข้อ้ตกลง (active)  (C22) 

สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ที่มี

กิจกรรมภายใตข้อ้ตกลง (active)  (C22) 

สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ที่มี

กิจกรรมภายใตข้อ้ตกลง (active)  (C22) 

 2.1-5 จ านวนขอ้ตกลงความร่วมมือ

(MOU) ทางวิชาการและการเรียนการ

สอนระดั บนานาชาติ ร ะหว่ าง 

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราชกับ

สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ที่

เพ่ิมขึน้ (C23) 

5 

ฉบับ/

เร่ือง 

(สะสม) 

2.1-5 จ านวนขอ้ตกลงความร่วมมือ

(MOU) ทางวิชาการและการเรียนการสอน

ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ ร ะ ห ว่ า ง 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับ

สถาบันการศึกษาในตา่งประเทศ ที่เพ่ิมขึน้ 

(C23) 

10 

ฉบับ/

เร่ือง 

(สะสม) 

2.1-5 จ านวนขอ้ตกลงความร่วมมือ

(MOU) ทางวิชาการและการเรียนการ

สอนระดั บนานาชาติ ระหว่ าง 

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราชกับ

สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ที่

เพ่ิมขึน้ (C23) 

15 

ฉบับ/

เร่ือง 

(สะสม) 

 2.1-6 จ านวนนวัตกรรมหรือ

สื่อการศึกษาทางไกลที่ทันสมัย 

(u–Learning)  (C14) 

430 เร่ือง 

(สะสม) 

2.1-6 จ านวนนวัตกรรมหรือ

สื่อการศึกษาทางไกลที่ทันสมัย (u–

Learning)  (C14) 

500 เร่ือง 

(สะสม) 

2.1-6 จ านวนนวัตกรรมหรือ

สื่อการศึกษาทางไกลที่ทันสมัย 

(u–Learning)  (C14) 

800 เร่ือง 

(สะสม) 

 2.1-7 ร้อยละของชดุวิชาระดับ

ปริญญาตรี/สัมฤทธิบัตรที่มีการ

เรียนการสอนในระบบ e-Learning

ค ร บ ต า ม อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่

มหาวิทยาลยัก าหนด  (C15) 

7 

(สะสม) 

 

2.1-7 ร้อยละของชุดวิชาระดับ

ปริญญาตรี/สัมฤทธิบัตรที่มีการ

เรียนการสอนในระบบ e-Learning

ค ร บ ต า ม อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่

มหาวิทยาลยัก าหนด  (C15) 

10 

(สะสม) 

 

2.1-7 รอ้ยละของชดุวิชาระดับ

ปริญญาตรี/สัมฤทธิบัตรที่มี

การเรียนการสอนในระบบ e-

Learningครบตามองคป์ระกอบที่

มหาวิทยาลยัก าหนด  (C15) 

15 

(สะสม) 

 2.1-8  ร้อยละของชุดวิ ชาระดับ

บัณฑิตศึกษา/สัมฤทธิบัตร ที่มีการ

เรียนการสอนในระบบ e-Learning ครบ

ตามองค์ประกอบที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด  (C16) 

75 2.1-8  ร้ อยละของชุดวิ ชาระดั บ

บัณฑิตศึกษา/สัมฤทธิบัตร ที่มีการ

เรียนการสอนในระบบ e-Learning ครบตาม

องค์ประกอบที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

(C16) 

100 2.1-8  ร้อยละของชุดวิชาระดับ

บัณฑิตศึกษา/สัมฤทธิบัตร ที่มีการ

เรียนการสอนในระบบ e-Learning ครบ

ตามองค์ประกอบที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด  (C16) 

100 

 รวม  8 ตวัช้ีวดั  รวม  8 ตวัช้ีวดั  รวม  8 ตวัช้ีวดั  
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ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 3  ยกระดบัคณุภาพการใหบ้ริการการศึกษาสู่สากล 

จากประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 3 ม ี1 เป้าประสงค ์เพื่อตอ้งการใหบ้รรลผุลส าเร็จดว้ยตวัชีว้ดั พรอ้มค่าเป้าหมายความส าเร็จเมือ่สิน้แผนพัฒนา ฯ ระยะยาว 15 ปี  

ดงัรายละเอียดในตาราง 
 

เป้าประสงค ์

เป้าหมาย 5 ปีแรก 

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 1000 ของโลก 

ตวัช้ีวดั (phase 1) 

ส้ินปี 60 

(56-60) 

เป้าหมายปีท่ี 10  

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 500 ของโลก) 

ตวัช้ีวดั (phase 2) 

ส้ินปี 65 

(61-65) 

เป้าหมายปีท่ี 15  

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 100 ของโลก) 

ตวัช้ีวดั (phase 3) 

ส้ินปี 70 

(66-70) 

3.1 เพ่ือสรา้งระบบ

บริการการศึกษาที่

ผูร้ับบริการสามารถ

เขา้ถึงไดส้ะดวก

รวดเร็วและมคีวาม

พึงพอใจทัง้ใน

ระดบัชาติและสากล 

  

 

3.1-1 ร้อยละความส าเร็จของ

การน าระบบสารสนเทศมาใชใ้น

การบริการไดจ้ริง (C34.1) 

100 - - - - 

3.1-2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ

การน าระบบสารสนเทศมาใชใ้นการ

บริการ (C34.2)  

4.30 3.1-1 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ

ของการน าระบบสารสนเทศมาใชใ้น

การบริการ (C34) 

4.50 3.1-1 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ

การน าระบบสารสนเทศมาใชใ้นการ

บริการ (C34) 

4.50 

3.1-3 ค ะ แนน เฉลี่ ยความ พึ ง

พอใจการให้บริการตามภารกิจ

บริการของหน่วยงาน(ใหบ้ริการ

การศึกษาและนกัศึกษา) (C54) 

4.50 3.1-2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ

การให้บริการตามภารกิจบริการ

ของหนว่ยงาน(ใหบ้ริการการศึกษา

และนกัศึกษา) (C54) 

4.50 3.1-2 คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจการใหบ้ริการตามภารกิจ

บริการของหนว่ยงาน(ใหบ้ริการ

การศึกษาและนกัศึกษา) (C54) 

4.50 

3.1-4 ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จ

การศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูรใน 

แตล่ะระดบั(สะสม) (C11) 

 3.1-3 รอ้ยละของนกัศึกษาที่ส าเร็จ

การศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร

ในแตล่ะระดบั(สะสม)  (C11) 

 3.1-3 รอ้ยละของนักศึกษาที่ส าเร็จ

การศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูรใน

แตล่ะระดบั(สะสม)  (C11) 

 

ปริญญาตรี 15 ปริญญาตรี 20 ปริญญาตรี 25 

ปริญญาโท 18 ปริญญาโท 20 ปริญญาโท 22 

ปริญญาเอก 12 ปริญญาเอก 15 ปริญญาเอก 18 

3.1-5 รอ้ยละของนกัศึกษาที่ออก

กลางคัน (C12) 

 3.1-4 รอ้ยละของนักศึกษาที่ออก

กลางคัน  (C12) 

 3.1-4 ร้อยละของนักศึกษาที่

ออกกลางคัน  (C12) 

 

ปริญญาตรี <17 ปริญญาตรี <14 ปริญญาตรี <10 

ปริญญาโท <1.80 ปริญญาโท <1.70 ปริญญาโท <1.50 
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เป้าประสงค ์

เป้าหมาย 5 ปีแรก 

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 1000 ของโลก 

ตวัช้ีวดั (phase 1) 

ส้ินปี 60 

(56-60) 

เป้าหมายปีท่ี 10  

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 500 ของโลก) 

ตวัช้ีวดั (phase 2) 

ส้ินปี 65 

(61-65) 

เป้าหมายปีท่ี 15  

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 100 ของโลก) 

ตวัช้ีวดั (phase 3) 

ส้ินปี 70 

(66-70) 

ปริญญาเอก <5.35 ปริญญาเอก <5.00 ปริญญาเอก <5.00 

3.1-6 จ านวนรายการที่เพ่ิมขึ้น

ของการสอนเสริมแบบออนไลน์ 

(e-Tutorial) (C17) 

85 

(สะสม) 

3.1-5 จ านวนรายการที่เพ่ิมขึน้ของ

การสอนเสริมแบบออนไลน์ ( e-

Tutorial) (C17) 

170 

(สะสม) 

3.1-5 จ านวนรายการที่เพ่ิมขึ้น

ของการสอนเสริมแบบออนไลน ์

(e-Tutorial) (C17) 

255 

(สะสม) 

 3.1-7 จ า น วนกิ จกรรมห รื อ

ผลผลิตที่สนับสนุน/ช่วยเหลือ

การเรียนรู้ในระบบการศึกษา

ทางไกลหรืออีเลิรน์นิง่ (C13) 

18  

กิจกรรม/

เร่ือง 

(สะสม) 

3.1-6 จ านวนกิจกรรมหรือผลผลิต

ที่สนบัสนนุ/ชว่ยเหลือการเรียนรูใ้น

ระบบการศึกษาทางไกลหรืออีเลิร์

นนิง่ (C13) 

25 

กิจกรรม/

เร่ือง 

(สะสม) 

3.1-6 จ านวนกิ จกรรมหรือ

ผลผลิตที่สนับสนุน/ช่วยเหลือ

การเรียนรู้ในระบบการศึกษา

ทางไกลหรืออีเลิรน์นิง่ (C13) 

30  

กิจกรรม/

เร่ือง 

(สะสม) 

 3.1-8 จ านวนศิษย์เก่าที่ ได ้รับ

รางวัลระดับชาติ/นานาชาติ หรือ

เป็นผูน้ าสงูสดุขององคก์ร (C29) 

(เทียบเท่าระดบักรม หรือ ระดบั10) 

40 คน 

(ในปี60) 

3.1-7 จ านวนศิษย์ เก่าที่ ได ้รับ

รางวัลระดับชาติ/นานาชาติ หรือ

เป็นผูน้ าสงูสดุขององคก์ร (C29) 

60 คน 

(สะสม) 

3.1-7 จ านวนศิษย์เก่าที่ไดร้ับ

รางวัลระดับชาติ/นานาชาติ  

หรือเป็นผูน้ าสงูสดุขององค์กร 

(C29) 

80 คน 

(สะสม) 

 - - 3.1-8 จ านวนนกัศึกษาที่เป็น     แบ

รนดแ์อมบัสเดอร์ของมหาวิทยาลัย 

ที่น าไปสูก่ารเพ่ิมเป้าหมายใหม ่

60 คน 

(สะสม) 

3.1-8 จ านวนนักศึกษาที่ เป็น 

แ บ ร น ด์ แ อ ม บั ส เ ด อ ร์ ข อ ง

มหาวิทยาลัย ที่น าไปสู่การเพ่ิม

เป้าหมายใหม ่

80 คน 

(สะสม) 

 รวม  8 ตวัช้ีวดั  รวม  8 ตวัช้ีวดั  รวม  8 ตวัช้ีวดั  
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พนัธกจิท่ี 2 :  วิจยั ส่งเสริมและพฒันาองคค์วามร ู ้ดา้นการศึกษาทางไกลและองคค์วามร ูด้า้นการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยืน 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 4  พฒันาการวิจยัและสรา้งนวตักรรม เพ่ือสนบัสนนุการเรียนการสอนทางไกลและการพฒันาประเทศ 

จากประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 4 ม ี3 เป้าประสงค ์เพื่อตอ้งการใหบ้รรลผุลส าเร็จดว้ยตวัชีว้ดั พรอ้มค่าเป้าหมายความส าเร็จเมือ่สิน้แผนพฒันา ฯ ระยะยาว 15 ปี  

ดงัรายละเอียดในตาราง 
 

เป้าประสงค ์

เป้าหมาย 5 ปีแรก 

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 1000 ของโลก 

ตวัช้ีวดั (phase 1) 

ส้ินปี 60 

(56-60) 

เป้าหมายปีท่ี 10  

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 500 ของโลก) 

ตวัช้ีวดั (phase 2) 

ส้ินปี 65 

(61-65) 

เป้าหมายปีท่ี 15  

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 100 ของโลก) 

ตวัช้ีวดั (phase 3) 

ส้ินปี 70 

(66-70) 

4 . 1  เ พ่ื อ น า

ผ ล ง า น วิ จั ย 

นวัตกรรม และงาน

สรา้งสรรคไ์ปเผยแพร่ 

และน าไปใชป้ระโยชน์

เชิงนโยบายต่อการ

พัฒนาสถาบัน สังคม 

และการพัฒนาประเทศ

อย่างยัง่ยืน 

 

4.1-1  จ านวนผลงานวิจัยที่น าไป

พัฒนาการเรียนการสอนหรือพัฒนา

ระบบการใหบ้ริการการศึกษา (C5) 

66 เร่ือง 

(สะสม) 

4.1-1  จ านวนผลงานวิจัยที่น าไป

พัฒนาการเ รียนการสอนหรือ

พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร

การศึกษา (C5) 

80 เร่ือง 

(สะสม) 

4.1-1   จ านวนผลงานวิจัยที่

น าไปพัฒนาการเรียนการสอน

หรือพัฒนาระบบการให้บริการ

การศึกษา (C5) 

100 

เร่ือง 

(สะสม) 

4.1-2 จ านวนผลงานวิจัยที่ก่อใหเ้กิด

นโยบาย หรือผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ 

สงัคม หรือรายได ้ (C4) 

27 เร่ือง 

(สะสม) 

4 . 1 -2  จ า นวนผล ง าน วิ จั ย ที่

ก่อใหเ้กิดนโยบาย หรือผลกระทบ

เชิงเศรษฐกิจ สังคม หรือรายได้  

(C4) 

30 เร่ือง 

(สะสม) 

4.1-2 จ านวนผลงานวิจัยที่

กอ่ใหเ้กิดนโยบาย หรือผลกระทบ

เชิงเศรษฐกิจ สังคม หรือรายได ้ 

(C4) 

40 เร่ือง 

(สะสม) 

- - 4 .1-3  จ า นวนผลง าน วิ จั ยที่

ก าหนดโดยผูใ้ชจ้ากหนว่ยงานภายนอก

โดยเฉพาะภาคเอกชน (เช่น นิ คม

อุตสาหกรรม โรงแรม เป็นต้น) ตาม

ศาสตรข์องแตล่ะสาขาวิชา (Demand -Led 

manpower development, technical service and 

research) 

12 เร่ือง 

(สะสม) 

4.1-3 จ านวนผลงานวิจัยที่

ก า ห นด โดยผู้ใช ้จากหน่วยงาน

ภายนอกโดยเฉพาะภาคเอ (เช่น นิคม

อตุสาหกรรม โรงแรม เป็นตน้) ตาม

ศาสตรข์องแต่ละสาขาวิชา (Demand -

Led manpower development, technical 

service and research) 

24 เร่ือง 

(สะสม) 

4 . 2  เ พ่ื อ เ พ่ิ ม

ประสิ ทธิ ภาพและ

ประสิ ทธิ ผลด้ าน

บริ หารงานวิ จั ย  

4.2.-1 เงินสนับสนนุงานวิจัย หรือ

งานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์

ประจ าและนกัวิจยัประจ า (C3) 

(สกอ.ปี57 ตวับ่งชี ้2.5) 

 4.2.-1 เงนิสนบัสนนุงานวิจยั หรือ

งานสรา้งสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์

ประจ าและนกัวิจยัประจ า (C3) 

(สกอ.ปี57 ตวับ่งชี ้2.5) 

 4.2.-1 เงนิสนบัสนนุงานวิจยั หรืองาน

สรา้งสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า

และนกัวิจยัประจ า (C3) 

(สกอ.ปี57 ตวับ่งชี ้2.5) 

 



 

                

  

 บทที่ 3 - 16 
 

V5-ผ่านที่ประชมุสภาฯ 250714 

เป้าประสงค ์

เป้าหมาย 5 ปีแรก 

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 1000 ของโลก 

ตวัช้ีวดั (phase 1) 

ส้ินปี 60 

(56-60) 

เป้าหมายปีท่ี 10  

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 500 ของโลก) 

ตวัช้ีวดั (phase 2) 

ส้ินปี 65 

(61-65) 

เป้าหมายปีท่ี 15  

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 100 ของโลก) 

ตวัช้ีวดั (phase 3) 

ส้ินปี 70 

(66-70) 

นวัตกรรม และงาน

สรา้งสรรค ์ 

วิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี 60,000

บาท/คน/ปี 

วิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี 60,000 

บาท/คน/ปี 

วิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี 60,000

บาท/คน/

ปี 

วิทยาศาสตรส์ขุภาพ 50,000 

บาท/คน/ปี 

วิทยาศาสตรส์ขุภาพ 50,000

บาท/คน/

ปี 

วิทยาศาสตรส์ขุภาพ 50,000

บาท/คน/

ปี 

มนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 25,000 

บาท/คน/ปี 

มนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 25,000

บาท/คน/ปี 

มนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 25,000

บาท/คน/ปี 

4.2-2 จ านวนโครงการวิจัยที่ไดร้ับการ

สนบัสนนุจากแหลง่ทนุภายนอก (สงป.) 

60 เร่ือง 

(สะสม) 

4.2-2 จ านวนโครงการวิจัยที่ไดร้ับการ

สนบัสนนุจากแหลง่ทนุภายนอก(สงป.) 

80 เร่ือง 

(สะสม) 

4.2-2 จ านวนโครงการวิจัยที่ไดร้ับการ

สนบัสนนุจากแหลง่ทนุภายนอก(สงป.) 

100 เร่ือง 

(สะสม) 

4.2-3  จ านวนโครงการวิจัยที่ไดร้ับ

การสนับสนุนจากแหล่งทุนภายใน

(สงป.) 

80 เร่ือง 

(สะสม) 

4.2-3  จ านวนโครงการวิจัยที่ไดร้ับการ

สนบัสนนุจากแหลง่ทนุภายใน (สงป.) 

120 เร่ือง 

(สะสม) 

4.2-3  จ านวนโครงการวิจัยที่ไดร้ับ

การสนับสนุนจากแหล่งทุนภายใน

(สงป.) 

150 เร่ือง 

(สะสม) 

4.2-4 จ านวนสิทธิบัตรหรืออนุ

สิทธิบัตรที่จดทะเบียน (C53) 

2 เร่ือง 

(สะสม) 

4.2-4 จ านวนสิทธิบัตรหรืออนุ

สิทธิบัตรที่จดทะเบียน (C53) 

5 เร่ือง 

(สะสม) 

4.2-4 จ านวนสิทธิบัตรหรืออนุ

สิทธิบัตรที่จดทะเบียน (C53) 

10 เร่ือง 

(สะสม) 

4.3  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ย ก ร ะ ดั บ ขี ด

ความสามารถงานวิจัย

สู่ระดับสากลเพ่ือเป็น

มหาวิทยาลัย เปิดที่มี

การวิจยัชัน้น า 

4.3-1 สั ดส่ วนงานวิ จั ยหรื องาน

สรา้งสรรค์ที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารต่างประเทศต่ออาจารย์ประจ าและ

นกัวิจยัประจ า (C1) 

0.20 เร่ือง/ 

อ.ประจ า / ปี

(ในปี 60) 

4.3-1 สัดส่วนงานวิจัยหรืองาน

สรา้งสรรค์ที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่

ในวารสารต่างประเทศต่ออาจารยป์ระจ า

และนกัวิจยัประจ า (C1) 

 0.30 เร่ือง/ 

อ.ประจ า / ปี

(ในปี 65) 

4.3-1สัดส่วนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่ ได ้รั บการตี พิ มพ์

เผยแพร่ในวารสารต่างประเทศต่อ

อาจารยป์ระจ าและนกัวิจยัประจ า (C1) 

0.40 เร่ือง/ 

อ.ประจ า / ปี

(ในปี 70) 

4.3-2 สั ดส่ วนงานวิ จั ยหรื องาน

สรา้งสรรค์ที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารในประเทศต่ออาจารย์ประจ าและ

นกัวิจยัประจ า (C2) 

0.20 เร่ือง/ 

อ.ประจ า / ปี

(ในปี 60) 

4.3-2 จ านวน/สดัส่วนผลงานตีพิมพใ์น

วารสารในประเทศต่ออาจารย์ประจ าและ

นกัวิจยัประจ า (C2) 

0.20 เร่ือง/ 

อ.ประจ า / ปี

(ในปี 65) 

4.3-2 จ านวน/สดัส่วนผลงานตีพิมพ์

ในวารสารในประเทศต่ออาจารยป์ระจ า

และนกัวิจยัประจ า (C2) 

0.20 เร่ือง/ 

อ.ประจ า / ปี 

 (ในปี 70) 



 

                

  

 บทที่ 3 - 17 
 

V5-ผ่านที่ประชมุสภาฯ 250714 

เป้าประสงค ์

เป้าหมาย 5 ปีแรก 

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 1000 ของโลก 

ตวัช้ีวดั (phase 1) 

ส้ินปี 60 

(56-60) 

เป้าหมายปีท่ี 10  

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 500 ของโลก) 

ตวัช้ีวดั (phase 2) 

ส้ินปี 65 

(61-65) 

เป้าหมายปีท่ี 15  

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 100 ของโลก) 

ตวัช้ีวดั (phase 3) 

ส้ินปี 70 

(66-70) 

 - - 4.3-3 อันดับของผลงานวิจัยของ 

มสธ.เมือ่เทียบกบัสมาชกิ  AAOU 

อนัดบั 5 4.3-3 อันดับของผลงานวิจัย

ของ มสธ.เมื่อเทียบกับสมาชิก  

AAOU 

อนัดบั 1 

 รวม  8 ตวัช้ีวดั  รวม  10 ตวัช้ีวดั  รวม  10 ตวัช้ีวดั  

 

พนัธกิจท่ี 3 :  บริการวชิาการโดยพฒันาทรัพยากรมนษุย ์ชมุชน และ องคก์ร สถาบนัในสงัคมเพื่อน าไปสูส่งัคมแห่งการเรียนรูแ้ละสงัคมฐานความรู ้

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 5  พฒันาคณุภาพการใหบ้ริการวิชาการแกส่งัคมและมุง่ขยายโอกาสทางการศึกษาและการศึกษาตอ่เนือ่งตลอดชวีิต 

จากประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 5 ม ี2 เป้าประสงค ์เพื่อตอ้งการใหบ้รรลผุลส าเร็จดว้ยตวัชีว้ดั พรอ้มค่าเป้าหมายความส าเร็จเมือ่สิน้แผนพัฒนา ฯ ระยะยาว 15 ปี  

ดงัรายละเอียดในตาราง 

เป้าประสงค ์

เป้าหมาย 5 ปีแรก 

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 1000 ของโลก 

ตวัช้ีวดั (phase 1) 

ส้ินปี 60 

(56-60) 

เป้าหมายปีท่ี 10  

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 500 ของโลก) 

ตวัช้ีวดั (phase 2) 

ส้ินปี 65 

(61-65) 

เป้าหมายปีท่ี 15  

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 100 ของโลก) 

ตวัช้ีวดั (phase 3) 

ส้ินปี 70 

(66-70) 

5 . 1  เ พ่ื อ ข ย า ย

โ อ ก า ส ท า ง

ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ให้มีคุณภาพ 

สามารถตอบสนองต่อ

การพัฒนาประเทศ

อย่างยัง่ยืน 

5.1-1 รอ้ยละที่เพ่ิมขึน้ตอ่ปี ของ 

ผูเ้รียนใหมใ่นโครงการสมัฤทธิ

บัตร(คิดจากปีฐาน2556) (C25) 

5 5.1-1 รอ้ยละที่เพ่ิมขึน้ตอ่ปี ของ 

ผูเ้รียนใหมใ่นโครงการสมัฤทธิบัตร 

(คิดจากปีฐาน2556) (C25) 

10 5.1-1 ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นต่อปี ของ 

ผูเ้รียนใหม่ในโครงการสัมฤทธิบัตร  

(คิดจากปีฐาน2556) (C25) 

15 

- - 5.1-2 จ านวนชุดวิชาใหม่ที่ เปิดสอน

สัมฤทธิบัตรที่ตอบสนองความตอ้งการ

ของผูเ้รียน ทันเหตกุารณ์ ทันความ

จ าเป็น (Just-in-time Learning หรือ On-

demand Learning) 

6 ชดุวิชา 

(สะสม) 

5.1-2 จ านวนชดุวิชาใหม่ที่เปิดสอน

สัมฤทธิบัตรที่ตอบสนองความ

ตอ้งการของผูเ้รียน ทันเหตกุารณ์ 

ทั นความจ า เ ป็ น  (Just-in-time 

Learning หรือ On-demand Learning) 

12 ชดุวิชา 

(สะสม) 

5 .2  เ พ่ื อบ ริการ

วิชาการ วิชาชีพแก่

สังคมเ พ่ือ ให้เกิด

5.2-1 จ านวนโครงการบริการ

วิชาการที่มกีารบรูณาการกับการ

เรียนการสอนหรืองานวิจยั  (C6) 

475 

โครงการ 

(สะสม) 

5.2-1 จ านวนโครงการบริการ

วิชาการที่มีการบูรณาการกับการ

เรียนการสอนหรืองานวิจยั  (C6) 

475 

โครงการ 

(สะสม) 

5.2-1 จ านวนโครงการบริการ

วิชาการที่มีการบูรณาการกับการ

เรียนการสอนหรืองานวิจยั  (C6) 

475 

โครงการ 

(สะสม) 
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V5-ผ่านที่ประชมุสภาฯ 250714 

เป้าประสงค ์

เป้าหมาย 5 ปีแรก 

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 1000 ของโลก 

ตวัช้ีวดั (phase 1) 

ส้ินปี 60 

(56-60) 

เป้าหมายปีท่ี 10  

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 500 ของโลก) 

ตวัช้ีวดั (phase 2) 

ส้ินปี 65 

(61-65) 

เป้าหมายปีท่ี 15  

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 100 ของโลก) 

ตวัช้ีวดั (phase 3) 

ส้ินปี 70 

(66-70) 

สั ง ค ม แ ห่ ง ก า ร

เรียนรู ้

5.2-2 จ านวนโครงการบริการวิชาการ

ที่ท าใหเ้กิดประโยชนต์่อชมุชน/สังคม

และผูด้อ้ยโอกาส  (C7) 

700 

โครงการ 

(สะสม) 

5.2-2 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่

ท าใหเ้กิดประโยชนต์่อชมุชน/สังคมและ

ผูด้อ้ยโอกาส  (C7 

775 

โครงการ 

(สะสม) 

5.2-2 จ านวนโครงการบริการ

วิชาการที่ท าให้เกิดประโยชน์ต่อ

ชมุชน/สงัคมและผูด้อ้ยโอกาส  (C7 

775 

โครงการ 

(สะสม) 

 5.2-3 จ านวนหลักสตูรฝึกอบรม

ที่ตอบสนองต่อความต้องการ

ของสงัคม (C8) 

16 

หลกัสตูร 

(สะสม) 

5.2-3 จ านวนหลักสตูรฝึกอบรมที่

ตอบสนองต่อความต้องการของ

สงัคม (C8) 

21 

หลกัสตูร 

(สะสม) 

5 . 2 - 3  จ า น ว น ห ลั ก สู ต ร

ฝึกอบรมที่ตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของสงัคม (C8) 

26 

หลกัสตูร 

(สะสม) 

 5.2-4 จ านวนโครงการบริการวิชาการ

แกส่งัคมเป็นภาษาตา่งประเทศ (C20) 

16 

โครงการ 

(สะสม) 

5.2-4 จ านวนโครงการบริการวิชาการแก่

สงัคมเป็นภาษาตา่งประเทศ (C20) 

19 

โครงการ 

(สะสม) 

5.2-4 จ านวนโครงการบริการ

วิ ช า ก า ร แ ก่ สั ง ค ม เ ป็ น

ภาษาตา่งประเทศ (C20) 

19 

โครงการ 

(สะสม) 

 5 .2 -5   ร้อยล ะ ของจ า นวน

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

ที่มี เครือข่ายเข ้ามามีส่วนร่วม

สนับสนนุการบริการวิชาการแก่

สงัคม  

5 

(สะสม) 

5.2-5  รอ้ยละของจ านวนโครงการ

บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ก่ สั ง ค มที่ มี

เครือขา่ยเขา้มามสี่วนร่วมสนบัสนนุ

การบริการวิชาการแกส่งัคม  

10 

(สะสม) 

5.2-5  ร้อยละของจ านวน

โครงการบริการวิชาการแก่

สังคมที่มีเครือข่ายเขา้มามีส่วน

ร่ ว ม ส นั บ ส นุน ก า ร บ ริ ก า ร

วิชาการแกส่งัคม  

15 

(สะสม) 

 - - 5.2-6 จ านวนโครงการบริการ

วิชาการ ท่ี มี คว ามร่ วมมื อกับ

หน่วยงานภายนอกโดยเฉพาะ

ภาคเอกชน (เช่น นิคมอตุสาหกรรม 

โรงแรม เป็ นต้น) (Demand -Led 

manpower development, technical service )   

ตามศาสตรข์องแตล่ะสาขาวิชา 

5 

โครงการ 

(สะสม) 

5.2-6 จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ี

มีความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายนอกโดยเฉพาะภาคเอกชน 

(เช่น นิคมอตุสาหกรรม โรงแรม เป็น

ต้ น )  ( Demand -Led manpower 

development, technical service )   ตามศาสตร์

ของแตล่ะสาขาวิชา 

10 

โครงการ 

(สะสม) 

 5.2-6 จ านวนผู้เขา้รับบริการ

วิชาการแกส่งัคม (สงป.) 

24,000 

 คน 

(สะสม) 

5.2-7 จ านวนผู้เ ข ้ารับบริการ

วิชาการแกส่งัคม (สงป.) 

25,000 

คน 

(สะสม) 

5.2-7 จ านวนผูเ้ขา้รับบริการ

วิชาการแกส่งัคม (สงป.) 

27,000 

คน 

(สะสม) 
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เป้าประสงค ์

เป้าหมาย 5 ปีแรก 

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 1000 ของโลก 

ตวัช้ีวดั (phase 1) 

ส้ินปี 60 

(56-60) 

เป้าหมายปีท่ี 10  

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 500 ของโลก) 

ตวัช้ีวดั (phase 2) 

ส้ินปี 65 

(61-65) 

เป้าหมายปีท่ี 15  

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 100 ของโลก) 

ตวัช้ีวดั (phase 3) 

ส้ินปี 70 

(66-70) 

 5.2-7 รอ้ยละความพึงพอใจของ

ผู้รั บบ ริการต่อกระบวนการ

ใหบ้ริการวิชาการแกส่งัคม(สงป.) 

90 5.2-8 ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้รั บ บ ริ ก า ร ต่ อ ก ร ะ บ วนก า ร

ใหบ้ริการวิชาการแกส่งัคม(สงป.)  

90 5.2-8 ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้รั บบริ การต่ อกระบวนการ

ใหบ้ริการวิชาการแกส่งัคม(สงป.) 

90 

 5.2-8 ร้อยละของผูร้ับบริการ

วิชาการแก่สังคมที่สามารถน า

ความรูไ้ปใชป้ระโยชน ์(สงป.) 

90 5.2-9 ร้อยละของผู้รับบริการ

วิชาการแก่สังคมที่ สามารถน า

ความรูไ้ปใชป้ระโยชน ์(สงป.) 

90 5.2-9 รอ้ยละของผูร้ับบริการ

วิชาการแก่สังคมที่สามารถน า

ความรูไ้ปใชป้ระโยชน ์(สงป.) 

90 

 5.2-9 จ านวนโครงการบริการวิชาการ

ระดบัอาเซ่ียน+หรือนานาชาติ 

(กลุม่ประเทศนอกอาเซียน 105ประเทศ) 

3 

โครงการ 

(สะสม) 

5.2-10 จ านวนโครงการบริการ

วิชาการระดบัอาเซ่ียน+หรือนานาชาติ 

(กลุม่ประเทศนอกอาเซียน 105ประเทศ) 

5 

โครงการ 

(สะสม) 

5 .2 -10  จ า นวน โครงกา ร

บริการวิชาการระดบันานาชาติ 

(กลุม่ประเทศนอกอาเซียน 105ประเทศ) 

10 

โครงการ 

(สะสม) 

 รวม 10 ตวัช้ีวดั  รวม 12 ตวัช้ีวดั  รวม 12 ตวัช้ีวดั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                

  

 บทที่ 3 - 20 
 

V5-ผ่านที่ประชมุสภาฯ 250714 

พนัธกจิท่ี 4 :  อนรุกัษ ์สง่เสริม พฒันา และเผยแพร่ศิลปะและวฒันธรรมของชาติ 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 6  สง่เสริมท านบุ ารงุ ศิลปวฒันธรรมและพฒันาอทุยานการศึกษา เพ่ือเผยแพร่และธ ารงไวซ่ึ้งเอกลกัษณข์องชาตอิย่าง

ยัง่ยืน 

จากประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 6 ม ี3 เป้าประสงค ์เพื่อตอ้งการใหบ้รรลผุลส าเร็จดว้ยตวัชีว้ดั พรอ้มค่าเป้าหมายความส าเร็จเมือ่สิน้แผนพัฒนา ฯ ระยะยาว 15 ปี 

ดงัรายละเอียดในตาราง 

เป้าประสงค ์

เป้าหมาย 5 ปีแรก 

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 1000 ของโลก 

ตวัช้ีวดั (phase 1) 

ส้ินปี 60 

(56-60) 

เป้าหมายปีท่ี 10  

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 500 ของโลก) 

ตวัช้ีวดั (phase 2) 

ส้ินปี 65 

(61-65) 

เป้าหมายปีท่ี 15  

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 100 ของโลก) 

ตวัช้ีวดั (phase 3) 

ส้ินปี 70 

(66-70) 

6.1 เ พ่ื อพัฒนา

อุทยานการศึกษา 

แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม

ศิลปวัฒนธรรมและ

ภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน

เป็นเอกลักษณ์ของ

ชาติท่ีมีความสมดลุ

และความสัมพันธ์

อั น ดี ร ะ ห ว่ า ง

วั ฒ น ธ ร ร ม ท่ี

หลากหลาย 

6.1-1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมท านุ

บ ารงุศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญา

ทอ้งถ่ินที่เกิดประโยชนแ์ละสรา้งคณุค่า

ตอ่ชมุชนภายใน/ภายนอก (C9) 

129 

โครงการ/

กิจกรรม 

(สะสม) 

6.1-1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมท านุ

บ ารงุศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินที่เกิดประโยชนแ์ละสรา้งคณุค่า

ตอ่ชมุชนภายใน/ภายนอก (C9) 

140

โครงการ/

กิจกรรม 

(สะสม) 

6.1-1 จ านวนโครงการ/กิจกรรม

ท านบุ ารงุศิลปวัฒนธรรมและภมูิ

ปัญญาทอ้งถ่ินที่เกิดประโยชน์และ

สร้างคุณค่ าต่ อช ุมชนภายใน/

ภายนอก (C9) 

140 

โครงการ/

กิจกรรม 

(สะสม) 

6 . 1 -2  จ า น วนผล ง านด้า น

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้อง ถ่ินที่ ได ้รับการยกย่องใน

ระดบัชาติ/นานาชาติ (C10) 

5 

ผลงาน/

รางวลั 

(สะสม) 

6 . 1 - 2  จ า น ว น ผ ล ง า น ด้ า น

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญา

ท้อง ถ่ินที่ ไ ด ้รั บก ารยกย่ อ ง ใน

ระดบัชาติ/นานาชาติ (C10) 

5 

ผลงาน/

รางวลั 

(สะสม) 

6 .1-2 จ านวนผลงานด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถ่ินที่ ได ้รับการยกย่องใน

ระดบัชาติ/นานาชาติ (C10) 

5 

ผลงาน/

รางวลั 

(สะสม) 

6 .1-3  จ านวนแหล่ ง เ รี ยนรู้

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน 

1 แห่ง 6 . 1 - 3  จ า น วน แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญา

ทอ้งถ่ิน 

1 แห่ง 

 

6.1-3 จ านวนแหล่ง เ รียนรู้

ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญา

ทอ้งถ่ิน 

2 แห่ง 

 

- - 6 . 1 - 4  จ า น วน แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญา

ทอ้งถ่ินเสมอืนจริง 

1 แห่ง 6.1-4 จ านวนแหล่ง เ รียนรู้

ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญา

ทอ้งถ่ินเสมอืนจริง 

1 แห่ง 

 - - 6.1-5 รอ้ยละความพึงพอใจของผู้

ที่ เ ข ้า มา ศึกษา ในแหล่ ง เ รี ยนรู้

ศิ ล ป วัฒธรรมแล ะภูมิ ปัญญา

ทอ้งถ่ิน 

85 6.1-5 ร้อยละความพึงพอใจ

ของผู้ที่ เข ้ามาศึกษาในแหล่ง

เรียนรู้ศิลปวัฒธรรมและภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน 

90 
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เป้าประสงค ์

เป้าหมาย 5 ปีแรก 

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 1000 ของโลก 

ตวัช้ีวดั (phase 1) 

ส้ินปี 60 

(56-60) 

เป้าหมายปีท่ี 10  

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 500 ของโลก) 

ตวัช้ีวดั (phase 2) 

ส้ินปี 65 

(61-65) 

เป้าหมายปีท่ี 15  

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 100 ของโลก) 

ตวัช้ีวดั (phase 3) 

ส้ินปี 70 

(66-70) 

6.2  เพ่ือบูรณาการ

กิ จ ก ร ร ม ด้ า น

ศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิ ปัญญาท้องถ่ิน

กบัการเรียนการสอน 

6.2-1 รอ้ยละความพึงพอใจของ

นักศึกษาและประชาชนที่เขา้ร่วม

โครงการ/กิจกรรมท านุบ าร ุง

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน (C26) 

90 6.2-1 ร้อยละความพึงพอใจของ

นักศึกษาและประชาชนที่ เขา้ร่วม

โครงการ/กิจกรรมท านุบ าร ุง

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญา

ทอ้งถ่ิน (C26) 

90 6.2-1 ร้อยละความพึงพอใจ

ของนักศึกษาและประชาชนที่เขา้

ร่วมโครงการ/กิจกรรมท านุ

บ าร ุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน (C26) 

90 

- - 6.2-2 จ านวนหลกัสตูร/ชดุวิชาที่มี

การบูรณาการดา้นศิลปวัฒนธรรม

และภมูิปัญญาทอ้งถ่ินกับการเรียนการ

สอน 

12 

หลกัสตูร/

ชดุวิชา 

(สะสม) 

6.2-2 จ านวนหลักสตูร/ชดุวิชา

ที่ มี ก า ร บู ร ณ า ก า ร ด้ า น

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญา

ทอ้งถ่ินกบัการเรียนการสอน 

24 

หลกัสตูร/

ชดุวิชา 

(สะสม) 

6 . 3  เ พ่ื อ ส ร้ า ง

วัฒนธรรมการสื่อสาร

ที่มคีณุค่าในวิถีไทย 

6.3-1  จ านวนกิจกรรมการ

เรียนรูด้า้นวฒันธรรมการสื่อสาร

ที่มคีณุค่าในวิถีไทย 

5 

กิจกรรม 

(สะสม) 

6.3-1  จ านวนกิจกรรมการเรียนรู้

ด ้านวัฒนธรรมการสื่ อสารที่ มี

คณุค่าในวิถีไทย 

5 

กิจกรรม 

(สะสม) 

6.3-1  จ านวนกิจกรรมการ

เ รียนรู้ด ้านวัฒนธรรมการ

สื่อสารที่มคีณุค่าในวิถีไทย 

5 

กิจกรรม 

(สะสม) 

 รวม 5 ตวัช้ีวดั  รวม 8 ตวัช้ีวดั  รวม 8 ตวัช้ีวดั  
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พนัธกจิท่ี 5 :  พฒันาองคก์รสูก่ารเป็นมหาวิทยาลยัเปิดชัน้น าของโลก 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 7  พฒันาระบบบริหารจดัการเพ่ือมุง่ส ูก่ารเป็นองคก์รท่ีมีผลสมัฤทธ์ิสงู :High Performance Organization (HPO) 

จากประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 7 ม ี2 เป้าประสงค ์เพื่อตอ้งการใหบ้รรลผุลส าเร็จดว้ยตวัชีว้ดั พรอ้มค่าเป้าหมายความส าเร็จเมือ่สิน้แผนพฒันา ฯ ระยะยาว 15 ปี 

ดงัรายละเอียดในตาราง 

เป้าประสงค ์

เป้าหมาย 5 ปีแรก 

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 1000 ของโลก 

ตวัช้ีวดั (phase 1) 

ส้ินปี 

60 

(56-60) 

เป้าหมายปีท่ี 10  

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 500 ของโลก) 

ตวัช้ีวดั (phase 2) 

ส้ินปี 65 

(61-65) 

เป้าหมายปีท่ี 15  

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 100 ของโลก) 

ตวัช้ีวดั (phase 3) 

ส้ินปี 70 

(66-70) 

7.1  เพ่ือขับเคลื่อนสู่

การเป็นมหาวิทยาลัย

ในก ากับของรัฐ ที่มุ่ง

ส ู่การเป็นองค์กรที่มี

ผลสัมฤทธิ์สงู และมี

อิสระในการบริหาร

จัดการ ภายใต้หลัก

ธรรมาภิบาลทกุภาค

สว่น 

7.1-1 รอ้ยละความส าเร็จของการ

ด าเนนิการตามมาตรการ/กิจกรรม

ใน Corporate Risk (C48) 

100 7.1-1 รอ้ยละความส าเร็จของการ

ด าเนนิการตามมาตรการ/กิจกรรม

ใน Corporate Risk (C48) 

100 7.1-1 ร้อยละความส าเร็จของการ

ด าเนนิการตามมาตรการ/กิจกรรมใน 

Corporate Risk (C48) 

100 

7.1-2  ระดับความส าเร็ จของการ

สนับสนุนการด าเนินงานตามเกณฑ์

รางวัลคณุภาพแห่งชาติ (Thailand Quality 

Award : TQA) / EdPEX  (C49) 

 

ปรับปรงุ

กระบวน

งานตาม

Report 

Gap 

7.1-2 คะแนนการตรวจประเมิน

ตามเกณฑร์างวัลคณุภาพแห่งชาติ 

(Thailand Quality Award : TQA) / 

EdPEX  ของมหาวิทยาลยั 

 ไดร้ับ TQC 

(350คะแนน) 

7.1-2  คะแนนการตรวจประเมินตาม

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ งชาติ  

(Thailand Quality Award : TQA) / EdPEX  

ของมหาวิทยาลยั 

ไดร้ับ TQA 

(550คะแนน) 

7.1-3 จ านวนโครงการที่สนับสนนุการ

พัฒนาโครงสรา้งการบริหารหน่วยงาน

ของมหาวิทยาลัยที่สอดคลอ้งกับภารกิจ

ปัจจบุันและอนาคต  (C47) 

15 

โครงการ 

(สะสม) 

7.1-3 จ านวนโครงการที่สนับสนนุการ

พัฒนาโครงสรา้งการบริหารหน่วยงาน

ของมหาวิทยาลัยที่สอดคลอ้งกับภารกิจ

ปัจจบุันและอนาคต  (C47) 

20 

โครงการ 

(สะสม) 

 

7.1-3 จ านวนโครงการที่สนับสนนุการ

พัฒนาโครงสรา้งการบริหารหน่วยงาน

ของมหาวิทยาลัยที่สอดคลอ้งกับภารกิจ

ปัจจบุันและอนาคต  (C47) 

25 

โครงการ 

(สะสม) 

7.1-4 รอ้ยละความพึงพอใจของผูป้ฏิบัติงาน

ต่อการจัดโครงสรา้งการบริหารหน่วยงาน

ของมหาวิทยาลัยที่สอดคลอ้งกับภารกิจ

ปัจจบุันและอนาคต  (C36) 

80 7.1-4 ร้อยละความพึงพอใจของ

บุคลากรต่อการบริหารจัดการใน

รปูแบบของ ม.ในก ากบัของรัฐ 

85 7.1-4 ร้อยละความพึงพอใจ

ของบุคลากรต่อการบริหาร

จัดการในรูปแบบของ ม . ใน

ก ากบัของรัฐ 

90 

7.1-5 จ านวนกิจกรรมการจัดการ

ความรู ้(KM) / กิจกรรมชมุชนนัก

ปฏิบัติ หรือ ชมุชนแห่งการเรียนรู้

(COP) ประจ าปีงบประมาณ (C50) 

11 

กิจกรรม 

(สะสม) 

7.1-5 จ านวนกิจกรรมการจัดการ

ความรู ้(KM) / กิจกรรมชมุชนนัก

ปฏิบัติ หรือ ชมุชนแห่งการเรียนรู้

(COP) ประจ าปีงบประมาณ (C50) 

20 

กิจกรรม 

(สะสม) 

7.1-5 จ านวนกิจกรรมการจัดการ

ความรู้ (KM) / กิจกรรมชมุชนนัก

ปฏิบัติ หรือ ชมุชนแห่งการเรียนรู้

(COP) ประจ าปีงบประมาณ (C50) 

30 

กิจกรรม 

(สะสม) 



 

                

  

 บทที่ 3 - 23 
 

V5-ผ่านที่ประชมุสภาฯ 250714 

เป้าประสงค ์

เป้าหมาย 5 ปีแรก 

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 1000 ของโลก 

ตวัช้ีวดั (phase 1) 

ส้ินปี 

60 

(56-60) 

เป้าหมายปีท่ี 10  

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 500 ของโลก) 

ตวัช้ีวดั (phase 2) 

ส้ินปี 65 

(61-65) 

เป้าหมายปีท่ี 15  

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 100 ของโลก) 

ตวัช้ีวดั (phase 3) 

ส้ินปี 70 

(66-70) 

 7 .1-6  คะแนนเฉลี่ยของการรับร ู้

ภาพลั กษณ์ ของมหาวิ ทยาลั ย -            

สโุขทยัธรรมาธิราช     (C51)  

4.00 7.1-6  คะแนนเฉลี่ ยของการรับร ู้

ภาพลั กษณ์ ของมหาวิ ทยาลั ย -             

สโุขทยัธรรมาธิราช     (C51) 

4.25 7.1-6  คะแนนเฉลี่ยของการรับร ู้

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  -    

สโุขทยัธรรมาธิราช     (C51) 

 

4.50 

 7.1-7 อันดับของมหาวิทยาลัย- 

สุโขทัยธรรมาธิราช  เมื่อเทียบกับ

มหาวิทยาลยัในระดบัโลก 

อนัดบั 1 

ใน 1000 

ของโลก 

7.1-7 อันดับของมหาวิทยาลัย- 

สุโขทัยธรรมาธิราช  เมื่อเทียบกับ

มหาวิทยาลยัในระดบัโลก 

อนัดบั 1 

ใน 500 

ของโลก 

7.1-7 อันดับของมหาวิทยาลัย- 

สโุขทัยธรรมาธิราช  เมื่อเทียบกับ

มหาวิทยาลยัในระดบัโลก 

อนัดบั 1 

ใน 100 

ของโลก 

 

7.2  เพ่ือสรา้งความ

มัน่คงทางการเงนิที่จะ

ท าให้มหาวิทยาลัย

สามารถพัฒนาได้

อย่างยัง่ยืน 

7.2-1 ระดับความแข็งแกร่งทาง

การเงนิที่เพ่ิมขึน้  (C39) 

มกีาร

ปฏิบัติตาม

แผนการ

สรา้งความ

แข็งแกร่ง

ทาง

การเงนิ  

7.2-1 ระดับความแข็งแกร่งทาง

การเงนิที่เพ่ิมขึน้  (C39) 

มหาวิทยาลยั

มคีวาม

แข็งแกร่งและ

มัน่คง

ทางการเงนิ

เพ่ิมขึน้ 

7.2-1 ระดบัความแข็งแกร่งทาง

การเงนิที่เพ่ิมขึน้  (C39) 

มหาวิทยาลยั

มคีวาม

แข็งแกร่งและ

มัน่คง

ทางการเงนิ

อย่างยัง่ยืน 

 7.2-2 ร้อยละของการเบิกจ่าย

งบประมาณรายจ่ายลงทนุของเงิน

งบประมาณแผน่ดิน   (C40) 

80 7.2-2 ร้อยละของการเบิกจ่าย

งบประมาณรายจ่ายลงทนุของเงิน

งบประมาณแผน่ดิน   (C40) 

 

80 7.2-2 รอ้ยละของการเบิกจ่าย

งบประมาณรายจ่ายลงทนุของ

เงนิงบประมาณแผน่ดิน   (C40) 

80 

 7.2-3 รอ้ยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายจ่ายลงทนุของเงนิงบประมาณรายไดข้อง

มหาวิทยาลยั (C41) 

80 7.2-3 รอ้ยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายจ่ายลงทนุของเงินงบประมาณรายได้

ของมหาวิทยาลยั (C41) 

80 7.2-3 รอ้ยละของการเบิกจา่ยงบประมาณ

รายจ่ายลงทนุของเงนิงบประมาณรายได้

ของมหาวิทยาลยั (C41) 

80 



 

                

  

 บทที่ 3 - 24 
 

V5-ผ่านที่ประชมุสภาฯ 250714 

เป้าประสงค ์

เป้าหมาย 5 ปีแรก 

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 1000 ของโลก 

ตวัช้ีวดั (phase 1) 

ส้ินปี 

60 

(56-60) 

เป้าหมายปีท่ี 10  

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 500 ของโลก) 

ตวัช้ีวดั (phase 2) 

ส้ินปี 65 

(61-65) 

เป้าหมายปีท่ี 15  

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 100 ของโลก) 

ตวัช้ีวดั (phase 3) 

ส้ินปี 70 

(66-70) 

 7.2-4 รอ้ยละของรายไดท้ี่เพ่ิมขึ้น

จากผลิตภัณฑใ์หม่หรือบริการใหม่ 

(C37) 

2 

 

7.2-4 รอ้ยละของรายไดท้ี่เพ่ิมขึ้น

จากผลิตภัณฑใ์หม่หรือบริการใหม่ 

(C37) 

3 7.2-4 ร้อยละของรายได้ที่

เพ่ิมขึ้นจากผลิตภัณฑ์ใหม่หรือ

บริการใหม ่(C37) 

5 

 7.2-5 อัตราก าไร ต่อรายไดร้วม 

(Profit Margin)  (C38) 

16 7.2-5 อัตราก าไร ต่อรายไดร้วม 

(Profit Margin)  (C38) 

20 7.2-5 อัตราก าไร ต่อรายได้

รวม (Profit Margin)  (C38) 

25 

 รวม 12 ตวัช้ีวดั  รวม 12 ตวัช้ีวดั  รวม 12 ตวัช้ีวดั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                

  

 บทที่ 3 - 25 
 

V5-ผ่านที่ประชมุสภาฯ 250714 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 8  สรา้งความเขม้แข็งของระบบบริหารทรพัยากรบคุคล วัฒนธรรมองคก์ร และมุง่ส ูก่ารเป็นสากล - STOU Culture 

จากประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 8 ม ี1 เป้าประสงค ์ เพื่อตอ้งการใหบ้รรลผุลส าเร็จดว้ยตวัชีว้ดั พรอ้มค่าเป้าหมายความส าเร็จเมือ่สิน้แผนพฒันา ฯ ระยะยาว 15 ปี  

ดงัรายละเอียดในตาราง 

 

เป้าประสงค ์

เป้าหมาย 5 ปีแรก 

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 1000 ของโลก 

ตวัช้ีวดั (phase 1) 

ส้ินปี 60 

(56-60) 

เป้าหมายปีท่ี 10  

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 500 ของโลก) 

ตวัช้ีวดั (phase 2) 

ส้ินปี 65 

(61-65) 

เป้าหมายปีท่ี 15  

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 100 ของโลก) 

ตวัช้ีวดั (phase 3) 

ส้ินปี 70 

(66-70) 

8 .1  เ พ่ื อพั ฒนา

ร ะ บ บ บ ริ ห า ร

ทรัพยากรบุคคลที่

ตอบสนองต่อการ

บริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพและ

ปร ะสิ ทธิ ผลแล ะ

บุคลากรสามารถ

ปฏิบัติงานอย่างมี

ความสขุ 

8.1-1ร้อยละของบุคลากรสาย

ส นั บ ส นุ น ที่ เ ลื่ อ น ต า แ ห น่ ง

ความกา้วหนา้ในสายงานที่สงูขึ้น

ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม (ตาม

เกณฑท์ี่ก าหนด) (C44) 

30 8.1-1ร้อยละของบุคลากรสาย

ส นั บ ส นุ น ที่ เ ลื่ อ น ต า แ ห น่ ง

ความก้าวหนา้ในสายงานที่ส ูงขึ้น

ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม (ตาม

เกณฑท์ี่ก าหนด) (C44) 

50 8.1-1ร้อยละของบุคลากรสาย

สนั บ สนุ นที่ เ ลื่ อ นต า แ หน่ ง

ความกา้วหนา้ทางวิชาชีพที่สงูขึ้น

ภายในระยะเวลาที่ เหมาะสม (ตาม

เกณฑท์ี่ก าหนด) (C44) 

70 

8.1-2 ระดับความส าเร็จของการ

น าผลการประ เมินมาก าหนด

ประเด็น ปรับปรงุ และมีผลการ

ประเมินที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่

ผา่นมา  (C45) 

4.00 8.1-2 ระดับความส าเร็จของการ

น า ผลการปร ะ เ มิ นมาก า หนด

ประเด็น ปรับปรุง และมีผลการ

ประเมินที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน

มา  (C45) 

4.50 8.1-3 ระดับความส าเร็จของ

ก า ร น า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ม า

ก าหนดประเด็น ปรับปรงุ และมี

ผลการประเมินที่ดีขึ้นเมื่อเทียบ

กบัปีที่ผา่นมา  (C45) 

4.51 

8.1-3 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มี

วฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  (C32) 

ตามเกณฑ ์สกอ. 1.2 

 8.1-3 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่

มีว ุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  

(C32)ตามเกณฑ ์สกอ. 1.2 

 8.1-4 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าที่มี

ว ุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่ า  

(C32)ตามเกณฑ ์สกอ.1.2 

 

หลกัสตูรปริญญาตรี 20 หลกัสตูรปริญญาตรี 20 หลกัสตูรปริญญาตรี 20 

หลกัสตูรปริญญาโท 60 หลกัสตูรปริญญาโท 60 หลกัสตูรปริญญาโท 60 

หลกัสตูรปริญญาเอก 100 หลกัสตูรปริญญาเอก 100 หลกัสตูรปริญญาเอก 100 

8.1-4 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่

ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ  (C33)  

(สกอ.1.3) 

 8.1-4 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าที่ด ารง

ต าแหนง่ทางวิชาการ  (C33) (สกอ. .3) 

 8.1-5 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่

ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ  (C33) 

(สกอ.1.3) 

 



 

                

  

 บทที่ 3 - 26 
 

V5-ผ่านที่ประชมุสภาฯ 250714 

เป้าประสงค ์

เป้าหมาย 5 ปีแรก 

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 1000 ของโลก 

ตวัช้ีวดั (phase 1) 

ส้ินปี 60 

(56-60) 

เป้าหมายปีท่ี 10  

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 500 ของโลก) 

ตวัช้ีวดั (phase 2) 

ส้ินปี 65 

(61-65) 

เป้าหมายปีท่ี 15  

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 100 ของโลก) 

ตวัช้ีวดั (phase 3) 

ส้ินปี 70 

(66-70) 

หลกัสตูรปริญญาตรี 60 หลกัสตูรปริญญาตรี 60 หลกัสตูรปริญญาตรี 60 

 หลกัสตูรปริญญาโท 80 หลกัสตูรปริญญาโท 80 หลกัสตูรปริญญาโท 80 

 หลกัสตูรปริญญาเอก 100 หลกัสตูรปริญญาเอก 100 หลกัสตูรปริญญาเอก 100 

 8.1-5 รอ้ยละของจ านวนบคุลากรเขา้อบรม 

STOU Culture ของมหาวิทยาลัย  เมื่อเทียบ

กบัจ านวนบคุลากรทัง้หมด  (C52.1) 

100 8.1-5 รอ้ยละของจ านวนบคุลากรเขา้อบรม 

STOU Culture ของมหาวิทยาลัยเมื่อเทียบกับ

จ านวนบคุลากรทัง้หมด  (C52.1) 

100 8.1-5 ร้อยละของจ านวนบุคลากรเขา้

อบรม STOU Culture ของมหาวิทยาลัยเมื่อ

เทียบกบัจ านวนบคุลากรทัง้หมด  (C52.1) 

100 

 8 .1 -6   ร้อยล ะ ข องจ า นวน

บคุลากรที่ผา่นการอบรมสามารถ

น า  STOU Culture ม า ใ ช ้ใ นก าร

ปฏิบัติงาน/ชวิีตประจ าวนั(C52.2) 

20 8.1-6  รอ้ยละของจ านวนบคุลากร

ที่ผ่านการอบรมสามารถน า STOU 

Culture มาใช ้ในการปฏิบัติ งาน/

ชวิีตประจ าวนั(C52.2) 

60  8.1-6  รอ้ยละของจ านวนบคุลากรที่

ผ่านการอบรมสามารถน า STOU 

Culture มาใช ้ในการปฏิบั ติ งาน/

ชวิีตประจ าวนั (C52.2) 

100 

 8.1-7  ระดับความสามารถใน

การใช ้ภาษาต่างประ เทศของ

บคุลากรในการติดตอ่สื่อสาร 

พอใช ้ 8.1-7  ระดับความสามารถในการ

ใชภ้าษาต่างประเทศของบคุลากรใน

การติดตอ่สื่อสาร 

ระดบัด ี 8.1-7 ระดับความสามารถใน

การใช ้ภาษาต่างประเทศของ

บคุลากรในการติดตอ่สื่อสาร 

ระดบัดี

มาก 

 - - 8.1-8 ระดับความสามารถในการ

ใชภ้าษาต่างประเทศของบคุลากรใน

การปฏิบัติงาน 

พอใช ้ 8.1-8 ระดับความสามารถใน

การใช ้ภาษาต่างประเทศของ

บคุลากรในการปฏิบัติงาน 

ระดบัด ี

 8.1-8  ระดับความสามารถของ

บุคลากรในการใช ้ ICT ส าหรับ

การปฏิบัติงาน(ผูใ้ช)้ 

พอใช ้ 8.1-9  ระดับความสามารถของ

บคุลากรในการใช ้ICT ส าหรับการ

ปฏิบัติงาน 

ระดบัด ี 8.1-9 ระดับความสามารถของ

บุคลากรในการใช ้ICT ส าหรับ

การปฏิบัติงาน 

ระดบัดี

มาก 

   8.1-10 ระดบัความสามารถของบคุลากร

ในการใช ้ ICT เพ่ือพัฒนานวัตกรรม

ส าหรับการเรียนการสอน (นกัพัฒนา) 

พอใช ้ 8.1-10 ระดับความสามารถของบคุลากร

ในการใช ้ ICT เพ่ือพัฒนานวัตกรรม

ส าหรับการเรียนการสอน (นกัพัฒนา) 

ระดบัด ี

 รวม  8 ตวัช้ีวดั  รวม  10 ตวัช้ีวดั  รวม  10 ตวัช้ีวดั  

 



 

                

  

 บทที่ 3 - 27 
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ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 9  น าไอซีทีมาใชข้บัเคลื่อนมหาวิทยาลยั ในทกุพนัธกิจ - i-DU ( ICT-Driven University ) 

จากประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 9 ม ี1 เป้าประสงค ์เพื่อตอ้งการใหบ้รรลผุลส าเร็จดว้ยตวัชีว้ดั พรอ้มค่าเป้าหมายความส าเร็จเมือ่สิน้แผนพัฒนา ฯ ระยะยาว 15 ปี  

ดงัรายละเอียดในตาราง 

เป้าประสงค ์

เป้าหมาย 5 ปีแรก 

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 1000 ของโลก 

ตวัช้ีวดั (phase 1) 

ส้ินปี 60 

(56-60) 

เป้าหมายปีท่ี 10  

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 500 ของโลก) 

ตวัช้ีวดั (phase 2) 

ส้ินปี 65 

(61-65) 

เป้าหมายปีท่ี 15  

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 100 ของโลก) 

ตวัช้ีวดั (phase 3) 

ส้ินปี 70 

(66-70) 

9.1 เพ่ือพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่

มี ม าต รฐ าน แล ะ

ทันสมัยส าหรับใชใ้น

การบ ริ หารการ

บริ การ และการ

จัดการเรียนการสอน

ทางไกลที่ตอ้งทันสมยั

หลากหลาย ผู้เรียน

สามารถเลือกใชไ้ดต้าม

อธัยาศัย 

9.1-1 จ านวนชัว่โมง unplanned 

downtime   (C42) 

≤ 4 ช.ม. 

 

9.1-1 จ านวนชั ่ว โมง unplanned 

downtime   (C42) 

< 3 ช.ม. 

 

9.1-1 จ านวนชัว่โมง unplanned 

downtime   (C42) 

<2ช.ม. 

 

9.1-2 รอ้ยละความส าเร็จของ

การน าระบบสารสนเทศมาใชใ้น

การบริหารและบริการไดจ้ริง  

(C34.1) 

100 9.1-2 รอ้ยละความส าเร็จของการ

น าระบบสารสนเทศมาใช ้ในการ

บริหารและบริการไดจ้ริง  (C34) 

100 

 

9.1-2 รอ้ยละความส าเร็จของ

การน าระบบสารสนเทศมาใชใ้น

การบริหารและบริการได้จริง  

(C34) 

100 

 

9.1-3 ระดับคะแนนความพึง

พอใจของการน าระบบสารสนเทศ

มาใชใ้นการบริหารและบริการได้

จริง  (C34.2) 

4.30 9.1-3 ระดับคะแนนความพึงพอใจ

ของการน าระบบสารสนเทศมาใชใ้น

การบ ริหารและบ ริการ ได้จ ริ ง  

(C34) 

4.50 9.1-3 ระดับคะแนนความพึง

พ อ ใ จ ข อ ง ก า ร น า ร ะ บ บ

สารสนเทศมาใชใ้นการบริหาร

และบริการไดจ้ริง  (C34) 

4.50 

9.1-4 อันดับที่ดีขึ้นของเว็บไซต์ 

มสธ. ภายในประเทศ  (C43) 

อนัดบั 35 9.1-4 อันดับที่ดีขึ้นของเว็บไซต์ 

มสธ. ภายในประเทศ  (C43) 

อนัดบั 25 9.1-4 อันดับที่ดีขึน้ของเว็บไซต ์

มสธ. ภายในประเทศ  (C43) 

อนัดบั 15 

 รวม  4 ตวัช้ีวดั  รวม  4 ตวัช้ีวดั  รวม  4 ตวัช้ีวดั  
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ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 10  พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นกายภาพท่ีเอื้อตอ่การท างานและการเรียนรู ้

จากประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 10 ม ี1 เป้าประสงค ์เพื่อตอ้งการใหบ้รรลผุลส าเร็จดว้ยตวัชีว้ดั พรอ้มค่าเป้าหมายความส าเร็จเมือ่สิน้แผนพฒันา ฯ ระยะยาว 15 ปี 

ดงัรายละเอียดในตาราง 

เป้าประสงค ์

เป้าหมาย 5 ปีแรก 

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 1000 ของโลก 

ตวัช้ีวดั (phase 1) 

ส้ินปี 60 

(56-60) 

เป้าหมายปีท่ี 10  

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 500 ของโลก) 

ตวัช้ีวดั (phase 2) 

ส้ินปี 65 

(61-65) 

เป้าหมายปีท่ี 15  

(ม ุ่งส ู ่1 ใน 100 ของโลก) 

ตวัช้ีวดั (phase 3) 

ส้ินปี 70 

(66-70) 

10.1 เ พ่ื อพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ท า ง ด้ า น

สาธารณูปโภค และ

สาธารณปูการที่เป็น

ม า ต ร า ฐ า น แ ล ะ

เพียงพอ 

10.1-1 จ านวน โครงการ / 

กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนา 

ปรับปรงุ บ ารงุรักษาภมูิทัศนแ์ละ

อาคารสถานที่ ให้ เ อ้ื อต่อการ

ท างานและการเรียนรู ้ (C46) 

9  

โครงการ/ 

กิจกรรม 

(สะสม) 

10 . 1 -1  จ า น วน โ ค ร งก า ร  / 

กิจกรรมที่ ส่ ง เส ริมการพัฒนา 

ปรับปรงุ บ ารงุรักษาภมูิทัศน์และ

อาคารสถานที่ใหเ้อ้ือต่อการท างาน

และการเรียนรู ้ (C46) 

30 

โครงการ/ 

กิจกรรม 

(สะสม) 

10.1-1 จ านวนโครงการ / 

กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนา 

ปรับปรงุ บ ารงุรักษาภูมิทัศน์

และอาคารสถานที่ใหเ้อ้ือต่อการ

ท างานและการเรียนรู ้ (C46) 

40 

โครงการ/ 

กิจกรรม 

(สะสม) 

 10.1 -2 รอ้ยละความพึงพอใจ

ข อ ง ก า ร พั ฒ น า  ป รั บ ป รุ ง 

บ าร ุงรักษาภูมิทัศน์และอาคาร

สถานที่ใหเ้อ้ือต่อการท างานและ

การเรียนรู ้ (C35)  

85  10.1 -2 รอ้ยละความพึงพอใจของ

การพัฒนา ปรับปรงุ บ ารงุรักษา

ภมูิทัศนแ์ละอาคารสถานที่ใหเ้อ้ือต่อ

การท างานและการเรียนรู ้ (C35)  

87.50  

  

10.1 -2 รอ้ยละความพึงพอใจ

ข อ ง ก า ร พัฒน า  ป รั บ ป รุง 

บ ารงุรักษาภมูิทัศน์และอาคาร

สถานที่ใหเ้อ้ือต่อการท างานและ

การเรียนรู ้ (C35)  

90 

  

 -  -  10.1-3 ร้อยละความส าเร็จของ

การด าเนินงานได้ตามแผนแม่บท

ทางกายภาพของมหาวิทยาลยั  

70  10.1-3 รอ้ยละความส าเร็จของ

การด าเนนิงานไดต้ามแผนแมบ่ท 

ทางกายภาพของมหาวิทยาลยั  

100 

 รวม  2 ตวัช้ีวดั  รวม  3 ตวัช้ีวดั  รวม  3 ตวัช้ีวดั  
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 สรปุในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2556-2570)   

เพ่ือใหบ้รรลผุลส าเร็จตามวิสัยทัศนข์องมหาวิทยาลยั โดยจะมุ่งด าเนินการตามพันธกิจท่ีส าคญั 5 พันธกิจ 

ซ่ึงขบัเคลื่อนดว้ย  10 ประเด็นยทุธศาสตร ์เพื่อใหบ้รรล ุ16 เป้าประสงค ์โดยมีตวัชี้วัดความส าเร็จ  และ

มีคา่เป้าหมายความส าเร็จใน 3 ระยะ ดงัรายละเอียดที่ปรากฎในตาราง 
 

สรปุจ านวนตวัช้ีวดัความส าเรจ็จ าแนกตามพนัธกิจ ประเด็นยทุธศาสตร ์และเป้าประสงค ์

 

 

************************************* 

พนัธกิจ/ 

ประเด็นยทุธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ แผนฯ ช่วง 5 ปี 

(ระยะแรก) 

แผนฯ ช่วง 10 ปี 

(ระยะท่ีสอง) 

แผนฯ ช่วง 15 ปี 

(ระยะสดุทา้ย) 

พนัธกิจท่ี 1 : พฒันาระบบการศึกษาทางไกล โดยมุง่ผลติบณัฑติทกุระดบัเพื่อตอบสนองตอ่การพฒันาประเทศ  

                    ภมูภิาค และโลก 

ยทุธศาสตรท์ี่ 1 เป้าประสงค ์1.1 KPI 6 ตวั KPI 9 ตวั KPI 9 ตวั 
ยทุธศาสตรท์ี่ 2 เป้าประสงค ์2.1 KPI 8 ตวั KPI 8 ตวั KPI 8 ตวั 
ยทุธศาสตรท์ี่ 3 เป้าประสงค ์3.1 KPI 8 ตวั KPI 8 ตวั KPI 8 ตวั 

รวม 3 เป้าประสงค ์ KPI 22 ตวั KPI 25 ตวั KPI 25 ตวั 

พนัธกิจท่ี 2 :  วิจยั สง่เสริมและพฒันาองคค์วามรู ้ดา้นการศึกษาทางไกลและองคค์วามรูด้า้นการพฒันาประเทศ 

                     อย่างยัง่ยืน 

ยทุธศาสตรท์ี่ 4 เป้าประสงค ์4.1 KPI 2 ตวั KPI 3 ตวั KPI 3 ตวั 
เป้าประสงค ์4.2 KPI 4 ตวั KPI 4 ตวั KPI 4 ตวั 
เป้าประสงค ์4.3 KPI 2 ตวั KPI 3 ตวั KPI 3 ตวั 

รวม 3 เป้าประสงค ์ KPI 8 ตวั KPI 10 ตวั KPI 10 ตวั 

พนัธกิจท่ี 3 :  บริการวิชาการโดยพฒันาทรพัยากรมนษุย ์ชมุชน และ องคก์ร สถาบนัในสงัคมเพื่อน าไปสูส่งัคม              

แห่งการเรียนรูแ้ละสงัคมฐานความรู ้

ยทุธศาสตรท์ี่ 5 เป้าประสงค ์5.1 KPI 1 ตวั KPI 2 ตวั KPI 2 ตวั 
เป้าประสงค ์5.2 KPI 9 ตวั KPI 10 ตวั KPI 10 ตวั 

รวม 2 เป้าประสงค ์ KPI 10 ตวั KPI 12 ตวั KPI 12 ตวั 

พนัธกิจท่ี 4 :  อนรุักษ ์สง่เสริม พฒันา และเผยแพร่ศิลปะและวฒันธรรมของชาต ิ

ยทุธศาสตรท์ี่ 6 เป้าประสงค ์6.1 KPI 3 ตวั KPI 5 ตวั KPI 5 ตวั 
เป้าประสงค ์6.2 KPI 1 ตวั KPI 2 ตวั KPI 2 ตวั 
เป้าประสงค ์6.3 KPI 1 ตวั KPI 1 ตวั KPI 1 ตวั 

รวม 3 เป้าประสงค ์ KPI 4 ตวั KPI 8 ตวั KPI 8 ตวั 

พนัธกิจท่ี 5 :  พฒันาองคก์รสูก่ารเป็นมหาวิทยาลยัเปิดชัน้น าของโลก 

ยทุธศาสตรท์ี่ 7 เป้าประสงค ์7.1 KPI 7 ตวั KPI 7 ตวั KPI 7 ตวั 
เป้าประสงค ์7.2 KPI 5 ตวั KPI 5 ตวั KPI 5 ตวั 

รวม 2 เป้าประสงค ์ KPI 12 ตวั KPI 12 ตวั KPI 12 ตวั 

ยทุธศาสตรท์ี่ 8 เป้าประสงค ์8.1 KPI 8 ตวั KPI 10 ตวั KPI 10 ตวั 
ยทุธศาสตรท์ี่ 9 เป้าประสงค ์9.1 KPI 4 ตวั KPI 4 ตวั KPI 4 ตวั 
ยทุธศาสตรท์ี่ 10 เป้าประสงค ์10.1 KPI 2 ตวั KPI 3 ตวั KPI 3 ตวั 

รวม 5 เป้าประสงค ์ KPI 26 ตวั KPI 29 ตวั KPI 29 ตวั 

รวมทัง้ส้ิน 16 เป้าประสงค ์ KPI 71 ตวั KPI 84 ตวั KPI 84 ตวั 
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บทท่ี 4 

กลไกการแปลงแผนไปส ูก่ารปฏิบติั และการติดตาม

ประเมินผลแผนพฒันา มสธ.  

ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2556 – 2570) 
 

         เนื่องจากแผนพัฒนาฯ 15 ปี มีลกัษณะเป็นแผนชี้น าทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลยั

ในช่วงเวลา ของแผนยทุธศาสตรฯ์ 3 ฉบับๆละ 5 ปี  และเพ่ือใหแ้ผนท่ีวางไว ้มีการน าไปปฏิบัติ เป็น

เคร่ืองมือของคณะผู้บริหารในการบริหารมหาวิทยาลัยให้สอดคลอ้งและต่อเนื่อง โดยมีสภา

มหาวิทยาลัยท าหนา้ท่ีก ากับดแูล ดังนัน้จึงตอ้งมีกลไกของการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ และหลังจาก

แผนมีการน าไปปฏิบัติแลว้ กระบวนการติดตามประเมินผลแผน ก็จะเร่ิมตน้ตามวงจร PDCA  ( P = 

Plan , D = Do , C = Check , A = Act ) ต่อไป ในบทนี้จะกล่าวถึงกลไกในการน าแผนไปสู่การปฏิบัต ิ

และการตดิตามประเมินผลแผน   

   

  

 

ควรมีการด าเนนิการ ดงันี ้

1. แบ่งแผนพฒันาฯ 15 ปี เป็น “แผนยทุธศาสตร ์มสธ.ระยะ 5 ปี” ได ้3 แผน ดงันี ้ 

1) แผนยทุธศาสตร ์มสธ. 5 ปีระยะแรก (พ.ศ. 2556 -2560) ซ่ึงมีการจัดท าแลว้

เสร็จพรอ้มกับแผนพัฒนาฯ 15 ปี  ในปี 2557 และปัจจบุันมหาวิทยาลัยอยู่ใน

ชว่งเวลาของแผนยทุธศาสตรฯ์ ระยะแรก  

2) แผนยทุธศาสตร ์มสธ. 5 ปีระยะท่ีสอง  (พ.ศ. 2561 – 2565)  

3) แผนยทุธศาสตร ์มสธ. 5 ปีระยะท่ีสาม (พ.ศ. 2566 -2570)  

2. แผนยทุธศาสตร์ มสธ. 5 ปี แต่ละระยะ  ใหถ่้ายทอดลงสู่ “แผนยทุธศาสตร์  5 ปี 

ระดับหน่วยงาน” ไดแ้ก่ สาขาวิชา  ส านัก/สถาบัน  กอง/ศนูย์  และหน่วยงาน

เทียบเท่ากอง ใหส้อดคลอ้งเชื่อมโยงกนั  

3. จากแผนยทุธศาสตร ์มสธ.ระยะ 5 ปี / แผนยทุธศาสตร ์5 ปี ระดบัหน่วยงาน ใหม้ี

การถ่ายทอดลงสูแ่ผนปฏิบตัริาชการประจ าปี  เป็นรายปีท่ีสอดคลอ้งกนั ตอ่ไป 

4. ใหส้ภามหาวิทยาลยั พิจารณาใชแ้ผนพัฒนา มสธ.ระยะยาว 15 ปี เป็นเคร่ืองมือช่วย

ในการสรรหาอธิการบดีแตล่ะสมยั 

กลไกในการน าแผนพฒันา มสธ. ระยะยาว 15 ปีไปสู่การปฏบิติั   
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5. เนื่องจากในการจัดท า “แผนยทุธศาสตร์  มสธ.ระยะ 5 ปี” แต่ละระยะ  โดยเฉพาะ

ระยะแรก คือ ปี พ.ศ. 2556 -2560  ใชแ้นวทาง/ยทุธศาสตร ์ เป้าหมายท่ีถ่ายทอด

ลงมาจาก “แผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-

2559)” ดังนั้นจึงให้ใช ้ “แผนยุทธศาสตร์  มสธ.ระยะ 5 ปี ” แต่ละระยะ แทน 

“ แ ผ น พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า  ร ะ ย ะ  5  ปี  ข อ ง

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช”  ถึงแมว่้าแต่ละระยะจะเหลื่อมกัน 1 ปี กล่าวคือ 

“แผนพัฒนาการศึกษา ระดับอดุมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)” เร่ิมปี 

2555 แต ่“แผนยทุธศาสตร ์ มสธ.ระยะ 5 ปี” ระยะแรก  ไดเ้ร่ิมในปี 2556  เป็นตน้ 

และเมื่อถึงรอบของการจัดท าแผนยทุธศาสตรฯ์ 5 ปี ระยะท่ีสอง  มหาวิทยาลัยก็จะ

น าแนวทาง/ยทุธศาสตร์  เป้าหมายจาก “แผนพัฒนาการศึกษา ระดับอดุมศึกษา 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)” มาใชใ้นการถ่ายทอดสู่ แผนยทุธศาสตร์ฯ 5 ปี 

ระยะท่ีสองของมหาวิทยาลยั ตอ่ไป รวมทัง้รอบที่สามก็เชน่เดียวกนั  

6. ในการจัดท า “แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธราช” ท่ี
ส านักงาน ก.พ.และส านักงบประมาณ ก าหนดใหส้่วนราชการตอ้งมีการจัดท าให้

สอดคลอ้งกบั “แผนบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี” ตามวาระของรฐับาลแตล่ะชดุ  นัน้

ก็ใหใ้ช ้“แผนยทุธศาสตร ์มสธ. ระยะ  5 ปี ” แตล่ะระยะ  เป็นแนวทางการจัดท า  โดย

สามารถปรบัปรงุ / เพิ่มเตมิ ไดต้ามความเหมาะสม ตามบริบท และสถานการณข์อง

ประเทศ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป หรือตามนโยบายของรฐับาลในสมยันัน้ๆ 

7. หลงัจาก แผนพัฒนา มสธ.ระยะยาว 15 ปี ฉบับนี้ไดร้ับอนมุตัิจากสภามหาวิทยาลัย 

ซ่ึงไดม้ีการเสนอพรอ้มกบั “แผนยทุธศาสตร ์มสธ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 -2560) 

ระยะแรก” แลว้ ในชว่งตอ่ไปเมื่อจะมีการจดัท าแผนยทุธศาสตร ์มสธ. ระยะ 5 ปี ระยะ

ท่ีสอง และระยะท่ีสาม ก็ใหยึ้ดกรอบ/แนวทาง และเป้าหมาย ของแผนฯ 15 ปี  

 

 

 

 

เมื่อแผนพัฒนาฯ 15 ปี ไดร้ับอนมุัติจากสภามหาวิทยาลยั และมีการประกาศใชแ้ลว้ 

จะมีการติดตามประเมินผลแผน โดยจะประเมินผลแผนพัฒนาฯ 15 ปี  ท่ีมีการถ่ายทอดลงสู่แผน

ยทุธศาสตรฯ์ 5 ปี ใน 3 ระยะดงักลา่วขา้งตน้  ซ่ึงกิจกรรมการประเมินผลแผน จะด าเนนิการตาม 

ชว่งเวลา ดงัรายละเอียดในตาราง  

การติดตามประเมินผลแผน 
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แผนฯ 15 ปี 

 

 

 

(1) 

การประเมินผล 

แผนฯ 15 ปี 

 

 

(2) 

ช่วงเวลาท่ี 

ด าเนินการ

ประเมินผล 

แผนฯ  15 ปี 

(3) 

แผนฯ 5 ปี 

(ท่ีถ่ายทอดมา

จาก 

แผนฯ  15 ปี ) 

(1) 

การประเมินผล 

แผนฯ 5 ปี 

 

 

(2) 

ช่วงเวลาท่ี 

ด าเนินการ

ประเมินผล 

แผนฯ 5 ปี 

(3) 

แผนพฒันา มสธ.

ระยะยาว 15 ปี 

(พ.ศ.  2556 -

2570) 

ประเมินเมื่อสิ้นแผน  

3 ระยะ ดงันี ้

 แผนยทุธศาสตร ์

มสธ. 5 ปี 

ระยะแรก 

 (พ.ศ.2556 -2560)  

(ชว่งเวลา 1 ตค. 55  

ถึง 30 กย.60 ) 

ประเมินผลพนัธกิจ / 

เป้าประสงค-์ตวัชี้วัดระดบั

เป้าประสงค ์/โครงการยทุธฯ์ใน

แผนยทุธศาสตรฯ์ทกุปี 

 

ประเมิน ครัง้ท่ี 1 :  

ประเมินผลแผนฯทัง้

ฉบบั เมื่อสิ้นแผน

ระยะแรก 

 ( พ.ศ. 2556 -

2560 ) 

ปี 61 ปีแรก = เมื่อสิ้นปี 2556  ตค.56 – มีค.57* 

ปีท่ี 2  = เมื่อสิ้นปี 2557 ตค.57 – มีค. 58* 

ปีท่ี 3  = เมื่อสิ้นปี 2558 

         (ประเมินคร่ึงแผน) 

ตค.58 – มีค. 59  

ปีท่ี 4  = เมื่อสิ้นปี 2559 

ปีท่ี 5  = เมื่อสิ้นปี 2560 

       (ประเมินแผนทัง้ฉบบั)  

ตค.59 – มีค. 60 

ตค.60 – มีค. 61 

ประเมิน ครัง้ท่ี 2 :  

ประเมินผลแผนฯทัง้

ฉบบั เมื่อสิ้นแผน 

ระยะท่ีสอง 

( พ.ศ. 2561 -

2565 ) 

 

ปี 66 แผนยทุธศาสตร ์

มสธ.5 ปี  

ระยะท่ีสอง 

 (พ.ศ.2561 -2565)  

(ชว่งเวลา 1 ตค. 60  

ถึง 30 กย.65 ) 

ประเมินผลพนัธกิจ / 

เป้าประสงค-์ตวัชี้วัดระดบั

เป้าประสงค ์/โครงการยทุธฯ์ใน

แผนยทุธศาสตรฯ์ทกุปี 

 

ปีแรก  = เมื่อสิ้นปี 2561   ตค.61 – มีค.62 

ปีท่ี 2  = เมื่อสิ้นปี 2562 ตค.62 – มีค.63 

ปีท่ี 3  = เมื่อสิ้นปี 2563 

      (ประเมินคร่ึงแผน) 

 

ตค.63 – มีค.64 

หมายเหต ุ: * เนือ่งจากแผนฯ 15 ปี มีการจัดท าและถ่ายทอดลงสู่แผนฯ 5 ปี ระยะแรก (พ.ศ.2556-2560)พรอ้มกนั และไดร้ับอนมุตัิในปี 2557 ดังนัน้ ในการประเมินผลแผนฯ 5 ปี ระยะแรก (พ.ศ.2556-2560) ใน 2 ปีแรก  

                   คือ 2556 และปี 2557  จะประเมินผลโดยใชผ้ลการด าเนนิงานของ 2 ปีนี ้เปรียบเทียบกบัเป้าหมายในเล่มแผนพัฒนา มสธ. ฉบับปรับปรงุ พ.ศ.2554-2558 
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แผนฯ 15 ปี 

 

 

 

(1) 

การประเมินผล 

แผนฯ 15 ปี 

 

 

(2) 

ช่วงเวลาท่ี 

ด าเนินการ

ประเมินผล 

แผนฯ  15 ปี 

(3) 

แผนฯ 5 ปี 

(ท่ีถ่ายทอดมา

จาก 

แผนฯ  15 ปี ) 

(1) 

การประเมินผล 

แผนฯ 5 ปี 

 

 

(2) 

ช่วงเวลาท่ี 

ด าเนินการ

ประเมินผล 

แผนฯ 5 ปี 

(3) 

ปีท่ี 4  = เมื่อสิ้นปี 2564 ตค.64 – มีค.65 

ปีท่ี 5  = เมื่อสิ้นปี 2565 

   (ประเมินแผนทัง้ฉบบั) 

ตค.65 – มีค.66 

 ประเมิน ครัง้ท่ี 3 :  

ประเมินผลแผนฯทัง้

ฉบบัเมื่อสิ้นแผน

ระยะท่ีสาม 

 ( พ.ศ. 2566 -

2570 ) 

 

ปี 71 แผนยทุธศาสตร ์

มสธ. 5 ปี 

ระยะท่ีสาม 

 (พ.ศ. 2566 -2570 ) 

(ชว่งเวลา 1ตค.65  

ถึง 30 กย.70 ) 

ประเมินผลพนัธกิจ / 

เป้าประสงค-์ตวัชี้วัดระดบั

เป้าประสงค ์/โครงการยทุธฯ์ใน

แผนยทุธศาสตรฯ์ทกุปี 

ปีแรก  = เมื่อสิ้นปี 2566 

ปีท่ี 2 =  เมื่อสิ้นปี 2567 

ปีท่ี 3  = เมื่อสิ้นปี 2568 

       (ประเมินคร่ึงแผน) 

ปีท่ี 4  = เมื่อสิ้นปี 2569 

ปีท่ี 5  = เมื่อสิ้นปี 2570 

     (ประเมินแผนทัง้ฉบบั) 

 

 

 

 

ตค.66 – มีค.67 

ตค.67 – มีค.68 

ตค.68 – มีค.69 

 

ตค.69 – มีค.70 

ตค.70 – มีค.71 

 

      

 

 

*****************************************
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บรรณานกุรม-1 

 

 

บรรณานกุรม 
 

 

ภาษาไทย 

ที่ประชมุประธานสภาอาจารยม์หาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)  (2553)  เอกสารประกอบการประชุม

วชิาการของที่ ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวทิยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) การประชุมวชิาการ

ประจ าปี 2553 วันที่  2-3 กันยายน 2553 เร่ือง การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย: ฤาจะเป็นความฝัน 

กรงุเทพมหานคร  ที่ประชมุประธานสภาอาจารยม์หาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย (ปอมท.)   

ส านกังานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  (2554) “ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม 

 แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)” ใน เอกสารประกอบการประชุมประจ าปี 2554 แผน 11  

 สู่การพัฒนาที่ ย่ังยืน  กรงุเทพมหานคร ส านกังานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 และสงัคมแห่งชาติ   

ส านักงานคณะกรรมการอดุมศึกษา (2551) กรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่  2 (พ.ศ. 

2551-2565) กรงุเทพมหานคร  ส านกังานคณะกรรมการอดุมศึกษา 

ส านกังานคณะกรรมการอดุมศึกษา (2552)  รายงานการวจัิยเร่ือง “การพัฒนาตัวบ่งชี้ เพื่ อก ากับติดตามการ

จัดการอดุมศึกษาตามกรอบมาตรฐานการอดุมศึกษาและกรอบแผนอดุมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่  

2 (พ.ศ.2551-2565)” กรงุเทพมหานคร ส านกังานคณะกรรมการอดุมศึกษา 

ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา  (2553) ยุทธศาตร์อดุมศึกษาไทยในการเตรียมความพรอ้มสู่การ 

 เป็นประชาคมอาเซยีนในปี 2558  กรงุเทพมหานคร  ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา   

ส านักงานคณะกรรมการอดุมศึกษา  (2556) “แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่  11 (พ.ศ. 

2555-2559)  กรงุเทพมหานคร  ส านกังานคณะกรรมการอดุมศึกษา   

 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552)  รายงานการวิจัยเร่ือง “ภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10-20 

ปี”,กรงุเทพมหานคร  ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 

ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2554) ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศในชว่งปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษที่ สอง พ.ศ. 2552-2561  กรงุเทพมหานคร  ส านักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา 

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ.2554.การศึกษา :กลไกขบัเคลื่อนประชาคมอาเซียน.เขา้ถึงไดจ้าก  

http://www.bic.moe.go.th/th/images/stories/book/other/ASEAN/ed-building-ASEANcommunity.pdf 

สทุธศรี วงษสมาน  (2553)  เอกสารประกอบการบรรยาย เร่ือง ระบบบริหารจัดการศึกษาไทยและกรอบแนว

ทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ สอง  ม.ป.พ. 

อาภรณ ์แกน่วงศ ์ (2554)  “ยทุธศาสตรอ์ดุมศึกษาไทยในการเตรียมความพรอ้มสูก่ารเป็นประชาคมอาเซียน

ในปี พ.ศ. 2558” ใน แผนยุทธศาสตร์อดุมศึกษาไทยเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนและการเปิดเสรีการคา้

บริการดา้นอดุมศึกษา  จาก http://inter.mua.go.th/main2/news_detail.php?id=134  

เอกสารประกอบการสัมมนาระดับชาติ ยทุธศาสตรก์ารศึกษาไทยในยคุโลกาภิวัฒน์ (2538) การศึกษาไทยใน

ยุคโลกาภิวัฒน์ : สู่ความกา้วหนา้และความม่ันคงของชาติในศตวรรษหนา้  ณ ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติ

สิริกิติ์ วนัที่ 18 ตลุาคม พ.ศ. 2538  

http://www.bic.moe.go.th/th/images/stories/book/other/ASEAN/ed-building-ASEANcommunity.pdf
http://inter.mua.go.th/main2/news_detail.php?id=134
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