
Re-Profiling มสธ.:
มุมมองของผู้ก่อตั้ง

โดย

ศาสตราจารย ์ดร.วิจติร ศรสีอา้น



I
หลักการและเหตุผล

สภาพแวดล้อม
ภายนอกของโลก

และของประเทศไทย 
เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ต้องปฏิรูป
อุดมศึกษาให้รองรับ
การเปลี่ยนแปลง

เป็นเสมือนหัวรถจักร
ที่ช่วยขับเคลื่อนการ

พัฒนาประเทศสู่ 
“ประเทศไทย 4.0”

ต้องปรับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยไทย

(Re-Profiling)

เป้าหมายหลัก
- ปรับเปลี่ยนบทบาทที่สะท้อนอัตลักษณ์และ

ภารกิจหลักด้านการสร้างคน สร้างความรู้
และนวัตกรรม
- ปรับหลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรม

เพื่อพัฒนาคนทุกช่วงชีวิตโดยเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมายวัยแรงงานและผู้สูงอายุ
- ปรับระบบบริหารให้มธีรรมาภิบาล 

ประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมและ       
ความรับผิดชอบต่อสังคม

มหาวิทยาลัย 
4.0

เพื่อ

รองรับโอกาสและ 
ความท้าทายในอนาคต

ยกระดับขีด
ความสามารถใน     
การแข่งขันของประเทศ
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II
การด าเนินการ  
ปรับยุทธศาสตร์ 
(Re-Profiling)         

5 ขั้นตอน

1. วิเคราะห์ศักยภาพของมหาวิทยาลัย
ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก
นโยบายรัฐบาลและความต้องการส่วนรวมและส่วนบุคคล
ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยและของกลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับบริการ

2. วิเคราะห์และก าหนดความพร้อมที่มหาวิทยาลัย
สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาพื้นที่และประเด็น

3. ทบทวนและปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย     
การด าเนินการให้ชัดเจนในระยะสั้นและระยะยาว 
รวมทั้งปรับลดภารกิจที่ไม่ใช่จุดเน้น

4. ปรับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและจัดเตรียม
ทรัพยากร

5. ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนการปรับปรุงยุทธศาสตร์
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III
จัดการศึกษา 
“วันนี้” เพื่อ 

“พรุ่งนี้” การศึกษา
จึงต้องสอดคล้อง
และสนองตอบต่อ
ความเปลี่ยนแปลง
และความต้องการ        

ในอนาคต

สภาพการณ์และ
ความต้องการของสังคม: 

กรณีประเทศไทย

คุณลักษณะและ        
การด าเนินชีวิตคนรุ่นใหม่

ของประเทศไทยและ
ประชาคมโลก

สภาพปัจจุบัน

ปัญหา

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ

คุณลักษณะ

การด าเนินชีวิต

ศตวรรษที่ 21 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

การปรับเปลีย่นสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง

ประเทศไทย 4.0
4



IV
สภาพปัจจุบัน
และปัญหาของ
ประเทศไทย
สรุปจาก

ผลการศึกษา
ของ

สภาปฏิรูปแห่งชาติ

สภาพ

ปจัจุบนั

ปญัหา

มีรายได้ระดับปานกลาง

มีความเหลื่อมล้ าสูง

ทุจริตคอรัปชั่นมาก

ความขัดแย้งที่รุนแรง

ต้องเร่งรัด
ขจัดปัญหา

และสร้างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อการปฏิรูป
ประเทศไทย
สู่อนาคต

ที่ท้าทายในช่วง 
20 ปี ข้างหน้า

ทุนมนุษย์อ่อนด้อย

ทุนสังคมที่อ่อนแอ

ทุนธรรมชาติเสื่อมโทรม

ทุนคุณธรรมจริยธรรม
ที่เสื่อมทราม
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V
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ

การเปลี่ยนผ่านสู่
ประเทศในโลกที่หนึ่ง

โมเดลประเทศไทย 
4.0

มีการกระจายความมั่งคั่ง

มีรายได้สูง

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประเทศรายได้สูง

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

คลัสเตอรอ์ุตสาหกรรมหลัก
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VI
มุมมองเกี่ยวกับ
Re-Profiling         

มสธ.

1. อัตลักษณ์ตามที่กฎหมายก าหนด
มาตรา 5 เป็นสถาบันการศึกษาแบบไม่มีชั้นเรียนของตนเอง

2. วิธีการจัดการศึกษาทางไกลโดยอาศัยเทคโนโลยีที่สามารถ
ใช้เป็นสื่อการสอนให้เรียนได้ด้วยตนเอง: แผน มสธ. 
(STOU Plan) พ.ศ. 2523 และ พ.ศ.2543

3. โครงสร้างประชากรกับผู้รับโอกาสทางการศึกษาของ มสธ.

4. การตอบสนองวาระในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ของ มสธ.

ตามเป้าหมายหลัก
และขั้นตอน        

การปรับยุทธศาสตร์

มาตรา 6 ใช้ระบบสื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ หรือวิธีการอย่างอื่น ที่ผู้ศึกษาสามารถเรียนได้
ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมาเข้าชั้นเรียนตามปกต.ิ.. การรับเข้า
ศึกษาโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก
หมายเหตุท้าย พ.ร.บ. มสธ. 2521: เป็นการให้การศึกษาผู้ใหญ่
แก่ผู้ที่ประกอบอาชีพอยู่แล้ว และเป็นการให้การศึกษาแก่ชน
ทุกชั้นตลอดชีวิต
เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่สอนทางไกลผ่านสื่อการสอน
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VI.1
อัตลักษณ์ มสธ. ตามที่

กฎหมายก าหนด

เป็นอัตลักษณ์ที่สะท้อนความทันสมัยและ
ความเป็นคนไทย 3.0 ตามพลวัตโลกใน

ศตวรรษที่ 21 ที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 
อันเป็นส่วนส าคัญของการศกึษาตลอดชีวิต 

เพื่อสร้างทุนมนุษย์ใหเ้ป็นคนทีส่มบูรณ์

ต้องพัฒนาการเรียนรูด้้วยตนเองผา่นสือ่
และการมีปฏิสัมพันธ์ที่หลากหลาย 

(INTERACTIVE LEARNING) เพิ่มขึ้น
เพื่อให้เกิดการเรียนรูอ้ย่างมีเป้าหมายอย่าง

สร้างสรรค์ น าไปปฏิบัติเพื่อส่วนรวม 
สามารถสร้างความรู้และใช้ความรู้สรา้ง
นวัตกรรมก็จะมีความเป็นคนไทย 4.0
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การปรบัเปลีย่นสูโ่ลกในศตวรรษที่ 21

ที่มา: พมิพ์เขยีวและแผนปฏิรูปการขบัเคล่ือน THAILAND 4.0
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VI.2
วิธีการจัดการ
ศึกษาทางไกล 

แผน มสธ. 2523 
และ 

แผน มสธ. 2543

เป็นแผนการจัดการศึกษาทางไกลที่สะท้อนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ตามพัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารในแต่ละยุค

การสอนทางไปรษณีย์ยุคเทคโนโลยีการพิมพ์ (Print)

พัฒนาแผน มสธ. 2560 เป็นแบบ Blended Learning จาก 
Digital Technology + Learning by Doing และการท า 
Activities โดยกิจกรรมกลุ่ม + ปรับปรุงระบบการวัดผลจากการ
สอบอย่างเดียวเป็นการประเมิน Assessment หลากหลายตาม
วิธีการเรียนรู้และการท ากิจกรรม

การสอนทางวิทยุ-โทรทัศน์ ยุคเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
(Radio-T.V.)
แผน มสธ. 2523 แบบสื่อประสม โดยมีสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลัก 
และสื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์เป็นสื่อเสริม
แผน มสธ. 2543 แบบสื่อประสม เพิ่มสื่อคอมพิวเตอร์ พัฒนา
ชุดการสอนทางไกล อิงสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อคอมพิวเตอร์ 
ออนไลน์ภาพเสียง
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VI.2
วิธีการจัดการ
ศึกษาทางไกล 

แผน มสธ. 2523 
และ 

แผน มสธ. 2543

ปรับปรุงศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ทั่วประเทศ รองรบักิจกรรม
การเรียนรู้แบบปฏิสมัพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา 
และการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยี ให้สัดส่วนระหว่าง Self-
Learning: Interactive Learning  70:30
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( W i c h i t S r i s a - a n  1 9 8 6 : 9 6 )

“STOU Plan” for the distance-teaching system

1.0

Identify 

educational 

needs and 

target 
groups

2.0

Design the 

curriculum

3.0

Produce 

multi-media 

self-

learning 
packages

4.0
Delivery
system

Printed 
materials

Audio 
cassettes

Radio 
programs

Television 
programs

Computer 

assisted 
instruction

Tutorials

Students
5.0

Evaluation

System

Student
learning

FEEDBACK

GRADUATION
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แผน มสธ. 2543 (STOU PLAN 2000)

6.2
อิงสื่อ 
คอม 

พิวเตอร์

3.0
วิเคราะห์
นักศึกษา

และ
ก าหนด

มาตรฐาน
บัณฑิต

1.0
ก าหนด
ปรัชญา
วิสัยทัศน์

2.0
ศึกษา
สภาพ
ปัญหา

และความ
ต้องการ

5.0
พัฒนา

หลักสูตร

4.0
ก าหนด
บริบท   
การ

เรียนรู้ 6.0
พัฒนาชุด
การสอน
ทางไกล

6.1
อิงสื่อ

สิ่งพิมพ์

7.2
ผ่านสื่อ 

คอมพิวเตอร์

7.0
ถ่ายทอดและ
เผชิญมวล

ประสบการณ์

7.1
ผ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์

ปฏสิมัพนัธ ์

เทปซดีีเสยีง/ภาพ

คอมพวิเตอร ์

วทิย/ุโทรทศัน์

สือ่สิง่พมิพ ์

ปฏสิมัพนัธเ์ผชิญหนา้

ปฏสิมัพนัธเ์สมือนจรงิ

ออฟไลน์ภาพ/เสยีง

ออน์ไลน์ภาพ/เสยีง

สือ่คอมพวิเตอร ์

แหลง่เผชิญ

มวล

ประสบการณ์ บา้น

ศูนยก์ารศึกษา

8.0
ประเมิน

8.1
ประเมิน
นักศึกษา

8.2
ประเมิน
ระบบ

การศึกษา

9.0 
ประกัน
คุณภาพ

ปรับปรุงการเรียน

ปรับปรุงระบบ

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน
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VI.3
โครงสร้าง

ประชากรกับ  
ผู้รับโอกาสทาง
การศึกษาของ 

มสธ.

แนวโน้มประชากรไทยในศตวรรษที่ 21
มุ่งสู่สังคมสูงวัย (Aging Society)
Aging Population เพิ่มเป็น 20% ภายใน 10 ปี และ 
30% ภายใน 20 ปี

40 ปีที่ผ่านมานักศึกษา มสธ. กว่า 80% เป็นผู้ที่ท างาน
กลุ่มเป้าหมายตามโครงสร้างประชากร 20 ปีข้างหน้า คือคนใน
วัยแรงงานและผู้สูงอายุจ านวน 80 - 86% ของประชากร 65 
ล้านคน

ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ ความสนใจ ความต้องการและ  
ความพร้อมที่จะเข้าศึกษาใน มสธ. ของประชากรกลุ่มดังกล่าว 
เพื่อน าข้อมูลมาเป็นพื้นฐานของการท าแผนระยะสั้น ระยะยาว
ในการพัฒนาการศึกษาทางไกลที่ตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์และการสร้าง Productive 
Aging Group ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
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VI.4.1
การตอบสนอง
วาระในการ
ขับเคลื่อน

ประเทศไทย 4.0 
ของ มสธ.

สร้างคน ให้การศึกษาอบรม: ทุนมนุษย์ให้เป็นคนที่สมบูรณ์ 
มีคุณภาพและตรงตามความต้องการ

สร้างความรู้ โดยการวิจัยเพื่อน า
ผลไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนา

สร้างนวัตกรรมต่อยอดจากการวิจัยพันธกิจสามสร้าง

ที่ใช้ประโยชน์
ได้จริง
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VI.4.1.1
ด้าน

การสร้างคน

โดยการสร้างบัณฑิตให้เป็นทั้ง “บุคลากรองค์การ” และ 
“ผู้ประกอบการ” ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานและคนยุคใหม่ ด้วยวิธีการใหม่ อาทิ 
การเรียนรู้จากการท างานในรูปสหกิจศึกษา (Cooperative 
and Work Integrated Education: CWIE) การพัฒนา
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) กิจการเพื่อสังคม 
(Social Enterprise) หรือ Talent Mobility ในรูปอื่น

โดยการให้บริการการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นที่เสริมทักษะ
วิชาชีพและการด าเนินชีวิตที่หลากหลายเพิ่มเติมจากสัมฤทธิ
บัตรและการฝึกอบรมเพิ่มสมรรถนะแก่ผู้อยู่ในวัยท างานและ
วัยผู้สูงอายุ

โดยการปรับปรุงคุณภาพการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ทั้ง
นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
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VI.4.1.2 
ด้าน

การสร้าง
ความรู้ผ่าน
การวิจัย

โดยการเสริมสร้างขีดความสามารถการวิจัยให้แก่
คณาจารย์ นักศึกษาวิจัย (Research Student) และ
บุคลากรร่วมวิจัย รวมทั้งสร้าง Research Internship 
และLeadership

โดยการระดมทุนสนับสนุนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง

โดยการสร้างระบบสนับสนุนการท าวิจัยระบบบัณฑิตศึกษา
เพื่อสร้างนักวิจัย และความเป็นหุ้นส่วนการวิจัยกับองคก์ร
ภายนอกทั้งในและนอกประเทศ
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VI.4.1.3
ด้าน

การสร้าง
นวัตกรรม

การท าความร่วมมือกับองค์การที่พฒันาและใช้นวัตกรรม 
(Innovation Engagement) ให้กว้างขวางขึ้นเป็น
ลักษณะของ Open Innovation

โดยการส่งเสริมการน าผลการวิจัยไปสร้างนวัตกรรม 
(Research and Development) ให้ใช้ประโยชน์ได้จริง

โดยการสร้างระบบการจัดการทรัพย์สินทางปญัญาที่
เหมาะสมและเอื้ออ านวยกับการพัฒนาและการน า
นวัตกรรมไปสู่การปฏิบัติ
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VI.4.2
การตอบสนอง      

คลัสเตอร์หลักใน
โมเดลประเทศไทย 4.0 

เน้นศักยภาพและ
ความพร้อมของ มสธ.

สาธารณสุขและสุขภาพ
(พยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพ)

อาหารและเกษตร 
(ส่งเสริมการเกษตร)

เศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ละวัฒนธรรม
(นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาการ
จัดการ ศิลปะศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)

กลุ่ม
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย
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VI.4.3
การสร้างความเขม้แข็งทาง
เศรษฐกิจภายในประเทศ

สร้างความตระหนักส านึกความเป็น
อาเซียน ด้าน Socio-Cultural 
Education

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (นนทบุรี 
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี)

สร้างความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
และภาษาถิ่นในการเชื่อมประเทศไทยสู่
อาเซียนและประชาคมโลก

VI.4.4
บูรณาการอาเซียนเชือ่ม

ประเทศไทยสู่ประชาคมโลก
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VIII
บทสรุป

การกา้วไกลสู่ความเป็นมหาวิทยาลยั 4.0 คือ

การกา้วทนัการเปลี่ยนแปลงที่เป็นทัง้โอกาส

และความทา้ทาย การกลา้คิดใหม่ ท าใหม่

เพื่ อให ้มหาวิทยาล ัยสนองตอบต่อความ

ต้อ ง ก า ร ข อ ง ค น แ ล ะ ส ัง ค ม ยุ ค ใ ห ม่ ที่

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  แมจ้ะเป็นเรื่องที่

ยากก็ต ้องท า  แต่สิ่ งที่ น่ าจะยากกว่ า  คือ     

การกลา้ที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองซึ่งก็ต ้องท า

เช่นกนั
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Re-Profiling มสธ.:
มุมมองของผู้ก่อตั้ง

โดย

ศาสตราจารย ์ดร.วิจติร ศรสีอา้น


