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1. ปรัชญา 
มสธ. ยดึมัน่ในปรัชญาการศึกษาตลอดชีวติ (Life long education) และการศึกษาควบคู่ชีวติ (Life along education) เปิด
โอกาสและขยายโอกาสแก่ประชาชนทัว่ไปในการศึกษาหาความรู้และประสบการณ์สาํหรับปริญญาหรือประกาศนียบตัร 
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวติและการทาํงาน ดว้ยระบบการศึกษาภควนัตภาพ และเสริมสร้างความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์สาํหรับการ
พฒันาตนเอง สงัคม และประเทศชาติ 

 

2.  ปณธิาน 
  “พฒันาคุณภาพชีวิตอนัอุดมดว้ยความรู้คู่คุณธรรม โดยระบบการศึกษาภควนัตภาพ สาํหรับทุกคน          
                ไม่จาํกดัดว้ยวยั สถานท่ีและเวลา” 
 

2. วสัิยทศัน์  
 มสธ. จะมีความโดดเด่นในการจดัศึกษาภควนัตภาพท่ีมีคุณภาพ ใหน้กัศึกษาไดรั้บสถานภาพตลอดชีวติ สามารถเลือก
ศึกษาหาความรู้ไดอ้ยา่งหลากหลายสาํหรับทุกคน ทุกแห่งหน และทุกเวลา ผา่นระบบการศึกษาภควนัตภาพ คณาจารยแ์ละ
บุคลากรมีอุดมการณ์ ทุ่มเท มีความสุขกบัการทาํงาน และมีความมุ่งมัน่ในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ผา่น
เทคโนโลยกีารส่ือสารและบริการการศึกษาภควนัตภาพท่ีดีท่ีสุด ภายใตก้ารบริหารท่ีโปร่งใสและไม่มีการต่อรองดา้น
คุณภาพ 

 
3. พนัธกิจ 
 มสธ.มีพนัธกิจ 12 ประการ (ฉบบัยอ่) ไดแ้ก่ (1) มุ่งพฒันาระบบการบริหารและการจดัการท่ีมีคุณภาพ และบริหารในแนว
รุก โดยยดึการบริหาร POSDCARE Model ตามแนวทาง CASPERLA Model (2) มุ่งพฒันาระบบการศึกษาภควนัตภาพ 
“แผนมสธ.2561” หรือ STOU Plan 2018 (3) มุ่งจดัหาและพฒันาเทคโนโลยกีารศึกษาภควนัตภาพท่ีทนัสมยัและเหมาะสม 
สาํหรับกระจายความรู้สู่นกัศึกษาทุกทีทุกเวลาดว้ยเทคโนโลยภีควนัตภาพ (4) มุ่งพฒันาระบบวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ 
สร้างหลกัสูตรใหม่ ปรับปรุงหลกัสูตรเก่า ท่ีเนน้ประสบการณ์แบบบูรณาการ ตามแนวพฒันาศาสตร์ (Development 
Sciences) โดยเนน้ชุดฝึกอบรมเพื่อประมวลเป็นชุดวชิา (5) มุ่งพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานสาํหรับการผลิตส่ือการศึกษาภค
วนัตภาพใหมี้คุณภาพ และเร่งรัดพฒันาฐานความรู้  (6) มุ่งพฒันาคุณภาพการบริการนกัศึกษา ปรับปรุง และเพ่ิมศูนยบ์ริการ
การศึกษาระดบัภูมิภาค และต่างประเทศ (7) มุ่งจดัหาหรือจดัสร้างอาคารบณัฑิตศึกษา ณ ท่ีทาํการ มสธ.เพ่ือเพ่ิมจาํนวน
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  (8) มุ่งปรับปรุงสถานสอนเสริมระดบัปริญญาตรี-โท-เอก ปรับปรุงการสอนเสริมตามความ
ตอ้งการของนกัศึกษา  (9) มุ่งทาํความร่วมมือกบัองคก์รและสถาบนัการศึกษาทั้งในและต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริการ (10) มุ่งพฒันาภูมิทศัน์เพ่ือฟ้ืนนโยบาย “เขียวและสะอาด” ฟ้ืนแนวคิดอุทธยานการศึกษา และพฒันาวฒันธรรม
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องคก์รไปสู่องคก์รแห่งการเรียน ( 11) มุ่งพฒันาระบบการศึกษาตามอธัยาสัยระดบัอุดมศึกษาดว้ยการเทียบโอน
ประสบการณ์ และ (12) มุ่งพฒันาระบบการวดัและการประเมินผล โดยใหมี้การประเมินกิจกรรมเพ่ือเกบ็คะแนนและการ
สอบไล่  

 
5. แนวทางการดาํเนินงาน 
มหาวทิยาลัยต้องกําหนดแนวทางการดําเนินงายใน 5 กลุ่ม รวม 108 ภารกิจ ดังนี ้ 

5.1 การเปล่ียนแปลงเพื่อความก้าวหน้า ทนัสมัยและมีประสิทธิภาพ (44 ภารกิจ) 
5.1.1 แนวทางการนําจดุแขง็ ไปใช้การพฒันา มสธ. (11 ภารกจิ) 

ลาํดบัที ่ สรุปแนวทางการดําเนินงาน 
1 พฒันาธรรมนูญมหาวทิยาลยั (STOU Constitution) พฒันาระบบการศึกษาภควนัตภาพ (Ubiquitous Education) “แผน

มสธ.2561” (STOU Plan 2018) และแผนแม่บทวิชาการ (Academic Master Plan-AMP)  ท่ีเนน้การสอนแบบผสมผสาน
สาํหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ  สาํหรับทุกคน ทุกวยั ทุกท่ี ทุกเวลาโดย (1) สร้างฐานความรู้ (Knowledge Base)  (2) การ
จดัการศึกษาภควนัตภาพตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ด้วยไตรวิถ ี(Triple Mode) และ (3) ทาํการถ่ายทอดการ
สอนภควนัตภาพผ่านส่ือหลกัและส่ือเสริม  

2 จดัระบบองคก์ร และระบบบุคลากร ใหเ้อ้ือต่อการพฒันา มสธ.ใหท้นัสมยั ดว้ยระบบคุณธรรม   
3 จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือใหใ้ชป้ระโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีอยูใ่หคุ้ม้ค่าในการผลิต

ส่ือการศึกษา 
4 จดัตั้ง “สภาท่ีปรึกษาการศึกษาภควนัตภาพ” (Ubiquitous Education Advisory Council)  
5 จดัทาํแผนพฒันาและใชป้ระโยชนก์องทุนและจดัตั้งฝ่ายวสิาหกิจ (Enterprise Division)  
6 จดัทาํแผนแม่บทระบบการสอน การผลิตส่ือ บริการ และการประเมินการศึกษาภควนัตภาพ ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ  
7 พฒันาระบบการผลิตส่ือการศึกษาภควนัตภาพ ใหส้อดคลอ้งกบัระบบการศึกษาภควนัตภาพท่ีจะพฒันาข้ึนตาม แผน

มสธ.2561 แบบ 3 ลู่ (Triple Tracks) ประกอบดว้ย (1) ระบบการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ (2) ระบบการผลิตส่ือแพร่ภาพและ
เสียง และ(3) ระบบการผลิตส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  

8 จดัทาํแผนแม่บทการพฒันระบบประกนัคุณภาพ ควบคุมคุณภาพ ประเมินคุณภาพ และตรวจสอบคุณภาพ 
9 จดัตั้งคณะกรรมการพฒันา มสธ. ประกอบดว้ย ตวัแทนจากฝ่ายต่างๆ ทั้งในและนอก มสธ.ฯ  

10 จดัทาํแผนแม่บทวสิาหกิจ การตลาด และการสาธารณสมัพนัธ์ เพ่ือหารายได ้ดาํเนินการตลาด และกิจกรรม
ประชาสมัพนัธ์  

11 พฒันาระบบการแนะแนวและใหค้าํปรึกษาดา้นการศึกษาภควนัตภาพ  เพ่ือใหบ้ณัฑิตไดพ้ฒันาวชิาการและวชิาชีพให้
สูงข้ึน 

  

5.1.2 แนวทางการใช้โอกาสเพือ่พฒันา มสธ. (11 ภารกจิ) 
1 พฒันาการตลาดและสาธารณสมัพนัธ์ และขยายกลุ่มเป้าหมายไปยงัต่างประเทศดว้ยการเปิดหลกัสูตรภาษาต่างประเทศ 
2 พฒันาและระบบ เทคโนโลย ีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง  
3 ทาํความตกลงกบัหน่วยงานของรัฐท่ีกาํกบั ดูแล หรือใหบ้ริการเทคโนโลย ีสารสนเทศและการส่ือสาร  
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4 พฒันาโครงการศาสตราจารยแ์ละนกัวชิาการอาคนัตุกะ เพ่ือเชิญนกัวิชาการจาก มสธ.ต่างๆ มาร่วมงานของ มสธ.  
5 ทาํความตกลงร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาในระดบัภูมิภาคและทอ้งถ่ินในการจดัการศึกษาภควนัตภาพและตั้ง

ศูนยบ์ริการฯใหท้ัว่ถึง 
6 จดัทาํแผนแม่บทเทคโนโลยภีควนัตภาพ เพ่ือพฒันา มสธ.ระยะยาวเพ่ือสร้างความพร้อมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การส่ือสารภควนัตภาพ  
7 พฒันาโครงการความร่วมมือกบั มสธ.ชั้นนาํในการพฒันา เทคโนโลยกีารศึกษาภควนัตภาพและการเขา้เป็นสมาชิก

สมาคมการศึกษาภควนัตภาพนานาชาติ 
8 พฒันาโครงการใหค้าํปรึกษาแนะนาํความเช่ียวชาญดา้นการศึกษาภควนัตภาพแก่สถาบนัการศึกษาอ่ืน เพ่ือหารายได ้
9 พฒันาระบบการประกนัคุณภาพใหเ้ป็นสากล โดยการนาํประสบการณ์จากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ  

10 พฒันาระบบการตลาดและสาธารณสมัพนัธ์ เพ่ือดึงนกัศึกษา จาํหน่ายตาํราและส่ือการศึกษาภควนัตภาพ  
11 จดัทาํโครงการความร่วมมือดา้นการศึกษาอบรมกบัหน่วยงานต่างๆ ทั้งหลกัสูตรการศึกษาระดบัประกาศนียบตัร 

ปริญญาบตัร  
  

5.1.3 แนวทางการแก้ไขจดุอ่อนของ มสธ. (15 ภารกจิ) 
1 จดัตั้งฝ่ายการตลาดและสาธารณสมัพนัธ์ เพ่ือดาํเนินการประชาสมัพนัธ์และการตลาดในเชิงรุก โดยจดัใหมี้ฝ่ายสาธารณ

สมัพนัธแ์ละการตลาดสาํหรับระดบัตาํบล อาํเภอ และจงัหวดั 
2 พฒันาระบบปรับตวัใหท้นัสมยัและตรวจสอบการบริหารและจดัการศึกษาภควนัตภาพ  เพ่ือประกนัการปรับปรุงระบบ 

กระบวนการ วธีิการ และนวตักรรมอ่ืนอยา่งต่อเน่ือง  
3 ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของ มสธ.  
4 จดัทาํแผนแม่บทสาํหรับพฒันา มสธ.ในระยะยาว เพ่ือสร้างความพร้อมดา้นอาคารสถานท่ี โครงสร้างพ้ืนฐาน และ 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารภควนัตภาพ  
5 ส่งเสริมใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์เขา้ร่วมงาน มสธ.ดว้ยการเป็นผูบ้ริหารและกรรมการใน

คณะกรรมการหรือคณะทาํงานต่างๆ  
6 จดัระบบพฒันาส่งเสริมความรู้ ประสบการณ์ ขวญั กาํลงัใจและสมรรถนะบุคลากร ดว้ยจดักองทุนและสวสัดิการ มีโรง

อาหารท่ีเหมาะสม มีบริการส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น รถแบตเตอร่ีรับส่งบุคลากรระหวา่งอาคาร การจดัประชุม 
สมัมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น เขา้ร่วมการฝึกอบรม ศึกษา และดูงาน อยา่งต่อเน่ือง มีวาระพบผูบ้ริหารเป็นประจาํ  

7 วางแผนพฒันาอาคารและส่ิงปลูกสร้างใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการ โดยวางแผนการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพเป็นแผน
ระยะยาวเพ่ือใหคุ้ม้ค่ากบัการลงทุน จดัทาํทางเดินมีหลงัคาระหวา่งอาคาร (Cover-way) และพฒันาอุทธยานการศึกษา 

8 พฒันาระบบวสิาหกิจ เพ่ือให ้มสธ.มีรายไดเ้พ่ิมข้ีนในการบริหารและการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
9 พฒันาวิธีการการใหบ้ริการและการวดัการประเมินการศึกษา เพ่ือใหบ้ริการการศึกษาภควนัตภาพอยา่งมีประสิทธิภาพ  

10 จดัระบบการปรับปรุงส่ือการศึกษาภควนัตภาพ เพ่ือใหส่ื้อแต่ละประเภทไดรั้บการปรับปรุงในเวลาท่ีเหมาะสม 
11 การตรวจสอบและฟ้ืนฟูวฒันธรรมองคก์ร เพ่ือให ้มสธ.เป็นสถาบนัท่ีมีบรรยากาศการทาํงานท่ีดี บุคลากรมีขวญัและ

กาํลงัใจและมีส่วนร่วมในการ บริหารบริการ มสธ.  
12 ตั้งหน่วยติดตามผลการเรียนของนกัศึกษาเพ่ือหาแนวทางการเพ่ิมจาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาใหม้ากข้ึน มีการติดตามการ

เรียนภควนัตภาพของนกัศึกษาเป็นระยะ มีหน่วยติดตามผลการเรียนของนกัศึกษาเพ่ือใหท้ราบสถานภาพและ
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ความกา้วหนา้ในการเรียนของนกัศึกษาเป็นระยะๆ  
13 จดัระบบการปรับปรุงตาํราภควนัตภาพของ มสธ.อยา่งต่อเน่ือง โดยใชค้ณะกรรมการ บริหารชุดวชิา และหน่วยวิทยกิจ

ของสาํนกัวชิาการเป็นหน่วยขบัเคล่ือนการปรับปรุง หากนกัวชิาการภายในไม่สามารถดาํเนินการได ้กอ็าจใชน้กัวชิาการ
ภายนอกเขร่้วมปรับปรุง ในลกัษณะของการใหห้น่วยงานภายนอกเขา้มารับจา้งดาํเนินงาน 

14 จดัระบบการพฒันารูปแบบส่ือการศึกษาเพ่ือใหท้นัต่อรสนิยมและการเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลย ีเพ่ือให ้มสธ.มีส่ือ
การสอนภควนัตภาพท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยดึหลกัปรัชญาและหลกัจิตวทิยาการศึกษาภควนัตภาพมาใชใ้นการพฒันา  

15 1ส่งเสริมการติดตามประเมินผลความสาํเร็จและประมวลผลงานของบณัฑิต เพ่ือเผยแพร่ให ้นกัศึกษาปัจจุบนัและ
ประชาชนทัว่ไปไดรั้บทราบ 

  

5.1.4 แนวทางการสร้างความท้าทายเอาชนะภาวะคกุคามหรือความเส่ียง (7 ภารกจิ) 
1 พฒันาระบบการตลาดและสาธารณสมัพนัธ์ เพ่ือช้ีใหป้ระชาชนเห็นคุณค่าของการศึกษาภควนัตภาพในดา้นการประหยดั 

การพฒันาตนเองใหมี้วนิยั ควบคุมตนเอง และการไดรั้บความรู้จากส่ือการศึกษาภควนัตภาพของ มสธ.ท่ีมีคุณภาพ  
2 พฒันาระบบการใหทุ้นการศึกษาหรือการกูย้มื เพ่ือช่วยใหน้กัศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพยส์ามารถเขา้ศึกษาไดโ้ดยไม่ตอ้ง

พะวงเร่ืองทุนทรัพยใ์นการศึกษาเล่าเรียน 
3 พฒันาบุคลากรใหก้า้วทนั เทคโนโลย ีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือใหส้ามารถร่วมผลิตส่ือการศึกษาและถ่ายทอด

ความรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
4 พฒันาแผนแม่บทในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการจดัหา จดัซ้ือ ซ่อมแซมและปรับเปล่ียนเคร่ืองมือการผลิต เพ่ือ

พฒันาส่ือการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ทนัสมยั และป้องกนัเคร่ืองมือเส่ือมคุณภาพ 
5 พฒันาหลกัสูตรการศึกษาท่ียงัคงเป็นท่ีตอ้งการของธุรกิจและอุตสาหกรรม ดว้ยการทาํความร่วมมือกบัหน่วยงานผูใ้ช้

บณัฑิตเพื่อผลิตบณัฑิตใหต้รงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
6 เร่งรัดการตลาดและการประชาสมัพนัธ์เพ่ือเสนอรายกรณีท่ีเป็นความสาํเร็จของบณัฑิตท่ีเรียนจากการศึกษาภควนัตภาพ 

เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจใหอ้งคก์รต่างๆ ในการรับบณัฑิตของ มสธ.ภควนัตภาพเขา้ทาํงาน 
7 ประมวลภาวะคุกคามและความเส่ียงมาพฒันาแนวทางเอาชนะดว้ยความทา้ทายตามแนวทาง SWOC 

 

5.2 นโยบายการส่งเสริมสนับสนุนการสําเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพของนักศึกษา (22 ภารกิจ) 
5.2.1 การแก้ปัญหาการออกกลางคนัของนักศึกษา (6 ภารกจิ) 

1 พฒันาระบบบริการการศึกษาภควนัตภาพ เพ่ือจดัการศึกษาท่ีเอ้ือต่อธรรมชาติผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ นกัศึกษา
เพ่ือเนน้บริการถึงตวั ดว้ยการขยายศูนย◌ฺ์บริการการศึกษาระดบัภูมิภาคและระดบัทอ้งถ่ินเพ่ิมข้ึน ปรับปรุงหน่วยบริการ
นกัศึกษาใหบุ้คลากรประจาํทาํ (มิใช่ชัว่คราว) หนา้ท่ีตอบคาํถามนกัศึกษา  เป็นบริการจุดเดียว (One stop service) 

2 พฒันาระบบการใหค้าํปรึกษา โดยจดัใหมี้อาจารยท่ี์ปรึกษาสาํหรับนกัศึกษาทุกคน  
3 พฒันาระบบขอ้มูล นกัศึกษาอยา่งเป็นระบบ และจดัทาํแฟ้มประวติั เพ่ือใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาทาํความรู้จกันกัศึกษาและสามารถ

ใหค้าํปรึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
4 พฒันาระบบการติดตามผลการเรียนของนกัศึกษาภควนัตภาพ เพ่ือให ้นกัศึกษาท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ   
5 พฒันาระบบการมีเพ่ือนคู่หู เพ่ือใหน้กัศึกษามีคู่คิดคู่เรียน คอยช่วยเหลือกนัและกนัในดา้นการเรียนและใหก้าํลงัใจกนัและกนั 
6 พฒันาระบบความช่วยเหลือดา้นค่าเล่าเรียนและค่าใชจ่้ายในการเรียน เพ่ือช่วยเหลือ นกัศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ์โดยการตั้ง 
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“กองทุนการศึกษา ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน”  
 

5.2.2 การเพิม่จาํนวนผู้สําเร็จการศึกษา (16 ภารกจิ) 
1 พฒันาระบบการศึกษาภควนัตภาพเป็นระบบการศึกษาภควนัตภาพ (Ubiquitous Education) ท่ีเนน้การสอนแบบผสมผสาน

สาํหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ  
2 พฒันาระบบการสอนเสริมเพ่ือปรับสัดส่วนและวธีิการสอนเสริม ตามสาขาวชิาและกลุ่มเป้าหมาย ระหวา่งการสอนเสริมแบบ

เผชิญหนา้   
3 พฒันาระบบการประเมินผลสุดทา้ยโดยใชผ้ลการประเมินกิจกรรมควบคู่หรือรวมกบัผลการสอบปลายภาค ส่งเสริมใหมี้การทาํ

กิจกรรมและใหค้ะแนนเก็บเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน โดยแบ่งกิจกรรมตามระดบัและประเภทของชุดวชิา เพ่ือใหค้ะแนน
เก็บแตกต่างไปตามสดัส่วน ทั้งน้ีโดยยดึ ACPO Model  

4 พฒันาระบบการจดัทาํ จดัเก็บผลงาน และประเมินแฟ้มงานทั้งแบบส่ิงพิมพแ์ละแบบดิจิทลั 
5 พฒันาระบบการใหค้าํปรึกษาและแนะแนวการเรียนอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง ดว้ยการประยกุตห์ลกัจิตวทิยาท่ีเอ้ือต่อการ

สร้างเง่ือนไขการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยใช ้GIAS Model 
6 พฒันาระบบการวดั การประเมิน และตดัสินผลการสอบ เพ่ือใหมี้ความเท่ียงธรรมและสอดคลอ้งกบัผลสัมฤทธิของนกัศึกษา

อยา่งแทจ้ริง ตามระดบัความยากง่ายของชุดวชิาทั้งอิงเกณฑ ์และอิงกลุ่ม 
 

5.3 นโยบายการนําเทคโนโลยมีาใช้ปรับปรุงระบบการศึกษาภควนัตภาพ (17  ภารกิจ) 
5.3.1 การนําเทคโนโลยทีีท่ันสมัยและเหมาะสมมาใช้ปรับปรุงระบบการศึกษาภควันตภาพ (6 ภารกจิ) 

1 พฒันาระบบการผลิตและการใชเ้ทคโนโลยกีารศึกษาภควนัตภาพ  ดว้ยการจดัหา เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
2 พฒันาระบบการผลิตตาํราโดยปรับปรุงใหท้นัสมยั 
3 พฒันาระบบการแพร่ภาพและเสียงผา่นดาวเทียมและอินเทอร์เน็ต และจดัตั้งสถานี วทิยกุระจาย เสียงชุมชน และ สถานีวิทยุ

โทรทศันชุ์มชนโดยใชเ้คร่ืองส่งแรงตํ่า (Low power transmitters)  
4 พฒันาการจดัสอนทาง เทคโนโลยแีละสารสนเทศครบวงจร เนน้การศึกษาภควนัตภาพท่ี ครอบคลุม E-learning, M-Learning, 

U-Learning  
5 พฒันาระบบส่ือสารสองทางเพื่อการประชุมภควนัตภาพผา่นจอภาพ โดยติดตั้งเคร่ืองมืออุปกรณ์ประชุมภควนัตภาพส่ือสารสอง

ทาง ดว้ยเทคโนโลย ีท่ีทนัสมยัเช่ือมโยงส่วนกลางกบัศูนยว์ทิยพฒันา และศูนยบ์ริการการศึกษาระดบัภูมิภาคและระดบัทอ้งถ่ิน  
6 พฒันาระบบฐานความรู้ ฐานขอ้มูลและคลงัขอ้สอบสาํหรับคณาจารยบุ์คลากรและนกัศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการ

สอนในระบบการศึกษาภควนัตภาพ  
 

5.3.2 การส่งเสริมให้มีการพฒันาคณาจารย์และผู้เกีย่วข้องในการใช้เทคโนโลยกีารศึกษาภควนัตภาพ (5 ภารกจิ) 
1 พฒันาระบบการฝึกอบรมและใหทุ้นการศึกษาระดบัปริญญาเอกในสาขา “เทคโนโลยกีารสอนภควนัตภาพ” สาํหรับคณาจารย ์

เพ่ือพฒันาความรู้และทกัษะความชาํนาญในการผลิตชุดการสอนภควนัตภาพในฐานะนกัวิชาการดา้นเน้ือหา  
2 พฒันาระบบการฝึกอบรมและใหทุ้นการศึกษาระดบัปริญญาเอกในสาขา “เทคโนโลยกีารศึกษาภควนัตภาพ” สาํหรับนกั

เทคโนโลยกีารศึกษา ใหส้ามารถทาํหนา้ท่ีเป็นนกัออกแบบระบบการสอน และการผลิตชุดการสอน และส่ือการสอนต่างๆ  
3 พฒันาระบบการฝึกอบรมและใหทุ้นการศึกษาระดบัปริญญาเอกในสาขา “เทคโนโลยกีารการวดัและการประเมินการศึกษาภค
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วนัตภาพ” สาํหรับนกัวดัผล เพ่ือใหส้ามารถใช ้เทคโนโลยแีละสารสนเทศในนการวเิคราะห์ขอ้สอบ เนน้การทาํคลงัขอ้สอบ  
4 พฒันาระบบการฝึกอบรมและใหทุ้นการศึกษาระดบัปริญญาเอกในสาขาเทคโนโลยกีารบริการการศึกษาภควนัตภาพ สาํหรับ

นกับริการการศึกษา เพ่ือพฒันาสมรรถภาพการใหบ้ริการดา้นต่างๆ ผา่น เทคโนโลยแีละสารสนเทศการส่ือสาร  
5 พฒันาระบบการฝึกอบรมการใชเ้ทคโนโลยกีารศึกษาภควนัตภาพ สาํหรับบุคลากรบริหารและการจดัการ เพ่ือใหส้ามารถนาํ 

เทคโนโลยแีละสารสนเทศมาใชใ้นการบริหาร  
 

5.3.3 การพฒันาความเป็นผู้นําในด้านการจดัการเรียนการสอนระดบัอดุมศึกษาด้วยระบบการสอนภควันตภาพ (6 ภารกจิ) 
1 สาํหรับคณาจารย์--การพฒันาความเป็นผูน้าํในดา้นการจดัการเรียนการสอนภควนัตภาพ ดว้ยการจดัหลกัสูตรฝึกอบรมและ

ปริญญาบณัฑิตศึกษา สาขา “เทคโนโลยกีารสอนภควนัตภาพ”  
2 สาํหรับนักเทคโนโลยีการศึกษา--การพฒันาความเป็นผูน้าํในดา้นการจดัการเรียนการสอนภควนัตภาพ  ดว้ยการจดัหลกัสูตร

ฝึกอบรมและหลกัสูตรบณัฑิตศึกษาสาขา “เทคโนโลยแีละส่ือสารเพื่อการศึกษาภควนัตภาพ” 
3 สาํหรับนักวดัและประเมินผล--การพฒันาความเป็นผูน้าํในดา้นการวดัและการประเมินการจดัการเรียนการสอนภควนัตภาพใน

ระดบั อุดมศึกษาสาํหรับสถาบนัการศึกษาต่างๆ  
4 สาํหรับนักบริการ--การพฒันาความเป็นผูน้าํในดา้นการบริการในการเรียนการสอนภควนัตภาพ ในระดบัอุดมศึกษา 
5 สาํหรับ ผู้บริหารและผู้จัดการ--การพฒันาความเป็นผูน้าํในดา้นการบริหารและการจดัการระดบัอุดมศึกษา   
6 การจดัตั้ง “สถาบนัพฒันาผูน้าํการศึกษาภควนัตภาพ” สาํหรับนกัการศึกษาภควนัตภาพดาํเนินการสอนเป็นภาษาองักฤษ  

 

5.4 นโยบายการจัดการเรียนการสอนภควนัตภาพแบบเน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (15 ภารกิจ) 
5.5.1 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ขององค์กรภาครัฐ (6 ภารกจิ) 

1 จดัระบบการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องหน่วยราชการ 
2 จดัระบบการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องหน่วยงานรัฐวสิาหกิจ  
3 จดัระบบการพฒันาทรัพยากรมนุษยร่์วมกบั มสธ. และ สถาบนั การศึกษาในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน โดย (1) พฒันา

คณาจารยเ์พ่ือใหไ้ดรั้บปริญญาโทหรือปริญญาเอก และ (2) พฒันาบุคลาการสนบัสนุนเพ่ือใหมี้ความรู้ และทกัษะความชาํนาญ 
4 จดัระบบการพฒันาทรัพยากรมนุษยส์าํหรับองคก์รอิสระและองคก์รมหาชน ดว้ยการฝึกอบรมภควนัตภาพ 
5 จดัระบบการพฒันาทรัพยากรบุคคลในองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พฒันาโรงเรียนชุมชน เป็นโรงเรียนสาธิตแนวใหม่  
6 จดัตั้งหน่วยพฒันาทรัพยากรบุคคลภาครัฐและเอกชน เพ่ือจดัทาํแผนแม่บทและแผนปฎิบติัการในการแสวงหาความร่วมมือกบั

องคก์รต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  
 

5.5.2 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ขององค์กรภาคเอกชน (2 ภารกจิ) 
1 จดัระบบการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องธุรกิจเอกชน  สมาคมมูลนิธิ และอรัฐองคก์ร(NGO) 
2 จดัระบบการพฒันาทรัพยากรมนุษยส์าํหรับภาคเอกชน (คนงานไทย)ในต่างประเทศ 

 

5.5.3 การพฒันาระบบการศึกษาภควันตภาพสําหรับกลุ่มเยาวชนวัยเรียน (5 ภารกจิ) 
1 พฒันาระบบการศึกษาภควนัตภาพฯสาํหรับผูส้าํเร็จมธัยมศึกษาใหมี้สดัส่วนการสอนภควนัตภาพและแบบเผชิญหนา้ท่ี

เหมาะสมกบัวยั  
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2 พฒันาการจดัการศึกษาภควนัตภาพสาํหรับเยาวชนในทอ้งถ่ินร่วมกบั อบจ. และ อบต เพ่ือพฒันาศาสตร์และวทิยาการ ศิลปะ 
และวฒันธรรมท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รวมการเปิดสอนวชิาชีพเฉพาะดา้นในชุมชน  

3 จดัระบบการศึกษาภควนัตภาพสาํหรับการศึกษาโดยครอบครัว (Home Schooling) พฒันาแบบจาํลองการศึกษาในบา้นและ
ศูนยบ์ริการการเรียนในบา้น สาํหรับโรงเรียนขนาดเลก็ 

4 พฒันาการะบบ “วิทยาลยัเปิดชุมชน”  โดยจดัตั้งท่ีศูนยว์ทิยบริการส่วนภูมิภาค ครอบคลุมเขตพื้นท่ี 2-3 จงัหวดั 
5 พฒันาศูนยว์ทิยบริการชุมชน เพ่ือใหบ้ริการวทิยาลยัเปิดชุมชน ณ ศูนยก์ารเรียนชุมชน หรือศูนยก์ารศึกษาของอบต.  

 

5.5.4 การเทียบโอนการศึกษาและประสบการณ์ตามการศึกษาตามอัธยาสัยสําหรับกลุ่มผู้ประกอบการ (2 ภารกจิ) 
1 การจดัระบบการเทียบโอนประสบการณ์เพ่ือเขา้ศึกษาในหลกัสูตรปริญญา โดยจดัทาํแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือจาก

ประกาศนียบตัรจากการฝึกอบรม (Credits by Training) และจากขอ้สอบมาตรฐาน และแบบทดสอบอ่ืนๆ เพ่ือหลกัสูตรปริญญา 
2 จดัตั้งหน่วยเทียบโอนประสบการณ์ เพ่ือเขา้ศึกษาในระดบัปริญญา  

 

5.5 การจัดลําดบัความสําคญัของการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (10 ภารกิจ) 
หลกัการ--จดัลาํดบัความสาํคญัของการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศึกษาคู่ขนานกนั 
5.5.1 การจัดศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ภารกจิ) 

1 พฒันาหลกัสูตรการศึกษาระดบัปริญญาตรี 4 ปี สาํหรับผูส้าํเร็จมธัยมศึกษา ใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาติของผูเ้รียน  
2 พฒันาหลกัสูตรการศึกษาระดบัปริญญาตรี 2 ปี สาํหรับผูส้าํเร็จอนุปริญญา หรือปริญญาตรี เพ่ือรับปริญญาท่ีสอง  
3 พฒันาหลกัสูตรสหวิทยาการและพหุวิทยาการ จดัตั้งสถาบนั/วทิยาลยัเฉพาะทาง ตามความตอ้งการของสงัคมและทอ้งถ่ิน 
4 จดัตั้งสาขาวิชา เพ่ิมข้ึนจากท่ีมีอยูปั่จจุบนั เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของชุมชน/สังคม โดยเนน้พฒันศาสตร์ 
5 พฒันาหลกัสูตรร่วม 2 ปริญญาระหวา่ง มสธ. กบั มหาวิทยาลยัในต่างประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในอาเซียนและประเทศจีน 
6 พฒันาหลกัสูตรระยะสั้นตามความตอ้งการเฉพาะดา้นระหวา่ง มสธ. กบั กบัสถานประกอบการในประเทศไทยและต่างประเทศ 

เพ่ือนาํมาโอนเขา้สู่หลกัสูตรปริญญาตรี 
 

5.5.2 การจัดศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (4 ภารกจิ) 
1 เพ่ิมการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต ระดบัปริญญาโท และปริญญาเอกในสาขาต่างๆ สาํหรับนกัศึกษาไทย  
2 พฒันาหลกัสูตรนานาชาติระดบัป.บณัฑิต ป.โท และป.เอกสาํหรับนกัศึกษาต่างประเทศ 
3 พฒันาหลกัสูตรร่วมระดบับณัฑิตศึกษา 2 ปริญญาระหวา่ง มสธ. กบั มหาวิทยาลยัในต่างประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในอาเซียน

และประเทศจีน 
4 พฒันาหลกัสูตรระยะสั้นตามความตอ้งการเฉพาะดา้นระหวา่ง มสธ. กบั กบัสถานประกอบการในประเทศไทยและต่างประเทศ 

เพ่ือนาํมาโอนเขา้สู่หลกัสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก 
 


