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คำนำ 
 

ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดทำโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทยเพื่อตอบสนองประเทศที่
ต้องการให้มหาวิทยาลัยเป็นแนวหน้า (Fore Front) ในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Value-based Economy และแก้ไขปัญหาที่เป็น Pain points ในระบบอุดมศึกษา ไม่ว่าจะเป็น
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ รวมถึงธรรมาภิบาลในอุดมศึกษา โดยโครงการฯ 
ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ยกระดับอุดมศึกษาที่เสนอผลสัมฤทธิ์ตามศักยภาพของสถาบัน 2) สร้างกลุ่มประเภทตามสถาบันตามศักยภาพ และ 3) มหาวิทยาลัยไทยสามารถ
เทียบเคียงในระดับสากล 

เพื่อรองรับการดำเนินการโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาฯ ให้เป็นรูปธรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงได้เกิดกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2564 โดยให้สถาบันอุดมศึกษาทำการประเมินตนเอง และเลือกการสังกัดกลุ่มตามข้อ 3 ของกฎกระทรวง ประกอบด้วย (1) กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก  
(2) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (3) กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (4) กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วย หลักศาสนา (5) กลุ่มผลิตและ
พัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจําเพาะ (6) กลุ่มอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด  พร้อมจัดทำแผนการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตกำลังคน
ระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอื่น ให้สอดคล้องกับกลุ่มที่เลือ กสังกัด เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณตามมาตรา 
45(3) แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ในงบลงทุนและงบเงินอุดหนุนเพ่ือนำมาใช้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนระดับสูง
เฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ และเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อใช้ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม และหรือกรณีสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ได้สังกัดกลุ่มใดตามกฎกระทรวงนี้  ให้ดำเนินการ
ตามข้อ 19 คือ ดำเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์  และแผนด้านการอุดมศึกษา  รวมถึงภารกิจ  วัตถุประสงค์  และพันธกิจตามกฎหมายจัดตั้ง สถาบันอุดมศึกษา โดยสามารถ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาตรา 45(1) และ 45 (2) ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น จากงบประมาณ
ประจำป ี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดม้ีดำเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกลุ่ม 
สถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช การประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา และการประเมินตนเอง เสนอสภามหาวิทยาลัย
กำหนดกลุ ่มยุทธศาสตร์ และด้วยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2521  ใจความสำคัญของการจัดตั ้งมหาวิทยาลัย คุณลักษณะจำเพาะของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ปณิธานของมหาวิทยาลัย ความมีชื่อเสียงและการได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติ  สมรรถนะหลักที่ไม่มีใครเหมือนและทิศทางการพัฒนาใน
อนาคต กอปรกับตัวชี้วัดการประเมินตนเองทั้ง 4 กลุ่มส่วนใหญ่สร้างในบริบทของมหาวิทยาลัยปิดไม่สะท้อนบริบทและศักยภาพของมหาวิทยาลัยเปิด ด้วยเหตุนี้  ที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยจึงเลือกให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดำเนินการตามข้อ 19 ของกฎกระทรวงฯ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาตนเองตามพระราชบัญญัติและกำหนดทิศทางของตนเองใน
อนาคต ภายใต้ Potential และ Performance ของมหาวิทยาลัย ที่ยังสามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้ในรูปแบบความเป็นมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  



ตามความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตอบสนองพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและปณิธานของ
มหาวิทยาลัย ที่ว่า “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพู น
วิทยฐานะแก่ ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสาหรับทุกคน เพื่อสนองความต้องการของบุคคลและสังคมด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล ซึ่ง
ใช้สื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และวิธีการอื่นที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ” 
  พร้อมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัยได้สะท้อนเหตุผลความจำเป็นไปยัง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
เพื่อการสร้าง / ทบทวนหมวดหมูท่ี่เหมาะสมสำหรับมหาวิทยาลัยเปิด ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 หน้าที่ 1 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษา 
1.1 วิสัยทัศน ์พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึกษา 

 
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กำหนดให้รัฐต้องมีแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ซึ่งปรากฏออกมาเป็นแผน 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และต่อมาได้  มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ขึ้น ซึ่งกฎหมายดังกล่าวกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตาม นั้น 

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฯ มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช จึงได้จัดทำแผนพัฒนา มสธ. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และระยะ 5 ปี (พ.ศ.  
2561-2565) เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ให้เกิด มั่นคง และยั่งยืน ภายใต้ปณิธาน "การให้โอกาส
ทางการศึกษา ด้วยระบบการศึกษาทางไกล” โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี ้
 
1.1-1 วิสัยทศัน ์

 
“เป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นนำของโลกที่ใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษาออนไลน์เสมือนจริง 

เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตสำหรับทุกคน” 
 
1.1-2 พันธกจิ 

 

มีทั้งสิ้น 5 พันธกิจ ประกอบด้วย 
1) จัดให้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต 
2) วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคคล ชุมชน สังคม และประเทศ 
3) บริการวิชาการ เพื่อบูรณาการความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศให้มั่งคั่ง และยั่งยืน 
4) เรียนรู้ อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และเผยแพร่ศิลปะและวฒันธรรม 
5) พัฒนาองค์กรให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล 
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1.1-3 ยุทธศาสตร์ / ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยได้กำหนดทิศทางหรือขอบเขตของเรื่องที่สำคัญต้องดำเนินการทั้งสิ้นจำนวน  12    เรื่อง จำแนกในแต่ละพนัธกิจดังนี้ 
พันธกิจ   ประเดน็ยุทธศาสตร ์

1) จัดให้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอด
ชีวิต 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 1 สร้างการเรียนการสอน และการวดัประเมินผล มสธ. ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและ
ท้องถิ่น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความเสมอภาคทางการศึกษา 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาความเข้มแข็งและความทันสมัยทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ และยกระดับ
มาตรฐานการศึกษาสู่สากลตามอตัลักษณ์ของมหาวิทยาลัย      
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาระบบบริการการศึกษาให้มคีุณภาพ และจดักิจกรรม นักศึกษา / ผู้เรียน ที่ส่งเสริม
ผลสมัฤทธิ์การเรียนรู้ และประสบการณ์ให้สอดคล้องกับทักษะใหมใ่นอนาคต และคนไทย 4.0 

2) วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม 
เพื ่อใช้ในการพัฒนาบุคคล ชุมชน สังคม 
และประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกลและการพัฒนา
ชุมชน สังคม และประเทศ 

3) บริการวิชาการ เพื่อบูรณาการความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศ
ให้มั่งคั่ง และย่ังยืน 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 5 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการวิชาการแก่สังคมเชิงบูรณาการ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และจัดบริการวิชาการแก่สังคมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม 

4) เรียนรู้ อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และ
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 7 พัฒนาระบบงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และเผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรมของไทย 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 8 ส่งเสริม ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ นานาชาติ และพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

5) พัฒนาองค์กรให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และ
มีธรรมาภิบาล 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 9 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูงและมีธรรมาภิบาล 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 10 พัฒนาองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ที่เป็นสากล 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยี รองรับ Digital University for Personalized lifelong Learning 
(PLL) 
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พันธกิจ   ประเดน็ยุทธศาสตร ์
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 12 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านกายภาพที่เอ้ือต่อการทำงานและการเรียนรู ้เพื่อเป็น 
มหาวิทยาลัยยั่งยืน(Sustainable University) 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษา 

1.2 ข้อมูลทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษา 

 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2521 เป็นมหาวิทยาลัยเปิดใช้ระบบการศึกษาทางไกล ถ่ายทอดความรู้และ 
ประสบการณ์แก่นักศึกษาผ่านสื่อประสม ประกอบด้วย สื่อสิ่งพิมพ์   สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเอื้ออำนวยให้นักศึกษาสามารถศึกษา ได้ด้วยตนเองไม่ต้องเข้าชั้น
เรียนตามปกติโดยใช้วิธีการศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆ  การมอบหมายกิจกรรมให้ทำ การเข้ารับการสอนเสริม การเข้าร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติในบางชุดวิชาตามระยะเวลา
และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด  มสธ.จัดการศึกษาใน  3  รูปแบบ  คือ 1) การศึกษาในระบบตามโครงสร้างหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร   ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา สามารถศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน  3  เท่าของระยะเวลาการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 2) การศึกษานอกระบบในโครงการสัมฤทธิบัตร
เป็นการศึกษาต่อเนื่องสำหรับทุกวัยโดยนำชุดวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรต่างๆ ให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้ครั้งละ  1-3 ชุดวิชา เมื่อสอบผ่านจะได้รับสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้
และสามารถโอนชุดวิชาเข้าในหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้  3) การศึกษาตามอัธยาศัยผ่านสื่อการศึกษาที่เผยแพร่ในช่องทางต่างๆ และการบริการวิชาการแก่
สังคม ทั้งที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายและไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย รวมทั้งการให้บริการด้านการวิจัย 
 
1.2-1 หลักสูตร 

 
มสธ. มีหลักสูตรการศึกษาที่ผ่านกระบวนการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาหลักสูตรตามปณิธานของมหาวิทยาลัย  “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการศึกษา
ตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสาหรับทุกคน เพื่อสนองความต้องการ
ของบุคคลและสังคมด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งใช้สื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และวิธีการอื่นที่ผู้เรียน
สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ” ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ปัจจุบันมีสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 12 สาขาวิชาได้แก่ 1. สาขาวิชาศิลปศาสตร์         
2. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  3. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5. สาขาวิชานิติศาสตร์  6. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์   7. สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์  8. สาขามนุษยนิเวศศาสตร์ 9. สาขาวิชารัฐศาสตร์  10. สาขาวิชานิเทศศาสตร์  11. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโ ลยี12. สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ และในปีการศึกษา 2563 มีหลักสูตรการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 90 หลักสูตร จำแนกตามระดับการศึกษา คือ 
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ระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี จำนวน 50 หลักสูตร (ระดับประกาศนียบัตร จำนวน 21 หลักสูตร และระดับปริญญาตรี จำนวน 29 หลักสูตร)  
ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 40 หลักสูตร (ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จำนวน 28 หลักสูตร และระดับปริญญา 

เอก จำนวน 11 หลักสูตร) 
 
1.2-2 บริการ 

 
จากหลักสูตรการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลทุกระดับการศึกษาแล้ว มสธ. มีการให้บริการทางด้านบริการ 

วิชาการแก่สังคม และการบริการทางด้านการวิจัย   ซึ่งนำมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัย 
 
1.2-3 ลักษณะโดยรวมบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
  ที่มา : ฝ่ายทะเบียนประวัติ กองทรัพยากรบุคคล ข้อมลู ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563  

 บุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย  
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย อ.ประจำ

พิเศษ 
ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ ผอ. 

ศวน วิชาการ สนับสนุน วิชาการ สนับสนุน อ.สัญญา
จ้าง 

ผู้ทรง 
คุณวุฒิ 

ราย
เดือน 

ชาวต่าง 
ประเทศ 

แผ่นดิน รายได้ ลักษณะ
พิเศษ 

83 386 252 456 54 5 5 342 1 42 376 79 8 
469 762 5 348 497 8 

2,089 
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1.2-4 บคุลากรสายวิชาการ 
 

บุคลากรสายวิชาการ 
ข้าราชการ พนักงาน อ.ตามสัญญาจ้าง รวม 

อ. ผศ. รศ. ศ อ. ผศ. รศ. อ. ผศ. รศ. ศ. 
1 20 60 2 111 103 38 2 7 36 3  

383 83 252 48 
  
  ที่มา : ฝ่ายทะเบียนประวัติ กองทรัพยากรบุคคล ข้อมลู ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 
 
1.2-5 โครงสร้างองค์กร 

          - รายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 4 ภาคผนวก (โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) 
 
 

1.2-6 จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน หมายถึง จำนวนนักศึกษาใหม ่รวมกับนักศึกษาคงอยู่ (เก่า) 

 
ปีการศึกษา 

/ภาคการศึกษา 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ภาคเรียนที่ 1 87,151 82,945 78,694 73,651 
ภาคเรียนที่ 2 81,316 76,184 69,605 67,406 

รวม 168,467 159,129 148,299 141,057 
 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (BI) กองแผนงาน ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564 
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1.2-7 นักศึกษา ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

นักศึกษา / ผู้รับบริการ /  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความต้องการ/ความคาดหวัง 

1. นักศึกษา 
1.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

• สำเร็จการศึกษาได้ตามมาตรฐานหลักสูตร 
• การเพ่ิมพูนวิทยฐานะ/ พัฒนางานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
• เอกสารการสอนจัดส่งอย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  ตรงเวลา และมีขนาดเหมาะสม กะทัดรัด แข็งแรง ทนทาน  
• การเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที ่การประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล ข่าวสารที่ทั่วถึง รวดเร็ว  เพิ่ม

ช่องทางการติดต่อสื่อสารและให้บริการต่างๆ ทีม่ีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว 
• สอนเสริม จัดสอบ อบรมเขม้ประสบการณ์วิชาชีพ บริการห้องสมุดและสื่อการศึกษาแก่นักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังในเรือนจำ

และทัณฑสถานทั่วประเทศ 
• สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพความพิการ 
• สิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม และได้รับบริการช่วยเหลือในปัญหาต่างๆ อย่างรวดเร็ว 

1.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา • สำเร็จการศึกษาได้ตามมาตรฐานหลักสูตร 
• ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ความน่าเชื่อถือในการเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และเป็นที่ยอมรับในสังคม  
• ผู้สอนมีความรูท้ันสมัย ความสามารถและเชีย่วชาญในสาขาวิชาที่สอน การให้คำแนะนำ และเอาใจใส่นักศึกษา 
• ความทันสมัยของประมวลสาระ ความหลากหลายของสื่อการศึกษาและใช้เทคโนโลยี ที่สามารถเข้าถงึ สืบค้น และศึกษาได้

ด้วยตนเองตลอดเวลา   เพิ่มการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตให้มากขึ้น 
• ความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับคณาจารย์ การให้บริการที่เบ็ดเสร็จ   ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว หลากหลายช่องทาง และ

เจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้ริการที่มีความรู้ ความสามารถ 

2. ผู้รับบริการ 
2.1 ผู้ใช้บริการทางวิชาการ/ผู้
เรียนสัมฤทธิบตัร 

ผู้ใชบ้ริการทางวิชาการ 

• หลักสูตรการฝกึอบรมที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้เข้าอบรม 
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นักศึกษา / ผู้รับบริการ /  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความต้องการ/ความคาดหวัง 

• ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม   
• การบริการที่ด ี

ผู้เรียนสัมฤทธิบัตร 

• เปิดสอนชุดวิชาที่เป็นความต้องการของตลาดให้มากขึ้น 
• การโอนชุดวิชาในหลักสูตรทีก่ำลังศึกษา 
• ความสะดวกในการสมัครและสอบทางออนไลน์ 
• ความรวดเร็วในการจัดส่งเอกสารการสอน ใบสัมฤทธิบัตร และแจ้งผลดำเนินการของมหาวิทยาลัยใหผู้้เรียนทราบ 
• การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ/ชีวิตประจำวัน 

     2.2 ผู้ใช้ผลงานวิจัย 
 

• ผลงานวิจัยที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง 
• เป็นองค์ความรู้จากงานวิจัยนำไปใช้ในการพัฒนาสังคม ชุมชน และประเทศ 

3. ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
3.1 ผู้ใช้บัณฑิต 

• บัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การใชเ้ทคโนโลยี/ คอมพิวเตอร ์ การนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
• บัณฑิตมีคุณลกัษณะด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การทำงานเป็นทีม ความมั่นใจในตนเอง  ความสามารถในการ 
• ปรับตัว   และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 

   3.2 ศิษย์เกา่ • บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
• การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
• การจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยและระหว่างศิษย์เก่าด้วยกัน 

  3.3 บุคลากร • สายวิชาการ ได้แก่ ผลตอบแทน สภาพแวดล้อม/ความปลอดภัยในการทำงาน และภาระงาน 
• สายสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ ผลตอบแทน ภาระงาน สวัสดิการและสิทธปิระโยชน์ 
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   1.2-7 ผู้ส่งมอบและคูค่วามร่วมมือ 

  
ผู้ส่งมอบ/คูค่วามร่วมมือ บทบาท ข้อกำหนด 

ผู้ส่งมอบ 
1. บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกดั 

 
· รับ-ส่งเอกสารการสอน วัสดุการศึกษาเอกสารราชการ 
· ชำระเงินค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 

 
· รับ-ส่งเอกสารการสอนวัสดุการศึกษาจากมหาวิทยาลัยถึงนักศึกษา
เป็นไปตามช่วงเวลาที่กำหนด 
·วิธีการรับ-ส่ง ความถูกต้อง/การรับประกันการจัดส่งถึงผู้รับ 
·การบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายการจัดส่งเป็นไปตามเง่ือนไข 
· แนวปฏิบัติการให้บริการ การรับ- ส่งข้อมูล การรับชำระเงิน การ
นำส่งเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัย 
 

2. บริษัทให้บริการอินเทอร์เน็ต · บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมลูเพื่อการศึกษาแก่นักศึกษา 
คณาจารย์ และบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงแหล่งวิชาการ
ทั้งภายในและระหว่างประเทศ 

· ความพร้อมในการให้บริการที่ดีมีคุณภาพตามแนวปฏิบัติที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 

· การบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายเป็นไปตามเงื่อนไข 
3.มูลนิธ ิการศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียม 
 

เผยแพร่รายการวิทยุโทรทัศนผ์่านสถานีวิทยโุทรทัศน์
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกล
กังวล  DLTV  
  

· วิธีการส่งมอบรายการ/ส่งสัญญาณออกอากาศจากมหาวิทยาลัยไป
ยังสถาน ี

· ระยะเวลาส่งมอบรายการ/ส่งสัญญาณออกอากาศ 
· ค่าเช่าเวลาออกอากาศ 

คู่ความร่วมมือทางการค้า 
1.สมาคมศิษยเ์ก่า 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้แก่
ศิษย์เก่า 

 
การจัดกิจกรรมกับบัณฑิต/ 
ศิษย์เก่า เพื่อดึงศักยภาพของศิษย์เก่าให้มีสว่นร่วมกับกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

2. สถาบันการศึกษาของรัฐและ
เอกชน 

มหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากถาบันการศึกษาของ
รัฐ เอกชน โรงเรียนมัธยมประจำจังหวัด/อำเภอ และส่วน

ความพร้อมในการให้บริการที่ดีมีคุณภาพตามแนวปฏิบัติที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 
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ผู้ส่งมอบ/คูค่วามร่วมมือ บทบาท ข้อกำหนด 
3. โรงเรียนมัธยมประจำจังหวัด/

อำเภอ 
4. ส่วนราชการ 

  

ราชการต่างๆ ในการเป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน และจัดบริการสนามสอบ 
· ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด (83 แห่ง) 
· หน่วยบริการบัณฑิตศึกษา (3 แห่ง)  
· หน่วยบริการบัณฑิตศึกษาเฉพาะกิจ 
· สนามสอบประจำอำเภอ (24 แห่ง) 

5. สำนักงานแรงงาน เป็นศูนย์บริการเฉพาะกิจในต่างประเทศของ มสธ. เพือ่ 
ให้บริการข้อมลูข่าวสาร บริการรับสมัคร รบัลงทะเบียน 
เรียนจัดสอบ และบริการการศึกษาแก่นักศกึษาของ 
มหาวิทยาลัยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ  (7 แห่ง ได้แก่  
ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย บรไูน ไต้หวัน ซาอุดิอาระเบีย 
และอาหรับเอมิเรตส์)    

· ความพร้อมในการให้บริการที่ดีมีคุณภาพตามแนวปฏิบัติที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 

· การบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายเป็นไปตามเงื่อนไข 
ที่ตกลงกัน 

 

คู่ความร่วมมือทางการค้า 
6. กระทรวงการต่างประเทศ 

 

 
จัดสนามสอบในต่างประเทศตามความต้องการของ

นักศึกษาที่แจ้งความประสงค์กับมหาวิทยาลัย ณ 
สถานทูตหรือสถานที่อื่นๆ ที่สถานทูตกำหนดใน
ต่างประเทศ ปัจจุบันมีจำนวน 38 แห่ง 

 
· ความพร้อมในการให้บริการที่ดีมีคุณภาพตามแนวปฏิบัติที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 

· การบริหารจัดการและค่าใชจ้่ายเป็นไปตามเง่ือนไข 
ที่ตกลงกัน 

 
7. กระทรวงสาธารณสุข 
8. กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

สถานที่ฝึกปฏบิัติของนักศึกษา 
· ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจสาขาวิชา (143 แห่ง) 
· ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจในเรือนจำ (6 แห่ง) 

· ความพร้อมในการให้บริการที่ดีมีคุณภาพตามแนวปฏิบัติที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 

· การบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายเป็นไปตามเงื่อนไข 
ที่ตกลงกัน 

9.  ห้องสมุดประชาชนประจำ
จังหวัดและกรุงเทพมหานคร 

บริการห้องสมุดและสารสนเทศสำหรับนักศึกษา มสธ. 
และประชาชนผู้สนใจทั่วไป 

· ตามระเบียบ มสธ. ว่าด้วย การให้บริการศูนย์บริการการศึกษา
เฉพาะกิจมุม มสธ. ปี 2530 
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ผู้ส่งมอบ/คูค่วามร่วมมือ บทบาท ข้อกำหนด 
(สำนักส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย) 

· ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. (81 แห่ง) 
· ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. ในเรือนจำ 
(14 แห่ง) 

· ศูนย์วิทยบริการบัณฑิตศึกษา (2 แห่ง) 
 

· แนวปฏิบัติในการจัดเรียง/จัดเก็บ/บริการสื่อการศึกษา 
 

คู่ความร่วมมือทางการค้า 
10. กรมราชทณัฑ์ 

 

 

บริการสนามสอบแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถาน
ทั่วประเทศ 

 
แนวปฏิบัติตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรมราชทัณฑ์กับ มสธ. 

11. กรมประชาสัมพันธ ์ เผยแพร่รายการวิทยุกระจายเสียง 
· สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
· สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ   ETV 

· วิธีการส่งมอบรายการ/ส่งสัญญาณออกอากาศจากมหาวิทยาลัยไป
ยังสถาน ี

· ระยะเวลาส่งมอบรายการ/ส่งสัญญาณออกอากาศ 
 

12. สมาคมวิจัยสถาบันและ
พัฒนาอุดมศึกษา (สวพอ.) 

พัฒนาระบบการจัดสอบออนไลน์สำหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

แนวปฏิบัติตามโครงการความร่วมมือระหว่างสมาคมวิจัยสถาบันและ
พัฒนาอุดมศึกษา (สวพอ.) 

13. สถาบันการศึกษา 
OU5, WOU, OUJ, UNE, OUHK, 
UiTM, SOU, GSCAAS, YOU, 
KNOU, PUPOU, Stuttgart 
Media University 
องค์การต่างประเทศ UNESCO, 
SEAMEO, SEAMOLEC 
 
 

· การพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาการเรียนรู ้
· การวิจัยในด้านที่มีความสนใจร่วมกัน 
· แลกเปลี่ยนคณาจารย์ บุคลากร   นักศกึษา   
· การประสานงานและบริการนักศึกษา ศึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดำเนินงาน เพื่อประยุกต์ในการพัฒนางาน
และการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 

แนวปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
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ผู้ส่งมอบ/คูค่วามร่วมมือ บทบาท ข้อกำหนด 
คู่ความร่วมมือที่ไม่เป็นทางการ 

1. ผู้ทรงคุณวฒุิ/นักวิชาชีพ/
นักวิชาการ 

 

 
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร   ผลิตชุดวิชา สอนเสริม 
กิจกรรมการเรยีนการสอนต่างๆ 

 

แนวปฏิบัติในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร การเขียนชุดวิชาและ
กิจกรรมการเรยีนการสอน 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษา  
1.3 ผลการประเมินตนเองตามยุทธศาสตร์และการกำหนดกลุ่มยุทธศาสตร์ 

 
1.3.1 ผลการประเมนิตนเองตามยุทธศาสตร์ (ข้อมูลจากระบบ UCLAS) 

 

กลุ่มที่ 1 การพัฒนาการวิจยัระดับแนวหน้าของโลก 
 

ในกลุ่มนี้ มีจำนวน 8 ตัวช้ีวัด (ลำดับที่ 1-8) ดังภาพที่ 1  
ตัวชี้วัดที่มีคะแนนผลการประเมิน ได้แก ่ 
  ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนอาจารย์ต่อนักศึกษา (Staff/Student Ratio) มีคะแนนผลการประเมินที่ ระดับ 1 สัดส่วนจำนวนอาจารย์ต่อจำนวนนักศึกษา สูงกว่า 1:15 

 ตัวชี้วัดที่ 8 งบประมาณด้านการวิจัยสำหรับบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา  (Research Funding/Faculty) มีคะแนนผลการประเมินที่ ระดับ 2 ไม่น้อยกว่าหรือ

เท่ากับ 100,000 บาท  (ทั้งนี้ ตัวช้ีวัดที่ 1-4 และตัวชี้วัดที่ 6-7 คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ทีก่ำหนด : ระดับ 1-5 รายละเอียดปรากฏในภาคผนวกส่วนที่ 4 “ผลการประเมิน

ตนเองทั้ง 32 ตัวชี้วัด”) 

 

ภาพที่ 1 สรุปผลการประเมินการจดักลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 1 การพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก 
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ผลการดำเนินงาน (PERFORMANCE) และศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (POTENTIAL) ของกลุ่มที ่1  การพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก ดังภาพที่ 2 

 
 

ภาพที่ 2 ผลการดำเนินงาน (PERFORMANCE) และศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (POTENTIAL) ของกลุ่มที่ 1  การพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก 
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กลุ่มที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

  ในกลุ่มนี้ มีจำนวน 8 ตัวชี้วัด (ลำดับที่ 9-16) ดังภาพที่ 3  
  ตัวชี้วัดที่มีคะแนนผลการประเมนิ ได้แก ่ 
 ตัวชี้วัดที่ 14 หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะทีใ่ช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Technology/Innovation - Driven Entrepreneurial 
Education) มีคะแนนผลการประเมินที่ ระดับ 1 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5 
 ตัวชี้วัดที่ 16 ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา (University - Industry 
Linkage) มีคะแนนผลการประเมินที่ ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 คะแนน 
 (ทั้งนี้ ตัวช้ีวัดที่ 9-13 และตัวช้ีวัดที่ 15 คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด : ระดับ 1-5 รายละเอียดปรากฏในภาคผนวกส่วนที่ 4  “ผลการประเมินตนเองทั้ง 32 
ตัวชี้วัด”) 
  

 
ภาพที่ 3 สรุปผลการประเมนิการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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ผลการดำเนินงาน (PERFORMANCE) และศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (POTENTIAL) ของกลุ่ม 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวตักรรม ดังภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 4 ผลการดำเนินงาน (PERFORMANCE) และศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (POTENTIAL) ของกลุ่ม 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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กลุ่มที่ 3 กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถ่ินหรือชุมชนอื่น 
ในกลุ่มนี้ มีจำนวน 8 ตัวช้ีวัด (ลำดับที่ 17-24) ดังภาพที่ 5  
ตัวชี้วัดที่มีคะแนนผลการประเมิน ได้แก ่ 
 ตัวชี้วัดที่ 16 การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Development) มีคะแนนผลการประเมินที่ ระดับ 5 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 90 
 ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละของการได้งานทำในพื้นที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต(Percentage of Graduates Employed in the Region) มีคะแนนผลการประเมินที่  
ระดับ 1 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 
 ตัวชี้วัดที่ 19 การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พื้นที่ หรือภูมิภาค (Non Age Group Participation) มีคะแนนผลการประเมินที่ ระดับ 5 ไม่น้อย
กว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 90 
 ตัวชี้วัดที่ 22 การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค (Research/Service in Region) มีคะแนนผลการประเมนิที่ ระดับ 5 ไม่น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 40 
 ตัวชี้วัดที่ 23 การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน (Inclusive Community) มีคะแนนผลการประเมินที่ ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 

(ทั้งนี้ ตัวช้ีวัดที่ 18 ตัวชี้วัดที่ 20-21 และตัวชี้วัดที่ 24 คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด : ระดับ 1-5 รายละเอียดปรากฏในภาคผนวกส่วนที่ 4  “ผลการประเมนิ
ตนเองทั้ง 32 ตัวชี้วัด”) 

ภาพที่ 3 สรุปผลการประเมินการจดักลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ 
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ผลการดำเนินงาน (PERFORMANCE) และศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (POTENTIAL) ของกลุ่ม 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ ดังภาพที่ 6 

 
ภาพที่ 6 ผลการดำเนินงาน (PERFORMANCE) และศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (POTENTIAL) ของกลุ่ม 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่  
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กลุ่มที่ 5 กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวชิาชีพและสาขาจำเพาะ (Development of Professionals and Specialists) 

ในกลุ่มนี้ มีจำนวน 8 ตัวช้ีวัด (ลำดับที่ 25-32) ดังภาพที่ 7  
ตัวชี้วัดที่มีคะแนนผลการประเมิน ได้แก ่ 
 ตัวชี้วัดที่ 25 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา (Percentage of Graduates being Employed after Graduation) มีคะแนน
ผลการประเมนิที่ ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 70 
 ตัวชี้วัดที่ 27 ร้อยละของผู้จ้างงานที่พอใจอย่างยิ่งในคุณลักษณะของบัณฑิต(Percentage of Highly Satisfied Employers) มีคะแนนผลการประเมินที่ ระดับ 5 
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 90 
 ตัวชี้วัดที่ 29 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองประสิทธิผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ( Percentage of Curricular with Certified Learning Outcomes) 
มีคะแนนผลการประเมินที่ ระดับ 1 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 50 
 ตัวชี้วัดที่ 31 ร้อยละของผู้สอนที่มีคุณภาพสูง (Percentage of High Quality Learning Facilitators) มีคะแนนผลการประเมินที่ ระดับ 2 ไม่น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 60 
 ตัวชี้วัดที่ 32 อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน (Students Retention) มีคะแนนผลการประเมินที่ ระดับ 1 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 50 

(ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่ 26 ตัวชี้วัดที่ 28 และตัวช้ีวัดที่ 30 คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ทีก่ำหนด: ระดับ 1-5 รายละเอียดปรากฏในภาคผนวกส่วนที่ 4 “ผลการประเมินตนเอง
ทั้ง 32 ตัวชี้วัด”) 

ภาพที่ 7 สรุปผลการประเมินการจดักลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 5 กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะ  
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ผลการดำเนินงาน (PERFORMANCE) และศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (POTENTIAL) ของกลุ่ม 5 กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะดังภาพที่ 8 

 
ภาพที่ 8 ผลการดำเนินงาน (PERFORMANCE) และศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (POTENTIAL) ของกลุ่ม 5 กลุ่มผลิตและพฒันาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะ 
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1.3.2 การกำหนดกลุ่มยุทธศาสตร ์

  
 จากบทบัญญัติในส่วนท้ายของพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2521 มีใจความสำคัญ คือ “เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ประสงค์จะ
ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เห็นควรส่งเสริมให้มีการศึกษาระบบเปิดโดยอาศัยสื่อการสอนทางไปรษณี ย์ วิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาได้ด้วยตนเองและไม่จำเป็นต้องมาเข้าชั้นเรียนตามปกติ การศึกษาระบบเปิดจะช่วยให้ประชาชนได้มีโอกาสศึกษาระดับอุดมศึกษาได้อย่าง
กว้างขวาง เป็นการให้การศึกษาผู้ใหญ่ แก่ผู้ที่ประกอบอาชีพอยู่แล้วให้มีโอกาสเพ่ิมพูนวิทยฐานะ อันเป็นส่วนของการศึกษาตลอดชีวิตและเป็นการให้การศึกษาแก่ชนทุกชั้น
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและพัฒนาคุณภาพของประชาชนโดยทั่วไป รวมทั้งเป็นการขยายโอกาสในการศึกษาต่อ สำหรับผู้สำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการนี้
เห็นสมควรจัดต้ังมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้” 
 
 ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงเหตุผลที่ในการประกาศใช้ พ.ร.บ มสธ.2521 ได้ระบุถึงคุณลักษณะจำเพาะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และได้บ รรจุในมาตรา 5 
เป็นสถาบันการศึกษาแบบไม่มีชั้นเรียนของตนเอง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และ
ทะนุบำรุงซึ่งถือเป็นกฎหมาย เพื่อให้ตระหนักถึงความเป็น มสธ. ดังน้ัน เมื่อเป็นสถาบันการศึกษาแบบไม่มีชั้นเรียน จำเป็นต้องอาศัยสถานที่ต่างๆ เพื่อจัดการเรียนการสอน 
การสอบ และมาตรา 6 การให้การศึกษาของมหาวิทยาลัยจะต้องใช้ระบบสื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์หรือวิธีการอื่นที่ให้ผู้ศึกษาสาม ารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องมาเข้าช้ันเรียนตามปกติ และ คุณสมบัติ ของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย และการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับที่
สภามหาวิทยาลัยกำหนด โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก จึงเป็นที่มาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่
สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรและเทียบโอนมาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ หรือการให้โอกาสกับผู้ต้องขังได้รับการศึกษา  
 
 อีกทั้ง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็น 1 ใน 5 ของโลก ที่ในการก่อตั้งครั้งแรกมหาวิทยาลัยที่ได้รับการแนะนำ จาก UNESCO ให้เป็นสถาบันการศึกษาชั้น
นำของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยถือว่า มสธ.เป็นผู้นำมหาวิทยาลัยเปิดในเอเชียแปซิฟิค เป็นผลให้มหาวิทยาลัยเปิดในภูมิภาคนี้ได้นำเอารูปแบบการเรียนการสอนของ 
มสธ.เป็นต้นแบบ ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเปิดของอินโดนีเซีย อินเดีย  เป็นต้น รวมถึงในส่วนของรางวัลที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเคยได้รับ ไม่ว่าจะเป็นรางวัลจาก
สมาคม Word Distance Education รางวัล Award of Excellence ในการประชุม ครั้งที่ 17 ของ World Conference of the international Council for Distance 
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Education จัด ณ ประเทศอังกฤษ เมื่อเดือนมิถุนายน 2538  และได้รับการยกย่องในบทความของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเปิดของประเทศอังกฤษ เรื่องการวิเคราะห์ 
Mega universities ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาเป็นจำนวนมากด้วย 
 ดังนั้น หากพิจารณาถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่นำระบบการจัดการศึกษาทางไกลมาใช้อย่างเต็มรู ปแบบ ให้โอกาส
ทางการศึกษากับทุกๆคน หรือเรียกว่า EDUCATION FOR ALL  ถือเป็นอัตลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของมสธ. สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในประเทศไทยที่ไม่สามารถเลียนแบบ  การ
พัฒนาการตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันและอนาคตที่มีการนำความทันสมัยของเทคโนโลยี Digital มาขับเคลื่อนระบบการศึกษาทางไกลให้ทันสมัยมากขึ้น  ตั้งแต่การ
รับเข้าศึกษาที่ใช้ระบบออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบสื่อการสอนออนไลน์ หรือการสอบออนไลน์เต็มรูปแบบ แสดงให้เห็นถึงการเป็ นมหาวิทยาลัยสะดวก
เรียน เรียนได้ทุกที่ สอบได้ทุกที่   
 
 จากเหตุประวัติความเป็นมาตั้งแต่ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยและปณิธานที่ว่า “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการ
ศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสาหรับทุกคน เพื่อส นองความ
ต้องการของบุคคลและสังคมด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งใช้สื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และวิธีการอื่น
ที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ”  จึงทำให้ มสธ. มุ่งดำเนินการตอบสนองปณิธานของมหาวิทยาลัยและพระบรมราโชวาทของ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   

อีกทั้ง เมื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินตนเองการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ ถึงแม้จะมีคะแนนปรากฎในกลุ่มที่ 
1 กลุ่มการพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก กลุ่มที่ 3 กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น และกลุ่มที่ 5 กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะ 
แต่การเลือกอยู่ในกลุ่มดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตติลอดจนไมส่ะท้อนอัตลักษณ์ของ มสธ. ที่เน้นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ ประชาชน คนไทย ทั้งใน
และต่างประเทศ นอกจากนี้ พบว่า ตัวชี้วัดสำหรับการประเมินตนเองส่วนใหญ่สร้างในบริบทของมหาวิทยาลัยปิด เช่น จำนวนอาจารย์ต่อนักศึกษา  ชื่อเสียงของ
สถาบันอุดมศึกษา (Academic Reputation) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงาน
จริง เป็นต้น (รายละเอียดตามภาคผนวก) ด้วยเหตุนี้ มสธ. จึงไม่อาจจัดเข้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะในข้อ 3 ตามกฎกระทรวงฯ และเลือกข้อ 19 ใน
กฎกระทรวงฯ แทน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาตนเองตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2521 และสามารถกำหนดทิศทางเองในอนาคต ภายใต้ 
Potential และ Performance ของมหาวิทยาลัย ที่ยังสามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้ในรูปแบบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ 
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ส่วนที่ 2 แผนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา 
2.1 จุดเน้น ทิศทาง และเป้าหมายตามสาขาความเชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษา 

 

 
2.1.1 สาขาความเชี่ยวชาญที่มุ่งเน้น 

   

 
เหลียวหลัง - ปัจจุบัน (as is) แลหน้าสู่อนาคต (to be) 

จากเหตุผลที่เริ่มกอตั้งมหาวิทยาลัย ที่เกิดจากความจํากัดในโอกาสทางการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาของผู้ประกอบอาชีพ ของผู้จบ มัธยมปลาย และของประชาชนทั่วไป  รวมถึงความ
ประหยัดทั้งของสถานศึกษาและผูเรียน  หลักการศึกษาตลอดชีวิต และการแสวงหาวิธีการจัดการ
อุดมศึกษาในรูปแบบใหม่ที่สามารถขยายโอกาสและสร้างความเสมอภาคได้ กว้างขวางและทั่วถึง ไม่
เกินกําลังทรัพยากรของประเทศ 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงได้ถูกจัดตัง้ขึ้นในป พ.ศ.2521  โดยสงเสริมใหมี 
การศึกษาระบบเปิด (open education) รบันักศึกษาไม่จํากัดจำนวน ไม่มีการสอบคัดเลือก  ใชสื่อการ
สอนที่สามารถเรียนด้วยตนเอง โดยไม่ตองเขาช้ันเรียนตามปกติ  ใชระบบการศึกษาทางไกล (distance 
education) การใชสื่อประสม (mixed media) และการศกึษาด้วยตนเอง (self study)  ซึ่งเป็นการ
เปิดโอกาสและสร้างความเสมอภาค ทางการศึกษาแกชนทุกชั้น และทำใหการศึกษาตลอดชีวิตเกิดขึ้น
ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

ความแข็งแกรงที่สะสม “พลงัปัญญา” ส่งเสริมความเช่ียวชาญ ความชำนาญ ในการจัดระบบ 
การศึกษาทางไกล ทั้งบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  รวมถึงจำนวนชุดวิชาและสื่อการสอน
ที่เป็นขุมพลังทางวิชาการ คือ ชุดการสอน ที่มีคุณคา มีการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรแบบ “ชุดวิชา” 
(Course Block) และการศึกษาทางไกลแบบ “สื่อประสม” (Mixed Media) โดยยึดหลัก “บูรณาการ” 
(Integration) และการเรียนแบบโปรแกรม (Programmed Learning) ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมและปัจจยั
สำคัญของความสำเร็จของการศึกษาทางไกล มสธ. ในปัจจุบัน 
 

 
 
 
 

“การนำระบบการเรียนการสอนทางไกล 
แบบดิจิทัล(Digital ODL) มาช่วยผลิต 

กำลังคนของประเทศ 
ให้มีทักษะใหม ่(New Skill)  

สำหรับการทำงานในยุค Disruption” 
 



ส่วนที่ 2 หน้า 2 
 

2.1.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ 

 
 จากจุดเริ่มต้นของการก่อตั้ง ปณิธานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนแผนปฏิรูปมหาวิทยาลัย และทิศทางการพัฒนา มสธ. ในระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศ / ชาติ ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนแม่บทประเด็น – เป้าหมาย - ตัวชี้วัด /  
แผนแม่บทย่อย – เป้าหมาย - ตัวชี้วัด 

พันธกิจ / ผลผลิต 

ประเดน็ที่ 2. ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน 

• ประเดน็ : (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
• เป้าหมาย : มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน

ประเทศเพ่ิมขึ้น 
  

• ตัวชี้วัด : สัดสว่นมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ (รอ้ยละ 1.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) 

• แผนแม่บทย่อย : (23.1) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ 
• เป้าหมาย : ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นจากการวิจัย

และนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน 
• ตัวชี้วัด : อัตราการขบายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการทีส่ร้าง

มูลค่าเพิ่มสูงขึน้จากงานวิจัย (เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี) 
• แผนแม่บทย่อย : (23.2) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม 
• เป้าหมาย : คณุภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทาง

สังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้นจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม 
• ตัวชี้วัด : ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม (ร้อยละผลสัมฤทธ์ิในการยกระดับคุณภาพทาง

สังคมจากผลงานวิจัย) 
• แผนแม่บทย่อย : (23.3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม) 
• เป้าหมาย : การประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมในการเพ่ิมมูลค่าของ

เศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น) 

พันธกิจที่ 2. วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และ
นวัตกรรม เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคคล ชุมชน 
สังคม และประเทศ 
ผลผลิต 
1. ผลงานวิจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนแม่บทประเด็น – เป้าหมาย - ตัวชี้วัด /  
แผนแม่บทย่อย – เป้าหมาย - ตัวชี้วัด 

พันธกิจ / ผลผลิต 

• ตัวชี้วัด : สัดสว่นสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
ชีวภาพต่อสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชีวภาพต่อ
สิทธิบัตร สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (สัดส่วนสทิธิบัตร ฯลฯ เพิ่มขึ้น 1 เท่า) 

ประเด็นที่ 3. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

• ประเด็น : (11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
• เป้าหมาย : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการ พัฒนาอย่างสมดุล ทั้ง

ด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• ตัวชี้วัด : ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (ค่าคะแนน 0.79) 

พันธกิจที ่ 1. จัดให้มีการศึกษาอย่างต่อเนื ่อง 
ตลอดชีวิต 
ผลผลิต 
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร ์

 
 • แผนแม่บทย่อย : (11.4)การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัย แรงงาน  

• เป้าหมาย : แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะ อาชีพสูง ตระหนักใน
ความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่
ตามพลวัตของ โครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 

• ตัวชี้วัด : ผลิตภาพแรงงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี 

2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

 • ประเด็น : (12) การพัฒนาการเรียนรู ้
• เป้าหมาย : ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการ พัฒนาศักยภาพตาม

พหุปัญญา เพื ่อประโยชน์ในการพัฒนา และการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตาม
ศักยภาพเพ่ิมขึ้น   

• ตัวชี้วัด : สัดส่วนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอน ที่สร้างสมดุลทุกด้าน
และมีการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาพหุ ปัญญารายบุคคลและสัดส่วนเด็กและ
เยาวชนที่ได้รับการส่ง ต่อและพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญาอยู่ที่ร้อยละ 10 

• แผนแม่บทย่อย : (12.2)  การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
• เป้าหมาย : ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการ พัฒนาศักยภาพตาม

พหุปัญญา เพื ่อประโยชน์ในการพัฒนา และการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตาม
ศักยภาพเพ่ิมขึ้น   

พันธกิจที ่ 3. บริการวิชาการ เพื ่อบูรณาการ
ความรู ้ไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ
ประเทศให้มั่งคั่ง และยั่งยืน 
ผลผลิต 
1. ผลงานการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนแม่บทประเด็น – เป้าหมาย - ตัวชี้วัด /  
แผนแม่บทย่อย – เป้าหมาย - ตัวชี้วัด 

พันธกิจ / ผลผลิต 

• ตัวชี้วัด : สัดส่วนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอน ที่สร้างสมดุลทุกด้าน
และมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุ ปัญญารายบุคคล ร้อยละ 10    

ประเด็น 4. ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม 

• ประเดน็ : (15) การเสรมิสร้างพลังทางสังคม 
• เป้าหมาย :  

1.ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมของการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น  
2. เพิ่มขีดความสามารถของชุมชน ท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการ
จัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 

• ตัวชี้วัด : มิติโอกาสของดัชนีวัดความก้าวหน้าทางสังคม (เฉลี่ยร้อยละ) 

พันธกิจที ่ 3. บริการวิชาการ เพื ่อบูรณาการ
ความรู ้ไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ
ประเทศให้มั่งคั่ง และยั่งยืน 
ผลผลิต 
1. ผลงานการให้บริการวิชาการแก่สังคม 

 แผนแม่บทย่อย : (15.2) การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก 
เป้าหมาย :  

1. ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
2. ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงวัยอย่างมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 

ตัวชี้วัด :  
1. สัดส่วนผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความยากจนหลายมิติลดลง (เฉลี่ยร้อยละ) 

ร้อยละ 10 
2. สัดส่วนประชากรอายุ 25-59 ปี ทีม่ีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุทั้งมิติ

ทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม ร้อยละ 60 
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2.1.3 เป้าหมายของการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา 

 
จากวิกฤตที่มหาวิทยาลัยเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นด้านจำนวนนักศึกษาที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และความท้าทายในปจจุบันและอนาคตในการเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ตลอด 

ชีวิตใหผู้ที่อยู่ในวัยทำงานและวัยสูงอายุใหสอดคลองกับโครงสร้างประชากรของประเทศไทยและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทางไกลใหมี
ประสิทธิภาพทันสมัยเหมาะสมกับเทคโนโลยี และสะดวกเรียนอย่างมีความสุขและสนุกกับการเรียนอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับการดำรงชีวิตวิถีใหม่ ตลอดจน
เร่งรัดพัฒนาคณาจารยและบุคลากรให้เข้าใจ เข้าถึง และร่วมการพัฒนาโฉมใหม่ของมหาวิทยาลัย  
 

ในการนี้ จึงได้กำหนดเป้าหมายของการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไว้ 5 ข้อ ดังนี้ 
เป้าหมายที่ 1  การขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้กับประชาชนคนไทยไปยังกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น โดยใช้ระบบการเรียนการสอน 

ทางไกล (Education for all by ODL)  
เป้าหมายที่ 2  นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการศึกษาทางไกลให้เป็น Digital University 
เป้าหมายที่ 3  ผลิตบัณฑิต การวิจัยนวัตกรรม และการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยใช้กลไก 

ระบบการศึกษาทางไกล 
เป้าหมายที่ 4  สร้าง Digital ODL Content ในรูปแบบ Big Data ภายใต้ระบบนิเวศ ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
เป้าหมายที่ 5  เป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยเปิด ในการสรา้งนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในระดับประเทศ และนานาชาติที่เน้นออนไลน์ 

สมบูรณ์แบบ  
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ส่วนที่ 2 แผนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (ต่อ) 
2.2 การปฏิรูประบบบริหารในสถาบันอุดมศึกษา 

  

 เพื่อให้การขับเคลื่อนเป้าหมายทั้ง 5 ของมหาวิทยาลัยให้มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยจึงให้ความสำคัญต่อมิติพัฒนาองค์กร ซึ่งถือว่าเป็นฐานรากที่สำคัญของ
มหาวิทยาลัย โดยจะเน้นการปฏิรูปใน 4 ด้านที่สำคัญ ดังน้ี 
 
 

2.2.1 ดา้นการบริหารบุคลากร: อธิบายแผนหรือแนวทางการปรับเปลี่ยนระบบ การบริหาร งานบุคคลที่เน้นสมรรถนะ จริยธรรมและผลลัพธ์ (performance-, ethics- & 
outcome-based) ให้ความสำคัญกับ talent ทั้งคนไทยและผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ และการสลับการทำงานกับหน่วยงานอื่น (mobility) มีระบบประเมินเพ่ือให้
ผลตอบแทนทีจู่งใจ เน้นความแตกต่าง ไม่เป็นแบบ one size fits all เป็นต้น 

  
• ด้านการบริหารงานบุคคล  โดย 

1) ว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญมาดำเนินการและให้คำแนะนำเกี่ยวกับ Manpower post-audit เพื่อเตรียมวางแผนการบริหาร 
อัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมไปถึงการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต โดยมีขอบเขตการดำเนินงาน ดังต่อไปน้ี 

• วิเคราะห์ Performance Productivity ต่ออัตรากำลังคนของ มสธ. 
• ค้นหา Factor ที่ส่งผลต่อ Performance Productivity ต่ออัตรากำลังคนของแต่ละลักษณะ และอัตราส่วนที่เหมาะสม 
• วิเคราะห์ Productivity ที่ควรจะเป็นของกำลังคนของ มสธ. ในภาพรวมใน 5 ปี และ 10 ปีข้างหน้า 
• วิเคราะห์ Productivity ที่ควรจะเป็นของกำลังคนของแต่ละหน่วยงานในภาพรวมใน 5 ปี และ 10 ปีข้างหน้า 
• วิเคราะห์ความเหมาะสมอัตรากำลังคนของแต่ละหน่วยงานในปัจจุบัน (คน = งาน หรือ คน > งาน  หรือ งาน > คน) 
• กำหนดลักษณะงานของมหาวิทยาลัยที่ควรเน้นการ Up-skill, Re-skill  
• กำหนดลักษณะงานของมหาวิทยาลัยที่ควรใช้วิธีการ Freeze อัตรากำลังคน 
• กำหนดลักษณะงานของมหาวิทยาลัย และหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ควรจ้างอัตราเพิ่มใหม่ที่เป็น New employee  
• กำหนดลักษณะงานที่ควรใช้วิธีการ Rotation  
• กำหนดลักษณะงานของมหาวิทยาลัยที่ควรใช้วิธีการ Outsourcing ให้เอกชนมาดำเนินการแทน และจัดทำ Outsourcing Transformation plan  
• กำหนดลักษณะงานที่ควรใช้วิธีการจ้างแบบ Short-term ในกำหนดเวลาที่แน่นอนหรือตาม TOR  
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• กำหนดระบบและหลักเกณฑ์การพิจารณาให้บุคลากรที ่ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองออกจากมหาวิทยาลัย และทำ Release 
transformation plan ประกอบ 

• จัดทำระบบจัดเก็บ Workload รายบุคคล  
• หลักการและเกณฑ์ในการตัดสินใจการต้ังส่วนงานใหม่ เป็นต้น 

 
2) พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาเน้นบริหารผลการปฏิบัติงานผ่านการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำป ี

ของแต่ละหน่วยงาน โดยประเมินผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายภารกิจพื้นฐานงานประจำในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานจำแนกตามมิติ Balance Scorecard 
(BSC) ผ่านระบบสารสนเทศที่เรียกว่า “ระบบ e-Performance”  

          ปัจจุบันมหาวิทยาลัยวางแนวทางการปรับปรุง / พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบตัิงานใหม่ โดยจะเน้นพัฒนาระบบการรายงานผลเป้าหมายและ 
ผลสมัฤทธิ์ที่สำคัญสำหรับใช้ในการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ทั้งในระดับองค์กรและบุคคลที่เรียกใหม่ว่า “STOU NEXT” ที่ผนวกรวมทั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
เป้าหมายภารกิจพื้นฐานงานประจำในแผนปฏิบัติราชการประจำปแีละการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสูอ่นาคต ภายใต้รูปแบบ cross-
functional team ที่เน้นการสร้างนวัตกรรมและให้ความสำคัญต่อการสร้าง Happiness STOU Office ไปพร้อมกัน ดังตารางการเปรียบเทียบที่ปรากฏ 

  
การจัดทำคำรบัรองการปฏิบัติราชการประจำปี (Performance Agreement) รูปแบบใหม ่

(PA : e-Performance + STOU Next) 
เดิม ใหม ่

 

สาขาวิชา หน่วยงานสนบัสนนุ 
(1) มิติด้านการเรียนการสอน 
(2) มิติด้านการบรกิารวิชาการแก่สงัคม 
(3) มิติด้านการวิจัย 
(4) มิติด้านการพัฒนาสาขาวิชา 

(1) มิติด้านประสิทธิผล 
(2) มิติด้านคุณภาพ 
(3) มิติด้านประสิทธิภาพ 
(4) มิติด้านพัฒนาองค์กร 

  
 

 

สาขาวิชา / หน่วยงานสนับสนนุ STOU Next 
(1) มิติด้านประสิทธิผล 
(2) มิติด้านคุณภาพ 
(3) มิติด้านประสิทธิภาพ 
(4) มิติด้านพัฒนาองค์กร 

(1) มิติด้านการปฏิรูปมหาวทิยาลยั 
(2) มิติด้านการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่
เป็นเลิศ EdPEx 

(3) มิติด้านการพัฒนานวัตกรรม OKR 
(4) มิติด้าน Digital University 

  
 



ส่วนที่ 2 หน้า 8 
 

        ทั้งนี้ การบริหารผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใต้ STOU Next เมื่อจำแนกแต่ละมิติมีรายละเอียด ดังนี้  
     1. มิติด้านการปฏิรูปมหาวิทยาลัย โดยเป็นเป้าหมายที่กำหนดโดยสภามหาวิทยาลัย และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยนำไปปฏิบัติ ประกอบด้วย 

(1) เป้าหมายด้านการปรับปรุงการจัดโครงสร้างองค์กรและพัฒนาด้านกายภาพ 
(2) เป้าหมายด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล 
(3) เป้าหมายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
(4) เป้าหมายด้านการพัฒนากรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนและการสนับสนนุการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล 
(5) เป้าหมายด้านการพัฒนาบุคลากรตามกรอบมาตรฐานการสอนทางไกล 
(6) เป้าหมายด้านการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล (Modular Curriculum) 
(7) เป้าหมายด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
(8) เป้าหมายด้านอื่นๆ (ถ้ามี) 

     2. มิติด้านการพัฒนาคณุภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการทีเ่ป็นเลศิ EdPEx  โดยเป็นเป้าหมายที่กำหนดไว้ในคู่มือเกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อ 
การดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบบัปี 2563-2566 โดยแต่ละปีมหาวิทยาลัยจะเลือกเป้าหมายที่สำคัญในแต่ละหมวดมาดำเนินการ 

(1) เป้าหมายหมวด 1 การนำองค์กร 
(2) เป้าหมายหมวด 2 กลยทุธ ์
(3) เป้าหมายหมวด 3 ลูกค้า 
(4) เป้าหมายหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
(5) เป้าหมายหมวด 5 บุคลากร 
(6) เป้าหมายหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ 
(7) เป้าหมายหมวด 7 ผลลัพธ์ 

   3. มิติด้านการพัฒนานวตักรรม OKR โดยมีกระบวนการที่ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 
(1) ยกร่างและกำหนดวัตถุประสงค ์(Objective) ที่เป็นวัตถุประสงค์ใหม่เชิงนวัตกรรมและท้าทายของมหาวิทยาลัยในอนาคต 
(2) วิเคราะห์เพ่ือกำหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของมหาวิทยาลัย (Key results) 
(3) ถ่ายทอดปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของมหาวิทยาลัย (Key results) ลงไประดับหน่วยงาน ได้แก่ สาขาวิชา สำนัก/สถาบัน สำนกังาน

อธิการบดี  
(4) ปัจจัยที่ส่งผลตอ่ความสำเร็จของมหาวิทยาลัย (Key results) ที่ถ่ายทอดมาจากมหาวิทยาลัย จะเป็นวัตถุประสงค์ของระดับหน่วยงาน 
(5) วิเคราะห์เพ่ือกำหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของหน่วยงาน  เป็นต้น 
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• ด้านการพัฒนาบุคลากร 
1) จัดทำแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และเตรียมออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม ให้สอดคล้องแนว 

ทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล  พ.ศ. 2560 ของสำนักงานกพ. โดยจำแนกกลุ่มเป้าหมายการพัฒนา
ทักษะดิจิทัลไว้ 6 กลุ่ม ได้แก่ (1) ผู้บริหารระดับสูง กลุ่ม (2)  ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน รองผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน ผู้อำนวยการสถาน ผู้อำนวยการกอง เลขานุการสำนกั/
สถาบัน (3) ผู้ทำงานด้านนโยบายและงานวิชาการ  (4) ผู้ทำงานด้านบริการ (5) ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี และ (6) ผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ พร้อมกำหนดทักษะหลักและทักษะย่อย
ของการพัฒนา ไวต้ามตาราง  
 

ทักษะหลัก ทักษะย่อย รายละเอียด 
1. เข้าถึงและ
ตระหนักดิจิทลั 

1.1 การใช้งานคอมพิวเตอร์ • การใช้งานฮาร์ดแวร์  
• การใช้งานระบบปฏิบัติการ  
• การจัดการข้อมูล  

• การสำรองข้อมูล  
• การใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที ่
• การใช้งานคลาวด์คอมพิวเตอร์ 

1.2 การใช้งานอินเทอรเ์น็ต • การใช้งานเว็บบราวเซอร ์ 
• การสืบค้นข้อมลู  
• การใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้

งานปฏิทิน 

• การใช้งานสื่อสังคม  
• การใช้งานโปรแกรมการสื่อสาร  
• การใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

 
1.3 การใช้งานเพื่อความมัน่คง
ปลอดภัย 

• การใช้บัญชีรายชื่อบุคคล   
• การป้องกันภัยคุกคาม   
• การป้องกันมัลแวร์   

• การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย   
• การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง 

2.ใช้งานเครื่องมือ
ด้านดิจิทัลหรอืแอป
พลิเคชนัขั้นตน้
สำหรบัการทำงาน 

2.1 ใช้โปรแกรมประมวลผลคำ • การจัดการงานเอกสาร 
• การจัดรูปแบบข้อความ 
• การจัดการกับย่อหน้าในเอกสาร 

• การแทรกวัตถุลงบนงานเอกสาร 
• การจัดรูปแบบเอกสาร 
• การพิมพ์เอกสาร 
• การตรวจทานงานเอกสาร 

2.2 การใช้โปรแกรมตาราง
คำนวณ 

• การจัดการตารางคำนวณ 
• การปรับแต่งข้อมูลในแผ่นงาน 
• การจัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงาน 
• การพิมพ์แผ่นงาน 

• การใช้สูตรฟังก์ช่ันเพื่อนการคำนวณ 
• การแทรกวัตถลุงบนแผ่นงาน 
• การป้องกันแผ่นงาน 
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 2.3 ใช้โปรแกรมนำเสนอ • การจัดการงานนำเสนอ 

• การใช้งานข้อความบนสไลด ์
• การแทรกวัตถลุงบนงานนำเสนอ 

• การกำหนดการเคลื่อนไหว 
• การต้ังค่างานนำเสนอ 

3.ใช้ดิจิทัลเพื่อการ
ทำงานร่วมกัน 

3.1 ทำงานรว่มกันแบบออนไลน ์
 

• การใช้งานพ้ืนที่ทำงานแบบออนไลน์ 
• การใช้งานพ้ืนที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์ 
 

• การใช้งานโปรแกรมแบ่งปันหน้าจอ 
• การใช้งานโปรแกรมประชุมทางไกลผ่าน

จอภาพ 
3.2 ใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจทิัล • การใช้โปรแกรมสร้างเว็บ 

• การใช้สื่อดิจิทัลเพ่ือการทำงาน 
• การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ 

• การใช้โปรแกรมจับการทำงานของหน้าจอ 
• การใช้โปรแกรมตัดต่อสื่อภาพเคลื่อนไหว 

 
3.3 ใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคง
ปลอดภัย 

• การจัดการภัยคุกคามต้านความมั่นคง
ปลอดภัย 

• การปฏิบัติตามหลักการเพื่อรักษาความ
ปลอดภัย 

• การปฏิบัติตามหลักการใช้งานเว็บ
บราวเซอร์อย่างปลอดภัย 

• การจัดการรูปแบบการพิสูจน์ตัวตน 

4. ประยุกต์ใช้
เครื่องมือติจิทลัเพื่อ
การทำงาน 

4.1 ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการ
ทำงาน 

• การเลือกใช้เครื่องมือดิจิทัลได้ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์การใช้งาน 

• การใช้โปรแกรมเครื่องมือดิจิทัลเพื่อการ
ทำงานได้ 

• การกำหนดการใช้งานเครื่องมือดิจิทัล
อย่างถูกต้อง 

• การระบุกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ
ดีจิทัล 

• การกำหนดนโยบาย/แนวทางการใช้งาน
เครื่องมือดิจิทัล 

5.ผลิตชุดข้อมูลเพื่อ
การบริการสาธารณะ 
(Open Public 
Data) 

5.1 ระบุข้อสนเทศทีเ่ปิดเผยได้ 
และเปน็ไปตามหลักการและ
กฎหมายที่กำหนด 

• วิเคราะห์ข้อสนทศในองค์กร ที่เป็น
ประโยชน์ และสามารถปิดเผยได ้

• เลือกรูปแบบขอ้มูลตามมาตรฐานการ
เปิดเผยข้อมูล (Open Data)" 

• จัดรูปแบบตามมาตรฐานการเปิดเผย
ข้อมูล (Government Open Data) 

• ตรวจสอบความถูกต้องและคุณภาพของ
ข้อมูลก่อนการเผยแพร ่
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• จัดทำข้อสนเทศให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน

การเปิดเผยข้อมูล (Open Data) 
 

• เผยแพร่ชุดข้อมูลสู่สาธารณะในรูปแบบ 
Open Data ในช่องทางที่กำหนด 

6.ใช้ข้อมลูระหว่าง
หน่วยงาน 

6.1วิเคราะห์ความเป็นไปได้ใน
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน 

• วิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรเปรียบเทียบกับ
หน่วยงานอ่ืน 

• จัดทำข้อเสนอโครงการ/แนวทางการ
ดำเนินงานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน 

 

6.2 กำหนดวธิีแปลงข้อมูลของ
หน่วยงานไปสู่รูปแบบมาตรฐาน 

• กำหนดมาตรฐานข้อมูลขององค์กร และ
หน่วยงานอ่ืนที่จะใช้ข้อมูลร่วมกันได้ 

• กำหนดวิธีการมาตรฐานในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล (Standard Data Exchange) ได ้

 

6.3 ควบคุมคณุภาพสารสนเทศ 
(Information Quality) 

• กำหนดสาระสำคัญของโลจิสติกส์
สารสนเทศ (Information Logistics) ได ้

• ตรวจสอบความถูกต้องของโลจิสติกส์
สารสนเทศ (Information Logistics)ในแต่
ละระบบหรือหน่วยงานได้ 

• ระบุวิธีการแก้ไขข้อมูลสารสนเทศที่ไม่
ถูกต้อง (Information Defect) ได ้

7.ใช้โปรแกรมดิจิทัล
เพื่อการวิเคราะห์
ข้อมูลสำหรบังาน
ประจำ 

7.1 กำหนดข้อมูลนำเขา้ (Input 
Data) 

• นำเข้าข้อมูล (Input Data) จากแหล่งข้อมูล
หลายแหล่งได ้

• ระบุเกณฑ์เพื่อใช่ในการตรวจสอบข้อมูลน้ำ
เข้า โดยการใช้โปรแกรมดิจิทลั 

7.2 กำหนดรูปแบบสมการ/
แนวทางวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
โปรแกรมดิจิทัล 

• ใช้ Aggregate Function (Sum, Avg, Min, 
Max) กับข้อมลูที่จะวิเคราะห์ได ้
 

• จัดกลุ่มข้อมูลได ้
• วิเคราะห์การกระจายและความสัมพันธ์ของ

ข้อมูลได ้
7.3 กำหนดรูปแบบการแสดง
ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ขอ้มูล 

• แสดงผลลัพธ์ในรูปแบบตาราง 
• แสดงผลลัพธ์ในรูปแบบกราฟ 
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 7.4 จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อ

ปรับปรุงการทำงานของ
หน่วยงานจากข้อมูลสารสนเทศที่
ได้ 

• วิเคราะห์และตีความผลจากข้อมูลสารสนเทศ
ที่ได ้

• เสนอแนวทางเพ่ือพัฒนาการทำงานโดยอิง
ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ 

 
2) วางระบบความกาวหนาในอาชีพของบุคลากรที่มีตอการสอนและการสนับสนุน การเรียนรูในระบบการสอนทางไกล โดย 

2.1 สงเสริมใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพสูงในด้านการสอนและสนับสนุนวิชาการได้ก้าวสู่ตำแหน่งฐานะทางวิชาชีพที่ 
เหมาะสมตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพระดับสากล (เริ่มในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ซึ่งมหาวิทยาลัยมีแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงตามกรอบมาตรฐาน
วิชาชีพด้านการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู (Professional Standards Framework: PSF) ที่ Higher Education Academy หรือ Advance HE ได้จัดทำขึ้น  
    โดยกรอบมาตรฐาน PSF ไดแ้บงมิติของกรอบมาตรฐานวิชาชีพออกเป็น 3 ด้าน ด้วยกัน ไดแ้ก  

1) มิติดานกิจกรรม (Area of Activity)  
2) มิติดานความรหูลัก (Core Knowledge) และ  
3) มิติดานคานิยมทางวิชาชีพ (Professional Values)  
ทั้งนี้ มิติของกรอบมาตรฐานวิชาชีพ ทั้ง 3 ดาน ยังแบงออกเปน ตัวชี้วัดรวมทั้งสิ้น 15 ตัวชี้วัด ซึ่งเปนหลักเกณฑสําคัญที่ผูเขารับการอบรม    

จําเปนที่จะตองแสดงออกถึงคุณลักษณะตาง ๆ ของตนเองตามตัวชี้วัดดังกลาวเพื่อผานเกณฑการกําหนดวิทยฐานะในระดับตาง ๆ ตามที่ Advance HE ไดกําหนด โดยระดับวิทย
ฐานะได้ แบงออกเปนระดับต่าง ๆ ทั้งสิ้น 4 ระดับดวยกัน ไดแก 1) Associate Fellowship 2) Fellowship 3) Senior Fellowship และ 4) Principal Fellowship ซึ่งมีแผน
กิจกรรมการดำเนินงานสำคัญ ดังนี ้

2.2 ตั้งคณะทำงานกลั่นกรอง พร้อมจัดประชุมคณะกรรมการการเทียบระดับวิทยฐานะด้านการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบ 
การศึกษาทางไกลพิจารณาประเมินผลงานผู้ที่ขอย่ืนรับการประเมิน (เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี) 
    2.3 รับรองวิทยฐานะจากองค์กร Advance Higher Education (AHE) ระดับ Associated Fellow ระดับ Fellow และ ระดับ Senior 
Fellow ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยในแต่ละปี (เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี) 
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2.2.2 ด้านแผน ระบบการเงินและงบประมาณ  : อธิบายถึงแผนหรือแนวทางการปรับเปลี่ยน ระบบด้านนโยบายและแผน ระบบการเงินและงบประมาณที่มีจุดเน้น 
(focused) และคล่องตัว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการสมทบการเงิน (matching) เพื่อพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา 

 
• ด้านแผน  

มหาวิทยาลัยไดน้ำระบบ STOU Objective Key Results (STOU OKR) มาใช้ในการปรับระบบการจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานด้านนวัตกรรม 
ของมหาวิทยาลัย ทั้งในแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้เชื่อมโยงทั้งองค์กร และจัดทำ OKR software เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย โดยได้กำหนด Objective และ Key Results ที่สำคัญในระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2565 – 2569) ที่จะดำเนินการภายใต้ภารกิจหลัก
ทั้ง 5 ด้านของมหาวิทยาลัย ปรากฏดังตาราง 
 

STOU Objective Key Results (STOU OKR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 
ภารกิจหลัก Objective Key Results 

ด้านการจัดการเรียน
การสอน 

1. ขยายตลาดผู้เรียนในทุกระดับ
การศึกษา เพ่ิมรายได้จากสินทรัพย์เพื่อ
สร้างความมั่นคงทางการเงิน 

1.1 การทาการตลาดเชิงรุก ทาการตลาดแบบ e-Marketing ลงไปสู่ Target Group ให้มากยิ่งขึ้น 
1.2 การใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพย์สิน ทั้งทรัพย์สินทางกายภาพ และทางปัญญา 
1.3 การสร้างความมั่นคงทางการเงินระยะยาวของ มสธ. จัดทาต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

2. รักษาการคงอยู่ของนักศึกษา ลดการ
ลาออกกลางคัน และเพิ่มอัตราการ
สำเร็จการศึกษา 

2.1 ส่งเสรมิการจัดกิจกรรมแบบเก็บคะแนนกับชุดวิชาที่สอบไม่ผ่าน (เช่น มากกว่าร้อยละ 50) เพื่อ
เพิ่มอัตราการสอบผ่านให้มากขึ้น และออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อดึงนักศึกษาเก่าให้กลับมาเรียนใหม่ให้
มากขึ้น 
2.2. ส่งเสริมการสอนเสริมผ่านทางออนไลน์ให้มากขึ้น เช่น MS-team จำแนกเปน็ 2 แบบ คือ สอน
เสริมประจาภาค กับสอนเสรมิแบบเก็บคะแนน 
2.3 ทา Cohort Study เพื่อเพิ่มอัตราการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ 
2.4 จัดหามาตรการกระตุ้นการกลับเข้ามาศึกษา เพื่อสร้างกาลังใจในการศึกษาให้เกิดความต่อเนื่อง 

3.Smart Digital Learning System 
ระบบการเรียนรู้แบบไร้รอยต่อในยุค
ดิจิทัล 

3.1 การพัฒนาหลักสูตร และชุดวิชาออนไลน์อย่างสมบูรณ์แบบ ของทกุสาขาวิชา 
3.2 การพัฒนา Learning Resources Portal & Interactive Learning Platform สามารถเข้าถึง 
Results ของมหาวิทยาลัยได้ทุกด้านและสื่อต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้ รวมทั้งแบบฟอร์มต่าง ๆ ให้
เป็นแบบออนไลน์ 
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STOU Objective Key Results (STOU OKR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 
ภารกิจหลัก Objective Key Results 

3.3 การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลในรูปแบบ AR/VR/MR 
3.4 การทา Learning Analytic โดยใช้ AI & Machine Learning 
3.5 การทา Virtual Lab ผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง 
3.6 กิจกรรมประสบการณ์วิชาชีพเสมือนจริง 

4.Digital Student Services 4.1 การพัฒนาระบบการให้บริการแก่นักศกึษาและผู้เรียนในรูปแบบดิจทิัล (Digital Student 
Service Journey) เป็นการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่ต้องใช้ Paper ตั้งแต่เริ่มสมัครและ
การลงทะเบียนจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา ผ่าน Web และ Application SISA 
4.2 การพัฒนา Application การให้บริการนักศึกษาบนอุปกรณ์พกพา 
4.3 การจัดทา Student Service Dashboard โดยนาขั้นตอนการให้บริการทั้งหมด 
4.4 การพัฒนาระบบตอบคาถามอัตโนมัติ (STOU Advice System) ในรูปแบบ Chat Bot 
4.5 การพัฒนาการให้บริการนักศึกษาเสมือนจริง ในรูปแบบ AR/VR/MR 

ด้านการวิจัย 5.Innovative Research เพือ่การช้ีนำ
ประเทศและ Online Citation 

5.1 จัดตั้งศูนย์เช่ียวชาญที่ให้ความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ชี้ทางออกให้แก่สังคมและประเทศ เช่น 
การประกาศเป็นศูนย์เช่ียวชาญด้านการสอบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 
5.2 วางระบบและกลไกการจัดทา Online Citation ที่เปน็เอกสารการสอนและผลงานวิจัย 
5.3 กาหนดเป็น PA ของด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานขอ้มูลที่ได้รับการยอมรับและคา่ Impact 
Factor ในการถูกอ้างอิงของบทความในวารสารทางวิชาการ 
5.4 ส่งเสรมินวัตกรรมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ส่งเสรมิการเป็น Future University 
เช่น Digital University 

ด้านบริการวิชาการ 
และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

6. การพัฒนาอุทยานการศึกษา นนทบุรี
และเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ
เทคโนโลยีเสมอืนจริง 
 

6.1 นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการออกแบบอุทยานการศึกษา ในรูปแบบ AR, VR หรือ Mix 
Reality เหมือนการเข้ามาสัมผัสเอง ผ่านระบบออนไลน์ มีการให้ความรูต้่าง ๆ ในทุก ๆ จุดทีส่ำคัญ ๆ 
6.2 นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการออกแบบ นนทบุรศีึกษาในรูปแบบ AR, VR หรอื Mix 
Reality 
6.3 นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการออกแบบ ศูนย์การเรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง ใน
รูปแบบ AR, VR หรือ Mix Reality 
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STOU Objective Key Results (STOU OKR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 
ภารกิจหลัก Objective Key Results 

6.4 นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการออกแบบห้องสมุด ในรูปแบบ AR, VR หรือ Mix Reality 
6.5 ร่วมมือกบัจังหวัด นนทบุรี ในการให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนาความยั่งยืนกับชุมชนใน
พื้นที่ เช่น 1 DR. 1 ตาบล ตามนโยบายกระทรวง อว. 

ด้านพัฒนาองค์กร 7. ขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ
ของโลกด้านดิจิทัล (Digital University) 
และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสู่สากล 
(EdPEx) 

7.1 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Digital University โดยใช้ระบบ Digital Mindset 
7.2 การพัฒนาองค์กรภายใต้ระบบ EdPEx 

 
• ระบบการเงินและงบประมาณ  

มหาวิทยาลัยมีแนวทางการปฏิรูประบบการเงินและงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมี 
วัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินการเกิดความคล่องตัว ยืดหยุ่น และมีมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัยในระยะยาว ดังนี ้

1. จัดทำแผนสำรองทางการเงินของ มสธ. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
2. ปรับระบบการวิเคราะห์ Productivity ของการใช้จ่ายงบประมาณ โดย ใช้หลักการวิเคราะห์ Cost Effectiveness โดยยึด 

ประโยชนส์ูงสุดของมหาวิทยาลัย แทนการวิเคราะห์จาก baseline การใช้จ่ายงบประมาณจากปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  
- Cost เท่าเดิม Effectiveness เท่าเดิม 
- Cost ลดลง Effectiveness เท่าเดิม 
- Effectiveness เพิ่มขึ้น Cost เท่าเดิม 
- Effectiveness เพิ่มขึ้น ในอัตราการเพ่ิมขึ้นมากกว่า Cost 

ส่วนในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การจัดสรร และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ ในกิจกรรมหรือโครงการที่สามารถวัดผลตอบแทนที่ 
ออกมาเป็นตัวเงินได้ ให้ใช้หลักการวิเคราะห์  Cost-Benefit Ratio โดยยึดประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย 

- ถ้าผลการวิเคราะห์ C = B จะได้ความคุ้มค่า B/C = 1.0 แปลว่า จะทำหรือไม่ทำก็ได้  ไม่จำเป็นต้องทำก็ได้  
- ถ้าผลการวิเคราะห์ C > B จะได้ความคุ้มค่า B/C ออกมาได้ < 1.0 แปลว่า ไม่อนุมัติให้ดำเนินการ ทำไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย 
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- ถ้าผลการวิเคราะห์ B>C จะได้ความคุ้มค่า B/C ออกมาได้ > 1.0 อนุมัติให้ดำเนินการได้ แต่ถ้ามีทางเลือกตั้งแต่ 2 ทางเลือกเป็นไปได้ ให้ 
ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ผลตอบแทนสุทธิ (B-C) สูงสุด   

อนึ่งกรณีที่เป็นกิจกรรมหรือโครงการที่ใช้ระยะเวลามากกว่า 1 ปีต่อเนื่อง ให้แปลงการวิเคราะห์โดยปรับการวิเคราะห์เป็นมูลค่าปัจจุบัน  
(Present Value) ด้วยโดยเน้น  

3. ปรับเปลี่ยนจากการใช้ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ เป็นการใช้ 
ระบบการบริหารทรัพยากร ERP (Enterprise Resource Planning) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล และจะทำให้องค์กรสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ และสามารถใช้
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยระบบ ERP จะทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูล และกระบวนการทั้งหมดที่เกิดขึ้นในองค์กรนั้นให้สามารถทำงานร่วมกันได้
เป็นระบบเดียว และเป็นการทำงานแบบ Real time ทันต่อการใช้งาน โดยมหาวิทยาลัยมีแผนการดำเนินงาน ดังนี้  
 

แผนการดำเนินงาน รายละเอียด 
1 การเตรียมการเบื้องต้น  
(Project Preparation) 

ประกอบด้วย กำหนดทีมงานของโครงการ   วางแผนโครงการและวิธีการปฏิบัติงาน   ศึกษาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัต ิ
ประชุมเริ่มโครงการ   และอบรมเบ้ืองต้นการทำงานนระบบ ERP 

2 การออกแบบระบบ  
(Business Blueprint) 

ประกอบด้วย ศึกษาความต้องการ และการทำงานในปัจจุบัน   ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานกับส่วนกลาง  จัดทำเอกสารออกแบบ
เบื้องต้น  ทดสอบความครบถ้วนถูกต้องกับส่วนงาน  จัดทำเอกสารการออกแบบระบบใหม่  นําเสนอระบบตัวอย่างเพื่อการอนุมัติ  วาง
แผนการดําเนินงาน กำหนดขั้นตอนการโอนย้ายข้อมูล 

3 การพัฒนาติดตั้งระบบ  
(Realization) 

ประกอบด้วย ปรับแต่งระบบ  ทดสอบระบบแยกตามระบบย่อย  ทดสอบระบบการเชื่อมโยง  สาธิตระบบ  อบรมผู้ใช้งานหลัก   จัดเตรียม
ข้อมูลเพื่อการทดสอบระบบ  ทดสอบระบบโดยผู้ใช้งานหลัก  สรุปผลการทดสอบ 

4 การเตรียมการขั้นสุดท้าย 
(Final Preparation) 

ประกอบด้วย อบรมผู้ใช้งานจริง  กำหนดสิทธิการใช้งานระบบ  จัดอบรมผู้บริหาร  โอนย้ายข้อมูล 

5 ใช้งานจริง-ให้การสนับสนนุ  
(Go Live & Support) 

ประกอบด้วย เริ่มใช้งานจริง  ให้การสนับสนุน  อบรมการปรับแต่งระบบ 
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2.2.3 ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์  : อธิบายถึงแผนหรือแนวทางการปรับเปลี่ยน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ภายในต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษา ให้
คล่องตัวและเอื้อต่อการทำงาน ของบุคลากรที่เน้นผลลัพธ์ ความสำเร็จของงาน 

 
มหาวิทยาลัยมีแนวทางการปรับเปลี่ยน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ภายในต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับการปฏิรูปและการปรับปรุง /  

พัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางในอนาคต ทั้งในส่วนของการจัดการเรียนการสอน การบริหารวิชาการ การบริการการศึกษาและนักศึกษา รวม
ไปถึงการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย ได้แก ่

• การจัดสอบกลางภาค การจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในรูปแบบออนไลน์ การฝึกเสริมทักษะในรูปแบบออนไลน์ การ 
ให้บริการการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ การจัดการสอนเสริมออนไลน์ ออกแบบการเรียนการสอนบนฐานสมรรถนะเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองอิงสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบ
เสมือนจริง (ออนไลน์สมบูรณ์แบบ) การสอบออนไลน์ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนระดับต่ำกว่าปริญญาตรีในรูปแบบโมดูลล่า เป็นต้น 

• วางระบบการบริหารเงินรายไดแ้ละทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  โดยมีขอบังคับฯ วาดวยการบริหารเงินรายไดและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2561 ที่ปรับปรุงและประกาศใชเปนกรอบหลัก รวมถึงวางระบบการบริหารกองทุนของมหาวิทยาลัย โดยศึกษาและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ กองทุนตาง ๆ วัตถุประสงค 
จํานวนเงินทุน ระเบียบที่เกี่ยวของ ผูบริหารกองทุน ผูรับผิดชอบในการออก ระเบียบบริหารกองทุนนั้น ๆ และขอมูลประกอบอื่น ๆ เพือ่วางระบบบริหารกองทุนฯ ใหสอดคลองกับ
ภารกิจ หลักของมหาวิทยาลัย และมุงใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ได้แก่ กองทุนทั่วไป  กองทุนสำรอง   กองทุนเพื่อการจัดการศึกษา  กองทุนการวิจัย  
กองทุนบริการวิชาการแก่สังคม  กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  กองทุนทรัพยากรบุคคล  กองทุนพัฒนาบรรณสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษาทาง ไกล  กองทุนพัฒนา
องค์กรและสินทรัพย์ และกองทุนที่มีผู้บริจาค (ดำเนินการแล้ว) 

• การเทียบวิทยฐานะการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล การให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล  
(ดำเนินการแล้ว) เป็นต้น 
 
2.2.4 ด้านระบบธรรมาภิบาล :  อธิบายถึงแผนหรือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบธรรมาภิบาลภายในสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ภารกิจ ความ
โปร่งใส ในทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา คณะ ส่วนงาน อาจารย์ และบุคลากรสนับสนุน 

 
 ในส่วนของการส่งเสริมและพัฒนาระบบธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมีแผน / แนวทางการดำเนินงาน ดังน้ี 

• จัดทำ “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย หลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔”  เพื่อให้เป็นไปตาม 
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บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกำหนดให้นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ต้องยึดมั่น         
ในหลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ (รายละเอียดปรากฎในผนวก) ทั้งนี้ ยกตัวอย่าง เช่น  
 

ผู้รับผิดชอบ หลักธรรมาภิบาล 
 

ผู้รับผิดชอบ หลักจริยธรรม 

มหาวิทยาลัย (๑) การบริหารการศึกษาต้องสอดคล้องและ
ตอบสนองต่อนโยบายและความต้องการของ
ระบบการศึกษาไทย 
(๒) กระบวนการบริหารการศึกษาต้องมี
ประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล 
(๓) การดำเนินงานการศึกษาทุกขั้นตอนต้อง
โปร่งใสและมีเหตุผล 
(๔) การดำเนินงานด้านการศึกษาต้องมี
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ต่อ
มหาวิทยาลัยและสังคม 
(๕) การใช้ทรัพยากรต้องให้คุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
(๖) การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มี
ส่วนร่วมในการรับรู้ แสดงความคิดเห็น และ
ร่วมกระบวนการพัฒนาการศึกษา 

นายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บริหาร บุคลากร 
และนักศึกษาต้องยึดมั่นใน
ข้อกำหนดจริยธรรม 

(๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๒) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
(๓) กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
(๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 
(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
(๗) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
(๘) ละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งไม่
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ หรือกระทำการที่มีลักษณะขัดแย้งทางผลประโยชน์กับทาง
มหาวิทยาลัยอันเกี่ยวเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ 
(๙) ละเว้นการนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
(๑๐) ไม่ใช้อำนาจข่มขู่ คุกคาม หรือล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้อื่น 
(๑๑) รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่หรือจากความไว้วางใจ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่มหาวิทยาลัย นักศึกษา และผู้รับบริการ 
(๑๒) เคารพในความเสมอภาค ความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ 
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม 
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอื่นใด 

 
นอกจากนี้ในข้อบังคับฯ ดังกล่าว ได้กำหนดกลไกในการส่งเสริม ตรวจสอบและบังคับใช้หลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรมขององค์กร ตั้งแต่ การแต่งตั้ง

คณะกรรมการ ตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากบุคคลซึ่งเป็นกลางและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเพื่อทำ
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หน้าที่เป็นคณะกรรมการในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัย  การวางระบบการบังคับใช้หลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม ได้แก่ การส่งเสริม 
เผยแพรแ่ละประชาสัมพันธ ์การดำเนินการทางจริยธรรม และการอุทธรณ ์เป็นต้น 

• ส่งเสริมการบริหารราชการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑฺ์การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน 
ภาครัฐ (ITA) เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี (ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 = ร้อยละ 80.44, ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 = ร้อยละ 79.89, ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 = ร้อยละ 91.55, ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 = ร้อยละ 92.11)  

 

   โดยจัดให้มีแผนปฏิบัติการรายปีและแนวทางการติดตามและประเมินผลของแนวการปฏิรูประบบบริหารในสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 ด้าน ผ่านผลผลิต
ระดับกิจกรรม / โครงการของแผนปฏิบัติราชการประจำปใีนแต่ละปงีบประมาณของมหาวิทยาลัย ดังนี้  

แผนปฏิรูปทั้ง 4 ด้าน ผลผลิตระดับกิจกรรม /โครงการ 
ในแผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณของ มสธ. 

ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ) 
2566-2570 (5 ปี) 

2566-2568 (3 ปี) 2569-2570 (2 ปี) 
2566 2567 2568 2569 2570 

• ด้านการบริหาร
บุคลากร 
 

• ผลผลิตการบริหารทรัพยากรบุคคล   
1. กิจกรรมการประเมินและวางแผนแผนอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย 

1.1 ว่าจ้างที ่ปรึกษาภายนอกที่มีความเชี ่ยวชาญมาดำเนินการและให้
คำแนะนำเกี่ยวกับ Manpower post-audit 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

  

1.2 วางระบบความก้าวหน้าหนาในอาชีพของบุคลากรที่มีตอการสอนและ
การสนับสนุน การเรียนรูในระบบการสอนทางไกล (เริ่มดำเนินการ
ปีงบประมาณ 2564) 

     

 • ผลผลิตการพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล  
(อบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน) 
1. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนทางไกล    
2. กิจกรรมพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย  

 

✓ 
 

✓ 
 

✓ ✓ ✓ 
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แผนปฏิรูปทั้ง 4 ด้าน ผลผลิตระดับกิจกรรม /โครงการ 
ในแผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณของ มสธ. 

ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ) 
2566-2570 (5 ปี) 

2566-2568 (3 ปี) 2569-2570 (2 ปี) 
2566 2567 2568 2569 2570 

 • ผลผลิตการพัฒนาผู้สอนและผู้สนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการสอนทางไกล
ตามมาตรฐานวิชาชีพการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู ้ขององค์กร 
Advance Higher Education (AHE) 
1. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอน

และการสนับสนุนการเร ียนร ู ้  Professional Standards Framework 
(PSF) 

2. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม THE SMART Principle  
3. กิจกรรมการสนับสนุนผู้สอนและผู้สนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการสอน

ทางไกลตามมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้  
Professional Standards Framework (PSF)   

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 • ผลผลิตการให้บริการและฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากร 
นักศึกษา และบุคคลภายนอก 
1. กิจกรรมให้บริการและฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากร นักศึกษา 

และบุคคลภายนอก 
(จัดทำแผนพฒันาทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัย- 
ธรรมาธิราช และเตรียมออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม) 

จัดทำ
แผนและ
ออกแบบ
หลักสูตร 

✓ 
(อบรม) 

✓ 
(อบรม) 

✓ 
(อบรม) 

✓ 
(อบรม) 

• ด้านแผน ระบบการเงิน
และงบประมาณ 

• ผลผลิตสนับสนุนด้านนโยบายและแผน 
1. กิจกรรมการบริหารยุทธศาสตร ์

(นำระบบ STOU Objective Key Results (STOU OKR) มาใช้ในการ
ปรับระบบการจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานด้านนวัตกรรม  

 
✓ 
 
 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 
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แผนปฏิรูปทั้ง 4 ด้าน ผลผลิตระดับกิจกรรม /โครงการ 
ในแผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณของ มสธ. 

ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ) 
2566-2570 (5 ปี) 

2566-2568 (3 ปี) 2569-2570 (2 ปี) 
2566 2567 2568 2569 2570 

2. กิจกรรมการบริหารแผนและงบประมาณ 
2.1 ปรับระบบการวิเคราะห์ Productivity ของการใช้จ่ายงบประมาณ  

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

2.2 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร ERP (Enterprise Resource 
Planning แทนการใช้ระบบ 3 มิต)ิ 

เริ่มระบบการเงินและ
งบประมาณ 

ขยายสู่ระบบอื่น 

 3. กิจกรรมการพัฒนาและปรับปร ุงระบบบริหารการต ิดตามและ
ประเมินผล  
(พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ : STOU NEXT) 

วางระบบ 
และ

พัฒนา
ระบบ 

ประเมินตามระบบใหม ่

• ผลผลิตการสนับสนุนด้านการเงินและบัญชี   
(จัดทำแผนสำรองทางการเงินของ มสธ. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

✓ 
 

ดำเนินการตามแผนฯ 

• ด้านกฎ ระเบยีบ 
ข้อบังคับ หลกัเกณฑ ์

• ผลผลิตการสนับสนุนการบริการด้านวินัยและนิติการ 
1. กิจกรรมการตรวจ/ยกร่างข้อบังค ับ ระเบียบ ประกาศ คำสั ่งของ

มหาวิทยาลัย  
2. กิจกรรมงานอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณ 
3. กิจกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพกฎหมาย 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

• ด้านระบบธรรมาภิบาล 

    
สำหรับการติดตามและประเมินผล : ผ่านระบบบริหารผลการปฏิบัติงานใหม่ โดยจะเน้นพัฒนาระบบการรายงานผลเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญสำหรับใช้ 

ในการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ทั้งในระดับองค์กรและบุคคลที่เรียกใหม่ว่า “STOU NEXT” ที่ผนวกรวมทั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายภารกิจพื้นฐานงาน
ประจำในแผนปฏิบัติราชการประจำปีและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่อนาคต โดยการถ่ายทอด OKR ระดับสถาบันสู่หน่วยงาน ซึ่ง
แบ่งการรายงานเป็น 3 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน (ต.ค.-มี.ค.) รอบ 9 เดือน (ต.ค.-มิ.ย.) และรอบ 12 เดือน (ต.ค.-ก.ย.)   
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ส่วนที่ 2 แผนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา 
2.3 แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบนัอุดมศึกษา แผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทาง ตาม ความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้าน
อื่น 

 
2.3.1 หลักการและแนวคิดในการดำเนินการจัดทำแผนฯ ระบุความสอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปกติ รวมทั ้งการต่อยอดจากฐานเดิมของ
สถาบันอุดมศึกษา 

 

• หลักการและแนวคิดในการดำเนินการจัดทำแผนฯ 
1. การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก การคาดการณ์ในอนาคต ที่ส่งผลต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  ดังนี ้

1.1  สภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ การปฏิรูปมหาวิทยาลัยเพื่อแก้ไขปัญหาระบบการศึกษาทางไกล และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เช่น  
จำนวนนักศึกษาใหม่ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง การออกกลางคันของนักศึกษาเพิ่มขึ้น และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ลดลง ตลอดจนสถานการณ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย รายรับ
ลดลง รายจ่ายเพิ่มขึ้น รวมถึงการปรับรูปแบบการเรียนการสอน การบริหารจัดการ เพื่อการรองรับการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ เป็นต้น 

1.2  สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก ่แนวโนม้โครงสร้างประชากรโลก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) แผนยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ปี แผนแม่บทเฉพาะกิจอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19  ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  พระราชบัญญัติอุดมศึกษา พ.ศ. 
2562  กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 และ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามภาพ 
     
  

 

แผนพัฒนาความเป็นเลิศ 

ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ระยะ 5 ปี (2566-2570) 
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• New Skill ให้กับบคุลากรวิชาชีพต่าง ๆ  

• Connected Open & Distance 

Learning 

• Digital University 
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2.3.2 การวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง (Potential & Performance) ให้ระบุศักยภาพ ที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

   
• จากผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 4 กลุ่ม (เดิม) จำนวน 32 ตัวชี้วัด ตลอดจนผลการประเมิน 

ตนเองในระบบประเมินตนเองเพื่อจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (UCLAS) พบว่า ถึงแม้มหาวิทยาลัยจะมี Potential & Performance ที่ดีในภาพรวม ปรากฎอยู่ใน
กลุ่มที่ 3 การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (Area-Based and Community) หรือ กลุ่มที่ 5 การผลิตและการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะ (Development of 
Professionals and Specialists) รวมไปถึง Potential & Performance ของตัวช้ีวัดบางตัวที่มหาวิทยาลัยมีผลการดำเนินงานที่ดีและกระจายไปยังกลุ่มต่าง ๆ (รายละเอียดตาม
ภาพผนวก : ผลการประเมินตนเอง) แต่ที่สำคัญ คือ ส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดไม่สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยเปิด (รายละเอียดตามภาพผนวก) และเป็นตัวชี้วัดผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมากว่าทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นเหตุผลที่สำคัญที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไม่ขอจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตาม
กฎกระทรวง ข้อ ๓ ให้จัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่ม ดังต่อไปนี้ (๑) กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (๒) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้า งนวัตกรรม (๓) 
กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (๔) กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา (๕) กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจาเพาะ (๖) กลุ่มอื่นตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนด และเลือกที่จะดำเนินการตามข้อ ๑๙ สถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ได้สังกัดกลุ่มใดตามกฎกระทรวงนี้ ให้ดำเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนด้านการ
อุดมศึกษา รวมถึงภารกิจ วัตถุประสงค์ และพันธกิจตามกฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา นั้น ให้เกิดความเป็นเลิศตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน ข้อ 2.1.3 เป้าหมายการ
พลิกโฉมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมกันนั้นก็ได้สร้าง Potential & Performance ของตนเองที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการเรียนการสอน
ทางไกล โดยนำประโยชน์ของผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดทั้งที่ได้คะแนน และไม่ได้คะแนนมาสนับสนุนการความเป็นเลิศเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ 
    

    

คุณลักษณะเฉพาะ
ของมหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช 

ตัวชี้วัดที่ไม่สะท้อน
ศักยภาพและผลการ

ดำเนินการที่แท้จริงของ
มหาวิทยาลัยที่ผ่านมา 

43 ปี 

เลือก“ไม่สังกัดกลุ่ม”โดยเลือก
ปฏิบัติตามข้อ 19 ตามกฎกระทรวง 
และดำเนินตามนโยบายยุทธศาสตร์

การพัฒนาความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัย 

ตาม พรบ.มสธ. 2521 ของตนเอง 

การสร้าง Potential & 
Performance ใหม่ ที่สอดคล้องกับ

มหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียน 

การสอนทางไกล 

เป้าหมายแผนพัฒนา
ความเป็นเลิศ 

ของมสธ. 
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Potential 
( 3 สร้าง) 

Performance เป้าหมาย 
แผนพัฒนาความเป็นเลิศของ มสธ. 

1. การสร้าง “คนไทย” 
ให้มีทักษะใหม ่(New Skill) ที่
สอดคล้องกับยุค Disruption 
1.1 ขยายตลาดและเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย
ใหม่ๆ  
1.2 กลุ่มผู้ทำงานต่างด้าว 
1.3 ผู้สูงอาย ุ

1.1 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนคนไทย และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
Outstanding Performance ผู ้สำเร็จการศึกษาจำนวน 38 รุ ่น รวม 
582,246 คน และในที่นี้เป็นผู้พิการ (2558-2562) รวม 728 คน 
1.1-1 การรับเข้านักศึกษา และผู้เรียน (ไม่จำกัดรับ, ไม่มีโอกาสได้ศึกษา

อุดมศึกษาในระบบ, ไม่จำกัดวัย, กลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ต้องขัง ผู้
พิการ เป็นต้น) 

1.1-2 การเพิ่มพูนวิทยฐานะ การเพิ่มคุณภาพชีวิต และทักษะในการ
ดำรงชีวิตวิถีใหม่ ตามหลักการศึกษาตลอดชีวิต 

1.1-3 การผลิตบัณฑิต / พัฒนากำลังคนของประเทศ ที่มีทักษะใหม่ 
(New Skill) มีคุณภาพ มาตรฐานได้รับการรับรองคุณวุฒิทาง
วิชาชีพและ กพ. มีศักดิ ์และสิทธิ ์เท่ากับมหาวิทยาลัยของรั ฐ    
อื่น ๆ การได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บัณฑิต และมหาวิทยาลัย  
อื่น ๆ ในการรับเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

เป้าหมายที่ 1  การขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อ
เร ียนร ู ้ตลอดชีว ิต ให ้ก ับประชาชนคนไทยไปยัง
กลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น โดยใช้ระบบการเรียนการ
สอนทางไกล (Education for all by ODL)   
 
 
เป้าหมายที่ 3  ผลิตบัณฑิต การวิจัยนวัตกรรม และ
การบริการว ิชาการแก่ส ังคม เพื ่อตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน  
โดยใช้กลไกระบบการศึกษาทางไกล 
 

2. การสร้าง “องค์ความรู้”ผ่านระบบ
จัดการศึกษาทางไกลที่มีคุณภาพสูง  
2.1 เน้นการเรียนการสอนออนไลน์
สมบูรณ์แบบในทุกระดับการศึกษา 
2.2 ต่อยอด e-Book Publication 
2.3 Virtual Lab. 

2. การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนา ชุมชน พื้นที่ ประเทศ ผ่าน
ระบบการศึกษาทางไกล 

3. การพัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ  ใน
รูปแบบของตำรา Outstanding Performance 1,163 ชุดวิชา 
(ข้อมูลล่าสุดภาค 1/64) 

4. ความเป็นนานาชาต ิ
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Potential 
( 3 สร้าง) 

Performance เป้าหมาย 
แผนพัฒนาความเป็นเลิศของ มสธ. 

3. การสร้าง “นวัตกรรม” 
ในการเป็น Digital University 
3.1 การหลอมรวมทรัพยากรการเรียนรู้
แบบดิจิทัล 
3.2 Student Digital Service 
Journey + service dashboard 
monitoring 
3.3 การขับเคลื่อนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ ผา่น Digital 
Transformation Plan (6 แผนงาน 
39 โครงการ) 

5. ความเป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาทางไกล 
• การขับเคลื่อนแบบจำลองของ ODL ที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้นำใน

ระบบการเรียนการสอนทางไกลของโลก 
Outstanding Performance 
1) ได้รับรางวัล AWARD OF EXCELLENCE จาก THE INTERNATIONAL 
COUNCIL FOR DISTANCE EDUCATION และ THE 
COMMONWEALTH OF LEARNING ป ี2538 ในประเภทสถาบันที่มี
ความเป็นเลิศ ในด้านการจัดการศึกษาทางไกล โดยคัดเลอืกจาก
สถาบันการศึกษาที่ได้รับ การเสนอช่ือเข้ารับรางวัลทั้งหมด 79 ประเทศทัว่
โลก เป็นสถาบนัเดียวที่ไดร้ับ รางวัลนี้ในฐานะที่มหาวิทยาลยัปฏิบัติภารกิจ
เป็นเลิศ ในด้าน การขยายโอกาสทางการศึกษาการ พัฒนาเทคนิคด้านการ
เรียน การสอน ทางไกลและการสนับสนุนการศึกษาทางไกลใน
ระดับประเทศและระดับภูมิภาค 
2) รางวัลการบริหารดีเด่นแห่งเอเชีย THE ASIAN MANAGEMENT 
AWARD ป ี2536 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับรางวัล THE 
ASIAN MANAGEMENT AWARD สาขาการพัฒนาการบริหารดีเด่น จาก 
THE ASIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT รางวัลนี้เป็นรางวัลสำหรับ
องค์การ หรือบริษัทที่มผีลงานการบริหารดีเด่นในด้านต่าง ๆ จาก 6 
ประเทศ ประกอบด้วย ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 
และไทย 

เป้าหมายที่ 2  นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัด
การศึกษาทางไกลให้เป็น Digital University 
เป้าหมายที่ 4  สร้าง Digital ODL Content ภายใต้
ระบบนิเวศ ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21  
เป้าหมายที่ 5  เป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยเปิด ใน
การสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในระดับประเทศ และนานาชาติที่เน้นออนไลน์
สมบูรณ์แบบ 
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2.3.3 การกำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ อววน. และกิจกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 

 
เป้าหมาย 

แผนพัฒนาความเป็นเลิศของ มสธ. 
ความสอดคลอ้งเชื่อมโยงกบัเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์  

และแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ อววน. และกิจกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
เป้าหมายที่ 1  การขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ให้กับประชาชนคนไทยไปยัง
กลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น โดยใช้ระบบการเรียนการ
สอนทางไกล (Education for all by ODL) 
 
เป้าหมายที่ 2  นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัด
การศึกษาทางไกลให้เป็น Digital University 
 
เป้าหมายที่ 3  ผลิตบัณฑิต การวิจัยนวัตกรรม และ
การบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยใช้
กลไกระบบการศึกษาทางไกล 
 
เป้าหมายที่ 4  สร้าง Digital Content ภายใต้ระบบ
นิเวศ ให้เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
เป้าหมายที่ 5  เป็นต้นแบบของ มหาวิทยาลัยเปิด ใน
การสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในระดับประเทศ และนานาชาติ 

เป้าประสงค ์
1) คนไทยมีสมรรถนะและทักษะสูง เพียงพอในการพลิกโฉมประเทศให้ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน  

ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนากำลังคนสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน 
 

จุดมุ่งเน้นของนโยบาย (High-Priority Policy) 
  4.  ผู้สูงอายุมีศักยภาพและโอกาสอย่างเต็มที่ในการพ่ึงตนเอง มีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สงัคม เพื่อ 

รองรับสังคมสงูวัย โดยมีเป้าหมายว่า ผู้สูงอายุไทยที่สามารถพึ่งตนเองได้ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม มีสัดส่วนที่
สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ภายใน 5 ปี 

6. ประเทศไทยสามารถสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงและเป็นศูนย์กลางกำลังคนระดับสูงของอาเซียน โดยการ 
พลิกโฉมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และสอดรบักับปรัชญาการอุดมศึกษาไทย
ใหม่ โดยมีเป้าหมายว่า  

- กำลังคนที่ผลิตโดยระบบอุดมศึกษาทุกคน มคีุณธรรม จริยธรรม เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่จำเป็น 
ควบคู่กับการมีสมรรถนะสูงดา้นวิชาชีพและวิชาการ ภายใน 5 ปี 
 

แผนงานภายใต้ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
แผนงานที่ 4.1 พลิกโฉมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้ประเทศไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงเพียงพอ 

ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และการพัฒนาแห่งอนาคต และสอดรับกับปรัชญาการอุดมศึกษาไทยใหม่ 
แผนงานที่ 4.2 พลิกโฉมมหาวิทยาลัยให้เป็นเลิศตามบทบาทการสร้างกำลังคน การสร้างองค์ความรู้  



ส่วนที่ 2 หน้า 27 
 

เป้าหมาย 
แผนพัฒนาความเป็นเลิศของ มสธ. 

ความสอดคลอ้งเชื่อมโยงกบัเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์  
และแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ อววน. และกิจกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยี นวตักรรม และการพัฒนาพื้นที่และประเทศ 
 
แผนงานสำคญั (Flagship) ตามจุดมุ่งเนน้นโยบาย ประกอบด้วย 

1. พัฒนาการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) ของอาเซียน รวมถึงด้านศาสตร์โลกตะวันออก  
2. พัฒนากำลังคนที่ผลิตโดยระบบอุดมศึกษา ให้มคีุณธรรม จริยธรรม เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่จำเป็น 

ควบคู่กับการมีสมรรถนะสูงดา้นวิชาชีพและวิชาการ 

 
 

2.3.4 การวิเคราะห์และกำหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตามยุทธศาสตร์ตาม 5 กิจกรรมหลัก 

 
ตามที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เลือกการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษากฎกระทรวงการจัดกลุ่มอุดศึกษา 2564 โดยเลือกดำเนินการตาม “ข้อ 19  

สถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ได้สังกัดกลุ่มใดตามกฎกระทรวงนี้ ให้ดำเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนด้านการอุดมศึกษา รวมถึงภารกิจ วัตถุ ประสงค์ และพันธกิจตาม
กฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา นั้น ให้เกิดความเป็นเลิศตามเป้าหมายที่กำหนด” พร้อมกำหนดเป้าหมายพลิกโฉม / แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ไว้ 5 ข้อ 
ดังนี ้

1. การขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้กับประชาชนคนไทยไปยังกลุ่มเป้าหมายที่กว้ างขึ้น โดยใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกล 
(Education for all by ODL)   

2. นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการศึกษาทางไกลให้เป็น Digital University 
3. ผลิตบัณฑิต การวิจัยนวัตกรรม และการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยใช้กลไก

ระบบการศึกษาทางไกล 
4. สร้าง Digital Content ภายใต้ระบบนิเวศ ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
5. เป็นต้นแบบของ มหาวิทยาลัยเปิด ในการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในระดับประเทศ และนานาชาต ิ
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เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยเลือก มหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานตาม 
กิจกรรมหลักทั้ง 5 ของการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศ ได้แก่  1) กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 2) การพัฒนาและแสวงหาบุคลากร 3) ความเป็นนานาชาติ 
4) การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม และ 5) การสร้างแพลทฟอร์มความร่วมมือ ซึ่งมีรายละเอียดการดำเนินงานของกิจกรรมในแต่ละด้าน ดังนี้ 

 
  

1. วางแบบจำลองระบบการศึกษาทางไกล มสธ. (แผน มสธ. 2561) ซึ่งแสดงแนวคิดและขั้นตอนที่สำคัญในการจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษา 
ทางไกลของมหาวิทยาลัย จำแนกเป็นระดับแนวคิด และระดับที่ประยุกต์ให้รองรับการจัดการศึกษาตามระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยในระดับต่าง ๆ คือ ระดับปริญญา
ตรี ระดับบัณฑิตศึกษาและระดับต่ำกว่าปริญญา โดยให้สามารถรองรับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตามแผน มสธ. 2561 ที่หลากหลาย คือ สภาพแวดล้อมการศึกษาทางไกล (open 
and distance learning environment) สภาพแวดล้อมเสมือนจริง (virtual learning environment) และสภาพแวดล้อมแบบกิจกรรมร่วมเรียนรู ้ (blended learning 
environment) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (ดำเนินริเริ่มแล้วในปีงบประมาณ 2562) 

1.1 ระดับแนวคิด   แสดงมุมมองพ้ืนฐานขององค์ประกอบสำคัญในการจัดการเรียนการสอนทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยแต่ละ 
องค์ประกอบจะแสดงคำอธิบาย ขอบเขต พร้อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้ง 9 องค์ประกอบ ดังนี้  

กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ได้แก่ เทคโนโลยีและระบบแวดล้อมสำหรับการเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนสมัยใหม่และเน้นประสิทธิภาพการเรียนรู้
ในสถานการณ์โรคระบาดของ COVID-19 การพัฒนาหลักสูตรตามทิศทางของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เช่น หลักสูตรที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
ในอุตสาหกรรม หรือหลักสูตรพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น การ Upskill/Reskill คนในวัยทำงาน โดยเน้นความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเป็นตัวตั้งและเสริมด้วยการทำงาน
ร่วมกับพันธมิตรที่เก่ียวข้อง การพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของนิสิต นักศึกษา เช่น active learning และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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องค์ประกอบที่ 1) ปรัชญาและวิสัยทัศน์ เป็นแนวทาง
กว้างๆ สำหรับการดำเนินงานของหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
ปรัชญาการเรียนการสอนทางไกลและเน้นการศึกษาเล่าเรียนด้วย
ตนเอง จากแหล่งความรู้และวิทยาการที่จัดในรูปฐานความรู้ผ่านเสื่อ
ประสมประเภทต่างๆ และแหล่งวิทยาการในชุมชนและสังคม 

องค์ประกอบที่ 2) สภาพปัญหา และความต้องการของ
สังคม เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสภาพสังคม (โครงสร้างพื้นฐานของสังคม 
และของนักศึกษา/ผู้เรียนโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ จิตภาพและสังคม ที่มีผลกระทบต่อวิถีการศึกษาเล่า
เรียนของนักศึกษา/ผู้เรียน) ปัญหาสังคม (จุดอ่อน สภาพบีบคั้น 
และข้อจำกัด ที ่เกี ่ยวกับหรือเป็นผลมาจากการด้อยคุณภาพด้าน
กำลังคน) และความต้องการของสังคม (ข้อมูลที่สะท้อนสิ่งที่สังคม
คาดหวังเพ่ือให้ได้ก าลังคนที่มีคุณลักษณะ ความรู้ และประสบการณ์) 
เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา/ฝึกอบรม 

องค์ประกอบที่ 3) ผู้เรียนและมาตรฐานบัณฑิต ผู้เรียน เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษา อายุ อาชีพ สถานภาพทางสังคม  
และความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ และความคาดหวังของ ผู้เรียน ส่วนมาตรฐานบัณฑิตครอบคลุมมาตรฐานที่ระบุในกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิมาตรฐานผลการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ด้านปัญญา ด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น รวมทั้งมาตรฐานหรือสมรรถนะวิชาชีพ 

องค์ประกอบที่ 4) บริบท และสภาพแวดล้อมทางการศึกษา บริบทการศึกษาครอบคลุมสถานการณ์และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ที่เป็นตัวแทนของ 
สถานการณ์และสภาพแวดล้อม ที่บัณฑิต/ผู้สำเร็จการศึกษาจะออกไปเผชิญชีวิตและการงานอย่างแท้จริง 

องค์ประกอบที่ 5) หลักสูตร เป็นมวลประสบการณ์ที่มุ่งจะถ่ายทอดไปสู่นักศึกษา/ผู้เรียน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เป็น 
หลักสูตรที่อิงประสบการณ ์ที่จัดเนื้อหาสาระของแต่ละหลักสูตรในลักษณะบูรณาการเพื่อให้ประสานสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมในรูปของชุดวิชา 

องค์ประกอบที่ 6) ชุดการสอนทางไกล เป็นชุดการสอนแบบเรียนด้วยตนเอง ที่เป็นแหล่งความรู้ อันครอบคลุมสื่อหลักและสื่อเสริม 
องค์ประกอบที่ 7) การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เป็นวิธีการและช่องทางการถ่ายทอดเนื้อหาสาระและประสบการณ์ โดยให้สอดคล้องสัมพันธ์ 

กับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบเรียนด้วยตนเองในลักษณะต่าง ๆ 
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องค์ประกอบที่ 8) การประเมิน เป็นการตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพขั้นสุดท้าย ทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา/ผู้เรียน 
อย่างครบวงจร และการประเมินเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ 

องค์ประกอบที่ 9) การประกันคุณภาพ เป็นการตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพขั้นสุดท้าย ทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา/ 
ผู้เรียนอย่างครบวงจร การประเมินหลักสูตรและชุดวิชา และการประเมินเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ 
 

1.2  ระดับการประยุกต์ให้เหมาะสมกับการศึกษาในระดับต่าง ๆ ได้แก ่
1.2.1 ระดับปริญญาตรี ลักษณะสำคัญของแบบจำลองระบบการศึกษาทางไกล มสธ. 2561 หรือ แผน มสธ 2561 ระดับปริญญาตรี ปรากฏใน 2  

องค์ประกอบ คือ 6.0 พัฒนาชุดการสอนทางไกล 7.0 ถา่ยทอดความรู้และประสบการณ์และ 8.0 ประเมินระบบการศึกษาโดยมีฐานสำคัญคือ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่จำแนก
ออกเป็น 3 สภาพแวดล้อม โดยแต่ละสภาพแวดล้อมสัมพันธ์กับการจัดการศึกษา คือ 

1. การจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล โดยพัฒนาชุดการสอนแบบเรียนด้วยตนเอง อิงสภาพแวดล้อมการศึกษาทางไกล (open and  
distance learning environment) ด้วยการกำหนดเนื้อหาสาระทางวิชาการผ่านสื่อการสอนหลักทีมีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ ในรูปเอกสารการสอนและอื่นๆ และมีสื่อเสริม เช่น 
รายการวิดีโอ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอย่างอื่นที่เอ้ือต่อการศึกษาด้วยตนเอง โดยไม่เข้าห้องเรียนตามปกติ 

2. การจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล โดยพัฒนาชุดการสอนแบบเรียนด้วยตนเอง อิงสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (virtual learning  
environment) ด้วยการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อบริหารและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์บนแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ ( learning 
management platform) ทั้งการจัดส่งเนื้อหาสาระทางวิชาการในรูปสื่อดิจิทัล และปฏิสัมพันธ์ทั้งระหว่างผู้เรียนและกับอาจารย์ผู้สอน การวัดและประเมินผล ตล อดจนการ
จัดบริการอันเอ้ืออำนวยต่อการเรียนรู ้
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3. การจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล โดย
พัฒนาชุดการสอนแบบเรียนด้วยตนเอง กับกิจกรรมร่วม
เรียนรู้ (blended learning environment) ด้วยการกำหนด
เนื้อหาสาระทางวิชาการผ่านสื่อการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ที่
สนับสนุนการศึกษาในยุค 4.0 ร่วมกับการจัดกิจกรรมร่วม
เรียนรู้กับคณาจารย์ผู้สอน/วิทยากรประจ าชุดวิชา และกับ
นักศึกษาด้วยกัน ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อเติม
เต็มความรู้ ทักษะ และเจตคติอันดีจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
สู่การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (community of learners) 
 
 
 

 
1.2.2 ระดับบัณฑิตศึกษา แบบจำลองระบบการศึกษาทางไกล มสธ. 2561 หรือ แผน มสธ. 2561 ระดับบัณฑิตศึกษา ครอบคลุมการศึกษาเหล่าน้ี  

คือ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 ปีระดับปริญญาโท (แผน ก 1 และ ก2 และแผน ข) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และระดับปริญญาเอก (แบบ ก1 และแบบ ก2) โดย
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คือ การจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล โดยพัฒนาชุดการสอนแบบเรียนด้วยตนเอง กับกิจกรรมร่วม
เรียนรู้ (blended learning environment) จากสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ข้างต้น ลักษณะสำคัญของแบบจำลองระบบการศึกษาทางไกล มสธ. 2561 หรือ แผน มสธ. 2561 
ระดับบัณฑิตศึกษาปรากฏใน 3 องค์ประกอบ คือ 6.0 พัฒนาชุดการสอนทำงไกล 7.0 ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์และ 8.0 ประเมินระบบกำรศึกษา โดยให้ความสำคัญ
กับลักษณะการเรียนตามระดับการศึกษาและจำแนกย่อยตามแผนการศึกษา โดย 

6.0 พัฒนาชุดการสอนทางไกล โดยจำแนกชุดการสอนทางไกล แบ่งออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ คือ 
6.1 กลุ่มรายวิชาและวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ (ระดับปริญญาโท แผน ก2 และ ข) 
6.1.1 พัฒนาชุดการสอนแบบเรียนด้วยตนเองกับกิจกรรมร่วมเรียนรู้ ด้วยการกำหนดเน้ือหาสาระหลักในรูปสื่อหลักร่วมกับกิจกรรมร่วม 

เรียนรู้ในรูปของการสัมมนาเสริม สัมมนาเข้ม ตามกำหนดในแต่ละชุดวิชา 
6.1.2 พัฒนาชุดการสอนแบบเรียนด้วยตนเองอิงสภาพแวดล้อมเสมือนจริง ด้วยการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ 
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บริหารและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์บนแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ (learning management platform) ทั้งการจัดส่งเนื้อหาสาระทางวิชาการและปฏิสัมพันธ์ทั้ง
ระหว่างผู้เรียนและกับอาจารย์ผู้สอน การวัดและประเมินผล ตลอดจนการจัดบริการอันเอ้ืออำนวยต่อการเรียนรู ้

6.1.3 พัฒนาวิทยานิพนธ์สำหรับระดับปริญญาโท 
6.1.4 พัฒนาการศึกษาค้นคว้าอิสระ สำหรับระดับ

ปริญญาโท แผน ข 
6.2 กลุ่มวิทยานิพนธ์(ระดับปริญญาโท แผน ก1 และ

ปริญญาเอก แบบ 1) 
6.2.1 พัฒนาชุดเสริมคุณสมบัต ิบ ัณฑิต เพื ่อเสริม

ศักยภาพการทำวิทยานิพนธ์ โดยอาจศึกษาชุดวิชาที่มีอยู่ในระดับ
เดียวกัน หรือกิจกรรมอื่น ๆ โดยไม่มีการให้หน่วยกิต ตัวอย่างคือ 
ภาษาอังกฤษ สาระและระเบียบวิธีวิจัย หรือกิจกรรมอื่น ๆ เช่น 
สถานการณ์จำลองเพื่อให้คลุกคลีกับบริบทที่เกี่ยวข้องกับขอบเขต
ศาสตร์ที่สนใจวิจัย, การวิเคราะห์เอกสารในหัวข้อที่สนใจ 

6.2.2 พัฒนาวิทยานิพนธ์ (ทำวิทยานิพนธ์) 
6.3 กลุ่มประกาศนียบัตรบัณฑิต จำแนกตามสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในลักษณะเดียวกับระดับปริญญาโท ดังนี ้
6.3.1 พัฒนาชุดการสอนแบบเรียนด้วยตนเองกับกิจกรรมร่วมเรียนรู้ 
6.3.2 พัฒนาชุดการสอนแบบเรียนด้วยตนเองอิงสภาพแวดล้อมเสมือนจริง 

7.0 ถา่ยทอดความรู้และประสบการณ์ 
7.1 อิงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบเรียนด้วยตัวเองกับกิจกรรมร่วมเรียนรู้ ตัวอย่างคือ สื่อหลัก เช่น ประมวลสาระชุดวิชา แนวการศึกษา สื่อ 

อิเล็กทรอนิกส์ และกิจกรรมร่วมเรียนรู้ 
7.2 อิงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบเรียนด้วยตัวเองอิงสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (สื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

8.0 ประเมินระบบการศึกษา 
8.1 ประเมินผลการศึกษา ได้แก่ ประเมินผลการศึกษาชุดวิชา ประเมินผลการศึกษาด้วยการสอบประมวลความรู้ (ปริญญาโท) หรือการสอบวัด 

คุณสมบัติ (ปริญญาเอก) สอบโครงการวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก และสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ (ปริญญาโทและเอก) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
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   1.2.3 ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 
แบบจำลองระบบการศึกษาทางไกล มสธ. 2561 หรือ แผน มสธ. 2561 ระดับต่ำกว่าปริญญา เป็นการจัดการศึกษาในรูปโมดูลการสอนทางไกล 

(module) เพื่อการพัฒนาหรือเสริมการทำงาน งานอดิเรก และพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีการศึกษาความต้องการของผู้เรียน หรือความต้องการของหน่วยงานหรือองค์การที ่
ประสงค์จะพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมาย โมดูลการสอนทางไกลมีจำนวนหน่วยกิต 1-3 หน่วยกิตทวิภาค และผู้เรียนสามารถเทียบผลการศึกษาที่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง 
   โมดูลการสอนทางไกล เป็นโมดูลที่ศึกษาด้วยตนเอง เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะ (competencies) ตามต้องการ และมุ่ง
ให้ใช้ประโยชน์ได้ โดยการจัดการศึกษาในระดับนี้ไม่สังกัดสาขาวิชา และให้สอดคล้องกับหลักการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย ทั้งนี้กำหนดสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ที่สำคัญ 3 ลักษณะ สภาพแวดล้อมแต่ละสภาพสัมพันธ์โดยตรงกับขั้นตอนสำคัญ 3 ด้านของแผน มสธ. 2561ฯ คือ 6.0 พัฒนาโมดูลการสอนฐานสมรรถนะ 7.0 ถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ และ 8.0 ประเมินระบบการศึกษา ทั้งนี้สภาพแวดล้อมที่สัมพันธ์กับการจัดการศึกษาคือ 

      1. การจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล โดย
พัฒนาโมดูลการสอนแบบเรียนด้วยตนเอง อิงสภาพแวดล้อม
ก า ร ศ ึ ก ษ า ท า ง ไ ก ล  ( open and distance learning 
environment) ด้วยการกำหนดเนื ้อหาสาระทางวิชาการ
ผ่านสื่อการสอนหลักทีมีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ ในรูป 
เอกสาร และม ีส ื ่อเสร ิม เช ่น รายการว ิด ี โอ รายการ
วิทยุกระจายเสียง หรือวิธีการอย่างอื่นที่เอื้อต่อการศึกษา
ด้วยตนเอง โดยไม่เข้าห้องเรียนตามปกติ 
     2. การจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล โดย
พัฒนาโมดูลการสอนแบบเรียนด้วยตนเอง อิงสภาพแวดล้อม
เสมือนจริง (virtual learning environment) ด้วยการใช้
เครื ่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร เพื่อ
บริหารและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ 
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บนแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ (learning management platform) ทั้งการจัดส่งเนื้อหาสาระทางวิชาการในรูปสื่อดิจิทัล และปฏิสัมพันธ์ทั้งระหว่างผู้เรียนและกับอาจารย์
ผู้สอน การวัดและประเมินผล ตลอดจนการจัดบริการอันเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ ตัวอย่างคือ 
ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง (virtual laboratory) 
        3. การจัดการศกึษาในระบบการศึกษาทางไกล โดยพัฒนาโมดูลการสอนแบบเรียนด้วยตนเองกับกิจกรรมร่วมเรียนรู้ (blended learning environment) ด้วย
การกำหนดเนื้อหาสาระทางวิชาการผ่านสื่อการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ที่สนับสนุนการศึกษาในยุค 4.0 ร่วมกับการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้กับคณาจารย์ผู้สอน/วิทยากร และกับ
ผู้เรียนด้วยกัน ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อเติมเต็มความรู้ ทักษะ และเจตคติอันดีจากการเรียนรู้ด้วยตนเองสู่การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (community of learners) 
 

  สำหรับการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับระบบโมดูลการสอนทางไกล ซึ่งนำแบบจำลองดังกล่าวมาประยุกต์ในสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนแบบโมดูล และแสดงให้
เห็นบทบาทของผู้เรียนและผู้สอนที่เป็นรูปธรรม โดย แบบจำลองระบบโมดูลการสอนทางไกลประกอบด้วยเนื้อหาสาระที่กำหนดตามหลักสูตร และจัดอยู่ในรูปคลิปวิดีโอการสอน 
เนื้อหาสาระสรุป กิจกรรมเสริมประสบการณ์ รวมทั้งแหล่งการเรียนรู้ภายนอก ทั้งนี้ออกแบบให้รองรับบทบาทของผู้เรียนและผู้สอนได้อย่างครบถ้วน 

บทบาทของผู้สอน บทบาทของผู้เรียน 
มีทั้งสิ้น 8 ด้าน ได้แก่ 

0. ลงทะเบียน 
1. เข้าสู่ระบบการสอน 
2. พัฒนาโมดูลการสอนอิงผลลัพธ์การเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะ 
3. ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนอิงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทางไกล/ 

เสมือนจริง/กิจกรรมร่วมเรียนรู้ ช่วงเวลาที่ผู้เรียนและผู้สอนด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 
เช่น ถามตอบข้อสงสัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเสริมประสบการณ์ เป็นต้น 

4. พัฒนาการประเมิน อิงผลลัพธ์การเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะก่อนเรียน  
ระหว่างเรียนและหลังเรียน 

5. กำหนดเกณฑ์ผ่านการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะ 
6. สร้างใบรับรองการผ่านเกณฑ์การประเมิน 
7. วิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
8. ปรับปรุงโมดูลการสอน 

 

มีทั้งสิ้น 5 ด้าน ได้แก ่
0. ลงทะเบียน 
1. เข้าสู่ระบบ 
2. เลือกเรียนในโมดูลที่อิงผลลัพธ์การเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะที่ต้องการ 
3. ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองอิงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทางไกล/ 

เสมือนจริง/กิจกรรมร่วมเรียนรู ้
4. เข้ารับการประเมินด้วยตนเอง/ตามระบบการศึกษาทางไกล 
5. รับใบรับรองเมื่อผ่านการประเมิน 
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  1.3 การบริหารจัดการและจัดสรรทรัพยากรทางการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการจดัระบบการศึกษาทางไกล มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

จากแนวคิดการจัดการศึกษาตามแบบจำลองระบบการศึกษาทางไกล มสธ. 2561 หรือ แผน มสธ. 2561 กอปรกับความเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อม 
การเรียนรู้ สภาพสังคมและโครงสร้างประชากร พฤติกรรมและความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จึงต้องทบทวนแนวคิดของการจัดสื่อการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย โดยมีประเด็นสำคัญดังนี ้

1. ยังคงยึดหลักการของสื่อการเรียนรู้ที่นักศึกษา/ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ตามระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย 
2. ปรับแนวคิดของสื่อหลักและสื่อเสริม ดังนี ้

- สื่อหลัก : ในแผน มสธ. 2561 กำหนดไว้ว่า สื่อหลัก จะต้องเป็นสื่อที่เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว ทันที โดยจำแนกออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) สาระความรู้ 
ที่ต้องเรียนตามหลักสูตร และมาตรฐานระดับอุดมศึกษา และ 2) วิธีการเข้าถึงแหล่งความรู้ (สาระความรู้ฯ) ต้องหลากหลาย โดยต้องพิจารณาความแตกต่างระหว่างบุคคล 
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(individual differences) 
   - สื่อเสริม : คือ สื่อเสริมเติมเต็ม (supplementary or enhancing) ที่สามารถเข้าถึงแบบอะซิงโครนัส (asynchronous), หรือการปฏิสัมพันธ์เพื่อการ
เรียนรู้ร่วมกัน 
   สำหรับการบริหารจัดการและจัดสรรทรัพยากรทางการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการจัดระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เป็นการ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ/แหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ แบบอิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางการเผยแพร่และติดต่อสื่อสารใน
แต่ละระดับการศึกษา ตั้งแต่ตำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

• ทรัพยากรทางการเรียนรู้ (learning resource)  ครอบคลุมวัสดุและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยในการเรียนการสอน อาทิ หนังสือ ตำรา แนว 
การศึกษา กิจกรรมฝึกปฏิบัติ กิจกรรมประจำชุดวิชา การสัมมนา คลิปวิดีโอ รายการวิทยุ รายการพอดแคสต์ (podcast) แอป เลิร์นนิงออปเจ็กต ์(learning object) เว็บไซต์ เป็น
ต้น ทั้งนี้มีทั้งที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น จัดหาด้วยวิธีการต่าง ๆ หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ เป็นต้น ทรัพยากรการเรียนรู้จึงถือเป็นปัจจัยนาเข้า (input) 
สำคัญในกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียน/นักศึกษาได้รับความรู้ ทัศนคติ ทักษะหรือประสบการณ์อ่ืน ๆ ตามที่ระบุในหลักสูตร 

• สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ครอบคลุมสิ่งแวดล้อมผู้เรียน ทั้งด้านสถานที่ทางกายภาพ บริบทและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้อันหลากหลาย  
เช่น การศึกษาด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกลลักษณะของการเรียนรู้ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้ วยกัน กับสื่อ และกับอาจารย์ผู้สอน การจัดการเรียนรู้ในลักษณะต่าง ๆ 
เพื่อเอื้ออานวยต่อการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมดังกล่าวมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการเรียนรู้ ความผูกพันและแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามแผนปฏิรูปมสธ. 2561 
จำแนกไว้ 3 ลักษณะ คือ 

1) สภาพแวดล้อมการศึกษาทางไกล (open and distance learning environment) เป็นการกำหนดเน้ือหาสาระทางวิชาการผ่านสื่อการสอนหลัก 
ที่มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ ในรูปเอกสารการสอนและมีสื่อเสริม เช่น รายการวิดีโอ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอย่างอื่นที่เอื้อต่อการศึกษาด้วยตนเอง โดยไม่เข้าห้องเรียน
ตามปกต ิ
   2) สภาพแวดล้อมเสมือนจริง (virtual learning environment) เป็นการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อบริหารและจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์บนแพลตฟอร์มการจัดการเรยีนรู้ (learning management platform) ทั้งการจัดส่งเนื้อหาสาระทางวิชาการในรูปสื่อดิจิทัลและปฏิสัมพันธ์ทั้ง
ระหว่างผู้เรียนและกับอาจารย์ผู้สอน การวัดและประเมินผล ตลอดจนการจัดบริการอันเอ้ืออานวยต่อการเรียนรู้ 
   3) สภาพแวดล้อมแบบกิจกรรมร่วมเรียนรู้ (blended learning environment) เป็นการกำหนดเนื้อหาสาระทางวิชาการผ่านสื่อการสอนในรูปแบบ 
ต่าง ๆ ที่สนับสนุนการศึกษาในยุค 4.0 ร่วมกับการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้กับคณาจารย์ผู้สอน/วิทยากรประจาชุดวิชา และกับนักศึกษาด้วยกั น ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด 
เพื่อเติมเต็มความรู้ ทักษะ และเจตคติอันดีจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง สู่การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (community of learners) โดยในระดับบัณฑิตศึกษา จะอยู่ในรูปของการ
สัมมนาเสริมและสัมมนาเข้ม  
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• กิจกรรมการเรียนการสอน โดยจำแนกออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
1) ลักษณะออฟไลน์ คือ การจัดการเรียนการสอนแบบไม่ใช้เทคโนโลยีในการปฏิสัมพันธ์ คือ เอกสารการสอนชุดวิชา/ประมวลสาระชุดวิชา และ 

การจัดการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า อาทิ สัมมนาเสริม สัมมนาเข้ม ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ และกิจกรรมร่วมเรียนรู้ 
2) ลักษณะออนไลน์ คือ การจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือดิจิทัลเป็นหลัก โดยมีทั้งแบบจำกัดผู้เรียน ได้แก่  

SPOC (Small Private Online Course) และแบบไม่จากัดผู้เรียน ได้แก่ MOOC (Massive Open Online Course) 
• สื่อ/แหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ ครอบคลุมทั้งสื่อหลักและสื่อเสริมที่มหาวิทยาลัยจัด (ภายใน) และสื่อภายนอกต่าง ๆ ตัวอย่างคือ เอกสารการสอน 

ชุดวิชา/ประมวลสาระ/หนังสือ สาระสรุป คลิปวิดีโอ คลิปเสียง ฐานข้อมูลห้องสมุด เป็นต้น โดยผ่านแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด สื่อสังคม แหล่งทรัพยากรการ
เรียนรู้ที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

• ช่องทางการเผยแพร่และติดต่อสื่อสาร โดยใช้ช่องทางการเผยแพร่ทาง STOU Channel ที่สามารถเข้าถึงรายการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ผ่าน 
ทางDLTV14 (ไกลกังวล), YouTube, Facebook และสื่อสังคม และช่องทางอื่น ๆ 
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2. ดำเนินการตามแบบจำลองระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (แผน มสธ. 2561) พร้อมพัฒนาหลักสูตร / ปรับแผนการ 
จัดการเรียนการสอน / รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน / อื่น ๆ ที่สนับสนุนการเพิ่มยอดนักศึกษา การรักษาการคงอยู่ของนักศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  โดย 

2.1 พัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้น Outcome based Education, Work based Education, Skill based Education ทั้งในระดับ Degree และ 
Non-degree เช่น โครงการสหกิจศึกษา สำหรับกลุ่มนักศึกษาที่ยังไม่ทำงานได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ก่อนสำเร็จการศึกษา หรือ โครงการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ในการทำงานสำหรับกลุ่มนักศึกษาที่มีงานทำแล้ว ได้เขียนบทวิเคราะห์สะท้อนคิดประสบการณ์การทำงาน และการแลกเปลี่ยนความรูก้ารนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนางานก่อนสำเร็จการศึกษา เป็นต้น  

2.2 จัดการเรยีนการสอนระดับต่ำกว่าปริญญา (Non-degree programs) โดยมีเป้าหมายเพิ่มสมรรถนะ ทักษะหรอืการเพิ่มพูนความรู้ เป็นลักษณะโมดูล
การสอน (Modular System) หรือกรณีทีเ่ป็นระดับประกาศนียบัตรอาจมีการกำหนดจำนวนเนื้อหาที่ต้องสอบผ่านตามความเหมาะสม หรืออาจเป็นลักษณะของการรับรอง
ความรู้/การเทียบโอนหน่วยกิต  

2.3 พัฒนาระบบคลังหน่วยกิต รับรองความรู้/การเทียบโอนหน่วยกิต หรือจัดทำระเบียบเทียบเคียงประสบการณ์ทำงานกับชุดวิชา  
2.4 ขยายความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐ / เอกชน / ประชาสังคม /องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ  
2.5 เพิ่มแผนการศึกษาในระดับปริญญาตรี จาก 1 แผน มาเป็น 3 แผน คือ แผน ก1 ที่ศึกษาด้วยตนเองและสอบปลายภาคแผน ก 2 ที่มีการ สอบกลาง

ภาคและปลายภาค และแผน ก 3 ที่มีการจดักิจกรรมร่วมเรียนรู้  
2.6 ส่งเสรมิการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ (Blended Learning)  
2.7 พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนรูข้องนักศึกษา (learning 

analytics)  
2.8 พัฒนาระบบการออกแบบการเรียนรู้ของ ตาม Learning 

Outcomes 
2.9 ส่งเสรมิการจัดกิจกรรมแบบเก็บคะแนนกับชุดวิชาที่สอบไม่ผ่าน 
2.10 ส่งเสรมิการสอนเสริม ผ่านทางออนไลน์ให้มากขึ้น เช่น MS-team  
2.11 ทำ Cohort Study เพื่อเพิ่มอัตราการสำเร็จการศึกษา 
2.12 พัฒนาระบบบริการก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังสำเร็จ

การศึกษา  
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3. นำโอกาสจากสถานการณ์หลังโควิด-19 / การดำรงชีวิตวิถีใหม่ มาพัฒนาการเรียนการสอน การบริการนักศึกษา และการสอบให้เป็นออนไลน์สมบูรณ์ 

แบบในรูปแบบ Digital SMART Learning , Digital Smart Service, Digital SMART Examination ตามความเหมาะสมของเทคโนโลยี โดย 
3.1 ออกแบบหลักสูตรออนไลน์ เพื่อให้มีการเรียนการสอนออนไลน์แบบสมบูรณ์แบบ 
3.2 ออกแบบรูปแบบการผลิตและการเรียนผ่าน e-Book, Multi-media Book 

     3.3 พัฒนา Virtual Lab มาใช้สนับสนุนการเป็น Virtual Work-Integrated Learning และ
พัฒนากิจกรรมประสบการณ์วิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง เพื่อแสดงให้เห็นว่าถึงแม้จะเป็นมหาวิทยาลัยใน
ระบบการศึกษาทางไกล ก็สามารถจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง 
  3.4 จัดทำ Learning Data warehouse (Learning Portal) ที่หลอมรวมสื่อดิจิทัลเข้าด้วยกัน
ผ่านห้องเรียนดิจิทัลเสมือนจริง 
     3.5 Digital Learning Library (SMART Digital Learning System) และการพัฒนาห้องสมุด
ดิจิทัลในรูปแบบ AR / VR / MR 
  3.6 จัดทำ Digital Service Journey ในทุกระดับการศึกษา ในรูปแบบ Connected Service 
ผ่าน Web. & App.  

3.7 จัดทำ Student Service Platform ได้แก่ พัฒนาแบบฟอร์มออนไลน์ (e-Form) ให้ 
บริการนักศึกษาทุกระดับการศึกษา สามารถเข้าทำธุรกรรมได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่ต้องใช้เอกสารที่เป็นกระดาษ 

  3.8 พัฒนาระบบบริการข้อมูลนักศึกษาบนอุปกรณ์พกพา Application STOU-SISA (Student 
Info Service Application) 

3.9 พัฒนาระบบ Bot เพื่อใช้ในการตอบการให้บริการแก่นักศึกษาอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง 
3.10 จัดทำ Personalized Service Dashboard เพื่อให้นักศึกษาติดตามการขอรับบริการผ่านมือถือและ web. 
3.11 พัฒนา Digital Transcript โดยใช้เทคโนโลยี Block chain ร่วมกบักระทรวงอุดมศึกษาฯ 
3.12 พัฒนาต่อยอดระบบการสอบออนไลน์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น Examination Management on Cloud, Virtual Proctoring, Face Recognition เป็นต้น 

รวมถึงนำ AI & Machine Learning มาวิเคราะห์พฤติกรรมการสอบของนักศึกษา 
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กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาและแสวงหาบุคลากร ได้แก่ การพัฒนาทักษะ (Upskill/Reskill) อาจารย์ เพื่อตอบสนองต่อการเรียนในศตวรรษที่ 21 การจ้างผู้เชี่ยวชาญการวิจัย
ระดับโลก ทั้งแบบเต็มเวลา (Full-time) และไม่เต็มเวลา (Adjunct & Visiting Scholar) ทุนบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellows) และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

 
สำหรับการส่งเสริมการพัฒนาและแสวงหาบุคลากร เพื่อสนับสนุนเป้าหมายในแผนพัฒนาความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังน้ี  
2.1 พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรให้เข้าใจ เข้าถึง และร่วมพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลได้อย่างดี ทันสมัย และได้คุณภาพ ได้แก ่

   2.1.1 จัดตั ้งสถานพัฒนาบุคลากรเพื ่อการศึกษาทางไกล (Distance Education Staff Development Academy (DESDA) เพื ่อสร้างความเป็น
อาจารย์มืออาชีพ และพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนของกลุ่มผู้ทำหน้าที่ในด้านการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้และกลุ่มผู้บริหารและผู้สนับสนุนการบริหารของ
มหาวิทยาลัย เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี (จัดตั้งแล้วเสร็จตั้งแต่ปีดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
   2.1.2 พัฒนากรอบมาตรฐานการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล (PSF) ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามกรอบ
ความร่วมมือกับทางองค์กร Advance HE โดยนำกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ของ The Open University (The Applaud Principles) มา
เป็นแนวทางในการพัฒนาและประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในฐานะที่ เป็นสมาชิกในระดับ Access Partner กับ องค์กร Advance HE ในประเทศไทยเพื่อ
ดำเนินการพัฒนากรอบมาตรฐานการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกลให้เกิดประสิทธิภาพ (เริ่มดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

2.1.3 ดำเนินการสมัครเข้าเป็นสมาชิกขององค์กร Advance (เริม่ดำเนินการปีงบประมาณพ.ศ.  2563)  
2.1.4 จ้างเหมาที่ปรึกษาการอบรมเชิงปฏิบัติการตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ Professional Standards  

Framework (PSF) พร้อมสนับสนุนค่าบำรุงสมาชิกสมาคมขององค์กร Advance HE (เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี)  
2.1.5 จัดอบรมความรูในเรื่องการเขียนประเมินวิทยฐานะ ใหกับบุคลากรที่มีความสนใจสมัคร โดย วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ และบุคลากรที่ผานการ 

ประเมินวิทยฐานะมาแล้ว และอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม THE SMART Principle (เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี) 
2.2 ออกแบบ และส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับผู้สอนในระบบการศึกษาทางไกล โดยเฉพาะการสอนออนไลน์ และการสอบออนไลน์ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ 

ของมหาวิทยาลัย 
2.3 ส่งเสริม สนับสนุน ทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาทางไกลสำหรับบุคลากรด้านวิชาการ ได้แก ่ทุนฝึกอบรม ดูงาน เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ทุนการศึกษา 

ระดับปริญญาเอก  ทุนสำหรับคณาจารย์ ไปศึกษา ฝึกอบรม ระยะสั้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ดำเนินการเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี) 
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กิจกรรมที่ 3 : ความเป็นนานาชาติ ได้แก่ การสร้างเครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำระดับโลก ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องที่เป็นรูปธรรมในลักษณะ strategic partner มี
รายละเอียดความร่วมมือที่ชัดเจน โดยสถาบันอุดมศึกษาควรระบุสถาบันอุดมศึกษาและกิจกรรมความร่วมมือที่สอดคล้องกับทิศทางและจุดเน้น ขอ งสถาบันอุดมศึกษาและ
ประเทศ เช่น การวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา หลักสูตรร่วม เป็นต้น ทุนการศึกษาให้ประเทศในกลุ่มที่ขาดแคลน เช่น ASEAN เป็นต้น เพื่อดึงนิสิต นักศึกษา
ระดับมันสมองจากทั่วโลกมาเรียน และศึกษาวิจัยในประเทศไทย การจัดประชุมวิชาการระดับโลกที่สามารถดึงนักวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกให้เข้าร่วมได้ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

สำหรับการส่งเสริมความเป็นนานาชาต ิเพื่อสนับสนุนเป้าหมายในแผนพัฒนาความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังน้ี  
1. พัฒนาส่งเสริมคุณภาพวิชาการสู่มาตรฐานสากล ได้แก ่

1.1 เข้าร่วมสมาคมวิชาชีพ/เจรจาธุรกิจความร่วมมือ/ การประชุมนานาชาติเพื่อพัฒนางานวิชาการ เช่น การประชุมวิชาการของสมาคม iSchool ของ 
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ การประชุมวิชาการของสมาคม ICET ของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการของสมาคม AIB ของสาขาวิชาวิทยาการจัดการ   การประชุมสมาคม
กฎหมายอาเซียนและ LAWASIA ของสาขาวิชานิติศาสตร ์การประชุมวิชาการของสมาคม APACPH ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  การประชุมวิชาการของสมาคม IFHE ของ
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ การประชุมวิชาการของสมาคมรัฐศาสตร์อเมริกัน (APSA) ของสาขาวิชารัฐศาสตร ์การประชุมวิชาการของสมาคม ISERD ของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
และสหกรณ์  การประชุมวิชาการประจำปีของสมาคม AMIC ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์  การนำเสนอบทความบทความทางวิขาการการประชุม  AAOU 2022 เป็นต้น 

1.2 ส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบัน/องค์กรต่างประเทศเพื่อพัฒนางานด้านวิชาการ และอื่นๆของมหาวิทยาลัย เช่น โครงการร่วมมือกับสถาบัน/องค์กร 
ต่างประเทศเพื ่อพัฒนางานด้านวิชาการของสาขาวิชา หรือการจัดประชุมทางวิชาการของสาขาวิชา ได้แก่ เรื ่อง Monitoring Metrics and standards in Sustainable 
Packaging ของสาชาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ นวัตกรรมการเรียนการสอนทางการพยาบาล ในยุค 2022: Leading Innovation through Nursing Education in 
the year 2022 ของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  การจัดสัมมนานานาชาติระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับมหาวิทยาลัยฮันกุก ประเทศเกาหลีใต้ ของสาขาวิชามนุษย-
นิเวศศาสตร์ การเชิญผู้เชี ่ยวชาญต่างประเทศเป็นวิทยากรของสาขาวิชานิเทศศาสตร์  รวมไปถึงการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม OU5 ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย Open 
University Malaysia, University of the Philippines Open University, Universitas Terbuka, Hanoi Open University, and Sukhothai Thammathirat Open 
University  

1.3 สนับสนุนการดำเนินงานของ มสธ. ที่ส่งเสริมพัฒนาการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) ของอาเซียน รวมถึงด้านศาสตร์โลก 
ตะวันออก ตามยุทธศาสตร์ของ อว. โดยมีทั้งการจัดการเรียนการสอน มีสื่อ  มีวิจัย  มีเป้าหมาย  เพื่อการสร้าวการเรียนรู้ และเข้าใจใน ASEAN เป็นต้น 
       1.4 เข้าร่วมโครงการนำร่องเพื่อสนับสนุนในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสำหรับการศึกษาระบบเปิด (ICT For Open Education) ของ UNESCO เพื่อ
พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานใหม่ในการเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยทั่วโลก ด้วยมีการนำปัญญาประดิษฐ์ และ Digital Technology มากขึ้น และเพื่อให้คงความเป็น Lead 
Institution ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค 
       1.5 เข้าร่วมการจัดอันดับ Green and Green University ในระบบ UI Green Matrix  
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   1.6 เข้าร่วมโครงการการขับเคลื่อน SDG ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย ตามความร่วมมือ Times Higher Education (THE) กับ กระทรวงการ 
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในเป้าหมาย SDG 4 – การศึกษาที่เท่าเทียม SDG10 – ลดความเหลื่อมล้ำ SDG12 – แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน ทั้ง
ในส่วนของการวิจัย การเรียนการสอน การปฏิบัติการและการกำกับดูแล การเข้าถึงระดับชุมชน ประเทศ และโลก   
    
กิจกรรมที่ 4 : การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ ระบบการบริหารและจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ การผลักดันศูนย์วิจัย
ให้สู่ระดับโลก เช่น การดึงดูดนักวิจัยระดับโลกมาร่วมงาน การส่งเสริมให้แสวงหาทุนวิจัยระดับนานาชาติ และกิจกรรมความร่วมมือกับสถาบันวิจัยชั้นนำระดับโลก ระบบ
บริหารกลุ่มวิจัยภายในสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์และจุดเน้นสถาบันอุดมศึกษา โดยสอดคล้องกับระบบทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรเป็น block grant และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
   

สำหรับการส่งเสริมการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนเป้าหมายในแผนพัฒนาความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังน้ี  
4.1 พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 

4.1.1 จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมให้ครอบคลุมการเรียนการสอน พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 
4.1.2 ปรับระเบียบและกลไกเพื่อส่งเสริมดำเนินการวิจัยและนวัตกรรม 
4.1.3 จัดตั้งกองทุนวิจัยและนวัตกรรม พร้อมและกำหนดเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนวิจัย จะพิจารณาความสำคัญอันดับแรกกับคณาจารย์ที่นาเสนอ

นวัตกรรม งานวิจัย R&D ในต่างประเทศ 
4.1.4 จัดตั้งสถาบันทรัพย์สินทางปัญญา 
4.1.5 ยกระดับทักษะการวิจัยนวัตกรรมให้แก่คณาจารย์ และเน้นการให้ทุนวิจัยที่เป็นนวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์นวัตกรรมมากขึ้น โดยเฉพาะงานที่

ส่งเสริมการดำรงชีวิตวิถีใหม ่
4.1.6 วางระบบและกลไกการส่งเสริม Online Citation ที่เป็นเอกสารการสอนและผลงานวิจัย 

4.2 ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สนับสนุนการเรียนการสอนทางไกลและการเป็น Digital University 
4.2.1 กำหนดขอบเขตนวัตกรรมการศึกษาทางไกลของ มสธ. 
4.2.2 อุดหนุนงานวิจัยเสริมสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทางไกล หรือพัฒนาการศึกษาไทย 
4.2.3 ส่งเสริมการประกวดนวัตกรรมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ส่งเสริมการเป็น Digital University 
4.2.4 ส่งเสริมการพัฒนา Virtual Lab สำหรับการพัฒนางานวิจัย หรืองานทดสอบนวัตกรรม / สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ โดยการให้ทุนเพ่ือพัฒนาโดยใช้ 
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4.2.5 ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนานวัตกรรมงานวิจัยการศึกษาทางไกล 
 

4.3 ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพานิชย์ / พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 
4.3.1 สนับสนุนให้บุคลากรเสนอขอรับแหล่งทุนหน่วยงานภายนอก  
4.3.2 ร่วมมือกับท้องถิ่น พื้นที่ เพื่อพัฒนานวัตกรรม องค์วามรู้ใหม่ด้านสังคมศาสตร์ที่มุ่งเน้นการวิจัยเชิงพื้นที่  
4.3.3 สนับสนุน จูงใจให้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ ในวารสารมากกว่าการนำไปเสนอในที่ประชุม

วิชาการ 
4.4 ยกระดับคุณภาพงานวิจัยสู่ระดับสากลเพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่มีงานวิจัยชั้นนำของโลก 

4.4.1 ปรับระบบค่าตอบแทน เงินสมนาคุณ การสร้างผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยเป็นภาษาต่างประเทศ เพื่อจูงใจนักวิจัยผลิต และเผยแพร่  
มากขึ้นรวมถึงจำนวนครั้งในอ้างการอิงผลงานวิจัยในระดับนานาชาตใิห้มากขึ้นด้วย 

4.4.2 สร้างเครือข่ายด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการตีพิมพ์ การเผยแพร่ผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐานสากล เช่น  
4.4.3 แลกเปลี่ยนนักวิจัย / นักศึกษา  (Research fellow) ระหว่างสถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย 
4.4.4 ส่งเสริมกิจกรรม coaching ระหว่างนักวิจัย เพื่อผลผลิตงานวิจัยที่เผยแพร่ระดับนานาชาต ิหรือจัดตั้งกลุ่ม International Publication Team  

สำหรับการนำเสนอการตีพิมพ์ระดับนานาชาต ิ
 
กิจกรรมที่ 5 : การสร้างแพลทฟอร์มความร่วมมือ ได้แก่ การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน/เอกชน/ชุมชนตามกลุ่มยุทธศาสตร์และจุดเน้นสถาบันอุดมศึกษา ในลักษณะ       
จตุรภาคี การรวมกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายหรือทิศทางของประเทศทั้งการสร้างความเป็นเลิศและกำลังคนที่ร่วมกัน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
  สำหรับการสร้างแพลทฟอร์มความร่วมมือกับหน่วยงาน/เอกชน/ชุมชน หรือการรวมกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายหรือทิศทางของประเทศ ผ่าน
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังน้ี  

5.1 นำแพลทฟอร์มของการเป็นต้นแบบของการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล ร่วมมือกระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง 
พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานกองทุนหมูบ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชน จัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนรู้ตาม
อัธยาศัย หรือผลผลิตสื่อการเรียนรู้ เพื่อ ขยายโอกาส / ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ยกระดับฝีมือแรงงาน พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับนักเรียน นักศึกษา คนวัยทำงาน แรงงาน
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ทั้งที่อยู่ในประเทศ และต่างประเทศ บุคลากรในองค์กรท้องถิ่น ผู้นำชุมชน  ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบางทางสังคม ได้มโีอกาสทางการศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น เช่น 
    5.1-1 ร่วมมือกระทรวงแรงงาน สำรวจความคิดเห็นจากแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่เคยเรียนกับมสธ. เพื่อศึกษาความต้องการในการพัฒนา
สมรรถนะที่ตอบสนองต่อการทำงาน และนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตร Non-degree หรือหลักสูตร Reskill, Upskill ที่จำเป็นสำหรับกลุ่มแรงงานเหล่านี ้
    5.1-2 ร่วมมือกับกรมพัฒนาชุมชน สำรวจความคิดเห็นจากผู้นำท้องถิ่น กลุ่มอาชีพในชุมชน (OTOP) หรือ กลุ่มแรงงานที่กลับภูมิลำเนา เพื่อ
ศึกษาความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น อาชีพในชุมชน และนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตร Non-degree หรือหลักสูตร Reskill, Upskill เพื่อเพิ่มพูนวิทยฐานะผู้นำชุมชน ความรู้ที่
จำเป็นต่อการปรับตัวสำหรับกลุ ่มว ิสาหกิจ (SME) การสร้างอาชีพ รายได้ หร ือการดำเนินชีว ิตด้วยเศรษฐกิจพอสำหรับกลุ ่มแรงงานที ่กลับภูม ิลำเนา เป็นต้น  
    5.1-3 ร่วมมือกรมกิจการผู้สูงอายุ นำผลการสำรวจมาออกแบบหลักสูตรสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุให้การ เรียนรู้ตามอัธยาศัย เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสร้างคุณค่าในตนเอง เช่น การดูแลสุขภาพตนเอง การทำการเกษตร การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การวางแผนการออม และการใช้เทคโนโลยีเพื่ อการดำเนินชีวิต เป็นต้น  
         5.1-4 ร่วมมือกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ สร้างสรรค์ชุดวิชาสำหรับครอบครัว  เพื่อให้คนในครอบครัวเรียนรู้การใช้
ชีวิต เรียนรู้ร่วมกันระหว่างรุ่น เพ่ือให้เกิดความเจริญงอกงามในครอบครัว 

5.2 ใช้แพลทฟอร์มการสอบออนไลน์ ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ หรือสำนักงานการศึกษาของแต่ละจังหวัด เข้าไปช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหา 
ข้อจำกัดของการจัดสอบในสถานการณ์โควิด-19  ของโรงเรียนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ให้สามารถดำเนินการจัดสอบได้ตามปฏิทินการศึกษา โดยเริ่มต้นที่โรงเรียนในเขต
จังหวัดนนทบรุี  
   5.3 ใช้แพลทฟอร์ม Learning Portal กับห้องสมุดระหว่างสถาบันอุดมศึกษา หรือห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดเอกชน แลกเปลี่ยนทรัพยากรการ
เรียนรู้ ผ่านโปรแกรม OPAC  พร้อมยกระดับให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางไกลในระดับชาต ิ

5.4  ใช้แพลทฟอร์มอุทยานการศึกษาฯ  เพื่อให้บริการตามอัธยาศัย (Public Service) กับชมุชน พืน้ที่ โดยรอบของมหาวิทยาลัย  
5.5  ใช้แพลทฟอร์มพนัธกจิสัมพันธ์ชุมชน ในการให้บรกิารการศึกษา การจัดกิจกรรม กับนักศึกษาในพื้นที่ รวมถงึเป็นศูนยป์ระสานความร่วมมือกับ 

ศูนย์ชุมชนสัมพันธจังหวัด ในการวิจัย และบริการวิชาการ ผ่านศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ทั้ง 18 แห่งของมหาวิทยาลัย 
  



ส่วนที่ 2 หน้า 45 
 

2.3.5 การวิเคราะห์โอกาสประสบความสำเร็จและความเสี่ยงของแผนฯ 

   
Potential – Performance  โอกาสประสบความสำเร็จ ความเสี่ยง 

• การสร้าง “คนไทย” ให้มีทกัษะใหม ่
1. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนคนไทย และการ
เรียนรู้ตลอดชวีิต 
     1.1 การรบัเข้านักศึกษา และผู้เรียน (ไม่จำกัดรับ, ไมม่ีโอกาสได้
ศึกษาอุดมศึกษาในระบบ, ไม่จำกัดวัย, กลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ต้องขัง 
ผู้พิการ เป็นต้น) 
     1.2 การเพิ่มพูนวิทยฐานะ การเพ่ิมคุณภาพชีวิต และทักษะใน
การดำรงชีวิตตามหลักการศกึษาตลอดชีวิต 
     1.3 การผลิตบัณฑิต / พัฒนากำลังคนของประเทศ มีคณุภาพ 
มาตรฐานได้รับการรับรองคุณวุฒิทางวิชาชีพและ กพ. มีศักด์ิและสิทธิ์
เท่ากับมหาวิทยาลัยของรัฐอื่น ๆ การได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บัณฑิต 
และมหาวิทยาลัย  อื่น ๆ ในการรับเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 

• มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ. 2521 
1. ไม่จำกัดรับ 
2. ไม่มีชั้นเรียน 
3. ใช้สื่อในการถ่ายทอดองค์ความรู้และ

ประสบการณ์  
• ระบบการจัดการศึกษาทางไกล 
• ปณิธาน วิสัยทัศน์ แผนปฏิรูป แผนพัฒนา

มหาวิทยาลัย ที่เอื้อให้ประกอบกิจกรรมการ
ดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 

• มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐาน 
1. คุณภาพคณาจารย ์
2. คุณภาพในการกำกับ และการบริหารจัดการ

หลักสูตร 
3. คุณภาพของผลงานทางวิชาการของนักศึกษา

และคณาจารย ์
4. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

• ความสนใจในการศึกษาลดลง อัน
เนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจ ที่ได้รับ
ผลกระทบมาจากสถานการณ์โควิด-19 

• การพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อ
สถานการณ์และตอบสนองต่อความ
ต้องการในปัจจุบัน 

• ความเท่าทันของกลไกสนับสนุนการ
พัฒนาหลักสูตรรูปแบบใหม่ และ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบใหม ่ยงัไม่ทันต่อสถาการณ์ 
 

• การสร้าง “องค์ความรู”้ผ่านระบบจัดการศกึษาทางไกลทีม่ี
คุณภาพสูง  
2. การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนา ชุมชน พืน้ที่ 

ประเทศ ผ่านระบบการศึกษาทางไกล 
 

• มแีผนพัฒนามหาวิทยาลัย / แนวนโยบายการ
พัฒนามหาวิทยาลัยประจำปีที่ส่งเสริมการ
ดำเนินงาน  

• มีเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา : ควบคมุ
คุณภาพของผลงานทางวิชาการคณาจารย ์

• ความต้องการประเทศเร่งด่วนช่วง
สถานการณ์โควิด-19 นี้ คือ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
โดยเฉพาะนวัตกรรมด้านสาธารสุข 
เครื่องมือแพทย ์การพัฒนาวัคซีน ซึ่ง
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Potential – Performance  โอกาสประสบความสำเร็จ ความเสี่ยง 
 
 

• กำหนดเป็นภาระงาน / (Performance 
Agreement : PA) / ความกา้วหน้าในตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

• กำหนดเป็นเกณฑ์การพิจารณาอุดหนุนทุนวิจัย 
และอุดหนุนการดำเนินโครงการบริการิชาการแก่
สังคม 

• มีนโยบายส่งเสริมความร่วมมือ และแสวงหาแหล่ง
ทุนภายนอก 

• ส่งเสริมการพฒันา Virtual Lap ทดแทนการใช้
ห้องปฏิบัติการ 

• มเีครือข่ายศูนย์วิทบริการและชุมชนสัมพันธ ์
(ศวช.) 18 แหง่ และชมรมนกัศึกษาในภูมิภาค 
ต่าง ๆ  เป็นกลไกในการบูรณาการการวิจัย และ
บริการวิชาการแก่สังคมทกุภาคส่วนในแต่ละพื้นที่ 
 

งานวจิัยของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ยังเป็น
งานวิจัยสร้างองค์ความรู้ งานวิจัยใน
ลักษณะงานวิจัยประยุกต์ หรืองานวิจัย
บูรณาการ ยังมีไม่มาก 

• การให้บริการวิชาการส่วนใหญ่ยังเน้นรูป
แบบเดิม คือ เผชิญหน้า ดังนั้น เมื่อยังมี
สถานการณ์การแพร่โรคระบาดโควิด-19 
ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่จัดบริการสังคม
ได ้

• การประชาสัมพันธ์นำ MOOC ที่ผลิตมา
ใช้ทดแทนการให้บริการสังคมแบบลง
พื้นที่ยังมีน้อย 

3.  การพัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชา   
ต่าง ๆ ในรูปแบบตำรา 

 

• แนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยประจำปี ที่
ส่งเสริมการดำเนินงาน 

• มีการสนับสนุนการแต่งตำรา / หนังสือทางวิชาการ 
• มีการเข ียนหน่วยชุดวิชา และนำชุดวิชามาขอ

ตำแหน่งทางวิชาการ 
• มีการผลิตสื่อการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เป็นจำนวน

มาก 
• มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อมาดำเนินการในเรื่อง

ด ังกล ่าวให ้ เป ็นแหล ่ง / ฐานข ้อม ูลกลางของ
มหาวิทยาลัย แหล่งเดียว 

• การกระจัดกระจายของข้อมูลไปอยู ่ที่
เจ้าของข้อมูล ไม่เห็นข้อมูลภาพรวม ไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูล 

• เงื่อนไขในการเก็บข้อมูลเรื่องเดียวกัน แต่
การเก็บมีความหลากหลาย ทั้งนี้เพราะ
ขึ้นอยู่กับเจ้าภาพที่ต้องการเอาข้อมูลไป
ใช้ไม่เหมือนกัน 

• ความไม่เข้าใจในการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ 
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Potential – Performance  โอกาสประสบความสำเร็จ ความเสี่ยง 
4. ความเป็นนานาชาติ • แผนพัฒนามหาวิทยาลัย / แนวนโยบายการพัฒนา

มหาวิทยาลัยประจำปีที่ส่งเสริมการดำเนินงาน 
• สนับสนุนการเป็นสมาชิก/สมาคม  การทำขอ้ตกลง

ความร่วมมือเพื่อพัฒนาวิชาการต่าง ๆ ใน
ต่างประเทศ พร้อมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมให้
เกิดความต่อเนื่อง 

• ทักษะด้านภาษาของคณาจารย์และ
บุคลากร 

• การเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐานใน
ระดับสากลยังมีไม่มาก  

การสร้าง “นวัตกรรม” ในการเป็น Digital University 
5. ความเป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาทางไกล 

• การขับเคลื่อนแบบจำลองของ ODL ที่ได้รับการยอมรับ
เป็นผู้นำในระบบการเรียนการสอนทางไกลของโลก  

 
 

• สภาสถาบันอุดมศึกษา และผูบ้ริหารมหาวิทยาลัย
จัดเป็น Priority สูงสุด และเล็งเห็นความจำเป็นที่
ต้องเร่งดำเนินการ 

• มีแบบจำลองของ ODL ที่ชัดเจนในการนำไปปฏิบัติ 
• แผน Digital Transformation Plan รองรบัอย่าง

เป็นระบบ 
• มีบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 
 

• บุคลากรที่มีความเช่ียวชาญด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแตม่ไีม่
เพียงพอต่อปริมาณงานที่ต้องการเร่ง
พัฒนา 

• ข้อจำกัดในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่
ไม่ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

• การใช้งบประมาณลงทุนค่อนข้างสูง
และส่วนใหญ่ใช้งบประมาณของตนเอง
ซึ่งมีจำกัด  

• ยังขาดความร่วมมือจากแหลง่ทุน
ภายนอก หรือชี้แจงให้ภาครัฐเห็นความ
จำเป็นของการพัฒนาระบบการศึกษา
ทางไกล ผลสัมฤทธิ์ที่ประชาชนจะได้รับ 
เพื่อให้เข้ามาสนับสนุนการดำเนินงาน
มากขึ้น 
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2.3.5 แผนปฏิบัติการรายปี 

 
  จากแผนการดำเนินการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตาม ความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาด้านอื่นของ มสธ. ถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติการรายปี มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

5 กิจกรรมหลักตาม
แผนพัฒนา 

ความเป็นเลศิฯ  

ผลผลิตระดับกิจกรรม / โครงการ 
ของมหาวิทยาลัยในแผนพฒันาความเปน็เลิศฯ  

แผน / นโยบาย 
สำคัญของมหาวิทยาลัย 

ระยะเวลาดำเนินการ  
(ปีงบประมาณ) 

แผ
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2566-2570 (5 ปี) 

2566-2568 (3 ปี) 2569-2570 (2 ปี) 
2566 2567 2568 2569 2570 

กิจกรรมที่ 1 : การ
พัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน 

1. จัดทำแบบจำลองระบบการศึกษาทางไกล มสธ. (แผน มสธ. 2561) ✓ ✓  เริ่มดำเนินการตั้งแต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. ดำเนินการตามแบบจำลองระบบการศึกษาทางไกล         
2.1 ปรับแผนการศึกษา ก 1 ก 2 ก 3  ✓ ✓ ✓ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2.2 จัดสอบกลางภาค ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2.3 จัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ (Blended Learning) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2.4 ออกแบบการเรียนรู้ของ มสธ. และออกแบบการจัดการเรียนการสอน
ตาม Learning Outcomes 

✓ ✓ ✓ นำ
ร่อง 

✓ ✓ ✓ ✓ 

2.5 จัดทำทำ Cohort Study เพื่อเพิ่มอัตราการสำเร็จการศึกษา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2.6 พ ัฒนาหล ักส ูตร โดยเน ้น Outcome based Education, Work 
based Education, Skill based Education 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2.7 ผลิต / พัฒนาหลักสูตร Non-Degree ในรูปแบบ Modular  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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2.8 พัฒนาระบบคลังหน่วยกิต  ✓ ✓  ✓ ✓    
2.9 จัดทำระเบียบเทียบเคียงประสบการณ์ทำงานกับชุดวิชา   ✓ ✓ ✓    
2.10 พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนรู ้ของนักศึกษา ( learning 
analytics) 

✓  ✓ ✓ ✓    

2.11 กิจกรรมแบบเก็บคะแนนกับชุดวิชาที่สอบไม่ผ่าน สำหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นปี 2 (ภาคการศึกษาแรก) 

  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2.12 สอนเสริมออนไลน์ผ่าน MS-team    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2.13 พัฒนาหลักสูตรออนไลน์เต็มรูป   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2.14 ปรับรูปแบบเอกสารชุดวิชา เป็น e-Book, Multi-media Book   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2.15 พัฒนา Virtual Lab ✓ ✓ ✓    ✓ ✓ 
2.16 จัดทำ Learning Data Warehouse (Learning Portal) ✓  ✓ ✓   ✓ ✓ 
2.17  พัฒนา Digital Learning Library  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2.18 พัฒนาห้องสมุดดิจิทัลในรูปแบบ AR / VR / MR   ✓   ✓ ✓ ✓ 
2.19 จัดทำ Digital Service Journey   ✓ ✓ ✓ ✓   
2.20 จัดทำ Student Service Platform  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
2.21 พัฒนา STOU Web Portal ✓ ✓ ✓ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-
ปัจจุบัน 
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2.22 พัฒนา Application ระบบบริการข้อมูลนักศึกษาบนอุปกรณ์พกพา    ✓ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.23 พัฒนาระบบ Bot เพื่อใช้ในการตอบข้อสงสัยแก่นักศึกษาอัตโนมัติ 
24 ชั่วโมง 

  ✓ ✓ ✓ ✓   

2.24 จัดทำ Personalized Service Dashboard   ✓ ✓ ✓ ✓   
2.25 พัฒนา Digital Transcript โดยใช้เทคโนโลยี Block chain   ✓    ✓ ✓ 
2.26 พัฒนา Examination Management on Cloud  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
2.27 พัฒนา Virtual Proctoring, Face Recognition   ✓   ✓ ✓ ✓ 

 2.28 นำ AI & Machine Learning มาวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

  ✓ ✓ ✓ ✓   

กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนา
และแสวงหาบุคลากร 

2.29 จ ัดตั ้งสถานพัฒนาบุคลากรเพื ่อการศึกษาทางไกล (Distance 
Education Staff Development Academy (DESDA) 

✓ ✓  จัดตั้งแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563 

2.30 พัฒนากรอบมาตรฐานการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบ
การศึกษาทางไกล (PSF) 

✓ ✓  ดำเนินการแล้วในปีงปม. 2564 

2.31 สมัครเข้าเป็นสมาชิกขององค์กร Advance ✓ ✓  ดำเนินการแล้วในปีงปม. 2564 
2.32 จ้างเหมาที ่ปรึกษาการอบรมเชิงปฏิบัติการตามกรอบมาตรฐาน
วิชาชีพด้านการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู ้(PSF) 

✓ ✓  (เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 และตอ่เนื่องเป็นประจำทุกปี) 



ส่วนที่ 2 หน้า 51 
 

5 กิจกรรมหลักตาม
แผนพัฒนา 

ความเป็นเลศิฯ  

ผลผลิตระดับกิจกรรม / โครงการ 
ของมหาวิทยาลัยในแผนพฒันาความเปน็เลิศฯ  

แผน / นโยบาย 
สำคัญของมหาวิทยาลัย 

ระยะเวลาดำเนินการ  
(ปีงบประมาณ) 

แผ
นป

ฏิร
ูป 

มส
ธ. 

25
61

 

แผ
นพ

ัฒ
นา

มส
ธ. 

ระ
ยะ

 2
0 

ปี 

นโ
ยบ

าย
ปร

ะจ
ำป

ี / 
Di

git
al

 
Tr

an
sfo

rm
at

io
n 

Pl
an

 

2566-2570 (5 ปี) 

2566-2568 (3 ปี) 2569-2570 (2 ปี) 
2566 2567 2568 2569 2570 

2.33 จัดอบรมความรใูนเรื่องการเขียนประเมินวิทยฐานะ ✓ ✓  (เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 และตอ่เนื่องเป็นประจำทุกปี) 

2.34 อบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม THE SMART Principle ✓ ✓  (เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 และตอ่เนื่องเป็นประจำทุกปี) 

2.35 ออกแบบ และส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับผู้สอนในระบบ
การศึกษาทางไกล 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2.36 ฝึกอบรม ดูงาน เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ทั ้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2.37 ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 2.38 ทุนสำหรับคณาจารย์ ไปศึกษา ฝึกอบรม ระยะสั้น ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

กิจกรรมที่ 3 : ความเปน็
นานาชาต ิ

3.1 เข้าร ่วมสมาคมวิชาชีพ/เจรจาธุรกิจความร่วมมือ/ การประชุม
นานาชาติเพ่ือพัฒนางานวิชาการ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3.2 โครงการความร่วมมือกับสถาบัน/องค์กรต่างประเทศ เพื ่อพัฒนา
วิชาการ และการพัฒนาองค์กร 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3.3 โครงการนำร่องเพื่อสนับสนุนในเรื ่องของการใช้เทคโนโลยีสำหรับ
การศึกษาระบบเปิด เพื่อเทียบเคียงในระดับสากล 

  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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3.4 เข้าร่วมการจัดอันดับ Green and Green University  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
3.5 เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยยั่งยืน (SDGs : Sustainable 
Development Goal ) 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

กิจกรรมที่ 4 : การบริหาร
งานวิจัยและนวัตกรรม 

4.1 จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ  ✓ ✓ ✓     
4.2 ปรับระเบียบและกลไกเพื่อส่งเสริมดำเนินการวิจัยและนวัตกรรม  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
4.3 จัดตั้งกองทุนวิจัยและนวัตกรรม  ✓  ✓     
4.4 จัดตั้งสถาบันทรัพย์สินทางปัญญา  ✓     ✓ ✓ 
4.5 สร้างนวัตกรทางการวิจัย และปรับเปลี ่ยน mind set นักวิจัย ให้
มุ่งเน้นการทำวิจัยนวัตกรรมเชิงสังคม 

 ✓ ✓ ✓     

4.6 พัฒนา  Online Citation   ✓ ✓ ✓    
 4.7 อุดหนุนงานวิจัยและนวัตกรรมที่สนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล

และการเป็น Digital University 
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4.8 จัดประกวดนวัตกรรมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ส่งเสริม
การเป็น Digital University 

  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4.9 พัฒนาห้องปฏิบัติการ / ห้องทดลอง / ทอดสอบ เสมือนจริง Virtual 
Lab เพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา 

  ✓ ✓ ✓ ✓   
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4.10 โครงการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนานวัตกรรมงานวิจัย
การศึกษาทางไกล 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4.11 อุดหนุนงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพานิชย์ / พัฒนาชุมชน สังคม 
และประเทศ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4.12 โครงการร่วมมือกับท้องถิ่น พื้นที่ เพื่อพัฒนานวัตกรรม องค์วามรู้ใหม่
ด้านสังคมศาสตร์ที่มุ่งเน้นการวิจัยเชิงพื้นที ่

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4.14 ปรับระบบค่าตอบแทน เงินสมนาคุณการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 ✓  ✓ ✓    

4.15 ปรับระบบค่าตอบแทน เงินสมนาคุณ การสร้างผลงานวิจัยและ
เผยแพร่ผลงานวิจัยเป็นภาษาต่างประเทศ 

 ✓  ✓ ✓    

4.16 โครงการแลกเปลี ่ยนนักวิจ ัย / นักศึกษา  (Research fellow) 
ระหว่างสถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย 

 ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 

4.17  กิจกรรม coaching ระหว่างนักวิจัย หรือจัดตั้งกลุ่ม International 
Publication Team 
 
 

 ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ 
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กิจกรรมที่ 5 : การสร้าง
แพลทฟอร์มความ
ร่วมมือ 

5.1 โครงการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ / เอกชน /  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนรู้ตามอัธยาศัย 

✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5.2 โครงการความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ หรือสำนักงาน
การศึกษาของแต่ละจังหวัดจัดการสอบออนไลน์ในโรงเรียน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5.3 โครงการความร่วมมือห้องสมุดระหว่างสถาบันอุดมศึกษา หรือ
ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดเอกชน พัฒนา Learning Portal แลกเปลี่ยน
ทรัพยากรการเรียนรู้ร่วมกัน และยกระดับให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางไกลใน
ระดับชาติ 

  ✓   ✓ ✓ ✓ 

5.4 โครงการความร่วมมือกับท้องถิ่นลงทุนพัฒนาอุทยานการศึกษาใหเ้ป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ตามอัธยาศัย และการจดักิจกรรมต่าง ๆ ของท้องถิ่น 
ชุมชน  

✓ ✓    ✓ ✓ ✓ 

5.5 สนับสนุนกิจกรรมการสร้างเครือข่าย ระหว่างท้องถิ่น ชุมชน ผ่าน 
ศวช. 18 แห่งของมหาวิทยาลัย 

✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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สำหรับการติดตามและประเมินผล : ผ่านระบบบริหารผลการปฏิบัติงานใหม่ โดยจะเน้นพัฒนาระบบการรายงานผลเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ 
สำหรับใช้ในการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ทั้งในระดับองค์กรและบุคคลที่เรียกใหม่ว่า “STOU NEXT” ที่ผนวกรวมทั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายภารกิจ
พื้นฐานงานประจำในแผนปฏิบัติราชการประจำปีและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่อนาคต โดยการถ่ายทอด OKR ระดับสถาบันสู่
หน่วยงาน ซึ่งแบ่งการรายงานเป็น 3 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน (ต.ค.-มี.ค.) รอบ 9 เดือน (ต.ค.-มิ.ย.) และรอบ 12 เดือน (ต.ค.-ก.ย.) 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
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ส่วนที่ 3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

3.1 เป้าหมายการดำเนินการในระยะ 5 ปี / 3.2 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) รายปี / 3.3 ผลกระทบ (Impact) 

 
5 กิจกรรมหลัก
ตามแผนพัฒนา 
ความเป็นเลศิฯ 

ผลผลิต (Output) และ 
ผลลัพธ์ (Outcome) 

รวม
เป้าหมาย 
(66-70) 

ค่าเป้าหมายประจำปีงบประมาณ ผลกระทบ 
(Impact) 2566 2567 2568 2569 2570 

กิจกรรมที่ 1 : การ
พัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน 

1.1 นักศึกษา ผู้เรียน ผู้สำเร็จการศึกษาและคณุภาพบณัฑิต • ประชาชน คนไทยได้รับ
การขยายโอกาสทาง
การศึกษา และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต มาก
ขึ้นโดยใช้ระบบการ
เรียนการสอนทางไกล 
(Education for all 
by ODL)   

• ผลิตกำลังคนเพ่ือ
ตอบสนองต่อการ
พัฒนาประเทศด้วย
ระบบการศึกษา
ทางไกล 

1.1-1 ร้อยละของจำนวนนกัศึกษา หรือ
ผู้เรียนใหม่ที่ได้รับการขยายโอกาสทาง
การศึกษาเพิ่มขึ้น 

50 10 10 10 10 10 

1.1-5 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 12,500 11,000 11,500 12,000 12,500 12,500 

1.1-6 ระดับคะแนนของบัณฑิต  / 
ผู้เรียน ทีส่ามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในหน้าที่การงานและ/หรือชีวิตประจำวัน 

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

1.1-7 ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตต่อทักษะในศตวรรษที่ 21 

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

1.2 การจัดการเรยีนการสอน และการบริการ  • ก้าวสู่ Digital 
University 

 
 
 

1.2-1 ระดับคะแนนความพึงพอใจของ
นักศึกษา ผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการ
สอน และการบริการ 

4.50 4.0 4.25 4.50 4.50 4.50 
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5 กิจกรรมหลัก
ตามแผนพัฒนา 
ความเป็นเลศิฯ 

ผลผลิต (Output) และ 
ผลลัพธ์ (Outcome) 

รวม
เป้าหมาย 
(66-70) 

ค่าเป้าหมายประจำปีงบประมาณ ผลกระทบ 
(Impact) 2566 2567 2568 2569 2570 

 1.2-2 ร้อยละของความสำเร็จของการ
พัฒนา Smart Digital Learning System 
ระบบการเรียนรู้แบบไร้รอยต่อในยุคดิจิทัล 

100 60 70 80 90 100 • มีระบบนิเวศ ที่ส่งเสริม
ให้เกิดสังคมแห่งการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 1.2-3 ร้อยละของความสำเร็จของการ
พัฒนา Learning Portal 

100 60 70 80 90 100 

กิจกรรมที่ 2 : การ
พัฒนาและ
แสวงหาบุคลากร 

2.3 ร้อยละของจำนวนบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ
จากองค์กร Advance Higher 
Education (AHE) เมื่อเทียบกับเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้ในแต่ละปี  

80 80 80 80 80 80 • บุคลากรมีคุณภาพ 
มาตรฐานการสอนและ
สนับสนุนการเรียนรู้ใน
ระบบการศึกษาทางไกล
เทียบเคียงระดับสากล 

2.4 ร้อยละถ่วงน้ำหนักของผู้สอนที่มี
คุณภาพสูง(Percentage of High 
Quality Learning Facilitators) 

80 60 65 70 75 80 

กิจกรรมที่ 3 : 
ความเป็น
นานาชาต ิ

3.1 จำนวนโครงการ / กิจกรรม ความ
ร่วมมือ  ในระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนา
ทางวิชาการ และการพัฒนาองค์กร 

60 12 12 12 12 12 • ชื่อเสียงของสถาบัน 
อุดมศึกษา (Academic 
Reputation) ที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล 3.2 รางวัลยกย่องชูเกียรติระดับชาติและ/

หรือนานาชาติ  (Prize winner) หรือ มี
การอันดับหรือคะแนนจากการสำรวจ
ชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา/สาขา
ข้อมูลอ้างอิงตามสถาบันการจัด อันดับ 

ได้รับ
รางวัล

อย่างน้อย 
1 รางวัล 

    ได้รับ
รางวัล

อย่างน้อย 
1 
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5 กิจกรรมหลัก
ตามแผนพัฒนา 
ความเป็นเลศิฯ 

ผลผลิต (Output) และ 
ผลลัพธ์ (Outcome) 

รวม
เป้าหมาย 
(66-70) 

ค่าเป้าหมายประจำปีงบประมาณ ผลกระทบ 
(Impact) 2566 2567 2568 2569 2570 

 สถาบันอุดมศึกษาระดับโลก การจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลก (Impact Ranking) 

หรือได้รับ
การจัด
อันดับ 

    หรือได้รับ
การจัด
อันดับ 

 

กิจกรรมที่ 4 : การ
บริหารงานวิจยั
และนวัตกรรม 

4.1 จำนวนโครงการวิจัย / โครงการวิจัย
นวัตกรรม ที่สนับสนุนการเรียนการสอน
ทางไกล และการพัฒนาประเทศ 

100 20 20 20 20 20 • ผลงานวิจัยนวัตกรรม 
และผลการบริการ
วิชาการแก่สังคม 
ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติและการ
พัฒนาประเทศที่ยั่งยืน 

4.2 อัตราการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับ
การตีพิมพ์ (Citation/Publication) ทั้งใน
ชาติ และนานาชาติ 

5 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 

4.3 ร้อยละของผลงานวิชาการ ผลงาน
การวิจัย / นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ 
บริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเพื่อการ
พัฒนาการเรียนการสอนทางไกล และการ
พัฒนาประเทศ 

100 100 100 100 100 100 

กิจกรรมที่ 5 : การ
สร้างแพลทฟอร์ม
ความร่วมมือ 

5.1 จำนวนโครงการความร่วมมือกับ
หน่วยงาน/เอกชน/ชุมชน / 
สถาบันอุดมศึกษา ในการนำแพลทฟอร์ม
ของมสธ. ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
สังคม ชุมชน ประเทศ 

3  1  1 1 • ต้นแบบของ ม.เปิด ของ
มหาวิทยาลัย และ
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนการสอน เป็นประโย
ชนในการขับเคลื่อน
เป้าหมายหรือทิศทางของ
การพัฒนาสังคม ชุมชน 
และประเทศ 

5.2 ร้อยละความเห็นของหน่วยงาน/
เอกชน/ชุมชน / สถาบันอุดมศึกษา ในการ

80  80  80 80 
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5 กิจกรรมหลัก
ตามแผนพัฒนา 
ความเป็นเลศิฯ 

ผลผลิต (Output) และ 
ผลลัพธ์ (Outcome) 

รวม
เป้าหมาย 
(66-70) 

ค่าเป้าหมายประจำปีงบประมาณ ผลกระทบ 
(Impact) 2566 2567 2568 2569 2570 

นำแพลทฟอรม์ของมสธ. ไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาสังคม ชุมชน ประเทศ 

 



 

 

           

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

 

 

 

 



 

 

 

ภาคผนวก (ก) 

ค าสั่งคณะกรรมการการจัดกลุ่มอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 







 
ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธริำช 

ที่  20 / 2564 
เรื่อง  แต่งตั้งนำยกสภำมหำวิทยำลัยปฏิบตัิหน้ำที่กรรมกำรที่ปรึกษำคณะกรรมกำร 

กำรจดักลุ่มสถำบนัอดุมศกึษำของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธริำช 
 

-------------------------------------- 
 

 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน
มำตรำ 15 (9) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช พ.ศ. 2521 และหนังสือส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์  วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0233.1 (1.20) /ว 740  
แจ้งทรำบและถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ ด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๓๓.๐๑(๑.๑๕)/๓๕๕๑ 
ลงวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๒ และมติสภำมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชในกำรประชุมครั้งที่  
11/2562 วันที่  2 ธันวำคม  2562 ประกอบกับมติ สภำมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช 
ใ นก ำ รปร ะชุ ม ครั้ ง ที่  7 /2564  เ มื่ อ วั นที่  29  ก รกฎำคม   2564  จึ งมีมติอนุมัติ แต่ งตั้ ง  
ศำสตรำจำรย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้ำน นำยกสภำมหำวิทยำลัย ปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรที่ปรึกษำคณะกรรมกำร 
กำรจัดกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
 
 ทั้งนี้  ตัง้แต่วนัที่  29  กรกฎำคม 2564 เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที ่ 29  กรกฎำคม  พ.ศ. 2564 
 

 
(ศำสตรำจำรย ์ดร.วิจติร  ศรีสอ้ำน) 

นำยกสภำมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธริำช 



 

 

ภาคผนวก (ข) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

           ครั้งที่ 1 /2564 วันท่ี 20 กรกฎาคม 2564 

ครั้งที่ 2 /2564 วันท่ี 23 สิงหาคม 2564 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ครั้งที่ 1/2564 

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. 
ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Team 

---------------------------------------------- 
 

ผู้มาประชุม  
1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

(ดร.นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์)  
ประธานกรรมการ 

2. อธิการบดี 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  สังขะตะวรรธน์) 

กรรมการ 

3. ผู้แทนของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 
(รองศาสตราจารย์ พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์) 

กรรมการ 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง กรรมการ 
5. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล) 
กรรมการ 

6. รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป และวิจัย 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ) 

กรรมการ 

7. รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา) 

กรรมการ 

8. ผู้อ านวยการส านักบัณฑิตศึกษา 
(รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา สบายยิ่ง) 

กรรมการ 

9. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก) 

กรรมการ 

10. รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน เทคโนโลยีดิจิทัล 
และนวัตกรรม 
(รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์) 

กรรมการและเลขานุการ 

11. ผู้อ านวการกองแผนงาน 
(นางสาวภทรวรรณ อักษร) 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  
1 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน     นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2 รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย     รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช มโนลีหกุล     รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์     ผู้ชว่ยอธิการบดี 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย สินสุวรรณ     ผู้ชว่ยอธิการบดี 
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวิน ีไพรทอง     ผู้ชว่ยอธิการบดี 
7 อาจารย์ศตวรรษ ด้วงแป้น     ผู้ชว่ยอธิการบดี 
8 อาจารย์นฤบดี วรรธนาคม     ผู้ชว่ยอธิการบดี 
9 อาจารย์ศรุดา จิรัฐกุลธนา     ผู้ชว่ยอธิการบดี 
10 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ธีรธรรมากร     ผู้อ านวยการสถานวิเทศสัมพันธ์ 
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรานชุ บุดดีจีน     รองผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษา 
12 นางนัฏฐวี มากด า     หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์ กองแผนงาน 
13 นางสาวธนาภรณ์  ทองคุณ     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน 
14 นายศุภพล  มงคลเจริญพันธ์     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
      
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
วาระท่ี 1.1 กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 

กรรมการและเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่อง กฎกระทรวงการจัดกลุ่ม 
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564  ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม ได้ออกกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา โดยประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 โดยให้สถาบันอุดมศึกษาได้จัด
กลุ่มโดยค านึงถึงศักยภาพและความพร้อมของคณะวิชาทั้ งหมด โดย ในข้อ 3 ในกฎกระทรวงฯได้ให้
สถาบันอุดมศึกษา ได้จัดกลุ่ม มีทั้งหมด 6 กลุ่ม  ดังต่อไปนี้  

1) กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก  
2) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 
3) กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน 
4) กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา 
5) กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะ 
6) กลุ่มอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 ทั้งนี้ ในการด าเนินการการจัดกลุ่มให้ทุกสถาบันอุดมศึกษาจะต้องด าเนินการประเมินผลการ
ด าเนินงานตาม Performance และศักยภาพ Potential  ตามคู่มือที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนด 
นอกจากนี้ ในกฎกระทรวงฯ ได้ก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกลุ่ม
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สถาบันอุดมศึกษาโดยให้มีผู้แทนของ สป.อว.อยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ด้วย  ซ่ึงเมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับผล
การประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษา และได้เลือกสังกัดกลุ่มตามข้อ 3 แล้ว ให้คณะกรรมการฯจั ดท า
แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของ
ประเทศ หรือ แผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอื่น เพ่ือการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 
พ.ศ.2562 มาตรา 45 ต่อไป 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระท่ี 1.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของ มสธ.และอ านาจหน้าที่ 
 กรรมการและเลขานุการ ได้น าเสนอ ค าสั่งโดยสภามหาวิทยาลัยที่ 16/2564 เรื่อง การแต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพ่ือให้การจัดกลุ่มของ มสธ. 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รายละเอียดดังปรากฏในเอกสารประกอบวาระท่ี 1.2   
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระ ท่ี 1.3 ปฏิทินการด าเนินงานการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของ มสธ.ประจ าปีงบประมาณ 
2566 
  กรรมการและเลขานุการ ได้น าเสนอปฏิทินการด าเนินงานตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ดังนี้  1) มหาวิทยาลัยต้องมีการประเมินตนเองตามคู่มือการ
จัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ ในระบบ UCLAS ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เพ่ือให้ทาง สปอ.อว. 
ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง 2) มหาวิทยาลัยยืนยันผลการประเมินตนเองตามผลการพิจารณาของ สป.อว.
พร้อมทั้งจัดส่งแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และแผนพัฒนาก าลังคน ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
สภาสถาบันอุดมศึกษาให้ทาง สป.อว. ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 3) มหาวิทยาลัยยื่นเสนอโครงการพลิกโฉม
การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ภายใน 30 ตุลาคม 2564  
         ทั้งนี้ ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของมสธ. ครั้งที่ 1 ในวันที่ 20 
กรกฎาคม 2564 เพ่ือให้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาผลการประเมินตนเองและเลือกกลุ่ม  และจะประชุมอีกครั้ง ใน
วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เพ่ือน าเสนอแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และแผนพัฒนาก าลังคนของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 และจัดส่ง
ข้อมูลให้ สป.อว. ภายใน 31 สิงหาคม 2564 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี 1.4 ผลการประเมินตนเองการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของ มสธ.  
      กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของ มสธ. โดยมีส่วนที่ส าคัญ 3 ส่วน
คือ ส่วนที่  1 รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินตนเอง  จ านวน 32 ตัวชี้วัด  ตามคู่มือการก าหนดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา ส่วนที่ 2 สรุปผลการประเมินตนเองฯ ทั้ง 32 ตัวชี้วัดจ าแนก 4 กลุ่ม ทั้งในส่วนของผลการ
ด าเนินงาน (Performance) และศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) และส่วนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์
การจัดกลุ่มอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียดในแต่ละส่วน ดังนี้   
 ส่วนที่ 1. รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินตนเอง จ านวน 32 ตัวชี้วัด จ าแนกกลุ่มตามคู่มือการ
ก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย 
 
 กลุ่มที่ 1 กลุ่มวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) ตัวช้ีวัดที่ 1-8 ดังนี้ 

ชื่อตัวชี้วัด ค าอธิบาย 
ตัวช้ีวัดที่ 1 อัตราการอ้างอิง
ของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ 
(Citation/Publication) 

ข้อมูลที่น ามาประเมิน   จะอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus จากการอ้างอิง
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งหมดในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ การ
ค านวนจะค านวนจากจ านวนการอ้างอิงของผลงานวิจัย เทียบกับจ านวน
ผลงานวิจัยทั้งหมด มีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนระดับ ที่ 1-5 กรณีที่
ผลการด าเนินงานต่ ากว่าที่ก าหนด ตัวชี้วัดนั้นจะมีผลการด าเนินงานที่
ระดับ 0 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ชื่อเสียงของ
สถาบันอุดมศึกษา (Academic 
Reputation) 

ข้อมูลที่น ามาประเมินมาจากผลการส ารวจชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา
ในระดับนานาชาติ โดยเกณฑ์การให้คะแนน จะดูว่าสถาบันอุดมศึกษานั้น
อยู่ในการจัดอันดับที่เท่าไหร่ การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนระดับ ที่ 1-5 
กรณีที่ผลการด าเนินงานต่ ากว่าที่ก าหนด ตัวชี้วัดนั้นจะมีผลการด าเนินงาน
ที่ระดับ 0  

ตัวช้ีวัดที่ 3 การเคลื่อนย้ายของ
อาจารย์/นักวิจัย นักศึกษา 
(Staff & Student Mobility)   

โดยดูจากจ านวนอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา มี
การเคลื่อนย้ายเพ่ือท าการวิจัย/ศึกษา กับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
มีจ านวนเท่าไหร่ เทียบกับจ านวนอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาทั้งหมด 
การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนระดับ ที่ 1-5 กรณีที่ผลการด าเนินงานต่ า
กว่าที่ก าหนด ตัวชี้วัดนั้นจะมีผลการด าเนินงานที่ระดับ 0 

ตัวช้ีวัดที่ 4 รางวัลยกย่องชู
เกียรติระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ (Prize winner)   

ด้านการวิจัยที่บุคลากรของสถาบันที่ได้รับ โดยดูจากผลรวมการถ่วงน้ าหนัก 
เป็นการให้ค่าคะแนน ระดับชาติ จะได้ 1 คะแนน  ระดับนานาชาติ จะได้ 
1.5 คะแนน และระดับภูมิภาค/โลก จะได้ 2 คะแนน เอาผลร่วมค่าถ่วง
น้ าหนักรางวัล มาหารกับจ านวนอาจารย์ทั้งหมด การก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนนระดับ ที่ 1-5 กรณีที่ผลการด าเนินงานต่ ากว่าที่ก าหนด ตัวชี้วัดนั้น
จะมีผลการด าเนินงานที่ระดับ 0 
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ชื่อตัวชี้วัด ค าอธิบาย 
ตัวช้ีวัดที่ 5.จ านวนอาจารย์ต่อ
นักศึกษา (Staff/Student 
Ratio) 

เป็นผลการวิเคราะห์จากจ านวนนักศึกษาทั้งหมด เทียบกับจ านวนอาจารย์
ทั้งหมด เกณฑ์การให้คะแนน จะให้คะแนนเป็นสัดส่วน โดยหากสัดส่วน
จ านวนอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษา อยู่ในสัดส่วน 1: 7 จะได้คะแนนสูงสุด 
คื อ ค ะ แ น น ร ะ ดั บ ที่  5  ซึ่ ง ตั ว ชี้ วั ด นี้ จ ะ ไ ม่ ต ร ง กั บ บ ริ บ ท ข อ ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลที่มี
สัดส่วนอาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษา 300 กว่าคน 

ตัวช้ีวัดที่ 6.ความร่วมมือระดับ
นานาชาติ (Active 
International Research 
Collaboration) 

โดยจะดูจากบทความวิจัยที่มหาวิทยาลัยเขียนบทความร่วมกันกับนักวิจัย
ต่างประเทศ โดยการน าจ านวนบทความวิจัยที่มีความร่วมมือกับนานาชาติ 
เทียบกับ จ านวนบทความวิจัย(Paper)ที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus โดย
หาเป็นร้อยละ การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนระดับ ที่ 1-5 กรณีท่ีผลการ
ด าเนินงานต่ ากว่าที่ก าหนด ตัวชี้วัดนั้นจะมีผลการด าเนินงานที่ระดับ 0 

ตัวช้ีวัดที่ 7. ค่าเฉลี่ยจ านวนครั้ง
ที่ได้รับการอ้างอิงเท่ากับหรือ
มากกว่าจ านวนผลงานวิจัย  
(H-index Faculty) 

โดยน าข้อมูลตามฐานข้อมูล Scopus โดยน า H-index รวมของอาจารย์/
นักวิจัย เทียบกับ จ านวนอาจารย์ทั้งหมด  การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ ที่ 1-5 กรณีที่ผลการด าเนินงานต่ ากว่าที่ก าหนด ตัวชี้วัดนั้นจะมีผล
การด าเนินงานที่ระดับ 0 

ตัวช้ีวัดที่ 8. งบประมาณด้าน
การวิจัยส าหรับบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา (Research 
Funding/Faculty) 

โดยดูจากงบประมาณด้านการวิจัยต่อหัวบุคลาการ มหาวิทยาลัยใดมี
งบประมาณต่อหัวบุคลากรยิ่งสูงจะมีระดับคะแนนสูงตามเกณฑ์ที่ระบุ การ
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนระดับ ที่ 1-5 กรณีท่ีผลการด าเนินงานต่ ากว่าที่
ก าหนด ตัวชี้วัดนั้นจะมีผลการด าเนินงานที่ระดับ 0 

 
       กลุ่มที่ 2  การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation) ตัวชี้วัดที่9-18 โดยกลุ่ม
นี้ออกแบบมาส าหรับสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนที่เน้นด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหลัก ดังนี้  

ชื่อตัวชี้วัด ค าอธิบาย 
ตัวช้ีวัดที่ 9.นักศึกษาและ
บัณฑิตผู้ประกอบการ 
(Student and Graduate 
Entrepreneur) 

โดยการค านวนจะน าข้อมูลนักศึกษา/บัณฑิตศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการใหม่ 
เทียบกับจ านวนนู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด มหาวิทยาลัยใดผลิตบัณฑิต
ออกไปเป็นผู้ประกอบการใหม่จ านวนสูงจะได้ค่าคะแนนสูงตามเกณฑ์ท่ีระบุ 
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนระดับ ที่ 1-5 กรณีท่ีผลการด าเนินงานต่ ากว่าที่
ก าหนด ตัวชี้วัดนั้นจะมีผลการด าเนินงานที่ระดับ 0 

ตัวช้ีวัดที่ 10.รางวัลด้าน
ผู้ประกอบการ (Startup 
Award) 

โดยการค านวนจะน าผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักของรางวัลด้านผู้ประกอบการ 
เทียบกับจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด โดยค่าถ่วงน้ าหนักจะมีเกณฑ์คือ  

ผลงานที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก มีค่าน้ าหนัก 0.25  
ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติ มีค่าน้ าหนัก 0.50 
ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ มีค่าน้ าหนัก 0.75 
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ชื่อตัวชี้วัด ค าอธิบาย 
ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับภูมิภาค/โลก มีค่าน้ าหนัก 1.00 

ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนระดับ ที่ 1-5 กรณีท่ีผลการด าเนินงานต่ ากว่าที่
ก าหนด ตัวชี้วัดนั้นจะมีผลการด าเนินงานที่ระดับ 0  

ตัวช้ีวัดที่ 11.งบประมาณจาก
แหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการ
สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 
(Startup Co-Investment 
Funding) 

โดยตัวชี้วัดนี้จะวัดจากการที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับการระดมทุนจาก
หน่วยงานภายนอกเพ่ือสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการใหม่ การค านวณ
จากจ านวนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้ าง
ผู้ ป ระกอบการ ใหม่  เที ยบกับจ านวนงบประมาณทั้ งหมด  หาก
สถาบันอุดมศึกษาผลิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างที่มีจ านวนสูงจะได้ค่า
คะแนนสูงตามเกณฑ์ที่ระบุ ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนระดับ ที่ 1-5 กรณี
ที่ผลการด าเนินงานต่ ากว่าที่ก าหนด ตัวชี้วัดนั้นจะมีผลการด าเนินงานที่
ระดับ 0 

ตัวช้ีวัดที่ 12 บุคลากร
สถาบันอุดมศึกษาแลกเปลี่ยน
ความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม 
(Talent/Academic Mobility 
Consultation) 

โดยจะน าข้อมูลที่อาจารย์และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไปถ่ายทอด
ความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม เทียบกับจ านวนอาจารย์และนักวิจัย
ทั้งหมด ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนระดับ ที่ 1-5 กรณีท่ีผลการด าเนินงาน
ต่ ากว่าที่ก าหนด ตัวชี้วัดนั้นจะมีผลการด าเนินงานที่ระดับ 0 

ตัวช้ีวัดที่ 13.ระบบนิเวศด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่ง
การพัฒนาผู้ประกอบการใน
สถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนนจะพิจารณาจากการที่สถาบันอุดมศึกษา มีการก าหนด
กิจกรรมส าคัญ(Milestone) ของระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ครบตามท่ีก าหนดหรือไม่ โดยประกอบด้วย  

A : มีนโยบายส่งเสริมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพ่ือเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ 
B: มีเครือข่ายผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเร่ง
พัฒนาผู้ประกอบการ 
C: มีโครงการ/กิจกรรมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเร่ง
พัฒนาผู้ประกอบการ 
D: มีรายวิชาเฉพาะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเร่งพัฒนา
ผู้ประกอบการ 
และ E: มี Platform กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเร่ง
พัฒนาผู้ประกอบการ 
หากสถาบันอุดมศึกษาใด มีกิจกรรมส าคัญตามท่ีก าหนด A-E จะ 

ได้ค่าคะแนนสูงตามเกณฑ์ที่ระบุ หากไม่มีจะมีผลการด าเนินงานที่ระดับ 0  
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ชื่อตัวชี้วัด ค าอธิบาย 
ตัวช้ีวัดที่ 14. หลักสูตร/
โปรแกรมเฉพาะท่ีใช้เทคโนโลยี/
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการ 

โดยจะน าข้อมูลจ านวนหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะทีใช้ เทคโนโลยี/
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเทียบกับจ านวนหลักสูตร
ทั้งหมด ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนระดับ ที่ 1-5 กรณีท่ีผลการด าเนินงาน
ต่ ากว่าที่ก าหนด ตัวชี้วัดนั้นจะมีผลการด าเนินงานที่ระดับ 0 

ตัวช้ีวัดที่ 15. งบประมาณการ
พัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรม
เพื่อพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการของ
สถาบันอุดมศึกษา 

โดยน าข้อมูลผลรวมงบประมาณที่สนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการ/
นวัตกรรมของทุกหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา เทียบกับงบประมาณ
ด าเนินงานทั้งหมด ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนระดับ ที่ 1-5 กรณีท่ีผลการ
ด าเนินงานต่ ากว่าที่ก าหนด ตัวชี้วัดนั้นจะมีผลการด าเนินงานที่ระดับ 0 

ตัวช้ีวัดที ่16.ความร่วมมือเพื่อ
พัฒนาผู้ประกอบการและ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับ
ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมของ
สถาบันอุดมศึกษา   

โดยน าข้อมูลผลถ่วงน้ าหนักความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม โดย
ค่าถ่วงน้ าหนักจะมีเกณฑ์คือ  

ความร่วมมือกับองค์กรขนาดย่อม มีค่าน้ าหนัก 0.25  
ความร่วมมือกับองค์กรขนาดกลาง มีค่าน้ าหนัก 0.50 
ความร่วมมือกับองค์กรขนาใหญ่ มีค่าน้ าหนัก 0.75 
ความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ มีค่าน้ าหนัก 1.00  

ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนระดับ ที่ 1-5 กรณีท่ีผลการด าเนินงานต่ ากว่าที่
ก าหนด ตัวชี้วัดนั้นจะมีผลการด าเนินงานที่ระดับ 0  

 
         กลุ่มที่ 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area Based and Community) ตัวช้ีวัดที่ 17-24 ดังนี้ 

ชื่อตัวชี้วัด ค าอธิบาย 
ตัวช้ีวัดที่ 17.ร้อยละของการได้
งานท าในพื้นที่หรือภูมิภาคของ
บัณฑิต(Percentage of 
Graduates Employed in 
the Region) 

โดยน าข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่ได้
งานท าในพ้ืนที่หรือในภูมิภาค เป็นการมุ่งเน้นบัณฑิตที่จบการศึกษาแล้วได้
งานท าในภูมิล าเนา เทียบกับจ านวนบัณฑิตทั้งหมด โดยค่าคะแนนสูงตาม
เกณฑ์ที่ระบุ คือระดับ 5 ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป ก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนนระดับ ที่ 1-5 กรณีที่ผลการด าเนินงานต่ ากว่าที่ก าหนด ตัวชี้วัดนั้น
จะมีผลการด าเนินงานที่ระดับ 0  

ตัวช้ีวัดที่ 18.การพัฒนาเชิง
พื้นที่ (Area Based 
Development) 

โดยน าข้อมูลจ านวนโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่
ตอบสนองต่อ Area Based เทียบกับจ านวนโครงการบริการวิชาการ
ทั้งหมด โดยค่าคะแนนสูงตามเกณฑ์ที่ระบุ คือระดับ 5 ตั้งแต่ร้อยละ 90 
ขึ้นไป ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนระดับ ที่ 1-5 กรณีที่ผลการด าเนินงาน
ต่ ากว่าที่ก าหนด ตัวชี้วัดนั้นจะมีผลการด าเนินงานที่ระดับ 0 
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ชื่อตัวชี้วัด ค าอธิบาย 
ตัวช้ีวัดที่ 19.การมีส่วนร่วมของ
บุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน 
พื้นที่ หรือภูมิภาค (Non-Age 
Group Participant) 

โดยน าจ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชนหรือหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ไข/ลด
ปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน สังคม/การน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การ
ปฏิบัติ เทียบกับ จ านวนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริม
การเรียนรู้ชุมชน สังคม/การน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติทั้งหมด 
โดยค่าคะแนนสูงตามเกณฑ์ที่ระบุ คือระดับ 5 ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนระดับ ที่ 1-5 กรณีท่ีผลการด าเนินงานต่ ากว่าที่
ก าหนด ตัวชี้วัดนั้นจะมีผลการด าเนินงานที่ระดับ 0 

ตัวช้ีวัดที่ 20.ความย่ังยืนของ
สถาบันอุดมศึกษา ชุมชนและ
สังคม (Green/Sustainability) 

โดยน าผลการจัดอันดับตาม Impact Ranking  
 

ตัวช้ีวัดที่ 21 .ความสอดคล้อง
ของหลักสูตร (Curriculum 
Alignment) 

โดยน าข้อมูลจ านวนหลักสูตรเชิงพ้ืนที่ของสถาบันอุดมศึกษาที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของชุมชน เทียบกับจ านวนหลักสูตรทั้งหมด โดยค านวน
ในรูปแบบร้อยละ ค่าคะแนนสูงตามเกณฑ์ที่ระบุ คือระดับ 5 ตั้งแต่ร้อยละ 
90 ขึ้นไป ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนระดับ ที่  1-5 กรณีที่ผลการ
ด าเนินงานต่ ากว่าที่ก าหนด ตัวชี้วัดนั้นจะมีผลการด าเนินงานที่ระดับ 0 

ตัวช้ีวัดที่ 22.การวิจัยและ
บริการวิชาการเพื่อการพัฒนา
ในพื้นที่ภูมิภาค(Research 
/Service in Region) 

โดยน าข้อมูลจ านวนผลงานทางวิชการรับใช้สังคม เทียบกับจ านวนผลงาน
ทางวิชาการทั้งหมด โดยค านวนในรูปแบบร้อยละ ค่าคะแนนสูงตามเกณฑ์
ที่ระบุ คือระดับ 5 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40 ก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนนระดับ ที่ 1-5 กรณีที่ผลการด าเนินงานต่ ากว่าที่ก าหนด ตัวชี้วัดนั้น
จะมีผลการด าเนินงานที่ระดับ 0 

ตัวช้ีวัดที ่23.การมีส่วนร่วมของ
สังคมและชุมชน(Inclusive 
Community) 

โดยน าข้อมูลจ านวนหลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร 
เทียบกับ จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของสถาบัน ทั้งหมด โดยค านวนใน
รูปแบบร้อยละ ค่าคะแนนสูงตามเกณฑ์ที่ระบุ คือระดับ 5 ไม่น้อยกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 40 ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนระดับ ที่ 1-5 กรณีที่ผลการ
ด าเนินงานต่ ากว่าที่ก าหนด ตัวชี้วัดนั้นจะมีผลการด าเนินงานที่ระดับ 0 
 

ตัวช้ีวัดที่ 24.การบูรณา
การงบประมาณจากภาครัฐและ
เอกชนในการด าเนินงานเพื่อ
พัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่  
(Integrated Government 
Budget) 

โดยน าข้อมูลจ านวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม
ในพ้ืนที่ เทียบกับ งบด าเนินงานทั้งหมด โดยค านวนในรูปแบบร้อยละ ค่า
คะแนนสูงตามเกณฑ์ที่ระบุ คือระดับ 5 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40 
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนระดับ ที่ 1-5 กรณีท่ีผลการด าเนินงานต่ ากว่าที่
ก าหนด ตัวชี้วัดนั้นจะมีผลการด าเนินงานที่ระดับ 0 
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       กลุ่มที่ 4 กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา มหาวิทยาลัยไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
กลุ่มดังกล่าวเป็นบริบทของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ 
 
       กลุ่มที่ 5 กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะ (Development of 
Professionals and Specialists) ตัวช้ีวัดที่ 25-32 ดังนี้ 

ชื่อตัวชี้วัด ค าอธิบาย 
ตัวช้ีวัดที่ 25.ร้อยละของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ประกอบ
อาชีพหลังส าเร็จการศึกษา 
(Percentage of Graduates 
being Employed after 
Graduation) 

โดยน าข้อมูลจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ตอบแบบส ารวจว่ามีงานท าหลังจบ
การศึกษาในเวลา 6 เดือน เทียบกับ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจาก
สถาบันแต่ละแห่ง โดยค านวนในรูปแบบร้อยละ ค่าคะแนนสูงตามเกณฑ์ที่
ระบุ คือระดับ 5 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 ก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนนระดับที่ 1-5 กรณีที่ผลการด าเนินงานต่ ากว่าที่ก าหนด ตัวชี้วัดนั้น
จะมีผลการด าเนินงานที่ระดับ 0 

ตัวช้ีวัดที่ 26.ร้อยละของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ท างานใน
อุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มสูง 
(Percentage of Graduates 
in High Value-added 
Sectors) 

นิยามอุตสาหกรรมมูลค่าสูงในยุทธศาสตร์ชาติ คือ อุตสาหกรรมเป้าหมาย  
(New S-Curve) โดยน าข้อมูลจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาซึ่งท างานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมมูลค่าเพ่ิมสูง เทียบกับ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
โดยค านวนในรูปแบบร้อยละ ค่าคะแนนสูงตามเกณฑ์ท่ีระบุ คือระดับ 5 ไม่
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนระดับที่ 1-5 
กรณีที่ผลการด าเนินงานต่ ากว่าที่ก าหนด ตัวชี้วัดนั้นจะมีผลการด าเนินงาน
ที่ระดับ 0 

ตัวช้ีวัดที่ 27.ร้อยละของผู้จ้าง
งานที่พอใจอย่างยิ่งใน
คุณลักษณะของบัณฑิต
(Percentage of Highly 
Satisfied Employers) 

โดยน าข้อมูลจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่ให้
คะแนนสูงสุด 2 ระดับแรก จากแบบสอบถาม 10 ระดับ เทียบกับจ านวน
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  โดยค านวนในรูปแบบ     ร้อยละ ค่าคะแนน
สูงตามเกณฑ์ที่ระบุ คือระดับ 5 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 ก าหนด
เกณฑ์การให้คะแนนระดับที่ 1-5 กรณีที่ผลการด าเนินงานต่ ากว่าที่ก าหนด 
ตัวชี้วัดนั้นจะมีผลการด าเนินงานที่ระดับ 0 

ตัวช้ีวัดที่ 28.อัตราส่วนของเงิน
สนับสนุนต่องบด าเนินการ
(Beneficiary Contribution 
to Operating Expenses) 

โดยน าข้อมูลจ านวนเงินสนับสนุนเพ่ือการจัดการศึกษาที่ได้รับในแต่ละปี
การศึกษา เทียบกับ จ านวนงบประมาณทั้งหมด โดยค านวนในรูปแบบร้อย
ละ ค่าคะแนนสูงตามเกณฑ์ที่ระบุ คือระดับ 5 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อย
ละ 50 ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนระดับที่ 1-5 กรณีที่ผลการด าเนินงาน
ต่ ากว่าที่ก าหนด ตัวชี้วัดนั้นจะมีผลการด าเนินงานที่ระดับ 0 
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ชื่อตัวชี้วัด ค าอธิบาย 
ตัวช้ีวัดที่ 29.ร้อยละของ
หลักสูตรที่ได้รับการรับรอง
ประสิทธิผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐาน ( Percentage of 
Curricular with Certified 
Learning Outcomes) 

โดยน าข้อมูลผลถ่วงน้ าหนักของหลักสูตรที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน 
เทียบกับ จ านวนหลักสูตรทั้งหมด โดยค่าถ่วงน้ าหนักจะมีเกณฑ์คือ  
 รับรองระดับชาติ มีค่าน้ าหนัก 0.50 
 รับรองระดับนานาชาติ มีค่าน้ าหนัก 1.00 
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนระดับที่ 1-5 กรณีที่ผลการด าเนินงานต่ ากว่าที่
ก าหนด ตัวชี้วัดนั้นจะมีผลการด าเนินงานที่ระดับ 0 

ตัวช้ีวัดที่ 30 .ร้อยละของ
หลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัติงานจริง(Percentage of 
Curricular with Work-
Integrated Learning) 

โดยน าข้อมูลหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง เทียบกับ
จ านวนหลักสูตรทั้งหมด โดยค านวนในรูปแบบร้อยละ ค่าคะแนนสูงตาม
เกณฑ์ที่ระบุ คือระดับ 5 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 ก าหนดเกณฑ์
การให้คะแนนระดับที่ 1-5 กรณีที่ผลการด าเนินงานต่ ากว่าที่ก าหนด 
ตัวชี้วัดนั้นจะมีผลการด าเนินงานที่ระดับ 0 

ตัวช้ีวัดที่ 31.ร้อยละของผู้สอน
ที่มีคุณภาพสูง(Percentage of 
High Quality Learning 
Facilitators) 

โดยน าผลรวมถ่วงน้ าหนักของจ านวนอาจารย์ตามระดับต าแหน่งวิชาการ 
เทียบกับ จ านวนอาจารย์ทั้งหมด  โดยค่าถ่วงน้ าหนักจะมีเกณฑ์คือ  
   อาจารย์  มีค่าน้ าหนัก 0.40  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีค่าน้ าหนัก 0.60 
  รองศาสตราจารย์   มีค่าน้ าหนัก 0.80 
  ศาสตราจารย์ มีค่าน้ าหนัก 1.00 
โดยค านวนในรูปแบบร้อยละ ค่าคะแนนสูงตามเกณฑ์ท่ีระบุ คือระดับ 5 ไม่
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 80 ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนระดับที่ 1-5 กรณีที่
ผลการด าเนินงานต่ ากว่าที่ก าหนด ตัวชี้วัดนั้นจะมีผลการด าเนินงานที่
ระดับ 0  

ตัวช้ีวัดที่ 32.อัตราการคงอยู่
ของผู้เรียน(Students 
Retention Rate) 

โดยน าข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนอย่างต่อเนื่อง เมื่อขึ้น
ทะเบียนในหลักสูตรเป็นระยะเวลา 1 ใน 4 ของหลักสูตร เทียบกับ จ านวน
นักศึกษาแรกเข้าในหลักสูตร โดยค านวนในรูปแบบร้อยละ ค่าคะแนนสูง
ตามเกณฑ์ที่ระบุ คือระดับ 5 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 90 ก าหนดเกณฑ์การ
ให้คะแนนระดับที่ 1-5 กรณีท่ีผลการด าเนินงานต่ ากว่าที่ก าหนด ตัวชี้วัดนั้น
จะมีผลการด าเนินงานที่ระดับ 0 

 
 มติ ที่ประชุมรับทราบรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินตนเอง จ านวน 32 ตัวชี้วัด พร้อม 
ค าอธิบายและเกณฑ์จ าแนกกลุ่มตามคู่มือการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
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 ส่วนที่ 2 สรุปผลการประเมินตนเองฯ ทั้ง 32 ตัวชี้วัดจ าแนก 4 กลุ่ม ทั้งในส่วนของผลการ
ด าเนินงาน (Performance) และศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential)  
  กรรมการและเลขานุการ ขออนุญาตประธานกรรมการเชิญผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.พนมพัทธ์ สมิทตานนท์) ในฐานะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเลขานุการ น าเสนอในส่วนของผลคะแนนตาม
รายละเอียดการด าเนินงานของทั้ง 32 ตัวชี้วัด ทั้งในส่วนของผลการด าเนินงาน ( Performance ) และด้าน
ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) ดังมีรายละเอียดตามตารางจ าแนกตามแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 
 

 กลุ่มที่ 1 วิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research)  

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด 
 

ผลลัพธ์ ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คะแนนที่ได ้

1 อัตราการอ้างอิงของผลงานท่ีได้รบัการตีพิมพ์ (Citation 
/Publication) 

0.014 ระดับ 0 ระดับ 0 

2 ช่ือเสียงของสถาบันอุดมศึกษา (Academic Reputation) 0 ระดับ 0 ระดับ 0 

3 การเคลื่อนย้ายของอาจารย/์นักวิจัย และนักศึกษา (Staff & 
Student Mobility) 

0 ระดับ 0 ระดับ 0 

4 รางวัลยกย่องชูเกียรติระดับชาติและ/หรือนานาชาติ (Prize 
winner) 

0.783 ระดับ 0 ระดับ 0 

5 จ านวนอาจารยต์่อนักศึกษา (Staff/Student Ratio) 363.59 ระดับ 1 สัดส่วน
จ านวนอาจารย์

ต่อจ านวน
นักศึกษา สูงกว่า 

1:15 

ระดับ 1 

6 ความร่วมมือวิจัยระดับนานาชาติ (Active International 
Research Collaboration) 

23.33 ระดับ 0 ระดับ 0 

7 ค่าเฉลี่ยจ านวนครั้งท่ีได้รับการอ้างอิงเท่ากับหรือมากกว่าจ านวน
ผลงานวิจัย (H-index Faculty) 

0.05 ระดับ 0 ระดับ 0 

8 งบประมาณด้านการวิจัยส าหรับบคุลากรของสถาบันอดุมศึกษา  
(Research Funding/Faculty) 

158,263.30 ระดับ 2 ไม่น้อย
กว่าหรือเท่ากับ 
100,000 บาท 

ระดับ 2 

     

 กลุ่มที่ 2  การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation) 

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด 
 

ผลลัพธ์ ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คะแนนที่ได ้

9 นักศึกษาและบณัฑิตผู้ประกอบการ (Student and Graduate 
Entrepreneur) 

0.026 ระดับ 0 ระดับ 0 

10 รางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Award) 0.005 ระดับ 0 ระดับ 0 
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ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด 
 

ผลลัพธ์ ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คะแนนที่ได ้

11 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้าง
ผู้ประกอบการ/ธรุกิจใหม ่(Startup Co-Investment 
Funding) 

0.16 ระดับ 0 ระดับ 0 

12 บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้สูภ่าคธุรกิจ/
อุตสาหกรรม (Talent Mobility Consultation) 

2.09 ระดับ 0 ระดับ 0 

13 ระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและนวตักรรมเพื่อเร่งการพัฒนา
ผู้ประกอบการในสถาบันอุดมศึกษา 
(Technological/Innovation-Driven Entrepreneur) 

0.00 ไม่มีข้อมลูผล
การด าเนินงาน 

ไม่มีข้อมลูผล
การ

ด าเนินงาน 
14 หลักสตูร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนา

ความเป็นผูป้ระกอบการ (Technology/Innovation - Driven 
Entrepreneurial Education) 

5.55 ระดับ 1 ไม่น้อย
กว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 5 

ระดับ 1 

15 งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลย/ีนวัตกรรมเพื่อพัฒนาความ
เป็นผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษา 
(Technology/Innovation Development Funding) 

0 ระดับ 0 ระดับ 0 

16 ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมกับภาคธรุกิจ/อุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา 
(University - Industry Linkage) 

25 ระดับ 3 ไม่น้อย
กว่าหรือเท่ากับ 

20 คะแนน 

ระดับ 3 

 

  กลุ่มที่ 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ (Area Based and Community)  

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด 
 

ผลลัพธ์ ผลการประเมิน ระดับ
คะแนนที่ได ้

17 ร้อยละของการได้งานท าในพื้นที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต
(Percentage of Graduates Employed inf the 
Region) 

24.16 ระดับ 1 ไม่น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 20 

ระดับ 1 

18 การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Development) 104.55 ระดับ 5 ไม่น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 90 

ระดับ 5 

19 การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พ้ืนท่ี หรือ
ภูมิภาค (Non Age Group Participation) 

100.00 ระดับ 5 ไม่น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 90 

ระดับ 5 

20 ความยั่งยืนของมหาวิทยาลยั ชุมชนและสังคม 
(Green/Sustainability) 

0 ไม่มีข้อมลูผลการ
ด าเนินงาน 

ไม่มีข้อมลูผล
การ

ด าเนินงาน 
21 ความสอดคล้องของหลักสตูร (Curriculum Alignment) 4.44 ระดับ 0 ระดับ 0 
22 การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาในพ้ืนท่ีภูมิภาค 

(Research/Service in Region) 
100.00 ระดับ 5 ไม่น้อยกว่าหรือ

เท่ากับ ร้อยละ 40 
ระดับ 5 
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ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด 
 

ผลลัพธ์ ผลการประเมิน ระดับ
คะแนนที่ได ้

23 การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน (Inclusive 
Community) 

22.22 ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 20 

ระดับ 3 

24 การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการ
ด าเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนและสงัคมในพ้ืนท่ี (Integrated 
Government Budget) 

0.00 ระดับ 0 ระดับ 0 

  

 กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติมในตัวชี้วัดที่ 18 โดยแจ้ง ผู้แทน สป.อว กรรมการ

การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กรณีนิยามในคู่มือการจัดกลุ่มฯ  นิยามการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ นับจากที่ตั้งของ

มหาวิทยาลัย ไป 350 กิโลเมตร ในขณะที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้พัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ทั่วประเทศไทย 

ตามพรบ.มสธ. ที่มีศูนย์วิทยพัฒนาครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งอาจจะไม่เป็นไปตามกับนิยามตามคู่มือฯ 

 

 กลุ่มที่  5 กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะ ( Development of 

Professionals and Specialists)  

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด 
 

ผลลัพธ์ ผลการประเมิน ระดับ
คะแนนที่ได ้

25 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพหลังส าเร็จ
การศึกษา (Percentage of Graduates being 
Employed after Graduation) 

76.64 ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 70 

ระดับ 3 

26 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ท างานในอุตสาหกรรม
มูลค่าเพิม่สูง (Percentage of Graduates in High 
Value-added Sectors) 

0.00 ระดับ 0 ระดับ 0 

27 ร้อยละของผูจ้้างงานท่ีพอใจอย่างยิ่งในคุณลักษณะของ
บัณฑิต(Percentage of Highly Satisfied Employers) 

100.00 ระดับ 5 ไม่น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 90 

ระดับ 5 

28 อัตราส่วนของเงินสนับสนุนต่องบด าเนินการ (Beneficiary 
Contribution to Operating Expense Ratio) 

0.00 ระดับ 0 ระดับ 0 

29 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองประสิทธิผลการ
เรียนรูต้ามมาตรฐาน ( Percentage of Curricular with 
Certified Learning Outcomes) 

50.56 ระดับ 1 ไม่น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 50 

ระดับ 1 

30 ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบตัิงานจริง 
(Percentage of Curricular with Work-Integrated 
Learning) 

15.56 ระดับ 0 ระดับ 0 

31 ร้อยละของผูส้อนที่มีคณุภาพสูง (Percentage of High 
Quality Learning Facilitators)+B43 

61.57 ระดับ 2 ไม่น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 60 

ระดับ 2 
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ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด 
 

ผลลัพธ์ ผลการประเมิน ระดับ
คะแนนที่ได ้

32 อัตราการคงอยู่ของผูเ้รียน (Students Retention) 57.14 ระดับ 1 ไม่น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 50 

ระดับ 1 

 

 ที่ประชุมรับทราบผลการประเมินตนเองฯ ทั้ง 32 ตัวชี้วัด จ าแนกท้ัง 4 กลุ่ม ทั้งในส่วนของผลการ

ด าเนินงาน (Performance) และศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) พร้อมมีข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะ 

โดยจ าแนกตามการจัดกลุ่ม ดังนี้ 

 

 กลุ่มที่ 1 วิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) 

 1)ตัวชี้วัดที่ 2 ชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา (Academic Reputation) ที่มีผลการ

ประเมินในระดับ 0 แต่ในบริบทมหาวิทยาลัยเปิด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็น 1 ใน 5 ของโลก ควรเก็บ

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด ในการก่อตั้งครั้งแรกมหาวิทยาลัยที่ได้รับการแนะน า (recommendation) จาก UNESCO 

ให้เป็นสถาบันการศึกษาชั้นน า (Lead institution) ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยถือว่า มสธ.เป็นผู้น า

มหาวิทยาลัยเปิดในเอเชียแปซิฟิค เป็นผลให้มหาวิทยาลัยเปิดในภูมิภาคนี้ได้น าเอารูปแบบการเรียนการสอนของ 

มสธ.เป็นต้นแบบ ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเปิดของอินโดนีเซีย อินเดีย  เป็นต้น ทั้งนี้ในการเก็บข้อมูลเพ่ือรายงาน

ผลการด าเนินงาน ควรมองในมุมมองของมหาวิทยาลัยเปิด กรณีที่เก็บข้อมูลตามคู่มือตัวชี้วัดซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ใช้กับ

มหาวิทยาลัยปิดจะเป็นคนละเกณฑ์ และในส่วนของรางวัลที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเคยได้รับ ไม่ว่าจะ

เป็นรางวัลจากสมาคม Word Distance Education  และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเปิดของประเทศอังกฤษได้

จัดพิมพ์หนังสือซึ่งเป็นการวิเคราะห์ Mega universities ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาจ านวนมาก โดยในขณะ

นั้นอยู่ในอันดับ ที่ 5 หรือ 7 ของโลก   

 ดั งนั้ น  ควร มีการ เก็บข้ อมูล เ พ่ือก าหนด เกณฑ์ตั วชี้ วั ดที่ แสดงถึ งความเป็นตั วตนของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  2) ตัวชี้ วัดที่  5 จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา (Staff/Student Ratio) เกณฑ์การ

ประเมินนี้ไม่เหมาะกับมหาวิทยาลัยเปิด เนื่องจากบริบทของมหาวิทยาลัยเปิด ถือว่าอาจารย์ไม่ได้สอนโดยตรง  

ยกเว้นการสอนเสริมในบางครั้ง โดยภารกิจหลักของอาจารย์คือเป็นผู้พัฒนาหลักสูตร ผู้พัฒนาการสอน ผู้สร้างชุด

วิชา ให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ ทั้งนี้เห็นควรใช้เกณฑ์สัดส่วนต่อชุดวิชา จึงจะ

เหมาะสมกับมสธ. และสิ่งที่ต้องตระหนัก คือ การผลิต การพัฒนาชุดวิชาการสอน ที่เป็นสื่อประสมแล้วสามารถท า

ให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองดังนั้น การก าหนดสัดส่วนที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยเปิด ควรจะเป็นสัดส่วนอาจารย์

ต่อจ านวนชุดวิชา (1 ต่อ 1) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรรายงานกลับไปยังส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ  

เ พ่ือชี้แจงว่าหากจะก าหนดเกณฑ์การประเมินดังกล่าว ควรก าหนดให้สามารถประยุกต์ ใช้ประเมิน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ด้วย เนื่องจากอยู่คนละระบบการศึกษา 
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 จากตัวชี้วัด 2 ตัวดังกล่าว มีความเห็นว่าข้อมูลที่น ามาประเมินไม่สมบูรณ์ และตีความหมายไม่ตรง

กับบริบทของมหาวิทยาลัยซึ่งน ามาประยุกต์ใช้กับ มสธ.ไม่ได้ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นการเก็บผลการรายงานต้อง

พิจารณาว่าตรงตามนิยาม เนื่องจากความไม่ชัดเจนของเกณฑ์และค านิยามไม่สอดคล้องกัน จะใช้ร่วมกันและ

เปรียบเทียบแต่ละมหาวิทยาลัยไม่ได้ และสิ่งส าคัญคือ ข้อมูลของ มสธ.ไม่สมบูรณ์ทั้งในส่วนของปีที่เก็บข้อมูล และ

ความไม่ทันสมัยของข้อมูล ยกเว้นเฉพาะเรื่องชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ต้องเป็นข้อมูลที่เก็บสะสม 

 กลุ่มที่ 2  การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation) 

 ภาพรวมมีข้อสงสัยในกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ว่าเหตุใดถึงมีการน า

เกณฑ์การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) เข้าไปอยู่ในกลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เกือบ

ทั้งหมด มหาวิทยาลัยควรตั้งข้อสังเกตกลับไปยัง สป.อว. ถึงนิยามที่แท้จริงของการน าเอาหลักการเป็น

ผู้ประกอบการมาปรับใช้ในการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา โดยจะต้องท าให้ครบวงจร ตั้งแต่การมีภาควิชา

ทฤษฎีโดยสามารถอยู่ในทุกสาขาวิชา รวมถึงต้องมีส่วนของการให้มีประวัติการเป็นผู้ประกอบการ การจัดท าแผน

ธุรกิจกับผู้ประกอบการ เพ่ือให้มีวงจรในภาคปฏิบัติ โดยท าโครงการภายใต้การก ากับดูแลของผู้ประกอบการที่ท า

ความร่วมมือ หรือการให้นักศึกษาได้ฝึกการเป็นผู้ประกอบการใน Working Space ในมหาวิทยาลัยเพ่ือ

เตรียมพรอ้มการไปสู่ผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ในธุรกิจที่สนใจตามแผนธุรกิจ ซ่ึงวงจรที่ครบถ้วนดังกล่าวควร

น ามาบรรจุไว้ในเกณฑ์การประเมินด้วย ไม่เช่นนั้นแล้ว มหาวิทยาลัยที่มีบริบทในกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่

ชัดเจนจะไม่สามารถท่ีจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มที่ 2 ได้  

 กลุ่มที ่3 การพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ (Area Based and Community) 

  ภาพรวมการประเมินในกลุ่มที่  3  การพัฒนาชุมชนเชิง พ้ืนที่  (Area Based and 

Community) เนื่องจากเห็นได้ชัดเจนว่าในกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่ส าคัญ และเป็นกลุ่มที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ให้

ความส าคัญ ในนิยามของการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยมีการด าเนินการแต่เป็นในลักษณะของ

การพัฒนาคน เช่น นนทบุรีศึกษา มสธ.ท าในรูปแบบ “อาณาบริเวณศึกษา (Area Study)” แต่ไม่ได้มีบทบาทใน

การพัฒนาพ้ืนที่เหมือนมหาวิทยาลัยทั่วไป โดยเรียกว่าเป็นการท าข้อตกลงแทนบริการวิชาการ แต่ปัจจุบันเป็นใน

ลักษณะร่วมคิดร่วมท าทั้ง 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายมหาวิทยาลัยและชุมชน และได้ประโยชน์ร่วมกัน มีการถ่ายทอดความรู้

การต่อยอดองค์ความรู้ และเกิดเป็นผลกระทบที่ดีต่อสังคม ดังนั้นการมองการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ ต้องมอง

เหนือกว่าตัวคน ต้องเอาความต้องการของชุมชน ของพ้ืนที่มาเป็นตัวประกบกับสิ่งที่เรียกว่าพันธกิจสัมพันธ์ 

ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน และระหว่างมหาวิทยาลัยกับท้องถิ่น ถึงจะยั่งยืน เนื่องจากชุมชนจะสานต่อเพ่ือใช้

ประโยชน์ต่อไป ดังนั้นในกลุ่มที่ 3 นี้ หากมองด้านหนึ่งของความร่วมมือในการร่วมพัฒนาแต่เป็นเ พียงการพัฒนา

คน เช่น มีหลักสูตรสอน มีการอบรม แต่ยังไม่ได้สะท้อนความต้องการที่แท้จริง รวมถึงการน าผลงานการรับใช้

สังคมมาขอต าแหน่งทางวิชาการ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 1) ต้องเป็นผลงานที่รับใช้สังคม 2) ต้องเป็น

การท าร่วมกันและมีการเซ็นต์เอกสารยืนยันชัดเจน 3) มีการน าไปใช้ประโยชน์ 4) ต้องสามารถบอกได้ว่าผลจาก

การน าไปใช้ประโยชน์เป็นอย่างไร ที่เห็นได้ชัดของการด าเนินงานของการพัฒนาชุมชนของกระทรวงการอุดมศึกษา



16 
 

คือ โครงการมหาวิทยาลัยสู่ต าบล (U2T) โดยให้นักศึกษาและอาจารย์ เข้าไปพัฒนาชุมชนและพ้ืนที่อย่างแท้จริง 

ดังนั้น จึงควรพิจารณาทบทวนถึงการด าเนินงานสอดคล้องกับนิยามพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่จริงหรือไม่  

 กลุ่มที่  5 กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะ (Development of 
Professionals and Specialists)             
 1) ตัวชี้วัดที่ 25 การได้งานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา จากผลการประเมินได้ระดับคะแนนที่ 3 แต่
ในข้อเท็จจริงจากสถิตินักศึกษาส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัย ประมาณร้อยละ 90 เป็นผู้มีงานท ามาก่อนแล้ว และมี
นักศึกษาที่ยังไม่มีงานท า ประมาณร้อยละ 10 ดังนั้นในตัวชี้วัดนี้ต้องวิเคราะห์ให้เห็นถึงความเป็นตัวตนของ มสธ. 
ว่า ข้อมูลน าเข้าของมสธ.เป็นข้อมูลน าเข้าคนละแบบกับมหาวิทยาลัยปิด ต้องประเมินในด้านอ่ืนแทน เช่น จบ
การศึกษาแล้วได้ใช้วุฒิการศึกษาเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้นหรือไม่  หรือสอบถามไปยังมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษา     
จากมสธ.ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เทียบกับนักศึกษาที่จบปริญญาตรี
จากสถาบันอ่ืน อาจารย์ผู้สอนมีความเห็นเป็นอย่างไร เป็นต้น  
               2.ตัวชี้วัดที่ 26 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ท างานในอุตสาหกรรมมูลค่าสูง ตัวชี้วัดนี้เป็นปัญหากับ มสธ.
เพราะหากไม่มีการส ารวจที่ท าต่อเนื่องแล้วได้ข้อมูลที่แท้จริงมา จะท าให้ผลการประเมินตามตัวชี้วัดนี้ต่ ามาก แต่
หากเป็นการส ารวจว่านักศึกษาที่ท างานในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงแล้วมาเรียนกับ มสธ.  จะสามารถเข้าถึงนักศึกษา
ในกลุ่มนี้และได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน  โดยต้องเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่นักศึกษาสมัครเรียน และติดตามหลังจบ
การศึกษา สิ่งส าคัญคือต้องมีเทคนิคในการเก็บข้อมูลแต่ไม่ควรเป็นการเก็บภายหลัง ตั้งแต่เริ่มศึกษา แล้วติดตาม
เป็นระยะๆ และจ าแนกการเก็บข้อมูลไว้ตามเกณฑ์ 
           3.ตัวข้ีวัดที่ 29 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองประสิทธิผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน หากดูการ
รับรองหลักสูตร จะเห็นว่า มสธ. ยังไม่มีหลักสูตรที่ถูกปิด แสดงให้เห็นถึงการที่มสธ.ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
           4.ตัวข้ีวัดที่ 30 ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง ตัวชี้วัดนี้เป็นปัญหาต่อการ
จัดการเรียนการสอนของ มสธ. เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้พยายามผลักดันให้มีหลักสูตรสหกิจศึกษา (Work 
Integrated Education) แต่ไม่เป็นผลส าเร็จเนื่องจาก นักศึกษาส่วนใหญ่มีงานท าอยู่ แล้ว ดังนั้นการที่จะดึง
นักศึกษาให้ไปร่วมท างานกับสถานประกอบการอีกแห่งเป็นระยะเวลา 4 เดือน แล้วได้ 6 หน่วยกิต นั้นไม่สามารถ
ท าได้ ดังนั้นตัวชี้วัดนี้ไม่เหมาะสมกับบริบทของ มสธ.  
          5. ตัวชี้วัดที่ 32 อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน มีข้อเสนอแนะว่า อัตราการคงอยู่นั้นต้องเก็บข้อมูลไปตลอด 
4 ปีการศึกษา ไม่ควรเก็บแค่ 1 ปีการศึกษา จากสถิติการเก็บข้อมูลการออกกลางคันของนักศึกษาพบว่ามีจ านวน
มากถึงร้อยละ 80 จบการศึกษาเพียง ร้อยละ 20 ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ของมสธ.ที่จะต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาให้มี
จ านวนคงอยู่ของนักศึกษาที่สูงมากกว่าเดิมอย่างมีคุณภาพ  
  
  มติ ที่ประชุมรับทราบผลการประเมินตนเองทั้ง 32 ตัวชี้วัด และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการรับ
ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของที่ประชุมไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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 ส่วนที่ 3 สรุปผลวิเคราะห์การจัดกลุ่มอุดมศึกษา   
 กรรมการและเลขานุการ ได้น าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินตนเอง พร้อมแจ้งต่อที่ประชุมว่า
ได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้บริหารฯ ยังมีประเด็น
ทั้งในเรื่องบริบทการเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่เป็นระบบการศึกษาทางไกล และตัวชี้วัดบางตัวไม่ได้สะท้อนการเป็น
มหาวิทยาลัยเปิด หลักการประเมินส่วนใหญ่อยู่บนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยปิด  
 นอกจากนี้ กรรมการและเลขานุการขออนุญาตประธานให้รักษาการผู้อ านวยการสถานวิเทศสัมพันธ์ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ธีรธรรมากร) ได้น าเสนอในส่วนของการประเมินที่มหาวิทยาลัยจะมีโครงการเข้าสู่ 
Green and Clean University และในส่วนของการที่มหาวิทยาลัยเปิดจะเข้ามาส ารวจตัวบ่งชี้ร่วมของ
มหาวิทยาลัยเปิดทั่วโลก 
 รักษาการผู้อ านวยการสถานวิเทศสัมพันธ์ได้ให้ข้อมูลว่า ทาง UNESCO Institute For Information 
Technology In Education ได้มีความร่วมมือกับ Shanghai Open University เพ่ือจัดท าโครงการน าร่องเพ่ือ
สนับสนุนในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีส าหรับการศึกษาระบบเปิด ( ICT For Open Education) เนื่องจากใน
ปัจจุบันการเรียนการสอนได้เน้นในการน าปัญญาประดิษฐ์ และ Digital Technology มาใช้มากขึ้น และได้ขอ
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการกรอกแบบสอบถามเพ่ือจะน าข้อมูลลักษณะเฉพาะของกลุ่ม
มหาวิทยาลัยเปิดว่ามีความสามารถในการน าเทคโนโลยี มาใช้จัดการเรียนการสอนมากน้อยเพียงใด เพ่ือน าไปใช้
เป็นเกณฑ์ในการเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยทั่วโลก ซึ่งกลุ่มของมหาวิทยาลัยเปิดได้รับการยอมรับว่าเป็น 1 ใน 20 
มหาวิทยาลัยของกลุ่มครอบคลุมภูมิภาคของ UNESCO ทั้ง 5 ภูมิภาค เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาประเมินเบื้องต้นว่า
ลักษณะของมหาวิทยาลัยเปิดที่เหมาะสมควรจะมีลักษณะอย่างไร เพ่ือที่จะน าไปใช้ในการประกันคุณภาพ
การศึกษา และในส่วนของแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่ใช้จะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป ยกตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยมี
พันธกิจอะไรบ้าง มีระบบและวิธีการในการรับนักศึกษาอย่างไร งานวิจัย รางวัลที่ได้รับ ทั้งนี้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ 
ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน 
 ส าหรับในส่วนของการเป็นมหาวิทยาลัยในการจัดอันดับ Green and Green University ทางสถาน
วิเทศสัมพันธ์ได้น ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไปสู่การจัดอันดับ โดยการเข้าไปในระบบ UI Green Matrix ซ่ึง
ได้ลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs : Sustainable Development Goal ) 
ซึ่งจะเป็นเป้าหมายหรือแนวโน้มการเข้าสู่การจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในระดับสากล โดยจะรวบรวมผลการ
ด าเนินงานและน าไปวิเคราะห์ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564  
 
               จากนั้นเลขานุการและกรรมการ ได้น าเสนอสรุปผลการวิเคราะห์ของการประเมินตนเองทั้ง 4 กลุ่ม            
ในรูปแบบกราฟ พร้อมน าเสนอเฉพาะข้อมูลที่มีคะแนนการประเมิน ดังนี้ 
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  กลุ่มที่ 1 วิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) 

 

               โดยตัวชี้วดัทีม่ีคะแนน คือ ตวัชี้วัดที ่5 จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา และตัวชี้วัดที่ 8 งบประมาณด้านการ

วิจัยต่อหัวบุคลากร 

  กลุ่มที่ 2  การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation) 

 

ในผลการประเมินด้าน Potential จะเป็นเรื่องของผู้ประกอบการ ซึ่งนายกสภาได้ให้ข้อสังเกตไว้

ในตัวชี้วัดว่าในการประเมินผล กระทรวงการอุดมศึกษาฯ อาจชี้น าให้เข้าใจผิดโดยไม่สะท้อนถึงแก่นแท้ของ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะสามารถตอบโจทย์ได้ทั้งด้านอุตสาหกรรม การเกษตร ธุรกิจบริการ  ท าให้ มสธ.ไม่มี

คะแนนผลการด าเนินงานในส่วนนี้ อย่างไรก็ตามยังมีคะแนนผลการประเมินด้าน Performance  ในตัวชี้วัดที่ 16 

ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมของ

สถาบันอุดมศึกษา  
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            กลุ่มที่ 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area Based and Community)  
    

 
  ตัวชี้วัดที่มีคะแนนผลการประเมินในส่วนของ Performance  คือ ตัวชี้วัดที่ 18 การพัฒนาเชิง
พ้ืนที่  และตัวชี้วัดที่ 19 การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พ้ืนที่ หรือภูมิภาค 

ตัวชี้วัดที่มีคะแนนผลการประเมินในส่วนของ Potential คือ ตัวชี้วัดที่ 22 การวิจัยและบริการ 
วิชาการเพ่ือการพัฒนาพื้นที่ภูมิภาค และ ตัวชี้วัดที่ 23 การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน   
 
            กลุ่มที่ 5 การผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะ (Development of 
Professionals and Specialists)  

 
ตัวชี้วัดที่มีคะแนนผลการประเมินในส่วนของ Performance  คือ ตัวชี้วัดที่ 25 ร้อยละของ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา และตัวชี้วัดที่ 27 ร้อยละของผู้จ้างงานที่พอใจอย่างยิ่งใน
คุณลักษณะของบัณฑิต   
  ตัวชี้วัดที่มีคะแนนผลการประเมินในส่วนของ Potential คือ ตัวชี้วัดที่ 29 ร้อยละของหลักสูตรที่
ได้รับการรับรองประสิทธิผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ ตัวชี้วัดที่ 31 ร้อยละของผู้สอนที่มี
คุณภาพสูง และตัวชี้วัดที่ 32 อัตราคงอยู่ของผู้เรียน 
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 เลขานุการและกรรมการ ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนของการนิยามของค าว่าร้อยละหลักสูตรที่ได้รับ
การรับรองการเรียนรู้ตามมาตรฐาน จะมีเพ่ิมเติมในส่วนของการรับรองหลักสูตรนานาชาติ โดยการค านวนจะมี
การถ่วงน้ าหนักตามประเภทการรับรองหลักสูตร คือ หลักสูตรที่ได้รับการรับรองระดับชาติ จะมีน้ าหนัก 0.5 และ
ระดับนานาชาติ จะมีน้ าหนัก 1.0 ดังนั้น หลักสูตรของมสธ. จ านวน 90 หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับชาติ 89 
หลักสูตร และระดับนานาชาติ 1 หลักสูตร  
            ส่วนของอัตราคงอยู่ของผู้เรียน จะนิยามว่า ขึ้นทะเบียนในหลักสูตรเป็นระยะเวลา 1 ใน 4 ของ
หลักสูตรซึ่งก็นับเพียง 1 ปีการศึกษา  ในส่วนตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามบริบทของมสธ. ทางฝ่ายเลขานุการจะท า
หนังสือกลับไป ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพ่ือชี้แจงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของ มสธ. 
 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ และเห็นด้วยกับการด าเนินงาน ร่วมกับ UNESCO เนื่องจากเป็นการดี
ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่จะมีข้อมูลบรรจุไว้ในหน่วยงานนานาชาติ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การด าเนินงาน Green and Clean University โดยหากจะมุ่งเน้นในเรื่องนี้ มสธ.จะมีฐานข้อมูลที่ชื่อว่า STOU 
Corners ของส านักบรรณสารสนเทศ โดยจะสามารถเลือกข้อมูลในอดีตทั้งหมด สามารถน ามาใช้ประกอบการ
ด าเนินงานได ้
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 -ไม่มี- 
   
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
     -ไม่มี-  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  
วาระ 4.1 สรุปข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ พร้อมความเห็นต่างๆ ต่อแนวทางการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของ 

มสธ. จากที่ประชุมผู้บริหารฯและผู้แทนบุคลากรภายในทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุน  

                    เลขานุการและกรรมการ รายงานความคิดเห็น จากการประชุมผู้บริหารนัดพิเศษการจัดกลุ่ม

สถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 โดยความคิดเห็นส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า มสธ. ควรอยู่ในกลุ่มที่ 

3 การพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่  (Area Based Community) และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดบางตัวไม่เหมาะสม

กับบริบทของ มสธ. นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารได้แสดงความเห็นถึงการให้ มสธ.อยู่ในกลุ่มอ่ืนๆ โดยการประสานกับ

มหาวิทยาลัยที่มีลักษณะการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเดียวกัน โดยในที่ประชุมผู้บริหาร มีความเห็นค่อนข้าง

หลากหลาย ดังนั้น ในที่ประชุมจึงมีมติมอบหมายให้ทางฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ ได้จัดท าประชาคม มสธ. เพ่ือระดม

ความคิดเห็นต่อการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของ มสธ.ทั้งในกลุ่มสายวิชาการ และกลุ่มสายสนับสนุน ต่อมาจึงได้

มีการจัดประชุมระดมความเห็นผ่าน Microsoft Team โดย 
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  กลุ่มสายวิชาการ จัดประชุมระดมความคิดเห็น เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ในภาพรวม        

มีคณาจารย์ได้เข้ามาร่วมประชุม จ านวน 174 คน มีผู้เข้ามาตอบแบบส ารวจ จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 31 

ของผู้เข้าร่วมแสดงความเห็นทั้งหมด  ผลการส ารวจจะพบว่า กลุ่มท่ีได้มีความเห็นว่าเหมาะสมกับ มสธ. คือ กลุ่มท่ี 

6 กลุ่มอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด คิดเป็นร้อยละ 47  รองลงมาคือกลุ่มที่ 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่        

คิดเป็นร้อยละ 27 รองลงมาเป็นกลุ่มอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 13  กลุ่มที่ 5 กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและ

สาขาจ าเพาะ คิดเป็นร้อยละ 11 และกลุ่มสุดท้ายคือ กลุ่มท่ี 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  คิดเป็นร้อยละ 2  

  กลุ่มสายสนับสนุน จัดประชุมระดมความคิดเห็น เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ในภาพรวม มี

บุคลากรเข้าร่วมประชมุ 297 คน มีผู้เข้ามาตอบแบบส ารวจ จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 ของผู้เข้าร่วม

แสดงความเห็นทั้งหมด ผลการส ารวจพบว่า กลุ่มที่ได้มีความเห็นว่าเหมาะสมกับ มสธ. คือกลุ่มที่ 3 การพัฒนา

ชุมชนเชิงพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมา คอืกลุ่มท่ี 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  คิดเป็นร้อยละ 26 กลุ่ม

ที่ 5 กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะ คิดเป็นร้อยละ 17 กลุ่มอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 9 และ

กลุ่มท่ี 4 การผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะ 

 

    มติ  ที่ประชุมรับทราบผลการแสดงความคิดเห็นตามรายงานที่เลขานุการและกรรมการน าเสนอ 

 

วาระที่ 4.2 หารือการเลือกกลุ่มตามผลการด าเนินงานในการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

 ในโอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีส อ้าน) ได้

น าเสนอข้อมูลซึ่งเป็นบริบทของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีรายละเอียด ดังนี้  

 การก าหนดคุณลักษณะจ าเพาะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีที่มาจากบทบัญญัติ       

ในส่วนท้ายของ พระราชบัญญัติ มสธ.2521  ซึ่งเป็นส่วนส าคัญ โดยมีใจความส าคัญ คือ “เพ่ือสนองความต้องการ

ของผู้ที่ประสงค์จะได้รับอากาสในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา....” จะเห็นได้ว่า ในขณะนั้นโอกาสในการศึกษา

มีจ ากัด จึงมีความเหลื่อมล้ าในการศึกษา ในที่สุดจึงเห็นควรให้มี “การศึกษาในระบบเปิด” โดยอาศัยสื่อการสอน

ทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองและไม่จ าเป็นต้อง

เข้าชั้น เรียนปกติ   และมีแนวคิดที่ ว่ าการศึกษาในระบบเปิดจะช่วยให้ประชาชนได้มี โอกาสศึกษา                       

ในระดับอุดมศึกษาได้อย่างกว้างขวาง เป็นการให้การศึกษาผู้ใหญ่ ให้กับผู้ที่ประกอบอาชีพได้มีโอกาสเพ่ิมพูน   

วิทยฐานะอันเป็นส่วนของการศึกษาตลอดชีพ และเป็นการให้การศึกษากับชนทุกชั้นเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้

ความสามารถและพัฒนาคุณภาพของประชาชน รวมทั้งเป็นการขยายโอกาสในการศึกษาต่อส าหรับผู้ที่ส าเร็จ

การศึกษาในระดับมัธยมตอนปลาย ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงเหตุผลที่ในการประกาศใช้ พ.ร.บ มสธ.2521 ซึ่งได้ระบุ

ไว้ชัดถึงคุณลักษณะจ าเพาะของ มสธ. และได้บรรจุในมาตรา 5 เป็นสถาบันการศึกษาแบบไม่มีชั้นเรียนของตนเอง

ซึ่งถือเป็นกฎหมาย เพ่ือให้ตระหนักถึงความเป็น มสธ. ดังนั้น เมื่อเป็นสถาบันการศึกษาแบบไม่มีชั้นเรียน 

จ าเป็นต้องอาศยัสถานที่ต่างๆเพ่ือจัดการเรียนการสอน การสอบ และมาตรา 6 การให้การศึกษาของมหาวิทยาลัย



22 
 

จะต้องใช้ระบบสื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์หรือวิธีการอ่ืนที่ให้ผู้ศึกษาสามารถเรียนรู้

ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องมาเข้าชั้นเรียนตามปกติ ในมาตราที่ 6 นี้มีส่ วนที่ส าคัญอีกส่วนหนึ่งคือ คุณสมบัติ          

ของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย และการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับ                     ที่

สภามหาวิทยาลัยก าหนด โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก... จึงเป็นที่มาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอก าส

ทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรและเทียบโอนมาศึกษาต่อ

ในระดับปริญญาตรีได้ หรือการให้โอกาสกับผู้ต้องขังได้รับการศึกษา 

 ส่วนที่ 2 การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยไทยอย่างไม่เคยท ามาก่อนเพ่ือให้สอดรับกับคุณลักษณะจ าเพาะ

ของ มสธ.ได้แก่    

            1 ) เ กิ ด ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร ะ บ บ เ ปิ ด  (STOU) : SUKHOTHAITHAMATHIRAT OPEN 

UNIVERSITY ในลักษณะ รับไม่จ ากัดจ านวน (OPEN ADMISSION) และ OPEN LEARNING 

                           2)พัฒนาระบบการศึกษาทางไกล (DISTANCE EDUCATION) แบบชุดการสอนโดยสื่อ

ประสม เพ่ือให้นักศึกษาเรียนได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ : อยู่ที่ไหนเวลาใดก็เรียนได้ เรียน

ทางไกลกับมสธ. 

                           3)มีการส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบอาชีพ ผู้ที่รับมัธยมศึกษาและ

ประชาชนทั่วประเทศ เพ่ือน าผลมาก าหนดสาขาวิชาซึ่งเป็นที่มาของ 12 สาขาวิชาในปัจจุบัน 

                 4)เปิดรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติหลากหลาย โดยเฉพาะผู้มีประสบการณ์การท างาน 

ผู้ด้อยโอกาส และผู้อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลและคนไทยที่ท างานต่างประเทศ 

                 5)พลิกโฉม มสธ. ยุคโควิด จากการสอนทางไกลโดยอาศัยสื่อประสมที่ยึดสิ่งพิมพ์เป็นหลัก

เป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบทุกขั้นตอน เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ สะดวกเรียน 

                 6)ปฏิรูปการศึกษาทางไกลโดยเพ่ิมโอกาสให้มีทางเลือกเพ่ิมมากขึ้น มีการเพิ่มการสอบกลาง

เทอม และการท ากิจกรรมร่วมเรียนรู้ (BLENDED LEARNING) เกบ็คะแนนเป็นส่วนหนึ่งของการวัดและประเมินผล 

 ข้อมูลด้านผลการด าเนินงาน (PERFORMANCE) และศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (POTENTIAL) 

ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ผ่านมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2521 โดยได้เก็บรวบรวมมาเป็นระยะเวลาถึง 43 ปี โดย

ได้ยกตัวอย่างการประเมินในกลุ่มที่ 5 การผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะทาง มีนิยามคือ มี

ความสามารถทางวิชาชีพระดับสูงตามความต้องการของประเทศ พัฒนาความรู้และนวัตกรรมรวมทั้งถ่ายทอด

ความรู้เชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติ โดยเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่เป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทส หรือ จรรโลงศิลปะและวัฒนธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และยกระดับ 

สมรรถนะทางวิชาชีพต่อเนื่องตลอดชีพ จากนิยามดังกล่าว เมื่อพิจารณาแล้วเห็นถึงความเป็นไปได้ที่

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะอยู่ในกลุ่มที่ 5 นี้ โดยจากข้อมูลพ้ืนฐานที่สนับสนุนการประเมินตนเองตาม

ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร และผลการด าเนินงานในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา ดังมีข้อมูลต่อไปนี้ 

 1.รับนักศึกษาเข้าศึกษาไม่ต่ าหว่า 2,700,000 คน เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอยู่แล้ว ประมาณ 

ร้อยละ 90  เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพ ประมาณ ร้อยละ 10 
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 2.ส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตแล้วประมาณ 500 ,000 คน (คิดเป็นร้อยละ 20 ของผู้เข้า

ศึกษา) ใน 12 สาขาวิชาการและวิชาชีพทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 

 3.ภาวะการได้งานท าสูงกว่า ร้อยละ 60 เนื่องจากนักศึกษาประกอบอาชีพอยู่ขณะก าลัง

ศึกษา ส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมพูนวิทยฐานะเพ่ือความก้าวหน้าของหน้าที่การงาน (เลื่อนระดับหลังจบการศึกษา สูง

ถึงร้อยละ 12 ในปีการศึกษา 2562) และเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตตามหลักการศึกษาตลอดชีวิต 

 4.พัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ทางวิชาการในสาขาต่างๆ ประมาณ 1 ,300 ชุดวิชา หรือ 

9,600 หน่วยกิตทวิภาค 

 5.บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน ได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสภาวิชาชีพและ ก.พ. มีศักดิ์

และสิทธิเท่ากับ มหาวิทยาลัยของรัฐอ่ืนๆ ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บัณฑิตและมหาวิทยาลัยอ่ืนในการับเข้าศึกษา

ในระดับบัณฑิตศึกษา 

 6.บทบาทส าคัญ 3 ด้าน ที่แผนยุทธศาสตร์ชาติก าหนดให้เป็นบทบาทส าคัญของ

มหาวิทยาลัย ได้แก่ “3 สร้าง” คือ คน ความรู้ และนวัตกรรม โดยพันธกิจด้านการสอน การวิจัย การบริหารทาง

วิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เน้นตามเหตุผลในการประกาศ พ.ร.บ มสธ. 2521 และบทบัญญัติในมาตรา

ต่างๆ ของ พ.ร.บ.ดังกล่าว  

  ท้ายที่สุด ในกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 ข้อ 19 สถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ได้

สังกัดกลุ่มใดตามกฎกระทรวงนี้ ให้ด าเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนด้านการอุดมศึกษา รวมถึงภารกิจ 

วัตถุประสงค์ และพันธกิจตามกฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้นและตามหัวข้อที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย  

 ข้อ 3. ให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่ม 6 กลุ่ม โดยหากพิจารณาแล้ว มสธ.จะสามารถอยู่ใน

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ี 5 และกลุ่มที่ 6 แต่เห็นควรว่า กลุ่มท่ี 6 นั้นเป็นกลุ่มอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด หากอยู่ใน

กลุ่มนี้อาจจะมีข้ันตอนการด าเนินงานที่ซับซ้อนไม่เอ้ืออ านวยเท่าที่ควร แต่จะอยู่ในกลุ่มนี้ก็ต่อเมื่อ มสธ.ไม่สามารถ

อยู่ในกลุ่มใดๆได้เลย 

 ข้อ 9. กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ตามข้อ 3 (3) คือ กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน มี

พันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ที่มุ่งสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและชุมชนที่มีวัตถุประสงค์หรือประโยชน์ร่วมกัน การ

เป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และการให้ประชาชนมีโอกาส

เรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  

                 ตามข้อ 3 (5) คือ กลุ่มการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ

และสาขาจ าเพาะ มีพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ที่มุ่งสู่การผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง                

มีความสามารถทางวิชาชีพระดับสูง หรือบัณฑิตสาขาจ าเพาะตามความต้องการของประเทศในแต่ละขณะ พัฒนา

ความรู้และนวัตกรรมรวมทั้งถ่ายทอดความรู้เชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติ โดยต้องเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน

ให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ หรือจรรโลงศิลปะและวัฒนธรรม             

มีความสามารถในการเรียนรู้และยกระดับสมรรถนะทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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 ข้อ 19 สถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ได้สังกัดกลุ่มใดตามกฎกระทรวงนี้ ให้ด าเนินการตาม

นโยบายยุทธศาสตร์ และแผนด้านการอุดมศึกษา รวมถึงภารกิจ วัตถุประสงค์ และพันธกิจตามกฎหมายจัดตั้ง

สถาบันอุดมศึกษานั้น  

            ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน) ได้เสนอการจัด

กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมี 2 ทางเลือก ได้แก่  

  1)  สั งกัดกลุ่ มตามผลการประเมินตนเอง  ตามข้อมูลด้ านผลการด า เนินงาน 

(PERFORMANCE) และศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (POTENTIAL) ที่ผ่านมา 43 ปี ของ มสธ. ตามตัวชี้วัด

กลุ่ม 5 ในระยะ 5 ปีแรก แล้วทบทวนผลการด าเนินงานว่าจะพัฒนาให้เกิดความเป็นเลิศในกลุ่มใดในช่วงเวลา

ต่อไป โดยอาจต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการจัดตั้ง มสธ.เท่าท่ีจ าเป็นด้วย 

  2)  ไม่สั งกัดกลุ่ ม ใด  ให้ด า เนินการตามข้อ  19 ของกฎกระทรวงการจัดกลุ่ ม

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ 2564 โดยให้ด าเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์และแผนด้านการอุดมศึกษา รวมถึง

ภารกิจ วัตถุประสงค์และพันธกิจตามกฎหมายจัดตั้ง มสธ. 

 

 คณะกรรมการ และผู้แทนจาก สป.อว. (รองศาสตราจารย์ พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์) ได้ให้ความเห็น 

เพ่ิมเติม ดังนี้ บทบาทหน้าที่ของ สป.อว. ไม่ได้มีบทบาทในการชี้น าให้มหาวิทยาลัยเลือกสังกัดกลุ่มใด แต่จะ

สนับสนุนในส่วนของการตัดสินใจหรือปฏิทินการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด ส าหรับการจัดกลุ่ม

สถาบันอุดมศึกษาตามที่ได้รับทราบข้อมูล เป็นกลไกในการหามาตราการสนับสนุนงบประมาณตามกลุ่มที่

มหาวิทยาลัยสังกัด แต่ยั งไม่ ได้รับทราบข้อมูลในกรณีที่มหาวิทยาลัยใดไม่สังกัดกลุ่มใด ตามข้อ 19                     

ของกฎกระทรวงการจัดกลุ่ มสถาบัน อุดมศึกษา พ.ศ 2564 ก็จะไม่สามารถขอรับการสนับสนุน               

งบประมาณตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  มาตรา 45 (3) ได้ ดังนั้นการที่นายกสภา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เสนอแนวทางไว้เป็นแนวคิดว่า  มสธ.จะไม่สังกัดกลุ่มใด แต่ยังคงด าเนินงาน

ตามภารกิจตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ก็ยังสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 45 (1) และ มาตรา 45 (2) ได้ โดยคณะอนุกรรมการใน

การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษามีแนวคิดที่ว่า มหาวิทยาลัยควรที่จะรู้บริบท รู้อนาคตของมหาวิทยาลัยที่จะมุ่งเป้า 

และต้องมีแผนพัฒนาความเป็นเลิศเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ หากมีแผนที่ชัดเจน มีวิธีการที่จะไปให้ถึง 

ดังนั้นการสังกัดกลุ่มใดจึงเป็นเรื่องส าคัญที่รองลงมา จึงขอสนับสนุนเหตุผลของนายกสภาในประเด็นที่ มสธ.จะ

เป็นผู้น าการศึกษาระบบเปิดให้กับประเทศได้อย่างไร แล้วเขียนแผนที่ชัดเจนจึงจะเป็นประเด็นที่ส าคัญ 

 

 ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวางและได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

 1.กรณีเลือกแนวทางที่ 1 สังกัดกลุ่มตามผลการประเมินตนเองตามข้อมูลด้านผลการด าเนินงาน 

(PERFORMANCE) และศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (POTENTIAL)  ที่ผ่านมา 43 ปี ของ มสธ. โดยในระยะ 5 

ปีแรก ควรเลือกกลุ่ม 5 การผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะ  แล้วทบทวนผลการด าเนินงาน
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ว่าจะพัฒนาให้เกิดความเป็นเลิศในกลุ่มใดในช่วงเวลาต่อไป โดยอาจต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการจัดตั้ง มสธ.

เท่าที่จ าเป็นด้วย ทั้งนี้ ที่ประชุมมีประเด็นตัวชี้วัดบางตัวชี้วัดในกลุ่มที่ 5 การผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและ

สาขาจ าเพาะ  สามารถปรับให้ตรงตามกับบริบทของมสธ.ได้หรือไม่ 

 กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า กรณีที่จะปรับตัวชี้วัดให้เข้ากับบริบทกับ มสธ. นั้น 

ทาง สป.อว. ไม่อนุญาตให้สถาบันอุดมศึกษาใดปรับเปลี่ยนนิยามตัวชี้วัด เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่ใช้กับทุก

มหาวิทยาลัย 

 2.กรณีเลือกแนวทางที่ 2 ไม่สังกัดกลุ่มใด ให้ด าเนินการตามข้อ 19 ของกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ 2564 โดยให้ด าเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์และแผนด้านการอุดมศึกษา รวมถึง

ภารกิจ วัตถุประสงค์และพันธกิจตามกฎหมายจัดตั้ง มสธ. โดยมีเหตุผลสนับสนุนการเลือกแนวทางท่ี 2 ดังนี้  

     1) เป็นทางเลือกที่เหมาะกับมหาวิทยาลัย ด้วย มสธ.มีลักษณะจ าเพาะและมีทิศทางใน

การปฏิรูปมากพอสมควร และมีทิศทางในการที่จะมุ่งไปในการเป็นมหาวิทยาลัยเปิดในรูปแบบการศึกษาทางไกล 

ตาม พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ.2521 ซึ่งอาจะมีการปรับแก้ไขข้อกฎหมายให้เหมาะสมกับปัจจุบัน 

   2) ตัวชี้วัดบางตัวไม่เหมาะกับบริบทของมสธ.ตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยได้ชี้แจง ซึ่ง

ถือว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการเรียนการสอน

ทางไกล โดยแบ่งเป็น 1) EDUCATION FOR ALL  ถือเป็นอัตลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของมสธ. และมีส่วนส าคัญอีกส่วน

คือ สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในประเทศไทยที่ไม่สามารถเลียนแบบ มสธ.ได้  2)การออกแบบระบบการเรียนการ

สอนทางไกล ซึ่งสามารถออกแบบได้ตั้งแต่ ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ถึงแม้ในปัจจุบัน จะมีสถาบันอุดมศึกษา

น ารูปแบบการเรียนผ่านสื่อมาใช้ ซึ่งถือว่าเป็นเพียงส่วนประกอบในการเรียนการสอนเพียง เล็กน้อย ไม่สามารถ

เทียบกับระบบการศึกษาของมสธ.ได้ รวมถึงการประกันคุณภาพการศึกษา เช่นในส่วนของการรับรองคุณภาพ

หลักสูตร ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งก็ถือว่าเป็นเครื่องยืนยัน ถึงระบบการศึกษาทางไกล   ของมสธ. นั้นมี

คุณภาพสูง และ 3)การเป็นมหาวิทยาลัยสะดวกเรียน เรียนได้ทุกที่ สอบได้ทุกที่   

 อย่างไรก็ตามยังเห็นความส าคัญในส่วนของตัวชี้วัดบางตัวที่ทางมสธ.ต้องน ามาปรับปรุงในส่วนที่เป็น

จุดอ่อน เช่น ในส่วนของนวัตกรรม เทคโนโลยี  นักศึกษา/ผู้ส าเร็จที่เป็นผู้ประกอบการ เพ่ือตอบสนองในทิศทาง

เดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงเกณฑ์ที่ มสธ.จะเทียบเคียงกับกลุ่มมหาวิทยาลัยเปิดด้วยกันในระดับนานาชาติ 

เป็นต้น 

  3) ความเป็น มสธ. มา 43 ปี จึงท าความเข้าใจในบริบทที่เป็น แต่สิ่งที่ส าคัญคือการที่จะอธิบาย

กับทาง สป.อว. ให้เข้าใจในสิ่งที่เป็นตัวตนของมสธ. การที่มสธ. เลือกข้อ 19 ของกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ 2564 ไม่ได้หมายความว่า มสธ.ไม่สามารถที่จะอยู่กลุ่มใดๆได้  แต่เป็นเพราะมหาวิทยาลัย

มีอัตลักษณ์ของตนเอง  

  นอกจากนี้ ยังมีความความคิดเห็นด้านอ่ืนๆ  โดยมีการเสนอความเห็น ดังนี้   

  1) จากการการวิเคราะห์ตัวชี้วัด 32 ตัวชี้วัดแล้วมาท าการประเมิน เพ่ือจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 

ท าให้เห็นถึงความส าเร็จของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สามารถด าเนินการได้หลายเรื่อง ส่วนของประเมิน
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ตามตัวชี้วัด อย่างเช่นในกลุ่มที่ 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ และกลุ่มที่ 5 กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและ

สาขาจ าเพาะ มสธ.สามารถด าเนินการได้บรรลุ แต่มีบางตัวชี้วัดที่ท าให้ มสธ.ไม่สามารถรายงานผลได้ เนื่องจาก

เป็นเกณฑ์ที่ใช้ส าหรับมหาวิทยาลัยทั่วไป 

    

 นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ) ได้ให้ความเห็น

เพ่ิมเติมในประเด็นการเลือกข้อ 19 ของกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ 2564 ด้วยเหตุที่

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่สามารถเข้ากลุ่มทั้ง 5 กลุ่มได้ เป็นเพราะไม่สามารถด าเนินการตามตัวชี้วัดทุก

ตัวได้ ทั้งนี้สามารถที่จะชี้แจงกับรัฐมนตรี ให้เห็นถึงรายละเอียดของเกณฑ์ตัวชี้วัดบางเกณฑ์โน้มเอียงไ ปทาง

มหาวิทยาลัยปิด และมสธ.สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้ในรูปแบบของมสธ. อีกทั้งมีมาตรฐาน

ในการด าเนินงานต่างๆ เป็นที่ยอมรับ ดังนั้นจึงสามารถด าเนินการตามข้อ 19 ของกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ 2564 ส่วนกลางเพียงแค่ก ากับให้มหาวิทยาลัย ต้องด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ แผน 

ของกระทรวง และด าเนินการตามพันธกิจ ตาม พ.ร.บ.ของมหาวิทยาลัย แต่จะไม่มีตัวชี้วัดที่จะมาประเมิน

มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยต้องไปชี้แจงกับทาง สป.อว. 

การรับรู้จุดยืนของ มสธ. การฝ่าฟันวิกฤติที่มหาวิทยาลัยต้องเผชิญเป็นสิ่งส าคัญ แต่สิ่งที่จ าเป็นต้อง 

ด าเนินการคือการจัดท าภารกิจที่เป็นภารกิจหลักเช่น การขับเคลื่อนการศึกษาระบบเปิดให้ขับเคลื่อนอย่างเต็มที่ 

การเพ่ิมจ านวนนักศึกษา มีรายได้ท่ีสามารถดูแลตัวเองได้  

 ประธานกรรมการ กล่าวสรุปทางเลือกการจัดกลุ่มอุดมศึกษาให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง ดังนี้  

  ทางเลือกที่ 1) สังกัดกลุ่มตามผลการประเมินตนเอง ตามข้อมูลด้านผลการด าเนินงาน 

(PERFORMANCE) และศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (POTENTIAL) ตามตัวชี้วัดกลุ่ม 5 การผลิตและพัฒนา

บุคลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะ   

                 ทางเลือกที่ 2) ไม่สังกัดกลุ่มใด ให้ด าเนินการตามข้อ 19 ของกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ 2564 โดยให้ด าเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์และแผนด้านการอุดมศึกษา รวมถึง

ภารกิจ วัตถุประสงค์และพันธกิจตามกฎหมายจัดตั้ง มสธ. 

 

   มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้  

          1) เห็นควรให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลือกแนวทาง ในข้อ 19 ของกฎกระทรวง 

การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ได้สังกัดกลุ่มใด ให้ด าเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์และแผนด้านการ

อุดมศึกษารวมถึงภารกิจ วัตถุประสงค์ และพันธกิจตามกฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา โดยให้ฝ่ายเลขานุการ น า

ผลการคัดเลือกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของ มสธ.จากที่ประชุมคณะกรรมการการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาฯ เสนอ

ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 ในวาระแจ้งทราบ  
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      2) ให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศ และแผนพัฒนากำลังคน โดย

ยึดตามบริบทของการเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่มีการจัดการเรียนการสอนในระบบทางไกล ภายใต้ข้อ 19 ตามกฏ

กระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 และนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้งในการประชุม

ครั้งถัดไป 

 

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ 

- 

 

ประธานกล่าวปิดการประชมุ  

เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 

 

    

   

               (รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักด์ิ บุณยรัตพันธุ)์ 

                                            กรรมการและเลขานุการ 

                                                                       คณะกรรมการการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 

                                                                             ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

 

   (นางสาวภทรวรรณ อักษร) 

    ผู้อำนวยการกองแผนงาน 

 ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 

      

 

      ธนาภรณ ์ทองคุณ 

 (นางสาวธนาภรณ์ ทองคุณ) 

   ผู้จดรายงานการประชุม 

gumoorepmf
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รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ครั้งที่ 2/2564 

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Team 

---------------------------------------------- 
 

ผู้มาประชุม  

1 

 

2. 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน) 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

(ดร.นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์)  

กรรมการที่ปรึกษา 

 

ประธานกรรมการ 

3. อธิการบดี 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  สังขะตะวรรธน์) 

กรรมการ 

4. ผู้แทนของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม 

(รองศาสตราจารย์ พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์) 

กรรมการ 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง กรรมการ 

6. 

 

7. 

รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา) 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

8. ผู้อ านวยการส านักบัณฑิตศึกษา 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา สบายยิ่ง) 

กรรมการ 

9. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก) 

กรรมการ 

10. รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน เทคโนโลยีดิจิทัล 

และนวัตกรรม 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์) 

กรรมการและเลขานุการ 

11. ผู้อ านวยการกองแผนงาน 

(นางสาวภทรวรรณ อักษร) 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 

 

 



2 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย     รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช มโนลีหกุล     รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์     ผู้ชว่ยอธิการบดี 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย สินสุวรรณ     ผู้ชว่ยอธิการบดี 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวิน ีไพรทอง     ผู้ชว่ยอธิการบดี 

6. อาจารย์ศตวรรษ ด้วงแป้น     ผู้ชว่ยอธิการบดี 

7. อาจารย์นฤบดี วรรธนาคม     ผู้ชว่ยอธิการบดี 

8. อาจารย์ศรุดา จิรัฐกุลธนา     ผู้ชว่ยอธิการบดี 

9. นางนัฏฐวี มากด า     หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์  

10. นายไพรศักดิ์ บวรวงศ์ดิลก     หัวหน้างานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ  

11. นางสาวพิมพ์แข แก้วเกื้อมิตร     หัวหน้างานติดตามและประเมินผล  

12. นางสาวธนาภรณ์  ทองคุณ     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

13. นายศุภพล  มงคลเจริญพันธ์     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

 

ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

  1.       รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป และวิจัย      กรรมการ  

            (รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ 

            เนื่องจากติดราชการ  

 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

      

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

วาระท่ี 1.1 ค าสั่งแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการการจัดกลุ่ม  

              สถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

 เลขานุการและกรรมการ ได้กล่าว รายงานค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 20/2564 เรื่อง 

แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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วาระท่ี 1.2 แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตก าลังคนระดับสูง 

              เฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอ่ืน(ฉบับ

ปรับปรุง) 

 เลขานุการและกรรมการ ได้น าเสนอการจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา 

แผนการผลิตก าลังคนระดับสูง เฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้าน

อ่ืน ตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 (ฉบับปรับปรุง) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 แจ้งมติเกี่ยวกับการด าเนินการตาม

กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึษา  พ.ศ.2564 ดังนี้ 

 1) เห็นชอบตัวชี้วัดผลการด าเนินงานและศักยภาพองค์กร ของกลุ่มพัฒนาปัญญาและ

คุณธรรมด้วยหลักศาสนา เพ่ือก าหนดเป็นตัวชี้วัดตามกลุ่มยุทธศาสตร์และให้สถาบันอุดมศึกษาใช้ในการประเมิน

ตนเองเพ่ือสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาต่อไป 

 2) เห็นชอบแนวทางการจัดท าแผน พัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับปรับปรุง) 

เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปใช้เป็นตัวอย่าง เพ่ือก าหนดทิศทางในการเขียนโครงการและกิจกรรมภายใต้

แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับกลุ่มสถาบันที่เลือก สาระส าคัญในการจัดท า

แผนพัฒนาความเป็นเลิศ ที่ทางส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สป.อว.)

ได้ก าหนดให้ทุกสถาบันอุดมศึกษามีการจัดท าแผนปฏิรูป ออกเป็น 2 ส่วน  

  ส่วนที่ 1 คือการปฏิรูประบบบริหารในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องมีการเสนอแนวทาง  

4 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหารงานบุคคล 2) ระบบการเงินและงบประมาณ 3) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ 

และ 4) ด้านระบบธรรมาภิบาล โดยทั้ง 4 ด้านสถาบันอุดมศึกษาต้องมีการระบุผลลัพธ์รายปีที่ต้องการให้เกิดขึ้น 

จากแผนการปฏิรูปในแต่ละด้าน รวมถึงจุดเน้นและทิศทางตามสาขาความเชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษา  

    ส่วนที่ 2 การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตก าลังคนระดับสูง

เฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือแผนการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาในด้านอ่ืน โดยต้องคล้องกับ     

กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาฯ  คือ ต้องประกอบด้วยกิจกรรมหลักทั้ งหมด 5 กิจกรรม                 

คือ 1) การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 2) การพัฒนาและแสวงหาบุคลากร 3) นานาชาติ 4) งานวิจัยและ

นวัตกรรม และ 5) การสร้างแพลทฟอร์มความร่วมมือ   

 3) เห็นชอบให้ขยายเวลาให้สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งผลการประเมินตนเอง และแผนพัฒนา

ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา ไปยัง สป.อว. ภายในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 

 โดยส่วนที่ต้องด าเนินการต่อไปคือ คณะกรรมการฯพิจารณาแผนพัฒนาพัฒนาความเป็นเลิศฯ  

ที่ฝ่ายเลขานุการฯยกร่าง ก่อนเสนอที่ประชุมสภาสถาบันให้ความเห็นชอบ และน าเสนอแผนฯและผลการจัดกลุ่ม

สถาบันอุดมศึกษาต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพ่ือพิจารณาการจัดกลุ่มและด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฎเอกสารประกอบวาระท่ี 1.2  

  

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

วาระท่ี 2.1        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของ 

                     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 

 

           มติ     ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยมีแก้ไข ดังนี้  

       1.หน้าที ่24 บรรทัดที่ 6 ค าว่า จะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แก้ไขเป็น ก็จะไม่สามารถ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตาม พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 มาตรา 45 (3)  

                          2.หน้าที่ 24 บรรทัดที่ 8 ค าว่า จึงเห็นว่าไม่เป็นการเสียเปรียบในการที่จะได้รับการจัดสรร

งบประมาณ แก้ไขเป็น ก็ยังสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตาม พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.

2562 มาตรา 45 (1) และ(2) ได ้

                          3.หน้าที่ 18 บรรทัดที่ 3 ค าว่า Potencial แก้ไขเป็น Potential  และตรวจสอบแก้ไขทุก

หน้าที่ปรากฏ  

   

 นอกจากนี้ ในวาระการรับรองรายงานการประชุมฯ ได้มีการเสนอ ความคิดเห็นเพ่ิมเติม ดังนี้  

  1 .กรรมการที่ ปรึ กษา  (ศาสตราจารย์  ดร .วิ จิ ตร  ศรี ส อ้าน )  ได้น า เสนอประเด็ นที่

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไม่สามารถเข้ากลุ่มตามข้อ 3 ในกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  

เนื่องจากมีหลายเกณฑ์ใช้กับ มสธ.ไม่ได้ตั้งแต่ต้น เช่น จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา เนื่องจาก มสธ.เป็น

มหาวิทยาลัยที่รับไม่จ ากัดจ านวน ไม่มีการสอบคัดเลือก นักศึกษาเรียนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ โดย

เกณฑ์ที่เหมาะสมกับมสธ.คือ อาจารย์ต่อจ านวนชุดวิชา(6หน่วยกิต15หน่วยการเรียน) โดยนักศึกษาจะเรียนรู้

ด้วยตัวเองจากชุดสื่อที่เป็นมัลติมีเดีย/สื่อผสม ซึ่งการผลิตสื่อผสมเป็นภาระงานที่เพ่ิมขึ้นจากภาระการสอนปกติ 

หรือ เกณฑ์การได้งานท าหลังจบการศึกษา เนื่องจาก นักศึกษาส่วนใหญ่มีงานท าแล้วถึงร้อยละ 90 ดังนั้น เกณฑ์ที่

ควรจะมียกตัวอย่างเช่น นักศึกษาจบไปแล้วมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานเป็นอย่างไร  หรือ ความพึงพอใจ

ของผู้ใชบ้ัณฑิต /ความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน /ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นต้น  

    2. ในที่ประชุมฯ ขอความชัดเจน กรณทีี่มสธ. พิจารณาผลการประเมินการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

แล้วไม่ขอสังกัดกลุ่ม ในข้อ 3 ของกฎกระทรวงการจัดกลุ่มฯ แต่จะด าเนินการตามข้อ 19 ทางสป.อว.จะพิจารณา

การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีนี้อย่างไร  

 ทั้งนี้ กรรมการ ผู้แทนสป.อว.(รองศาสตราจารย์ พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์) ได้ชี้แจง 2 ประเด็น คือ  

  1) มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ที่จะด าเนินการตามข้อ 19 ในกฎกระทรวง เพียงแต่จะไม่สามารถขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณตาม พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 มาตรา 45 (3) ของโครงการพลิกโฉม ใน

ปี 2566 ได้ แต่ยังสามารถขอรับการสนับสนุนงปม.ตาม พรบ.การอุดมศึกษา พ.ศ.2562 มาตรา 45 (1) งบบุคลากร 

และ (2) งบด าเนินงานและงบรายจ่ายอื่นซึ่งเป็นงบประจ า   
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                        2) การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม จะพิจารณาจากโครงการ หรือพิจารณาจากแผนพัฒนาความเลิศนั้น สิ่งส าคัญไม่ว่าจะมีโครงการพลิก

โฉมหรือไม่ก็ตาม ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความเห็นตรงกันว่า 

มหาวิทยาลัยทุกแห่งควรจะปรับตัวเพ่ือให้ทันกับสภาพการณ์ปัจจุบัน  การก าหนดให้มีการจัดท าการพลิกโฉม

มหาวิทยาลัย เป็นเพียงเครื่องกระตุ้นส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่ส่วนส าคัญท่ีสุดก็คือ  ในการพิจารณาจัดสรร งบประมาณ

คือ มาตรา 45 การท าค าขอและการจัดสรรงบประมาณส าหรับการอุดมศึกษา  (1) งบบุคลากร และ(2) งบ

ด าเนินงานและงบรายจ่ายอื่นซึ่งเป็นงบประจ า  ซึ่งเป็นในส่วนที่มหาวิทยาลัยด าเนินการขอจัดสรรได้ตามปกติ หาก

แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมสธ.จัดท าออกมาได้ดี ก็สามารถขอสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวได้ ส าหรับ มาตรา 

45 (3) งบลงทุนและงบอุดหนุนเพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา ไม่ได้ระบุไว้ให้เป็น

ส่วนส าคัญ แต่เพียงเพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีความตื่นตัว แต่ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวของการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

เป็นการเริ่มต้น อาจจะยังไม่สมบูรณ์ทั้งหมด ระหว่างนี้ มสธ.สามารถที่จะชี้แจงถึงเหตุผลความจ าเป็นต่างๆ ไปยัง  

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ เพ่ือการสร้างหมวดหมู่ส าหรับมหาวิทยาลัยเปิด 

  ในโอกาสนี้ กรรมการที่ปรึกษา (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน) ได้ฝากประเด็นกับ กรรมการ ผู้แทน 

สป.อว.(รองศาสตราจารย์ พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ ) เพ่ือน าไปชี้แจงในที่ประชุมของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การที่จะให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไปอยู่ในกลุ่มที่ก าหนด ซึ่งจะเป็นการ

ปิดกั้นความเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงขอด าเนินการตามข้อ 19 ของ

กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564   

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

     -ไม่มี-  

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  

วาระ 4.1 (ร่าง)แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตาม

ความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอ่ืนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

                    เลขานุการและกรรมการ ได้น าเสนอ(ร่าง)แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา 

แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศและแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา ระยะ 5 

ปี (พ.ศ.2566-2570)  ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่  

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย 

  1.1  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โดย วิสัยทัศน์ ของ มสธ. คือ “เป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นน าของโลก

ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกกรรมการศึกษาทางไกล เพ่ือสร้างโอกาสการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน” 

ซึ่งเป็นการประกาศวิสัยทัศน์ตามบริบทของมหาวิทยาลัยเปิดของมสธ. ในลักษณะ Education For all ที่น า

เทคโนโลยีการสื่อการทางไกลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีพันธกิจที่ส าคัญ คือ 1)  จัดให้มีการศึกษาอย่าง
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ต่อเนื่องตลอดชีวิต 2) วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพ่ือใช้ในการพัฒนาบุคคล ชุมชน สังคมและประเทศ 

3) บริการวิชาการ เพ่ือบูรณาการความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศให้มั่งคั่ง และยั่งยืน 4)เรียนรู้ 

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม และ5) พัฒนาองค์กรให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนและมีธรรมาภิบาล  

1.2  ข้อมูลทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย  

1) โครงสร้างองค์กร  : สาขาวิชา 12 สาขาวิชา 10 ส านัก/สถาบัน และ 16 ส านักอธิการบดี 

2) จ านวนนักศึกษา  : นักศึกษาลงทะเบียน 

 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 168467 คน 

 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 159,129 คน 

  ปีการศึกษา 2562 จ านวน 148,299 คน  

  ปีการศึกษา 2563 จ านวน 141,057 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564) 

 3) ผู้รับบริการ  : นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ใช้บริการทางวิชาการ       

ผู้เรียนสัมฤทธิบัตร ผู้ใช้ผลงานวิจับ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และบุคลากร 

4) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ :  บริษัทไปรษณีย์ไทย บริษัทให้บริการอินเตอร์เน็ต สมาคมศิษย์ 

เก่า สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน ส่วนราชการ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น 

1.3 ผลการประเมินตนเองและการก าหนดกลุ่มยุทธศาสตร์  

เป็นข้อมูลการประเมินตนเองในกลุ่มยุทธศาสตร์ 4 กลุ่ม ตัวชี้วัดจ านวน 32 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

(Performance) และศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) พบว่า ด้วยคุณลักษณะเฉพาะ ที่ได้ระบุตาม 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2521 และตัวชี้วัดของการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิง

ยุทธศาสตร์ ไม่สะท้อนบริบทของมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกล  อีกทั้ง EDUCATION FOR ALL 

ถือสมรรถนะหลักของมสธ. ที่ไม่สามารถเลียนแบบ และในอนาคตจะมีการน าความทันสมัยของเทคโนโลยี Digital 

มาขับเคลื่อนระบบการศึกษาทางไกลให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ในการนี้ การก าหนดกลุ่มยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

จึงไม่ขอเลือกการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ในข้อที่ 3 และเลือก

การด าเนินงานตามข้อ 19 สถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ได้สังกัดกลุ่มใดตามกฎกระทรวงนี้ ให้ด าเนินการตามนโยบาย

ยุทธศาสตร์ และแผนด้านการอุดมศึกษา รวมถึงภารกิจ วัตถุประสงค์ และ พันธกิจตามกฎหมายจัดตั้ง

สถาบันอุดมศึกษานั้น 

 

ส่วนที่ 2 แผนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย  

2.1) จุดเน้น ทิศทาง และเป้าหมายตามสาขาความเชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษา  โดย 

มหาวิทยาลัยมีแผนการด าเนินงาน ดังนี้  

      2.1.1 สาขาความเชี่ยวชาญที่มุ่งม่ัน คือ “การน าระบบการเรียนการสอนทางไกลแบบ 

ดิจิทัล (Digital ODL) มาช่วยผลิตก าลังคนของประเทศให้มีทักษะใหม่ (New Skill) ส าหรับการท างานในยุค 

Disruption”  
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      2.1.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ  

ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ มสธ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการ

แข่งขัน 

พันธกิจที่ 2. วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม 

เพ่ือใช้ในการพัฒนาบุคคล ชุมชน สังคม และประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้ าง 

ศักยภาพทรัพยากรมนุษยน์  

พันธกิจที่ 1. จัดให้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอด

ชีวิต 

พันธกิจที่ 3. บริการวิชาการ เพ่ือบูรณาการความรู้ไป

ใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศให้มั่งค่ัง 

และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ

ภาคทางสังคม 

พันธกิจที่ 3. บริการวิชาการ เพ่ือบูรณาการความรู้ไป

ใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศให้มั่งคั่ง 

และยั่งยืน 

 

2.1.3 เป้าหมายของการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา 

    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ก าหนดเป้าหมายของการพลิกโฉม 

สถาบันอุดมศึกษา ไว้ดังนี้ “เป็นสถาบันการศึกษาที่ขยายโอกาศทางการศึกษา เพ่ือให้ประชาชนทุกคนได้มีโอกาศ

เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้ประบบการเรียนการสอนทางไกล Education for all by ODL และน าเทคโนโลยีมาจัด

การศึกษาทางไกล ให้เป็น Digital University เพ่ือมุ่งเน้นตามพันธกิจเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ และสิ่งส าคัญ

ที่สุดคือ เป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยเปิดในการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลระดับประเทศ

และนานาชาติ” 

2.2 การปฏิรูประบบบริหารในสถาบันอุดมศึกษา  

 2.2.1 ด้านการบริหารบุคลากร 

   ให้ความส าคัญกับ Manpower post-audit โดยการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกที่

มีความเชี่ยวชาญมาด าเนินการพร้อมให้ค าแนะน า รวมถึงการพัฒนาระบบ “STOU NEXT” ที่เป็นการควบรวม

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายภารกิจพ้ืนฐานและเป้าหมายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่อนาคต 

หัวใจส าคัญคือการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับบุคลการ ทั้งการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมและแนวทางอ่ืนที่ส าคัญ 

เพ่ือวางระบบความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

 2.2.2  ด้านแผน ระบบการเงินและงบประมาณ 

   ด้านแผน น าระบบ STOU Objective Key Results (STOU OKRs) มาปรับ

ระบบการจัดท าแผนการขับเคลื่อนงานด้านนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งแผนประจ าปี และแผนระยะ 5 ปี 

รวมถึงการจัดท าแผนส ารองทางการเงิน ของมสธ. ระยะ 20 ปี ( พ.ศ.2561-2580) 
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   ด้านระบบการเงินและงบประมาณ น าหลักการวิเคราะห์การลดค่าใช้จ่ายมา

ปรับระบบการวิเคราะห์ผลผลิตของการใช้จ่ายงบประมาณ และการน าระบบ ERP (Enterprise Resource 

Planning) มาแทนระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิต ิ

 2.2.3 ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์  

   มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ที่ครอบคลุมทุกการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในรูปแบบออนไลน์ การจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ การสอบ

กลางภาค การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เช่น การสอนเสริมออนไลน์ การให้บริการการศึกษาใน

รูปแบบออนไลน์ การฝึกเสริมทักษะออนไลน์ การสอบออนไลน์ การจัดการเรียนากรสอนระดับต่ ากว่าปริญญาตรี

ในรูปแบบสมรรถนะบัตร(Modular) กการเทียบวิทยฐานะการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษา

ทางไกล รวมไปถึง ข้อบังคับฯว่าด้วยการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 

 2.2.4 ด้านระบบธรรมาภิบาล  

   จัดท าข้อบังคับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วย หลักธรรมาภิบาลและ

ประมวลจริยธรรม พ.ศ.2564 และส่งเสริมการบริหารราชการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในภาครัฐ(ITA) เป็นประจ าต่อเนื่องทุกปี 

2.3 แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตก าลังคันระดับสูงเฉพาะทางตาม

ความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอ่ืน  

 โดยได้น าหลักการและแนวคิดของแผนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯฉบับที่ 12-13 ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษาระยะ 20 ปี และแผนพัฒนา มสธ.ระยะ 

20 ปี แผนปฏิรูป มสธ. 2561 มาจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชระยะ 5 ปี (2566-2570)  

 ส าหรับการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง (Potential & Performance) ให้ระบุศักยภาพ ที่จะ

น าไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเลือกข้อ 19 ตามกฎกระทรวง ท าให้มหาวิทยาลัยต้องสร้าง Potential 

& Performance ใหม่ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกล เพ่ือให้บรรลุตาม

แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

การวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง (Potential & Performance) โดยระบุศักยภาพ ที่จะน าไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

Potential Performance เป้าหมาย 

1) สร้างคนให้มีทักษะใหม่  

(New Skill) 

1. ขยายโอกาสทางการศึกษา

ให้กับประชาชนคนไทย และการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

1. การรับเข้านักศึกษา และ

ผู้เรียน (ไม่จ ากัดรับ, ไม่มีโอกาสได้

เป้าหมายที่ 1   การขยายโอกาสทาง

การศึกษา เ พ่ือเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ใ ห้ กั บ ป ร ะช า ช น ค น ไท ย ไป ยั ง

กลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น โดยใช้
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Potential Performance เป้าหมาย 

ศึกษาอุดมศึกษาในระบบ , ไม่

จ ากัดวัย , กลุ่มเปราะบาง เช่น 

ผู้ต้องขัง ผู้พิการ เป็นต้น) 

2. การส าเร็จการศึกษา การ

เพ่ิมพูนวิทยฐานะ และการเพ่ิม

คุณภาพชีวิต ตามหลักการศึกษา

ตลอดชีวิต 

3. ก า ร ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี

คุณภาพ มาตรฐานได้รับการ

รับรองคุณวุฒิทางวิชาชีพและ 

กพ .  มี ศั กดิ์ แ ละสิ ทธิ์ เ ท่ า กั บ

มหาวิทยาลัยของรัฐอ่ืน ๆ การ

ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บัณฑิต 

และมหาวิทยาลัย  อ่ืน ๆ ในการ

รั บ เ ข้ า ศึ ก ษ า ใ น ร ะ ดั บ

บัณฑิตศึกษา 

ระบบการเรียนการสอนทางไกล 

(Education for all by ODL)   

  

 เป้าหมายที่ 3   ผลิตบัณฑิต การ

วิจัยนวัตกรรม และการบริการ

วิชาการแก่สังคม เพ่ือตอบสนองต่อ

ยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนา

ประเทศท่ียั่งยืน  

โดยใช้กลไกระบบการศึกษาทางไกล 

 

2) สร้างองค์คความรู้ผ่านระบบ

การจัดการศึกษาทางไกลที่ มี

คุณภาพสูง 

1. จัดการศึกษาทางไกลผ่ าน

แบบจ าลองอนาคตของระบบการ

เรียนการสอนทางไกล 

2. การวิจัยและบริการวิชาการ

เ พ่ือการ พัฒนา  ชุ มชน  พ้ืนที่  

ประเทศ ผ่านระบบการศึกษา

ทางไกล 

3. การพัฒนาฐานข้อมูลองค์

ความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชา

ต่าง ๆ ในรูปแบบดิจิทัล 

4. ความเป็นนานาชาติ 

3 )  กา รสร้ า ง  “น วัตกร ร ม ” 

ในการเป็น Digital University 

 

1. ความเป็นผู้น าด้านการจัด 

การศึกษาทางไกล 

x การออกแบบการจัด 

การศึกษาทางไกลที่สอดคล้องกับ

ยุคพลิกผัน 

x การน าแบบจ าลองของ  

เป้าหมายที่ 2  น าเทคโนโลยีดิจิทัล

มาใช้ในการจัดการศึกษาทางไกลให้

เป็น Digital University 

เ ป้ า ห ม า ย ที่  4  ส ร้ า ง  Digital 

Content ภายใต้ระบบนิเวศ ให้เป็น
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Potential Performance เป้าหมาย 

ODL ไปปฏิบัติ 

x การหลอมรวมทรัพยากร 

การเรียนรู้ทางไกล 

x การขับเคลื่อนนวัตกรรม 

และเทคโนโลยีดิจิทัลที่สมัยใหม่ 

สังคมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21  

เป้าหมายที่ 5  เป็นต้นแบบของ ม.

เปิด ในการสร้างนวัตกรรมการ

จัดการเรียนการสอนทางไกลใน

ระดับประเทศ และนานาชาติ 

 

 

ส าหรับการวิเคราะห์และก าหนดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาตามยุทธศาสตร์ตาม 5 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย   

กิจกรรม การด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนา

คุณภาพการเรียนการสอน  

1.วางแบบจ าลองระบบการศึกษาทางไกล มสธ. (แผน มสธ. 2561) 

   ระดับต่ ากว่าปริญญา 

   ระดับปริญญาตรี 

   ระดับบัณฑิตศึกษา 

รวมถึงบริหารจัดการและจัดสรรทรัพยากรทางการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการ

จัดระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2.ด าเนินการตามแบบจ าลองระบบการศึกษาทางไกลของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (แผน มสธ. 2561) พร้อมพัฒนาหลักสูตร / 

ปรับแผนการจัดการเรียนการสอน /รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน / อื่น ๆ  

ที่สนับสนุนการเพิ่มยอดนักศึกษา การรักษาการคงอยู่ของนักศึกษา และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

3. น าโอกาสจากสถานการณ์หลังโควิด-19 / การด ารงชีวิตวิถีใหม่ มา

พัฒนาการเรียนการสอน การบริการนักศึกษา และการสอบให้เป็นออนไลน์

สมบูรณ์ แบบในรูปแบบ Digital SMART Learning , Digital Smart Service, 

Digital SMART Examination 
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 กิจกรรม การด าเนินการ 

 (PSF) พร้อมสนับสนุนค่าบ ารุงสมาชิกสมาคมขององค์กร Advance HE  

2.5 จัดอบรมความรู้ในเรื่องการเขียนประเมินวิทยฐานะ ให้กับบุคลากรที่มีความ

สนใจสมัคร และอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม THE SMART Principle 

2.6 ออกแบบ และส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับผู้สอนในระบบการศึกษา

ทางไกล 

2.7 ส่งเสริม สนับสนุน ทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษาทางไกลส าหรับบุคลากรด้าน

วิชาการ 

กิจกรรมที่ 3 : ความเป็น

นานาชาติ  

 

3.1 เข้าร่วมสมาคมวิชาชีพ/เจรจาธุรกิจความร่วมมือ/ การ       ประชุม

นานาชาติเพ่ือพัฒนางานวิชาการ  

3.2 ส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบัน/องค์กรต่างประเทศเพ่ือพัฒนางานด้าน

วิชาการ และอ่ืนๆของมหาวิทยาลัย 

3.3 เข้าร่วมโครงการน าร่องเพ่ือสนับสนุนในเรื่องของการใช้เทคโนโลยี

ส าหรับการศึกษาระบบเปิด  

3.4 เข้าร่วมการจัดอันดับ Green and Green University ในระบบ UI 

Green Matrix  

3.5 เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยยั่งยืน (SDGs : Sustainable 

Development Goal )   

กิจกรรมที่ 4 :  

การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม  

 

4.1 พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม     

4.2 ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สนับสนุนการเป็น Digital University 

4.3 ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ / พัฒนาชุมชน สังคม และ

ประเทศ 

4.4 ยกระดับคุณภาพงานวิจัยสู่ระดับสากลเพื่อสนับสนุนการเป็น

มหาวิทยาลัยเปิดที่มีงานวิจัยชั้นน าของโลก 

กิจกรรมที่ 5 : การสร้างแพลท

ฟอร์มความร่วมมือ  

 

5.1  น าแพลทฟอร์มของการเป็นต้นแบบของการจัดการศึกษาในระบบ

การศึกษาทางไกล 

5.2  ใช้แพลทฟอร์มการสอบออนไลน์ 

5.3 ใช้แพลทฟอร์ม Learning Portal 
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การวิเคราะห์โอกาสประสบความส าเร็จและความเสี่ยงของแผนฯ  

1) การสร้าง “คน” มีเป้าหมายคือ การขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนคนไทย และ 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต  

1.1  โอกาสประสบความส าเร็จสูง เนื่องจากมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช 

 พ.ศ. 2521 ก าหนดไว้ รวมถึงมีระบบการจัดการศึกษาทางไกล และระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีได้มาตรฐาน  

1.2  ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโค 

วิด-19 ท าให้ความสนใจในการศึกษาลดลง ความทันสมัยของหลักสูตร หรือกลไกท่ีสนับสนุกนการพัฒนาหลักสูตร

ยังไม่ทันต่อสถานการณ ์

  2) การสร้าง “องค์ความรู้” มีเป้าหมายคือ การวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนา ชุมชน 

พ้ืนที่ ประเทศ  

    2.1 โอกาสประสบความส าเร็จสูง เนื่องจาก มีแผนพัฒนามหาวิทยาลัย/แนวนโยบายการ 

พัฒนามหาวิทยาลัยประจ าปีที่ส่งเสริมการด าเนินงาน ตลอดจนมีเกณฑ์ต่างๆที่ช่วยสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์

การประกันคุณภาพการศึกษา เกณฑ์การพิจารณาอุดหนุนงานวิจัย ความก้าวหน้าในต าแหน่งวิชาการ ตลอดจนมี

เครือข่ายศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ 18 แห่ง และชมรมนักศึกษาในภูมิภาคต่างๆ เป็นกลไกในหารบูรณา

การการวิจัย และบริการวิชาการแก่สังคมทุกภาคส่วนทั่วประเทศ  

  2.2 ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ในส่วนของงานวิจัยที่มีลักษณะงานวิจัยประยุกต์หรืองานวิจัย 

บูรณาการ ที่สามารถน ามาตอบสนองความต้องการประเทศเร่งด่วนจากสถานการณ์โควิด-19 ยังมีน้อย อีกทั้งการ

บริการวิชาการส่วนใหญ่ยังเน้นรูปแบบการเผชิญหน้า ท าให้ไม่สามารถลงพ้ืนที่จัดภารกิจบริการวิชาการแก่สังคม

ในสถานการณ์โควิด-19 ได้ 

                  3)  การสร้าง “นวัตกรรม” มีเป้าหมายคือ ความเป็นผู้น าด้านการจัดการศึกษาทางไกล  

 3.1 โอกาสประสบความส าเร็จสูง เนื่องจาก สภาสถาบันอุดมศึกษา และผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

จัดเป็น Priority สูงสุด และเล็งเห็นความจ าเป็นที่ต้องเร่งด าเนินการ  มีแผน Digital Transformation Plan 

รองรับอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

3.2 ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น คือ บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมแต่ 

มีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่ต้องการเร่งพัฒนา การใช้งบประมาณลงทุนค่อนข้างสูงและส่วนใหญ่ใช้งบประมาณ

ของตนเองซึ่งมีจ ากัด อีกทั้งยังขาดความร่วมมือจากแหล่งทุนภายนอก หรือชี้แจงให้ภาครัฐเห็นความจ าเป็นของ

การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล ผลสัมฤทธิ์ที่ประชาชนจะได้รับ เพ่ือให้เข้ามาสนับสนุนการด าเนินงานมากข้ึน  
 

 ส่วนที่ 3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประกอบด้วย 1) เป้าหมายการด าเนินการในระยะ 5 ปี 2) ผลผลิต(Output) 

และผลลัพธ์ (Outcome) รายปี 3) ผลกระทบ(Impact) รายละเอียดดังต่อไปนี้  
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กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

ผลผลิต (Output) และ 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

รวมเป้าหมาย 

(66-70) 

ผลกระทบ 

(Impact) 

ด้าน 1.1 นักศึกษา ผู้เรียน ผู้ส าเร็จการศึกษาและคุณภาพบัณฑิต 

1.1-1 ร้อยละของจ านวนนักศึกษา หรือผู้เรียนใหม่ที่ได้รับการขยายโอกาสทาง

การศึกษาเพิ่มขึ้น 

50 x ประชาชน คนไทย

ไ ด้ รั บ ก า ร ข ย า ย

โอกาสทางการศึกษา 

และการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต มากขึ้นโดยใช้

ระบบการเรียนการ

ส อ น ท า ง ไ ก ล 

( Education for all 

by ODL)   

  

x ผลิ ต ก า ลั ง คน เพื่ อ

ตอบสนองต่ อการ

พัฒนาประเทศด้วย

ร ะ บ บ ก า ร ศึ ก ษ า

ทางไกล 

1.1-2 จ านวนนักศึกษาลงทะเบียนกลุ่มเปราะบางทางสังคม ที่ได้รับโอกาสใน

การศึกษา 

1,000 

1.1-3 ร้อยละของการคงอยู่ของนักศึกษาลงทะเบียน 90 

1.1-4 ร้อยละอัตราเฉลี่ยของการสอบผ่านของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  70 

1.1-5 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา t12,500 

1.1-6 ระดับคะแนนของบัณฑิต  / ผู้เรียน ที่สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน

หน้าท่ีการงานและ/หรือชีวิตประจ าวัน 

4.00 

1.1-7 ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อทักษะในศตวรรษที่ 

21 

4.00 

1.1-1 ร้อยละของจ านวนนักศึกษา หรือผู้เรียนใหม่ที่ได้รับการขยายโอกาสทาง

การศึกษาเพิ่มขึ้น 

50 

1.1-2 จ านวนนักศึกษาลงทะเบียนกลุ่มเปราะบางทางสังคม ที่ได้รับโอกาสใน

การศึกษา 

1,000 

ด้าน 1.2 การจัดการเรียนการสอน และการบริการ 

1.2-1 จ านวนหลักสูตร หรือชุดวิชาที่เป็นออนไลน์สมบูรณ์แบบ 60 x  ก้าวสู่ Digital   

 University 

x  มีระบบนิเวศ ท่ี 

ส่งเสริมให้เกิดสังคม

แห่งการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

 

1.2-2 ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ

ชุมชน 

90 

1.2-3 จ านวนรายวิชาระดับต่ ากว่าปริญญาในระบบโมดูลการสอนทางไกล 25 

1.2-3 ร้อยละของการผลิต Content การเรียนการสอนที่เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 3-5 

1.2-4 ร้อยละของความส าเร็จของการพัฒนา Smart Digital Learning System 

ระบบการเรียนรู้แบบไร้รอยต่อในยุคดิจิทัล 

100 

1.2-5 ร้อยละของความส าเร็จของการพัฒนา Digital Student Services 100 

1.2-6 ระดับคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษา ผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการ

สอน และการบริการ 
t4.50 
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กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาและแสงหาบุคลากร 

ผลผลิต (Output) และ 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

รวมเป้าหมาย 

(66-70) 

ผลกระทบ 

(Impact) 

 2.1 ร้อยละของจ านวนผู้เข้าอบรมรวมทุกหลักสูตรเป็นไปตามหมายในแต่ละปี 50 x ต้นแบบของ ม.เปิด 

ในการสร้าง

นวัตกรรมการจดัการ

เรียนการสอน

ทางไกลใน

ระดับประเทศ และ

นานาชาติ สู่การ

พัฒนาการศึกษาใน

อนาคต 

 2.2 จ านวนผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศและ

ต่างประเทศ (ทุนใหม่+ทุนเดิม) 

1,000 

 2.3 ร้อยละของจ านวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ

จากองค์กร Advance Higher Education (AHE) เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่

ก าหนดไว้ในแต่ละปี  

90 

 2.4 ร้อยละถ่วงน้ าหนักของผู้สอนที่มีคุณภาพสงู(Percentage of High Quality 

Learning Facilitators) 

70 

 

กิจกรรมที่ 3 : ความเป็นนานาชาติ 

ผลผลิต (Output) และ 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

รวมเป้าหมาย 

(66-70) 

ผลกระทบ 

(Impact) 

  3.1 จ านวนข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการและการเรียนการสอน 

ระดับนานาชาติระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับสถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศ ท่ีมีกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงอย่างต่อเนื่อง (active) 

3 x ช่ือเสียงของ

สถาบันอุดมศึกษา 

(Academic 

Reputation) ที่ได้รับ

การยอมรับในระดับ

สากล 

 

  3.2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวนข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ

และการเรียนการสอน ระดับนานาชาติระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศท่ีเพิ่มขึ้น 

3 

  3 . 3  ค ว า ม ยั่ ง ยื น ข อ ง ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า  ชุ ม ช น แ ล ะ สั ง ค ม 

(Green/Sustainability) (ผลการจัดอันดับตาม THE Impact Ranking) 

 

 

กิจกรรมที่ 4 : การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 

ผลผลิต (Output) และ 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

รวมเป้าหมาย 

(66-70) 

ผลกระทบ 

(Impact) 

  4.1 ระดับความส าเร็จของการจัดตั้งและบริหารกองทุนวิจัยและนวัตกรรม 5 x ผลงานวิจัยนวัตกรรม 

และผลการบริการ

วิ ช า ก า ร แ ก่ สั ง ค ม 

ต อ บ ส น อ ง ต่ อ

ยุทธศาสตร์ชาติและ

การพัฒนาประเทศที่

ยั่งยืน  

  4.2 ระดับความส าเร็จของการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ   

  4.3 จ านวนผลงานวิจัยท่ีเป็นนวัตกรรมที่สนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล 5 

  4.4 จ านวนงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ / สังคม ในระดับชาติ 

และนานาชาติ 

50 

  4.5 จ านวนนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพานิชย์/สังคมในระดับชาติ 

และนานาชาติต่อปี 

5 

 4.6 จ านวนของผลงานวิจัยท่ีได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ 55 

 4.7 จ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ (นับเป็นจ านวนครั้ง) 60 
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ผลผลิต (Output) และ 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

รวมเป้าหมาย 

(66-70) 

ผลกระทบ 

(Impact) 

 4.8 จ านวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่มีลักษณะเป็นโครงการบริการวิ

ชาการ/วิชาชีพเชิงบูรณาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศให้

เข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมให้เกิดชุมชนสังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคมฐานความรู้ 

100 

 4.9 จ านวนโครงการความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรทางสังคม 

ทั้งในประเทศ/ต่างประเทศในการให้บริการวิชาการแก่สังคม 

10 

 

กิจกรรมที่ 5 : การสร้างแพลทฟอร์มความร่วมมือ 

ผลผลิต (Output) และ 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

รวมเป้าหมาย 

(66-70) 

ผลกระทบ 

(Impact) 

   5 .1 จ านวนโครงการความร่ วมมือกับหน่วยงาน/ เอกชน/ ชุมชน / 

สถาบันอุดมศึกษา ในการน าแพลทฟอร์มของมสธ. ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

สังคม ชุมชน ประเทศ 

 

3 x ต้นแบบของ ม.เปิด 

ขอ งมหาวิ ทย า ลั ย 

และนวัตกรรมการ

จัดการเรียนการสอน 

เป็นประโยชน์ในการ

ขับเคลื่อนเป้าหมาย

หรือทิศทางของการ

พัฒนาสังคม ชุมชน 

และประเทศ 

 

 

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก  เป็นส่วนรายละเอียดเพิ่มเติม ประกอบด้วย 

 4.1 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

4.2 ผลการประเมินตนเองตามคู่มือการจัดกลุ่มเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 32 ตัวชี้วัด 

4.3 ค าสั่งคณะกรรมการการจัดกลุ่มอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

4.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดกลุ่มอุดมศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 

 

  ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวางและได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

กรรมการที่ปรึกษา (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน) ได้ให้ความคิดเห็นในประเด็นดังต่อไปนี้  

           1.วิสัยทัศน์ (vision) เดิม ใช้ค าว่า “เป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นน าของโลกที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

การศึกษาทางไกล เพ่ือสร้างโอกาสการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตส าหรับทุกคน” ควรถึงเวลาทบทวนวิสัยทัศน์ 

เนื่องจากปีนี้เป็นก้าวทีส าคัญ มสธ.จะเปิดตัวเป็นการสอนทางไกลสมบูรณ์แบบในทุกขั้นตอน ขอเสนอที่ประชุมใช้
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ค าว่า  “เป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นน าของโลกที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบ

เสมือนจริงเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตส าหรับทุกคน” 

 2.ข้อมูลทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษา  

  การเติบโตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไม่ได้มีเฉพาะจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน จ านวน

บุคลากร แต่จุดแข็งของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ คือ เป็นการระดมความรู้ความเชี่ยวชาญของคนไทยมาไว้ด้วยกัน  ซึ่ง

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศไทยในขณะนั้น เพ่ือมาผลิตชุดวิชาส าหรับการเรียนการสอน

ส าหรับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นอกเหนือเป็นการให้ความรู้ทางวิชาการ ยังถือเป็นการให้ความรู้

วิทยาทาน ถือเป็นแหล่งรวมผู้รู้ถ่ายทอดความรู้ไปสู่ประชาชนผ่านทางชุดวิชาของ มสธ. ถือเป็นที่มาของ

คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชา โดยมีค่าตอบแทนและขอลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่  จึงควรเพ่ิมในส่วนคู่ความร่วมมือ

ประเด็นนี้ให้ชัดเจน ในส่วนของผู้สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือมหาวิทยาลัยโดยไม่ค านึงถึงผลตอบแทน ซึ่งรวมถึง 

กรมชลประทาน กรมที่ดิน กรมต ารวจ  โดยทบทวนการด าเนินการบางเรื่องหากสามารถท าสืบต่อได้จะเป็น

ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

  3.ผลการประเมินตนเองตามยุทธศาสตร์และการก าหนดกลุ่มยุทธศาสตร์ 

  ค าว่า ไม่ขอเลือกการจัดกลุ่มอุดมศึกษาในข้อ 3 และเลือกใช้ตามกกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม

สถาบันอุดมศึกษาฯในข้อที่ 19 ให้ปรับจากค าว่า “ไม่ขอเลือก” เป็น “ไม่ขอเข้ากลุ่ม” เนื่องจากหากดูเกณฑ์

ประเมินที่ก าหนดและพิจารณาศักยภาพและผลการด าเนินงานที่ผ่านมา มสธ.ไม่สามารถเข้ากลุ่มที่ก าหนดได้ จึงขอ

เลือกใช้ข้อ 19 ในกฎกระทรวง เพ่ือสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 4.การก าหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์และแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์อววน. 

และกิจกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 

  ประเด็นของการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) ของอาเซียน และด้านศาสตร์

โลกตะวันออก  มีความเห็นว่า ควรจะพิจารณาร่วมกับประเด็นความเป็นนานาชาติ ทั้งนี้ความเป็นนานาชาติก็ควร

ระบุให้ชัดเจนว่าจะเด่นในระดับใด ควรก าหนดในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งให้เห็นถึงบทบาทของ มสธ.ว่าเคยมีบทบาท

การก่อตั้ง หรือการด าเนินการใดระดับนานาชาติบ้าง ทั้งนี้การที่มหาวิทยาลัยจะมุ่งไปสู่การเป็นศูนย์การการเรียนรู้ 

หรือความเป็นนานาชาติ ควรให้ค่าน้ าหนักเพ่ือให้มองให้เห็นภาพไว้ส่วนใดส่วนหนึ่ง ว่ามหาวิทยาลัยก าลังจะพัฒนา

ไปสู่ประเด็นดังกล่าวในด้านใดบ้างเท่าท่ีมสธ.จะสามารถด าเนินการได้ 

 5.การวิเคราะห์และก าหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตามยุทธศาสตร์ตาม 5 กิจกรรมหลัก 

  กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  

1.1 ในการปฏิรูปมหาวิทยาลัยได้เน้นการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนไปทีร่ะดับต่ ากว่า 

ปริญญาตรีและปริญญาตรี  ดังนั้นควรมีเข็มมุ่งไปที่ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี เนื่องจากเริ่มมีการวางแผน Up Skill 

/Re Skill หรือ คลังหน่วยกิต เข้ามาใช้ประโยชน์ต่อการเรียนแบบ Non degree ต่อการเรียนสะสมแต้ม หรือการ

สะสมความรู้โดยผู้เรียนสามารถน าคลังหน่วยกิตที่สะสม มาเทียบโอนหน่วยกิตภายหลังได้ทั้งในส่วนของการศึกษา

แบบไม่มีปริญญา(Non degree) หรือมีปริญญา ซึ่งมสธ. มีการด าเนินการในลักษณะคลังหน่วยกิตที่ค่อนข้างจะ
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สมบูรณ์ จึงจ าเป็นต้องมีหัวข้อที่เป็นมหาวิทยาลัยทีใ่ห้การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับทุกคน มีโครงการระยะสั้น ระยะ

ยาว ที่ท าในรูปแบบสมรรถนะบัตร(Modular) 1-3 หน่วยกิต สามารถสะสมหน่วยกิต และเทียบหน่วยกิต และโอน

หนว่ยกิตได้ 

1.2 พัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้น Work based Education ส าหรับนักศึกษาท่ีเรียนกับ  

มสธ.มีอยู่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มส่วนใหญ่ที่มีงานท า และกลุ่มส่วนน้อยที่ยังไม่มีงานท าถาวร การน าสหกิจศึกษามาใช้ 

สามารถท าได้2 รูปแบบ คือ 1) กลุ่มนักศึกษาที่ยังไม่มีงานท าถาวร การฝีกประสบการณ์อาจจะสามารถท า Work 

based Education บางลักษณะ หากสามารถจัดกลุ่มได้ และด าเนินการเหมือนมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ คือ มาท างาน

ในสถานประกอบการ 16 สัปดาห์ มีการนิเทศก่อนฝึกงาน มีการประเมินหลังฝึกงาน 2) กลุ่มนักศึกษาที่มีงานท า

แล้วมาเรียนกับมสธ.เพ่ือเพ่ิมวิทยฐานะ จะใช้วิธีการให้นักศึกษาเขียนบทวิเคราะห์สะท้อนคิด (Reflection) ซึ่งมี

ใจความถึง ว่าประกอบอาชีพนี้มานานเท่าไหร่ เหตุใดถึงท าอาชีพนี้ แล้วได้อะไรจากอาชีพนี้ เป็นประโยชน์ต่อ

ตนเองอย่างไร และอาชีพนี้ท าให้ตนเองสามารถเพ่ิมพูนความรู้ได้อย่างไร จัดท าน าร่องก่อน 1 ชุดวิชา โดยเรียกว่า 

Work Integrated Education ส าหรับนักศึกษาที่ก าลังจะจบการศึกษา เพ่ือเป็นการใช้เวลาก่อนจบการศึกษา

สะท้อนถึงประสบการณ์ที่ได้ท างาน เป็นการให้หน่วยกิตจากการท าบทวิเคราะห์ของนักศึกษา 

  กิจกรรมที่ 3 ความเป็นนานาชาติ   

3.1 เดิมเป็นการน าผลการด าเนินงานด้านการสอนการวิจัยมาประเมินและให้ค่าน้ าหนัก  

เนื่องจากมีข้อสงสัยว่าเป็นบทบาทและผลงานที่แท้จริงของมหาวิทยาลัยหรือไม่ จึงเป็นที่มาของการที่ UGC เข้ามา

มีบทบาทและไดจ้ัดท าในการจัดอันดับในรูปแบบ Multi Ranking ซึ่งเป็นการมององค์รวมรอบด้าน  

3.2 ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goal :SDG) เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ให้ 

ความส าคัญ ซึ่งมี 17 ข้อที่ใช้ในการประเมิน และประการส าคัญก็คือ องค์การสหประชาชาติ (UNITED NATION: 

UN) ได้ระบุไว้ว่าการที่ประเทศต่างๆจะบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ต้องด าเนินการให้ได้ครบทั้ง 17 ข้อ 

แต่ในความเป็นจริง ในบริบทของมหาวิทยาลัย ไม่จ าเป็นต้องท าครบ 17 ข้อ เพียงแต่ต้องด าเนินการตามพันธกิจที่

ระบุไว้ จึงได้มีการจัดอันดับในรูปแบบ THE ( Time Higher Education Ranking ) มาด าเนินการในการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นการประเมินอันดับมหาวิทยาลัยที่มีเกณฑ์วัดตาม SDG  มากที่สุด ประเด็นส าคัญของ

การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) คือ อยากเห็นมหาวิทยาลัยเข้าไปด าเนินการจัดท าเป้าหมายตามที่ SDG ก าหนดให้มาก

ที่สุด โดยเป็นข้อตกลงร่วมกับประชาชน ชุมชน หรือเรียกว่า พันธกิจสัมพันธ์ ซึ่งในส่วนนี้มีความส าคัญกับ มสธ.

เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือประชาชน เน้นการพัฒนาคน ดังนั้น ในส่วนของการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน (Sustainable Development Goal :SDG) ควรจะชัดเจน เป็นจุดเด่นมากกว่านี้  และหากมหาวิทยาลัยจะ

มีการจัดอันดับ ควรจะท าในรูปแบบ Multi Ranking โดยยึดการพัฒนาที่ยั่งยืนของ ชุมชน ท้องถิ่น เป็นส าคัญ 

  3.3 มสธ.ควรจะมีการท าข้อตกลงความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนและสามารถใช้ลิขสิทธิ์ร่วมกัน

หากประเทศใดมีการน าเทคโนโลยี หรือมีรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลที่น่าสนใจ เช่น มหาวิทยาลัยเปิดใน

ประเทศจีน เนื่องจากมหาวิทยาลัยเปิดของจีนน ารูปแบบ Radio Television University มาใช้ในการให้การศึกษา
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กับประชาชนครอบคลุมทุกมณฑลในประเทศ และมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด หากมีความ

เป็นไปได้ในการท าความร่วมมือและมีการแชร์ทรัพยากรร่วมกันที่สามารถใช้ได้ทั้งชาวไทยและชาวจีน  

  กิจกรรมที่ 4 : การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม  การส่งเสริมการพัฒนา Virtual Lab  โดย

การน าเทคโนโลยีจ าลองให้เสมือนจริงในการจัดกิจกรรมต่างๆ มีความเห็นว่า ควรยกประเด็นเรื่องนี้เข้ามาอยู่ใน

ส่วนของการศึกษาออนไลน์ที่ไม่ใช่เป็นเพียงจัดท า Massive Open Online Courseware (MOOC)  หรือหลักสูตร

ออนไลน์ให้อ่านเพียงอย่างเดียว แต่ควรค านึงถึง สิ่งที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่จ าเป็นต้องสัมผัสของจริง โดย

ระบุให้ชัดเจนมากกขึ้น 

  กิจกรรมที่ 5 : การสร้างแพลทฟอร์มความร่วมมือ 

  1.กระทรวงการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ ได้ให้ความส าคัญกับเรื่อง พันธกิจสัมพันธ์ 

โดยในประเทศไทย ได้มีการจัดตั้งสมาคม Engagement Thailand ซึ่งมีหน้านี้ ในการสร้างพันธกิจสัมพันธ์ระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับชุมชน โดยมีการด าเนินการที่เป็นความต้องการของสังคม แล้วเกิดผล 4 อย่าง ได้แก่ 1)ร่วมคิด

ร่วมท า 2)ร่วมได้ประโยชน์ 3)ร่วมใช้ความรู้ และ 4)เกิดผลกระทบที่ดีกับสังคม ยกตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดคือ โครงการ

มหาวิทยาลัยสู่ต าบล (U2T) ในส่วนที่ มสธ.ก าลังด าเนินการท านนทบุรีศึกษา ยังไม่ถือเป็นข้อตกลง แต่เป็นการ

ด าเนินการในลักษณะ อาณาบริเวณศึกษา (Area Study) แต่การท าชุมชนสัมพันธ์นั้น ต้องไปท างานร่วมกันกับ

ชุมชนจริงๆ ตามที่ชุมชนต้องการ และชุมชนสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้ ต่างฝ่ายต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกิด

ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ดังนั้น มสธ.ต้องหาประโยชน์จากการก่อตั้งศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ 18 แห่งที่

มหาวิทยาลัยก าลังด าเนินการ ให้เป็นไปตามการท าพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนอย่างแท้จริง  

  2. ควรความส าคัญของแรงงานต่างประเทศที่ได้เข้ามาท างานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตาม

กฎหมาย การเข้ามาท างานของแรงงานเหล่านี้ ท าให้กิจการหลายกิจการที่คนไทยเองไม่ท าสามารถอยู่ได้ การให้

โอกาสทางการศึกษากับแรงงานต่างประเทศ เป็นสิ่งที่ควรท าเนื่องจากเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ให้กับกลุ่มแรงงานเอง 

และจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง การท าวิจัยเพ่ือศึกษาถึงความต้องการในการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการ Re Skill 

/Up Skill โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และเผชิญหน้าเท่าที่จ าเป็น หากสามารถสรุปผลความ

ต้องการของกลุ่มแรงงานเหล่านี้ได้ มสธ.ก็จะมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแรงงานต่างประเทศ มาเรียนจ านวนไม่น้อย

  

 ประธานกรรมการฯ (ดร.นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์) ได้ให้ความคิดเห็น ดังต่อไปนี้ 

  1.ความร่วมมือ  

  1.1) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีส่วนที่ท าให้กลุ่มก านันและผู้ใหญ่บ้าน จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี รวมจ านวนหลายพันคน แต่ในเอกสารไม่ได้กล่าวถึง ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย

และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากชุมชนสัมพันธ์และมีความร่วมมือ

กับกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงแรงงาน หรือหน่วยงานอื่นๆ จะได้กลุ่มเป้าหมายใหม่ ไม่ว่าจะเป็นผู้น าท้องถิ่นอ่ืนๆ 
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เช่น ผู้น ากลุ่มอาชีพ กลุ่มโอท็อป กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น เพ่ือไปช่วยชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ

ความต้องการด้านอื่นๆที่ มสธ.สามารถท าได้  

  1.2) ให้ความส าคัญกับ Family Base Education มสธ. ควรมีชุดวิชา หรือหลักสูตร เกี่ยวกับ 

การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว เนื่องจากปัจจุบันความสัมพันธ์ในครอบครัวมีความอ่อนแอมาก โดยออกแบบ

ให้เหมาะสมกับทุกสถานะในครอบครัว เช่น คู่แต่งงานใหม่ การเตรียมตัวของครอบครัวที่จะมีสมาชิกใหม่ หรือชุด

วิชาที่สามารถเรียนรู้พร้อมกันทั้งครอบครัวได้ ทั้งเรื่องการใช้ชีวิต ช่องว่างระหว่างวัย  

  นอกจากนี้ ในกิจกรรมของแผนพัฒนาความเป็นเลิศ ควรมีประเด็น การเพ่ิมมูลค่าทรัพย์สินที่มี

อยู่ เช่น อาคารสถานที่ต่างๆของ มสธ. ควรมีการศึกษาการท า พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา  (Roof Top Solar 

Cell) ความคุ้มค่าของการน าพลังงานแสงอาทิตย์มาลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้มองถึงความ

สอดคล้อง กับ Green and Clean University และในส่วนของการพัฒนาบุคลากรควรเพ่ิมในด้าน Happy Work 

Place แม้ในสถานการณ์ที่บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work Form Home) หากการที่บุคลากรมีสถานที่ท างานที่มี

ความสุขความคิดสร้างสรรค์สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ โดยให้มี Happy Creative Personal และในส่วนของการ

ท างานร่วมกันเป็นทีม (Team Work) เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่ โดยเฉพาะสายวิชาการจะท างานในลักษณะ

เอกเทศ หากมีการท างานร่วมกันเป็นทีม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ก็จะมีการ

ถ่ายทอดความรู้ ความคิด ที่เป็นประโยชน์ต่อกันได้  

 

 กรรมการ ผู้แทนจาก สป.อว (รองศาสตราจารย์พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์)  ได้ชี้แจงกระบวนการและให้ความ

คิดเห็น ดังต่อไปนี้  

  ในส่วนของ Online Distance Learning :ODL มีความเห็นว่า มสธ.เป็นมหาวิทยาลัยแรกที่เริ่ม

จัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้มา แต่ในปัจจุบันด้วยสถานการณ์โควิด-19 หลายๆมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ

เรียนการสอนออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น จึงมีความคาดหวังว่า มสธ.จึงน่าจะเป็นผู้น าในด้านการเรียนการสอนออนไลน์

ในฐานะที่ท ามาอย่างยาวนาน จึงสอบถามที่ประชุมมีการจัดท ายุคของ ODL ของมสธ. มีหรือไม่อย่างไร และปัจจุบันอยู่

ในรุ่นใด และจะสามารถขยายขีดความสามารถไปในอนาคตได้อย่างไร  

โดยในส่วนนี้ กรรมการที่ปรึกษา (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน)ได้ชี้แจงถึงการจัดท า  

Online Distance Learning :ODL นั้น ได้ปรับเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีของแต่ละยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป โดย

ตั้งชื่อผันไปตามเทคโนโลยีของสื่อ เช่น เดิมเรียก Call  Response แต่มาเปลี่ยนเป็น Distance ตรงที่มีความหมาย

ที่ครอบคลุม โดยค าว่า Online Distance Learning :ODL มาจากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นการที่สถานี BBC ได้

ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเปิดของอังกฤษได้จัดการเรียนการสอนผ่านทางสถานีโทรทัศน์ หลังจากที่ประเทศไทยได้

ไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเปิดของอังกฤษ จึงได้มีข้อตกลงและได้น า Online Distance Learning :ODL มาใช้

ในประเทศไทย 

  ทั้งนี้ กรรมการที่ปรึกษา (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน) ได้ชี้แจงเพ่ิมเติม ในประเด็นของการ

ขอเปลี่ยนวิสัยทัศน์ เนื่องจากค าว่า “การศึกษาทางไกล” ที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง ในบริบทของปัจจุบันจึงเป็นการ

สอนทางโทรทัศน์ และมีการถ่ายทอดหลายช่องสัญญาณ ความเข้าใจคนทั่วไป คือ การศึกษาทางไกล เป็นการเรียน
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ผ่านโทรทัศน์ ซึ่งในความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้น แต่เป็นในลักษณะหากเป็นการออนไลน์แล้วสิ่งที่ผลิตผ่านทาง

วิทยุ โทรทัศน์ มาอยู่ใน Infographic เดียวกัน คือสามารถออนไลน์ได้ตลอดเวลาไม่จ าเป็นต้องถ่ายทอดผ่าน

ช่องสัญญาณวิทยุ หรือโทรทัศน์อีกต่อไป  โดย มสธ.จะมีการบูรณาการสื่อการสอนทั้งหมด อยู่ในบทเรียนออนไลน์ 

ไม่ว่าจะเป็นไฟล์เอกสาร คลิปวิดิโอ อินโฟกราฟิก ส่วนที่เป็นเสมือนจริง มาไว้ในที่เดียวกัน ดังนั้นจึงเสนอปรับเป็น 

การเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบเสมือนจริง 

 

  นอกจากนี้  ได้มีประเด็นสอบถามผู้แทน สปอว.ถึง ความชัดเจนในการด าเนินการของ

มหาวิทยาลัย ทั้งในส่วนของการสังกัดกลุ่มตามข้อ 3 ในกฎกระทรวงฯ หรือ การไม่ขอเข้ากลุ่มใดๆ แต่จะ

ด าเนินการตามข้อ 19 ของกฎกระทรวง มีข้อดีและข้อเสียจากกรณีดังกล่าวอย่างไร   

   กรรมการคณะกรรมการ ผู้แทน สป.อว.(รองศาสตราจารย์พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์)  ได้ชี้แจง ว่า ถึง

การที่มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการได้ ไม่ว่าจะเป็นการเป็นตัวตนของมหาวิทยาลัย หรือการมุ่งเป้าไปในอนาคต

ของมหาวิทยาลัยก็สามารถด าเนินการได้หมด จากนั้นก็จัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศหรือแผนอ่ืนๆ เ พ่ือขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ส่วนการด าเนินการเลือกข้อ 19 ของกฎกระทรวง          

มีข้อเสียคือ ไม่สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณในด้านการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา 45(3) 

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการขอจัดสรรงบประมาณตามมาตราใดๆ ก็ไม่ได้มีการการันตีว่าทุกมหาวิทยาลัยจะได้รับการ

จัดสรร ขึ้นอยู่กับความส าคัญของโครงการที่ขอว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วนเพียงใด  

  ทั้งนี้ กรรมการที่ปรึกษา (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน) ได้ชี้แจงเพ่ิมเติม ถึงการยืนยันใน

ตัวตนการเป็นมหาวิทยาลัยเปิดของมสธ. และการด าเนินการที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ จะเป็นข้อได้เปรียบได้มากกว่า 

แต่หากเลือกการจัดกลุ่มเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆนั้น จะไม่เป็นผลดีในอนาคตได้  และควรเพ่ิมความหนัก

แน่นของเหตุผลส าคัญถึงการที่ มสธ. ขอด าเนินการในข้อ 19 ของกฎกระทรวง โดยน าค านิยามของแต่ละกลุ่มมา

อธิบายและชี้แจงให้เห็นถึงสิ่งที่มสธ.ไม่สามารถด าเนินการได้รวมถึงบริบทของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 และคุณประโยชน์ที่มีต่อสังคมจากการด าเนินงานที่ผ่านมาตลอด

ระยะเวลา 43 ปี  
 

  มติ  ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการด าเนินการดังนี้  
 

  1.ให้ฝ่ายเลขาฯ ด าเนินการปรับแก้ไขเพ่ิมเติมแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา 

แผนการผลิตก าลังคนระดับสูง เฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้าน

อ่ืนจากที่ประชุมในครั้งนี้ให้มีความสมบูรณ์  น าเสนอสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เพ่ือให้          

ที่ประชุมฯรับรอง  

  2.หากมีความเห็นจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม ให้น าความเห็นที่ได้ทั้งหมดประมวล

รวม และให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งผู้อ่าน จ านวน 3 ท่านเพ่ือพิจารณาในเนื้อหาของแผนในขั้นตอน



21 
 
สุดท้ายให้มีความสมบูรณ์ ครบทุกประเด็น ก่อนจัดส่งแผนพัฒนาความเป็นเลิศฯ ของมสธ.ฉบับสมบูรณ์ให้

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ภายใน 15 กันยายน 2564 ต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 

- 
 

ประธานกล่าวปิดการประชุม  

เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 

 

    

               (รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์) 

                                            กรรมการและเลขานุการ 

                                                                       คณะกรรมการการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 

                                                                             ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

 

   (นางสาวภทรวรรณ อักษร) 

    ผู้อ านวยการกองแผนงาน 

 ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 

 

      ธนาภรณ์ ทองคุณ 

 (นางสาวธนาภรณ์ ทองคุณ)    

   ผู้จดรายงานการประชุม 

GnomeGwf



 

 

 

ภาคผนวก (ค) 

                       ผลการประเมินตนเองตามคู่มือการจัดกลุ่มเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 32 ตัวชี้วัด 

 
  



สรุปผลการประเมินตนเองฯ ทั้ง 32 ตัวชี้วัดจ าแนก 4 กลุ่ม และ ผลการด าเนินงาน (Performance) 
 และศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 

 

กลุ่มที่ 1 วิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research)  

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด 
 

ผลลัพธ์ ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คะแนนที่ได ้

1 อัตราการอ้างอิงของผลงานท่ีได้รบัการตีพิมพ์ (Citation 
/Publication) 

0.014 ระดับ 0 ระดับ 0 

2 ช่ือเสียงของสถาบันอุดมศึกษา (Academic Reputation) 0 ระดับ 0 ระดับ 0 

3 การเคลื่อนย้ายของอาจารย/์นักวิจัย และนักศึกษา (Staff & 
Student Mobility) 

0 ระดับ 0 ระดับ 0 

4 รางวัลยกย่องชูเกียรติระดับชาติและ/หรือนานาชาติ (Prize 
winner) 

0.783 ระดับ 0 ระดับ 0 

5 จ านวนอาจารยต์่อนักศึกษา (Staff/Student Ratio) 363.59 ระดับ 1 สัดส่วน
จ านวนอาจารย์

ต่อจ านวน
นักศึกษา สูงกว่า 

1:15 

ระดับ 1 

6 ความร่วมมือวิจัยระดับนานาชาติ (Active International 
Research Collaboration) 

23.33 ระดับ 0 ระดับ 0 

7 ค่าเฉลี่ยจ านวนครั้งท่ีได้รับการอ้างอิงเท่ากับหรือมากกว่าจ านวน
ผลงานวิจัย (H-index Faculty) 

0.05 ระดับ 0 ระดับ 0 

8 งบประมาณด้านการวิจัยส าหรับบคุลากรของสถาบันอดุมศึกษา  
(Research Funding/Faculty) 

158,263.30 ระดับ 2 ไม่น้อย
กว่าหรือเท่ากับ 
100,000 บาท 

ระดับ 2 

 

             
               ผลการด าเนินงาน (Performance) และศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential)  



กลุ่มที่ 2  การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation) 

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด 
 

ผลลัพธ์ ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คะแนนที่ได ้

9 นักศึกษาและบณัฑิตผู้ประกอบการ (Student and Graduate 
Entrepreneur) 

0.026 ระดับ 0 ระดับ 0 

10 รางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Award) 0.005 ระดับ 0 ระดับ 0 

11 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้าง
ผู้ประกอบการ/ธรุกิจใหม ่(Startup Co-Investment 
Funding) 

0.16 ระดับ 0 ระดับ 0 

12 บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้สูภ่าคธุรกิจ/
อุตสาหกรรม (Talent Mobility Consultation) 

2.09 ระดับ 0 ระดับ 0 

13 ระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและนวตักรรมเพื่อเร่งการพัฒนา
ผู้ประกอบการในสถาบันอุดมศึกษา 
(Technological/Innovation-Driven Entrepreneur) 

0.00 ไม่มีข้อมลูผล
การด าเนินงาน 

ไม่มีข้อมลูผล
การ

ด าเนินงาน 
14 หลักสตูร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนา

ความเป็นผูป้ระกอบการ (Technology/Innovation - Driven 
Entrepreneurial Education) 

5.55 ระดับ 1 ไม่น้อย
กว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 5 

ระดับ 1 

15 งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลย/ีนวัตกรรมเพื่อพัฒนาความ
เป็นผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษา 
(Technology/Innovation Development Funding) 

0 ระดับ 0 ระดับ 0 

16 ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมกับภาคธรุกิจ/อุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา 
(University - Industry Linkage) 

25 ระดับ 3 ไม่น้อย
กว่าหรือเท่ากับ 

20 คะแนน 

ระดับ 3 

 

 
              ผลการด าเนินงาน (Performance) และศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential)        

 

 



กลุ่มที่ 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ (Area Based and Community)  

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด 
 

ผลลัพธ์ ผลการประเมิน ระดับ
คะแนนที่ได ้

17 ร้อยละของการได้งานท าในพื้นที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต
(Percentage of Graduates Employed inf the 
Region) 

24.16 ระดับ 1 ไม่น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 20 

ระดับ 1 

18 การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Development) 104.55 ระดับ 5 ไม่น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 90 

ระดับ 5 

19 การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พ้ืนท่ี หรือ
ภูมิภาค (Non Age Group Participation) 

100.00 ระดับ 5 ไม่น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 90 

ระดับ 5 

20 ความยั่งยืนของมหาวิทยาลยั ชุมชนและสังคม 
(Green/Sustainability) 

0 ไม่มีข้อมลูผลการ
ด าเนินงาน 

ไม่มีข้อมลูผล
การ

ด าเนินงาน 
21 ความสอดคล้องของหลักสตูร (Curriculum Alignment) 4.44 ระดับ 0 ระดับ 0 
22 การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาในพ้ืนท่ีภูมิภาค 

(Research/Service in Region) 
100.00 ระดับ 5 ไม่น้อยกว่าหรือ

เท่ากับ ร้อยละ 40 
ระดับ 5 

23 การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน (Inclusive 
Community) 

22.22 ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 20 

ระดับ 3 

24 การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการ
ด าเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนและสงัคมในพ้ืนท่ี (Integrated 
Government Budget) 

0.00 ระดับ 0 ระดับ 0 

 

 

           ผลการด าเนินงาน (Performance) และศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential)  

 

 

 

 



กลุ่มที่ 5 กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะ (Development of Professionals 

and Specialists)  

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด 
 

ผลลัพธ์ ผลการประเมิน ระดับ
คะแนนที่ได ้

25 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพหลังส าเร็จ
การศึกษา (Percentage of Graduates being 
Employed after Graduation) 

76.64 ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 70 

ระดับ 3 

26 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ท างานในอุตสาหกรรม
มูลค่าเพิม่สูง (Percentage of Graduates in High 
Value-added Sectors) 

0.00 ระดับ 0 ระดับ 0 

27 ร้อยละของผูจ้้างงานท่ีพอใจอย่างยิ่งในคุณลักษณะของ
บัณฑิต(Percentage of Highly Satisfied Employers) 

100.00 ระดับ 5 ไม่น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 90 

ระดับ 5 

28 อัตราส่วนของเงินสนับสนุนต่องบด าเนินการ (Beneficiary 
Contribution to Operating Expense Ratio) 

0.00 ระดับ 0 ระดับ 0 

29 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองประสิทธิผลการ
เรียนรูต้ามมาตรฐาน ( Percentage of Curricular with 
Certified Learning Outcomes) 

50.56 ระดับ 1 ไม่น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 50 

ระดับ 1 

30 ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบตัิงานจริง 
(Percentage of Curricular with Work-Integrated 
Learning) 

15.56 ระดับ 0 ระดับ 0 

31 ร้อยละของผูส้อนที่มีคณุภาพสูง (Percentage of High 
Quality Learning Facilitators)+B43 

61.57 ระดับ 2 ไม่น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 60 

ระดับ 2 

32 อัตราการคงอยู่ของผูเ้รียน (Students Retention) 57.14 ระดับ 1 ไม่น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 50 

ระดับ 1 

 

                ผลการด าเนินงาน (Performance) และศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 



 

 

 

ภาคผนวก (ง) 

                     ตัวชี้วัดตามเกณฑ์ประเมินที่ไม่สะท้อนบริบทมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
  



ตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ประเมิน 
ทีไ่ม่สะท้อนบริบทมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกล จ าแนก 4 กลุ่ม 

กลุ่ม ตัวชี้วัดที่ไม่สอดคล้อง 
กับบริบทมหาวิทยาลัยเปิด 

ค าอธิบาย 

กลุ่มที่ 1 วิจัยระดับแนว
หน้าของโลก (Global and 
Frontier Research) 

ตัวชี้วัดที่ 2 ชื่อเสียงของ
สถาบันอุดมศึกษา (Academic 
Reputation) ที่เน้น อ้างอิงตามสถาบันการ
จัดอันดับสถาบันอดุมศึกษาระดับโลก การ
จัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS World 
University Rankings 

 การเก็บข้อมูลเพื่อรายงานผลการด าเนินงาน
ไม่ได้มองในมุมมองของมหาวิทยาลัยเปดิ ซึ่งผล
การด าเนินงานท่ีผ่านมา มสธ. เปน็ 1 ใน 5 ของ
โลกท่ีได้รับการแนะน า (recommendation)
จาก UNESCO ให้เป็นสถาบันการศึกษาช้ันน า
(Lead institution) ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

ตัวชี้วัดที่ 5 จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา 
(Staff/Student Ratio)  (ยิ่งน้อยยิ่งดี) 

 เนื่องจากบริบทของมหาวิทยาลยัเปิด ถือว่า
อาจารยไ์ม่ได้สอนโดยตรง ยกเว้นการสอนเสรมิ
ในบางครั้ง โดยภารกิจหลักของอาจารย์คือเป็น
ผู้พฒันาหลักสูตร ผู้พัฒนาการสอน ผู้สร้างชุด
วิชา ให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องเข้า
ช้ันเรียนตามปกติ ท้ังนี้เกณฑส์ัดสว่นต่อชุดวิชาจึง
จะเหมาะสมกับมสธ. และสิ่งที่ต้องตระหนัก คือ
การผลิต การพัฒนาชุดวิชาการสอน ที่เป็นสื่อ
ประสมแล้วสามารถท าให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วย
ตัวเอง

กลุ่มที ่2 การพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(Technology and 
Innovation) 

 มีการน าเกณฑ์การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) เข้าไปอยู่ในกลุ่มการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เกือบท้ังหมด

กลุ่มที่ 3 การพัฒนาชุมชน
เชิงพ้ืนที่ (Area Based 
and Community) 

 เป็นกลุ่มที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ ในนิยามของการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยมีการด าเนินการแต่เป็นในลักษณะของการพัฒนาคนไทยที่อยู่ทั่วประ
เทศ และอยู่ในต่างประเทศ  แต่ไม่ได้มีบทบาทในการพัฒนาเชิงพื้นที่เหมือนมหาวิทยาลัย
ทั่วไป ไม่ได้เห็นได้ชัดเหมือนการด าเนินงานของการพัฒนาชุมชนของกระทรวงการ
อุดมศึกษา เช่น โครงการมหาวิทยาลัยสู่ต าบล (U2T) โดยให้นักศึกษาและอาจารย์
เข้าไปพัฒนาชุมชนและพื้นที่อย่างแท้จริง 
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กลุ่ม ตัวชี้วัดที่ไม่สอดคล้อง 
กับบริบทมหาวิทยาลัยเปิด 

ค าอธิบาย 

กลุ่มที่ 5 กลุ่มผลิตและ
พัฒนาบุคลากรวิชาชีพและ
สาขา
จ าเพาะ (Development 
of Professionals and 
Specialists) 

 

ตัวชี้วัดที ่25.ร้อยละของผู้ส าเรจ็
การศึกษาท่ีประกอบอาชีพหลังส าเร็จ
การศึกษา (Percentage of Graduates 
being Employed after Graduation) 

 จากสถิตินักศึกษาส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัย 
ประมาณร้อยละ 90 เป็นผู้มีงานท ามาก่อน
แล้ว และมีนักศึกษาที่ยังไมม่ีงานท า ประมาณ
ร้อยละ 10 ดังนั้นในตัวช้ีวัดนี้ต้องวิเคราะห์ให้
เห็นถึงความเป็นตัวตนของ มสธ. ว่า ข้อมูลน าเข้า
ของมสธ.เป็นข้อมูลน าเข้าคนละแบบกับ
มหาวิทยาลยัปิด ต้องประเมินในดา้นอ่ืนแทน 
เช่น จบการศึกษาแล้วได้ใช้วุฒิการศึกษาเลื่อน
ต าแหน่งให้สูงข้ึนหรือไม ่ หรือสอบถามไปยัง
มหาวิทยาลยัที่มีนักศึกษา  จากมสธ.ท่ีส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาตรีแล้วไปศึกษาต่อใน
ระดับทีสู่งขึ้น เทียบกับนักศึกษาที่จบปริญญาตรี
จากสถาบันอื่น อาจารย์ผูส้อนมีความเห็นเป็น
อย่างไร 

ตัวขี้วัดที่ 30 ร้อยละของหลักสตูรที่
จัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง 

 ตัวช้ีวัดนี้เป็นปัญหาต่อการจดัการเรียนการสอน
ของ มสธ. เนื่องจากมหาวิทยาลยัได้ไมไ่ด้ให้
ความส าคญัต่อผลักดันใหม้ีหลักสตูรสหกิจศึกษา 
(Work Integrated  
Education) เนื่องจาก นักศึกษาสว่นใหญ่มีงาน
ท าอยู่แล้ว 

 
 
  



 

 

 

ภาคผนวก (จ) 

                  โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
  



      

ค ำอธิบำย j กองอาคารสถานที่  =  ยกฐานะหน่วยงานใหสู้งขึ้นเปน็หน่วยงานระดับกอง และเปล่ียนชื่อหน่วยงานใหม่ จากเดิม "งานอาคารสถานที่" เปน็ "กองอาคารสถานที่"

k สถานพฒันาบคุลากรเพือ่การศึกษาทางไกล มสธ.  =  ควบรวมภาระงานจากฝ่ายพฒันาคณาจารย์ (สว.) และ งานพฒันาบคุลากร (กจ.) และจดัต้ังเปน็หน่วยงานใหม่

l สถานวิจยัสถาบนั  =  แยกภาระงาน "วิจยัสถาบนั" จาก "งานวิจยัสถาบนัและสารสนเทศ" กองแผนงาน และจดัต้ังหน่วยงานใหม่มีฐานะเทียบเท่ากอง ชื่อว่า "สถานวิจยัสถาบนั" สังกดัส านักงานอธิการบดี

สัญลักษณ์ หน่วยงานที่ต้ังขึ้นเปน็การภายในเพือ่ประโยชน์ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย m ส านักงานอทุยานการศึกษา  =  แยกภาระงานจาก "ฝ่ายอทุยานการศึกษา ส านักงานการศึกษาต่อเนื่อง" และจดัต้ังหน่วยงานใหม่ ชื่อว่า "ส านักงานอทุยานการศึกษา" สังกดัส านักงานอธิการบดี

หน่วยงานที่ต้ังขึ้นเปน็การภายในโดยความเหน็ชอบของสภามหาวิทยาลัย n ส านักงานส่ือสารองค์กร  =  ควบรวม 3 หน่วยงาน คือ งานวิเทศสัมพนัธ์ งานประชาสัมพนัธ์ ศูนย์สารสนเทศ และจดัต้ังหน่วยงานใหม่ ชื่อว่า "ส านักงานส่ือสารองค์กร" สังกดัส านักงานอธิการบดี

หน่วยงานที่อยู่ระหว่างเสนอจดัต้ัง/ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรตามที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงการจดัโครงสร้างองค์กรและการพฒันาด้านกายภาพ มสธ. o ส านักบริการการศึกษา = ส านักบริการการศึกษาและชุมชนสัมพนัธ์ **

งานประสานศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพนัธ์  =  เปล่ียนชื่อหน่วยงานใหม่ จากเดิม "งานประสานศูนย์วิทยพฒันา มสธ." เปน็ "งานประสานศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพนัธ"์

ทั้งนี้ มีภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบนศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพนัธ์ จงัหวัดนนทบรีุด้วย

 ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพนัธ์  =   เปล่ียนชื่อหน่วยงานใหม่ จากเดิม "ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. จงัหวัด ......"

q ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  =  "ส านักการศึกษาตลอดชีวิต" **

r ส านักบณัฑิตศึกษา  =  อยู่ระหว่าด าเนินการโดยคณะอนุกรรมการจดัโครงสร้างองค์กรเพือ่การบริหารวิชาการระดับบณัฑิตศึกษา 

 **หมายเหตุ : เนื่องจากหน่วยงานดังกล่าวมีการปรับชื่อ และเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์กร จงึจ าเปน็ต้องจดัท า (ร่าง)พระราชกฤษฎกีาจดัต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม พ.ศ...และ (ร่าง) ประกาศกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม เร่ือง การแบง่ส่วนราชการ

ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ฉบบัที่..) พ.ศ...เสนอต่อ กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม เพือ่พจิารณากอ่น

โครงสร้ำงองค์กรมหำวทิยำลยัสโุขทัยธรรมำธริำช  (ณ วนัท่ี 23-2-64)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองอธิการบดี

สภามหาวิทยาลัย

สภาวิชาการ

อธิการบดี

ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน

สาขาวิชา
ศิลปศาสตร์

สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา
วิทยาการจัดการ

สาขาวิชา
นิติศาสตร์

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์

สาขาวิชา
มนุษยนเิวศศาสตร์

สาขาวิชา
รัฐศาสตร์

สาขาวิชา
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์

สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส ำนักงำนอธิกำรบดี

หน่วยเลขำนุกำรกิจ

กองกลำง

กองคลัง

กองแผนงำน

กองพัสดุ

กองทรัพยำกรบุคคล

สถำบันวิจัยและพัฒนำส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 

ส ำนักงำนเลขำนุกำร

ฝ่ำยผลิตและพัฒนำชุดกำรเรียนรู้

ฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม

ฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำตลอดชีวิต

ฝ่ำยบริหำรกำรฝึกอบรม

ส ำนักคอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน

ส ำนักทะเบียนและวัดผล ส ำนักเทคโนโลยีกำรศึกษำ

ส ำนักงำนเลขำนุกำร

ฝ่ำยจัดระบบและ
วิจัยสื่อกำรศึกษำ

ศูนย์บริกำรกำรสอน
ทำงวิทยุและโทรทัศน์

ศูนย์โสตทัศนศึกษำ

ศูนย์ผลิตภำพยนตร์และ
ภำพถ่ำยเพื่อกำรศึกษำ

ฝ่ำยวิศวกรรม
เทคโนโลยีกำรสื่อสำร

ส ำนักงำนเลขำนุกำร

ส ำนักบรรณสำรสนเทศ

ฝ่ำยเทคนิค

ฝ่ำยบริกำรสนเทศ

ฝ่ำยบริกำร
สื่อกำรศึกษำ

ศูนย์เทคโนโลยี
บรรณสำรสนเทศ

ส ำนักพิมพ์ส ำนักวิชำกำร

ส ำนักงำนเลขำนุกำร

ฝ่ำยต ำรำ

ฝ่ำยพัฒนำหลักสูตร
และกำรสอน

ฝ่ำยประสบกำรณ์
วิชำชีพ

ผู้ช่วยอธิการบดี

ส ำนักบัณฑิตศึกษำ

ศูนย์ประสำนงำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ศูนย์สัมมนำและฝึกอบรม

กองอำคำรสถำนท่ี 

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

กองกฎหมำย

สถำนพัฒนำบุคลำกรเพื่อ
กำรศึกษำทำงไกล มสธ. 

สถำนอุทยำนกำรศึกษำ

ฝ่ำยธนำคำรหน่วยกิต

สถำนวิจัยสถำบัน 

สถำนสื่อสำรองค์กร 

ส ำนักงำนเลขำนุกำร

ฝ่ำยประสำน
งำนกำรวิจัย

ฝ่ำยพัฒนำและ
เผยแพร่งำนวิจัย

ศูนย์วิจัยกำรศึกษำ
ทำงไกล

ศูนย์บริกำรงำนวิจัย
ลักษณะพิเศษ

ส ำนักงำนเลขำนุกำร

ฝ่ำยบริกำรงำน
คอมพิวเตอร์

ฝ่ำยปฏิบัติกำรประมวลผล

ฝ่ำยวิเครำะห์และ
พัฒนำระบบ

ฝ่ำยเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์

ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

ส ำนักงำนเลขำนุกำร

ฝ่ำยทะเบียนและ
วัดผลบัณฑิตศึกษำ

ฝ่ำยกิจกรรมปฏิสัมพันธ์
บัณฑิตศึกษำ

ฝ่ำยส่งเสริมมำตรฐำน
บัณฑิตศึกษำ

ฝ่ำยกำรศึกษำ
นำนำชำติ

ฝ่ำยพัฒนำสื่อและสำรสนเทศ
ชุดกำรเรียนรู้

ส ำนักงำนเลขำนุกำร

ฝ่ำยเผยแพร่
และจัดจ ำหน่ำย

ฝ่ำยวิชำกำร

ฝ่ำยจัดพิมพ์

ฝ่ำยจัดฝึกอบรม
เทคโนโลยีกำรพิมพ์

ส ำนักงำนเลขำนุกำร

ฝ่ำยรับนักศึกษำ

ฝ่ำยทะเบียนนักศึกษำ

ฝ่ำยวัดผลกำรศึกษำ

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนำแบบทดสอบ

ฝ่ำยจัดสอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและ
กำรบริกำรนักศึกษำ

ศูนย์วิชำกำร
ประเมินผล

ส ำนักบริกำรกำรศึกษำ


ส ำนักงำนเลขำนุกำร

ศูนย์บริกำรกำร
ศึกษำทำงไกล

ศูนย์บริกำรนักศึกษำ
และเครือข่ำยสัมพันธ์

ศูนย์โลจิสติกส์และ
นวัตกรรมเพ่ือกำรบริกำร

ส่วนวิทยบริกำรและชุมชน
สัมพันธ์ (ศวช.นนทบุรี)

(เดิม)
ศวช.นครนำยก
ศวช.ล ำปำง
ศวช.นครศรีธรรมรำช
ศวช.นครสวรรค์
ศวช.เพชรบุรี
ศวช.อุบลรำชธำนี
ศวช.อุดรธำนี
ศวช.สุโขทัย
ศวช.จันทบุรี

(ใหม)่
ศวช.เชียงรำย
ศวช.ภูเก็ต
ศวช.อยุธยำ
ศวช.รำชบุรี
ศวช.นครรำชสีมำ
ศวช.ขอนแก่น
ศวช.สกลนคร




