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(ฉบับเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ  ครัง้ท่ี 2 /2563 วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2563) 



ค ำน ำ 
 

 ด้วยบริบทของสังคมไทย สังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รัฐบาลฯ จึงได้มีการ  จัดท า            

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12        

(พ.ศ.2560-2564) เพ่ือใช้เป็นทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ขณะเดียวกัน

การที่กระทรวงศึกษาธิการย้ายไปอยู่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือให้การ

ท างานสามารถตอบโจทย์ยุทธศาสตร์และนโยบายประเทศให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และรองรับการปรับตัวส าหรับการ

เปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ของ “คน” ในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนการน าประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 จึงได้มี

นโยบายให้ทุกสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการทบทวน และปรับยุทธศาสตร์  / พลิกโฉมตนเอง (Re-Inventing /        

Re-Positioning) ให้สอดคล้องกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์ด้านการอุดมศึกษา ภายใต้การวิเคราะห์      

ขีดความสามารถในการบริหารยุทธศาสตร์ของตนเองให้เกิดความเหมาะสมทั้งในปัจจุบันและอนาคต ด้วยนั้น 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีแผนพัฒนาระยะยาวฉบับแรก คือ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2556-2570) แต่

ปัจจุบันสถานการณ์หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลง จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการทบทวนแผนพัฒนาฯ ฉบับเดิมสู่

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชฉบับใหม่ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับใหม ่โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับ

นี้ มุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายยิ่งขึ้น มุ่งสร้างตัวตนใหม่ของมหาวิทยาลัยให้

เข้มแข็ง เน้นการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  ให้ทันสมัยตอบสนองการเรียนรู้ 

และทักษะของโลกอนาคต เน้นการวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย และ

นวัตกรรมทางสังคมที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ เน้นบูรณาการการท างานจากทุกภาคส่วนทั้งรัฐ เอกชน ท้องถิ่น 

ชุมชน ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่ภายใต้ความเชี่ยวชาญและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เน้นการพัฒนาระบบ

การบริหารภายในองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูง และมีหลักธรรมาภิบาล ทั้งโครงสร้างองค์กร การบริหาร กฎ ระเบียบ 

การเงินการคลัง อัตราก าลัง และการพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับสิ่งที่มหาวิทยาลัยจะเป็นในอนาคต รวมไปถึงการ

วางโครงสร้างพ้ืนฐานทางภายภาพที่เหมาะส าหรับทุกคนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และท้ายสุดการวางโครงสร้าง

พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศให้ทันสมัยมีเสถียรภาพและเพียงพอต่อการขับเคลื่ อนเป็น Digital University  

ภายใต้การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร เพ่ือน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ เป็นกรอบแนวคิดในการวางรากฐาน

การพัฒนามหาวิทยาลัยให้มั่นคง และสะสมการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป  
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บทสรุปผู้บริหาร 
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 หลักการและเหตุผล  
 

ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ก าหนดให้รัฐต้องมีแผนยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นเป้าหมาย

การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ซึ่งปรากฏออกมาเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และต่อมาได้  

มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการ

ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ขึ้น ซึ่งกฎหมายดังกล่าวก าหนดให้ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตาม นั้น 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฯ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงได้จัดท า  (ร่าง) แผนพัฒนา มสธ. 

ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ให้เกิด มั่นคง และยั่งยืน ภายใต้ปณิธาน "การให้โอกาสทางการ

ศึกษา ด้วยระบบการศึกษาทางไกล” 
 
 กิจกรรมการด าเนินงานที่ผ่านมา  

พ.ศ. 2560 : แต่งตั้งคณะท างานจัดท าพัฒนา มสธ. 20 ปี / จัดกิจกรรม Re-Profiling / วิเคราะห์ SWOT 

มสธ. 

พ.ศ. 2561 : ยกร่างแผนพัฒนา มสธ. 20 ปี (2560-2579) (ร่าง 1)  และเสนอคณะท างานฯ พิจารณา 

ชะลอ ร่าง 1 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนกระทรวงใหม่  

พ.ศ. 2562 : ศึกษายุทธศาสตร์กระทรวงใหม่ (อว.) / ศึกษาแผนอุดมศึกษา 20 ปี (2561-2580) / ทบทวน

และปรับปรุงแผนพัฒนา มสธ. 20 ปี (2561-2580) (ร่าง 2) / จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระดมความเห็น กรอบ

แผนพัฒนา มสธ. 20 ปี ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา 

พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน (กุมภาพันธ์ 2563) : น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ปรับและจัดท า 

(ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และการถ่ายทอดสู่ กิจกรรม 

โครงการในแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) เสนอที่ประชุมประสานนโยบายฯ (27 มกราคม 2563)     

ที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย (4 กุมภาพันธ์ 2563) และเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย (27 กุมภาพันธ์ 2563) 

ตามล าดับ เพ่ือเตรียมประกาศใช้ และให้หน่วยงานถือปฏิบัติต่อไป 

 



(2) 
 

 องค์ประกอบของแผนพัฒนา มสธ. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  มีดังนี้  
1. สถานการณ์ภายนอก และภายใน ที่ส่งผลต่อการด าเนินการของ มสธ. 

2. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และการถ่ายทอดสู่กิจกรรม / 

โครงการ ที่จะด าเนินการในแผนพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ประกอบด้วย 

 วิสัยทัศน์ (Vision) / Re-Venting มสธ. / เป้าหมาย มสธ. ระยะ 20 ปี  

 พันธกิจ 

 อัตลักษณ์ มสธ. และอัตลักษณ์ผู้เรียน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และ KPI จ าแนกตามพันธกิจ 

 กลยุทธ์ / แนวทาง 

 แผนงาน / โครงการ ในระยะ 5 ปี (2561-2565)  

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนอุดมศึกษา ระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์กระทรวงอุดมศึกษา วิจัย 

นวัตกรรม สู่แผนพัฒนา มสธ. 20 ปี  

4. กลไกการแปลงแผนฯ สู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล 
 

 สรุปสาระส าคัญของแผนพัฒนา มสธ. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
 

1. สถานการณ์ภายนอก และภายในท่ีส่งผลต่อการด าเนินการของ มสธ.  
ตามท่ีได้กล่าวในข้างต้นแล้วว่า การจัดท าแผนพัฒนา มสธ. ระยะ 20 ปี เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560  

ซึ่งในการจัดท าแผนฯ ฉบับดังกล่าวได้มีการประเมินสถานการณ์โดยใช้กระบวนการ SWOT Analysis ทั้งในลักษณะ 

Bottom up จากหน่วยงาน และ Top Down จากผู้บริหารมหาวิทยาลัย มาวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ  

อุปสรรค์ ต่อการบริหารมหาวิทยาลัย และสืบเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนกระทรวงใหม่ในปี พ.ศ. 2561 จึง เป็นเหตุให้

ต้องชะลอการด าเนินการจัดท าแผนฯ ออกไป จนถึงปี พ.ศ. 2562 จึ งได้มีการเริ่มด าเนินการต่ออีกครั้ง ซึ่งการ

ด าเนินการในครั้งนี้ ก็ได้มีทบทวนสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกใหม่ให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะปรากฏการณ์ของ

โลกที่ท าให้พฤติกรรมการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงสถานการณ์ที่มหาวิทยาลัยต้องตระหนัก และต้องเร่งปรับตัว

เพ่ือความมัน่คงและความยั่งยืนในอนาคต ซึ่งมีสถานการณ์ทีส่ าคัญไดน้ ามาพิจารณา ดังนี้ 

1.1 สถานการณ์ภายนอก ได้แก่ แนวโน้มของโลกในศตวรรษที่ 21, การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ในศตวรรษ 

ที่ 21, ทิศทางมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21,  Digital Disruption , Customer Driven Education, ยุทธศาสตร์

ภาครัฐ (ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี / Thailand 4.0 / BCG Model / แผนอุดมศึกษาระยะ 20 ปี / ยุทธศาสตร์    

อววน. / Re-Inventing) เป็นต้น 

 1.2 สถานการณ์ภายใน ได้แก่ สถานการณ์ด้านงบประมาณทั้งรายรับและรายจ่าย, สถานการณ์ด้านนักศึกษา 

ประกอบด้วย นักศึกษาใหม่ นักศึกษาลงทะเบียน และผู้ส าเร็จการศึกษา, สถานการณ์ด้านหลักสูตร ชุดวิชา, 

สถานการณ์ด้านผลงานวิชาการ ผลงานของผู้เรียน, สื่อการศึกษา, บุคลากร และท้ายสุดคุณสมบัติผู้เรียนของ
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มหาวิทยาลัย เป็นต้น ทั้งนี้ รายละเอียดเป็นไปตามที่ได้น าเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 24-26 

ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา        

 ผลการประเมินสถานการณ์ ท าให้มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องพลิกโฉม (Re-Invent) และทบทวนต าแหน่งทาง

ยุทธศาสตร์ (Re-Positioning) ของตนเองใหม่ในทุกภารกิจ ภายใต้ความเชี่ยวชาญ ช านาญเฉพาะที่เป็นอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยให้สามารถตอบสนองการเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 และการเปลี่ยนแปลงและความคาดหวังทางสังคม ตลอดจน

การพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม ดังมีรายละเอียดปรากฏในล าดับถัดไป
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2. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และการถ่ายทอดสู่กิจกรรม / โครงการ ที่จะด าเนินการในแผนพัฒนา 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ประกอบด้วย 
วิสัยทศัน์ มสธ. 20 ปี 

(Vision) 
“เป็นมหาวิทยาลัยเปดิชั้นน าของโลกท่ีใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษาทางไกล 

เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตส าหรับทุกคน” 
Reinventing มสธ.  

ในระยะ 20 ปี 
การผลิตบุคลากรวิชาชีพสาขาต่างๆ (Professional Development) ปรับแก้ตามที่ประชุมสภาฯ 27 ก.พ.63 

“เป้าหมายกรอบ
แผนพฒันา มสธ.  
ระยะ 20 ปี” 

Phase 1 (61-65) Phase 2 (66-70) Phase 3 (71-75) Phase 4 (76-80) 
ปฏิรูปฐานรากให้แข็งแกร่ง 

1.พัฒนาองค์กรให้มุ่งสู่การให้บริการทางการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ   ด้วยนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค ์
2.พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหส้อดคล้องกับความต้องการ
ของบุคคล ชุมชน และสังคม 
3. พัฒนา Digital Education  
4. สร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาทั้ง
ในเชิงปริมาณ และคณุภาพ 

พัฒนาเนื้อหา(Content) ให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับเทคโนโลยีฯ 

1. STOU Platform 
2. จับมือร่วมกับภาครัฐเอกชน ชุมชนและ
ประชาสังคม 
3. Big DATA  
4. Share Platform & Share Economy 

Universal Platform 
 & Open university 

มุ่งสู่การเป็น 
“องค์กรชั้นน า ที่ให้โอกาส
การเรยีนรู้ด้วยตนเองตลอด

ชีวิตส าหรับทุกคน” 

พันธกิจ  (Mission) 1. จัดให้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต 
2. วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคคล ชุมชน สังคม และประเทศ 
3. บริการวิชาการ เพื่อบรูณาการความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศให้มั่งคั่ง และยั่งยืน 
4. เรียนรู้ อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. พัฒนาองค์กรให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล 

อัตลักษณ์ มสธ.  
2564-2580 

1. ระบบการศึกษาทางไกล และความเป็นมหาวิทยาลัยเปิด 
2. ระบบท่ีเอื้อให้ศึกษาด้วยตนเอง 
3. สื่อการศึกษาที่หลากหลาย ด้านเนือ้หา และรูปแบบการศึกษา ตลอดชีวิต 

อัตลักษณ์ผู้เรียน มีวินัย ใฝ่เรยีนรู ้  
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ส าหรับประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และ KPI จ าแนกตามพันธกิจ กลยุทธ์ ที่จะด าเนินการในแผนพัฒนา 

มสธ. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) รวมถึงแผนงาน / โครงการ ที่จะด าเนินการผ่านแผนพัฒนา มสธ. ในระยะ 5 ปี 

(พ.ศ.2561-2565) สรุปได้ว่า จากพันธกิจทั้ง 5 ด้าน มีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกรอบ

เป้าหมายทั้ง 4 ระยะ จ านวนทั้งสิ้น 12 ประเด็นยุทธศาสตร์ 23 เป้าประสงค์ 79 ตัวชี้วัด ผ่านกลยุทธ์และกรอบ

กิจกรรม / โครงการที่ใช้ในการขับเคลื่อน จ านวน 77 กลยุทธ์ 203 กิจกรรม / โครงการ จ าแนกเป็นที่จะด าเนินงาน

ภายในระยะ 5 ปี แรก (พ.ศ. 2561-2565) จ านวน 179 กิจกรรม / โครงการ และจะด าเนินงานในปี พ.ศ. 2566 ขึ้น

ไป จ านวน 24 กิจกรรม / โครงการ สรุปได้ดังตาราง 

 
แผนพฒันา มสธ. ระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2561-2580) 

พันธกิจ / ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนพฒันา มสธ. ระยะ 5 ป ี
ร่างกรอบกิจกรรม / โครงการ 
รวม 61-65 66 ขึ้นไป  

(ใหม่) 
พันธกิจที่ 1 จัดให้มีการศกึษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าประสงค์ที ่1.1 8 12 20 14 6 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป้าประสงค์ที ่2.1-2.5 16 4 20 20  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าประสงค์ที ่3.1-3.2 6 6 13 11 2 

รวม 3 ยุทธศาสตร์ 8 เป้าประสงค์ 30 22 53 45 8 

พันธกิจที่ 2 วิจัยพัฒนาองคค์วามรู้ และนวัตกรรม เพื่อใช้ในการพฒันาบคุคล ชุมชน สังคม และประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป้าประสงค์ที ่4.1-4.4 15 12 22 18 4 

รวม 1 ยุทธศาสตร์ 4 เป้าประสงค์ 15 12 22 18 4 

พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการ เพื่อบูรณาการความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศให้มั่งคั่ง และย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป้าประสงค์ที ่5.1 5 6 16 15 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เป้าประสงค์ที ่6.1 2 3 8 8  

รวม 2 ยุทธศาสตร์ 2 เป้าประสงค์ 7 9 24 23 1 

พันธกิจที่ 4  เรียนรู ้อนุรกัษ์ ฟื้นฟู สบืสาน และเผยแพรศ่ลิปะและวฒันธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 เป้าประสงค์ที ่7.1 3 2 9 7 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 เป้าประสงค์ที ่8.1 2 4 8 7 1 

รวม 2 ยุทธศาสตร์ 2 เป้าประสงค์ 5 6 17 14 3 

พันธกิจที่ 5  พัฒนาองค์กรให้มั่นคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน และมีธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 เป้าประสงค์ที ่9.1-9.3 9 12 35 32 3 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 เป้าประสงค์ที ่10.1 2 9 20 15 5 
ยุทธศาสตร์ที่ 11 เป้าประสงค์ที ่11.1 8 4 22 22  
ยุทธศาสตร์ที่ 12 เป้าประสงค์ที ่12.1 3 3 10 10  

รวม 4 ยุทธศาสตร์ 6 เป้าประสงค์ 22 28 87 79 8 

รวมทั้งสิน้  12 ยุทธศาสตร ์ 23 เป้าประสงค ์ 79 77 203 179 24 



(6) 
 

 ทั้งนี้เมื่อจ าแนกแต่ละพันธกิจ มีประเด็นยุทธศาสตร์ และจุดเน้นส าคัญที่จะด าเนินการ ดังนี้ 

พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ สรุปจุดเน้นท่ีจะด าเนินการ 
ที่ 1. จัดให้มีการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอด
ชีวิต 

1. สร้างการเรียนการสอน และการ
วัดประเมินผล มสธ. ให้พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาในระบบ ได้แก่ ลด
จ านวนหลักสูตรที่มีความเป็นศาสตร์เฉพาะ, พัฒนา
หลักสูตรบูรณาการที่เน้นการเพ่ิมทักษะ Literacy,  
พัฒนาหลักสูตรที่เน้นสะท้อนความเป็นผู้ประกอบ 
การและนวัตกรรม, จัดการศึกษาเพ่ือสร้างความ
เสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ าให้มากข้ึน เป็นต้น 

 พัฒนาการจัดการศึกษา / การเรียนรู้ นอกระบบ 
ตามอัธยาศัย ได้แก่ พัฒนาหลักสูตร Non degree 
และโมดูลการสอนตามฐานสมรรถนะ, reskill 
upskill ตามความต้องการของบุคคล หน่วยงาน, 
พัฒนาหลักสูตรที่ ผู้เรียนสามารถออกแบบการ
เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต (Tailor your own 
study : TMP) และพัฒนาพัฒนาอุทยานการศึกษา
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย และเผยแพร่
ปรัชญาการศึกษาทางไกล เป็นต้น  

 ปรับการวัดประเมินผลที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
ของนักศึกษาและผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 พัฒนาคลังสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) เพ่ือเทียบ
โอนความรู้และประสบการณ์ 

2. พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ
ในระดับชาติและนานาชาติ และ
ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่
สากล 

 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสาย
สนับสนุนให้เป็นไปตามมาตรฐาน PSF 

 สนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ 
 สร้างภาคีเครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอน 
 พัฒนาการประกันคุณภาพฯ เทียบเคียง

มาตรฐานสากล 
 พัฒนาสื่อและแพลตฟอร์มของ มสธ. ให้ทันสมัย 

และสอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ ของแต่ละ
กลุ่มนักศึกษา ผู้เรียน 

3. พัฒนาระบบบริการการศึกษาให้
มีคุณภาพ และกิจกรรมนักศึกษา / 
ผู้เรียน ให้สอดคล้องกับทักษะใหม่
ในอนาคต และคนไทย 4.0 

 พัฒนาระบบบริการให้สอดคล้องกับหลักสูตร /  ชุด
วิชา ความต้องการของนักศึกษา / ผู้เรียน และ
ช่วงเวลาที่เรียน  
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ สรุปจุดเน้นท่ีจะด าเนินการ 
 เพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐานการให้บริการที่

ทันสมัยและยกระดับการให้บริการ และพัฒนา
สมรรถนะผู้ให้บริการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 จัดรายวิชา / กิจกรรม ให้นักศึกษา ผู้เรียน มีทักษะ
ที่สอดคล้องกับโลกในอนาคต และคนไทย 4.0 

ที่ 2. วิจัยพัฒนาองค์
ความรู้ และนวัตกรรม 
เพ่ือใช้ในการพัฒนา
บุคคล ชุมชน สังคม 
และประเทศ 

4. พัฒนาการวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมการเรียนการสอน
ทางไกลและการพัฒนาชุมชน 
สังคม และประเทศ 

 พัฒนาระบบบริหารการวิจัย และนวัตกรรม 
 ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอน

ทางไกล 
 ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ / พัฒนา

ชุมชน สังคม  และประเทศ 
 ยกระดับคุณภาพงานวิจัยสู่ระดับสากล 

ที่ 3. บริการวิชาการ 
เพ่ือบูรณาการความรู้
ไปใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคม และ
ประเทศให้มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมเชิง
บูรณาการ 

 พัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานบริการสังคม และ
พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนให้มีเอกภาพ เช่น การวาง
ระบบบริการสังคม การจัดตั้งส านักการศึกษาตลอด
ชีวิต เป็นต้น 

 ส่งเสริมโครงการบริการวิชาการ / วิชาชีพเชิง  
บูรณาการ ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน สังคม 
และประเทศให้เข้มแข็งและยังยืน 

6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และ
จัดบริการวิชาการแก่สังคมโดยเน้น
การมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม 

 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยโดยให้ทุกภาค
ส่วนเป็นหุ้นส่วนส าคัญในการพัฒนา เช่น ห้องสมุด 
มุม มสธ. โทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
(STOU Channel) อุทยานการศึกษา เป็นต้น 

 ร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรทางสังคม 
ทั้งในประเทศ / ต่างประเทศ ในการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม 

ที่ 4. เรียนรู้ อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู สืบสาน และ
เผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

7. พัฒนาระบบงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริม
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน และเผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรมของไทย 

 วางระบบการจัดการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิต

สาธารณะ 
 

8.ส่งเสริม ท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ นานาชาติ และพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ห้อง

พระปกเกล้า ศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์ ก่อสร้างพระบรม 
ราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 9 ให้เป็นแหล่งเชิดชูสถาบัน
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ สรุปจุดเน้นท่ีจะด าเนินการ 
พระมหากษัตริย์, นนทบุรีศึกษา ให้เป็นคลังความรู้ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด, อุทยานการศึกษา 
เป็นแหล่งค้นคว้าวิถีชีวิตความเป็นมาในอดีตของ
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมร่วมสมัย และแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม เป็นต้น  

ที่ 5. พัฒนาองค์กรให้
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
และมีธรรมาภิบาล 

9. พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่
องค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูงและมี   
ธรรมาภิบาล 

 ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมุ่งสู่องค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์
และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน การบริหารจัดการแบบ
บูรณาการ และปรับโครงสร้างหน่วยงาน ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

 สร้างความม่ันคงทางการเงินและพัฒนาหน่วย
วิสาหกิจสามารถพ่ึงพาตนเองได้  

10. พัฒนาองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ที่เป็น
สากล 

 ประเมินผลและวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้
เป็นมาตรฐาน 

 จัดแผนอัตราก าลัง การบริหารก าลังคน มสธ. ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์  

 Re-Culture STOU 
 พัฒนาบุคคลากรตาม Career Development 

รองรับการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย 
 ส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งความสุข 

11. พัฒนาระบบเทคโนโลยี รองรับ 
Digital University for 
Personalized lifelong Learning 
(PLL) 

 พัฒนาระบบการบริหาร (Management) ด้วยการ
ใช้ฐานข้อมูลเพ่ือการจัดสินใจ, ระบบด าเนินการ 
(Operation), ระบบบริการ (Services) เพ่ือรองรับ
การเป็น Digital University 

 พัฒนาคนสู่สังคมแห่งอนาคต Social 
Transformation (ST)   

12. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านกายภาพ เพื่อส่งเสริมการ
เป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน 
(Sustainable University) 

 Green and Clean University  
 Smart Campus 
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3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนอุดมศึกษา ระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์กระทรวงอุดมศึกษา วิจัย นวัตกรรม สู่แผนพัฒนา มสธ. 20 ปี 
เป็นแผนภาพแสดงให้เห็นว่าแผนพัฒนา มสธ. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับนี้ ตอบสนองต่อพัฒนาประเทศ และสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์กระทรวง อว. 

ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้ง 12 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
แผน 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

 

ที่ 1.ด้านความมัน่คง ที่ 2. ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

ที่ 3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ที่ 4. ด้านการสร้างโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางสังคม 

ที่ 5. ด้านการสร้างการเจริญเติบโตบน 
คุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม 

 ที่ 6. ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

แผนการ
ศึกษาชาติ 

20 ปี / 
ยุทธศาสตร์ 

อว. 

ที่ 1. การจดัการศึกษา
เพื่อความมั่นคงของ

ประเทศ 

ที่ 2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย 
และนวัตกรรม เพือ่สร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขนัของประเทศ 

ที่ 3. การพัฒนาศักยภาพคนทกุช่วง
วัยและการสร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู ้

ที่ 4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค 
และความเท่าเทียมทางการศกึษา 

ที่ 5. การจดัการศึกษา 
สร้างเสริมคุณภาพชวีิตทีเ่ป็นมติรตอ่

สิ่งแวดลอ้ม 

ที่ 6. การพัฒนาประสทิธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการศึกษา 

แผน
อุดมศึกษา 

20 ปี 

ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพฒันาก าลังคนและสร้างเสริมศกัยภาพทั้งทักษะความคิดและการรู้คิด เพือ่สนับสนุนการพฒันาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ที่ 2. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศกึษา เสริมสร้างความรู้และทกัษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกดิขึน้ในอนาคต 
ที่ 3. เสริมสร้างสมรรถนะหลกัของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาตอ่ยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สรา้งผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการ
แก้ปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับทอ้งถิ่นและระดับประเทศ 
ที่ 4. อุดมศกึษาเป็นแหล่งสนับสนนุการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความรว่มมือกับภาคเอกชนและทอ้งถิน่ 

ที่ 5.  
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิด
ประสิทธภิาพมีประสทิธิผล และมีระบบ
การก ากับดแูลทีร่ับผิดชอบต่อผลการ
ด าเนนิการของมหาวทิยาลัยในทกุด้าน 

ที่ 6. 
ปรับระบบโครงสร้างการ
ตรวจสอบ การจัดสรร

งบประมาณและการติดตาม
รายงานผลทีม่ีประสทิธิภาพ 

KPI - สัดส่วนการผลติบุคลากรสายวิทย์ : สายอืน่ ในสถาบันอุดมศกึษา 
60 : 40 

- ร้อยละของผู้เรียนในระบบอุดมศึกษาเทียบกับจานวนประชากร 
ช่วงอายุ 18-22 ปี รอ้ยละ 60 

- ระดับการพัฒนาทกัษะด้านภาษาอังกฤษ (CEFR ระดับปริญญาตรี) 
: C1+ 

- การประเมนิทกัษะและสมรรถนะของบัณฑิตด้าน Soft Skill และ 
Critical Thinking : 21st Century 

- ร้อยละการสาเร็จการศึกษาตามเวลาทีก่าหนดในหลกัสูตร : รอ้ย
ละ 80 ความสามารถในการปฏิบัติงานภายหลังจบการศกึษา 

 

- Innovative Universities : 10 แห่ง 
- จ านวนนกัวิจัยตอ่ประชากร : 60 คน 
- รายได้ที่ได้จากการให้สทิธิในการใชท้รัพย์สินทางปัญญาของมหาวทิยาลัย : 50 ล้านบาท

ต่อปี 
- World Class Ranking at 200 : 7 แห่ง 
- จ านวน Technology-based startups : ไม่น้อยกว่า 300 แห่ง 
- น าองค์ความรูเ้พื่อพัฒนาและสร้างความเขม้แข็งให้กับ SMEs : ไม่น้อยกว่า 800 แห่ง 

 

- ร้อยละการประเมนิความโปร่งใสและความรับผิด : ร้อยละ 90 การ
ประเมนิผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจและสังคม 
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แนวทาง ที่ 1.โอกาสการเข้าถึง
อุดมศกึษาและความ
เป็นธรรม (Higher 

Education Access 
and Equity) 

ที่ 2. สมรรถนะของบัณฑิต (Graduate 
Competencies) 

ที่ 3. การวจิัย นวัตกรรมและการถ่ายทอด
เทคโนโลยี (Research Innovation and 

Technology Transfer) 

ที่ 4. การสร้างเสริมบุคลากร
คุณภาพสูง (Concentration of 

Talent) 

ที่ 1.โอกาสการเข้าถึงอุดมศึกษาและความเป็นธรรม 
(Higher Education Access and Equity) 

ที่ 5. การบริหารและธรรมาภิบาล 
(Management and Good 

Governance) 

ที่ 6. ความมั่นคงทางการเงินใน
ระบบอุดมศกึษา (Financial 

Security) 

7. ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุนชน (Public Private Community Partnership) 8. อุดมศกึษาดิจทิัล (Digital Higher Education) 
 

แผนพัฒนา 
มสธ. 20 ปี “เป็นมหาวิทยาลยัเปิดชั้นน าของโลกที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาทางไกล เพื่อโอกาสการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวติส าหรับทุกคน” 

เป้าหมาย Phase 1 (61-65) 
ปฏิรูปฐานรากให้แข็งแกร่ง 

1พัฒนาองคก์รให้มุ่งสูก่ารให้บรกิารทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ด้วยนวตักรรม และความคิด
สร้างสรรค ์
2.พัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคคล ชุมชน และสังคม 
3. Digital ED 
4. สร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ าทั้งในเชิงปริมาณ และคณุภาพ 

Phase 2 (66-70) 
พัฒนาเนื้อหา (Content) ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับ ICT 

1. STOU Platform 
2. จับมือร่วมกับภาครฐัเอกชน ชมุชนและประชาสังคม 
3. Big DATA  
4. Share Platform & Share Economy 

Phase 3 (71-75) 
Universal Platform & Open 

university 

Phase 4 (76-80) 
 

มุ่งสู่การเป็น“องค์กรชั้นน า  
ท่ีให้โอกาสการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน” 

พันธกิจ ที่ 1. จัดให้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต  ที่ 2. วจิัยพัฒนาองค์ความรู้ 
และนวัตกรรม เพือ่ใช้ในการ

พัฒนาบุคคล ชุมชน สังคม และ
ประเทศ 

ที่ 3. บรกิารวิชาการ เพื่อบูรณาการ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อชมุชน 
สังคม และประเทศให้มั่งคั่ง และ

ย่ังยืน 

ที่ 4. เรียนรู ้อนุรกัษ์ ฟื้นฟ ูสืบสาน 
และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม 

ที่ 5. พัฒนาองคก์รให้มัน่คง มั่งคั่ง ย่ังยืน และ 
มีธรรมาภิบาล 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

1. สร้างการเรียนการ
สอน และการวดั
ประเมนิผล มสธ. 
ใหม่ (Re-Invent) ให้
พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก
และทอ้งถิน่ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สงัคม 
และความเสมอภาค
ทางการศึกษา 

2. พัฒนาความ
เข้มแข็งและความ
ทันสมัยทาง
วิชาการใน
ระดับชาติและ
นานาชาต ิและ
ยกระดับมาตรฐาน
การศกึษาสู่สากล
ตามอัตลกัษณ์ของ
สถาบัน 

3. พัฒนา
ระบบการ
บริการ
การศกึษา 
และนกัศึกษา
ให้มีคุณภาพ 
และสามารถ
เข้าถึงได้
สะดวก 
รวดเร็ว 

4. พัฒนาการวจิัยและสร้าง
นวัตกรรมเพือ่การสนับสนุนการ
เรียนการสอนทางไกลและการ
พัฒนาชุมชน สังคม และ
ประเทศ 

5. เพิ่ม
ประสิทธภิาพ
ระบบการ
ให้บริการ
วิชาการแก่
สังคมเชิงบูรณา
การ 

6. พัฒนาแหล่ง
เรียนรู ้และ
จัดบริการ
วิชาการแก่
สังคมโดยเนน้
การมสี่วนร่วม
ของชุมชน 
สังคม 

7. พัฒนา
ระบบงานท านุ
บ ารุงศิลป   
วัฒนธรรม และ
ส่งเสริมอนรุกัษ์ 
ฟื้นฟู สืบสาน 
และเผยแพร่
ศิลปะและ
วัฒนธรรมของ
ไทย 

8.ส่งเสริม ท านุ
บ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม
ในระดับท้องถิน่ 
ระดับชาติ 
นานาชาต ิและ
พัฒนาแหล่ง
เรียนรูด้้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

9. พัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการเพือ่
มุ่งสู่การเป็น
องค์กรทีม่ี
ผลสัมฤทธิ์สูง
และมี      
ธรรมาภิบาล 

10. พัฒนา
องค์กรทีม่ี
ผลสัมฤทธิ์
ด้านบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล ที่เป็น
สากล 

11. พัฒนา
ระบบ
เทคโนโลยี เพือ่
รองรับ Digital 
University for 
Personalized 
lifelong 
Learning 
(PLL) 

12. พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานทางด้าน
กายภาพที่เอื้อ
ต่อการท างาน
และการเรียนรู ้
เพื่อเป็น 
มหาวิทยาลัย
ย่ังยืน
(Sustainable 
University) 
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4. กลไกการแปลงแผนฯ สู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล 
 

 เนื่องจากแผนพัฒนา มสธ. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) มีลักษณะเป็นแผนชี้น าทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัยใน 4 ระยะ ๆ ละ 5 ปี และเพ่ือให้แผนที่วางไว้มีการน าไปปฏิบัติ เป็นเครื่องมือของคณะผู้บริหารในการ

บริหารมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องและต่อเนื่อง โดยมีสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ก ากับดูแล ดังนั้นจึงต้องทีกลไกในการ

แปลงแผนสู่การปฏิบัติ ซึ่งควรมีการด าเนินการ ดังนี้  

1) แบ่งการพัฒนาแผนฯ ออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะแรก พ.ศ. 2561-2565 : ซึ่งมีการจัดท าแล้วเสร็จไป 

พร้อมกับแผนพัฒนา มสธ. ระยะ 20 ปี โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดแผนฯ และกลยุทธ์ สู่กรอบกิจกรรม / โครงการ ตาม

แผนการด าเนินงานที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยที่อยู่ระหว่างด าเนินการจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึง

กิจกรรม / โครงการริเริ่มใหม่ในปีงบประมาณ 2564-2565 ที่ตอบสนองกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ในช่วง 5 ปี แรก ส าหรับ

ระยะที่สอง พ.ศ.2566-2570 , ระยะที่สาม พ.ศ. 2571-2575, ระยะที่สี่ พ.ศ. 2576-2580 ผ่านการด าเนินการตาม

กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ในแต่ละช่วงเวลา และกรอบเป้าหมายอีก 3 ระยะเวลาที่เหลือ 

2) เมื่อมหาวิทยาลัยมีการแบ่งการพัฒนาแผนฯ ออกเป็น 4 ระยะ ๆ ละ 5 ปีแล้ว ให้มีการถ่ายทอด 

แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี สู่แผนพัฒนาระดับหน่วยงาน ระยะ 5 ปี ด้วยเช่นกัน และให้ใช้กระบวนการ กลไก

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานขับเคลื่อนกลยุทธ์ / ทบทวน กลยุทธ์ ให้เหมาะสม 

เพ่ือให้และบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

3) ให้สภามหาวิทยาลัย พิจารณาใช้แผนพัฒนาระยะ 20 ปี เป็นเครื่องมือช่วยในการสรรหาอธิการบดีแต่ละ 

สมัย 

4) เนื่องจากการจัดท าแผนพัฒนา มสธ. ระยะ 20 ปี สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี รวมไป 

ถึงนโยบายของรัฐบาลแต่ละชุด ซึ่งสัมพันธ์กับการจัดท าแผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี ในแต่ละระยะ ดังนั้น แผนพัฒนา 

มสธ. ระยะ 5 ปี สามารถที่จะสามารถปรับปรุง / เพ่ิมเติม ได้ตามความเหมาะสม ตามบริบทและสถานการณ์ของ

ประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไปหรือตามนโยบายของรัฐบาลในสมัยนั้น ๆ  

 ในส่วนของการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา มสธ. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) จะด าเนินการติดตาม

ประเมินผลตามแผนพัฒนา มสธ. ที่แบ่งออกเป็น 4 ครั้ง โดยจะประเมินผลผ่านตัวชี้วัดในระดับเป้าประสงค์ของแต่ละ

พันธกิจ และโครงการยุทธศาสตร์ เมื่อสิ้นแผนฯ แต่ละช่วง (ดังตาราง) และนอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีการติดตามผล

การด าเนินงานในแต่ละปีผ่านแผนปฏิบัติราชการประจ าปี อีกด้วย 
 

ช่วงเวลา การประเมินแผนพัฒนา มสธ. ระยะ 20 ปี  
ปี พ.ศ. 2566 : ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561-2565 
ปี พ.ศ. 2571: ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 
ปี พ.ศ. 2576 : ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2570-2575 
ปี พ.ศ. 2581 : ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2576-2580 

   



 

 

 

 

รายละเอียดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  

และการถ่ายทอดสู่กิจกรรม / โครงการ  

ที่จะด าเนินการในแผนพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)  

จ าแนกตามพันธกิจ 
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พันธกิจที่  จัดให้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต 
ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ 

พันธกิจ กรอบแผนพัฒนา มสธ. ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ แผนพัฒนาฯ มสธ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

พันธกิจที่  จัดให้มี
การศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดชีวิต 

1. สร้างการเรียนการสอน และการ
วัดประเมินผล มสธ. ให้พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกและ
ท้องถิ่น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และความเสมอภาคทางการศึกษา 

1.1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนในระบบ และพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนนอกระบบ และตามอัธยาศัย ที่
สามารถตอบสนองความหลากหลายของ
ผู้เรียน และทักษะในอนาคตของโลกได้
อย่างเหมาะสม 

1. สร้างการเรียนการสอน และการ
วัดประเมินผล มสธ. ให้พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกและ
ท้องถิ่น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และความเสมอภาคทางการศึกษา 

1.1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนในระบบ และพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนนอกระบบ และตามอัธยาศัย ที่
สามารถตอบสนองความหลากหลายของ
ผู้เรียน และทักษะในอนาคตของโลกได้
อย่างเหมาะสม 

2. พัฒนาความเข้มแข็งและความ
ทันสมัยทางวิชาการในระดับชาติ
และนานาชาติ และยกระดับ
มาตรฐานการศึกษาสู่สากลตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีด
ความสามารถทางวิชาการในระดับชาติ
และนานาชาติ 

2. พัฒนาความเข้มแข็งและความ
ทันสมัยทางวิชาการในระดับชาติ
และนานาชาติ และยกระดับ
มาตรฐานการศึกษาสู่สากลตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีด
ความสามารถทางวิชาการในระดับชาติ
และนานาชาติ 

2.2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างสรรคผ์ลงานวิชาการของคณาจารย์ 
และนักศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและใช้
ประโยชน์ได้ในระดับชาติและนานาชาติ 

2.2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างสรรค์ผลงานวิชาการของคณาจารย์
และนักศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและใช้
ประโยชน์ได้ในระดับชาติและนานาชาติ 

2.3 เพ่ือสร้างความผูกพันกับภาคี
เครือข่ายในระดับชาติและนานาชาติ ใน
การร่วมมือและพัฒนาการเรียนการสอน 

2.3 เพ่ือสร้างความผูกพันกับภาคี
เครือข่ายในระดับชาติและนานาชาติ ใน
การร่วมมือและพัฒนาการเรียนการสอน 
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พันธกิจ กรอบแผนพัฒนา มสธ. ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ แผนพัฒนาฯ มสธ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

  2.4 เพ่ือพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีสะท้อนอัตลักษณ์การจัด
การศึกษาทางไกลให้สามารถเทียบเคียง
เกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ 

 2.4 เพ่ือพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีสะท้อนอัตลักษณ์การจัด
การศึกษาทางไกลให้สามารถเทียบเคียง
เกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ 

2.5 เพ่ือพัฒนาสื่อและแพลตฟอร์มการ
เรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
หลากหลาย สอดคล้องความต้องการของ
นักศึกษา ผู้เรียนและเหมาะสมกับอัต
ลักษณ์ของ มสธ. 

2.5 เพ่ือพัฒนาสื่อและแพลตฟอร์มการ
เรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
หลากหลาย สอดคล้องความต้องการของ
นักศึกษา ผู้เรียนและเหมาะสมกับอัต
ลักษณ์ของ มสธ. 

 3. พัฒนาระบบบริการการศึกษาให้
มีคุณภาพ และจัดกิจกรรม 
นักศึกษา / ผู้เรียน ที่ส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ และ
ประสบการณ์ให้สอดคล้องกับ
ทักษะใหม่ในอนาคต และคนไทย 
4.0 

3.1 เพ่ือให้มีระบบบริการการศึกษาที่
สอดคล้องกับหลักสูตร /  ชุดวิชา ความ
ต้องการของนักศึกษา / ผู้เรียน และ
ช่วงเวลาที่เรียนอย่างเหมาะสม ที่น าไปสู่
การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และลด
การออกกลางคันของนักศึกษา 
 

3. พัฒนาระบบการบริการ
การศึกษาให้มีคุณภาพ และจัด
กิจกรรม นักศึกษา / ผู้เรียน ที่
ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ และ
ประสบการณ์ให้สอดคล้องกับ
ทักษะใหม่ในอนาคต และคนไทย 
4.0 

3.1 เพ่ือให้มีระบบบริการการศึกษาที่
สอดคล้องกับหลักสูตร /  ชุดวิชา ความ
ต้องการของนักศึกษา / ผู้เรียน และ
ช่วงเวลาที่เรียนอย่างเหมาะสม ที่น าไปสู่
การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และลด
การออกกลางคันของนักศึกษา 
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พันธกิจ กรอบแผนพัฒนา มสธ. ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ แผนพัฒนาฯ มสธ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

  3.2 เพ่ือให้ นักศึกษา ผู้เรียน มีทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และมี
ความสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลก และสังคมได้อย่างเหมาะสม 

 3.2 เพ่ือให้ นักศึกษา ผู้เรียน มีทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และมี
ความสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลก และสังคมได้อย่างเหมาะสม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ KPI และค่าเป้าหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ / 

เป้าประสงค์ 
KPI เป้าหมาย ระยะ 20 ปี  

ระยะ 5 ปี 2566-2570 2571-2575 2576-2580 
2561-2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. สร้างการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล มสธ. ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและท้องถิ่น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความเสมอภาคทางการศึกษา  
1.1. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเรยีนการสอนในระบบ 
และพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนนอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย ทีส่ามารถ
ตอบสนองความหลากหลาย
ของผู้เรียน และทักษะใน
อนาคตของโลกได้อย่าง
เหมาะสม 

1.1-1 จ านวนฐานความรู้ในการจดัการเรียนการสอนทางไกลที่มาจาก
การวิจัยสถาบันแบบมุ่งเป้า (ในระบบ) 

3 เรื่อง : ปี 
 

3 เรื่อง : ปี 3 เรื่อง : ปี 3 เรื่อง : ปี 

1.1-2 ร้อยละของจ านวนหลักสตูรเฉพาะส าหรับการพัฒนาสมรรถนะ
การประกอบอาชีพ เมื่อเทียบกับหลักสูตรทั้งหมด (ในระบบ) 

10 20 30 40 

1.1-3 จ านวนหลักสูตรที่ปรับปรุง / เปิดใหมต่ามความต้องการของ
สังคม หรือตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 

3 หลักสูตร 3 หลักสูตร ต่อป ี 3 หลักสูตร ต่อป ี 3 หลักสูตร ต่อป ี

1.1-4 ร้อยละเฉลีย่ของหลักสตูรทีสู่งกว่าจุดคุ้มทุน  
(นักศึกษาลงทะเบียนมากกว่าจุดคุ้มทุน) (ในระบบ) 

การคิด 
จุดคุ้มทุนแล้วเสร็จ 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 

1.1-5 จ านวนนักศึกษาลงทะเบียนกลุ่มคนยากจน  / ผู้พิการ ผู้ต้องขัง 
/ กลุ่มชายขอบ / กลุ่มผูสู้งอายุ ทีไ่ด้รับโอกาสในการศึกษา (ในระบบ
และนอกระบบและตามอัธยาศัย) 

500 คน 
(สะสม) 

1,000 คน 
(สะสม) 

1,500 คน 
(สะสม) 

2,000 คน 
(สะสม) 

1.1-6 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของหลักสตูรต่ ากว่าปริญญาฐานสมรรถนะที่
ผสมผสานระหว่างการเรียนรูด้้วยตนเอง และอิงประสบการณ์ (นอก
ระบบและตามอัธยาศัย) 

เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
ประมาณร้อยละ  

 3-5 

เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
ประมาณร้อยละ  

 3-5 

เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
ประมาณร้อยละ  

 3-5 

เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
ประมาณร้อยละ  

 3-5 
1.1-7 ร้อยละของจ านวนผู้เรยีนใหม่ตามกลุ่มหมายเฉพาะในหลักสตูร
ฐานสมรรถนะ เมื่อเทียบกับประมาณการ (นอกระบบและตาม
อัธยาศัย) 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

1.1-8 ระดับคะแนนของบัณฑิต  / ผู้เรียน ทีส่ามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในหน้าท่ีการงานและ/หรือชีวิตประจ าวัน (ในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย) 

3.5 คะแนน 4.0 คะแนน 4.25 คะแนน มากกว่า 4.25 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / 
เป้าประสงค์ 

KPI เป้าหมาย ระยะ 20 ปี  
ระยะ 5 ปี 2566-2570 2571-2575 2576-2580 

2561-2565 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาความเข้มแข็งและความทันสมัยทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ และยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่สากลตามอัตลกัษณ์ของมหาวิทยาลัย 
2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหม้ีขีด
ความสามารถทางวิชาการ
ในระดับชาติและนานาชาต ิ

2.1-1 ร้อยละของการเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสาย
วิชาการตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 

2.1-2 ร้อยละของบุคลากรสายสนบัสนุนที่มีต าแหน่งท่ีสูงขึ้นตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 

2.1-3 จ านวนบุคลากรทีเ่ป็นกรรมการในสมาคมวิชาการ / วิชาชีพ  5 คน 10 คน 15 คน 20 คน 

2.1-4 จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ได้การรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน 
PSF   

3 คน 5 คน 7 คน 10 คน 

2.2 เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างสรรค์
ผลงานวิชาการของ
คณาจารย์ และนักศึกษาให้
เป็นที่ยอมรับและใช้
ประโยชนไ์ด้ในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

2.2-1 จ านวนผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ ทีไ่ด้รับรางวัล/ ใบ
ประกาศเกยีรตคิุณ (recognition)  

ในระดับชาต ิ
นานาชาติ 

เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
ประมาณร้อยละ  

5 
3 

เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
ประมาณร้อยละ  

5 
3 

เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
ประมาณร้อยละ  

 5 
3 

เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
ประมาณร้อยละ  

5 
3 

2.2-2 จ านวนผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล/ ใบ
ประกาศเกยีรตคิุณ (recognition) ในระดับชาติและนานาชาต ิ

เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
ประมาณร้อยละ  

 3-5 

เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
ประมาณร้อยละ  

 3-5 

เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
ประมาณร้อยละ  

 3-5 

เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
ประมาณร้อยละ  

 3-5 
2.2-3 สัดส่วนของผลงานทางวิชาการประเภทอ่ืน ตามเกณฑ์ประกาศ 
กพอ. ต่อจ านวนอาจารย์ในสาขาวชิา/ส านัก 

....... ......... ........ ....... 

2.2-4 จ านวนยอดขายต ารา/เอกสารการสอน (ที่ไม่เป็นเอกสารประจ า
ชุดวิชา) 

เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
ประมาณร้อยละ  

 3-5 

เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
ประมาณร้อยละ  

 3-5 

เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
ประมาณร้อยละ  

 3-5 

เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
ประมาณร้อยละ  

 3-5 
2.3 เพื่อสร้างความผูกพัน
กับภาคีเครือข่ายใน
ระดับชาติและนานาชาติ ใน 

2.3-1 จ านวนภาคีเครือข่ายที่มีกิจกรรมความร่วมมือในการพัฒนาการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
ประมาณร้อยละ  

 3-5 

เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
ประมาณร้อยละ  

 3-5 

เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
ประมาณร้อยละ  

 3-5 

เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
ประมาณร้อยละ  

 3-5 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / 
เป้าประสงค์ 

KPI เป้าหมาย ระยะ 20 ปี  
ระยะ 5 ปี 2566-2570 2571-2575 2576-2580 

2561-2565 
การร่วมมือและพัฒนาการ
เรียนการสอน 

2.3-2 จ านวนภาคีเครือข่ายใหม่ในการพัฒนาการเรียนการสอน เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
ประมาณร้อยละ  

 3-5 

เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
ประมาณร้อยละ  

 3-5 

เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
ประมาณร้อยละ  

 3-5 

เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
ประมาณร้อยละ  

 3-5 
2.3-3 จ านวนกิจกรรมความร่วมมอืในการพัฒนาการเรยีนการสอน
จากเครือข่ายภายนอกท้ังในระดับชาติ / นานาชาต ิ

เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
ประมาณร้อยละ  

 3-5 

เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
ประมาณร้อยละ  

 3-5 

เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
ประมาณร้อยละ  

 3-5 

เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
ประมาณร้อยละ  

 3-5 
2.4 เพื่อพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีสะท้อนอัต
ลักษณ์การจัดการศึกษา
ทางไกลให้สามารถเทียบเคียง
เกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาท้ัง
ในระดับชาติและนานาชาติ 

2.4.1 ระดับการพัฒนาระบบการประกันคณุภาพของมหาวิทยาลัยให้
สามารถเทียบเคยีงเกณฑม์าตรฐานอุดมศึกษาทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

จาก CUPT QA 
สู ่

EdPex / TQC 
ระดับคณะ 

เข้ารับการประเมิน
EdPex / TQC 

ระดับคณะ 
 / AUN QA 

ระดับหลักสตูร 

เข้ารับการประเมิน 
EdPex / TQC 
ระดับสถาบัน /  

AUN QA 
ระดับสาขาวิชา 

มีคะแนนการประกัน
คุณภาพที่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานสากล 

2.5 เพื่อพัฒนาสื่อและ
แพลตฟอร์มการเรียนการ
สอนด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย หลากหลาย 
สอดคล้องความต้องการของ
นักศึกษา ผู้เรียน และ
เหมาะสมกับอัตลักษณ์ของ 
มสธ. 
 
 

2.5-1 ร้อยละแพลตฟอรม์การเรียนการสอน (Learning platform) 
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเหมาะสมกับอตัลักษณ์ของ มสธ. 

เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
ประมาณร้อยละ  

 3-5 

เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
ประมาณร้อยละ  

 3-5 

เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
ประมาณร้อยละ  

 3-5 

เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
ประมาณร้อยละ  

 3-5 
2.5-2 ร้อยละของจ านวนโปรแกรมเสริม (Plug-ins) ที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของ มสธ. 

เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
ประมาณร้อยละ  

 3-5 

เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
ประมาณร้อยละ  

 3-5 

เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
ประมาณร้อยละ  

 3-5 

เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
ประมาณร้อยละ  

 3-5 
2.5-3 ร้อยละของจ านวนสื่อการเรยีนการสอนที่ทันสมัย หลากหลาย 
และสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาต่อชุดวิชาในหลักสูตร 

เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
ประมาณร้อยละ  

 3-5 

เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
ประมาณร้อยละ  

 3-5 

เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
ประมาณร้อยละ  

 3-5 

เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
ประมาณร้อยละ  

 3-5 
2.5-4 ร้อยละจ านวนนักศึกษาเข้าใช้สื่อดิจิทัลในการจดัการเรียนการ
สอนต่อจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบยีนเรียนในชุดวิชานั้นๆ 

เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
ประมาณร้อยละ  3-5 

เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
ประมาณร้อยละ  3-5 

เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
ประมาณร้อยละ  3-5 

เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
ประมาณร้อยละ  3-5 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / 
เป้าประสงค์ 

KPI เป้าหมาย ระยะ 20 ปี  
ระยะ 5 ปี 2566-2570 2571-2575 2576-2580 

2561-2565 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาระบบบริการการศึกษาให้มีคุณภาพ และจัดกิจกรรม นักศกึษา / ผู้เรียน ท่ีส่งเสริมผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ และประสบการณ์ให้สอดคล้องกับทักษะใหม่ในอนาคต และคนไทย 
4.0  
3.1 เพื่อให้มีระบบบริการ
การศึกษา ที่สอดคล้องกับ
หลักสตูร /  ชุดวิชา ความ
ต้องการของนักศึกษา / 
ผู้เรยีน และช่วงเวลาทีเ่รียน
อย่างเหมาะสม ท่ีน าไปสู่
การเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษา และลดการออก
กลางคันของนักศึกษา 
 

3.1-1 ร้อยละของนักศึกษาลงทะเบียนทุกระดับเมื่อเทียบกับประมาณ
การ  

70 75 80 85 

3.1-2 ร้อยละการออกกลางคันของนักศึกษา     
ระดับปริญญาตร ี น้อยกว่าร้อยละ 30 น้อยกว่าร้อยละ 25 น้อยกว่าร้อยละ 20 น้อยกว่าร้อยละ 15 
ระดับปริญญาโท น้อยกว่าร้อยละ 22 น้อยกว่าร้อยละ 20 น้อยกว่าร้อยละ 18 น้อยกว่าร้อยละ 16 

ระดับปริญญาเอก น้อยกว่าร้อยละ 19 น้อยกว่าร้อยละ 17 น้อยกว่าร้อยละ 15 น้อยกว่าร้อยละ 13 
3.1-3 ร้อยละของนักศึกษาท่ีส าเรจ็การศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร     

ระดับปริญญาตร ี มากกว่าร้อยละ 25 มากกว่าร้อยละ 28 มากกว่าร้อยละ 31 มากกว่าร้อยละ 34 
ระดับปริญญาโท มากกว่าร้อยละ 22 มากกว่าร้อยละ 25 มากกว่าร้อยละ 28 มากกว่าร้อยละ 31 

ระดับปริญญาเอก มากกว่าร้อยละ 2 มากกว่าร้อยละ 5 มากกว่าร้อยละ 8 มากกว่าร้อยละ 11 
3.1-4 คะแนนเฉลีย่ความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เรียนต่อระบบ
การให้บริการ 

4 4.25 4.25 4.50 

3.2 เพื่อให้ นักศึกษา ผู้เรียน 
มีทักษะการเรียนรูด้้วย
ตนเองตลอดชีวิต และมี
ความสามารถปรบัตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก และ
สังคมได้อย่างเหมาะสม 

3.2-1 ร้อยละของรายวิชาที่มีการปรับเปลีย่นกระบวนการเรียนการ
สอนที่สร้างประสบการณ์เรยีนรู้แบบใหม่ที่ยกระดับการเรียนรู้ของ
นักศึกษา / ผู้เรยีน 

...... ....... ...... ....... 

3.2-2 ระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา / ผู้เรยีน มสธ. ที่
สอดคล้องกับทักษะในอนาคต (ศตวรรษที่ 21) และการเป็นคนไทย 
4.0 

มาก มาก 
 

มากขึ้นไป มากขึ้นไป 

3.2-3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้ใช้บัณฑิต 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

มาก มากขึ้นไป มากขึ้นไป มากขึ้นไป 
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เป้าประสงค์ KPI กลยุทธ์-แนวทาง ของแผนพัฒนา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และการถ่ายทอดสู่กิจกรรม / โครงการ ที่จะด าเนินการในแผนพัฒนา ระยะ   5 ปี (พ.ศ.

2561-2565) 

แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 20 ปี (2561-2580) 

ประเด็นยุทธ์ /
เป้าประสงค์ 

KPI กลยุทธ ์

25
61

-2
56

5 

25
66

-2
57

0 

25
71

-2
57

5 

25
76

-2
58

0 

แผนพัฒนาฯ ระยะ   5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 

กรอบกิจกรรม /โครงการ 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
66

 ข
ึ้นไ

ป ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. สร้างการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล มสธ. ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและท้องถิ่น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความเสมอภาคทางการศึกษา 

1.1. เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนใน
ระบบ และ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนนอก
ระบบ และตาม
อัธยาศัย ที่
สามารถ
ตอบสนองความ
หลากหลายของ
ผู้เรยีน และทักษะ
ในอนาคตของโลก
ได้อย่างเหมาะสม 

1.1-1 จ านวนฐานความรู้
ในการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลที่มาจากการ
วิจัยสถาบันแบบมุ่งเป้า 
(ในระบบ) 

1.1.1 สร้างฐานความรู้ในการจัดการ
เรียนการสอนทางไกล ด้วยการวจิยั
สถาบันแบบมุ่งเป้า และพัฒนา
ฐานข้อมูลงานวิจัย เพื่อใช้ในการบริหาร
วิชาการของมหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อ
การเปลีย่นแปลงท้ังในปัจจุบันและ
อนาคตสถานการณ ์

    1. อุดหนุนทุนวิจัยสถาบันที่ตอบโจทย์
ปัญหาและความท้าท้ายการจดัการเรียน
การสอนทางไกล  

      งานวิจัยสถาบันฯ 
สาขาวิชา / หน่วยงาน
ที่สนใจ 

2.พัฒนาระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัย
สถาบัน 

      งานวิจัยสถาบันฯ 
ส านักคอมพิวเตอร ์

1.1-2 ร้อยละของจ านวน
หลักสตูรเฉพาะส าหรับ
การพัฒนาสมรรถนะการ
ประกอบอาชีพ เมื่อเทียบ
กับหลักสตูรทั้งหมด  
 

การศึกษาในระบบ 
1.1.2 ลดจ านวนหลักสูตรทีม่ีความเป็น
ศาสตร์เฉพาะ และบรูณาการหลักสูตร
เฉพาะที่เน้นส าหรับการพัฒนา
สมรรถนะการประกอบอาชีพ / เนน้
หลักสตูร Literacy ความเป็นพลเมือง 
และความเป็นสากล  / การเปลีย่นแปลง
ทางสังคม 

    3. บูรณาการหลักสูตรเฉพาะที่เนน้
ส าหรับการพัฒนาสมรรถนะการ
ประกอบอาชีพ 

      สาขาวิชา 
ส านักวิชาการ 
ส านักทะเบียนฯ 

4.บูรณาการหลักสูตรด้าน ศลิปศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ 
เพื่อเพ่ิมทักษะการเป็นพลเมืองและ
สากล 

      สาขาวิชา 
ส านักวิชาการ 
ส านักทะเบียนฯ 
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แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 20 ปี (2561-2580) 

ประเด็นยุทธ์ /
เป้าประสงค์ 

KPI กลยุทธ ์

25
61

-2
56

5 

25
66

-2
57

0 

25
71

-2
57

5 

25
76

-2
58

0 

แผนพัฒนาฯ ระยะ   5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 

กรอบกิจกรรม /โครงการ 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
66

 ข
ึ้นไ

ป ผู้รับผิดชอบ 

 1.1-3 จ านวนหลักสูตรที่
ปรับปรุง / เปดิใหม่ตาม
ความต้องการของสังคม 
หรือตอบสนองนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 

     5.บูรณาการหลักสูตรด้านสังคมศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ เพื่อ ตอบสนองโจทย์
ประเทศ และความต้องการทางสังคม  

      สาขาวิชา 
ส านักวิชาการ 
ส านักทะเบียนฯ 

1.1-4 ร้อยละเฉลีย่ของ
หลักสตูรที่สูงกว่า
จุดคุ้มทุน (นักศึกษา
ลงทะเบียนมากกว่า
จุดคุ้มทุน)  

1.1.3 ก าหนดมาตรการ ในการบรหิาร
จัดการหลักสตูรให้มีประสิทธิภาพ และ
ครอบคลมุทั้งระบบ (แผน ผล ความ
คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร)  

    6.ก ากับ ติดตามแผน และผลการ
ด าเนินงานด้านหลักสตูรของแตล่ะ
สาขาวิชาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะ
นักศึกษาลงทะเบียนต่อหลักสูตร และ
จุดค้มทุน โดยเริม่จากระดับปริญญาตร ี

      ส านักวิชาการ 
สาขาวิชา 
สภาวิชาการ 

1.1-5 จ านวนนักศึกษา
ลงทะเบียนในหลักสูตร
ลักษณะพเิศษเฉพาะ
ส าหรับผู้ด้อยโอกาส ที่
ได้รับการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา  
 
 
 
 
 

1.1.4 พัฒนาหลักสูตรเฉพาะลักษณะ
พิเศษ ให้กับผู้ด้อยโอกาส เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ า และเพิ่มโอกาสในการศกึษา
ระดับอุดมศึกษา 

    7.ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐพัฒนา
หลักสตูรรัฐสวัสดิการ  
 

      สาขาวิชา 
ส านักวิชาการ 
ส านักทะเบียนฯ 
ส านักบริการฯ 

8. ร่วมมือกับภาคเอกชนระดมทุนการ 
ศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
 

      ส านักบริการฯ 
สาขาวิชา 
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แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 20 ปี (2561-2580) 

ประเด็นยุทธ์ /
เป้าประสงค์ 

KPI กลยุทธ ์

25
61

-2
56

5 

25
66

-2
57

0 

25
71

-2
57

5 

25
76

-2
58

0 

แผนพัฒนาฯ ระยะ   5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 

กรอบกิจกรรม /โครงการ 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
66

 ข
ึ้นไ

ป ผู้รับผิดชอบ 

 1.1-6 ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของหลักสูตรต่ ากว่า
ปริญญาฐานสมรรถนะที่
ผสมผสานระหว่างการ
เรียนรูด้้วยตนเอง และอิง
ประสบการณ์  
 

1.1-7 ร้อยละของจ านวน
ผู้เรยีนใหม่ตามกลุม่หมาย
เฉพาะในหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ เมื่อเทียบกับ
ประมาณการ  
 

 

นอกระบบและตามอัธยาศัย 
1.1.5 ศึกษาความต้องการของสังคมและ
กลุ่มเป้าหมายใหม่ กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
โดยมุ่งเน้นสมรรถนะทีต่อบสนองต่อการ
ท างานและการด าเนินชีวิต 

    9.วิจัยสถาบันส ารวจความต้องการ
พัฒนาวิชาชีพ และคุณภาพชีวิต 
กลุ่มเป้าหมายใหม่ / กลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ / แรงงานต่างด้าว และผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี 

      งานวิจัยสถาบันฯ 
สาขาวิชา 
 

1.1.6 วางระบบการจัดการเรยีนการ
สอนตามแผน มสธ. 2561 ระดับต่ ากว่า
ปริญญา อย่างครบวงจร  

    10. พัฒนาโมดูลส าหรับผู้เรียน และ
ผู้สอน ตั้งแตเ่ข้าระบบ การถ่ายทอด
ความรู้ และประสบการณ์ จนถึงการ
ประเมินผลการศึกษา 

      ฝ่ายวิชาการฯ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1.1.7 พัฒนาหลักสูตร หรือ สัมฤทธิบัตร 
ที่มุ่งเน้นพัฒนาฐานสมรรถนะของแต่ละ
บุคคลที่ตอบสนองต่อการท างาน การ
ด าเนินชีวิต ท้องถิ่น พ้ืนท่ี ให้มากขึ้น  

    11. พัฒนาหลักสูตร Non degree และ
โมดลูการสอนตามฐานสมรรถนะ  

      สาขาวิชา 
ส านักเทคโนโลยี
การศึกษา 
ส านักทะเบียนฯ 
ส านักการศึกษาต่อเน่ือง 

12. ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนเพื่อ
พัฒนาหลักสตูรเฉพาะในการพัฒนาผู้น า
ชุมชน 

      สาขาวิชา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

13. พัฒนาสัมฤทธิบัตร หรือพัฒนา
หลักสตูร reskill upskill ตามความ
ต้องการของบุคคล หน่วยงาน  

      สาขาวิชา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 20 ปี (2561-2580) 

ประเด็นยุทธ์ /
เป้าประสงค์ 

KPI กลยุทธ ์

25
61

-2
56

5 

25
66

-2
57

0 

25
71

-2
57

5 

25
76

-2
58

0 

แผนพัฒนาฯ ระยะ   5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 

กรอบกิจกรรม /โครงการ 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
66

 ข
ึ้นไ

ป ผู้รับผิดชอบ 

       14. พัฒนาหลักสูตรที่ ผู้เรยีนสามารถ
ออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอด
ชีวิต (Tailor your own study : TMP) 

      สาขาวิชา / ส านักวิชา 
การ / ส านักทะเบียนฯ 
/ ส านักบริการฯ 

1.1.8 สร้างแรงจูงใจ และกระตุ้น ให้เกิด
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดย
เน้นการมสี่วนร่วม การสร้างเครือข่าย 
และความคล่องตัวในการบริหารจดัการ 

    15. ปรับ / พัฒนา กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ให้เอื้อต่อการ
พัฒนา / บริหารจดัการหลักสูตรฐาน
สมรรถนะให้ยดืหยุ่น คล่องตัว  

      ส านักวิชาการ 
สาขาวิชา 
กองกฎหมาย 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

16. ปรับกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ประเมินผลทางวิชาการ ให้
จูงใจต่อการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 

      กองการเจ้าหน้าที ่
ส านักวิชากร 
สาขาวิชา 

1.1.19 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ มสธ.  
เพื่อเสรมิสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ มสธ. ให้กับนักศึกษา 
ผู้เรยีน ผู้สนใจทั่วไป 

    17. พัฒนาอุทยานการศึกษาให้เป็น
แหล่งเผยแพร่ปรัชญาการศึกษาทางไกล
ในเชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 

      ส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง (ฝ่ายอุทยาน
การศึกษา) 

1.1.10 พัฒนาสื่อการศึกษาให้เป็นแหล่ง
แบ่งปันทรัพยากรด้านการศึกษาแบบ
เปิด (Open Education Resources / 
Open Courseware : OER) 

    18. ศึกษา ก าหนดนโยบาย โครงสร้าง
พื้นฐาน  OER ของมหาวิทยาลัย ใน
รูปแบบสองภาษา และวางระบบ และ
กระบวนการจดัการ OER ของ
มหาวิทยาลยั 

      ส านักเทคโนโลยี
การศึกษา 
สาขาวิชา 
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แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 20 ปี (2561-2580) 

ประเด็นยุทธ์ /
เป้าประสงค์ 

KPI กลยุทธ ์

25
61

-2
56

5 

25
66

-2
57

0 

25
71

-2
57

5 

25
76

-2
58

0 

แผนพัฒนาฯ ระยะ   5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 

กรอบกิจกรรม /โครงการ 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
66

 ข
ึ้นไ

ป ผู้รับผิดชอบ 

 1.1-8 ระดับคะแนนของ
บัณฑิต  / ผู้เรยีน ที่
สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในหน้าท่ีการ
งานและ/หรือ 
ชีวิตประจ าวัน (ในระบบ 
นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย) 

การวัดและประเมินผล 
1.1.11 เปลี่ยนแปลงการวัดและ
ประเมินผล โดยมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิ / ผล
การเรยีนรู้ของนักศึกษา  / ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

    19. ปรับระบบการวดัและประเมนิผล
ของนักศึกษา / ผู้เรียน โดยการ
ประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic 
Assessment) ก่อนส าเร็จการศึกษา 

      ส านักทะเบียนฯ 
สาขาวิชา 
 

1.1.12 พัฒนาคลังสะสมหน่วยกิต (Credit 
Bank) หน่วยกิต ในการเทียบโอนความรู้ 
และประสบการณ์ เพื่อประโยชน์ในการ
สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

    20. พัฒนาคลังหน่วยกิต (Credit Bank) 
ส าหรับการการเทียบโอนความรู้ และ
ประสบการณ์ 

      คณะปฏิรูปฯ 
ส านักทะเบียนฯ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาความเข้มแข็งและความทันสมัยทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ และยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่สากลตามอัตลกัษณ์ของมหาวิทยาลัย 
2.1 เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ให้มีขีด

2.1-1 ร้อยละของการเข้า
สู่ต าแหน่งทางวิชาการของ

2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้
มีขีดความสามารถทางวิชาการใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

    1. ให้ทุนสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมวิชาการขององค์กรที่เป็นท่ี
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

      กองการเจ้าหน้าที ่
ส านักวิชาการ 
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แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 20 ปี (2561-2580) 
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ป ผู้รับผิดชอบ 

ความสามารถทาง
วิชาการใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

บุคลากรสายวิชาการตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
2.1-2 ร้อยละของบุคลากร
สายสนบัสนุนที ่
  

2.สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่ได้ปรับขีด
ความสามารถ เช่น การก าหนดไวใ้น
มาตรฐานภาระงาน การให้ค่าตอบแทน
พิเศษ/เงินรางวัล 
 
 
 
 

      สาขาวิชา 
กองการเจ้าหน้าที ่

 มีต าแหน่งที่สูงข้ึนตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
2.1-3 จ านวนบุคลากรที่
เป็นกรรมการในสมาคม
วิชาการ / วิชาชีพ 
2.1-4 จ านวนบุคลากร
สายวิชาการทีไ่ด้การ
รับรองตามเกณฑ์
มาตรฐาน PSF   

     3.สร้างกลุม่ขับเคลื่อนวิชาการภายใน
มหาวิทยาลยัที่แข็งแกร่ง 

      สภาวิชาการ 
สาขาวิชา 
 

2.2 เพื่อส่งเสริม
และสนบัสนุนการ
สร้างสรรคผ์ลงาน

2.2-1 จ านวนผลงานทาง
วิชาการของคณาจารย์ ท่ี
ได้รับรางวัล/ ใบประกาศ

2.2.1 ส่งเสริมให้มผีลงานวิชาการของ
คณาจารย์และนักศึกษาที่มีคณุภาพใน
จ านวนที่เพ่ิมขึ้น 

    4.สนับสนุนเงินรางวัลการเผยแพร่
ผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาของ
แผน ข. 

      ส านักบัณฑิตฯ 
สถาบันวิจัยฯ 
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ป ผู้รับผิดชอบ 

วิชาการของ
คณาจารย์ และ
นักศึกษาให้เป็นที่
ยอมรับและใช้
ประโยชนไ์ด้ใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

เกียรติคณุ (recognition)  
ในระดับชาติและ
นานาชาติ 
2.2-2 จ านวนผลงานทาง
วิชาการของนักศึกษา ที่
ได้รับรางวัล/ ใบประกาศ
เกียรติคณุ (recognition) 
ในระดับชาติและ
นานาชาติ 
2.2-3 สัดส่วนของผลงาน
ทางวิชาการประเภทอื่น 
ตามเกณฑ์ประกาศ กพอ. 
ต่อจ านวนอาจารย์ใน
สาขาวิชา/ส านัก 
2.2-4 จ านวนยอดขาย
ต ารา/เอกสารการสอน (ที่
ไม่เป็นเอกสารประจ าชุด
วิชา) 

5.สนับสนุนการท าวิจัยและนวัตกรรม
หลังปริญญาเอก 
 

      ส านักบัณฑิตฯ 
สถาบันวิจัยฯ 
 

6.สนับสนุนเงินรางวัลกรณีตีพิมพ์
เผยแพร่งานวิจยัในฐานข้อมูลสากล 

      สถาบันวิจัยฯ 
ส านักบัณฑิตฯ 
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แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 20 ปี (2561-2580) 
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ป ผู้รับผิดชอบ 

2.3 เพื่อสร้าง
ความผูกพันกับ
ภาคีเครือข่ายใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ ในการ
ร่วมมือและ
พัฒนาการเรียน
การสอน 

2.3-1 จ านวนภาคี
เครือข่ายที่มีกิจกรรม
ความร่วมมือในการ
พัฒนาการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง 
 
2.3-2 จ านวนภาคี
เครือข่ายใหม่ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 
 
2.3-3 จ านวนกิจกรรม
ความร่วมมือในการ
พัฒนาการเรียนการสอน
จากเครือข่ายภายนอกท้ัง
ในระดับชาติ / นานาชาต ิ

2.3.1 สนับสนุนให้มีความร่วมมือในการ
พัฒนาการเรียนการสอนกับภาคี
เครือข่ายในระดับชาติและนานาชาต ิ

    7.ส่งเสรมิการแลกเปลี่ยน คณาจารย์ 
นักวิจัย และนักศึกษา กับองค์กรที่
เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 

      สาขาวิชา 
ส านักบัณฑิตฯ 
งานวิเทศสัมพันธ์ 

8.สนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือ
ระหว่างภาคเีครือข่ายในการพัฒนาการ
เรียนการสอน 

      สาขาวิชา 
ส านักบัณฑิตฯ 
งานวิเทศสัมพันธ์ 

9.สนับสนุนการใช้ทรัพยากรการเรยีน
การสอนร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย 

      สาขาวิชา 
ส านักบริการฯ 
ส านักบัณฑิต 

10.สนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรยีนรู้เพื่อ
การพัฒนาการเรียนการสอนกับภาคี
เครือข่าย 

      สาขาวิชา 
ส านักเทคโนโลยี
การศึกษา 
ส านักทะเบียนฯ 

11. สนับสนุนการพัฒนาหลักสตูรระดับ
ต่างๆร่วมกับภาคีเครือข่าย ในระดบัชาติ
และนานาชาติ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและความเปลี่ยนแปลงตาม
สภาวการณ์ในปัจจุบัน 

      สาขาวิชา 
ส านักวิชาการ 
ส านักบัณฑิตฯ 
ส านักทะเบียนฯ 
งานวิเทศสัมพันธ์ 
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ป ผู้รับผิดชอบ 

2.4 เพื่อ
พัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ที่สะท้อนอัต
ลักษณ์การจัด
การศึกษาทางไกล
ให้สามารถเทียบ 
เคียงเกณฑ์
มาตรฐาน
อุดมศึกษาท้ังใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

2.4.1 ระดับการพัฒนา
ระบบการประกันคณุภาพ
ของมหาวิทยาลัยให้
สามารถเทียบเคยีงเกณฑ์
มาตรฐานอดุมศึกษาทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

2.4.1 พัฒนาระบบประกันคณุภาพ
การศึกษาให้สอดคล้อดกับบริบท
มหาวิทยาลยั หรือบริบทของแตล่ะ
สาขาวิชา / หลักสูตร  โดยมุ่งพัฒนาให้
เกิดการยอมรับในระดับสากล  

    12.ก าหนดทิศทางการประกันคณุภาพ
ของสาขาวิชา ให้เชื่อมโยงสู่เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่
เป็นเลิศ (Education Criteria for 
Performance Excellence – EdPEx) 

      ศูนย์ฯประกันคุณภาพ 
สาขาวิชา 

13.ยกระดับการประกันคุณภาพระดับ
หลักสตูร / สาขาวิชา สู่เกณฑ์มาตรฐาน 
AUN QA หรือเกณฑม์าตรฐานสมาคม
วิชาชีพ 

      ศูนย์ฯประกันคุณภาพ 
สาขาวิชา 

2.5 เพื่อพัฒนา
แพลตฟอร์มและ
สื่อการเรียนการ
สอนด้วย
เทคโนโลยีที่
ทันสมัย 
หลากหลาย
สอดคล้องความ 

2.5-1 ร้อยละแพลตฟอรม์
การเรยีนการสอน 
(Learning platform) 
ด้วยเทคโน 
โลยีที่ทันสมัย และ
เหมาะสมกับอัตลักษณ์
ของ มสธ. 

2.5.1 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการ
สอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ
เหมาะสมกับอัตลักษณ์ของ มสธ. 

    14. ศึกษาเพื่อจัดท าข้อก าหนดทาง
เทคนิคและคณุลักษณะของแพลตฟอร์ม 
ที่เหมาะสมกับอัตลักษณ์ของ มสธ.และ
สอดคล้องพฤติกรรมและผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 

      สาขาวิชา 
ส านักวิชาการ 
 

15.พัฒนาและจัดหาโปรแกรมเสรมิ 
(Plug-ins) ที่ทันสมัย และเหมาะสม
กับอัตลักษณ์ของ มสธ. 

      ส านักเทคโนโลยี
การศึกษา 
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ป ผู้รับผิดชอบ 

ต้องการของ
นักศึกษา ผู้เรียน 
และเหมาะสม
กับอัตลักษณ์ของ 
มสธ. 

2.5-2 ร้อยละของจ านวน
โปรแกรมเสริม (Plug-ins) 
ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของ มสธ. 

16.ประเมินประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มการเรียน
การสอน เพื่อพัฒนาปรับปรุง
แพลตฟอร์มการเรียนการสอน 
 

      สาขาวิชา 
ส านักวิชาการ 
 
 

 2.5-3 ร้อยละของจ านวน
สื่อการเรียนการสอนที่
ทันสมัย หลากหลาย และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักศึกษาต่อ
ชุดวิชาในหลักสูตร 
 
2.5-4 ร้อยละจ านวน
นักศึกษาเข้าใช้สื่อดิจิทัล
ในการจัดการเรียนการ
สอนต่อจ านวนนักศึกษาท่ี

2.5.2 พัฒนาสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้ 
รูปแบบ และประเภทของสื่อท่ี
สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรูข้อง
นักศึกษา ผู้เรียน เฉพาะกลุม่มากขึ้น 

    17. ศึกษาวิจัยพฤติกรรมการเรยีนรู้ของ
นักศึกษา และกลุม่เป้าหมาย พร้อม
พัฒนากระบวนการออกแบบสื่อท่ี
สอดคล้องกับสอดคล้องพฤติกรรมการ
เรียนรู้และผลลัพธ์ของนักศึกษา ผูเ้รียน 

      สาขาวิชา 
ส านักเทคโนโลยี
การศึกษา 

18.ผลิตสื่อสอดคล้องพฤติกรรมและ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียนเฉพาะกลุ่ม 
ในแต่ละชุดวิชา รายวิชา (Persona) 

      ส านักเทคโนโลยี
การศึกษา 
สาขาวิชา 

19. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่
ทันสมัย เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI), VR, 
AR 

      ส านักเทคโนโลยี
การศึกษา 
สาขาวิชา 
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แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 20 ปี (2561-2580) 

ประเด็นยุทธ์ /
เป้าประสงค์ 

KPI กลยุทธ ์
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5 
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0 
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5 
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-2
58

0 

แผนพัฒนาฯ ระยะ   5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 

กรอบกิจกรรม /โครงการ 

25
61

 

25
62

 

25
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25
64

 

25
65

 

25
66

 ข
ึ้นไ

ป ผู้รับผิดชอบ 

ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชา
นั้นๆ 

20. ประเมินประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอน
ที่ทันการณ์ เพื่อพัฒนาปรับปรุงสือ่การ
เรียนการสอน 
 
 
 
 

      ส านักเทคโนโลยี
การศึกษา 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาระบบบริการการศึกษาให้มีคุณภาพ และจัดกิจกรรม นักศกึษา / ผู้เรียน ท่ีส่งเสริมผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ และประสบการณ์ให้สอดคล้องกับทักษะใหม่ในอนาคต และคนไทย 4.0
  
3.1 เพื่อให้มีระบบ
บริการการศึกษาที่
สอดคล้องกับ
หลักสตูร /  ชุด
วิชา ความ
ต้องการของ
นักศึกษา / ผู้เรยีน 
และช่วงเวลาที่

ด้านบริการ 
3.1-1 ร้อยละของ
นักศึกษาลงทะเบียนทุก
ระดับเมื่อเทียบกับ
ประมาณการ  
 

3.1-2 ร้อยละการออก
กลางคันของนักศึกษา 

3.1.1 พัฒนาระบบบริการการศึกษาให้
เป็น Single Platform for Student
เพื่อลดการพึงพิงมหาวิทยาลัย และ
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

    1.พัฒนาโมดูลปฐมนิเทศการศึกษา
ทางไกลในระดับปรญิญาตร ี

      ส านักบริการฯ 
ส านักคอมพิวเตอร ์

2.พัฒนา STOU Web Portal       ส านักบริการฯ 
ส านักบัณฑิตฯ 
ส านักทะเบียนฯ 
ส านักเทคโนโลยี
การศึกษา 
ส านักคอมพิวเตอร ์
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แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 20 ปี (2561-2580) 

ประเด็นยุทธ์ /
เป้าประสงค์ 

KPI กลยุทธ ์
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61
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56

5 

25
66
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0 

25
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-2
57

5 

25
76

-2
58

0 

แผนพัฒนาฯ ระยะ   5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 

กรอบกิจกรรม /โครงการ 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
66

 ข
ึ้นไ

ป ผู้รับผิดชอบ 

เรียนอย่าง
เหมาะสม ท่ี
น าไปสู่การเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา และลด
การออกกลางคัน
ของนักศึกษา 

 

3.1-3 ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีส าเรจ็
การศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสตูร 
 

 

3.พัฒนาระบบบริการก่อนเรยีน ระหว่าง
เรียน และหลังเรียน 

      ส านักบริการฯ 

4.พัฒนาระบบการให้ค าปรึกษา 
(Recommendation System ) 

      คณะปฏิรูปฯ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1.2 พัฒนาระบบการให้บริการ
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรมการ
เรียนรู้ และผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละ
บุคคล 
 

    5.วิเคราะห์ข้อมลูพฤติกรรมการเรยีนรู้
ของนักศึกษา และน าผลการวิเคราะห์ไป
พัฒนา / ปรับปรุงระบบการบริการ
การศึกษาให้สอดคล้องกับลักษณะของ
นักศึกษา ผู้เรียน และช่วงเวลาของแต่
ละบุคคล 

      งานวิจัยสถาบันฯ 
คณะท างานพัฒนา
ระบบการให้บริการ
มสธ. 

 3.1-4 คะแนนเฉลีย่ความ
พึงพอใจของนักศึกษาและ
ผู้เรยีนต่อระบบการ
ให้บริการ 
 
 
 
 
 

3.1.3 เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้าง
พื้นฐานให้มั่นคง และพัฒนาการบริการ
นักศึกษาท่ีทันสมัยและเข้าถึงตัวบคุคล
มากขึ้น 

    6.ปรับปรุง / พัฒนาระบบไฟฟ้า 
โครงข่ายโทรศัพท์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ให้พร้อมรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

      งานอาคาร 
ศูนย์วิทยพัฒนา 

7. ปรับปรุงฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ
การให้บริการนักศึกษาให้ถูกต้อง 
ปลอดภัยและเชื่อมโยงกันเป็นระบบและ
สามาถใช้งานไดส้มบรูณ์ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมภิาค 

      ส านักวิชาการ 
ส านักทะเบียนฯ 
ส านักบัณฑิต 
ศูนย์สารสนเทศ 
ส านักคอมพิวเตอร ์
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แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 20 ปี (2561-2580) 

ประเด็นยุทธ์ /
เป้าประสงค์ 

KPI กลยุทธ ์
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แผนพัฒนาฯ ระยะ   5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 

กรอบกิจกรรม /โครงการ 

25
61

 

25
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25
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25
64

 

25
65

 

25
66

 ข
ึ้นไ

ป ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 

 

8. ขยายการให้บริการผ่านระบบออนไลน์
ให้มากขึ้น เช่น การลงทะเบียนและช าระ
เงิน การเพิ่ม / ถอน / โอน ชุดวิชา การ
เปลี่ยนชื่อ-สกุล-เปลี่ยนท่ีอยู่ การตรวจสอบ
ผลการศึกษา  การจองสนามสอบ 

      ส านักวิชาการ / ส านัก
ทะเบียนฯ / ส านัก
บัณฑิต / ส านักบริการฯ 
ศูนย์สารสนเทศ / ส านัก
คอมพิวเตอร์ / ศูนย์
วิทยพัฒนา 

3.1.4 ยกระดับการให้บริการ และ
พัฒนาสมรรถนะผู้ให้บริการใหเ้ปน็ไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
 

    9. พัฒนาระบบมาตรฐาน / ประกัน
คุณภาพการบริการตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล 

      ศูนย์สารสนเทศ / ส านัก
บริการฯ / ส านัก
ทะเบียนฯ / ส านัก
บัณฑิต / ศูนย์วิทยฯ 

10. จัดตั้งศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) 
ของมหาวิทยาลัย 

      ศูนย์สารสนเทศ 
งานประชาสัมพันธ์ 

       11. พัฒนาคุณภาพพฤติกรรมและ
สมรรถนะบริการสู่ความเป็นเลิศในการ
ให้บริการ (Service Excellent) 

      ศูนย์สารสนเทศ 
ส านักบริการฯ 
ส านักทะเบียนฯ 
ส านักบัณฑิตฯ 
ศูนย์วิทยพัฒนาฯ 

3.2 เพื่อให้ 
นักศึกษา ผู้เรียน 
มีทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเองตลอด

ด้านพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา ผู้เรียน 
3.2-1 ร้อยละของรายวิชา
ที่มีการปรับเปลี่ยน

3.2.1 ทบทวนและก าหนดคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของบัณฑติศึกษาทางไกลให้
สอดคล้องกับทักษะใหม่ในอนาคต  

    12.ทบทวนและก าหนดคณุลักษณะที่พึง
ประสงค์ของบัณฑิต มสธ.ให้สอดคล้อง
กับทักษะในศตวรรษท่ี 21 และคนไทย 
4.0  

      สาขาวิชา 
ส านักวิชาการ 
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แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 20 ปี (2561-2580) 

ประเด็นยุทธ์ /
เป้าประสงค์ 

KPI กลยุทธ ์
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แผนพัฒนาฯ ระยะ   5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 

กรอบกิจกรรม /โครงการ 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
66

 ข
ึ้นไ

ป ผู้รับผิดชอบ 

ชีวิต และมี
ความสามารถ
ปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ
โลก และสังคมได้
อย่างเหมาะสม 
 

กระบวนการเรียนการสอน
ที่สร้าง 
ประสบการณ์เรยีนรู้แบบ
ใหม่ท่ียกระดบัการเรียนรู้
ของนักศึกษา / ผู้เรียน 
 
3.2-2 ระดับคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของนักศึกษา / 
ผู้เรยีน มสธ. 
ที่สอดคล้องกับทักษะใน
อนาคต (ศตวรรษท่ี 21) 
และคนไทย 4.0 

3.2.2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของ
บัณฑิตใหเ้ป็นไปตามการก าหนด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 และคนไทย 4.0 

    13.ส่งเสริมการพัฒนารายวิชา / กิจกรรมท่ี
ช่วยพัฒนานักศึกษา ผู้เรียน ให้มี 
- ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
- ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี 
- ทักษะชีวิตและอาชีพ 
- ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย แต่มี
กรอบความคิดท่ีเป็นสากล  
(Global Thai) 
- ความสามารถด ารงชีวิตเรียนรู้ ท างาน 
และประกอบธุรกิจได้ ท้ังใน โลกจริง และ 
โลกเสมือน  
(Digital Thai) 

      สาขาวิชา 
ส านักบริการฯ 
ส านักบัณฑิตฯ 
ส านักเทคโนโลยี
การศึกษา 
ส านักคอมพิวเตอร ์

       - ความรู้และทักษะสูง มีความสามารถ
ในการรังสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้อยู่ได้ใน 
Global Digital Platform 
- จิตสาธารณะเกื้อกูล แบ่งปัน และ 
รับผิดชอบต่อส่วนรวม 
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พันธกิจที่  วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคคล ชุมชน สังคม และประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ 

พันธกิจ กรอบแผนพัฒนา มสธ. ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ แผนยุทธศาสตร์ มสธ. ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2561-2565) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

พันธกิจที่  วิจัย
พัฒนาองค์ความรู้ และ
นวัตกรรม เพื่อใช้ใน
การพัฒนาบุคคล 
ชุมชน สังคม และ
ประเทศ 
 

4. พัฒนาการวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือการสนับสนุนการ
เรียนการสอนทางไกลและการ
พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

4.1 เพ่ือพัฒนาระบบบริหารการวิจัย 
ส าหรับ  ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม 

4. พัฒนาการวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือการสนับสนุนการ
เรียนการสอนทางไกลและการ
พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

4.1 เพ่ือพัฒนาระบบบริหารการวิจัย 
ส าหรับ  ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม 

4.2 เพ่ือส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่
สนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล 

4.2 เพ่ือส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่
สนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล 

4.3 เพ่ือส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม
เชิงพาณิชย์ / พัฒนาชุมชน สังคม และ
ประเทศ 

4.3 เพ่ือส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม
เชิงพาณิชย์ / พัฒนาชุมชน สังคม และ
ประเทศ 

4.4 ยกระดับคุณภาพงานวิจัยสู่ระดับ
สากลเพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัย
เปิดที่มีงานวิจัยชั้นน าของโลก 

4.4 ยกระดับคุณภาพงานวิจัยสู่ระดับ
สากลเพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัย
เปิดที่มีงานวิจัยชั้นน าของโลก 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ KPI และค่าเป้าหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ / 

เป้าประสงค์ 
KPI เป้าหมาย ระยะ 20 ปี  

ระยะ 5 ปี 2566-2570 2571-2575 2576-2580 
2561-2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกลและการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 
4.1 เพื่อพัฒนาระบบบริหารการ
วิจัย ส าหรับ  ส่งเสริมงานวิจัยและ
นวัตกรรม 

4.1-1 ความส าเร็จของระบบฐานข้อมูลวิจัยและนักวิจัยผ่าน
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 

ระบบใช้งานได้เต็ม
รูปแบบ 

   

4.1-2 ระดับความส าเร็จของการจดัตั้งและบริหารกองทุนวิจัย
และนวัตกรรม 
 

มีการจัดท าระบบ และ
ระเบียบการบรหิาร
กองทุนฯ แล้วเสร็จ 

อุดหนุนทุนวิจัย
นวัตกรรมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 5  
จากทุนวิจัยท้ังหมด 

 อุดหนุนทุนวิจัย
นวัตกรรมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 8 
จากทุนวิจัยท้ังหมด 

อุดหนุนทุนวิจัย
นวัตกรรมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 10 
จากทุนวิจัยท้ังหมด 

4.2 เพื่อส่งเสริมงานวิจัยและ
นวัตกรรมทีส่นับสนุนการเรียนการ
สอนทางไกล 

4.2-1 จ านวนผลงานวิจัยท่ีสนับสนุนการเรยีนการสอนทางไกล 
(นับวันที่ท าสัญญา เมื่อมีหลักฐานที่อนุมัติทุน) 

60 
 
 

60 
 
 

65 
 
 

70 
 
 

4.2-2 ร้อยละของโครงการวิจัยทีส่นับสนุนการเรียนการสอน
ทางไกลแล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (ตามสัญญา) 

80 90 100 100 

4.2-3 จ านวนผลงานวิจัยทีเ่ป็นนวตักรรมที่สนับสนุนการเรียน
การสอนทางไกล (นับเรื่องที่แล้วเสร็จ) 

1 5 10 10 

4.3 เพื่อส่งเสริมงานวิจัยและ
นวัตกรรมเชิงพานิชย์ / พัฒนา
ชุมชน สังคม และประเทศ 

4.3-1จ านวนงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพานิชย์ / สังคม 
ในระดับชาติ และนานาชาต ิ

50 50 60 70 
 

4.3-2 ร้อยละของโครงการวิจัยทีส่นับสนุนการพัฒนาเชิงพานิชย์ 
/ พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด (ตามสัญญา) 

80 90 100 100 

4.3-3 จ านวนนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพานิช/สังคม
ในระดับชาติ และนานาชาต ิ

1 ผลงานต่อป ี 1 ผลงานต่อป ี 1 ผลงานต่อป ี 1 ผลงานต่อป ี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / 
เป้าประสงค์ 

KPI เป้าหมาย ระยะ 20 ปี  
ระยะ 5 ปี 2566-2570 2571-2575 2576-2580 

2561-2565 
4.4 ยกระดับคณุภาพงานวิจัยสู่
ระดับสากลเพื่อสนับสนุนการเป็น
มหาวิทยาลยัเปิดที่มีงานวิจยัชั้น
น าของโลก 
 

4.4-1 จ านวนของผลงานวิจัยท่ีไดต้ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับนานาชาต ิ

50 
 

55 
 

60 
 

65 
 

4.4-2 จ านวนการอ้างอิงผลงานวิจยัในระดับนานาชาติ(นับเป็น
จ านวนครั้ง)  

50 
 

60 
 

70 
 

80 
 

4.4-3 ร้อยละของผลงานวิจัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ า / 
นักวิจัย 

10 
 

15 20 25 

4.4-4 จ านวนงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากแหล่งทุน
ภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ นักวิจัย 

100,000 150,000 200,0000 250,0000 

4.4-5 จ านวนวิจัย/นวัตกรรมท่ีไดร้ับรางวัลในระดับชาต ิ 1 ผลงานต่อป ี 1 ผลงานต่อป ี 1 ผลงานต่อป ี 1 ผลงานต่อป ี

4.4-6 จ านวนอาจารย/์นักวิจัยแลกเปลี่ยน 1 2 2 2 
4.4-7 จ านวนโครงการวิจยัที่ท าร่วมกับนักวิจัยต่างประเทศ 1 โครงการต่อปี 1 โครงการต่อปี 1 โครงการต่อปี 1 โครงการต่อปี 
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เป้าประสงค์ KPI กลยุทธ์-แนวทาง ของแผนพัฒนา มสธ. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และการถ่ายทอดสู่กิจกรรม / โครงการ ที่จะด าเนินการในแผนพัฒนาฯ ระยะ   5 ปี 

(พ.ศ.2561-2565) 
แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 20 ปี (2561-2580) 

ประเด็นยุทธ์ /
เป้าประสงค์ 

OKR กลยุทธ ์

25
61

-2
56

5 

25
66

-2
57

0 

25
71

-2
57

5 

25
76

-2
58

0 

แผนพัฒนาฯ ระยะ   5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
กรอบกิจกรรม /โครงการ 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
66

 ข
ึ้นไ

ป ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกลและการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 
4.1 เพื่อพัฒนา
ระบบบรหิารการ
วิจัย ส าหรับ  
ส่งเสริมงานวิจัย
และนวัตกรรม 

4.1-1 ความส าเร็จของ
ระบบฐานข้อมลูวิจัยและ
นักวิจัยผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
 
4.1-2 ระดับความส าเร็จ
ของการจัดตั้งและบริหาร
กองทุนวิจัยและนวัตกรรม 

4.1.1 สร้างระบบและกลไกการ
ขับเคลื่อนการด าเนินการวิจัยและ
นวัตกรรม ของ มสธ.  

    1.จัดท าแผนพัฒนาการวิจยัและ
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย พร้อมจัดท า
หลักเกณฑ์การให้ทุนทีส่อดคล้องกบั
แผนการวิจัยของ มสธ. 

      สถาบันวิจัยฯ 
สาขาวิชา 
ส านักทะเบียน 
ส านักเทคโนโลยี
การศึกษา 

2.ปรับระเบียบและกลไกเพื่อส่งเสริม
ด าเนินการวิจยัและนวัตกรรม 

      สถาบันวิจัยฯ 
กองกฎหมาย 

3.จัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ 

      สถาบันวิจัยฯ 
 

4. จัดตั้งกองทุนวิจัยและนวัตกรรม       สถาบันวิจัยฯ 
กองกฎหมาย 

5.จัดตั้งสถาบันทรัพยส์ินทางปัญญา       สถาบันวิจัยและพัฒนา 

6.จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ
เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมให้
ครอบคลมุการเรียนการสอน พัฒนา
ชุมชน สังคม และประเทศ 

      สถาบันวิจัยฯ 
สาขาวิชา 
ส านักบัณฑิตศึกษา 
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แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 20 ปี (2561-2580) 
ประเด็นยุทธ์ /
เป้าประสงค์ 

OKR กลยุทธ ์

25
61

-2
56

5 

25
66

-2
57

0 

25
71

-2
57

5 

25
76

-2
58

0 

แผนพัฒนาฯ ระยะ   5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
กรอบกิจกรรม /โครงการ 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
66

 ข
ึ้นไ

ป ผู้รับผิดชอบ 

       7.พัฒนาระบบฐานข้อมูลวจิัยและ
นักวิจัยผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต และ
ฐานข้อมูลติดตามการตีพิมพ์วิจยัและ
นวัตกรรม 

      สถาบันวิจัยฯ 
ส านักคอมพิวเตอร ์

8.ปรับนโยบายการนับผลงานวิจัย/
วิชาการนับเฉพาะที่อาจารย์เป็นหวัหน้า
หรือผู้ร่วมโครงการ ไม่นับผลงานท่ี
ร่วมกับนักศึกษา 

      สถาบันวิจัยฯ 
สาขาวิชา 

4.1.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
วิจัยและนวตักรรม 

    9.ส่งเสรมิการสร้างนวัตกรทางการวิจัย       สาขาวิชา 
ส านักทะเบียนฯ 
ส านักเทคโนโลยี
การศึกษา 
สถาบันวิจัยฯ 

10.ปรับเปลี่ยน mind set นักวิจัย ให้
มุ่งเน้นการท าวิจัยนวัตกรรมเชิงสังคม 

      สถาบันวิจัยฯ 
สาขาวิชา 
ส านักทะเบียนฯ 
ส านักเทคโนโลยี
การศึกษา 
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แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 20 ปี (2561-2580) 
ประเด็นยุทธ์ /
เป้าประสงค์ 

OKR กลยุทธ ์

25
61

-2
56

5 

25
66

-2
57

0 

25
71

-2
57

5 

25
76

-2
58

0 

แผนพัฒนาฯ ระยะ   5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
กรอบกิจกรรม /โครงการ 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
66

 ข
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ป ผู้รับผิดชอบ 

4.2 เพื่อส่งเสริม
งานวิจัยและ
นวัตกรรมที่
สนับสนุนการ
เรียนการสอน
ทางไกล 

4.2-1 จ านวนผลงานวิจัย
ที่สนับสนุนการเรยีนการ
สอนทางไกล  
(นับวันที่ท าสัญญา เมื่อมี
หลักฐานที่อนุมัติทุน) 
4.2-2 ร้อยละของ
โครงการวิจัยทีส่นับสนุน
การเรยีนการสอนทางไกล
แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด (ตามสัญญา) 

4.2.1 ส่งเสริมงานวิจัยท่ีตอบโจทยค์วาม
ท้าทายการจัดการศึกษาทางไกลของ 
มสธ.  

    11.อุดหนุนงานวิจัยท่ีตอบโจทย์ความท้า
ทายการจัดการศึกษาทางไกลของ มสธ. 

      สาขาวิชา 
ส านักทะเบียน 
ส านักเทคโนโลยี
การศึกษา 
สถาบันวิจัยฯ 
 

4.2-3 จ านวนผลงานวิจัย
ที่เป็นนวัตกรรมที่
สนับสนุนการเรยีนการ
สอนทางไกล (นับเรื่องที่
แล้วเสร็จ) 

4.2.2 ส่งเสริมงานวิจัยท่ีเสรมิสร้าง
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบการจัด
การศึกษาทางไกล หรือพัฒนาการศึกษา
ไทย 

    12.ก าหนดขอบเขตนวัตกรรมการศึกษา
ทางไกลของ มสธ. 

      สถาบันวิจัยฯ 
สาขาวิชา 
ส านักทะเบียน 
ส านักเทคโนโลยี
การศึกษา 

13.อุดหนุนงานวิจัยเสรมิสร้างนวตักรรม
เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษา
ทางไกล หรือพัฒนาการศึกษาไทย 

      สถาบันวิจัยฯ 
สาขาวิชา 
ส านักทะเบียน 
ส านักเทคโนโลยี
การศึกษา 
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แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 20 ปี (2561-2580) 
ประเด็นยุทธ์ /
เป้าประสงค์ 

OKR กลยุทธ ์

25
61

-2
56

5 

25
66

-2
57

0 

25
71

-2
57

5 

25
76

-2
58

0 

แผนพัฒนาฯ ระยะ   5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
กรอบกิจกรรม /โครงการ 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
66

 ข
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ป ผู้รับผิดชอบ 

  4.2.3 ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
เพื่อพัฒนานวัตกรรมงานวิจยัการศึกษา
ทางไกล 
 

    14.ร่วมมือกับสถานศึกษา / สภา
การศึกษา  / ส านักงานประเมินผล
แห่งชาติ / สถานีโทรทัศนเ์พื่อการศึกษา 
เพื่อสร้างนวัตกรรมงานวิจัยด้าน
การศึกษา และการศึกษาทางไกล 

      สถาบันวิจัยฯ 
สาขาวิชา 
ส านักทะเบียน 
ส านักเทคโนโลยี
การศึกษา 

4.3 เพื่อส่งเสริม
งานวิจัยและ
นวัตกรรมเชิง
พานิชย์ / พัฒนา
ชุมชน สังคม และ
ประเทศ 

4.3-1จ านวนงานวิจัยท่ี
น าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พานิชย์ / สังคม ใน
ระดับชาติ และนานาชาต ิ
 
4.3-2 ร้อยละของ
โครงการวิจัยทีส่นับสนุน
การพัฒนาเชิงพานิชย์ / 
พัฒนาชุมชน สังคม และ
ประเทศแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด (ตาม
สัญญา) 
 

4.3.1 ส่งเสริมการวิจัยเกีย่วกับการ
ด าเนินงานหรือนโยบายของรัฐ เพือ่
น ามาเป็นข้อเสนอแนะต่อสังคมและ
รัฐบาลในการรองรับการด าเนินการด้าน
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

    15.ส่งเสริมการวิจัยนโยบายสาธารณะ        สถาบันวิจัยฯ 
สาขาวิชา 
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แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 20 ปี (2561-2580) 
ประเด็นยุทธ์ /
เป้าประสงค์ 

OKR กลยุทธ ์

25
61

-2
56

5 

25
66

-2
57

0 

25
71

-2
57

5 

25
76

-2
58

0 

แผนพัฒนาฯ ระยะ   5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
กรอบกิจกรรม /โครงการ 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
66

 ข
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ป ผู้รับผิดชอบ 

 4.3-3 จ านวนนวัตกรรมที่
น าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พานิช/สังคมในระดับชาติ 
และนานาชาต ิ

4.3.2 สนับสนุนให้บุคลากรเสนอขอรับ
แหล่งทุนหน่วยงานภายนอก  

    16.จัดท าข้อมูลแหล่งทุนภายนอก พร้อม
ช่องทางการเผยแพร่ และประชาสมัพันธ์  
/ ช้ีแจงการขอรับทุนจากแหล่งทุน
ภายนอก 

      สถาบันวิจัยฯ 
 

4.3.3 ร่วมมือกับท้องถิ่น พ้ืนท่ี เพื่อ
พัฒนานวัตกรรม องค์วามรู้ใหม่ด้าน
สังคมศาสตร์ทีมุ่่งเน้นการวิจัยเชิงพื้นที่  

    17.ส่งเสริมงานวิจยัเชิงบูรณาการ ที่ตอบ
โจทย์ นวัตกรรม ท้องถิ่น พ้ืนท่ี และ
สังคม  
 

      สาขาวิชา 
ส านักเทคโนโลยี
การศึกษา 
สถาบันวิจัยฯ 

4.3.4 สนับสนุน จูงใจให้ตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนา
ชุมชน สังคม และประเทศ ในวารสาร
มากกว่าการน าไปเสนอในที่ประชุม
วิชาการ 

    18.ปรับระบบค่าตอบแทน เงินสมนาคุณ
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ท่ี
ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน สังคม 
และประเทศ 

      สถาบันวิจัยฯ 
กองกฎหมาย 

4.4 ยกระดับ
คุณภาพงานวิจัยสู่
ระดับสากลเพื่อ
สนับสนุนการเป็น
มหาวิทยาลยัเปิด
ที่มีงานวิจัยช้ันน า
ของโลก 

4.4-1 จ านวนของ
ผลงานวิจัยท่ีได้ตีพมิพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับ
นานาชาติ 
 
 

4.4.1 ปรับระบบค่าตอบแทน เงิน
สมนาคณุ การสร้างผลงานวิจัยและ
เผยแพรผ่ลงานวิจยัเป็น
ภาษาต่างประเทศ เพื่อจูงใจนักวิจยัผลติ 
และเผยแพร่ มากข้ึนรวมถึงจ านวนครั้ง
ในอ้างการอิงผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติให้มากขึ้นด้วย 

    19.ปรับระบบค่าตอบแทน เงินสมนาคุณ 
การสร้างผลงานวิจยัและเผยแพร่
ผลงานวิจัยเป็นภาษาต่างประเทศ 

      สถาบันวิจัยฯ 
กองกฎหมาย 
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แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 20 ปี (2561-2580) 
ประเด็นยุทธ์ /
เป้าประสงค์ 

OKR กลยุทธ ์

25
61

-2
56

5 

25
66

-2
57

0 

25
71

-2
57

5 

25
76

-2
58

0 

แผนพัฒนาฯ ระยะ   5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
กรอบกิจกรรม /โครงการ 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
66

 ข
ึ้นไ

ป ผู้รับผิดชอบ 

 4.4-2 จ านวนการอ้างอิง
ผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติ 
(นับเป็นจ านวนครั้ง)  
4.4-3 ร้อยละของ
ผลงานวิจัยต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า / นักวิจยั 
4.4-4 จ านวนงบประมาณ
ที่ได้รับสนับสนุนจากแหล่ง
ทุนภายนอกต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและ 
นักวิจัย 
4.4-5 จ านวนวิจัย/
นวัตกรรมทีไ่ดร้ับรางวัลใน
ระดับชาต ิ
4.4-6 จ านวนอาจารย์/
นักวิจัยแลกเปลี่ยน 
4.4-7 จ านวน
โครงการวิจัยที่ท าร่วมกับ
นักวิจัยต่างประเทศ 

4.4.2 สร้างเครือข่ายดา้นการวิจัยของ
มหาวิทยาลยัในต่างประเทศ เพ่ือเพิ่ม
ศักยภาพการตีพิมพ์ การเผยแพร่
ผลงานวิจัยใหไ้ด้มาตรฐานสากล 

    20.ร่วมมือกับบหน่วยงานหรือสถาบัน
อื่นในต่างประเทศท างานวิจัยร่วมกัน 

      สาขาวิชา 
สถาบันวิจัยฯ 
 

21.แลกเปลี่ยนนักวิจยั / นักศึกษา  
(Research fellow) ระหว่างสถาบัน 
เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย 

      สาขาวิชา 
สถาบันวิจัยฯ 

4.4.3 เพิ่มผลผลิตงานวิจยัที่เผยแพร่
ระดับนานาชาติด้วยระบบ coaching 

    22.ส่งเสริมกจิกรรม coaching ระหว่าง
นักวิจัย เพื่อผลผลติงานวิจัยที่เผยแพร่
ระดับนานาชาต ิ

      สถาบันวิจัยฯ 
สาขาวิชา 
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พันธกิจที่  บริการวิชาการ เพื่อบูรณาการความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศให้มั่งคั่ง และยั่งยืน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ 

พันธกิจ กรอบแผนพัฒนา มสธ. ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2561-2565) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

 บริการวิชาการ 
เพื่อบูรณาการความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
สังคม และประเทศให้
ม่ังคั่ง และยั่งยืน 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมเชิง
บูรณาการ 

5.1 เพ่ือให้มีระบบ และการบริการ
วิชาการแก่สังคมที่มีคุณภาพ ที่บุคคล 
ชุมชน สามารถบูรณาการความรู้ไปใช้
ประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม ให้เข้มแข็ง
และยั่งยืน 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมเชิงบูรณา
การ 

5.1 เพ่ือให้มีระบบ และการบริการ
วิชาการแก่สังคมที่มีคุณภาพ ที่บุคคล 
ชุมชน สามารถบูรณาการความรู้ไปใช้
ประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม ให้
เข้มแข็งและยั่งยืน 

6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และ
จัดบริการวิชาการแก่สังคมโดยเน้น
การมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม 
 

6.1  เพื่อให้เกิดชุมชน สังคมแห่งการ
เรียนรู้ และสังคมฐานความรู้ 

6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และ
จัดบริการวิชาการแก่สังคมโดยเน้น
การมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม 

6.1  เพื่อให้เกิดชุมชน สังคมแห่งการ
เรียนรู้ และสังคมฐานความรู้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ KPI และค่าเป้าหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ / 

เป้าประสงค์ 
KPI เป้าหมาย ระยะ 20 ปี  

ระยะ 5 ปี 2566-2570 2571-2575 2576-2580 
2561-2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการให้บริการวิชาการแก่สังคมเชิงบูรณาการ 
5.1  เพื่อให้มีระบบ และการ
บริการวิชาการแกส่ังคมที่มี
คุณภาพ ท่ีบุคคล ชุมชน สามารถ
บูรณาการความรู้ไปใช้ประโยชน์
ต่อการพัฒนาสังคม ให้เขม้แข็ง
และยั่งยืน 

5.1-1 ระดับความส าเร็จของการพฒันาระบบและฐานข้อมลูการ
บริการวิชาการแกส่ังคม 

1 ระบบ (พื้นฐาน) 
และระบบย่อย 

ที่จ าเป็น 

พัฒนาระบบย่อย 
ให้สมบูรณ ์

 

ดูแลรักษาระบบใหเ้กิด
ความต่อเนื่อง 

ดูแลรักษาระบบใหเ้กิด
ความต่อเนื่อง 

5.1-2 จ านวนโครงการบริการวิชาการ / วิชาชีพท่ีบูรณาการกบั
การเรยีนการสอน 

12 24 
(สะสม) 

36 
(สะสม) 

50 
(สะสม) 

5.1-3 จ านวนโครงการบริการวิชาการ / วิชาชีพเชิงบูรณาการ ที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศใหเ้ข้มแข็ง
และยังยืน 

3 โครงการ/กิจกรรม  5 โครงการ/กิจกรรม 
(สะสม) 

10 โครงการ/กิจกรรม 
(สะสม) 

18 โครงการ/กิจกรรม  
(ลงตามศวน.มสธ.) 

(สะสม) 
5.1-4 ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการบริการวิชาการ
แก่สังคมของมหาวิทยาลยั 

มากขึ้นไป มากขึ้นไป มากขึ้นไป มากขึ้นไป 

5.1-5 จ านวนชุมชนที่เกิดความยั่งยืนในการด าเนินงานจากการ
ได้รับบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

5 ชุมชน 
(สะสม) 

10 ชุมชน 
(สะสม) 

15 ชุมชน 
(สะสม) 

20 ชุมชน 
(สะสม) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และจัดบริการวิชาการแก่สังคมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชมุชน สังคม 
6.1 เพื่อให้เกิดชุมชน สังคมแห่ง
การเรยีนรู้ และสังคมฐานความรู ้

6.1-1 จ านวนแหล่งเรียนรู้*ของมสธ. ที่ส่งเสริมให้เกดิชุมชน 
สังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคมฐานความรู ้
(อาจอยู่ในรูปของช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ กไ็ด้) 

2 4 
(สะสม) 

8 
(สะสม) 

12 
(สะสม) 

6.1-2 จ านวนโครงการความร่วมมอืกับภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
องค์กรทางสังคม ท้ังในประเทศ / ต่างประเทศ ในการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม 

2 5 
(สะสม) 

7 
(สะสม) 

10 
(สะสม) 
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เป้าประสงค์ KPI กลยุทธ์-แนวทาง ของแผนพัฒนา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และการถ่ายทอดสู่กิจกรรม / โครงการ ที่จะด าเนินการในแผนพัฒนาฯ ระยะ  5 ปี (พ.ศ.

2561-2565) 
แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 20 ปี (2561-2580) 

ประเด็นยุทธ์ /
เป้าประสงค์ 

KPI กลยุทธ ์

25
61

-2
56

5 

25
66

-2
57

0 

25
71

-2
57

5 

25
76

-2
58

0 

แผนพัฒนาฯ ระยะ   5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
กรอบกิจกรรม /โครงการ 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
66

 ข
ึ้นไ

ป ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และจัดบริการวิชาการแก่สังคมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชมุชน สังคม 
5.1  เพื่อให้มี
ระบบ และการ
บริการวิชาการแก่
สังคมที่มีคณุภาพ 
ที่บุคคล ชุมชน 
สามารถบูรณาการ
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ต่อการ
พัฒนาสังคม ให้
เข้มแข็งและยั่งยืน 

5.1-1 ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนาระบบและ
ฐานข้อมูลการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

5.1.1 พัฒนากลไกการขับเคลื่อนงาน
บริการสังคม และพันธกิจสัมพันชุมชน
ให้มีเอกภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการงานบริการวิชาการแก่
สังคม 

    1. จัดตั้งส านักการศึกษาตลอดชีวิต       ส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง 

2. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ให้เอื้อต่อการ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการวิชาการ
แก่สังคมรูปแบบใหม ่

      คกก.บริการสังคม 
ส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง 
กองกฎหมาย 3.พัฒนาระบบและฐานข้อมูลการบริการ

วิชาการแก่สังคมเพื่อการตัดสินใจ 
      

4.พัฒนาระบบและแนวทางการ
บริหารงานบริการวิชาการแกส่ังคม 

      

5.1.2 ส ารวจความต้องการของชุมชน 
สังคม เพื่อก าหนดนโยบายบริการ
วิชาการสังคม พร้อมทั้งหลักเกณฑ์ / 
วัตถุประสงค์ของกองทุนพันธกิจสัมพันธ์
ชุมชน ให้ตอบสนองต้องการของชุมชน 
สังคม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ และอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั 

    5.ส ารวจความต้องการของชุมชน สังคม
เพื่อก าหนดนโยบายบริการวิชาการ
สังคม พร้อมทั้งหลักเกณฑ์ / 
วัตถุประสงค์ของกองทุนพันธกิจสัมพันธ์
ชุมชน 

      คกก.บริการสังคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 20 ปี (2561-2580) 
ประเด็นยุทธ์ /
เป้าประสงค์ 

KPI กลยุทธ ์

25
61

-2
56

5 

25
66

-2
57

0 

25
71

-2
57

5 

25
76

-2
58

0 

แผนพัฒนาฯ ระยะ   5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
กรอบกิจกรรม /โครงการ 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
66

 ข
ึ้นไ

ป ผู้รับผิดชอบ 

 5.1-2 จ านวนโครงการ
บริการวิชาการ / วิชาชีพ
ที่บูรณาการกับการเรียน
การสอน 

5.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม / 
โครงการบริการวิชาการที่บรูณาการกับ
การเรยีนการสอน 

    
 

6.การบริการวิชาการที่บูรณาการกับการ
เรียนการสอน 

      คกก.บริการสังคม 
สาขาวิชา 

5.1-3 จ านวนโครงการ
บริการวิชาการ / วิชาชีพเชิง
บูรณาการ ท่ีตอบสนองต่อ
การพัฒนาชุมชน สังคม และ
ประเทศให้เข้มแข็งและยัง
ยืน 
 
5.1-4 ระดับคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจต่อการบริการ
วิชาการแก่สังคมของ
มหาวิทยาลัย 
 
5.1-5 จ านวนชุมชนท่ีเกิด
ความยั่งยืนในการ
ด าเนินงานจากการได้รับ
บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 

5.1.4 ส่งเสริมกิจกรรม / โครงการท่ีส่งผล
กระทบต่อสังคมในวงกว้าง (กลุ่มเป้าหมาย
ของประเทศ) โดยใช้เครือข่ายศูนย์วิทย
พัฒนา (ศวน.) ชมรมนักศึกษา เป็นกลไกใน
การบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคม
ทุกภาคส่วนในแต่ละพื้นท่ี เพื่อให้ชุมชนฐาน
รากรวมถึงสังคม เกิดความเข้มแข็ง มั่นคง
และยั่งยืน 

    
 

7.การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน
รูปแบบต่างๆ 

      คกก.บริการสังคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

8. การพัฒนาบริการวิชาการ วิชาชีพ        
9.การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาผู้น าชุมชน       
10.การบริการวิชาการแก่สังคมตามศาสตร์
พระราชา 

      

11.การบริการสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

      

5.1.5 พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีบทบาทใน
การชี้น าแก้ไขปัญในประเด็นทางสัมคม 
ตามความองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญ
ของศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชา 

    
 

12.การจัดเวทีระดับชาติในการเสวนา / 
สัมมนา วิชาการในประเด็นท่ีเป็นวาระ
ส าคัญของประเทศ เพื่อหาแนวทางแก้ไข
และป้องกัน 

      คกก.บริการสังคม 
สาขาวิชา 

5.1.6 เพิ่มขีดความสามารถการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม ในลักษณะท่ีสร้างรายได้
ให้กับมหาวิทยาลัย 

    13.พัฒนา e-Testing  เพื่อบริการวิชาการ
การจัดสอบให้กับหน่วยงานภายนอก 

      คกก.บริการสังคม 
ส านักทะเบียนฯ 
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แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 20 ปี (2561-2580) 
ประเด็นยุทธ์ /
เป้าประสงค์ 

KPI กลยุทธ ์
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แผนพัฒนาฯ ระยะ   5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
กรอบกิจกรรม /โครงการ 
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61

 

25
62

 

25
63
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 ข
ึ้นไ

ป ผู้รับผิดชอบ 

       14. พัฒนาผู้บริหารหรือบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชนและผู้ประกอบการให้
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา
ประเทศ 4.0 

      คกก.บริการสังคม 
ส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง 
(ส านักการศึกษาตลอด
ชีวิต) 

15.ยกระดับคณุภาพการให้บริการห้อง
ผลิตรายการและโสตทัศนูปกรณ์ / 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอรเ์พื่อบริการ
วิชาการให้กับหน่วยงานภายนอก 

      คกก.บริการสังคม 
ส านักเทคโนยีทาง
การศึกษา 
 

16.พัฒนาบุคลากร / หน่วยงาน
ภายนอกให้มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมยั 

      คกก.บริการสังคม 
ส านักคอมพิวเตอร ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และจัดบริการวิชาการแก่สังคมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชมุชน สังคม 
6.1 เพื่อให้เกิด
ชุมชน สังคมแห่ง
การเรยีนรู้ และ
สังคมฐานความรู ้

6.1-1 จ านวนแหล่งเรียนรู้
ของมสธ. ที่ส่งเสริมให้เกิด
ชุมชน สังคมแห่งการ
เรียนรู้ และสังคม
ฐานความรู ้

6.1.1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลยัโดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
เป็นหุ้นส่วนส าคัญในการบูรณาการ
แหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ของชุมชน สังคม 

    1. จัดท าระบบและฐานข้อมลูแหลง่การ
เรียนรู้ของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงชุมชน
ท้องถิ่น ให้เชื่อมโยงกัน 

      คกก.บริการสังคม 
ส านักบรรณสารฯ 
ศูนย์วิทยพัฒนา 
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แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 20 ปี (2561-2580) 
ประเด็นยุทธ์ /
เป้าประสงค์ 

KPI กลยุทธ ์
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แผนพัฒนาฯ ระยะ   5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
กรอบกิจกรรม /โครงการ 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
66

 ข
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ป ผู้รับผิดชอบ 

  6.1.2 ร่วมกันของท้องถิ่น ชุมชน และ
สังคม ท้ังในส่วนของฐานข้อมูล และทุน
สนับสนุน พร้อมจัดสาระแหล่งเรียนรู้ให้
เหมาะสมสอดคล้องกับความสนใจและ
ความจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

    2.พัฒนาห้องสมุดและมุม มสธ. ให้เป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษาและชุมชนท่ีเชื่อมโยงความรู้
จากภายนอก  สากล และข้อมลูตา่ง ๆ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของทกุ
กลุ่มเป้าหมาย 

      คกก.บริการสังคม 
ส านักบรรณสารฯ 

3.ยกระดับโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของ
มหาวิทยาลยั (STOU Channel) ให้เป็น
โทรทัศน์เพื่อประชาชนและสังคมโดย
การเพิ่มการผลิตรายการทีเ่ป็นความรู้
ทั่วไป ความรู้เฉพาะด้าน ความรู้ในการ
อาชีพให้เพิ่มมากข้ึน 

      คกก.บริการสังคม 
ส านักเทคโนโลยีทาง
การศึกษา 
 

4.จัดท านิทรรศการออนไลน์เพื่อการ
เรียนรูโ้ดยเฉพาะวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

      คกก.บริการสังคม 
ส านักบรรณสารฯ 

5.พัฒนาคลังปัญญาต ารา มสธ. ให้เป็น
ศูนย์การเรียนรู้ทางไกลตามอัธยาศัย 

      คกก.บริการสังคม 
ส านักบรรณสารฯ 

6. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางไกล / 
เครือข่ายการเรยีนรู้ของแต่ละสาขาวิชา  

      คกก.บริการสังคม 
สาขาวิชา 
 



37 
 

แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 20 ปี (2561-2580) 
ประเด็นยุทธ์ /
เป้าประสงค์ 

KPI กลยุทธ ์
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แผนพัฒนาฯ ระยะ   5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
กรอบกิจกรรม /โครงการ 
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ป ผู้รับผิดชอบ 

 6.1-2 จ านวนโครงการ
ความร่วมมือกับภาครัฐ 
เอกชน ชุมชน องค์กรทาง
สังคม ท้ังในประเทศ / 
ต่างประเทศ ในการ
ให้บริการวิชาการแกส่ังคม 

6.1.3 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
บุคคล หน่วยงาน ชุมชน และองคก์รที่
เกี่ยวข้องทุกระดับให้มสี่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
ตั้งแต่ร่วมวางแผน ร่วมจัดกจิกรรม ร่วม
รับบริการ และร่วมตดิตามประเมนิผล 
จนถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่าง
คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ   

    7.พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ชุมชนสัมพันธ์ 

      
 
 

คกก.บริการสังคม 
ส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง 
(ส านักการศึกษาตลอด
ชีวิต) 

8.ร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
องค์กรทางสังคม ท้ังในประเทศ / 
ต่างประเทศ ในการให้บริการวิชาการแก่
สังคม 

     
 
 
 

คกก.บริการสังคม 
ส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง 
(ส านักการศึกษาตลอด
ชีวิต) 
สาขาวิชา 
ส านักเทคโนโลยี
การศึกษา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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พันธกิจที่  เรียนรู้ อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ 

พันธกิจ กรอบแผนพัฒนา มสธ. ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กรอบแผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2561-2565) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

 เรียนรู้ อนุรักษ์ 
ฟื้นฟู สืบสาน และ
เผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 

7. พัฒนาระบบงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริม
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน และเผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรมของไทย 

7.1 เพ่ือให้มีระบบ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ บุคลากร 
นักศึกษา ผู้เรียน และประชาชน มี
ค่านิยมท่ีดีงามและธ ารงไว้ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของ
ชาติ 

7. พัฒนาระบบงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู สืบสาน และเผยแพร่ศิลปะ
และวัฒนธรรมของไทย 

7.1 เพ่ือให้มีระบบ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ 
บุคลากร นักศึกษา ผู้เรียน และ
ประชาชน มีค่านิยมที่ดีงามและธ ารงไว้
ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของ
ชาติ 

8.ส่งเสริม ท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ นานาชาติ และพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

8.1 เพ่ือให้ บุคลากร นักศึกษา ผู้เรียน
และประชาชน มีค่านิยมที่ดีงามและธ ารง
ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์
ของชาติ และเกิดเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมที่
หลากหลาย เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ และ
การอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ 

8.ส่งเสริม ท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ นานาชาติ และพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

8.1 เพ่ือให้ บุคลากร นักศึกษา ผู้เรียน
และประชาชน มีค่านิยมที่ดีงามและ
ธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันเป็น
เอกลักษณ์ของชาติ และเกิดเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ และการอยู่ร่วมกันอย่าง
เข้าใจ 
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ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ KPI และค่าเป้าหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ / 

เป้าประสงค์ 
KPI เป้าหมาย ระยะ 20 ปี  

ระยะ 5 ปี 2566-2570 2571-2575 2576-2580 
2561-2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7. พัฒนาระบบงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สบืสาน และเผยแพร่ศิลปะและวฒันธรรมของไทย 
7.1 เพื่อให้มีระบบ และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่มี
ประสิทธิภาพ บุคลากร นักศึกษา 
ผู้เรยีน และประชาชน มีค่านิยมที่
ดีงามและธ ารงไว้ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์
ของชาติ 

7.1-1 ระดับความส าเร็จของวางระบบการจดัการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลยั 
ระดับที่ 1 = มีการปรับ กฎ ระเบยีบ / วางหลักเกณฑ์ / ก าหนด
นโยบายงานท านุบ ารุงฯ ที่ชัดเจน และสอดคล้องกับสถานการณ ์
ระดับที่ 2 = มีการปรับโครงสร้างองค์กร / โครงสร้างการ
บริหารงานท านุบ ารุงฯ ให้มีเอกภาพ 
ระดับที่ 3 = มีการบริหารกองทุนงานท านุบ ารุงฯ ที่พอเพียงต่อ
การสนับสนุนกืจกรรม / โครงการ 
ระดับที่ 4 = มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านงานท านุบ ารุงฯ 
เพื่อใช้ในการบริหารและตดัสินใจ 
ระดับที่ 5 = มีระบบการตดิตามผลการด าเนินโครงการท านุ
บ ารุงฯ เสนอมหาวิทยาลัย และน าผลการประเมินไปปรับปรุงปี
ถัดไป 

5 - - - 

7.1-2 จ านวนโครงการ / กิจกรรม ท่ีส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม 
ความมีวินัย จิตสาธารณะ / ท านบุ ารุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่เกิดประโยชน์และสร้างคณุค่าต่อชุมชนสังคม 
และประเทศชาต ิ

10 โครงการ/กิจกรรม  20 โครงการ/กิจกรรม 
(สะสม) 

25 โครงการ/กิจกรรม 
(สะสม) 

30 โครงการ/กิจกรรม  
(สะสม) 

7.1-3 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ / กิจกรรม / เข้าชมการด าเนินงานตามพันธ-กิจ
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 
 

80 85 90 90 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / 
เป้าประสงค์ 

KPI เป้าหมาย ระยะ 20 ปี  
ระยะ 5 ปี 2566-2570 2571-2575 2576-2580 

2561-2565 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8.ส่งเสริม ท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ นานาชาติ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
8.1 เพื่อให้ บุคลากร นักศึกษา 
ผู้เรยีนและประชาชน มีค่านิยมที่ดี
งามและธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒน- 
ธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 
และเกดิเรยีนรู้ศลิปวัฒนธรรมที่
หลากหลาย เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ และการอยูร่่วมกัน
อย่างเข้าใจ 

8.1-1 จ านวนโครงการ/กิจกรรม/สื่อสรา้งสรรค์ ที่ส่งเสริมการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างวัฒนธรรมระดับชาติ ภมูิภาคอาเซียน 
และสากล 

- 2 2 2 

8.1-2 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและประชาชนท่ีเข้าชม
แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

80 85 85 85 
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เป้าประสงค์ KPI กลยุทธ์-แนวทาง ของแผนพัฒนา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และการถ่ายทอดสู่กิจกรรม / โครงการ ที่จะด าเนินการในแผนพัฒนาฯ ระยะ   5 ปี (พ.ศ.

2561-2565) 
แผนยุทธพัฒนา มสธ. ระยะ 20 ปี (2561-2580) 

ประเด็นยุทธ์ /
เป้าประสงค์  

KPI กลยุทธ ์

25
61

-2
56

5 

25
66

-2
57

0 

25
71

-2
57

5 

25
76

-2
58

0 

แผนพัฒนาฯ ระยะ   5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
กรอบกิจกรรม /โครงการ 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
66

 ข
ึ้นไ

ป ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7. พัฒนาระบบงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สบืสาน และเผยแพร่ศิลปะและวฒันธรรมของไทย 

7.1 เพื่อให้มีระบบ 
และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่มี
ประสิทธิภาพ 
บุคลากร 
นักศึกษา ผู้เรียน 
และประชาชน มี
ค่านิยมที่ดีงาม
และธ ารงไว้ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรมอัน
เป็นเอกลักษณ์
ของชาติ 

7.1-1 ระดับความส าเร็จ
ของวางระบบการจัดการ
ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัย 

7.1.1 ปรับปรุง / พัฒนากลไกงานท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหเ้ป็นระบบ 
มีเอกภาพ และประสิทธิภาพ 

    1. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ให้เอื้อต่อการ
เพิ่มประสิทธภิาพการจัดการงานท านุ
บ ารุงศิลปและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย 

      คกก.ท านุบ ารงฯ 
ส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง  
(ฝ่ายอุทยานการศึกษา) 

2.พัฒนาระบบและแนวทางการ
บริหารงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

      

3.พัฒนาระบบและฐานข้อมลูการงานท านุ
บ ารุงฯ เพื่อการตัดสินใจ 

      

4.จัดต้ังส านักงานอทุยานการศึกษารัชมัง
คลาภิเษก 

      

7.1-2 จ านวนโครงการ / 
กิจกรรม ท่ีส่งเสรมิ 
คุณธรรม จรยิธรรม ความ
มีวินัย จิตสาธารณะ / 
ท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม
และภมู ิ
 

7.1.2 สนับสนุนกิจกรรม / โครงการ ท่ี
ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม ความมีวินัย 
จิตสาธารณะ / ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่นที่
เกิดประโยชน์และสร้างคุณคา่ต่อชุมชน
สังคม และประเทศชาต ิ

    5.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย 
จิตสาธารณะ 

      คกก.ท านุบ ารงฯ 
ส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง  
(ฝ่ายอุทยานการศึกษา) 

6.ส่งเสรมิท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดประโยชนแ์ละ
สร้างคณุค่าต่อชุมชนสังคม และ
ประเทศชาต ิ
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แผนยุทธพัฒนา มสธ. ระยะ 20 ปี (2561-2580) 
ประเด็นยุทธ์ /
เป้าประสงค์  

KPI กลยุทธ ์

25
61

-2
56

5 

25
66

-2
57

0 

25
71

-2
57

5 

25
76

-2
58

0 

แผนพัฒนาฯ ระยะ   5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
กรอบกิจกรรม /โครงการ 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
66

 ข
ึ้นไ

ป ผู้รับผิดชอบ 

       7.พัฒนาคลังสารสนเทศระดับท้องถิ่น
และระดับชาต ิ

      คกก.ท านุบ ารุงฯ 
ส านักบรรณสารฯ 
ศูนย์วิทยพัฒนา 

8.พัฒนาห้องพระปกเกล้า ศาลาพุม่ข้าว
บิณฑ์ให้เป็นแหล่งเชิดชูสถาบัน
พระมหากษตัริย์ และส่งเสรมิความรู้ 
ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

      คกก.ท านุบ ารงฯ 
ส านักบรรณสาร 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  
(ฝ่ายอุทยานการศึกษา) 

9.ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรยี์รชักาล
ที่ 9 

      คกก.ท านุบ ารงฯ 
ส านักการศึกษาต่อเน่ือง  
(ฝ่ายอุทยานการศึกษา) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8.ส่งเสริม ท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ นานาชาติ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
8.1 เพื่อให้ 
บุคลากร 
นักศึกษา ผู้เรียน
และประชาชน มี
ค่านิยมที่ดีงาม
และธ ารงไว้ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

8.1-1 จ านวนโครงการ/
กิจกรรม/สื่อสร้างสรรค์ ที่
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ะหว่างวัฒนธรรม
ระดับชาติ ภูมิภาค
อาเซียน และสากล 

8.1.1 พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเป็นอัตลักษณ์
มหาวิทยาลยั 

    1.พัฒนานนทบุรีศึกษา ให้เป็นคลงั
ความรู้ และภูมิปญัญาท้องถิ่นของ
จังหวัด 

      คกก.ท านุบ ารงฯ 
ส านักบรรณสาร 
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แผนยุทธพัฒนา มสธ. ระยะ 20 ปี (2561-2580) 
ประเด็นยุทธ์ /
เป้าประสงค์  

KPI กลยุทธ ์

25
61

-2
56

5 

25
66

-2
57

0 

25
71

-2
57

5 

25
76

-2
58

0 

แผนพัฒนาฯ ระยะ   5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
กรอบกิจกรรม /โครงการ 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
66

 ข
ึ้นไ

ป ผู้รับผิดชอบ 

อันเป็นเอกลักษณ์
ของชาติ และเกิด
เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม 
ที่หลากหลาย เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ 
และการอยู่ร่วมกัน
อย่างเข้าใจ 

8.1-2 ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาและ
ประชาชนท่ีเข้าชมแหล่ง
เรียนรูด้้านศลิปวัฒนธรรม 

     2.ส่งเสรมิความร่วมมือพัฒนาอุทยาน
การศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า 
วิถีชีวิตความเป็นมาในอดตีของท้องถิ่น
และวัฒนธรรมร่วมสมยั และแหลง่
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

      คกก.ท านุบ ารงฯ 
ส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง (ฝ่ายอุทยาน
การศึกษา) 

3.พัฒนาศูนย์การเรยีนรู้ทางไกล ดา้น
การอนุรักษ์ สืบสานประเพณี ศลิปะและ
วัฒนธรรม ท่ีสามารถเช่ือมโยงข้อมูล
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติ 
และสากล 

      คกก.ท านุบ ารงฯ 
สาขาวิชา 

8.1.2 บูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการ / 
วิจัยสู่งานท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมไทย
และอาเซียน 

    4.บูรณาการงานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

      คกก.ท านุบ ารงฯ 
สาขาวิชา 
ส านักการศึกษาต่อเน่ือง 
(ฝ่ายอุทยานการศึกษา) 5.น าข้อค้นพบจากงานวิจัยสู่การท าบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
      

6.ส่งเสริมงานวิจัยท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้
วัฒนธรรมท่ีหลากหลายทั้งไทยและอาเซียน 

      

8.1.3 น าเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มาพัฒนาสื่อ
เพื่อการเรียนรู้ และเพิ่มช่องทางการ
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมให้หลากหลาย
สู่ระดับสากล 

    7.ผลิตส่ือสร้างสรรค์ / นิทรรศการออนไลน์ 
เพื่อการเรียนรู้ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ไทย อาเซียน และสากล 

      คกก.ท านุบ ารงฯ 
ส านักเทคโนโลยีทาง
การศึกษา 
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แผนยุทธพัฒนา มสธ. ระยะ 20 ปี (2561-2580) 
ประเด็นยุทธ์ /
เป้าประสงค์  

KPI กลยุทธ ์

25
61

-2
56

5 

25
66

-2
57

0 

25
71

-2
57

5 

25
76

-2
58

0 

แผนพัฒนาฯ ระยะ   5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
กรอบกิจกรรม /โครงการ 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
66

 ข
ึ้นไ

ป ผู้รับผิดชอบ 

  8.1.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ผ่าน
ศูนย์วิทยพัฒนา หรือความร่วมมือระดับ
สถาบัน กับองค์กรภาครัฐ เอกชนและ
ภาคสังคม รวมไปถึงระดับภูมิภาคและ
นานาชาติเพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลีย่น
เรียนรู้และสร้างความเข้าใจในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมร่วมกัน 

    8.ส่งเสรมิความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 
เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้ทางวัฒนธรรม
ร่วมกัน 

      คกก.ท านุบ ารงฯ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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พันธกิจที่  พัฒนาองค์กรให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ 

พันธกิจ กรอบแผนพัฒนา มสธ. ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กรอบแผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2561-2565) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

 พัฒนาองค์กรให้
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และ
มีธรรมาภิบาล 

9. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือ
มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์
สูงและมธีรรมาภิบาล 

9.1 เพ่ือขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 
และบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิ
บาลทุกภาคส่วน 

ที่ 9. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อ
มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
และมีธรรมาภิบาล 

9.1 เพ่ือขับเคลื่อนสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูง และบริหารจัดการภายใต้
หลักธรรมาภิบาลทุกภาคส่วน 

9.2 เพ่ือให้หน่วยวิสาหกิจสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้  

9.2 เพ่ือให้หน่วยวิสาหกิจสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ 

9.3 เพ่ือสร้างความมั่นคงทางการเงินที่จะ
ท าให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาได้
อย่างยั่งยืน 

9.3 เพ่ือสร้างความมั่นคงทางการเงินที่
จะท าให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาได้
อย่างยั่งยืน 

10. พัฒนาองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ที่เป็น
สากล 

10.1 เพ่ือพัฒนาระบบบริหาร ทรัพยากร
บุคคล  ให้เป็นมาตรฐานสากล บุคลากรมี
สมรรถนะสูง และเป็นองค์กรแห่ง
ความสุข 

ที่ 10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือมุ่งสู่การเป็น
องค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 

10.1 เพ่ือพัฒนาระบบบริหาร ทรัพยากร
บุคคล  ให้เป็นมาตรฐานสากล บุคลากร
มีสมรรถนะสูง และเป็นองค์กรแห่ง
ความสุข 
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พันธกิจ กรอบแผนพัฒนา มสธ. ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กรอบแผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2561-2565) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
 11. พัฒนาระบบเทคโนโลยี เพื่อ

รองรับ Digital University for 
Personalized lifelong Learning 
(PLL) 

11.1 เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีมาตรฐานและทันสมัย
ส าหรับใช้ในการบริหาร การบริการ และ
การจัดการเรียนการสอนทางไกลที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
และองค์กร 

ที่ 11. พัฒนาระบบเทคโนโลยี เพื่อ
รองรับ Digital University for 
Personalized lifelong Learning 
(PLL) 

11.1 เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีมาตรฐานและทันสมัย
ส าหรับใช้ในการบริหาร การบริการ และ
การจัดการเรียนการสอนทางไกลที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
และองค์กร 

12. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านกายภาพที่เอ้ือต่อการ
ท างานและการเรียนรู้ เพื่อเป็น 
มหาวิทยาลัยยั่งยืน(Sustainable 
University) 

12.1 เพื่อให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
กายภาพ ที่สนับสนุนเการเป็น 
มหาวิทยาลัยยั่งยืน (Sustainable 
University) 

12. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านกายภาพที่เอ้ือต่อการ
ท างานและการเรียนรู้เพ่ือเป็น 
มหาวิทยาลัยที่เป็น Smart 
Campusและ Green and Clean 
University 

12.1 เพื่อให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้าน
กายภาพท่ีสนับสนุนการ มหาวิทยาลัยที่
เป็น Smart Campus และเป็น Green 
and Clean University 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ KPI และค่าเป้าหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ / 

เป้าประสงค์ 
KPI เป้าหมาย ระยะ 20 ปี  

ระยะ 5 ปี 2566-2570 2571-2575 2576-2580 
2561-2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีผลสมัฤทธิส์ูงและมธีรรมาภิบาล 
9.1 เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัที่มุ่งสู่การเป็นองค์กร
ที่มีผลสัมฤทธิ์สูง และบริหาร
จัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลทกุ
ภาคส่วน 

9.1-1 ร้อยละของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment) 

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 92 ร้อยละ 93 ร้อยละ 95 

9.1-2 ร้อยละความส าเรจ็ของโครงการตามยุทธศาสตร์ระดับ
มหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

9.1-3 ร้อยละของระดับการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร (Brand 
STOU) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

9.2 เพื่อให้หน่วยวิสาหกิจสามารถ
พึ่งพาตนเองได ้

9.2-1 ระดับความส าเร็จของการวางระบบการบริหารวิสาหกิจ 
ระดับท่ี 1 = มีการพัฒนามาตรฐานบริการ และปรับระบบรายงาน
ทางการเงินของหน่วยวิสาหกิจในมาตรฐานเดียวกัน 
ระดับท่ี 2 = มีการวิเคราะห์ต้นทุนและวางระบบควบคุมงานการคลัง 
พัสดุ ของหน่วยวิสาหกิจ 
ระดับท่ี 3 = มีการปรับระเบียบ และประกาศ ของหน่วยวิสาหกิจ 
ระดับท่ี 4 = มีการปรับโครงสร้างองค์กรของหน่วยวิสาหกิจอย่าง
เหมาะสม 
ระดับท่ี 5 = มีกิจกรรม / โครงการ การขยายหรือช่องทางการ
จ าหน่าย / การบริการ /การเพิ่มเครือข่าย ท่ีส่งเสริมให้เกิดรายได้มาก
ขึ้น 

ระดับ 5    

9.2-2 อัตราก าไร (Profit Margin) เป็นไปตามเป้าหมายของแตล่ะหนว่ยงาน 
9.2-3 ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากหน่วยวิสาหกจิ เป็นไปตามเป้าหมาย

ของแต่ละหน่วยงาน 
ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกป ี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / 
เป้าประสงค์ 

KPI เป้าหมาย ระยะ 20 ปี  
ระยะ 5 ปี 2566-2570 2571-2575 2576-2580 

2561-2565 
9.3 เพื่อสร้างความมั่นคงทางการ
เงินท่ีจะท าให้มหาวิทยาลัย
สามารถพัฒนาได้อยา่งยั่งยืน 

9.3-1 ระดับความส าเร็จของการวางระบบการบริหารเงินรายได้
และทรัพยส์ินของมหาวิทยาลัย 
ระดับที่ 1 = มีการจดัท าข้อบังคับว่าด้วยการบริหารเงินรายได้
และทรัพยส์ินของมหาวิทยาลัย 
ระดับที่ 2 = มีการปรับปรุงระเบียบ ประกาศ ภายใต้ข้อบังคับฯ 
ว่าด้วยการบริหารเงินรายได ้
ระดับที่ 3 = มีการจดัจ้าง บลจ.  น ารายได้ไปหาประโยชน์ 

3    

9.3-2 ระดับความส าเร็จของการวางระบบการบริหารกองทุน
ของมหาวิทยาลัย 
ระดับท่ี 1 = จัดท าระเบียบการบริหารกองทุนของมหาวิทยาลัย 
ระดับท่ี 2 = มีการปรับระบบวางแผนงบประมาณแบบกองทุน 
ระดับท่ี 3 = มีการจัดท าระบบต้นทุนต่อหลักสูตรและต้นทุนต่อหัว 
ระดับท่ี 4 = มีการปรับปรุงระบบ 3 มิติ เพื่อรองรับการท า
งบประมาณแบบกองทุน 

4    

9.3-3 ร้อยละของผลการด าเนินงานทางการเงินของ มสธ. เมื่อ
เทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าเฉลี่ย 3 ธนาคารขนาด
ใหญ่ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 
 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 
 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 
 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10. พัฒนาองค์กรท่ีมีผลสัมฤทธิ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีเป็นสากล  
10.1 เพื่อพัฒนาระบบบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล  ให้เป็น
มาตรฐานสากล บุคลากรมีสมรรถนะ
สูง และเป็นองค์กรแห่งความสุข 

10.1-1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลท่ีเป็นมาตรฐานสากล 
ISO 30408 -การบริหารทรัพยากรบุคคล-ด้านการก ากับดูแล 
(Human resource management-Guidelines on human 
Grovenance) 
ISO 30405-การบริหารทรัพยากรบุคคล-ด้านการสรรหา 

ศึกษามาตรฐาน ISO ที่
เกี่ยวขอ้ง 

และท าความเขา้ใจพื้นฐาน
ในมาตรฐานการบริหาร

จัดการด้านทรัพยากรบุคคล 

ด าเนินการตามเกณฑ์ 
ISO 30408 
ISO 30405 
ISO 30409 

ได้รับการรับรอง 
มาตรฐาน  
อย่างน้อย 

1 ISO 

ได้รับการรับรอง 
มาตรฐาน  

ครบทุก ISO 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / 
เป้าประสงค์ 

KPI เป้าหมาย ระยะ 20 ปี  
ระยะ 5 ปี 2566-2570 2571-2575 2576-2580 

2561-2565 
 (Human resource management-Guidelines on 

recruitment) 
ISO 30409-การบริหารทรัพยากรบุคคล-ด้านการวางแผน
อัตราก าลัง (Human resource management-Guidelines 
on recruitment) 
ISO 30400-การบริหารทรัพยากรบุคคล-ความเข้าใจค าศัพท์
พื้นฐานในมาตรฐานการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล 

    

10.1-2 คะแนนเฉลี่ยของการเป็นมหาวิทยาลยัแห่งความสุข (9 
องค์ประกอบ) 

4 5 7 9 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 11. พัฒนาระบบเทคโนโลยี เพ่ือรองรับ Digital University for Personalized lifelong Learning (PLL) 
11.1 เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีมาตรฐานและ
ทันสมัยส าหรับใช้ในการบริหาร 
การบริการ และการจัดการเรียน
การสอนทางไกลที่ตอบสนองต่อ
การเปลีย่นแปลงของสังคม และ
องค์กร 

ด้านการจัดการ (Management)     
11.1-1 ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนการบริหารด้วยการ
ใช้ฐานข้อมลูเพื่อการตัดสินใจ (Data Driven Decision)  

มีการจัดท ารูปแบบการบริหาร การตัดสินใจจากฐานข้อมูล 
การบริหารภายในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

 
มีการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ 
แนวโน้มของข้อมูลการบริหาร 

 

  

 มีการพัฒนาระบบการวิเคราะห์หาแนวโน้มรูปแบบ
ของการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล เพื่อก าหนดรูปแบบ

การบริหาร 
 

 

  มีการพัฒนาระบบการน ารูปแบบของการเปลี่ยนแปลง
ของข้อมูลการบริหาร มาใช้เป็นการสร้างรูปแบบการ

เรียนรู้โดยอัตโนมัติ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / 
เป้าประสงค์ 

KPI เป้าหมาย ระยะ 20 ปี  
ระยะ 5 ปี 2566-2570 2571-2575 2576-2580 

2561-2565 
 การด าเนินการ (Operation)     

11.1-2 ระดับความส าเร็จของการน าระบบคอมพิวเตอรในการ
วางแผนทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planing 
: ERP) มาใช้ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

มีการศึกษาขั้นตอนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
อย่างเป็นระบบ 

  

 มีการพัฒนาระบบ ERP ท่ีมีความสอดคล้องกับการ
ท างานลดความซ้ าซ้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ด าเนินงาน 

 

 มีรายงานผลและประเมินผลความพึงพอใจในการ 
ใช้ระบบ 

11.1-3 ระดับความส าเร็จของการน าระบบคอมพิวเตอรในการ
วางแผนทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planing 
: ERP) มาใช้ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัเพื่อเพิ่มคณุภาพ
ในการด าเนินงาน 

 มีการศึกษาประสิทธิภาพการด าเนินงานของระบบ 
ERP เพื่อเปรียบเปรียบผลการด าเนินงานของการ

น าเอาระบบ ERP มาใช้ในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

 

 มีการพัฒนาปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มคุณภาพในแต่ละขั้นตอนการด าเนินงาน และ
ผลลัพธ์ของการด าเนินงาน 

 มีการศึกษาประสิทธิภาพการด าเนินงานของระบบ 
ERP เพื่อเปรียบเปรียบผลการด าเนินงานของการ

น าเอาระบบ ERP มาใช้ในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

 

 มีการพัฒนาปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มคุณภาพในแต่ละขั้นตอนการด าเนินงาน และ
ผลลัพธ์ของการด าเนินงาน 

11.1-4 ระดับความส าเร็จของการน าระบบคอมพิวเตอรในการ
วางแผนทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planing 
: ERP) มาใช้ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัเพื่อใช้ทรัพยากร
ทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ 

มีการศึกษาประสิทธิภาพการด าเนินงานของระบบ ERP เพื่อเปรียบเทียบผลการใช้ทรัพยากรหลังน าเอาระบบ ERP 
มาใช้ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / 
เป้าประสงค์ 

KPI เป้าหมาย ระยะ 20 ปี  
ระยะ 5 ปี 2566-2570 2571-2575 2576-2580 

2561-2565 
 ด้านบริการ (Service)     

11.1-5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนารูปแบบการให้บริการ
ของมหาวิทยาลัยด้วยการใช้เทคโนโลยดีิจิทัล Digital 
University   

ศึกษารูปแบบการ
ให้บริการท่ีง่ายต้องการ
เข้าถึงและตรงความ
ต้องการของผู้ใช้งาน 

   

มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการท่ีง่ายและเป็นรูปแบบเดียวกัน ท้ังด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ และการออกแบบหน้าจอการใช้งาน 

 

มีการก าหนดและพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลตามล าดับสิทธิ์  
11.1-6 ระดับความส าเร็จของการให้บริการฐานข้อมลูมีความ
ถูกต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลหลกัท้ังหมดของมหาวิทยาลัย 

 มีการก าหนดสิทธ์ิและ
พัฒนาระบบการเข้าถึง

ข้อมูลการบันทึก
เปลี่ยนแปลงและมอบ
สิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูล 

  

 มีการก าหนดและสอบทานความถกูต้องของข้อมูล 
รวมทั้งการย้อนกลับของข้อมูลได ้

 

  มีจัดสร้างระบบการส ารองข้อมูล การกู้คืนข้อมูล
และการใช้ทรัพยากรชั่วคราวในกรณีเกดิภัยพิบตั ิ

11.1-7 ระดับความส าเร็จของการตอบสนองการต่อการใช้งาน มีการพัฒนาระบบที่มีการตอบสนองการใช้งานแบบ
ทันท ี

  

 มีการวิเคราะหร์ูปแบบการตอบสนองที่แตกต่าง
เฉพาะบุคคล 

 

ก าหนดการความเป็นส่วนตัวเพื่อไม่ให้เป็นการระเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / 
เป้าประสงค์ 

KPI เป้าหมาย ระยะ 20 ปี  
ระยะ 5 ปี 2566-2570 2571-2575 2576-2580 

2561-2565 
 ด้านการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งอนาคต    

11.1-8 ระดับความส าเร็จของการมีสิทธ์ิเท่าเทียมในการเข้าถึง
การศึกษาและบริการที่มีคณุภาพ 

มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีใหม้คีวามสอดคล้อง
กับการด าเนินชีวิตและการเลือกใช้เทคโนโลยตีาม

ความต้องการ 

  

 มีการเลือกและการเปลี่ยนแปลงการศึกษาตาม
สถานะการณ์และความสามารถของบุคคล 

 

พัฒนาการวัดผลการศึกษาท่ีทันสมัย ตรงกับผู้ใช้งาน
บัณฑิต 

มีการวัดผลทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
วิเคราะห์พัฒนาการรายบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 12. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านกายภาพที่เอื้อต่อการท างานและการเรียนรู้ เพ่ือเป็น มหาวิทยาลัยยั่งยืน(Sustainable University) 
12.1 เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐาน
ทางกายภาพ ท่ีสนับสนุนเการเป็น 
มหาวิทยาลยัยั่งยืน (Sustainable 
University) 

12.1-1 ร้อยละของโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยทั้งหมดที่
ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 

30 50 70 90 

12.1-2 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสเีขียว 
(UI Green Matric University Ranking)  

เข้าสู่ระบบการจัดอันดับ
ฯ 

อยู่ในอันดับ 700 อยู่ในอันดับ 500 อยู่ในอันดับ 300 

12.1-3 ร้อยละความส าเร็จของโครงการ Smart Campus ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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เป้าประสงค์ KPI กลยุทธ์-แนวทาง ของแผนพัฒนาฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และการถ่ายทอดสู่กิจกรรม / โครงการ ที่จะด าเนินการในแผนพัฒนาฯ ระยะ   5 ปี (พ.ศ.

2561-2565) 
แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 20 ปี (2561-2580) 

ประเด็นยุทธ์ /
เป้าประสงค์  

KPI กลยุทธ ์

25
61

-2
56

5 

25
66

-2
57

0 

25
71

-2
57

5 

25
76

-2
58

0 

แผนพัฒนาฯ ระยะ   5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
กรอบกิจกรรม /โครงการ 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
66

 ข
ึ้นไ

ป ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีผลสมัฤทธิส์ูงและมธีรรมาภิบาล 
9.1 เพื่อขับเคลื่อน
สู่การเป็น
มหาวิทยาลยั 
ที่มุ่งสู่การเป็น
องค์กรที่มี
ผลสัมฤทธ์ิสูง และ
บริหารจดัการ
ภายใต้หลัก 
ธรรมาภิบาล 
ทุกภาคส่วน 

9.1-1 ร้อยละของผลการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & 
Transparency 
Assessment) 

9.1.1 สนับสนุนการขับเคลื่อนการเป็น
องค์กร High Performance 
Organization (HPO) และมีธรรมาภิ
บาลที่ด ี

    1. พัฒนาระบบประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน  

      กองกฎหมาย 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมุ่งสู่องค์กรให้
มีผลสัมฤทธ์ิและบรหิารจดัการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

      กองแผนงาน 

9.1.2 พัฒนางานตรวจสอบภายในที่
ก่อให้เกิดธรรมภิบาลในการบรหิาร
จัดการ และมลูค่าเพิ่มขององค์กร 
รวมถึงมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ของกรมบัญชีกลางและมาตรฐานสากล 

    3. การตรวจการบริหารจัดการภายใน
มหาวิทยาลยั    
-ระบบการปฏิบัติงานเกีย่วกับกระบน
การทางกฎหมาย และความรับผิดทาง
ละเมิดและแพ่ง 
-ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรและ
งบประมาณเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 

    
 
 

 
 
 
 
 
 

 สนง.ตรวจสอบภายใน 

4. บูรณาการงานสอบทานการ
ประเมินผลการควบคมุภายในให้เป็นไป
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏบิัติการ
ควบคุมภายในส าหรบัหน่วยงานของรัฐ
ร่วมกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการ 
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แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 20 ปี (2561-2580) 
ประเด็นยุทธ์ /
เป้าประสงค์  

KPI กลยุทธ ์

25
61

-2
56

5 

25
66

-2
57

0 

25
71

-2
57

5 

25
76

-2
58

0 

แผนพัฒนาฯ ระยะ   5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
กรอบกิจกรรม /โครงการ 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
66

 ข
ึ้นไ

ป ผู้รับผิดชอบ 

       5. จัดวางระบบการควบคุมภายในของ
องค์กร 

      สนง.ตรวจสอบภายใน 

6. ปรับปรุงระบบการตรวจสอบภายใน
โดยใช้ระบบสารสนเทศในการบรหิาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 

      

7. พัฒนาบุคลากรด้านการตรวจสอบ
ภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ของ
กรมบัญชีกลาง (CGIA) และ
มาตรฐานสากล (CIA) 

      

9.1-2 ร้อยละความส าเรจ็
ของโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ระดับ
มหาวิทยาลยั 

9.1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน การ
บริหารจดัการแบบบูรณาการ และปรับ
โครงสร้างหน่วยงาน ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และ
สอดคล้องกับระบบการปฏิรูปของ
มหาวิทยาลยั 

    8. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานตามแนว
ทางการปฏิรูปมหาวิทยาลยั 

      หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

9. พัฒนาระบบบัญชี การเงิน และพัสดุ
ของศูนย์วิทยพัฒนา 

      กองคลัง / กองแผน /
กองพัสดุ / ศูนย์วิทย
พัฒนาฯ  

10. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
-กองแผนงาน 
-กองคลัง 
-ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม 

    
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 กองแผนงาน 
กองคลัง 
ศูนย์สัมมนาฯ 
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แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 20 ปี (2561-2580) 
ประเด็นยุทธ์ /
เป้าประสงค์  

KPI กลยุทธ ์

25
61

-2
56

5 

25
66

-2
57

0 

25
71

-2
57

5 

25
76

-2
58

0 

แผนพัฒนาฯ ระยะ   5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
กรอบกิจกรรม /โครงการ 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
66

 ข
ึ้นไ

ป ผู้รับผิดชอบ 

  9.1.4 พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพสนับสนุนการปฏิบัติงาน การ
วางแผนและการตัดสินใจ 

    11. ปรับระบบสารสนเทศ MIS       กองแผนงาน 

12. พัฒนาระบบสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์
เพื่อการบริหาร (BI) 

      กองแผนงาน 
 

14. พัฒนาระบบการการวิเคราะห์ความ
คุ้มค่า และควบคุมงบลงทุนท้ังเงินแผ่นดิน 
และรายได้ 

      กองแผนงาน 
กองพัสดุ 

9.1-3 ร้อยละของระดับ
การรับรูภ้าพลักษณ์องค์กร 
(Brand STOU) 

9.1.5 จัดหานักการตลาด / ประชาสัมพันธ์ 
มืออาชีพ เพื่อปรับปรุงกระบวนการการ
ประชาสัมพันธ์ การตลาด  และสร้าง
ภาพลักษณ์ให้ทันสมัย 

    15. จัดหานักการตลาด / ประชาสัมพันธ์ 
มืออาชีพ 
16. จัดท าแผนการประชาสัมพันธ์และ
การตลาดเชิงรุก 
17 พัฒนา Modern Brand STOU    

    
 
 
 
 

  กองกลาง 

9.1.6 ปรับปรุง / พัฒนา ระบบการสื่อสาร
ภายในองค์กร ให้คนในองค์กรมีจิตส านึก
เดียวกัน และสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์การ
เป็นหน่ึงเดียวกัน 

    18. พัฒนาระบบสื่อสารภายในองค์กร เพื่อ
เสริมสร้าง STOU Ones 

      

9.2 เพื่อให้หน่วย
วิสาหกิจสามารถ
พึ่งพาตนเองได ้

9.2-1 ระดับความส าเร็จ
ของการวางระบบการ
บริหารวสิาหกิจ 

9..2.1 พัฒนาการวางระบบบริหารวิสาหกิจ
ให้มีประสิทธิภาพ  

    19.การการวิเคราะห์ต้นทุนในภาพรวมทุก
กระบวนงานของวิสาหกิจ  

      ส านักพิมพ์ 
ศูนย์สัมมนาฯ 
ส านักการศึกษาต่อเน่ือง 20.ปรับระเบียบ และประกาศ ของหน่วย

วิสาหกิจ 
      

21.ควบคุมระบบงานการคลัง พัสดุ ของ
หน่วยวิสาหกิจ 
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แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 20 ปี (2561-2580) 
ประเด็นยุทธ์ /
เป้าประสงค์  

KPI กลยุทธ ์

25
61
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56

5 

25
66

-2
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0 

25
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-2
57

5 

25
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-2
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0 

แผนพัฒนาฯ ระยะ   5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
กรอบกิจกรรม /โครงการ 

25
61

 

25
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25
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25
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25
65

 

25
66

 ข
ึ้นไ

ป ผู้รับผิดชอบ 

       22.พัฒนามาตรฐานบริการเพื่อยกระดับ
คุณภาพองค์กร และปรบัระบบรายงาน
ทางการเงินของหน่วยวิสาหกิจใน
มาตรฐานเดียวกัน 

      ส านักพิมพ ์
ศูนย์สัมมนาฯ 
ส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง 

23.ปรับปรุงอาคารสถานท่ี และวสัดุ
อุปกรณ์ของศูนย์สมัมนาและฝึกอบรม 

      ศูนย์สัมมนาฯ 

24.จัดตั้งศูนย์หนังสือเป็นวิสาหกิจ       ส านักพิมพ ์
9.2-2 อัตราก าไร (Profit 
Margin) 
 
9.2-3 ร้อยละของรายได้ที่
เพิ่มขึ้นจากหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ 

9.2.2 ส่งเสริมวิธีการ / กิจกรรม ใหม่ ๆ 
ที่เพ่ิมความสามารถในการหารายได้ให้
มากขึ้น 

    25.โครงการเพิ่มรายได้ให้กับหน่วย
บริการรปูแบบพิเศษ 
-พัฒนาหลักสูตรอบรมใหม่ / สร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน –สถานประกอบการ 
เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
-สร้างเครือข่าย / เพิ่มช่องทางการจัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง 
ส านักพิมพ ์
 

9.3 เพื่อสร้างความ
มั่นคงทางการเงินท่ี
จะท าให้
มหาวิทยาลัย
สามารถพัฒนาได้
อย่างยั่งยืน 

9.3-1 ระดับความส าเร็จ
ของการวางระบบการ
บริหารเงินรายได้และ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

9.3.1 เพิ่มประสิทธิภาพด้านงบประมาณ 
-การเงิน-การคลัง และการพสัดุ ของ
มหาวิทยาลยั 

    26.จัดท าข้อบังคับว่าด้วยการบรหิารเงิน
รายได้และทรัพยส์ินของมหาวิทยาลัย 

      กองคลัง 
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 9.3-2 ร้อยละของผลการ
ด าเนินงานทางการเงิน
ของ มสธ. เมื่อเทียบกับปี
ฐาน 

9.3.2 เพิ่มประสิทธิภาพด้านงบประมาณ 
-การเงิน-การคลัง ของมหาวิทยาลยั 
(ต่อ) 

    27.จัดจ้าง บลจ.  น ารายไดไ้ปหา
ประโยชน ์

      กองคลัง 

28.การ Cashless ทั้งด้านรับ-จ่าย  
-การเพิ่มการรับช าระเงินแบบออนไลน์ 
(ทดแทนการรับเป็นเงินสด) 
-การโอนเงินจ่ายบุคคลภายนอก (ยกเลิก
การใช้เช็ค) 
-การโอนเงินให้กับบุคลากรภายใน 

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

29.การออกใบเสร็จรับเงินด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทันทีที่ได้รับช าระเงิน 

      กองคลัง 

30.การปรับปรุงระบบ 3 มิติ ให้
สอดคล้องกับ พรบ.การจัดซื้อจัดจา้ง 
2560 

      กองพัสดุ 

9.3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิาร
สินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย 

    31.การพัฒนาระบบการควบคุม
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยโดยใช้ระบบ
บาร์โคด้เช่ือมต่อกับระบบ 3 มิต ิ

      กองพัสดุ 
ส านักคอมพิวเตอร ์

9.3-3 ระดับความส าเร็จ
ของการวางระบบการ
บริหารกองทุนของ
มหาวิทยาลยั 

9.3.4 พัฒนากองทุนของมหาวิทยาลัยให้
เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการ 

    32.การจัดท าระเบียบการบริหารกองทุน
ของมหาวิทยาลัย 

      กองคลัง 

33.การปรับระบบวางแผนงบประมาณ
แบบกองทุน 

      กองแผนงาน 
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       35.ปรับปรุงระบบ 3 มิติ เพื่อรองรับการ
ท างบประมาณแบบกองทุน 

      กองคลัง 
กองแผนงาน 
กองพัสดุ 
ส านักคอมพิวเตอร ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10. พัฒนาองค์กรท่ีมีผลสัมฤทธิ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ที่เป็นสากล 
10.1 เพื่อพัฒนา
ระบบบรหิาร 
ทรัพยากรบุคคล  
ให้เป็น
มาตรฐานสากล 
บุคลากรมี
สมรรถนะสูง และ
เป็นองค์กรแห่ง
ความสุข 

10.1-1 ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่
เป็นมาตรฐานสากล 

ด้านงานบริหารบุคคล 
10.1.1 ประเมินผลระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย และ
จัดหาผูเ้ชียวชาญด้านบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล มาวางระบบ / 
ดูแลก ากับงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
ให้เข้มแข็ง ทันสมัยและมี
มาตรฐานสากล 

    1. ประเมินผลและวางระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และศึกษามาตรฐานISO 
30400  

      กองการเจ้าหน้าที ่

2. จัดหาผู้เชียวชาญด้านบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

      

3.วางระบบการก ากับดูแลบริหารทรัพยากร
บุคคลของมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐาน ISO 
30408 

      

4. จัดแผนอัตราก าลัง การบริหารก าลังคน 
มสธ. ตามเกณฑ์ ISO 30409 

      

5.จัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession 
Plan) 

      

6.วิเคราะห์และระบุก าลังคนในส่วนงานท่ีมี
ความขาดแคลนหรือจ าเป็นส าหรับการ
ด าเนินงานตามนโยบาย 
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       เพื่อเตรียมวางแผนการสร้าง การสรรหา 
หรือการพัฒนาเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิด
ความพร้อมและต่อเน่ือง ตามเกณฑ์ ISO 
30405 

       

10.1.2 ทบทวน/จัดท า JD เฉพาะ
ต าแหน่ง เพื่อให้การวิเคราะหโ์ครงสร้าง
อัตราก าลัง เหมาะสมกับโครงสร้าง
หน่วยงาน 

    7. ทบทวน/จัดท า JD เฉพาะต าแหน่งของ
แต่ละหน่วยงาน 

      กองการเจ้าหน้าท่ี 
ทุกหน่วยงาน 

10.1.3 ทบทวน กฎ ระเบียบ ด้าน
บริหารงานบุคคล ให้เป็นระบบ และ
ปรับกระบวนการสรรหาอัตราก าลงั ให้
เอื้อต่อการเพิ่มขดีความสามารถของ
มหาวิทยาลยั 

    8.ทบทวน กฎ ระเบียบ ด้านบริหารงาน
บุคคลให้เป็นระบบ และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

      กองการเจ้าหน้าท่ี 
 

9.ปรับหลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา / 
พัฒนาการจ้างงานให้ยืดหยุ่น จูงใจ คนดี 
คนเก่ง มาร่วมงาน 

      กองการเจ้าหน้าท่ี 
 

10.1.4 ปรับปรุงระบบการประเมนิผล
การปฏิบัติงานทุกระดับทั้งสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน ให้เหมาะสมกบัสถา
การณ์ ท่ัวถึงและเป็นธรรม 

    10.พัฒนาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทุกระดับท้ังสายวิชาการ และ
สายสนับสนุน ให้มีมาตรฐาน 

      กองการเจ้าหน้าท่ี 
 

11.ก าหนดท้ายสัญญาจ้างของคณาจารย์ 
และบุคลากรใหม่ ให้ระบุเงื่อนไขการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ วิชาชีพ เพื่อประเมิน
ต่อสัญญา 

      กองการเจ้าหน้าท่ี 
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       12.ติดตามการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการและวิชาชีพ การครองต าแหน่ง
ทางวิชาการและวิชาชีพ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

      กองการเจ้าหน้าที ่
 

10.1.5 พัฒนาระบบ HRIS ให้มี
ประสิทธิภาพใช้ในการตัดสินใจ 

    13. Re-engineering ระบบ HRIS       กองการเจ้าหน้าที ่
 

14. พัฒนาระบบทะเบียน ประวัต ิ
 (One ID) 

      กองการเจ้าหน้าที ่
ส านักคอมพิวเตอร ์

ด้านพัฒนาบุคลากร 
10.1.6 สร้างวัฒนธรรมองค์กรมุ่งสู่ความ
เป็นสากล STOU Culture และสง่เสริม
บุคลากรใหเ้กิดการพัฒนาตาม
วัฒนธรรมที่ก าหนด 

    15. Re-Culture STOU       กองการเจ้าหน้าที ่
 

16.พัฒนาบุคลากรตามวัฒนธรรม
องค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นสากล 
 

      กองการเจ้าหน้าที ่
ทุกหน่วยงาน 

10.1.7 การพัฒนาบุคลากรด้าน
การศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลยั 

    17.จัดตั้งสถานพัฒนาบุคลากรเพือ่
การศึกษาทางไกล 

      ส านักวิชาการ 

10.1.8 จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ ให้สอดคล้องกับทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย และพัฒนา
บุคลากรท่ีอยู่ให้พร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

    18.จัดท า และพัฒนาบุคคลากรตาม 
Career Development รองรับการ
เปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย 

      กองการเจ้าหน้าที ่
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 10.1-2 คะแนนเฉลี่ยของ
การเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
ความสุข (9 องค์ประกอบ) 

10.1.9 พัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ท่ีจูงใจ และสรา้งขวัญ ก าลังใจ
ให้บุคลากรท างานอย่างมีความสุข มี
ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน 
(Work-Life balance) 

    19.พัฒนาระบบสวัสดิการเพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

      กองการเจ้าหน้าที ่

20.Happiness STOU       กองการเจ้าหน้าที ่
ทุกหน่วยงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 11. พัฒนาระบบเทคโนโลยี เพ่ือรองรับ Digital University for Personalized lifelong Learning (PLL) 
11.1 เพื่อพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมี
มาตรฐานและ
ทันสมัยส าหรับใช้
ในการบริหาร การ
บริการ และการ
จัดการเรียนการ
สอนทางไกลที่
ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ
สังคม และองค์กร 

ด้านการจัดการ 
(Management) 
11.1-1 ระดับความส าเร็จ
ของการขับเคลื่อนการ
บริหารด้วยการใช้
ฐานข้อมูล Data Driven 
Decisionการด าเนินการ  

11.1.1 พัฒนาระบบการบริหาร 
(Management) เพื่อรองรับการเป็น
มหาวิทยาลยั (Digital University) 

    1.พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับ
ผู้บริหาร (EIS) 

      ส านักคอมพิวเตอร ์
 

2.พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลยัด้าน
ดิจิทัล 

      

3.Digital Analytics       
4.พัฒนา / ปรับปรุงคลังข้อมลูระบบ
การศึกษาทางไกล Big Data ของ
มหาวิทยาลยั 

      

5.พัฒนาระบบและกลไกในการจัด 
Ranking 

      

การด าเนินการ 
(Operation) 
 

11.1.2 ประเมินระบบด าเนินการ ส าคัญ 
ๆ เพื่อปรับปรุง / พัฒนา 

    6.ประเมินผลการระบบสารสนเทศ
ส าคัญของมหาวิทยาลัย (ระบบ 3 มิติ 
ระบบทะเบยีนและบริการนักศึกษา) 

      ส านักคอมพิวเตอร ์



62 
 

แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 20 ปี (2561-2580) 
ประเด็นยุทธ์ /
เป้าประสงค์  

KPI กลยุทธ ์

25
61

-2
56

5 

25
66

-2
57

0 

25
71

-2
57

5 

25
76

-2
58

0 

แผนพัฒนาฯ ระยะ   5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
กรอบกิจกรรม /โครงการ 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
66

 ข
ึ้นไ

ป ผู้รับผิดชอบ 

 11.1-2 ระดับความส าเร็จ
ของการน าระบบ ERP มาใช้
ในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน 
11.1-3 ระดับความส าเร็จ
ของการน าระบบ ERP มาใช้
ในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่ม
คุณภาพในการด าเนินงาน 
11.1-4 ระดับความส าเร็จ
ของการน าระบบ ERP มาใช้
ในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเพื่อใช้
ทรัพยากรทุกด้านอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ระบบด าเนินการ (Operation) เพื่อ
รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทลั  
(Digital University) 

    7.พัฒนาระบบ ERP       ส านักคอมพิวเตอร ์

8.พัฒนา E-signature       ส านักคอมพิวเตอร ์

9.จัดตั้งศูนย์สอบทักษะคอมพิวเตอร์ด้วย
การสอบ Online ที่ได้มาตรฐานสากล 

      ส านักคอมพิวเตอร ์

ด้านบริการ (Service) 
11.1-5 ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนารูปแบบ 

11.1.3 พัฒนาระบบบริการ (Service) 
เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดจิิทัล  
(Digital University) 

    10.สนับสนุนการพัฒนา Student Web 
Portal 

      ส านักคอมพิวเตอร ์

11.จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ที่ทันสมัย 
(ICT Integrated Learning) 
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 การให้บริการ Digital 
University  (Service) 
 
11.1-6 ระดับความส าเร็จ
ของการให้บริการ
ฐานข้อมูลมีความถูกต้อง
สามารถเชื่อมโยงข้อมลู
หลักท้ังหมดของ
มหาวิทยาลยั 
 
11.1-7 ระดับความส าเร็จ
ของการตอบสนองการต่อ
การใช้งานในทันที 
ด้านการพัฒนาคนสู่สังคม
แห่งอนาคต 

     12.พัฒนา Smart Learning & Smart 
Classroom 

       

13.สนนับสนุนการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ
ให้ค าปรึกษา (Recommendation 
System) 

       

14.พัฒนาเครือข่ายไร้สายเพื่อให้ครอบคลุม
ทุกพื้นท่ี 

       

15.บริการโมบายเซอร์วิส Mobile 
Application 

       

16.จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ เพื่อสนับสนุน
ด้านการบริหารจัดการ การเรียนการสอน
และวิจัย 

       

17.พัฒนา IT Development Ownership 
การสร้างระบบสารสนเทศงานทะเบียน 
วิจัย 

      ส านักคอมพิวเตอร ์

18.พัฒนา IT Infrastructure       
19.จัดท านโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ 

      

20.พัฒนา/ปรับปรุงเว็บไซดส์ู่อันดบัท่ีดี
ขึ้นตามเกณฑ์ Webometrics 
(ภายในประเทศ) 
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       21.จัดท าคลังข้อมูล (Data 
Warehouse) 

      ส านักคอมพิวเตอร ์

11.1-8 ระดับความส าเร็จ
ของการมีสิทธ์ิเท่าเทียมใน
การเข้าถึงศึกษา 

11.1.4 พัฒนาคนสู่สังคมแห่งอนาคต 
(Social Transformation) (ST)    

    22.พัฒนา IT for English       ส านักคอมพิวเตอร ์
23.พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมลูการ
เรียนรู้ของนักศึกษา (Learning 
Analytics) 

      ส านักคอมพิวเตอร ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 12. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านกายภาพที่เอื้อต่อการท างานและการเรียนรู้ เพ่ือเป็น มหาวิทยาลัยยั่งยืน(Sustainable University) 
12.1 เพื่อให้มี
โครงสร้างพื้นฐาน
ทางกายภาพ ท่ี
สนับสนุนเการเป็น  
มหาวิทยาลยั
ยั่งยืน  
(Sustainable 
University) 

12.1-1 ร้อยละของ
โครงสร้างพื้นฐานท่ีไดร้ับ
การปรับปรุงและพัฒนา 

12.1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็น
มาตรฐานและเพียงพอ และสอดคล้อง
กับแนวทางปฏิรูป 

    1.ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคทั้ง
ส่วนกลาง และศูนย์วิทยพัฒนาให้
ทันสมัยและมมีาตรฐาน 
-ระบบเขื่อนคู ป้องกันน้ าท่วม 

      งานอาคาร 
ศูนย์วิทยพัฒนา 

2.พัฒนาพ้ืนท่ีโครงสร้างทางกายภาพท้ัง
ส่วนกลาง และศูนย์วิทยพัฒนา เพือ่
ยกระดับการใช้พื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
-โดมปริชาต 
-อาคารจอดรถ 
-จัดหาพื้นเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
 

      งานอาคาร 
ศูนย์วิทยพัฒนา 
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 12.1-2 พัฒนา
สภาพแวดล้อมสู่การเป็น 
Green and Clean 
University 

12.1.2 พัฒนาสภาพแวดล้อมสู่การเป็น 
Green and Clean University 

    3.พัฒนา STOU Clean / Good 
Governance 

      งานอาคาร 

4.พัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียว STOU Green        
5.พัฒนา Smart Energy 
-ประหยัดพลังงาน 
-การใช้พลังงานสะอาด 

      งานอาคาร 
ทุกหน่วยงาน 

6.การลดใช้กระดาษ        ทุกหน่วยงาน 
7.การป้องกันและจัดการภาวะวิกฤติ       งานอาคาร 

12.1-3 ร้อยละ
ความส าเร็จของโครงการ 
Smart Campus 

12.1.3 พัฒนาที่ท าการเป็น Smart 
Campus 

    8.พัฒนาท่ีท าการ OSS ให้ดูสวยงานและ
ทันสมัย 

      งานอาคาร 
ศูนย์สารสนเทศ 

9.ปรับปรุงสถานท่ีท างานเป็น Modern 
Office 

      งานอาคาร 
 

10.พัฒนา Application STOU 
Navigator 

      งานอาคาร 
 

 


