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แผนหลักการวิจยั และการบริการวิชาการแก่สงั คม
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
(พ.ศ.2558 - 2562)

คณะทำงำนพัฒนำวิชำกำร วิจยั และบริกำรวิชำกำรวิชำชีพแก่สงั คม
สำขำวิชำวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
พ.ศ. 2557
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คานา
สำขำวิชำวิทยำกำรจัดกำรได้กำหนดนโยบำยด้ำนกำรวิจยั และกำรบริกำรวิชำกำรแก่สงั คม
ไว้ชดั เจน โดยเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของสำขำวิชำฯ ทีม่ งุ่ สร้ำงองค์ควำมรูด้ ำ้ นกำรจัดกำรทัง้ ภำครัฐ
และภำคเอกชน เพื่อพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนของสำขำวิชำวิทยำกำรจัดกำรให้ม ี
ประสิทธิภำพยิง่ ขึน้
กำรจัดทำแผนหลักกำรวิจยั และกำรบริกำรวิชำกำรแก่สงั คมของสำขำวิชำวิทยำกำรจัดกำร
พ.ศ. 2556-2560 ได้ดำเนินกำรให้สอดคล้องกับแผนหลักกำรวิจยั ของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ฉบับที่ 5 และฉบับที่ 6 ซึง่ แผนหลักกำรวิจยั และกำรบริกำรวิชำกำรแก่สงั คมของสำขำวิชำ
วิทยำกำรจัดกำร พ.ศ. 2556-2560 ฉบับนี้ได้กำหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศำสตร์ ไว้
4 ด้ำนคือ 1) ด้ำนกำรเรียนกำรสอนทำงไกลเพื่อมุง่ สู่ควำมเป็ นเลิศ 2) ด้ำนกำรพัฒนำระบบงำนของ
สำขำวิชำสู่ควำมเป็นองค์กรเชิงกลยุทธ์ และ 3) ด้ำนกำรจัดกำรภำครัฐและภำคเอกชนเพื่อสร้ำง
สังคมไทยให้เป็ นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 4) ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพแก่สงั คม
สำขำวิชำฯ ขอขอบคุณคณะทำงำนพัฒนำวิชำกำร วิจยั และบริกำรวิชำกำรวิชำชีพแก่สงั คม
ของสำขำวิชำประจำปี 2555 ทุกท่ำนทีไ่ ด้รว่ มมีบทบำทในกำรร่วมจัดทำแผนหลักกำรวิจยั และกำร
บริกำรวิชำกำรแก่สงั คมของสำขำวิชำวิทยำกำรจัดกำร พ.ศ. 2556-2560 ฉบับนี้ เพื่อเป็นแนวทำงใน
กำรส่งเสริมและพัฒนำงำนวิจยั และกำรบริกำรวิชำกำรแก่สงั คมของสำขำวิชำฯ ให้กำ้ วหน้ำ มี
ประสิทธิภำพต่อไป

(รองศำสตรำจำรย์อจั ฉรำชีวะตระกูลกิจ)
หัวหน้ำคณะทำงำนพัฒนำวิชำกำร วิจยั และบริกำรวิชำกำรวิชำชีพแก่สงั คม
กรกฎำคม 2557
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บทที่ 1
บทนา
สำขำวิชำวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ในฐำนะสถำบันอุดมศึกษำที่
ดำเนินกำรสอนทำงด้ำนกำรจัดกำรทัง้ ภำครัฐและภำคเอกชน ในระบบกำรศึกษำทำงไกล ทัง้ ในระดับ
ปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ มีควำมจำเป็นอย่ำงยิง่ ในกำรเพิม่ ศักยภำพในกำรปฏิบตั ภิ ำรกิจของ
สถำบันอุดมศึกษำให้สมบูรณ์ พัฒนำสำขำวิชำฯ ไปสู่ควำมเป็ นเลิศทำงด้ำนกำรจัดกำร มีมำตรฐำน
ระดับสำกล
ในขณะเดียวกันก็มกี ำรส่งเสริมกำรวิจยั เพื่อนำผลกำรวิจยั มำเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้
ดังนัน้ “กำรวิจยั ” จึงมีบทบำทสำคัญอย่ำงยิง่ ในกำรพัฒนำสำขำวิชำฯ ให้มคี วำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร
เพิม่ คุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของทรัพยำกรมนุษย์ รวมถึงกำรนำ
ผลกำรวิจยั มำใช้ในกำรบริหำรสำขำวิชำฯ ให้มปี ระสิทธิภำพต่อไป
จำกกำรทีม่ หำวิทยำลัยได้มกี ำรจัดทำแผนหลักกำรวิจยั เพื่อเป็นแนวทำงในกำรสนับสนุน
กำรวิจยั คือ แผนหลักกำรวิจยั ของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช พ.ศ. 2530-2534 (ฉบับที่ 1)
จนถึงปจั จุบนั คือ แผนหลักกำรวิจยั ของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช พ.ศ. 2552-2556 (ฉบับที่
5) โดยมีกำรกำหนดวิสยั ทัศน์ และพันธกิจด้ำนกำรวิจยั รวมทัง้ ประเด็นยุทธศำสตร์กำรวิจยั พ.ศ.
2552-2556 ไว้ 3 ด้ำน คือ 1) ด้ำนกำรเรียนกำรสอนทำงไกลเพื่อมุง่ สู่ควำมเป็ นเลิศ (Excellence
Open & Distance Learning) 2) ด้ำนกำรพัฒนำระบบงำนของมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็ นองค์กำร
เชิงกลยุทธ์ (Strategy – Focused Organization) และ 3) ด้ำนวิชำกำรและกำรพัฒนำประเทศเพื่อ
สร้ำงสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ (Learning Society) โดยแต่ละยุทธศำสตร์นนั ้ แบ่ง
ออกเป็นกลยุทธ์ดงั นี้
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 วิจยั ด้ำนกำรเรียนกำรสอนทำงไกลเพื่อมุง่ สู่ควำมเป็นเลิศ
ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ได้แก่
- กำรวิจยั เพื่อกำรบริกำรกำรเรียนกำรสอนในระบบกำรศึกษำ
- กำรวิจยั เพื่อพัฒนำสื่อนวัตกรรมต่ำงๆ สำหรับกำรเรียนกำรสอนในระบบกำรศึกษำ
ทำงไกล
- กำรวิจยั เพื่อพัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผลในระบบกำรศึกษำ
ทำงไกล
- กำรวิจยั เพื่อพัฒนำชุมชน ปฏิรปู กำรศึกษำ กำรพัฒนำคุณภำพชีวติ ด้วยกำรศึกษำ
ทำงไกล
- กำรวิจยั เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนทำงไกลสู่ระดับนำนำชำติ
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ยุทธศำสตร์ท่ี 2 วิจยั ด้ำนกำรพัฒนำระบบงำนของมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็ นองค์กำรเชิงกลยุทธ์
ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่
- กำรวิจยั เพื่อพัฒนำระบบสำรสนเทศ
- กำรวิจยั เกีย่ วกับกำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ของหลักสูตร
- กำรวิจยั เกีย่ วกับกำรปรับปรุงระบบบริหำรและจัดกำรของมหำวิทยำลัย
- กำรวิจยั เกีย่ วกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำบัน
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 วิจยั ด้ำนวิชำกำรและกำรพัฒนำประเทศเพื่อสร้ำงสังคมไทยให้เป็ นสังคม
แห่งกำรเรียนรู้
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่
- กำรวิจยั ด้ำนวิชำกำร
- กำรวิจยั ด้ำนพัฒนำประเทศ
- กำรวิจยั ด้ำนบริกำรวิชำกำรแก่สงั คม
ภำรกิจด้ำนกำรวิจยั เป็ น พันธกิจหลักประกำรหนึ่งของสำขำวิชำวิทยำกำรจัดกำร ที่มุ่งวิจยั
เพื่อแสวงหำควำมรูด้ ำ้ นกำรจัดกำรทัง้ ในภำครัฐและภำคเอกชน ซึง่ สำขำวิชำฯ ได้ส่งสริมให้อำจำรย์
ประจำสำขำวิชำฯ มีโอกำสในกำรทำวิจยั อย่ำงกว้ำงขวำง เป็ นกำรเพิม่ พูนควำมรูแ้ ละทักษะด้ำนกำร
วิจยั แก่บุคลำกร และสนับสนุ นกำรนำผลกำรวิจยั ไปใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน โดยสำขำวิชำ
วิทยำกำรจัดกำรได้ทำกำรประเมินตนเองเพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในปี กำรศึกษำ 2551
สรุปได้ว่ำ สำขำวิชำฯ มีจุดแข็งในด้ำนกำรพัฒนำระบบและกลไกในกำรสนับสนุ นกำรผลิตงำนวิจยั
และงำนสร้ำงสรรค์ กำรมีระบบบริหำรจัดกำรควำมรูจ้ ำกงำนวิจยั และกำรสร้ำงสรรค์ และกำรได้รบั
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยั และงำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย
อย่ำงไรก็ตำมสำขำวิชำฯ ยังมีจุดอ่อนในด้ำนจำนวนอำจำรย์ประจำและบุคลำกรวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ทุ น ท ำวิจยั และงำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกมหำวิท ยำลัย กำรน ำงำนวิจ ยั ไปตีพิม พ์
เผยแพร่ จดทะเบียนทรัพย์สนิ ทำงปญั ญำ สิทธิบตั รหรืออนุ สทิ ธิบตั ร และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์ทงั ้
ในระดับชำติและในระดับนำนำชำติ และอำจำรย์ประจำทีเ่ ข้ำร่วมประชุมวิชำกำร หรือนำเสนอผลงำน
วิชำกำร ทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ
จำกกำรวิ เ ครำะห์ SWOT ด้ ำ นจุ ด แข็ ง (Strengths) จุ ด อ่ อ น (Weaknesses) โอกำส
(Opportunities) และภำวะคุกคำม (Threats) ด้ำนกำรวิจยั ในระดับมหำวิทยำลัยและระดับสำขำวิชำ
สรุปได้ดงั นี้
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
ระดับมหำวิทยำลัย
1) มีกองทุนและมหำวิทยำลัยจัดสรร
1) มหำวิทยำลัยยังขำดเป้ำหมำยและแผนงำน
งบประมำณสนับสนุ นงำนวิจยั เพื่อส่งเสริม
ทีช่ ดั เจนในกำรพัฒนำไปสู่กำรเป็ น
กำรพัฒนำนักวิจยั อย่ำงต่อเนื่อง
มหำวิทยำลัยวิจยั
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จุดแข็ง (Strengths)
2) มีคณะกรรมกำรวิจยั ควบคุมคุณภำพ
งำนวิจยั
3) มีสถำบันวิจยั และพัฒนำเป็ นหน่วยงำย
รับผิดชอบด้ำนงำนวิจยั โดยตรง

2)

3)
4)

5)

ระดับสำขำวิชำ
1) คณำจำรย์มศี กั ยภำพในกำรวิจยั
2) มีผลงำนวิจยั ทีไ่ ด้รบั กำรยอมรับจำก
หน่วยงำนภำยนอก

โอกาส (Opportunities)
ระดับมหำวิทยำลัย
1) มหำวิทยำลัยสนับสนุนกำรวิจยั และพัฒนำ
เทคโนโลยีดำ้ นกำรศึกษำทำงไกล
2) มหำวิทยำลัยให้อำนำจแก่สถำบันวิจยั และ
พัฒนำในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรวิจยั ที่
ได้รบั ทุนภำยนอก

จุดอ่อน (Weaknesses)
มหำวิทยำลัยขำดมำตรกำรเพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยของแผนแม่บททำงกำรวิจยั ที่
กำหนดไว้
กระบวนกำรส่งเสริมกำรทำวิจยั มีขนั ้ ตอนที่
ยุง่ ยำกเป็นอุปสรรคต่อกำรทำวิจยั
ผลงำนวิจยั มีน้อยและยังไม่แล้วเสร็จตำม
กำหนดเวลำทำให้ไม่สำมำรถนำผลงำนวิจยั
ไปใช้ประโยชน์ได้มำกเท่ำทีค่ วร
กำรส่งเสริมและกำรพัฒนำนักวิจยั ขัน้ ต้นยัง
ไม่เพียงพอ

1) กรอบกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้อำจำรย์
ทำงำนด้ำนงำนวิจยั ยังไม่ชดั เจน
2) งบประมำณสนับสนุ นกำรทำงำนวิจยั ไม่
เพียงพอ
ภาวะคุกคาม (Threats)
1) นโยบำยในกำรเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษำ
(ระดับปริญญำโทและปริญญำเอก) ทำให้
อำจำรย์บำงส่วนติดภำรกิจด้ำนกำรเรียนกำร
สอน
2) ผูบ้ ริหำรระดับสูงไม่ให้ควำมสำคัญต่อกำร
เข้ำร่วมประชุมด้ำนกำรวิจยั ทีห่ น่วยงำน
ภำยนอกจัดขึน้
3) บุคลำกรของมหำวิทยำลัยไม่ให้ควำมสำคัญ
แก่กำรวิจยั เท่ำทีค่ วร
4) อำจำรย์ส่วนใหญ่ไม่ให้ควำมสนใจในกำรเข้ำ
รับกำรฝึกอบรมด้ำนกำรวิจยั /กำรบรรยำยให้
ควำมรูด้ ำ้ นวิจยั ทีส่ ถำบันวิจยั ฯ จัดขึน้
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โอกาส (Opportunities)

ระดับสำขำวิชำ
1) มหำวิทยำลัยจัดสรรเงินทุนวิจยั ให้กบั
สำขำวิชำฯ เป็นประจำทุกปี
2) มหำวิทยำลัยสนับสนุนให้คณำจำรย์ทำงำน
วิจยั และเข้ำร่วมประชุมทำงวิชำกำรเพื่อ
นำเสนอผลงำน
3) สำขำวิชำฯ จัดทำวำรสำรประจำของ
สำขำวิชำทีเ่ ป็น peered journal เพื่อให้
อำจำรย์ได้เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร

ภาวะคุกคาม (Threats)
5) อำจำรย์สนใจทำงำนด้ำนอื่นมำกกว่ำ
งำนวิจยั
6) มหำวิทยำลัยขำดผลงำนวิจยั ทีจ่ ะนำไปสู่กำร
พัฒนำเพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยี
7) ผลงำนวิจยั ของคณำจำรย์ยงั มีน้อย

1) คณำจำรย์มภี ำระงำนด้ำนกำรสอนอื่นๆ มำก
เช่น กำรเขียน/ปรับปรุงเอกสำรกำรสอน
กำรสอนเสริม สัมมนำเสริม/สัมมนำเข้ม ทำ
ให้ไม่มเี วลำทำงำนวิจยั
2) คณำจำรย์ไม่ให้ควำมสำคัญแก่กำรวิจยั
สนใจทำงำนด้ำนอื่นมำกกว่ำ
3) ผลงำนวิจยั ของคณำจำรย์ยงั มีน้อย
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บทที่ 2
ยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนหลักการวิ จยั และการบริ การวิ ชาการแก่สงั คม
สำขำวิชำวิทยำกำรจัดกำรได้ประเมินสภำพแวดล้อมในเรือ่ งจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน
(Weaknesses) โอกำส (Opportunities) และภำวะคุกคำม (Threats) แล้วนำมำจัดทำแผนหลักกำร
วิจยั สำขำวิชำวิทยำกำรจัดกำร (พ.ศ. 2556 – 2560) โดยให้สอดคล้องกับแผนหลักกำรวิจยั ของ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ฉบับที่ 5 และฉบับที่ 6 ซึง่ มีกำรกำหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ และเป้ำประสงค์กำรวิจยั ของสำขำวิชำฯ เพื่อใช้เป็ นกรอบทิศทำงกำรวิจยั ทีส่ ำขำวิชำฯ
นำไปเป็นแนวทำงในกำรสร้ำง/ผลิตงำนวิจยั ดังนี้
วิ สยั ทัศน์
“สร้ำงผลงำนวิจยั และให้บริกำรวิชำกำรแก่สงั คมทำงด้ำนกำรจัดกำรภำครัฐและภำคเอกชน
ให้เป็นทีย่ อมรับในระดับชำติและนำนำชำติ”
พันธกิ จ
1. ส่งเสริมกำรผลิตผลงำนวิจยั เพื่อสร้ำงและพัฒนำองค์ควำมรูด้ ำ้ นกำรจัดกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง รวมถึงกำรวิจยั ทีส่ ำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนกำรเรียนกำรสอนทำงไกล
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย กำรพัฒนำชุมชนและสังคม
2. ส่งเสริมให้มกี ำรเผยแพร่ผลงำนวิจยั ให้เป็ นทีย่ อมรับในระดับชำติและนำนำชำติ
3. ส่งเสริมให้มกี ำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนกำรจัดกำรแก่สงั คม
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. วิจยั ด้ำนกำรเรียนกำรสอนทำงไกลเพื่อมุง่ สู่ควำมเป็นเลิศ
2. วิจยั ด้ำนกำรพัฒนำระบบงำนของสำขำวิชำสู่ควำมเป็ นองค์กรเชิงกลยุทธ์
3. วิจยั ด้ำนกำรจัดกำรภำครัฐและภำคเอกชนเพื่อสร้ำงสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำร
เรียนรู้
4. บริกำรวิชำกำรด้ำนกำรจัดกำรแก่สงั คม
5. บูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรด้ำนกำรจัดกำรแก่สงั คมกับงำนวิจยั
เป้ าประสงค์
1. เพื่อสร้ำงผลงำนวิจยั ด้ำนกำรเรียนกำรสอนทำงไกลทีม่ คี ุณภำพเป็นทีย่ อมรับใน
ระดับชำติและนำนำชำติ
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2. เพื่อสร้ำงผลงำนวิจยั ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรของสำขำวิชำ เพื่อให้เกิดกำรปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ น
เลิศ
3. เพื่อสร้ำงผลงำนวิจยั ด้ำนกำรจัดกำรภำครัฐและภำคเอกชนที่สำมำรถนำไปใช้ในกำร
พัฒนำชุมชนและสังคมไทยทีย่ งยื
ั่ น
4. เพื่อเสริมสร้ำงควำมรูด้ ำ้ นกำรจัดกำรแก่บุคลำกรภำครัฐและเอกชน
5. เพื่อบูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำรแก่สงั คมกับงำนวิจยั
ยุทธศาสตร์การวิ จยั
สำขำวิชำวิทยำกำรจัดกำรได้กำหนดยุทธศำสตร์กำรวิจยั ไว้ดงั นี้
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 วิจยั ด้ำนกำรเรียนกำรสอนทำงไกลเพื่อมุง่ สู่ควำมเป็นเลิศ
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 วิจยั ด้ำนกำรพัฒนำระบบงำนของสำขำวิชำสู่ควำมเป็นองค์กรเชิงกลยุทธ์
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 วิจยั ด้ำนกำรจัดกำรภำครัฐและภำคเอกชนเพื่อสร้ำงสังคมไทยให้เป็ นสังคม
แห่งกำรเรียนรู้
ในกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุตำมแผนหลักกำรวิจยั และกำรบริกำรวิชำกำรแก่สงั คม (พ.ศ.
2556-2560) สำขำวิชำฯ ได้กำหนดยุทธศำสตร์ และเป้ำประสงค์ดำ้ นกำรวิจยั ดังนี้
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์กำรวิจยั ด้ำนกำรเรียนกำรสอน
ทำงไกลเพื่อมุง่ สู่ควำมเป็นเลิศ

เป้ำประสงค์
เพื่อสร้ำงผลงำนวิจยั ด้ำนกำรเรียนกำร
สอนทำงไกลทีม่ คี ุณภำพเป็ นทีย่ อมรับใน
ระดับชำติและนำนำชำติ

ยุทธศำสตร์กำรวิจยั ด้ำนกำรพัฒนำระบบงำนของ เพื่อสร้ำงผลงำนวิจยั ด้ำนกำรบริหำร
สำขำวิชำสู่ควำมเป็นองค์กรเชิงกลยุทธ์
จัดกำรของสำขำวิชำ เพื่อให้เกิดกำร
ปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นเลิศ
ยุทธศำสตร์กำรวิจยั ด้ำนกำรจัดกำรภำครัฐและ
เพื่อสร้ำงผลงำนวิจยั ด้ำนกำรจัดกำร
ภำคเอกชนเพื่อสร้ำงสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่ง ภำครัฐและภำคเอกชนทีส่ ำมำรถนำไปใช้
กำรเรียนรู้
ในกำรพัฒนำชุมชนและสังคมไทยทีย่ งยื
ั่ น
-
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
การรวิ จยั ด้านการเรียนการสอนทางไกลเพื่อมุ่งสู่ความเป็ นเลิ ศ
ในยุทธศำสตร์น้มี งุ่ ศึกษำองค์ควำมรูเ้ พื่อพัฒนำระบบกำรศึกษำทำงไกล
ในด้ำนของกำร
เรียนกำรสอน และกำรพัฒนำสื่อกำรศึกษำทำงไกล ส่งเสริมให้อำจำรย์ประจำสำขำวิชำได้มโี อกำส
ทำกำรวิจยั อย่ำงกว้ำงขวำงเป็นกำรเพิม่ พูนควำมรูแ้ ละทักษะด้ำนกำรวิจยั รวมทัง้ สนับสนุ นกำรนำ
ผลกำรวิจยั ไปใช้ในกำรพัฒนำระบบกำรศึกษำทำงไกลให้มปี ระสิทธิภำพและคุณภำพมำกยิง่ ขึน้ โดย
กำหนดเป็น 4 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที ่ 1 การวิจยั เพือ่ การบริการการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกล
เป็นกำรวิจยั เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรบริกำรกำรศึกษำ กำรนำ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ในกำรบริกำรกำรศึกษำในระบบกำรศึกษำทำงไกล ซึง่ ประกอบด้วย 2
แนวทำงในกำรวิจยั ดังนี้
1. กำรวิจยั เกีย่ วกับกำรพัฒนำรูปแบบกำรสื่อสำรในระบบกำรศึกษำทำงไกล
2. กำรวิจยั เกีย่ วกับกำรปฏิรปู ระบบกำรบริกำรกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย
กลยุทธ์ที ่ 2 การวิจยั เพือ่ พัฒนาสือ่ นวัตกรรมต่างๆ สาหรับการเรียนการสอนในระบบการศึกษา
ทางไกล
เป็นกำรวิจยั เพื่อพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนในระบบกำรศึกษำทำงไกลของมหำวิทยำลัย ที่
จะสะท้อนเอกลักษณ์และจุดเน้นของระบบกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย โดยให้มกี ำรพัฒนำสื่อ
กำรเรียนกำรสอนทำงไกล สร้ำงนวัตกรรมทัง้ สื่อหลักและสื่อเสริมให้มปี ระสิทธิภำพและมีควำม
ทันสมัย อำทิ กำรสร้ำงนวัตกรรมสื่อกำรเรียนกำรสอนทำงด้ำน e-learning, e-book, T5-Model,
e-Mobile Learning, e-Training, e-Classroom, Virtual classroom, Web blog เป็นต้น ซึง่
ประกอบด้วย 2 แนวทำงในกำรวิจยั ดังนี้
1. ด้ำนกำรพัฒนำและกำรประยุกต์นวัตกรรมสื่อกำรเรียนกำรสอนในระบบกำรศึกษำ
ทำงไกล
2. ด้ำนกำรประเมินและศึกษำควำมต้องกำรใช้ส่อื ทีห่ ลำกหลำยและมีประสิทธิภำพในระบบ
กำรศึกษำทำงไกล
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กลยุทธ์ที ่ 3 การวิจยั เพือ่ พัฒนาระบบการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกล
เป็นกำรวิจยั เพื่อเสำะแสวงหำและพัฒนำองค์ควำมรูเ้ กี่ยวกับกำรพัฒนำระบบกำรเรียนกำร
สอนในระบบกำรศึกษำทำงไกล เพื่อประโยชน์ในกำรเสริมสร้ำงวิชำกำรทำงด้ำนกำรให้สอดคล้องกับ
กำรพัฒนำและปรับปรุงรูปแบบกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย ซึง่ ประกอบด้วย 2 แนวทำงใน
กำรวิจยั ดังนี้
1. กำรวิจยั เกีย่ วกับกำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนเพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพในระบบ
กำรศึกษำทำงไกล
2. กำรวิจยั เกีย่ วกับกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนด้ำนกำรจัดกำรในระบบกำรศึกษำทำงไกล
กลยุทธ์ที ่ 4 การวิจยั เพือ่ พัฒนาชุมชน ปฏิรปู การศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวติ ด้วยการศึกษาใน
ระบบการศึกษาทางไกล
เป็นกำรวิจยั เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวติ ด้วยระบบกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ทัง้ ในระดับชุมชน
ท้องถิน่ และระดับประเทศ เพื่อให้เกิดกำรเรียนรูแ้ ละพัฒนำศักยภำพอันนำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพ
ซึง่ ประกอบด้วย 3 แนวทำงในกำรวิจยั ดังนี้
1. กำรวิจยั เกีย่ วกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรศึกษำทำงไกลกับกำรพัฒนำชุมชนและ
ท้องถิน่ เพื่อสร้ำงภูมปิ ญั ญำไทย
2. กำรวิจยั เกีย่ วกับกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลเพื่อรองรับกำรปฏิรปู กำรศึกษำ กำรเมือง
กำรปกครอง
3. กำรวิจยั เกีย่ วกับกำรพัฒนำคุณภำพชีวติ ด้วยกำรศึกษำทำงไกล
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การวิ จยั ด้านการพัฒนาระบบงานของสาขาวิ ชาสู่ความเป็ นองค์กรเชิ งกลยุทธ์
ในยุทธศำสตร์น้มี งุ่ นำผลกำรวิจยั มำใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบบริหำรงำนของ
สำขำวิชำฯ ให้มปี ระสิทธิภำพและเกิดควำมคล่องตัวในกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัย
โดยมีนโยบำยส่งเสริมและสนับสนุ นให้คณำจำรย์ดำเนินกำรวิจยั สถำบัน ทัง้ นี้ได้กำหนดกลยุทธ์กำร
วิจยั ออกเป็น 4 กลยุทธ์ ดังนี้
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กลยุทธ์ที ่ 1 การวิจยั เพือ่ พัฒนาระบบสารสนเทศ
เป็นกำรวิจยั เพื่อให้มกี ำรจัดทำระบบข้อมูลพืน้ ฐำนทีจ่ ำเป็น โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มำใช้
ในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล สำหรับกำรตัดสินใจ กำรวำงแผน กำรกำหนดนโยบำย ซึง่ ประกอบด้วย
5 แนวทำงในกำรวิจยั ดังนี้
1. กำรวิจยั เกีย่ วกับหลักสูตร/กำรเรียนกำรสอน (ยกเว้นกำรวิจยั เกี่ยวกับกำรศึกษำควำม
เป็นไปได้ในกำรเปิดหลักสูตรใหม่และกำรประเมินหลักสูตร)
2. กำรวิจยั เกีย่ วกับนักศึกษำ/บัณฑิต (ยกเว้นกำรติดตำมบัณฑิต)
3. กำรวิจยั เกีย่ วกับกำรเงิน/งบประมำณ
4. กำรวิจยั เกีย่ วกับบุคลำกร
5. กำรวิจยั เกีย่ วกับอำคำรสถำนที่
กลยุทธ์ที ่ 2 การวิจยั เกีย่ วกับการศึกษาความเป็ นไปได้ของการเปิดสอนหลักสูตร
เป็นกำรศึกษำวิจยั ควำมเป็ นไปได้ในกำรเปิดสอนหลักสูตรใหม่ทม่ี หำวิทยำลัยมีแผนทีจ่ ะ
เปิดสอนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ รวมทัง้ หลักสูตรเก่ำทีม่ หำวิทยำลัยได้เปิด
ดำเนินกำรมำแล้วแต่มผี เู้ รียนน้อย เพื่อให้มหำวิทยำลัยสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงคุม้ ค่ำและ
ตอบสนองควำมต้องกำรของสังคมมำกทีส่ ุด (ยกเว้นกำรประเมินหลักสูตร) ในกรณีของกำร
ศึกษำวิจยั เกีย่ วกับกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรเปิดสอนหลักสูตรใหม่ มีกำรดำเนินกำรใน 2
ลักษณะได้แก่
2.1 หลักสูตรทีเ่ ปิดใหม่ทไ่ี ม่จำเป็ นต้องทำวิจยั แต่ตอ้ งหำข้อมูลเบือ้ งต้นประกอบทุก
หลักสูตรในกรณีต่อไปนี้
1) หลักสูตรใหม่ทไ่ี ม่มกี ำรผลิตชุดวิชำใหม่หรือผลิตใหม่ไม่เกิน 2 ชุดวิชำ
2) หลักสูตรตำมโครงกำรควำมร่วมมือกับภำครัฐและภำคเอกชน
2.2 หลักสูตรทีต่ อ้ งศึกษำหรือวิจยั เพื่อศึกษำควำมเป็ นไปได้ ได้แก่ หลักสูตรทีม่ กี ำรผลิต
ชุดวิชำใหม่เป็นส่วนใหญ่โดยต้องศึกษำครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
1) ควำมต้องกำรของสังคมและควำมสอดคล้องกับสภำวะกำรณ์ของประเทศทัง้
ในปจั จุบนั และอนำคต
2) ควำมคุม้ ทุนทำงกำรเงิน
3) ควำมพร้อมของสำขำและหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
4) ควำมต้องกำรและควำมสนใจในกำรเข้ำศึกษำของกลุ่มเป้ำหมำย
5) ข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของแต่ละ
หลักสูตร
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กลยุทธ์ที ่ 3 การวิจยั เกีย่ วกับการปรับปรุงระบบบริหารและจัดการของสาขาวิชา
เป็นกำรวิจยั เพื่อแก้ปญั หำ พัฒนำระบบและปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้มคี ุณภำพและ
ประสิทธิภำพมำกยิง่ ขึน้ โดยมีเป้ำหมำยทีส่ อดคล้องกับคำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำรประจำปีของ
สำขำวิชำวิทยำกำรจัดกำร ตำมรำยละเอียดในเอกสำรกำรเปรียบเทียบตัวชีว้ ดั ด้ำนกำรวิจยั และงำน
สร้ำงสรรค์ในภำคผนวก (ภำคผนวก 1)
กลยุทธ์ที ่ 4 การวิจยั เกีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
เป็นกำรวิจยั เพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสำขำวิชำวิทยำกำรจัดกำรตำมมำตรฐำน
ตัวบ่งชีข้ องสำนักรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) (สมศ.) และ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ตำมรำยละเอียดในเอกสำรกำรเปรียบเทียบตัวชีว้ ดั
ด้ำนกำรวิจยั และงำนสร้ำงสรรค์ในภำคผนวก (ภำคผนวก 1)
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การวิ จยั ด้านการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสร้างสังคมไทยให้ เป็ นสังคมแห่งการเรียนรู้
ในยุทธศำสตร์น้มี งุ่ สร้ำงผลงำนวิจยั ด้ำนวิชำกำรและกำรพัฒนำทีส่ ำมำรถนำไปใช้ในกำร
พัฒนำสังคมไทยทีย่ งยื
ั ่ น (Sustainable Development) มีกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที ่ 1 การวิจยั วิชาการ
เป็นกำรวิจยั เพื่อพัฒนำ/ยืนยันองค์ควำมรูด้ ำ้ นกำรจัดกำรทัง้ ภำครัฐและภำคเอกชน และ
ศำสตร์อ่นื ๆทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสำขำวิชำ ประกอบด้วยแนวทำงใน
กำรวิจยั 2 แนวทำง คือ
1) กำรวิจยั พืน้ ฐำนของทุกวิชำเอก
2) กำรวิจยั ประยุกต์โดยเน้นกำรวิจยั ในด้ำนทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรเรียนกำรสอนของหลักสูตร
ต่ำงๆ ของสำขำวิชำ เพื่อมุง่ สู่กำรนำผลกำรวิจยั ไปใช้ประโยชน์
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กลยุทธ์ที ่ 2 การวิจยั พัฒนาประเทศ
เป็นกำรวิจยั ประยุกต์/บูรณำกำรทีส่ อดคล้องกับพันธกิจของมหำวิทยำลัยและสำขำวิชำ โดย
มีควำมเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ นโยบำยรัฐบำลทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐำน
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ตำมทีแ่ ผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.25502554)
กลยุทธ์ที ่ 3 การวิจยั บริการวิชาการแก่สงั คม
เป็นงำนวิจยั ทีม่ งุ่ ไปสู่กำรสร้ำงผลลัพธ์ (Outcome) และสำมำรถส่งผลกระทบ (Impact) ต่อ
พืน้ ที/่ ชุมชน/กลุ่มตัวอย่ำงในกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สงั คมอย่ำงแท้จริง โดยต้อ งเป็ นกำรดำเนินงำน
ทีส่ อดคล้องกับภำรกิจของสำขำวิชำ/มหำวิทยำลัย หรือแผนปฏิบตั ริ ำชกำร 4 ปี ของมหำวิทยำลัย
หรือสอดคล้องกับนโยบำยและมำตรกำรประจำปีของมหำวิทยำลัยด้ำนกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่
สังคม หรือสอดคล้องกับควำมต้องกำรของแต่ละสำขำวิชำ
ยุทธศาสตร์การบริ การวิ ชาการแก่สงั คม
สำขำวิชำวิทยำกำรจัดกำรได้กำหนดยุทธศำสตร์กำรบริกำรวิชำกำรแก่สงั คม ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริกำรวิชำกำรด้ำนกำรจัดกำรแก่สงั คม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรด้ำนกำรจัดกำรแก่สงั คมกับงำนวิจยั
ในกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุตำมแผนหลักกำรวิจยั และกำรบริกำรทำงสังคม (พ.ศ. 25562560) สำขำวิชำฯ ได้กำหนดยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์ดำ้ นกำรบริกำรแก่สงั คม ดังนี้
ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

บริกำรวิชำกำรด้ำนกำรจัดกำรแก่สงั คม

เพื่อเสริมสร้ำงควำมรูด้ ำ้ นกำรจัดกำรแก่บุคลำกร
ทัง้ ภำครัฐและเอกชน

บูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรด้ำนกำร
จัดกำรแก่สงั คมกับงำนวิจยั

เพื่อนำผลกำรวิจยั ไปสู่กำรใช้ประโยชน์จริงที่
ตอบสนองควำมต้องกำรของผูเ้ กีย่ วข้อง
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บทที่ 3
เป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนหลักการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม
ในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุตามแผนหลักการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม (พ.ศ. 2558-2562)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการได้กาหนดเป้าประสงค์ และตัวชี้วัด ดังนี้
1. เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนหลักการวิจัย
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

จานวนโครงการ
2558 2559 2560 2561 2562

ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการ
เรียนการสอนทางไกลเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ
- เพื่อสร้างผลงานวิจัยด้านการ
เรียนการสอนทางไกลที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ

ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการ
พัฒนาระบบงานของสาขาวิชาสู่
ความเป็นองค์กรเชิงกลยุทธ์

เชิงปริมาณ
จานวนโครงการวิจัยที่
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
เชิงคุณภาพ
ร้อยละของงานวิจัยที่แล้ว
เสร็จ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่/
นาไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับชาติ/นานาชาติ

1

1

1

1

1
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- เพื่อสร้างผลงานวิจัยด้านการ
บริหารจัดการของสาขาวิชา
เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

เชิงปริมาณ
จานวนโครงการวิจัยที่
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
เชิงคุณภาพ
ร้อยละของงานวิจัยที่แล้ว
เสร็จ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่/
นาไปใช้ประโยชน์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

-

1

1

-

-

จานวนโครงการ
2558 2559 2560 2561 2562

ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการ
จัดการภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้
- เพื่อสร้างผลงานวิจัยด้านการ
จัดการภาครัฐและภาคเอกชนที่
สามารถนาไปใช้ในการพัฒนา
ชุมชนและสังคมไทยที่ยั่งยืน

เชิงปริมาณ
จานวนโครงการวิจัยที่
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
เชิงคุณภาพ
ร้อยละของงานวิจัยที่แล้ว
เสร็จ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่/
นาไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับชาติ/นานาชาติ

1

1

1

1

1

2. เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนการบริการวิชาการแก่สังคม
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

จานวนโครงการ
2558 2559 2560 2561 2562
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บริการวิชาการด้านการจัดการ
แก่สังคม
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการ
จัดการแก่บุคลากรทั้งภาครัฐ
และเอกชน

เชิงปริมาณ
จานวนโครงการที่
ให้บริการทางวิชาการ
วิชาชีพแก่สังคม
เชิงคุณภาพ
ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

1

1

1

1

1

18

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

จานวนโครงการ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

2558 2559 2560 2561 2562

บูรณาการงานบริการทาง
วิชาการด้านการจัดการแก่สังคม
กับงานวิจัย
- เพื่อนาผลการวิจัยไปสู่การใช้
ประโยชน์จริงที่ตอบสนองความ เชิงปริมาณ
จานวนโครงการที่นา
ต้องการของผู้เกี่ยวข้อง
ผลการวิจัยไปให้บริการ
ทางวิชาการแก่ผู้เกี่ยวข้อง
เชิงคุณภาพ
ร้อยละความพึ่งพอใจของ
ผู้รับบริการ

-

1

1

1

1
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บรรณานุกรม

มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช แผนหลักกำรวิจยั ของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ฉบับที่ 5
(พ.ศ. 2552-2556) นนทบุร ี สถำบันวิจยั และพัฒนำ 2552 (อัดสำเนำ)
สำขำวิชำวิทยำกำรจัดกำร รำยงำนกำรประเมินตนเอง ประจำปีกำรศึกษำ 2551 (1 กรกฎำคม
2551- 30 มิถุนำยน 2552) นนทบุร ี สำขำวิชำวิทยำกำรจัดกำร 2552 (อัดสำเนำ)

