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ค ำน ำ 

 

 แผนหลักการวิจัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2562 - 2566) ได้จัดท าขึ้นโดย

พิจารณา (1) ปัจจัยแวดล้อมภายนอก ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

(พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  ยุทธศาสตร์การวิจัยและ

นวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (2551-2565)  และ 

(2) ปัจจัยภายใน คือ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แผนระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2556 – 2570) เพ่ือ

การก าหนดต าแหน่งยุทธศาสตร์การวิจัย และกรอบการส่งเสริมการวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นแนวทางใน

การสนับสนุนส่งเสริมคณาจารย์และบุคลากรสร้าง/ผลิตงานวิจัยทั้งงานวิจัยวิชาการ การวิจัยนวัตกรรม การวิจัย

ทางไกล เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนามหาวิทยาลัย และพัฒนาประเทศ ต่อไป 

 

 

         สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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บทที่ 1 
ความเป็นมา หลักการ และกระบวนการจัดท าแผนหลักการวิจัย 

 
ความเป็นมา 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้ความส าคัญกับมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา ด้านการวิจัย คือ สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินพันธกิจด้านการวิจัยอย่างมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และภายใต้จุดเน้นเฉพาะ โดยมีการด าเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหาร
จัดการเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรให้มีสมรรถนะในการท าวิจัย ส่งเสริมและ
สร้างเครือข่ายการท าวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถาบันเพ่ือให้ได้ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์ และงานริเริ่ม
สร้างสรรค์ที่มคีุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ สามารถตอบสนองความต้องการของ
สังคมได้ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษ 47 ง 24 
เมษายน 2554)   
 
 จากมาตรฐานด้ านการด า เนิ นการตาม พันธกิ จของสถาบั น อุ ดมศึ กษา  ด้ านการวิ จั ย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัยมาโดยตลอด โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบาย
ส่งเสริมการวิจัยโดยจัดท าแผนหลักการวิจัยของมหาวิทยาลัยมาแล้ว ดังนี้  
 

แผนหลักการวิจัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2530-2534 (ฉบับที่ 1) โดยด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะต้น (พ.ศ. 2530 - 2534) ที่ก าหนดนโยบายไว้เด่นชัดในการ
ส่งเสริมการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการและเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาทางไกล การวิจัยเกี่ยวกับสื่อ การวิจัยและพัฒนาแบบทดสอบ และ
การวิจัยสถาบันเพ่ือประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนการบริหารและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด ซึ่งประกอบด้วย 1) แผนงานวิจัยสถาบัน      2) แผนงานวิจัยสื่อการศึกษา
ทางไกล  3) แผนงานวิจัยและพัฒนาแบบทดสอบ 4) แผนงานวิจัยเพ่ือพัฒนาวิชาการ และ 5) แผนงานบริหาร
งานวิจัย (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2530, 7)  
 

แผนหลักการวิจัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2535-2539 (ฉบับที่ 2) ได้ก าหนด
แผนงานวิจัย 3 แผนงาน คือ 1) เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล ประกอบด้วยงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนในระบบการศึกษาทางไกล งานวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อการศึกษาทางไกล และงานวิจัยเพ่ือพัฒนา
แบบทดสอบ 2) เพ่ือพัฒนาวิชาการ ประกอบด้วยงานวิจัยเพ่ือพัฒนาสาขาวิทยาการ งานวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ประเทศ และ 3) เพ่ือพัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยงานวิจัยสถาบันและงานวิจัยเพ่ือ
ปรับปรุงระบบบริหารของมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535, 8) 
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ข้อก าหนดการวิจัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2540-2544 (ฉบับที่ 3) ภายใต้
กรอบการวิจัยที่ก าหนดเป็น 4 ด้าน คือ 1) กรอบการวิจัยด้านการปรับปรุงระบบบริหารและวิชาการของ
มหาวิทยาลัย (ความอยู่รอดทางการเงินของมหาวิทยาลัย ความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการ เมื่อ
เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัย และความมีอิสระในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยการออกนอกระบบ
ราชการ) 2) กรอบการวิจัยด้านการพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล (การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การ
บริการการศึกษา และน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในระบบการศึกษาทางไกล การพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
ทางไกลในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ การผลิต การพัฒนาและการประเมินคุณภาพสื่อการศึกษา
ทางไกล การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ศึกษา ทั้งในระดับต่ ากว่าบัณฑิตศึกษาและระดับ
บัณฑิตศึกษา และการวัดและประเมินผลการศึกษาทางไกล) 3) กรอบการวิจัยด้านการพัฒนาสาขาวิทยาการ 
(การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และปรับปรุงคุณภาพทางวิชาการของเอกสารการสอนชุดวิชา การวิจัยเพื่อ
พัฒนาสาขาวิทยาการต่างๆ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และการวิจัยเพ่ือ
ประยุกต์เนื้อหาสาระทางวิชาการของแต่ละสาขา เพ่ือช่วยผ่อนคลายและแก้ไขปัญหาของประเทศในภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ า) 4) กรอบการวิจัยด้านการพัฒนาประเทศ (การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาและ
ยกระดับคุณภาพของสังคม การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพมนุษย์ การวิจัยเพ่ือพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเมือง การปกครอง และกฎหมาย การวิจัยเพ่ือพัฒนาการแพทย์ และสาธารณสุข การ
วิจัยเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และบริการโทรคมนาคม การวิจัยเพ่ือพัฒนาเกษตร การวิจัยเพ่ือพัฒนา
สิ่งแวดล้อม การวิจัยเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม และการวิจัยเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ) (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540, 6) 

 
ชุดโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2545-2549 (ฉบับที่ 4) ภายใต้กรอบการ

วิจัย 3 ด้าน คือ 1) กรอบการวิจัยที่ 1 ด้านการศึกษาทางไกล จ านวน 7 ชุดโครงการ ได้แก่ ชุดการพัฒนาและ
การประยุกต์นวัตกรรม เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนในระบบทางไกล เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ชุดการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในระบบการศึกษาทางไกล ชุดการพัฒนาเทคนิคการวัดและ
ประเมินผลในระบบการศึกษาทางไกล ชุดการพัฒนารูปแบบและการสื่อสารและการบริการ เพ่ือเสริมสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ในระบบการศึกษาทางไกล ชุดความสัมพันธ์ระหว่างระบบการศึกษาทางไกล กับการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นเพื่อสร้างภูมิปัญญาไทย ชุดการจัดการศึกษาทางไกลเพ่ือรองรับการปฏิรูปการศึกษา การเมือง การ
ปกครอง และชุดการปฏิรูประบบการบริหารและระบบบริการของมหาวิทยาลัย ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
และทันสมัย โดยใช้หลักการบริหารจัดการที่ดี 2) กรอบการวิจัยที่ 2 ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ จ านวน 6 ชุด
โครงการ ได้แก่ ชุดนนทบุรีศึกษา ชุดการพัฒนาวัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติของไทย 
ชุดการจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร ชุดการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในสังคมไทย ชุดความพอเพียงกับความ
อยู่รอดของสังคมชนบทไทย และชุดครอบครัวศึกษากับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
และ 3) กรอบการวิจัยที่ 3 ด้านการพัฒนาประเทศ จ านวน 13 ชุดโครงการ ได้แก่ ชุดการเพ่ิมคุณภาพชีวิต
ทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชุดการเพ่ิมความสามารถในการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรที่ครบวงจร 
ชุดการพัฒนาศักยภาพขององค์กรท้องถิ่นและประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบทและเมืองอย่างยั่งยืน 
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ชุดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่นให้มีคุณภาพรองรับอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ ชุดการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน ชุดการปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศ ชุดการจัด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุดการปฏิรูปการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาประเทศ ชุดการจัดการสถาบัน
การเงินระดับท้องถิ่น ชุดการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของอุตสาหกรรมอาหาร ชุดการพัฒนาทักษะแก่ผู้น า
ชุมชนและองค์กรท้องถิ่น ชุดการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ และชุดการจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545, 7) 

 
แผนหลักการวิจัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2552 - 2556) ได้ก าหนด

ยุทธศาสตร์ไว้ 3 ยุทธศาสตร์ คือ 1) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการเรียนการสอนทางไกลเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
(Excellence Open & Distance Learning) ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1 การวิจัยเพื่อการบริการ
การเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกล กลยุทธ์ที่ 2 การวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อ นวัตกรรมต่างๆ ส าหรับการ
เรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกล กลยุทธ์ที่ 3 การวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลในระบบการศึกษาทางไกล กลยุทธ์ที่ 4 การวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน ปฏิรูปการศึกษา การพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้วยการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล กลยุทธ์ที่ 5 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
ทางไกลสู่ระดับนานาชาติ 2) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการพัฒนาระบบงานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นองค์กร
เชิงกลยุทธ์ (Strategy – Focused Organization) ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1 การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาระบบสารสนเทศ กลยุทธ์ที่ 2 การวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ของการเปิดสอนหลักสูตร  
กลยุทธ์ที่ 3 การวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบบริหารและจัดการของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ที่ 4 การวิจัย
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน และ 3) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านวิชาการและการพัฒนา
ประเทศเพ่ือสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ กล
ยุทธ์ที่ 1 การวิจัยวิชาการ กลยุทธ์ที่ 2 การวิจัยพัฒนาประเทศ กลยุทธ์ที่ 3 การวิจัยบริการวิชาการแก่สังคม 
 

แผนหลักการวิจัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2557 - 2561) มหาวิทยาลัยได้
สนับสนุนการวิจัยภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556 – 2560) ใน
พันธกิจที่ 2 วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาทางไกลและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาประเทศ
ที่ยั่งยืน ภายใต้พันธกิจนี้มี 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ พัฒนาวิจัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกลและ
พัฒนาประเทศ โดยก าหนดเป้าประสงค์เพ่ือบรรลุประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าวไว้ 2 เป้าประสงค์ คือ 
เป้าประสงค์ที่ 1 ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและน าไปใช้
ประโยชน์ต่อการพัฒนาสถาบัน สังคม และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้  
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทั้งงานวิจัยวิชาการและงานวิจัย
สถาบันในทุกพันธกิจ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบกลไกการน าข้อค้นพบจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างเหมาะสม และกลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับขีดความสามารถงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ที่ส่งผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ สังคมและหารายได้  เป้าประสงค์ที่ 2 มีระบบกลไกการบริหารงานวิจัยและการ
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จัดการความรู้ด้านการวิจัยที่มีประสิทธิภสาพและประสิทธิผล ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ ดังนี้ กลยุท ธ์ที่ 1 
ปรับปรุงระบบ กลไกที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 2 จัดหาแหล่ง
ทุนภายในประเทศและต่างประเทศสนับสนุนการบริหารงานวิจัยให้เพียงพอต่อความต้องการ กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล กลยุทธ์ที่ 4 น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบ
การบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมผลงานวิจัยไปเผยแพร่เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย และกลยุทธ์ที่ 6 พัฒนากลไกการถ่ายทอดความรู้ด้านการวิจัยผ่านการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ  

 
สืบเนื่องจากแผนหลักการวิจัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2557 - 2561)  ได้สิ้นสุดลง 

ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แผนระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2556 – 
2570) มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญแก่พันธกิจด้านการวิจัย โดยได้ก าหนดไว้ในพันธกิจที่ 2 วิจัย ส่งเสริมและ
พัฒนาองค์ความรู้ ด้านการศึกษาทางไกลและองค์ความรู้ ด้านการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน รวมทั้ง
สภาพแวดล้อมภายนอกของมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาและรวดเร็ว เนื่องจากรัฐบาลได้ก าหนด
นโยบาย กลไกในการพัฒนาประเทศโดยมีการวิจัยและนวัตกรรมเป็นส่วนส าคัญที่จะสนับสนุนให้ประเทศบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายและให้
ความส าคัญในการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานของรัฐเพ่ือการพัฒนาประเทศทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
โดยมีกลไกในการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม   สถาบันวิจัยและพัฒนาจึง
เห็นสมควรจัดท าแผนหลักการวิจัยของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562-2566) เพ่ือให้มหาวิทยาลัย 
มีกรอบ และทิศทางในการส่งเสริม สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์  
อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และเพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในเชิง
วิชาการและสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไข พัฒนามหาวิทยาลัย สังคม และประเทศได้อย่าง
เป็นรูปธรรม รวมทั้งตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์การวิจัยระดับประเทศ ตลอดจนนโยบายของ
รัฐบาลต่อไป 
 
หลักการ และกระบวนการจัดท าแผนหลักการวิจัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับที่ 7  
(พ.ศ. 2562 – 2566) 

1.  หลักการในการจัดท าแผนหลักการวิจัย  
    1. การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนหลักการวิจัยฯ โดยจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งในระดับนโยบาย ระดับ

บริหาร และสาขาวิชา /ส านัก / สถาบัน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอคณะกรรมการวิจัยพิจารณา 1) แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนหลักการวิจัยฯ และ 2) ปฎิทินการจัดท าแผนหลักการวิจัยฯ ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการวิจัย 
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ได้มีมติ ดังนี้ 1) เห็นชอบในองค์ประกอบของคณะกรรมการจัดท าแผน
หลักการวิจัย และให้เพ่ิมผู้อ านวยการส านักทะเบียนและวัดผล และผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีการศึกษา  
2) เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการฯ ด้านการศึกษาทางไกล ด้านนวัตกรรมวิจัย ด้านการ
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วิจัยสถาบัน และด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย 3) ให้ข้อเสนอแนะว่าคณะกรรมการวิจัยควรมีส่วนร่วมในการ
ประชุมจัดท าแผนหลักการวิจัยฯ ด้วย และ 4) ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพิจารณาช่วงเวลาของแผนหลักการวิจัยฯ 
ควรสอดคล้องกับช่วงเวลาของแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวมทั้งพิจารณา
ทิศทางการพัฒนางานวิจัยของชาติและแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ 20 ปี ด้วย 

2. การมีส่วนร่วมในระดับมหาวิทยาลัย โดยสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการ
ประชุม ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนหลักการวิจัยฯ  
และให้เพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในส่วนของผู้ที ่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน
วิชาการและวิจัย จ านวน 4 ราย คือ 1) ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ 2) รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  
เพ็ญศิรินภา 3) รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา  เจริญภัณฑารักษ์  (ขอลาออกจากคณะกรรมการจัดท าแผน
หลักการวิจัยฯ) และ 4) รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  พรมจุ้ย 

3. คณะกรรมการวิจัยในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ วันที่ 14 กันยายน 2560  มีความเห็น

ว่าการการจัดท าแผนหลักการวิจัยฯ ครั้งนี้ซึ ่งมีการจัดสัมมนา การประชุมระดมสมอง และการประชุม
พิจารณา (ร่าง) แผนหลักการวิจัย เป็นวิธีการที ่ดีที่แสดงถึง การมีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดท าแผน
หลักการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

2.  กระบวนการจัดท าแผนหลักการวิจัย 

ในการจัดท าแผนหลักการวิจัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2561 – 2565) 
สถาบันวิจัยและพัฒนาไดด้ าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามปฏิทินการจัดท าแผนหลักการวิจัยฯ ดังนี้  

1. จัดสัมมนาและประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนหลักการวิจัยฯ เพ่ือรับทราบแนวทาง นโยบาย 
ทิศทางการวิจัยในด้านการวิจัยสถาบัน การศึกษาทางไกล การวิจัยวิชาการและพัฒนาประเทศ นวัตกรรมการ
วิจัย แนวโน้มการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 3 คน คือ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.
ทองอินทร์  วงศ์โสธร 2) รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล และ   3) รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ปิติ  
เปี่ยมสง่า เป็นคณะผู้อภิปราย และผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการอภิปราย ในวันอังคาร
ที่ 23 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1607 ชั้น 6 อาคารส่วนต่อเติม ชั้น 6 
โดยภาคเช้าเป็นการสัมมนา และภาคบ่ายเป็นการประชุมระดมสมองคณะกรรมการจัดท าแผนหลักฯ เพ่ือวาง
กรอบประเด็นและแนวทางในการจัดท าแผนหลักการวิจัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 
2561 – 2565) ในประเด็น 1) ทิศทางการวิจัยสถาบัน การวิจัยการศึกษาทางไกล การวิจัยวิชาการและพัฒนา
ประเทศ และนวัตกรรมการวิจัย และ 2) แนวโน้มการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมหน่วยงานภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ในวันที่ 26 
กรกฎาคม 2560 โดยน าประเด็นจากการประชุมระดมสมองเพ่ือจัดท า (ร่าง) แผนหลักการวิจัย มาพิจารณายก
ร่างแผนหลักการวิจัยฯ เพ่ือเสนอคณะกรรมการจัดท าแผนหลักการวิจัยฯ พิจารณา 

3. จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนหลักการวิจัยฯ พิจารณา (ร่าง) แผนหลักการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชฉบับที่ 7 (พ.ศ.2562 – 2566) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 โดยมีผู้เข้าร่วม
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ประชุม ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการจัดท าแผนหลักการวิจัยฯ 2) ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิจัย และ 
ผู้เข้าร่วมประชุมจากสาขาวิชา/ส านัก รวมทั้งสิ้นจ านวน 52 คน ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียด (ร่าง) แผน
หลักการวิจัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับที่  7 (พ.ศ. 2562 – 2566) มีรายละเอียดปรับแก้ไข/
เพ่ิมเติม ดังนี้ 

1) ปรับแก้ไขวิสัยทัศน์ของแผนหลักการวิจัยฯ เป็น “สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย และประเทศ” และให้เสนอคณะกรรมการวิจัยพิจารณา 

2) ควรพิจารณาเพ่ิมยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การวิจัยเกี่ยวกับ “นวัตกรรม” ข้อ 4 “การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการงานวิจัย” (การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ระบบสารสนเทศ และการสร้างเครือข่าย)  

3) ขอให้พิจารณาปรับรายละเอียดของแต่ละยุทธศาสตร์ พันธกิจ เป้าประสงค์และตัวชี้วัด ให้
สอดคล้องกัน โดยมอบให้คณะกรรมการจัดท าแผนหลักฯ และ/ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมเมื่อ
วันที่ 29 สิงหาคม 2560 น าประเด็นตามข้อเสนอแนะไปประชุมร่วมกันในหน่วยงานเพ่ือพิจารณาปรับ/แก้ไข/
เพ่ิมเติม (ร่าง) แผนหลักการวิจัยฯ และส่งกลับสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 โดย
มอบสถาบันวิจัยและพัฒนาทบทวนการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม และก าหนดต าแหน่งยุทธ์ศาสตร์การวิจัยของ
มหาวิทยาลัยอีกครั้ง   

4. สถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอคณะกรรมการวิจัยเพ่ือทราบและรายงานความก้าวหน้าในการจัดท า
แผนหลักการวิจัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2561 – 2565) คณะกรรมการวิจัย ใน
การประชุม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 รับทราบความก้าวหน้าในการด าเนินการ และมี
ข้อสังเกตว่าแนวทางในการจัดท าแผนหลักการวิจัยฯ โดยการจัดสัมมนา การประชุมระดมสมอง และการ
ประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนหลักการวิจัยตามที่รายงานผลการด าเนินงานนั้น เป็นวิธีการที่ดีที่แสดงถึง การ
มีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดท าแผนหลักการวิจัย และมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือน าไปประกอบการ
จัดท าแผนหลักการวิจัยฯ ดังนี้ 

1) วิสัยทัศน์ของแผนหลักการวิจัยฯ ขอให้พิจารณาในประเด็นการตีพิมพ์เผยแพร่ และการ
ส่งเสริมการวิจัยเพื่อก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ 

2) พันธกิจของแผนหลักการวิจัยฯ ข้อ 4 ปรับแก้ไขจาก “การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย 
(การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ระบบสารสนเทศ และการสร้างเครือข่าย)” เป็น “พัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานวิจัย (การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ระบบสารสนเทศ การสร้างเครือข่าย และการแสวงหาแหล่งทุน)” 

3) ยุทธศาสตร์ ข้อ 1 ปรับแก้ไขจาก “...การเรียนการสอนทางไกล” เป็น “...การศึกษาทางไกล” 
5. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้น าผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะตามคณะกรรมการวิจัย 

คณะกรรมการจัดท าแผนหลักการวิจัย/สาขาวิชา/ส านัก และการก าหนดต าแหน่งยุทธศาสตร์ ในข้อ 4   
มาปรับแก้ไข (ร่าง) แผนหลักการวิจัยฯ เสนอคณะกรรมการจัดท าแผนหลักการวิจัยฯ พิจารณาก่อนเสนอ
คณะกรรมการวิจัยในการประชุมคราวต่อไป 

6 .สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนหลักฯ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการวิจัยร่วมพิจารณาการปรับ (ร่าง) แผนหลักการวิจัยฯ ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30 – 
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12.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ 2 ชั้น 4 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
7. เสนอคณะกรรมการวิจัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 

2561 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนหลักการวิจัย ที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้
ไข/เพ่ิมเติม และให้น าเสนอในการประชุมคราวต่อไป 

8. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ทบทวนการก าหนดต าแหน่งยุทธศาสตร์ปั จจุบัน การวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายนอกโดยพิจารณายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 20 ปี แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 และปรับแก้ไข/เพ่ิมเติมแผนหลักการวิจัยฯ เสนอคณะกรรมการวิจัย 

ในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 

9. สถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอแผนหลักการวิจัยของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2561-2565) ต่อ

ที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือทราบและประชาสัมพันธ์นโยบายการวิจัยภายใต้แผนหลักการวิจัยฯ ต่อไป 

  



 

 
 

การทบทวนผลการด าเนินงานตาม

แผนหลักการวิจัยฯ ฉบับที่ 5 – ฉบับที่ 6 

เชิญวิทยากรภายนอกให้ความรู้ ทิศทาง 

การวิจัยและการเผยแพรผ่ยงานวิจยัใน

อนาคต 

 
 

 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ี

 Thailand 4.0 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
   แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 
   ปี และแผนปฏริูประบบวิจัยแบบ 
   บูรณาการของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 
   20 ปี พ.ศ. 2560-2579 

การวิเคราะห์ข้อมลู 

 

 ข้อมูลด้านการบริหารการวิจัย 

 จ านวนโครงการวิจัย 

 งบประมาณการวิจัย 

 การตีพิมพ์เผยแพร ่

 การไดร้ับรางวัลวิจยั/รางวัล 
  นักวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมลูภายใน 

ป ร ะ ชุ ม 

คกก.จัดท า

แผนหลักฯ 

 23 พค 60 

ประชุมยก

ร่างแผน

หลักฯ 

26กค 60  

ประชุม 

คกก.จัดท า

แผนหลักฯ 

29 กค 60  

เวียน

หน่วยงาน

พิจารณา

แผนหลักฯ 

15 กย 60  

ประชุม

ปรับ 

แผนหลักฯ 

30 ตค 60  

ประชุม 

คกก.วิจัย 

พิจารณา

แผนหลักฯ 

26 กค 61  

คกก.วิจัย

พิจารณา

การ 

ปรับแก้ไข

แผนหลักฯ 

21 พย 61  

เสนอ
สภา

วิชาการ 
รับทราบ 

7 ก.พ. 62 

ร่าง 1 

แผน

หลักการ

วิจัยฯ  

ร่าง 2 

แผน

หลักการ

วิจัยฯ  

ร่าง 3 

แผน

หลักการ

วิจัยฯ  

ร่าง 4 

แผน

หลักการ

วิจัยฯ  

ประกาศใช้
แผนหลกัฯ 
ฉบับที่ 7  

 

คณะกรรมการจัดท าแผนหลักการวิจัย 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

ที่ 1236/2560 ลว 27 เมษายน 2560 

คณะกรรมการวิจัย 

กระบวนการจัดท าแผนหลักการวิจัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2562 – 2566) 
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บทที่ 2 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา การประเมินสภาวะแวดล้อมและ 

การก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัย 
 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 ผลการด า เนิน งานใน พันกิจด้ านการวิ จั ย ในช่ ว งระยะเวลาของแผนหลั กการวิ จั ยของ
มหาวิทยาลั ยสุ โ ขทั ยธรรมาธิ ราช  ฉบับที่  5  (พ .ศ .  2552 -2556 )  และแผนหลั กการวิ จั ยของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2557-2561) ซึ่งเป็นแผนหลักการวิจัยภายใต้แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556 – 2560) ในพันธกิจที่ 2 วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการศึกษาทางไกลและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน มีดังนี้  
 

ผลการด าเนินงานตามแผนหลักการวิจัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับที่  5  
(พ.ศ. 2552-2556) 

แผนหลักการวิจัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2552-2556) ก าหนดประเด็น

ยุทธศาสตร์ 3 ประการ คือ 1) วิจัยด้านการเรียนการสอนทางไกลเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Open 

& Distance Learning) 2) วิจัยด้านการพัฒนาระบบงานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นองค์กรเชิงกลยุทธ์และ

เป้าประสงค์ (Strategy-Focused Organization) และ 3) วิจัยด้านวิชาการและการพัฒนาประเทศเพ่ือสร้าง

สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  (Learning Society) โดยก าหนดเป้าประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ือสร้าง

ผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนทางไกลที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  2) เพ่ือสร้าง

ผลงานวิจัยด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) และ 3) 

เพ่ือสร้างผลงานวิจัยด้านวิชาการและการพัฒนาที่สามารถน าไปใช้ ในการพัฒนาสังคมไทยที่ยั่งยืน 

(Sustainable Development) ซึ่งผลการด าเนินงานที่ผ่านมาตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ มี

ดังนี้  

ตารางท่ี 2.1 จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาตร์และ
เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ 2552 - 2566 
2552 2553 2554 2555 2556 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ยุทธศาสตร์การ
วิจัยด้านการเรียน
การสอนทางไกล 

            

เป้าประสงค์ เพื่อ
สร้างผลงานวิจัย

จ านวนโครงการ 
วิจัยที่ไดร้ับทุน

โครงการ 15 6 15 25 15 22* 15 64* 15 24* 
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ยุทธศาตร์และ
เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ 2552 - 2566 
2552 2553 2554 2555 2556 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ด้านการเรียนการ
สอนทางไกลที่มี
คุณภาพเปน็ที่
ยอมรบัในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

อุดหนนุการ
วิจัย 

ยุทธศาสตร์การ
วิจัยด้านการ
พัฒนาระบบงาน
ของมหาวิทยาลัย
สู่ความเป็น
องค์กรเชิงกลยุทธ ์

            

เป้าประสงค ์เพื่อ
สร้างผลงานวิจัย
ด้านการบริหาร
จัดการของ
มหาวิทยาลยั 
เพื่อให้เกิดการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

จ านวนโครงการ 
วิจัยที่ได้รับทุน
อุ ดหนนุ ก า ร
วิจัย 

โครงการ 12 5 12 4 12 8 12 3 12 12 

ยุทธศาสตร์การ
วิจัยด้านวิชาการ
และการพัฒนา
ประเทศ 

            

เป้าประสงค์ เพื่อ
สร้างผลงานวิจัย
ด้านวิชาการและ
การพัฒนาประเทศ
ที่สามารถน าไปใช้
ในการพัฒนา
สังคมไทยท่ียั่งยืน 

จ านวนโครงการ 
วิจัยที่ได้รับทุน
อุ ดหนนุ ก า ร
วิจัย 

โครงการ 15 34** 15 32 15 30 15 35 15 31 

หมายเหตุ *  มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนงานวิจัยชุดวิชาตั้งแต่ปี 2554-2556 จ านวนโครงการวิจัยที่ไดร้ับการสนับสนุน 
                 จึงมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 

              ** มหาวิทยาลัยมีนโยบายเพิ่มจ านวนงานวิจัยวิชาการและจ านวนอาจารย์ที่ท าวิจัยโดยจดัสรรใหส้าขาวิชาละ  

                 200,000 บาท ให้สาขาวิชาบริหารวงเงินและจ านวนโครงการวิจัย ท าให้โครงการวิจัยวชิาการปี 2559 เพิ่มขึ้น 
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ภาพที่ 2.1 แสดงจ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติทุนวิจัยทางไกล ตั้งแต่ปี 2552 - 2556 

 

ภาพที่ 2.2 แสดงจ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติทุนวิจัยสถาบัน ตั้งแต่ปี 2552 - 2556 
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ภาพที่ 2.3 แสดงจ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติทุนวิจัยวิชาการ (กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200ปี)  

ตั้งแต่ปี 2552 - 2556 

 

 

ภาพที่ 2.4 แสดงจ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติทุนวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ จากเงินอุดหนุนการวิจัย

งบประมาณแผ่นดิน ตั้งแต่ปี 2552 - 2556 
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ภาพที่ 2.5 แสดงจ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน  

(ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคม) ตั้งแต่ปี 2552 - 2556 

ตารางท่ี 2.2 จ านวนโครงการวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

ยุทธศาตร์และ
เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ 2552 - 2566 
2552 2553 2554 2555 2556 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ยุทธศาสตร์การ
วิจัยด้านการเรียน
การสอนทางไกล 

ร้อยละ
งานวิจัยท่ีแล้ว
เสร็จทีต่ีพิมพ์
เผยแพร/่
น าไปใช้
ประโยชน์ใน
ระดับชาต/ิ
นานาชาติ 

ร้อยละ 50 

80 เรื่อง 

 

37 เรื่อง 

 

42 เรื่อง 

 

54 เรื่อง 

 

70เรื่อง ยุทธศาสตร์การ
วิจัยด้านการ
พัฒนาระบบงาน
ของมหาวิทยาลัย
สู่ความเป็น
องค์กรเชิงกลยุทธ ์

ร้อยละ
งานวิจัยท่ีแล้ว
เสร็จทีต่ีพิมพ์
เผยแพร่ และ
น าไปใช้
ประโยชน ์

ร้อยละ 100 100 100 100 100 

ยุทธศาสตร์การ
วิจัยด้านวิชาการ

ร้อยละ
งานวิจัยท่ีแล้ว

ร้อยละ 60 65 70 75 80 
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ยุทธศาตร์และ
เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ 2552 - 2566 
2552 2553 2554 2555 2556 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

และการพัฒนา
ประเทศ 

เสร็จทีต่ีพิมพ์
เผยแพร/่
น าไปใช้
ประโยชน์ใน
ระดับชาต/ิ
นานาชาติ 

 

 

ภาพที่ 2.6 แสดงจ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ตั้งแต่ปี 2552 - 2556 

 นอกจากนี้ การด าเนินงานสนับสนุนการวิจัยตามพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนาซึ่งมิได้ก าหนดไว้

ในแผนหลักการวิจัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2552-2556) ได้แก่ ทุนอุดหนุนการ

วิจัยจากแหล่งทุนภายนอก มีผลการด าเนินการ ดังนี้  

ตารางท่ี 2.3 จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและทุนสนับสนุนบริการวิชาการแก่สังคมจาก 
                แหล่งทุนภายนอก  

ผลการด าเนินงาน หน่วยนับ ปีงบประมาณ 2552 - 2556 
2552 2553 2554 2555 2556 

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก โครงการ 3 2 4 0 4 
ทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมจากแหล่งทุน
ภายนอก 

โครงการ 67 52 50 42 51 
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ผลการด าเนินงานตามแผนหลักการวิจัยของของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 
2557-2561) 

ส าหรับแผนหลักการวิจัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2557 - 2561) มหาวิทยาลัยได้
สนับสนุนการวิจัยภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556 – 2560) ในพันธกิจที่ 
2 วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาทางไกลและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ซึ่ง
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ประเด็น คือ พัฒนาวิจัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกลและพัฒนาประเทศ 
และก าหนดเป้าประสงค์เพ่ือบรรลุประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าวไว้ 2 เป้าประสงค์ คือ เป้าประสงค์ที่ 1 ผลิตงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาสถาบัน สังคม และ
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ส าหรับปีงบประมาณ 2561 ได้รายงานผลการด าเนินงานตามข้อมูล ณ วันที่ 9 
กันยายน 2561  ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ตารางท่ี 2.4 จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย  
ยุทธศาตร์และ
เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ 2557 - 2561 
2557 2558 2559* 2560* 2561* 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

พัฒนาวิจัยเพ่ือ
สนับสนุนการเรียน
การสอนทางไกล 
และพัฒนาประเทศ 

            

เป้าประสงค์ ผลิต
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทีต่อบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยัและ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อ
การพัฒนาสถาบัน 
สังคม และการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน 

-จ านวนโครงการวิจยัที่
ได้รับทุนอุดหนุนการ 
วิจัย 
 -วิจัยทางไกล 
 -วิจัยสถาบัน 
 - วิจัยวิชาการ 
และพัฒนาประเทศ 

โครงการ 53 
 
 
12 
12 
29 

42 
 
 
4 
13 
25 
 

48 
 
 
12 
12 
24 

57 
 
 
10 
12 
35 

51 
 
 
12 
13 
26 

122 
 
 
17 
30 
75* 

51 
 
 
12 
13 
26* 

80 
 
 
16 
11 
53* 

61 
 
 
15 
  8 
38 

38 
 
 
  9 
  3 
29* 

หมายเหตุ  * มหาวิทยาลัยสนับสนุนการวิจัยวิชาการโดยมีนโยบายให้อิสระแก่หน่วยงานระดับสาขาวิชา/ส านักทีม่คีณาจารย์/สถาบันบริหารงานวิจัย 
                โดยจัดสรรเงินรายได้เพ่ิมเติม เร่ิมในปีงบประมาณ 2559 เพ่ิมงบประมาณ 15 ล้านบาท (เพ่ิมเติมหลังการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีแล้ว) 
                ดังนั้น จ านวนโครงการวิจัยจึงเพ่ิมขึ้นชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามโครงการวิจัยที่ได้รับทุนป ี2559 ได้ขอยุติโครงการวิจัยจ านวน 18โครงการ 
                (ร้อยละ 29)   
                ส าหรับปีงบประมาณ 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 10 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 7 ล้านบาท โดย 
                ให้สถาบันวิจัยและพัฒนารับผิดชอบการบริหารการวิจัย 
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ตารางท่ี 2.5 จ านวนโครงการวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

ยุทธศาตร์และ
เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ 2557 - 2561 
2557 2558 2559 2560 2561 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

พัฒนาวิจัยเพ่ือ
สนับสนุนการเรียน
การสอนทางไกล 
และพัฒนาประเทศ 

            

เป้าประสงค์ ผลิต
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่ตอบ 
สนองต่อยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยและ
น าไปใช้ประโยชน์ 
ต่อการพฒันาสถาบัน 
สังคมและการพัฒนา
ประเทศอย่างย่ังยืน 

-จ านวนผลงานตีพิมพ ์
ในวารสารตา่งประเทศ 
ของอาจารย์และ 
บุคลากร 

  เรื่อง - 51 12 101 15 106 20 156 25 72 

 

ตารางท่ี 2.6 จ านวนโครงการวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสถาบัน สังคม และการพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาตร์และ
เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ 2557 - 2561 
2557 2558 2559 2560 2561 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

พัฒนาวิจัยเพ่ือ
สนับสนุนการเรียน
การสอนทางไกล 
และพัฒนาประเทศ 

            

เป้าประสงค์ ผลิต
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่ตอบ 
สนองต่อยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยและ
น าไปใช้ประโยชน์ 
ต่อการพฒันาสถาบัน 
สังคมและการพัฒนา
ประเทศอย่างย่ังยืน 

-จ านวนงานวิจัยที่น าไป
พัฒนาการเรียนการ 
สอนและพัฒนาระบบ 
การให้บริการการศึกษา 
-จ านวนผลงานวิจัย 
ที่กอ่ให้เกิดนโยบายหรือ
ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ 
สังคม หรือรายได้ 

  เรื่อง 
 
 
 

  เรื่อง 

  3 
 
 
 
  3 

  8 
 
 
 
  5 

18 
 
 
 
  6 

  7 
 
 
 
  9 

20 
 
 
 
  7 

27 
   
 
 
  9 

22 
 
 
 
  8 

20 
 
 
 
  6 

20 
 
 
 
  9 

43 
 
 
 
13 

  



- 17 - 
 

ตารางท่ี 2.6 (ต่อ) 

ยุทธศาตร์และ
เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ 2557 - 2561 
2557 2558 2559 2560 2561 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

 -โครงการความร่วมมือใน 
การท าวิจัยกับท้องถิ่น 
เพื่อพัฒนานวัตกรรม 
หรือสร้างองค์ความรู้ใหม ่

เรื่อง   -   -   1   -   1   -   1   -   1   - 

 

นอกจากนี้ การด าเนินงานสนับสนุนการวิจัยตามพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนาซึ่งมิได้ก าหนดไว้

ในแผนหลักการวิจัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2557-2561) ได้แก่ ทุนอุดหนุนการ

วิจัยจากแหล่งทุนภายนอก มีผลการด าเนินการ ดังนี้  

ตารางท่ี 2.7 จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและทุนสนับสนุนบริการวิชาการแก่สังคมจาก 
                แหล่งทุนภายนอก  

ผลการด าเนินงาน หน่วยนับ ปีงบประมาณ 2557 - 2561 
2557 2558 2559 2560 2561 

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก โครงการ   4    1    8    3    5 
 - ด าเนินการผ่านศูนย์วิจัยเฉพาะทาง โครงการ   2    0    4    1    0 
 - ด าเนินการโดยไม่ผ่านศูนย์วิจัยเฉพาะทาง โครงการ   2    1    4    2    5 
ทุนสนับสนุนบริการวิชาการแก่สังคมจากแหล่งทุนภายนอก โครงการ 68 181 265 220 249 
- ด าเนินการผ่านศูนย์วิจัยเฉพาะทาง โครงการ 48 50 149 110 97 
- ด าเนินการโดยไม่ผ่านศูนย์วิจัยเฉพาะทาง โครงการ 37 46 145 112 121 

 โดยสรุป จะเห็นได้ว่าผลการด าเนินงานตามแผนหลักการวิจัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2552-2556) และฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2557-2561) ส่วนใหญ่เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ก าหนดใน
เป้าประสงค์ และตอบประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัยได้ ยกเว้นประเด็นที่เป็นเรื่องใหม่ เช่น โครงการความร่วมมือ
ในการท าวิจัยกับท้องถิ่นเพ่ือพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมวิจัยที่พบว่ายังไม่สามารถ
ด าเนินการได้ ซึ่งอาจเป็นเพราะการท าวิจัยของคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยตามความ
สนใจและความถนัดเฉพาะตน ไม่มีทีมวิจัยหรือหากมีทีมวิจัยก็เป็นทีมในศาสตร์หรือสาขาการวิจัยเดียวกัน 
นอกจากนั้น เป้าหมายส าคัญในการท าวิจัยคือการตีพิมพ์เผยแพร่มากกว่าจะเป็นมุ่งหวังน าผลการวิจัยหรือข้อ
ค้นพบไปใช้ประโยชน์ หรือให้ความสนใจแก่หน่วยงานหรือผู้ที่จะน าใช้ผลงานวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนา แก้ไขปัญหา 

 ในการจัดท าแผนหลักการวิจัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2562-2566) เพ่ือ
เป็นกรอบแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมี
ผลงานวิจัยที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
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Thailand 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี แผนการ
ปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี รวมทั้งตอบสนอง
นโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยและพัฒนาวิชาการ พัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย 
ให้บรรลุวิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นน าของโลกที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลให้การศึกษาตลอดชีวิต
ส าหรับทุกคน ดังนั้นการจัดท าแผนหลักการวิจัยฯ จึงได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก วิเคราะห์
ต าแหน่งปัจจุบัน  เ พ่ือก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัย  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  แผนหลักการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2562-2566)  

การประเมินสภาวะแวดล้อมและก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัย 

1. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT analysis) 
   ขอบเขตการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน จะพิจารณาจาก Balanced Scorecards (BSC) ของ   

ใน 4 มิติ ดังนี้ (1) มิติของผู้รับบริการ (Customers) ในที่นี้หมายถึง บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ได้แก่ 
(1.1) บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ขอรับทุนเพ่ือท าวิจัย (1.2) จ านวนบุคลากรหรือบทความที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัย หรือการน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ รวมทั้งน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และ
(1.1.3) บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่เป็นนักวิจัยและเจ้าหน้าที่วิจัยของสถาบันฯ (2) มิติด้านการเงิน 
(Financial) หมายถึง งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนการวิจัยทั้งจากงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
และงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก (3) มิติด้านการบริหารจัดการภายใน ( Internal Process) 
หมายถึง ระบบและกลไกในการบริหารจัดการการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย อาทิ ระเบียบฯ ประกาศฯ ที่
เกี่ยวข้อง คณะกรรมการวิจัยและคณะกรรมการเฉพาะกิจ และการด าเนินการบริหารจัดการงานวิจัยของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการรับผิดชอบในการบริหารการวิจัยของมหาวิทยาลัย และ 
(4) การเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth)  หมายถึง ความรู้และทักษะของบุคลากรหน่วยงาน 
ซึ่งรวมทั้งการได้รับการพัฒนา การฝึกอบรม การศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและการบริหารการวิจัย 
การจัดการเรียนรู้ด้านการบริหารการวิจัย การมีเครือข่ายการวิจัยกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
เป็นต้น เพ่ือน าข้อมูลในมิติต่างๆ เพ่ือวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในให้ได้ทราบ จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน 
(Weakness) ดังนี้ 

1.บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
 มหาวิทยาลัยมีจ านวนคณาจารย์และนักวิจัยที่มีความสนใจท าวิจัยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตาม

นโยบายสนับสนุนการวิจัยและการจัดสรรงบประมาณวิจัย ดังเช่น ปี 2552 และปี 2559 มีโครงการวิจัยและผู้
สมนใจท าวิจัยเพ่ิมขึ้น แต่จ านวนที่เพ่ิมขึ้นยังค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนคณาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด
ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งลักษณะการเพ่ิมขึ้นยังไม่ชัดเจน เนื่องจากไม่ปรากฏว่ามีสาขาวิชาหรือส านักใดที่มี
ผู้สนใจท าวิจัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บางสาขาวิชามีผู้สนใจท าวิจัยลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  
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ตารางท่ี 2.8 จ านวนคณาจารย์และนักวิจัยจ าแนกตามหน่วยงานที่สังกัด 

คณาจารย์และนักวิจยัในสังกัดท่ีท าวิจัย 
ปีงบประมาณ 2552-2561  

(จ านวนคน) 
2552* 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559* 2560 2561 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 20 15 18 5 2 3 6 8 4 1 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 17 47 42 45 26 26 20 36 17 17 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 47 7 12 14 14 9 10 51 16 10 
สาขาวิชานิติศาสตร ์ 12 4 5 9 7 4 6 6 7 6 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4 2 1 3 12 7 4 25 14 6 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 7 7 8 10 10 6 9 13 7 5 
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร ์ 14 10 10 5 3 5 6 3 7 2 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 22 31 16 8 13 8 29 17 18 9 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 7 14 5 1 5 0 3 6 8 1 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 17 6 6 17 11 9 9 26 9 3 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 5 5 2 5 3 9 11 10 1 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 3 4 5 9 1 3 1 7 1 0 
ส านักทะเบียนและวัดผล 6 0 10 9 3 11 13 9 13 9 
ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 11 6 9 2 2 7 8 16 10 8 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 9 7 12 12 5 4 12 8 7 6 

 จุดแข็ง 
 1. คณาจารย์มหาวิทยาลัยมีความรู้และทักษะด้านการวิจัย และมีความเชี่ยวชาญหลากหลาย

วิชาชีพ 
 2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิจัยท าวิจัยเพ่ิมขึ้นเพ่ือประ

โยชน์ในการเรียนการสอน เพ่ือสร้างองค์ความรู้เพ่ือบูรณาการในการเรียนสอน เพ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

 3. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในน าข้อค้นพบจากงานวิจัยที่แล้วเสร็จไปสู่การให้บริการ
วิชาการแก่สังคม ในช่องทางต่างๆ รวมทั้งช่องทางของศูนย์วิจัยเฉพาะทางของมหาวิทยาลัย  

 4. มหาวิทยาลัยมีศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งเอ้ือประโยชน์ต่อการ
ประสานงานท าวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

 5. มหาวิทยาลัยจดทะเบียนเป็นบริษัทที่ปรึกษาการวิจัยกับส านักบริหารหนี้สาธารณะ 
กระทรวงการคลัง เพ่ือรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ท าให้มีคณาจารย์ที่ได้รับทุนภายนอกมี
จ านวนเพิ่มขึ้น 

 6. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายการวิจัยกับมหาวิทยาลัยในประเทศ รวมทั้งมีศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 
ท าให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการ รวมถึงเป็นการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกทั้งใน
และต่างประเทศ เช่น เครือข่ายวิจัยประชาชื่น เครือข่ายวารสาร AJODL กับมหาวิทยาลัยเปิดในประเทศ 
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มาเลยเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟิลิปปินส์ 
  จุดอ่อน 
 1. ภาระงานและความรับผิดชอบของคณาจารย์ในด้านการเรียนการการสอน เช่น การเขียน

หน่วยชุดวิชา การปรับปรุงชุดวิชา การเตรียมการเปิดหลักสูตร เป็นต้น เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อจ านวนผู้
ขอรับทุนหรือจ านวนผู้ท าวิจัยในแต่ละปี 

 2. คณาจารย์ยังให้ความส าคัญกับภารกิจงานประจ าของสาขาวิชามาก จึงท าให้การท าวิจัยไม่
แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่ก าหนด 

 3. การพัฒนาโจทย์หรือหัวข้อการวิจัยส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นไปตามความสนใจและศาสตร์ที่
นักวิจัยมีความรู้และความถนัดมากกว่าที่จะพิจารณาประเด็นปัญหา (State of Problem) ที่เกิดขึ้นในสังคม
และต้องการค าตอบหรือแนวทางแก้ไขปัญหาโดยค านึงถึงผู้ใช้ประโยชน์จากข้อค้นพบหรือผลงานวิจัย ดังนั้น 
ทุนวิจัยส่วนใหญ่จึงเป็นทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมากกว่าจะเป็นแหล่งทุนภายนอก 

2. งบประมาณสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณสนับสนุนการวิจัยซึ่งได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยและแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัย

ภายนอกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในส่วนของงบประมาณของมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้เป็นทุนอุดหนุน
การวิจัยเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับงบด าเนินการของมหาวิทยาลัยจากปีงบประมาณ 2556 งบประมาณด าเนินการของ
มหาวิทยาลัย 721,968,300 บาท งบประมาณวิจัย 8,919,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.24 ปีงบประมาณ 2557 
งบประมาณด าเนินการของมหาวิทยาลัย 667,486,700 บาท งบประมาณวิจัย 11,936,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.79 
ปีงบประมาณ 2558 งบประมาณด าเนินการของมหาวิทยาลัย 701,514,000 บาท งบประมาณวิจัย 20,686,300 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 2.95 ปีงบประมาณ 2559 งบประมาณด าเนินการของมหาวิทยาลัย 668,352,500 บาท งบประมาณ
วิจัย 31,383,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.70 ปีงบประมาณ 2560 งบประมาณด าเนินการของมหาวิทยาลัย 
566,349,900 บาท งบประมาณวิจัย 26,432,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.67 ปีงบประมาณ 2561 งบประมาณ
ด าเนินการของมหาวิทยาลัย 503,153,100 บาท งบประมาณวิจัย 23,285,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.63 

ตารางท่ี 2.9 ร้อยละงบประมาณวิจัยต่องบด าเนินการของมหาวิทยาลัยระหว่าง ปีงบประมาณ 2556-2561 

รายการงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 
งบประมาณรายจ่าย
มหาวิทยาลัย: 
งบด าเนินการ 

721,968,300 667,486,700 701,514,000 668,352,500 566,349,900 503,153,100 

งบประมาณวิจัย 8,919,400 11,936,300 20,686,300 31,383,400 26,432,300 23,285,100 

ร้อยละงบประมาณวิจัย 1.24 1.79 2.95 4.72 4.67 4.63 
ที่มา : เอกสารรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2561 (กองแผนงาน ส านักงาน 
        อธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) 
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ตารางที่ 2.10 จ านวนโครงการและงบประมาณสนับสนุนการวิจัยซึ่งได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน (งบปกติ) 
                  และแหล่งทุนภายนอก 

จ านวนโครงการและ
งบประมาณวิจัย 

งบประมาณแผ่นดิน 

ปีงบประมาณ 
2556 2557 2558 2559 2560 2561 

งบประมาณแผน่ดินปกต1ิ       

จ านวนโครงการวิจัยทีไ่ด้รับ
เงินอุดหนุน งบประมาณ
แผ่นดิน 

5 5 8 8 12 6 

จ านวนเงินอุดหนุนที่ได้รับ
จัดสรร 

2,504,620 2,450,700 4,978,450 5,848,600 7,428,300 3,591,874 

แหล่งทุนภายนอก2       
จ านวนโครงการวิจัยทีไ่ด้รับ
ทุนวิจัย 

4 4 1 8 3 5 

งบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรร 

10,591,000 5,569,300 2,998,820 14,328,298 2,370,810 3,696,760 

รวมจ านวนโครงการ 9 9 9 16 15 11 
รวมงบประมาณวิจยั 13,095,620 8,020,000 7,977,270 20,176,898 9,799,110 7,288,634 

ที่มา : 1เอกสารรายละเอียดงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย เล่มที่ 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559  
            (ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี) 
         2 สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์บริการงานวิจัยลักษณะพิเศษ และ ฝ่ายประสานงานการวิจัย  

  งบประมาณสนับสนุนการวิจัยซึ่งได้รับจัดสรรจากแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งจาก
งบประมาณแผ่นดิน (ปกติ) และทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และหน่วยงานอ่ืนๆ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทั้งในด้านจ านวนโครงการและจ านวนงบประมาณ ดังนี้ ใน
ปีงบประมาณ 2556 มหาวิทยาลัยได้รับสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกและทุนวิจัยจาก 
จ านวน 10 โครงการ เป็นเงิน 13,912,286 บาท ปีงบประมาณ 2557 จ านวน 13 โครงการ รวมเป็นเงินจ านวน 
9,949,260 บาท ปีงบประมาณ 2558  จ านวน 13 โครงการ เป็นเงิน 8,947,270 บาท ปีงบประมาณ 2559 
จ านวน 11 โครงการ จ านวน 6,498,600 บาท ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 21 โครงการ เป็นเงิน 26,194,798 
บาท และปีงบประมาณ 2561 จ านวน 9 โครงการเป็นเงิน 6,098,338 บาท 

  อย่างไรก็ดี การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอกบางประเภทเป็นลักษณะการร่วมทุนวิจัย 
(matching fund) นั้นปรากฏว่ายังมีจ านวนน้อย และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ยังไม่มีกฎ ระเบียบ
เกี่ยวกับการเงินที่เอ้ือให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยไปเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ใน
ลักษณะการร่วมทุนวิจัย (matching fund)   

 จุดแข็ง 
  1. มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญต่อพันธกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย สนับสนุนให้
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บุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรสายวิชาการท าวิจัยวิจัยเพ่ิมขึ้น มหาวิทยาลัยได้จัดสรร
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเป็นงบประมาณการวิจัยเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 1.24 ของงบด าเนินการของ
มหาวิทยาลัยในปี 2556 เป็นร้อยละ 4.67 และร้อยละ 4.63 ในปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 และ
ปีงบประมาณ 2561 ตามล าดับ 
  2. งบประมาณวิจัยที่มหาวิทยาลัยจัดสรรเพ่ิมขึ้นนี้ส่วนใหญ่เป็นทุนอุดหนุนการวิจัย โดยเริ่ม
เพ่ิมงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนให้ท าวิจัยในปีงบประมาณ 2559 จ านวน 15 ล้านบาท 
  3. มหาวิทยาลัยจดทะเบียนเป็นบริษัทที่ปรึกษาการวิจัยกับส านักบริหารหนี้สาธารณะ 
กระทรวงการคลัง เพ่ือรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ท าให้มหาวิทยาลัยมีจ านวน
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายนอกเพ่ิมข้ึน 

 จุดอ่อน 
 1. งบประมาณการวิจัยมีแนวโน้มที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมขึ้นตามนโนบายส่งเสริมการวิจัยของ

มหาวิทยาลัย แต่การเพิ่มขึ้นของงบประมาณไม่มีความแน่นอน ขึ้นกับสภาวะทางการเงินของมหาวิทยาลัย  
 2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยลดลง เนื่องจากผลการด าเนินงานการวิจัยของ

นักวิจัยไม่แล้วเสร็จตามก าหนด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเพ่ิมงบประมาณวิจัยยัง ไม่
เป็นรูปธรรมเพียงพอ ในปีงบประมาณ 2560-2561 มหาวิทยาลัยจึงปรับลดงบเงินอุดหนุนการวิจัยวิชาการเงิน
รายได้ลง และจ าเป็นต้องระบุเงื่อนไขการขอรับทุนให้นักวิจัยสามารถท าวิจัยได้ไม่เกิน 2 เรื่องต่อคน ท าให้
จ านวนโครงการวิจัยลดน้อยลง 

 3. งบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกขึ้นกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.)  

 4. กฎ ระเบียบเกี่ยวกับการเงินไม่เอ้ือต่อการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
โดยเฉพาะอย่างการร่วมทุนวิจัย (matching fund) เช่น ทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการ ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) เป็นต้น 

3. ด้านการบริหารจัดการภายใน (Internal Process) 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภายในเพื่อรองรับนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยในช่วงระยะเวลา 2557-2561 โดย ปรับ
ระเบียบฯ และ ประกาศฯ ที่เกี่ยวกับการบริหารการวิจัยเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว สร้างแรงจูงใจในการท าวิจัย และ
เอ้ือต่อการบริหารจัดการ ดังนี้ (1.1) ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การบริหารงานวิจัย พ.ศ.
2559 ( 1 . 2 )  ป ร ะ ก า ศ  ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ข อ รั บ ทุ น แ ล ะ วิ ธี ก า ร ด า เ นิ น ก า ร วิ จั ย  พ . ศ . 2559 แ ล ะ  
(1.3) ประกาศอัตราการจ่ายเงินเกี่ยวกับการวิจัย พ.ศ.2559 รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยด้วย
อิเล็คทรอนิส์โดยท าบันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา-ธิ
ราช (มสธ.) และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ในการน าโปรแกรมระบบบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัย 
(University Research Management System : URMS) เพ่ือพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องตามความต้องการของ
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และเริ่มน ามาใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในปี 2561 
มหาวิทยาลัยยังไม่มีระเบียบการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกในลักษณะ 

การร่วมทุนวิจัยที่เอ้ือให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยไปเสนอขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก รวมทั้งระเบียบฯ 
ประกาศฯ ในการบริหารจัดการทุนภายนอกท่ีคล่องตัว รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร   

 จุดแข็ง 
  1. มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับพันธกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย สนับสนุนให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรสายวิชาการท าวิจัยวิจัยเพิ่มขึ้น  
  2. สถาบันวิจัยและพัฒนามีกระบวนการ และกลไกในการน านโยบายการส่งเสริม สนับสนุน
การวิจัยของมหาวิทยาลัย และระเบียบฯ ประกาศฯ ที่เกี่ยวข้องสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรู ปธรรม และปรับ
กระบวนการในการประชาสัมพันธ์ในหลายรูปแบบและหลากหลายช่องทาง รวมทั้งการใช้สื่อและเทคโนโลยี
การสื่อสารที่คล่องตัว  

จุดอ่อน 
  1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะคณาจารย์ ให้ความส าคัญกับการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ด้านการวิจัยค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ นโยบายการวิจัย
ระดับประเทศ และการประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 
  2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยยังให้ความส าคัญกับการศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบฯ 
ประกาศฯ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวกับการวิจัยค่อนข้างน้อย  

4. การเรียนรู้และการพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยได้จัดการเรียนการรู้และพัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยให้แก่

บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาในฐานะหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการงานวิจัย
เป็นผู้จัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านการวิจัย การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนเป็นประจ าทุกปี รวมทั้งการ
จัดชี้แจงเกี่ยวกับทุนวิจัยตามที่หน่วยงานร้องขอหรือแจ้งความประสงค์ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการส ารวจ
ความต้องการ และรวบรวมความต้องการในการพัฒนา การอบรมจากข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือจัดท าแผนงาน
การฝึกอบรม และการประชุมชี้แจงประจ าปี นอกจากนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาได้สร้างและร่วมเครือข่ายการ
วิจัยกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ เช่น เครือข่ายการวิจัยประชาชื่น และ OU5 เป็นต้น การ
จัดสรรทุนวิจัยประเภท Collaborative Research และประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย และการท ากิจกรรมร่วมกับ
เครือข่ายวิจัย แต่ในระยะเวลาที่ผ่านมามีการท าวิจัยร่วมโดยงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพียงโครงการเดียว  

จุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัย  

โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพิ่มข้ึน 
  จุดอ่อน 
  1. ขาดระบบ กลไกการสนับสนุนการท าวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้
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เฉพาะทาง เฉพาะศาสตร์ตามสาขาที่คณาจารย์สังกัด   
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกเพ่ือวิเคราะห์โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม 

และข้อจ ากัด (Threats) เกี่ยวกับพันธกิจการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมภายนอก
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง/การปกครอง/กฎหมาย/นโยบายรัฐ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2560 - 2579) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560 – 2564) และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) รวมทั้ง
การศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น สังคม/ชุมชน/ท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
โดยสรุป โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคามและข้อจ ากัด (Threats) เกี่ยวกับพันธกิจการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย มีดังนี้ 

 โอกาส (Opportunities) 
  1. สืบเนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายและให้ความส าคัญในการปรับปรุงโครงสร้างของ
หน่วยงานของรัฐเพ่ือการพัฒนาประเทศ มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม โดยก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้ความส าคัญกับการวิจัยด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันโดยก าหนด
เป้าหมายแผนบูรณาการในระดับ outcome โดยเป้าหมายที่ 2. การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีแผนงานและนวัตกรรมกลุ่มเรื่องและกลุ่มเรื่องย่อยที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
น่าจะมีความพร้อมและศักยภาพในการท าวิจัย ดังนี้ 

  - กลุ่มเรื่องและกลุ่มเรื่องย่อยที่ 1 สังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมีกลุ่มเรื่อง 
ย่อย ได้แก่ ศักยภาพและโอกาสของผู้สูงวัย และการอยู่ร่วมกันของประชากรหลายวัย ความมั่นคงของมนุษย์ 
และ การลดความเหลื่อมล้ า เป็นต้น 

  - กลุ่มเรื่องและกลุ่มเรื่องย่อยที่ 2 คนไทยในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีกลุ่มเรื่องย่อยที่มหาวิทยาลัย 
ควรจะมีโอกาสท าวิจัย เช่น คนไทย 4.0 เยาวชน 4.0 เกษตรกร 4.0 แรงงาน 4.0 การศึกษาไทย 4.0 เป็นต้น 

  - กลุ่มเรื่องและกลุ่มเรื่องย่อยที่ 3 สุขภาพและคุณภาพชีวิต มีกลุ่มเรื่องย่อยที่มหาวิทยาลัย 
ควรจะมีโอกาสท าวิจัย เช่น ระบบบริการสุขภาพ การป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพ เป็นต้น 

  - กลุ่มเรื่องและกลุ่มเรื่องย่อยที่ 4 การบริหารจัดการน้ า การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ 
และสิ่งแวดล้อม มีกลุ่มเรื่องย่อยที่มหาวิทยาลัยควรจะมีโอกาสท าวิจัย เช่น การบริหารจัดการน้ า ระบบน้ า
ชุมชนและเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

  - กลุ่มเรื่องและกลุ่มเรื่องย่อยที่ 5 การกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่ มีกลุ่มเรื่องย่อยที่ 
มหาวิทยาลัยควรจะมีโอกาสท าวิจัย เช่น การพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด 4.0 การพัฒนาเศรษฐกิจระดับจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด เมืองอัจฉริยะ และศักยภาพของชุมชนและสมาชิกชุมชน เป็นต้น 

2. สืบเนื่องจากรัฐบาลมีกลไกเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยก าหนดยุทธศาสตร์ 
การจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการ ให้หน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทั้งในระยะสั้น 
ระยะกลาง และระยะยาว โดยรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานในพ้ืนที่ อาทิ การจัดสรร
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งบประมาณระดับจังหวัดเพ่ือจัดท าแผนบูรณาการ รวมทั้งงานวิจัยเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการและแก้ปัญหา
ให้กับชุมชน/ท้องถิ่น/สังคม ในพ้ืนที่ ท าให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในการท าวิจัย
และการบริการวิชาการแก่สังคมกับจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดในพ้ืนที่ท าการของมหาวิทยาลัยและจังหวัด
ใกล้เคียง ได้แก่ ปทุมธานี  อยุธยา นครนายก เป็นต้น รวมทั้งพ้ืนที่ในการให้บริการของศูนย์วิทยพัฒนาของ 
มสธ. ในอนาคต  

3. มหาวิทยาลัยมีคณาจารย์และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาทางไกล สื่อและ 
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาก รวมทั้งมีความพร้อมในด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพ่ือรองรับในการวิจัยและการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอน การศึกษาทางไกล สื่อการศึกษาทางไกล 
  4. มหาวิทยาลัยมีกลไกและงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือน าข้อ
ค้นพบจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และเป็นการสร้างเครือข่ายการวิจัยต่อไป 

ภัยคุกคามและข้อจ ากัด (Threats) 
  1. สืบเนื่องจากภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยในระบบ
เปิดโดยการจัดการเรียนการสอนทางไกล ท าให้เกิดภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานภายนอกหรือแหล่งทุนบางหน่วยงานค่อนข้างน้อย รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเน้นการ
ส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ท าให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับการจัดสรร
งบประมาณการวิจัยน้อย 
  2. มหาวิทยาลัยได้รับการคาดหวังว่าจะต้องท าการวิจัยเกี่ยวกับสื่อการศึกษาทางไกลเท่านั้น 
ท าให้โอกาสได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์น้อย 
  3. มีการออกกฎหมาย พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการวิจัยเพ่ิมขึ้น และมีผลให้มีหน่วยงานอ่ืนๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นคู่แข่งขันในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยเพิ่มมากขึ้น 
  4. รัฐบาลออกกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเพ่ิมขึ้น อาทิ พระราชบัญญัติการ
วิจัยในคน และกฏหมายหรือพระราชบัญญัติบางฉบับยังไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติเนื่องจากยังไม่มี
กฎหมายในระดับปฏิบัติรองรับ ซึ่งกฎหมายและพระราชบัญญัติอาจมีผลต่อการจูงใจในการท าวิจัยได้ 
  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมเพ่ือวิเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยทราบจุดแข็ง (Strength)  จุดอ่อน 
(Weakness) โอกาส (Opportunities) และข้อจ ากัด (Threats) สรุปได้ดังนี้  

ตารางท่ี  2.11 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT analysis) 

ล าดับที่ จุดแข็ง (Strength) 
1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการน าข้อค้นพบจากงานวิจัยที่แล้วเสร็จไปสู่การให้บริการ

วิชาการแก่สังคม (อิงวิจัย) 
2. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายการวิจัยกับมหาวิทยาลัยในประเทศ 
3. มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลและแหล่งสืบค้น ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่สนับสนุนด้านการ

วิจัย 
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ล าดับที่ จุดแข็ง (Strength) 
4. มหาวิทยาลัยมีศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.กระจายอยู่ท่ัวประเทศ เอื้อประโยชน์ต่อการประสานงานท า

วิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย 
5. มหาวิทยาลัยมีศูนย์วิจัยเฉพาะทาง เพื่อให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการ ตลอดจนน าผลงานวิจัยไปใช้

ประโยชน์ รวมถึงเป็นการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกท้ังในและต่างประเทศ 
ล าดับที่ จุดอ่อน (Weakness) 

1. คณาจารย์และบุคลากรยังท าผลงานวิจัยไม่มาก เนื่องจากภารกิจของอาจารย์มีมากและไม่มีการ
ก าหนดภาระงานขั้นต่ าด้านการวิจัยให้ชัดเจน 

2. งานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ และตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติยังมีไม่
มาก 

3. ขาดระบบกลไกการสนับสนุนการท าวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ เฉพาะทาง 
เฉพาะศาสตร์ตามสาขาท่ีคณาจารย์สังกัด 

4. กฏ ระเบียบเกี่ยวกับการเงินไม่เอื้อต่อการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
ล าดับที่ โอกาส (Opportunities) 

1. รัฐบาล/เอกชน สนับสนุนการท าวิจัยบูรณาการท่ีตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐ/เอกชน เพื่อ
แก้ไขปัญหาสังคมมากขึ้น 

2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศเอื้อต่อการท าวิจัยท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้รวดเร็ว 
และกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

3. มหาวิทยาลัยมีผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาทางไกลให้
การช่วยเหลือสนับสนุน 

4. มีเครือข่ายด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก เช่น ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
เครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” 

5. มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนให้มีการบริการวิชาการแก่สังคม โดยการน า
ข้อค้นพบจากงานวิจัยไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์ 

ล าดับที่ ข้อจ ากัด (Threats) 
1. ภาพลักษณ์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยและการยอมรับของหน่วยงานภายนอกยังน้อย ซึ่งส่งผล

ต่อการจัดสรรงบประมาณในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย รวมทั้งคณาจารย์ส่วนใหญ่ท าวิจัยเด่ียว
แต่รัฐบาลเน้นการวิจัยบูรณาการ 

2. มีการแข่งขันจากหน่วยงานอื่นๆ ในการขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมากขึ้น 

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT analysis) 
    การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT analysis) เพ่ือให้ได้ทราบจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน 

(Weakness) โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคามและข้อจ ากัด (Threat) เกี่ยวกับพันธกิจการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย จากตารางที่  2.11 ดังนี้   
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การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT analysis)  
S1 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการน าข้อค้นพบจาก
งานวิจัยทีแ่ล้วเสร็จไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคม 
(ไมอ่ิงวิจัย) 
S2 มหาวิทยาลัยมีเครือขา่ยการวิจยักบัมหาวิทยาลัยใน
ประเทศ 
S3 มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลและแหล่งสืบค้น ตลอดจน
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่สนับสนุนด้านการวิจยั 
S4 มหาวิทยาลัยมีศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.กระจายอยู่ทัว่
ประเทศ เอื้อประโยชน์ตอ่การประสานงานท าวจิัยและ
เผยแพร่ผลงานวิจยั 
S5 มหาวิทยาลัยมีศูนย์วิจยัเฉพาะทาง เพื่อให้เกิดความ
เป็นเลิศทางวิชาการ ตลอดจนน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ รวมถึงเป็นการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่าย
กับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ 
S6 มหาวิทยาลัยจดทะเบียนเป็นบริษัทที่ปรึกษาการวิจยั
กับส านักบรหิารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เพื่อรับ
ทุนสนับสนุนการวิจยัจากแหล่งทุนภายนอก 

S W W1 คณาจารย์และบุคลากรยังท าผลงานวิจัยไม่
มาก เนื่องจากภารกิจของอาจารย์มีมากและไม่มี
การก าหนดภาระงานขั้นต่ าด้านการวจิัยให้ชัดเจน 
W2 งานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ และ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
ยังมีไม่มาก 
W3 ขาดระบบกลไกการสนับสนุนการท าวิจัย
ร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ 
เฉพาะทาง เฉพาะศาสตร์ตามสาขาที่คณาจารย์
สังกัด 
W4 กฎ ระเบียบเกี่ยวกับการเงินไม่เอื้อต่อการ
ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 

O1 รัฐบาล/เอกชน สนับสนุนการท าวิจยัที่ตอบสนองต่อ
นโยบายของภาครัฐ/เอกชน เพื่อแก้ไขปญัหาสังคมมากขึ้น 

O2 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศเอื้อต่อการ
ท าวิจยัที่สามารถเขา้ถึงข้อมูลต่างๆ ได้รวดเร็ว และ
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
O3 มหาวิทยาลัยมีผู้ทรงคุณวุฒแิละบุคลากรภายนอกที่
มีความเชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาทางไกลให้การ
ช่วยเหลือสนับสนุน 
O4 มีเครือข่ายด้านการวิจัยกับหนว่ยงานภายนอก เช่น 
ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ เครือข่ายวจิัย 
“ประชาชื่น” 

O5 มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุน

ให้มีการบริการวิชาการแก่สังคม โดยการน าข้อค้นพบ

จากงานวิจัยไปสู่ผู้ใช้ประโยชน ์

O T T1. ภาพลกัษณ์ด้านการวิจยัของมหาวทิยาลัย และ
การยอมรับของหน่วยงานภายนอกยังนอ้ย รวมทั้ง
คณาจารย์ส่วนใหญ่ท าวจิัยเด่ียว แต่รัฐบาลเน้นการ
วิจัยบูรณาการ ซ่ึงส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณ
ในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 
T2. มีการแข่งขันจากหนว่ยงานอื่นๆ ในการขอทุน
สนับสนุนการวิจยัจากแหล่งทุนภายนอกมากขึ้น  

  การวิเคราะห์เพื่อก าหนดต าแหน่งปัจจุบัน 

การวิเคราะห์เพ่ือก าหนดต าแหน่งปัจจุบัน (Current Positioning) ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช โดยน าข้อมูลจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัด ผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้ 

มหาวิทยาลัยมีผู้ทรงคุณวุฒแิละบุคลากรภายนอกที่มีความเชีย่วชาญทางด้านการศึกษาทางไกลให้การช่วยเหลอืสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนให้มีการบรกิารวิชาการแกส่ังคม โดยการน าขอ้ค้นพบจากงานวิจัยไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์ 
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ค่าน้ าหนักปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง น้ าหนัก คะแนน 
น้ าหนัก
คะแนน 

S1 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการน าข้อค้นพบจากงานวิจัยที่แล้ว
เสร็จไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคม (อิงวิจัย) 

0.13 3 0.38 

S2. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายการวิจัยกับมหาวิทยาลัยในประเทศ 0.04 3 0.13 

S3. มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลและแหล่งสืบค้น ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือที่สนับสนุนด้านการวิจัย 

0.04 5 0.21 

S4. มหาวิทยาลัยมีศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.กระจายอยู่ทั่วประเทศ  
เอ้ือประโยชน์ต่อการประสานงานท าวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย 

0.13 4 0.50 

S5. มหาวิทยาลัยมีศูนย์วิจัยเฉพาะทาง เพ่ือให้เกิดความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ตลอดจนน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมถึงเป็นการเชื่อมโยง
และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ 

0.08 4 0.33 

S6. มหาวิทยาลัยจดทะเบียนเป็นบริษัทที่ปรึกษาการวิจัยกับส านักบริหาร
หนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เพ่ือรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอก 

0.08 4 0.33 

รวมน้ าหนักคะแนนจุดแข็ง     1.88 

จุดอ่อน น้ าหนัก คะแนน 
น้ าหนัก
คะแนน 

W1. คณาจารย์และบุคลากรยังท าผลงานวิจัยไม่มาก เนื่องจากภารกิจของ
อาจารย์มีมากและไม่มีการก าหนดภาระงานขั้นต่ าด้านการวิจัยให้ชัดเจน 

0.13 5 0.63 

W2. งานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ และตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติยังมีไม่มาก 

0.13 5 0.63 

W3. ขาดระบบกลไกการสนับสนุนการท าวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก
เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ เฉพาะทาง เฉพาะศาสตร์ตามสาขาที่คณาจารย์สังกัด 

0.13 4 0.50 

W4. กฏ ระเบียบเกี่ยวกับการเงินไม่เอ้ือต่อการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอก 

0.13 4 0.50 

รวมน้ าหนักคะแนนจุดอ่อน     2.25 

รวมน้ าหนักปัจจัยภายใน (จุดแข็ง  จุดอ่อน) = 1.00 1.00  
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ค่าน้ าหนักปัจจัยภายนอก 

โอกาส น้ าหนัก คะแนน 
น้ าหนัก
คะแนน 

O1. รัฐบาล/เอกชน สนับสนนุการท าวิจัยที่ตอบสนองต่อนโยบาย
ของภาครัฐ/เอกชน เพ่ือแก้ไขปัญหาสังคมมากขึ้น 

0.13 4 0.50 

O2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศเอ้ือต่อการท าวิจัยที่
สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้รวดเร็ว และกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

0.19 5 0.94 

O3. มหาวิทยาลัยมีผูท้รงคุณวุฒิและบุคลากรภายนอกทีม่ีความ
เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาทางไกลให้การช่วยเหลือสนับสนุน 

0.13 4 0.50 

O4. มีเครือข่ายด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก เช่น ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” 

0.13 4 0.50 

O5. มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนให้มีการ
บริการวิชาการแก่สังคม โดยการน าข้อค้นพบจากงานวิจัยไปสู่ผู้ใช้
ประโยชน ์

0.19 5 0.94 

รวมน้ าหนักคะแนนโอกาส     3.38 

ภาวะคุกคาม น้ าหนัก คะแนน 
น้ าหนัก
คะแนน 

T1. ภาพลักษณด์้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยและการยอมรับของ
หน่วยงานภายนอกยังน้อย ซึ่งส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณในการ
ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย รวมทั้งคณาจารย์ส่วนใหญ่ท าวิจัยเดี่ยว แต่
รัฐบาลเน้นการวิจัยบูรณาการ 

0.19 5 0.94 

T2. มีการแข่งขันจากหน่วยงานอื่นๆ ในการขอทุนสนับสนุนการวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอกมากข้ึน 

0.06 5 0.31 

รวมน้ าหนักคะแนนภาวะคุกคาม 1.25 

รวมน้ าหนักปัจจัยภายนอก (โอกาส ภาวะคุกคาม) = 1.00 1.00  
 

 

 

 

 



- 30 - 
 

การก าหนดต าแหน่งปัจจุบันด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย  

              

 S 1.88            

 W 2.25 

 

  

 O 3.38   

 T  1.25   
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3. การวิเคราะห์ TOWS Matrix เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย 
   3.1 ยุทธศาสตร์ SO 

 
 
 
 
 
 

SO 
 

S1 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการน าข้อค้นพบจากงานวิจยัที่
แล้วเสร็จไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคม (ไม่อิงวิจัย) 
S2 มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายการวิจัยกับมหาวิทยาลัยในประเทศ 
S3 มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลและแหล่งสืบคน้ ตลอดจนวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือที่สนับสนุนดา้นการวิจัย 
S4 มหาวิทยาลัยมีศนูย์วิทยพฒันา มสธ.กระจายอยู่ทั่วประเทศ เอ้ือ
ประโยชน์ต่อการประสานงานท าวิจัยและเผยแพร่ผลงานวจิัย 
S5 มหาวิทยาลัยมีศนูย์วิจัยเฉพาะทาง เพื่อให้เกิดความเป็นเลิศทาง
วิชาการตลอดจนน าผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชน์ รวมถึงเปน็การ
เชื่อมโยงและสรา้งเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและ
ต่างประเทศ 
S6 มหาวิทยาลัยจดทะเบียนเปน็บริษัททีป่รึกษาการวิจยักับส านัก
บริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เพื่อรับทุนสนับสนนุการ
วิจัยจากแหล่งทนุภายนอก 

O1 รัฐบาล/เอกชน สนบัสนุนการท าวิจัยที่
ตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐ/เอกชน เพื่อ
แก้ไขปญัหาสงัคมมากขึน้ 
O2 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
เอ้ือต่อการท าวิจัยที่สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ 
ได้รวดเร็ว และกว้างขวางมากยิง่ขึ้น 
O3 มหาวิทยาลัยมีผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากร
ภายนอกทีม่ีความเชี่ยวชาญทางด้าน
การศึกษาทางไกลให้การช่วยเหลือสนับสนุน 
O4 มีเครือข่ายด้านการวิจัยกับหน่วยงาน
ภายนอก เช่น ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ เครือข่ายวิจัย“ประชาชื่น” 
O5 มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณแผ่นดิน
เพื่อสนับสนุนให้มีการบริการวชิาการแก่สังคม 
โดยการน าข้อค้นพบจากงานวิจัยไปสู่ผู้ใช้
ประโยชน ์

1. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้นักวจิัยผลิตงานวจิัยสร้างองค์ความรู ้
ด้านการศึกษาทางไกล นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัย 
(S2+O1+O2+O3, S4+ O1+O2+O5) 
2. การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ (S2+O1+O2) 
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
(S4+O2+O3) 
4. การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน 
(S3+O2+O3) 
5. การวิจัยเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
(S3+O2) 
6 ส่งเสริมการวิจัยที่บูรณาการศาสตร์ที่มหาวิทยาลยัเปิดสอนเพือ่
ความเข้มแข็งทางวิชาการ (S2+O2+O4) 
7. ส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายการ
วิจัยกับนักวิชาการหรือหน่วยงานภายนอก (S5+O4) 
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   3.2 ยุทธศาสตร์ ST 
 
 
 
 
 

ST 
 

S1 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการน าข้อค้นพบจากงานวิจยัที่
แล้วเสร็จไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคม (ไม่อิงวิจัย) 
S2 มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายการวิจัยกับมหาวิทยาลัยในประเทศ 
S3 มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลและแหล่งสืบคน้ ตลอดจนวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือที่สนับสนุนดา้นการวิจัย 
S4 มหาวิทยาลัยมีศนูย์วิทยพฒันา มสธ.กระจายอยู่ทั่วประเทศ เอ้ือ
ประโยชน์ต่อการประสานงานท าวิจัยและเผยแพร่ผลงานวจิัย 
S5 มหาวิทยาลัยมีศนูย์วิจัยเฉพาะทาง เพื่อให้เกิดความเป็นเลิศทาง
วิชาการตลอดจนน าผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชน์ รวมถึงเปน็การ
เชื่อมโยงและสรา้งเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและ
ต่างประเทศ 
S6 มหาวิทยาลัยจดทะเบียนเปน็บริษัททีป่รึกษาการวิจยักับส านัก
บริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เพื่อรับทุนสนับสนนุการ
วิจัยจากแหล่งทนุภายนอก 

T1 ภาพลักษณ์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย และ
การยอมรับของหน่วยงานภายนอกยังน้อย ซึ่งส่งผล
ต่อการจัดสรรงบประมาณในการให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย รวมทั้งคณาจารย์ส่วนใหญ่ท าวิจัยเดี่ยว แต่
รัฐบาลเน้นการวิจัยบูรณาการ 
T2. มีการแข่งขันจากหน่วยงานอ่ืนๆ ในการขอ
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
มากข้ึน 

1. การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาทางไกลสู่ระดบันานาชาติ (S2+T1) 
2. การสร้างบรรยากาศดา้นการวิจัย  (S1+S2+S3+T1) 
3. ส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้างผลงานวิจัยและบริการวชิาการ
เพื่อความเป็นเลิศทางการวิจัยและพัฒนาในสาขาวิทยาการต่าง ๆ 
ที่มหาวิทยาลัยมีความเชีย่วชาญ (S5+S6+T2) 
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          3.3 ยุทธศาสตร์ WO 

 
 
 
 
 

WO 

W1 คณาจารย์และบุคลากรยังท าผลงานวิจัยไม่มาก เนื่องจาก
ภารกิจของอาจารย์มีมากและไม่มีการก าหนดภาระงานขั้นต่ าดา้น
การวิจัยให้ชัดเจน 
W2 งานวิจัยที่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ และตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดบัชาติและนานาชาติยังมีไม่มาก 
W3 ขาดระบบกลไกการสนับสนุนการท าวิจัยร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ เฉพาะทาง เฉพาะศาสตร์ตามสาขาที่
คณาจารย์สงักัด 
W4 กฎ ระเบียบเก่ียวกับการเงินไม่เอ้ือต่อการขอรับทุนอุดหนุน
การวิจัยจากแหล่งทนุภายนอก  

O1 รัฐบาล/เอกชน สนบัสนุนการท าวิจัยที่
ตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐ/เอกชน เพื่อ
แก้ไขปญัหาสงัคมมากขึน้ 
O2 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
เอ้ือต่อการท าวิจัยที่สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ 
ได้รวดเร็ว และกว้างขวางมากยิง่ขึ้น 
O3 มหาวิทยาลัยมีผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากร
ภายนอกทีม่ีความเชี่ยวชาญทางด้าน
การศึกษาทางไกลให้การช่วยเหลือสนับสนุน 
O4 มีเครือข่ายด้านการวิจัยกับหน่วยงาน
ภายนอก เช่น ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ เครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” 
O5 มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณแผ่นดิน
เพื่อสนับสนุนให้มีการบริการวชิาการแก่สังคม 
โดยการน าข้อค้นพบจากงานวิจัยไปสู่ผู้ใช้
ประโยชน ์

1. ส่งเสริมและสนบัสนุนการวิจยัที่สร้างองค์ความรู้  นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีจากงานวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย และประเทศ 
(W1+O1+O2+O3+O4+O5, W3+O1+O2) 
2. สร้างผลงานวจิัยที่น าไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิง่แวดล้อม (W1+O1) 
3. การเผยแพร่ผลงานวจิัย และการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
(W2+O5) 
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          3.4 ยุทธศาสตร์ WT 

 
 
 

WT 

W1 คณาจารย์และบุคลากรยังท าผลงานวิจัยไม่มาก เนื่องจาก
ภารกิจของอาจารย์มีมากและไม่มีการก าหนดภาระงานขั้นต่ าดา้น
การวิจัยให้ชัดเจน 
W2 งานวิจัยที่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ และตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดบัชาติและนานาชาติยังมีไม่มาก 
W3 ขาดระบบกลไกการสนับสนุนการท าวิจัยร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ เฉพาะทาง เฉพาะศาสตร์ตามสาขาที่
คณาจารย์สงักัด 
W4 กฏ ระเบียบเก่ียวกับการเงินไม่เอ้ือต่อการขอรับทุนอุดหนุน
การวิจัยจากแหล่งทนุภายนอก  

T1. ภาพลักษณ์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลยั และ
การยอมรับของหน่วยงานภายนอกยังน้อย ซึ่งส่งผล
ต่อการจัดสรรงบประมาณในการให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย รวมทั้งคณาจารยส์่วนใหญ่ท าวิจัยเดี่ยว แต่
รัฐบาลเนน้การวิจัยบูรณาการ 
T2. มีการแข่งขันจากหน่วยงานอ่ืนๆ ในการขอ
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
มากข้ึน 

1. การวิจัยเก่ียวกับการปรับปรงุระบบบริหารและจัดการของ
มหาวิทยาลยั (W1+T1) 
2. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ (W1+T2, 
W2+T1) 
3. สนบัสนุนการด าเนินงานของศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 
(W3+T2,W4+T2) 
4. ส่งเสริม สนับสนนุความร่วมมือด้านการวิจัยในรปูแบบการบรูณา
การเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ (Cluster/Collaborative 
Research) (W1+T1+T2) 
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บทที่ 3 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ของการวิจัย และทรัพยากรสนับสนุนการวิจัย 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ประเมินสภาพแวดล้อมในเรื่องของจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

โอกาส (Opportunities) และข้อจ ากัดหรือภาวะคุกคาม (Threats) แล้วน ามาจัดท าแผนหลักการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2562-2566) ให้สอดคล้องกับพันธกิจ วัตถุประสงค์   
และประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์การวิจัยและ
นวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยมีทิศทางการพัฒนาสอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (2560-2564) จึงก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์การวิจัยของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการวิจัยที่สาขาวิชา หน่วยงานและนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัย น าไปเป็นแนวทางในการสร้าง/ผลิตงานวิจัยในระหว่างปี พ.ศ. 2562 - 2566 ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 

 

สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย และประเทศ 
 

พันธกิจ 

 

1. ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาการวิจัยการศึกษาทางไกล การวิจัยสถาบัน การวิจัยเพ่ือ 
               พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม การวิจัยวิชาการ และการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ  

2. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
3. ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
1. ยกระดับการวิจัยการศึกษาทางไกล (Enhance distance education research) 
2. สร้างความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยการวิจัยสถาบัน 

(Excellence in administrative organization through institutional 
research) * 

3. สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยวิชาการ (Excellence in academic research)  

 

   ายเ ตุ * วิจัยสถาบันได้รับการโอนไปอยู่ในความรับผิดชอบของกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดีตั้งแต่วันท่ี 30 พ ศจิกายน 2561 
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4. ยกระดับการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Enhance Research 
for national sustainable development) 

5. เสริมสร้างศักยภาพการด าเนินงานของศูนย์วิจัยเฉพาะทาง (Strengthen the 
capacity of the specialized research centers) 

6. เสริมสร้างขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ (Strengthen the capacity of utilization 
and dissemination of research at national and international level) 

 

เป้าประสงค์ (Goals) 

 
1. เพ่ือสร้างผลงานวิจัยการศึกษาทางไกล ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
2. เพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาด้านการบริหาร

จัดการการด าเนินงาน และการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น * 
3. เพ่ือสร้างผลงานวิจัยวิชาการท่ีมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
4. เพ่ือสร้างผลงานวิจัยบูรณาการที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อมท่ีตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
5. เพ่ือสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัยและบริการวิชาการในศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ 
6. เพ่ือส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการน า

ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

 
 

ยุทธศาสตร์การวิจัยในแผน ลักการวิจัยฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2562-2566) 

 
ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 1 ยกระดับการวิจัยการศึกษาทางไกล (Enhance distance education research)  
เป้าประสงค์การวิจัย: เพ่ือสร้างผลงานวิจัยด้านการจัดการศึกษาทางไกลและนวัตกรรมส าหรับการจัดการ 
                               ศึกษาในระบบทางไกลให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  
ตัวช้ีวัด: เชิงปริ าณ 

- จ านวนผลงานวิจัยด้านการจัดการศึกษาทางไกลและนวัตกรรมส าหรับการจัดการศึกษาในระบบ
ทางไกล 

เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละของจ านวนบทความวิจัยด้านการจัดการศึกษาทางไกลและนวัตกรรมที่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

   ายเ ตุ * วิจัยสถาบันได้รับการโอนไปอยู่ในความรับผิดชอบของกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดีตั้งแต่วันท่ี 30 พ ศจิกายน 2561 
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เป้า  าย: จ านวนผลงานวิจัยด้านการศึกษาทางไกลไม่น้อยกว่า 80 เรื่อง และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และระดับนานาชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ภายในเวลา 5 ปี  

ทรัพยากร: 
 
งบประ าณที่คาดว่าจะใช้ 
        (ล้านบาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

เงินรายได้ 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 
 

ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 2* สร้างความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยการวิจัยสถาบัน 

   (Excellence in administrative organization through institutional research) 
เป้าประสงค์การวิจัย: เพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาด้าน

การบริหารจัดการการด าเนินงาน และการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ตัวช้ีวัด: เชิงปริ าณ 
- จ านวนผลงานวิจัยสถาบัน 
เชิงคุณภาพ 

 - ร้อยละของผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย / นวัตกรรม/ การบริหารจัดกา
ของมหาวิทยาลัย 
เป้า  าย: 1. จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ไม่น้อยกว่า 70 เรื่อง 
  2. ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย / นวัตกรรม/ การบริหาร 
จัดการการด าเนินงาน และการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 100.00 
 

ทรัพยากร: 
 

งบประ าณที่คาดว่าจะใช้ 
(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

เงินรายได้ 4.8 5.6 6.4 7.2 8.0 
  ายเ ตุ  * วิจัยสถาบนัได้รบัการโอนไปอยู่ในความรับผิดชอบของกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดีตั้งแต่วนัที่ 30 พ ศจิกายน 2561  
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ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 3 สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยวิชาการ (excellence in academic research) 
เป้าประสงค์การวิจัย: เพ่ือสร้างผลงานวิจัยวิชาการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  
ตัวช้ีวัด: เชิงปริ าณ 

- จ านวนผลงานวิจัยวชิาการองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละการบูรณาการผลงานวิจัยกับศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนเพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการ  
2. ร้อยละผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

เป้า  าย: 1. จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยวิชาการ ไม่น้อยกว่า 145 เรื่อง 
  2. ร้อยละของจ านวนงานวิจัยวิชาการท่ีมีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย 
เปิดสอนเพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ภายใน 5 ปี 
  3. ร้อยละของจ านวนงานวิจัยด้านวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและระดับ
นานาชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายใน 5 ปี 

                     3.1 ร้อยละการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  
     3.2 ร้อยละการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

ทรัพยากร: 
 

งบประ าณที่คาดว่าจะใช้ 
        (ล้านบาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

1. กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช   
200 ปี 

3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 

2. เงินรายได้  5.1 6.0 7.0 8.0 9.0 
รว  8.5 9.4 10.4 11.4 12.4 

 

ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 4 ยกระดับการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Enhance Research 
                               for national sustainable development) 
เป้าประสงค์การวิจัย: เพ่ือสร้างผลงานวิจัยบูรณาการที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  

และสิ่งแวดล้อมที่ตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้วยการ 
          พัฒนาตามปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวช้ีวัด: เชิงปริ าณ 
 - จ านวนโครงการวิจัยในลักษณะแผนการวิจัยแบบบูรณาการที่น าไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพ 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาประเทศด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 



- 39 - 
 

 

เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนาประเทศตอบสนองกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม เสริมสร้างศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาประเทศด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้า  าย: 1. จ านวนโครงการวิจัยในลักษณะแผนการวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศตาม 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2579) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม หรือนโยบายรัฐบาลไม่น้อย
กว่า 8 แผนงานวิจัย ภายใน 5 ปี 
            2. ร้อยละของจ านวนงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ภายใน 5 ปี 
           3. ร้อยละงานวิจัยที่แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  
ทรัพยากร: 
 

งบประ าณที่คาดว่าจะใช้ 
        (ล้านบาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

งบประมาณแผ่นดิน (ปกติ) 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 
เงินรายได้ 0.7 0.7 0.7 1.4 1.4 
แหล่งทุนภายนอก 2.5 3.5 3.5 3.5 3.5 

รว  9.2 12.2 14.2 16.9 18.9 
 
ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 5 เสริมสร้างศักยภาพการด าเนินงานของศูนย์วิจัยเฉพาะทาง (Strengthen the capacity 
   of the specialized research centers) 
เป้าประสงค์การวิจัย: เพ่ือเสริมสร้างให้เกิดผลงานวิจัยและบริการวิชาการในศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย 
   มีความเชี่ยวชาญ   
ตัวช้ีวัด: เชิงปริ าณ 

1. จ านวนงานวิจัยและบริการวิชาการท่ีด าเนินการโดยศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 
2. จ านวนหน่วยงาน องค์กรที่ร่วมมือ หรือให้การสนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือการ 

ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
เชิงคุณภาพ 

- ความพึงพอใจต่อคุณภาพผลงานของหน่วยงานที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ 
เป้า  าย: 1. จ านวนผลงานวิจัยและบริการวิชาการที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไม่น้อยกว่า
30 เรื่อง ภายในเวลา 5 ปี  
  2. จ านวนหน่วยงาน องค์กรที่ร่วมมือ หรือให้การสนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยงาน ภายในเวลา 5 ปี 
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  3. หน่วยงานที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการมีความพึงพอใจในคุณภาพผลงาน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายในเวลา 5 ปี 
 
ทรัพยากร: 
งบประ าณที่คาดว่าจะใช้ 
        (ล้านบาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ทุนอุดหนุนการวิจัยและบริการ
วิชาการจากหน่วยงานภายนอก 

10 10 10 10 10 

ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 6 เสริมสร้างขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและการเผยแพร่ 
ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ (Strengthen the capacity of utilization 

          and dissemination of research at national and international level)   
เป้าประสงค์การวิจัย: เพ่ือส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งสนับสนุนให้ 

น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  
ตัวช้ีวัด: เชิงปริ าณ 

1. จ านวนกิจกรรมที่จัดข้ึนเพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีดีด้านการวิจัย 
2. จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ 
3. จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 
4. จ านวนผลงานวิจัยที่มีการน าไปใช้ประโยชน์เชิงพ้ืนที่ 
5. จ านวนกิจกรรมที่ท าร่วมกับเครือข่ายด้านการวิจัย 
เชิงคุณภาพ 
1. นักวิจัยได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการน าการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
2. มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
3. มีช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่หลากหลาย 
4. มีกิจกรรมด้านการวิจัยที่จัดร่วมกับบุคคล/หน่วยงานภายนอก 

เป้า  าย:  
1. จ านวนกิจกรรมที่จัดข้ึนเพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีดีด้านการวิจัย ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมต่อปี 
2. จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ ไม่น้อยกว่า 60 เรื่องต่อปี 
3. จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 40 เรื่องต่อปี 
4. จ านวนกิจกรรมที่ท าร่วมกับเครือข่ายฯ ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรมต่อปี 
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ทรัพยากร: 
งบประ าณที่คาดว่าจะใช้ 
        (ล้านบาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

1. เงินรายได้   1.20 1.32 1.45 1.60 1.76 
2. เงินค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริหารโครงการวิจัยที่
ได้ รับจากหน่วยงาน
ภายนอก หรือเงิน 4% ใน
ส่วนของมหาวิทยาลัย  

      0.30       0.30       0.30       0.30      0.30 

รว  1.50 1.62 1.75 1.90 2.06 
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บทที่ 4 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและกลยุทธ์ของแผนหลักการวิจัย 

 

 การจัดท าแผนหลักการวิจัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2562 - 2566) ให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจการวิจัย จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 6 ประเด็น ดังนี้ 1) ยกระดับการวิจัย
การศึกษาทางไกล (Enhance distance education research) 2) สร้างความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยด้วยการวิจัยสถาบัน (Excellence in administrative organization through institutional 
research) 3) สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยวิชาการ (Excellence in academic research) 4) ยกระดับการ
วิ จั ย เ พ่ื อ พัฒนาประ เทศสู่ ก า ร พัฒนาอย่ า ง ยั่ ง ยื น  ( Enhance research for national sustainable 
development) 5) เสริมสร้างศักยภาพการด าเนินงานของศูนย์วิจัยเฉพาะทาง (Strengthen the capacity of 
the specialized research centers) 6) เสริมสร้างขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ (Strengthen the capacity of utilization and dissemination 
of research at national and international level)  
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด 

 
เป้าประสงค ์

 
ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1  
ยกระดับการวิจัยการศึกษา
ทางไกล (Enhance 
distance education 
research)  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

-  เพื่อสร้างผลงานวิจัยด้าน
การจัดการศึกษาทางไกล
และนวัตกรรมส าหรบัการ
จัดการศึกษาในระบบ
ทางไกลใหเ้ป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

เชิงปริมาณ  
- จ านวนผลงานวิจัยด้านการจัด
การศึกษาทางไกลและนวัตกรรมส าหรับ
การจัดการศึกษาในระบบทางไกล 
เชิงคุณภาพ  
- ร้อยละของจ านวนบทความวิจัยด้าน
การจัดการศึกษาทางไกลและนวัตกรรมท่ี
ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาต ิไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30 (สะสม 5 ปี) 
- ร้อยละของจ านวนบทความวิจัยด้าน
การจัดการศึกษาทางไกลและนวัตกรรมท่ี
ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 (สะสม 5 ปี) 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 10 
 
 
 

60 

15 
 
 
 

20 25 30 

 60 65 70 70 
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เป้าประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 1 
สร้างความเป็นเลิศด้านการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ด้วยการวิจัยสถาบัน 
(Excellence in 
administrative 
organization through 
institutional research) 

 
 
 
 
 
 
 
 

     

- เพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในการก าหนด
แนวทางการปรับปรุง/
พัฒนาด้านการบริหาร
จัดการการด าเนินงาน 
และการจัดการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

เชิงปริมาณ  
- จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย 
เชิงคุณภาพ 
 - ร้อยละของผลงานวิจัยที่
น าไปใช้ประโยชน์ในการก าหนด
นโยบาย / นวัตกรรม/ การ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

 
10 
 
 

100.0 

 
12 
 
 

100.0 

 
14 
 
 

100.0 

 
16 
 
 

100.0 

 
18 
 
 

100.0 

ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 3  
สร้างความเป็นเลิศด้าน
การวิจัยวิชาการ 

(Excellence in 
academic research) 

      

-  เพ่ือสร้างผลงานวิจัย
วิชาการท่ีมีคุณภาพเป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ 

เชิงปริมาณ 
จ านวนผลงานวิจัยวิชาการองค์
ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของจ านวนงานวิจัย
ด้านวิชาการท่ีมีการบูรณาการ
ระหว่างศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย
เปิดสอนเพื่อความเข้มแข็งทาง
วิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
ภายใน 5 ปี 

 
25 

 
27 

 
29 

 
31 

 
33 

 10 15 20 25 30 
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เป้าประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

 2. ร้อยละผลงานวิจัยท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์ในระดับชาติไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ภายใน 5 ปี 

10 15 20 25 30 

 3. ร้อยละผลงานวิจัยท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ภายใน 5 ปี 

60 65 70 75 80 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4  
ยกระดับการวิจัยเพื่อ
พัฒนาประเทศสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Enhance research for 
national sustainable 
development) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

-  เพ่ือสร้างผลงานวิจัย
บูรณาการที่สามารถ
น าไปใช้ในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมท่ีตอบสนอง
นโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศด้วย
การพัฒนาตามปรัชญา
ของหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เชิงปริมาณ 

จ านวนโครงการวิจัยในลักษณะ
แผนการวิจัยแบบบูรณาการ 

ที่น าไปสู่การเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนา
ประเทศด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2 

 
2 

เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละผลงานวิจัยที่น าไปใช้
ประโยชน์เพื่อการพัฒนา 
ประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ภายใน 5 ปี 

 
60 

 
65 

 
70 

 
75 

 
80 

 2. ร้อยละงานวิจัยที่แล้วเสร็จ
ตามก าหนดเวลา 

20 25 30 35 40 
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เป้าประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 5 
เสริมสร้างศักยภาพการ
ด าเนินงานของศูนย์วิจัย
เฉพาะทาง 
(Strengthen the 
capacity of the 
specialized research 
centers) 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

- เพ่ือเสริมสร้างให้เกิด
ผลงานวิจัยและบริการ
วิชาการในศาสตร์ที่
มหาวิทยาลัยมีความ
เชี่ยวชาญ   

เชิงปริมาณ  
1. จ านวนงานวิจัยและบริการ
วิชาการท่ีด าเนินการโดย
ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 
2. จ านวนหน่วยงาน องค์กรที่
ร่วมมือ หรือให้การสนับสนุน
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
การให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม 

 
30 
 
 

10 

 
30 
 
 

10 

 
30 
 
 

10 

 
30 
 
 

10 

 
30 
 
 

10 

 เชิงคุณภาพ  
- ความพึงพอใจในคุณภาพ
ผลงานวิจัยของหน่วยงานที่ให้
ทุนสนับสนุนการวิจัยและ
บริการวิชาการ 

 
80 

 
80 

 
80 

 
80 

 
80 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 6 
เสริมสร้างขีดความสามารถ ใน
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
และการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ในระดับชาติและนานาชาติ  
(Strengthen the capacity 
of utilization and 
dissemination of research 
at national and 
international level) 
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เป้าประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

- เพ่ือส่งเสริมการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
รวมทั้งสนับสนุนให้เกิด
การน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม 

เชิงปริมาณ  
1. จ านวนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือ
สร้างบรรยากาศที่ดีด้านการวิจยั 
2. จ านวนงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์ในระดับชาติ 
3. จ านวนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ใน
ระดับนานาชาติ 
4. จ านวนกิจกรรมที่ท าร่วมกับ
เครือข่ายฯ 

 
5 
 

60 
 
 

40 
 
 
3 

 
5 
 

65 
 
 

45 
 
 
3 

 
5 
 

70 
 
 

50 
 
 
3 

 
5 
 

75 
 
 

55 
 
 
3 

 
5 
 

80 
 
 

60 
 
 
3 

 เชิงคุณภาพ       

 1. นักวิจัยได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการน าการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 
2. การให้รางวัลผลงานวิจัย 

2 
 
 
1 

2 
 
 
1 

2 
 
 
1 

2 
 
 
1 

2 
  
 
1 

 3. มีช่องทางการเผยแพร่
ผลงานวิจัยที่หลากหลาย 
4. มีกิจกรรมด้านการวิจัยที่จัด
ร่วมกับบุคคล/หน่วยงาน
ภายนอก 

5 
 
3 

6 
 
3 

6 
 
3 

6 
 
3 

6 
 
3 

 
หมายเหตุ  1 วิจัยสถาบันไดร้ับการโอนไปอยู่ในความรับผิดชอบของกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดีตั้งแต่วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2561  
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ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 1 ยกระดับการวิจัยการศึกษาทางไกล 

(Enhance distance education research) 
 เพ่ือสร้างผลงานวิจัยด้านการจัดการศึกษาทางไกลและนวัตกรรมส าหรับการจัดการศึกษาในระบบ
ทางไกลให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยผลิตงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษาทางไกล 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีส าหรับการจัดการศึกษาทางไกลที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

2. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยให้มี
คุณภาพ 

3. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลให้ทัดเทียมกับนานาชาติ 
4. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอนทางไกลให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
5. ส่งเสริมการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในระบบทางไกล 
6. ส่งเสริมการวิจัยด้านการประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าและคุ้มทุนของการจัด

การศึกษาในระบบทางไกล 
 

ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 21 สร้างความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยการวิจัยสถาบัน 
(Excellence in administrative organization through institutional research) 
เพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาด้านการบริหารจัดการ

การด าเนินงาน และการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
กลยุทธ์ 

1. สนับสนุนการวิจัยสถาบันเพ่ือการปรับปรุง/พัฒนาด้านการบริหารจัดการการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

2. สนับสนุนการวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนาสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนในอนาคต และความต้องการการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในอนาคต 

3. สนับสนุนการวิจัยสถาบันด้านการเรียนการสอน และการประเมินประสิทธิผลการจัดการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัย 

4. สนันสนุนการวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับปรับเปลี่ยนวิธีจัดการเรียนการสอน 
5. ส่งเสริมการวิจัยความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษาทางไกล 

 
หมายเหตุ  1 งานวิจัยสถาบันไดร้บัการโอนไปอยู่ในความรับผิดชอบของกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันท่ี  
                30 พฤศจิกายน 2561  
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ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 3 สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยวิชาการ 
(Excellence in academic research) 

 ในยุทธศาสตร์การวิจัยนี้มุ่งสร้างผลงานวิจัยวิชาการเพ่ือสร้างผลงานวิจัยวิชาการที่มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ และเพ่ือพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่นักวิจัยอาชีพ และสนับสนุนการ
สร้างคลัสเตอร์วิจัย/เครือข่ายวิจัยที่มีประสิทธิภาพ จึงก าหนดกลยุทธ์ ดังนี้  
กลยุทธ์ที่ 1 การวิจัยวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพความเข้มแข็งและความเป็นเลิศทางวิชาการ  

    ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อความเป็นเลิศทางการวิจัยและ
พัฒนาในสาขาวิทยาการต่าง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ ประกอบด้วยแนวทางในการวิจัย ดังนี้ 

    1) การวิจัยเพ่ือพัฒนาวิชาการในศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 หรือกลุ่มที่ 2 หรือวารสารตาม
ประกาศของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ให้การรับรอง 

    2) การวิจัยเพ่ือยกระดับความเข้มแข็งทางวิชาการ และสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ตามประกาศของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาให้การรับรอง 
กลยุทธ์ที่ 2 การวิจัยเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ 
     ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยเพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง และสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณค่า
น าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วยแนวทางในการวิจัย ดังนี้ 

    1) การวิจัยเพ่ือสร้างผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาองค์
ความรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการวิจัยเชิงวิจัยและนวัตกรรม  

    2) งานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ในระดับมหาวิทยาลัยในการบูรณาการการ
เรียนการสอน การใช้ประโยชน์ระดับชุมชน สังคมและประเทศ สามารถระบุเป้าหมาย ผลผลิต และผลลัพธ์
ชัดเจน  

    3) การวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาชุมชนและประเทศตามนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย และเชิงพาณิชย์ 
กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คลัสเตอร์นักวิจัย/เครือข่ายการวิจัย 
     พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ส่งเสริมนักวิจัยอาชีพ และสนับสนุนการสร้างคลัสเตอร์วิจัย/เครือข่ายวิจัยที่
มีประสิทธิภาพเพ่ือสร้างงานวิจัยเชิงบูรณาการ ประกอบด้วยแนวทางในการวิจัย ดังนี้ บูรณาการศาสตร์ท่ี
มหาวิทยาลัยเปิดสอน บูรณาการหรือการวิจัยร่วม (Collaborative research) กับหน่วยงานภายนอกเพื่อความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 

    1) การวิจัยเพื่อบูรณาการการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
    2) การวิจัยที่มีคุณภาพเพ่ือการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 



- 49 - 
 

     3) การวิจัยบูรณาการศาสตร์ท่ีมหาวิทยาลัยเปิดสอนเพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการ และพัฒนา
สมรรถนะการวิจัยให้แก่นักวิจัยอย่างต่อเน่ือง 
     4) การวิจัยบูรณาการหรือการวิจัยร่วม (Collaborative research) กับหน่วยงานภายนอกเพื่อความ
เข้มแข็งทางวิชาการ และสร้างเครือข่ายการวิจัย 
 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4 ยกระดับการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน 
(Enhance research for national sustainable development) 

 เพ่ือสนับสนุนวิจัยที่สร้างองค์ความรู้นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย 
และประเทศ สร้างผลงานวิจัยบูรณาการที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ที่ตอบสนองกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี  
(พ .ศ .  2560 – 2579)  ด้วยการ พัฒนาตามปรัชญาของหลัก เศรษฐกิจพอเพียง  และแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ก าหนดกลยุทธ์ 
ดังนี้  
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  
      สร้างผลงานวิจัยบูรณาการที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ที่ตอบสนองกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี  ในกลุ่มเรื่องและหัวข้อการ
วิจัย ดังนี้ 

     1. การวิจัยเกี่ยวกับสังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษท่ี 21  
         หัวข้อการวิจัยเกี่ยวกับ (1) การพัฒนาศักยภาพและโอกาสของผู้สูงวัย และการอยู่ร่วมกันของ
ประชากรหลายวัย (2) การเชื่อมประเทศสู่ประชาคมโลก (3) รัฐบาล 4.0 (4) ความมั่นคงของมนุษย์ และ (5) 
การลดความเหลื่อมล้ า 
     2. การวิจัยคนไทยในศตวรรษท่ี 21 
          หัวข้อการวิจัยเกี่ยวกับคนไทยในศตวรรษที่ 21 ในกลุ่มเป้าหมายตามกรอบยุทธศาสตร์การวิจัย
และนวัตกรรม 20 ปี ได้แก่ (1) คนไทย 4.0 (2) เยาวชน 4.0 (3) เกษตรกร 4.0 (4) แรงงาน 4.0 และ (5) 
การศึกษาไทย 4.0 
      3. การวิจัยสุขภาพและคุณภาพชีวิต 
         หัวข้อการวิจัยเกี่ยวกับ (1) ระบบบริการสุขภาพ (2) ระบบการดูแลและรักษาโรค และ (4) 
ระบบสวัสดิการสังคม  
      4. การวิจัยการบริหารจัดการน้ า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม 
         หัวข้อการวิจัยเกี่ยวกับ (1) การบริหารจัดการน้ า และ (2) ระบบน้ าชุมชนและเกษตร 
      5. การวิจัยการกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่ 
         หัวข้อการวิจัยเกี่ยวกับ (1) การพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด4.0 (2) การพัฒนาเศรษฐกิจระดับ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (3) ผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ (4) ศักยภาพของชุมชนและสมาชิกชุมชน 
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กลยุทธ์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  
1. การวิจัยที่สร้างองค์ความรู้นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย และ

ประเทศ 
2. การวิจัยสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ 
    หัวข้อการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 

20 ปี ในศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพและมุ่งเน้นให้การสนับสนุน ดังนี้ (1) การรู้เท่าทันในพฤติกรรมความ
เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสังคมและความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินภายใต้บริบทสังคมแห่งปัญญาและภูมิธรรม  
(2) ศาสตร์ทางสังคมศาสตร์ และ (3) เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและนโยบายสาธารณะส าหรับเศรษฐกิจยุคใหม่ 
กลยุทธ์ที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ 

    งานวิจัยที่น าไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
สิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน สังคมและประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ได้แก่ งานวิจัยในประเด็นการบริการมูลค่าสูงในด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวชุมชนและ
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์  

 
ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 5 เสริมสร้างศักยภาพการด าเนินงานของศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 

(Strengthen the capacity of the specialized research centers) 
 เพ่ือเสริมสร้างให้เกิดผลงานวิจัยและบริการวิชาการในศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ   
กลุยุทธ์ 

1 สนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือความเป็นเลิศทางการวิจัยและพัฒนาในสาขา
วิทยาการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายการวิจัยกับนักวิชาการหรือหน่วยงานภายนอก 
3 สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 

 
ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 6 เสริมสร้างขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและการเผยแพร่

ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
(Strengthen the capacity of utilization and dissemination of research  

at national and international level) 
 เพ่ือส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ  รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
กลยุทธ์ 

1. สร้างบรรยากาศที่ดดี้านการวิจัย 
2. พัฒนากลไกส่งเสริมการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
3. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
4. พัฒนาเครือข่ายด้านการวิจัย 
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2562 2563 2564 2565 2566

เชิงปริมาณ

 - จ ำนวนผลงำนวจิยัด้ำนกำรจดั

กำรศึกษำทำงไกลและนวตักรรม

ส ำหรับกำรจดักำรศึกษำในระบบ

ทำงไกล

โครงกำร 17 16 9 80 14 15 16 17 18 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวจิยั

ผลิตงำนวจิยัสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำร

จดักำรศึกษำทำงไกล นวตักรรม และ

เทคโนโลยสี ำหรับกำรจดักำรศึกษำ

ทำงไกลที่เป็นเอกลักษณ์ของ

มหำวทิยำลัย

 ศูนยว์จิยักำรศึกษำ

ทำงไกล

เชิงคุณภาพ 

 -  ร้อยละของจ ำนวนบทควำมวจิยั

ด้ำนกำรจดักำรศึกษำทำงไกลและ

นวตักรรมที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่

ในระดับชำติ (สะสม 5 ปี)

บทควำม 1 1 0 30 10 15 20 25 30 2. ส่งเสริมกำรวจิยัเพื่อพัฒนำกำร

เรียนกำรสอนในระบบกำรศึกษำ

ทำงไกลของมหำวทิยำลัยให้มคุีณภำพ

 - ร้อยละของจ ำนวนบทควำมวจิยั

ด้ำนกำรจดักำรศึกษำทำงไกลและ

นวตักรรมที่ได้รับกำรตีพิมพ์ร่ใน

ระดับนำนำชำติ ไมน่้อยกวำ่ร้อยละ 

70 (สะสม 5 ปี)

บทควำม 3 2 0 70 60 60 65 70 70 3. ส่งเสริมกำรวจิยัเพื่อพัฒนำกำรจดั

กำรศึกษำทำงไกลให้ทัดเทียมกบั

นำนำชำติ

บทที ่5

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัดและเป้าหมาย กลยุทธ์ 

วิสัยทัศน์ : สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมทีส่ามารถน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย และประเทศ

พันธกิจที ่1. ส่งเสริมคุณภาพการวิจัยเพ่ือพัฒนาการวิจัยการศึกษาทางไกล การวิจัยสถาบัน การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมการวิจัยวิชาการและพัฒนาประเทศ

ประเดน็ยทุธศาสตร์/เป้าประสงค์ ตวัชี้วดั หน่วยนับ

ข้อมูลพ้ืนฐาน เป้าหมายการด าเนินงานในปี พ.ศ.

กลยทุธ์ ผู้รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที่ 1 ยกระดบัการวจิยัการศึกษาทางไกล ( Enhance distance education research)

เพื่อสร้ำงผลงำนวจิยัด้ำนกำรจดั

กำรศึกษำทำงไกลและนวตักรรม

ส ำหรับกำรจดักำรศึกษำในระบบ

ทำงไกลให้เป็นที่ยอมรับในระดับชำติ

และนำนำชำติ
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2562 2563 2564 2565 2566
ประเดน็ยทุธศาสตร์/เป้าประสงค์ ตวัชี้วดั หน่วยนับ

ข้อมูลพ้ืนฐาน เป้าหมายการด าเนินงานในปี พ.ศ.

กลยทุธ์ ผู้รับผิดชอบ

4. ส่งเสริมกำรวจิยัเพื่อพัฒนำ

นวตักรรมด้ำนกำรเรียนกำรสอน

ทำงไกลให้มคุีณภำพและประสิทธภิำพ

5. ส่งเสริมกำรวจิยักำรพัฒนำรูปแบบ

กำรจดักำรศึกษำในระบบทำงไกล

6. ส่งเสริมกำรวจิยัด้ำนกำรประเมนิ

คุณภำพ ประสิทธภิำพ ควำมคุ้มค่ำ

และคุ้มทุนของกำรจดักำรศึกษำใน

ระบบทำงไกล

52

เชิงปริมาณ

 - จ ำนวนผลงำนวจิยัสถำบัน

เชงิคุณภำพ 

 - ร้อยละของผลงำนวจิยัที่น ำไปใช้

ประโยชน์ในกำรก ำหนดนโยบำย / 

นวตักรรม/ กำรบริหำรจดักำรและ

กำรจดักำรเรียนกำรสอนของ

มหำวทิยำลัย

โครงกำร

ร้อยละ

30

100

11

100

3

100

70

100

10

100

12

100

14

100

16

100

18

100

1. สนับสนุนกำรวจิยัสถำบันเพื่อกำร

ปรับปรุง/พัฒนำด้ำนกำรบริหำร

จดักำรกำรด ำเนินงำนของมหำวทิยำลัย

2. สนับสนุนกำรวจิยัสถำบันเพื่อ

พัฒนำสำรสนเทศเกี่ยวกบัผู้เรียนใน

อนำคต และควำมต้องกำรกำรเรียนรู้

ของผู้เรียนในอนำคต

ฝ่ำยวจิยัสถำบัน 

ยทุธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นเลศิดา้นการบริหารจดัการมหาวทิยาลยัดว้ยการวจิยัสถาบัน (Excellence in administrative organization through institutional research)

เพื่อน ำผลกำรวจิยัไปใชป้ระโยชน์ใน

กำรก ำหนดแนวทำงกำรปรับปรุง/

พัฒนำด้ำนกำรบริหำรจดักำรกำร

ด ำเนินงำน และกำรจดักำรเรียนกำร

สอนให้มคุีณภำพและประสิทธภิำพ

ยิ่งขึ้น



2559 2560 2561 รวม 

62-66

2562 2563 2564 2565 2566
ประเดน็ยทุธศาสตร์/เป้าประสงค์ ตวัชี้วดั หน่วยนับ

ข้อมูลพ้ืนฐาน เป้าหมายการด าเนินงานในปี พ.ศ.

กลยทุธ์ ผู้รับผิดชอบ

3. สนับสนุนกำรวจิยัสถำบันด้ำนกำร

เรียนกำรสอน และกำรประเมนิ

ประสิทธผิลกำรจดักำรเรียนกำรสอน

ของมหำวทิยำลัย

4. สนันสนุนกำรวจิยัสถำบันเพื่อ

พัฒนำเทคโนโลยสี ำหรับปรับเปล่ียน

วธิจีดักำรเรียนกำรสอน

5.สนับสนุนกำรวจิยัสถำบันเพื่อกำร

ประกนัคุณภำพภำพกำรศึกษำของ

มหำวทิยำลัย

53

เชิงปริมาณ

 - จ ำนวนโครงกำรวจิยัที่ได้รับ

ทุนอดุหนุนกำรวจิยั

โครงกำร 45 30 12 145 25 27 29 31 33 1. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำง

ผลงำนวจิยัวชิำกำรเพื่อยกระดับ

คุณภำพ ควำมเขม้แขง็ และควำมเป็น

เลิศสร้ำงทำงวชิำกำรในสำขำ

วทิยำกำรต่ำง ๆ ที่มหำวทิยำลัยมี

ควำมเชี่ยวชำญ

ฝ่ำยประสำนงำนกำรวจิยั

หมำยเหตุ  ฝ่ำยวจิยั

สถำบันได้รับกำรโอนไป

อยู่ในควำมรับผิดชอบ

ของกองแผนงำน 

ส ำนักงำนอธกิำรบดี 

ต้ังแต่วนัที่ 30 

พฤศจกิำยน 2561

ยทุธศาสตร์ที่ 3. สร้างความเป็นเลศิดา้นการวจิยัวชิาการ (Excellence in academic research)

เพื่อสร้ำงผลงำนวจิยัวชิำกำรที่มี

คุณภำพเป็นที่ยอมรับในระดับชำติ

และนำนำชำติ
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2562 2563 2564 2565 2566
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เชิงคุณภาพ 2. ส่งเสริมกำรวจิยัเพื่อพัฒนำ

1. ร้อยละของจ ำนวนงำนวจิยัด้ำน

วชิำกำรที่มกีำรบูรณำกำรระหวำ่ง

ศำสตร์ที่มหำวทิยำลัยเปิดสอนเพื่อ

ควำมเขม้แขง็ทำงวชิำกำร ไมน่้อย

กวำ่ร้อยละ 30 ภำยใน 5 ปี

ร้อยละ N/A N/A N/A 30 10 15 20 25 30 ควำมกำ้วหน้ำทำงวชิำกำร กำรวจิยั

บูรณำกำรศำสตร์ที่มหำวทิยำลัยเปิด

สอนเพื่อควำมเขม้แขง็ทำงวชิำกำร 

และกำรน ำไปใชป้ระโยชน์

2. ร้อยละผลงำนวจิยัที่ได้รับกำร

ตีพิมพ์ในระดับชำติไมน่้อยกวำ่ร้อย

ละ 30 ภำยใน 5 ปี

ร้อยละ N/A N/A N/A 30 10 15 20 25 30 3. ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพนักวจิยั

 กำรสร้ำงคลัสเตอร์นักวจิยั/เครือขำ่ย

นักวจิยั

3. ร้อยละผลงำนวจิยัที่ได้รับกำร

ตีพิมพ์ในระดับนำนำชำติไมน่้อยกวำ่

ร้อยละ 80 ภำยใน 5 ปี

ร้อยละ N/A N/A N/A 80 60 65 70 75 80

54

เพื่อสร้ำงผลงำนวจิยับูรณำกำรที่

สำมำรถน ำไปใชใ้นกำรพัฒนำ เชิงปริมาณ

เศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อมที่  - จ ำนวนโครงกำรวจิยัในลักษณะ แผนงำน N/A N/A N/A 8 1 1 2 2 2

แผนกำรวจิยัแบบบูรณำกำรที่น ำไปสู่

กำรเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำน

เศรษฐกจิ 

สังคม วฒันธรรม ภูมปิัญญำท้องถิ่น

1. ส่งเสริมกำรวจิยัที่ตอบสนอง

ยทุธศำสตร์ชำติ 20 ปี และ

ยทุธศำสตร์ กำรวจิยัและนวตักรรม 

20 ปี ในเป้ำ

ฝ่ำยประสำนงำนกำรวจิยั

และส่ิงแวดล้อม เพื่อกำรพัฒนำ

ประเทศ

กำรวจิยั และนวตักรรมเพื่อกำร

พัฒนำสังคมและส่ิงแวดล้อม

ยทุธศาสตร์ที่ 4 ยกระดบัการวจิยัเพ่ือพัฒนาประเทศสู่การพัฒนาอยา่งยั่งยนื (Enhance Research for national sustainable development)

ตอบสนองนโยบำยและยทุธศำสตร์

กำรพัฒนำประเทศด้วยกำรพัฒนำ

ตำมปรัชญำของหลักเศรษฐกจิ

พอเพียง
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2..ส่งเสริมกำรวจิยัที่ตอบสนอง

ยทุธศำสตร์ชำติ 20 ปี และ

ยทุธศำสตร์ กำรวจิยัและนวตักรรม 

20 ปี ในเป้ำ กำรวจิยัและนวตักรรม

เพื่อกำรสร้ำงองค์ควำมรู้พื้นฐำนของ

ประเทศ

เชิงคุณภาพ

1. ร้อยละของจ ำนวนงำนวจิยัที่น ำไป

              

 ร้อยละ

       

N/A

      

N/A

     

N/A 80 60 65 70 75 80

3. สร้ำงผลงำนวจิยัและนวตักรรมเพื่อ

ตอบโจทยก์ำรสร้ำงควำมมั่งค่ังทำง

เศรษฐกจิ

55

ใชป้ระโยชน์เพื่อกำรพัฒนำประเทศ

ด้ำนนโยบำย ด้ำนพำณิชย ์ด้ำน

4. ส่งเสริม สนับสนุนควำมร่วมมอื

ด้ำนกำรวจิยัในรูปแบบกำรบูรณำกำร

เพื่อสำธำรณะ และด้ำนชมุชนพื้นที่ 

ไมน่้อยกวำ่ร้อยละ 80 ภำยใน 5 ปี

ตอบโจทยก์ำรพัฒนำประเทศ 

(Cluster/Collaborative Research)

2. ร้อยละงำนวจิยัที่แล้วเสร็จตำม

ก ำหนดเวลำ

ร้อยละ N/A N/A N/A 40 20 25 30 35 40
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เพื่อเสริมสร้ำงให้เกดิผลงำนวจิยัและ

บริกำรวชิำกำรในศำสตร์ที่

มหำวทิยำลัยมคีวำมเชี่ยวชำญ

เชิงปริมาณ 

1. จ ำนวนงำนวจิยัและบริกำร

วชิำกำรที่ด ำเนินกำรโดยศูนยว์จิยั

เฉพำะทำง

โครงกำร 156 109 43 150 30 30 30 30 30 1 สนับสนุนกำรสร้ำงผลงำนวจิยัและ

บริกำรวชิำกำรเพื่อควำมเป็นเลิศ

ทำงกำรวจิยัและพัฒนำในสำขำ

วทิยำกำรต่ำง ๆ ที่มหำวทิยำลัยมี

ควำมเชี่ยวชำญ

ศูนยบ์ริกำรงำนวจิยั

ลักษณะพิเศษ

2. จ ำนวนหน่วยงำน องค์กรที่ร่วมมอื

 หรือให้กำรสนับสนุนงำนวจิยั งำน

สร้ำงสรรค์ หรือกำรให้บริกำรทำง

วชิำกำรแกสั่งคม

หน่วยงำน 101 88 9 10 10 10 10 10 10 2. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำง

ควำมร่วมมอืและเครือขำ่ยกำรวจิยั

กบันักวชิำกำรหรือหน่วยงำนภำยนอก

56

เชิงคุณภาพ

- ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพผลงำน

ของหน่วยงำนที่ให้ทุนสนับสนุนกำร

วจิยัและบริกำรวชิำกำร

ร้อยละ N/A N/A N/A 80 80 80 80 80 80 3 สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ

ศูนยว์จิยัเฉพำะทำง

เพื่อส่งเสริมกำรเผยแพร่ผลงำนวจิยั

ในระดับชำติและนำนำชำติ รวมทั้ง

สนับสนุนให้

เกดิกำรน ำผลงำนวจิยัไปใชป้ระโยชน์

เชิงปริมาณ

1. จ ำนวนกจิกรรมที่จดัขึ้น เพื่อสร้ำง

บรรยำกำศที่ดีด้ำนกำรวจิยั

.

กจิกรรม

.

5

.

5

.

5

.

25

.

5

.

5

.

5

.

5

.

5

1. สร้ำงบรรยำกำศที่ดีด้ำนกำรวจิยั

2. พัฒนำกลไกส่งเสริมกำรน ำ

ผลงำนวจิยัไปใชป้ระโยชน์อยำ่งเป็น

รูปธรรม

ฝ่ำยพัฒนำและเผยแพร่

งำนวจิยั

พันธกิจที ่2 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

ยทุธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์จากงานวจิยัและการเผยแพร่ผลงานวจิยัในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ (Capacity of utilization and dissemination of research at national and 

international Level)

พันธกิจที ่3 ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยไปสูก่ารใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

ยทุธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพการด าเนินงานของศูนยว์จิยัเฉพาะทาง (Strengthen the capacity of the specialized research centers)
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อยำ่งเป็นรูปธรรม 2. จ ำนวนงำนวจิยัหรืองำน

สร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์ใน

ระดับชำติ

เร่ือง 84 114 N/A

(38)

350 60 65 70 75 80 3. ส่งเสริมกำรเผยแพร่ผลงำนวจิยัทั้ง

ในระดับชำติและนำนำชำติ

4. พัฒนำเครือขำ่ยด้ำนกำรวจิยั

3. จ ำนวนงำนวจิยัหรืองำน

สร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์ใน

ระดับนำนำชำติ

เร่ือง 22 42 N/A

(16)

250 40 45 50 55 60

4. จ ำนวนกจิกรรมที่ท ำร่วมกบั

เครือขำ่ย

กจิกรรม 3 5 5 15 3 3 3 3 3 57

เชิงคุณภาพ

1. นักวจิยัได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ

ด้ำนกำรน ำกำรวจิยัไปใชป้ระโยชน์

.

คร้ัง

.

2

.

2

.

2

.

10

.

2

.

2

.

2

.

2

..

2

2. กำรให้รำงวลัผลงำนวจิยั คร้ัง 1 1 1 5 1 1 1 1 1

3. มกีำรน ำผลงำนวจิยัไปใช้

ประโยชน์อยำ่งเป็นรูปธรรม

เร่ือง 20 20 14 25 5 5 5 5 5

4. มชีอ่งทำงกำรเผยแพร่ผลงำนวจิยั

ที่หลำกหลำย

ชอ่งทำง 5 5 5 6 5 6 6 6 6


