






 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เอกสารแนบทายประกาศส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยและนวตักรรม แผนงานการส่งเสริม
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์ และ

แผนงานสงัคมไทยไร้ความรุนแรง 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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โปรแกรม 5 ส่งเสริมการวิจัยข้ันแนวหน้า และการวิจัยพ้ืนฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ 

เป้าหมาย (Objectives: O) 
O1.5b พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และเทคโนโลยี เพ่ือสร้างองค์

ความรู้ที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของคนไทย สร้างโอกาสให้คนไทยเป็นเจ้าของเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อโจทย์ท้าทายในอนาคต 

ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Results: KRs) 
KR 1.5b.1 องค์ความรู้และกระบวนทัศน์ใหม่ทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ที่สร้างความ

เข้าใจและท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม หรือวิทยาการที่ส าคัญที่ประเทศต้องมีในอนาคต 
อย่างน้อย 5 เรื่องต่อป ี 

 
 

KR1.5b.1 องค์ความรู้และกระบวนทัศน์ใหม่ทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ที่สร้าง
ความเข้าใจและท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม หรือวิทยาการที่ส าคัญที่ประเทศต้องมี
ในอนาคต อย่างน้อย 5 เรื่องต่อปี 

ผลผลิต 
การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปะ เพ่ือการพัฒนาสังคมไทยและคุณคุณภาพชีวิตในมิติต่าง ๆ ดังนี้ 
1) ผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมเชิงวิชาการที่มีผลกระทบเชิงบวก เช่น การสร้างจิตส านึกต่อส่วนรวม 

การจุดประกาย การให้ก าลังใจ การสร้างแรงบันดาลใจ หรือการชี้น าเพื่อความสงบสุขของสังคม 
2) องค์ความรู้ทางด้านศิลปกรรมที่แสดงความงอกงามทางวิชาการขั้นสูง เพ่ือการอนุรักษ์หรือพัฒนา

ต่อยอด 
3) นวัตกรรมงานสร้างสรรค์ที่พัฒนาคุณภาพชีวิตในมิติต่าง ๆ เพ่ือยกระดับสุนทรียรสของผู้คนใน

สังคมทุกรุ่น ทุกกลุ่ม และทุกระดับ ที่มีผลกระทบเกี่ยวกับสังคมในอนาคต หรือการสร้างจิตส านึก จุดประกาย 
ชี้แนะ ชี้น าประเด็น รองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 

 
 
การสร้างสรรค์ศิลปกรรมเชิงวิชาการ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ที่ยั่งยืนและสุนทรียรส การวิจัยเพ่ือ

สร้างสรรค์งานศิลปกรรมเชิงวิชาการ สาขาต่าง ๆ ดังนี้ 
1) สาขานาฏยศิลป์ หมายถึง ผลงานนาฏยศิลป์และศิลปะการแสดงในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีความคิด

สร้างสรรค์และจินตนาการ 
2) สาขาดุริยางคศิลป์ หมายถึง ผลงานดุริยางคศิลป์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีความคิดสร้างสรรค์และ

จินตนาการ 
3) สาขาทัศนศิลป์ หมายถึง ผลงานทัศนศิลป์และหัตถศิลป์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีความคิดสร้างสรรค์

และจินตนาการ 

/กลุ่มเรื่อง... 

แผนงานการสง่เสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร ์ 

1. กลุ่มเรื่อง (Issue): สร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์ 

กรอบการวิจัยและนวัตกรรม 
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KR1.5b.1 องค์ความรู้และกระบวนทัศน์ใหม่ทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ที่สร้าง

ความเข้าใจและท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม หรือวิทยาการที่ส าคัญที่ประเทศต้องมี
ในอนาคต อย่างน้อย 5 เรื่องต่อปี 

ผลผลิต 
1) นวัตกรรมด้านการบริหารและการจัดการการศึกษาและการพัฒนาสถานศึกษาหรือสภาวะ

แวดล้อมและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพและ/หรือการรับรอง
คุณภาพสถานศึกษา 

2) นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เน้นการ
สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการศึกษา รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และครูในชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับทุกคนตลอดชีวิต 

3) นวัตกรรมด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ การผลิตและการพัฒนาครู ที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงสมรรถนะของกลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมิน
ที่สะท้อนคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต 

4) พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างหรือส่งเสริมสังคมที่มีการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ มี
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม และมีการเสริมพลัง เพ่ือสร้างความม่ันคงทางสังคม 

 
 
1) การปรับปรุงคุณภาพและ/หรือการรับรองคุณภาพสถานศึกษาการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

สถานศึกษา และการพัฒนาสถานศึกษา หรือสภาวะแวดล้อมและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของ
กลุ่มเป้าหมายและสังคม 

2) การส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
 2.1) การพัฒนานวัตกรรมจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning รูปแบบใหม่ที่สนองต่อ
ปัญหาความต้องการเร่งด่วน 
 2.2) การต่อยอดและขยายผลนวัตกรรมที่มีผู้จัดท าไว้แล้วในการจัดการการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning ส าหรับกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต 
 2.3) การพัฒนาคุณภาพการผลิตและพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ active 
learning รูปแบบใหม่ที่สนองต่อปัญหาความ ต้องการเร่งด่วน 
 2.4) การวิจัยพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการศึกษา 
3) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 3.1) การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายและสังคม 
 3.2) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และครูในชุมชน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับทุกคน
ตลอดชีวิต 

/4) การจัดการเรียนรู.้.. 

กรอบการวิจัยและนวัตกรรม 

 

2. กลุ่มเรื่อง (Issue): การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ 
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4) การจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 4.1) การพัฒนาคุณภาพการผลิตและการพัฒนาครู ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะของ
ผู้เรียนที่ทันต่อสถานการณ์ในอนาคต 
 4.2) การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู และผู้เรียน ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต 
 4.3) หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่สะท้อนคุณลักษณะและสมรรถนะผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี 21 
 
 
KR1.5b.1 องค์ความรู้และกระบวนทัศน์ใหม่ทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ที่สร้าง

ความเข้าใจและท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม หรือวิทยาการที่ส าคัญที่ประเทศต้องมี
ในอนาคต อย่างน้อย 5 เรื่องต่อปี 

ผลผลิต 
1) สร้างความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ เพ่ือท าความเข้าใจ สร้างองค์ความรู้ และเสนอแนะแนวทาง

ด าเนินการต่อปรากฏการณ์และ/หรือปัญหาสังคมปัจจุบัน ที่เสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี ทั้งใน
ฐานะพลเมืองของสังคมไทยและสังคมโลก 

2) สร้างความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ เพ่ือพัฒนาและ/หรือต่อยอดองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ปรัชญา 
ศิลปะ วรรณกรรม สื่อ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ลดความ
เหลื่อมล้ าเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของสังคมไทย 

3) สร้างสรรค์วรรณกรรม เพ่ือพัฒนาคนไทยเข้าใจความแตกต่างหลากหลายทางสั งคมวัฒนธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

4) ผลผลิตที่เป็นองค์ความรู้หรือข้อค้นพบในประเด็นปัญหาที่ศึกษาจากกระบวนการวิจัยด้านมนุษย
ศาสตร์  ที่จะน้าไปสู่การสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี หรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาคน 

5) ผลผลิตที่เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หรือแนวทางด าเนินการต่อปรากฏการณ์ สถานการณ์  
หรือปัญหาสังคมปัจจุบัน หรือผลผลิตที่เป็นงานสร้างสรรค์ 

 
 
1) มนุษยศาสตร์เพ่ือการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมปัจจุบัน เสริมสร้างจิตส านึกความเป็น

พลเมืองดี การน าวรรณกรรม ศิลปะ ความเชื่อ ต านาน หลักธรรมในศาสนาและคติชน วิถีชีวิตของคนในอดีต 
และสังคมร่วมสมัย มาวิเคราะห์ วิพากษ์ เพ่ือสังเคราะห์ให้ได้แนวคิด ซึ่งเอ้ือต่อการพัฒนาจิตส านึกการเป็น
พลเมืองดี ทั้งในฐานะพลเมืองของสังคมไทยและสังคมโลก โดยอาจให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาคน
ต่อไปด้วย 

2) มนุษยศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนการน าประวัติศาสตร์ วรรณกรรม ศิลปกรรม ภาษา 
ปรัชญา ความเชื่อ หลักธรรมในศาสนาและคติชน วิถีชีวิต มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือให้ได้แนวคิด ซึ่งเอ้ือต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 

3) การพัฒนาวรรณกรรมสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคนไทยที่มีความรับผิดชอบ การเสนอประเด็นปัญหา
ของสังคมไทยร่วมสมัย น ามาวิเคราะห์สังเคราะห์ เพ่ือให้ได้แนวคิด และน ามาสร้างวรรณกรรมที่สะท้อนปัญหา
และแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว เพ่ือสร้างคนไทยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

/แผนงานการส่งเสริม... 

กรอบการวิจัยและนวัตกรรม 

 

3. กลุ่มเรื่อง (Issue): มนุษยศาสตร์ 
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โปรแกรม 9 สังคมคุณภาพและความม่ันคง 

เป้าหมาย (Objectives: O) 
O2.9 สร้างสังคมที่มีการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม และมีการเสริม

พลังเพื่อสร้างความม่ันคงทางสังคม 
ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Results: KRs) 

KR 2.9.1 นโยบายหรือมาตรการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกท่ีได้จากองค์
ความรู้ที่สร้างขึ้น จ านวน 5 นโยบายหรือมาตรการ 

KR2.9.2 จ านวนข้อพิพาทในประเทศกรณีความไม่เป็นธรรมลดลงร้อยละ 5 
 
 

KR2.9.1 นโยบายหรือมาตรการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกที่ได้
จากองค์ความรู้ที่สร้างขึ้น จ านวน 5 นโยบายหรือมาตรการ 
KR2.9.2 จ านวนข้อพิพาทในประเทศกรณีความไม่เป็นธรรมลดลงร้อยละ 5 

ผลผลิต 
1) เพ่ือสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดที่มีมาตรฐานทางจิตพฤติกรรมของบุคคลในครอบครัว ชุมชนและ

สังคม และลักษณะขอสถานการณ์ ด้านจริยธรรม  ด้านความปลอดภัยและสันติสุข ด้านประชาธิปไตย ด้าน
ครอบครัว และลักษณะการด ารงชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใช้ในการวิจัยคัดเลือกและประเมินผล 

2) เพ่ือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและผลของจิตพฤติกรรม จริยธรรม ความปลอดภัยและสันติ
สุข การศึกษาจุดก าเนิดของจิตพฤติกรรม ประชาธิปไตย ในครอบครัว โรงเรียน องค์การ ชุมชนและสังคม 
รวมทั้งองค์ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและผลของพฤติกรรมครอบครัวไทย และการด ารงชีพตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

3) เพ่ือสร้างและประเมินผลการใช้ชุดฝึกอบรมพัฒนาการเรียนการสอน และสร้างบรรยากาศทาง
สังคมในครอบครัว โรงเรียน องค์การ ศาสนา ชุมชน และสังคม ทางด้านคุณธรรม ความปลอดภัยและสันติสุข 
การป้องกันบรรเทาภัยธรรมชาติและการป้องกันและรับมือภัยพิบัติ ทางด้านประชาธิปไตย และการด ารงชีพ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4) เพ่ือสร้างและประเมินหลักสูตร ต้นแบบแนวทางปฏิบัติกิจกรรม และ/หรือชุดฝึกอบรมพัฒนา 
และคู่มือปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของ  ครอบครัว การพัฒนาศักยภาพและทักษะให้แก่พ่อแม่ ครู
อาจารย์ บุคลากร และผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัว 

 
 
1) การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมไทย “ครอบครัว” 
2) การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรม “การด ารงชีพอย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
3) การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรม “ประชาธิปไตย” 
4) การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรม “ความปลอดภัยและสันติสุข” 
5) การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรม “จริยธรรม”  

กลุ่มเรื่อง (Issue): จิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย 

กรอบการวิจัยและนวัตกรรม 

 

แผนงานสงัคมไทยไร้ความรุนแรง 


