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ยุทธศำสตรก์ำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนกำรปฏิรปูกำรศึกษำและสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้  

 
 

ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ เป็นยุทธศาสตร์
การวิจัยที่ให้ความส าคัญกับการวิจัยด้านการปฏิรูปการศึกษา การจัดการศึกษา และรูปแบบการศึกษาที่
เช่ือมโยงสู่ภูมิปัญญาท้องถ่ิน รวมทั้งการบรหิารจัดการการเรียนรู้สู่ระบบเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาระบบ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์การวิจัยไว้ว่า “พัฒนาระบบการศึกษาของสังคมไทย สู่สังคมแห่ง
ภูมิปัญญาและการเรียนรู้  สัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม มีระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยที่มีคุณภาพและศักยภาพเพียงพอในการแข่งขันกับต่างประเทศ” มีพันธกิจการวิจัยด้วยกัน ๕ พันธกิจ 
ประกอบด้วย ๑) ปฏิรูปการศึกษา กระบวนการเรียนการสอนทั้งในและนอกระบบ ๒) พัฒนาระบบการเรียนรู้
ด้วยตนเองและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๓) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการศึกษาที่
สอดคล้องกับท้องถ่ินและความต้องการของประเทศ และ ๔) เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมฐานความรู้ใน
ทุกระดับ และ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิผล และได้ก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยไว้ ๔ 
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑) การวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพคน และสังคมไทย ๒) การวิจัยด้านระบบ
การศึกษาที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ๓) การวิจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างระบบการศึกษากับระบบเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และวัฒนธรรม และ ๔) การวิจัยระบบการบริหารจัดการงานวิจัยการศึกษา เพื่อความครอบคลุม
ละเอียดการวิจัยทั้ง ๔ ยุทธศาสตร์นี้จึงมีแผนงานวิจัยย่อยอยู่อีก ๑๙ แผนงานวิจัย      

ยุทธศาสตร์การวิจัยดังกลา่ว จะเกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผลจ าต้องได้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
ดังนั้นจึงต้องมีหลายฝ่ายให้ความส าคัญหรือกล่าวอีกนัยคือต้องมีปัจจัยแห่งความส าเร็จของยุทธศาสตร์การวิจัย 
(Critical Success Factors) ซึ่งประกอบด้วยการมีกระบวนการพิจารณาทางกฎหมาย โดยเฉพาะการจัดท า
กฎหมายเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ในรูปแบบศูนย์การเรียน การจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัว ตลอดจนร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อีกหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูประบบ
การศึกษา มีการก าหนดนโยบายและแผนในทางปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะก าหนดนโยบายและแผน
เพื่อการปฏิบัติภารกิจของตนเอง โดยยึดถือ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ หรือร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบ
นโยบายในการด าเนินการ มีแนวทางที่ชัดเจนและมีเอกภาพ และสุดท้ายคือมีการน านโยบายและแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ เช่น การจัดการศึกษาเฉพาะทางมีความก้าวหน้าในการน านโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ น าไปสู่การ
ปฏิรูประบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การปฏิรูประบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลโดยส่งเสริมให้บุคคลมีคุณภาพ เจริญเติบโตและมีความงอกงามที่สมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒ 

ยุทธศำสตรก์ำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนกำรปฏิรปูกำรศึกษำและสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้  
 
๑. หลักกำรและเหตุผล 

 ๑.๑  ควำมเป็นมำของงำนวิจัยด้ำนกำรปฏิรูปกำรศึกษำและสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้ 
  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) เพื่อมุ่งเน้นให้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยของหน่วยงานวิจัยต่างๆ และ
ใช้เป็นกรอบทิศทางในการวิเคราะห์ตรวจสอบข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจ าปีตามมติคณะรัฐมนตรี โดยสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยุทธศาสตร์การวิจัยระดับภูมิภาค รวมทั้งความต้องการของพื้นที่ และสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) นอกจากนี้นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของ
ชาติ ฉบับที่ ๘ เน้นการบูรณาการด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ควบคู่กับการวิจัยเพื่อความเป็นเลศิทางวิชาการ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วม ส าหรับการวิจัยทางด้านการศึกษาถือเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ วช. พิจารณาถึง
วิกฤตการณ์ด้านการศึกษาของประเทศที่เกิดข้ึน ความต้องการผลงานวิจัยและความรู้เพื่อเร่งแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว จึงก าหนดการวิจัยด้านการศึกษาไว้เป็นกลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้นในนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติ ฉบับที่ ๘   

  จากความส าคัญด้านการศึกษาดังกล่าว วช. จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้าน
การปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ ข้ึนมา เพื่อเน้นการสร้างงานวิจัยด้านการศึกษาโดยเฉพาะการ
วิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา การจัดการศึกษา และรูปแบบการศึกษาที่เช่ือมโยงสู่ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
รวมทั้งการบริหารจัดการการเรียนรู้สู่ระบบเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมไป
ถึงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้มีการพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับท้องถ่ินและความ
ต้องการของประเทศ อันน าไปสู่การสร้างเสริมความเข้มแข็งของสังคมฐานความรู้ในทุกระดับ และสร้างความ
พร้อมของประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ 

๑.๒  กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบันและแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเด็นกำร
พัฒนำด้ำนกำรปฏิรูปกำรศึกษำและสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้ 

ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ มีศักดิ์ศรี และมีการสะสมทางปัญญามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน แม้ว่า
จะต้องเผชิญกับภาวะความท้าทายและปัญหาต่างๆ แต่ก็สามารถผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ทุกครั้ง เนื่องด้วยภูมิ
ปัญญาของสังคมและคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยที่ยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันสูงสุดที่คนไทย
ทุกคนเคารพ และยึดมั่นความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ชุมชน ความรักในอิสรภาพและความยุติธรรม ซึ่ง
ต่างล้วนเป็นพลังผลักดันให้สังคมไทยสามารถแสวงหาทางออกได้เสมอมา จนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ
ด้วยต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่เราได้สะสมมาตั้งแต่ในอดีต ได้เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ประเทศไทยมี
ภูมิคุ้มกันที่สามารถรับมือกบัการเปลีย่นแปลงและความเป็นไปของโลก สามารถน าพาประเทศไปสู่ความสงบสุข
และเจริญรุ่งเรืองด้วยดีเสมอมา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวันนี้ประเทศไทยอยู่ในสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่เปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็ว องค์ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการบ้านเมืองและแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ของประเทศแบบเดิมๆ ที่เคยถือปฏิบัติกันมาในอดีตและได้ผลจึงไม่เพียงพอที่จะรับมือกับความท้า
ทายใหม่ๆ ที่เกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิผล ดังนั้น องค์ความรู้ นวัตกรรมและกรอบแนวคิดใหม่ๆ จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องแสวงหาและพัฒนาเพื่อน ามาใช้ต่อยอดและบูรณาการรว่มกับภูมิปัญญาและทนุทางสงัคมดั้งเดมิ
ของประเทศที่สั่งสมสืบต่อกันมาจากอดีต ควบคู่ไปกับการระดมสรรพก าลังจากทุกภาคส่วนมาช่วยกันสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่หรือปฏิรูปประเทศให้ดียิ่งขึ้น จากสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมของเศรษฐกิจ



๓ 

โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ ได้ส่งผลให้ประเทศไทยในวันน้ีอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างที่
ส าคัญ ๓ ประการ (สรุปค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้
แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา) ดังนี้ 

๑)  การเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจ ที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงสูงและยังไม่สามารถก้าว
พ้นวิกฤติได้อย่างยั่งยืน ด้วยเหตุผลที่ส าคัญ คือ 

 (๑)  วันนี้เศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนสูง และอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านข้ัวอ านาจ
ทางเศรษฐกิจและการเมืองไปสู่ศูนย์กลางใหม่ทางทวีปเอเชียในระยะยาว สหรัฐอเมริกายังมีการว่างงานสูง อีกทั้ง
สถาบันการเงิน ครัวเรือน และรัฐบาลยังอ่อนแอด้วยภาระหนี้เกินตัว เศรษฐกิจยุโรปเผชิญปัญหาการคลังและมี
ความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในหลายประเทศ ทั้งกรีซ สเปน และอิตาลี รวมทั้งภาระอุ้มชูเศรษฐกิจของ
ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปซึ่งก่อให้เกิดความไม่แน่นอนของการถือครองทรัพย์สินในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็น
เงินสกุลดอลลาร์สหรฐัและทรพัย์สินอื่นๆ ในขณะที่จีนและอินเดียกลับมีศักยภาพในการขยายตัวของเศรษฐกิจและ
กลุ่มชนช้ันกลางที่มีก าลังซื้อสูงเพิ่มข้ึนมาก โดยเฉพาะบทบาทและความเป็นมหาอ านาจทางเศรษฐกิจของจีนเริ่มมี
มากข้ึนและแผ่ขยายในภูมิภาคต่างๆ ของโลก โดยได้เปลี่ยนผ่านจากการเป็นโรงงานผลิตของโลกไปสู่การบริหาร
และถือครองทรัพย์สินและทรัพยากรพลังงานของโลกได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

 (๒)  โครงสร้างเศรษฐกิจไทยยังคงพึ่งพาการส่งออกสินค้าและการลงทุนจากต่างประเทศ
อย่างมาก จึงมีความเสี่ยงสูงจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก และยังไม่ได้รับผลตอบแทนอย่างเต็มที่จาก
การผลิตและการใช้ทรัพยากรของประเทศ ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนการพึ่งพาอุปสงค์ในประเทศลดลงจากร้อย
ละ ๗๔.๘ ในปี ๒๕๕๒ เป็นร้อยละ ๖๗.๕ ในปี ๒๕๕๓ จึงท าให้เศรษฐกิจไทยหดตัวเมื่อโลกมีวิกฤติเศรษฐกิจ 
(ติดลบร้อยละ ๒.๓ ในปี ๒๕๕๒) และขยายตัวเมื่อโลกฟื้นตัว (ขยายตัวร้อยละ ๗.๘ ในปี ๒๕๕๓) เป็นวงจร
อย่างนี้ซ้ าแล้วซ้ าเล่า การขยายตัวดังกล่าวมาจากภาคการส่งออกที่ขยายตัวได้สูงถึงร้อยละ ๒๘.๕ ซึ่งกระจุกตัว
อยู่ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เป็นของบริษัทต่างชาติที่ไทยเป็นเพียงแหล่งประกอบ ส่วนการส่งออกสินค้า
เกษตรยังคงเป็นการส่งออกวัตถุดิบที่ราคาผันผวนข้ึนกับตลาดโลก ในขณะที่การท่องเที่ยวขยายตัวจากการเพิ่ม
จ านวนนักท่องเที่ยวมากกว่าการเพิ่มมูลค่าของบริการและขาดการบริหารจัดการที่จะท าให้เกิดความยั่งยืน 

 (๓)  ประเทศไทยยังคงน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศสูง สัดส่วนการน าเข้าพลังงานสุทธิ
ต่อการใช้รวมยังคงสูงถึงร้อยละ ๕๕ โดยเฉพาะน้ ามันดิบ ซึ่งเป็นต้นทุนที่ส าคัญของการขนส่งและการผลิต
สินค้าที่มีผลกระทบต่อค่าครองชีพและต้นทนุการผลิตที่ต้องแข่งขันกับต่างประเทศ แม้ว่าในภูมิภาคอาเซียนเอง
จะมีแหล่งน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติมากมาย แต่การแสวงหาความร่วมมือเพื่อการพัฒนาความมั่นคงของ
พลังงานในภูมิภาคยังมีน้อย และจะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อประเทศไทยในระยะยาว 

 (๔)  ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจที่มีอยู่สูงแสดงถึงฐานเศรษฐกิจที่ยังไม่ เข้มแข็ง 
ประชาชนระดับฐานรากยังมีรายได้น้อยและขาดโอกาสในการเพิ่มรายได้ โดยส่วนใหญ่อยู่ในสาขาเกษตร และ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีส่นับสนุนอตุสาหกรรมขนาดใหญ ่จึงไม่มโีอกาสที่จะเติบโตเป็นชนช้ันกลาง
ที่จะเป็นฐานการบริโภคและสร้างสินค้าและบริการที่มีคุณค่าและเป็นของตนเองได้ และในช่วงที่เศรษฐกิจเข้าสู่
ช่วงภาวะเงินเฟ้อก็จะเป็นกลุ่มคนที่เดือดร้อนจากค่าครองชีพและต้นทุนการผลิตมากกว่าคนอื่น 

๒)  การเปลี่ยนผ่านทางด้านการเมือง ความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมา แม้จะมีผลต่อ
ความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจในระยะสั้น แต่เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาผูกโยงกับภาวะการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจโลก และในขณะที่ความเช่ือมั่นของนักลงทุนต่างชาติมีพื้นฐานอยู่บนความเช่ือที่ว่า สังคมไทยและ
คนไทยจะสามารถหาข้อสรุปที่น าไปสู่ความปรองดองสมานฉันท์ได้ในที่สุด อย่างไรก็ดี ความขัดแย้งดังกล่าว
ย่อมมีผลกระทบกระเทือนต่อการวางพื้นฐานเพื่ออนาคตระยะยาว และท าให้สูญเสียโอกาสในการเดินหน้าเพื่อ
พัฒนาประเทศ ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้เพียงเฉลี่ยร้อยละ ๓.๖ ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพที่ควร



๔ 

จะเป็น และส่งผลต่อความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาที่เป็นพื้นฐานของคนส่วนใหญ่ในประเทศคือ ความยากจน
และความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ 

๓)  การเปลี่ยนผ่านของโครงสร้างประชากรและสังคมไทย โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลง
ไปสู่สังคมผู้สูงอายุจะมีผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของคนไทยในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งปัญหายาเสพติดและปัญหาวัยรุ่นที่จะบั่นทอน
คุณภาพของเยาวชนไทย ซึ่งมีความจ าเป็นต้องพัฒนาระบบการศึกษา การให้บริการสุขภาพและสร้างสวัสดิการ
ที่มั่นคงให้แก่คนไทยทุกคน นอกจากนี้ ประเทศไทยยังต้องเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงในภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่
จะทวีความรุนแรงยิ่งข้ึนในอนาคต เช่น ภาวะโลกร้อน ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และ
กฎระเบียบของการแข่งขันในตลาดโลก เป็นต้น 

 ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้  เป็น
ยุทธศาสตร์ที่ให้ความส าคัญกับการวิจัยที่เกี่ยวกับพัฒนาระบบการศึกษา การจัดการศึกษา และรูปแบบ
การศึกษาที่เช่ือมโยงสู่ภูมิปัญญาท้องถ่ิน รวมทั้งการบริหารจัดการการเรียนรู้สู่ระบบเศรษฐกิจชุมชน และการ
พัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ความส าคัญของการศึกษาถือเป็นเครื่องมือเปลี่ยนประเทศได้ ถ้ามีการวาง
ยุทธศาสตร์ที่รัดกุมและมีพลังไปสู่การปฏิรูปการศึกษาหรือ “การเรียนรู้” ของคนไทยและท าให้การศึกษา
ปรับตัวได้ทันกับกระแสโลก เพราะโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ทศวรรษ ด้วยพลัง
ของเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบมากมายต่อรูปแบบการใช้ชีวิต และการติดต่อสื่อสารระหว่างกันของมนุษย์ โลก
และสังคมยุคใหม่มีความสลับซับซ้อนที่ท้าทายคนรุ่นใหม่มากข้ึน ตั้งแต่การเผชิญความผันผวนทางเศรษฐกิจที่
อาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา ไปจนถึงการอยู่ร่วมและอยู่รอดในสังคมที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และความเร่งร้อนในสภาพชีวิตประจ าวัน แม้กระทั่งการศึกษาเ รียนรู้ของคนยุคใหม่ก็เผชิญความท้าทาย
มากมายภายใต้สังคมที่ซับซ้อนและหลากหลายข้ึนน้ี การเรียนรู้มิอาจถูกจ ากัดอยู่ภายใต้กรอบคิดของความเป็น
หลักสูตร เป็นคาบเวลา หรือแม้แต่ความเป็นโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยแต่อย่างเดียวได้อีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็น
การเรียนวิชาความรู้ที่มีอยู่อีกมากมายมหาศาลนอกต าราที่เราเล่าเรียนและท่องจ า ไปจนถึงการเรียนรู้และการ
ปรับตัวต่อการใช้ชีวิตในสังคมยุคใหม่ก็มีทักษะชีวิตมากมายที่ต้องเรียนรู้จากสภาพความเป็นจริง 

 ดังนั้น หากสังคมไทยจะก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งมั่นคงได้ต้องอาศัยคนรุ่นใหม่ที่มีขีด
ความสามารถในการเรียนรู้มากกว่าที่เป็นมาในอดีต การเรียนรู้ด้วยตนเองหรือ Self-Directed Learning จึง
กลายเป็นโจทย์ที่ท้าทายนักพัฒนาและนักการศึกษา ที่จะต้องแสวงหายุทธศาสตร์และแนวทางในการส่งเสริม
ขีดความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองให้แก่คนทุกเพศทุกวัยทุกระดับในสังคม เพื่อการเพิ่มศักยภาพของคน
ในการเรียนรู้และพัฒนาหน้าที่การงานของตน จากเกษตรกรในวงกว้างถึงพนักงานในตึกระฟ้าความสามารถใน
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองย่อมเป็นผลดีทั้งต่อตัวบุคคลและต่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในภาพรวมของ
ประเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเองยังหมายรวมถึงการเรียนรู้ทางสังคมเพื่อส านึกในรากเหง้าทางวัฒนธรรม ความ
เป็นท้องถ่ิน ตลอดจนการเรียนรู้ที่จะแบ่งปันและอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อความเข้าใจอันดีและ
สันติสุขในสังคมในอนาคต 

๑.๓  ผลงำนวิจัยท่ีเคยมีมำแล้วในอดีต ช่องว่ำงกำรวิจัย และประเด็นท่ีส ำคัญของกำรวิจัยท่ี
เกีย่วกับงำนด้ำนกำรปฏิรูปกำรศึกษำและสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้ท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

 ในปี ๒๕๕๐-๒๕๕๒ คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาการศึกษา ได้พิจารณาจัดท าชุด
โครงการวิจัยเอกสารและการวิเคราะห์บริบทวิจัยการศึกษา เรื่อง “การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย
การศึกษาเพื่อจัดท าแผนที่น าทาง (Roadmap) การผลิตและการใช้ประโยชน์งานวิจยัการศึกษา” ประกอบด้วย
โครงการวิจัยย่อยรวม ๖ โครงการ ประกอบด้วย ๑) การศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการงานวิจัย 
๒) การพัฒนาวาระวิจัยแห่งชาติสาขาการศึกษา ๓) รูปแบบการผลิตนักวิจัยการศึกษา ๔) รูปแบบการพัฒนา



๕ 

ศักยภาพนักวิจัยโดยใช้เครือข่ายวิจัย ๕) การศึกษาระบบเผยแพร่และใช้ประโยชน์งานวิจัยการศึกษา และ ๖) 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยการศึกษาและจัดท าแผนที่น าทาง การผลิตและการใช้ประโยชน์งานวิจัย
การศึกษา โดยที่โครงการวิจัยที่ ๖ นี้เป็นการสังเคราะห์เอกสารและโครงการวิจัยทั้ง ๕ โครงการข้างต้น 
ผลจากการด าเนินงานชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย (Research Program) ดังกล่าว ท าให้เห็นภาพรวม
ของการบริหารจดัการและบริบทการวิจัยการศึกษาในอดีตและปัจจุบนั ที่สะท้อนถึงจุดเด่น ปัญหาและอุปสรรค
ในการด าเนินงาน นับว่าเป็นฐานข้อมูลเพียงพอที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย และจัดท าแผนน าทาง
วิจัยการศึกษาระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิผล 

 วช. เห็นว่าผลงานดังกล่าวของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาการศึกษา  เป็นผลงาน
ของผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านการศึกษา จึงได้น ามาจัดท าเป็นยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้าน
การปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้นในนโยบาย และ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ โดยน าผลงานการศึกษาดังกล่าวมาจัดระดมความเห็นกับภาคส่วนต่างๆ
ที่ส าคัญ อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ที่เป็นตัวแทนทั้งส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น โดยน ามา
ก าหนดกรอบเวลาของยุทธศาสตร์การวิจัยให้เข้มข้นขึ้น ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ จึงสามารถก าหนดเป็น
ประเด็นที่ส าคัญของการวิจัยได้ ๔ ยุทธศาสตร์การวิจัย ประกอบด้วย ๑) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการพัฒนา
คุณภาพคน และสังคมไทย ๒) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ๓) 
ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างระบบการศึกษากับระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
วัฒนธรรม และ ๔) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านระบบบริหารจัดการงานวิจัยการศึกษา 
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๑.๔ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นกำรพัฒนำและกำรวิจัยด้ำนกำรปฏิรูป
กำรศึกษำและสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้ท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

กำรก ำหนดต ำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของกำรวิจัย (Strategic Positioning) 
 

 
 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมของโลกในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะกระแสของโลกาภิวัตน์ 
และการแข่งขันในระบบทุนนิยม 
ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญ
กับความท้าทายจากรอบด้าน 

ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒ : การลดความ
เห ลื่ อ ม ล้ า  ( Inclusive Growth)
ประเด็ นห ลั ก  แ น วท า งก า ร
ด าเนินการ ๑๐.๑ ปฏิรูปการศึกษา 
และการใช้ ICT ในระบบการศึกษา 
๑๐.๒ พัฒนาภาคการศึกษารองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
(น างส าวยิ่ ง ลั กษ ณ์  ชิ น วั ต ร 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อรัฐสภา 
เม่ือวันที่  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔) 
ด้านการศึกษา 

ความสามารถทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีเด็กไทยอยู่ในระดับต่ า 

โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลง
ไป โดยมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเป็น
โอกาสในการพัฒนาการศึกษาและ
การสร้างหลักสูตรในสาขาวิชา
ใหม่ๆ 

การปรับโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตร/อุตสาหกรรม/บริการ ท าให้
เกิดความต้องการก าลังแรงงานที่มี
การศึกษาสูงขึ้นและความช านาญ
เฉพาะด้านมากขึ้น 

นโยบายด้านการศึกษาขาดความ
ต่อเน่ืองและเกิดความสับสนใน
ก ารป ฏิ บั ติ  เ น่ื อ ง จ ากก าร
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

ครู อาจารย์บางส่วนยังขาดเทคนิค
วิธีการสอนและการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
รู้จักคิด วิเคราะห์ และใช้เหตุผลใน
การแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
 

ค ว า ม เจ ริ ญ ก้ า ว ห น้ า ท า ง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ
สื่อสาร 
 
 
 

 
 
 ๑.๕ นโยบำยและยุทธศำสตร์ซึ่งเป็นท่ีมำของยุทธศำสตร์กำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนกำรปฏิรูป
กำรศึกษำและสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้ท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 
 การจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่  ๘ โดย วช. จะตระหนักถึง
ความส าคัญของการบูรณาการด้านการวิจัยให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ควบคู่กับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นหลัก เพื่อการน าไปใช้ให้เกิดผลทั้งการแก้ไขปัญหาและการ
พัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ส าหรับการปฏิรูปการศึกษา รัฐบาล 
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถือเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศที่ส าคัญ 
วช. จึงได้น าเนื้อหาส าคัญของพัฒนาระบบการศึกษา การจัดการศึกษา และรูปแบบการศึกษาที่เช่ือมโยงสู่ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน รวมทั้งการบริหารจัดการการเรยีนรู้สูร่ะบบเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง โดยใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ 
เพื่อใช้สนับสนุนและแก้ปัญหาการศึกษามาประยุกต์ใช้กับภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน ฯลฯ ส าหรับยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ 
วช. ได้ยึดเนื้อหาของแผนน าทางวิจัยการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๖๒ โดยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขา
การศึกษา และแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ส าคัญเพื่อความสอดคล้องกับทิศทางการ

จุด
อ่อ

น จุดแข็ง 

อุปสรรค 

 

โอกำส 
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พัฒนาประเทศที่เป็นปัจจุบัน คือ ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ นโยบายรัฐบาล ปี ๒๕๕๔ และนโยบายการจัดสรรงบประมาณ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
โดยที่ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ จะสอดคล้องและ
เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุด
พ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ในประเด็นหลักที่ ๙ การพัฒนาพื้นที่และ
เมืองเพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน โดยมีแนวทางการด าเนินการที่ ๙.๖ การพัฒนาเมืองบริการศึกษา
นานาชาติ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ในประเด็นหลักที่ ๑๐ การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยมีแนวทางการด าเนินการที่ ๑๐.๑ ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตร เทคโนโลยีการดูแล
เด็กก่อนวัยเรียน และการใช้ ICT ในระบบการศึกษา เช่น แท็บเล็ตและอินเตอร์แน็ตไรส้าย เป็นต้น) และ ๑๐.๒ 
พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 นอกจากนี้  ยังความสอดคล้องในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๑ คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๔ การ
ส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวิต โดยมีเป้าหมาย และตัวช้ีวัด คือ สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็ง ความสอดคลอ้ง
กับนโยบายรัฐบาล ปี ๒๕๕๔ คือ นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
ส าหรับนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จะโยงถึงนโยบายเฉพาะด้านข้อที่ ๘.๑ ประสิทธิภาพการ
บริหารราชการแผ่นดินข้อ ๘.๑.๒ เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่าง
ต่อเนื่อง ยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐพัฒนาและส่งเสริมรูปแบบโครงสร้าง มุ่งเน้น
การจัดการความรู้และพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มีการสร้าง
นวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต จะเช่ือมโยงกับ
นโยบายเฉพาะด้าน ข้อที่ ๔.๑ นโยบายการศึกษา ข้อ ๔.๑.๔ จัดการศึกษาข้ันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้
สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยกระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียน
อย่างเหมาะสม และสนับสนุนการสร้างรายได้ระหว่างเรียน และสนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าได้ทันที
โดยความร่วมมือระหว่างแหล่งงานกับสถานศึกษา ส่งเสริมให้มีศูนย์อบรมอาชีวศึกษาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนสามารถเรียนรู้หาประสบการณ์ก่อนไปประกอบอาชีพ โดยให้สถาบันอาชีวศึกษาด าเนินการ
ร่วมกับผู้เช่ียวชาญในแต่ละอาชีพ รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ซ่อมสร้างประจ าชุมชนเพื่อฝึกฝนช่างฝีมือและการสร้าง
ทักษะในการให้บริการแก่ประชาชน   
 ความสอดคล้องกับนโยบายการจัดสรรงบประมาณประจ าปี  ๒๕๕๕ คือ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม  
ข้อที่ ๔.๑ การสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส าหรับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คือ ประชากรวัยเรียน
ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ข้อที่ ๔.๒ การขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ คือ คนไทยทุกกลุ่ม ทุกวัย ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล 
 นอกจากเนื้อหาของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การ
เรียนรู้ จะมีความสอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ส าคัญในข้างต้นแล้ว ยังมีความ
เช่ือมโยงกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
ฉบับที่ ๘ และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น ที่ด าเนินการโดย วช. แล้ว ส าหรับยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติรายประเด็นน้ี สืบเนื่องมาจากเป็นกลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้นนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
ฉบับที่ ๘ ซึ่งประกอบด้วย ๑๓ เรื่อง คือ ๑) การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง ๒) ความมั่นคงของรัฐและการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล ๓) การปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ ๔) การจัดการทรัพยากรน้ า ๕) ภาวะ
โลกร้อนและพลังงานทางเลือก ๖) เกษตรเพื่อความยั่งยืน ๗) การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา 
และการฟื้นฟูสุขภาพ ๘) การบริหารจดัการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าของทรพัยากรธรรมชาติ ๙) เทคโนโลยีใหม่



๘ 

และเทคโนโลยีที่ส าคัญเพื่ออุตสาหกรรม ๑๐) การบริหารจัดการการท่องเที่ยว ๑๑) สังคมผู้สูงอายุ ๑๒) 
ระบบโลจิสติกส์ และ ๑๓) การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ จะพบว่าเรื่องการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์
การเรียนรู้ เป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งที่อยู่ในยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น และ วช . ก็ได้น ากลุ่มเรื่อง
ดังกล่าวนี้พัฒนาข้ึนมาเป็นยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น ส าหรับยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น
ด้านการปฏิรูปการศึกษาและสรา้งสรรค์การเรยีนรู ้ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นที่พัฒนามาจาก
กลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้นดังกล่าวข้างต้น  

 จากการด าเนินการดังกล่าวจะพบว่า เพื่อท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาได้เกิด
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอย่างสูงสุด  วช. จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการปฏิรูป
การศึกษาและสรา้งสรรค์การเรยีนรูใ้ห้สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศที่ส าคัญ และ
ให้เช่ือมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ยิ่งกว่านั้นยังได้จัดท าให้เช่ือมโยงกับการวิจัยในด้านต่างๆ ที่มี
ความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน และต่อไปในอนาคต 

 
๒. วิสัยทัศน์กำรวิจัย  

พัฒนาระบบการศึกษาของสังคมไทย สู่สั งคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  สัมพันธ์กับระบบ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม มีระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่มีคุณภาพและศักยภาพเพียงพอใน
การแข่งขันกับต่างประเทศ 
 

๓. พันธกิจกำรวิจัย  
๓.๑ ปฏิรูปการศึกษา กระบวนการเรียนการสอนทั้งในและนอกระบบ 
๓.๒ พัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๓.๓ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับท้องถ่ินและความ

ต้องการของประเทศ 
๓.๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมฐานความรู้ในทุกระดับ 
๓.๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิผล  

 
๔. ยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๑  การวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพคน และสังคมไทย 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๒  การวิจัยด้านระบบการศึกษาทีม่ีคุณภาพ ประสิทธิภาพ   
ยุทธศำสตร์ท่ี ๓  การวิจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างระบบการศึกษากับระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

และวัฒนธรรม 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๔  การวิจัยระบบการบริหารจัดการงานวิจัยการศึกษา 

 

๕. เป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย  
ยุทธศำสตร์ท่ี ๑  กำรวิจัยด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพคน และสังคมไทย 
เป้ำประสงค์ : สังคมไทยพัฒนาสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๒  กำรวิจัยด้ำนระบบกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ ประสิทธิภำพ 
เป้ำประสงค์ : ระบบการศึกษาของไทยมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกระดับ เกิดการ

เรียนรู้ มีคุณภาพ และศักยภาพเพียงพอในการแข่งขันกับต่างประเทศ 



๙ 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๓ กำรวิจัยด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระบบกำรศึกษำกับระบบเศรษฐกิจ สังคม 
กำรเมือง และวัฒนธรรม 

เป้ำประสงค์ : มีความสัมพันธ์ชัดเจนระหว่างระบบการศึกษากับระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
วัฒนธรรม 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๔ กำรวิจัยระบบกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยกำรศึกษำ 
เป้ำประสงค์ : มีระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิผล 

 
๖. ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย 

๖.๑  ผลผลิต   
 ผลการวิจัย/องค์ความรู้ด้านการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ ในภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ช้ีน าและขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้  
๖.๒  ผลลัพธ์ 
 บุคคล องค์กร และภาคีทุกภาคส่วน ด าเนินการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผล บนฐานความรู้จากผลการวิจัย/องค์ความรู้ 
๖.๓  ตัวชี้วัด 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา น าผลการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้

เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญ 
๖.๔  เป้ำหมำย 
 มีระบบการศึกษาและการเรียนรู้ที่น าการพัฒนาประเทศสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  

สัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และพลวัตโลก 
 

๗. หน่วยงำนหลักและเครือข่ำยที่ส ำคัญที่เกี่ยวข้อง 
๗.๑  หน่วยงำนหลัก 
 (๑) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
 (๒) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 (๓) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 (๔) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 (๕) ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 (๖) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
๗.๒  หน่วยงำนเครือข่ำยท่ีส ำคัญ 
 สถาบันการศึกษารัฐ และเอกชน  

 
๘. กลยุทธ์แผนงำนวิจัยหลักและกรอบเวลำ 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๑  กำรวิจัยด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพคน และสังคมไทย กรอบเวลำ ช่วง ๑ ปีแรก 
 แผนงำนวิจัย ๑  การวิจัยและพัฒนาด้านการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางใน
การจัดการศึกษา ประกอบด้วย 

- การใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑) ด้านการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ๒) ด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ๓) ด้านการด ารงชีวิตในครอบครัว ๔) ด้านการเกษตร ธุรกิจ อุตสาหกรรม 



๑๐ 

- ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสภาพภูมิคุ้มกันของ
ผู้เรียน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาสังคมไทยสู่สงัคมแห่งภูมิปญัญาและสงัคมแหง่การเรียนรู้ ที่
ยั่งยืน 

 แผนงำนวิจัย ๒  การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการท าประโยชน์ของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 
- การศึกษาความรู้ ทักษะ และความต้องการของผูสู้งอายุ 

- การศึกษาคุณภาพชีวิตและสภาพทางเศรษฐกจิของผู้สงูอายุ 

- การพัฒนาเครือข่ายผู้สงูอายุทีเ่รียนรู้ตลอดชีวิต 

- การพัฒนาฐานข้อมูลความต้องการของสังคม ที่ต้องอาศัยความรู้และทักษะของผูสู้งอายุ 
- การพัฒนาระบบบรหิารจัดการฐานข้อมูล ทีเ่ช่ือมประสานความต้องการของสงัคม กับ

ศักยภาพในการท างานของผูสู้งอายุ ท าให้มีการผูสู้งอายุได้ท าประโยชน์แกส่ังคมอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ 
  แผนงำนวิจัย ๓  การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

- การพัฒนารูปแบบเครือข่ายการพฒันาทักษะอาชีพ ทักษะทางสังคม และทักษะด้านการใช้
ประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและข้อมลูข่าวสาร 

- การศึกษากระบวนการจัดการองค์ความรู้และระบบการเรียนรู้ของชุมชน 

- การวิจัยและพัฒนาแบบร่วมมือรวมพลัง เพื่อส่งเสริม และสร้างทักษะและทัศนคติในการ
ท างาน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสร้างชุมชนทีเ่ข้มแข็ง 

- การศึกษารูปแบบการขับเคลื่อนเครือข่ายวิจัยการศึกษาภายในและระหว่างชุมชน เพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๒  กำรวิจัยด้ำนระบบกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ ประสิทธิภำพ กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๑-๒  
แผนงำนวิจัย ๑  การพัฒนาการศึกษาปฐมวัย ประกอบด้วย 
- การพัฒนาเครื่องมือคัดกรองแยกเด็กพิเศษ และเครื่องมือวัดศักยภาพและผลการเรียนรู้ของเด็ก 
- การส่งเสริมกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
- การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจดัการเรยีนรู้ของเดก็ กลไกการขับเคลื่อนการพฒันา 

และการก ากับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
รูปแบบการให้ความรู้/การพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ส าหรับ      

๑) บุคลากรในศูนย์การศึกษาปฐมวัย ๒) พ่อแม่ผู้ปกครอง ๓) ชุมชน รวมทั้งรูปแบบความร่วมมือรวมพลัง 
แผนงำนวิจัย ๒  การพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบด้วย 
- การศึกษาความเช่ือมโยง และความซ้ าซ้อน ระหว่างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย/หลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐาน/หลักสูตรการอาชีวศึกษา/หลักสูตรอุดมศึกษา และแนวทางการพัฒนาหลักสูตร 

- การศึกษาปริมาณและคุณภาพความต้องการ และก าลังการผลิตก าลังคนระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 

- การวิจัยและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
เดียวกัน 

แผนงำนวิจัย ๓  การพัฒนาการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 
- การศึกษาสภาพปริมาณและคุณภาพ ความต้องการ และก าลังการผลติด้านแรงงานกึ่งฝมีอื 

ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม รวมทั้งแนวทางการพัฒนาการอาชีวศึกษา 

- การวิจัยเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักศึกษา  และพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

- การสร้างระบบเครอืข่ายและการท างานแบบไตรภาค แบบรวมพลัง กับสถานประกอบการ
ชุมชน ท้องถ่ิน และเครือข่าย 



๑๑ 

- การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและการจัดการฝึกประสบการณ์ที่
พัฒนาผู้เรียนในรูปแบบองค์รวม ทั้งด้านทักษะอาชีพและทัศนคติในวิชาชีพ ในสถาบันอาชีวศึกษาในลักษณะ
ทวิภาค ไตรภาคี ที่มีการร่วมมือรวมพลังกับมหาวิทยาลัย และภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 

แผนงำนวิจัย ๔  การพัฒนาการอุดมศึกษา ประกอบด้วย 
- การจัดการศึกษาอิงปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างคุณลักษณะผูเ้รียนทีเ่หมาะสมต่อ

การเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคม และมีความเช่ือมโยงกบัการศึกษาต่ ากว่าระดับอุดมศึกษา มรีะบบการ
ถ่ายโอนผลการเรียนระหว่างการเรียน ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

- การวิจัยและพัฒนาวิชาการศึกษาทั่วไป (General Education) เพื่อพัฒนาความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ของผู้เรียน 

- การวิจัยและพัฒนาแนวทาง/รูปแบบการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศ และการ
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ที่มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างสังคมเข้มแข็งและสันติสุข 

- การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการอุดมศึกษา และศึกษาประสิทธิภาพและคุณภาพเพื่อ
การจัดกลุ่ม การจัดอันดับคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อระบุกลุ่มสถาบันที่ต้องเร่งพัฒนาคุณภาพ ให้มี
เอกภาพด้านคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา 

- รูปแบบการจัดกลุ่มเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา และเครือข่ายวิจัยการศึกษาข้ามระดับ
การศึกษา เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา กับโรงเรียน 

แผนงำนวิจัย ๕ การพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วย 
- การจัดและประเมินผลการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย โดยภาคประชาชนที่ต่อเนื่อง 

ยั่งยืน ในด้าน ก) ปัญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษา และการเทียบโอนหน่วยกิต ข) ประสิทธิภาพ คุณภาพ 
และประสิทธิผลของการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ค) ความร่วมมือระหว่างบ้านเรียน (Home 
School) และโรงเรียน/สถาบันอุดมศึกษาในระบบ  

- การศึกษาบทบาท ความส าคัญ และผลของการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ที่มีต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสร้างสังคมที่เข้มแข็ง 

- การศึกษาความต้องการ และแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ที่เน้น
การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับสังคมในยุคการแข่งขัน เช่น ทักษะด้านภาษา และคอมพิวเตอร์ ทักษะการ
วิจัย ทักษะการประกอบธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง 

แผนงำนวิจัย ๖ การวิจัยและพัฒนาด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ประกอบด้วย 
- การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ลดปัญหาความ

ยากจน สร้างความมั่นคงของประเทศ 
- การพัฒนานวัตกรรม วิธีการ รูปแบบ โมดลูการเรียนการสอน รวมทัง้สือ่การสอน เพื่อ

สร้างเสริมผลการเรียนรู้ทางพุทธพสิัย จิตพสิัย ทักษะพสิัย และสุขอนามัย 
- การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
แผนงำนวิจัย ๗ การพัฒนาผลการเรียนรู้ และคุณลักษณะผู้เรียน ประกอบด้วย 
- ปัจจัยที่สง่ผล หรือเป็นอุปสรรค และนวัตกรรม วิธีการ รปูแบบ โมดูลการเรียนการสอน 

รวมทั้งสื่อการสอน ที่มผีลต่อการพฒันาผลการเรียนรู้ และคุณลักษณะผูเ้รียนทีพ่ึงประสงค์ 
- รูปแบบการเรียน (Learning Style) วินัยและนิสัยในการเรียน ของผู้เรียนในบริบทที่

ต่างกัน รวมทั้งแนวทางการพัฒนา 
- ปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคม และทางวิชาการของผู้เรียน รวมทั้งแนวทาง

แก้ไขและพัฒนา 



๑๒ 

- การสังเคราะห์งานวิจัยเรื่องประสิทธิผลของนวัตกรรม วิธีการ รูปแบบ โมดูลการเรียนการ
สอน รวมทั้งสื่อการสอน เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ทางพุทธพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย และสุขอนามัย 

- การวิจัยพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลนวัตกรรม วิธีการ รูปแบบ โมดูลการ
เรียนการสอน รวมทั้งสื่อการสอน เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ทางพุทธพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย และสุขอนามัย ที่
พร้อมน าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสม 

- รูปแบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียน กับ บ้าน และองค์กร/หน่สยงานในชุมชน เพื่อพัฒนา
ผลการเรียนรู้ และคุณลักษณะผู้เรียน 

แผนงำนวิจัย ๘ การผลิตและการพัฒนาครูอาจารย์ และบุคลากร ประกอบด้วย 
- การพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูแนวใหม่ที่สร้างครูที่มีศักยภาพด้านวิชการและการสอน 

และการประเมินการผลการใช้หลักสูตร และสมรรถนะทางวิชาชีพครูจากผลการเรียน 
- การพัฒนาวิชาชีพครูอาจารย์และเส้นทางอาชีพ (Career Path) โดยใช้ประโยชน์จาก

เครือข่ายการพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยี (Online Professional Self development) 
-     การศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ของการจัดต้ัง และประเมินเครือข่ายการพัฒนาครู

อาจารย์ในทกุจงัหวัด 
-     การศึกษาความพร้อมของการจัดต้ังสถาบันพฒันามาตรฐานและคุณภาพ รวมทั้งการ

ประกันคุณภาพ ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
- การศึกษาสภาพปัญหา ศักยภาพ ค่านิยม ทัศนคติต่ออาชีพครู ภาวะความเป็นครู และ

บทบาทต่อการพัฒนาสังคม ของนักศึกษาครู ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาครู 
- การศึกษาแนวทาง/รูปแบบการเพิ่มสมรรถภาพครู ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจ

ด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ได้อย่างดีเยี่ยม 
- การศึกษาความต้องการ และก าลังการผลิตครูอาจารย์ รวมทั้งการกระจายครูอาจารย์ให้

เหมาะสมทั้งด้านจ านวน และตรงสาขา 
แผนงำนวิจัย ๙ การผลิตและการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 
- การศึกษาภูมิหลัง ปัจจัยด้านครอบครัว ด้านจิตลักษณะ และบุคลิกภาพ ปัจจัยด้านครูและ

สถานศึกษา และปัจจัยด้านชุมชน ที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น า คุณภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา 

- การวิจัยรูปแบบการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีภาวะผู้น า พฤติกรรมการบริหารจัดการ 
สมรรถภาพในการวิจัยและใช้ประโยชน์การวิจัย และมีความสามารถในการแข่งขันระดับสากล 

 
- แนวทางการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีพฤติกรรม และศักยภาพเหมาะสมรองรับการ

กระจายอ านาจการบริหารการศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
- การวิจัยเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและการร่วมมือรวมพลัง ระหว่างผู้บริหาร

สถานศึกษา ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา พ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้น าและสมาชิกชุมชน และผู้บริหาร
สถานศึกษาทุกระดับที่เกี่ยวข้อง 

- การพัฒนาสถาบันพัฒนามาตรฐานและคุณภาพผู้บริหาร รวมทั้งการประกันคุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
 
 
 



๑๓ 

แผนงำนวิจัย ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษา ประกอบด้วย 
- การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก/โรงเรียนด้อยคุณภาพโดยใช้กลยุทธ์โรงเรียน

เครือข่าย กลยทุธ์ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ครอูาจารย์หมุนเวียน กลยุทธ์
การศึกษาทางไกล 

- การพัฒนา/ก่อตั้ง และการบริหารจัดการโรงเรียนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะด้าน/ความเป็นเลิศ 
เช่น โรงเรียนในฝัน โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนเน้นความเป็นเลิศทางภาษา/วิทยาศาสตร์ 

- การพัฒนา/ปรับปรุงแผนที่โรงเรียนและครู (School  and Teacher mapping) เพื่อให้
การกระจายโรงเรียน/สถานศึกษา และครูอาจารย์เหมาะสมกับความต้องการของสังคม 

- การวิจัยเพื่อพฒันาเทคโนโลยสีื่อสารสารสนเทศ และแสวงหาแนวทางการขยายขอบเขต
การใหบ้ริการการศึกษาสู่การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยโดยมีโรงเรียน/สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ 

- การวิจัยด้านแนวนโยบาย บริบท และปัจจัยป้อน สภาพสถานศึกษาและสภาวะแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลส าหรับก าหนดแนวนโยบายในการพัฒนาสถานศึกษา 

- การวิจัยเรื่องบทบาทของสถานศึกษาต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมที่เข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

แผนงำนวิจัย ๑๑  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา 
ประกอบด้วย 

- การวิจัยส่งเสริมศักยภาพผู้บริหาร และสมรรถนะของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
องค์กรบริหารส่วนท้องถ่ินอย่างเป็นระบบ ด้านการจัดการศึกษาและการพัฒนาชุมชน 

- รูปแบบในการบรหิารประสานพลังจากทุกฝ่ายเพื่อพฒันาโรงเรียนในเขตรบัผิดชอบของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างชัดเจน 

- การส่งเสริมศักยภาพขององค์กรบริหารส่วนท้องถ่ิน  ผ่านการท างานในรูปเครือข่ายกับ
มหาวิทยาลัย และภาคธุรกิจเอกชน 

แผนงำนวิจัย ๑๒ การปฏิรูปทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ประกอบด้วย 
- การวิเคราะหส์ภาพ/ความต้องการ และก าลงัการผลิต ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ ในการ

ผลิตก าลังคนทุกระดับในอนาคต ๒๐ ป ีรวมทั้งการประเมินผลการจัดสรรทรัพยากรการศึกษา การวิเคราะห์
ประสิทธิผล/ต้นทุนการผลิต เพือ่ประโยชน์ในการวางแผนและการจัดสรรงบประมาณการศึกษา 

-  การวิเคราะห์ แหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญ และระดับความต้องการจ าเป็นในการเรียนรู้ รวมทั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๓ กำรวิจัยด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระบบกำรศึกษำกับระบบเศรษฐกิจ สังคม 
กำรเมือง และวัฒนธรรม กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๒-๓ 

แผนงำนวิจัย ๑ การพัฒนาคนไทยโดยความร่วมมือกับครอบครัว และชุมชน ประกอบด้วย 
- การวิจัยพฒันาคุณลักษณะที่พงึประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ความสามารถ และ

สุขภาวะของผู้เรียน ตั้งแต่แรกเกิดจนส าเรจ็การศึกษา และวัยท างาน รวมทัง้การศึกษาปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

- รูปแบบความร่วมมอืระหว่างครอบครัวและชุมชน กับสถาบนัการศึกษาในการกล่อมเกลา
ทางสงัคม 

- การพัฒนาโรงเรียน/สถานศึกษาต้นแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เช่น ก) การสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับเยาวชน ข) มีหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยองค์รวม (Social, Emotional, 



๑๔ 

Ethical and Academic Education) ค) มีความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชนในการจัดการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย 

แผนงำนวิจัย ๒ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงและประเด็นกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัการ
ปฏิรูป ประกอบด้วย 

- การศึกษาด้านความรู้ความเข้าใจต่อพิษภัยของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในหมู่เด็กและ
เยาวชน ที่ควบคู่ไปกับการให้ความรู้และติดตาม (Monitor) พฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง 

- การวิจัยด้านยุทธศาสตร์ในการด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่
ประชาชน 

- การวิจัยทีเ่ป็นการพฒันาการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนแก้/ลดปัญหาความ
ยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิต 

- การศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
- การวิจัยเพื่อต่อยอดภูมปิัญญาท้องถ่ิน เพิม่ศักยภาพการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
- การวิจัยประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา 

 ยุทธศำสตร์ท่ี ๔ กำรวิจัยระบบกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยกำรศึกษำ กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๓-๔ 
แผนงำนวิจัย ๑ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยการศึกษา ประกอบด้วย 
- การวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยการศึกษา ทั้ง ๔ ด้าน 
- ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการงานวิจยัการศึกษาทุกระดับ 
- การใช้ผลการประเมินเพื่อการประกัน และพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการงานวิจัย

การศึกษา 
แผนงำนวิจัย ๒ การวิจัยด้านผลการบริหารจัดการงานวิจัยการศึกษา ประกอบด้วย 
- การผลิตงานวิจัยการศึกษา 
- การวิจัยเพื่อปรับปรงุวาระวิจัยแห่งชาติให้ทันสมัย และการใช้ประโยชน์วาระวิจัย 
- การประเมินคุณภาพงานวิจัยและการสังเคราะห์งานวิจัยตามวาระวิจัย 
- การวิจัยเพื่อแสวงหา สร้างวิธีวิทยาวิจัย 
- ปัญหาอุปสรรคในการผลิตงานวิจัยการศึกษา และการเพิ่มคุณภาพงานวิจัย 
- การวิจัยสารสนเทศเพื่อวางแผนการผลิตงานวิจัยการศึกษา 
- การพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพงานวิจัยการศึกษาที่เหมาะสม 
- การเผยแพร่และการใช้ประโยชน์งานวิจัย 
- รูปแบบการเผยแพร่งานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 
- การพัฒนาผูบ้รหิารใหส้ามารถใช้งานวิจัยได้อย่างทปีระสิทธิผล 
- การวิจัยและพัฒนารูปแบบการฝกึทักษะวิจัยแบบครบวงจร ถึงข้ันเผยแพร่และใช้

ผลงานวิจัย 
- การวิจัยแนวโน้มการใช้ประโยชน์งานวิจัย 
- การสร้าง/พัฒนาการผลิตและการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
การพัฒนาเครือข่ายวิจัยการศึกษา   
   
 
 
 



๑๕ 

๙. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย 
๙.๑ กระบวนการพิจารณาทางกฎหมาย โดยเฉพาะการจัดท ากฎหมายเพื่อส่งเสริมให้มีการจัด

การศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ในรูปแบบศูนย์การเรียน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ตลอดจน       
ร่าง พ.ร.บ. อีกหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูประบบการศึกษา 

๙.๒ การก าหนดนโยบายและแผนในทางปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะก าหนดนโยบายและ
แผนเพื่อการปฏิบัติภารกิจของตนเอง โดยยึดถือ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ หรือร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็น
กรอบนโยบายในการด าเนินการ มีแนวทางที่ชัดเจนและมีเอกภาพ  

๙.๓  การน านโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ เช่น การจัดการศึกษาเฉพาะทางมีความก้าวหน้าใน
การน านโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ น าไปสู่การปฏิรูประบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การปฏิรูป
ระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพก็จะสร้างคุณภาพให้กับประชากร 
 
๑๐. แนวทำงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย 

๑๐.๑ แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ (Action Plan) 
 ภายหลังจากการก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการปฏิรูปการศึกษาและ

สร้างสรรค์การเรียนรู้แลว้ จะมีการก าหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ และวางต่อเนื่องเป็นระยะยาว
เพื่อให้แผนการวิจัยด้านต่างๆ มีความเช่ือมโยงสอดคล้องกันและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิผล  มีการก าหนดหน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ พร้อมแผนด าเนินงาน รวมทั้งช่วงเวลาการ
ทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การวิจัยระยะต่อๆ ไป ในกรณีที่มีสถานการณ์ใหม่ หรือสถานการณ์ที่แตกต่างจาก
ที่เคยศึกษาไว้ อันจะท าให้ยุทธศาสตร์การวิจัยมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงมากขึ้น 

๑๐.๒ การสื่อสารและการประสานงาน 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการปฏิรูปการศึกษาและสรา้งสรรค์การเรียนรู้ จะเกี่ยวข้อง

กับภาคส่วนและองค์กรจ านวนมากและเป็นแผนระยะกลาง ดังนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกลไกการ
สื่อสารอย่างใกล้ชิด ทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยอาจมีการจัดตั้งเป็นเครือข่ายของแต่ละภาคส่วน (Sector 
Networking) และข้ามภาคส่วน (Inter-Sector Networking) และอาจผนวกกับเครือข่ายออนไลน์ พัฒนาเป็น
ระบบสังคมออนไลน์ (Social Networking) ซึ่งจะเป็นช่องทางที่เหมาะสมในระยะเวลา ๑๐ ปีข้างหน้าในการ
ด าเนินการ การพัฒนาสังคมออนไลน์จะเป็นการยกระดับความร่วมมือของนักวิจัยในสหวิทยาการ และช่วย
อ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล การโต้ตอบ และกระทั่ง
การติดต่อขอข้อมูลการวิจัยระหว่างภาคส่วนได้ 

๑๐.๓ ความพร้อมด้านทรัพยากร 
 มีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร ได้แก่ ความพร้อมด้านบุคลากร ด้านระบบงาน และ

ความพร้อมด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ส าหรับการวิจัย บุคลากรที่สนับสนุนการวิจัยต้องมีความรู้
และมีจ านวนเพียงพอในการประสานงาน ระบบงานต่างๆ จะต้องมีความคล่องตัวที่เอื้อให้นักวิจัยสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลการวิจัยในปัจจุบันยังมีลักษณะกระจัดกระจายและไม่ทันสมัย 
ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการวิจัยในอนาคต จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศการ
วิจัยที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ดังกล่าวในขอบเขตที่ก าหนด มีการเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลการวิจัยขององค์การและภาคส่วนอื่นทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ มีการประมวลผลปัญหาและถอดบทเรียนของการด าเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อจะน าไป
พัฒนารูปแบบการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ต่อไป 

 



๑๖ 

๑๐.๔ วัฒนธรรมการวิจัย 
 สร้างเสริมวัฒนธรรมการวิจยั เช่น ควรส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และ

องค์กรต่างๆ ได้มีโอกาสร่วมในการท าวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ 
ตั้งแต่ข้ันตอนการเริ่มต้นการท าวิจัย โดยอาจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอการท าวิจัย และการร่วมวิจารณ์
และเสนอแนะผลการวิจัย นอกจากนี้ การเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยไปสู่วงกว้างทั้งในประเทศและระดับสากล 

  
๑๑. แนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
 มีการติดตามการประเมินผลของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการปฏิรูปการศึกษาและ
สร้างสรรค์การเรียนรู้  ด้วยการบริหารจัดการระบบวิจัย เพราะสามารถเป็นกลไกในการติดตามประเมินผล
นโยบายอย่างเป็นระยะและต่อเนื่อง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหรือข้อติดขัดได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งกลไกดังกล่าว
จะต้องสร้างดุลยภาพระหว่างคุณภาพของงานและความคล่องตัวในการด าเนินงานวิจัยด้วย 
 

 


