โครงการพัฒนานักวิจัยรุนใหม
“กาวแรกสูการขอรับทุนและการเปนนักวิจัยรุนใหมของสกว. (พ.ศ. 2562-2564)”
(สาขามนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปกรรม)
ชื่อโครงการ “กาวแรกสูการเปนนักวิจัยรุนใหมของ สกว. สาขามนุษยศาสตร สังคมศาสตร และ
ศิลปกรรม (พ.ศ. 2562-2564)”
ผูประสานงาน ดร.วินัย พงศศรีเพียร
คณะทํางาน 1 ศาสตราจารย ดร.เจตนา นาควัชระ (ที่ปรึกษา)
2 ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช (ที่ปรึกษา)
3 ดร. เตช บุนนาค (ที่ปรึกษา)
4 ศาสตราจารย ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา
5 ศาสตราจารย ดร.สดชื่น ชัยประสาธน
6 ศาสตราจารย ดร. อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ
7 ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์ ธรรมบุตร
8 เลขานุการ (นางสาวอรพินท คําสอน)
9 ผูประสานงานสกว. (นางสาวกานตชนิต วรนัยพินิจ)
หลักการและเหตุผล
การวิจัยถือวาเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตการเปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา เพราะการวิจัยมี
บทบาทสําคัญตอการพัฒนาการเรียนการสอนในระดับสูง การเพิ่มพูนความรูของตนเอง และการสราง
คุณูป การตอ วงวิช าการในสาขาวิช าที่ อาจารยแ ตล ะทา นเชี่ ยวชาญ ยิ่ ง กวา นั้น ในปจ จุบัน นี้ ยัง มี
ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติและมหาวิทยาลัยตนสังกัดที่จะประเมิน
ศักยภาพและภาระหนาที่ของอาจารยโดยเฉพาะรุนใหมจากผลงานวิชาการดวย งานวิจัยในรูปแบบ
ตางๆ โดยเฉพาะอย างยิ่ ง ผลงานที่ไ ดเผยแพรในระดั บนานาชาติ เป น เครื่ องชี้ วัด ในการประเมิ น
สถานภาพของสถาบันแตละแหงดวย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในฐานะหนวยงานหลักในการใหทุนวิจัยแกนักวิจัย
ในระดับ เกณฑ และกลุมตางๆ เห็นความสําคัญของการสงเสริมศักยภาพของนักวิจัยรุนใหมและการ
พัฒนาทักษะดานการวิจัยที่จะนําไปสูการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ตรงตอเวลา และ
ตอบสนองนโยบายการวิจัยของรัฐ นโยบายการใหทุนแกนักวิจัยรุนใหมในปจจุบันจึงมีความสําคัญเปน
อยางยิ่ง ตอกําเนิด ของกลุมนัก วิจัยชั้น นําในอนาคต การเพิ่มขีด ความสามารถในการแขง ขัน ระดับ
นานาชาติ และผลงานวิจัยที่มีนัยอยางเปนรูปธรรมตอการพัฒนาประเทศ สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) มีภารกิจหลักในการพิจารณาใหทุนวิจัยเปนลําดับชั้นตั้งแตนักวิจัยรุนใหมไปจนถึงทุน
ศาสตราจารยวิจัยดีเดน หรือ “เสนทางนักวิจัย” โดยเนนงานวิจัยพื้นฐานที่สามารถนําไปตอยอด (basic
research) ในเชิงประยุกตหรือเชิงพาณิชย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีนโยบายสนับสนุนการใหทุนวิจัยแกทุกสาขาวิชา
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แตในโลกปจจุบัน ซึ่ง พัฒนาการของเท็คโนโลยีการผลิต และการสื่อสารสมัยใหมไดเขามามีบทบาท
สําคัญตอวิถีชีวิตมนุษยในเกือบทุกดาน โดยเฉพาะในดานอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ภาคบริการ และ
การศึกษา ความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิตัลและไซเบอรสเปซ ทําใหเกิดการทาทายที่นําไปสูประเด็น
การวิจัยใหมที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ตองการใหงานวิจัยมีประโยชนตอการพัฒนาประเทศ
อยางเปนรูปธรรม ในทามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคโลกาภิวัตนที่ปญญาประดิษฐ
(artificial intelligence) เขามามีบทบาทอยางสูงในภาคการผลิตและเท็คโนโลยี งานวิจัยทุกสาขาจึงตอง
ปรับตัวเพื่อตอบสนองความคาดหวังของรัฐและสังคม
อาจมีผูเขาใจผิดคิดวาในโลกยุคไซเบอร วิชาการทางดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และ
ศิลปกรรมจะลมหายตายกวา แตความจริงที่วา อุตสาหกรรมการทองเที่ยวทํารายไดใหแกประเทศไทย
สูงสุดในรอบหลายปที่ผานมา แสดงวาความรุงเรืองทางเศรษฐกิจของไทยอยูที่ภาคบริการ และสิ่งที่
หนุนใหภาคบริการดํารงอยูไดอยางมั่นคงคือ ทุนธรรมชาติ ทุนวัฒนธรรม (ทัง้ ที่แตะตองไดและแตะตอง
ไมได) และเสถียรภาพทางการเมือง สาขามนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปกรรมซึ่งมุงเนนสรางคน
ใหมีจิตวิเคราะห (critical mind) ความคิดสรางสรรค (creative thinking) ความเขาใจในสุนทรียศาสตร
(aesthetic appreciation) และทักษะดานการจัดการ (managerial skills) คุณสมบัติเหลานี้แทรกอยูใน
สาขาวิชามนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปกรรม ซึ่งมีทั้งลักษณะที่เปนนามธรรมและรูปธรรม เชน
เศรษฐศาสตร มานุษยวิทยา สัง คมวิทยา ภาษาและวรรณคดี กฎหมายและประวัติศ าสตร เปนตน
พาณิชยกรรมและการทองเที่ยวตองการบุคลากรดานการจัดการและภาษาตางประเทศ เชนเดียวกับผูรู
ที่จ ะดู แ ลอนุ รั ก ษ โ บราณสถานและทรั พยากรธรรมชาติ ดั ง นั้ น งานวิ จั ย ด านมนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตรเชนเดียวกับดานวิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี ยังคงมีความสําคัญตอการพัฒนา
ประเทศทั้งทางตรงและทางออม โดยเฉพาะในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดวยเหตุผลขางตน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงมีนโยบายสงเสริม พัฒนา
ทักษะ และใหทุนสนับสนุนแกนักวิจัยรุนใหม ทั้งนี้โดยมีการกําหนดคุณสมบัติ มาตรการคัดเลือก และ
การพิจารณาหัวขอและโครงการวิจัยระดับหลังปริญญาเอก ที่บุกเบิกพรมแดนความรูใหมทางวิชาการ
หรือเป น ประโยชน ตอการพัฒนาประเทศอยา งชัด เจน เพื่อสรา งนัก วิ จัยรุน ใหมที่มี คุณ ภาพและมี
ประสิทธิภาพ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ไดดําเนินโครงการ “กาวแรกสูการขอรับทุน
และการเปนนักวิจัยรุนใหมของ สกว. (พ.ศ. 2562-1564)” เพื่อเตรียมนักวิชาการรุนใหมที่ประสงค
สมัครรับทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับนักวิชาการรุนใหม โดยนักวิจัยรุนใหมจะมีโอกาสไดเสนอ concept
paper (เอกสารแสดงแนวคิดเรื่องที่วิจัย) และการพัฒนาหัวขอเรื่องและโครงการวิจัยสําหรับนักวิจัยรุน
ใหม (research proposal) ทั้งนี้โดยไดรับคําแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิและผูมีประสบการณดานการวิจัย
นอกจากนี้ สํานัก งานกองทุน สนับสนุน การวิจัย (สกว.) ยัง ไดมอบภารกิจ สองประการแก
โครงการฯ คือ ประการแรก ใหทําหนาที่เปนสื่อกลางสรางเครือขายนักวิจัยรุนใหมสาขามนุษยศาสตร
สังคมศาสตร และศิลปกรรมโดยเนนการทํางานเชิงสหสาขาวิชา เพื่อขยายโลกทัศนของนักวิจัยในการ
ผลิตผลงานวิจัย ที่สอดคลองกับนโยบายของสกว. และรัฐบาล ประการที่ส อง คือ การจัด อาศรม
วิชาการเพื่อติดตามความกาวหนาของผูไดรับ “ทุนนักวิจัยรุนใหม” (พ.ศ. 2560 และ 2561) ซึ่งจะตอง
เสร็จทันตามเงื่อนไขที่สัญญาไวกับสกว.
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วัตถุประสงค
1. เพื่อเตรียมความพรอมของนักวิจัยรุนใหมที่ประสงคจะขอรับทุนวิจัยจาก สกว. ในเรื่องโจทย
วิจัยและการพัฒนาโครงการวิจัยโดยคําแนะนําของคณะผูทรงคุณวุฒิและนักวิจัยที่ผานประสบการณ
ขอทุนวิจัยจาก สกว. สําเร็จมาแลว (สาขามนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปกรรม)
2. เพื่อสรางความเขาใจบทบาทของนักวิจัยรุนใหมในการทํางานวิจัยซึ่งตอบสนองการพัฒนา
ประเทศตามความคาดหวังของรัฐและสาธารณชน
3. เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญของระบบพหุเมธาจารย หรือ multiple mentoring system
(การเขาถึงผูทรงคุณวุฒิหลายทาน) และการสรางเครือขายการวิจัย
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามผลงานวิจัยของนักวิจัยรุนใหมอยางเปนระบบ
ลักษณะการดําเนินงาน
1. การประชาสัมพันธโครงการและรับสมัครผูประสงคขอรับทุนวิจัยรุนใหมของ สกว. และการ
จัดกลุมผูสมัครตามสาขาวิชาหรือกลุมหัวขอวิจัยที่ สกว. กําหนด
2. การประชุมครั้งแรกเพื่อชี้แจงนโยบายและหลัก การใหมของ สกว. ในการริเริ่มโครงการ
“กาวแรกสูการเปนนักวิจัยรุนใหมของ สกว. (พ.ศ.2562-2564)” สาขามนุษยศาสตร สังคมศาสตร
และศิลปกรรมศาสตร ตามดวยการบรรยายของผูทรงคุณวุฒิเรื่อง
2.1 “นักวิจัยรุนใหมกับความคาดหวังของวงวิชาการ รัฐ และสังคม” โดยผูอํานวยการ
ฝายวิชาการ สกว. (ศ.ดร.สมปอง คลายหนองสรวง)
2.2 การเสวนาเรื่อง “กวาจะเปนนักวิจัยที่ประสบความสําเร็จ”
ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ
เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
ศ.ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
ศ.ดร.ไชยวัฒน ค้ําชู
อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ
เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(ผูดําเนินการเสวนา)
2.3 การเสวนาเรื่อง “อาศรมวิจัย ประสบการณจากรุนพี่สูรุนนอง: ไดอะไรจากระบบ
พหุเมธาจารย”
รศ.ดร.ศุภการ สิริไพศาล
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ม. ทักษิณ
ผศ.ดร.ธันยพร จันทรกระจาง คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Dr. Jessica Vechbanyongratana คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ดร.อุณาโลม จันทรรุงมณีกุล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(ผูดําเนินการเสวนา)
3. การประชุมครั้งที่สองเพื่อพิจ ารณาเอกสารขอเสนอโครงการวิจัย (concept paper) และ
คัดเลือกเรื่องที่สมควรพัฒนาเปนขอเสนอโครงการวิจัย (research proposal)
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4. การประชุมพิจารณาโครงการวิจัยของนักวิจัยรุนใหมที่ผานการคัดเลือกโดยไดรับคําแนะนํา
จากคณะผูทรงคุณวุฒิในกลุมสาขาวิชาที่เอื้อตอการบูรณาการเชิงสหสาขาวิชา
การเขารวมโครงการ
1. ใหนักวิจัยที่ประสงคสมัครเขารวมโครงการดูรายละเอียดไดจากประกาศ
2. คุณสมบัติของผูสมัคร
2.1 จบปริ ญญาเอกมาไมเกิน 5 ป เคยมีผ ลงานวิจัยที่พิ มพเผยแพรใ นวารสาร วิ ชาการ
ตางประเทศหรือในประเทศที่เชื่อถือไดสูง และเปนผูไมติดคางงานโครงการที่ สกว.ใหการสนับสนุน
2.2 กํ า ลั ง ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาเอกและสามารถจบการศึ ก ษาได ภ ายใน 6 เดื อ น
หลังจากโครงการนี้เริ่มดําเนินการ และเปนผูไมติดคางงานโครงการที่ สกว.ใหการสนับสนุน
2.3 จบปริญญาโทแบบทําวิทยานิพนธมาแลว มีอายุไมเกิน 40 ป และมีผลงานวิจัยซึ่งไดพิมพ
เผยแพรแลวในรูปเลมหนังสือ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการในวารสารวิชาการที่ไดรับการรับรอง
ในฐานขอมูลของ สกว. จํานวนไมนอยกวา 3 เรื่อง ทั้งนี้ผูทรงคุณวุฒิจะพิจารณาเปนรายๆ ไป และเปน
ผูไมติดคางงานโครงการที่ สกว.ใหการสนับสนุน
3. การเขารวมโครงการนี้เปนกาวแรกสูการขอรับทุนนักวิจัยรุนใหมของ สกว. ผูทรงคุณวุฒิ
ประจําโครงการจะพิจารณารวมกันในการใหคํารับรอง (licence) แกนักวิจัยที่เขารวมโครงการที่มีความ
เหมาะสมที่จะไดรับทุนนักวิจัยรุนใหมจาก สกว.
การเสนอโครงการวิจัยสําหรับนักวิจัยรุนใหม
สาขามนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปกรรม
ยอมเปนที่ทราบกันดีอยูแลววา กระแสโลกาภิวัตนไดนําพาสังคมโลกและสังคมไทยเขาสูยุคของ
ความเปลี่ยนแปลงซึ่งสงผลกระทบตอวิถีชีวิตมนุษย วิทยาการดาน robotics และเท็คโนโลยีการสื่อสาร
บนพื้นฐานของระบบดิจิตัล เปนปจจัยใหมที่เขามามีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของผูคนถวนทั่วและทุก
ดาน คนในสังคมตองเผชิญกับการทาทายใหมไมวาในเรื่องของปรัชญาและวิธีการจัดการศึกษา การ
ปรับตัวของวงการธุรกิจและการคา การธนาคาร การบริหารและการจัดการทรั พยากร การจัดการ
เรื่องการทองเที่ยวและนันทนาการ เปนตน การทาทายใหมยอมนําไปสูประเด็นปญหาใหมมากประการ
เชน การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน การเตรียมรับปญหาสังคมผูสูงอายุ การวางงาน ปญหา
สิ่งแวดลอม และการจัดการสาธารณสุข ตลอดจนปญหาสังคมตางๆ เปนตนวา ปญหาสิ่งเสพติด ความ
รุนแรงในสังคม และปญหาศีล ธรรมและจริยธรรมเสื่อม ประเด็น ที่ก ลาวมาขางตนลวนเปน โจทยที่
นักวิจัยรุนใหมสามารถเปนโครงการวิจัยได
ผูสนใจสมัครเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุนใหมมีทางเลือก 2 ทาง คือ
1. การเขารวมอาศรมนักวิจัย (research group) ซึ่งมีโจทยวิจัยที่คณะผูทรงคุณวุฒิกําหนดไว
แลวคอนขางหลากหลายแตมีเอกภาพ ประกอบดวยประเด็นที่ทําใหนักวิจัยสามารถปรึกษาและเรียนรู
จากกัน โจทยวิจัยเหลานี้ตั้งขึ้นโดยมีจุดมุงหมายเพื่อประโยชนตอการพัฒนาประเทศ ไมวาจะเปนการ
หาคําอธิบาย คําตอบ หรือทางออกเกี่ยวกับวิกฤตประเทศไทยในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ

5
วัฒนธรรม การสาธารณสุข กระบวนการยุติธรรม การศึกษา ตลอดจนผลกระทบของวัตถุนิยมและ
บริโภคนิยมตอจริยธรรม ศีลธรรม ภาษาและวรรณกรรม นักวิจัยรุนใหมสามารถเลือกพัฒนาประเด็น
ใดประเด็นหนึ่งที่ตั้งไวเพื่อพัฒนาเปนโครงการวิจัยที่เชื่อมโยงกับนักวิจัยที่อยูในกลุมวิจัยเดียวกัน
2. นัก วิจัยมี อิส ระในการเสนอแนวคิด และหัวข ออื่น ๆ ที่ตอ งการพัฒนาเปน โครงการวิจั ย
สมบูรณ นอกเหนือจากที่กําหนดไว แตจะจัดเขาอยูในอาศรมวิจัยตามความเหมาะสม อยางไรก็ตาม
คณะผูทรงคุณวุฒิจะใหความสําคัญแกโครงการที่พิสูจนวาเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศอยาง
เปนรูปธรรม มีผลกระทบในทางสังคม (social impact) หรือมีผลกระทบในทางวิชาการอยางกวางขวาง
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เศรษฐศาสตร การจัดการ การตลาด
บริหารธุรกิจ และการโฆษณา
ผูทรงคุณวุฒ/ิ ผูเชี่ยวชาญ
1. ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา
2. ศ.ดร.มิ่งสรรพ ขาวสอาด
3. คุณนวพร เรืองสกุล

มานุษยวิทยา สังคมวิทยา

ศิ ล ปกรรม (ดนตรี การแสดง และ
ทัศนศิลป)
ผูทรงคุณวุฒ/ิ ผูเชี่ยวชาญ
1. ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ ธรรมบุตร
2. ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ

การศึ ก ษา จิ ต วิ ท ยา พฤติ ก รรมศาสตร
และนิเทศศาสตร
ผูทรงคุณวุฒ/ิ ผูเชี่ยวชาญ
1. ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ
2. ศ. นายแพทยวิจารณ พานิช
3. ศ.ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ

ผูทรงคุณวุฒ/ิ ผูเชี่ยวชาญ
1. ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ

อาศรมวิจัย
ปวศ. โบราณคดี ปวศ. ศิ ล ปะ และ
สถาปตยกรรม
ผูทรงคุณวุฒ/ิ ผูเชี่ยวชาญ
1. รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช
2. ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ
3. ผศ.ดร.โชติมา จตุรวงศ

ภ าษ า วร รณ คดี แ ละ ภ า ษา ศา สต ร
(สัทศาสตรและนิรุกติประวัต)ิ
ผูทรงคุณวุฒ/ิ ผูเชี่ยวชาญ
1. ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ
2. ศ.ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ
3. ศ.ดร.สดชื่น ชัยประสาธน

กฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม
ผูทรงคุณวุฒ/ิ ผูเชี่ยวชาญ
1. ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
2. รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปกติ
3. ศ.ดร.จตุรนต ถิระวัฒน
4. ศาสตราจารยแสวง บุญเฉลิมวิภาส

รัฐศาสตร รัฐประสาศนศาสตร
และความสัมพันธระหวางประเทศ
ผูทรงคุณวุฒ/ิ ผูเชี่ยวชาญ
1. ศ.ดร.ไชยวัฒน ค้ําชู
2. รศ.ดร.ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน
3. ดร.เตช บุนนาค
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การดําเนินงาน
วัน-เวลา และสถานที่
1

2

3

กิจกรรม

มิถุนายน 2561

การประกาศเชิญชวนใหนักวิจัยรุนใหมสมัครเขารวมโครงการ
พัฒนานักวิจัยรุน ใหมลวงหนาอยางนอย 1 เดือน (นักวิจัยรุนใหม
ตองสงเอกสารเสนอหัวขอ ชี้แจงความสําคัญ และแสดงแนวคิด
ในการวิจัย พรอมทั้งประโยชนของงานวิจัยในทางวิชาการและ
การนําไปใชประโยชน
มิถุนายน 2561
การประชุมรวมคณะทํางานเพื่อชี้แจงจุดประสงคและเปาหมาย
สุดทายของโครงการ “อาศรมวิจัยมนุษยศาสตร สังคมศาสตร
และศิลปกรรม”
วัน ที่ 12 กรกฎาคม 2561 การประชุมนักวิจัยรุนใหมที่สมัครเขารวมโครงการฯ เพื่อรับฟง
(เดือนแรกของโครงการ)
ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ
(สถานที่ประชุมจะไดแจงใหทราบตอไป)
การบรรยายเรื่ อ ง “นั ก วิ จั ยรุ น ใหม กับ ความคาดหวั ง ของวง
วิชาการ รัฐ และสังคม” โดย ผูอํานวยการฝายวิชาการ สกว.
(ศ. ดร. สมปอง คลายหนองสรวง)
การเสวนาเรื่อง “กวาจะเปนนักวิจัยที่ประสบความสําเร็จ”
ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
ศ.ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ เมธีวิจยั อาวุโส สกว.
ศ.ดร.ไชยวัฒน ค้ําชู อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร จุฬาฯ
ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ เมธีวิจัยอาวุโสสกว.
ผูนําการเสวนา: ดร. ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต
3. การเสวนาเรื่อง “อาศรมวิจัย ประสบการณจ ากรุน พี่สูรุน
นอง: ไดอะไรจากระบบพหุเมธาจารย”
รศ.ดร.ศุภการ สิริไพศาล
Dr. Jessica Vechbanyongratana
ผศ.ดร.ธันยพร จันทรกระจาง
ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต
ผูดําเนินการเสวนา: ดร. อุณาโลม จันทรรุงมณีกุล

8
4. การบรรยายและตอบขอซักถามโดยผูทรงคุณ วุฒิในหัวขอ
เรื่อง “โจทยวิจัยและการเขียน research proposal ที่ดีในดาน
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปกรรม”
ศ. ดร. อารยะ ปรีชาเมตตา
ศ. ดร. อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ
ศ. ดร. ณรงคฤทธิ์ ธรรมบุตร
5. การพิจารณาและอภิปรายเรื่องความเปนไปไดของ concept
papers (เฉพาะผูสงเอกสาร) เพื่อพัฒนาเปนโครงการวิจัยและ
การเขียน research proposal
4

31 กรกฎาคม 2561

5

วัน สุด ทายของการรับ concept paper จากผูส มัครเขารวม
โครงการ
การประชุม นัก วิจั ย เพื่ อรั บฟ ง ข อเสนอแนะของผูท รงคุณ วุ ฒิ
เกี่ยวกับการพัฒนา concept paper ไปสูขอเสนอโครงการวิจัย
ของนัก วิจัยรุนใหม (ตามกําหนดการขางลาง นัก วิจัยสามารถ
เลื อ กไปร ว มประชุ ม ที่ ใ ดก็ ไ ด วั น และสถานที่ อ าจมี ก าร
เปลี่ยนแปลง)

07 สิงหาคม
14 สิงหาคม
21 สิงหาคม
28 สิงหาคม

2561
2561
2561
2561

ประชุมนักวิจัยกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประชุมนักวิจัยกลุมภาคเหนือ
ประชุมนักวิจัยกลุมภาคใต
ประชุมนักวิจัยกลุมกรุงเทพฯ

6

กันยายน 2561

เปดอาศรมนัก วิจัยสําหรับผูผานการคัดเลือก เปนการประชุม
รวมกันครั้งแรกกับผูทรงคุณวุฒิในระบบพหุเมธาจารย (MultiMentoring System)

7

พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 เสนอหัวขอและโครงการวิจัยเพื่อการอภิปราย ตลอดจนรายงาน
ความกาวหนาการศึกษาสถานภาพความรูปจจุบันของประเด็นที่
วิจัย

8

มกราคม-มิถุนายน 2562

ชวงเวลาสําหรับการทํา preliminary research ในหัวขอเรื่องที่
นักวิจัยตั้งความหวังที่จะเสนอขอทุนนักวิจัยรุนใหมเพื่อพัฒนาให
เต็มรูปแบบตอไป ผลงานวิจัยในชั้นตนนี้อาจออกมาในลักษณะ
ของหนังสือ เอกสารวิชาการ (monograph) หรือบทความวิจัยก็
ได ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงในการประเมิน ของผูทรงคุณวุฒิ

9

9

กรกฎาคม 2562

และไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีความนาเชื่อถือสูง จะ
ไดรับอนุมัติใหไดรับทุนนักวิจัยรุนใหมของ สกว.
การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัย
(จะกําหนดวันและสถานที่ตอไป)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1 กระบวนการคัดเลือกนักวิจัยผูประสงคขอรับทุน “นักวิจัยรุนใหม” ของฝายวิชาการ สกว. ที่มี
ประสิทธิภาพผานระบบพหุเมธาจารย (multi-mentoring system) ที่เอื้อตอการพัฒนาทักษะการวิจัย
การไดมาของโจทยวิจัยที่มีแกนสารเปนงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในทางปฏิบัติ
และการขยายโลกทัศนของนักวิจัยไปสูวิธีการเชิงสหสาขาวิชา
2 นักวิจัยรุนใหมที่มีศักยภาพสมควรไดรับทุนวิจัยรุนใหมจากสกว. จํานวนไมนอยกวา 50 คน
Output
ไดผลงานวิจัยเบื้องตนจํานวนไมนอยกวา 50 หัวขอที่ไดรับการเผยแพรในรูปแบบตางๆ ซึ่งผู
รวมโครงการที่ประสบความสําเร็จสามารถนําไปพัฒนาเปนงานวิจัยสมบูรณแบบเมื่อไดรับทุนสกว.
นักวิจัยรุนใหมเพื่อไปทํางานตอยอดแลว
Outcome
1 ไดองคค วามรูใหมเ กี่ ยวกับสถานภาพการศึก ษาในปจ จุบัน ของแขนงวิชาตางๆ ในสาขา
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปกรรม
2 ได ผ ลงานวิ จั ย เบื้ อ งต น ที่ มี คุ ณ ภาพซึ่ ง สะท อ นให เ ห็ น จุ ด อ อ นจุ ด แข็ ง ของงานวิ จั ย ด า น
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปกรรม เพื่อเปนขอมูลสําหรับสกว. ในการกําหนดนโยบายการให
ทุนวิจัยที่พิจารณาแลววาตองเปนประโยชนตอวงวิชาการและประเทศชาติ
3 ไดโจทยวิจัยที่กรั่นกรองแลววา เปนงานวิจัยพื้นฐานที่ประโยชนและตอบสนองความคาดหวัง
ของสังคมได
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ขอเสนอแนะงานวิจัยแบบกําหนดหัวขอ (ตัวอยาง)
กลุมที่ 1: เศรษฐศาสตร การจัดการ การตลาด บริหารธุรกิจ และการโฆษณา)
1.1 ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจระหวางเมืองกับชนบท
1.2 เขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย: ใครไดใครเสีย?
1.3 การลงทุนของรัฐดานโครงสรางพื้นฐาน: ผลกระทบตอธุรกิจการขนสงสินคาและธุรกิจการ
บินตนทุนต่ํา
1.4 ธุรกิจอสังหาริมทรัพยกับความรุงเรืองของกลุมทุนใหม
1.5 บอรดรัฐวิสาหกิจกับวิกฤตศรัทธา
1.6 รัฐกับนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน
1.7 รัฐกับการสงเสริมธุรกิจขนาดยอมและขนาดกลาง: ความสําเร็จและความลมเหลว
กลุมที่ 2: ศิลปกรรม (ดนตรี การแสดง และทัศนศิลป)
2.1 ธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีในประเทศไทย
2.2 เอกลักษณของดนตรีและศิลปะการแสดงของทองถิ่นในฐานะทุนวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ
และการทองเที่ยว
2.3 สุนทรียรสดานวรรณศิลปของเพลงไทยสากล
2.4 แนวทางการสอนและการพัฒนาทักษะดานดนตรีในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
2.5 วิวัฒนาการของเพลงประกอบภาพยนตรและละครโทรทัศน
2.6 ศิลปะอันเนื่องดวยคริสตศาสนาและศาสนาอิสลามในประเทศไทย
กลุมที่ 3: โบราณคดี จารึกศึกษา ประวัติศาสตร ประวัติศาสตรศิลปะ และสถาปตยกรรม
3.1 รัฐสภาไทย: การศึกษาในเชิงประวัติศาสตรสถาบัน
3.2 การพัฒนาแหลงโบราณคดีเปนศูนยเรียนรูและแหลงทองเที่ยว
3.3 รากฐานของสังคมพหุวัฒนธรรมของไทยในแงมุมศิลปกรรม
3.4 การจัดการโบราณสถานและพิพิธภัณฑเพื่อการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
3.5 การบริหารและจัดการงานพิพิธภัณฑในฐานะแหลงเรียนรูในสังคมไทยยุค 4.0
3.6 เอกลักษณของสถาปตยกรรมทองถิ่นไทย
3.7 มรดกภูมิปญญาไทยในวิทยาการงานชางและงานผีมือแบบโบราณ
กลุมที่ 4: กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
4.1 วิกฤตศรัทธากระบวนการยุติธรรมไทย
4.2 กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
4.3 กวาจะสิ้นสุดกระบวนการยุติธรรม: เพิ่มทุกขหรือบํารุงสุขประชาชน
4.4 ปญหาการบังคับใชกฎหมาย: ความเหลื่อมล้ําของอภิสิทธิชนกับคนเดินถนน
4.5 กฎหมายกับการคุมครองผูบริโภค
4.6 ระบบการศาลและองคกรอิสระของไทย
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4.7 กฎหมายสิ่งแวดลอม
กลุมที่ 5: มานุษยวิทยา สังคมวิทยา
5.1 กลุมคนผูยากกับปญหาของสังคมไทยรวมสมัย
5.2 อัตลักษณฺชุมชนในเมืองใหญ
5.3 สังคมไทยกับเท็คโนโลยีดิจิทัล
5.4 นโยบายรัฐเกี่ยวกับสวัสดิภาพของผูสูงอายุในสังคมไทย
5.5 รัฐกับนโยบายดานแรงงาน
5.6 ปญหาอาชญากรรมและการใชความรุนแรงในสังคมไทย
กลุมที่ 6: ภาษา วรรณคดี และภาษาศาสตร (สัทศาสตรและนิรุกติประวัต)ิ
6.1 ความสามารถดานภาษาตางประเทศของคนไทยและผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ
6.2 ความเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยในปจจุบัน
6.3 การสอนวรรณคดีไทยในยุคโลกาภิวัตน
6.4 วรรณกรรมเอกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต
6.5 วรรณกรรมบํารุงปญญา (ฺBooks of Wisdom)
กลุมที่ 7: รัฐศาสตร รัฐประสาศนศาสตร และความสัมพันธระหวางประเทศ
7.1 การเมืองไทยในวังวนอํานาจนิยมและโซตรวนวัฒนธรรม
7.2 ความสัมพันธไทย-สหรัฐอเมริกาในสมัยประธานาธิบดีโดนัลด ทัมป
7.3 นโยบายตางประเทศจีนในสมัยประธานาธิบดีสีจิ้นผิง
7.4 องคกรบริหารการปกครองสวนทองถิ่นกับปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
กลุมที่ 8: การศึกษา จิตวิทยา และพฤติกรรมศาสตร
8.1 ธุรกิจโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย
8.2 ความลมสลายของอุดมศึกษาไทย
8.3 หลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยไทย
8.4 ปญหาเด็กและเยาวชนไทยในสังคมปจจุบัน
8.5 ปญหาการจัดการอาชีวศึกษาของไทย
8.6 แกนสารของการปฏิรูปการศึกษา
8.6 สังคมกมหนา (The head-down generation) กับคานิยมสังคม จริยธรรม คุณธรรม และ
กริยามารยาทแบบไทยที่เปลี่ยนไป
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โครงการพัฒนานักวิจัยรุนใหม
“กาวแรกสูการขอรับทุนนักวิจัยรุนใหมของสกว. (พ.ศ. 2562-2564)”
(สาขามนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปกรรม)
เอกสารเสนอหัวขอการวิจัยเบื้องตน (concept paper)
ชื่อโครงการ
ผูเสนอ
สถานที่ติดตอ

(ไทย)

Email:

(อังกฤษ)

โทรศัพท:

ที่ทํางาน:
บาน:

ผลงานวิจัยที่เคยเผยแพรแลว
1.
2.
3.
4.
1. ความสําคัญของหัวขอวิจัยที่เสนอ

2. วัตถุประสงคของงานวิจัย

3. ประโยชนจากงานวิจัย

(ความยาวของเอกสารสวนนี้ไมควรเกิน 3 หนา)

