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หลักการและเหตุผล 

การวจิัยถอืวาเปนสวนหนึ่งของวถิีชีวติการเปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา เพราะการวิจัยมี

บทบาทสําคัญตอการพัฒนาการเรยีนการสอนในระดับสูง การเพ่ิมพูนความรูของตนเอง และการสราง

คุณูปการตอวงวิชาการในสาขาวิชาที่อาจารยแตละทานเช่ียวชาญ ยิ่ งกวานั้น ในปจจุบันนี้ ยังมี

ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาแหงชาตแิละมหาวทิยาลัยตนสังกัดที่จะประเมิน

ศักยภาพและภาระหนาที่ของอาจารยโดยเฉพาะรุนใหมจากผลงานวิชาการดวย งานวิจัยในรูปแบบ

ตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผลงานที่ไดเผยแพรในระดับนานาชาติ เปนเครื่องช้ีวัดในการประเมิน

สถานภาพของสถาบันแตละแหงดวย  

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.) ในฐานะหนวยงานหลักในการใหทุนวิจัยแกนักวิจัย

ในระดับ เกณฑ และกลุมตางๆ เห็นความสําคัญของการสงเสริมศักยภาพของนักวิจัยรุนใหมและการ

พัฒนาทักษะดานการวิจัยที่จะนําไปสูการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ตรงตอเวลา และ

ตอบสนองนโยบายการวจิัยของรัฐ นโยบายการใหทุนแกนักวจิัยรุนใหมในปจจุบันจึงมีความสําคัญเปน

อยางยิ่งตอกําเนิดของกลุมนักวิจัยช้ันนําในอนาคต การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันระดับ

นานาชาต ิและผลงานวจิัยที่มีนัยอยางเปนรูปธรรมตอการพัฒนาประเทศ สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวจิัย (สกว.) มีภารกจิหลักในการพิจารณาใหทุนวจิัยเปนลําดับช้ันตั้งแตนักวิจัยรุนใหมไปจนถึงทุน

ศาสตราจารยวจิัยดเีดน หรอื “เสนทางนักวจิัย” โดยเนนงานวจิัยพื้นฐานที่สามารถนําไปตอยอด (basic 

research) ในเชิงประยุกตหรอืเชิงพาณชิย 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.) มีนโยบายสนับสนุนการใหทุนวิจัยแกทุกสาขาวิชา 
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แตในโลกปจจุบันซ่ึงพัฒนาการของเท็คโนโลยีการผลิตและการสื่อสารสมัยใหมไดเขามามีบทบาท

สําคัญตอวถิชีีวติมนุษยในเกอืบทุกดาน โดยเฉพาะในดานอุตสาหกรรม พาณชิยกรรม ภาคบรกิาร และ

การศกึษา ความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดจิติัลและไซเบอรสเปซ ทําใหเกดิการทาทายที่นําไปสูประเด็น

การวิจัยใหมที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ตองการใหงานวิจัยมีประโยชนตอการพัฒนาประเทศ

อยางเปนรูปธรรม ในทามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคโลกาภิวัตนที่ปญญาประดิษฐ 

(artificial intelligence) เขามามีบทบาทอยางสูงในภาคการผลติและเท็คโนโลยี งานวิจัยทุกสาขาจึงตอง

ปรับตัวเพื่อตอบสนองความคาดหวังของรัฐและสังคม 

อาจมีผูเขาใจผิดคิดวาในโลกยุคไซเบอร วิชาการทางดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และ

ศลิปกรรมจะลมหายตายกวา แตความจรงิที่วา อุตสาหกรรมการทองเที่ยวทํารายไดใหแกประเทศไทย

สูงสุดในรอบหลายปที่ผานมา แสดงวาความรุงเรืองทางเศรษฐกิจของไทยอยูที่ภาคบริการ และสิ่งที่

หนุนใหภาคบรกิารดํารงอยูไดอยางม่ันคงคอื ทุนธรรมชาต ิทุนวัฒนธรรม (ทัง้ที่แตะตองไดและแตะตอง

ไมได) และเสถยีรภาพทางการเมือง สาขามนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปกรรมซ่ึงมุงเนนสรางคน

ใหมีจติวเิคราะห (critical mind) ความคิดสรางสรรค (creative thinking) ความเขาใจในสุนทรียศาสตร 

(aesthetic appreciation) และทักษะดานการจัดการ (managerial skills) คุณสมบัติเหลานี้แทรกอยูใน

สาขาวชิามนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปกรรม ซ่ึงมีทัง้ลักษณะที่เปนนามธรรมและรูปธรรม เชน 

เศรษฐศาสตร มานุษยวิทยา สังคมวิทยา ภาษาและวรรณคดี กฎหมายและประวัติศาสตร เปนตน 

พาณชิยกรรมและการทองเที่ยวตองการบุคลากรดานการจัดการและภาษาตางประเทศ เชนเดียวกับผูรู

ที่จะดูแลอนุรักษโบราณสถานและทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้น งานวิจัยดานมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรเชนเดยีวกับดานวทิยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี ยังคงมีความสําคัญตอการพัฒนา

ประเทศทัง้ทางตรงและทางออม โดยเฉพาะในการพัฒนาคุณภาพชีวติ 

ดวยเหตุผลขางตน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงมีนโยบายสงเสริม พัฒนา

ทักษะ และใหทุนสนับสนุนแกนักวจิัยรุนใหม ทัง้นี้โดยมีการกําหนดคุณสมบัติ มาตรการคัดเลือก และ

การพิจารณาหัวขอและโครงการวจิัยระดับหลังปรญิญาเอก ที่บุกเบกิพรมแดนความรูใหมทางวิชาการ

หรือเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศอยางชัดเจน เพื่อสรางนักวิจัยรุนใหมที่มีคุณภาพและมี

ประสทิธภิาพ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ไดดําเนินโครงการ “กาวแรกสูการขอรับทุน

และการเปนนักวิจัยรุนใหมของ สกว. (พ.ศ. 2562-1564)” เพื่อเตรียมนักวิชาการรุนใหมที่ประสงค

สมัครรับทุนสนับสนุนการวจิัยสําหรับนักวชิาการรุนใหม โดยนักวจิัยรุนใหมจะมีโอกาสไดเสนอ concept 

paper (เอกสารแสดงแนวคิดเรื่องที่วจิัย) และการพัฒนาหัวขอเรื่องและโครงการวจิัยสําหรับนักวิจัยรุน

ใหม (research proposal) ทัง้นี้โดยไดรับคําแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิและผูมีประสบการณดานการวจิัย  

นอกจากนี้ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ยังไดมอบภารกิจสองประการแก

โครงการฯ คอื ประการแรก ใหทําหนาที่เปนสื่อกลางสรางเครอืขายนักวิจัยรุนใหมสาขามนุษยศาสตร 

สังคมศาสตร และศลิปกรรมโดยเนนการทํางานเชิงสหสาขาวชิา เพื่อขยายโลกทัศนของนักวิจัยในการ

ผลิตผลงานวิจัย ที่สอดคลองกับนโยบายของสกว. และรัฐบาล ประการที่สอง คือ การจัดอาศรม

วชิาการเพื่อตดิตามความกาวหนาของผูไดรับ “ทุนนักวจิัยรุนใหม” (พ.ศ. 2560 และ 2561) ซ่ึงจะตอง

เสร็จทันตามเงื่อนไขที่สัญญาไวกับสกว.     
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วัตถุประสงค 

 1. เพื่อเตรยีมความพรอมของนักวจิัยรุนใหมที่ประสงคจะขอรับทุนวจิัยจาก สกว. ในเรื่องโจทย

วจิัยและการพัฒนาโครงการวจิัยโดยคําแนะนําของคณะผูทรงคุณวุฒิและนักวิจัยที่ผานประสบการณ

ขอทุนวจิัยจาก สกว. สําเร็จมาแลว (สาขามนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปกรรม) 

2. เพื่อสรางความเขาใจบทบาทของนักวิจัยรุนใหมในการทํางานวิจัยซ่ึงตอบสนองการพัฒนา

ประเทศตามความคาดหวังของรัฐและสาธารณชน 

3. เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญของระบบพหุเมธาจารย หรือ multiple mentoring system 

(การเขาถงึผูทรงคุณวุฒิหลายทาน) และการสรางเครอืขายการวจิัย 

4. เพื่อเพ่ิมประสทิธภิาพในการตดิตามผลงานวจิัยของนักวจิัยรุนใหมอยางเปนระบบ 

ลักษณะการดําเนนิงาน 

 1. การประชาสัมพันธโครงการและรับสมัครผูประสงคขอรับทุนวจิัยรุนใหมของ สกว. และการ

จัดกลุมผูสมัครตามสาขาวชิาหรอืกลุมหัวขอวจิัยที ่สกว. กําหนด  

2. การประชุมครั้งแรกเพื่อช้ีแจงนโยบายและหลักการใหมของ สกว. ในการริเริ่มโครงการ 

“กาวแรกสูการเปนนักวิจัยรุนใหมของ สกว. (พ.ศ.2562-2564)” สาขามนุษยศาสตร สังคมศาสตร 

และศลิปกรรมศาสตร ตามดวยการบรรยายของผูทรงคุณวุฒิเรื่อง  

2.1 “นักวจิัยรุนใหมกับความคาดหวังของวงวชิาการ รัฐ และสังคม” โดยผูอํานวยการ

ฝายวชิาการ สกว. (ศ.ดร.สมปอง คลายหนองสรวง) 

2.2 การเสวนาเรื่อง “กวาจะเปนนักวจิัยที่ประสบความสําเร็จ” 

         ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ   เมธวีจิัยอาวุโส สกว. 

         ศ.ดร.อมรา ประสทิธิ์รัฐสนิธุ   เมธวีจิัยอาวุโส สกว. 

         ศ.ดร.ไชยวัฒน คํ้าชู    อดตีคณบดคีณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

         ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ   เมธวีจิัยอาวุโส สกว. 

  ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุตกิารต   คณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

       (ผูดําเนนิการเสวนา)    

2.3 การเสวนาเรื่อง “อาศรมวจิัย ประสบการณจากรุนพ่ีสูรุนนอง: ไดอะไรจากระบบ

พหุเมธาจารย” 

         รศ.ดร.ศุภการ สริไิพศาล  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ม. ทักษณิ 

         ผศ.ดร.ธันยพร จันทรกระจาง   คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

  Dr. Jessica Vechbanyongratana   คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

         ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุตกิารต   คณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

            ดร.อุณาโลม จันทรรุงมณกีุล    มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช  

  (ผูดําเนนิการเสวนา)  

 3. การประชุมครั้งที่สองเพื่อพิจารณาเอกสารขอเสนอโครงการวิจัย (concept paper) และ

คัดเลอืกเรื่องที่สมควรพัฒนาเปนขอเสนอโครงการวจิัย (research proposal)  
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 4. การประชุมพิจารณาโครงการวจิัยของนักวจิัยรุนใหมที่ผานการคัดเลอืกโดยไดรับคําแนะนํา

จากคณะผูทรงคุณวุฒิในกลุมสาขาวชิาที่เอ้ือตอการบูรณาการเชิงสหสาขาวชิา 

การเขารวมโครงการ 

 1. ใหนักวจิัยที่ประสงคสมัครเขารวมโครงการดูรายละเอียดไดจากประกาศ 

 2. คุณสมบัตขิองผูสมัคร 

2.1 จบปริญญาเอกมาไมเกิน 5 ป เคยมีผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสาร วิชาการ

ตางประเทศหรอืในประเทศที่เช่ือถอืไดสูง และเปนผูไมตดิคางงานโครงการที่ สกว.ใหการสนับสนุน 

2.2 กําลังศึกษาในระดับปริญญาเอกและสามารถจบการศึกษาไดภายใน 6 เดือน 

หลังจากโครงการนี้เริ่มดําเนนิการ และเปนผูไมตดิคางงานโครงการที่ สกว.ใหการสนับสนุน 

2.3 จบปรญิญาโทแบบทําวทิยานพินธมาแลว มีอายุไมเกิน 40 ป และมีผลงานวิจัยซ่ึงไดพิมพ

เผยแพรแลวในรูปเลมหนังสอื บทความวจิัยหรอืบทความวชิาการในวารสารวชิาการที่ไดรับการรับรอง

ในฐานขอมูลของ สกว. จํานวนไมนอยกวา 3 เร ื่อง ทัง้นี้ผูทรงคุณวุฒิจะพิจารณาเปนรายๆ ไป และเปน

ผูไมตดิคางงานโครงการที่ สกว.ใหการสนับสนุน 

 3. การเขารวมโครงการนี้เปนกาวแรกสูการขอรับทุนนักวิจัยรุนใหมของ สกว. ผูทรงคุณวุฒิ

ประจําโครงการจะพิจารณารวมกันในการใหคํารับรอง (licence) แกนักวจิัยที่เขารวมโครงการที่มีความ

เหมาะสมที่จะไดรับทุนนักวจิัยรุนใหมจาก สกว.   

 

การเสนอโครงการวจัิยสําหรับนักวจัิยรุนใหม 

สาขามนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปกรรม 

 ยอมเปนที่ทราบกันดอียูแลววา กระแสโลกาภิวัตนไดนําพาสังคมโลกและสังคมไทยเขาสูยุคของ

ความเปลี่ยนแปลงซ่ึงสงผลกระทบตอวถิชีีวติมนุษย วทิยาการดาน robotics และเท็คโนโลยีการสื่อสาร

บนพื้นฐานของระบบดจิติัล เปนปจจัยใหมที่เขามามีอิทธพิลตอการดําเนินชีวิตของผูคนถวนทั่วและทุก

ดาน คนในสังคมตองเผชิญกับการทาทายใหมไมวาในเรื่องของปรัชญาและวิธีการจัดการศึกษา การ

ปรับตัวของวงการธุรกิจและการคา การธนาคาร การบริหารและการจัดการทรัพยากร การจัดการ

เรื่องการทองเที่ยวและนันทนาการ เปนตน การทาทายใหมยอมนําไปสูประเด็นปญหาใหมมากประการ 

เชน การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน การเตรียมรับปญหาสังคมผูสูงอายุ การวางงาน ปญหา

สิ่งแวดลอม และการจัดการสาธารณสุข ตลอดจนปญหาสังคมตางๆ เปนตนวา ปญหาสิ่งเสพติด ความ

รุนแรงในสังคม และปญหาศีลธรรมและจริยธรรมเสื่อม ประเด็นที่กลาวมาขางตนลวนเปนโจทยที่

นักวจิัยรุนใหมสามารถเปนโครงการวจิัยได 

ผูสนใจสมัครเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวจิัยรุนใหมมีทางเลอืก 2 ทาง คอื  

1. การเขารวมอาศรมนักวิจัย (research group) ซ่ึงมีโจทยวิจัยที่คณะผูทรงคุณวุฒิกําหนดไว

แลวคอนขางหลากหลายแตมีเอกภาพ ประกอบดวยประเด็นที่ทําใหนักวิจัยสามารถปรึกษาและเรียนรู

จากกัน โจทยวจิัยเหลานี้ตัง้ข้ึนโดยมีจุดมุงหมายเพื่อประโยชนตอการพัฒนาประเทศ ไมวาจะเปนการ

หาคําอธบิาย คําตอบ หรือทางออกเกี่ยวกับวิกฤตประเทศไทยในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
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วัฒนธรรม การสาธารณสุข กระบวนการยุติธรรม การศึกษา ตลอดจนผลกระทบของวัตถุนิยมและ

บรโิภคนยิมตอจรยิธรรม ศลีธรรม ภาษาและวรรณกรรม นักวจิัยรุนใหมสามารถเลือกพัฒนาประเด็น

ใดประเด็นหนึ่งที่ตัง้ไวเพื่อพัฒนาเปนโครงการวจิัยที่เช่ือมโยงกับนักวจิัยที่อยูในกลุมวจิัยเดยีวกัน  

2. นักวิจัยมีอิสระในการเสนอแนวคิดและหัวขออ่ืนๆ ที่ตองการพัฒนาเปนโครงการวิจัย

สมบูรณ นอกเหนอืจากที่กําหนดไว แตจะจัดเขาอยูในอาศรมวิจัยตามความเหมาะสม อยางไรก็ตาม 

คณะผูทรงคุณวุฒิจะใหความสําคัญแกโครงการที่พิสูจนวาเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศอยาง

เปนรูปธรรม มีผลกระทบในทางสังคม (social impact) หรอืมีผลกระทบในทางวชิาการอยางกวางขวาง 
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เศรษฐศาสตร การจัดการ การตลาด 

บริหารธุรกจิ และการโฆษณา 

มานุษยวทิยา สังคมวทิยา 

ผูทรงคุณวุฒ/ิผูเชี่ยวชาญ 

1. ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา 

2. ศ.ดร.มิ่งสรรพ ขาวสอาด 

3. คุณนวพร เรืองสกุล 

ผูทรงคุณวุฒ/ิผูเชี่ยวชาญ 

1. ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ 

  

ศิลปกรรม (ดนตรี การแสดง และ

ทัศนศลิป) 

การศึกษา จิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร 

และนเิทศศาสตร 

ผูทรงคุณวุฒ/ิผูเชี่ยวชาญ 

1. ศ.ดร.ณรงคฤทธ์ิ ธรรมบุตร  

2. ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ 

 

ผูทรงคุณวุฒ/ิผูเชี่ยวชาญ 

1. ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ 

2. ศ. นายแพทยวจิารณ พานชิ 

3. ศ.ดร.อมรา ประสทิธ์ิรัฐสนิธุ 

 อาศรมวจัิย  

ปวศ. โบราณคดี ปวศ. ศิลปะ และ

สถาปตยกรรม 

ภาษา  วร รณคดี  และ ภา ษา ศา สตร 

(สัทศาสตรและนรุิกตปิระวัต)ิ 

ผูทรงคุณวุฒ/ิผูเชี่ยวชาญ 

1. รศ.ดร.รัศม ีชูทรงเดช 

2. ดร.เกรียงไกร เกดิศริิ 

3. ผศ.ดร.โชตมิา จตุรวงศ 

ผูทรงคุณวุฒ/ิผูเชี่ยวชาญ 

1. ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ 

2. ศ.ดร.อมรา ประสทิธ์ิรัฐสนิธุ  

3. ศ.ดร.สดชื่น ชัยประสาธน 

  

กฎหมาย 

และกระบวนการยุตธิรรม 

รัฐศาสตร รัฐประสาศนศาสตร  

และความสัมพันธระหวางประเทศ 

ผูทรงคุณวุฒ/ิผูเชี่ยวชาญ 

1. ศ.ดร.บรรเจิด สงิคะเนต ิ 

2. รศ.ดร.กติตศัิกดิ์ ปกติ 

3. ศ.ดร.จตุรนต ถริะวัฒน 

4. ศาสตราจารยแสวง บุญเฉลมิวภิาส 

 

ผูทรงคุณวุฒ/ิผูเชี่ยวชาญ 

1. ศ.ดร.ไชยวัฒน คํ้าชู 

2. รศ.ดร.ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน 

3. ดร.เตช บุนนาค 
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การดําเนนิงาน 

 

 วัน-เวลา และสถานที่ กจิกรรม 

 

1 มิถุนายน 2561 การประกาศเชิญชวนใหนักวิจัยรุนใหมสมัครเขารวมโครงการ

พัฒนานักวจิัยรุนใหมลวงหนาอยางนอย 1 เดอืน (นักวจิัยรุนใหม

ตองสงเอกสารเสนอหัวขอ ช้ีแจงความสําคัญ และแสดงแนวคิด

ในการวิจัย พรอมทั้งประโยชนของงานวิจัยในทางวิชาการและ

การนําไปใชประโยชน 

2 มิถุนายน 2561 การประชุมรวมคณะทํางานเพื่อช้ีแจงจุดประสงคและเปาหมาย

สุดทายของโครงการ “อาศรมวิจัยมนุษยศาสตร สังคมศาสตร 

และศลิปกรรม” 

3 วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 

(เดอืนแรกของโครงการ) 

 

การประชุมนักวจิัยรุนใหมที่สมัครเขารวมโครงการฯ เพื่อรับฟง

ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ 

(สถานที่ประชุมจะไดแจงใหทราบตอไป) 

 

การบรรยายเรื่อง “นักวิจัยรุนใหมกับความคาดหวังของวง

วิชาการ รัฐ และสังคม” โดย ผูอํานวยการฝายวิชาการ สกว. 

(ศ. ดร. สมปอง คลายหนองสรวง) 

 

การเสวนาเรื่อง “กวาจะเปนนักวจิัยที่ประสบความสําเร็จ” 

       ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ  เมธวีจิัยอาวุโส สกว. 

       ศ.ดร.อมรา ประสทิธิ์รัฐสนิธุ  เมธวีจิยัอาวุโส สกว. 

       ศ.ดร.ไชยวัฒน คํ้าชู  อดตีคณบดคีณะรัฐศาสตร จุฬาฯ 

       ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ  เมธวีจิัยอาวุโสสกว. 

ผูนําการเสวนา:   ดร. ศุพฤฒิ ถาวรยุตกิารต 

 

3. การเสวนาเรื่อง “อาศรมวิจัย ประสบการณจากรุนพ่ีสูรุน

นอง: ไดอะไรจากระบบพหุเมธาจารย” 

       รศ.ดร.ศุภการ สริไิพศาล 

       Dr. Jessica Vechbanyongratana 

       ผศ.ดร.ธันยพร จันทรกระจาง 

       ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุตกิารต 

             ผูดําเนนิการเสวนา: ดร. อุณาโลม จันทรรุงมณกีุล 
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4. การบรรยายและตอบขอซักถามโดยผูทรงคุณวุฒิในหัวขอ

เรื่อง “โจทยวิจัยและการเขียน research proposal ที่ดีในดาน

มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปกรรม” 

     ศ. ดร. อารยะ ปรชีาเมตตา 

     ศ. ดร. อมรา ประสทิธิ์รัฐสนิธุ 

     ศ. ดร. ณรงคฤทธิ์ ธรรมบุตร 

5. การพิจารณาและอภิปรายเรื่องความเปนไปไดของ concept 

papers (เฉพาะผูสงเอกสาร) เพื่อพัฒนาเปนโครงการวิจัยและ

การเขียน research proposal 

4 31 กรกฎาคม 2561 วันสุดทายของการรับ concept paper จากผูสมัครเขารวม

โครงการ 

5  

 

 

 

 

 

07 สงิหาคม  2561 

14 สงิหาคม  2561 

21 สงิหาคม  2561 

28 สงิหาคม  2561 

การประชุมนักวิจัยเพื่อรับฟงขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ

เกี่ยวกับการพัฒนา concept paper ไปสูขอเสนอโครงการวิจัย

ของนักวิจัยรุนใหม (ตามกําหนดการขางลาง นักวิจัยสามารถ

เลือก ไปรวมประ ชุมที่ ใดก็ ได  วันและสถานที่อาจ มีการ

เปลี่ยนแปลง) 

 

ประชุมนักวจิัยกลุมภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

ประชุมนักวจิัยกลุมภาคเหนือ 

ประชุมนักวจิัยกลุมภาคใต 

ประชุมนักวจิัยกลุมกรุงเทพฯ 

6 กันยายน 2561 เปดอาศรมนักวิจัยสําหรับผูผานการคัดเลือก เปนการประชุม

รวมกันครัง้แรกกับผูทรงคุณวุฒิในระบบพหุเมธาจารย (Multi-

Mentoring System) 

7 พฤศจกิายน-ธันวาคม 2561 เสนอหัวขอและโครงการวจิัยเพื่อการอภิปราย ตลอดจนรายงาน

ความกาวหนาการศกึษาสถานภาพความรูปจจุบันของประเด็นที่

วจิัย 

8 มกราคม-มิถุนายน 2562 ชวงเวลาสําหรับการทํา preliminary research ในหัวขอเรื่องที่

นักวจิัยตัง้ความหวังที่จะเสนอขอทุนนักวจิัยรุนใหมเพื่อพัฒนาให

เต็มรูปแบบตอไป ผลงานวิจัยในช้ันตนนี้อาจออกมาในลักษณะ

ของหนังสอื เอกสารวิชาการ (monograph) หรือบทความวิจัยก็

ได ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงในการประเมินของผูทรงคุณวุฒิ
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และไดรับการตพิีมพในวารสารวชิาการที่มีความนาเช่ือถอืสูง จะ

ไดรับอนุมัตใิหไดรับทุนนักวจิัยรุนใหมของ สกว. 

9 กรกฎาคม 2562 การประชุมทางวชิาการเสนอผลงานวจิัย 

(จะกําหนดวันและสถานที่ตอไป) 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1 กระบวนการคัดเลอืกนักวจิัยผูประสงคขอรับทุน “นักวจิัยรุนใหม” ของฝายวชิาการ สกว. ที่มี

ประสิทธิภาพผานระบบพหุเมธาจารย (multi-mentoring system) ที่เอ้ือตอการพัฒนาทักษะการวิจัย 

การไดมาของโจทยวจิัยที่มีแกนสารเปนงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในทางปฏิบัติ 

และการขยายโลกทัศนของนักวจิัยไปสูวธิกีารเชิงสหสาขาวชิา 

 2 นักวจิัยรุนใหมที่มีศักยภาพสมควรไดรับทุนวจิัยรุนใหมจากสกว. จํานวนไมนอยกวา 50 คน 

Output 

 ไดผลงานวจิัยเบื้องตนจํานวนไมนอยกวา 50 หัวขอที่ไดรับการเผยแพรในรูปแบบตางๆ  ซ่ึงผู

รวมโครงการที่ประสบความสําเร็จสามารถนําไปพัฒนาเปนงานวิจัยสมบูรณแบบเม่ือไดรับทุนสกว. 

นักวจิัยรุนใหมเพื่อไปทํางานตอยอดแลว 

Outcome  

 1 ไดองคความรูใหมเกี่ยวกับสถานภาพการศึกษาในปจจุบันของแขนงวิชาตางๆ ในสาขา

มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปกรรม 

2 ไดผลงานวิจัยเบื้องตนที่มีคุณภาพซ่ึงสะทอนให เห็นจุดออนจุดแข็งของงานวิจัยดาน

มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปกรรม เพื่อเปนขอมูลสําหรับสกว. ในการกําหนดนโยบายการให

ทนุวจิัยที่พิจารณาแลววาตองเปนประโยชนตอวงวชิาการและประเทศชาต ิ

3 ไดโจทยวจิัยที่กรั่นกรองแลววา เปนงานวจิัยพื้นฐานที่ประโยชนและตอบสนองความคาดหวัง

ของสังคมได 
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ขอเสนอแนะงานวจัิยแบบกําหนดหัวขอ (ตัวอยาง) 

 

กลุมท่ี 1: เศรษฐศาสตร การจัดการ การตลาด บริหารธุรกจิ และการโฆษณา) 

1.1 ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกจิระหวางเมืองกับชนบท 

1.2 เขตเศรษฐกจิพิเศษของไทย: ใครไดใครเสยี? 

1.3 การลงทุนของรัฐดานโครงสรางพื้นฐาน: ผลกระทบตอธุรกจิการขนสงสนิคาและธุรกจิการ

บนิตนทุนต่ํา 

1.4 ธุรกจิอสังหารมิทรัพยกับความรุงเรอืงของกลุมทุนใหม 

1.5 บอรดรัฐวสิาหกจิกับวกิฤตศรัทธา 

1.6 รัฐกับนโยบายเศรษฐกจิพลังงาน 

1.7 รัฐกับการสงเสรมิธุรกจิขนาดยอมและขนาดกลาง: ความสําเร็จและความลมเหลว 

กลุมท่ี 2:  ศลิปกรรม (ดนตรี การแสดง และทัศนศลิป) 

2.1 ธุรกจิโรงเรยีนสอนดนตรใีนประเทศไทย 

2.2 เอกลักษณของดนตรแีละศลิปะการแสดงของทองถิ่นในฐานะทุนวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ

และการทองเที่ยว 

2.3 สุนทรยีรสดานวรรณศลิปของเพลงไทยสากล 

2.4 แนวทางการสอนและการพัฒนาทักษะดานดนตรใีนโรงเรยีนระดับมัธยมศกึษา 

2.5 ววัิฒนาการของเพลงประกอบภาพยนตรและละครโทรทัศน 

2.6 ศลิปะอันเนื่องดวยครสิตศาสนาและศาสนาอิสลามในประเทศไทย 

กลุมท่ี 3: โบราณคดี จารึกศกึษา ประวัตศิาสตร ประวัตศิาสตรศลิปะ และสถาปตยกรรม 

3.1 รัฐสภาไทย: การศกึษาในเชิงประวัตศิาสตรสถาบัน 

3.2 การพัฒนาแหลงโบราณคดเีปนศูนยเรยีนรูและแหลงทองเที่ยว 

3.3 รากฐานของสังคมพหุวัฒนธรรมของไทยในแงมุมศลิปกรรม 

3.4 การจัดการโบราณสถานและพิพิธภัณฑเพื่อการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม 

3.5 การบรหิารและจัดการงานพิพิธภัณฑในฐานะแหลงเรยีนรูในสังคมไทยยุค 4.0 

3.6 เอกลักษณของสถาปตยกรรมทองถิ่นไทย 

3.7 มรดกภูมิปญญาไทยในวทิยาการงานชางและงานผีมือแบบโบราณ 

กลุมท่ี 4:  กฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม 

4.1 วกิฤตศรัทธากระบวนการยุตธิรรมไทย 

4.2 กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 

4.3 กวาจะสิ้นสุดกระบวนการยุตธิรรม: เพ่ิมทุกขหรอืบํารุงสุขประชาชน  

4.4 ปญหาการบังคับใชกฎหมาย: ความเหลื่อมล้ําของอภิสทิธชินกับคนเดนิถนน 

4.5 กฎหมายกับการคุมครองผูบรโิภค 

4.6 ระบบการศาลและองคกรอิสระของไทย 
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4.7 กฎหมายสิ่งแวดลอม 

กลุมท่ี 5:  มานุษยวทิยา สังคมวทิยา 

5.1 กลุมคนผูยากกับปญหาของสังคมไทยรวมสมัย 

5.2 อัตลักษณฺชุมชนในเมืองใหญ 

5.3 สังคมไทยกับเท็คโนโลยีดจิทิัล 

5.4 นโยบายรฐัเกี่ยวกับสวัสดภิาพของผูสูงอายใุนสังคมไทย 

5.5 รัฐกับนโยบายดานแรงงาน 

5.6 ปญหาอาชญากรรมและการใชความรุนแรงในสังคมไทย 

กลุมท่ี 6:  ภาษา วรรณคด ีและภาษาศาสตร (สัทศาสตรและนรุิกตปิระวัต)ิ 

6.1 ความสามารถดานภาษาตางประเทศของคนไทยและผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ 

6.2 ความเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยในปจจุบัน 

6.3 การสอนวรรณคดไีทยในยุคโลกาภิวัตน 

6.4 วรรณกรรมเอกของเอเชียตะวันออกเฉยีงใต 

6.5 วรรณกรรมบํารุงปญญา ( ฺBooks of Wisdom)         

กลุมท่ี 7:  รัฐศาสตร รัฐประสาศนศาสตร และความสัมพันธระหวางประเทศ 

7.1 การเมืองไทยในวังวนอํานาจนยิมและโซตรวนวัฒนธรรม 

7.2 ความสัมพันธไทย-สหรัฐอเมรกิาในสมัยประธานาธบิดโีดนัลด ทัมป 

7.3 นโยบายตางประเทศจนีในสมัยประธานาธบิดสีจีิ้นผิง 

7.4 องคกรบรหิารการปกครองสวนทองถิ่นกับปญหาทุจรติและประพฤตมิิชอบในวงราชการ 

กลุมท่ี 8:  การศกึษา จิตวทิยา และพฤตกิรรมศาสตร 

8.1 ธุรกจิโรงเรยีนนานาชาตใินประเทศไทย 

8.2 ความลมสลายของอุดมศกึษาไทย 

8.3 หลักสูตรนานาชาตใินมหาวทิยาลัยไทย 

8.4 ปญหาเด็กและเยาวชนไทยในสังคมปจจุบัน 

8.5 ปญหาการจัดการอาชีวศกึษาของไทย 

8.6 แกนสารของการปฏิรูปการศกึษา 

8.6 สังคมกมหนา (The head-down generation) กับคานิยมสังคม จริยธรรม คุณธรรม และ

กรยิามารยาทแบบไทยที่เปลี่ยนไป  
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โครงการพัฒนานักวจิัยรุนใหม 

“กาวแรกสูการขอรับทุนนักวจิัยรุนใหมของสกว. (พ.ศ. 2562-2564)” 

(สาขามนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปกรรม) 

เอกสารเสนอหัวขอการวจิัยเบื้องตน (concept paper) 

ช่ือโครงการ  

ผูเสนอ (ไทย) 

(อังกฤษ) 

Email:  

โทรศัพท:  

สถานที่ตดิตอ ที่ทํางาน: 

บาน:  

ผลงานวจัิยท่ีเคยเผยแพรแลว 

1.  

2.  

3. 

4. 

 

1. ความสําคัญของหัวขอวจัิยท่ีเสนอ 

  

 

2. วัตถุประสงคของงานวจัิย 

 

 

3. ประโยชนจากงานวจัิย 

 

 

(ความยาวของเอกสารสวนนี้ไมควรเกนิ 3 หนา) 

 

 


