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สรุปสาระส าคัญการบรรยาย  

“การพัฒนาการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มก.” 

โดย ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนงำนวิจัย (สกว.) 

วันศุกร์ที่ 14 กันยำยน 2561 เวลำ 13.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อำคำรสุวรรณวำจกกสิกิจ สถำบันวิจัยและพัฒนำแห่ง มก. 

สรุปโดย: นำยปัญญำ พรำหมณ์แก้ว 

สถำบันวิจัยและพัฒนำแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้จัดกำรบรรยำยพิเศษ เรื่อง “กำรพัฒนำ

งำนวิจัยด้ำนสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้อำจำรย์ 

นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้รับทรำบนโยบำยและแนวทำงกำรสนับสนุนทุนวิจัยด้ำนสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ 

โดยได้รับเกียรติจำกวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิจำกส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) ให้กำรบรรยำย 

เพ่ือให้อำจำรย์ นักวิจัยรับทรำบข้อมูล และน ำไปปรับใช้ส ำหรับกำรจัดเตรียมข้อเสนอกำรวิจัยเพ่ือเสนอขอรับ

ทุนในแหล่งทุนที่เหมำะสม และเพ่ิมโอกำสในกำรได้รับกำรสนับสนุนทุนวิจัย และสร้ำงงำนวิจัยที่จะก่อให้เกิด

ประโยชน์อย่ำงแท้จริงต่อไป โดยผู้ เข้ำร่วมกำรฟังบรรยำยในครั้งนี้ประกอบด้วยคณำจำรย์ นักวิจัย  

จำกคณะสังคมศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ คณะเกษตร และคณะสิ่งแวดล้อม 

โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำก สกว. ที่มำให้ควำมรู้เกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐำนของ สกว. ระเบียบและหลักเกณฑ์ 

กำรใช้ทุนวิจัยประเภทต่ำงๆ ได้แก่ รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปัทมำวดี โพชนุกูล รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรวิจัยเชิง

ยุทธศำสตร์,  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สุภำวดี โพธิยะรำช ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรวิจัยมุ่งเป้ำ และรองศำสตรำจำรย์ 

ดร.ณัฐมำ พงศ์ไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรด้ำนมนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ และศิลปะศำสตร์ โดยมีสำระส ำคัญ

ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเภทการให้ทุนสนับสนุนของ สกว.  

กำรน ำเสนอข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมทุนสนับสนุนโดย สกว. ทั้ง 4 ประเภท คือ  

1) ทุนวิจัย R&D (ทุนขนำดกลำง ขนำดเล็ก ชุดโครงกำร) เกี่ยวข้องกับ 4 กลุ่มประเด็น ได้แก่

นโยบำยชำติและควำมสัมพันธ์ข้ำมชำติ กำรเกษตร สวัสดิภำพและสำธำรณะ และชุมชนและ

สังคม (จ ำแนกตำมฝ่ำย 1 – 4 ตำมล ำดับ)   

2) ทุน วิจั ย  Area Based และ  Community Based อัน เกี่ ย วข้ อ งกั บ ง ำนวิ จั ย เชิ ง พ้ื นที่ 

และเชิงท้องถิ่น 

3) ทุนวิจัยพื้นฐาน อันเกี่ยวข้องกับ ทุนของฝ่ำยวิชำกำร และฝ่ำยมนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ และ

ศิลปกรรมศำสตร์ 
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4) ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 

นอกจำกนีย้ังมีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับโปรแกรมกำรด ำเนินกำรของหน่วย สกว. ในส่วนต่ำงๆ ได้แก่1 

กรอบประเด็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ Strategic Research Issues: SRI) เพ่ือแก้ไขปัญหำที่ส ำคัญ

ของประเทศ จ ำนวน 12 ประเด็น ได้แก่ 1) ควำมปลอดภัยของอำหำร (Food Safety) 2) กำรบริหำรจัดกำร

น้ ำเพ่ือควำมยั่งยืน (Water Resources Management for Sustainable Development) 3) กำรลดควำม

เหลื่ อ มล้ ำ แ ล ะกำ รแก้ ไ ขปัญหำควำมย ำกจน  ( Inequality Reduction and Poverty Reduction)  

4) กำรปฏิรูปกำรศึกษำ (Education Reform) 5) ธรรมำภิบำลและกำรลดคอร์รัปชั่น (Good Governance 

and Corruption Reduction) 6) ผลประโยชน์แห่งชำติและควำมมั่นคงทำงทะเล (National Interests on 

Marine Resources and Maritime Security) 7) กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกร (Demographic 

Transition) 8) พลังงำนทำงเลือกและควำมเป็นธรรมด้ำนพลั งงำน (Alternative Energy and Energy 

Justice) 9) กำรหลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำง (Overcoming the Middle Income Trap)  

10) จังหวัดชำยแดนภำคใต้ (Southern Border Provinces) 11) กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

(Achievement of Sustainable Development Goals) และ 12) ปัญญำประดิษฐ์และวิทยำศำสตร์สมอง 

(Artificial Intelligence and Brain Science) 

การพัฒนารูปแบบและระบบสนับสนุนแผนงานวิจัย TRF Flagship Research Program : TRP) 

เพ่ือบูรณำกำรสนับสนุนทุนวิจัยข้ำมศำสตร์ เป็นแผนงำนส ำคัญของ สกว. ที่สนับสนุนทุนในปีงบประมำณ 

2561 จ ำนวน 5 แผนงำน ได้แก่ 1) กำรจัดท ำแผนบูรณำกำรจังหวัด 2) ออกแบบและพัฒนำเมือง 

เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัด 3) นวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำเกษตรกรสู่กำรเกษตรสมัยใหม่ที่ยั่ งยืน  

4) กำรสร้ำงคุณค่ำกำรท่องเที่ยวไทย กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกอย่ำงยั่งยืน และ 5) กำรพัฒนำเยำวชนสู่

พลเมืองคุณภำพสูง ซึ่งแผนงำนทั้งหมดนี้มีรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรใหม่ที่มุ่งให้เกิดผลกระทบ 

(Impact ) ต่อประเทศ โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้ใช้ประโยชน์ (User) อย่ำงใกล้ชิดตั้งแต่ต้นทำง 

กรอบประเด็นการวิจัยที่มุ่งเป้าเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (Targeted 

Research Issue, TRI) โดยได้รับกำรสนับสนุนทุนวิจัยจำก เครือข่ำยองค์กรบริหำรงำนวิจัยแห่งชำติ (คอบช.) 

ประกอบด้วย 8 ประเด็นเรื่อง 1) โลจิสติกส์และโซ่อุปทำน (Logistics and Supply chain) 2) กำรบริหำร

จัดกำรกำรท่องเที่ ยว  (Tourism Management)  3)  ยำงพำรำ (Para Rubber)  4)  อ้อยและน้ ำตำล  

(Cane and Sugar) 5) กำรศึกษำและสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้ (Educationand Creative Learning) 6) วิสำหกิจ

                                                           
1 เนื้อหำเพิ่มเตมิจำก สกว. (2561). ยุทธศำสตร์ พ.ศ. 2560 – 2564 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวจิยั. 



3 
 

ชุมชน และวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME) (Small and Medium Enterprise) 7) มนุษยศำสตร์

(Humanities) และ 8) ประชำคมอำเซียน (ASEAN Community) 

กรอบประเด็นท้าทายไทย (Grand Challenge Thailand, GCT) โดยได้รับกำรสนับสนุนทุนวิจัย

จำก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ประกอบด้วย 4 ประเด็นเรื่อง ได้แก่ 1) นวัตกรรมเพ่ือกำร

พัฒนำพื้นที่ (Innovation for Area-Based Development) 2) ประเทศไทยไร้คอร์รัปชัน (Corruption Free 

Thailand) 3) เครื่องบินทะเล (Seaplane) และ 4) สมิทธิภำพภำษำอังกฤษของคนไทย (English Proficiency 

of Thais) 

ส่วนที่ 2 หลักเกณฑ์พิจารณาการให้ทุน สกว. และข้อสังเกตบางประการ 

 จำกกำรฟังผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่ำนให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรให้ทุน พบถึงข้อสังเกต

บำงประกำร ดังนี้ 

1) ทำง สกว. และ สวพ. มีควำมสนใจต่อประเด็นกำรวิจัยข้ำมศำสตร์ (interdisciplinary research)  

โดยกำรพิจำรณำประเด็นบำงอย่ำงร่วมกันระหว่ำงวิทยำศำสตร์ สังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์  

และศิลปศำสตร์ 

2) ทุน R&D ของ สกว. ต้องกำรเพ่ือใช้ประโยชน์ไม่ใช่เพ่ือกำรตีพิมพ์ โดยมีแผนงำนและเป้ำหมำยที่

ชัดเจน หำกเป็นชุดโครงกำร ต้องสะท้อนได้ว่ำ ชุดโครงกำรย่อยๆ สำมำรถตอบโจทย์เป้ำหมำยร่วมกัน

ได้อย่ำงไร ไม่ใช่เพียงโครงกำรย่อยๆ แล้วน ำมำรวมกันเป็นชุดโครงกำร 

3) ทำง สกว. ต้องกำรงำนวิจัยที่มุ่ง 1) ผลกำรวิจัยที่น ำไปสู่กำรสร้ำงกรอบนโยบำย และ 2) ผลกำรวิจัยที่

น ำไปสู่กำรสร้ำงกระบวนทัศน์ใหม่ กำรสร้ำง How to ใหม่ๆ ภำยใต้สังคมท่ีมพีลวัตสูง 

4) Key point ของงานวิจัย ต้องตอบค าถามที่ว่า 1) ท าแล้วมีประโยชน์อย่างไร ( Impact) และ  

2) ผลงานวิจัยใครเป็นผู้ใช้ประโยชน์ (User) ท ำให้ผู้เขียนโครงกำรวิจัยเพื่อขอทุนจำก สกว. จ ำเป็นต้อง

ก ำหนดโจทย์ + เป้ำหมำย + ขอบเขต + ผลสะเทือนทีช่ัดเจน 

5) สกว. มีควำมต้องกำรให้ผู้ท ำวิจัยด้ำนสังคมศำสตร์ มีกำรใช้ทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ มำกขึ้น เช่น 

ฐำนข้อมูลจำกส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ เพ่ือใช้ในกำรวิเครำะห์ Big Data Analysis เนื่องจำกผู้ใช้ข้อมูล

ดังกล่ำวมีเฉพำะสำยเศรษฐศำสตร์ เป็นต้น 

6) สกว. ต้องกำรพัฒนำนักวิจัย ด้ำน ABC (Area - Based Collaborative Research) เนื่องจำกมองว่ำ

เป็นสิ่งส ำคัญและยังมีน้อย 
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7) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐมำ พงศ์ไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรด้ำนมนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ และ

ศิลปะศำสตร์ ได้สะท้อนปัญหำเชิงเทคนิค โดยกล่ำวว่ำหำกผู้วิจัยท่ำนใดยื่นขอทุนควรตรวจสอบ  

กำร Submission ในระบบด้วย เนื่องจำกมีผู้ยื่นทุนหลำยรำยไม่ได้รับทุนเนื่องจำกปัญหำเชิงเทคนิค

ดังกล่ำว 

8) สกว. มีสนใจงำนวิจัยในประเด็นเรื่อง ดังนี้ 

a. หน่วยการจัดการแบบใหม่ๆ ในลักษณะ Social Entrepreneurship, City Development 

ดังเช่น ขอนแก่นโมเดล เป็นต้น 

b. อาชีวศึกษา ที่ เ ชื่ อมโยงกับประเด็น  1)  เขตพัฒนำพิ เศษภำคตะวันออก (EEC)  

2) ช่ำงสมัยใหม่ เกี่ยวกับ วิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์ (Mechatronic Engineering) 

c. จิตวิทยาเด็ก อันเกี่ยวข้องกับ เด็กปฐมวัย และเด็กด้อยโอกำส 

d. อาชีพไม่เป็นทางการ (Informal Sector) 

ส่วนที่ 3 การน าเสนอโครงร่างวิจัยเพื่อขอทุนวิจัย สกว. 

เนื่องด้วยคณำจำรย์คณะสังคมศำสตร์ ได้ยื่นโครงกำรวิจัย “ชุมชนกุฏีขำว” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ให้ข้อเสนอแนะว่ำ ส ำหรับชุดโครงกำรดังกล่ำวสำมำรถยื่นมำยังฝ่ำยวิจัยมุ่งเป้ำได้เลย แม้ว่ำยังไม่ตรงกับ

ประเด็นเรื่องในปีนี้ (เนื่องจำกปีนี้เน้นธีมผู้สูงอำยุ)  ดังนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิจึงมองว่ำ หำกยื่นปีหน้ำอำจจะเข้ำธีม

เรื่องมำกกว่ำ 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


