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ํ ิ ั ์การทาํวจิยัทางมนุษยศาสตร์
เพือขอตาํแหน่งทางวชิาการ

ปราณี กุลละวณิชย์

9 ิ  25599 พฤศจกายน 2559

• ความก้าวหน้าในการงาน

• ความเพมิพูนทางวชิาการ

ความสัมพนัธ์ของ 2 เรืองนี: เป็นเรืองเดียวกนัได้หรือไม่
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• ภาษา        ศิษย์ใช้ภาษาได้ดมีีประสิทธิภาพ เขียนได้ดี

พูดได้ดี

แปลได้ดี

ฯลฯ

• ดี = ระดับความสามารถของ “ดี” ; ในด้านใด ของ “ดี”

Proficient 
User

C2 Can understand with ease virtually everything heard or read. Can 
summarise information from different spoken and written sources, 

• ตารางระดบัความสามารถทางภาษาทวัไปของ CEFR จากระดบัสูงลงไปหาระดบัตําสุด (Global Scale)

reconstructing arguments and accounts in a coherent presentation. 
Can express him/herself spontaneously, very fluently and precisely, 
differentiating finer shades of meaning even in more complex 
situations.

C1 Can understand a wide range of demanding, longer texts, and 
recognise implicit meaning. Can express him/herself fluently and 
spontaneously without much obvious searching for expressions. 
Can use language flexibly and effectively for social, academic and 
professional purposes. Can produce clear, well-structured, detailed 
text on complex subjects, showing controlled use of organisational
patterns, connectors and cohesive devices.
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Indepen-
dent
User

B2 Can understand the main ideas of complex text on both concrete 
and abstract topics, including technical discussions in his/her field of 
specialisation. Can interact with a degree of fluency and spontaneity 
th t k  l  i t ti  ith ti  k  it  ibl  

• ตารางระดบัความสามารถทางภาษาทวัไปของ CEFR จากระดบัสูงลงไปหาระดบัตําสุด (Global Scale)

that makes regular interaction with native speakers quite possible 
without strain for either party. Can produce clear, detailed text on a 
wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue 
giving the advantages and disadvantages of various options.

B1 Can understand the main points of clear standard input on familiar 
matters regularly encountered in work, school, leisure, etc. Can deal 

ith t it ti  lik l  t  i  hil t t lli  i    h  with most situations likely to arise whilst travelling in an area where 
the language is spoken. Can produce simple connected text on 
topics which are familiar or of personal interest. Can describe 
experiences and events, dreams, hopes & ambitions and briefly give 
reasons and explanations for opinions and plans.

Basic User A2 Can understand sentences and frequently used expressions related 
to areas of most immediate relevance (e.g. very basic personal and 
family information, shopping, local geography, employment). 
C  i t  i  i l  d ti  t k  i i   i l  d 

• ตารางระดบัความสามารถทางภาษาทวัไปของ CEFR จากระดบัสูงลงไปหาระดบัตําสุด (Global Scale)

Can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and 
direct exchange of information on familiar and routine matters. Can 
describe in simple terms aspects of his/her background, immediate 
environment and matters in areas of immediate need.

A1 Can understand and use familiar everyday expressions and very 
basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type. 
C  i t d  hi /h lf d th  d  k d  Can introduce him/herself and others and can ask and answer 
questions about personal details such as where he/she lives, people 
he/she knows and things he/she has. Can interact in a simple way 
provided the other person talks slowly and clearly and is prepared 
to help.

(Common European Framework of Reference for Languages, 2004 
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• ชนิดของผลลพัธ์การเรียนรู้ด้านพุทธิพสัิย (Cognitive Domain)

เครืองมือให้ตระหนักเครืองมือให้ตระหนักรู้ความสามารถรู้ความสามารถ: : การทดสอบการทดสอบ

เพิมวงคาํศัพท์เพิมวงคาํศัพท์
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•• ติดตามการค้นคว้าศึกษาในประเด็นทีสนใจ ติดตามการค้นคว้าศึกษาในประเด็นทีสนใจ 
((วารสารวิชาการวารสารวิชาการ, , สัมมนาสัมมนา))

•• กรอบวิจัยของหน่วยงานทีสนับสนุนการวิจัยกรอบวิจัยของหน่วยงานทีสนับสนุนการวิจัย//ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์

11. . ประเด็นอาํนาจประเด็นอาํนาจ

ภาษาของผู้ มีอาํนาจภาษาของผู้ มีอาํนาจ: : ((ใครเป็นผู้มีอาํนาจใครเป็นผู้มีอาํนาจ??))

ภาษาทีทรงอาํนาจภาษาทีทรงอาํนาจ: : ((ศึกษาตัวภาษาในทาํเนียบศึกษาตัวภาษาในทาํเนียบต่างๆต่างๆ))

การใช้ภาษาของผู้ มีอาํนาจการใช้ภาษาของผู้ มีอาํนาจ ::  ((ความแตกต่างของบุคคลความแตกต่างของบุคคล;;
่ ั่ ั ))ความแตกต่างของสมัยความแตกต่างของสมัย))
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22. . ใครเคยศึกษาประเด็นนีในมุมมองใดใครเคยศึกษาประเด็นนีในมุมมองใด

oo การแสดงอาํนาจในภาษากฎหมายไทยการแสดงอาํนาจในภาษากฎหมายไทย สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ

oo ภาษาของผู้ มีอาํนาจภาษาของผู้ มีอาํนาจ ปราณ ี กลุละวณชิย์

oo กลวิธีทางภาษาเพือแสดงอาํนาจในกลวิธีทางภาษาเพือแสดงอาํนาจใน
สุนทรสุนทรพจน์ ของจอมพลสฤษดิ ธนะรัชต์พจน์ ของจอมพลสฤษดิ ธนะรัชต์

ศุภรัตน์ แสงฉัตรแก้ว

oo Power and Intimacy: Power and Intimacy: 
A A Contradiction in a Thai Personal Pronoun Contradiction in a Thai Personal Pronoun 

 Pranee Kullavanijaya
A A Contradiction in a Thai Personal Pronoun Contradiction in a Thai Personal Pronoun 

oo อาํนาจการโน้มน้าวในภาษาการเมืองอาํนาจการโน้มน้าวในภาษาการเมือง
ทีแฝงในคาํกริยา ทีแฝงในคาํกริยา ““ขอขอ””

ณฐัวุฒิ  ไชยเจริญ

33. . กรอบความคิดกรอบความคิด//ทฤษฎีทีใช้ในการวิเคราะห์ทฤษฎีทีใช้ในการวิเคราะห์//สังเคราะห์สังเคราะห์

PragmaticsPragmatics

oo Leech, G.N. (Leech, G.N. (19831983). ). -- Principles of Pragmatics, Principles of Pragmatics, 
LondonLondon: Longman: Longman

oo Fairclough, Norman (Fairclough, Norman (19891989). Language and Power. ). Language and Power. 
New YorkNew York:: LongmanLongman

oo สุจริตลักษณ์ ดีสุจริตลักษณ์ ดีผดุงผดุง. . 25522552. . วัจนปฏิบัติศาสตร์วัจนปฏิบัติศาสตร์เบืองต้นเบืองต้น. . กรุงเทพกรุงเทพ::
วิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพือวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพือพัฒนาพัฒนา
ชนบทชนบท. . มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
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หัวข้อหัวข้อ
oo วรรณกรรมไทยพระพุทธศาสนาในสังคมไทยวรรณกรรมไทยพระพุทธศาสนาในสังคมไทย

ิ ไิ ไ

11))
oo แนวคิดวรรณกรรมไทยพระพุแนวคิดวรรณกรรมไทยพระพุทธศาสนาทธศาสนา
oo บทบาทวรรณกรรมไทยพระพุทธศาสนาในสังคมไทยบทบาทวรรณกรรมไทยพระพุทธศาสนาในสังคมไทย
oo กลวิธีทางวรรณคดีในวรรณกรรมไทยพระพุทธศาสนากลวิธีทางวรรณคดีในวรรณกรรมไทยพระพุทธศาสนา

การใช้คาํหลากหลายในงานเขียนการใช้คาํหลากหลายในงานเขียน22))
การใช้คาํหลากหลายในงานเขียนวิจารณ์การใช้คาํหลากหลายในงานเขียนวิจารณ์
การใช้คาํหลากหลายในงานเขียนวิชาการสาขามนุษยศาสตร์การใช้คาํหลากหลายในงานเขียนวิชาการสาขามนุษยศาสตร์

วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์

11. . สรสร ้้างความรูางความรู ้้ดด ้้านมนุษยศาสตรานมนุษยศาสตร ์์ทีเสริมสรทีเสริมสร ้้างจิตสํานึกางจิตสํานึกความความ
เปเป ็็นพลเมืองทีดีของนพลเมืองทีดีของสังคมไทยสังคมไทย

22. . สรสร ้้างความรูางความรู ้้ดด ้้านมนุษยศาสตรานมนุษยศาสตร ์์ทีนําไปสูทีนําไปสู ่่การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพคุณภาพ
ชีวิตชีวิตทียังยืนของทียังยืนของสังคมไทยสังคมไทย

33 ้้ ์์ ื ไ ใื ไ ใ ้้ ีี33. . สรสร ้้างสรรคางสรรค ์์วรรณกรรม  เพือพัฒนาคนไทยใหวรรณกรรม  เพือพัฒนาคนไทยให ้้มีมีความความ
รับผิดชอบตรับผิดชอบต ่่อสังคมอสังคม
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11. . มนุษยศาสตรมนุษยศาสตร ์์เพือเสริมสรเพือเสริมสร ้้างจิตสํานึกความเปางจิตสํานึกความเป ็็นพลเมืองนพลเมืองดีดี
กรอบกรอบวิจัย วิจัย ((ต่อต่อ))

การนําวรรณกรรม ศิลปะ ความเชือ ตํานาน หลกัธรรมในศาสนาและคติชน วถีิชีวติของคนใน
อดตีและสังคมร่วมสมัยมาวเิคราะห ์ วพิากษ ์ เพอืสังเคราะห ์ให ้ได ้แนวคดิ ซึงเออืต่อการ
พฒันาจิตสํานึกการเป็นพลเมืองด ีโดยอาจให ้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพฒันาคน
ต ่อไปด ้วย
22. . มนุษยศาสตรมนุษยศาสตร ์์เพือพัฒนาคุณภาพชีวิตทียังยืนเพือพัฒนาคุณภาพชีวิตทียังยืน
การนําประวตัิศาสตร ์ วรรณกรรม ศิลปกรรม ภาษา ปรัชญา ความเชือ หลกัธรรมในศาสนา
และคติชนวถีิชีวติ มาวเิคราะห์ สังเคราะห์ เพอืให ้ได ้แนวคดิ ซึงเออืต่อการพฒันาคุณภาพ
ชีวติทียงัยนื
33..การพัฒนาวรรณกรรมสรการพัฒนาวรรณกรรมสร ้้างสรรคางสรรค ์ ์ เพือพัฒนาคนไทยทีมีเพือพัฒนาคนไทยทีมีความความ33..การพฒนาวรรณกรรมสรการพฒนาวรรณกรรมสร างสรรคางสรรค   เพอพฒนาคนไทยทมเพอพฒนาคนไทยทมความความ
รับผิดชอบรับผิดชอบ
การเสนอประเดน็ปัญหาของสังคมไทยร ่วมสมัย นํามาวเิคราะห์สังเคราะห ์ เพอืให ้ได ้แนวคดิ
และนํามาสร้างวรรณกรรมทีสะท้อนปัญหาและแนวทางแก ้ปัญหาดงักล ่าว เพอืสร้างคนไทยที
มีความรับผดิชอบต่อสังคมผลผลติ

11. . องคองค ์์ความรูความรู ้้และและ//หรือผลผลิตทีเปหรือผลผลิตทีเป ็็นรูปแบบจากนรูปแบบจากการศึกษาการศึกษา
กระบวนกระบวนการดการด ้้านมนุษยศาสตรานมนุษยศาสตร ์ ์ ทีจะนําไปสูทีจะนําไปสู ่่การการสรสร ้้างางจิตสํานึกจิตสํานึก

ผลผลิต ผลผลิต ((ต่อต่อ))

ความความเปเป ็็นพลเมืองทีดี หรือขนพลเมืองทีดี หรือข ้้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพือพัฒนาคนอเสนอแนะเชิงนโยบายเพือพัฒนาคน

22. . องคองค ์์ความรูความรู ้้และและ//หรือผลผลิตทีเปหรือผลผลิตทีเป ็็นรูปแบบจากนรูปแบบจากการศึกษาการศึกษา
กระบวนกระบวนการดการด ้้านมนุษยศาสตรานมนุษยศาสตร ์ ์ ทีจะทีจะนําไปสูนําไปสู ่่การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพคุณภาพ
ชีวิตชีวิตทียังยืนของสังคมไทยทียังยืนของสังคมไทย

33. . วรรณกรรมทีสะทวรรณกรรมทีสะท ้้อนปอนป ััญหาพรญหาพร ้้อมแนวทางแกอมแนวทางแก ้้ไข  ทําใหไข  ทําให ้้เกิดเกิดการการ
พัฒนาความพัฒนาความรับผิดชอบของคนไทยตรับผิดชอบของคนไทยต ่่อสังคมอสังคม
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กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ๒๐ ปี ปี ((พพ..ศศ..๒๕๖๐๒๕๖๐--๒๕๗๙๒๕๗๙))

หัวข้อ รายละเอยีด

วตัถุประสงค์ ๑. กาํหนดแนวทางการพฒันาของทุกภาคส่วนให้
ขบัเคลอืนไปในทศิทางเดยีวกนั

๒. ถ่ายทอดแนวทางการพฒันาสู่การปฏิบตัใินแต่ละ
ช่วงเวลาอย่างต่อเนืองและมีการบูรณาการ

๓. สร้างความเข้าใจถงึอนาคตของประเทศไทยร่วมกนั 
และเกดิการรวมพลงัของทุกภาคส่วนทงัภาครัฐ 
เอกชน ประชาสังคม และประชาชน

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ๒๐ ปี ปี ((พพ..ศศ..๒๕๖๐๒๕๖๐--๒๕๗๙๒๕๗๙))

หัวข้อ รายละเอยีด

อนาคตประเทศไทย ๑. เศรษฐกจิและสังคมไทยมกีารพฒันาอย่างมนัคงและอนาคตประเทศไทย
ปี ๒๕๗๙

ฐ
ยงัยนื

๒. เศรษฐกจิขยายตวัด้วยการค้าปลกีและเศรษฐกจิดจิิทัลที
เข้มข้นขนึ

๓. คนไทยมศัีกยภาพและสามารถปรับตวัรองรับบริบทการ
พฒันาในอนาคต

๔ สังคมไทยมคีวามเป็นธรรม มคีวามเหลอืมลาํน้อย๔. สงคมไทยมความเปนธรรม มความเหลอมลานอย
๕. เศรษฐกจิและสังคมพฒันาอย่างเป็นมติรกบัสิงแวดล้อม
๖. ระบบการบริหารภาครัฐมปีระสิทธิภาพ ทันสมยั 

รับผดิชอบ ดปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชาชนม ี    
ส่วนร่วม
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กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ๒๐ ปี ปี ((พพ..ศศ..๒๕๖๐๒๕๖๐--๒๕๗๙๒๕๗๙))

หัวข้อ รายละเอยีด

ํ ิ คณะกรรมการจัดทาํยทธศาสตร์ชาตอิย่ระหว่างการการดาเนนงาน ๑. คณะกรรมการจดทายุทธศาสตรชาตอยูระหวางการ
ปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาตติามมตทิี
ประชุมฯ

๒. ขอรับฟังความเห็นชอบจาก ครม.
๓. รับฟังความคดิเห็นจากประชาชน
๔  ใ ้ ็ ์ ิ๔. เสนอ สนช. ใหเหนชอบกรอบยุทธศาสตรชาต
๕. ประกาศใช้กรอบยุทธศาสตร์ชาต ิภายในเดอืน 

ต.ค. ๒๕๕๙-ก.ย.๒๕๖๔)
๖. ถ่ายทอดสู่แผนปฏบิัตกิารระดับกระทรวงและ

แผนพฒันาฯ

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ๒๐ ปี ปี ((พพ..ศศ..๒๕๖๐๒๕๖๐--๒๕๗๙๒๕๗๙))

หัวข้อ รายละเอยีด
กระบวนการจัดทาํ ๑. การวเิคราะห์ SWOT 

ยุทธศาสตร์ชาติ การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจํากดั/ความ
เสียงของประเทศ เพอืกาํหนดเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
ของประเทศทีชัดเจน
๑.๑  จุดแข็ง
     - จัดอยู่ในกลุ่มบนของประเทศระดบัรายได้ปานกลาง

- ฐานการผลติและบริการทีหลากหลาย    - ฐานการผลตและบรการทหลากหลาย
     - ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
     - อตัราการว่างงานของประชากรวยัแรงงานไม่ถึง

ร้อยละ๑
     - คุณภาพชีวติดขึีน (ด้านการศึกษา สาธารณสุข 

บริการสาธารณะ และโครงสร้างพนืฐาน)
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กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ๒๐ ปี ปี ((พพ..ศศ..๒๕๖๐๒๕๖๐--๒๕๗๙๒๕๗๙))

หัวข้อ รายละเอยีด
กระบวนการจัดทาํ ๑. การวเิคราะห์ SWOT (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ชาติ (ต่อ)

( )
๑.๒  จุดอ่อน
     - ความเหลอืมลาํทางรายได้ระหว่างภาคการเกษตร    
     กบัภาคอุตสาหกรรม
     - ความเหลมืลาํระหว่างสังคมเมืองและชนบท
     - โครงสร้างประชากรสูงอายุ

- คณภาพโดยเฉลยียงัตํา    - คุณภาพโดยเฉลยยงตา
     - การออมไม่เพยีงพอ
     - ความเหลมืลาํทางรายได้ระหวางภาคการเกษตรกบั

ภาคอุตสาหกรรม
     - ความเหลอืมลาํระหว่างสังคมเมืองและชนบท

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ๒๐ ปี ปี ((พพ..ศศ..๒๕๖๐๒๕๖๐--๒๕๗๙๒๕๗๙))

หัวข้อ รายละเอยีด
กระบวนการจัดทาํ ๑. การวเิคราะห์ SWOT (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ชาติ (ต่อ)

( )
๑.๓  โอกาส (ต่อ)
     - การพฒันาด้านเทคโนโลยี
     - การรวมกลุ่มเศรษฐกจิในภูมิภาค
     - ศูนย์รวมอาํนาจทางเศรษฐกจิโลกเคลอืนย้านมาสู่

อาเซียน
๑ ๔ ข้อจํากดัหรือความเสียง๑.๔ ขอจากดหรอความเสยง
     - ภัยคุกคาม เช่น การก่อการร้าย โรคระบาด ยาเสพ

ติดข้ามชาติ
o ภาวะภูมิอากาศผนัผวนและภาวะโลกร้อน
o โครงสร้างประชากรโลกเข้าสู่สังคมสูงวยั
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กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ๒๐ ปี ปี ((พพ..ศศ..๒๕๖๐๒๕๖๐--๒๕๗๙๒๕๗๙))
หัวข้อ รายละเอยีด

กระบวนการจัดทาํ ๒. การกาํหนดวสัิยทศัน์
ยุทธศาสตร์ชาติ (ต่อ) “ประเทศมคีวามนัคง มงัคงั ยงัยนื เป็นประเทศพฒันาแล้ว ด้วย

การพฒันาตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง”

๓. การกาํหนดประเดน็ยุทธศาสตร์
๓.๑  ยุทธศาสตร์ด้านความมนัคง
๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๓.๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน
๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความ
เท่าเทยีมกนัทางสังคม
๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติทเีป็น
มติรกบัสิงแวดล้อม
๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ


