กำหนดกำรฝึกอบรมและพัฒนำนักวิจัยทำงมำนุษยวิทยำรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๒
หลักสูตรกำรวิจัยมำนุษยวิทยำในสังคมร่วมสมัย
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วันที่ ๓-๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
วันที่ ๓-๕ มิถุนำยน ๒๕๖๒ (ภำคทฤษฎีในห้องเรียน)
วันที่ ๓ มิถุนำยน ๒๕๖๒
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียน
๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น. พิธีเปิดการฝึกอบรมและพัฒนานักวิจัยทางมานุษยวิทยารุ่นใหม่ รุ่นที่ ๒
- กล่าวรายงาน โดย ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
- กล่าวเปิด โดย นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผู้อานวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
๐๙.๑๕ – ๐๙.๓๐ น. แนะนาหลักสูตร แนะนาวิทยากร และผู้เข้าอบรมแนะนาตัวเอง
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายเรื่อง แนวคิดทฤษฎีทางมานุษยวิทยาในปัจจุบัน
โดย ผศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. บรรยายเรื่อง การศึกษาสังคมร่วมสมัย
โดย ศ.ดร.นิติ ภวัครพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๕.๑๕ – ๑๖.๓๐ น. บรรยายเรื่อง จริยธรรมการวิจัยทางมานุษยวิทยา
โดย ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ ๔ มิถุนำยน ๒๕๖๒
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. บรรยาย เรื่อง การวิจัยชาติพันธุ์ในสังคมสมัยใหม่
โดย ผศ.ดร.พิเชฐ สายพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง การวิจัยมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
โดย ผศ.ดร.เอกรินทร์ พึ่งประชา มหาวิทยาลัยศิลปากร
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง การวิจัยมนุษย์กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
โดย ผศ.ดร.จักรกริช สังขมณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
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๑๕.๑๕ – ๑๖.๓๐ น.
๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.

บรรยาย เรื่อง การวิจัยมนุษย์กับความขัดแย้ง
โดย ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดาเกิง มหาวิทยาลัยศิลปากร
สรุปและนัดหมายกิจกรรมวันต่อไปแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

วันที่ ๕ มิถุนำยน ๒๕๖๒
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. บรรยาย เรื่อง การศึกษาชีวิตคนชายขอบ
โดย ผศ.ดร.ดารงพล อินทร์จันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง การศึกษาวัฒนธรรมสุขภาพ
โดย ดร.กิตติกร สันคติประภา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง การศึกษาวัฒนธรรมทางเพศ
โดย ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๕.๑๕ – ๑๖.๐๐ น. แบ่งกลุ่มประเด็นสาหรับเขียนบทความ โดย อาจารย์พี่เลี้ยง
๑. ผศ.ดร.พิเชฐ สายพันธ์
๒. ผศ.ดร.ดารงพล อินทร์จันทร์
๓. ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ
๔. ดร.กิตติกร สันคติประภา
๕. ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ
วันที่ ๖-๗ มิถุนำยน ๒๕๖๒ ลงพื้นที่ภำคสนำม
ผู้เข้าอบรมและอาจารย์พี่เลี้ยงเดินทางไปลงพื้นที่ภาคสนาม
วันที่ ๘-๙ มิถุนำยน ๒๕๖๒ (ผู้เข้ำอบรมเขียนบทควำมวิชำกำร)
ผู้อบรมกลับไปค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่ตนเองสนใจ และเขียนเรียบเรียงเป็นบทความเพื่อนาเสนอต่ออาจารย์
พี่เลี้ยง
หมำยเหตุ ผู้เข้าอบรมส่งบทความในรูปแบบไฟล์ทาง e-mail ภายในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒
วันที่ ๑๐-๑๒ มิถุนำยน ๒๕๖๒ (ผูเ้ ข้ำอบรมนำเสนอบทควำม คนละ 20 นำที)
สถานที่ ห้อง ๖๐๑ ชั้น ๖ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
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วันที่ ๑๒ กรกฎำคม ๒๕๖๒
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. วิทยากรและผู้เข้าอบรมร่วมสรุป และสะท้อนความคิดเห็น
๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. มอบประกาศนียบัตร และพิธีปิดการอบรม
โดย นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผู้อานวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
๑๕.๐๐ น.
รับประทานอาหารว่าง
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