การจัดการความรู้ขององค์ กร (Knowledge Management: KM)
เรื่ อง “ปัญหา อุปสรรค แนวทางความช่วยเหลือและกลวิธีส่คู วามสําเร็จ
เพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
สําหรับอาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่”
(ประสบการณ์และมุมมองจากคณาจารย์นกั วิจยั )

งานบริ หารการวิจยั ฯ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2559

การจัดการความรู้ขององค์ กร (Knowledge Management: KM)
เรื่ อง “ปัญหา อุปสรรค แนวทางความช่วยเหลือและกลวิธีส่คู วามสําเร็จ
เพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
สําหรับอาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่”
(ประสบการณ์และมุมมองจากคณาจารย์นกั วิจยั )

ก

คํานํา
การจัดการความรู้ ขององค์กร หรื อ knowledge management (KM) ด้ านการพัฒนาข้ อเสนอโครงการวิจยั
เพื่อให้ ได้ รับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจยั ในประเด็น “ปัญหา อุปสรรค แนวทางความช่วยเหลือและกลวิธีสู่ความสําเร็จ
เพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกสําหรับอาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่” นี ้นันเป็
้ นการรวบความ
ประสบการณ์ ค วามรู้ และมุม มองจากคณาจารย์ นัก วิจัย และบุคลากรทัง้ 4 สาขาวิชาชี พ ของคณะเทคนิ ค การแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ แก่ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค สาขาวิชากายภาพบําบัด และ สาขาวิชา
กิจกรรมบําบัด เพื่อมุง่ สูก่ ารบรรลุวิสยั ทัศน์ขององค์กรที่ว่า “คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความเป็ นเลิศ
ด้ านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล” และถือเป็ นการดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็ น
มหาวิทยาลัยหนึง่ ในเก้ าแห่งของนโยบายมหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ
คู่มือการจัดการความรู้ ขององค์กร (KM) ด้ านการพัฒนาข้ อเสนอโครงการวิจยั เพื่อให้ ได้ รับทุนสนับสนุนการ
ศึกษาวิจยั ในประเด็น “ปัญหา อุปสรรค แนวทางความช่วยเหลือและกลวิธีสู่ความสําเร็จเพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนการ
ศึกษาวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกสําหรับอาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่” นี ้ ได้ รับการจัดทําขึ ้นเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรและ
บุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรใหม่ซงึ่ ได้ รวบรวมมุมมองของบัณฑิตศึกษาที่ได้ ทํางานร่ วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาในการพัฒนา
ข้ อเสนอโครงการเข้ าไว้ ด้วย เพื่อที่จะได้ เป็ นแนวทางในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เพื่อการพัฒนาข้ อเสนอโครงการวิจัยให้
ประสบความสําเร็จและได้ รับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจยั ตามบริ บทขององค์กร ซึง่ จะช่วยให้ เข้ าใจแนวทาง มีกลเม็ดเคล็ด
ลับ และเกิ ด แนวทางการแก้ ปั ญ หาโดยผ่ า นช่ อ งทางการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ภายในองค์ ก ร โดยดึง องค์ ค วามรู้ และ
ประสบการณ์ ที่ฝั่งอยู่ในตัวบุคคล (tacit knowledge) ให้ ได้ รับการถ่ายทอดออกมาเป็ นรู ปธรรมเพื่อประโยชน์ ในการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในองค์กรให้ มากยิ่งขึ ้น ซึง่ ช่วยให้ ย่นระยะเวลาการลองผิดลองถูก เกิดมุมมองที่เป็ นรูปธรรม และเกิดการ
พัฒนาต่อยอดเพื่อความเจริ ญอย่างยัง่ ยืนขององค์กรต่อไปอย่างไรก็ตามคู่มือการจัดการความรู้ขององค์กร (KM) ด้ านการ
พัฒนาข้ อเสนอโครงการวิจยั เพื่อให้ ได้ รับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจยั นี ้ อาจเป็ นประโยชน์ต่อส่วนงานหรื อองค์กรอื่นๆ ได้
เช่นกัน โดยเฉพาะองค์กรที่ลกั ษณะธรรมชาติและบริ บทที่ใกล้ เคียงกันเพื่อใช้ เป็ นแนวทางประกอบในการวางแผนและ
ออกแบบการพัฒนาองค์กรตามความเหมาะสมได้
อย่างไรก็ตามคู่มือการจัดการความรู้ ขององค์กร (KM) นีอ้ าจยังไม่สมบูรณ์ ที่ดีที่สดุ เนื่องจากบริ บทขององค์กร
ั น์) มีการ
ข้ อจํากัด และสภาพแวดล้ อมภายนอก (เช่น นโยบายของประเทศ สภาวะการแข่งขันของโลก กระแสโลกาภิวฒ
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาขึ ้นอยู่กบั สถานการณ์ที่ดําเนินไป ดังนันการนํ
้
าไปประยุกต์ใช้ กบั ประสบการณ์ของบุคคลอย่าง
เหมาะสม และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องในประเด็นมุมมองต่างๆ อย่างมีสว่ นร่วมโดยพร้ อมเพรี ยงกัน จะเป็ นรัฐ
นาวาที่มีพลังในการขับเคลื่อนองค์กรให้ รุดหน้ าสู่สมั ฤทธิผลต่อไปอย่างสมบูรณ์ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุวิสยั ทัศน์ขององค์กร
ต่อไป
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บทนํา
สํานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2548) ได้ ให้ คํานิยามของการจัดการความรู้ ในองค์กรหรื อ
Knowledge Management (KM) ว่าเป็ นขบวนการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึง่ กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล
หรื อเอกสารมาพัฒนาให้ เป็ นระบบทังนี
้ เ้ พื่อให้ ทกุ คนในองค์กรสามารถเข้ าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้ที่มีองค์
ความรู้ รวมทังทํ
้ าให้ เกิดการปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลสัมฤทธิ์ให้ องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขัน
สูงสุดทังนี
้ ้ความรู้ภายในองค์กรมี 2 ประเภทหลักๆคือ
1. Explicit Knowledge (ความรู้ ที่ชดั แจ้ ง) ซึง่ เป็ นความรู้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่างๆเช่นสูตร ทฤษฎี
ตํารา คู่มือต่างๆบางครัง้ เรี ยกความรู้ ประเภทนี ้ว่าความรู้ แบบรู ปธรรมซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ วจะถ่ายทอดออกมาในลักษณะ
การบันทึกแบบลายลักษณ์อกั ษรที่เห็นได้ โดยประจักษ์
2. Tacit Knowledge (ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน) ซึง่ เป็ นความรู้ที่ได้ จากประสบการณ์พรสวรรค์หรื อสัญชาตญาณของแต่ละ
บุคคลในการทําความเข้ าใจในสิ่งต่างๆซึง่ โดยธรรมชาติแล้ วลักษณะขององค์ความรู้ ประเภทนี ้จะเป็ นความรู้ ที่ไม่สามารถ
ถ่ายทอดออกมาเป็ นคําพูดหรื อลายลักษณ์อกั ษรได้ โดยง่ายเช่นทักษะ ประสบการณ์ และกลเม็ด เคล็ดลับในการทํางานให้
ประสบผลสําเร็ จหรื อแนวทางการคิดเชิงวิเคราะห์ เป็ นต้ นซึ่งความรู้ ประเภทนี ้จึงเรี ยกว่าเป็ นความรู้ แบบนามธรรมไม่มีรูป
จําต้ องไม่ได้ หรื อบางทีเรี ยกว่า “abstract” ซึง่ จะตรงกันข้ ามกับลักษณะแบบรูปธรรม “concrete” ทังนี
้ ้การจัดการความรู้
ในองค์กรเป็ นขบวนการรวบรวมองค์ความรู้ ที่มีอยู่ในองค์กรซึง่ กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรื อเอกสารมาพัฒนาให้ เป็ น
ระบบ โดยเฉพาะการรวบรวมองค์ความรู้ที่ฝั่งอยูใ่ นคนซึง่ ปกติแล้ วจับต้ องได้ ยากให้ ถ่ายทอดออกมาเป็ นรูปธรรมมากยิ่งขึ ้น
เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และสืบทอดจากรุ่ นสูร่ ุ่ นโดยประหยัดเวลาและเป็ นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุดในเวลาอันจํากัด ท่ามกลางสถานการณ์การแข่งขันขององค์กรอื่นๆ และสิง่ แวดล้ อมรอบข้ าง
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กระบวนการจัดการความรู้ หรือ “Knowledge Management Process”(สํานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชาติ, 2548)
กระบวนการจัดการความรู้ประกอบด้ วย 7 ขันตอนซึ
้
ง่ ถือเป็ นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะช่วยทําให้ องค์กรเข้ าใจถึง
ขันตอนที
้
่ทําให้ เกิดกระบวนการจัดการความรู้ หรื อพัฒนาการของความรู้ ที่จะเกิดขึ ้นภายในองค์กรโดยที่ขบวนการทัง้ 7
ประกอบด้ วยหลักการดังนี ้
ขันตอน
้
ขัน้ ตอนที่ 1:การบ่งชีค้ วามรู้ โดยพิจารณาว่าวิสยั ทัศน์ พนั ธกิจเป้าหมายของคณะฯคืออะไรและเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย
คณะฯ จําเป็ นต้ องรู้อะไรขณะนี ้คณะฯ มีความรู้อะไรบ้ างอยูใ่ นรูปแบบใดและอยูท่ ี่ใครบ้ าง
ขัน้ ตอนที่ 2:การสร้ างและแสวงหาความรู้โดยการสร้ างความรู้ใหม่แสวงหาความรู้ จากภายนอกเก็บรักษาความรู้เก่าและ
กําจัดความรู้ที่ใช้ ไม่ได้ แล้ วเช่น ความรู้ที่ล้าสมัยนํามาใช้ กบั บริบทปั จจุบนั ไม่ได้ เป็ นต้ น
ขัน้ ตอนที่ 3:การจัดความรู้ให้ เป็ นระบบโดยเป็ นการวางโครงสร้ างความรู้เพื่อเตรี ยมพร้ อมสําหรับการเก็บความรู้ อย่างเป็ น
ระบบในอนาคต
ขัน้ ตอนที่ 4:การประมวลและกลัน่ กรองความรู้ โดยการปรับปรุ งรู ปแบบเอกสารให้ เป็ นมาตรฐานใช้ ภาษาเดียวกันและ
ปรับปรุงเนื ้อหาให้ สมบูรณ์
ขัน้ ตอนที่ 5:การเข้ า ถึง ความรู้ โดยเป็ นการทํ าให้ ผ้ ูใ ช้ ค วามรู้ นัน้ เข้ า ถึงความรู้ ที่ ต้องการได้ ง่ายและสะดวกเช่นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), e-office, หนังสือเวียนบอร์ ดประชาสัมพันธ์โต๊ ะกาแฟ มุมอ่านหนังสือหรื อห้ องสมุด เป็ นต้ น
ขัน้ ตอนที่ 6:การแบ่ง ปั นแลกเปลี่ยนความรู้ โดยสามารถทําได้ ห ลายวิธี การเช่น กรณี ที่เป็ นความรู้ ที่ชัดแจ้ ง (Explicit
Knowledge) คณะฯ อาจจัดทําเป็ นรูปเล่มเอกสาร, การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศหรื อกรณีที่เป็ น Tacit Knowledge อาจ
จัดทําเป็ นระบบทีมข้ ามสายงาน, กิจกรรมกลุม่ คุณภาพและนวัตกรรม, ชุมชนแห่งการเรี ยนรู้, ระบบเพื่อนช่วยเพื่อน (peer
support), ระบบพี่เลี ้ยง (mentor),การสับเปลี่ยนงาน, การยืมตัว, เวทีแลกเปลี่ยนความรู้เป็ นต้ น
ขัน้ ตอนที่ 7:การเรี ยนรู้โดยควรทําให้ การเรี ยนรู้เป็ นส่วนหนึง่ ของงานประจําเช่นเกิดระบบการเรี ยนรู้จากการสร้ างองค์
ความรู้แล้ วนําความรู้ไปใช้ สนับสนุนและส่งเสริมให้ เกิดการเรี ยนรู้และประสบการณ์ใหม่และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง
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กระบวนการในการรวบรวมความรู้ขององค์ กร
กระบวนการรวบรวมองค์ความรู้ ขององค์กร หรื อ knowledge management (KM) ของคณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในด้ าน“การพัฒนาข้ อเสนอโครงการวิจยั เพื่อให้ ได้ รับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจยั ” ในครัง้ นี ้นันเป็
้ น
การรวบความประสบการณ์ ความรู้ และมุมมองจากคณาจารย์นักวิจัยและบุคลากรทัง้ 4 สาขาวิชาชีพของคณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ แก่ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค สาขาวิชากายภาพบําบัด และ
สาขาวิชากิจกรรมบําบัด โดยใช้ วิธีการที่เอือ้ ต่อบริ บทของคณะฯ และบุคลากรของคณะฯ มากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการ
ส่งเสริ มและพัฒนางานวิจยั ของคณะฯ ให้ ความเห็นชอบในการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สถาบัน วิ จัย วิ ท ยาศาสตร์ สุข ภาพ มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ (ศ. เชี่ ย วชาญพิ เ ศษ ดร. นพ. กิ ต ติ พัน ธุ์ ฤกษ์ เ กษม และ
ดร. จิรประภา วิภาษา) มาบรรยายในหัวข้ อที่น่าสนใจและสอดคล้ องกับประเด็น KM ดังกล่าวในหัวข้ อ “How to Write the
Research Proposals for the Successful Research Grants” และ “Sharing Experience from the NIH Grant
Researcher” และ Dr. Sashiko พร้ อมด้ วยคณะทีมวิจยั จาก Akita University, Japan ในหัวข้ อ “International
Collaborations: How to get international grant from business/industrial sectors” อีกทังเพื
้ ่อเป็ นการสร้ างแรง
บันดาลใจให้ แก่ผ้ รู ่ วมการสัมมนาในช่วงเริ่ มต้ นของกิจกรรม เพื่อเป็ นการดึงดูดคณาจารย์นกั วิจยั และบุคลากรให้ มาร่ วม
อบรมสัมมนากัน หลังจากนันจึ
้ งเป็ นการเสวนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ กลุ่มย่อยโดยจัดที่โรงแรมคันทารี่ ฮิลล์เชียงใหม่เพื่อที่ทกุ
คนจากทัง้ 4 สาขาวิชาจะได้ พบปะกัน มีโอกาสรับประทานอาหารร่ วมกัน และมีส่วนร่ วมในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เสนอ
ข้ อคิดเห็น และแบ่งปั นประสบการณ์ร่วมกัน โดยมี modulator ร่วมกับประธานกลุม่ คอยช่วยกระตุ้นให้ เกิดการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ อย่างทั่วถึง โดยบุคลากรสามารถแสดงความเห็นผ่านการบอกเล่า อภิปรายให้ ความเห็น หรื อเขียนข้ อความติด
กระดานความเห็นด้ วยกระดาษ post-it เพื่อให้ ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่สําคัญ ระหว่างนี ้เลขานุการหรื อตัวแทนกลุม่ ได้
จดบันทึกประเด็นการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ จากสมาชิกกลุ่มเพื่อสรุ ปรวบรวม และในช่วงสุดท้ ายของกิจกรรมการ
เสวนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้นนั ้ แต่ละกลุม่ ย่อยจักได้ นําเสนอประเด็นต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกันทังคณะฯ
้
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ประมวลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ขององค์ กร
ประเด็น “ปั ญหาและอุปสรรคในการเขียนข้ อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจยั ของอาจารย์ ร่ ุ นใหม่ ”
ในด้ านประเด็นปั ญหาอุปสรรคที่สําคัญในการเขียนข้ อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจยั นันอาจารย์
้
นกั วิจยั รุ่นใหม่ให้
ความเห็นว่าบางครัง้ แหล่งทุนมักประกาศ theme ของงานวิจยั ที่จะให้ การสนับสนุนไม่ตรงกับความสนใจของนักวิจัย
อย่างไรก็ตามหน้ าที่หนึง่ ของนักวิจยั ที่ดีคือการแสวงหาแหล่งทุนที่ตรงกับความสนใจของตนเป็ นสิ่งที่ควรกระทํา หรื อแม้ แต่
บางครัง้ โดยส่วนมากแล้ วนักวิจยั อาจจะต้ องพยายามปรับความชํานาญของตนให้ เข้ าสอบรับกับหัวข้ อของแหล่งทุนที่จะให้
การสนับสนุนการศึกษาวิจยั ให้ ได้ โดยพยายามหาแง่มมุ ที่มีความเป็ นไปได้ เป็ นต้ น ซึ่งการอ่านผ่านหูผ่านตาและติดตาม
หัวข้ อการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับความสนใจของนักวิจัยอย่างต่อเนื่องมีส่วนช่วยอย่างมากในการเห็นมุมมองหรื อเห็น
แง่มมุ ที่จะสามารถปรับเข้ าหาแหล่งทุนได้
สําหรับอาจารย์นกั วิจยั รุ่ นใหม่ที่ประสบการณ์ยงั น้ อยนันการมี
้
อาจารย์นกั วิจยั พี่เลี ้ยง (mentor) เป็ นที่ปรึกษาใน
ประเด็นต่างๆ นับว่ามีความสําคัญยิ่งในการช่วยย่นระยะเวลาในการลองผิดลองถูก และเป็ นการช่วยพัฒนามุมมองและ
แนวคิดทางการศึกษาวิจัยได้ เป็ นอย่างดี หรื อแม้ แต่การอุทิศตนเข้ าไปช่วยทําวิจยั หรื อเป็ นนักวิจยั ร่ วมกับผู้เชี่ยวชาญใน
เรื่ องที่น่าสนใจก็เป็ นแนวทางที่ดีเช่นกันและเป็ นกุญแจสําคัญที่จะช่วยรับรองความสําเร็ จของผลงานได้ ค่อนข้ างดีทีเดียว
แต่ปัญหาที่นกั วิจยั รุ่ นใหม่มกั ประสบคืออาจารย์นกั วิจยั รุ่ นใหม่มกั จะยังไม่มี connection กับ mentors ในสาขาที่สนใจ
และอาจารย์นกั วิจยั รุ่นใหม่บางท่านจบจากสาขาที่ไม่ตรงกับแขนงวิชาฯ ที่สงั กัดทําให้ ต้องใช้ เวลาค่อนข้ างมากในการเสาะ
แสวงหา mentor นอกจากนี ้การที่มีอาจารย์นกั วิจยั พี่เลี ้ยงที่มีศกั ยภาพมีสว่ นช่วยอย่างมากให้ ประสบความสําเร็จในการ
้
นกั วิจยั พี่เลี ้ยงและกลุ่มวิจยั ในสังกัดให้ แก่อาจารย์นกั วิจยั
ขอทุนจากแหล่งทุนใหญ่ๆ ซึ่งคณะฯ อาจใช้ การแต่งตังอาจารย์
รุ่นใหม่อย่างเป็ นทางการเพื่อส่งเสริ มให้ เกิดการเกื ้อกูลงานวิจยั ที่มีความสนใจร่วมกัน ในขณะเดียวกันอาจารย์นกั วิจยั รุ่ น
ใหม่ควรแสดงถึงความมุ่งมัน่ โดยพยายามเข้ าหาอาจารย์นกั วิจยั พี่เลี ้ยงก่อน เพื่อแสดงความมุ่งมัน่ และความสนใจที่แน่ว
แน่ เป็ นต้ น นอกจากนี ก้ ารทํางานร่ วมกับศาสตราจารย์ อาคันตุกะ (visiting professor), อาจารย์ ผ้ ูเชี่ ยวชาญจาก
ต่างประเทศ เช่น PHPT หรื อ visiting staff (staff exchange) จะมีสว่ นช่วยอย่างมากในการประสบความสําเร็จในการ
ขอรับทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ เช่น ทุน NIH, ทุน Newton fund เป็ นต้ น สําหรับนักวิจยั รุ่ นใหม่การค่อยๆ พัฒนา
ข้ อเสนอโครงการจากทุนวิจยั เล็กๆ หรื อทุนที่มีการแข่งขันไม่มากนักก่อน (เช่น ทุนวิจยั เงินรายได้ คณะฯ) ก็จะช่วยให้ ค้ นุ ชิน
้ นไดนักวิจยั เพื่อสร้ าง track record ใน CV ของ
กับการขอทุนวิจยั สร้ างขวัญกําลังใจ และฝึ กประสบการณ์ตามลําดับขันบั
นักวิจยั ได้ อีกทางหนึ่ง อนึ่งการปิ ดโครงการวิจยั ภายในกรอบระยะเวลา (ไม่ถกู black lists ของผู้คงค้ างส่งรายงานการ
วิจยั ) จะทําให้ ประวัติการทํางานวิจยั ของนักวิจยั มีประวัติที่ดีต่อการสนับสนุนทุนวิจัยด้วยอีกทางหนึ่ง
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นอกจากนี ้อาจารย์นกั วิจยั รุ่นใหม่ได้ ให้ ความเห็นว่าข้ อเสนอโครงการวิจยั บางเรื่ องจําเป็ นต้ องมีแพทย์หรื อนักสถิติ
เป็ นผู้ร่วมทีมเพื่อดูแลความปลอดภัยแก่อาสาสมัคร ช่วยให้ คําแนะนําปรึกษา ออกแบบการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลการ
้ ค้ วามร่ วมมือข้ ามคณะ/สถาบันในฐานะทีมผู้ร่วมวิจยั เช่น คณะแพทยศาสตร์ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
ศึกษาวิจยั ทังนี
สุขภาพ ผู้เชี่ ยวชาญของ PHPT ตลอดจนอาจารย์นักวิจัยพี่เลี ้ยง สามารถช่วยให้ คําแนะนํ าดังกล่าวได้ เช่นกัน หรื อ
การศึกษารู ปแบบของการศึกษาที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกันจากบทความวารสารที่ตีพิมพ์ก่อนหน้ านี ก้ ็สามารถช่วยให้ ได้
แนวทางเช่นเดียวกัน นอกจากนีห้ ากมีการจัดอบรมการออกแบบการศึกษาวิจัยและสถิติทางการแพทย์ หรื อการอบรม
จริ ยธรรมทางการวิจยั /Good clinical practice (GCP) นักวิจยั ควรเข้ ารับการฝึ กอบรมด้ วยเพื่อการเพิ่มพูนความรู้ และ
บันทึกไว้ ในอัตตชีวประวัติ (CV) ของนักวิจยั เอง เช่นเดียวกันกับข้ อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนการศึกษาวิจยั จาก
ต่างประเทศ ควรจําเป็ นต้ องมีการตรวจทานภาษาระดับหนึ่งซึ่งหากนักวิจัยไม่ชํานาญด้ านภาษา การมีผ้ เู ชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศ (เช่น PHPT, visiting professor, staff exchange) อยู่ร่วมทีมวิจยั ก็เป็ นสิ่งที่ดี อย่างไรก็ตามสิ่งที่สําคัญที่สดุ
คือนักวิจยั ควรต้ องเขียนเค้ าโครงการวิจยั ขึน้ มาก่อนเป็ นอันดับแรกและสามารถขออาจารย์นักวิจยั พี่เลี ้ยง/ผู้ร่วมทีมวิจัย
ช่วยพิจารณาให้ ข้อความเห็นเพิ่มเติมได้
ในส่วนเรื่ องข้ อจํากัดของเครื่ องมือครุ ภัณฑ์งานวิจยั ที่มีจํากัดหรื อไม่มีนนั ้ นักวิจัยอาจใช้ ช่องทางความร่ วมมือ
ระหว่างคณะฯ/สถาบัน/MOU ให้ เป็ นประโยชน์ การมีผ้ รู ่วมวิจยั ในหน่วยงานที่มีเครื่ องมือครุภณ
ั ฑ์งานวิจยั หรื อเทคโนโลยีที่
ต้ องการดังกล่าวในทีมวิจยั จะช่วยพัฒนาความร่วมมือร่วมกันและสนับสนุนนโยบายการทํางานแบบบูรณาการระหว่างสห
สาขาวิชาชีพเป็ นอย่างดีได้ ด้วย หากแต่ไม่มีเครื่ องมือครุ ภณ
ั ฑ์/เทคโนโลยีที่ต้องการดังกล่าวจริ งๆ การใช้ วิธีการอื่นหรื อตัว
วัดอื่ นที่ใกล้ เคียงก็อาจเป็ นแนวทางการแก้ ไขได้ อีกช่องทางหนึ่ง ขอเพี ยงนักวิจัยอย่าเพิ่งท้ อ หมดกําลังใจ หรื อจํ ากัด
ความคิดสร้ างสรรค์ของนักวิจยั เพียงเนื่องจากหน่วยงานในสังกัดของนักวิจยั ขาดซึง่ อุปกรณ์ครุภณ
ั ฑ์เครื่ องมือราคาแพง
สําหรับประเด็นที่สําคัญที่สดุ อีกประการหนึ่งคือระยะเวลาในการประกาศให้ ทนุ มีระยะเวลาเตรี ยมตัวเพียงช่วง
ระยะเวลาสันๆ
้ ก่อนการปิ ดรับข้ อเสนอโครงการทําให้ นกั วิจยั เตรี ยมตัวไม่ทนั เนื่องจากการเร่งทําข้ อเสนอโครงการเมื่อทราบ
การประกาศรับข้ อเสนอโครงการนันส่
้ วนมากแล้ วมักจะไม่ทนั หรื อทันหวุดหวิดแบบคุณภาพไม่ดีได้ เนื่องจากเวลาจะกระชัน้
้ อง
ชิดมาก (โดยส่วนใหญ่แล้ วมักจะทราบการประกาศทุนทางหนังสือเวียนเพียง 2 สัปดาห์ ก่อนการปิ ดรับสมัคร) ดังนันต้
เตรี ยมพร้ อมเพื่อพัฒนาข้ อเสนอโครงการไว้ ล่วงหน้ าโดยไม่มีข้ออ้ างอื่น เพราะทําไมหลายๆ คนที่ประสบความสําเร็ จจึง
สามารถทําได้ ทงๆ
ั ้ ที่มีเวลา 24 ชัว่ โมงเท่ากัน
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แนวทางความช่วยเหลือที่อาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ต้องการ
อาจารย์ นักวิจัยรุ่ นใหม่ส่วนใหญ่ ยังไม่มีประสบการณ์ ในการเขี ยนขอทุนวิจัย การจัดอาจารย์ นักวิจัยพี่เลีย้ ง
(mentor) ให้ ช่วยกํากับดูแลให้ ความช่วยเหลือ การจัดสังกัดกลุ่มวิจยั ให้ แก่อาจารย์นกั วิจยั รุ่ นใหม่ การจัดอบรมการเขียน
ขอทุน การจัดอบรมพบปะอาจารย์นกั วิจยั ระดับแนวหน้ าที่มีประสบการณ์และประสบความสําเร็จในการขอทุน จะช่วยให้
อาจารย์นกั วิจยั รุ่ นใหม่เกิดการพัฒนาต้ นแบบ เกิดแนวคิดในการพัฒนาข้ อเสนอโครงการวิจยั เกิดแรงบันดาลใจในการ
แสวงหาทุนวิจยั ให้ ประสบความสําเร็จต่อไป ทังนี
้ ้คณะฯ ควรเพิ่มทุน/งบประมาณสนับสนุนการวิจยั จากภายในคณะฯ เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการทํางานวิจยั ที่มีศกั ยภาพของอาจารย์นกั วิจยั รุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง
ในด้ านสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้ ประสบความสําเร็ จในการเขียนข้ อเสนอโครงการวิจัยนัน้ คณาจารย์นักวิจัยและ
บุคลากรให้ ความเห็นว่าการทบทวนวรรณกรรม (literature review) เพื่อให้ ได้ ประเด็นความรู้ในเรื่ องดังกล่าวให้ ครอบคลุม
และทันสมัย ตรงตามกระแสของความสนใจ หรื อตรงตามความต้ องการของแหล่งทุนเป็ นปั จจัยเกื อ้ หนุนที่สําคัญของ
ความสําเร็จ นอกจากนี ้แล้ วการมีทีมวิจยั ที่ดีมี track record จะช่วยให้ แหล่งทุนมีความมัน่ ใจในตัวโครงการวิจยั เพิ่มมาก
ขึน้ นอกจากนีแ้ ล้ วการเขียนงบประมาณให้ เหมาะสมกับค่าใช้ จ่ายจริ งก็เป็ นสิ่งสําคัญเช่นกันโดยสามารถเรี ยนรู้ ได้ จาก
การศึกษาแบบอย่างข้ อเสนอโครงการที่ประสบความสําเร็จหรื อการปรึกษาจากอาจารย์นกั วิจยั พี่เลี ้ยงที่มีประสบการณ์มา
ก่อนเป็ นต้ น ข้ อเสนอโครงการวิจยั ที่ดีควรมีคําถามการวิจยั ที่ชดั เจน ไม่จําเป็ นต้ องมีวตั ถุประสงค์หลายๆ ข้ อ แต่ควรต้ องมี
ทิศทางที่ชดั เจนของการศึกษาวิจยั เป็ นการศึกษาหรื อเกิดการค้ นพบใหม่ (novel)และควรมีผลกระทบที่ดี (impact) หรื อ
เป็ นประโยชน์ ทังนี
้ ้ timeline ในการปิ ดรับข้ อเสนอโครงการของแหล่งทุนต่างๆ มีความสําคัญ ซึ่งการจัดตารางสรุ ปการ
ประกาศเปิ ดรับข้ อเสนอโครงการวิจยั ของแหล่งทุนต่างๆ และ deadline จึงมีสว่ นช่วยให้ นกั วิจยั วางแผนงานได้ ดีขึ ้น
ทังนี
้ ้นักวิจยั ต้ องตังใจและทุ
้
ม่ เทในการเขียนข้ อเสนอโครงการให้ เรี ยบร้ อย ตรวจเช็คคําผิด และให้ เนื ้อหาครบถ้ วน
สมบูรณ์ ในทุกประเด็นตามหัวข้ อของแบบฟอร์ มของทุน โดยควรอย่างยิ่งที่ขอรับการวิพากษ์ จากผู้ร่วมทีมวิจัยหรื อผู้มี
ประสบการณ์ ม าก่ อ น (peer-reviews) ก่ อ นการส่ ง ยื่ น ข้ อเสนอโครงการวิ จั ย สํ า หรั บ ข้ อเสนอโครงการวิ จัย ที่ เ ป็ น
ภาษาอังกฤษควรต้ องมีการตรวจเช็คภาษาให้ เหมาะสม ทังนี
้ ้หากมีผ้ เู ชี่ยวชาญทางภาษาอยู่ในทีมวิจยั (เช่น ผู้เชี่ยวชาญ
PHPT, ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เช่น visiting professor, visiting staff exchange) ก็จะเป็ นการช่วยพัฒนาเครื อข่าย
ความร่ วมมือและการทํ างานร่ ว มกันระหว่างสถาบัน หากนักวิจัยประสงค์ จะให้ คณะฯ เป็ นผู้ประสานงานกับนักวิจัย
ต่างชาติภายใต้ ความร่วมมือก็สามารถแจ้ งความประสงค์มาได้ เช่นกัน
นอกจากนี ้แล้ วข้ อเสนอโครงการที่ดีควรตระหนักถึงจริ ยธรรมกรรมการศึกษาวิจยั ในมนุษย์หรื อสัตว์/สิ่งแวดล้ อม
ไว้ ด้วย โดยควรขอการรับรองเชิงจริ ยธรรมการศึกษาวิจัยไว้ ก่อนการยื่นขอรั บทุนหรื อระบุให้ ชัดเจนว่าอยู่ระหว่างการ
พิจารณารับรองเชิงจริยธรรมการศึกษาวิจยั ในมนุษย์หรื อในสัตว์ เป็ นต้ น
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กลวิ ธี ที่จะช่วยให้การเขี ยนข้อเสนอโครงการสําหรับขอทุ นวิจัยของอาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่
ประสบความสําเร็จ
ในด้ า นกลเม็ ด เคล็ด ลับ หรื อ กลยุท ธ์ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ป ระสบความสํ า เร็ จ ในการเขี ย นข้ อ เสนอโครงการวิ จัย นัน้
คณาจารย์นกั วิจยั และบุคลากรให้ ความเห็นว่าข้ อเสนอโครงการวิจยั ควรมีความชัดเจน เขียนให้ คนทัว่ ไป (นอกสาขาวิชา)
สามารถอ่านแล้ วเข้ าใจได้ มี วัตถุประสงค์ ที่ชัดเจน มี กระบวนการศึกษาวิจัยที่ชัดเจนเพื่อให้ ได้ มาซึ่งคําตอบตรงตาม
วัตถุประสงค์ เป็ นการวิจัยที่สร้ างผลกระทบและเกิดประโยชน์ เป็ นความรู้ ใหม่ มีความสมบูรณ์ ครบถ้ วนในทุกส่วนของ
เอกสารข้ อเสนอโครงการ ภาษาที่ใช้ เหมาะสมและเข้ าใจได้ ง่าย ทัง้ นี ห้ ัวหน้ าโครงการวิจัยหรื อผู้ร่วมวิจัยควรมี track
record ของผลงานที่ดี และสอดคล้ องกับเรื่ องที่กําลังจะศึกษาวิจยั
ทัง้ นี ค้ วรจัด ให้ นักวิ จัยรุ่ น ใหม่ไ ด้ มี โ อกาสพบปะกับ mentor ที่ นักวิ จัยรุ่ น ใหม่ต้อ งการ โดยอยู่ใ นสาขาความ
เชี่ยวชาญเดียวกัน ตลอดจนการจัด multidisplinary team และสร้ างเวทีให้ พบปะพูดคุยระหว่างนักวิจยั เพื่อการพัฒนา
โจทย์วิจยั ร่วมกัน ตลอดจนเพื่อการบูรณาการทักษะเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์วิจยั ร่วมกัน
นอกจากนี ค้ วรให้ อาจารย์ นักวิจัยพี่เลี ้ยงหรื อเพื่อนร่ วมงานอ่านและวิพากษ์ เพื่อปรับแก้ ก่อนส่งยื่นขอรั บการ
สนับสนุนทุนวิจยั จากแหล่งทุน อนึ่งการฝึ กฝนประสบการณ์ จากการเขียนขอทุนเล็กๆ ก็จะจะช่วยให้ การพัฒนาข้ อเสนอ
โครงการในโครงการใหญ่ๆ ดีขึ ้นตามลําดับ นอกจากนี ้แล้ วนักวิจยั ควรมีประวัติที่ดี (ไม่ค้างการส่งผลงาน หรื อมีงานวิจยั ที่
เลยกําหนดเวลาคงค้ างอยูใ่ นมือเป็ นจํานวนมาก โดยเฉพาะจากแหล่งทุนเดียวกัน)
อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญคือการศึกษา timeline ของการขอทุนวิจยั การเตรี ยมตัวล่วงหน้ าในการพัฒนาข้ อเสนอ
โครงการฯ การยื่นส่งข้ อเสนอโครงการวิจัยให้ ทนั กําหนดระยะเวลาและความสอดคล้ องกับขอบข่ายของแหล่งทุน และ
นักวิจัยไม่ควรย่อท้ อต่อความผิดหวังเมื่อไม่ประสบความสําเร็ จในการได้ รับทุนสนับสนุนการศึกษาค้ นคว้ าวิจัย ควรนํา
ข้ อเสนอแนะจากแหล่งทุน/ผู้ทรงคุณวุฒิมาพิจารณาเพื่อปรับปรุ งพัฒนาข้ อเสนอโครงการต่อไป หรื อศึกษาต้ นแบบจาก
ข้ อเสนอโครงการที่ประสบความสําเร็ จได้ รับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจยั เพื่อใช้ เป็ นแนวทางประกอบการพัฒนาข้ อเสนอ
โครงการของตน
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ข้ อเสนอแนะ
คู่มือการจัดการความรู้ขององค์กร หรื อ knowledge management (KM) ด้ านการพัฒนาข้ อเสนอโครงการวิจยั
เรื่อง “ปัญหา อุปสรรค แนวทางความช่วยเหลือและกลวิธีสู่ความสําเร็จเพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอกสําหรับอาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่” นี ้นัน้ อาจจะยังไม่สมบูรณ์ที่สดุ และอาจมีข้อจํากัดอยู่หลายประการ
อย่างไรก็ตามคู่มือการจัดการความรู้ขององค์กรดังกล่าวได้ เป็ นข้ อมูลที่รวบรวมขึ ้นตามบริ บทขององค์กรในการช่วยให้ เกิด
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ปัญหา อุปสรรค กลเม็ดเคล็ดลับ และสิ่งที่ต้องการการสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาข้ อเสนอ
โครงการวิจยั ของอาจารย์นกั วิจยั รุ่นใหม่เพื่อให้ ประสบความสําเร็จในการรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจยั ของบุคลากรอย่าง
ไม่หยุดยังและต่
้
อยอดไปสูก่ ารแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในเชิงลึกและในประเด็นอื่นๆ ที่สําคัญต่อการพัฒนาองค์กรต่อไป
สําหรับประเด็นด้ านการพัฒนาข้ อเสนอโครงการวิจยั เพื่อให้ ได้ รับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจยั นี ้นัน้ ปั จจัยสําคัญ
คือการบริ หารจัดการด้ านเวลาของนักวิจยั เพื่อให้ มีเวลาในการเขียนพัฒนาข้ อเสนอโครงการให้ สมบูรณ์ ครอบคลุมองค์
ความรู้ (literature search & review) อันนําไปสูข่ ้ อคําถามการวิจยั ที่ดี มีความชัดเจน และเกิดองค์ความรู้ใหม่ มีประโยชน์
และสร้ างผลกระทบสูง มีกระบวนการศึกษาวิจัยที่ดีม่งุ ให้ ได้ มาซึ่งคําตอบตามวัตถุประสงค์ ของการศึกษาวิจัย และมี
มาตรฐานจริ ย ธรรมทางการวิ จัย ในมนุษ ย์ / สัต ว์ โดยก่ อ นการส่ ง ยื่ น ข้ อเสนอโครงการ นัก วิ จัย ควรมี เ วลาให้ ผ้ ูที่ มี
ประสบการณ์ อาจารย์ นักวิ จัยพี่เลี ย้ ง หรื อ เพื่ อ นร่ วมงานช่ว ยตรวจพิจารณาให้ ข้ อเสนอแนะเพื่อ ปรั บปรุ ง ให้ สมบูรณ์
ครอบคลุมก่อน และการลงมือฝึ กปฏิบตั ิเรี ยนรู้การเขียนข้ อเสนอโครงการกับทีมวิจยั และผู้มีประสบการณ์เป็ นปั จจัยสําคัญ
สู่ความสําเร็ จ โดยควรเสริ มการฝึ กเขียนงบประมาณโครงการวิจัย การให้ ความสําคัญของผลงานและประสบการณ์ ใน
track record ของผู้วิจยั และทีมวิจยั (CV) เป็ นต้ น
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ภาคผนวก
ประมวลข้ อความเห็นหลัก ประเด็นแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ด้าน “ปั ญหา อุปสรรค แนวทางความช่ วยเหลือและกลวิธี
สู่ความสําเร็จเพื่อให้ ได้ รับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากแหล่ งทุนภายนอก สําหรั บอาจารย์ นักวิจัยรุ่ นใหม่
(ประสบการณ์ และมุมมองจากคณาจารย์ นักวิจัย)”
1. ท่ านคิดว่ าอะไรที่เป็ นปั ญหาและอุปสรรคในการเขียนข้ อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยของอาจารย์ ร่ ุ นใหม่ ?
- โจทย์วิจยั ที่ตงไว้
ั ้ ไม่ตรงกับ Focus/Theme ที่แหล่งทุนกําหนด
- โจทย์วิจยั เป็ นแนวกึง่ บังคับ(โจทย์วิจยั ไม่ตรงกับตนเองแต่จําเป็ นต้ องทํา)
- ไม่ทราบแนวทางนโยบายของแหล่งทุนที่ชดั เจน
- ขาดเครื อข่ายที่ติดต่อกับแหล่งทุนโดยตรง
- อาจารย์นกั วิจยั รุ่นใหม่ ไม่มี connection กับ Mentor
- มักจะไม่ได้ รับทุนใหญ่ๆ เนื่องจากไม่ร้ ูจกั คุ้นเคยกับ mentor ในสาขาที่สนใจ
- การออกแบบงานวิจยั เนื่องจากนักวิจยั มีประสบการณ์น้อย ดังนัน้ ควรมี Mentor ที่ช่วยชี ้แนวทางให้ ได้
- การไม่มีประสบการณ์ ไม่ร้ ูวิธีการเขียนขอทุน ทําให้ ไม่ประสบผลสําเร็จในการขอทุน
- อาจารย์รุ่นใหม่บางท่าน จบจากสาขาที่ไม่ตรงกับแขนงวิชาฯที่สงั กัด
- ระยะเวลาในการประกาศให้ ทนุ มีเพียงช่วงระยะเวลาสันๆ
้ ทําให้ นกั วิจยั เตรี ยมตัวไม่ทนั
- ขาดแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ เป็ นผู้ร่วมวิจยั
- ขาดนักสถิติ
- ปั ญหาในด้ านการวิเคราะห์ Research Methodology และสถิติ หากมีการออกแบบงานวิจยั ไม่ดี ก็ทําให้ พลาด
โอกาสในการรับทุน
- มีปัญหาด้ านภาษาสําหรับทุนวิจยั จากต่างประเทศ
- ปั ญหาเรื่ องภาษา หากเป็ นงานวิจยั ระดับนานาชาติ มีความจําเป็ นต้ องมีพี่เลี ้ยงเพื่อช่วยเหลือด้ าน
ภาษาต่างประเทศ
- ขาดเครื่ องมือวิจยั งบประมาณจํากัด หรื อหาแหล่งงบประมาณในการจัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์ไม่ได้
- ไม่มีเครื่ องมือวิจยั ด้ าน OT/PT เนื่องจากคณะฯ มีงบประมาณจํากัด ทุนวิจยั ไม่เอื ้อให้ ซื ้อเครื่ องมือได้ จึงไม่
สามารถทํางานวิจยั ระดับแนวหน้ าได้

2. ท่ านคิดว่ าอะไรคือแนวทางความช่ วยเหลือที่ท่าน (อาจารย์ นักวิจัยรุ่ นใหม่ ) ต้ องการ
- จัดให้ มี Mentor ที่ตรงกับโจทย์วิจยั
- สร้ างความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจยั กับ Mentor
- ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรื อหา Mentor ที่เชี่ยวชาญตรงกับเรื่ องที่จะศึกษาวิจยั
- อยากให้ มีเครื อข่ายที่บอกได้ วา่ มีธีมที่ต้องการลงลึกในงานวิจยั แค่ไหน ควรมี specialist ใดบ้ าง
- อยากให้ มีเวทีที่ได้ พบปะนักวิจยั ระดับแนวหน้ าเช่น นักวิจยั ทุน สกว.
- อยากให้ มีเวทีที่ได้ พบปะนักวิจยั ระดับแนวหน้ า
- คณะฯ ควรจัดให้ ผ้ มู ีประสบการณ์ที่ได้ รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกมาเป็ นที่ปรึกษาหรื อเป็ นผู้ร่วมวิจยั ด้ วย
- ต้ องมีแหล่งข้ อมูลที่ทราบนโยบาย (รู้จกั คนภายในแหล่งทุน)
- คณะควรจัดทํา timeline พร้ อมการแจ้ งเตือนนักวิจยั
- ต้ องการให้ คณะมีนกั สถิติช่วยเหลือ
- มองหานักสถิติชนสู
ั ้ งให้ กบั นักวิจยั
- หา native speaker มาช่วยงานด้ านการขอทุนวิจยั
- คณะฯ ควรสนับสนุนทุนวิจยั ที่ม่งุ เน้ นการพัฒนาเครื่ องมือประเมินต่างๆ ให้ มากขึ ้น เพื่อช่วยแก้ ปัญหาการขาด
แคลนเครื่ องมือวิจยั ด้ าน OT/PT
- คณะฯ ควรให้ งบประมาณในการจัดสรรจํานวนทุนภายในให้ มากขึ ้น เพื่อให้ สามารถทําการวิจยั ต่อยอดจาก
แหล่งทุนภายนอก

3.ท่ านคิดว่ าอะไรเป็ นกลเม็ดเคล็ดลับหรื อกลยุทธ์ ท่ จี ะช่ วยให้ การเขียนข้ อเสนอโครงการสําหรั บขอทุนวิจัยของ
อาจารย์ นักวิจัยรุ่ นใหม่ ประสบความสําเร็จ?
-

เขียนให้ ตรงกับวัตถุประสงค์ของแหล่งทุน
mentor ที่มีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับในวงการนัน้ ๆ
เขียนให้ กระชับและเข้ าใจง่าย
ทราบวัตถุประสงค์ของทุนแต่ละทุนว่าเน้ นการให้ นํ ้าหนักไปทางด้ านใด
วิธีการเขียนที่โดนใจ และอาจารย์พี่เลี ้ยง
ความสามารถในการเขียนให้ เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้ จากงานวิจยั ความสมบูรณ์ของเอกสารทุกส่วน
การให้ ผ้ อู ื่นช่วยอ่านและให้ ข้อเสนอแนะ
เทคนิควิธีการเขียน ภาษาที่ใช้ รวมถึงความน่าสนใจของงานวิจยั
หัวหน้ าทีมวิจยั มีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับในวงกว้ าง
ต้ องทราบวัตถุประสงค์และขอบเขตของทุนวิจยั อย่างชัดเจนมีผลลัพธ์ที่ก่อให้ เกิดประโยชน์ในวงกว้ างและทําได้
จริง
หัวข้ อวิจยั ที่น่าสนใจ ผลที่ได้ เป็ นประโยชน์ตอ่ มาก เป็ นความรู้ใหม่
mentor ที่มีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับในวงการนัน้ ๆ
ทราบวัตถุประสงค์ของทุนแต่ละทุนว่าเน้ นการให้ นํ ้าหนักไปทางด้ านใด
การมี mentor
เวลา
ความเข้ าใจ และความสามารถในการเชื่อมโยงระหว่างเรื่ องที่สนใจและกรอบการวิจยั และวัตถุประสงค์ของทุนที่
จะมีให้

