การจัดการความรู้ ด้านการวิจัย
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
ครั้งที่ 2
วันที่ 8 ธันวาคม 2557
ประเด็นพูดคุย : การติดตามข้ อมูลข่ าวสารจากแหล่ งทุนภายในและภายนอก

เริ่มการประชุ มเวลา 14.30 น.
- สื บเนื่ องจากการประชุ มครั้งที่ 1 เพื่อสกัดความรู ้ดา้ นการวิจยั และได้มีการแต่งตั้งนางสาวสุ ภาพร
เท่าบุรี คณะอนุกรรมการภาคีเครื อข่ายวิจยั มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเป็ นประธานในการสกัดความรู ้น้ นั
โดยในการประชุ มครั้งนี้ ประธานในที่ประชุ มได้สรุ ปประเด็นการพูดคุยจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ครั้งที่ 1 เกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกโดยแนวทาง
ในการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนนั้นจะมีความคล้ายคลึงกันในรายละเอียดของข้อเสนอโครงการ
ซึ่ งจุ ดนี้ จะทาให้นักวิจยั ทั้ง ที่ มีประสบการณ์ และไม่มี ประสบการณ์ สามารถใช้แนวทางในการเขี ยนเป็ น
แบบอย่างได้ เพียงแต่ตอ้ งปรับรายละเอียดของข้อเสนอโครงการแต่ละเรื่ องแต่ละประเด็นใหม่โดยอาจยึด
โครงสร้างเดิมเป็ นแนวทาง
- ประธาน KM ได้เริ่ มพูดคุยประเด็นการจัดการความรู ้ครั้งที่ 2 โดยประเด็นที่พูดคุยในครั้งนี้ ได้แก่
การติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งทุนภายในและแหล่งทุนภายนอกโดยประธานในที่ประชุมได้เปิ ดโอกาส
ให้คณะกรรมการการจัดการความรู ้ดา้ นการวิจยั ได้พดู คุยโดยเริ่ มจาก
-อาจารย์ปรี ชา คามาดี จากวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยองกล่าวว่าการค้นหาแหลงทุนในปั จจุบนั ทา
ได้อย่างสะดวก เนื่องจากองค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างเห็นความสาคัญและการนาผลของการวิจยั
ไปใช้เ พื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและพัฒนาองค์การ จากประสบการณ์ ใ นการเป็ นนักวิจยั ของ
วิทยาลัยฯ ในแต่ละปี การศึกษาจะมีหน่วยงานเอกชนส่ งเอกสารเพื่อสนับสนุ นงบประมาณในการศึกษาวิจยั
มาให้ ซึ่ ง บุ ค ลากรต่ า งให้ค วามสนใจเป็ นอย่า งมาก เพราะเนื่ องจากได้รับ การสนับ สนุ นจากหน่ วยงาน
ภายนอกแล้ว หลังจากที่ดาเนินการโครงการเสร็ จสิ้ นทางวิทยาลัยฯ ยังให้ขวัญกาลังใจเพิ่มเติมอีกด้วย
- อาจารย์พฒั นะ จากสถาบันเทคโนโลยีการบินได้บอกถึงแหล่งทุนที่ตนเองเคยมีประสบการณ์ใน
การขอทุน ซึ่ งจริ งๆ แล้วในการขอทุนการศึกษาวิจยั นั้นสามารถทาร่ วมกับบุคคลภายนอกหน่วยงานเช่น ใน
อดีตที่ตนเองปฏิบตั ิงานอยูท่ ี่มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้มีการขอทุนร่ วมกับอาจารย์ประจาภาควิชานิ เทศศาสตร์
ในการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนจากหน่วยงานของ สสส. ซึ่ งก็ถือว่าเป็ นแนวทางในการหาแหล่ง
ทุน ซี่ งอย่างไรก็ตามสิ่ งที่นกั วิจยั รุ่ นใหม่ ที่ยงั ไม่มีประสบการณ์ในการขอทุนอาจเริ่ มจากการศึกษางานวิจยั
และเขียนข้อเสนอโครงการจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย ซึ่ งโอกาสที่จะได้รับพิจารณาทุนสนับสนุ น

โครงการก็จะมีมากขึ้น และเมื่อเกิ ดความเชี่ ยวชาญและความชานาญ ก็ดาเนิ นการเขียนข้อเสนอจากแหล่ง
ภายนอก และที่สาคัญการสร้ างเครื อข่ายสาหรับนักวิจยั ทั้งในสถาบันเดี ยวกันหรื อต่างสถาบันการศึกษาก็
ล้วนมีความจาเป็ นอย่างมาก
- อาจารย์บุญญวัฒน์ จากสถาบันเทคโนโลยีการบิน กล่าวว่าเมื่อพูดถึ งแหล่ งทุนที่ สนับสนุ นการ
ศึกษาวิจยั ในปั จจุ บนั มี อยู่มากมาย ซึ่ งมี ท้ งั แหล่ งทุ นในประเทศแหล่ งทุ นในต่างประเทศที่ เปิ ดโอกาสให้
นักวิจยั ที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ ดา้ นต่างๆ
- อาจารย์นรรธพงศ์ ใครเครื อ จาก ว.เฉลิ มกาญจนาระยอง กล่าวว่าจากประสบการณ์ ของตนเอง
ก่อนที่จะเข้าเปลี่ ยนอาชี พมาเป็ นอาจารย์ผูส้ อนด้านรัฐศาสตร์ น้ นั ได้รับราชการทหารเป็ นหน่ วยพยาบาล
และมี เครื อข่ายของผูป้ ระกอบอาชี พด้านการแพทย์และสาธารณสุ ขเป็ นจานวนมาก ซึ่ งในอดี ตที่ ผ่านมา
ตนเองได้มีโอกาสเป็ นผูช้ ่วยนักวิจยั ในการศึกษาวิจยั ของกลุ่มบุคคลที่รู้จกั ที่ได้มีการเขียนโครงการเพื่อขอรับ
ทุ น จากหน่ ว ยงานด้า นสาธารณสุ ข จนกระทั่ง ถึ ง ปั จ จุ บ นั ก็ เ ริ่ ม ที่ จ ะมี ค วามสามารถที่ จ ะเขี ย นข้อ เสนอ
โครงการเพื่อขอวิจยั ร่ วม นอกจากนี้ การสื บค้นข้อมูลแหล่ งทุนของตนจะเน้นไปที่ หน่ วยงานราชการเป็ น
ส่ วนใหญ่ เนื่องจากมีนกั ศึกษาที่ศึกษาอยูท่ ี่วทิ ยาลัยฯ นั้นเป็ นผูบ้ ริ หารในองค์การของรัฐมากมายทาให้ทราบ
ความเคลื่อนไหวของแหล่งทุน
- อาจารย์วรรษมนต์ สันติศิริ จากสถาบันเทคโนโลยีการบิน กล่าวว่า ตนเองเป็ นผูท้ ี่ชอบค้นคว้าหา
ข้อมูลใน Social Network ต่างๆ ดังนั้นการเข้าถึ งแหล่ งทุ นของตนก็จะเป็ นการรั บรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารจาก
เว็บไซต์ ของหน่วยงานต่างๆ ที่เปิ ดรับข้อเสนอในการสนับสนุนให้ทุนด้านการศึกษาวิจยั
- อาจารย์ธารงค์ เจียมทองอรุ ณ จากสถาบันเทคโนโลยีการบินกล่าวว่า ในช่วงที่ผา่ นมาการติดตาม
แหล่งทุนของตนเองนั้นทาโดยการดูจากเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย ซึ่ งเป็ นการประกาศข้อมูลข่าวสารจาก
สานักวิจยั และพัฒนา และนอกจากนี้ ยงั พยายามติ ดตามจากบอร์ ดประชาสัมพันธ์ของทางสานักวิจยั และ
พัฒนาที่มีการติดประกาศอย่างต่อเนื่อง
- อาจารย์สมพงษ์ อัศวริ ยธิปัติ จากสถาบันเทคโนโลยีการบิน กล่าวว่าการสื บค้นข้อมูลข่าวสารของ
ตนนั้นทาได้โดยการติดตามจากการประกาศของมหาวิทยาลัยโดยเข้าไปติดตามข้อมูลจากข่าวงาน
ประชาสัมพันธ์งานวิจยั ของสานักวิจยั และพัฒนาซึ่ งจะมีการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนอย่างต่อเนื่องทั้งแหล่ง
ทุนภายในและแหล่งทุนภายนอก นอกจากนี้ในช่วงเวลาต่างๆจะมีการสอบถามกับเครื อข่ายของกลุ่มอาจารย์
ที่อยูใ่ นสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่ามีแหล่งทุนใดบ้างที่มีความน่าสนใจและในบางครั้งได้มีการ
ติดต่อจากหน่วยงานภายนอกที่มีความต้องการให้การสนับสนุนการศึกษางานวิจยั โดยตรงทาการติดต่อผ่าน
สถาบันฯเข้ามา ซึ่ งเมื่อพิจารณาแล้วพบว่าข่าวสารหรื อข้อมูลของแหล่งแทน หากนักวิจยั สนใจสามารถ
ติดตามข้อมูลข่าวสารของแหล่งทุนได้อย่างหลากหลายและมีความสะดวกเป็ นอย่างมาก
- อาจารย์นพอนันต์ จากสถาบันเทคโนโลยีการบิน ได้กล่าวว่าจากการลงพื้นที่ในการประชุมร่ วมกับ
หน่วยงานเทศบาลตาบลบางพระ ซึ่ งแหล่งข้อมูลจากชุมชนได้มีการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่งทุน
ที่เป็ นเครื อข่ายอย่างต่อเนื่ อง แต่เนื่ องจากเป็ นแหล่งทุนที่นกั วิจยั ไม่เชี่ยวชาญซึ่ งส่ วนใหญ่ที่พบมักเป็ นแหล่ง

ทุนด้านวิทยาศาสตร์ จึงทาให้ไม่สามารถเขียนข้อเสนอเพื่อการขอทุนได้เนื่ องจากไม่มีความรู ้และความ
ชานาญ
- อาจารย์สุภาพร เท่าบุรี จากวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยองและการทางานในส่ วนของ
คณะอนุกรรมการภาคีเครื อข่ายงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก พบว่าการค้นหาติดตามข้อมูล
ข่าวสารจากแหล่งทุนของตนนั้นโดยปกติจะมีอยูห่ ลากหลายช่องทางเช่น การรับแจ้งแหล่งทุนจาก
มหาวิทยาลัยบูรพาในการแจ้งทุนจาก สกว. ซึ่ งเป็ นแหล่งทุนที่มอบให้กบั มหาวิทยาลัยเครื อข่ายในภาค
ตะวันออก นอกจากนี้จากการที่ตนเองกาลังศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาเอกจะได้รับข้อมูลข่าวสารจากอาจารย์
ผูส้ อนอยูอ่ ย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้ทางท่านรองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารที่วทิ ยาลัยฯ ซึ่ งดูแลงานด้านวิจยั อยูห่ าก
มีข่าวสารการวิจยั จากแหล่งทุนก็จะดาเนิ นการเรี ยกประชุมชี้แจงข้อมูลจากแหล่งทุนให้กบั บุคลากรได้ทราบ
สรุ ป
การติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งทุนภายในและภายนอก จากประเด็นการพูดคุยเพื่อสกัดความรู ้
ในเรื่ องของแหล่งข้อมูลข่าวสารผลปรากฎว่าแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกนักวิจยั
สามารถติ ด ตามข้อ มู ล ข่ า วสารได้จ ากทางเว็บ ไซด์ ข องมหาวิ ท ยาลัย โดยส านัก วิ จ ัย และพัฒ นาจะเป็ น
ผูด้ าเนินการแจ้ง ซึ่ งในการแจ้งดังกล่าวจะเป็ นงบประมาณใน 2 ส่ วนคือ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ
รายได้ นอกจากนี้ แหล่งทุนอื่นๆ สามารถเข้าเว็บไซด์ของหน่ วยงานที่เป็ นผูใ้ ห้ทุนได้แต่นกั วิจยั ต้องติดตาม
ข้อมูลจากแหล่งทุนด้วยตนเอง
ปิ ดประชุมเวลา 16.00 น.

