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บทนำ
การเขียนบทความวิจัย หมายถึง งานเขียนที่นักวิจัยหรือผู้เขียน เขียนขึ้นจากงานวิจัยของตนเองโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอเผยแพร่งานวิจัยให้นักวิชาการหรือนักวิจัยในสาขาวิชาการ หรือวิชาชีพเดียวกันได้รับรู้
โดยเขียนให้มีขนาดความยาวภายใต้เงื่อนไขที่วารสารทางวิชาการประสงค์จะลงตีพิมพ์กาหนดไว้ ดังนั้น การเขียน
บทความวิจัย เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จึงถือว่ามีบทบาทสาคัญ
ต่อแวดวงการศึกษาอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นวิธีการที่จะนาเสนอผลงานวิชาการออกสู่สาธารณะชนได้
อย่างกว้างขวาง มีส่วนเสริมให้สังคมได้รับรู้ถึงปัญหากฎหมายที่กระทบต่อสิทธิหรือเป็นอุปสรรคต่อหน้าที่ของ
ประชาชนบางมิติทางสังคม เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้ภาครัฐให้ความสนใจนาความรู้จากการค้นคว้าวิจัยของนักวิจัย
ไปใช้ในการพัฒนากฎหมายให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมมากยิ่งขึ้น และถือเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งหากบทความ
วิจัยของตนได้รับการยอมรับจากกองบรรณาธิการของวารสาร
เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเติบโตอย่างยั่งยืน เป้าประสงค์ที่ 2.1 ระบบบริหารจัดการมีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล กลยุทธิ์ที่ 2.1.3 พัฒนาระบบและ
กลไกบริห ารงานบุคคลเพื่อบริ หารอัตรากาลั งคน การจัดการ และพัฒนาขีดความสามารถเชิงสมรรถนะของ
บุคลากรและผู้นาทุกระดับ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ คณะนิติศาสตร์ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการจัดการความรู้เนื่องจากเป็นเครื่องมือในการจัดระบบองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลที่เกิดจากประสบการณ์
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล และความรู้ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานมาบันทึกในรูปแบบของเอกสาร เพื่อให้ทุก
คนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ และพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึง่ ในปีการศึกษา 2559 นี้ คณะนิติศาสตร์
ได้รับการสนับสนุนจากสานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝ่ายงานจัดการความรู้ ได้ในความรู้ด้านวิธีก ารดาเนินงาน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ถูกต้อง สามารถนาไปปฏิบัติได้จริงและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ตามหัวข้อความรู้ที่
ระบุไว้ตั้งแต่ต้น
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แรงบันดาลใจ/สถานการณ์ปัญหา
คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยพำยัพ ได้ระบุหัวข้อองค์ควำมรู้ด้ำนกำรวิจัย : เทคนิคแนวทำงกำรเขียน
กำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัย มำจำกคณะกรรมกำรจัดทำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ประจำปี 2560 ได้ร่วมกัน
ประชุมกับคณำจำรย์ คณะนิติศำสตร์ทั้งหมด เพื่อร่วมกันเลือกองค์ควำมรู้จำกอำจำรย์ที่ มีประสบกำรณ์ หรือมี
ผลงำนด้ำนกำรวิจัย เนื่องจำกคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยพำยัพ มีควำมเห็นว่ำองค์ควำมรู้นี้มีควำมสำคัญมำก
เพรำะบทควำมวิจัยเป็นงำนเขียนที่ถูกเรียบเรียงขึ้นจำกผลกำรศึกษำวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยมุ่งนำเสนอเทคนิค
กำรขอทุนวิจัย อย่ำงไร ให้ได้ไปต่ำงประเทศ ซึง่ มีส่วนประกอบและวิธีเขียนที่ต้องใช้ทักษะ จึงจะสำมำรถส่งผลต่อ
กำรนำไปใช้อย่ำงกว้ำงขวำงได้ต่อไป ดังนั้น กำรจะทำให้กำรเขียนผลงำนด้ำนกำรวิจัยเป็นงำนเขียนที่ดี มีคุณภำพ
น่ำเชื่อถือ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจ จึงต้องอำศัยทักษะจำกผู้มีประสบกำรณ์
นอกจำกนี้ ยั ง เป็ น พัน ธกิ จ หนึ่ งของสถำบัน อุด มศึก ษำ มหำวิ ทยำลั ย พำยั พจึ งให้ ค วำมส ำคั ญ กั บกำร
สนับสนุนให้บุคลำกรทำงำนวิจัยมำกขึ้น ด้วยเหตุนี้กำรเขียนผลงำนด้ำนกำรวิจัยจึงมีส่วนสำคัญ
ด้วยเหตุนี้กำรจัดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง ““เทคนิค กำรขอทุนวิจัย อย่ำงไร ให้ได้ไปต่ำงประเทศ” จึง
เป็นกำรประมวลควำมรู้และประสบกำรณ์จำกอำจำรย์ที่มีประสบกำรณ์กำรเขียนผลงำนด้ำนกำรวิจัยภำยในคณะ
นิติศำสตร์ มำเป็นแนวทำงให้อำจำรย์ภำยในคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยพำยัพ ที่ต้องกำรเทคนิค กำรขอทุนวิจัย
อย่ำงไร ให้ได้ไปต่ำงประเทศ แต่ยังขำดประสบกำรณ์ ได้เรียนรู้ ส่งผลต่อกำรพัฒนำทักษะควำมสำมำรถในกำร
เขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัย กำรขอทุนวิจัยไปต่ำงประเทศได้
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แผนการจัดการความรู้ (ตามหัวเรือ่ ง)
แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วนงำน : คณะนิติศำสตร์
ขอบเขต KM : “เทคนิค กำรขอทุนวิจัย อย่ำงไร ให้ได้ไปต่ำงประเทศ”
เป้ำหมำย KM (Desired State) : อำจำรย์ของคณะฯ สำมำรถนำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกำรเขียน
ข้อเสนอโครงกำรวิจัยกำรขอทุนวิจัย อย่ำงไร ให้ได้ไปต่ำงประเทศ
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม :
1. อำจำรย์ประจำสำมำรถนำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัย กำรขอ
ทุนวิจัย อย่ำงไร ให้ได้ไปต่ำงประเทศ
2. อำจำรย์ประจำที่มีควำมสนใจในกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัย เทคนิค กำรขอทุนวิจัยให้ได้ไป
ต่ำงประเทศ แต่ขำดประสบกำรณ์ ในปีกำรศึกษำ 2560
ลำดับ

1

2

กิจกรรม
กำรประชุมคณะกรรมกำร
จัดทำแผนกำรจัดกำรควำมรู้
คณะนิติศำสตร์เพื่อระดม
ควำมคิดในกำรคัดเลือก
หัวข้อที่สำคัญในกำรจัดจำ
แผนกำรจัดกำรควำมรู้ซงึ่
ได้แก่
“เทคนิค กำรขอทุนวิจัย
อย่ำงไร ให้ได้ไป
ต่ำงประเทศ”
ค้นหำผู้มที ักษะควำมรู้
เทคนิค กำรขอทุนวิจัย
อย่ำงไร ให้ได้ไปต่ำงประเทศ
ซึ่งคณะกรรมกำรได้เสนอ
ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต
และ ผศ.ดร. เขตไท ลังกำร์
พินธุ์ ที่มีประสบกำรณ์ในด้ำน
กำรขอทุนวิจัยไปต่ำงประเทศ

ระยะเวลำ
20 กันยำยน
2560

ตัวชี้วัด
คณะกรรมกำรฯ มีส่วน
ร่วมในกำรกำหนด
ประเด็นควำมรู้ที่
สอดคล้องกับเป้ำหมำย
ที่กำหนด

เป้ำหมำย
อย่ำงน้อย ร้อย
ละ 80 ของ
คณะกรรมกำร
จัดทำแผนกำร
จัดกำรควำมรู้
คณะ
นิติศำสตร์
ทั้งหมด

- 19 ธันวำคม
2560
-17 มกรำคม
2561
- 7 กุมภำพันธ์
2561 และ
- 21 กุมภำพันธ์
2561

จัดกิจกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้จำนวน
4 ครั้ง โดยให้
ผศ.ดร.สัญลักข์
ปัญวัฒนลิขิต เป็น
ประธำนกลุ่ม และให้
คณำจำรย์ที่มคี วำม
สนใจเข้ำร่วมกิจกรรม
เพื่อให้ได้องค์ควำมรู้
ด้ำนกำรขอทุนวิจัยไป
ต่ำงประเทศ

อย่ำงน้อย 5
คน ขึน้ ไปและ
ทุกคนทีเ่ ข้ำ
ร่วมกิจกรรม
ได้เสนอ
ควำมรูแ้ ละได้
แสดงควำม
คิดเห็นทุก
กิจกรรมทีจ่ ัด

งบประมำณ

-

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมกำร
จัดทำแผนกำร
จัดกำรควำมรู้คณะ
นิติศำสตร์

สถำนะ

คณะกรรมกำร
จัดทำแผนกำร
จัดกำรควำมรู้คณะ
นิติศำสตร์

บุคลำกรในคณะ
นิติศำสตร์ มี
ส่วนร่วมในกำร
แลกเปลีย่ น
เรียนรู้
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วนงำน : คณะนิติศำสตร์
ขอบเขต KM : “เทคนิค กำรขอทุนวิจัย อย่ำงไร ให้ได้ไปต่ำงประเทศ”
เป้ำหมำย KM (Desired State) : สำมำรถนำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกำรเขียนข้อเสนอ
โครงกำรวิจัยกำรขอทุนวิจัย อย่ำงไร ให้ได้ไปต่ำงประเทศ
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม :
1.
อำจำรย์ประจำสำมำรถนำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัย
กำรขอทุนวิจัย อย่ำงไร ให้ได้ไปต่ำงประเทศ
2.
อำจำรย์ประจำที่มีควำมสนใจในกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัย เทคนิค กำรขอทุนวิจัยให้ได้
ไปต่ำงประเทศ แต่ขำดประสบกำรณ์ ในปีกำรศึกษำ 2560
ลำดับ

3

4

5

กิจกรรม
เลขำนุกำรของกลุ่มสรุป
ควำมรู้ตำมประเด็นและ
จัดหมวดหมู่ควำมรู้จำก
กิจกรรมแลกเปลีย่ น
เรียนรู้

ระยะเวลำ
27
กุมภำพันธ์
2561

กำรประมวลและ
กลั่นกรองควำมรู้
พิจำรณำเนื้อหำควำม
ถูกต้องขององค์ควำมรู้
โดยผู้เชี่ยวชำญ และ
จัดทำเป็นเล่มควำมรู้
กำรเข้ำถึงควำมรู้นำองค์
ควำมรู้ประชำสัมพันธ์ให้
บุคลำกรภำยในคณะ
รับทรำบ

26-30

ตัวชี้วัด
เอกสำรสรุปควำมรู้
ตำมประเด็นควำมรู้

เป้ำหมำย
ได้เอกสำร
ควำมรู้
ครบถ้วนตำม
ประเด็นที่
กำหนด

เล่มควำมรู้

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมกำร
จัดทำแผนกำร
จัดกำรควำมรู้คณะ
นิติศำสตร์

สถำนะ
คณะกรรมกำร
จัดทำแผนกำร
จัดกำรควำมรู้คณะ
นิติศำสตร์

1 เล่ม

คณะกรรมกำร
จัดทำแผนกำร
จัดกำรควำมรู้คณะ
นิติศำสตร์

คณะกรรมกำร
จัดทำแผนกำร
จัดกำรควำมรู้คณะ
นิติศำสตร์

มีกำรเผยแพร่องค์
ควำมรู้บนฐำนควำมรู้
ของมหำวิทยำลัยแจ้ง
ในที่ประชุมคณะ
เพื่อให้บคุ ลำกร
รับทรำบ

ภำยใน 1
สัปดำห์
หลังจำกได้เล่ม
ควำมรู้ฉบับ
สมบูรณ์มีวำระ
แจ้งให้
บุคลำกรได้รับ
ทรำบถึง
ช่องทำงในกำร
เข้ำถึงควำมรู้

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

จัดทาแผนการ

จัดทาแผนการ

จัดการความรู้คณะ

จัดการความรู้คณะ

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

มีนาคม 2561

23-27
เมษำยน
2561

งบประมำณ
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วนงำน : คณะนิติศำสตร์
ขอบเขต KM : “เทคนิค กำรขอทุนวิจัย อย่ำงไร ให้ได้ไปต่ำงประเทศ”
เป้ำหมำย KM (Desired State) : สำมำรถนำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกำรเขียนข้อเสนอ
โครงกำรวิจัยกำรขอทุนวิจัย อย่ำงไร ให้ได้ไปต่ำงประเทศ
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม :
1.
อำจำรย์ประจำสำมำรถนำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกำรเขียนข้อเสนอ
โครงกำรวิจัย กำรขอทุนวิจัย อย่ำงไร ให้ได้ไปต่ำงประเทศ
2.
อำจำรย์ประจำที่มีควำมสนใจในกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัย เทคนิค กำรขอทุนวิจัยให้ได้
ไปต่ำงประเทศ แต่ขำดประสบกำรณ์ ในปีกำรศึกษำ 2560
ลำดับ
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7

กิจกรรม
กำรแบ่งปันแลกเปลีย่ นควำมรู้
จัดกิจกรรม แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภำยในคณะวิชำ

ระยะเวลำ
30 เมษำยน
2561

กำรนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำร
เขียนเค้ำโครงข้อเสนอเพื่อขอ
ทุนวิจัยมำปรับใช้ไปใช้
ประโยชน์ในกำรเขียนเค้ำ
โครงข้อเสนอเพื่อขอทุนวิจัย
ให้ได้ไปต่ำงประเทศ

1 ภำค
กำรศึกษำ

ตัวชี้วัด
มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรีนนรู้ให้กบั บุคลำกร
ภำยในคณะโดยเป็น
วำระหนึ่งในกำรประชุม
คณำจำรย์ โดยให้
เลขำนุกำรทีป่ ระชุม
ร่วมกับประธำนของแต่
ละกลุ่มร่วมกำร
บรรยำยควำมรู้ที่ได้รับ
ให้คณำจำรย์ทุกท่ำนฟัง
จำนวนอำจำรย์ที่ได้นำ
ทักษะควำมรู้มำใช้ใน
กำรเขียนเค้ำโครง
ข้อเสนอเพื่อขอทุนวิจัย

เป้ำหมำย
คณำจำรย์
ได้รับควำมรู้
จำกกำรจัด
กิจกรรม
แลกเปลีย่ น
เรียนรู้อย่ำง
น้อย 1 ครั้ง

อย่ำงน้อย 1
คน

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมกำรจัดทำ
แผนกำรจัดกำร
ควำมรู้คณะ
นิติศำสตร์

คณะกรรมกำรจัดทำ
แผนกำรจัดกำร
ควำมรู้คณะ
นิติศำสตร์

สถำนะ
คณำจำรย์คณะ
นิติศำสตร์ และ
คณะกรรมกำร
จัดทำแผนกำร
จัดกำรควำมรู้
คณะนิติศำสตร์
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คณะผู้ร่วมดาเนินการ
1.

ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

2.

ผศ.ดร.เขตไท ลังกำร์พินธุ์

3.

ดร.สุชำดำ รัตนพิบูลย์

4.

ดร. ธัชพงษ์ วงษ์เหรียญทอง

5.

ผศ.ชุติพงษ์ สมทรัพย์

6.

ผศ.กษมำ เดชรักษำ

7.

อำจำรย์ธนะ เนตรศุภลักษณ์

8.

อำจำรย์อธิป จันทนโรจน์

9.

อำจำรย์นันท์มนัส จันทรำศัพท์

10.

อำจำรย์กษมำ เดชรักษำ

11.

อำจำรย์วัชรพล คนเที่ยง

12.

อำจำรย์สุรชัย เดชพงษ์

13.

อำจำรย์ธนัญชัย ทิพยมณฑล

14.

อำจำรย์จักรพันธ์ โอฬำริกชำติ

15.

อำจำรย์นวกำล สิรำรุจำนนท์

16.

อำจำรย์ปำรินุช บริสุทธิ์ศรี

17.

อำจำรย์นิษณำ เตชำวงศ์
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การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้

ครั้งที่ 1 : เทคนิค กำรขอทุนวิจัย อย่ำงไร ให้ได้ไปต่ำงประเทศ
 เล่าเรื่อง ผศ.ดร. เขตไท ลังการ์พินธุ์
สรุปประเด็น วิจัยล่าสุดที่ทาโครงการวิจัยที่ได้ทุนไปต่างประเทศคือ วิจัยหัวข้อเรื่อง “กฎหมายและ
นโยบายเศรษฐศาสตร์การเมืองของพืชจีเอ็มโอศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น” งานวิจัยนี้ได้รับ
ทุนอุดหนุนจากมูลนิธิสุมิโตโม ประเทศญี่ปุ่น ในส่วนหัวข้อเทคนิคแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย แนว
ปฏิบัติที่ดีในการทาวิจัยเพื่อขอสนับสนุนทุนจากแหล่งภายนอกมหาวิทยาลัย
- การเตรียมตัว เตรียมข้อมูลความพร้อมด้านการดาเนินงานต่างๆ โดยเฉพาะงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับ ต่างประเทศ หรือวิจัยในพื้นที่ควรแสดงให้เห็นว่ามีความพร้อมในการประสานงาน ในพื้นที่นั้นๆ
ศึกษาเงื่อนไขของแหล่งทุน เช่น เป้าหมาย หัวเรื่อง ความต้องการ คุณสมบัตินักวิจัย ฯลฯ และเลือกแหล่งทุน
สนับสนุนทุนวิจัยให้เหมาะสมกับเนื้องานวิจัย
- การค้นหาโจทย์วิจัย เลือกหัวข้อหรือโจทย์วิจัยให้ตรงตามความต้องการของผู้ให้ทุนและตาม
ความถนัดของตนเอง
- การเลือกทีมงาน เลือกทีมงานที่สามารถไว้ใจในความสามารถและความรับผิดชอบ สร้าง
เครือข่ายนักวิจัยที่มีความรู้ประสบการณ์ที่หลากหลายเพื่อทาให้งานวิจัยมีความชัดเจน
ที่สาคัญคือทุนวิจัยต่างประเทศ ต้องหาแหล่งทุน ชื่อทุนวิจัย ที่มาขอเงินทุนวิจัย ขอบข่ายสาขา
ในการวิจัย และเงื่อนไขและวิธีการ
 เล่าเรื่อง ผศ.ดร. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต
สรุปประเด็น สารวจทาโครงการวิจัยที่ได้ทุนไปต่างประเทศคือ วิจัยหัวข้อเรื่อง “กฎหมายและ
นโยบายเศรษฐศาสตร์การเมืองของพืชจีเอ็มโอศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น” งานวิจัยนี้ได้รับ
ทุนอุดหนุนจากมูลนิธิสุมิโตโม ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับทุนไปต่างประเทศกับผศ.ดร. เขตไท ลังการ์พินธุ์ เป็น
หัวหน้าโครงการวิจัย ผศ.ดร. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต เป็นนักวิจัยร่วม ขอเสริมท่านอาจารย์ผศ.ดร. เขตไท
ลังการ์พินธุ์ เรื่องแนวปฏิบัติที่ดีในการทาวิจัยเพื่อขอสนับสนุนทุนจากแหล่งภายนอกมหาวิทยาลัยที่ทาให้ได้ไป
ต่างประเทศ
- ในเรื่องทาความรู้จักตนเอง ควรรู้จักความถนัดของตนเอง ว่ามีความเชี่ยวชาญในการทาวิจัย
ด้านใด
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- การบริหารเวลาในการทาวิจัย เนื่องจากการทาวิจัยมีเวลาจากัด นานเกินไปอาจไม่ได้รับการ
สนับสนุนทุน การบริหารเวลาโดยให้ทาตารางงาน
- บริหารงบประมาณ บริหารงบประมาณตามเกณฑ์อย่างพอเพียง ใช้เท่าที่จาเป็น เพื่อให้
สามารถบริหาร จัดการค่าตอบแทนเป็นขวัญกาลังใจแก่ทีมนักวิจัย
ที่สาคัญคือทุนวิจัยต่างประเทศต้องหาแหล่งทุน ชื่อทุนวิจัย ที่มาขอเงินทุนวิจัย ขอบข่ายสาขาใน
การวิจัย ระยะเวลาในการขอทุน และหน่วยงานที่ติดต่อ

สรุปประเด็นจำกคณำจำรย์
เทคนิคแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ที่ส่งผลให้ได้ทุนไปต่างประเทศ ตามประสบการณ์ของแต่
ละท่าน ที่ส าคัญคือการวางแผนระยะเวลา และแนวปฏิบัติที่ดีในการทาวิจัยเพื่อขอสนับสนุนทุนจากแหล่ ง
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้ทุนไปศึกษาวิจัยในต่างประเทศ เนื่องจากว่าคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ส่วนมาก
ได้รับ ทุนภายในมหาวิทยาลั ย และภายนอกมหาวิทยาลั ย นั้นยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยที่ส่งผลให้ได้ทุนไปต่างประเทศ แต่มีโอกาศเพราะคณาจารย์มีงานวิจัยซึ่งใกล้จะแล้วเสร็จ ซึ่งอาจต้อง
ศึกษาเพื่อขอทุนจากต่างประเทศเพื่อทาการวิจัย เพื่อเป็นการวางแผนตามที่อาจารย์แต่ละท่านได้แนะนา

ครั้งที่ 2 : เทคนิคแนวทำงกำรเขียนเพื่อขอทุนวิจัย
 เล่าเรื่อง ผศ.ดร. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต
สรุปประเด็น ในหัวข้อนี้มีสิ่งอันดับแรกที่นึกขึ้นได้เมื่อครั้งที่เขียนโครงการวิจัย ซึ่งอยากนามาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในฐานะวิยากรนั่นก็คือ องค์ประกอบของโครงร่างงานวิจัยมักจะมีรูปแบบ ดังนี้
1. ชื่อโครงการวิจัย มีความน่าสนใจหรืออยู่ในความสนใจ สอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน
2. คณะผู้วิจัย ควรประกอบด้วยนักวิจัยต่างสาขา/ต่างสถาบัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นงานวิจัยเชิง
บูรณาการ
3. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาที่ทาการวิจัย แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของหัวข้อวิจัยที่
จะทา ไม่สั้นหรือยาวเกินไป (ประมาณ 2 หน้า) อ่านแล้วให้ตระหนักว่าปัจจุบันมีปัญหาในเรื่องนี้อย่างไร
4. วัตถุประสงค์ คือสิ่งที่ต้องดาเนินการเพื่อตอบคาถามวิจัย โดยวัตถุประสงค์ของงานวิจัยกับหัวข้อวิจัย
ต้องสอดคล้องกัน มีความชัดเจน และเฉพาะเจาะจง ไม่คลุมเครือ
5. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ควรนาเสนอสาระเกี่ยวกับผลงานวิจัยที่ผ่านมาในอดีต (ไม่ควรเกิน
10 ปี) ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นวิจัยที่จะท า โดยเฉพาะผลงานที่ใช้ระเบียบวิธีแก้ปัญหาที่คล้ายกับวิธีที่จะใช้ใน
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งานวิจัยนี้ด้วยการเขียนในแบบภาษาของตัวเองแต่ยังคงความหมายเดิม และมีการอ้างอิงตามหลักวิชาการของ
รูปแบบที่ใช้
6. วิธีดาเนินการวิจัย เลือกวิธีการวิจัยที่เหมาะสม อธิบายขั้นตอนการวิจัยอย่างชัดเจน และครบถ้วนใน
ตามวัตถุประสงค์
7. แผนการดาเนินงานวิจัย แสดงถึงความสมดุลทั้งด้านเวลา และทรัพยากรในการวิจัย เช่น ในเดือนแรก
ไม่ควรเขียนว่าทบทวนวรรณกรรม ควรจะเป็นการเริ่มต้นทาวิจัย และช่วงเดือนสุดท้ายควรมีการเขียนบทความ
ด้วยนอกเหนือจากรายงานการวิจัย
8. การกาหนดงบประมาณการวิจัย ต้องเหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไป และสอดคล้องกับกิจกรรมการ
วิจัย
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าของโครงการผลงานวิจัยที่ได้สามารถนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมอย่างไร และสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติได้
 เล่าเรื่อง ผศ.ดร. เขตไท ลังการ์พินธุ์
สรุปประเด็น ขอตอบเพิ่มข้อมูลในการทาความเข้าใจว่าการเขียนเพื่อขอทุนวิจัย คืออะไร การเขียน
โครงการวิจัยมีลักษณะเฉพาะเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอการวิจัย เงื่อนไขข้อเสนอการวิจัยตรงตามกรอบการวิจัย
และที่สาคัญมากๆ คือจะต้องรู้และเข้าใจใน 2 แหล่งที่ให้ทุน เช่น (คอบช.) เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัย
แห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) นักงานส่งเสริมนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สานักงาน
คณะการการอุดมศึกษา (สกอ.) และทุนจากต่างประเทศ
การเขียนโครงร่างงานวิจัย ให้ได้รับเงินสนับสนุนนั้น นับเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการทางานวิจัยที่มี
ความสาคัญ เพราะหากเขียนแล้วไม่ได้รับเงินสนับสนุน จากแหล่งทุนก็ไม่สามารถเกิดงานวิจัยได้ ก่อนจะเขียน
โครงร่างงานวิจัย ต้องถามตัวเองก่อนว่าสนใจและมีความถนัดในด้านใด มีบุคคลหรือหน่วยงานที่สามารถ
สนับสนุนในการดาเนินงานวิจัย เรื่องนั้นๆ ได้หรือไม่ สืบค้นว่ามีผู้ทามาก่อนแล้วหรือยัง มีผลงานวิจัยหรือหลักทาง
วิชาการที่จะสนับสนุนมาก่อนหรือไม่ และข้อสาคัญคือ งานวิจัยนั้นต้องมี ประโยชน์ต่อส่วนรวมนี้เป็นสิ่งสาคัญ
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 เล่าเรื่อง ผศ.กษมา เดชรักษา
สรุปประเด็น ในส่วนขององค์ประกอบของโครงร่างงานวิจัยที่ดีอาจใช้เวลามาก นักวิจัยควรมี
การเตรียมตัว มีการวางแผนล่วงหน้า มีการเขียนโครงร่างไว้คร่าว ๆ แก้ไขปรับปรุง ตรวจสอบคาผิด รวมทั้งควรใช้
ภาษาในการเขียนให้ถูกหลัก กระชับ เป็นทางการ สื่อสาร ชัดเจน
 เล่าเรื่อง ผศ. ชุติพงศ์ สมทรัพย์
สรุปประเด็น โดยส่วนตัว ผมเห็นด้วยกับผศ.กษมา เดชรักษา องค์ประกอบของโครงร่างงานวิจัยที่ดี
อาจใช้เวลามาก นักวิจัยควรมีการเตรียมตัว มีการวางแผนล่วงหน้า
สรุปประเด็นจำกคณำจำรย์
โครงร่างงานวิจัยที่ดีอาจใช้เวลามาก นักวิจัยควรมีการเตรียมตัว มีการวางแผนล่วงหน้า มีการเขียนโครง
ร่างไว้คร่าว ๆ แก้ไขปรับปรุง ตรวจสอบ คาผิด รวมทั้งควรใช้ภาษาในการเขียนให้ถูกหลัก กระชับ เป็นทางการ
สื่อสารชัดเจน ใช้คาที่เหมือนกันตลอดโครงร่าง โดยเฉพาะชื่อตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยจัดทาข้อเสนอตามแบบฟอร์ม
ของแหล่งทุน ตรวจสอบหลักฐาน เอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วนก่อนส่ง และข้อสาคัญคือส่งให้ทันกาหนดเวลา

ครั้งที่ 3 : วิธีกำรกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัย ที่ทำให้ได้รับทุนไปต่ำงประเทศ
 เล่าเรื่อง ผศ.ดร. เขตไท ลังการ์พินธุ์
สรุปประเด็น เลือกการเขียนร่างโครงงานวิจัยให้ถูกต้อง ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยต้องรู้ศักยภาพของ
งานตนเองก่อนว่า มีคุณค่าเชิงวิชาการและนาเสนอคุณค่านั้นได้ดี การทางานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของ
อาจารย์ นอกจากจะช่วย เพิ่มพูนความรู้ในศาสตร์ที่ถนัดแล้ว ยังสามารถนาไปใช้เป็นภาระงาน และขอตาแหน่ง
ทางวิชาการได้ ซึ่งการทาวิจัยจาเป็นต้องมีเงินสนับสนุนงานวิจัย เพื่อเป็น เครื่องการันตีถึงคุณภาพของงาน
เนื่องจากต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจาก ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น ๆ อย่างลึกซึ้ง แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
ได้แก่ งบ รายได้มหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน วช. และ สกอ. รวมทั้งทุนวิจัยภายนอก ที่จาเพาะตามศาสตร์
ต่าง ๆ

13

 เล่าเรื่อง ผศ.ดร. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต
สรุปประเด็น ผู้วิธีการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ที่ทาให้ได้รับทุนไปต่างประเทศ นักวิจัยได้
หัวข้อเรื่องวิจัยที่จะทา แล้ว ขั้นตอนต่อไปซึ่งเป็นหัวใจสาคัญ คือ การเขียนโครงร่างงานวิจัย ซึ่งผู้วิจัยต้องสามารถ
ถ่ายทอดความรู้และแนวคิด ต่าง ๆ ที่จะทาวิจัยให้ผู้พิจารณาทุนสามารถเห็นความสาคัญของงานวิจัยที่จะทาให้ได้
ดังนั้น ผู้วิจัยต้องให้ความสนใจในทุกรายละเอียดของแต่ละหัวข้อที่จะเขียน ในโครงร่างงานวิจัย การเขียนต้อง
กระชับ จับประเด็น สาคัญ มีความสอดคล้อง กลมกลืนกันทั้งเรื่อง เริ่มตั้งแต่
 เล่าเรื่อง ผศ.กษมา เดชรักษา
สรุปประเด็น ผู้วิธีการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ที่ทาให้ได้รับทุนไปต่างประเทศ นักวิจัยได้
หัวข้อเรื่องวิจัยที่จะทา แล้ว ขั้นตอนต่อไปซึ่งเป็นหัวใจสาคัญ คือ การเขียนโครงร่างงานวิจัย ซึ่งผู้วิจัยต้องสามารถ
ถ่ายทอดความรู้และแนวคิด ต่าง ๆ ที่จะทาวิจัยให้ผู้พิจารณาทุนสามารถเห็นความสาคัญของงานวิจัยที่จะทาให้ได้
ความสาคัญและที่มาของปัญหาของงานวิจัย และวัตถุประสงค์ อ่านแล้วไม่ติดขัด อธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผล
และทาให้เห็นว่าทาไมงานวิจัยนี้จาเป็นต้องทาอย่างยิ่ง ขอบเขตงานวิจัยต้อง กาหนดให้ชัดเจนและสามารถ
ดาเนินการได้สาเร็จตามระยะเวลาที่กาหนด ไม่มาก หรือน้อยเกินไป
สรุปประเด็นจำกคณำจำรย์
ผู้วิธีการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ที่ทาให้ได้รับทุนไปต่างประเทศที่ได้กล่าวมาข้างต้น เรียบเรียง
จากประสบการณ์ในการเขียนขอทุนสนับสนุนงานวิจัยของผู้เขียนเอง และขอเล่าจุดเริ่มต้นในงานวิจัยของตน
เพื่อเป็นแนวทางในการคิดหัวข้อวิจัยให้กับคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ท่านอื่นๆ
การทางานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของอาจารย์ นอกจากจะช่วย เพิ่มพูนความรู้ในศาสตร์ที่ถนัดแล้ว
ยังสามารถนาไปใช้เป็นภาระงาน และขอตาแหน่งทางวิชาการได้ ซึ่งการทาวิจัยจาเป็นต้องมีเงินสนับสนุนงานวิจัย
เพื่อเป็น เครื่องการันตีถึงคุณภาพของงาน เนื่องจากต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจาก ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น
ๆ อย่างลึกซึ้ง
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 ครั้งที่ 4 : อภิปรำยเทคนิค กำรขอทุนวิจัย อย่ำงไร ให้ได้ไปต่ำงประเทศ ที่สำมำรถนำไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง
 เล่าเรื่อง ผศ.ดร. เขตไท ลังการ์พินธุ์
สรุปประเด็น คิดว่าน่าจะจุดประกายให้แก่กับอาจารย์ที่กาลังเริ่มเขียนโครงร่างรายงานวิจัยเป็นครั้ง
แรก ไม่ว่าจะเป็นทุนภายในและทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ไปถึงคณาจารย์ที่ยังไม่เคยเขียนโครงร่างงานวิจัยมา
ก่อนได้เรียนรู้เทคนิคและนาไปใช้พัฒนาแหล่งทุนวิจัย
เริ่มแรกนั้นต้องมีการค้นคว้าหาแหล่งที่ให้ทุนวิจัยจะได้รู้ช่วงเวลาการขอทุน เพื่อมีเวลาเพียงพอ ใน
ขั้นตอนการเขียนโครงร่างงานวิจัย โดยการสืบค้นจากเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต
ล่าสุดที่ทาโครงการวิจัยที่ได้ทุนไปต่างประเทศคือ วิจัยหัวข้อเรื่อง “กฎหมายและนโยบาย
เศรษฐศาสตร์การเมืองของพืชจีเอ็มโอศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ” งานวิจัยนี้ได้รับ
ทุนอุดหนุนจากมูลนิธิสุมิโตโม ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับทุนไปต่างประเทศ ผศ.ดร. เขตไท ลังการ์พินธุ์ เป็นหัวหน้า
โครงการวิจัย ผศ.ดร. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต เป็นนักวิจัยร่วม ปีพ.ศ. 2558
ในปีการศึกษา 2560 จะทาการขอโครงการวิจัยที่ได้ทุนไปต่างประเทศ

 เล่าเรื่อง ผศ.ดร. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต
สรุปประเด็น จากประสบการณ์ต่าง ๆ เทคนิคเหล่านี้จะยังประโยชน์ให้แก่คณาจารย์ทุกท่าน ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ และหวังว่าจะก่อให้เกิดผลงานวิจัยที่คุณค่า และได้รับทุนวิจัยในต่างประเทศ ที่
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริง

 เล่าเรื่อง ผศ. ชุติพงศ์ สมทรัพย์
สรุปประเด็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการบอกเล่าประสบการณ์ และเทคนิคต่าง ๆ ย่อมจะ
ก่อให้เกิดผลดี และพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่ ให้มีผลงานด้านงานวิจัยที่ส่งผลให้ได้รับทุนจากต่างประเทศมากขึ้น

 เล่าเรื่อง ผศ.กษมา เดชรักษา
สรุปประเด็น จากประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ทาให้ได้เทคนิคบางอย่างกลับไป
เช่น ในเรื่องการวางแผนระยะเวลาในการเขียนโครงร่านงานวิจัยที่ส่งผลให้ได้รับทุนจากต่างประเทศ ต่อไป
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 เล่าเรื่อง อ. ธนัญชัย ทิพยมณฑล
สรุปประเด็น จากประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ทาให้ได้เทคนิคบางอย่างกลับไป
เป็นส่วนที่จะดึงดูดความสนใจในการได้ไปศึกษาผลต่องานวิจัยในต่างประเทศ
 เล่าเรื่อง อ.ดร. ธัชพงษ์ วงษ์เหรียญทอง
สรุปประเด็น เทคนิค การขอทุนวิจัย อย่างไร ให้ได้ไปต่างประเทศอันดับแรก ต้องหาแหลงทุน
ชื่อทุนอะไร ขอบขายและสาขาการวิจัยสนับสนุนการวิจัยในสาขาวิชาอะไรเช่นศาสตร์ในทางนิติศาสตร์กฎหมาย
ด้านใด ระยะเวลาในการขอทุนใช้เวลานานหรือเปล่า เป็นสิ่งที่สาคัญ
 เล่าเรื่อง อ.ปารินุช บริสุทธิ์ศรี
สรุปประเด็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ สนุก มีสาระ และน่าสนใจ โดยเฉพาะเทคนิคต่าง ๆ
จาก อาจารย์ที่มีประสบการณ์
สรุปประเด็นจำกคณำจำรย์
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการบอกเล่าประสบการณ์ และเทคนิคต่าง ๆ จากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์
ย่อมจะก่อให้เกิดผลดี และอาจก่อให้เกิดการพัฒนา และก่อให้เกิดผลงานวิชาการ ในด้านงานวิจัยแก่อาจารย์ที่ยัง
ไม่เคยเขียนโครงร่างงานวิจัย และ/หรือ อาจารย์ที่มีประสบการณ์อยู่ก่อนแล้ว ซึ่งในปีการศึกษาที่ 2560 นี้ คาดว่า
ผศ.ดร. เขตไท ลังการ์พินธุ์ จะได้มีโอกาสได้รับทุนวิจัย ไปต่างประเทศอีกครั้ง เพราะผลงานวิจัย มีบทบาทสาคัญ
ต่อแวดวงการศึกษาอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นวิธีการที่จะนาเสนอผลงานวิชาการออกสู่สาธารณะชนได้
อย่างกว้างขวาง และถือเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งหากบทความวิจัยของตนได้รั บการยอมรับจากกองบรรณาธิการของ
วารสาร อันจะก่อให้เกิดผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่องของคณาจารย์ในคณะนิติศาสตร์
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สรุปควำมรู้ที่ได้
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย เรื่อง “เทคนิค การขอทุนวิจัย อย่างไร ให้ได้ไป
ต่างประเทศ” สามารถถอดองค์ความรู้ ซึ่งสามารถสรุปได้ กล่าวคือ
ถ้ากล่าวถึงการวิจัยในการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัยในปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องที่สาคัญเป็น
อย่างมาก เนื่องเป็นภาระงานหนึ่งของผู้สอนทุกคนที่ต้องปฏิบัติ แน่นอนว่าผลงานวิจัยที่ได้นั้นสามารถนาไป
พิจารณาผลงานในแต่ละปีแต่ส่วนตัวผู้เขียนคิดว่าเหตุผลที่สาคัญที่สุดในการวิจัย คือ เพื่อช่วยกระตุ้นให้รู้จัก
คิด ค้นคว้าหาความรู้ใหม่อยู่เสมอ และก้าวทันเทคโนโลยี สามารถมาปรับใช้บูรณาการกับการเรียนการสอนได้ ซึ่ง
ถือเป็นภารกิจหลักของอาจารย์ทุกคนในมหาวิทยาลัย
ส่วนขั้นตอนแรกสุดของการวิจัยนั้นต้องมีการเสนอโครงร่าง(Proposal) ซึ่งต้องผ่านการกลั่น
กลองของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewer) ก่อนดังนั้นเทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยให้ได้รับเงินสนับสนุนไป
ต่างประเทศจึงเป็นเรื่องสาคัญ อย่างยิ่งที่จะนามาพูดคุยกันหรือแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน (Knowledge
management, KM) ในหัวข้อแหล่งทุนวิจัย การค้นคว้าข้อมูล และการเขียนโครงร่างงานวิจัย แหล่งทุนวิจัย
เริ่มแรกนั้นต้องมีการค้นคว้าหาแหล่งที่ให้ทุนวิจัยจะได้รู้ช่วงเวลาการขอทุน เพื่อมีเวลาเพียงพอ ในขั้นตอนการ
เขียนโครงร่างงานวิจัย โดยการสืบค้นจากเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต หรือที่สะดวกที่สุด แนะนาฐานข้อมูล
BioData ซึ่งต้องไปสมัครสมาชิกก่อน แต่จะมีประโยชน์เป็นอย่างมากทาให้เรารู้แหล่งทุนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศครบถ้วน เช่น วช. สกอ. สกว. และหน่วยงานอื่น ๆ การค้นคว้าข้อมูลเมื่อรู้แหล่งทุนต้องมีการค้นคว้า
และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย จะได้ตีโจทย์วิจัยให้แตกว่าสาคัญเร่งด่วนคือเรื่องอะไร
ที่สาคัญคือทุนวิจัยต่างประเทศ ต้องหาแหล่งทุน ชื่อทุนวิจัย ที่มาขอเงินทุนวิจัย ขอบข่ายสาขาในการวิจัย และ
เงื่อนไขและวิธีการ
“เทคนิค การขอทุนวิจัย อย่างไร ให้ได้ไปต่างประเทศ นั้นสามารถจาแนกได้เป็นประเด็น ดังนี้
องค์ความรู้ของงานวิจัย (Knowledge Contribution) ที่มองว่าเป็นประเด็นสาคัญมาก อันดับแรกโดยเฉพาะ
งานวิจัยที่พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ มีคุณค่าต่อการพัฒนาในอนาคตจะได้รับความสนใจ ระเบียบวิธีวิจัย ให้ความ
สาคัญตั้งแต่การตั้งชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ วิธีการดาเนินงาน ระยะเวลา ในการทาวิจัยนักวิจัยต้องตอบคาถาม
ที่สาคัญคือ
 What คือ จะทาอะไร มีวัตถุประสงค์เพื่อ…….
 Why คือ จะทาไปทาไม มีเหตุผลสนับสนุนชัดเจน เช่น ความ สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนที่
เป็นโจทย์ปัญหาหลักระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น เป็นต้น
 When คือ จะทาเมื่อไหร่ ใช้เวลานานแค่ไหน ต้องก าหนด โดยคไนึงถึงความเป็นไปได้
 How คือ ทาอย่างไร มีวิธีดาเนินการ หรือ procedure อะไรที่จะบรรลุวัตถุประสงค์
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รูปภำพประกอบ

บรรยากาศกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 – ครั้งที่ 4

18

เรียนรู้ทาความเข้าใจใน km และบอกเล่า เทคนิค การขอ
ทุนวิจัย อย่างไร ให้ได้ไปต่างประเทศ ตามประสบการณ์
ของแต่ละท่าน
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : วิธีการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ที่ทาใหได้รับทุนไปต่างประเทศ...
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Km : อภิปรายเทคนิค การขอทุนวิจัย อย่างไร ให้ได้ไปต่างประเทศ
ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริง
Km : อภิปรายเทคนิคการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

