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เร่ืองเล่าจากการถอดประสบการณ์  การเรียนรู้  และการท างานทีเ่ป็นเลศิ 

ด้านงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ 

1. ช่ือ-สกุล ผู้เล่าเร่ือง     ดร.กุลบุตร โกเมนกุล วทิยาลยันานาชาติ 

2. ช่ือ-สกุล ผู้บันทกึ        

3. บทบาท หน้าที่และความรับผดิชอบของผู้เล่าเร่ืองเล่           

  รองคณบดี วทิยาลยันานาชาติ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 
4. เร่ืองทีเ่ล่า 

เทคนิคการเขียนขอ้เสนอโครงงานวจิยั ขอทุนวจิยัจากแหล่งภายนอก (สายสังคมศาสตร์)  

5. บริบท หรือความเป็นมาของเร่ืองทีเ่ล่า                    

 การขอทุนวจิยั เป็นกระบวนการส าคญัของนกัวชิาการ โดยท่ีจะน าทุนเหล่านั้นไปใชเ้พื่อสนบัสนุนใน
การท าวจิยั ซ่ึงเป็นหน่ึงในภารกิจส าคญัของอาจารย ์ในการพฒันาองคค์วามรู้ ช่วยแกปั้ญหา และคิดคน้ส่ิงใหม่ๆ 
ใหเ้กิดประโยชน์แก่ส่วนรวม อยา่งไรก็ตาม โดยส่วนมากอาจารย ์จะขอทุนวิจยัจากภายในองคก์รเน่ืองจากมี
ความสะดวก ใชร้ะยะของกระบวนการอนุมติั จะสั้นกวา่การขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก รวมถึง การเขา้ถึง
แหล่งทุนจะค่อนขา้งง่ายกวา่ ซ่ึงโดยส่วนมาก งานวจิยัท่ียื่นขอจากผูว้ิจยั จะเป็นหวัขอ้ท่ีกลุ่มนกัวจิยัสนใจกนัเอง 
ซ่ึงอาจจะไม่ไดเ้ป็นประเด็นท่ีส าคญัในสังคม หรืออาจจะไม่ไดเ้ป็นหวัขอ้ท่ีทนัต่อเหตุการณ์ในปัจจุบนั ซ่ึงจะ
แตกต่างจากทุนวจิยัภายนอก โดยท่ีหน่วยงานท่ีสนบัสนุนการท าวจิยัจะไดรั้บโจทย ์และเนน้ประเด็นท่ีส าคญัใน
การแกปั้ญหา หรือพฒันาสังคม ประเทศชาติ นอกจากน้ี การท่ีอาจารยไ์ดรั้บทุนวจิยัจากแหล่งทุนภายนอก
องคก์ร จะสร้างเครือข่าย ความร่วมมือระหวา่งองคก์รกบัสถาบนัการศึกษา อีกทั้งงานวจิยัท่ีไดรั้บการเผยแพร่ จะ
สร้างผลงานใหเ้ป็นท่ีประจกัษแ์ก่สังคม และประเทศชาติ จึงถือเป็นการประชาสัมพนัธ์ใหแ้ก่มหาวทิยาลยั คณะ
ตน้สังกดัของนกัวจิยั ดงันั้น ดว้ยประสบการณ์ของผูเ้ล่าเร่ือง ซ่ึงเคยไดรั้บทุนวจิยัภายนอก เช่น ทุนSDG Move 
Thailand โดย สกว.  และ ทุนSEASAC Erasmus fund โดยกลุ่มEU จึงมาประสบการณ์เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้
แลกเปล่ียนในองคก์ร 
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6. วธีิการ / ขั้นตอน หรือกระบวนการที่ท าให้งานน้ันส าเร็จส าเร็จ 

 ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการขอทุนวจิยัโดย เร่ิมท่ีความคิดและความสนใจของผูท้  าวจิยัก่อน  
หลงัจากนั้นคาดเดาผูท่ี้จะอ่านงานวจิยั หลงัจากนั้นจดัเตรียมโครงร่างขอ้เสนอ โดยมีองคป์ระกอบต่างๆ ดงัน้ี 
บทสรุปผูบ้ริหาร ท่ีมาของโครงการ งานศึกษางานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง แผนงานในการท าวจิยั งบประมาณ
ค่าใชจ่้าย เอกสารประกอบ หวัขอ้เสนอโครงการวจิยั 

7. เทคนิคหรือกลยุทธ์ที่ท าให้เกดิความส าเร็จ         

     เทคนิคในการเขียนขอทุนวิจัย ต้องเร่ิมจากการได้ไอเดีย หาข้อมูลท่ีเก่ียวกับปัญหา (Research 
Problem) หรือส่ิงท่ีเราตอ้งการจะจดัการแกไ้ขปัญหา รวบรวม วิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงสถิติท่ี
เก่ียวข้องกับปัญหางานวิจัย ค้นหาค าวิจารณ์ท่ี เก่ียวข้องกับไอเดีย จากเพื่อนร่วมงานท่ีมีองค์ความรู้นั้ น 
แลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญ จากนั้นกลั้นกรองไอเดีย เพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุดส าหรับสายงานของท่าน 
ในขั้นตอนถดัไป ตอ้งคน้หาฐานขอ้มูล งานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ห้ทุนรวมถึง รายงานงานวิจยัท่ีไดรั้บการ
ตีพิมพ ์ฉบบัสมบูรณ์ (full-report) เพื่อดูเป็นแนวทางการเขียนขอ้เสนอวิจยั ประเด็นส าคญัท่ีสุดคือตอ้งค านึงถึง 
วตัถุประสงคข์องการใหทุ้น และเขียนหวัขอ้วจิยัใหมี้ความสอดคลอ้งกนักบัวตัถุประสงค ์ใหต้รงความสนใจกบั
เจา้ของทุน หลงัจากนั้น ตอ้งคาดเดาผูอ่้าน ประเมินขอ้เสนอโครงงานวิจยั โดยถา้ผูป้ระเมินมาจากสายวิชาการ ก็
ควรท่ีจะน าเอาบทความ วารสารท่ีมีระดบัคุณภาพสูงมาต่อยอดงานวจิยัในลกัษณะ Theoretical Contribution แต่
ถา้เป็นผูอ่้านเป็นสายงานภาคปฏิบติั จะตอ้งเนน้ท่ีการน าผลวจิยัไปปรับใชใ้นไดจ้ริง (Implication) 

 องคป์ระกอบส าคญัในการเขียนResearch Proposal จะไดแ้ก่ 

 - Executive Summary / Overview บทสรุปผูบ้ริหาร หรือ ภาพรวมของโครงร่างงานวจิยั  

  - Background ท่ีมาของโครงร่างงานวจิยั เช่น research gaps, research problem และ research questions 

 - Previous/ related studies งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 - Projected Approach/ Plan of Work ระเบียบวธีิวจิยัท่ีใชใ้นการท าโครงการ และแผนของการท างาน 

 - Budget Justification รายละเอียดของการเสนองบประมาณโครงการ  

 - Supporting Documents เอกสารประกอบต่างๆ ไม่วา่จะเป็นประวติัผูว้จิยัและคณะ  

 - Abstract/title บทคดัยอ่ กบั ช่ือหวัขอ้โครงการวจิยั 
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8. ผู้ทีม่ีส่วนร่วมท าให้เกดิความส าเร็จ และบทบาทของบุคคลน้ัน (ทีไ่ม่ใช่ผู้เล่า)       

 อาจารยแ์ละคณะกรรมการโครงการทุกท่าน ตลอดจนเจา้หนา้ท่ีท่ีช่วยประสานงานโครงการ 
9. อุปสรรคหรือปัญหาในการท างาน (Lessons  Learned) และแนวทางในการแก้ปัญหา / อุปสรรคดังกล่าว                 

              1. การเห็นความส าคญัของการท าวจิยั ตอ้งมีการสร้างPassion และมีทศันคติท่ีดี   
2. รางวลัสนบัสนุนโครงการขอทุนจากแหล่งภายนอก ควรจะมีรางวลัสนบัสนุนการขอทุนวจิยัจาก

แหล่งภายนอก 
  
10. ผลลพัธ์ หรือความส าเร็จทีเ่กดิขึน้ 

 เพิ่มจ านวนทุน ท่ีไดรั้บจากแหล่งภายนอก และสร้างช่ือเสียงแก่มหาวทิยาลยัในเชิงวชิาการ 

11. การเรียนรู้ของผู้เล่าเร่ืองจากประสบการณ์ความส าเร็จดังกล่าว     

   ไดเ้รียนรู้การท างานเป็นทีม รู้จกั appreciate ความสามารถเฉพาะตนของผูร่้วมงานแต่ละคน เรียนรู้การ
ใชก้ลยทุธ์ในการประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ และการไดเ้ปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดมี้ส่วนเขา้ร่วมจดักิจกรรม ก็ท า
ใหเ้กิดการเรียนรู้ทศันคติและบุคลิกของพลงังานรุ่นใหม่ของชาติต่างๆ ซ่ึงการเรียนใหม่ๆ ดงักล่าวจะสามารถ
น ามาปรับปรุงสร้างสรรคโ์ครงการพฒันาภาษาองักฤษโครงการอ่ืนๆ ต่อไป 

12. สมรรถนะ (ความรู้  ทักษะ  หรือทศันคติ)  ของผู้เล่าเร่ือง      

 ผูเ้ล่าเร่ืองมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์รทั้งภายในและภายนอก มีแนวคิดท่ีจะเสริมสร้างพลเมืองในอนาคตท่ีดี
และเป็นประโยชน์สู่สังคมโลก  

13. ผลงานเชิงประจักษ์ของผู้เล่าเร่ือง  

             หัวหน้าโครงการวจัิยเพ่ือการสนับสนุนการพฒันาทีย่ัง่ยืน “การส ารวจสถานะของเป้าหมาย และ
ทางเลือกมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย เพื่อเสริมสร้างหุน้ส่วน ความร่วมมือระดบัโลก ในแง่
การเงินและการคา้ เป้าหมายท่ี17(1)  ทุน สกว. (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560) จ านวน 300,000 บาท 
 Working Packaging Group (WP1) Leader “Survey research: A survey study on the sales 
competences in Indonesia and Thailand” ทุนErasmus+ โดย the European Commission จ านวน  EUD7,120 
(248,499 บาท)   

 


