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ค าน า 
 
 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย จัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM 
Action Plan) ปีงบประมาณ 2562 ที่สอดคล้องกับประเด็นที่มุ่งเน้นตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี  ได้ก าหนดหัวข้อประเด็นความรู้เรื่อง แนวทางในการหาทุนวิจัย เนื่องจาก adiCET เป็น
หน่วยงานที่ได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 70 โครงการ จาก 
18 แหล่งทนุ โดยมีเป้าหมายในการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในการหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกของ
วิทยาลัยฯ แก่ผู้ที่สนใจ และสร้างเครือข่ายวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
ขอรับทุนสนับสนุนในการท าวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกต่อไป 
 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย จึงได้จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานการจัดการความรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก เพ่ือ
เผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและสาธารณะชนต่อไป 
 
 
     วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ด้วยวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย เป็นหน่วยงานที่ได้รับทุนวิจัย
จากหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 70 โครงการ จาก 18 แหล่งทุน วิทยาลัยฯ 
จงึได้ก าหนดหัวข้อการจัดการความรู้ ได้แก่ แนวทางในการหาทุนวิจัย  ส าหรับการจัดการความรู้ตาม
แผนการจัดการ ความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

วิทยาลัยฯ จึงได้ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของ
บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ เพ่ือหาแนวทางในการหาทุนวิจัยของวิทยาลัยฯ  จนเกิดเป็นองค์ความรู้ 
เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัยส าหรับหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป 

ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการแบ่งปันองค์ความรู้ให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ใน
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การหาทุนวิจัยที่เหมาะกับเรา” เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
ณ ส านักหอสมุด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ในการหาทุนวิจัยให้แก่หน่วยงานอ่ืน ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัย ใช้เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติพร้อมทั้งเชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเครือข่าย
วิชาการกับ adiCET และช่วยให้เครือข่ายสามารถเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุน
ภายนอกได้ ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับที่ดีจากหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
วิทยาลัยนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ส านักทะเบียนและประมวลผล ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ส านักหอสมุด ส านักงานการจัด
การศึกษาทั่วไปฯ กองพัฒนานักศึกษา และส านักงานมาตรฐานการศึกษาฯ รวมทั้งสิ้น 34 คน  
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หลักการและเหตุผล ความส าคัญของปัญหา 
ภาระกิจหลักของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ได้แก่ การจัดการ

สอนการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาแล้ว ด้านการวิจัย การจัดประชุมสัมมนา ระดับชาติ และนานาชาติ  
และการบริการวิชาการ  โดยวิทยาลัยฯได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานทั้งในและ
ต่างประเทศ มากกว่า 70 โครงการ จาก 18 แหล่งทุน อาทิ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  กระทรวงพลังงาน  Office of Naval Research 
(USA) และ New Energy and Industrial Technology Development Organization (Japan) 
เป็นต้น  โดยผลจากงานวิจัยที่ปรากฏให้เห็นได้แก่ อาคารห้องเรียนประหยัดพลังงาน ถนนรีไซเคิลจาก
ขยะพลาสติก โรงผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด และชุมชนต้นแบบ Smart Community 

ทั้งนี้ โครงการวิจัยที่วิทยาลัยฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ นั้น ส่วนหนึ่งจะใช้ใน
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนของนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีส่วนร่วมใน
โครงการวิจัยและถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนด้วย 

วิทยาลัยฯ  จึงได้ถอดองค์ความรู้จากทักษะและประสบการณ์จากอาจารย์และนักวิจัยของ
วิทยาลัยฯ  มาจัดท าเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก เพ่ือเผยแพร่แก่ผู้ที่
สนใจต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือรวบรวมและสกัดองค์ความรู้ด้านการขอทุนวิจัยของวิทยาลัยฯ และจัดท าเปน็แนว
ปฏิบัติที่ดีในการหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก   

2. เพ่ือเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในการหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกของวิทยาลัยฯ แก่ผู้ที่
สนใจ 

  
แนวทางการด าเนินงาน 

1) ก าหนดองค์ความรู้หลักที่จ าเป็น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการความรู้ซึ่งถือ
เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามค าสั่งที่ 005/2560 
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 จากนั้นอาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรจึงร่วมกันก าหนดความรู้หลักโดย
เลือกด้านการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและต่างประเทศ  

2) การสร้างและแสวงหาความรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิค กระบวนการจาก
ประสบการณ์ด้านการขอทุนเฉพาะบุคคลของอาจารย์และนักวิจัย 
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3) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ เมื่อได้ประสบการณ์และเทคนิคการขอทุนวิ จัยจากตัว
บุคคลแล้ว จึงได้รวบรวมจัดหมวดหมู่องค์ความรู้เรื่องการขอทุนวิจัยอย่างเป็นระบบ เพ่ือเตรียมจัดท า
เป็นคู่มือเผยแพร่ โดยแบ่งความรู้เป็นส่วนๆ ดังนี้ 

- บทน ากล่าวถึงท่ีมาและความส าคัญของทุนต่างๆ 

- ประเภทของแหล่งทุนวิจัย 

- ประสบการณ์ในการขอทุนจากตัวบุคคล 

- ผลการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นตัวอย่างความส าเร็จ 

4) ประมวลและกลั่นกรององค์ความรู้ เมื่อวิทยาลัยฯ ได้จัดระเบียบองค์ความรู้ตามประเด็น
ต่างๆ แล้ว จึงได้รวบรวมและจัดท าเป็นคู่มือ Hunt International Grant เพ่ือเผยแพร่เทคนิคการขอ
ทุนวิจัยจากในและต่างประเทศ  
 5) ด าเนินการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 6)  ประชุมสรุปผลการจัดการความรู้ 
 
ผลการด าเนินการ 
 วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินงานตามกระบวนการสกัดความรู้ จ านวน 7 ขั้นตอน ส าหรับแนวปฏิบัติ
ที่ดีในการหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ดังนี้ 

1. การก าหนดความรู้หลักที่จ าเป็น (Knowledge Identification): องค์ความรู้เกี่ยวกับ
แนวทางในการหาทุนวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ 

วิธีการสู่ความส าเร็จ : ด าเนินการจัดประชุมอาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ของ adiCET เพ่ือ
ก าหนดองค์ความรู้หลักท่ีเป็นจุดเด่นของ adiCET 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) 
วิธีการสู่ความส าเร็จ : ด าเนินการจัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และเทคนิค

เฉพาะบุคคลของอาจารย์และนักวิจัย ส าหรับแนวทางในการหาทุนวิจัยภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)  
วิธีการสู่ความส าเร็จ : สรุปประเด็นและถอดองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น 

เทคนิคและแนวทางในการเขียนโครงการแบบบูรณาการ  การสร้างเครือข่ายการวิจัยด้วยการรู้จักผู้ให้
ทุน  การจัดหาแหล่งทุนที่หลากหลาย  การสร้าง Branding ส่วนตัวด้านความเชี่ยวชาญของอาจารย์
และนักวิจัยแต่ละท่าน 
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4. การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 
วิธีการสู่ความส าเร็จ : การรวบรวมความรู้และและสกัดองค์ความรู้มาจัดท าเป็นแนวปฏิบัติใน

การหาทุนวิจัย 
5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 
วิธีการสู่ความส าเร็จ : อาจารย์และนักวิจัยทดลองใช้แนวปฏิบัติส าหรับการทุนวิจัยที่ได้จาก

การแลกเปลี่ยนแลกเรียนรู้ 
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)  
วิธีการสู่ความส าเร็จ : ด าเนินการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบ Coffee Talk เมื่อวันที่ 15 

พฤษภาคม 2562 ณ ส านักหอสมุด เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ในการหาทุนวิจัยให้แก่หน่วยงานอ่ืน ๆ 

ภายในมหาวิทยาลัย ใช้เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติพร้อมทั้งเชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเครือข่าย

วิชาการกับ adiCET และช่วยให้เครือข่ายสามารถเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุน

ภายนอกได ้

 

 



8 

 

 

 

7. การเรียนรู้ (Learning)  
วิธีการสู่ความส าเร็จ : ติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ทั้งจาก adiCET และจากผู้เข้าร่วม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป 
 

 
 


