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Newton Fund-TRF Midcareer Professional Development คื อ อะไร จากชื่ อ
โครงการน่ า จะพอบอกได้ ก ลายๆ ว่ า เป็ น โครงการฝึ ก อบรม พั ฒ นาทั ก ษะส าหรั บ บุ ค คลากรรุ่ น กลาง ว่ า แต่
ฝึ ก อบรมอะไร พั ฒ นาทั ก ษะอะไร ให้ กั บ คนรุ่ น กลาง (เหมื อ นกั บ วั ย กลางคนหรื อ ไม่ ) บทความนี้ มี ค าตอบ
โครงการ Professional Development Program for
Mid-Career Researchers ได้รับการสนับสนุนโดยการร่วมทุน
ระหว่าง Newton Fund ซึ่งเป็นแหล่งทุนจากประเทศอังกฤษและ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (Thailand Research Fund:
TRF) เป็นโครงการฝึกอบรมเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการพัฒนา
ข้อเสนอโครงการวิจยั พัฒนาทักษะในการบริหารโครงการวิจยั และสร้าง
ความร่วมมือกับนักวิจัยและแหล่งทุนในประเทศอังกฤษสาหรับนักวิจัย
รุ่นกลางที่มีประสบการณ์ทางานวิจัยตั้งแต่ 5—10 ปี ผู้เขียนเป็น
นักวิจัยรุ่นที่สองที่ได้รับทุนนี้
(สาหรับประสบการณ์การเข้าร่วมฝึกอบรมของทุนนี้ในรุ่น
แรก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร ได้ถ่ายทอดไว้ใน
บทความ “ไปลอนดอนกันเถอะ” (http://intranet.lc.mahidol/
images/stories/Doc_KM/ 20150702-London.pdf)
ในรุน่ ทีส่ องของโครงการนีม้ นี กั วิจยั ทีผ่ า่ นการคัดเลือกเข้ารับ
การอบรมทัง้ หมด 25 คน เป็นนักวิจยั ในสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจานวน 15 คน และ นักวิจยั จากสาขาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์จานวน 10 คน โครงการอบรมแบ่งเป็นทัง้ หมด 3 ช่วง
โดยช่วงแรกเป็นการอบรมในกรุงเทพฯ (วันที่ 15-17 ธันวาคม
2558) เนือ้ หาการอบรมเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับเทคนิคการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจยั การบริหารทีมวิจยั และการสร้างความร่วมมือระหว่าง
นักวิจยั และหน่วยงาน ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ช่วงทีส่ องของโครงการจัด
ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นการเดินทาง
ไปอบรมในประเทศอังกฤษ กิจกรรมหลักเป็นการพบกับแหล่งทุน
เช่น British Council และ Delivery Partners ของ Newton
Fund เช่น ตัวแทนจาก The Royal Society, Royal Academy

of Engineering และ British Academy รวมถึงการไปเยีย่ มชม
สถาบันการศึกษาต่างๆ ในส่วนของนักวิจยั สายสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ได้มโี อกาสไปที่ School of Oriental and African Studies (SOAS) โดยได้พบปะกับผูอ้ านวยการ รอง
ผูอ้ านวยการและเจ้าหน้าทีข่ องศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศกึ ษา
(Center for Southeast Asian Studies) ช่วงสุดท้ายเป็นการ
ติดตามการอบรมทีก่ รุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2559 โดย
มีเนือ้ หาเกีย่ วกับการเขียนโครงการ การบริหารจัดการโครงการ และ
ผลกระทบของโครงการวิจยั
สาหรับผูเ้ ขียนแล้ว การได้รบั คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Newton
Fund Mid-Career Professional Development ถือเป็น
ประสบการณ์ทมี่ คี า่ มาก
ความรูแ้ ละเทคนิคหลายอย่างทีไ่ ด้จากการ
ฝึกอบรมสามารถนามาใช้พฒ
ั นาตนเองและพัฒนางานวิจยั ได้เป็นอย่างดี
ยกตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์นสิ ยั ของคน การใช้ T Shape ในการ
อธิบายนิสยั ของคน การวิเคราะห์เหล่านีม้ ปี ระโยชน์มากสาหรับการ
ทางานเป็นทีม เช่นในกรณีของโครงการวิจยั ขนาดใหญ่ หรือชุด
โครงการวิจยั ทีม่ ผี เู้ กีย่ วข้องเป็นจานวนมาก หรือการฝึกทักษะการเขียน
โครงการวิจยั เพือ่ ขอทุนจากองค์กรต่างประเทศก็เป็นสิง่ ทีม่ ปี ระโยชน์มาก
และสามารถนามาใช้ได้ทนั ที การฝึกการนาเสนอภายในระยะเวลาที่
กาหนดก็เป็นกิจกรรมการฝึกอบรมอีกอย่างทีผ่ เู้ ขียนเห็นว่ามีประโยชน์
มาก ในกิจกรรมนีค้ รูทสี่ อนให้ทกุ คนออกมานาเสนองานวิจยั ของ
ตนเองภายในเวลา 5 นาที หลังจากนาเสนอแล้วครูผสู้ อนและเพือ่ นใน
ชัน้ จะชีใ้ ห้เห็นข้อดีและข้อเสียของการนาเสนอ รวมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะที่
สามารถนามาปรับปรุงการนาเสนอครัง้ ต่อไปได้

นอกจากการฝึ ก อบรมในชั้ นเรีย นที่ ก รุง เทพฯแล้ ว
การเดินทางไปประเทศอังกฤษเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางการ
วิจัยเป็นอย่างมาก อย่างที่กล่าวไปแล้ว ที่ประเทศอังกฤษคณะ
ของพวกเราได้ไปเยี่ยมชมหน่วยงานและองค์กรต่างๆ รวมไป
ถึ ง มหาวิ ท ยาลั ย สิ่ ง ที่ เ ปิ ด และเปลี่ ย นมุ ม มองของผู้ เ ขี ย น
เกี่ยวกับการทาวิจัยโดยสิ้นเชิงระหว่างการไปเยี่ยมหน่วยงาน
ต่า งๆ ในอั ง กฤษ คื อ การที่ ห น่ว ยงานต่ า งๆ ไม่ ว่า จะเป็ น
มหาวิทยาลัย หรือ หน่วยงานวิจั ยคานึง “ผลกระทบ” หรือ
“Impact” ของโครงการวิจั ยเป็ นอย่ างมาก โดยเน้นการที่
งานวิจัยสามารถสร้างผลกระทบให้แก่สังคม และ กลไกที่จะทา
ให้ เกิ ด ผลกระทบเหล่ านั้น จุ ดนี้แตกต่างจากการท าวิจัย ใน
ประเทศไทยพอสมควร เนื่องจากในประเทศไทยหน่วยงาน
สนับสนุนทุนวิจัยส่วนใหญ่จะเน้นถึง ผลผลิต (Output) และ

ผลลัพท์ (Outcome) ที่แสดงออกในรูปของจานวนบทความ
ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ระดับนานาชาติ เป็น
ส่ ว นใหญ่ ซึ่ ง แตกต่ า งจากในอั ง กฤษที่ ม หาวิ ท ยาลั ย และ
สถาบั นวิจั ยจะมีหน่วยงานที่เรียกว่า “Impact Office” ที่
คอยดูแลส่งเสริมให้งานวิจัยก่อเกิดผลกระทบในวงกว้าง โดย
ผลกระทบที่ว่านี้อาจเป็นผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบ
ด้านสังคม ด้านนโยบาย หรือ ทางอุตสาหรกรรม งานที่ Impact Office ทาจึงเป็นการนาผลการวิจัยไปนาเสนอให้แก่ผู้
มีอานาจวางนโยบาย องค์กรที่เกี่ยวข้อง หรือ นาเผยแพร่ออก
สู่ ส าธรณะ ผู้ วิ จั ย ขอยกตั ว อย่ า ง Impact Office ของ
SOAS (School of Oriental and African Studies)
เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าหน่วยงานนี้มีหน้าที่อะไรบ้าง

จากข้อมูลทีไ่ ด้จากเจ้าหน้าทีข่ อง Impact Office ของ SOAS คือ Mr.Felix Rehnberg พบว่างานของหน่วยงานนีเ้ ริม่ ต้นตัง้ แต่
ช่วยนักวิจยั พัฒนาความคิดเพือ่ ต่อยอดเป็นงานวิจยั ตัง้ แต่ชว่ ง 6 เดือนก่อนส่งข้อเสนอโครงการวิจยั ช่วยหาแหล่งทุนในการทาวิจยั ช่วยทาการ
ติดต่อในการส่งข้อเสนอโครงการวิจยั และหลังจากได้ทนุ วิจยั แล้วก็ทาหน้าทีใ่ ห้ความช่วยเหลือด้านเอกสารต่างๆ ช่วยดาเนินการในการปิด
โครงการวิจยั แต่การทางานของ Impact Office ยังไม่จบลงเท่านัน้ เพราะหลังจากปิดโครงการวิจยั หน่วยงานนีย้ งั มีหน้าทีน่ างานวิจยั ไป
เผยแพร่สสู่ าธารณะเพือ่ ให้เกิดผลกระทบ วิธสี ร้างผลกระทบให้เกิดขึน้ มีหลายวิธี ตัง้ แต่จดั สรรเวลาให้นกั วิจยั ได้เผยแพร่ผลงานวิจยั ผ่านสือ่
โทรทัศน์และวิทยุ นาผลของการวิจยั ส่งให้กบั ผูว้ างนโยบาย ติดต่อให้นกั วิจยั ได้เข้าร่วมและนาเสนอผลการวิจยั ในการประชุมเกีย่ วกับนโยบาย
ต่างๆ รวมถึงจัดสัมมนาเพือ่ เผยแพร่ผลการวิจยั ให้สาธรณชนฟังอยูอ่ ย่างสม่าเสมอ วงจรการทางานของหน่วยงานส่งเสริมให้เกิดผลกระทบของ
การวิจยั อาจสรุปได้ดงั ภาพขต่อไปนี้
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สาเหตุที่ผู้เขียนประทับใจกับการทางานของหน่วยงานนี้
มากเป็นพิเศษก็เพราะว่า ในประเทศไทย หน่วยสนับสนุนการวิจยั
ส่วนใหญ่ จะทางานในขัน้ ตอนที่ 2-4 เท่านัน้ คือ ช่วยเหลือ
ประสานงานเรือ่ งการสมัครทุน จัดการเอกสารในระหว่างการ
ดาเนินการโครงการวิจยั และให้การสนับสนุนในการปิดโครงการวิจยั
แต่หลังจากจบโครงการวิจยั แล้ว เป็นหน้าทีข่ องนักวิจยั เองทีจ่ ะต้องนา
งานวิจยั นัน้ ไปเผยแพร่ ต่อยอด ซึง่ นักวิจยั ส่วนใหญ่ เมือ่ โครงการวิจยั
หนึง่ จบลง ก็มกั จะต้องลงมือทาการวิจยั ทีส่ องต่อไป ทาให้การทุม่ เท
เวลาให้กบั การเผยแพร่ผลงานวิจยั เพือ่ ให้เกิดผลกระทบอาจมีนอ้ ย
แต่ในประเทศอังกฤษหน่วยงานลักษณะเดียวกับ Impact Office
จะทาหน้าทีเ่ ป็นผูต้ ดิ ต่อสือ่ มวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ รายการโทรทัศน์
เพือ่ ให้ผวู้ จิ ยั ได้มเี วทีนาเสนอผลการวิจยั นอกจากนัน้ ยังทาหน้าทีส่ ง่
ผลการวิจยั ไปให้ผมู้ อี านาจกาหนดนโยบายในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง บางครัง้
มีการนัดหมายให้นกั วิจยั เข้าร่วมประชุมเพือ่ กาหนดนโยบายด้วยเพือ่

เปิดโอกาสให้นกั วิจยั นาเสนอผลการวิจยั ซึง่ ผลทีไ่ ด้บางครัง้ นามาซึง่
การเปลีย่ นแปลงเชิงนโยบายอันเนือ่ งมาจากผลการวิจยั
นอกเหนือจากการได้พฒ
ั นาทักษะต่างๆ เกีย่ วกับการทาวิจยั
การได้เยีย่ มชมและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับสถาบันการศึกษาใน
ประเทศอังกฤษ อีกสิง่ หนึง่ ทีผ่ เู้ ขียนประทับใจมาเกีย่ วกับโครงการนี้
การได้รจู้ กั และสร้างเครือ่ ข่ายกับนักวิจยั จากประเทศไทยทีเ่ ข้าร่วม
โครงการนีด้ ว้ ยกัน สิง่ เหล่านีเ้ ป็นประสบการณ์ทมี่ คี า่ มากสาหรับ
ผูเ้ ขียน และขอขอบคุณ British Council ผูป้ ระสานงาน Newton Fund และ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั มา ณ ทีน่ ี้
สาหรับผูท้ สี่ นใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Newton-TRF
Mid-Career Professional Development Workshop
สามารถติดตามการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ของ สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั หรือ British Council
ผูเ้ ขียน :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมดี อาพัทธนานนท์
อาจารย์ประจาหลักสูตรพหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

แหล่งทุนผูส้ นับสนุนการเดินทาง :
โครงการ Professional Development Program for Mid-Career Researchers
ได้รับการสนับสนุนโดยการร่วมทุนระหว่าง Newton Fund ซึ่งเป็นแหล่งทุนจากประเทศ
อังกฤษและสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (Thailand Research Fund: TRF)
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