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เทคนิคการเขียนขอทุนสนับสนุนการวิจัย ป 2556 และจรรยาบรรณนักวิจัย
แนวทางการขอทุนสนับสนุนการวิจัยป 2556
การเขียนเคาโครงวิจัยใหไดรับทุน
1. ตองมีเรื่องที่เขียน หรือ หัวของานวิจัย
2. เขียนใหโดนใจผูประเมินหรือใหทุน
ตองรูนโยบายหรือทิศทางของแหล%งทุน ถาเขียนตรงก็มักจะได ส%วนใหญ%ก็จะกําหนดโจทยวิ จั ย มา กฎระเบี ย บต% า งๆ ของแหล% ง ทุ น การเบิ ก จ% า ยงบประมาณ ในแต% ล ะงวดเท% า ไหร% ถาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ- งบแผ%นดินงวดแรก 50 30 20 เปอร-เซ็นต- ตามลําดับ งบประมาณ
ที่แหล%งทุนตั้ง ส%วนใหญ%จะตั้งไว หรือบางที่ก็เสนอไปตามเนื้อหาของงาน เช%น งบแผ%นดิน งบวิจัย วช
สามารถตั้งงบไดเองตามงานของเรา ระยะเวลาที่แหล%งทุนประกาศและกําหนดใหส%งโครงการต%างๆ
เป9 น เงื่ อนไขสํ า คัญ ถานั กวิ จัย เขี ยนโครงการเขาเงื่ อนไข ส%ว นใหญ% มักจะได ยกเวนถามี คู%แข%งก็ จ ะ
พิจารณาโครงการที่ดีที่สุด ในมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ-ส%วนมากเป9น ทุน วช
1. ลักษณะงบประมาณประจําป< มีทุกป< ในช%วง กันยายน ของทุกป< ตองผ%านหน%วยงาน มี
ลายเซ็นต-ผูบังคับบัญชาหน%วยงาน
2. งบเหลือของ วช ในแต%ละป< เช%น ไดงบ 2 หมื่นลาน เชิญชวนหน%วยงานทั่วประเทศ ใชไป
1.5 หมื่นลาน จะนํางบที่เหลือ 5 พันลาน กําหนดเป9นธีมใหนักวิจัยเสนอเขามา
3. งบพิเศษ ไปยื่นขอโดยตรงเลยแต%ก็ทําตาม ธีมที่ วช กําหนดไว ขั้นตอนไม%ยาก แต%ยากตรง
แบบฟอร-มที่กําหนด ถากรอกไม%ครบไม%ตรง ก็จะไม%ผ%านการพิจารณา
ป?จจุบัน เนน out come ซึ่งคะแนนค%อนขางสูง 50% ของโครงการเป9นคะแนนส%วนนี้
มรภ.วไลยอลงกรณ-เนน งบประมาณประจําป< วช มีคณะกรรมการประเมินโครงการในแต%ละกลุ%มสาขา
แลวก็จะแจงผลกลับมา
ถาเป9 นงบประมาณประจํ าป< วช เป9 นหน%ว ยงานผ% าน มี ผูทรงคุณวุ ฒิอ%าน แลวแจงผลผ% า น
นักวิจัย และส%งเรื่องไปที่สํานักงบประมาณ ซึ่งจะแจงงบประมาณอีกครั้งว%าจะไดเท%าไหร% เช%น ขอ วช
13 ลาน วช อนุมัติให 13 ลาน แต%หน%วยงาน กับ สํานักงบประมาณ มีสิทธิ์ตั้งงบในแต%ละงาน (เช%น งบ
วิจั ย 20 ลานต% อป< ) ดังนั้ น อาจจะไดเงิ น วิจั ย แค% 1 ลานเท% า นั้ น ยกเวน ในป< นั้ น งบวิจั ย ผ% า นนอย
มหาวิทยาลัย จัดไว 10 ลาน นักวิจัยก็จะไดสิบลาน ปกติ มหาวิทยาลัยมีโครงการเสนอประมาณ 30
โครงการ และผ%านประมาณ 10 โครงการเท%านั้น
ทิศทางการวิจัย 5 ดาน ของมหาลัย
1. วิจัยสถาบัน
2. วิจัยพื้นฐานเฉพาะศาสตร3. วิจัยต%อยอดเชิงพาณิชย- UBI เขามาช%วยดู
4. งานวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
5. งานวิจัยชุมชน/ภูมิป?ญญาทองถิ่น กําหนด 1 หลักสูตร 1 งานวิจัย 1 แสนบาท
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ทิศทางการวิจัยของชาติ
1. วิจัยเพื่อความเป9นเลิศทางวิชาการ
2. วิจัยเพื่อประโยชน-ทางเศรษฐกิจ
3. วิจัยเพื่อสังคมและชุมชน
4. วิจัยเพื่อนโยบาย
การควบคุมคุณภาพงานวิจัย
งานแต% ล ะเรื่ อ งควรจะมี ที่ ป รึ ก ษาโครงการ ทั้ ง ในส% ว นของภายในและภายนอก ในหนึ่ ง
โครงการตองตั้งที่ปรึกษาโครงการวิจัย ถาหาไม%ได ก็เลือกจากที่มหาวิทยาลัยแต%งตั้งไว 9 คน เลือก 12 คน หรือ อาจจะตั้งคนนอก 1 ท%าน และภายใน 1 ท%าน
งานวิจัย 1 หลักสูตร
ในระยะแรกกําหนดใหตองมีที่ปรึกษาภายนอก 2 ท%าน ภายใน 3 ท%าน ป?จจุบันลดเหลือ 3
ท%าน ภายใน 1 (จาก 9 คน) ภายนอก 2 หรือ ภายใน 2 (จาก 9) ภายนอก 1 (จัดเป9นผูประเมินไปใน
ตัว) โดยใน 9 คน จะเป9นที่ปรึกษาเชิงเนื้อหา แต%เชิง methodology อาจเป9นภายนอก หรือ ใครก็ได
นอกจาก 9 คน ซึ่งมีผลต%อการเบิกจ%ายงวด 2 เป9นตนไป ตองมีลายเซ็นต-ที่ปรึกษา อ%านสามครั้งครั้งละ
3000 บาท/คน
ทุนวิจัยของมหาลัย
1. ทุนภายนอก
1.1 แหล%งทุนต%างๆ
1.2 งบแผ%นดิน เสนอโครงการเดือนกันยายนของทุกป<
2. ทุนภายใน
การจัดสรรสายวิทยาศาสตร-เฉลี่ย 20,000 บาท/คน ถามี อาจารย- 20 คน เท%ากับป<ละ 4
แสนบาท ส%วนสายสังคมศาสตร- 10,000 บาท/คน
เสนอผ%านคณะทุกเดือน 30% คณะพิจารณา 70% เช%น คณะกรรมการพิจารณาทุน 4 แสน
บาท คณะก็จัดสรร 30% ก็คือ 1.2 แสนบาท ที่เหลือก็กรรมการพิจารณาทุน
ระดั บ คะแนนของ การประกั นคุ ณภาพ นั้น จะได 5 คะแนนเต็ ม สายวิ ทยาศาสตร- ตอง
60,000 บาท/คน ส%วนสายสังคมศาสตร- 25,000 บาท/คน
นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังไดกําหนดทุนวิจัย 1 หลักสูตร 1 โครงการวิจัย หลักสูตรละ 1
แสนบาท โดยมีหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี 35 หลักสูตร ปริญญาโท 5 หลักสูตร และปริญญาเอก 4
หลักสูตร
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การเผยแพร+ผลงานวิจัยระดับชาติ
3 ครั้ ง/ป< ทั้ งการเขาร% ว มเสนอผลงาน/การเขาร% ว มงาน ไดแก% ราชภั ฎ วิ จั ย (ราชภั ฎ ทั่ ว
ประเทศ) ช%วงเดือนมกราคม ราชภัฎกลุ%มศรีอยุธยา ช%วงเดือนกุมภาพันธ- และ Thailand Research
Expo (วช.) ช%วงเดือนสิงหาคมของทุกป<
การสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค/ระดับชาติหรือนานาชาติ
1. การจ%ายเงินสนับสนุนใหอาจารย-ไดเขาร%วมนําเสนอผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค- ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ หากไปนําเสนอต%างประเทศ ขอเบิกค%าใชจ%ายตามจริง แต%อยู%ในวงเงินไม%เกิน
1 แสนบาทหากไปยุโรปหรืออเมริกา และ ไม%เกิน 6 หมื่นบาท ในแถบเอเซีย
2. การจ%ายเงินสนับสนุนการส%งผลงานตีพิมพ- หรือนําไปจัดแสดง ถางานวิจัยไดรับการตีพิมพในวารสารที่มีค%า impact factor สูง ไดค%าตีพิมพ- 6,000 บาท นอกจากนั้นยังสนับสนุนค%าใชจ%ายใน
การตีพิมพ- การลงทะเบียน และไดค%ารางวัล
3. การจ%ายเงินสนับสนุน บทความวิจัยตีพิมพ-ในวารสารต%างๆ
4. การจ%ายเงินสนับสนุนค%าผลงานสรางสรรค-ที่ไดรับรางวัล
รายละเอียดการขอทุนสนับสนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ- สามารถเขาไปดู
ไดในเวบไซต- http://rd.vru.ac.th/
จรรยาบรรณนักวิจัย
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห%งชาติ เรื่อง จรรยาบรรณนักวิจัย
ดวยคณะกรรมการบริ หารสภาวิ จั ยแห%งชาติ ในการประชุ มครั้ งที่ 3/2541 เมื่อวั นที่ 8
เมษายน 2541 ไดใหความเห็นชอบกับจรรยาบรรณนักวิจัย ซึ่งคณะกรรมการสภาวิจัยแห%งชาติ สาขา
สังคมวิทยา เป9นผูดําเนินการ โดยมีวัตถุประสงค-เพื่อใชเป9นหลักเกณฑ-ควรประพฤติของนักวิจัยทั่วไป
ไม% ว% า สาขาวิ ช าการใดๆ จึ งมี ลั กษณะเป9 น แนวทางกวางๆ เพื่ อครอบคลุ มทุ กสาขาวิ ช าการ และมี
ลักษณะเป9นขอพึงสังวรณ- มากกว%าจะเป9นกฎเกณฑ-ขอบังคับ จรรยาบรรณนักวิจัยนี้ จะเป9นเครื่องมือ
นําไปสู%การเสริมสรางจรรยาบรรณ ในหมู%นักวิจัยต%อไปได สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห%งชาติ จึง
ประกาศใหมี "จรรยาบรรณนักวิจัย"ขึ้น เพื่อเป9นหลักเกณฑ-ในการประพฤติของนักวิจัยทั่วไป โดยมี
รายละเอียดต%อไปนี้
"นักวิจัย"หมายถึง ผูที่ดําเนินการคนควาหาความรูอย%างเป9นระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัย
โดยมีระเบีย บวิธี อัน เป9น ที่ยอมรับในแต%ล ะศาสตร- ที่เกี่ ยวของ ระเบีย บวิธี ดังกล%า วจึงครอบคลุ มทั้ ง
แนวคิ ด มโนทั ศ น- และวิ ธี ก ารที่ ใ ชในการรวบรวมและวิ เ คราะห- ข อมู ล การวิ จั ย เป9 น กิ จ กรรมที่ มี
ความสําคัญอย%างยิ่งต%อการวางแผน และกําหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศทุกดานโดยเฉพาะใน
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพขึ้นอยู%กับความรูความสามรถของ
นั ก วิ จั ย ในเรื่ อ งที่ จ ะศึ ก ษาและขึ้ น อยู% กั บ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของนั ก วิ จั ย ในการทํ า งาน วิ จั ย ดวย
ผลงานวิจัยที่ดอยคุณภาพดวยสาเหตุใดก็ตาม หากเผยแพร%ออกไป อาจเป9นผลเสียต%อวงวิชาการและ
ประเทศชาติได
"จรรยาบรรณ"หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมและ
จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ ที่กลุ%มบุคคลแต%ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไวเป9นหลักเพื่อใหสมาชิก
ในสาขาอาชีพนั้นๆ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียงและส%งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน
จรรยาบรรณในการวิจัย จัดเป9นองค-ประกอบที่สําคัญของระเบียบวิธีวิจัย เนื่องดวยในกระบวนการ
คนควาวิจัย นักวิจัยจะตองเขาไปเกี่ยวของใกลชิดกับสิ่งที่ศึกษา ไม%ว%าจะเป9นสิ่งมีชีวิตหรือไม%มีชีวิต
การวิจั ยจึงอาจส%งผลกระทบในทางลบต%อสิ่งที่ศึกษาได หากผูวิ จัยขาดความรอบคอบ ระมั ดระวั ง
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห%งชาติจึงกําหนด "จรรยาบรรณนักวิจัย" ขึ้นไวเป9นแนวทางสําหรับ
นักวิจัย ยึดถือปฏิบัติเพื่ อใหการดําเนินงานวิจัยตั้ งอยู%บนพื้นฐานของจริ ยธรรม และหลักวิช าการที่
เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาคนควาใหเป9นไปอย%างสมศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิ
ของนักวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห%งชาติ ไดกําหนดจรรยาบรรณนักวิจัยไว 9 ประการ ดังนี้
1.นักวิจัยตองซื่อสัตย-และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการนักวิจัยตองมีความซื่อสัตยต%อตนเอง ไม%นําผลงานของผูอื่นมาเป9นของตน ไม%ลอกเลียนงานของผูอื่น ตองใหเกียรติ และอางถึง
บุคคลหรือแหล%งที่มาของขอมูลที่นํามาใชในงานวิจัยตองซื่อตรงต%อการแสวงหาทุนวิจัย และ มีความ
เป9นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน-ที่ไดจากการวิจัย
2.นักวิจั ยตองตระหนักถึ งพันธกรณี ในการทํา งานวิ จัยตามขอตกลงที่ทําไวกับ หน%วยงานที่
สนั บ สนุ น การวิ จั ย และต% อหน% ว ยงานที่ ต นสั งกั ด นั กวิ จั ย ตองปฏิ บั ติ ต ามพั น ธกรณี แ ละขอตกลงที่
ผูเกี่ยวของทุกฝpายยอมรับร%วมกัน อุทิศเวลาทํางานวิจัยใหไดผลดีที่สุดและเป9นไปตามกําหนดเวลามี
ความรับผิดชอบไม%ละทิ้งงานระหว%างดําเนินการ
3. นั กวิ จั ยตองมี พื้น ฐานความรู ในสาขาวิช าการที่ ทํา วิ จัย นั กวิจั ย ตองมี พื้นฐานความรู
ในสาขาวิชาการที่ทําวิจัยอย%างเพียงพอ และมีความรูความชํานาญ หรือมีประสบการณ-เกี่ยวเนื่องกับ
เรื่องที่ทําวิจัย เพื่อนําไปสู%งานวิจัยที่มีคุณภาพและเพื่อปqองกันป?ญหาการวิเคราะห- การตีความหรือการ
สรุปที่ผิดพลาด อันอาจก%อใหเกิดความเสียหายต%องานวิจัย
4. นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบต%อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม%ว%าจะเป9นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม%มีชีวิต
นักวิจัยตองดําเนินการดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการทําวิจัยที่เกี่ยวของกับคน
สั ต ว- พื ช ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ทรั พ ยากร และสิ่ ง แวดลอม มี จิ ต สํ า นึ ก และมี ป ณิ ธ านที่ จ ะอนุ รั ก ษศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม
5. นักวิจัยตองเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย-ที่ใชเป9นตัวอย%างในการวิจัยนักวิจัยตองไม%
คํานึงถึงผลประโยชน-ทางวิชาการจนละเลยขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย- ตองถือเป9น
ภาระหนาที่ที่จะอธิบายจุดมุ%งหมายของการวิจัย แก%บุคคลที่เป9นกลุ%มตัวอย%าง โดยไม%หลอกลวงหรือบีบ
บังคับ และไม%ละเมิดสิทธิส%วนบุคคล
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6.นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของิการทําวิจัย นักวิจัย
ตองมีอิสระทางความคิด ตองตระหนักว%า อคติส%วนตน หรือความลําเอียงทางวิชาการ อาจส%งผลใหมี
การบิดเบือนขอมูลและขอคนพบทางวิชาการ อันเป9นเหตุใหเกิดผลเสียหายต%องานวิจัย
7.นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน-ในทางที่ชอบนักวิจัยพึงเผยแพร%ผลงานวิจัยเพื่อ
ประโยชน-ทางวิชาการและสังคมไม%ขยายผลขอคนพบจนเกินความเป9นจริง และไม%ใชผลงานวิจัยไป
ในทางมิชอบ
8.นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื่นนักวิจัยพึงมีใจกวางพรอมที่จะเปrดเผย
ขอมูล และขั้นตอนการวิจัยยอมรับฟ?งความคิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผูอื่นและพรอมที่จะ
ปรับปรุงแกไขงานวิจัยของตนใหถูกตอง
9.นั ก วิ จั ย พึ ง มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต% อ สั ง คมทุ ก ระดั บ นั ก วิ จั ย ควรมี จิ ต สํ า นึ ก ที่ จ ะอุ ทิ ศ
กําลังสติป?ญญาในการทําวิจัย เพื่อความกาวหนาทางวิชาการ เพื่อความเจริญและประโยชน-สุขของ
สังคมและมวลมนุษยชาติ

