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เทคนิคการเขียนขอทุนสนับสนุนการวิจัย ป� 2556 และจรรยาบรรณนักวิจัย 
แนวทางการขอทุนสนับสนุนการวิจัยป� 2556 

 
การเขียนเค�าโครงวิจัยให�ได�รับทุน 
 1. ต�องมีเรื่องท่ีเขียน หรือ หัวข�องานวิจัย 
 2. เขียนให�โดนใจผู�ประเมินหรือให�ทุน 
 
 ต�องรู�นโยบายหรือทิศทางของแหล%งทุน ถ�าเขียนตรงก็มักจะได� ส%วนใหญ%ก็จะกําหนดโจทย-
วิจัยมา กฎระเบียบต%างๆ ของแหล%งทุน การเบิกจ%ายงบประมาณ ในแต%ละงวดเท%าไหร% ถ�าของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ- งบแผ%นดินงวดแรก 50 30 20 เปอร-เซ็นต- ตามลําดับ งบประมาณ
ท่ีแหล%งทุนต้ัง ส%วนใหญ%จะต้ังไว� หรือบางท่ีก็เสนอไปตามเนื้อหาของงาน เช%น งบแผ%นดิน งบวิจัย วช 
สามารถต้ังงบได�เองตามงานของเรา ระยะเวลาท่ีแหล%งทุนประกาศและกําหนดให�ส%งโครงการต%างๆ 
เป9นเง่ือนไขสําคัญ ถ�านักวิจัยเขียนโครงการเข�าเง่ือนไข ส%วนใหญ%มักจะได� ยกเว�นถ�ามีคู%แข%งก็จะ
พิจารณาโครงการท่ีดีท่ีสุด ในมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ-ส%วนมากเป9น ทุน วช  
 1. ลักษณะงบประมาณประจําป< มีทุกป< ในช%วง กันยายน ของทุกป< ต�องผ%านหน%วยงาน มี
ลายเซ็นต-ผู�บังคับบัญชาหน%วยงาน 
 2. งบเหลือของ วช ในแต%ละป< เช%น ได�งบ 2 หม่ืนล�าน เชิญชวนหน%วยงานท่ัวประเทศ ใช�ไป 
1.5 หม่ืนล�าน จะนํางบท่ีเหลือ 5 พันล�าน กําหนดเป9นธีมให�นักวิจัยเสนอเข�ามา 
 3. งบพิเศษ ไปยื่นขอโดยตรงเลยแต%ก็ทําตาม ธีมท่ี วช กําหนดไว� ข้ันตอนไม%ยาก แต%ยากตรง
แบบฟอร-มท่ีกําหนด ถ�ากรอกไม%ครบไม%ตรง ก็จะไม%ผ%านการพิจารณา 
 ป?จจุบัน เน�น out come ซ่ึงคะแนนค%อนข�างสูง 50% ของโครงการเป9นคะแนนส%วนนี้ 
มรภ.วไลยอลงกรณ-เน�น งบประมาณประจําป< วช มีคณะกรรมการประเมินโครงการในแต%ละกลุ%มสาขา 
แล�วก็จะแจ�งผลกลับมา 
 ถ�าเป9นงบประมาณประจําป< วช เป9นหน%วยงานผ%าน มีผู�ทรงคุณวุฒิอ%าน แล�วแจ�งผลผ%าน 
นักวิจัย และส%งเรื่องไปท่ีสํานักงบประมาณ ซ่ึงจะแจ�งงบประมาณอีกครั้งว%าจะได�เท%าไหร% เช%น ขอ วช 
13 ล�าน วช อนุมัติให� 13 ล�าน แต%หน%วยงาน กับ สํานักงบประมาณ มีสิทธิ์ตั้งงบในแต%ละงาน (เช%น งบ
วิจัย 20 ล�านต%อป<) ดังนั้น อาจจะได�เงินวิจัยแค% 1 ล�านเท%านั้น ยกเว�น ในป<นั้น งบวิจัยผ%านน�อย 
มหาวิทยาลัย จัดไว� 10 ล�าน นักวิจัยก็จะได�สิบล�าน ปกติ มหาวิทยาลัยมีโครงการเสนอประมาณ 30 
โครงการ และผ%านประมาณ 10 โครงการเท%านั้น 
 
 ทิศทางการวิจัย 5 ด�าน ของมหาลัย 
 1. วิจัยสถาบัน 
 2. วิจัยพ้ืนฐานเฉพาะศาสตร- 
 3. วิจัยต%อยอดเชิงพาณิชย- UBI เข�ามาช%วยดู 
 4. งานวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 5. งานวิจัยชุมชน/ภูมิป?ญญาท�องถ่ิน กําหนด 1 หลักสูตร 1 งานวิจัย 1 แสนบาท 
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 ทิศทางการวิจัยของชาติ 
 1. วิจัยเพ่ือความเป9นเลิศทางวิชาการ 
 2. วิจัยเพ่ือประโยชน-ทางเศรษฐกิจ 
 3. วิจัยเพ่ือสังคมและชุมชน 
 4. วิจัยเพ่ือนโยบาย 
 
การควบคุมคุณภาพงานวิจัย 
 งานแต%ละเรื่องควรจะมีท่ีปรึกษาโครงการ ท้ังในส%วนของภายในและภายนอก ในหนึ่ง
โครงการต�องต้ังท่ีปรึกษาโครงการวิจัย ถ�าหาไม%ได� ก็เลือกจากท่ีมหาวิทยาลัยแต%งต้ังไว� 9 คน เลือก 1-
2 คน หรือ อาจจะต้ังคนนอก 1 ท%าน และภายใน 1 ท%าน 
 
งานวิจัย 1 หลักสูตร 
 ในระยะแรกกําหนดให�ต�องมีท่ีปรึกษาภายนอก 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 (จัดเป9นผู�ประเมินไปใน
ตัว) โดยใน 9 คน จะเป9นท่ีปรึกษาเชิงเนื้อหา แต%เชิง methodology อาจเป9นภายนอก หรือ ใครก็ได�
นอกจาก 9 คน ซ่ึงมีผลต%อการเบิกจ%ายงวด 2 เป9นต�นไป ต�องมีลายเซ็นต-ท่ีปรึกษา 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 ถ�ามี 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 ท่ีเหลือก็กรรมการพิจารณาทุน 
 ระดับคะแนนของ การประกันคุณภาพ นั้น จะได� 5 คะแนนเต็ม สายวิทยาศาสตร- ต�อง 
60,000 บาท/คน ส%วนสายสังคมศาสตร- 25,000 บาท/คน 
 นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังได�กําหนดทุนวิจัย 1 หลักสูตร 1 โครงการวิจัย หลักสูตรละ 1 
แสนบาท โดยมีหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี 35 หลักสูตร ปริญญาโท 5 หลักสูตร และปริญญาเอก 4 
หลักสูตร 
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การเผยแพร+ผลงานวิจัยระดับชาติ 
 3 ครั้ง/ป< ท้ังการเข�าร%วมเสนอผลงาน/การเข�าร%วมงาน ได�แก% ราชภัฎวิจัย (ราชภัฎท่ัว
ประเทศ) ช%วงเดือนมกราคม ราชภัฎกลุ%มศรีอยุธยา ช%วงเดือนกุมภาพันธ- และ Thailand Research 
Expo (วช.) ช%วงเดือนสิงหาคมของทุกป< 
 
การสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค/ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
 1. การจ%ายเงินสนับสนุนให�อาจารย-ได�เข�าร%วมนําเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค- ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ หากไปนําเสนอต%างประเทศ ขอเบิกค%าใช�จ%ายตามจริง แต%อยู%ในวงเงินไม%เกิน 
1 แสนบาทหากไปยุโรปหรืออเมริกา และ ไม%เกิน 6 หม่ืนบาท ในแถบเอเซีย 
 2. การจ%ายเงินสนับสนุนการส%งผลงานตีพิมพ- หรือนําไปจัดแสดง ถ�างานวิจัยได�รับการตีพิมพ-
ในวารสารท่ีมีค%า impact factor สูง ได�ค%าตีพิมพ- 6,000 บาท นอกจากนั้นยังสนับสนุนค%าใช�จ%ายใน
การตีพิมพ- การลงทะเบียน และได�ค%ารางวัล 
 3. การจ%ายเงินสนับสนุน บทความวิจัยตีพิมพ-ในวารสารต%างๆ 
 4. การจ%ายเงินสนับสนุนค%าผลงานสร�างสรรค-ท่ีได�รับรางวัล 
 
 รายละเอียดการขอทุนสนับสนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ- สามารถเข�าไปดู
ได�ในเวบไซต- http://rd.vru.ac.th/ 
 
 

จรรยาบรรณนักวิจัย 
 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห%งชาติ เรื่อง จรรยาบรรณนักวิจัย 
 
 ด�วยคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห%งชาติ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2541 เม่ือวันท่ี 8 
เมษายน 2541 ได�ให�ความเห็นชอบกับจรรยาบรรณนักวิจัย ซ่ึงคณะกรรมการสภาวิจัยแห%งชาติ สาขา
สังคมวิทยา เป9นผู�ดําเนินการ โดยมีวัตถุประสงค-เพ่ือใช�เป9นหลักเกณฑ-ควรประพฤติของนักวิจัยท่ัวไป 
ไม%ว%าสาขาวิชาการใดๆ จึงมีลักษณะเป9นแนวทางกว�างๆ เพ่ือครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ และมี
ลักษณะเป9นข�อพึงสังวรณ- มากกว%าจะเป9นกฎเกณฑ-ข�อบังคับ จรรยาบรรณนักวิจัยนี้ จะเป9นเครื่องมือ
นําไปสู%การเสริมสร�างจรรยาบรรณ ในหมู%นักวิจัยต%อไปได� สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห%งชาติ จึง
ประกาศให�มี "จรรยาบรรณนักวิจัย"ข้ึน เพ่ือเป9นหลักเกณฑ-ในการประพฤติของนักวิจัยท่ัวไป โดยมี
รายละเอียดต%อไปนี้ 
 "นักวิจัย"หมายถึง ผู�ท่ีดําเนินการค�นคว�าหาความรู�อย%างเป9นระบบ เพ่ือตอบประเด็นท่ีสงสัย 
โดยมีระเบียบวิธีอันเป9นท่ียอมรับในแต%ละศาสตร-ท่ีเก่ียวข�อง ระเบียบวิธีดังกล%าวจึงครอบคลุมท้ัง
แนวคิด มโนทัศน- และวิธีการท่ีใช�ในการรวบรวมและวิเคราะห-ข�อมูลการวิจัยเป9นกิจกรรมท่ีมี
ความสําคัญอย%างยิ่งต%อการวางแผน และกําหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศทุกด�านโดยเฉพาะใน
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพข้ึนอยู%กับความรู�ความสามรถของ
นักวิจัยในเรื่องท่ีจะศึกษาและข้ึนอยู%กับคุณธรรมจริยธรรมของนักวิจัยในการทํางาน วิจัยด�วย 
ผลงานวิจัยท่ีด�อยคุณภาพด�วยสาเหตุใดก็ตาม หากเผยแพร%ออกไป อาจเป9นผลเสียต%อวงวิชาการและ
ประเทศชาติได� 
 "จรรยาบรรณ"หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมและ
จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ ท่ีกลุ%มบุคคลแต%ละสาขาวิชาชีพประมวลข้ึนไว�เป9นหลักเพ่ือให�สมาชิก
ในสาขาอาชีพนั้นๆ ยึดถือปฏิบัติ เพ่ือรักษาชื่อเสียงและส%งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน 
จรรยาบรรณในการวิจัย จัดเป9นองค-ประกอบท่ีสําคัญของระเบียบวิธีวิจัย เนื่องด�วยในกระบวนการ
ค�นคว�าวิจัย นักวิจัยจะต�องเข�าไปเก่ียวข�องใกล�ชิดกับสิ่งท่ีศึกษา ไม%ว%าจะเป9นสิ่งมีชีวิตหรือไม%มีชีวิต 
การวิจัยจึงอาจส%งผลกระทบในทางลบต%อสิ่งท่ีศึกษาได� หากผู�วิจัยขาดความรอบคอบ ระมัดระวัง 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห%งชาติจึงกําหนด "จรรยาบรรณนักวิจัย" ข้ึนไว�เป9นแนวทางสําหรับ
นักวิจัยยึดถือปฏิบัติเพ่ือให�การดําเนินงานวิจัยต้ังอยู%บนพ้ืนฐานของจริยธรรม และหลักวิชาการท่ี
เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค�นคว�าให�เป9นไปอย%างสมศักด์ิศรี และเกียรติภูมิ
ของนักวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห%งชาติ ได�กําหนดจรรยาบรรณนักวิจัยไว� 9 ประการ ดังนี้ 
 1.นักวิจัยต�องซ่ือสัตย-และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการนักวิจัยต�องมีความซ่ือสัตย-
ต%อตนเอง ไม%นําผลงานของผู�อ่ืนมาเป9นของตน ไม%ลอกเลียนงานของผู�อ่ืน ต�องให�เกียรติ และอ�างถึง
บุคคลหรือแหล%งท่ีมาของข�อมูลท่ีนํามาใช�ในงานวิจัยต�องซ่ือตรงต%อการแสวงหาทุนวิจัย และ มีความ
เป9นธรรมเก่ียวกับผลประโยชน-ท่ีได�จากการวิจัย 
 2.นักวิจัยต�องตระหนักถึงพันธกรณีในการทํางานวิจัยตามข�อตกลงท่ีทําไว�กับหน%วยงานท่ี
สนับสนุนการวิจัยและต%อหน%วยงานท่ีตนสังกัด นักวิจัยต�องปฏิบัติตามพันธกรณีและข�อตกลงท่ี
ผู�เก่ียวข�องทุกฝpายยอมรับร%วมกัน อุทิศเวลาทํางานวิจัยให�ได�ผลดีท่ีสุดและเป9นไปตามกําหนดเวลามี
ความรับผิดชอบไม%ละท้ิงงานระหว%างดําเนินการ 
 3. นักวิจัยต�องมีพ้ืนฐานความรู�ในสาขาวิชาการท่ีทําวิจัย นักวิจัยต�องมีพ้ืนฐานความรู� 
ในสาขาวิชาการท่ีทําวิจัยอย%างเพียงพอ และมีความรู�ความชํานาญ หรือมีประสบการณ-เก่ียวเนื่องกับ
เรื่องท่ีทําวิจัย เพ่ือนําไปสู%งานวิจัยท่ีมีคุณภาพและเพ่ือปqองกันป?ญหาการวิเคราะห- การตีความหรือการ
สรุปท่ีผิดพลาด อันอาจก%อให�เกิดความเสียหายต%องานวิจัย 
 4. นักวิจัยต�องมีความรับผิดชอบต%อสิ่งท่ีศึกษาวิจัย ไม%ว%าจะเป9นสิ่งท่ีมีชีวิตหรือไม%มีชีวิต 
นักวิจัยต�องดําเนินการด�วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และเท่ียงตรงในการทําวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับคน 
สัตว- พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล�อม มีจิตสํานึก และมีปณิธานท่ีจะอนุรักษ-
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล�อม 
 5. นักวิจัยต�องเคารพศักด์ิศรี และสิทธิของมนุษย-ท่ีใช�เป9นตัวอย%างในการวิจัยนักวิจัยต�องไม%
คํานึงถึงผลประโยชน-ทางวิชาการจนละเลยขาดความเคารพในศักด์ิศรีของเพ่ือนมนุษย- ต�องถือเป9น
ภาระหน�าท่ีท่ีจะอธิบายจุดมุ%งหมายของการวิจัย แก%บุคคลท่ีเป9นกลุ%มตัวอย%าง โดยไม%หลอกลวงหรือบีบ
บังคับ และไม%ละเมิดสิทธิส%วนบุคคล 
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 6.นักวิจัยต�องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของิการทําวิจัย นักวิจัย
ต�องมีอิสระทางความคิด ต�องตระหนักว%า อคติส%วนตน หรือความลําเอียงทางวิชาการ อาจส%งผลให�มี
การบิดเบือนข�อมูลและข�อค�นพบทางวิชาการ อันเป9นเหตุให�เกิดผลเสียหายต%องานวิจัย 
 7.นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใช�ประโยชน-ในทางท่ีชอบนักวิจัยพึงเผยแพร%ผลงานวิจัยเพ่ือ
ประโยชน-ทางวิชาการและสังคมไม%ขยายผลข�อค�นพบจนเกินความเป9นจริง และไม%ใช�ผลงานวิจัยไป
ในทางมิชอบ 
 8.นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู�อ่ืนนักวิจัยพึงมีใจกว�างพร�อมท่ีจะเปrดเผย
ข�อมูล และข้ันตอนการวิจัยยอมรับฟ?งความคิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผู�อ่ืนและพร�อมท่ีจะ
ปรับปรุงแก�ไขงานวิจัยของตนให�ถูกต�อง 
 9.นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต%อสังคมทุกระดับ นักวิจัยควรมีจิตสํานึก ท่ีจะอุทิศ
กําลังสติป?ญญาในการทําวิจัย เพ่ือความก�าวหน�าทางวิชาการ เพ่ือความเจริญและประโยชน-สุขของ
สังคมและมวลมนุษยชาติ 

 
 


