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แนวทางการหาแหล่งทุนวจิยัและ    
จรรยาบรรณนักวจิัย 

ดร.ชลอ  ลิ้มสวุรรณ 
ศนูยวิ์จยัธรุกิจเพาะเลี้ยงสตัวน์ ้า 

คณะประมง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์



LOGO แหล่งทุนวจิยั 

  ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช.) 
  ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) 
  ส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
  อ่ืนๆ 
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ตวัอยา่งการแบบฟอรม์การเสนอขอรบัทนุ 

จากส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 



LOGO โครงการชุด/แผนงานวจิัย 

 



LOGO โครงการวจิัย(เดี่ยว) 
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กรอบหัวข้อการให้ทุนวจัิย ปี 2554 
 กลุ่มเร่ืองความมัน่คงและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

กลุ่มเร่ืองการศึกษาและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

กลุ่มเร่ืองพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
กลุ่มเร่ืองเกษตรเพื่อความยัง่ยนื 

กลุ่มเร่ืองเทคโนโลยใีหม่รวมทั้งเทคโนโลยขีอง SMEs 

กลุ่มเร่ืองสาธารณสุข 
กลุ่มเร่ืองโลจิสติกส์และการท่องเท่ียว 
กลุ่มเร่ืองปัญหาผูสู้งอาย ุ
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 การจดัการน ้า 
 การพฒันาพลงังานหมุนเวียน 

 การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา
คุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ 

 ดา้นการจดัการขยะ 

กลุ่มเร่ืองพลงังานและส่ิงแวดล้อม 
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 การเพ่ิมมูลค่าสินคา้เกษตรโดยการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ ์         
มูลค่าสูง 

 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
 การอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
 การวจิยัและการพฒันาพนัธ์ุพืชและสตัวท่ี์แสดงเอกลกัษณ์ไทย 

กลุ่มเร่ืองเกษตรเพือ่ความยัง่ยนื 
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ส่วน  ข :องค์ประกอบในการจัดท าแผนงานวจิัย 
 1. ผู้รับผดิชอบและหน่วยงาน ประกอบด้วย 
  1.1 ผู้อ านวยการแผนงาน  
  1.2 ผู้ร่วมงานวจัิย  
  1.3 หน่วยงานหลกั   
  1.4 หน่วยงานสนับสนุน  
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2. ประเภทการวจิัย  
 การวิจยัพื้นฐาน (Basic research)  
 การวิจยัประยกุต ์(Applied research)  
 การพฒันาทดลอง (Experimental development) 

4. ค าส าคญั (keywords) ของแผนงานวจิัย 

 

3. สาขาวชิาการและกลุ่มวชิาทีท่ าการวจัิย 
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5. ความส าคัญและที่มาของปัญหา  

6. วตัถุประสงค์หลกัของแผนงานวจิัย  

7. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงานวจิัย  

8.เป้าหมายของผลผลติ (output) และตวัช้ีวดั 

9. เป้าหมายของผลลพัธ์ (outcome) และตวัช้ีวดั 
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10. ทฤษฎ ีสมมตฐิาน (ถ้าม)ี และกรอบแนวความคิดของแผนงานวจิัย 

11. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

12. แผนการบริหารงานวจิัยและแผนการด าเนินงาน พร้อมทั้งขั้นตอนการ
ด าเนินงานตลอดแผนงานวจิัย 

13. แผนการสร้างนักวจิัยรุ่นใหม่จากการท าการวจิัยตามแผนงานวจิัย 

14. กลยุทธ์ของแผนงานวจิัย 
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15.ระยะเวลา และสถานทีท่ าการวจิัย  

16.แผนการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานวจิัย    

17. ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวจิัยตามแผนการบริหารงาน และแผนการ
ด าเนินงาน  ตลอดแผนงานวจิัย  

18.ค าช้ีแจงอืน่ๆ 
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19.ค าอนุมตัิของผู้บงัคบับญัชาระดบัอธิบด ีหรือเทยีบเท่าของภารรัฐ หรือกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ หรือเทยีบเท่าในส่วนของภาคเอกชน ในการยนิยอม/อนุญาต ให้ด าเนินการวจิัยรวมทั้ง
ให้ใช้สถานที ่ อุปกรณ์  และสาธารณูปโภคในการด าเนินการวจิัย 

20.ลงลายมอืช่ือผู้อ านวยการแผนงาน  เพือ่ให้ค ารับรองในการจัดท าข้อเสนอการวจิัย
และด าเนินการวจิัยตามประกาศส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ (วช.) เร่ือง  การ
เสนอข้อเสนอการวจัิยเพือ่ขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวจัิย  ประจ าปี
งบประมาณ 2551 

ส่วน  ค:ประวตัิผู้รับผดิชอบแผนงานวจิัย 
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ลกัษณะของงานวิจยั 

1. ตามความถนดัของผ ูวิ้จยั 

2.จากปัญหามีท่ีผลต่ออตุสาหกรรมและยงั

ไม่ไดร้บัการแกไ้ข 

3.ตามลกัษณะงานของแต่ละหน่วยงาน

ท่ีรบัผิดชอบ 
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การวิจยัตามความถนดัของผ ูวิ้จยั 

-  งานวิจยัคลา้ยๆกนัอยา่งต่อเน่ือง 

- ความเป็นพิษเฉียบพลนัของตะกัว่ต่อปลากะพงขาว 

 ตวัอยา่งผ ูเ้ช่ียวชาญทางพิษวิทยา 

-  ความเป็นพิษเฉียบพลนัของปรอทต่อ       

ปลากะพงขาว 

- ความเป็นพิษเฉียบพลนัของ………... 
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การวิจยัตามความถนดัของผ ูวิ้จยั 

-  เฉพาะเรือ่งและแคบเกินไป 

-  ไมค่่อยน ามาใชง้านไดจ้รงิ 

-  ไมมี่การพฒันาองคค์วามร ูเ้พ่ิมเติม หรอืมี

นอ้ย 
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ขอ้ดีของการวิจยัตามความถนดั 

- คิดหวัขอ้วิจยัไดง่้าย (เปลี่ยนชนิด,แหลง่

,วตัถดิุบ) 

- ความช านาญเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 



LOGO 

ขอ้ดีของการวิจยัจากปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

- น าผลการวิจยัมาใชไ้ดท้นัที 

- ตรงกบัความตอ้งการของอตุสาหกรรม 
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การวิจยัจากปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

- ตอ้งติดตามปัญหาอยา่งต่อเน่ือง 

- ตอ้งประสานงานกบัภาคเอกชน 

- ตอ้งวิเคราะหปั์ญหาใหถ้กูตอ้ง 

- อาจจะเกี่ยวขอ้งหลายสาขา 
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  ขัน้ตอนของผ ูท่ี้จะคิดโครงการวิจยั  

เป็นนกัปฏิบติั (technician) ท่ีดี  

หาความช านาญสาขาท่ีเกี่ยวขอ้งเพ่ิมเติม  

แลกเปลี่ยนความเห็นจากผ ูท่ี้เกี่ยวขอ้ง 
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นกัวิจยัใหม่ 

เป็นผ ูร้ว่มโครงการกอ่น 

 

หวัหนา้โครงการตอ้งเป็นผ ูท่ี้ท าวิจยัมามาก 

 



LOGO   หวัขอ้งานวิจยัท่ีมกัจะไดท้นุอดุหนนุ 

ก าลงัเป็นท่ีสนใจ 

 

มีความส าคญักบัอตุสาหกรรม 
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ลกัษณะของงานวิจยั 

พ้ืนฐาน 

 
ประยกุต ์

การพฒันาทดลอง 



LOGO 

ลกัษณะของงานวิจยั 

• งานวิจยัเรง่ด่วน 

• งานวิจยัเพ่ือสง่เสรมิและพฒันา 
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หวัขอ้ท่ีควรท าการวิจยั 

ยงัมีปัญหาท่ีไมไ่ดร้บัการแกไ้ข 

มีผลกระทบต่อการผลิต 

มีผลกระทบต่อสขุภาพ 

มีผลกระทบต่อการสง่ออก 

มีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม 

เพ่ือพฒันาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 
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ปัญหาท่ีพบบ่อย ๆ  

งานวิจยัซ ้าซอ้นและซ ้าซาก 

ท่ีมา ความส าคญัไม่ชดัเจน 

วิธีการด าเนินการ ไม่มีรายละเอียด

เพียงพอ 

งบประมาณไม่เหมาะสม (สว่นใหญ่จะขอ

มากเกินความเป็นจรงิ) 

ไม่สามารถก าหนดเป้าหมายได ้ชดัเจน 
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แนวทางแกปั้ญหา 

หน่วยงานตอ้งก าหนดเป้าหมายหลกัของ

งานวิจยัท่ีชดัเจน 

สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์องชาติ 

งานวิจยัหลกั-เรง่ด่วน 

 ก าหนดหน่วยงานท างานวิจยัหลกั 

 มีหน่วยงานวิจยัสนบัสนนุ 

งานวิจยัและพฒันา 

 ในอนาคตน่าจะวิจยัเรือ่งอะไร 
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แนวทางแกปั้ญหา (ต่อ) 

งานวิจยัแนวส่งเสริม 

 เหมาะสมกบัพื้นที่ ทอ้งถ่ิน 

 เหมาะสมกบัความรูค้วามช านาญ  

ควรมกีลุม่ชมุชนมสีว่นร่วมวิจยัดว้ย 
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การทบทวนวรรณกรรม 

ตอ้ง update ใหม้ากที่สดุ 

ตอ้งชีใ้หเ้ห็นว่าที่ผา่นมายงัขาดหวัขอ้อะไรที่ท าใหไ้ม่

สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง 
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ถา้จะท าเรือ่งเดิม 

อธิบายท าไมตอ้งท าซ ้าอีก 

 ท่ีผา่นมาเป็นอยา่งไร 

 เช่น สภาพแวดลอ้มเปลี่ยนไปมาก (climate 
change) 

ยคุนัน้การวิจยัไม่ละเอียด 
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การคิดปัญหา 

จากปัญหาท่ีมีจรงิ 

ไมใ่ช่จากความถนดัของนกัวิจยั 

จดัทีมงานนกัวิจยัใหเ้หมาะสม 
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การวิจยัแบบตอ้งมีสว่นรว่มของผ ูไ้ดเ้สีย 

ตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายและยทุธศาสตรก์ารวิจยั

ของชาติ  (ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติ ฉบบัลา่สดุ) 

แบบฟอรม์ตอ้งตามกฎระเบียบของแหลง่ทนุ 

มีรายละเอียดทกุหวัขอ้ท่ีชดัเจน 

Out put และ out come ตอ้งขดัเจนมีความเป็นไปไดจ้รงิ 

ลดความซ ้าซอ้นและซ ้าซาก 
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สิ่งท่ีตอ้งช้ีแจงในหวัขอ้ท่ีจะท าการวิจยั 

มีผลต่ออะไรบา้ง มากนอ้ยแค่ไหน 

ท าแลว้ไดอ้ะไร 

ท าอยา่งไร 

ท าไมตอ้งท า 

จะท าอะไร 

ถา้ช้ีแจงใหช้ดัเจนไดท้กุหวัขอ้ โอกาสไดร้บัการสนบัสนนุสงู 



LOGO 

ลดความ

ซ ้าซอ้น ซ ้าซาก 

มีประโยชนจ์รงิ       

พ้ืนท่ี (local) 
ประเทศ 

สง่ออก 

ตอ้งมัน่คงและ

ยัง่ยนื 

ระบบการผลิต

เป็นมิตรกบั

สิ่งแวดลอ้ม  

มาตรฐานสากล 

ยกระดบัคณุภาพ 

หวัขอ้ในการท าการวิจยั 
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มีตลาดในประเทศ 

มีตลาดต่างประเทศ 

 วิเคราะหเ์ชิงเศรษฐศาสตร ์

 

 การประยกุตบ์างสว่น 

เพ่ิมทัง้เศรษฐกิจและการแข่งขนัเพ่ือสง่ออกไดย้ิ่งดี 

LOGO 

ชนิดใหม ่มีศกัยภาพ 

การวิจยัพ้ืนฐานบางสว่น 

หวัขอ้ในการท าการวิจยั 

น่าจะบรูณาการไมใ่ช่โครงการเด่ียว

อาจจะเป็น 
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เป้าหมายสดุทา้ยท่ีตอ้งการ

คืออะไร (1) 

จะถึงเป้าหมายตอ้งวิจยัเรือ่ง

เกี่ยวกบัอะไรบา้ง (2) 

เรือ่งท่ีจะวิจยัใหถึ้งเป้าหมายท่ี (2) ตอ้ง

มีกี่เรือ่งจึงจะรวมกนัแลว้น าไปใชห้รอื

ตอบปัญหาได ้(3) 

เรือ่งโครงการยอ่ยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง

อาจจะหลายสาขา+ตอ้งการนกัวิจยั

หลายฝ่าย (บรูณาการ) (4) 

หลกัการคิดงานวิจยั 
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จรรยาบรรณนกัวิจยั 

 นักวจัิยต้องซ่ือสัตย์และมีคุณธรรมในทางวชิาการและการจัดการ 

 นักวิจัยต้องตระหนักถึงพนัธกรณี ในการท าวิจัย ตามข้อตกลงที่ท าไว้ 
กบัหน่วยงานทีส่นับสนุนการวจัิย และต่อหน่วยงาน ทีต่นสังกดั  

 นักวจัิยต้องมีพืน้ฐานความรู้ในสาขาวชิาการทีท่ าวจัิย  

 นักวิจัยต้องมีความรับผดิชอบต่อส่ิงทีศึ่กษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นส่ิงทีม่ีชีวติ 
หรือไม่มีชีวติ  
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นักวจัิยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ทีใ่ช้เป็นตัวอย่างในการ
วจิัย  

นักวจัิยต้องมีอสิระทางความคดิ โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของ
การท าวิจัย  

นักวิจัยพงึน าผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน์ในทางทีช่อบ  

นักวจัิยพงึเคารพความคดิเห็นทางวชิาการของผู้อืน่  

นักวจัิยพงึมีความรับผดิชอบต่อสังคมทุกระดับ  

จรรยาบรรณนกัวิจยั(ต่อ) 
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ขออวยพรใหอ้าจารยแ์ละนกัวิจยัทกุท่านประสบ

ความส าเรจ็ไดท้นุอดุหนนุการวิจยั 


