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หัวขอการบรรยาย
• ความสําคัญของการขอโครงการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 

• การเปดรับขอทุน 

• ขั้นตอน 

• การยื่นขอจริยธรรมการวิจัย

• Output ของโครงการวิจัย

• บอกเลาประสบการณ



ความสําคัญของการยื่นขอทุนวิจัยจากสวพ.
 การทําวิจัยคือภาระงานสําคัญของอาจารย และเปนพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย 

 สามารถนําไปใชในการเขียนตํารา (สงผลตอระดับคุณภาพ B -> A)

 การทําวิจัยมีคาใชจาย ข้ึนอยูกับ Scope ของงาน (เวลา สถานที่ จํานวนผูมีสวนเก่ียวของ)

 แหลงทุนวิจัยภายนอก (เชน วช. สกสว. สสส.) มีโจทยวิจัยของตนเอง (ทุน Fundamental Fund ใหอิสระ แตข้ึนอยูกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย)

 แหลงทุนวิจัยภายใน เหมาะสมสําหรับโจทยวิจัยที่อิสระ งานมี scope ไมใหญมาก เสร็จไดภายใน 1 ป สามารถกําหนด scope ของงานไดเอง เหมาะ
สําหรับการเพิ่มพูนความรูและพัฒนาตนเองแบบคอยไปเปนไป 

 การมีโครงการวิจัย (ทั้งทุนจากกองแผน และจากสวพ.) ชวยการันตี performance และทําใหอาจารยเห็นภาพรวมของการทําวิจัยในฐานะหัวหนา
โครงการ 



การเปดรบัขอทุนของสวพ.
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบรายไดมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

1. ทุนอุดหนุนการวิจัยแบบไมกําหนดหัวขอ 

2. ทุนอุดหนุนการวิจัยอื่น ๆ 

◦ ทุนวิจัย “สหวิทยาการงานวิจัยเพื่อตอบสนองความตองการของทองถ่ิน” 

◦ ทุนวิจัย “นักวิจัยเลือดใหม”

◦ ทุนวิจัย “ New Normal”



ทุนไมกําหนดหัวขอ 
เปดปละ 2 รอบ (แบงเปนสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร)

April May                                                                        Nov Dec

รอบท่ี 1รอบท่ี 2



ข้ันตอนการยื่นขอทุนไมกําหนดหัวขอ

การยื่นขอทุน

• วจ.1 แบบเสนอโครงการวิจัย

• แบบฟอรมบันทึกขอความ สงแบบเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุน

ประกาศผลทุน

• ไดรับแจงผลการพิจารณา

• เขาทําสัญญา

หลังทําสัญญา

• ยื่นขอจริยธรรมการวิจัย

• ขออนุมัติยืมเงินทดรองจาย งวดที่ 1



การยื่นขอรับทุน
รายละเอียดของ วจ.1

- ความสอดคลองของโครงการวิจัยกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย, ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย, 
เปาประสงค, กลยุทธ, ตัวชี้วัด

- ชื่อโครงการ, ชื่อผูวิจัย, งบประมาณท่ีเสนอขอ, หนวยงานสังกัด

คําสําคัญ, บทสรุปผูบริหาร, กรอบแนวคิด, เอกสารอางอิง

วัตถุประสงค, วิธีดําเนินการวิจัย, แผนการวิจัย, งบประมาณ

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ, ระยะเวลา, พื้นท่ีท่ีทําวิจัย, ประวัตินักวิจัย,

ประวัติท่ีปรึกษาโครงการ, หนังสือรับรองท่ีปรึกษา, แบบสอบถาม 

(มีการปรับใหเหมือนกับในระบบ NRIIS)





บันทึกขอความ



แจงมติ1



แจงมติ2



หนังสืออนุมัติงบประมาณ



หนังสือใหทําเขาทําสัญญา



การยืน่ขอจริยธรรม
ชองทาง 

1. ยื่นขอกับสวพ. 

2. ยื่นขอกับหนวยงายภายนอก 

หมายเหตุ

 ทุกงานวิจัยที่ใชขอตําแหนงทางวิชาการ (ไมวาจะใชขอมูลแบบใด) ตองไดรับการประเมินดานจริยธรรมจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย 



การยื่นจริยธรรมการวิจัย
จากสวพ. ม.รามคําแหง

เอกสาร ประกอบดวย แบบฟอรมการ
ขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยที่
เก่ียวของกับมนุษย ผลการตรวจสอบ
การคัดลอก เอกสารโครงการวิจัย และ
สําเนาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 



การยื่นขอจากหนวยงานอื่น: ม.ทักษิณ
ขอดี 

 ระบบการทํางานมีประสิทธิภาพสูง 

 Trackable

 ทุกอยาง Online ทั้งหมด 

 รวดเร็ว (max time: 1 month) 

ขอควรทราบ

 มีคาใชจาย (แตไมแพง)



วิธีการพิจารณาโครงการวิจัย
3 แบบ 3 ราคา 

1. ยกเวนการพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัย (Exemption) (1,000 บาท)
o การทดสอบเครือ่งมือหรือส่ิงอุปกรณใดๆ ที่ไมไดกระทําในคน

o การรายงานขอมูลภาพรวมทางสถติขิองหนวยงาน หรือการทบทวนอภิมาน โดยไมมีขอมลูท่ีสามารถเชื่อมโยงถงึตวับคุคล

o การประเมินการปฏิบัตงิาน หรือการประเมินโครงการบริหารจัดการของหนวยงาน ซึ่งไมมกีาร ดําเนินการใดๆ เปนรายบุคคล

2. การพิจารณาแบบเร็ว (3,000 บาท)
◦ โครงรางการวิจัยที่เปนแบบสอบถาม ที่ไมมีความเส่ียงหรือมคีวามเส่ียงนอยตออาสาสมัครท่ีเขารวมในโครงการวิจัย และผานการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนจากสถาบนัตน

สังกัดแลว

◦ โครงรางการวิจัยที่มกีารสัมภาษณขอมูลท่ีไมเปนความลับ และไมทําใหเกดิผลเสียตอบุคคล ชุมชน สถาบัน หรือมหาวิทยาลัย

◦ โครงรางการวิจัยท่ีใชแหลงขอมลูสาธารณะ และการบันทึกขอมลูไมสามารถเชื่อมโยงถงึตวับคุคล

3. การพิจารณาโดยคณะกรรมการ (5,000 บาท)
o โครงรางการวิจัยท่ีมคีวามเส่ียงตออาสาสมคัร และไมเขาขายการพิจารณาแบบเร็ว หรือ ไมสามารถขอยกเวนการพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัย







ใบรับรองจริยธรรม



Output ของโครงการวิจัย
 ผลผลิตของโครงการวิจัยมีหลายอยาง เชน จํานวนบทความที่ตีพิมพ เอกสารสัน้ ๆ (Policy brief) และบทความในหนังสือพิมพ/สื่อออนไลน 

 บทความวิจัยจากโครงการวิจัยที่ไดรับสนับสนุนจาก สวพ. สามารถขอรับเงินสมนาคุณงานวิจัย (20,000 บาท) ได โดยมีเง่ือนไขวา จะตองเผยแพร
หลังจากไดรับอนุญาตใหตีพิมพเผยแพรจากสวพ. (ใชเวลาประมาณ 3-4 เดือน หลังจากสงเลมวิจัยฉบับแกไข) และช่ือเรื่องจําเปนจะตองตรงกันกับช่ือ
โครงการ (หากช่ือเรื่องไมเหมือน จะตองมีหนังสือจากผูทรงคุณวุฒิหรือจากวารสาร วาไดมีการเปลี่ยนช่ือของบทความวิจัย – สั้นข้ึน กระชับข้ึน 
subsample)

 หากไมสามารถขอจากสวพ. ได (หรือในกรณีทีส่ามารถผลิตบทความทางวิชาการจากโครงการวิจัยไดมากกวา 1 บทความ) สามารถขอรับเงินทุน
สนับสนุนจากคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรได โดยมีเงินสมนาคุณงานวิจัยแตกตางตามวารสารที่ตีพิมพ 10,000 – 30,000 บาท) 

 Policy brief และบทความในหนังสือพิมพ สามารถนํามาใชเปนผลงานในการประเมิน performance การทํางานได (ปมร.) 



แชรประสบการณ/ประเด็นอื่น ๆ



ประเด็นของการขอทุนจาก สวพ.
 ปริมาณเงินทุนสนับสนุนในโครงการวิจัยจากสวพ. (ทุนไมกําหนดหัวขอ) ไมขึ้นอยูกับ คุณคาทางวิชาการของโครงการวิจัย แต
ขึ้นอยูกับ Activities ของงานวิจัย 

- ใช Propensity Score Matching หรือใช FE estimator ก็ไดเงินทุนเทากัน 

- งานวิจัยที่ใช secondary data ไดเงินทุนสนับสนุนสูงสุดนอยกวาเงินทุนที่ทํา Survey

- ปริมาณเงินทุนมาจากการเกล่ียกอนเงินรวมของสวพ. แตละรอบจึงนาจะไมเทากัน (ถาขอไปเยอะ ก็จะโดนใหปรับ
ลดงบ – รอบลาสุด อยูที่ 120,000 บาทตอโครงการ)

- การทํางบประมาณมีรูปแบบเหมือนกับทุนอ่ืน ๆ (เชน ทุนจากกองแผน) แตจะมีขอแตกตางบาง เชน จางผูชวย
นักวิจัยไดสูงสุด 3 เดือน



 ขอคิดเห็นที่ไดรับจากผูทรงคุณวุฒิ (ในข้ันตอนการสงงานวิจัย)

- ไมไดรับขอคิดเห็นทางวิชาการ ไดรับแตการจัด format ใหเรียบรอย 

- ระยะเวลาในการแกไขมีนอย (เคยพบ ใหแกไขภายใน 3 วัน) 

 การติดตอประสานงาน 

- มีความลาชาในทุกข้ันตอน 

- Key person ทั้งหมดอยูที่ คุณรุงนภา 
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