โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างนักวิ จยั ผูช้ ่วยนักวิ จยั และเจ้าหน้ าที่
หัวข้อ ประสบการณ์ การเขียนโครงการวิ จยั
โดย สุดารัตน์ อุทธารัตน์
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2556 สถาบันวิ จยั สังคม มหาวิ ทยาลัยเชียงใหม่
ประเด็นการนาเสนอ
1. มารู้จกั กับหน่ วยงานที่ ให้ ทุน

1.1 แหล่งทุนภายใน
ทุนนักวิจยั รุน่ ใหม่
ทุนจากงบประมาณแผ่นดิน
 งบประมาณแผ่นดิน
 งบบูรณาการ (งบบริการวิชาการ)

ทุนจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ สถาบันวิจยั สังคม หมวดเงินอุดหนุน
1.2 แหล่งทุนภายนอก

2. ปฏิ ทินการขอทุนสนับสนุนของนักวิ จยั

แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุน
สานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ (วช.)
http://www.nrct.go.th

ชื่อทุน

สาขาวิชาที่ให้ทุน

ระยะเวลา
เปิ ดรับ

ทุนอุดหนุนวิจยั
ประเภททัวไป
่

สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์

กุมภาพันธ์มีนาคม

ทุนอุดหนุนวิจยั
ประเภทกาหนดเรื่อง

เกษตรศาสตร์และชีววิทยา,
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจยั ,
ปรัชญา, นิตศิ าสตร์, รัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์, เศรษฐศาสตร์,
สังคมวิทยา

กุมภาพันธ์มีนาคม

ทุนอุดหนุนวิจยั
ประเภทเร่งด่วน

การวิจยั ทีแ่ ก้ไขปญั หาสาคัญเร่งด่วน
ของประเทศ หรือปญั หาอันคาดว่าจะ
เกิดขึน้ ในอนาคตอันใกล้ และมีความ
จาเป็ นต้องรีบดาเนินการในทันที หรือ
รีบหาคาตอบหรือมาตรการ ตลอดจน
ั
วิธกี ารต่างๆ เพื่อแก้ปญหาดั
งกล่าว

ตลอดทัง้ ปี
โดยมีการ
ประกาศแจ้ง
เป็ นระยะ

ทุนอุดหนุนวิจยั เพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม การเกษตร
การพลังงาน การแพทย์ การ
สาธารณสุข สิง่ แวดล้อม การจัดการ
ทรัพยากร การป้องกันประเทศ ด้าน
อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

ตุลาคมมกราคม

ทุนอุดหนุนการวิจยั
ภายใต้โครงการความ
ร่วมมือระหว่างไทยสวีเดน

Environment, Education

ตลอดทัง้ ปี

แหล่งทุน

สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั (สกว.)
http://www.trf.or.th

ชื่อทุน

สาขาวิชาที่ให้ทุน

ระยะเวลา
เปิ ดรับ

ทุนอุดหนุนการวิจยั
ภายใต้โครงการความ
ร่วมมือระหว่างไทยญีป่ นุ่ (NRCT-JSPS)

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

กันยายนพฤศจิกายน

ทุนอุดหนุนการวิจยั
ประเภทโครงการความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ
(ไทย-ญีป่ นุ่ ) (ทาวิจยั ใน
ประเทศไทยเท่านัน้ )

ไม่จากัด

ตลอดทัง้ ปี

ทุนวิจยั ระยะยาว
สาหรับนักวิจยั รุ่นเยาว์

ไม่จากัด

กันยายนธันวาคม

ทุนการวิจยั จาก
National Institutes of
Health (NIH) แห่ง
ประเทศสหรัฐอเมริกา

สิง่ แวดล้อมและสาธารณประโยชน์,
พฤติกรรมสุขภาพกาย พฤติกรรม
สุขภาพจิตและ การบริโภค,
พฤติกรรมครอบครัว, พฤติกรรมการ
ทางาน, พฤติกรรม การเป็ นพลเมืองดี

มกราคมพฤษภาคม

1. ทุนส่งเสริมนักวิจยั
รุ่นใหม่

ไม่จากัด

กรกฎาคม กันยายน

2. ทุนวิจยั องค์ความรู้
ใหม่ทเ่ี ป็ นพืน้ ฐานต่อ
การพัฒนา (วุฒเิ มธีวจิ ยั
สกว.)

ไม่จากัด

พฤศจิกายน ธันวาคม

3. ทุนพัฒนานักวิจยั
(เมธีวจิ ยั สกว.)

ไม่จากัด

พฤศจิกายน ธันวาคม

4. ทุนวิจยั หลังปริญญา
เอกในต่างประเทศ
5. ทุนวิจยั พืน้ ฐานแบบ

มกราคม และ
กรกฎาคม
เน้นงานวิจยั ทีส่ อดคล้องกับสภาพทาง

แหล่งทุน

ชื่อทุน

สาขาวิชาที่ให้ทุน

ระยะเวลา
เปิ ดรับ

กาหนดทิศทาง
(ทุนมุ่งเป้า)

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และ
ั
แก้ไขปญหาของประเทศ

6. ทุนวิจยั เพื่อพัฒนา
ท้องถิน่

เน้นการวิจยั ทีส่ ามารถตอบปญั หา
สร้างรูปแบบเสนอทางเลือกหรือชีน้ า
การปรับตัวของชุมชนท้องถิน่ ได้

สานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
http://www.thaihealth.or.th

โครงการวิจยั เพื่อสร้าง
เสริมสุขภาพ

สนับสนุนโครงการทีม่ ุ่งเน้นในการสร้าง
เสริมสุขภาพ ก่อประโยชน์ต่อชุมชน
หรือประชาชนอย่างชัดเจน มีความคิด
ริเริม่ สร้างสรรค์และมีพน้ื ฐานขององค์
ความรู้

ตลอดทัง้ ปี

สานักงานนโยบายและแผน
สิง่ แวดล้อม
http://www.nepo.go.th

ทุนวิจยั สานักงาน
นโยบายและแผน
สิง่ แวดล้อม

ทางสานักงานจะประกาศหัวข้อเรื่อง
เป็ นคราวๆไป ทัง้ นี้จะได้แก่เรื่องที่
เกีย่ วกับปญั หาสิง่ แวดล้อมในชุมชน

ไม่แน่นอน

สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
(สวรส.)
http://www.hsri.or.th

ทุนทบทวนสถานการณ์
และวิจยั หาองค์ความรู้
เพื่อการปรับปรุง
นโยบาย

- การส่งเสริมสุขภาพ
- การกระจายอานาจเพื่อการ
พัฒนาการสาธารณสุข
- บทบาทของประชาชนและประชา
สังคมในด้านสุขภาพ
- การสร้างสิง่ แวดล้อมทีส่ ง่ เสริมการมี
สุขภาพทีด่ ี
- การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของกลุ่ม
ข้อมูลพืน้ ฐานทีส่ าคัญต่อการปฏิรปู
ระบบสาธารณสุข
- การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของกลุ่ม
ประชากรทีส่ าคัญ

ตลอดทัง้ ปี

กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ
http://www.moe.go.th

ทุนอุดหนุนการวิจยั
ประเภททัวไป
่

การศึกษา การศาสนา และการ
วัฒนธรรม

ปี ละครัง้

แหล่งทุน

ระยะเวลา
เปิ ดรับ

ชื่อทุน

สาขาวิชาที่ให้ทุน

ทุนวิจยั คณะกรรมการ
วิจยั การศึกษา การ
ศาสนาและการ
วัฒนธรรม

1) ค่านิยมและพฤติกรรมทีเ่ บีย่ งเบน
ทางสังคมของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ในกลุ่มเสีย่ ง หรือกลุ่มทีเ่ ป็ น
ปญั หาของสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่าง
สงบสุข
2) รูปแบบการประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรมไทยและการอนุรกั ษ์
สิง่ แวดล้อม เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาและสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างชาติ

ตุลาคมธันวาคม

สานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ
http://www.culture.go.th

ทุนวิจยั สานักงาน
คณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ

- การคุม้ ครองมรดกวัฒนธรรมใน
ชุมชนด้านศิลปะการแสดง ด้านงาน
ช่างฝีมอื พืน้ บ้าน ด้านประเพณีและ
พิธกี รรม และภูมปิ ญั ญาด้านอาหาร
การกิน
- การคุม้ ครองมรดกวัฒนธรรมใน
ชุมชน

กรกฎาคม

มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
http://www.bot.or.th

ทุนสนับสนุนการศึกษา
ค้นคว้า วิจยั

- ด้านเศรษฐกิจ
- ด้านสังคมและการเมือง
- ด้านการเงิน

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร
(องค์การมหาชน)
http://www.sac.or.th

ทุนส่งเสริม สนับสนุน
งานวิจยั และสร้าง
นักวิจยั และนักวิจยั รุ่น
ใหม่

พัฒนาองค์ความรูเ้ กีย่ วกับสังคม
วัฒนธรรม และเชื่อมโยงองค์ความรู้
การเผยแพร่ขยายผล และใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาสังคม

กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม
http://religion.m-culture.go.th

ทุนอุดหนุนการวิจยั
ประเภททัวไป
่

การศึกษาและการศาสนา

ตุลาคม

3. ประสบการณ์ การเขียนโครงการวิ จยั

3.1 ปัญหาที่พบในการเขียนข้อเสนอโครงการ
 ปัญหาของการเขียนความเป็ นมาของโครงการวิ จยั
 เขียนยาวมาก มีแต่ความสาคัญ หลักการ หรือเหตุผลกว้าง ๆ
 แต่อ่านแล้วไม่เห็นว่าปจั จุบนั มีปญั หาอะไรในเรือ่ งนัน้ อย่างไร
 ไม่ได้ให้ขอ้ มูลว่ามีผลวิจยั อะไรบ้างในอดีตทีส่ ามารถนามาใช้ในการแก้ไขปญั หา
ทีเ่ กิดขึน้ หรือนาไปสู่สงิ่ ทีอ่ ยากได้
 ไม่ได้ให้เหตุผลว่าผลวิจยั ในอดีตทาไมจึงใช้ประโยชน์ไม่ได้ จนต้องวิจยั ใหม่
 เขียนแต่สงิ่ ทีอ่ ยากวิจยั โดยบอกแต่ว่าสิง่ นัน้ มีความสาคัญ
 ปัญหาของวัตถุประสงค์การวิ จยั กับหัวข้อวิ จยั ไม่สอดคล้องกัน
 ปัญหาของทีมวิ จยั ในการจัดทาชุดโครงการวิ จยั
 นักวิจยั สถาบันเดียวกัน คณะเดียวกัน
 นักวิจยั มีประสบการณ์ สาขาวิชาเดียวกัน
 ขาดนักวิจยั ต่างศาสตร์ทจ่ี ะเสริมคุณค่าของการวิจยั
3.2 สิ่ งที่ควรให้ความสาคัญในการเขียนข้อเสนอโครงการ
 ต้องจัดทาข้อเสนอตามเกณฑ์ทแ่ี หล่งทุนกาหนด
 ควร/ต้อง มีนกั วิจยั ต่างสาขา/ต่างสถาบัน
 ควรมีนกั วิจยั อาวุโส หรือนักวิจยั ทีม่ ผี ลงานเป็นทีป่ ระจักษ์หรือทีย่ อมรับ ร่วมใน
โครงการ/ทีป่ รึกษา

