
“รายละเอียดแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
การให้ค าปรึกษาด้านวิจัย และจรรยาบรรณ
นักวิจัย”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วิภาวรรณ  อยู่เย็น

แนวทางสู่การเป็นนักวิจัยสายมนุษยศาสตร์



แนวทางสู่การเป็นนักวิจัยสายมนุษยศาสตร์

หัวข้อบรรยาย

- แหล่งทุนวิจัยภายใน

- แหล่งทุนวิจัยภายนอก

- ศูนย์ให้ค าปรึกษาด้านการวิจัย

- จรรยาบรรณนักวิจัย



แหล่งทุนวิจยัภายในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

1.ทุนมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

 ด าเนินการโดยสถาบันวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์

 ด าเนินการโดยคณะกรรมการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์
3. ทุนวิจัยของภาควิชาต่าง ๆ ในคณะมนุษยศาสตร์

 ด าเนินการโดยคณะกรรมการวิจัยของภาควิชา / คณะกรรมการ
บริหารภาควิชา

4. ทุนวิจัยของคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/



ยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ.2556-2559

     
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัย ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การวิจัยระดับประเทศ/เพื่อแกไ้ขปัญหา
เร่งด่วนของประเทศ           

2. ยุทธศาสตร์การวิจัยระดับมหาวิทยาลัยฯ/ที่มหาวิทยาลัยฯ 
มีความเข้มแข็ง



1. ยุทธศาสตร์การวิจัยระดับประเทศ/เพื่อแก้ไขปัญหา
เร่งด่วนของประเทศ  

          ก าหนดหัวข้อ/ประเด็นวิจัยที่เป็นปัญหาความจ าเป็นเร่งด่วนหรือวิกฤต
ของประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มุง่เนน้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ดังน้ี

1.1 พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก            
1.2 การเปลีย่นแปลงของสภาวะอากาศ (Climate Change)
1.3 ภัยพิบัตธิรรมชาติ      
1.4 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
1.5 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกและลดการน าเข้า
1.6 เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม          
1.7 การปรับตัวของประเทศไทยต่อทิศทางของอาเซียน

http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2&condition=1


1. ยุทธศาสตร์การวจิัยระดับประเทศ/เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
ของประเทศ (ข้อ 1.7)

1.7 การปรับตัวของประเทศไทยต่อทิศทางของอาเซียน
       งานวิจัยเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของ

ประชาคมอาเซียน (Asean) เช่น การวิจัยเชิงนโยบาย สภาพ

ทางสังคม วัฒนธรรมการเกษตร การย้ายถิ่นฐาน ภาษาและ

การสื่อสาร เทคโนโลยีและวิศวกรรม การจัดการทรัพยากร และ
ศักยภาพผู้น าด้านต่าง ๆ ของไทยในอาเซียน

http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&condition=1
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=Asean&condition=1
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1&condition=1
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1&condition=1
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3&condition=1
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=%e0%b8%a2%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99&condition=1
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2&condition=1
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3&condition=1
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b5&condition=1
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1&condition=1
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3&condition=1


2. ยุทธศาสตร์การวิจัยระดับมหาวิทยาลัยฯ/ที่
มหาวิทยาลัยฯ มีความเข้มแข็ง

2.1 อาหาร

    2.2 การปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์    

    2.3 การพฒันาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ

    2.4 โรคและสุขภาพสัตว์

    2.5 วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี      

    2.6 ซอฟต์แวร์ คอมพวิเตอร์

    2.7 การพัฒนาความเข้มแข็งของคนและชุมชน       
    2.8 ห่วงโซอุ่ปทานและระบบโลจิสติกส์

    2.9 KU or KURDI Initiated Project



2. ยุทธศาสตร์การวิจัยระดับมหาวิทยาลัยฯ/ที่มหาวิทยาลัยฯ 

มีความเข้มแข็ง (ข้อ2.7)

2.7 การพัฒนาความเข้มแข็งของคนและชุมชน
งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคน เด็กพิเศษ(ออทิ

สติก) การศึกษา สังคม ภาษา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
การรองรับปัญหาประชากรสูงวัย (ผู้สูงอายุ) การใช้แนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม การ
จัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน การใช้สิทธิและเสรีภาพในการปกครองตนเอง เพื่อ
ความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์

http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81&condition=1
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81&condition=1
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2&condition=1
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1&condition=1
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2&condition=1
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&condition=1
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&condition=1
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2&condition=1
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b8&condition=1
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&condition=1
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95&condition=1
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88&condition=1
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1&condition=1
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&condition=1
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99&condition=1
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99&condition=1
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C&condition=1
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C&condition=1


แหล่งทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

2. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

3.ทุนจากหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ และเอกชน และทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ



https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/eoffice/

https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/eoffice/
https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/eoffice/
https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/eoffice/


ตัวอย่างประกาศรับสมัครทุนวิจัยภายนอก





ทุนวิจัยของศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียฯ









ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย



แหล่งทุนวิจัยภายนอก

http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/?p=5289

ระบบหนังสือเวยีน

https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/eoffice/

http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/?p=5289
http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/?p=5289
http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/?p=5289
http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/?p=5289
https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/eoffice/
https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/eoffice/
https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/eoffice/


หลักเกณฑ์การให้บริการปรึกษาวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าหนด

หลักเกณฑ์การให้บริการปรึกษาวิจัย ดังน้ี

 วัตถุประสงค์

 เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของอาจารย์ นักวิจัยในการท าวิจัย

 เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย มีโอกาสในการรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ

 เพื่อให้อาจารย์ นกัวิจัย สามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและ

นานาชาติ

 รายการที่ให้บริการ

 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

 การวางแผนการทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ

 การเขียนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

 การตรวจภาษาผลงานวิจัยที่เสนอตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย



แนวทางการให้บริการ

หน่วยที่ปรึกษาวิจัยจะจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ 

เพื่อให้ค าปรึกษา แก่อาจารย์ ตามที่แจ้งความจ านง โดย

เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยที่ปรึกษาวิจัย มก. จะเป็นผู้ประสานการ

นัดหมายอาจารย์ นักวจิัยพบกับผู้ทรงคุณวุฒิ/เชี่ยวชาญ หรือ

ประสานการเสนอเรื่องให้ผู้ทรงคุณวุฒิ/เชี่ยวชาญ พิจารณา

ปรับปรุงแก้ไข/ตรวจภาษา

     ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ส าหรับอาจารย์ นักวิจัยที่รับริ

การ ส่วนค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิ/เชี่ยวชาญ สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก. รับผิดชอบจ่าย



วิธีการขอรับบริการ

อาจารย์ นักวิจัยที่ประสงค์รับบริการ ให้แจ้งความ

จ านงตามแบบขอรับบริการปรึกษาวิจัย ส่งไปยังหน่วยที่

ปรึกษาวิจัย ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

                                                                                                                             



แบบฟอร์มการขอรับบริการ



แบบฟอร์มการขอรับบริการ

http://www2.rdi.ku.ac.th



http://www2.rdi.ku.ac.th

http://www2.rdi.ku.ac.th/
http://www2.rdi.ku.ac.th/
http://www2.rdi.ku.ac.th/


1. นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการ
2. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณี ในการท าวิจัย ตามข้อตกลงที่ท าไว้ กับ
หน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัย  

3. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท าวิจัย เพือ่น าไปสู่งานวิจัยที่มี
คุณภาพ และป้องกันปัญหาการวิเคราะห์ ตีความ หรือ สรุป ที่ผิดพลาด 

4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อส่ิงที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะมีชีวิต หรือไม่มีชีวิต 
5. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตวัอย่างในการวิจัย 
6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการท าวิจัย
7. นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ 
8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเหน็ทางวิชาการของผู้อื่น 
9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ        

จรรยาบรรณนักวิจัย
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ



จรรยาบรรณนักวิจัย

จรรยาบรรณมีความส าคัญยิ่ง 

การกระท าผิดจรรยาบรรณเท่ากับ

โจรกรรมทางวิชาการ

สวัสดีค่ะ



ที่มาของข้อมูล 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0-2579-0032, 0-2561-1986

webmater : info.rdi@ku.ac.th

mailto:info.rdi@ku.ac.th

