
เงื่อนไขและขั้นตอนการสมัครขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย  

เงื่อนไข 

1)  ผู้วิจัยสามารถยื่นของบประมาณสนับสนนุได้ไมเ่กิน 200,000 บาท โดยแบ่งตามประเภทงานวิจัย ดังนี้ 
 

- การวิจัยพื้นฐาน งบประมาณสนับสนุน ไม่เกิน 100,000 บาท 
การวิจัยพื้นฐาน (basic research หรือ pure research หรือ theoretical research) หมายถึง 

การศึกษาค้นคว้าในทางทฤษฎี ทางการส ารวจ ทางเอกสารหรือทางการทดลอง เพื่อหาความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับ
สมมติฐานของปรากฎการณ์ และความจริงที่สามารถสังเกตได้ หรือเป็นการวิเคราะห์หาคุณสมบัติโครงสร้าง
หรือความสัมพันธ์ต่ าง  ๆ  หรือการศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎี  การสร้ างสรรค์การตีความและ 
การวิพากษ์วิจารณ์กิจกรรม ความสัมพันธ์และการสร้างสรรค์ของมนุษย์ในเชิงการประเมินค่าทางเหตุผล 
คุณประโยชน์และคุณค่า เพื่อทดสอบสมมติฐาน ทฤษฎี และกฎต่าง ๆ หรือเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  
และเจตคติใหม่ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องมุ่งประโยชน์เฉพาะ  

 

**โครงการจัยเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ต้องน าผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน โดยผลลัพธ์ที่ได้ คือ มคอ.2 ฉบับปรับปรุงจากการท าวิจัย และสามารถปิดแบบวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ 

 
- การวิจัยประยุกต ์ งบประมาณสนับสนุนไม่เกิน 150,000 บาท  
การวิจัยประยุกต์ (applied research) หมายความว่า การศึกษาค้นคว้าเพื่อหาความรู้ใหม่ ๆ  

การน าความรู้เดิมหรือความรู้จากการวิจัยพื้นฐานไปใช้ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ การน าไปประยุกต์ใช้อีกต่อหนึ่ง 
หรือหาวิธีใหม่ ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้ระบุไว้แน่ชัดแล้ว  หรือเป็นการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ 
ในวงกว้างเพื่อประโยชน์ของสังคม และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนักรู้เท่าทัน  
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงแนวความคิด พฤติกรรม เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน 
สร้างสังคมคุณภาพ และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ 
และขยายผลต่อชุมชน ท้องถิ่น และสังคมอื่น ๆ 
 

- การวิจัยและพัฒนา     งบประมาณสนับสนุนไม่เกิน 150,000 บาท 
การวิจัยและพัฒนา (research and development) หมายความว่า การศึกษาค้นคว้าเพื่อดัดแปลง

หรือพัฒนาสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ขึ้นจากความรู้เดิม หรือขยายกรอบของความรู้เดิม ซึ่งอาจเป็นความรู้จาก  
การวิจัย หรือการประดิษฐ์เพื่อให้เกิดผลิตผลใหม่ กระบวนการใหม่ ระบบและการให้บริการใหม่ หรือต่อยอด
ความคิดใหม่ และสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ขยายผลในวงกว้างเพื่อประโยชน์ของสังคม โดยการน านวัตกรรม 
เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ใหม่ ไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ การแปรรูป การสร้าง
ตราสินค้า การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ การสร้าง
อาชีพ และทางเลือกให้กับผู้ประกอบการ 

 
 
 



           - การวิจัยธุรกิจ  งบประมาณสนับสนุนไม่เกิน 200,000 บาท  
           (แนบเอกสารความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง) 

วิจัยธุรกิจ หมายความว่า การวิจัยเพื่อหากระบวนการน าความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจหรือด าเนินการ
ทางธุรกิจ หรือเป็นธุรกิจอันเป็นการจัดการโดยความรู้เชิงวัฒนธรรม กระบวนการที่มีระบบ และมีวัตถุประสงค์
ในการรวบรวมข้อมูล การบันทึกข้อมูลการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อช่วยในการตัดสินใจ  
ทางธุรกิจ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างมีระบบและมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอน 

 
 

           - การวิจัยแบบบูรณาการ     งบประมาณสนับสนุนไม่เกิน 200,000 บาท 
 การวิจัยแบบบูรณาการ หมายความว่า การวิจัยสหสาขาวิชาการขนาดใหญ่ระดับแผนงานวิจัยหรือชุด
โครงการวิจัย (Research Program) ที่มีความเชื่อมโยงหลายแผนงานวิจัยย่อย (Research Sub-programs) 
หรือหลายโครงการวิจัย (Research Projects)  ที่ สอดคล้อง สัมพันธ์  สนับสนุนกันหรือครบวงจร  
น าไปสู่เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัยร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว โดยมีหน่วยงานร่วมด าเนินการหลาย
หน่วยงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
(Citizen Center) 
 

อ้างอิงข้อมูลจาก วช. ปี 2555 คลิก และ 
อ้างอิงจาก คู่มือการตรวจสอบและประเมินข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ตามมติคณะรัฐมตรี หน้า 63 
 

 

2) วิจัยมุ่งเป้า : งบประมาณสนับสนุนไม่เกิน 300,000 บาท 
   2.1 โครงการวิจัยที่ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยในเขตพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ  
   2.2 โครงการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชุมชนหรือจังหวัดในเขตพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบหรือ
ระดับชาติ (น าผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ อาชีพ การด ารงชีวิต หรือการเพิ่มรายได้
ในระดับชุมชน พื้นที่ หรือจังหวัด รวมถึงมีข้อมูลแสดงการยกระดับคุณภาพโดยเปรียบเทียบระหว่างก่อนมี 
การท างานวิจัยกับหลังจากการมีผลงานวิจัย)  
  2.3 โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมสาขามนุษยศาสตรท์ี่สามารถจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
  2.4 โครงการวิจัยที่พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
 

http://kms.nrct.go.th/kms/sites/default/files/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%20%E0%B8%A7%E0%B8%8A.%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202555.pdf


3) การให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยจะพิจารณาจากงานวิจัยที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งเป็นเป้าหมายในระดับชาติและระดับสากล และตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 

 

อ้างอิงจาก คลกิ  

อ้างอิงจาก คลิก 
 

 

https://www.sdgmove.com/aboutsdgs/
https://backend.tsri.or.th/files/trf/2/docs/Policy_and_Strategy_of_Thailand_HESI_2563-2570_and_Thailand_SRI_Plan_2563-2565.pdf


4) ผู้วิจยัที่จะยืน่ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยงบประมาณเงินรายได้ของคณะฯ ในแต่ละรอบของปีงบประมาณ 
จะต้องไมค่้างสัญญาวิจัยเงินรายได้ของคณะฯ  
 
5) กรณีผู้วิจัยประสงค์จะยื่นขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์   
ในปีงบประมาณที่ผู้วิจัยจะเกษียณอายุราชการนั้น ผู้วิจัยต้องด าเนินการปิดวิจัยให้แล้วเสร็จอย่างน้อย 3 เดือน
ก่อนเกษียณอายุราชการ 
 

 

6) งานวิจัยทีไ่ด้รับการสนับสนุนทุนจากงบประมาณเงินรายได้คณะฯ จะต้องสามารถน าไปใช้ประโยชน์    
   แบบฟอร์มหนังสอืรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย คลิก  
 
7) งานวิจัยจะต้องยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Ethics) ควบคู่มาด้วย (มติที่ประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมส าหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ท าในมนุษย์ ครั้งที่ 6/2562 วันที่  19 มิถุนายน 2562 คลิก) และ
จะต้องมีหลักฐานผ่านการฝึกอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แนบมาด้วย โดยเช็คหลักเกณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้ง
แบบฟอร์มได้ดังลิงค์แนบ คลิก 
 

** หมายเหต ุ
    หากผู้ขอทุนวิจัยมีข้อสงสยัประการใดเกี่ยวกับการขอหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สามารถ
ติดต่อสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวจิัย ฝ่ายจริยธรรมและมาตรฐานการวิจัย 
โทร. 11014 คณุปิยชาติ บุญเพ็ญ 
โทร. 11019 คณุวัชรี ปัจพรผล 
โทร. 11093 คณุแสงดาว เดือนแจ่ม 
 
8) กรณีที่ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัยไม่สามารถปิดสัญญาทุนได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (นับรวมการ
ขยายเวลา) จะไม่สามารถยื่นขอรับทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ในปีงบประมาณ
ถัดไป จนกว่าจะปิดงานวิจัยที่ได้รับทุนให้แล้วเสร็จ  
 
9) เมื่องานวิจัยแล้วเสร็จต้องมีหลักฐานแสดงการน าผลงานวิจัยไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร และ/หรือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเอกสารที่แสดงถึงคุณภาพหลักสูตร หรือการจัด  
การเรียนการสอนซึ่งเกิดจากงานวิจัย ภายในระยะเวลา 1 ปีหลังวิจัยเสร็จสิ้น 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1XQ455WtxybqpcdT182H1pEIFD918Tltt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RYWWNpYFrfW0nE-EO14Ciw4QqoPyQwZU/view
https://hu.swu.ac.th/form


 
ขั้นตอน 
1) กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย (ว1ด) คลิก 
2) เมื่อพิมพ์ข้อเสนอโครงการวิจัย ว1ด แล้วเสร็จ  
   ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยพร้อมลงนาม 1 ชุด ที่ฝ่ายวิจัยคณะฯ (นางสาวญานิศา ลากลู) และส่งไฟล ์word 
มาที่อีเมล yanisal@m.swu.ac.th  
 

https://docs.google.com/document/d/1Voc48qKzbJGpbHzKs3e46vdqzV2S9NJm/edit?usp=share_link&ouid=109271807467647140013&rtpof=true&sd=true
mailto:yanisal@m.swu.ac.th

