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ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ทั้ง

คณาจารย์ นักวิจัย รวมถึงหน่วยงานที่มีส่วนผลักดันส่งเสริมการวิจัยอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการ

ส่งเสริมปริมาณและคุณภาพงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยในภาพรวม 

อันจะสนองต่อเป้าหมายของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) อย่าง

สมบูรณแ์ละยั่งยืน 

กองบริหารการวิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สนใจและ

เผยแพร่ขอ้มูลด้านทุนสนับสนุนการวิจัยให้เป็นที่ทราบทั่วถึง ส่งเสรมิให้เกดิการวจิัยและองค์ความรู้ที่

เป็นประโยชน์ในทางวิชาการ การพัฒนาสังคม และประเทศต่อไป 
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กองบรหิารการวิจัย เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงานตามภารกิจการบรหิารงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัย  โดยผ่านคณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และ

คณะอนุกรรมการด้านการวจิัยชุดต่างๆ 

ปรัชญา 

ธรรมศาสตรว์ิจัย กา้วไกล สู่สากล 

ปณิธาน 

กองบริหารการวิจัย มีปณิธานในการเป็นองค์กรที่มีส่วนสนับสนุนส่งเสริมให้การด าเนินงาน

ด้านบริหารการวิจัยของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการด้านการวิจัยของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอ์ย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 

วิสัยทัศน์ 

เป็นหน่วยงานด้านการบริหารการวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด าเนินการอย่างเป็น

ร ะบบแล ะมี ป ร ะสิ ทธิ ภ าพ เพื่ อ ตอบสนองค ว ามต้ อ ง กา รด้ า นกา รวิ จั ย ขอ งบุ คลากร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอ์ย่าง เท่าเทียมและทั่วถึง 

พันธกจิ 

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนการผลิตงานวิจัยที่ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาของสังคม

2. ส่งเสรมิและเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สังคมและวงวิชาการ

3. สรา้งบรรยากาศและแรงจูงใจที่เอื้อต่อการท าการวจิัย

เป้าประสงค์ 

1. มีผลงานวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล และสามารถแก้ไขปัญหาของสังคมได้

2. มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยออกสู่สังคมและวงวิชาการในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีมาตรฐาน

และต่อเนื่อง 

3. มีบรรยากาศทางการวจิัยและแรงจูงใจที่เอื้อต่อการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ
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กลยุทธ์ตามพันธกจิ 

พันธกจิที่ 1 ส่งเสรมิและสนับสนุนการผลิตงานวิจัยที่ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาของสังคม 

เป้าประสงค์ มีผลงานวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล และสามารถแก้ไขปัญหาของสังคมได้ 

กลยุทธ์ท่ี 1 การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนวิจัย 

1.1 มีการจัดสรรงบประมาณประเภทต่างๆ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการวิจัยทุกสาขาวิชา เพื่อ

ส่งเสรมิการวจิัยและการเรยีนการสอนที่มีการคน้ควา้วิจัยด้วยตนเองทุกระดับทั้งคณาจารย์ บุคลากร

ฝ่ายสนับสนุนและนักศึกษา 

กลยุทธ์ท่ี 2 ระบบพี่เลี้ยงนักวจิัย 

2.1 มีการจัดสรรทุนวิจัยโดยใช้ระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

นักวจิัยรุน่ใหม่และนักวจิัยรุน่พี่  

กลยุทธ์ที่ 3 การสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ 

3.1 จัดให้มีทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย การเขยีนต าราและสื่อการสอนที่มีคุณภาพ 

กลยุทธ์ท่ี 4 การสรา้งมาตรฐานด้านจรยิธรรมการวจิัย 

4.1 มีการกลั่นกรองโครงร่างการวิจัยโดยคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อการ

รับรองด้านจรยิธรรมการวจิัยทั้งในคนและสัตว์ทดลอง 

พันธกจิที่ 2 ส่งเสรมิและเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สังคมและวงวิชาการ 

เป้าประสงค์ มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยออกสู่สังคมและวงวิชาการในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมี

มาตรฐาน 

กลยุทธ์ท่ี 1 การสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิชาการต่อสาธารณะ 

1.1 มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนบุคลากรที่มีผลงานวิชาการ และต้องการเผยแพร่

ต่อสาธารณะทั้งในและต่างประเทศ 

กลยุทธ์ท่ี 2 การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการและการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

2.1 จัดสรรทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการทุ ก

รูปแบบ 

กลยุทธ์ท่ี 3 การจัดท าวารสารวชิาการเพื่อเป็นชอ่งทางการเผยแพรผ่ลงาน 

3.1 ด าเนินการจัดท าวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์จ านวน 4 ฉบับ 

3.2 สนับสนุนงบประมาณในการจัดท าวารสารวชิาการในระดับคณะ 

กลยุทธ์ท่ี 4 การจัดท าเว็บไซต์ของกอง 

4.1 มีการจัดท าเว็บไซต์ของกองเพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศด้าน

วิจัย 

กลยุทธ์ท่ี 5 การจัดสัมมนา/โครงการประชุมวิชาการ 
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5.1 ด าเนินการจัดการอบรมและการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อเป็นเวทีในการน าเสนอ

ผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านวิจัยระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ 

นักศึกษา บุคคลทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน 

กลยุทธ์ท่ี 6 การสนับสนุนการจดสิทธิบัตร 

6.1 จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

 

พันธกจิที่ 3  สร้างบรรยากาศและแรงจูงใจที่เอื้อต่อการท าการวิจัย 

เป้าประสงค์ มีบรรยากาศทางการวจิัยและแรงจูงใจที่เอื้อต่อการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

กลยุทธ์ท่ี 1 ยกย่องเชิดชูผูม้ีความสามารถด้านการวจิัย 

1.1 มีการให้รางวัลแก่นักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงทางด้านการวิจัยและมีผลงานวิจัยโดดเด่นเพื่อ

เป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

กลยุทธ์ท่ี 2 การร่วมมือทางด้านการวจิัย/เครือข่ายการวจิัย 

2.1 มีการส่งเสรมิการรวมกลุ่มวิจัยในรูปแบบของศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ 

2.2 มีการส่งเสรมิให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยรว่มทีมวิจัยกับหน่วยงานภายนอก 
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กองบริหารการวิจัยอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายวิจัย และมีผูอ้ านวยการกองบรหิารการวิจัยเป็นผู้ก ากับดูแลส่วนงานทั้ง 4 งาน เพื่อให้ด าเนินการ

ตามเป้าประสงคข์องมหาวิทยาลัยในการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) 

 

 

 

อธิการบดี

รองอธิการบดี  ายวิจัย

ผู้ช่วยอธกิารบดี  ายวิจัย

ผู้อ านวยการกองบรหิารการวิจัย

งานวางแผนและ
บรหิารงานวิจัย

งานส่งเสรมิและ
เผยแพร่งานวิจัย

งานวารสารทาง
วิชาการและระบบ
ข้อมูลการวิจัย

งานบรหิารศูนย์วิจัย
ทางวิทยาศาสตร์
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 การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 

 ปฏิทนิการเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณ

แผ่นดนิ   
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 ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรม์ีนโยบายที่จะมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีนโยบายที่

จะส่งเสริมการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศในการแข่งขันกับนานาชาติ  โดยมหาวิทยาลัยได้

สนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิจัยได้มีการจัดท าข้อเสนอการวิจัยเสนอของบประมาณแผ่นดินเพื่อ

ด าเนินการวิจัยเป็นประจ าทุกปนีั้น 

 เพื่อให้การเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินประจ าปี  2560 เป็นไป

อย่างเรียบร้อยเหมาะสม ทันตามก าหนดระยะเวลาของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

และส านักงบประมาณ มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยจากเงิน

งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2560 ดังนี้ 

 

1. การเสนอโครงการวิจัย 

(1) คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการวิจัย 

(ก) เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีความรูค้วามสามารถเกี่ยวข้องกับเนื้อหา

วิชาการที่ท าการวจิัย 

(ข) เป็นผู้ที่มีเวลาในการปฏิบัติงานวิจัยได้อย่างเต็มที่และสามารถควบคุมงานวิจัยให้แล้ว

เสร็จภายในก าหนด 

(ค)  ผู้ เสนอโครงการสามารถยื่น เสนอโครงการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน  

ปีงบประมาณ 2560 โดยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้อ านวยการแผนงานวิจัย ได้ไม่เกิน 1  

โครงการ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัยและส่งเสริมการวิจัยเป็นกรณี

พิเศษ 

(ง) ผู้เสนอขอทุนวิจัยจะต้องไม่มีภาระงานทางการวิจัย /วิชาการค้างส่งกับมหาวิทยาลัย  

ได้แก่ ทุนวิจัยประเภทต่างๆ ภายใต้การสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ทุนสนับสนุนการเขียนต าราและ

สื่อการสอน เป็นต้น 

(จ) ผู้เสนอขอทุนวิจัยสามารถมีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยประเภทต่างๆ ไปแล้ว แต่ยังไม่

หมดระยะเวลาการด าเนินการวิจัยตามที่ระบุในสัญญารับทุนหรือระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยาย

เวลาได้ไม่เกนิ 3 โครงการ 

(ฉ) กรณีเป็นผู้วิจัยที่เคยได้รับงบประมาณเพื่อด าเนินการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน  

2554-2558 ระหว่างปีงบประมาณ 2552-2558 จะต้องแนบบทความวิจัยอันเนื่องมาจาก

ผลงานวิจัยที่เคยได้รับทุน ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ หรือหลักฐานการยื่นจด

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือการได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกที่ เป็นที่ยอมรับ  มาเพื่อ
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ประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ผู้วิจัยที่มีประวัติผลการด าเนินการวิจัยที่ดีตามมาตรฐานสากลจะ

ได้รับการพจิารณาเป็นกรณพีิเศษ 

 

(2) การจัดท าข้อเสนอการวิจัย 

(ก) จัดท าข้อเสนอการวจิัยตามแบบฟอร์มที่ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติก าหนด 

(แบบเสนอโครงการวิจัย หรือ แบบเสนอแผนงานวิจัย) และสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมายรัฐบาล  

และยุทธศาสตรป์ระเทศ 

(ข) ระยะเวลาการด าเนินโครงการวิจัย 1 ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30  

กันยายน  พ.ศ. 2560) กรณีประสงค์เสนอโครงการวิจัยประเภทโครงการต่อเนื่องให้มีระยะเวลาการ

ด าเนินการรวมไม่เกนิ  2  ป ี

(ค) สามารถเสนอขอตั้งงบประมาณได้โครงการละไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท

ถว้น) กรณีโครงการชุดพิจารณาจากโครงการย่อยซึ่งสามารถตั้งงบประมาณในแต่ละโครงการยอ่ยได้

ไม่เกนิโครงการละ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

(ง) การตั้งค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง /แนวทางการ

ตั้งค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยก าหนด อาทิ ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัยให้เป็นไปตามอัตราของทางราชการก าหนด/

ไม่สามารถตั้งค่าตอบแทนนักวิจัย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ  และค่าครุภัณฑ์อื่นๆ ที่

นอกเหนือไปจากครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ หรอืทางวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ หรอืครุภัณฑท์ี่ใชส้ าหรับ

ทดลองในห้องปฏิบัติการที่จ าเป็นและภายในคณะยังมีไม่เพียงพอ (ไม่เกิน 20% ของวงเงินที่ขอตั้ง

งบประมาณ) 

(จ) ส าหรับโครงการวิจัยเกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัย (ในคนหรือในสัตว์) หรือความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ ข้อเสนอโครงการวิจัยจะต้องผ่านหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาและให้ความ

เห็นชอบในการด าเนินงานจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่มหาวิทยาลัยก าหนด ก่อนเสนอ

โครงการเพื่อขอรับทุน ทั้งนี้ฝ่ายวิจัยจะถอนสิทธิ์ในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยในโครงการวจิัยที่ไม่

แจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการด าเนินโครงการวิจัยดังกล่าวให้ฝ่ายวิจัยทราบ ภายใน

ระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันปิดรับขอ้เสนอการวจิัย 

(ฉ) การเสนอของบประมาณโครงการวจิัยจะต้องเสนอผ่าน คณะ/หน่วยงาน เพื่อตรวจสอบ 

ความถูกต้องตามหลักวิชาการและสรุปรายละเอียดของโครงการวิจัย  (ตามแบบ บช-3) และส่ง

ข้อเสนอการวิจัยที่หัวหน้าโครงการวิจัยลงนาม จ านวน 10 ชุด ไปยังฝ่ายวิจัยภายในวันที่ 1 กันยายน  

2558  และเนื่องจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.) ได้ก าหนดให้การเสนอขอ

งบประมาณจะต้องส่งผ่านข้อมูลข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRMS เพื่อให้เกดิความถูกต้อง สมบูรณ์

ในเรื่องการส่งผ่านข้อมูลข้อเสนอการวิจัยดังกล่าว จึงก าหนดให้ผู้วิจัยเป็นผู้ส่งผ่านข้อมูลผ่านระบบ 

NRMS ด้วยตนเอง ภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ การส่งผ่านโครงการผ่านระบบ NRMS นั้น

จะต้องปรากฏลายเซ็นของหัวหน้าโครงการวจิัยด้วย 
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(ช) การประเมินคุณภาพโครงการวิจัย  ฝ่ายวิจัยจะส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้แก่

ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินคุณภาพของโครงการวิจัย โดยพิจารณาความสอดคล้องกับนโยบาย/

เป้าหมายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ประเทศ หรือความสอดคล้องกับประเด็นการวิจัยหลักของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือความเป็นเลิศทางวิชาการ และความถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยผู้

เสนอขอโครงการวิจัยจะต้องด าเนินการปรับแก้ข้อเสนอการวิจัยตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  

(ถา้มี) 

(ซ) ฝ่ายวิจัยจะด าเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้วิจัยแก้ไขข้อมูลในระบบ NRMS และผู้วิจัย

จะต้องน าส่งโครงการที่พิมพ์ออกจากระบบ NRMS จ านวน  3 ชุด ส่งกลับฝ่ายวิจัยภายในวันที่ 12  

ตุลาคม 2558 เพื่อจัดท าภาพรวมเสนอ วช. พิจารณาต่อไป 

 

2. ระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยประจ าปีงบประมาณ  2560 

(1) ผู้สนใจเสนอของบประมาณสามารถ Download แบบฟอร์มและคู่มือต่างๆ ได้ที่   

www.nrct.go.th  หรือเข้าผ่านลิงค์  http://research.tu.ac.th  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  โดยผู้เสนอขอ

ทุนจะต้องส่งผ่านข้อมูลข้อเสนอโครงการผา่นระบบ NRMS ภายในในที่ 1 กันยายน 2558 

(2) ให้คณะ/หน่วยงาน โดยคณะกรรมการส่งเสรมิการวิจัยระดับคณะ เป็นผู้ตรวจสอบความ

ถูกต้องตามหลักวิชาการและก่อนเสนอต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย โดยมีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร  

พรอ้มจัดส่งเอกสารประกอบการพจิารณาตามรายการ ดังนี้ 

1.)  ข้อเสนอโครงการวจิัยที่หัวหน้าโครงการวจิัยลงนามเรียบร้อยแล้ว จ านวน 10 ชุด 

2.)  แบบสรุปรายละเอียดโครงการวจิัย (บช.3) 

ส่งไปที่ งานวางแผนและบริหารงานวิจัย กองบริหารการวิจัย ตึกส านักงานอธิการบดี ช้ัน 3  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ภายในวันที่ 1 กันยายน 2558 โดยฝ่ายวิจัยจะไม่รับพิจารณา

ข้อเสนอการวจิัยที่ส่งล้าชา้เกินกวา่ก าหนด 

การด า เนินงานโครงการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินให้ เป็นไปตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน  

พ.ศ. 2549 และ 2550 จึงขอให้คณะ/หน่วยงาน ผู้วิจัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียด

เพิ่มเติมจากระเบียบฯ ดังกล่าวด้วย 
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รายการ ระยะเวลา 

1 . วช. ประกาศแจ้งเกณฑ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวจิัยเพื่อ

เสนอของบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

กรกฎาคม  2558 

2.  ฝา่ยวิจยัประกาศเปดิรับขอ้เสนอโครงการวจิยัจาก

หน่วยงาน 

กรกฎาคม – 1  กันยายน  2558 

3 . วันสิน้สุดรับโครงการวจิยัจากหน่วยงาน  โดยผู้วจิัยจะตอ้ง

ลงข้อมูลของโครงการวจิัยในระบบ NRMS ด้วยตนเอง 

1  กันยายน  255 8 

4 . จัดส่งข้อเสนอโครงการวจิัยให้ผูท้รงคุณวุฒิฝา่ยวิจัยประเมิน

ให้คะแนนโครงการวจิัย 

7  กันยายน  2558  

5 . ผู้ทรงคุณวุฒิสง่ผลการประเมินให้คะแนนกลับมายังฝา่ย

วิจัย 

30  กันยายน  2558  

6 . ฝา่ยวิจยัรวบรวมและสรุปผลการประเมินจากผูท้รงคุณวุฒิ 2  ตุลาคม  2558  

7 . ฝ่ายวิจยัตรวจสอบ  /แจ้งผูว้ิจัยแกไ้ขข้อมลูในระบบ NRMS 

และผู้วิจัยน าสง่โครงการที่พมิพ์ออกจากระบบ NRMS จ านวน  

3 ชุด ส่งฝา่ยวิจยั 

5-12  ตลุาคม  2558  

8 . จดัเรียงล าดับความส าคัญของโครงการวจิัยภาพรวมการ

วิจัยของ มธ  .ปี 2560 เสนอ วช.  

13-15  ตลุาคม  2558  
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 ทุนวิจัยทั่วไป 

 ทุนวิจัยสถาบัน 

 ทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาสิ่งประดษิฐ์ 

 ทุนสนับสนุนงานวิจัย ส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ 

 ทุนวิจัยทั่วไป ประเภทก าหนดหัวข้อ 
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 (1) ความหมายของทุนวิจัยทั่วไป และประเภททุนวิจัย 

 ทุนวิจัยทั่วไป หมายถงึ ทุนที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนเพื่อด าเนนิการวจิัยในโครงการวจิยั

ที่ผู้รับทุนเสนอขึ้นมาตามความสนใจ และสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการวิจัยของ

มหาวิทยาลัย โดยแบ่งประเภทการวิจัยออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

 ประเภทที่ 1 งานวิจัยพืน้ฐาน  

 ประเภทที่ 2 งานวิจัยเพื่อตอบปัญหาและพัฒนาชุมชน/สังคม 

 ประเภทที่ 3 งานวิจัยเสรมิหลักสูตรเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

 

(2) ทุนวิจัยและวงเงินงบประมาณที่ให้การสนับสนุน แบ่งออกเป็น 2 ระดับ 

 ระดับที่ 1 ทุนวิจัยละไม่เกนิ 100,000 บาท 

 ระดับที่ 2 ทุนวิจัยเกนิ 100,000 บาท แต่ไม่เกนิ 300,000 บาท 

ส าหรับทุนระดับที่ 1 และ 2 วงเงินงบประมาณที่ให้การสนับสนุนรวม 19,500,000 บาท โดย

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยทั่วไป ระดับที่ 1 กอ่นเป็นอันดับแรก  

 

(3) คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 

(ก) เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์ ข้าราชการ และพนักงาน

มหาวิทยาลัย ที่รับราชการหรือปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และไม่มีภาระงานทางวิชาการ/งานวิจัย 

คา้งส่งกับมหาวิทยาลัยนับจากวันที่ปิดรับสมัคร 

(ข) ผู้รับทุนต้องไม่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยอื่นๆ และอยู่ระหว่างการวิจัยหรือการพัฒนา

สิ่ งประดิษฐ์อื่นๆ ที่ ได้ รับทุนจากงบประมาณแผ่นดิน หรืองบประมาณจากกองทุนวิจัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

(ค) ผู้รับทุนมีสิทธิเป็นหัวหน้าโครงการหรือเสนอท าโครงการได้เพียงครั้งละ 1 โครงการ จะ

เสนอท าโครงการใหม่ได้ต่อเมื่อโครงการเดิมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 

(ง) เป็นผู้ที่มีเวลาในการปฏิบัติงานวิจัยได้อย่างเต็มที่ และสามารถควบคุมงานวิจัยให้แล้ว

เสร็จภายในก าหนด และต้องไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่ผู้รับทุนลาศึกษาต่อ หรืออยู่ระหว่างการลา

ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูท้างวิชาการ ในช่วงระยะเวลาด าเนินงานวิจัย หรอืเป็นผู้ถูกยืมตัวไปช่วย

ราชการ ณ หน่วยงานอื่น 

(จ) กรณีผู้วิจัยที่เคยได้รับงบประมาณเพื่อด าเนินการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ขอให้แนบ

บทความวิจัยอันเนื่องมาจากผลงานวิจัยที่เคยได้รับทุน ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทาง

วิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลสากลการจัดอันดับวารสาร SJR 



12 

 

(AClmago Journal Rank: http://www.scimagoir.com หรือฐานข้อมูลสากล ได้แก่ Web of Science 

(Science Citation Index Expand, Social Science citation Index, Art and Humanities citation Index) 

หรอืฐานข้อมูล scopus หรอืวารสารวชิาการที่อยู่ในฐาน TCI หรอืฐานวารสารวชิาการที่ สกอ. ยอมรบั 

และ/หรอืหลักฐานการยื่นจดสิทธบิัตร อนุสิทธิบัตร หรอืการได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกที่เปน็

ที่ยอมรับ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ผู้วิจัย ที่มีประวัติผลการด าเนินการวิจัยที่ดีตาม

มาตรฐานสากลจะได้รับการพจิารณาเป็นกรณพีิเศษ 

 

(4) หลักเกณฑ์ท่ัวไปในการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

(ก) เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาด าเนินการไม่เกิน 2 ปี วงเงินงบประมาณ

สนับสนุนโครงการวิจัยตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยข้อเสนอโครงการวิจัยนั้นต้องมิได้เป็น

โครงการวิจัยหรือส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากแหล่งทุนอื่นแล้ว

อย่างพอเพียง 

(ข) มีหัวข้อและขอบเขตการวิจัยที่แน่นอนชัดเจน และมีการทบทวนเอกสารที่มีการตีพิมพ์ 

(Literature Review) แล้วอย่างครบถ้วน และครอบคลุมท าให้เชื่อได้ว่า โครงการวิจัยที่เสนอเป็นการ

วิจัยเพื่อหาองคค์วามรูใ้หม่อย่างแท้จรงิ ไม่เป็นการวจิัยที่ซ้ ากับองคค์วามรูท้ี่มีอยู่แล้ว หรอืถ้าเป็นการ

วิจัยเพื่อยืนยันองคค์วามรูเ้ดิมที่มีอยู่แล้วก็ต้องเป็นการวจิัยที่มีความจ าเป็นอย่างแท้จรงิ 

(ค) ส าหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัย (ทั้งในคนหรือในสัตว์) และความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ ข้อเสนอโครงการจะต้องผ่านหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นชอบใน

การด าเนินงานจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ก่อนเสนอต่อมหาวิทยาลัย

เพื่อพิจารณาให้ทุน และกรณีโครงการวิจัยได้รับการอนุมัติทุนวิจัยแล้ว ผู้วิจัยจะต้องได้รับใบรับรอง

การอนุมัติให้ด าเนินโครงการวจิัยได้ ก่อนการจัดท าสัญญารับทุนวิจัยกับมหาวิทยาลัย 

(ง) ข้อเสนอโครงการที่มีการระบุผลการด าเนินการด้านการผลิตบัณฑิตศึกษาจะได้รับการ

พิจารณาเป็นกรณีพเิศษ 

 

(5) ขั้นตอนการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

(ก) ผู้ขอรับทุนเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยต่อหน่วยงานต้นสังกัด ตามระยะเวลาที่หน่วยงาน

ก าหนด เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามหลักวิชาการ และหน่วยงานพิจารณากลั่นกรองข้อ เสนอ

โครงการวิจัย โดยแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย โครงการละ 1 ท่าน เพื่อใช้

ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยระดับคณะ โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้เบิก

จ่ายเงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิตามรายชื่อที่หน่วยงานแจ้ง ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อเสนอแนะให้

ปรับปรุง/แก้ไขโครงการวิจัย หน่วยงานต้องแจ้งผู้ขอรับทุนให้ปรับปรุง/แก้ไขให้เรียบรอ้ยกอ่นเสนอต่อ

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
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(ข) หน่วยงานจัดเรียงล าดับความส าคัญของโครงการวิจัย และจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่

ผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงาน ตามแบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

จ านวน 10 ชุด มายังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(ค) มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินคุณภาพของโครงการวิจัยอีกคร้ังหนึ่ง

ได้ ทั้งนี้โครงการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข มหาวิทยาลัยจะส่งคืนให้กับผู้ขอรับทุนปรับปรุงแก้ไข

โครงการวจิัยกอ่นอนุมัติให้ทุนสนับสนุนโครงการวจิัย 

(ง) ผู้ขอรับทุนจะต้องด าเนินการลงนามในสัญญารับทุนวิจัยกับมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน

นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจง้การให้ทุน มิฉะนั้นให้ถือว่าผู้รับทุนสละสิทธิ์การรับทุนวิจัย 

(จ) การเปลี่ยนแปลงใดๆ ของโครงการวิจัย เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้ร่วมวิจัย การขออนุมัติ

ขยายเวลาด าเนินการวิจัย ฯลฯ ให้ผู้รับทุนเสนอขออนุมัติพร้อมชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น ผ่าน

คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยระดับคณะก่อนเสนอมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนจะ

ด าเนินการวจิัยต่อไปได้ 

(ฉ) ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัยและส่งเสริมการวิจัยให้ถือเป็นที่

สิน้สุด 

 

(6) การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัย 

การเบกิจา่ยเงินสนับสนุนการวจิัยทั่วไป แบ่งเป็น 3 งวด 

- งวดที่หนึ่ง เป็นจ านวนร้อยละ 40 ของเงินสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ ก าหนดจ่ายเมื่อ

ผู้รับทุนจัดท าสัญญารับทุนวิจัยกับมหาวิทยาลัย 

- งวดที่สอง เป็นจ านวนร้อยละ 40 ของเงินสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ ก าหนดจ่ายเมื่อ

ผู้รับทุนรายงานความก้าวหน้าว่าได้รวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้ว และก าลังอยู่ในขั้นตอนการวิเคราะห์

ข้อมูล และการเขียนรายงานผลการวจิัย  

- งวดที่สาม เป็นจ านวนร้อยละ 20 ของเงินสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ ก าหนดจ่ายเมื่อ

ผู้รับทุนส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์บทคัดย่อฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บันทึกผลงานวิจัยใน

สื่อบันทึกข้อมูล (CD) และบทความวิจัยที่ตีพิมพ์พร้อมด้วยหลักฐานการเสนอขอตีพิมพ์บทความวิจัย

ในวารสารทางวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล หรือวารสารวิชาการที่อยู่ในฐาน TCI 

หรอืฐานวารสารวชิาการที่ สกอ. ยอมรับ  

ทั้งนี้ผู้วิจัยจะต้องเก็บหลักฐานการใช้จ่ายเงินทุนสนับสนุนการด าเนินงานวิจัยทุกรายการไว้ 

เพื่อให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบในกรณีที่ถูกรอ้งขอ 

 

(7) การรายงานความก้าวหน้า และการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

(ก) ผู้รับทุนจะต้องเสนอรายงานความกา้วหน้าของโครงการวิจัยเมื่อครบก าหนดทุก 6 เดือน 

นับจากวันท าสัญญาตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยจะต้องแสดงถึงความส าเร็จของ
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โครงการวจิัยได้ตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ มหาวิทยาลัยอาจติดตามหรอืสอบถามความกา้วหน้าของ

โครงการวิจัยได้ตามความเหมาะสม โดยมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาระงับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 

หากผู้รับทุนไม่มีความกา้วหน้าในโครงการวจิัย 

(ข) เมื่อด าเนินการวิจัยเสร็จสิ้น ให้ผู้รับทุนจัดส่ง “รายงานวิจัยฉบับร่าง” เสนอต่อ

คณะกรรมการส่งเสรมิงานวิจัยระดับคณะ เพื่อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒปิระเมินคุณภาพผลงานวิจัย หาก

มีขอ้เสนอแนะให้ปรับปรุง/แก้ไขโครงการวจิัย หน่วยงานต้องแจ้งผู้รับทุนให้ปรับปรุง/แก้ไขให้เรยีบรอ้ย

กอ่นจัดท าเป็น “ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์”  

(ค) ผู้รับทุนจะต้องส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ผา่นการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิเรยีบร้อย

แล้ว พร้อมด้วยบทคัดย่อฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ชุด บันทึกผลงานวิจัยในสื่อ

บันทึกข้อมูล (CD) จ านวน 2 แผ่น และบทความวิจัยที่ตีพิมพ์พร้อมด้วยหลักฐานการเสนอขอตีพิมพ์

บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลสากล

การจัดอันดับวารสาร SJR (AClmago Journal Rank: www.scimagoir.com) หรือฐานข้อมูลสากล 

ไ ด้ แ ก่  Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Science citation Index, Art and 

Humanities citation Index) หรือฐานข้อมูล scopus หรือวารสารวิชาการที่อยู่ในฐาน TCI หรือฐาน

วารสารวชิาการที่ สกอ. ยอมรับ และ/หรอืหลักฐานการยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ตามที่ก าหนดไว้

ในข้อเสนอโครงการวจิัย เพื่อประกอบการเบกิจา่ยเงินสนับสนุนในงวดสุดท้าย  

ทั้งนี้ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือการน าผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ โปรดระบุค า

ขอบคุณว่ า  “คณะผู้ วิ จั ย  ( ผู้ วิ จั ย )  ขอขอบคุณทุ นสนั บสนุ นการวิ จั ยจ ากกองทุ นวิ จั ย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้ “ทุนวิจัยทั่วไป” ตามสัญญาเลขที่...................” และกรณี 

International Journal ใ ห้ ร ะ บุ ค า ข อ บ คุ ณ  ( Acknowledgement) ว่ า  “ The authors gratefully 

acknowledge the financial support provided by Thammasat University under the TU Research 

Scholar , Contract No. ................” 

(ง) ผลงานวิจัยที่ด าเนินงานโดยคณะผู้รับทุนให้ระบุสัดส่วนในการท าวิจัยโดยคิดเป็นร้อยละ

ของการท าวิจัยไว้ในผลงานวิจัยด้วย และในกรณีมีการร่วมทุนวิจัยกับหน่วยงานอื่น ต้องระบุถึงการ

ร่วมทุนวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานนั้นๆ ด้วย 

 

(8) การขยายระยะเวลาและการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

กรณีผู้รับทุนมีเหตุผลความจ าเป็นท าให้ไม่สามารถส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ต่อ

มหาวิทยาลัยภายในก าหนดเวลาตามสัญญารับทุน ผู้รับทุนจะต้องยื่นค าขอขยายเวลาต่อ

มหาวิทยาลัยก่อนครบก าหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน พร้อมกับเสนอรายงานความก้าวหน้า 

ทั้งนี้ การขยายเวลาการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จะขยายได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 ใน 3 

ของระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ 
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(9) การระงับโครงการวิจัย 

มหาวิทยาลัยอาจจะระงับโครงการวิจัยที่ได้รับทุน เมื่อผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือ

ประกาศหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ หรอืผิดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใด ในกรณีดังต่อไปนี้ 

- ลาออกจากมหาวิทยาลัย 

- ไม่ส่งรายงานความกา้วหน้าตามก าหนดเวลาโดยไม่มีเหตุผล 

- ไม่สามารถด าเนินการให้ลุล่วงไปตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุน 

- ได้รับเงินทุนสนับสนุนซ้ าซ้อนจากแหล่งทุนอื่น 

ทั้งนี ้หากมหาวิทยาลัยระงับโครงการวจิัยแล้ว ผู้รับทุนต้องปฏิบัติดังต่อไปนีน้ี้ 

- สรุปผลงานทั้งหมดเท่าที่ได้ท ามาแล้ว เสนอต่อมหาวิทยาลัยภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่

โครงการถูกระงับ 

- ส่งมอบครุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่ซื้อจากทุนสนับสนุนโครงการวิจัย และผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่

สมบูรณ ์หรอืยังไม่สมบูรณ ์คนืแก่มหาวิทยาลัยทั้งหมด 

- ส่งคืนเงินทั้งหมด หรือเงินที่เหลือ พร้อมดอกผลและหลักฐานการใช้จ่ายเงิน แก่กองทุน

วิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

(10) การคืนเงินโครงการวิจัย 

กรณีที่ผู้รับทุนถูกระงับโครงการหรือไม่สามารถส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ หรือผลงาน

สิ่งประดิษฐ์ ภายในก าหนดเวลาตามสัญญารับทุน หรอืตามที่ได้รับอนุมัติใหข้ยายเวลา ผู้รับทุนจะไม่มี

สิทธิรับทุนส่วนที่ เหลือและผู้ รับทุนจะต้องชดใช้ทุนที่ ได้รับไป ทั้ งหมดคืนแก่กองทุนวิจัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจง้จากมหาวิทยาลัย ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่

ช าระเงินภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้รับทุนจะต้องชดใช้เงินทุนวิจัยที่ได้รับไปพร้อมดอกเบี้ยตาม

อัตราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 1 ปี ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ณ วันท าสัญญา 

ทั้งนี้ การค านวณดอกเบี้ยให้เริ่มคิดตั้งแต่เวลาที่ผู้รับทุนผิดนัดจนถึงเวลาที่ผู้รับทุนได้ช าระคืนแก่

มหาวิทยาลัยจนครบถว้น 

 

(11) ทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัย 

(ก) การจัดพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือบทความวิจัยอันสืบเนื่องมาจากการได้รับทุน

สนับสนุนจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะต้องระบุว่าเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับทุน

สนับสนุนจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรท์ุกครัง้ 

(ข) หากผู้รับทุนประสงค์จะน าผลงานวิจัยหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก

กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ไปยื่นจดสิทธิบัตร หรอื อนุสิทธิบัตร ให้ยื่นผ่านส านักทรัพย์สิน

ทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยให้ เป็นไปตามระเบียบ
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ว่าด้วยการจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2555 

(ค) ลิขสิทธิ์อันเกิดจากผลงานวิจัยให้เป็นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การขออนุญาต

เพื่อที่จะน าลิขสิทธิ์ ในการน าผลงานวิจัยไปด าเนินการใดๆ ผู้รับทุนจักต้องขออนุญาตจาก

มหาวิทยาลัยกอ่นที่จะน าผลงานนั้นๆ ไปตีพมิพ์เผยแพร่ หรอืหาผลประโยชน์ใดๆ 

 

(12) ระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 

ผู้สนใจสามารถขอแบบฟอร์มเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย จากกองทุนวิจัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ที่คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด หรือ Download แบบฟอร์มได้ที่  

http://www.research.tu.ac.th เว็บไซต์ของกองบริหารการวิจัย ในหัวข้อข่าวสารงานวิจัย “ประกาศ

ทุนวิจัย” 

ทั้งนี้ การด าเนินงานโครงการวิจัยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย

การบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555 และประกาศฯ ของแต่ละ

ทุน จึงขอให้คณะ/หน่วยงาน ผู้ขอรับทุน และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดดังกล่าวด้วย 
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(1) ความหมายของทุนวิจัยสถาบัน และลักษณะงานวิจัยสถาบัน 

ทุนวิจัยสถาบัน หมายถึง ทุนที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนให้ด าเนินการวิจัยใน

โครงการวิจัยที่มุ่งศึกษาหาค าตอบเพื่อประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย โดยการรวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์ แปรผลสารสนเทศที่เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบ และผ่านกระบวนการที่เชื่อถอืได้ทางวิชาการ 

เพื่อน าผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้วางแผน การบริหารจัดการ การก าหนดนโยบายประกอบการ

ตัดสินใจแก้ปัญหา ตลอดจนเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบงานต่างๆ ของหน่วยงาน องค์กรของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ต้องเป็นการศึกษาวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานการวิจัย

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

(2) ทุนวิจัยและวงเงินงบประมาณที่ให้การสนับสนุน 

วงเงินงบประมาณที่ให้การสนับสนุนรวม 1,500,000 บาท  

จ านวน 15 ทุนๆ ละไม่เกนิ 100,000 บาท 

 

(3) คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 

(ก) เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์ ข้าราชการ และพนักงาน

มหาวิทยาลัย ที่รับราชการหรือปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และไม่มีภาระงานทางวิชาการ/งานวิจัย 

คา้งส่งกับมหาวิทยาลัยนับจากวันที่ปิดรับสมัคร 

(ข) ผู้รับทุนต้องไม่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยอื่นๆ และอยู่ระหว่างการวิจัยหรือการพัฒนา

สิ่ งประดิษฐ์อื่นๆ  ที่ ได้ รับทุนจากงบประมาณแผ่นดิน  หรืองบประมาณจากกองทุนวิจัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

(ค) ผู้รับทุนมีสิทธิเป็นหัวหน้าโครงการหรือเสนอท าโครงการได้เพียงครั้งละ 1 โครงการ จะ

เสนอท าโครงการใหม่ได้ต่อเมื่อโครงการเดิมเสร็จสิ้นเรยีบรอ้ยแล้ว 

(ง) เป็นผู้ที่มีเวลาในการปฏิบัติงานวิจัยได้อย่างเต็มที่ และสามารถควบคุมงานวิจัยให้แล้ว

เสร็จภายในก าหนด และต้องไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่ผู้รับทุนลาศึกษาต่อ หรืออยู่ระหว่างการลา

ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูท้างวิชาการ ในช่วงระยะเวลาด าเนินงานวิจัย หรอืเป็นผู้ถูกยืมตัวไปช่วย

ราชการ ณ หน่วยงานอื่น 

(จ) กรณีผู้วิจัยที่เคยได้รับงบประมาณเพื่อด าเนินการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ  ขอให้แนบ

บทความวิจัยอันเนื่องมาจากผลงานวิจัยที่เคยได้รับทุน ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทาง

วิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลสากลการจัดอันดับวารสาร SJR 

(AClmago Journal Rank: http://www.scimagoir.com หรือฐานข้อมูลสากล ได้แก่ Web of Science 
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(Science Citation Index Expand, Social Science citation Index, Art and Humanities citation Index) 

หรอืฐานข้อมูล scopus หรอืวารสารวชิาการที่อยู่ในฐาน TCI หรอืฐานวารสารวชิาการที่ สกอ. ยอมรบั 

และ/หรอืหลักฐานการยื่นจดสิทธบิัตร อนุสิทธิบัตร หรอืการได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกที่เปน็

ที่ยอมรับ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ผู้วิจัยที่มีประวัติผลการด าเนินการวิจัยที่ดีตาม

มาตรฐานสากลจะได้รับการพจิารณาเป็นกรณพีิเศษ 

 

(4) หลักเกณฑ์ท่ัวไปในการเสนอขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 

(ก) เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาด าเนินการไม่เกิน  1 ปี วงเงินงบประมาณ

สนับสนุนโครงการวิจัยไม่เกิน 100,000 บาท โดยข้อเสนอโครงการวิจัยนั้นต้องมิได้เป็นโครงการวิจัย

หรอืส่วนหนึ่งของโครงการวจิัย ที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากแหล่งทุนอื่นแล้วอย่างพอเพียง 

(ข) มีหัวข้อและขอบเขตการวิจัยที่แน่นอนชัดเจน และมีการทบทวนเอกสารที่มีการตีพิมพ์ 

(Literature Review) แล้วอย่างครบถ้วน และครอบคลุมท าให้เชื่อได้ว่า โครงการวิจัยที่เสนอเป็นการ

วิจัยเพื่อหาองคค์วามรูใ้หม่อย่างแท้จรงิ ไม่เป็นการวจิัยที่ซ้ ากับองคค์วามรูท้ี่มีอยู่แล้ว หรอืถ้าเป็นการ

วิจัยเพื่อยืนยันองคค์วามรูเ้ดิมที่มีอยู่แล้วก็ต้องเป็นการวจิัยที่มีความจ าเป็นอย่างแท้จรงิ 

(ค) ส าหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัย (ทั้งในคนหรือในสัตว์) และความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ ข้อเสนอโครงการจะต้องผ่านหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นชอบใน

การด าเนินงานจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ก่อนเสนอต่อมหาวิทยาลัย

เพื่อพิจารณาให้ทุน และกรณีโครงการวิจัยได้รับการอนุมัติทุนวิจัยแล้ว ผู้วิจัยจะต้องได้รับใบรับรอง

การอนุมัติให้ด าเนินโครงการวจิัยได้ กอ่นการจัดท าสัญญารับทุนวิจัยกับมหาวิทยาลัย 

(ง) ข้อเสนอโครงการที่มีการระบุผลการด าเนินการด้านการผลิตบัณฑิตศึกษาจะได้รับการ

พิจารณาเป็นกรณีพเิศษ 

 

(5) ขั้นตอนการเสนอขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 

(ก) ผู้ขอรับทุนเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยต่อหน่วยงานต้นสังกัด ตามระยะเวลาที่หน่วยงาน

ก าหนดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามหลักวิชาการ และหน่วยงานพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอ

โครงการวิจัย โดยแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย โครงการละ 1 ท่าน เพื่อใช้

ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยระดับคณะ โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้เบิก

จ่ายเงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิตามรายชื่อที่หน่วยงานแจ้ง ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อเสนอแนะให้

ปรับปรุง/แก้ไขโครงการวิจัย หน่วยงานต้องแจ้งผู้ขอรับทุนให้ปรับปรุง/แก้ไขให้เรียบรอ้ยกอ่นเสนอต่อ

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

(ข) หน่วยงานจัดเรียงล าดับความส าคัญของโครงการวิจัย และจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่

ผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงาน ตามแบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

จ านวน 10 ชุด มายังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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(ค) มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินคุณภาพของโครงการวิจัยอีกคร้ังหนึ่ง

ได้ ทั้งนี้โครงการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข มหาวิทยาลัยจะส่งคืนให้กับผู้ขอรับทุน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

โครงการวจิัยกอ่นอนุมัติให้ทุนสนับสนุนโครงการวจิัย 

(ง) ผู้ขอรับทุนจะต้องด าเนินการลงนามในสัญญารับทุนวิจัยกับมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน

นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจง้การให้ทุน มิฉะนั้นให้ถือว่าผู้รับทุนสละสิทธิ์การรับทุนวิจัย 

(จ) การเปลี่ยนแปลงใดๆ ของโครงการวิจัย เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้ร่วมวิจัย การขออนุมัติ

ขยายเวลาด าเนินการวิจัย ฯลฯ ให้ผู้รับทุนเสนอขออนุมัติพร้อมชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น  ผ่าน

คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยระดับคณะ ก่อนเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนจะ

ด าเนินการวิจัยต่อไปได้ 

(ฉ) ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัยและส่งเสริมการวิจัยให้ถือเป็นที่

สิน้สุด 

 

(6) การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัย 

การเบกิจา่ยเงินสนับสนุนการวจิัย แบ่งเป็น 3 งวด 

- งวดที่หนึ่ง เป็นจ านวนร้อยละ 40 ของเงินสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ ก าหนดจ่ายเมื่อ

ผู้รับทุนจัดท าสัญญารับทุนวิจัยกับมหาวิทยาลัย 

- งวดที่สอง เป็นจ านวนร้อยละ 40 ของเงินสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ ก าหนดจ่ายเมื่อ

ผู้รับทุนรายงานความก้าวหน้าว่าได้รวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้ว และก าลังอยู่ในขั้นตอนการวิเคราะห์

ข้อมูลและการเขียนรายงานผลการวจิัย  

- งวดที่สาม เป็นจ านวนร้อยละ 20 ของเงินสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ ก าหนดจ่ายเมื่อ

ผู้รับทุนส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ  บทคัดย่อฉบับภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ บันทึกผลงานวิจัยในสื่อบันทึกข้อมูล (CD) และบทสรุปผลงานวิจัยส าหรับผู้บริหาร 

เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ผู้วิจัยจะต้องเก็บหลักฐานการใช้จ่ายเงินทุนสนับสนุนการด าเนินงานวิจัยทุกรายการไว้  

เพื่อให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบในกรณีที่ถูกรอ้งขอ 

 

(7) การรายงานความก้าวหน้า และการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

(ก) ผู้รับทุนจะต้องเสนอรายงานความกา้วหน้าของโครงการวิจัยเมื่อครบก าหนดทุก 6 เดือน 

นับจากวันท าสัญญาตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยจะต้องแสดงถึงความส าเร็จของ

โครงการวจิัยได้ตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ มหาวิทยาลัยอาจติดตามหรอืสอบถามความกา้วหน้าของ

โครงการวิจัยได้ตามความเหมาะสม โดยมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาระงับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 

หากผู้รับทุนไม่มีความกา้วหน้าในโครงการวจิัย 
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(ข) เมื่อด าเนินการวิจัยเสร็จสิ้น  ให้ผู้รับทุนจัดส่ง “รายงานวิจัยฉบับร่าง” เสนอต่อ

คณะกรรมการส่งเสรมิงานวิจัยระดับคณะ เพื่อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒปิระเมินคุณภาพผลงานวิจัย หาก

มีขอ้เสนอแนะให้ปรับปรุง/แก้ไขโครงการวจิัย หน่วยงานต้องแจ้งผู้รับทุนให้ปรับปรุง/แก้ไขให้เรยีบรอ้ย

กอ่นจัดท าเป็น “ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์”  

(ค) ผู้รับทุนจะต้องส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ผา่นการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิเรยีบร้อย

แล้ว พร้อมด้วยบทคัดย่อฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ชุด บันทึกผลงานวิจัยในสื่อ

บันทึกข้อมูล (CD) จ านวน 2 แผ่น และบทสรุปผลงานวิจัยส าหรับผู้บริหาร เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ใน

การวางแผนและบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนในงวด

สุดท้าย ทั้งนี้ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ หรือการน าผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ โปรดระบุค า

ขอบคุณว่ า  “คณะผู้ วิ จั ย  ( ผู้ วิ จั ย )  ขอขอบคุณทุ นสนั บสนุ นการวิ จั ยจ ากกองทุ นวิ จั ย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ภายใต้ “ทุนวิจัยสถาบัน” ตามสัญญาเลขที่ . ...........” และกรณี  

International Journal ใ ห้ ร ะ บุ ค า ข อ บ คุ ณ  ( Acknowledgement) ว่ า  “ The authors gratefully 

acknowledge the financial support provided by Thammasat University Research Fund under the 

Institutional Scholar , Contract No. ...................” 

(ง) ผลงานวิจัยที่ด าเนินงานโดยคณะผู้รับทุนให้ระบุสัดส่วนในการท าวิจัยโดยคิดเป็นร้อยละ

ของการท าวิจัยไว้ในผลงานวิจัยด้วย และในกรณีมีการร่วมทุนวิจัยกับหน่วยงานอื่น ต้องระบุถึงการ

รว่มทุนวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานนั้นๆ ด้วย 

 

(8) การขยายระยะเวลาและการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

กรณีผู้รับทุนมีเหตุผลความจ าเป็นท าให้ไม่สามารถส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  ต่อ

มหาวิทยาลัยภายในก าหนดเวลาตามสัญญารับทุน  ผู้รับทุนจะต้องยื่นค าขอขยายเวลาต่อ

มหาวิทยาลัยก่อนครบก าหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน พร้อมกับเสนอรายงานความก้าวหน้า 

ทั้งนี้ การขยายเวลาการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จะขยายได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 ใน 3 

ของระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ 

 

(9) การระงับโครงการวิจัย 

มหาวิทยาลัยอาจจะระงับโครงการวิจัยที่ได้รับทุน เมื่อผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือ

ประกาศหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ หรอืผิดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใด ในกรณีดังต่อไปนี้ 

- ลาออกจากมหาวิทยาลัย 

- ไม่ส่งรายงานความกา้วหน้าตามก าหนดเวลาโดยไม่มีเหตุผล 

- ไม่สามารถด าเนินการให้ลุล่วงไปตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุน 

- ได้รับเงินทุนสนับสนุนซ้ าซ้อนจากแหล่งทุนอื่น 

ทั้งนี ้หากมหาวิทยาลัยระงับโครงการวจิัยแล้ว ผู้รับทุนต้องปฏิบัติดังต่อไปนีน้ี้ 
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- สรุปผลงานทั้งหมดเท่าที่ได้ท ามาแล้ว เสนอต่อมหาวิทยาลัยภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่

โครงการถูกระงับ 

- ส่งมอบครุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่ซื้อจากทุนสนับสนุนโครงการวิจัย และผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่

สมบูรณ์ หรอืยังไม่สมบูรณ์ คนืแก่มหาวิทยาลัยทั้งหมด 

- ส่งคืนเงินทั้งหมด หรือเงินที่เหลือ พร้อมดอกผลและหลักฐานการใช้จ่ายเงิน แก่กองทุน

วิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

(10) การคืนเงินโครงการวิจัย 

กรณีที่ผู้รับทุนถูกระงับโครงการหรือไม่สามารถส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  หรือผลงาน

สิ่งประดิษฐ์ ภายในก าหนดเวลาตามสัญญารับทุน หรอืตามที่ได้รับอนุมัติใหข้ยายเวลา ผู้รับทุนจะไม่มี

สิทธิรับทุนส่วนที่ เหลือและผู้ รับทุนจะต้องชดใช้ทุนที่ ได้รับไปทั้ งหมดคืนแก่กองทุนวิจัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจง้จากมหาวิทยาลัย ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่

ช าระเงินภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้รับทุนจะต้องชดใช้เงินทุนวิจัยที่ได้รับไปพร้อมดอกเบี้ยตาม

อัตราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 1 ป ีของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ วันท าสัญญา 

ทั้งนี้ การค านวณดอกเบี้ยให้เริ่มคิดตั้งแต่เวลาที่ผู้รับทุนผิดนัดจนถึงเวลาที่ผู้รับทุนได้ช าระคืนแก่

มหาวิทยาลัยจนครบถว้น 

 

(11) ทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัย 

(ก) การจัดพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือบทความวิจัยอันสืบเนื่องมาจากการได้รับทุน

สนับสนุนจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จะต้องระบุว่าเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับทุน

สนับสนุนจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรท์ุกครัง้ 

(ข) หากผู้รับทุนประสงค์จะน าผลงานวิจัยหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก

กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปยื่นจดสิทธิบัตร หรอื อนุสิทธิบัตร ให้ยื่นผ่านส านักทรัพย์สิน

ทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยให้ เป็นไปตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2555 

(ค) ลิขสิทธิ์อันเกิดจากผลงานวิจัยให้เป็นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  การขออนุญาต

เพื่อที่จะน าลิขสิทธิ์ ในการน าผลงานวิจัยไปด าเนินการใดๆ  ผู้รับทุนจักต้องขออนุญาตจาก

มหาวิทยาลัยกอ่นที่จะน าผลงานนั้นๆ ไปตีพมิพ์ เผยแพร่ หรอืหาผลประโยชน์ใดๆ 

 

(12) ระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอการวิจัย 

ผู้สนใจสามารถขอแบบฟอร์มเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย จากกองทุนวิจัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ที่คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด หรือ Download แบบฟอร์มได้ที่  
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http://www.research.tu.ac.th เว็บไซต์ของกองบริหารการวิจัย ในหัวข้อข่าวสารงานวิจัย “ประกาศ

ทุนวิจัย” 

ทั้งนี้ การด าเนินงานโครงการวิจัยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย

การบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555 และประกาศฯ ของแต่ละ

ทุน จึงขอให้คณะ/หน่วยงาน ผู้ขอรับทุน และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดดังกล่าวด้วย 
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(1) ความหมายของทุนวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งประดษิฐ์ และลักษณะงานวิจัยสิ่งประดษิฐ์ 

ทุนวิจัยสิ่งประดิษฐ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ หรือกรรมวิธีการผลิตที่เกิดจากการคิดค้น หรือคดิ

ท าขึ้นใหม่ รวมตลอดถงึการออกแบบใหม่ส าหรับสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ โดยมีลักษณะงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ 

ดังนี้ 

(ก) สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการวจิัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

(ข) เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่มีการคดิรเิร่ิมขึ้นเอง 

(ค) เป็นการดัดแปลงจากสิ่งประดิษฐ์เดิมให้ใช้งานได้ดีขึ้น หรือมีประโยชน์มากขึ้น หรือมี

ราคาถูกลง หรอืมีผลในเชิงพาณิชย์ 

(ง) เป็นการออกแบบกระบวนการผลิต หรือคิดค้นวิธีการผลิตใหม่เพื่อให้ได้สิ่งประดิษฐ์ตาม

ข้อ (ข) 

 

(2) ทุนวิจัยและวงเงินงบประมาณที่ให้การสนับสนุน 

วงเงินงบประมาณที่ให้การสนับสนุนรวม 5,000,000 บาท 

จ านวน 10 ทุนๆ ละไม่เกนิ 500,000 บาท 

 

(3) คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 

(ก) เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์ ข้าราชการ และพนักงาน

มหาวิทยาลัย ที่รับราชการหรือปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และไม่มีภาระงานทางวิชาการ/งานวิจัย 

คา้งส่งกับมหาวิทยาลัยนับจากวันที่ปิดรับสมัคร 

(ข) ผู้รับทุนต้องไม่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยอื่นๆ และอยู่ระหว่างการวิจัยหรือการพัฒนา

สิ่ งประดิษฐ์อื่นๆ  ที่ ได้ รับทุนจากงบประมาณแผ่นดิน  หรืองบประมาณจากกองทุนวิจัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

(ค) ผู้รับทุนมีสิทธิเป็นหัวหน้าโครงการหรือเสนอท าโครงการได้เพียงครั้งละ 1 โครงการ จะ

เสนอท าโครงการใหม่ได้ต่อเมื่อโครงการเดิมเสร็จสิ้นเรยีบรอ้ยแล้ว 

(ง) เป็นผู้ที่มีเวลาในการปฏิบัติงานวิจัยได้อย่างเต็มที่ และสามารถควบคุมงานวิจัยให้แล้ว

เสร็จภายในก าหนด และต้องไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่ผู้รับทุนลาศึกษาต่อ หรืออยู่ระหว่างการลา

ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูท้างวิชาการ ในช่วงระยะเวลาด าเนินงานวิจัย หรอืเป็นผู้ถูกยืมตัวไปช่วย

ราชการ ณ หน่วยงานอื่น 

(จ) กรณีผู้วิจัยที่เคยได้รับงบประมาณเพื่อด าเนินการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ  ขอให้แนบ

บทความวิจัย 
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อันเนื่องมาจากผลงานวิจัยที่เคยได้รับทุน ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพรใ่นวารสารทางวิชาการ (Journal)  

ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลสากลการจัดอันดับวารสาร SJR (AClmago Journal 

Rank: http://www.scimagoir.com หรือฐานข้อมูลสากล ได้แก่  Web of Science (Science Citation 

Index Expand, Social Science citation Index, Art and Humanities citation Index) หรื อ ฐ านข้ อมู ล 

scopus หรือวารสารวิชาการที่อยู่ในฐาน TCI หรือฐานวารสารวิชาการที่ สกอ. ยอมรับ และ/หรือ

หลักฐานการยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรอืการได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกที่เป็นที่ยอมรบั 

มาเพื่อประกอบการพจิารณาด้วย ทั้งนีผู้้วจิัยที่มีประวัติผลการด าเนินการวจิัยที่ดีตามมาตรฐานสากล

จะได้รับการพจิารณาเป็นกรณพีิเศษ 

 

(4) หลักเกณฑ์ท่ัวไปในการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

(ก) เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาด าเนินการไม่เกิน  2 ปี วงเงินงบประมาณ

สนับสนุนโครงการวิจัยไม่เกิน 500,000 บาท โดยข้อเสนอโครงการวิจัยนั้นต้องมิได้เป็นโครงการวจิัย

หรอืส่วนหนึ่งของโครงการวจิัย ที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากแหล่งทุนอื่นแล้วอย่างพอเพียง 

(ข) มีหัวข้อและขอบเขตการวิจัยที่แน่นอนชัดเจน และมีการทบทวนเอกสารที่มีการตีพิมพ์ 

(Literature Review) แล้วอย่างครบถ้วน และครอบคลุมท าให้เชื่อได้ว่า โครงการวิจัยที่เสนอเป็นการ

วิจัยเพื่อหาองคค์วามรู้ใหม่อย่างแท้จรงิ ไม่เป็นการวจิัยที่ซ้ ากับองคค์วามรูท้ี่มีอยู่แล้ว หรอืถ้าเป็นการ

วิจัยเพื่อยืนยันองคค์วามรูเ้ดิมที่มีอยู่แล้วก็ต้องเป็นการวจิัยที่มีความจ าเป็นอย่างแท้จรงิ 

(ค) ส าหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัย (ทั้งในคนหรือในสัตว์) และความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ ข้อเสนอโครงการจะต้องผ่านหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นชอบใน

การด าเนินงานจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ก่อนเสนอต่อมหาวิทยาลัย

เพื่อพิจารณาให้ทุน และกรณีโครงการวิจัยได้รับการอนุมัติทุนวิจัยแล้ว ผู้วิจัยจะต้องได้รับใบรับรอง

การอนุมัติให้ด าเนินโครงการวจิัยได้ กอ่นการจัดท าสัญญารับทุนวิจัยกับมหาวิทยาลัย 

(ง) ข้อเสนอโครงการที่มีการระบุผลการด าเนินการด้านการผลิตบัณฑิตศึกษาจะได้รับการ

พิจารณาเป็นกรณีพเิศษ 

 

(5) ขั้นตอนการเสนอขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 

(ก) ผู้ขอรับทุนเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยต่อหน่วยงานต้นสังกัด ตามระยะเวลาที่หน่วยงาน

ก าหนดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามหลักวิชาการ และหน่วยงานพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอ

โครงการวิจัย โดยแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย โครงการละ 1 ท่าน เพื่อใช้

ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยระดับคณะ โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้เบิก

จ่ายเงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิตามรายชื่อที่หน่วยงานแจ้ง ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อเสนอแนะให้

ปรับปรุง/แก้ไขโครงการวิจัย หน่วยงานต้องแจ้งผู้ขอรับทุนให้ปรับปรุง/แก้ไขให้เรียบรอ้ยกอ่นเสนอต่อ

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
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(ข) หน่วยงานจัดเรียงล าดับความส าคัญของโครงการวิจัย และจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่

ผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงาน ตามแบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

จ านวน 10 ชุด มายังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(ค) มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินคุณภาพของโครงการวิจัยอีกคร้ังหนึ่ง

ได้ ทั้งนี้โครงการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข มหาวิทยาลัยจะส่งคืนให้กับผู้ขอรับทุนปรับปรุงปรุงแก้ไข

โครงการวจิัยกอ่นอนุมัติให้ 

ทุนสนับสนุนโครงการวจิัย 

(ง) ผู้ขอรับทุนจะต้องด าเนินการลงนามในสัญญารับทุนวิจัยกับมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน

นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจง้การให้ทุน มิฉะนั้นให้ถือว่าผู้รับทุนสละสิทธิ์การรับทุนวิจัย 

(จ) การเปลี่ยนแปลงใดๆ ของโครงการวิจัย เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้ร่วมวิจัย การขออนุมัติ

ขยายเวลาด าเนินการวิจัย ฯลฯ ให้ผู้รับทุนเสนอขออนุมัติพร้อมชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น ผ่าน

คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยระดับคณะ ก่อนเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนจะ

ด าเนินการวิจัยต่อไปได้ 

(ฉ) ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัยและส่งเสริมการวิจัยให้ถือเป็นที่

สิน้สุด 

 

(6) การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัย 

การเบกิจา่ยเงินสนับสนุนโครงการวจิัย แบ่งเป็น 3 งวด 

- งวดที่หนึ่ง เป็นจ านวนรอ้ยละ 60 ของเงินสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ ก าหนดจ่ายเมื่อ

ผู้รับทุนจัดท าสัญญารับทุนวิจัยกับมหาวิทยาลัย 

- งวดที่สอง เป็นจ านวนร้อยละ 20 ของเงินสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ ก าหนดจ่ายเมื่อ

ผู้รับทุนรายงานความกา้วหน้าว่าได้รวบรวมข้อมลูในการออกแบบสิ่งประดิษฐเ์สร็จเรยีบรอ้ยแลว้ และ

ก าลังอยู่ในขั้นตอนการเขยีนรายงานผลการวจิัย  

- งวดที่สาม เป็นจ านวนร้อยละ 20 ของเงินสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ ก าหนดจ่ายเมื่อ

ผู้รับทุนส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ บทคัดย่อฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บันทึกผลงานวิจัยใน

สื่อบันทึกข้อมูล (CD) และผลงานสิ่งประดิษฐ์ 

ทั้งนี้ผู้วิจัยจะต้องเก็บหลักฐานการใช้จ่ายเงินทุนสนับสนุนการด าเนินงานวิจัยทุกรายการไว้  

เพื่อให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบในกรณีที่ถูกรอ้งขอ 

 

(7) การรายงานความก้าวหน้า และการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

(ก) ผู้รับทุนจะต้องเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยหรือการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ 

เมื่อครบก าหนดทุก 6 เดือน นับจากวันท าสัญญา ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยจะต้อง

แสดงถึงความส าเร็จของโครงการวิจัยได้ตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ  มหาวิทยาลัยอาจติดตามหรือ
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สอบถามความกา้วหน้าของโครงการวิจัยได้ตามความเหมาะสม โดยมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาระงับ

ทุนสนับสนุนโครงการวจิัย หากผู้รับทุนไม่มีความกา้วหน้าในโครงการวจิัย 

(ข) เมื่อด าเนินการวิจัยหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์เสร็จสิ้น ให้ผู้รับทุนจัดส่ง “รายงานวิจัยฉบับ

ร่าง” เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยระดับคณะ เพื่อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ

ผลงานวิจัย หากมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง/แก้ไขโครงการวิจัย หน่วยงานต้องแจ้งผู้รับทุนให้ปรับปรุง/

แก้ไขให้เรยีบรอ้ยกอ่นจัดท าเป็น “ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์”  

(ค) ผู้รับทุนจะต้องส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณแ์ละผลงานสิ่งประดิษฐท์ี่ผา่นการประเมินจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยบทคัดย่อฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ชุด บันทึกผลงานวิจัย

ในสื่อบันทึกข้อมูล (CD) จ านวน 2 แผ่น และผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ จ านวน 1 ชุด เพื่อประกอบการ

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนในงวดสุดท้าย ทั้งนี้ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ หรือการน าผลงานวิจัยไปตีพมิพ์

เผยแพร่ โปรดระบุค าขอบคุณว่า “คณะผู้วิจัย (ผู้วิจัย) ขอขอบคุณทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุน

วิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้ “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์” ตามสัญญาเลขที่...............” 

และกรณี International Journal ให้ระบุค าขอบคุณ (Acknowledgement) ว่า “The authors gratefully 

acknowledge the financial support provided by Thammasat University Research Fund under the 

TU Innovative Scholar, Contract No. ................” 

(ง) ผลงานวิจัยที่ด าเนินงานโดยคณะผู้รับทุนให้ระบุสัดส่วนในการท าวิจัยโดยคิดเป็นร้อยละ

ของการท าวิจัยไว้ในผลงานวิจัยด้วย และในกรณีมีการร่วมทุนวิจัยกับหน่วยงานอื่น ต้องระบุถึงการ

รว่มทุนวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานนั้นๆ ด้วย 

 

(8) การขยายระยะเวลาและการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

กรณีผู้รับทุนมีเหตุผลความจ าเป็นท าให้ไม่สามารถส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  ต่อ

มหาวิทยาลัยภายในก าหนดเวลาตามสัญญารับทุน ผู้รับทุนจะต้องยื่นค าขอขยายเวลาต่อ

มหาวิทยาลัยก่อนครบก าหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน พร้อมกับเสนอรายงานความก้าวหน้า 

ทั้งนี้ การขยายเวลาการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จะขยายได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 ใน 3 

ของระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ 

 

(9) การระงับโครงการวิจัย 

มหาวิทยาลัยอาจจะระงับโครงการวิจัยที่ได้รับทุน เมื่อผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือ

ประกาศหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ หรอืผิดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใด ในกรณีดังต่อไปนี้ 

- ลาออกจากมหาวิทยาลัย 

- ไม่ส่งรายงานความกา้วหน้าตามก าหนดเวลาโดยไม่มีเหตุผล 

- ไม่สามารถด าเนินการให้ลุล่วงไปตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุน 

- ได้รับเงินทุนสนับสนุนซ้ าซ้อนจากแหล่งทุนอื่น 
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ทั้งนี ้หากมหาวิทยาลัยระงับโครงการวจิัยแล้ว ผู้รับทุนต้องปฏิบัติดังต่อไปนีน้ี้ 

- สรุปผลงานทั้งหมดเท่าที่ได้ท ามาแล้ว เสนอต่อมหาวิทยาลัยภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่

โครงการถูกระงับ 

- ส่งมอบครุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่ซื้อจากทุนสนับสนุนโครงการวิจัย และผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่

สมบูรณ์ หรอืยังไม่สมบูรณค์นืแก่มหาวิทยาลัยทั้งหมด 

- ส่งคืนเงินทั้งหมด หรือเงินที่เหลือ พร้อมดอกผลและหลักฐานการใช้จ่ายเงิน แก่กองทุน

วิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

(10) การคืนเงินโครงการวิจัย 

กรณีที่ผู้รับทุนถูกระงับโครงการหรือไม่สามารถส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  หรือผลงาน

สิ่งประดิษฐ์ ภายในก าหนดเวลาตามสัญญารับทุน หรอืตามที่ได้รับอนุมัติใหข้ยายเวลา ผู้รับทุนจะไม่มี

สิทธิรับทุนส่วนที่ เหลือและผู้ รับทุนจะต้องชดใช้ทุนที่ ได้รับไปทั้ งหมดคืนแก่กองทุนวิจัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจง้จากมหาวิทยาลัย ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่

ช าระเงินภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้รับทุนจะต้องชดใช้เงินทุนวิจัยที่ได้รับไปพร้อมดอกเบี้ยตาม

อัตราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 1 ป ีของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ วันท าสัญญา 

ทั้งนี้ การค านวณดอกเบี้ยให้เริ่มคิดตั้งแต่เวลาที่ผู้รับทุนผิดนัดจนถึงเวลาที่ผู้รับทุนได้ช าระคืนแก่

มหาวิทยาลัยจนครบถว้น 

 

(11) ทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัย 

(ก) การจัดพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือบทความวิจัยอันสืบเนื่องมาจากการได้รับทุน

สนับสนุนจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จะต้องระบุว่าเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับทุน

สนับสนุนจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรท์ุกครัง้ 

(ข) หากผู้รับทุนประสงค์จะน าผลงานวิจัยหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก

กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปยื่นจดสิทธิบัตร หรอื อนุสิทธิบัตร ให้ยื่นผ่านส านักทรัพย์สิน

ทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยให้ เป็นไปตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2555 

(ค) ลิขสิทธิ์อันเกิดจากผลงานวิจัยให้เป็นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  การขออนุญาต

เพื่อที่จะน าลิขสิทธิ์ ในการน าผลงานวิจัยไปด าเนินการใดๆ  ผู้รับทุนจักต้องขออนุญาตจาก

มหาวิทยาลัยกอ่นที่จะน าผลงานนั้นๆ ไปตีพมิพ์เผยแพร่ หรอืหาผลประโยชน์ใดๆ 
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(12) ระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอการวิจัย 

ผู้สนใจสามารถขอแบบฟอร์มเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย จากกองทุนวิจัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ที่คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด หรือ Download แบบฟอร์มได้ที่  

http://www.research.tu.ac.th เว็บไซต์ของกองบริหารการวิจัย ในหัวข้อข่าวสารงานวิจัย “ประกาศ

ทุนวิจัย” 

ทั้งนี้ การด าเนินงานโครงการวิจัยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย

การบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555 และประกาศฯ ของแต่ละ

ทุน จึงขอให้คณะ/หน่วยงาน ผู้ขอรับทุน และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดดังกล่าวด้วย 
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ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรม์ีนโยบายในการส่งเสรมิและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย

ให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อการพัฒนา

นักวิจัยรุ่นใหม่ในการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้มีทั้งปริมาณและ

คุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยการสนับสนุนให้ความรู้ และสร้างโอกาสในการฝึกฝนการท าวิจัยให้แก่

อาจารย์ และนักวิจัยรุ่นใหม่ให้ได้ทราบถึงวิธีการด าเนินการวิจัยที่ถูกต้อง พัฒนาศักยภาพและความ

ถนัดอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรเปิดรับทุนสนับสนุนงานวิจัย ส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ 

รายละเอียดดังนี้ 

 

จ านวนทุนและงบประมาณที่ให้การสนับสนุน 

จ านวน 30 ทุน ๆ ละไม่เกนิ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

 

การเสนอโครงการวิจัย 

(1) คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการวิจัย 

(1) เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์ ข้าราชการ และพนักงาน

มหาวิทยาลัย ที่รับราชการหรอืปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนับถงึวันที่ประกาศปิดรับทุน มาไม่น้อยกวา่ 

6 เดือน แต่ไม่เกนิ 5 ปี 

(2) ผู้รับทุนต้องไม่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยอื่นๆ และอยู่ระหว่างการวิจัย หรือการพัฒนา

สิ่งประดิษฐ์ หรือค้างการส่งรายงานการวิจัย และการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ ที่ได้รับทุนจากเงิน

งบประมาณแผ่นดิน หรอืงบประมาณจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 

(3) ผู้รับทุนมีสิทธิเป็นหัวหน้าโครงการ หรือเสนอโครงการได้เพียงครั้งละ 1 โครงการ จะ

เสนอท าโครงการใหม่ได้ต่อเมื่อโครงการเดิมได้เสร็จเรยีบรอ้ยแล้ว 

(4) เป็นผู้ที่มีเวลาในการปฏิบัติงานวิจัยได้อย่างเต็มที่และสามารถควบคุมงานวิจัยให้แล้ว

เสร็จภายในก าหนด และในช่วงระยะเวลาด าเนินงานวิจัยจะต้องไม่ได้อยู่ในช่วงระยะเวลาที่ผู้วิจัยลา

ศึกษาต่อ และ/หรอื ลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูท้างวิชาการ 

(5) ไม่มีภาระงานทางวิชาการค้างส่งกับมหาวิทยาลัย 

 

(2) คุณสมบัติของที่ปรกึษาโครงการวิจัย 

(1) เป็นอาจารย์หรอืนักวจิัยมาไมน่้อยกวา่ 5 ปี โดยรับราชการหรอืปฏิบัติงานในมหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตรน์ับถงึวันที่ประกาศปิดรับทุน มาไม่น้อยกวา่ 1 ปี 
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(2) มีประสบการณ์ในการท าวิจัยเช่น มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมาตรฐานอย่าง

ต่อเนื่อง หรอื ยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และมีผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยที่รับเป็นที่ปรึกษา 

และต่อเนื่องกันมา 5 ปี หรือ เคยท าหน้าที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่ผลงานวิจัยแล้วเสร็จมาไม่น้อย

กวา่ 2 โครงการ ภายในระยะเวลา 5 ปี 

(3) ที่ปรึกษาโครงการวิจัยจะดูแลโครงการในที่ปรึกษาที่อยู่ระหว่างด าเนินการได้ไม่เกิน 3 

โครงการ 

 

(3) ขั้นตอนการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

(3.1) การจัดท าข้อเสนอเชิงหลักการ 

(1) ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Conceptual Paper) จ านวน 5 ชุด พร้อมบันทึก

ลงแผน่ CD จ านวน 1 แผน่ ผ่านคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด 

(2) ผู้เสนอข้อเสนอจะต้องเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในหัวข้อ“การ

เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนวิจัย” โดยมีการพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการ 

Conceptual Paper และ ให้ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชานั้นๆ  ทั้งนีผู้้

ขอรับทุนจะต้องพัฒนาและจัดท าข้อเสนอโครงการฉบับเต็ม Full proposal ตามข้อเสนอแนะของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้ขอรับทุนจะต้องปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดส่ง

ข้อเสนอโครงการฉบับเต็ม Full proposal มายังมหาวิทยาลัยภายใน 15 วันหลังจากที่ได้รับการอบรม 

(3.2) การจัดท าข้อเสนอโครงการ 

(1) มีหัวข้อและขอบเขตการวิจัยที่แน่นอนและชัดเจน โดยจัดท าข้อเสนอโครงการตาม

แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(2) เป็นข้อเสนอโครงการที่มีระยะเวลาด าเนินการไม่เกิน 1 ปี และเสนอขอรับทุนสนับสนุนได้

ไม่เกนิโครงการละ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) (ไม่รวมเงินคา่ตอบแทนที่ปรึกษาโครงการวจิัย) 

โดยข้อเสนอโครงการวิจัยนั้นต้องมิได้เป็นโครงการวิจัยหรือส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยที่ได้รับการ

สนับสนุนทางการเงินจากแหล่งทุนอื่นแล้วอย่างพอเพียง 

(3) มีการทบทวนเอกสารที่มีการตีพิมพ์ (Literature Review) แล้วอย่างครบถ้วน และ

ครอบคลุม ท าให้เชื่อได้ว่า โครงการวิจัยที่เสนอเป็นการวิจัยเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่อย่างแท้จริง ไม่

เป็นการวิจัยที่ซ้ ากับองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้ว หรือถ้าเป็นการวิจัยเพื่อยืนยันองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วก็

ต้องเป็นการวิจัยที่มีความจ าเป็นอย่างแท้จริง และต้องระบุ ชื่อวารสาร ชื่อบทความ ที่คาดว่าจะยื่น

ตีพมิพ์เผยแพร่ หรอื ชื่อเรื่องที่คาดว่าจะยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 

(4) ส าหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัย (ทั้งในคนหรือในสัตว์) และความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ ข้อเสนอโครงการจะต้องผ่าน หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นชอบใน

การด าเนินงานจากคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ก่อนเสนอโครงการเพื่อ

ขอรับทุนสนับสนุน  
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(5) โครงการที่เสนอขอรับทุนต้องผ่านการพจิารณาและลงนามรับรองจากที่ปรึกษาโครงการ 

และประธานส่งเสรมิงานวิจัยระดับคณะ 

(6) ทั้งนี้โครงการวิจัยจะด าเนินการวิจัยได้ต่อเมื่อท าสัญญารับทุนกับมหาวิทยาลัยเรยีบรอ้ย

แล้ว 

 

(4) การพิจารณาและจัดท าสัญญา 

(1) ผู้รับทุนจะต้องด าเนินการลงนามในสัญญารับทุนวิจัยกับมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน 

นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจง้การให้ทุน มิฉะนั้นให้ถือว่าผู้รับทุนสละสิทธิ์การรับทุน 

(2) การเปลี่ยนแปลงใดๆของโครงการวิจัย เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้ร่วมวิจัย การขออนุมัติ

ขยายเวลาด าเนินการวิจัย ฯลฯ ให้ผู้รับทุนเสนอขออนุมัติพร้อมชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น ผ่าน

คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยระดับคณะ ก่อนเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนจะ

ด าเนินการวิจัยต่อไปได้ 

(3) ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัยและส่งเสริมการวิจัยถือเป็นที่

สิน้สุด 

 

(5) การรายงานความก้าวหน้าและการส่งผลงานวิจัย 

(1) ผู้รับทุนจะต้องเสนอรายงานความก้าวหน้าของผลงานวิจัยเมื่อด าเนินการวิจัยครบ

ก าหนดทุก 6 เดือน นับจากวันท าสัญญาตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยจะต้องแสดงถงึ

ความส าเร็จของโครงการได้ตามแผนงานที่ไดรับอนุมัติ มหาวิทยาลัยอาจติดตามหรือสอบถาม

ความก้าวหน้าของโครงการวิจัยได้ตามความเหมาะสม โดยมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาระงับทุน

สนับสนุนการวจิัยหากผู้รับทุนไม่มีความ กา้วหน้าในการวจิัย  

(2) เมื่อด าเนินการเสร็จสิน้ ให้ผู้รับทุนจัดส่ง“รายงานการวิจัยฉบับร่าง”ที่ผ่านความเห็นชอบ

ของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย เสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานวิจัยระดับคณะเพื่อสรรหา

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัย หากมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขผลงานวิจัย หน่วยงานต้องแจ้ง

ผู้วิจัยให้ปรับปรุง/แก้ไขและต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ปรึกษาโครงการวิจัยให้เรียบร้อยก่อนจัดท า

เป็น”ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์” 

(3) ผู้รับทุนจัดส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน 3 เล่ม (โดยท้ายหน้าปกรายงานการวจิัย

จะต้องระบุว่า งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 

2558) บทความวิจัยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด (Acknowledgement The authors 

gratefully acknowledge the financial support provided by Thammasat University Research Fund 

under the TU New Research Scholar , Contract No. ..../2558 . )  CD บั นทึ กข้ อมู ลผลงานวิ จั ย 

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ บทความวิจัยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ านวน 1 แผ่น 

และส่งหลักฐานในการเสนอขอตีพิมพ์ หรือ ยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร มายังมหาวิทยาลัยเพื่อใช้
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ประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนในงวดสุดท้าย ทั้งนี้ผู้ขอทุนจะต้องส่งบทความตีพิมพ์ฉบับสมบูรณ์

ที่ได้มาภายหลังให้มหาวิทยาลัยทันทีนับจากที่ได้รับต้นฉบับหรือ Electronic File จากส านักพิมพ์ 

เช่นกันในกรณียื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ผู้ขอทุนจะต้องส่งต้นฉบับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 

 

(6) การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัย 

(1) การเบกิจา่ยเงินสมนาคุณผู้วจิัย แบ่งเป็น 2 งวด 

- งวดที่ 1  เป็นจ านวนร้อยละ 50 ของทุนสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับ โดยจ่ายให้เมื่อผู้รับทุน

ได้รับอนุมัติขอ้เสนอโครงการวจิัย และจัดท าสัญญารับทุนกับมหาวิทยาลัย  

- งวดที่ 2  เป็นจ านวนร้อยละ 50 ของทุนสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับ โดยจ่ายให้เมื่อผู้รับทุน

ผ่านการอนุมัติผลงานวิจัย และส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ บทความวิจัย และส่งหลักฐานในการยื่น

ขอตีพมิพ์บทความวิจัยในวารสารวชิาการ หรอื ยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เรยีบรอ้ยแล้ว 

(2) การเบกิจา่ยเงินสมนาคุณที่ปรึกษา 

เบิกจ่ายเงินสมนาคุณที่ปรึกษา ให้โครงการละไม่เกิน 20,000 บาท ตามขนาดของ

โครงการวจิัย โดยแบ่งการเบกิจา่ยออกเป็น 2 งวด เช่นเดียวกับการเบกิจา่ยเงินสมนาคุณผู้วจิัย 

ทั้งนี้ผู้วิจัยจะต้องเก็บหลักฐานการใช้จ่ายเงินทุนสนับสนุนการด าเนินงานทุกรายการไว้ เพื่อให้

มหาวิทยาลัยตรวจสอบในกรณีที่ถูกรอ้งขอ 

 

 (7) การขยายระยะเวลาการเสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

กรณีผู้รับทุนมี เหตุความจ าเป็นท าให้ไม่สามารถส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ต่อ

มหาวิทยาลัยภายในก าหนดเวลาตามสัญญารับทุน ผู้รับทุนจะต้องยื่นค าขอขยายเวลาต่อ

มหาวิทยาลัยก่อนครบก าหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน พร้อมกับเสนอรายงานความก้าวหน้า 

ทั้งนี้ การขยายเวลาการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จะขยายได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 ใน 3 

ของระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ 

 

(8) การระงับโครงการวิจัย 

มหาวิทยาลัยอาจจะระงับโครงการวิจัยที่ได้รับทุน เมื่อผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบและ

หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ หรอืผิดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใด ในกรณีดังต่อไปนี้ 

- ลาออกจากมหาวิทยาลัย 

- ไม่ส่งรายงานความกา้วหน้าตามก าหนดเวลาโดยไม่มีเหตุผล 

- ไม่สามารถด าเนินการให้ลุล่วงไปตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุน 

- ได้รับทุนสนับสนุนซ้ าซ้อนจากแหล่งทุนอื่น 

ทั้งนีเ้มื่อผู้รับทุนถูกระงับโครงการ ให้ด าเนินการดังนี้ 
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- สรุปผลงานทั้งหมดเท่าที่ได้ท ามาแล้วเสนอต่อมหาวิทยาลัยภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่

โครงการถูกระงับ 

- ส่งมอบครุภัณฑ ์อุปกรณท์ี่ซือ้จากทุนสนับสนุนโครงการ คนืแก่มหาวิทยาลัยทั้งหมด 

- ส่งคืนเงินทั้งหมด หรือเงินที่เหลือ พร้อมดอกผลและหลักฐานการใช้จ่ายเงิน แก่กองทุน

วิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

(9) การคืนเงินโครงการวิจัย 

กรณีที่ผู้รับทุนถูกระงับโครงการหรือไม่สามารถส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภายใน

ก าหนดเวลาตามสัญญารับทุน หรือตามที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา ผู้รับทุนจะไม่มีสิทธิรับทุนส่วนที่

เหลือ และผู้รับทุนจะต้องชดใช้ทุนที่ได้รับไปทั้งหมดคืนแก่กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่ช าระเงินภายใน

ก าหนดเวลาดังกล่าวผู้รับทุนจะต้องชดใช้เงินทุนวิจัยที่ได้รับไปพร้อมดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเงิน

ฝากประจ า 1 ปี ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ณ วันท าสัญญา ทั้งนี ้การค านวณ

ดอกเบี้ยให้เริ่มคิดตั้งแต่เวลาที่ผู้รับทุนผิดนัดจนถึงเวลาที่ผู้รับทุนได้ช าระคืนแก่มหาวิทยาลัยจน

ครบถว้น 

 

(10) ทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัย 

- การจัดพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือบทความวิจัยอันสืบเนื่องมาจากการที่ได้รับทุน

สนับสนุนจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะต้องระบุว่าเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับทุน

สนับสนุนจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/Acknowledgement The authors gratefully 

acknowledge the financial support provided by Thammasat University Research Fund under the 

TU New Research Scholar, Contract No. ...../2558 ทุกครัง้ 

- หากผู้ รั บทุนประสงค์จะน าผลงานวิจัย  ที่ ไ ด้ รับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ไปยื่นจดสิทธิบัตร หรอื อนุสิทธิบัตร ให้ยื่นผ่าน ส านักทรัพย์สินทางปญัญา

และบ่มเพาะวิสาหกจิมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร ์โดยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ว่าด้วยการจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์พ.ศ.2555  

- ลิขสิทธิ์อันเกิดจากผลงานวิจัยให้เป็นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การขออนุญาต

เพื่อที่จะน าลิขสิทธิ์ ในการน าผลงานวิจัยไปด าเนินการใดๆ ผู้รับทุนจักต้องขออนุญาตจาก

มหาวิทยาลัยกอ่นที่จะน าผลงานนั้นๆไปตีพมิพ์ เผยแพร่ หรอืหาผลประโยชน์ใดๆ 
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(11) ระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอการวิจัย 

ผู้สนใจเสนอขอรับทุนสนับสนุนสามารถขอแบบฟอร์มการจัดท าข้อเสนอเชิงหลักการ ได้ที่

คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด หรือ Download แบบฟอร์มได้ http://research.tu.ac.th เว็บไซต์กองบริหาร

การวจิัย ในหัวข้อข่าวฝ่ายวิจัย  

การด าเนินงานโครงการวิจัยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการ

บริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555 จึงขอให้ คณะ/หน่วยงาน 

ผู้วจิัย และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากระเบียบฯ ดังกล่าวด้วย 
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ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของ

มหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้

เกิดผลงานวิจัยที่สามารถน าไปแก้ปัญหาและเสรมิสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิ สังคม เทคโนโลยี 

และสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรเปิดรับ

ข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยทั่วไป ประเภทก าหนดหัวข้อ (ชุดโครงการวิจัยตาม

ประเด็นการวจิัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1. ทุนวิจัยและวงเงินงบประมาณที่ให้การสนับสนุน 

ชุดโครงการวจิัย จ านวน 3 ทุน ๆ ละไม่เกนิ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

 

2. ประเด็นการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2558  

แบ่งออกเป็น 5 หัวข้อดังนี้ ซึ่งผู้น าเสนอโครงการสามารถเลือกท าในหนึ่งหัวข้อตามที่ระบุมานี้ 

1. Environment 

2. Energy 

3. Integrated Health Sciences 

4. Asian Studies 

5. Good Governance 

 

3. ลักษณะของโครงการท่ีจะให้การสนับสนุน 

3.1 เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาด าเนินการไม่เกิน 1 ปี วงเงินงบประมาณไม่เกิน 

1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

3.2 เป็นชุดโครงการวิจัยในลักษณะบูรณาการวิชาการภายในสาขา/ระหว่างสาขา หรือสห

วิทยาการซึ่งตอบสนองประเด็นการวิจัยของมหาวิทยาลัย (Theme) ประจ าปีงบประมาณ 2558 โดย

เป็นงานวิจัยที่มีความส าคัญในการแก้ปัญหาและเสริมสร้างความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจ  สังคม 

เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 

3.3 ชุดโครงการวจิัยที่เสนอจะต้องระบุเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ (ตลอดโครงการ) เป็นการ

ตีพิมพ์บทความวิจัยจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏใน

ฐ านข้ อ มู ล ส ากล  ไ ด้ แ ก่ ฐ า น ข้ อ มู ล ก า รจั ด อั น ดั บ ว า รส า ร  SJR (Aclmago journal Rank: 

www.scimagoir.com) หรือฐานข้อมูลสากลได้แก่ Web of Science (Science Citation Index Expand, 
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Social Science Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรอืฐานข้อมูลสากล Scopus หรอื

วารสารวิชาการที่อยู่ในฐาน TCI หรือวารสารวิชาการที่ สกอ. ยอมรับ) และ/หรอืการยื่นจดสิทธิบัตร/

คุม้ครองทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ 

 

4. คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน 

4.1 ผู้อ านวยการชุดโครงการวิจัย 

1. เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้แก่ อาจารย์ ข้าราชการและพนักงาน

มหาวิทยาลัยที่รับราชการหรอืปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และไม่มีภาระงานทางวิชาการ/

วิจัย คา้งส่งกับทางมหาวิทยาลัยนับจากวันที่ปิดรับสมัคร 

2. ผู้รับทุนต้องไม่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยอื่นๆ และอยู่ระหว่างการวิจัยหรือการพัฒนา

สิ่ งประดิษฐ์อื่ นๆที่ ได้ รับทุนจากงบประมาณแผ่นดิน  หรืองบประมาณจากกองทุนวิจัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3. ผู้รับทุนมีสิทธิเป็นหัวหน้าโครงการหรือเสนอท าโครงการได้เพียงครั้งละ 1 โครงการจะ

น าเสนอท าโครงการใหม่ได้ต่อเมื่อโครงการเดิมเสร็จสิ้นเรยีบรอ้ยแล้ว 

4. เป็นผู้ที่มีเวลาปฏิบัติงานวิจัยได้อยา่งเต็มที่และสามารถควบคุมงานวิจัยให้แล้วเสร็จภายใน

ก าหนด และในช่วงเวลาที่ด าเนินการวิจัยจะต้องไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่ผู้รับทุนลาศึกษาต่อ  และ/หรือ 

การลา ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูท้างวิชาการ หรอืเป็นผู้ถูกยืมตัวไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอื่น 

5. ต้องมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่เสนอขอรับทุน ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย

จากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก ่

ฐานข้อมูลการจัดอันดบัวารสาร SJR (ACl mago Journal Rank : www.scimagoir.com) หรอืฐานข้อมลู

สากล ได้แก่ Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Science Citation Index, Art and 

Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูลสากล Scopus หรือวารสารวิชาการที่อยู่ในฐาน TCI หรือ

วารสารวชิาการที่ สกอ. ยอมรับ) และ/หรอืการยื่นจดสิทธิบัตร/คุม้ครองทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ 

6. ผู้อ านวยการชุดโครงการวจิัยสามารถเป็นหัวหน้าโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการที่เสนอ

ขอทุนได้ไม่เกนิ 1 โครงการ 

 

4.2 หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย 

1. เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้แก่ อาจารย์ ข้าราชการและพนักงาน

มหาวิทยาลัยที่รับราชการหรอืปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และไม่มีภาระงานทางวิชาการ/

วิจัย คา้งส่งกับมหาวิทยาลัยนับจากวันที่ปิดรับสมัคร 

2. เป็นผู้ที่มีเวลาในการปฏิบัติงานวิจัยได้อย่างเต็มที่และสามารถควบคุมงานวิจัยให้แล้วเสรจ็

ภายในก าหนด และในช่วงเวลาที่ด าเนินการวิจัยจะต้องไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่ผู้รับทุนลาศึกษาต่อ และ/
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หรือ การลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หรือเป็นผู้ถูกยืมตัวไปช่วยราชการ ณ 

หน่วยงานอื่น 

3. ในชุดโครงการ หัวหน้าโครงการวจิัยย่อยอยา่งน้อยก่ึงหนึง่ จะต้องมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง

กับโครงการที่เสนอขอรับทุน ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (Journal) ที่

ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (AClmago Journal Rank : 

www.scimagoir.com) หรือฐานข้อมูลสากล ได้แก่ Web of Science (Science Citation Index Expand, 

Social Science Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรอืฐานข้อมูลสากล Scopus หรอื

วารสารวิชาการที่อยู่ในฐาน TCI หรือวารสารวิชาการที่ สกอ. ยอมรับ) และ/หรอืการยื่นจดสิทธิบัตร/

คุม้ครองทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ 

4. สามารถเป็นหัวหน้าโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการได้ไม่เกนิ 1 โครงการ 

 

5. ขั้นตอนการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

5.1 ผู้เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถเสนอโครงการ

ตามกรอบประเด็นหลัก (Theme) ในลักษณะชุดโครงการวิจัย Full proposal ตามแบบ URF 01/ช (ชุด

โครงการวิจัย) และ URF01 (โครงการวิจัยย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัย) โดยผ่านความเห็นชอบจาก

คณบดี/ผู้อ านวยการ หน่วยงานต้นสังกัด เสนอต่อประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัยและ

ส่งเสรมิการวจิัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒใินการพจิารณาประเมินข้อเสนอ

โครงการวิจัย เพื่อประกอบการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนของคณะอนุกรรมการฯ ทั้งนี้โครงการที่ต้อง

ปรับปรุงแก้ไข มหาวิทยาลัยจะส่งคืนให้ผู้เสนอขอรับทุนปรับปรุงแก้ไขก่อนอนุมัติทุนวิจัย โดยผลการ

พิจารณาของคณะอนุกรรมการฯถอืเป็นที่สิ้นสุด 

5.2 กรณีเป็นโครงการที่มีความเกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัย (ทั้งในคนหรือในสัตว์) และ

ความปลอดภัยทางชีวภาพ ผู้รับทุนจะต้องเสนอโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและได้รับ

อนุมัติให้ด าเนินการวจิัยได้ กอ่นการจัดท าสัญญารับทุนวิจัย 

5.3 การเปลี่ยนแปลงใดๆของโครงการวิจัย เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้ร่วมวิจัย การขออนุมัติ

ขยายเวลาด าเนินการวิจัย ฯลฯ ให้ผู้รับทุนเสนอขออนุมัติพร้อมชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น  ผ่าน

คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยระดับคณะ ก่อนเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อน

ด าเนินการวิจัยต่อไปได้ 

 

6. การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัย 

 การเบกิจา่ยเงินสนับสนุนงานวิจัยทั่วไป แบ่งเป็น 3 งวด โดยผู้วจิัยจะต้องเก็บหลักฐานการใช้

จ่ายไว้เพื่อการตรวจสอบ ดังนี้ 

- งวดแรก เป็นจ านวนรอ้ยละ 40 ของเงินอุดหนุนการวจิัยที่ได้รับอนุมัติ ก าหนดจ่ายเมื่อผู้รับ

ทุนจัดท าสัญญารับทุนกับมหาวิทยาลัย 
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- งวดที่สอง เป็นจ านวนร้อยละ 40 ของเงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ ก าหนดจ่ายเมื่อ

ผู้รับทุนรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย และได้รับความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือ

คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัยและส่งเสรมิการวจิัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- งวดที่สาม เป็นจ านวนร้อยละ 20 ของเงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ ก าหนดจ่ายเมื่อ

ผู้รับทุนส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ  และ บทความวิจัย โดยให้

ระบุค าขอบคุณ (Acknowledgement) ในบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร และกรณี international 

journal ให้ระบุค าขอบคุณ (Acknowledgement) ว่า (The authors gratefully acknowledge the financial 

support provided by Thammasat University Research Fund under the TU Research Scholar, 

Contract No. ...…../2558) ในบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร พร้อมด้วยบทคัดย่อ ฉบับภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ชุด บันทึกผลงานวิจัยในสื่อบันทึกข้อมูล (CD) จ านวน 1 แผ่น และ 

บทความวิจัย พร้อมด้วยหลักฐานการเสนอขอตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ/ส าเนาอนุ

สิทธิบัตร-สิทธิบัตร ตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อเสนอโครงการวจิัย  

*หมายเหตุ ต้องเป็นบทความวิจัยที่ได้ระบุไว้ในเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ในข้อเสนอโครงการวจิัย 

 

7. การรายงานความก้าวหน้าและการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

7.1 ผู้รับทุนจะต้องเสนอรายงานความก้าวหน้าของผลงานวิจัยเมื่อครบก าหนดทุก 6 เดือน

นับจากวันท าสัญญาตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยจะต้องแสดงถึงความส าเร็จของ

โครงการได้ตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ มหาวิทยาลัยอาจติดตามหรือสอบถามความก้าวหน้าของ

โครงการวิจัยได้ตามความเหมาะสม โดยมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาระงับทุนสนับสนุนการวิจัยหาก

ผู้รับทุนไม่มีความกา้วหน้าในการวจิัย 

7.2 เมื่อด าเนินการวิจัยเสร็จสิ้น  ให้ผู้รับทุนจัดส่ง  “รายงานวิจัยฉบับร่าง” เสนอต่อ

คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัยและส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสรรหา

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัย หากมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขผลงานวิจัย ผู้รับทุนจะต้อง

ปรับปรุง/แก้ไขให้เรยีบรอ้ยกอ่นจัดท าเป็น “ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์” 

7.3 ผู้รับทุนจะต้องส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ  และ 

บทความวิจัยโดยให้ระบุค าขอบคุณ (Acknowledgement) ในบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร และ

กรณี  international journal ให้ ระบุค าขอบคุณ  (Acknowledgement) ว่ า  (The authors gratefully 

acknowledge the financial support provided by Thammasat University Research Fund under the 

TU Research Scholar, Contract No. ...…../2558) ในบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร พร้อมด้วย

บทคัดย่อ ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ชุด บันทึกผลงานวิจัยในสื่อบันทึกข้อมูล (CD) 

จ านวน 1 แผน่ และ บทความวิจัย หลักฐานการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ/ส าเนาอนุ

สิทธิบัตร-สิทธิบัตร ตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงิน

สนับสนุนในงวดสุดท้าย 
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ทั้งนี้ กรณีผลงานวิจัยนั้นด าเนินงานโดยคณะผู้รับทุนให้ระบุสัดส่วนในการท าวิจัยโดยคิดเป็นร้อยละ

ของการท าวิจัยไว้ในผลงานวิจัยด้วย 

 

8. การขยายระยะเวลาการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

กรณีผู้รับทุนมีเหตุผลความจ าเป็นท าให้ไม่สามารถส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  ต่อ

มหาวิทยาลัยภายในก าหนดเวลาตามสัญญารับทุน  ผู้รับทุนจะต้องยื่นค าขอขยายเวลาต่อ

มหาวิทยาลัยก่อนครบก าหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน พร้อมกับเสนอรายงานความก้าวหน้า 

ทั้งนี้ การขยายเวลาการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จะขยายได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 ใน 3 

ของระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ 

 

9. การระงับโครงการวิจัย 

มหาวิทยาลัยอาจระงับโครงการวิจัยที่ได้รับทุน เมื่อผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบและ

หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ หรอืผิดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใด ในกรณีดังต่อไปนี้ 

- ลาออกจากมหาวิทยาลัย 

- ไม่ส่งรายงานความกา้วหน้าตามก าหนดเวลาโดยไม่มีเหตุผล 

- มาสามารถด าเนินการให้ลุล่วงไปตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุน 

- ได้รับเงินทุนสนับสนุนซ้ าซ้อนจากแหล่งทุนอื่น 

ทั้งนี ้หากมหาวิทยาลัยระงับโครงการวจิัยแล้ว ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติดังนี้ 

- สรุปผลงานทั้งหมดเท่าที่ได้ท ามาแล้วเสนอต่อมหาวิทยาลัยภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่

โครงการถูกระงับ 

- ส่งมอบอุปกรณ์ที่ซื้อจากทุนสนับสนุนโครงการ และผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่สมบูรณ์ หรือยัง

ไม่สมบูรณ์ คืนแก่มหาวิทยาลัยทั้งหมด 

- ส่งคืนเงินทั้งหมด หรือเงินที่เหลือ พร้อมดอกเบี้ยและหลักฐานการใช้จ่ายเงิน แก่กองทุน

วิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

10. การคืนเงินโครงการ 

กรณีที่ผู้รับทุนถูกระงับโครงการหรือไม่สามารถส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  ภายใน

ก าหนดเวลาตามสัญญารับทุน หรือตามที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา ผู้รับทุนจะไม่มีสิทธิรับทุนส่วนที่

เหลือ และผู้รับทุนจะต้องชดใช้ทุนที่ได้รับไปทั้งหมดคืนแก่กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย  ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่ช าระเงินภายใน

ก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้รับทุนจะต้องชดใช้เงินทุนวิจัยที่ได้รับไปพร้อมดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเงิน

ฝากประจ า 1 ป ีของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ วันท าสัญญา ทั้งนี ้การค านวณ
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ดอกเบี้ยให้เริ่มคิดตั้งแต่เวลาที่ผู้รับทุนผิดนัดจนถึงเวลาที่ผู้รับทุนได้ช าระคืนแก่มหาวิทยาลัยจน

ครบถว้น 

 

11. ทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัย 

11.1 การจัดพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย 

ธ ร รมศ า สต ร์ จ ะ ต้ อ ง ร ะ บุ ว่ า เ ป็ น ผ ล ง า น วิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ ทุ น สนั บ ส นุ น จ า กกอ งทุ น วิ จั ย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรท์ุกครัง้ 

11.2 หากผู้รับทุนประสงค์จะน าผลงานวิจัยหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก

กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปยื่นจดสิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร ให้ยื่นผ่านส านักทรัพย์สิน

ทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยให้ เป็นไปตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พ.ศ.2555 

11.3 ลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยเป็นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  การขออนุญาตเพื่อที่จะน า

ลิขสิทธิ์ในการน าผลงานวิจัยไปด าเนินการใดๆผู้รับทุนจักต้องขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยก่อนที่จะ

น าผลงานนั้นๆไปตีพมิพ์เผยแพร่ หรอืหาผลประโยชน์ใดๆ 

 

12. ระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 

12.1 ผู้สนใจสามารถขอแบบฟอรม์เพื่อเสนอขอรับทุนวิจัย ได้ที่คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด หรอื 

Download แบบฟอร์มได้ที่ http://research.tu.ac.th เว็บไซต์ของกองบริหารการวิจัย ในหัวข้อข่าวสาร

ของฝ่ายบรกิารวชิาการและวิจัย 

 ทั้งนี้ การด าเนินงานโครงการวิจัยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ว่าด้วย

การบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555 จึงขอให้คณะ/หน่วยงาน 

ผู้รับทุน และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากระเบียบฯดังกล่าวด้วย 
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 ทุนสนับสนุนการตีพมิพ์ผลงานวิจัย 

 ทุนสนับสนุนการตีพมิพ์ผลงานวิชาการ 

 ทุนสนับสนุนการจดสทิธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

 ทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์เพ่ือน าไปสูก่ารตีพมิพ์

เผยแพร่ 
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ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรม์ีนโยบายในการส่งเสรมิและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย

ให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีนโยบายในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการบริการ

สังคม มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดให้มีการให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย  เพื่อส่งเสริมให้

บุคลากรของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ได้คุณภาพมาตรฐาน และมีการเผยแพร่

ผลงานวิจัยมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย รายละเอียด

ดังนี้ 

 

1. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนสนับสนุน  

1.1 เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์ ข้าราชการ และพนักงาน

มหาวิทยาลัย 

1.2 สถานะในบทความวิจัยเป็น 

1.2.1 ผู้วจิัยชื่อแรก (First Author) หรอื 

1.2.2 ผู้วจิัยหลัก (Corresponding Author) หรอื 

1.2.3 ผู้วจิัยที่มีสัดส่วนการท าวิจัยมากที่สุด หรอื 

1.2.4 ผู้วจิัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ท างานวิจัยร่วมกับบุคคลภายนอก ต้อง

มีสัดส่วนการท าวิจัยสูงสุดและมีสัดส่วนของผูว้ิจัยร่วมจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ รวมกัน

เกินกว่ารอ้ยละ 50   

 

2. ลักษณะของผลงานวิจัย 

2.1 เป็นบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  

ระยะเวลาตามท้ายประกาศ  โดยวันที่ปิดรับสมัครทุน บทความต้องมีรายละเอียดของวารสาร ปีที่/ 

ฉบับที่/เดือน/ป/ีเลขหน้า แล้ว 

2.2 มีรูปแบบของบทความวิจัย (Research Article) ที่ครบถ้วน เช่น ประกอบด้วย Abstract, 

Introduction, Materials, Methods, Results, Discussion, References หรือตามรูปแบบบทความวิจัยที่

เป็นที่ยอมรับของสาขานั้นๆ  

2.3 ไม่เป็นบทความที่ตีพิมพ์ในที่ประชุมวิชาการ (Proceedings) หรอืเทียบเท่า รวมถงึวารสาร

จากที่ประชุมวิชาการ เช่น Procedia, Symposia, Advanced Materials Research เป็นต้น   

2.4 ไม่เป็นผลงานวิจัยเพื่อรับปริญญาหรอืวุฒิบัตรใด ของผู้เสนอขอรับทุน 
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2.5 กรณีที่เป็นผลงานวิจัยเพื่อรับปริญญาหรือวุฒิบัตรใด ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ผู้เสนอขอรับทุนจะต้องมีส่วนร่วมในงานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และจะต้องมีหนังสือรับรองการมี

ส่วนร่วมในการท าวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาด้วย  

2.6 เป็นบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในขณะที่ผู้ เสนอขอรับทุนเป็นบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และต้องระบุชื่อสังกัดเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (Thammasat 

University) ในบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ด้วย 

2.7 ผลงานวิจัยนั้นต้องไม่ เคยได้รับ เงินรางวัลการ เผยแพร่ผลงานวิ จัยภายใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรม์าก่อน  

 

3. หลักเกณฑ์และวิธกีารให้ทุนสนับสนุน 

3.1 บทความวิจัยที่ขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์  ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ/

หน่วยงานต้นสังกัด 

3.2 กรณีที่บทความวิจัยนั้นมีผูร้ว่มวิจัยหลายคน ต้องได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณอ์ักษร

จากผู้ร่วมวิจัยทุกคน โดยใช้หนังสือรับรองผลงานวิจัยตามแบบฟอร์มที่ก าหนดหรือหนังสือรับรองอื่น

ที่มีหัวข้อตามแบบฟอร์มที่ฝา่ยวิจัยก าหนด  (ใช้กับทุกสถานะของผู้ขอรับทุน ตามข้อ 1.2.1 - 1.2.4) 

3.3 ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พจิารณาจัดสรรทุนให้แก่ 

3.3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล Beall’s List  

- LIST OF PUBLISHERS : http://scholarlyoa.com/publishers/ 

- LIST OF STANDALONE JOURNALS : http://scholarlyoa.com/individual-journals/ 

3.3.2 บทความวิจัยที่ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่มีเนือ้หาซ้ าซ้อนกันในแต่ละผลงาน

ของตนเอง 

3.3.3 บทความวิจัยที่ไม่ปรากฏชื่อในบัญชีรายชื่อวารสารวิชาการตามประกาศของ 

กพอ. (ให้แสดงการสืบค้นในฐานข้อมูลซึ่งจะต้องพบทั้งชื่อบทความ และชื่อวารสารวิชาการ) 

ยกเว้นวารสารวชิาการที่ได้รับการยอมรับจากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

3.3.4 การขอรับทุนที่เอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถว้นตามประเภทที่ขอรับ

ทุน 

3.4 ผลการพจิารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัยและส่งเสรมิการวจิัยถอืเป็นที่สุด  

 

4. เงินสนับสนุนการตีพิมพ์ 

4.1 ประเภทที่ 1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน

ฐานข้อมูลสากล ซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อวารสารวิชาการตามประกาศของ กพอ. และมีค่า Impact 

Factor แบ่งเป็น 
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4.1.1 วารสารที่ถูกจัดอยู่ในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 

Rank) ควอไทล์ที่ 1 หรือ 2  (Q1 หรือ Q2) ให้ได้รับเงินสนับสนุนบทความวิจัยละ 50,000 

บาท 

4.1.2 วารสารที่ถูกจัดอยู่ในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 

Rank) ควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ให้ได้รับเงินสนับสนุนบทความวิจัยละ 30,000 

บาท 

  4.2 ประเภทที่ 2 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล

สากล ซึ่งอยู่ในบัญชรีายชื่อวารสารวิชาการตามประกาศของ กพอ. แต่ไม่มีค่า Impact Factor ให้ได้รับ

เงินสนับสนุนบทความวิจัยละ 20,000 บาท  

4.3 ประเภทที่ 3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล

ระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI)  เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 หรือ

วารสารที่ได้รับการยอมรับจากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ได้รับเงินสนับสนุนบทความวิจัยละ 

10,000 บาท  

 

5. ค าอธบิายประกอบการพิจารณา 

5.1 งานวิจัย หมายถึง ผลงานวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างเป็นระบบด้วย

วิทยาการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล

ค าตอบหรือข้อสรุปรวมที่จะน าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเอื้อต่อการน าวิชาการนั้นไป

ประยุกต์ 

5.2 วารสารวชิาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลสากล ที่มีค่า Impact Factor ต้องจัดท าโดย 

Web of Knowledge - Journal Citation Report และเป็นค่า Impact Factor ปี 2014 เท่านั้น สามารถ

สืบค้นได้ที่ http://adminapps.webofknowledge.com 

5.3 ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank) สามารถสืบค้นได้ที่  

http://www.scimagojr.com/journalsearch.php โดยการพิจารณาว่าวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ใด 

จะพิจารณา ใน subject category ที่ตีพิมพ์ปี 2014 เท่านั้น และกรณีที่วารสารถูกจัดอยู่ใน subject 

category มากกว่า 1 สาขา และอยู่ในควอไทล์ที่ต่างกัน จะพิจารณาให้เงินสนับสนุนในควอไทล์ที่สูง

กวา่  

5.4 วารสารวิชาการระดับระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index (TCI) 

เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่  1 และกลุ่มที่ 2 สามารถสืบค้นได้ที่ http://www.kmutt.ac.th/jif/ 

public_html/Evaluation/2558/Announced/News.html 

5.5 บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการระดับชาติ /นานาชาติที่ปรากฏในประกาศของ กพอ. 

สามารถดูได้ที่ http://research.tu.ac.th 
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6. การสมัครขอรับทุนสนับสนุน 

6.1 ผู้สนใจสามารถรับแบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนได้ที่คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด และ

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://research.tu.ac.th 

6.2 จัดท าเอกสารโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด จ านวน 2 ชุด 

(ต้นฉบับ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด) ตามรายการดังนี้ 

6.2.1 แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 

6.2.2 ส าเนาบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการ (บทความมี

รายละเอียดของวารสาร ปีที/่ ฉบับที/่เดือน/ป/ีเลขหน้า แล้ว) พรอ้มไฟล์บทความ 

6.2.3 รายละเอียดของวารสารวชิาการ เช่น Description, Editorial Board เป็นต้น 

6.2.4 เอกสารแสดงชื่อบทความและชื่อวารสารวชิาการที่ปรากฏอยู่ฐานขอ้มลูสากล 

ซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อวารสารวิชาการตามประกาศของ กพอ. หรือฐานข้อมูลระดับชาติ Thai 

Journal Citation Index (TCI) หรือวารสารที่ ได้ รับการยอมรับจากสภามหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ 

6.2.5 เอกสารแสดงค่าควอไทล์ ในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank) ป ี2014 

6.2.6 เอกสารแสดงคา่ Impact Factor ของวารสารวชิาการระดับนานาชาติ ที่จัดท า

โดย Web of Knowledge - Journal Citation Report ป ี2014 

6.2.7 หนังสือรับรองผลงานวิจัยของผู้ร่วมวิจัยทุกทา่น 

6.2.8 ส าเนาหน้าบัญชสีหกรณ์ออมทรัพย์ มธ. หรอืธนาคารของผู้รับทุน 

6.3 หน่วยงานรวบรวมแบบเสนอขอรับทุนและสรุปข้อมูลตามแบบฟอร์มสรุปรายละเอียด

การเสนอขอรับทุน (พร้อมทั้ง CD ไฟล์แบบฟอร์มสรุปและไฟล์บทความ) ส่งมาที่งานส่งเสริมและ

เผยแพร่งานวิจัย กองบริหารการวิจัย อาคารโดมบริหาร ช้ัน 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โทร. 0-2564-4440 ต่อ 1819 โทรสาร 0-2564-3937 โดยมีช่วงระยะเวลาการส่งเอกสาร ดังนี้ 

6.3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ ตั้งแต่

วันที ่1 มกราคม จนถงึวันที่ 31 ธันวาคม ปีเดียวกัน ก าหนดส่งภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 

6.3.2 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ ตั้งแต่

วันที่ 1 มกราคม 2558 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ก าหนดส่งภายในวันที่ 30 กันยายน 

2558 

6.3.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ ตั้งแต่

วันที่ 1 มกราคม 2558 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ก าหนดส่งภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 

2559 

**หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โปรดศึกษาจากประกาศฯ ในปีนั้นๆ 
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 ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิชาการของ

มหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีนโยบายในการสนับสนุนการเผยแพร่บทความ

วิชาการที่มีคุณภาพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

และการบริการสังคม มหาวิทยาลัย จึงได้ก าหนดให้มีทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ เพื่อ

ส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์บทความวิชาการที่ได้คุณภาพมาตรฐาน และมีการ

เผยแพร่บทความวิชาการมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงาน

วิชาการ ดังนี้ 

 

1. คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุน  

1.1 เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์ ข้าราชการ และพนักงาน

มหาวิทยาลัย  

1.2 สถานะในบทความวิชาการเป็น 

1.2.1 ชื่อแรก (first author) หรอื 

1.2.2 ผู้เขียนหลัก (corresponding author) หรอื 

1.2.3 ผู้เขียนที่มีสัดส่วนการท าผลงานมากที่สุด หรอื 

1.2.4 บุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่มีผลงานวิชาการร่วมกับ

บุคคลภายนอก ต้องมีสัดส่วนในผลงานสูงสุดและมีสัดส่วนของบุคลากรที่ร่วมเขียนบทความ

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมกันเกนิกวา่ร้อยละ 50 

 

2. ลักษณะของผลงานวิชาการ 

2.1 เป็นบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ ระยะเวลาตามท้ายประกาศ โดยวันที่ปิดรับสมัครทุน บทความต้องมีรายละเอียดของ

วารสาร ปีที/่ ฉบับที่/เดือน/ป/ีเลขหน้า แล้ว  

2.2 มีรูปแบบเป็นบทความวิชาการ และไม่ใชบ่ทความวิจัย 

2.3 ไม่เป็นผลงานเพื่อรับปรญิญาหรอืวุฒิบัตรใด ของผู้เสนอขอรับทุน 

2.4 กรณีที่เป็นผลงานเพื่อรับปริญญาหรือวุฒิบัตรใด ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้

เสนอขอรับทุนจะต้องมีส่วนร่วมในผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และจะต้องมีหนังสือรับรองการมี

ส่วนร่วมในการท าผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาด้วย  
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2.5 เป็นบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในขณะที่ผู้เสนอขอรับทุนเป็นบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และต้องระบุชื่อสังกัดเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (Thammasat 

University) ในบทความวิชาการด้วย 

2.6 ไม่เป็นบทความวิชาการที่เคยได้รับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรม์าก่อน  

 

3. หลักเกณฑ์และวิธกีารให้ทุนสนับสนุน 

3.1 บทความวิชาการที่ขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ/

หน่วยงานต้นสังกัด 

3.2 กรณีที่มีผู้ร่วมเขียนบทความวิชาการหลายคน ต้องได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์

อักษรจากผู้เขียนทุกคน โดยใช้หนังสือรับรองผลงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด หรอืหนังสือรับรองอืน่ที่

มีหัวข้อตามแบบฟอร์มที่ฝา่ยวิจัยก าหนด (ใช้กับทุกสถานะในบทความวิชาการ ตามข้อ 1.2.1 - 1.2.4) 

3.3 ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พจิารณาจัดสรรทุนให้แก่ 

3.3.1 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล Beall’s List  

- LIST OF PUBLISHERS : http://scholarlyoa.com/publishers/ 

- LIST OF STANDALONE JOURNALS : http://scholarlyoa.com/individual-journals/ 

3.3.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีเนื้อหาซ้ าซ้อนกันในแต่ละ

ผลงานของตนเอง 

3.3.3 บทความวิชาการที่ไม่ปรากฏชื่อในบัญชีรายชื่อวารสารวิชาการตามประกาศ

ของ กพอ. (ให้แสดงการสืบค้นในฐานข้อมูลซึ่ งจะต้องพบทั้ง ชื่ อบทความ และชื่อ

วารสารวิชาการ) ยกเว้นวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับจากสภามหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์  

3.3.4 การขอรับทุนที่เอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนตามประเภทที่ขอรับ

ทุน 

3.4 ผลการพจิารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัยและส่งเสรมิการวจิัยถอืเป็นที่สุด 

 

4. เงินสนับสนุนการตีพิมพ์ 

4.1 ประเภทที่ 1 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน

ฐานข้อมูลสากล ซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อวารสารวิชาการตามประกาศของ กพอ. ให้ได้รับเงินสนับสนุน

บทความละ 10,000 บาท 

4.2 ประเภทที่  2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ ใน

ฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 
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2 หรือวารสารที่ได้รับการยอมรับจากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ได้รับเงินสนับสนุนบทความ

ละ 5,000 บาท  

 

5. ค าอธบิายประกอบการพิจารณา 

5.1 บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มีข้อความที่

สะท้อนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร โดยจัดท าเป็นรูปของ

บทความเพื่อตีพมิพ์เผยแพร่ในวารสารวชิาการที่มีคุณภาพซึ่งมีผูต้รวจอ่าน 

5.2 ทุนประเภทที่ 1 (10,000 บาท) ต้องเป็นบทความวิชาการที่ตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล ซึ่งอยู่ในบัญชรีายชื่อวารสารวิชาการตามประกาศของ กพอ.  

5.3 ทุนประเภทที่ 2 (5,000 บาท) ต้องเป็นบทความวิชาการที่ตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการ

ระดับระดับชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่อ

อยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 สามารถสืบค้นได้ที่ http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/ 

2558/Announced/News.html ห รื อ ว า ร ส า ร ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร ย อ ม รั บ จ า ก ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

ธรรมศาสตร์ 

 

6. การสมัครขอรับทุนสนับสนุน 

6.1 ผู้สนใจสามารถรับแบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนได้ที่คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด ได้ตั้งแต่

บัดนีเ้ป็นต้นไป และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://research.tu.ac.th 

6.2 จัดท าเอกสารโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด จ านวน 2 ชุด 

(ต้นฉบับ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด) ตามรายการดังนี้ 

6.2.1 แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 

6.2.2 ส าเนาบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการ พร้อมไฟล์

บทความ 

6.2.3 รายละเอียดของวารสารวชิาการ เช่น Description, Editorial Board เป็นต้น  

6.2.4 เอกสารแสดงชื่อบทความและชื่อวารสารวชิาการที่ปรากฏอยู่ฐานขอ้มลูสากล 

ซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อวารสารวิชาการตามประกาศของ กพอ. หรือฐานข้อมูลระดับชาติ Thai 

Journal Citation Index (TCI) หรือวารสารที่ ได้ รับการยอมรับจากสภามหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์   

6.2.5 หนังสือรับรองผลงานของผู้ร่วมเขียนบทความวิชาการทุกท่าน 

6.2.6 ส าเนาหน้าบัญชสีหกรณ์ออมทรัพย์ มธ. หรอืธนาคารของผู้รับทุน 

6.3 หน่วยงานรวบรวมแบบเสนอขอรับทุนและสรุปข้อมูลตามแบบฟอร์มสรุปรายละเอียด

การเสนอขอรับทุน (พร้อมทั้ง CD ไฟล์แบบฟอร์มสรุปและไฟล์บทความ) ส่งมาที่งานส่งเสริมและ

เผยแพร่งานวิจัย กองบรหิาร 
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การวิจัย อาคารโดมบริหาร ช้ัน 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร. 0-2564-4440 ต่อ 

1819 โทรสาร 0-2564-3937 โดยมีช่วงระยะเวลาการส่งเอกสาร ดังนี้ 

6.3.1 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  

ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2557 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ก าหนดส่งภายในวันที่ 31 

สิงหาคม 2558 

6.3.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  

ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2558 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ก าหนดส่งภายในวันที่ 30 

กันยายน 2558 

6.3.3 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  

ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2558 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ก าหนดส่งภายในวันที่  29 

กุมภาพันธ์ 2559 

**หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โปรดศึกษาจากประกาศฯ ในปีนั้นๆ 
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ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรม์ีนโยบายในการส่งเสรมิและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย

ให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีนโยบายในการสนับสนุนงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ก าหนดให้มีการให้ทุนสนับสนุนการจดสิทธิบัตรหรอือนุสิทธิบัตรขึน้ เพื่อเป็นการ

สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ  

มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรให้ทุนสนับสนุนการจดสิทธิบัตรหรอือนุสิทธิบัตร ดังนี้ 

 

1. คุณสมบัติของผู้รับการสนับสนุนงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา  

1.1 เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์ ข้าราชการ และพนักงาน

มหาวิทยาลัย 

1.2 ผู้รับการสนับสนุนงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาต้องเป็นผู้วิจัยหลัก หรอืผู้สรา้งสรรคง์าน

หลักในผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการจดสิทธิบัตร หรอือนุสิทธิบัตร  

 

2. ลักษณะของผลงาน 

2.1 เป็นผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว ในประเทศไทย หรือ

ในต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา  จีน  ญี่ปุ่น  และประเทศในสหภาพยุโรป หรือประเทศอื่นตามที่

คณะกรรมการก าหนด ในระยะเวลาไม่เกนิ 2 ป ีนับตั้งแต่วันที่ประกาศ 

2.2 ผลงานทางด้านทรัพย์สินทางปัญญานั้น ไม่เคยได้รับเงินสนับสนุนการจดสิทธิบัตร หรอื 

อนุสิทธิบัตรในลักษณะเดียวกันนีม้าก่อน 

  

3. หลักเกณฑ์และวิธกีารให้การสนับสนุน 

3.1 การขอรับทุนสนับสนุนการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด 

3.2 กรณีที่ผลงานนั้นมีผู้ร่วมสร้างสรรค์หลายคน ต้องมีลายลักษณ์อักษรหรือจดหมาย

ยินยอมจากผู้ร่วมสรา้งสรรคท์ุกคน โดยใช้หนังสือรับรองผลงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด หรอืหนังสอื

รับรองอื่นที่มีหัวข้อตามแบบฟอร์มที่ฝา่ยวิจัยก าหนด   

3.3 ผลการพจิารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัยและสง่เสรมิการวจิัยถอืเป็นทีส่ดุ 

  

4. เงินสนับสนุนการจดสทิธิบัตรหรอือนุสิทธบิัตร 

4.1 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร  
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1) สิทธิบัตรในประเทศ  เงินสนับสนุนแบ่งเป็น 

- ผลงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าของสิทธิหรือมีส่วนได้รับผลประโยชน์

จากผลงานนั้น เงินสนับสนุนผลงานละ 40,000 บาท 

- ผลงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิและไม่มีส่วนได้รับ

ผลประโยชน์จากผลงานนั้น เงินสนับสนุนผลงานละ 20,000 บาท 

2) สิทธิบัตรต่างประเทศ  เงินสนับสนุนแบ่งเป็น 

- ผลงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าของสิทธิหรือมีส่วนได้รับผลประโยชน์

จากผลงานนั้น เงินสนับสนุนผลงานละ 80,000 บาท 

- ผลงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิและไม่มีส่วนได้รับ

ผลประโยชน์จากผลงานนั้น ทุนละ 40,000 บาท 

4.2 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  

1) อนุสิทธิบัตรในประเทศ 

- ผลงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าของสิทธิหรือมีส่วนได้รับผลประโยชน์

จากผลงานนั้น เงินสนับสนุนผลงานละ 20,000 บาท 

- ผลงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิและไม่มีส่วนได้รับ

ผลประโยชน์จากผลงานนั้น เงินสนับสนุนผลงานละ 10,000 บาท 

2) อนุสิทธิบัตรต่างประเทศ 

- ผลงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าของสิทธิหรือมีส่วนได้รับผลประโยชน์

จากผลงานนั้น เงินสนับสนุนผลงานละ 40,000 บาท 

- ผลงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิและไม่มีส่วนได้รับ

ผลประโยชน์จากผลงานนั้น เงินสนับสนุนผลงานละ 20,000 บาท 

 

5. การสมัครขอรับการสนับสนุน 

5.1 ผู้สนใจสามารถรับแบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนได้ที่คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด ได้ตั้งแต่

บัดนีเ้ป็นต้นไป และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ http://research.tu.ac.th 

5.2 จัดท าเอกสารโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด จ านวน 1 ชุด ตาม

รายการดังนี้ 

1) แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรอือนุสิทธิบัตร 

2) ส าเนาสิทธิบัตรหรอือนุสิทธิบัตร 

3) รายละเอียดของการประดิษฐ์หรอืค าพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ 

4) หลักฐานที่แสดงว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าของสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

หรอืมีส่วนในการได้รับผลประโยชน์จากสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
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5.3 หน่วยงานรวบรวมแบบเสนอขอรับทุน และส่งมาที่งานส่งเสรมิและเผยแพร่งานวิจัย กอง

บริหารการวิจัย อาคารโดมบริหาร ช้ัน 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร. 0-2564-4440 

ต่อ 1818-9 โทรสาร 0-2564-3937 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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 ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีนโยบายในการส่งเสรมิและสนบัสนุนให้ วิทยานิพนธ์/สาร

นิพนธ์/ศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม  

(Proceeding) ฝ่ายวิจัยจึงเปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์เพื่อน าไปสู่การ

ตีพมิพ์เผยแพร่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

๑. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน  

๑.๑ ต้องเป็นผู้ที่มีสถานะเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

(ถึงวันที่นักศึกษายื่นใบสมัครขอรับทุนที่หน่วยงานต้นสังกัด) และศึกษาแผนท าวิทยานิพนธ์ (แผน ก.) 

หรอืศึกษาแผนท าสารนิพนธ์/ศิลปนิพนธ์ (แผน ข.)  

๑.๒ ต้องไม่เคยได้รับทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/ศิลปนิพนธ์ เพื่อน าไปสู่การ

ตีพิ มพ์ เผยแพร่บทความจากโครงการบัณฑิตศึ กษาของคณะ  หรือหน่ วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรอืหน่วยงานอื่นมาก่อน 

 

๒. เงื่อนไขการขอรับทุน 

๒.๑ การเสนอขอรับทุนต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรกึษา และคณะ/หน่วยงานที่

นักศึกษาสังกัด 

๒.๒ บทความต้องได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ หรือตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการ หรือเป็น

บทความที่น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) แล้ว ไม่เกนิ 

๑ ป ีนับจากวันที่ยื่นใบสมัครขอรับทุนที่คณะ/ส านัก/สถาบัน หรอืหน่วยงานที่นักศึกษาสังกัด 

๒.๓ กรณีผู้เสนอขอรับทุนเสนอบทความมากกว่า ๑ บทความ จะได้รับการพิจารณาจัดสรร

ทุนให้แกบ่ทความในประเภทที่มีเงินสนับสนุนสูงสุดเพียง ๑ ทุน 

 

๓. เงินสนับสนุนการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์ 

๓.๑ ประเภทที่ ๑ บทความที่ได้รับการตอบรับการตีพมิพ์ หรอืตีพมิพ์แล้วในวารสารวชิาการ

ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล ซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อวารสารวิชาการตามประกาศของ กพอ. 

และมีค่า Journal Impact Factor แบ่งเป็น 
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  ๓.๑.๑ วารสารที่ถูกจัดอยู่ในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร  SJR (SCImago 

Journal Rank) ควอไทล์ที่ ๑ หรอื ๒ (Q1 หรอื Q2)  ให้ได้รับเงินสนับสนุนทุนละ ๒๕,๐๐๐ บาท 

  ๓.๑.๒ วารสารที่ถูกจัดอยู่ในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร  SJR (SCImago 

Journal Rank) ควอไทล์ที่ ๓ หรอื ๔ (Q1 หรอื Q2)  ให้ได้รับเงินสนับสนุนทุนละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

๓.๒ ประเภทที่ ๒  บทความที่ได้รับการตอบรับการตีพมิพ์ หรอืตีพมิพ์แล้วในวารสารวชิาการ

ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล ซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อวารสารวิชาการตามประกาศของ กพอ. 

แต่ไม่มีค่า Journal Impact Factor หรือได้น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)  ให้ได้รับเงินสนับสนุนทุนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

๓.๓ ประเภทที่ ๓  บทความที่ได้รับการตอบรับการตีพมิพ์ หรอืตีพมิพ์แล้วในวารสารวชิาการ

ระดับชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) หรือได้น าเสนอต่อที่ประชุม

วิชาการระดับชาติ ที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)  ให้ได้รับเงินสนับสนุนทุนละ 

๑๐,๐๐๐ บาท  

 

๔. ค านิยามประกอบการพิจารณา 

๔.๑ วารสารวชิาการระดับชาติ หมายถงึ วารสารวชิาการที่อยู่ในฐานข้อมลูที่เป็นที่ยอมรบัใน

ระดับชาติ จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre: TCI) หรือ

วารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. หรือตามประกาศของ กพอ. สามารถสืบค้นได้ที่ 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation /Evaluation_56.html      

๔.๒ วารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล

สากล ที่มีค่า Journal Impact Factor ที่จัดท าโดย Web of Knowledge – Journal Citation Report และ

เป็นค่า Journal Impact Factor ปีล่าสุด สามารถสืบค้นได้ที่ http://admin-apps.webofknowledge.com 

/JCR/JCR?PointOfEntry=Home&SID=1AbNH8NMg LAHe5k@M9f 

๔.๓ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank) สามารถสืบค้นได้ที่  

www.scimagojr.com โดยการพิจารณาว่าวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ใด จะพิจารณา ใน subject 

category ที่ตีพิมพ์ปีล่าสุด และกรณทีี่วารสารถูกจัดอยู่ใน subject category มากกวา่ ๑ สาขา และอยู่

ใน ควอไทล์ที่ต่างกัน จะพิจารณาจากควอไทล์ที่ได้รับเงินสนับสนุนสูงกวา่ 

 ๔.๔ บัญชีรายชื่อวารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติที่ปรากฏในประกาศของ กพอ. สามารถดู

ได้ที่ http://research.tu.ac.th 

๔.๕ บทความที่ได้รับการน าเสนอในการประชุมวิชาการ หมายถึง บทความฉบับเต็ม (Full 

paper) ที่ไม่ใช่บทคัดย่อ โดยเป็นบทความที่ได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์รวมเล่มในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุม (Proceedings) 

๔.๖ วิทยานิพนธ์ หมายรวมถึง สารนิพนธ์ และศิลปนิพนธ์ด้วย 
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๕. การขอรับทุน 

๕.๑ นักศึกษาผู้มีคุณสมบัติตามประกาศ สามารถรับแบบฟอร์มสมัครขอรับทุนได้ที่คณะ/

หน่วยงานที่นักศึกษาสังกัดได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์

กองบรหิารการวิจัย www.research.tu.ac.th 
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 วารสารวิชาการในความรับผิดชอบของกองบริหารการ

วิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ขั้นตอนการด าเนินงานจัดท าวารสารทางวชิาการ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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วารสารธรรมศาสตร์ 

วารสารธรรมศาสตร์ เป็นวารสารทางวิชาการ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

บทความภาษาไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายความรู้ทางสังคมศาสตรแ์ละ

มนุษยศาสตร์ และมุ่งสู่การทาความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรม โดย

เปิดรับบทความที่มีลักษณะเฉพาะในทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

รวมถึงมนุษยศึกษาที่ใช้ความรู้ ในเชิงสหวิทยาการและพหุสาขาวิชาใน

การวิเคราะห์ อาทิ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรมศาสตร์ สื่อสารมวลชน สถาปัตยกรรม เพศวิถี 

และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก าหนดออกและพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ คอื ฉบับ

ที่ 1 มกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 

กันยายน-ธันวาคม 

 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารทางวิชาการรับ

ตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการภาษาไทยในสายวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 4 สาขา ดังนี้ 

1. วิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Science) ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ 

คณิตศาสตร์ สถติิ เป็นต้น 

2. วิทยาศาสตรชี์วภาพ (Biological Science) ได้แก ่ชีววทิยา สัตว

วิทยา พฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ 

สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

3 .  วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ก า ร แ พ ท ย์  (Medical Science) ไ ด้ แ ก่  

แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เทคนิค

การแพทย์  กายภาพบาบัด พยาบาลศาสตร์  สาธารณสุขศาสตร์  

วิทยาศาสตรก์ารกีฬา เป็นต้น 

4. วิศวกรรมศาสตรแ์ละสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Engineering and 

Architecture)ได้แก ่วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การผังเมือง สถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นต้น 
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โดยก าหนดออกและพิมพ์เผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 

มกราคม – มีนาคม ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – 

กันยายน และฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 

 

Thammasat Review 

The Thammasat Review is a peered-reviewed journal devoted 

to social sciences and humanities. The purpose of this journal is to 

provide a forum for academics to present their viewpoints and findings 

of their research in those fields including politics, economics, law, 

sociology, anthropology, mass communication, fine and applied arts, 

etc. The journal is published two volumes per annum (June and 

December) with support from Thammasat University, however the 

opinions ex-pressed are those of the authors. 

 

Thammasat International Journal of Science and Technology 

(TIJSAT) 

The Thammasat International Journal of Science and 

Technology (TIJSAT) contains re-search reports, articles concerning 

development work and research activities. The objectives are to 

publicize and promote the research contributions and innovative works 

in the fields associated with science and technology. Areas covered 

include 

1. Physical sciences such as chemistry, physics, mathematics, 

statistics. 

2 .  Biological sciences such as biology, zoology, botany, 

genetics, agriculture. 

3 .  Medical sciences such as medicine, dentistry, veterinary, 

pharmacy, physiotherapy, nursing, public health. 

4. Engineering and architecture such as electrical engineering, 

civil engineering, environmental engineering, computer engineering, 

architecture. 

The journal publishes 4  issues per year No.1  January-March, 

No.2 April-June, No.3 July-September and No.4 October – December. 
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ผู้เขียนส่งบทความมายังกองบรรณาธิการ
(เปิดรับบทความตลอดท้ังปี)

กองบรรณาธิการพจิารณาบทความเบ้ืองต้น
(ตรวจสอบรูปแบบ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์)

รับ / แก้ไข / ป ิเสธ

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมิน (Peer review)

กองบรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้อง

ผ่าน / ผ่านแบบมีเงื่อนไข / ไม่ผ่าน

กองบรรณาธิการออกหนังสือตอบรับการตีพิมพ์

กองบรรณาธิการรวบรวมต้นฉบับ พสิูจน์อักษร

กองบรรณาธิการจัดท ารูปแบบและรูปเล่ม

ด าเนินการจัดพิมพ์วารสาร

น าวารสารส่งให้ผู้เขียน สถาบันการศึกษา และ
เผยแพร่ช่องทางต่าง  

แจ้งผู้เขียน
แจ้งผู้เขียนแก้ไข

ต้นฉบับ

แจ้งผู้เขียน (Reject)
แจ้งผู้เขียนปรับปรุง
แก้ไขตามเง่ือนไข

ป ิเสธแก้ไข

รับ

ไม่ผ่าน
ผ่านแบบมี
เง่ือนไข

แก้ไขโดยไม่ต้องส่ง
ให้ผู้อ่าน

แก้ไขโดยส่งให้ผู้อ่าน

ผ่าน

ช่วงท่ี 1

ช่วงท่ี 2

ช่วงท่ี 3

ช่วงท่ี 4

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จรรยาบรรณนักวิจัย 

 จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวทิยาศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



จรรยาบรรณนักวจิยัและแนวทางปฏิบัต ิ  
 

จรรยาบรรณนักวจัิย ความเป็นมา  
ปัจจุบนันีผลการวิจยัมีความสาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิง หากงานวิจยัที

ปรากฏสู่สาธารณชน มีความเทียงตรง นาํเสนอสิงทีเป็นความจริงสะทอ้นใหเ้ห็นสภาพปัญหาทีเกิดขึนอยา่ง
แทจ้ริง กจ็ะนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาไดต้รงจุดและมีประสิทธิภาพ การทีจะใหไ้ดม้าซึงงานวิจยัทีดีมีคุณภาพ 
จาํเป็นตอ้งมีส่วนประกอบสาํคญัหลายประการ นอกจากการดาํเนินตามระเบียบวิธีการวิจยัอยา่งมีคุณภาพ
แลว้ คุณธรรมหรือจรรยาบรรณของนกัวิจยัเป็นปัจจยัสาํคญัยงิประการหนึง  

นิยาม นักวจัิย หมายถึง    ผูที้ดาํเนินการคน้ควา้หาความรู้อยา่งเป็นระบบ เพือตอบประเด็นทีสงสัย 
โดยมีระเบียบวิธีอนัเป็นทียอมรับในแต่ละศาสตร์ทีเกียวขอ้ง ซึงครอบคลุมทงัแนวคิด มโนทศัน์และวิธีการ
ทีใชใ้นการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล  

จรรยาบรรณ หมายถึง  หลกัความประพฤติอนัเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและ จริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพทีกลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึนไวเ้ป็นหลกั เพือใหส้มาชิกในสาขาวิชาชีพนนัๆ 
ยดึถือปฏิบติั เพือรักษาชือเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน  

จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง  หลกัเกณฑค์วรประพฤติปฏิบติัของนกัวิจยัทวัไป เพือให้การ
ดาํเนินงานวิจยัตงัอยูบ่นพืนฐานของจริยธรรมและหลกัวิชาการทีเหมาะสม ตลอดจนประกนัมาตรฐานของ
การศึกษาคน้ควา้ใหเ้ป็นไปอยา่งสมศกัดิศรีและเกียรติภูมิของนกัวิจยั 

 
จรรยาบรรณนักวจัิย : แนวทางปฏิบัติ 

ขอ้ 1. นกัวิจยัตอ้งซือสัตยแ์ละมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจดัการ นกัวิจยัตอ้งมีความ
ซือสตัยต่์อตนเอง ไม่นาํผลงานของผูอื้นมาเป็นของตน ไม่ ลอกเลียนงานของผูอื้น ตอ้งใหเ้กียรติและอา้งถึง
บุคคลหรือแหล่งทีมาของขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นงานวิจยั ตอ้งซือตรงต่อการแสวงหาทุนวิจยัและมีความเป็น
ธรรมเกียวกบัผลประโยชน์ทีไดจ้ากการวิจยั  

แนวทางปฏิบัติ  
1.1 นกัวิจยัตอ้งมีความซือสตัยต่์อตนเองและผูอื้น  

นกัวิจยัตอ้งมีความซือสัตยใ์นทุกขนัตอนของกระบวนการวิจยั ตงัแต่การเลือกเรืองที
จะทาํวิจยั การเลือกผูเ้ขา้ร่วมทาํวิจยั การดาํเนินการวิจยั ตลอดจนการนาํผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์ นกัวิจยั
ตอ้งใหเ้กียรติผูอื้น โดยการอา้งถึงบุคคลหรือแหล่งทีมาของขอ้มูลและความคิดเห็นทีนาํมาใชใ้นงานวิจยั  

1.2 นกัวิจยัตอ้งซือตรงต่อการแสวงหาทุนวิจยั  
นกัวิจยัตอ้งเสนอขอ้มูลและแนวคิดอยา่งเปิดเผยและตรงมาในการเสนอโครงการวิจยั

เพือขอรับทุน นกัวิจยัตอ้งเสนอโครงการวิจยัดว้ยความซือสตัยโ์ดยไม่ขอทุน ซาํซอ้น  



1.3 นกัวิจยัตอ้งมีความเป็นธรรมเกียวกบัผลประโยชน์ทีไดจ้ากการวิจยั นกัวิจยัตอ้งจดัสรร
สัดส่วนของผลงานวิจยัแก่ผูร่้วมวิจยัอยา่งยติุธรรม นกัวิจยัตอ้งเสนอผลงานอยา่งตรงไปตรงมา โดยไม่นาํ
ผลงานของผูอื้นมาอา้งวา่เป็นของตน  

ขอ้ 2. นกัวิจยัตอ้งตระหนกัถึงพนัธกรณีในการทาํวิจยั ตามขอ้ตกลงทีทาํไวก้บัหน่วยงานที
สนบัสนุนการวิจยัและต่อหน่วยงานทีตนสงักดั  

นกัวิจยัตอ้งปฏิบติัตามพนัธกรณีและขอ้ตกลงการวิจยัทีผูเ้กียวขอ้งทุกฝ่ายยอมรับ ร่วมกนั
อุทิศเวลาทาํงานวิจยัให้ไดผ้ลดีทีสุดและเป็นไปตามกาํหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม่ละทิงงานระหว่าง
ดาํเนินการ  

แนวทางปฏิบัติ  
2.1 นกัวิจยัตอ้งตระหนกัถึงพนัธกรณีในการทาํวิจยั นกัวิจยัตอ้งศึกษาเงือนไข และ

กฎเกณฑข์องเจา้ของทุนอยา่งละเอียดรอบคอบ เพือป้องกนัความขดัแยง้ทีจะเกิดขึนในภายหลงั นกัวิจยัตอ้ง
ปฏิบติัตามเงือนไข ระเบียบและกฎเกณฑต์ามขอ้ตกลงอยา่งครบถว้น  

2.2 นกัวิจยัตอ้งอุทิศเวลาทาํงานวจิยั นกัวิจยัตอ้งทุ่มเทความรู้ ความสามารถและเวลาใหก้บั
การทาํงานวิจยั เพือใหไ้ดม้าซึงผลงานวิจยัทีมีคุณภาพและเป็นประโยชน์  

2.3 นกัวิจยัตอ้งมีความรับผดิชอบในการทาํวิจยั นกัวิจยัตอ้งมีความรับผดิชอบ ไม่ละทิง
งานโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร และส่งงานตามกาํหนดเวลา ไม่ทาํผิดสัญญาขอ้ตกลงจนก่อให้เกิดความ
เสียหาย นกัวิจยัตอ้งมีความรับผดิชอบในการจดัทาํรายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ เพือใหผ้ลอนัเกิดจากการ
วิจยัไดถู้กนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 

ขอ้ 3. นกัวิจยัตอ้งมีพืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการทีทาํวิจยั นกัวิจยัตอ้งมีพืนฐานความรู้ใน
สาขาวิชาการทีทาํวิจยัอยา่งเพียงพอและมีความรู้ความชาํนาญหรือมีประสบการณ์ เกียวเนืองกบัเรืองทีทาํ
วิจยั เพือนาํไปสู่งานวิจยัทีมีคุณภาพ และเพือป้องกนัปัญหาการวิเคราะห์ การตีความ หรือการสรุปที
ผดิพลาด อนัอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่องานวิจยั  

แนวทางปฏิบัติ 
3.1 นกัวิจยัตอ้งมีพืนฐานความรู้ ความชาํนาญหรือประสบการณ์เกียวกบัเรืองทีทาํวิจยั

อยา่งเพียงพอเพือนาํไปสู่งานวิจยัทีมีคุณภาพ  
3.2 นกัวิจยัตอ้งรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจยัในสาขาวิชาการนนัๆ เพือป้องกนั

ความเสียหายต่อวงการวิชาการ  
ขอ้ 4. นกัวิจยัตอ้งมีความรับผดิชอบต่อสิงทีศึกษาวิจยั ไม่วา่จะเป็นสิงทีมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต  

นกัวิจยัตอ้งดาํเนินการดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั และเทียงตรงในการทาํวิจยัทีเกียวขอ้งกบัคน สัตว ์พืช 
ศิลปวฒันธรรม ทรัพยากร และสิงแวดลอ้ม มีจิตสาํนึกและมีปณิธานทีจะอนุรักษ ์ศิลปวฒันธรรมทรัพยากร
และสิงแวดลอ้ม  
 
 



แนวทางปฏิบัติ  
4.1 การใชค้นหรือสตัวเ์ป็นตวัอยา่งทดลอง ตอ้งทาํในกรณีทีไม่มีทางเลือกอืนเท่านนั  
4.2 นกัวิจยัตอ้งดาํเนินการวิจยัโดยมีจิตสาํนึกทีจะไม่ก่อความเสียหายต่อคน สัตว ์ พืช 

ศิลปวฒันธรรม ทรัพยากร และสิงแวดลอ้ม  
4.3 นกัวิจยัตอ้งมีความรับผดิชอบต่อผลทีจะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษา

และสงัคม  
ขอ้ 5. นกัวิจยัตอ้งเคารพศกัดิศรี และสิทธิของมนุษยที์ใชเ้ป็นตวัอยา่งในการวิจยั นกัวิจยัตอ้ง

ไม่คาํนึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศกัดิศรีของเพือนมนุษยต์อ้งถือเป็น
ภาระหนา้ทีทีจะอธิบาย จุดมุ่งหมายของการวิจยัแก่บุคคลทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง โดยไม่หลอกลวงหรือบีบ
บงัคบั และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  

แนวทางปฏิบัติ  
5.1 นกัวิจยัตอ้งมีความเคารพในสิทธิของมนุษยที์ใชใ้นการทดลองโดยตอ้งไดรั้บความ

ยนิยอมก่อนทาํการวิจยั  
5.2 นกัวิจยัตอ้งปฏิบติัต่อมนุษยแ์ละสตัวที์ใชใ้นการทดลองดว้ยความเมตตา ไม่คาํนึงถึงแต่

ผลประโยชน์ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายทีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้  
5.3 นกัวิจยัตอ้งดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์และรักษาความลบัของกลุ่ม ตวัอยา่งทีใชใ้น

การทดลอง  
ขอ้ 6. นกัวิจยัตอ้งมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขนัตอนของการทาํวิจยั 

นกัวิจยัตอ้งมีอิสระทางความคิด ตอ้งตระหนกัวา่ อคติส่วนตนหรือความลาํเอียงทางวิชาการ อาจส่งผลใหมี้
การบิดเบือนขอ้มูลและขอ้คน้พบทางวิชาการ อนัเป็นเหตุใหเ้กิดผลเสียหายต่องานวิจยั  

แนวทางปฏิบัติ 
6.1 นกัวิจยัตอ้งมีอิสระทางความคิด ไม่ทาํงานวิจยัดว้ยความเกรงใจ  
6.2 นกัวิจยัตอ้งปฏิบติังานวิจยัโดยใชห้ลกัวิชาการเป็นเกณฑแ์ละไม่มีอคติมาเกียวขอ้ง  
6.3 นกัวิจยัตอ้งเสนอผลงานวิจยัตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบียงเบนผลการวิจยั โดยหวงั

ประโยชน์ส่วนตน หรือตอ้งการสร้างความเสียหายแก่ผูอื้น  
ขอ้ 7. นกัวิจยัพึงนาํผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์ในทางทีชอบ นกัวิจยัพึงเผยแพร่ผลงานวิจยั

เพือประโยชน์ทางวิชาการและสังคมไม่ขยายผลขอ้คน้พบจนเกินความเป็นจริง และไม่ใชผ้ลงานวิจยัไป
ในทางมิชอบ  

แนวทางปฏิบัติ  
7.1 นกัวิจยัพึงมีความรับผดิชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจยั  
7.2 นกัวิจยัพึงเผยแพร่ผลงานวิจยัโดยคาํนึงถึงประโยชน์ทางวิชาการ และสังคม ไม่

เผยแพร่ผลงานวิจยัเกินความเป็นจริง โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นทีตงั  



7.3 นกัวิจยัพึงเสนอผลงานวิจยัตามความเป็นจริง ไม่ขยายผลขอ้คน้พบโดยปราศจากการ
ตรวจสอบ ยนืยนัในทางวิชาการ  

ขอ้ 8. นกัวิจยัพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื้น นกัวิจยัพึงมีใจกวา้ง พร้อมทีจะ
เปิดเผยขอ้มูลและขนัตอนการวิจยัยอมรับฟังความคิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผูอื้น และพร้อมทีจะ
ปรับปรุงแกไ้ขงานวิจยัของตนใหถู้กตอ้ง  

แนวทางปฏิบัติ  
8.1 นกัวิจยัพึงมีมนุษยสัมพนัธ์ทีดี ยนิดีแลกเปลียนความคิดเห็น และสร้างความเขา้ใจใน

งานวิจยักบัเพือนร่วมงานและนกัวิชาการอืนๆ  
8.2 นกัวิจยัพึงยอมรับฟัง แกไ้ขการทาํวิจยัและการเสนอผลงานวิจยัตามขอ้แนะนาํทีดี เพือ

สร้างความรู้ทีถูกตอ้งและสามารถนาํผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์ได ้ 
ขอ้ 9. นักวิจยัพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดบั นักวิจยัพึงมีจิตสาํนึกทีจะอุทิศ

กาํลงัสติปัญญาในการทาํวิจยั เพือความกา้วหนา้ทาง วิชาการเพือความเจริญและประโยชน์สุขของสังคม
และมวลมนุษยช์าติ  

แนวทางปฏิบัติ  
9.1 นกัวิจยัพึงไตร่ตรองหาหวัขอ้การวิจยัดว้ยความรอบคอบและทาํการวิจยัดว้ยจิตสาํนึกที

จะอุทิศกาํลงัปัญญาของตน เพือความกา้วหนา้ทางวิชาการ เพือความเจริญของสถาบนัและประโยชน์สุขต่อ
สงัคม  

9.2 นกัวิจยัพึงรับผดิชอบในการสร้างสรรคผ์ลงานวิชาการเพือความเจริญของสังคม ไม่ทาํ
การวิจยัทีขดักบักฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

9.3 นกัวิจยัพึงพฒันาบทบาทของตนใหเ้กิดประโยชน์ยงิขึน และอุทิศเวลา นาํใจ กระทาํ
การส่งเสริมพฒันาความรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนกัวิจยัรุ่นใหม่ใหมี้ส่วนสร้างสรรคค์วามรู้แก่สงัคมสืบไป 
 
 
 
 
อา้งอิงจาก http://elearning.nrct.go.th/moodle/mod/resource/view.php?id=35#21 
 



จรรยาบรรณการใชส้ตัวเ์พื่องานทางวิทยาศาสตร ์
สภาวิจยัแห่งชาติ 

 
บทนาํ 
        นับแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน สตัว์หลากชนิดจาํนวนหลายสบิล้านตัวได้ถูกนาํมาใช้ในงานวิจัย งานทดสอบ 

และงานสอนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสตัว์ ความจาํเป็น

ที่ จะต้องใช้สตัว์เพ่ือการน้ียังมีอยู่ต่อไป เน่ืองจากในหลายๆกรณียังไม่มีวิธีการอื่ นใดที่ จะนาํมาใช้ทดแทนได้ดีกว่า    

หรือดีเท่า 

อย่างไรกต็าม ตลอดเวลาที่ ผ่านมา ผู้ใช้สตัว์จาํนวนไม่น้อยละเลยคุณธรรมที่ พึงมีต่อสตัว์ ไม่คาํนึงถึงชีวิต

สัตว์ที่ จะต้องสูญเสียไปในการทดลองแต่ละคร้ัง ไม่คํานึงว่าวิธีการที่ นํามาใช้จะทาํให้เกิดความทรมานและ              

สร้างความเจ็บปวดแก่สัตว์หรือไม่ ไม่คํานึงถึงความกดดันที่ สัตว์ได้รับเน่ืองจากถูกกักขังสูญเสียอิสรภาพ                 

และไม่คํานึงถึงการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าที่ ถูกนําออกจากป่ามาใช้โดยไม่มีการเพาะขยายพันธุ์เพ่ิม ด้วยเหตุน้ี              

กลุ่มพิทกัษ์สิทธิของสัตว์ กลุ่มต่อต้านการทรมานสัตว์ และกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า จึงต่อต้านในรูปแบบต่างๆ 

บางคร้ังมีการทาํลายทรัพย์สิน บางคร้ังรุนแรงถึงกับเสียเลือดเน้ือและชีวิต กลุ่มผู้ใช้สัตว์และผู้รักษากฎหมาย              

จึงกาํหนดมาตรการต่างๆขึ้นใช้เป็นแนวทางปฏบิัติรวมทั้งออกกฎหมายบังคับใช้ เช่น ประเทศองักฤษเป็นประเทศ

แรกที่ ออกกฎหมายเกี่ ยวกับการทารุณกรรมสัตว์ขึ้ น เม่ือปี พ.ศ. ๒๔๑๙ และปรับปรุงให้รัดกุมย่ิงขึ้ น เม่ือปี              

พ.ศ. ๒๕๒๙ จนเป็นที่ ทราบกนัดีว่าประเทศองักฤษเป็นประเทศที่ มีการควบคุมใช้สตัว์ในงานวิจัยที่ เข้มงวดที่ สดุ  

องค์กรระหว่างประเทศคือ สภาองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Council for 

International Organization of medical Science หรือ CIOMS)  ได้จัดให้มีการประชุมระหว่างผู้ใช้สตัว์ทดลองและ

กลุ่มผู้คัดค้านจากทั่วโลก ที่ นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๘ และได้จัดทาํข้อสรุปเป็นแนว

ทางการปฏบิัติในการใช้สัตว์เพ่ือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (International Guiding Principles for 

Biomedical Research Involving Animals)  ซ่ึงหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ได้นาํมาใช้

เป็นแนวทาง ในการกาํหนดจรรยาบรรณควบคุมการใช้สัตว์ทดลองในประเทศของตนอย่างได้ผล จรรยาบรรณ

ดังกล่าวได้นาํไปสู่มาตรฐานต่าง ๆ เช่น การพัฒนาพันธุกรรมของสตัว์ ขึ้นอย่างหลากหลาย และนาํไปสู่การใช้พันธุ

วิศวกรรมในการผลิตสตัว์ เพ่ือแก้ไขปัญหาโรคต่าง ๆ ที่ ยังไม่มีสตัว์เป็นตัวแบบ นอกจากน้ัน จรรยาบรรณน้ียังได้

นาํไปสู่การเล้ียงสตัว์อย่างเป็นระบบ และได้พัฒนาเทคนิคในการปฏบิัติต่อสตัว์แต่ละชนิด โดยเฉพาะเพ่ือลดความ

ทรมานของสัตว์ลง ขณะเดียวกันกมี็ความพยายามที่ จะนาํวิธีการทางด้านคณิตศาสตร์ ด้านคอมพิวเตอร์ และ In 

vitro biological system มาใช้แทนการใช้สตัว์ เพ่ือลดจาํนวนการใช้สตัว์ลง แต่วิธกีารเหล่าน้ีได้ผลเฉพาะบางกรณี
เท่าน้ัน                     ยังไม่สามารถใช้ทดแทนได้ทุกกรณ ี 
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นักวิชาการที่ ใช้สัตว์ในการทดลองต่างตระหนักดีว่า พันธุกรรมของสัตว์ สภาพแวดล้อมในการเล้ียงดู 

และเทคนิคที่ ใช้ปฏบิัติต่อสตัว์ เป็นตัวแปรที่ สาํคัญต่อผลการทดลอง คณะกรรมการนานาชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์

สตัว์ทดลอง (International Committee on Laboratory Animal Science, ICLAS) ได้แนะนาํให้นักวิจัย รายงาน

ปัจจัยทั้งสามอย่างละเอียดในการรายงานผลการวิจัย และได้เรียกร้องให้วารสารที่ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยทางวิชาการ

ตีพิมพ์เฉพาะผลงานที่ เสนอรายละเอียดอย่างสมบูรณ์ในการใช้สัตว์เท่าน้ัน รวมทั้งเสนอให้แหล่งทุนอุดหนุน            

การวิจัยยกเลิกการให้ทุนในกรณีที่ ผู้ได้รับทุนวิจัยปฏิบัติผิดแผนงานการใช้สัตว์ที่ ได้เสนอไว้ ซ่ึงข้อเสนอแนะ

ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนทั้งจากวารสารและแหล่งทุนอดุหนุนการวิจัยเป็นอย่างดี  

ในปัจจุบัน วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดย้ัง มีผู้ใช้สัตว์ในงานวิจัย 

งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ เป็นจํานวนมากเช่นเดียวกับในต่างประเทศ ดังน้ันเพ่ือให้การ

ดําเนินงานดังกล่าวของประเทศไทย มีมาตรฐานในระดับสากล สภาวิจัยแห่งชาติ จึงเห็นควรกําหนด 

"จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์" ขึ้น เพ่ือให้นักวิจัยและนักวิชาการได้ใช้เป็นแนวทางปฏบิัติ   

ในการใช้สัตว์อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์ อย่างแท้จริง

ต่อไป  
 

นยิาม 
“จรรยาบรรณ” หมายถงึ หลักความประพฤติอนัเหมาะสม แสดงถงึคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

ที่ กลุ่มบุคคล แต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพ่ือให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพ

น้ันๆ ยึดถอืปฏบิัติ เพ่ือรักษาช่ือเสยีง และส่งเสริมเกยีรติคุณ ของสาขาวิชาชีพของตน 

 “สตัว”์  หมายถงึ   สตัว์ที่ มีกระดูกสนัหลังทุกชนิด รวมถงึ สตัว์ทดลอง สตัว์ป่า 

 “สตัวท์ดลอง”  หมายถงึ สัตว์ที่ ถูกนํามาเพาะเล้ียงในที่ กักขัง สามารถสืบสายพันธุ์ได้ซ่ึงมนุษย์นํามาใช้เพ่ือ
ประโยชน์ ในเชิง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา 

 “สตัวป่์า”  หมายถงึ  สตัว์ทุกชนิดที่ เกดิหรือดาํรงชีวิตอยู่ในป่าตามธรรมชาติ 

 “ผูใ้ชส้ตัว”์  หมายถงึ  ผู้ใช้สตัว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ ในเชิงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีทุกสาขา 

 “องคก์าร”  หมายถงึ  สถาบันการศึกษาทุกระดับ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน และ

องค์กรต่าง ๆ 

 “จรรยาบรรณการใชส้ตัว ์หมายถงึหลักเกณฑท์ี่ ผู้ใช้สตัว์และผู้เล้ียงสตัว์เพ่ืองานวิจยั งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร”์ และงานสอน ในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา ยึดถือปฏิบัติ เพ่ือให้            

การดาํเนินงานตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรม คุณธรรม มนุษยธรรม และหลักวิชาการ

ที่ เหมาะสม ตลอดจนเป็นมาตรฐานการดาํเนินงานที่ เป็นที่ ยอมรับโดยทัว่กนั 
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จรรยาบรรณการใชส้ตัวเ์พื่องานทางวิทยาศาสตร ์

๑.  ผูใ้ชส้ตัวต์อ้งตระหนกัถงึคุณค่าของชีวิตสตัว ์ 
ผู้ใช้สัตว์ต้องใช้สัตว์เฉพาะกรณีที่ ได้พิจารณาอย่างถี่ ถ้วนแล้วว่าเป็นประโยชน์และจําเป็นสูงสุด                 

ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์และ/หรือความก้าวหน้าทางวิชาการ และได้พิจารณาอย่างถี่ ถ้วน       

แล้วว่าไม่มีวิธกีารอื่ นที่ เหมาะสมเท่าหรือเหมาะสมกว่า 

๒.  ผูใ้ชส้ตัวต์อ้งตระหนกัถงึความแม่นยาํของผลงานโดยใชส้ตัวจํ์านวนนอ้ยท่ีสุด 

ผู้ใช้สัตว์จะต้องคํานึงถึงคุณสมบัติทางพันธุกรรมและคุณสมบัติทางสุขภาพของสัตว์ที่ จะนํามาใช้                 

ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้สัตว์ เพ่ือให้มีการใช้สัตว์จาํนวนที่ น้อยที่ สุด และได้รับ

ผลงานที่ ถูกต้องแม่นยาํมากที่ สดุ 

๓.  การใชส้ตัวป่์าตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรกัษส์ตัวป่์า 
การนําสัตว์ป่ามาใช้ ควรกระทาํเฉพาะกรณีที่ มีความจําเป็นต่อการศึกษาวิจัย โดยไม่สามารถใช้สัตว์

ประเภทอื่ นทดแทนได้ และการใช้สตัว์ป่าน้ัน จะต้องไม่ขดัต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์สตัว์ป่า 

๔.  ผูใ้ชส้ตัวต์อ้งตระหนกัว่าสตัวเ์ป็นส่ิงมีชีวิตเช่นเดียวกบัมนุษย ์ 
ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักว่า สัตว์มีความรู้ สึกเจ็บปวดและมีความรู้ สึกตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม 

เช่นเดียวกับมนุษย์ จึงต้องปฏบิัติต่อสัตว์ด้วยความระมัดระวังทุกขั้นตอนนับตั้งแต่การขนส่ง การใช้วัสดุอุปกรณ ์         

ในการเล้ียงสตัว์ การจัดการสภาพแวดล้อมของสถานที่ เล้ียง เทคนิคในการเล้ียง และการปฏบิัติต่อสตัว์ โดยไม่ให้

สตัว์ได้รับความเจบ็ปวด ความเครียด หรือความทุกขท์รมาน 
 

๕.  ผูใ้ชส้ตัวต์อ้งบนัทึกขอ้มูลการปฏิบติัต่อสตัวไ์วเ้ป็นหลกัฐานอย่างครบถว้น 
         ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติต่อสัตว์ตรงตามวิธีการที่ เสนอไว้ในโครงการ และต้องจดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน          

อย่างละเอยีด ครบถ้วน พร้อมที่ จะเปิดเผยหรือช้ีแจงได้ทุกโอกาส 
 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

จรรยาบรรณการใชส้ตัวเ์พื่องานทางวิทยาศาสตรแ์ละแนวทางปฏิบติั 
 

๑ .   ผู ้ใช้ส ัตว์ต้องตระหนักถึง

คุณค่าของชีวิตสตัว ์ 

ผูใ้ชส้ตัวต์อ้งใชส้ตัวเ์ฉพาะกรณี 

ท่ีไดพ้ิจารณาอย่างถี่ ถว้นแลว้ว่า

เป็นประโยชนแ์ละจําเป็นสูงสุด

ต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของ

ม น ุษ ย แ์ ล ะ ส ตั ว แ์ ล ะ /ห ร ือ

ความกา้วหนา้ทางวิชาการ และ

ไดพ้ิจารณาอย่างถี่ ถว้นแลว้ว่าไม่

มีวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสมเท่าหรือ

เหมาะสมกว่า 

 4แนวทางปฏิบติั 
 

      ๑.๑ ผู้ใช้สตัว์ควรใช้สตัว์เฉพาะในกรณีที่ จาํเป็นสงูสดุ หลีกเล่ียงไม่ได้

หรือไม่มีวิธกีารอื่ นที่ เหมาะสมเท่าน้ัน ไม่ใช้สตัว์อย่างพรํา่เพร่ือ ทั้งน้ี

ผู้ใช้สัตว์ต้องยอมรับและตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์และ

ศีลธรรมตามหลักศาสนา  
 

 ๑.๒ ก่อนการใช้สัตว์ ผู้ ใ ช้สัต ว์ ต้องศึกษาข้อมูล  หรือเอกสาร                 

ที่ เกี่ ยว ข้องกับงานน้ันอย่างถี่ ถ้ วน  และนํา ข้อมูลที่ มีอ ยู่แ ล้ว                 

มาพิจารณาประกอบการศึกษา  ทดลอง  เ พ่ือให้การใช้สัต ว์                 

มีประสทิธภิาพสงูสดุ 
 

๑.๓ ก่ อ น ก า ร ใ ช้ สั ต ว์  ผู้ ใ ช้ สั ต ว์ ต้ อ ง นํ า เ ส น อ โ ค ร ง ก า ร ที่ แ ส ด ง ถึ ง แ ผน ง า น แ ล ะ ขั้ น ต อ น 
การใช้ พร้อมทั้งเหตุผลความจาํเป็นและประโยชน์ที่ จะมีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์หรือสตัว์ 

และ/หรือความก้าวหน้าทางวิชาการและข้อมูล หลักฐาน หรือเหตุผลที่ แสดงว่า ไม่มีวิธีการอื่ น                 

ที่ เหมาะสมที่ จะนาํมาใช้ทดแทนได้ในสภาวการณข์ณะน้ัน 
 ๑.๔ เม่ือสิ้นสุดการใช้สัตว์ผู้ใช้สัตว์ต้องดาํเนินการให้สัตว์ตายอย่างสงบ กรณีที่ จาํเป็นต้องให้สัตว์น้ันมีชีวิต 

อยู่ต่อไป ผู้ใช้สัตว์ต้องแสดงเหตุผลความจําเป็นและระบุวิธีการเล้ียงสัตว์ให้ชัดเจนไว้ในโครงการ                 

ที่ นาํเสนอต่อคณะกรรมการของสถาบันทุกคร้ังก่อนที่ จะดาํเนินโครงการและต้องรับผิดชอบ เล้ียงดูแล

สัตว์น้ันเองโดยไม่ใช้สถานที่ หรือทรัพย์สินขององค์การโดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องไม่ปล่อยสัตว์กลับคืน               

สู่ธรรมชาติ 
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แนวทางปฏิบติั 
๒ .  ผู ใ้ ช ส้ ตั ว ต์ อ้ งตระหนกัถ ึง

ความแม่นยําของผลงานโดย

ใชส้ตัวจํ์านวนนอ้ยท่ีสุด 
 
๒.๑ ผู้ใช้สัตว์ ควรศึกษาและพิจารณาข้อมูลด้านพันธุกรรมและ

ระบบการเล้ียงสัตว์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ

การวิจัยและการใช้สตัว์  

 

ผู ้ ใ ช้ ส ั ต ว์ จ ะ ต้ อ ง คํ า นึ ง ถึ ง

คุณสมบัติทางพันธุกรรมและ

คุณสมบัติทางสุขภาพของสัตว ์ 

ท่ีจะนํามาใช้ ให้สอดคล้องกับ

วตัถุประสงค์และเป้าหมายของ

การใชส้ตัว ์เพื่ อใหม้ีการใชส้ตัว์

จํานวนท่ีนอ้ยท่ีส ุด  และไดร้บั

ผลงานท่ีถูกตอ้งแม่นยาํมากท่ีสุด 

 
๒.๒ ผู้ใช้สตัว์ ควรเลือกใช้ชนิดและสายพันธุข์องสตัว์ที่ มีคุณสมบัติ

ทางพันธุกรรมตรงกบัวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานวิจัย 

และใช้สัตว์จาํนวนน้อยที่ สุด ที่ จะให้ผลงานถูกต้อง แม่นยํา 

และเป็นที่ ยอมรับ โดยการใช้วิธกีารทางสถติิคาํนวณหาจาํนวน

ตัวอย่างที่ เหมาะสม 
 

 
๒.๓ ผู้ใช้สัตว์ ควรเลือกใช้สัตว์จากแหล่งเพาะขยายพันธุ์ที่ มีประวัติการสืบสายพันธุ์ และมีคุณสมบัติ              

ทางพันธุกรรมคงที่  มีข้อมูลทางด้านพันธุกรรมและระบบการเล้ียง และพร้อมที่ จะให้บริการได้                 

ทุกรูปแบบของชนิด สายพันธุ์ เพศ อายุ นํ้าหนัก และจํานวนสตัว์ ตามความต้องการของผู้ใช้สตัว์              

อย่างต่อเน่ือง 
๒.๔ ผู้ใช้สตัว์ ควรเลือกใช้สตัว์จากแหล่งที่ มีการเล้ียงด้วยระบบใดระบบหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

๒.๔.๑   Strict Hygienic Conventional    

๒.๔.๒   Specified Pathogen Free   

๒.๔.๓  Germ Free   

๒.๕ ผู้ใช้สัตว์ ควรนาํสัตว์ที่ ไม่มีประวัติการสืบสายพันธุ์มาใช้เฉพาะในกรณีที่ จาํเป็นซ่ึงตรงกับวัตถุประสงค์

หรือเป้าหมายของการศึกษาวิจัยเท่าน้ัน 
     ๒.๖   ผู้ใช้สตัว์ ควรเลือกใช้วิธกีารศึกษาวิจัย วิธกีารเล้ียงสตัว์ วิธกีารปฏบิัติต่อสตัว์ การวางแผนการวิจัย และ 
             การวิเคราะห์ผลการวิจัยที่ ถูกต้องทั้งทางเทคนิคและสถติิ 
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นวทางปฏิบติั๓. การใชส้ตัว์ป่าตอ้งไม่ขัดต่อ

กฎหม ายแล ะน โ ยบ า ยก า ร

อนุรกัษส์ตัวป่์า 

แ  

.๑ ผู้ใช้สัตว์ ควรใช้สัตว์ป่าเฉพาะกรณี 
าร 

.๒  ผู้ใช้สัตว์ป่าในการศึกษาวิจัยจะต้อง 

 
๓

 

ก า ร นํ า ส ตั ว ป่์ า ม า ใ ช  ้ ค ว ร

กร ะ ทํา เฉพาะกรณี ท่ีมีความ

จําเป็นต่อการศึกษาวิจัย โดยไม่

สามารถใช้สัต ว์ป ร ะ เภท อ่ืน

ทดแทนได ้และการใชส้ตัวป่์านั้น 

จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและ

นโยบายการอนุรกัษส์ตัวป่์า 

     ที่ จาํเป็นอย่างย่ิงต่อการวิจัยที่ ไม่มีวิธีก

      อื่ นหรือใช้สตัว์อื่ นทดแทนได้ 
 
๓

       ปฏบิัติตามบทบัญญัติของกฎหมายและ 
       นโยบาย การอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่าง 
       ครบถ้วนและเคร่งครัด 
 

 

 

 



 7 

แนวทางปฏิบติั 
๔.  ผูใ้ชส้ตัวต์อ้งตระหนกัว่าสตัว์

เป็นส่ิงมีชีวิตเช่นเดียวกบัมนุษย ์ ๔.๑  การขนส่งสตัว ์หน่วยงานที่ มีการใช้สตัว์ทดลอง และหน่วยงาน               

ที่ เพาะเล้ียงสัตว์ทดลอง ต้องร่วมกันจัดการให้มีผู้รับผิดชอบดูแล            

ให้การขนส่งสัตว์ทั้งทางบก ทางนํ้า หรือทางอากาศ มีผลกระทบ             

ต่อสวัสดิภาพและสุขภาพของสัตว์น้อยที่ สุด และให้สัตว์ได้รับ               

ความปลอดภัยมากที่ สุด (โดยให้มีระบบควบคุมอุณหภูมิ ระบบ

ระบายอากาศ ระบบป้องกันการติดเช้ือ ภาชนะบรรจุสัตว์ที่ แขง็แรง

ม่ันคงป้องกนัสตัว์หลบหนีได้ และมีพ้ืนที่ ให้สตัว์เคล่ือนไหวได้ตามที่

กาํหนดไว้ในมาตรฐานสากล) 

 

ผูใ้ช้ส ัตว์ต้องตระหนกัว่า สัตว์มี

ค ว า ม รู ้ สึ ก เ จ็ บ ป ว ด แ ล ะ มี

ค ว า ม รู ้ สึ ก ต อ บ ส น อ ง ต่ อ

สภาพแวดล้อม  เ ช่น เ ดียวกับ

มนุษย ์จึงตอ้งปฏิบติัต่อสตัวด์ว้ย

ความระมัด ร ะวัง ทุ กขั้ นตอน

นบัตั้ งแต่การขนส่ง การใช้วัสดุ

อุปกรณ์ในการเ ล้ียงสัตว์ การ

จัดการสภาพแวดลอ้มของสถานท่ี

เล้ียง เทคนคิในการเล้ียง และการ

ปฏิบัติ ต่อสัตว์ โดยไม่ให้สัตว์

ไดร้บัความเจ็บปวด ความเครียด 

หรือความทุกขท์รมาน 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๒    การจัดสภาพแวดลอ้มของสถานท่ีเล้ียงสตัว ์ต้องสามารถป้องกันการติดเช้ือ มีการควบคุมอุณหภูมิ 

ความช้ืน การระบายอากาศ แสง และเสียง ให้คงที่  และเหมาะสมกับความต้องการของสัตว์แต่ละชนิด ไม่สร้าง

ความเครียดให้แก่สตัว์ 
๔.๓    วสัดุอุปกรณเ์ล้ียงสตัว ์

๔.๓.๑    กรงหรือคอกเล้ียงสัตว์ ต้องแขง็แรงม่ันคงเพียงพอที่ จะป้องกันสัตว์หลบหนีได้และถูกต้อง

ตามมาตรฐานสากลที่ กาํหนดไว้สาํหรับชนิด ขนาด และจาํนวนสัตว์ ไม่มีส่วนประกอบที่ จะทาํให้สัตว์

บาดเจบ็และต้องทาํด้วยวัสดุที่ คงทนต่อสารเคมี หรือความร้อนที่ ใช้ในการป้องกนัการติดเช้ือ 
๔.๓.๒    วัสดุรองนอน ต้องเหมาะกบัสตัว์แต่ละชนิด ไม่แหลมคม มีคุณสมบัติที่ ซึมซับนํา้แล้วไม่เป่ือ

ยุ่ย และต้องปลอดจากสารพิษและเช้ือโรค 
๔.๓.๓    สตัว์ต้องได้รับอาหารและนํา้ที่ สะอาดปราศจากเช้ือโรค สารพิษ และสารที่ ก่อมะเรง็ ต้องได้รั

อาหารและนํา้กนิในปริมาณที่ พอเพียงกบัความต้องการตามระยะเวลา อาหารต้องมีส่วนประกอบของ

โปรตีน ไขมัน แป้ง วิตามิน แร่ธาตุและกาก อย่างครบถ้วน เหมาะสมกับความต้องการของสัตว์แต่ละ

ชนิด 
๔.๔    การจดัการ 
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๔.๔.๑   หน่วยงานเล้ียงสตัว์ ต้องเล้ียงสตัว์ตามระบบการเล้ียง แบบ Strict Hygienic Conventional 

หรือ Specified Pathogen Free หรือ Germ Free  ระบบใดระบบหน่ึง อย่างต่อเน่ือง และเข้มงวด
กวดขนัในการป้องกนัการติดเช้ือ โดยดาํเนินการตามระบบดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด 
๔.๔.๒   หน่วยงานเล้ียงสัตว์ ต้องมีสัตวแพทย์หรือนักวิชาการที่ มีพ้ืนความรู้ และประสบการณ ์               

ด้านสตัว์ทดลองและต้องมีพนักงานเล้ียงสตัว์ที่ ผ่านการอบรมการเล้ียงสตัว์ทดลองที่ ได้มาตรฐาน  
  ๔.๔.๓     หน่วยงานเล้ียงสตัว์ ต้องมีข้อมูล แหล่งที่ มาของวัสดุอปุกรณท์ี่ ใช้ในการเล้ียงสตัว์ การป้องกนั 
  สตัว์ติดเช้ือ การควบคุมตรวจสอบสภาพแวดล้อม และการช่วยให้สตัว์ตายอย่างสงบในกรณทีี่ จาํเป็น  
  เพ่ือให้สามารถจัดหาวัสดุอปุกรณด์ังกล่าวได้อย่างต่อเน่ืองและถูกต้องตามความต้องการ พร้อมทั้งต้องมี 
  วัสดุอปุกรณส์าํรอง และหน่วยซ่อมบาํรงุที่ มีประสทิธภิาพ ทั้งน้ีโดยต้องได้รับงบประมาณในการ 
  ดาํเนินการดังกล่าวอย่างเพียงพอและต่อเน่ือง  
๔.๔.๔   หน่วยงานเล้ียงสตัว์ ต้องจัดการกาํจัดซากสตัว์และขยะปฏกูิล ด้วยวิธกีารที่ เหมาะสมที่ สามารถ

กําจัดทาํลายสารกัมมันตรังสี สารพิษ และเช้ือโรค ไม่ให้ตกค้าง หรือแพร่กระจายเป็นอันตราย                 

ต่อสภาพแวดล้อม และสขุภาพ 
 

 

 
 

๔.๕    เทคนคิในการปฏิบติัต่อสตัว ์
๔ .๕ .๑ผู้ใช้สัตว์ ต้องกําหนดแผนงานและวิธีการปฏิบัติ ต่อสัตว์อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับ 

มาตรฐานสากล ไว้ในโครงการอย่างชัดเจน 
๔.๕.๒ ผู้ใช้สัตว์และพนักงานเล้ียงสัตว์ ต้องปฏิบัติต่อสัตว์ด้วยความเมตตา ไม่ทาํให้สัตว์ได้รับความ

เจบ็ปวด หรือเกดิความเครียด ในกรณีที่ ไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ ต้องแสดงเหตุผลทางวิชาการที่ ชัดเจน

ว่าไม่มีทางเลือกอื่ นแล้วและต้องระบุวิธีการบาํบัดหรือลดความเครียดและความเจบ็ปวดที่ เกดิขึ้นไว้ใน

โครงการที่ เสนอต่อคณะกรรมการของสถาบันไว้ด้วย ทั้งน้ีการใช้สัตว์ควรสิ้นสุดลงก่อนที่ สัตว์จะได้รับ

ความเจบ็ปวดจนถงึตาย 
๔.๕.๓  ผู้ใช้สัตว์ ต้องเรียนรู้ เทคนิคพ้ืนฐานการปฏบิัติต่อสัตว์และมีความชาํนาญพร้อมในเร่ืองต่างๆ 

ดังน้ี 
๑) การจัดและควบคุมสตัว์ 
๒) การทาํเคร่ืองหมายบนตัวสตัว์ 
๓) การแยกเพศ 
๔) การให้สารทางปาก ผวิหนัง กล้ามเน้ือ เส้นเลือด ฯลฯ 
๕) การเกบ็ตัวอย่างเลือด อจุจาระ ปัสสาวะ ช้ินเน้ือ 
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 ๖) การทาํให้สตัว์สลบ 
๗) การทาํให้สตัว์ตายอย่างสงบ  
๘) การผ่าซากสตัว์ 

 
 

 แนวทางปฏิบติั 
๕. ผูใ้ชส้ตัวต์อ้งบนัทึกขอ้มูล

ก า ร ป ฏิ บั ติ ต่ อ สัต ว์ ไ ว ้ เ ป็ น

หลกัฐานอย่างครบถว้น 

๕.๑ ผู้ใช้สตัว์ต้องดาํเนินการตามวิธกีารที่ เสนอไว้ในโครงการอย่าง

เคร่งครัด  
๕.๒ ผู้ใช้สัตว์ต้องบันทึกหลักฐานแหล่งที่ มาของสัตว์ วิธีการเล้ียง 

ระบบการป้องกนัการติดเช้ือ และสภาพแวดล้อมของสถานที่

เล้ียงสตัว์อย่างต่อเน่ือง  

 

ผูใ้ชส้ตัวต์อ้งปฏิบติัต่อสตัวต์รง

ต า ม วิ ธี ก า ร ท่ี เ ส น อ ไ ว้ ใ น

โครงการ และตอ้งจดบนัทึกไว้

เ ป็นหลักฐานอย่างละเ อียด 

ครบถว้น พร้อมท่ีจะเปิดเผย

หรือช้ีแจงไดทุ้กโอกาส 

๕.๓ ผู้ใช้สตัว์ต้องทาํบันทกึทุกคร้ังที่ มีการปฏบิัติต่อสตัว์ 
 

 

 

 

 

การกาํกบัและดแูลใหผู้ใ้ชส้ตัวป์ฏิบตัติามจรรยาบรรณการใชส้ตัวเ์พ่ืองานทางวิทยาศาสตร ์

๑. ระดบัองคก์าร 

 ๑.๑ องค์การที่ มีการใช้สตัว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิต  ชีววัตถุ ควรมีคณะกรรมการ

อย่างน้อยหน่ึงชุด เพ่ือรับผดิชอบและจัดการในเร่ืองการใช้สตัว์ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณการใช้สตัว์

ฯและแนวทางปฏบิัติที่ กาํหนดไว้ 
๑.๒   คณะกรรมการควรประกอบด้วย กรรมการบริหารขององค์การ นักวิจัย และบุคคลภายนอกวงการ

หรือนอกองค์การ อย่างหลากหลาย  
๑.๓   หน้าที่ ของคณะกรรมการ  มี ดังน้ี 

๑.๓.๑ กาํหนดรายละเอียด แนวทางปฏิบัติในการใช้และการเล้ียงสัตว์เพ่ืองานวิจัย งานทดสอบ งานสอน 

และงานผลิตชีววัตถุ ให้สอดคล้องกบัจรรยาบรรณการใช้สตัว์ฯ  
๑.๓.๒  พิจารณาโครงการที่ มีการใช้สัตว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ               

ที่ มีผู้เสนอ ทั้งที่ ต้องการจะดาํเนินการภายในหรือภายนอกองค์การ โดยเฉพาะอย่างย่ิงโครงการ

ที่ ต้องการดําเนินการภายในองค์การ และนําเสนอต่อผู้บริหารองค์การ เฉพาะโครงการ                 
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๑.๓.๓ ติดตามกํากับ ดูแลการใ ช้สัต ว์ ใ ห้ เ ป็นไปตามแผนการปฏิบัติ ต่ อสัต ว์ โดยถูก ต้อง                 

ตามจรรยาบรรณการใช้สตัว์ฯ 
๑.๓.๔ จัดการให้หน่วยงานเล้ียงสัตว์ดําเนินการอย่างมีมาตรฐานตามที่ กาํหนดไว้ในจรรยาบรรณ            

การใช้สตัว์ฯ 
๑.๓.๕ สนับสนุนและผลักดันให้หน่วยงานเล้ียงสัตว์ได้รับงบประมาณเพียงพอในการดําเนินงาน                

ให้สอดคล้องกบัจรรยาบรรณการใช้สตัว์ฯ 

๑.๓.๖ จัดให้มีการสอน การอบรม การประชุมทางวิชาการ เพ่ือให้และเพ่ิมพูนความรู้ เกี่ ยวกบัการใช้

สตัว์แก่นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย  นักวิทยาศาสตร์ที่ ใช้สัตว์ และพนักงานเล้ียงสัตว์ เพ่ือให้

สามารถดาํเนินการตามจรรยาบรรณการใช้สตัว์ฯได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
 

 

 

 

 

 

๒. ระดบัชาติ 

 ๒.๑ สํานกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ ควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดหน่ึง เพ่ือกาํกบัดูแลส่งเสริมและ

สนับสนุน ให้การใช้สัตว์เพ่ืองานวิจัย งานสอน งานทดสอบ และงานผลิตชีววัตถุ ของทุกองค์การ 

เป็นไปตามจรรยาบรรณการใช้สตัว์ฯ และแนวทางปฏบิัติ โดยมีหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

๒.๑.๑ มีอาํนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อเทจ็จริงภายในองค์การ กรณีที่ มีการ
ร้องเรียนจาก ประชาชน สื่ อมวลชน วารสารที่ ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ และแหล่งให้

ทุนอดุหนุนการวิจัย 
๒.๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ใช้สัตว์ องค์การที่ ใช้สัตว์ทั้งภาครัฐและเอกชน 

ปฏบิัติตามจรรยาบรรณการใช้สตัว์ฯ อย่างเคร่งครัด 
๒.๑.๓ สนับสนุนและเสนอแนะแก่องค์การ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ ใช้สตัว์ ในการกาํหนดรายละเอยีด

และแนวทางปฏบิัติสาํหรับการใช้และการเล้ียงสัตว์เพ่ืองานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และ

งานผลิตชีววัตถุ ขององค์การ ให้สอดคล้องกบัจรรยาบรรณการใช้สตัว์ฯ  
๒.๑.๔ แก้ไขปรับปรุงจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯให้เหมาะสมกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ความเปล่ียนแปลงทางสงัคม และขนบธรรมเนียมประเพณขีองประเทศ  
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๒.๑.๕ ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆที่ ใช้สตัว์ จัดการประชุมสมัมนา อบรมวิธีการเล้ียงและ
วิธกีารใช้สตัว์ ตามจรรยาบรรณการใช้สตัว์ฯ  

๒.๑.๖ ประสานงานกับสาํนักงบประมาณ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณ ให้ได้

รับทราบถึงความสาํคัญของการดําเนินงานตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ เพ่ือส่งเสริม

สนับสนุนด้านงบประมาณให้เพียงพอแก่การดาํเนินงานอย่างมีประสทิธภิาพ  
๒.๑.๗ ประสานงานกับหน่วยงานที่ ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ให้พิจารณาให้ทุนอุดหนุนแก่โครงการที่

ผ่านการเหน็ชอบจากคณะกรรมการของแต่ละองค์การแล้วเท่าน้ัน 

          ๒.๒  กองบรรณาธิการของวารสารท่ีตีพิมพผ์ลงานวิจัย ควรกาํหนดให้ผู้ส่งบทความหรือผลงานวิจัย             

เพ่ือพิมพ์เผยแพร่ จัดส่งต้นฉบับพร้อมด้วย  ข้อมูลที่ แสดงความชัดเจนทั้งด้านพันธุกรรมสตัว์ จาํนวนสตัว์ที่ ใช้ 
วิธีการเล้ียงและเทคนิคการปฏิบัติต่อสัตว์ รวมทั้งเอกสารแสดงหลักฐานการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ              

ขององค์การให้ดําเนินการวิจัยได้มาด้วย และควรรอการตีพิมพ์ไว้ จนกว่าผู้ส่งบทความหรือผลงานวิจัยจะ                 

ส่งเอกสารแสดงหลักฐานว่าได้ปฏบิัติถูกต้องตามจรรยาบรรณการใช้สตัว์ฯมาให้ครบถ้วนแล้ว 
 

 

 

 

 

 

คณะทํางานร่าง  “จรรยาบรรณการใชส้ตัว”์ 
(แต่งตั้งเม่ือวันที่  ๒๓ กุมภาพันธ ์๒๕๔๒) 

 
ดร.ประดน   จาติกวนิช 
รศ.นพ.เมืองทอง  แขมมณ ี
ศ.ดร.ชุมพล  ผลประมูล 
ดร.อดุม  จันทรารักษ์ศรี 
นายโรเจอร์  โลหนันทน์ 
นางเลียวนี  เวชชาชีวะ 
นายธเนศ  ต่วนชะเอม 

ดร.ปัทมารัตน์  กุญชร ณ อยุธยา 

นางทศันีย์  ธรานนท ์
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555 

 ระเบียบ มธ. ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับ

จากเงินงบประมาณแผ่นดนิ พ.ศ. 2549 

 ระเบียบ มธ. ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับ

จากเงินงบประมาณแผ่นดนิ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 

 ระเบียบ มธ. ว่าด้วยศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ 

พ.ศ.2554 

 ระเบียบ มธ. ว่าดว้ยกองทุนวิจัยของคณะ พ.ศ. 2555 
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...,..,t .<:1, <U 1 'JI_j "'> .Q IIJ I I ~ 'i Jl 

'W1'W1'1f19l'll ~11fll'j 911 1~fll'l f.! !llfll'l'll'll'l~ 1'\J <li'J~ll <;:::111'\J flff'j::: (Peer Review) 1111111'; l'l'U'IJ 'W ~::fl~ 'W :i! 1'\J 'Ufll,jl'l 

.a Yl •d 
l'l'1fll'l11';fll11fll'l111 

J' .. " ~ "' .; ~ i ~ ~ .. ~ .-~ ~ 
"l!1'W 'llfl\jl'll'l'1fll'l" 111J1VfJ~ :i! 1'\J'Ilfl\jl'l fl'W Ill 'W 'YII'JfllJ'j 1J 'W 'j ::<IU'W 1 'W 1'll19l 'll ~ I~~ 'jlJfll'j'j lJ'jfl~ 

~1mhir n~ 1u i'u <; v~11 191 <; l!1'WU l'l::tl <; ::LiJ u fJWfl1'1'lfl1'jfffl'l;l 1 ( l'l'11tl' .) 

dl Ql i!!J.J"' 4 Ql 0 ~ ,. .d. .d t 
"Impact Factor" 111111'JfJ~ <l'lf'W'll1<lfJ!llfll'l'l'llfl~11';l'l'l1'li~1~~1'W1'WflH l<lfllj:ll'li'J'I'l1J'I'lfl111J 'W 

• 
11<; l'l'11 iJ u ~::: 1 ~ i'ufm V'1~ 6~ 1 uu9im:il 

• !II " dl .,. Ql ""' 4 
"fl1';11'li'JU'I'lH1'Wl'l'';1~l'l'nfl" 111111'JfJ~ fll'j ll'li'JU'I'l<; 1 <lfffll'j~<l'W'YI'; 'jfffll'j (Exhibition) 111flfll'j 

~<I Ul'l'l'l ~ (Performance) ~~I i'Ju fll';U 1Ll'l''IJ fli-IM1'W 11l fl~ ~,j <;::: ~1;1§ 'l'll~ffl'ltl:: <l'WI'l1 fll'j u l'l'<l~ ~ 1i'J 'WI'lM1'W 

i'lf1fll'j (u vm 11 uv ~1n~1u 1 ~u) ffl'l'11i n w::: 111 vmimi'111111 1 v 1 <~viinmi <~ m<;tl 1 mu v 1 u <;::~U'll19i111v . ' 
'W1'W 1'li1W miNI i'lu 1 ::uuul'l::: 1i'!u iii fll'j ~ vv11 i'u 1 u 1~i'll1;iw u l'l:: ii nutl1::d:iu fltu fl1'1lfl~Hl'l ~11.1 ~ll'li'JU vri 

' 
il ,...... ""' 

'llfl <'i J'l';fl'1;11fll';9J11J'j:;IUVU . ' ' 
11r vii fll'j u~ i' fl'l;l 1m<; 1 M'1i'l u 1 tlm11muvu il Ul'l:: 1 'fl'jj !l1u 1~ vvntl <; ::mtr111 vthff' ~ 

11111i'l'lflltlff l~fl11~11tlflLfltu'l'i'm<;,JfiiJ9li'fi'ltJU 'l tl911m::IUVUll ~ 
' ' . 

tum Ill 'iiiiiJ '1J111fl1'j ~m 111 1iii'J 1n unutl fiu9ll'l111 <;::: 1u ouil 1M' vii n1 miih i'lu f1iJ ~~ u 

111111'1 "" 

flw::m ';11flU u1111 <; ~ 1u i~v 
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..:! .. .... .! 
1~u~6~flUl~t16~~~u 

(.,) 6nmm~ d'luul~1i1Um1~ml 

(tm) 16~6nnn~~~M1~~omtmvlM'r1lri~~ull¢11uml11lv l~U16~Ul~li1Um1~ml • 

~ .... A, t/,<!t-p,., ""' Q,.O " ...... tl 114 
1~11 u1~1i1U'fffll61~111Jl1!61jll'V1U lj'Vll~tJ!ll(\liJ'Vll~'ff1'111'ff~fl~f'!1'ff9ll ~'tjlll!f'!1'ff911 1'V11!1f'!1'ff911llll~l'Vlfl U lll! 

1wnf'!1ffflff('llfil'l'l ~1U1U'ff1'111ll~ 'llltnu 1m nu ~ii1mllm1~1nlJmhunM16'ffmuu~iitmn~Mlin l urm11lv 

l1l6 ~!! '11 u ~ii1u 1Unllff1U n'l'!l'l'l~ffu m~iltyty1U ll ~ u ~!'1'11~1'ff1l1 flill1'16 ~u 'I'IU ~ii 1U 1Un11 n 6~flll~l1l6 

~ll'VlU 1~unn~m1 
-· Sf ' 

i M' oil m m~ u~ ~~ ~ ~m ~tJ W(Wi'l'l N'ffl'111 tl' ~nuf'!1'fffl f u '4"" Uf'!1'ff9l { 1'11111f'!1'fffl fm1~ 
• 

mn1u 1ll61'1111lf'fl'ffflf'ff'llfll'l'l 'ff1'111ll~'11ltnu 1m nu 1~v1M'1hn~•'ilH•'ilmnJ~ 1m il u~m• Mi'~mm~~~~iM' • 

>lm~luMti~1¢16n 

(d) ~iilmvm1rl111'm1u~~m1m111lv t~unn~rmull~lll'll1'tjm1 tm~iumtil~tilu'ff~ml 
• 

6nnn~iim11u~~~~'ljfllllm lurl111'm1u~~m1m111lv6n '11ltnu 1m nu ~~u ~·Jhmll'll1'tjnll 'l¢1 

... 0 'J) ....~ .... .! 
nw~nn~m1~61U1~MU1'V19l~u 

(.,) FhMU~U 1uml! l'lhMmU Ull~UU1'Vll~n1l11lll'll6~~m1'11111JiiJ9lll6~ilU1:~~lJU 

(tm) 'il•11 1111 1l91'1'h~~u 1 ~ mw ¢1lu m111l m'ffu o~6'fftl1~M11'11v1li v 
""' QJ ""' 4 ""' _, 1 ' 4 , .. (.,) 'l'lill1!lllil~'ffn~~U1~m!llil1n!~UnO~lJUl116!~U~llul~ U'lfUilltlt16~'1'JU !'1'16 l1n11 

'ffU~'ff'tjU 1m ~nn11lvu1~ll1'V1~1~ "1 '116~~hu11lu'llo~~m1'1111lll'v 1~6lM'm1 'ffu~'ff'tjm1~1ll~ll~lu11lv~t~u 

9lll6~~U'ffU~'ff'tjUn11l~VU'I'I':i~ll~lU11lu~N "] Ull~l~Ol~UrllL,r~11JLUml~~mmo~lJUM1o911~fl11~ 
_, ' " ~ 
Ul~'ff~fl'IJ6~1jtl1illfl 

• 
(d) ltil11!1111l9l~~ llnlnmm~flln~nmhwu~1U'II6~f'!U~fl11~!l'iutnf'f'Vll~1'!flnl1 • 
(&:) 9i~9ll~U1:tilu~ll1 m ~nn11lv~'l¢111lm11l~'ff1H1JU1:mw 

' . .,. 4 ,...., " 
(b) 'l'l~ll!llll'ffUO!'I'l6U91~9l~fl!li~OUm1~nl1911~'116 .d . ~ 

• 
(~) 1l~'1111111~1U~llm1~1!WU~1U11lu'll6~lJl111'11111ll'm'ffU6~6'fft11~l111'111Jlliu'I'JfiffUiJ~1JU1~~1!11 

(.d) ui)u9iwQ'1~~U~l~u1.u'6~n1ln1l'ffU1J'ff'tjU~lU11lu911lJ~Onn111J~~6~Mmll 
" '116 .,: flW:61jm1~m1 

1M' oiim11J ~ 1 ~v.u'm'ffu V'll6~fl w~nn ~m1 iJ ii1u 1 ~u~~ i~ n w: ou n 11 ~ml!~6'it ~11 1111nn • 
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11lJ1'1 (iJ) 

"''"'' ""' Q.l " fl~~'IJlJ1~VlJ1111'YlVltWli~~lJfflffm 

• 
~~ .,o nn~>JI'l~tm~1~mh~tr~fi'll~~fl~~'YllJ 

• • 
1 ..r ~>11'1 ~ "fl~~'IJ u 1 ~v:JJ m1'Yl v1li' Vli n:JJffltf~ {" 1 ~wii 1~ IJ 1h ~ ff ~ t1 ~~ii 
(.,) t~~ffUlJff~ u 1M'iinm'hn1u~llJ 1~u1 lJ~1u.i1~ 'l ~iitJWfll'I'IUtl~ 1~lJlA1JlU~l:JJlJ 1vml1 

u tl~u u 1m~ fl n 1~ 11'11 ~~ :JJ'Ill1'Ylmli' v 

(i<D) t~~ tru lJ ff~ u l..riinwwmu lflW 1 ~ m!u .,~ u n1~ V'IJ m ~~lJ t..riiml:JJ{ fl11:JJ ff1:JJ1~ t1 1 u m ~ 
tfflJ~ 1m~fl1~ flltWlJ 1m~nn 'thtru~~1lJ1~v Utl~Uff1~l11U11tl~'IJlJffUlJff~lJ~lflfl1VlJ~fl 

("') t~ ~tru lJ ff~ u u., ~ ri ~ t tr1:JJ 1 M'iitru vm1:JJ t i'lwiiffm~ 1'111fl1~ 1 u ~ 1u.i1~ 'l 
(d) t ~~ffu lJ tflJ lJ 1M' lJ fl m m hi 'W lt fflJ ~ NM llJ1'111 fll~ u t1:: Ntl ~llJ i~ 111 lJ .i1~1h ~I'Yiff 

' ' 
(c'l) t~~ffUlJff~lJ 1 M'iim>~l~u n1~v ~,/1v1~v Utl~lJfltllmffulJff~lJnlJi~v t~~ 1-K'tfi>Jml:JJ 

fltl~~l'l1 lumn'h1~v 
4 Q,l 0 ... " ... """"" (b) l'l'l~fflJlJff~lJfll~~ll!lJlJfll~'lllJ ~~Vlin:JJfll~ 1~V 

V liJV """""" 
'IJ~ .,., ~1V !~Utl:::'Yl~'VWfflJ'IJ~~fl~~'YllJ 

~ 1v 1 ~~~ t1 ~ 'Ylf'l'lvifu 'II~~ n~~'YllJ u ~ ~ fl~lJ~ 111 
' 

(.,) !~lJ ~ ~ 11~ lJ ~ 1 fl:JJ m 1'1'1 Vlli' v 1 >1 V:JJm 1'Yl v1li' v ~~~>1m~~ lJ U 'i ~:JJ 1\Ut ~ ~t i'Ju ~ lJU~ ~ lJ 1\U ~ llJ 

i~v1:a.l~~vn·h~~l1!'1~"' 'll~~~lJflltwunn'll~~~lJU~~lJlW~1V~1V~1m1vHI'Il~~:JJ'Il11'Ylmnv 

(l<o) l~lJU tl~'Yl f 'I'IVlflJ ~ ffflllJ 1111'1'1 Vlli'V~lJ 119\1 ..r UllJ lfflJ'YllJ fl~4'YllJ 
' ' 

... Q.l """" d.::~ !J) ..,. Gj " 
(.,) l4lJUtl::'YIJ'I'IVfflJ'Yl:JJI"'m~1fl !11fl~~'YllJ . ' 
(d) t~lJ'IJU1~v~1~flJtiwm::>J~flNtlm:JJ~~ ""b 

(c'l) l~lJ111~NtlU~:: 1V'JIU~lJ1'1 VlJtftfl~lflflljtl~'IJlJ'Il~~fl!H'VjlJ 
(b) t~u111~Nmh:: 1v'llu~u 'l 
y ' 
'IJV .,(g, ~1V~1V'IJV~fl~~'I_JlJ 

~1V~1V'IJ~~flV~'YllJ U'i:::flVlJ~1V 
' 

(.,) t~lJ'Ylu1~v~l:JJ 1m ~fll~~ 1~flJ~u119i~lfltlW:::fln:JJfl1~ 
' ' 

(l<v) t~lJ~141tJ 111m~u ff:JJlJlfJW~l:JJ 1 tl~ ~fll>~ U(flJv~11~~1flflW:::m~:JJfl1'i 
(., l t~util 1 ~~1v 1 u m~ ~>lff:JJ:JJu 1 ~flvhR ~Vim~ 111~11~tr1~'YIN1'111fl1'l111~~~vtgflm~wmf 

I Sl I Sl Sl I 

I Y/ VII"'IJU l'l-i l"'tl41lJ i ~ 1J t u IJU ;-::: 'II:JJtlW::: m ~ lJ m~ u n::: fl w:: VlJ m ~ lJ fl n n 1 ~ f lJ mm.J~ Ill 4 ~1m :::tu IJlJU th~ NVl 
' ' 

u7 fl1lll11~1'Yl Vl fl'i ~1lJ i'i4tllt~lJ 'Yll ~'11~4~ u1 fl1l1111 ~1 'YI Vl m 1 >JIJ 1 ~ f lJ ~~119\ ~lflflW:::fl ~~ lJfll'i 

-· -·· --· --· --- --·---
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(d) 11mh l'*~1vl wmm1m'ifllNlJW 

( &: ) 11w fi 1L '*~1V L 'W fll'i i 1hl11 'ff'W U HM1W 1'111fll 'i'f1 ~ Vf·HNlW 1;) V L 'W l1i mh ~I 'VI ff 

(b) 11wfi1 1'*~1v1wm'i~mTn1;iv tl•Jhv1;iv u<l~'lJ!ll11fl'i'ffU'lJ'ffww~1w1;iv 1~u iMin~m1lJ!l~u~i'l• . ' ' 

( c:>) 11w fi1 1 '*~ 1 v 1 w m 'i ~ li'W w fll'i ~ 1w ~1 mm lJ m'i1;) v 

(.d) 11Wfi1L'*~1V~llJ'l\il!;ph~'ff ~fl'IJU~~'lJ1~111 

'f1lJ1~d 

f11'i 1M 'IJ'W ~~ uml' 'lJ'fflj w ~ 1 w 1;) mm~ f11'i~WJw 1~ nh ~ ~ll 1 

.flu """ 1.h~lfl'Vl~1W1;iv~!ll~ i~~'lJI1W'Vl'W 'ffU'lJ'ff'W'W 
; ; . . . 

~1w1;lmm~~?li'W1ff~'lh~~ll1Vi~~M~'lJf1l'i'ffU'lJ'ffljWI1wlJwLw'f1m~il u'li~uuni~!l'!w d 1h~lfl'Vl i~uri 

(<i>) ~1w1;iv-ff1'f1~'lJUf11;iviwlmi 

(lril) ~1w1;lm.h~ltl'Vl~1hl 

(..,) ~1w1;lm~!l~WJW1~nh~~ll1 

(d) ~1w1;iv'ffmuw 

.flu .,d mimnwcn~1 'l'll1wmmu'lJ'fftlW~1w1;iv 
I " I S/ 

nw 1;ivVi ~~ 'l~~'ll m 'i 'ffU 'll'fflj w 11 w 'll w 1 w Mm~il ~~ ¢1 u~ 1h1 flll w ~Vi -ff1fity~ ~.; u i 'll il 
.d <II !JI ""'Q.l .d. I Ql 

( <il) lJ'f11'1J!lll<l~ 'IJU'lJ I 'IJ\11 fll'i 1 ~ V'VIU W W U'W lll1~'11~1 ~W 

(Ia>) 'ff!l~ll~ U~ n'll'W 1V'll 1VII<l~ II W 1'Vl Nf11'i1;) V'IJU~lJ'f111'Vll.ll tl V 

(..,) iimn'ff1'i~1~V~~H1 wnmi'w11111;iv 

(d) 1l'lw~1w1;iv~il'l~li'Jw 1m ~m'i1;iv'f1~mhwmi~'llu~ 1m ~nn1;lv~~ 'l~r'llm'i'ffU'll'ffljW . 
Q I ,:!I I .d 

'Vl1~f11'ii~W~1flll'f1<l~U'WU1Jl~'W!li'WI.I~ 

( &:) 11'1 w ~ 1W 1;) 1J~Iil1'f1 t1 fllfl\\1 cnm 'Wl~, w u.i <I~ ll'i ~lfl m 1W 1;) 1J\111)J ~ fl1 'f1 w ~Hi w -11 !l "'&: 

v" .o!:l.:i/ !}!.d. 

'IJU "'b 'IJU "'"' 'fl'iU'IJU <i>.d lll1111\ilfl'i\\l 

.flu .,&: t]\\1 'fflJU91~1 i ll'llu~~~~~ i~~'ll'ffU'll'ffljWI1w 'IJ'W 

(GJ) li'IW1Jil<llfl'i'IJU~lJm1'Vll.l1tlV '!~uri !ll~1'iV il1'i1'11f11'i lll1~'WUfNlWlJ'f111'Vl1J1tll.l~~'lJ 

'i1'lff11'j 'f1 ~u'lliju91~1w 1 wlJ 'f111'Vlmt1v 

(lril) ¢Ju~ 'll11i'lwl11'f1'!!11m ~ nn1.0v~w '1 lll1~U~'i~'f11mm1.0v 'f1~Uf1l'i~WJ'Wl~nh~~ll1 

'f1~Ut1i'Nf11'iff~'i11.1~1Wfll'i1oOI.IIIl1~f11'i~WJ'W 1~ nh~~l!j~w '] ~ i~~'ll'IJ'W ~1fN'lJJJ 'i ~lJltllii~W~W 'fl~U 
~'lJJJ 'i ~lJ1tll 'i 11.1~1V~1fl 'i11.1 '[ ~ 'IJU~lJ 'f111'Vlt'Jl tll.l 
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.Yh 1m~rmiA'I'rlv~tlf~n~"' 1m~rm ~~mucrvh 1tl~~rm imi'lA'I'imrtv 1m~rmt~1J'l~m~~~~~~1Jfvvul\'1 
f!v "'b m~ ~1m~u !'1'1JU 1tJ!l! ~m ~'jiilh~tilufivnnw 1m ~rm11lvun~~lh::aiJuNll~1u11lv 

("') i 11' ~1111~1-1 !'l'lJUlfJ!l! ~'YIHfJ!l! :l'li'IJ~~~ilufim!'l'u v 1m ~rm11lv iA'1 t1Hfll7ll~ hitnu "' t1u 

iull't171t11-ln~i1itnu t.o,ooo 1J1'Yl 

(t.o) i11'~1m~uff1JU1tlW~'IJ7~tiluNn~1u11lvi~1m~rmn~i1itnu "'t1u iull't171t1Un~'ll.itnu ' . 
&:,ooo 1J1'Yl 

f!v "'oil -u~~!ll'Yl'llfl~ 1m~m711l'v~1i'IJ un~ 1t17~fll711l'm~v~l'llm~~'IJ7~~11i 

v~ mm~ 1 t111fim l'I'U fl'll v~ t1 w~ m 71Jfll7 ihh m ~ r'i 1'11 u >1 V7 ~Ill 'VI 'II v~ 1 fl7 ~m711l'v~ 1 i '!Jun~ 
1m ~nn11lm~fl~I'IIU1~ ~-u 7~~11 f 'IIU 1>1'\Jfl~t~u ffu UfflJUUn~ ~11411-l'IJU iA'mml111J!111Jl~ff1J 1t1v.Yhti'lu 

-u7~n1ff'llfl~1JM11'Vlvlnv 

f!v "'"' nnr'i1ri1J>Jun1t1Hfll711l'v~1 i'!Jun~ 1m ~m71um~v~I'IIU1~~'1J7~~11ii' 
111't1m~nnJJmni~m'i1J~1u11lv'llv~tl!\!~ t111Jfiv s ihi1m~11U'1~r'i1rimum 1m~nn1uv . . . 

~1 i'!Jun~ 1t17~m7111'm~fl~llllm~ ~'!Jn:~11fA'1v 
y .... o' 9 .,... ""'"" I AI 'llfl GIS Mllll!ll!\!"1'1151'1'11~ &Ufll7l'I'Ulll'l'lJU~1U1~1J!!tlll~u7~!1l'Vl 

"'s·"' ~1u1umi1Mi'tJun11lviuiM1i 
""""' 'J)Q.I ("') f.! I\! l'I'1J1Jtlm'l'll~'llfl~~m'IJU 

!l'lu1Jtln1m'llv~J.Jm1'Ylv1nv Muri v1~mr fi171'1fm7 u<l~'l'lumluum1'Ylmnv~i'u 

71'11m7M1v'IJ~u~~1uiuJJm1'Ylv1nomil.iU'vvni1 b ~~vu ul'iil.itnu &: tl . ' ' 
(t.o) ~l1J'!Juiliv~ul'i~.J~Vimnm1 m ~m711l'v'llv~u n11lviu 1 mii uul'in:::1 m ~m7 1~wVi 

• 
'IJ1n1!1tm~m71uv~v~tl!\!l'I'1JU~~~il 

' 
(n) tl'lum~m)MjvU'n1uvmhiU'vonil &: tl !.wi'm1'1ffl11Mj'v'IJ~u~~1uiu 

1J1111'Ylmnvm'l1iU'vvni1 "'tl U<l:::ii'IJ7:::!'1'um~ruiumnh11lol'ivrdv~rium &: tl11jmt1a'111MU'1~11'111U'1 
• Jl Jl • 

lt17~fl171uvm 'll.iU' vvni1 t.o 1m ~1117 t>Jv-ri~l~!\! 1~1nNn~1uViul\'1tff~~ 'li~il1 M'tl'lu i'!Jt111.1Vimu:::nn1Jflll 

(.,) t~U'Q>1MtJUfll7111'mm:::t~uff1JU1f.!W~1umi111i'tJun1uviuiMI.i tt174m~n:::i1itfiu 

I.ooo,ooo ll1'Vl7:::a:::nn1m71uvil.itnu "'u1>JvuJJ~~1ml'lu t.o ~1>1 fiv ~1>1~"' ~1mrtvMi'tJm7vtJl1~1m~nn 

un:::n>J~ t.o ~1mrlvMi'urm!llJlJ~Nll~11-!11l'o 
(d) t~Uff1JU1fJW~'IJ'1mn 1m~nn11lv 1m~m7<l:::il.itnu .,o,ooo 1J1'Vl 1>JvuJJ~~1mi'lu 

t.> m1 fiv nt1~ G) ~lmriu'hi'ttJnnutJ:iT~1m~nn 1m:::m1~"" ~lmrlui~i'1Jm1UljmJNMllJ1~a 

- -- ---------
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.,5 .t.J ~1u1im~·1 'lll 

(Gl) flln'I"U1lff'IJ'W~1'W1ivi111l ntJ~'l#lli~lu t.J 1l1~1ilY1 ;;ll 
~I " Ql 91 .?1 ""'"" .d. ""' "' ?I y., "" y d .ct 

(fl) u1~1il'Yif1111'Wi'l11 1'\Jll 11J'W f1111~VYI1J111TYIVl!W11JWjf1111'Wi'l11 1'\Jll 'li~1J 

fl111J lhtiru9ivnww~>JJ u 11l1 ~1 Ylff ,., ~ mi'lu ilru11 1 IY1titu'llll ~ 1 ~ ~ 1J 'Ill~ 1111 ~ u l'W 1'111 ~ . . . 
('II) 1l1~111Y1i1 'lll 11'lum11iv~ ~i"1ll'J'W1ff'Wll~'IJl.JlA11JmllJ!'I''WL~ 11!1~!'1'lli'lfl~ll~nmJ ivmv 

. . . 
1m::;nu1m~m11iv'll!l~1Jm1Yitmiv 1'1iu m11ivVi'W'in'W 1imff~1JMlinffm 1imV/vfr~>JJ'Wlflm1vuf 11'lu~u 

• • • 
........ 91 .... 

(t.J) fJW!'I'lJ1JA1\l'l'll::;'\J!l~~11ll'JU 

mtlhi'l u iJ nflm111::; ~ 1J u w ei1 Aftmn ~::; ~v~ih1'1~ v1'Yitnil '1'1 u .fi ~ 'l ~i"1J f111!lljlJ~ 
u~1 ,., ~ll~~ vd1::;,., ·h~m11Jnv1J 11J 1 Wl UA 1 ~1 :Jiv1'111'1J'Illl~M u 111~ 1u 1 u lJM 11'1'1 v1liv 

' . 
("") lM'~1m~UffU1J!'I'UU~l'W1ivl1'1ttl .J~ij 

' 
( fl) ~ 1\J 1\J 1~\J lJI'IM lj U f1111ivu !1 ::;1~\J fflJU lfJW ~1iv L M'1i'Ju i llAllJ,j 1::;fllff'll ll~ 

1Jm1'Yiv1litJ il'lv1::;!l::;n!11fm1ivil-i1ilu 1o> tJ 

('II) 1~v0ivl'hfftyty1i"1ll'JUtl1JlJm1'Yimlivu~111r~lm~u'\li'IMlJUfll11ivM~ll1~U 
" fflJU1fJw0imi'lu "" ~11'1 .r~o 
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 แหลง่ทุนวิจัยภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร 

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา (วสศ.) มีหน้าที่วิจัย ส่งเสริมสนับสนุนการ

ด าเนินการวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยการสนับสนุนทุนวิจัย สร้างนักวิจัยทาง

การศึกษาที่มีคุณภาพ กระตุ้นส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมส่งเสริม

การวจิัย และสรา้งวัฒนธรรมการวจิัยในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

โทร. 0-2288-5882-3 

เว็บไซต์ http://www.obecresearch.net 

 

กรมควบคุมมลพิษ 

มีหน้าที่ในการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากภาวะมลพิษ

รวมทั้งสนับสนุนทุนวิจัยในอันที่จะก่อให้เกดิประโยชน์แกก่ารควบคุมมลพิษในด้านต่างๆ 

โทร. 0-2642-5028 (วิจัยเกี่ยวกับคุณภาพเสียงและอากาศ) 

โทร. 0-2619-2299 ต่อ 2340 (วิจัยเกี่ยวกับสารอันตรายและกากของเสีย) 

โทร. 0-2579-5269 (วิจัยเกี่ยวกับการจัดการมลพิษ) 

เว็บไซต์ http://www.pcd.go.th 

 

กรมป่าไม้ 

มีหน้าที่ในการสงวนและคุ้มครองป่าไม้และสัตว์ป่า พัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าไม้ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลองและพัฒนาวิชาการด้านการป่าไม้และ

สัตว์ปา่และวิชาการด้านอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งยังให้ทุนวิจัยที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

โทร. 0-2579-5269 

เว็บไซต์  http://www.forest.go.th 

 

กรมส่งเสรมิวัฒนธรรม 

มีพันธกิจในการศึกษา วิจัย และจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ 

รวมถึงส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ปกป้อง

คุ้มครอง จารีตประเพณี ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเสริมสร้างค่านิยมที่เหมาะสมใน

สังคม ส่งเสริม สนับสนุนการน าเนื้อหาสาระทางวัฒนธรรม มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิง

สรา้งสรรค์ 



โทร. 0-2247-0013 

เว็บไซต์ http://www.culture.go.th 

 

แหล่งทุนในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ทุนอุดหนุนเพื่อเครอืข่าย-โครงการประดิษฐ์กรรมเพื่อการพัฒนาชนบท 

ให้บริการรับสมัครข้อเสนอโครงการ เพื่อรับเงินอุดหนุนวิจัยพัฒนาโครงการประดิษฐกรรม

เพื่อการพัฒนาชนบท โดยมีเป้าหมายให้มีการน าเทคโนโลยี หรือประดิษฐกรรมที่ได้ไปใช้งานได้จริง 

และสามารถผลักดันให้มีการน าไปใช้งานผลิตทางการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เพื่อความ

เป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในชนบท 

ส านักส่งเสรมิและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงานปลัด กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

โทร. 0-2354 4466 ต่อ 625, 626 

ทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

ให้บริการรับเรื่องส่งต่อ ในด้านทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศ 

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคก์รมหาชน) 

โทร. 0-2940-6420-8 ต่อ 201/208 

ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีซินโครตรอน 

ให้บริการรับเรื่องส่งต่อ ในด้านการสนับสนุนงานวิจัยด้านเทคโนโลยี ซินโครตรอน การให้

ข้อมูลการสนับสนุนโครงการวจิัย การส่งต่อข้อเสนอโครงการ การติดตามสถานะ 

ส่วนงานนโยบายและแผนงาน สถาบันวิจัยแสงซนิโครตรอน (องคก์ารมหาชน) 

โทร. 0-4421-7040 ต่อ 230, 231 

เว็บไซต์ http://www.slri.or.th 

ทุนสนันสนุนการวิจัยพัฒนาวิศวกรรมภาครัฐและเอกชน (NECTEC) 

โทร. 0-2564-6900-9 

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระดับ โท-เอก (สซ.) 

สถาบันวิจัยแสงซนิโครตรอน (องคก์ารมหาชน) 

โทร. 0-4421-7040 ต่อ 230-1 

ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีซินโครตรอน (สซ.) 

จัดสรรทุนให้นักวิจัย และคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานวิจัยภาครัฐและเอกชน

ทั่วประเทศส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ซินโครตรอน โดยมีขอบเขต

งานวิจัย การวิจัยที่ใช้แสง ซินโครตรอน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

ซนิโครตรอน โดยมีระยะเวลาโครงการไม่เกนิ 3 ปี 

 



สถาบันวิจัยแสงซนิโครตรอน (องคก์ารมหาชน) 

โทร. 0-4421-7040 ต่อ 230-1 

 

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

มีพันธกิจหลักในการยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมในทุกระดับ ตลอดจนสร้างความ

ตื่นตัว และสร้างบรรยากาศนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประเทศ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการ

ด าเนินงานด้านนวัตกรรมทั้งในระดับภาคการผลิต ภาคการเกษตร และภาคบรกิาร 

โทร. 02-017 5555 

เว็บไซต์ http://www.nia.or.th 

 

มูลนิธปิระเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (องค์กรสาธารณประโยชน์) 

เพื่อส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพการประเมินค่าทรัพย์สิน ค้นคว้า ศึกษา วิจัย ความรู้และ

ความกา้วหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ ด้านการประเมินคา่ทรัพย์สิน และการส ารวจ วิจัยอสังหาริมทรัพย์ 

สนับสนุนศึกษา วิจัยทางด้านการเปลี่ยนแปลงมูลคา่ทรัพย์สนิ การพัฒนาที่ดิน ที่อยู่อาศัย ชุมชนเมือง 

และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

โทร. 0-2295-3171 

เว็บไซต์ http://www.thaiappraisal.org 

 

มูลนิธศิาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 

 ให้การสนับสนุนทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาและทุนวิจัยทั่วไปในด้านประชากรศาสตร์และ

สาขาต่างๆ ที่สัมพันธ์กับการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 

โทร. 0-2218-7340-2 

เว็บไซต์ http://www.cps.chula.ac.th/visid-prajuabmoh-foundation/ 

 

มูลนิธแิพทย์อาสาสมัครสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนี 

 ให้การสนับสนุนทุนวิจัยทางด้านการแพทย์หรือตามความสนใจของมูลนิธิฯ 

โทร. 02-588-3000-4 ต่อ 110 

 

มูลนิธโิตโยต้าประเทศไทย (Toyota Thailand Foundation)  

 ให้การสนับสนุนทุนวิจัยแกอ่าจารย์ นักวจิัย นักศึกษาหรอืบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยของ

รัฐ ในด้านสาขาสิ่งแวดล้อมเพื่อน ามาประยุกต์ใชเ้ป็นแนวทางอนุรักษ์ แกป้ัญหาสิ่งแวดล้อม 

โทร. 02-386-1393-5 

เว็บไซต์ http://www.toyota.co.th 



มูลนิธโิทเรเพื่อการส่งเสรมิวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation) 

 เพื่อสนับสนุนอาจารย์ และ/หรือนักวิจัยที่ก าลังค้นคว้าหรือมีโครงการในการค้นคว้างานที่

เป็นรากฐานอันจะอ านวยประโยชน์ให้แก่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน

ประเทศไทย  โดยเฉพาะใน สาขาเกษตรศาสตรแ์ละชีววทิยา ฟิสิกส์ เคมี และวิศวกรรมศาสตร์ 

โทร. 0-2266-6609 

เว็บไซต์ http://www.ttsf.or.th 

 

ศูนย์พันธุวศิวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ (BIOTEC) 

 หน่วยงานในสังกัดของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อ

เป็นแกนหลักในการสนับสนุน และการน าวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 

โทร. 0-2564-6700 ต่อ 3561-3565 

เว็บไซต์ http://www.biotec.or.th 

 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 

 เป็นองค์การเพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย การพัฒนาข้อมูลทางวิชาการด้าน

สังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ทั้งให้ทุนวิจัยเกี่ยวกับด้านสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์ 

โทร. 0-2880-9429 

เว็บไซต์ http://www.sac.or.th 

 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 

 หน่วยงานในสังกัดของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มี

หน้าที่ในการสนับสนุนและพัฒนาการวจิัยทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 

โทร. 0-2564-6900 

เว็บไซต์ http://www.nectec.or.th 

 

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) 

 เป็นหน่วยงานสังกัดภายใต้ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาความสามารถทางด้านวิศวกรรมของโลหะและวัสดุของประเทศ 

เพื่อรองรับอุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

โทร. 0-2564-6500  

เว็บไซต์ www.mtec.or.th 

 



ส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

สนับสนุนให้องค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมกันเฝ้าระวังและด าเนินการ เพื่อคุ้มครอง

สุขภาพของประชาชนชาวไทยให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้พ้นจากการเสพติด 

เจ็บปว่ย พิการ และตายอันเนื่องมาจากอันตรายของยาสูบ 

โทร. 0-2580-9237 

เว็บไซต์ http://btc.ddc.mohp.go.th 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

เป็นหน่วยงานเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายการ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงติดตาม ประเมินผล วิจัย และพัฒนานวัตกรรมการ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โทร. 0-3432-1286, 0-3422-5400-2 

เว็บไซต์ http://www.nidtep.go.th 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

ท าหน้าที่ศึกษา ค้นคว้าและวิจัยองค์ความรู้ส าหรับการพัฒนาและปรับเปลี่ยนสุขภาพของ

ชาติอย่างมีระบบและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกจิและสงัคมในประเทศ ให้ทุนสนับสนุนโครงการวจิยั

เพื่อส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และการสาธารณสุขในประเทศไทย 

โทร. 0-2832-9200 

เว็บไซต์ http://www.hsri.or.th 

สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

มีหน้าที่ในการริเริ่ม ด าเนินการ รวมทั้งส่งเสรมิการค้นควา้และวิจัยหลักสูตร วิธีการสอนและ

การประเมินผลการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทุกระดับ

การศึกษา รวมทั้งให้ทุนวิจัยเกี่ยวกับด้านการศึกษาในแขนงคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ

คอมพิวเตอร์ 

โทร. 0-2335-5222, 0-2392-4021 

เว็บไซต์ http://www.ipst.ac.th 

ส านักงบประมาณ 

เป็นหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่จัดท างบประมาณแผ่นดินเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีและ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนที่รัฐบาลจะน าเสนอรัฐสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ประกาศใช้เป็น

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป นอกจากนี้ได้ให้ทุนวิจัยในด้านต่างๆ 



โทร. 0-2265-1000 

เว็บไซต์ http://www.bb.go.th 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

เป็นองคก์รที่สนับสนุนทุนวิจัยในการสรา้งนักวิจัย เพื่อยกระดับความรูแ้ละความสามารถของ

สังคมไทย รวมถงึการพัฒนาที่สัมพันธ์กับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

โทร. 0-2278-8200 

เว็บไซต์ http://www.trf.or.th 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

มีหน้าที่ร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมายแก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ 

นอกจากนี้ยังให้ทุนสนับสนุนการวจิัยโครงการพัฒนานักกฎหมาย 

โทร. 0-2222-0206-9, 0-2221-5306, 0-2221-5313 

เว็บไซต์ www.krisdika.go.th 

ส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา 

มีหน้าที่ในการจัดท านโยบายและแผนการศึกษาของชาติ ประสานนโยบายและแผนการ

ศึกษาเพื่อให้กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ น าไปสู่การปฏิบัติ ติดตาม ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติ

ตามนโยบายและแผนการศึกษา นอกจากนี้ให้ทุนสนับสนุนวิจัยด้านครุศาสตรแ์ละศึกษาศาสตร์ 

โทร. 0-2528-4800-4849 

เว็บไซต์ http://www.nacc.go.th 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติรวมทั้งการประพฤติมิชอบในวงราชการของ

ประเทศ ทั้งยังให้ทุนอุดหนุนการวจิัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

โทร. 0-2668-7123 

เว็บไซต์ http://www.onec.go.th 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

มีหน้าที่ด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข โดยการควยคุมก ากับ ก าหนด

มาตรฐานและเฝ้าระวังความผลอดภัยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพและรณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้แก่

ประชาชน ทั้งยังสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคอันเกี่ยวกับอาหารและยา 

เครื่องส าอาง ฯลฯ 



โทร. 0-2590-7000 

เว็บไซต์ http://www.fda.moph.go.th 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

มีหน้าที่ในการเสนอแนะนโยบายและบูรณาการแผนบริหารพลังงานของประเทศ เสนอแนะ

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของประเทศ รวมทั้งให้ทุนสนับสนุน

การวจิัยทางด้านพลังงาน 

โทร. 0-2612-1555 

เว็บไซต์ http://www.eppo.go.th 




