














ลักษณะโครงการวิจัยที่เข้าข่ายต้องขอรับการพิจารณาทางด้านจริยธรรมการวิจัย 

 
1) จริยธรรมการวิจัยในคน 

1. การวิจัยทางคลินิกซึ่งเกี่ยวกับยาหรือเครื่องมือทางการแพทย์ 
2. การวิจัยเกี่ยวกับการตรวจและการรักษาทางรังสีวิทยา 
3. การวิจัยเกี่ยวกับวิธีการผ่าตัด 
4. การวิจัยที่ใช้สิ่งส่งตรวจต่างๆ จากร่างกายมนุษย ์
5. การศึกษาวิจัยจากเวชระเบียนที่วิธีการเก็บข้อมูลต้องมีความเช่ือมโยงและมีผลกระทบต่อบุคคล 
6. การวิจัยทางระบาดวิทยา 
7. การวิจัยที่หัวหน้าโครงการเป็น Health Care Provider และขั้นตอนการด าเนินการวิจัยมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ส่วนบุคคล ท าให้เกิดความเสี่ยงท่ีจะถูกฟ้องร้องตามกฎหมาย 
8. การวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หรือจิตวิทยา ที่ด าเนินการส ารวจ สัมภาษณ์ การสังเกตพฤติกรรม 

ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะและเป็นส่วนบุคคล 

หมายเหตุ 
1. ไม่รับพิจารณาโครงการวิจัยที่ผู้วิจัย/นักศึกษา ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลจากลุ่มตัวอย่างไปก่อนหน้าที่จะยื่นขอรับ 

การรับรอง 
2. โครงการวิจัยที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยจะต้องยื่นขอรับการรับรอง 
3. โครงการวิจัยที่ด าเนินการภายในมหาวิทยาลัย และ/หรือ มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย หรือใช้

ข้อมูลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมิใช่ข้อมูลสาธารณะและสามารถสืบไปถึงตัวบุคคลที่จะเป็นผู้เข้าร่วม 
การวิจัยได้ จะต้องยื่นขอรับการรับรอง 

4. โครงการวิจัยที่ผู้วิจัยหลักเป็นบุคคลภายนอก และต้องมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ประสานงาน/ 
ที่ปรึกษา หรือร่วมอยู่ในคณะวิจัย จะต้องยื่นขอรับการรับรอง 

5. กรณีโครงการวิจัยใดที่ไม่แน่ใจว่าต้องขอรับรองจริยธรรมหรือไม่  ขอให้ส่งมายังส านักงานคณะอนุกรรมการ
จริยธรรมฯ เพื่อให้ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาก่อน ถ้าเป็นโครงการประเภทที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องผ่าน
การพิจารณาจริยธรรม ส านักงานจะจัดท าจดหมายตอบกลับเพื่อเป็นหลักฐาน 

2) จรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
 โครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดย “งานทางวิทยาศาสตร์” หมายความว่า งานวิจัย งานทดสอบ 
งานผลิตชีววัตถุ งานสอน งานทดลอง การดัดแปลงพันธุกรรม การโคลนนิ่ง และการท าเซลล์ต้นก าเนิด ที่มีการด าเนินการต่อสัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘  

หมายเหตุ  
1. ไม่รับพิจารณาโครงการที่หัวหน้าโครงการไม่ผ่านการอบรมจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และไม่

มีใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
2. ไม่รับพิจารณาโครงการที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานกับสัตว์ไม่เคยผ่านการอบรมจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์ 
3. ผู้วิจัยที่สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์หากมีความประสงค์จะด าเนินการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องเสนอโครงการวิจัยให้คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณและติดตาม
โครงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิจารณาก่อนด าเนินการการใช้สัตว์ 
ผู้ วิจั ยที่มิได้สั งกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หากมีความประสงค์จะด า เนินการวิจัย ในสัตว์ภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องเสนอโครงการวิจัยให้คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณและติดตามโครงการเลี้ยงและ
ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิจารณาก่อนด าเนินการการใช้สัตว์ ทั้งนี้โครงการวิจัย
ดังกล่าว ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการที่ดูแลด้านการวิจัยในสัตว์ของหน่วยงานท่ีสังกัดแล้วเท่าน้ัน 
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3) ความปลอดภัยทางชีวภาพ 

1. มีการใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมด้วยวิธีสมัยใหม่ 
2. มีการใช้จุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส ไวรอยด์ รา ยีสต์ พรีออน หรือสิ่งมีชีวิตที่อาจก่อโรคในมนุษย์ พืช และสัตว์ 
3. มีการใช้สารคัดหลั่ง อวัยวะ หรือสิ่งส่งตรวจ ที่อาจมีการปนเปื้อนจุลินทรีย์ก่อโรค 
4. มีการใช้พิษจากสัตว์ 
5. มีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทดลองสารพันธุกรรม ได้แก่ อาร์เอ็นเอ (RNA) ดีเอ็นเอ 

(DNA) เช่น การเพิ่มจ านวนสารพันธุกรรมด้วยวิธี Polymerase chain reaction (PCR), การโคลนยีน (Gene 
cloning), การตัดต่อดีเอ็นเอ (Recombinant DNA technology) เป็นต้น 

6. มีการใช้เทคโนโลยีการเช่ือมเซลล์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ เช่น การเช่ือมต่อเซลล์จากสิ่งมีชีวิตสองชนิด 
การผลิตแอนติบอดีชนิดโมโนโคลนอล (Production of monoclonal antibody) 

7. เซลล์ไลน์ (Cell line) เนื่องจากการสั่งซื้อเซลล์จากหน่วยงาน ATCC จ าเป็นต้องมีใบรับรองความปลอดภัย 
ทางชีวภาพ เป็นต้น 

โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัยที่มีการทดสอบ ทดลองที่เกี่ยวข้องกับคน/ สัตว์ /เช้ือและพิษจากสัตว์ 
โดยเฉพาะด้านจริยธรรมการวิจัยในคนนั้น ถึงแม้ไม่มีการทดลองในคน แต่หากมีการใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์  
แบบสังเกตการณ์ที่ท ากับคนจะต้องเข้าสู่การรับรองด้วย ทั้งนี้หากผู้วิจัยไม่แน่ใจหรือมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลได้จาก
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้ 

1) คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัย มธ. ชุดที่ 1 (คณะแพทยศาสตร์)  โทร. (82) 7535  
2) คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัย มธ. ชุดที่ 2 (สายสังคมศาสตร์)    โทร. (82) 1804  
3) คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัย มธ. ชุดที่ 3 (สาขาวิทยาศาสตร์)   โทร. (82) 7373  
4) คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณและติดตามโครงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มธ.  โทร. (82) 7564 
5) คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มธ.  โทร. (82) 1805  



ทุนวิจัยทั่วไปตามประเด็นการวิจัย 

รายละเอียดโครงการ รายละเอียดการเปิดรับทุน สรุปการ
เปลี่ยนแปลง 

ทุนวิจัยท่ัวไป 
ตามประเด็นการวิจัย 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561  

วงเงินสนับสนุน 5 ทุน ๆ ละไม่เกิน 1,000,000 บาท 5 ทุน ๆ ละไม่เกิน 1,000,000 บาท ใช้เกณฑ์เดิม 
ลักษณะโครงการ เป็นชุดโครงการวิจัยในลักษณะบูรณาการวิชาการภายในสาขา/ระหว่าง

สาขา หรือสหวิทยาการซึ่งตอบสนองประเด็นการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
(Theme) ประจ าปีงบประมาณ 2559 โดยเป็นงานวิจัยท่ีมีความส าคัญใน
การแก้ปัญหาและเสริมสร้างความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศ 

เป็นชุดโครงการวิจัยในลักษณะบูรณาการวิชาการภายในสาขา/ระหว่างสาขา 
หรือสหวิทยาการซ่ึงตอบสนองประเด็นการวิจัยของมหาวิทยาลัย (Theme) 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 โดยเป็นงานวิจัยท่ีมีความส าคัญในการแก้ปัญหา
และเสริมสร้างความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
ด้านสุขภาพ เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศ 

ใช้เกณฑ์เดิม 

ประเด็นการวิจัย ประเด็นการวิจัย ใน 8 ประเด็น ได้แก่  
1.Democracy 
2.Policy Recommendation 
3.Energy & environment 
4.Health, Wellness & Bio – Med, Medical Technology 
5.Food Agriculture & Bio –Tech 
6.Mechatronics, Intelligent Robots, Systems Engineering 
Electronic Control 
7.Digital, Internet of Things & Convergence 
8.Creative, Culture & High Value Services 

ประเด็นการวิจัย ได้แก่ 
กลุ่มท่ี 1. Thailand 4.0: กลุ่มเทคโนโลยี/อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ประกอบด้วย 5 กลุ่มย่อย ดังน้ี 
1.1กลุ่มเกษตรและอาหาร ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ (Food & Agriculture - 
Biotech) 
1.2กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรมและบริการเพิ่มมูลค่า (Creative & Culture - 
High Value Services) 
1.3กลุ่มดิจิทัลและอินเตอร์เน็ตออฟติง ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital 
& IOT - Embedded Technology) 
1.4กลุ่มเครื่องมืออัจฉริยะและหุ่นยนต์ ใช้เทคโนโลยีเมคาทรอนิกส์ (Smart 
Devices & Robotics – Mechatronics) 
1.5กลุ่มสุขภาพ ใช้เทคโนโลยีชีวการแพทย์ (Health & Wellness – 
Biomedical) 
กลุ่มท่ี 2. เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals 
(SDGs)) ประกอบด้วย 5 กลุ่มย่อย ดังน้ี 
2.1กลุ่มเป้าหมายด้านสังคม (People) 
2.2กลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ (Prosperity) 

เปลี่ยนแปลง
ประเด็นการวิจัย 



ทุนวิจัยทั่วไปตามประเด็นการวิจัย 

รายละเอียดโครงการ รายละเอียดการเปิดรับทุน สรุปการ
เปลี่ยนแปลง 

ทุนวิจัยท่ัวไป 
ตามประเด็นการวิจัย 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561  

2.3กลุ่มเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม (Planet) 
2.4กลุ่มเป้าหมายด้านสันติภาพ สถาบันท่ีเข้มแข็ง  
และความยุติธรรม (Peace) 
2.5กลุ่มเป้าหมายด้านหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) 

คุณสมบัติผู้ขอทุน เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์ ข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่รับราชการหรือปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และไม่มีภาระงานทางวิชาการ/วิจัย ค้างส่งกับ
ทางมหาวิทยาลัยนับจากวันท่ีปิดรับสมัคร และในช่วงเวลาท่ีด าเนินการวิจัย
จะต้องไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาท่ีผู้รับทุนลาศึกษาต่อ และ/หรือ การลา 
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและต้องมีผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
กับโครงการท่ีเสนอขอรับทุน 

เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์ ข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่รับราชการหรือปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และไม่มีภาระงานทางวิชาการ/วิจัย ค้างส่งกับทาง
มหาวิทยาลัยนับจากวันท่ีปิดรับสมัคร และในช่วงเวลาท่ีด าเนินการวิจัย
จะต้องไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาท่ีผู้รับทุนลาศึกษาต่อ และ/หรือ การลา 
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและต้องมีผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
โครงการท่ีเสนอขอรับทุน 

ใช้เกณฑ์เดิม 

แนวทางการ 
จัดท าข้อเสนอโครงการ 

ชุดโครงการวิจัยท่ีเสนอจะต้องระบุเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ (ตลอด
โครงการ) เป็นการตีพิมพ์บทความวิจัยจากผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานข้อมูลสากล และ/หรือการ
ยื่นจดสิทธิบัตร/คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆและจะต้องผ่านความ
เหน็ชอบจากคณบดี/ผู้อ านวยการ หน่วยงานต้นสังกัด 

ชุดโครงการวิจัยท่ีเสนอจะต้องระบุเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ (ตลอด
โครงการ) เป็นการตีพิมพ์บทความวิจัยจากผลงานวิจัย ท่ีได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานข้อมูลสากล Scopus หรือ
วารสารทางวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1  

ใช้เกณฑ์ใหม่ 

การเสนอขอรับทุนสนับสนุนการ
วิจัย 

-ผู้เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยท่ีมีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถ
เสนอโครงการตามกรอบประเด็นหลัก (Theme) ในลักษณะชุด
โครงการวิจัย Full proposal ตามแบบ URF 01/ช (ชุดโครงการวิจัย) 
และ URF01 (โครงการวิจัยย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัย) โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณบดี/ผู้อ านวยการ หน่วยงานต้นสังกัด เสนอต่อประธาน
คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัยและส่งเสริมการวิจัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาประเมิน

ผู้เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถเสนอ
โครงการตามกรอบประเด็นหลัก (Theme) ในลักษณะชุดโครงการวิจัย ตาม
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ และหน่วยงานพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัย 
โดยแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ประเมินข้อเสนอ
โครงการวิจัย โครงการละ 2 ท่าน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
ส่งเสริมการวิจัยระดับคณะ โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้เบิกจ่ายเงินค่าสมนาคุณ

ใช้เกณฑ์ใหม่ 
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ข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อประกอบการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนของ
คณะอนุกรรมการฯ ท้ังนี้โครงการท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข มหาวิทยาลัยจะ
ส่งคืนให้ผู้เสนอขอรับทุนปรับปรุงแก้ไขก่อนอนุมัติทุนวิจัย โดยผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการฯถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
-ส าหรับโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัย (ท้ังในคนหรือในสัตว์) 
และความปลอดภัยทางชีวภาพ ข้อเสนอโครงการจะต้องผ่านการรับรอง 
หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการด าเนินงานจาก
คณะอนุกรรมการท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ก่อนเสนอ
โครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน และจะต้องได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง ก่อนจัดท าสัญญารับทุนวิจัย หากโครงการใดไม่
ด าเนินการตามรายละเอียดดังกล่าว และมีผลสืบเน่ืองในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง
กับจริยธรรมการวิจัยในภายหลัง จะไม่เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายวิจัย 
และจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของคณะผู้วิจัยเท่าน้ัน 
-ผู้รับทุนจะต้องด าเนินการลงนามในสัญญารับทุนวิจัยกับมหาวิทยาลัย 
ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันท่ีได้รับแจ้งการให้ทุน มิฉะน้ันให้ถือว่าผู้รับทุน
สละสิทธิ์การรับทุน 
-การเปลี่ยนแปลงใดๆของโครงการวิจัย เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้ร่วมวิจัย 
การขออนุมัติขยายเวลาด าเนินการวิจัย ฯลฯ ให้ผู้รับทุนเสนอขออนุมัติ
พร้อมชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น ผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยระดับ
คณะ ก่อนเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนจะด าเนินการวิจัย
ต่อไปได้ 

ผู้ทรงคุณวุฒิตามรายชื่อที่หน่วยงานแจ้ง ในกรณีผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อเสนอแนะให้
ปรับปรุง/แก้ไขโครงการวิจัย หน่วยงานต้องแจ้งผู้รับทุนปรับปรุง/แก้ไขให้เรียบร้อย
ก่อนเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

-หน่วยงานจัดล าดับความส าคัญของโครงการวิจัย และจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่
ผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ในลักษณะ
ชุดโครงการวิจัย จ านวน 7 ชุด มายังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

-มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินคุณภาพของโครงการวิจัยอีกครั้ง
หนึ่งได้ ทั้งนี้โครงการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข มหาวิทยาลัยจะส่งคืนให้กับผู้รับทุน
ปรับปรุงแก้ไขโครงการวิจัยก่อนอนุมัติให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 

-ส าหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัย (ทั้งในคนหรือในสัตว์) และความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ จะต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ก่อน
จัดท าสัญญารับทุนวิจัย 

-ผู้รับทุนจะต้องด าเนินการลงนามในสัญญารับทุนวิจัยกับมหาวิทยาลัย ภายใน 60 
วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการให้ทุน มิฉะนั้นให้ถือว่าผู้รับทุนสละสิทธิ์การรับทุน  

-การเปลี่ยนแปลงใดๆของโครงการวิจัย เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้ร่วมวิจัย การขอ
อนุมัติขยายเวลาด าเนินการวิจัย ฯลฯ ให้ผู้รับทุนเสนอขออนุมัติพร้อมชี้แจงเหตุผล
ความจ าเป็น ผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยระดับคณะ ก่อนเสนอมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนจะด าเนินการวิจัยต่อไปได้ 

-ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัยและส่งเสริมการวิจัยถือเป็น
ที่สิ้นสุด 
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การส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ -เมื่อด าเนินการวิจัยเสร็จสิ้น ให้ผู้รับทุนจัดส่ง “รายงานวิจัยฉบับร่าง” 
เสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัยและส่งเสริมการวิจัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัย หาก
มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขผลงานวิจัย ผู้รับทุนจะต้องปรับปรุง/แก้ไข
ให้เรียบร้อยก่อนจัดท าเป็น “ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์” 
-ผู้รับทุนจะต้องส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีผ่านการประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และ บทความวิจัยโดยให้ระบุค าขอบคุณ 
(Acknowledgement) ในบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสาร และกรณี 
international journal ให้ระบุค าขอบคุณ (Acknowledgement) ว่า 
(The authors gratefully acknowledge the financial support 
provided by Thammasat University under the TU Research 
Scholar, Contract No. ...…../2560) ในบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสาร 
พร้อมด้วยบทคัดย่อ ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ชุด 
บันทึกผลงานวิจัยในสื่อบันทึกข้อมูล (CD) จ านวน 1 แผ่น และ บทความ
วิจัย หลักฐานการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ หรือส าเนา
สิทธิบัตร - อนุสิทธิบัตร หรือบทความวิจัยท่ีได้น าเสนอแล้วในท่ีประชุม
วิชาการในระดับนานาชาติ และได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย (Full 
paper) ในรายการสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) หรือ
รางวัลผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในข้อเสนอ
โครงการวิจัย เพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนในงวดสุดท้าย 
-ท้ังนี้ กรณีผลงานวิจัยน้ันด าเนินงานโดยคณะผู้รับทุนให้ระบุสัดส่วนในการ
ท าวิจัยโดยคิดเป็นร้อยละของการท าวิจัยไว้ในผลงานวิจัยด้วย 

-เมื่อด าเนินการวิจัยเสร็จสิ้น ให้ผู้รับทุนจัดส่ง “รายงานวิจัยฉบับร่าง” เสนอ
ต่อคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยระดับคณะ เพื่อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิจาก
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ประเมินผลงานวิจัย โครงการละ 2 ท่าน 
โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้เบิกจ่ายเงินค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิตามรายชื่อที่
หน่วยงานแจ้ง ในกรณีผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง/แก้ไข
ผลงานวิจัย หน่วยงานต้องแจ้งผู้รับทุนปรับปรุง/แก้ไขให้เรียบร้อยก่อนจัดท า
เป็น “ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์” 
-ผู้รับทุนจะต้องส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีผ่านการประเมินจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว พร้อมด้วย บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
อย่างละ 1 ชุด แผ่นCD (บันทึกข้อมูลผลงานวิจัย บทคัดย่อภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ บทความวิจัยภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ) จ านวน 1 แผ่น 
และบทความวิจัยพร้อมหลักฐานการตอบรับการยื่นตีพิมพ์ (ในวารสารทาง
วิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานข้อมูลสากล Scopus หรือ 
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1) มาเพ่ือประกอบการเบิก
จ่ายเงินสนับสนุนในงวดสุดท้าย 
-การจัดพิมพ์ผลงานวิจัย และการน าผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ ผู้รับทุน
จะต้องระบุค าขอบคุณ กิตติกรรมประกาศว่า “คณะผู้วิจัย (ผู้วิจัย) 
ขอขอบคุณทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ภายใต้ทุน “ทุนวิจัยท่ัวไป” ตามสัญญาเลขท่ี......./2561” และกรณี 
International Journal ให้ระบุค าขอบคุณ (Acknowledgement) ว่า (The 
authors gratefully acknowledge the financial support provided 
by Thammasat University under the TU Research Scholar, 
Contract No. ..../2561)” 
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-กรณีผลงานวิจัยน้ันด าเนินงานโดยคณะผู้รับทุนให้ระบุสัดส่วนในการท าวิจัย
โดยคิดเป็นร้อยละของการท าวิจัยไว้ในผลงานวิจัยด้วย 
-ท้ังนี้ผู้ขอทุนจะต้องส่งบทความตีพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ท่ีได้มาภายหลังให้
มหาวิทยาลัยทันทีนับจากที่ได้รับต้นฉบับหรือ Electronic File จาก
ส านักพิมพ์  

การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนงานวิจัย
ท่ัวไป 

แบ่งเป็น 3 งวด โดยผู้วิจัยจะต้องเก็บหลักฐานการใช้จ่ายไว้เพื่อการ
ตรวจสอบ ดังน้ี 
-งวดแรก เป็นจ านวนร้อยละ 40 ของเงินอุดหนุนการวิจัยท่ีได้รับอนุมัติ 
ก าหนดจ่ายเมื่อผู้รับทุนจัดท าสัญญารับทุนกับมหาวิทยาลัย 
-งวดท่ีสอง เป็นจ านวนร้อยละ 40 ของเงินอุดหนุนการวิจัยท่ีได้รับอนุมัติ 
ก าหนดจ่ายเมื่อผู้รับทุนรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย ว่าได้
รวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้ว และก าลังอยู่ในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
และการเขียนรายงานผลการวิจัย และได้รับความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัยและส่งเสริมการวิจัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
-งวดท่ีสาม เป็นจ านวนร้อยละ 20 ของเงินอุดหนุนการวิจัยท่ีได้รับอนุมัติ 
ก าหนดจ่ายเมื่อผู้รับทุนส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีผ่านการประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และ บทความวิจัย โดยให้ระบุค าขอบคุณ 
(Acknowledgement) ในบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสาร และกรณี 
international journal ให้ระบุค าขอบคุณ (Acknowledgement) ว่า 
(The authors gratefully acknowledge the financial support 
provided by Thammasat University under the TU Research 
Scholar, Contract No. ...…../2560) ในบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสาร 

แบ่งเป็น 3 งวด โดยผู้วิจัยจะต้องเก็บหลักฐานการใช้จ่ายไว้เพื่อการตรวจสอบ 
ดังน้ี 
-งวดแรก เป็นจ านวนร้อยละ 40 ของเงินอุดหนุนการวิจัยท่ีได้รับอนุมัติ 
ก าหนดจ่ายเมื่อผู้รับทุนจัดท าสัญญารับทุนกับมหาวิทยาลัย 
-งวดท่ีสอง เป็นจ านวนร้อยละ 40 ของเงินอุดหนุนการวิจัยท่ีได้รับอนุมัติ 
ก าหนดจ่ายเมื่อผู้รับทุนรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย ว่าได้รวบรวม
ข้อมูลครบถ้วนแล้ว และก าลังอยู่ในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียน
รายงานผลการวิจัย 
-งวดท่ีสาม เป็นจ านวนร้อยละ 20 ของเงินอุดหนุนการวิจัยท่ีได้รับอนุมัติ 
ก าหนดจ่ายเมื่อผู้รับทุนส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีผ่านการประเมินจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด แผ่นCD 
(บันทึกข้อมูลผลงานวิจัย บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บทความวิจัย
ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ) จ านวน 1 แผ่น และบทความวิจัยพร้อม
หลักฐานการตอบรับการยื่นตีพิมพ์ (ในวารสารทางวิชาการ (Journal) ท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลสากล Scopus หรือ วารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 1) ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในข้อเสนอโครงการวิจัย เรียบร้อยแล้ว 
   ท้ังนี้ ผู้วิจัยจะต้องเก็บหลักฐานการใช้จ่ายเงินทุนสนับสนุนการด าเนินงาน
ทุกรายการไว้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบในกรณีท่ีถูกร้องขอ 

 



ทุนวิจัยทั่วไปตามประเด็นการวิจัย 

รายละเอียดโครงการ รายละเอียดการเปิดรับทุน สรุปการ
เปลี่ยนแปลง 

ทุนวิจัยท่ัวไป 
ตามประเด็นการวิจัย 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561  

พร้อมด้วยบทคัดย่อ ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ชุด 
บันทึกผลงานวิจัยในสื่อบันทึกข้อมูล (CD) จ านวน 1 แผ่น และ บทความ
วิจัย พร้อมด้วยหลักฐานการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
หรือการจดสิทธิบัตร – อนุสทิธิบัตร หรือบทความวิจัยท่ีได้น าเสนอแล้วใน
ท่ีประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ และได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย 
(Full paper) ในรายการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 
หรือรางวัลผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในข้อเสนอ
โครงการวิจัย  
*หมายเหตุ ต้องเป็นบทความวิจัยท่ีได้ระบุไว้ในเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ใน
ข้อเสนอโครงการวิจัย 

*หมายเหตุ ต้องเป็นบทความวิจัยท่ีได้ระบุไว้ในเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ใน
ข้อเสนอโครงการวิจัย 

ระยะเวลาการเปิดรับทุน ช่วงเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน ของทุกปี ช่วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2561 ปี 2561 
 



 

Flowchart 
การขอทนุวิจยัทัว่ไป ประเภทก าหนดหวัขอ้ (ชดุโครงการตามประเด็นการวิจยั) 

 

 
            ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัยทั่วไป ประเภทก าหนดหัวข้อ 
 
    
           ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 
   ตามแบบฟอร์มขอรับทุนวิจัย  
                                   ไปทีค่ณะ/หน่วยงานต้นสังกัด 
 
 
   คณะ/หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติ 
                      พร้อมกับจัดล าดับความส าคัญของโครงการ 
                              และส่งมายังมหาวิทยาลัย 
 
 
                     
                   
มหาวิทยาลัยพิจารณา/ประกาศจัดสรรทุนวิจัย 
 
 
      
ท าสัญญาและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน     
      งบประมาณตามระเบียบฯ 
 
 
 
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย 
        ของนักศึกษา 
 

**กรณีที่โครงการวิจัยท่ีขอรับทุน แต่มีเงื่อนไขที่ต้องผ่าน 
การพิจารณาจากคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัย   
ในคน/คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในสัตว์/คณะ 
อนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ ผู้วิจัยจะไม่ได้ 
ลงนามในสัญญาจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากคณะอนุ 
กรรมการดังกล่าวข้างต้น** 



เกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย 
จากเงินกองทุนวิจัยมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
1. หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตามอัตราที่ราชการและมหาวิทยาลัยก าหนด 

-  อัตราค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย  ตามอัตราวุฒิการศึกษา 
 วุฒิ ปวช.   9,400 บาท/เดือน วุฒิปริญญาโท  17,500 บาท/เดือน 
 วุฒิ ปวส.  11,500 บาท/เดือน วุฒิปริญญาเอก  21,000 บาท/เดือน 
 วุฒิปริญญาตรี  15,000 บาท/เดือน 
- ค่าจ้างคนงาน  ตามอัตราค่าจ้างขั้นต ่า 300 บาท/วัน 
(การสนับสนุนค่าจ้างชั วคราวไม่เกิน 20% ของวงเงินที ขอตั้งงบประมาณ โดยควรค่านึงถึงความเหมาะสม 
และความจ่าเป็นของโครงการวิจัย) 

2. หมวดค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนนักวิจัย  สามารถตั้งค่าตอบแทนนักวิจัยได้โครงการละ 1 คน ไม่เกิน 10,000 บาท ยกเว้น 

ทุนวิจัยทั วไปส่าหรับโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
- ค่าตอบแทนผู้วิเคราะห์แปรผล  อัตรา 5,000 – 30,000 บาท โดยค่านึงความยากง่ายของโปรแกรม 

การแปรผล, ในบางโครงการนักวิจัยควรเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง 
- ค่าตอบแทนผู้แปล/Edit บทความวิจัย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของโครงการ 

3. หมวดค่าใช้สอย 
- การเดินทางไปเก็บข้อมูลวิจัย ภายในประเทศ  สนับสนุนค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และที พัก ให้ใช้อัตรา

การใช้จ่ายเดินทางไปราชการและมหาวิทยาลัยก่าหนด 
- การเดินทางไปเก็บข้อมูล ณ ต่าง ประเทศ  นักวิจัยจะต้องชี้แจงเหตุผลและความจ่าเป็นในการไปเก็บ

ข้อมูลต่างประเทศ  โดยฝ่ายวิจัยจะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป  
- ค่าจัดท ารายงานและรูปเล่ม  (เป็นค่าจัดพิมพ์รายงาน, ค่าถ่ายส่าเนารายงาย, ค่าเข้าปก-เย็บเล่มรายงาน) 

ตามความเหมาะสม  ไม่เกิน 5,000 บาท/โครงการ 
- ค่าสาธารณูปโภค  (ค่าโทรศัพท์, ค่าไปรษณีย์ ฯลฯ) ตามความเหมาะสม และไม่เกิน 3,000 บาท/ปี 

4. หมวดค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุสารเคมี ขอให้นักวิจัยระบุชื อสารเคมีที ใช้ในการทดลองโดยสังเขปเพื อประกอบการพิจารณา 
- ค่าวัสดุสิ้นเปลืองและค่าวัสดุส านักงาน  ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความจ่าเป็นของโครงการ 

รายการที่ไม่สามารถจัดท างบประมาณเพื่อเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัยได้ 
- ค่าครุภัณฑ์อื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ หรือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์  

หรือครุภัณฑ์ที ใช้ส่าหรับทอลองในห้องปฏิบัติการที จ่าเป็นและภายในคณะยังมีไม่เพียงพอ (ไม่เกิน 20% 
ของวงเงินที ขอตั้งงบประมาณ) 

- ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร 
- ค่าใช้จ่ายในการไปน าเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

 
หมายเหตุ:  การจัดท่างบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ระบุรายละเอียดที ชัดเจน และจัดท่างบประมาณใน 
แต่ละรายการไม่ซ้่าซ้อนกัน และมุ่งถึงความจ่าเป็นในการน่างบประมาณไปใช้จ่ายในโครงการวิจัยอย่างเหมาะสม 
และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  
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  - ประกำศผลกำรจัดสรรทุนวจิัยท่ัวไปส ำหรับนักศกึษำระดับบัณฑิตศกึษำ 

 - ปิดรับข้อเสนอกำรวจิัยท่ัวไปส ำหรับอำจำรย์/บุคลำกรทำงกำรวจิัย 

  - ปิดรับกำรยื่นข้อเสนอโครงกำรวจิัยผ่ำนระบบ Online ของทุนส ำหรับนักวจิัยรุ่นใหม่ 

  - ประกำศเปิดรับข้อเสนอโครงกำรวจิัยทุนท่ัวไปประเภท Fast Track (ทุนประเภทใหม)่ 

  - ประกำศเปิดรับข้อเสนอโครงกำรวจิัยท่ัวไปประเภททุนร่วมภำคอุตสำหกรรม (ทุนประเภทใหม)่ 

 - ปิดรับข้อเสนอโครงกำรวจิัยของทุนวจิัยเพื่อพัฒนำสิ่งประดิษฐ์ 

 - ปิดรับข้อเสนอโครงกำรวจิัยของทุนวจิัยสถำบัน 

  - จัดประชุมกำรจัดท ำแผนงบประมำณบูรณำกำรกำรวจิัย ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

 - ปิดรับข้อเสนอโครงกำรวจิัยของทุนตำมประเด็นกำรวิจัย มธ. 
   

มถิุนายน - ประกำศผลกำรจัดสรรทุนส ำหรับอำจำรย์/บุคลำกรทำงกำรวจิัย 

  - ประกำศผลกำรจัดสรรทุนส ำหรับนักวจิัยรุ่นใหม่ 

 - ประกำศผลกำรจัดสรรทุนตำมประเด็นกำรวิจัย มธ. 

  - ประกำศเปิดรับแผนงำนวิจัยส ำหรับเสนอของบบูรณำกำรวจิัย ประจ ำป ี2563 

  - ประกำศเปิดรับ COE เพิ่มเตมิ 
   

 



ปฏิทนิกิจกรรมด้านการสนับสนุนทุนวิจัย ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ประจ าปี พ.ศ. 2561 

กรกฎาคม - ปิดรับข้อเสนอโครงกำรวจิัยทุนท่ัวไปประเภท Fast Track (ทุนประเภทใหม)่ 

  - ปิดรับข้อเสนอโครงกำรวจิัยท่ัวไปประเภททุนร่วมภำคอุตสำหกรรม (ทุนประเภทใหม)่ 

  - ปิดรับค ำขอจัดตั้ง COE 
   

สิงหาคม - ฝ่ำยวิจัยเข้ำร่วม Defend งบประมำณบูรณำกำรประจ ำป ี2562 ตอ่คณะกรรมำธิกำรงบประมำณ 

  - แจ้งรำยช่ือโครงกำรวจิัยท่ีได้เข้ำข่ำยกำรได้รับทุนวจิัยบูรณำกำร ประจ ำป ี2562  

  

 

(อย่ำงไม่เป็นทำงกำรเพื่อประกอบกำรจัดท ำข้อเสนอโครงกำรเพื่อเสนอของบประมำณปี 2563)  

  - ปิดรับแผนงำนวิจัยและข้อเสนอโครงกำรวจิัยส ำหรับเสนอของบบูรณำกำรประจ ำปงีบประมำณ 2563 

  - ประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำทุนวจิัยและส่งเสริมกำรวจิัย 

  - ประกำสผลกำรจัดสรรทุนท่ัวไปประเภท Fast Track (ทุนประเภทใหม)่ 

  - ประกำสผลกำรจัดสรรทุนร่วมภำคอุตสำหกรรม 

  - ประกำศผลกำรจัดสรรทุนทุนวจิัยเพื่อพัฒนำสิ่งประดิษฐ์ 

 - ประกำศผลกำรจัดสรรทุนทุนวจิัยสถำบัน 

  - ประกำศรำยช่ือ COE ท่ีผ่ำนกำรพจิำรณำ/ท ำสัญญำ 
   

กันยายน - แจ้งผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขแผนงำนวจิัยและข้อเสนอโครงกำรวจิัยส ำหรับเสนอของบบูรณำกำร 

  

 

ประจ ำปงีบประมำณ 2563 ส ำหรับยื่นโครงกำรผ่ำนระบบ NRMS 

  - ปิดรับกำรลงขอ้มูลกำรเสนอของบประมำณโครงกำรบูรณำกำร ประจ ำป ี2563  

  

 

ของนักวิจัยผ่ำนระบบ NRMS 

  - ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนวจิัย 

  - ก ำหนด Theme กำรวจิัย ประจ ำป ี2562 
   

ตุลาคม - มหำวทิยำลัยน ำเสนอแผนงำนบรูณำกำร ประจ ำป ี2563 ในภำพรวม 

  

 

เสนอตอ่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 

  - ประกำศแผนกำรสนับสนุนกำรวจิัยจำกเงินกองทุนวจิัย ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

  - ประกำศผลกำรจัดสรรงบประมำณบูรณำกำร ประจ ำปงีบประมำณ 2562 
   

พฤศจิกายน - คณะ/หน่วยงำน รวบรวมขอ้เสนอโครงกำรวิจัยและเอกสำรประกอบกำรจัดท ำสัญญำรับทุน 

  

 

มำยังฝ่ำยวจิัย / ฝ่ำยวิจัยท ำสญัญำให้เมื่อเอกสำรครบถ้วน 

  - ฝ่ำยวิจัยขอตัง้เร่ืองเบิกจ่ำยงบประมำณบูรณำกำรด้ำนกำรวิจัย ประจ ำป ี2562  ไปยังกองคลัง 
   

ธันวาคม - ประกำศเปิดรับข้อเสนอโครงกำรวจิัยของทุนวจิัยประเภทตำ่งๆ ประจ ำป ี2562 
   

หมายเหต ุ - กำรเสนอขอทุนผู้วจิัยจะต้องเสนอผ่ำนคณะ/หน่วยงำนต้นสังกัด 

  -ระยะเวลำกำรปิดรับข้อเสนอโครงกำร เป็นระยะเวลำท่ีคณะ/หนว่ยงำนจะต้องรวบรวมขอ้เสนอโครงกำร

และเอกสำรประกอบส่งมำที่ฝ่ำยวิจัย ขอให้นักวจิัยสอบถำมระยะเวลำกำรสง่ข้อเสนอโครงกำรไปยัง

คณะที่ท่ำนสังกัดอกีครัง้ 

  - ก ำหนดกำรดังกลำ่วอำจมกีำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 



(ลับ) 
แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัยทั่วไป ประเภทก าหนดหัวข้อ 

(ชุดโครงการวิจัยตามประเด็นการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ……………… 

       
 

ชื่อชุดโครงการวิจัย (ภาษาไทย)            
(ภาษาอังกฤษ)                 
ผู้อ านวยการชุดโครงการ    หน่วยงาน         
งบประมาณที่เสนอขอ                
รายละเอียดการประเมิน 

หัวข้อประเมินข้อเสนอโครงการ 
คะแนน 

เต็ม ได ้
1. มีปัจจัยการวิจัย (Input) 

- หัวข้อการวิจัยหน้าสนใจ และวัตถุประสงค์ของการวิจัยมีความชัดเจนเป็นรปูธรรม 
- หัวหน้าโครงการวิจัยมีความเชีย่วชาญในโครงการวิจัยที่เสนอขอ 
- การอ้างอิงเป็นไปอย่างสมบูรณ์และมีการจัดท าแผนงานวิจัยตลอดโครงการชัดเจนเปน็รูปธรรม 

20  

2. กระบวนการวิจัย (Process) 
- ความเชื่อมโยงกันระหวา่งแผนงานวิจยั และโครงการวิจัยย่อย 
- มีความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎี สมมติฐาน หรือกรอบแนวคิดเพื่อน าไปสู่ 
  ความส าเร็จของโครงการวิจัยได้อย่างชัดเจน 
- ระบุกลยุทธ์เชื่อมโยงขั้นตอนการวิจัยอย่างสมบูรณ์ ถูกต้องชัดเจนสอดคล้องกับ 
  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

35  

3. ผลผลติการวิจัยที่คาดว่าจะได้รบั (Expected Output) 
- แสดงผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รบัเมื่อสิ้นสุดการวิจัยไดช้ัดเจน เช่น ได้องค์ความรู้ใหม่ที่สามารถ
น าไปสู่การตีพิมพ์วารสารทางวชิาการระดบัชาติและนานาชาตหิรือน าเสนอผลงานในที่ประชุม
วิชาการระดบันานาชาติ หรือน าไปสู่การยื่นจดสิทธบิัตร/อนสุิทธิบัตร หรือ ได้รับรางวัลจากองค์กรที่
มีมาตรฐาน หรือสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 

35  

4. ความเหมาะสมของขอบเขตการวิจัย 10  
รวม 100  

 

ข้อเสนอแนะ/ข้อควรปรับปรุง 
              
              
              
               
 
 
      ลงชื่อ.................................................................... 
              (     ) 
           ผู้ประเมิน 
       วัน     

  



 2 
 
ความเห็นของคณะกรรมการส่งเสริมงานวจิัยระดับคณะ 
              
              
              
               
               
               
 
 
      ลงชื่อ......................................................................... 
              (     )   
     ประธานคณะกรรมการวิจัยระดบัคณะ 
      คณะ/สถาบัน…………………………….……………………… 
       วัน     

  



 3 
(ลบั) 

ใบประวตัผู้ิทรงคุณวุฒปิระเมินคุณภาพผลงานวจิยั 

 

ประเมนิเร่ือง  
ผู้วจิยั    
  
 

1. ประวตัผิู้ทรงคุณวุฒิ 
1.1 ช่ือ-นามสกุล (ต าแหน่ง-ถา้มี)   

1.2 คุณวฒิุสูงสุด ความเช่ียวชาญ  

1.3 สถานท่ีติดต่อ 

 ที่ท างาน  ภาควิชา/แผนก  หน่วยงาน  

เลขท่ี  ถนน แขวง เขต  

จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์ โทรศพัท ์  
 

 บ้าน  เลขท่ี ซอย/ตรอก ถนน  

แขวง เขต จงัหวดั  

รหสัไปรษณีย ์ โทรศพัท(์บา้น) มือถือ  
 

 E-mail Address    
 

2. ข้อมูลเพือ่ใช้ในการเบิกจ่ายเงนิ (*โปรดตรวจสอบตวัสะกด รายละเอยีดเลขที่บัญชี ช่ือสาขา พร้อมแนบส าเนาหน้าสมุดบัญชี*) 
   เป็นผูท้รงคุณวฒิุภายในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จะโอนเงินเขา้บญัชี สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์จ ากดั  
        ช่ือเจา้ของบญัชี (จะตอ้งเป็นช่ือของผูท้รงคุณวฒิุเท่านั้น) 

เลขท่ีบญัชี ประเภทบญัชี สาขา     ท่าพระจนัทร์      ศูนยรั์งสิต 
 

  เป็นผูท้รงคุณวฒิุภายนอก จะโอนเงินเขา้บญัชี ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารไทยพาณิชย ์ 
(*หากไม่มข้ีอขัดข้อง โปรดแจ้งเลขที่บัญชีธนาคารเพือ่โอนเงินเข้าบัญชี  แทนการส่ังจ่ายเช็ค) 
 ไม่มบีญัชีธนาคารท่ีอยูใ่นกรุงเทพฯและปริมณฑล  จะด าเนินการสัง่จ่ายเช็คตามท่ีอยู ่   บา้น   ท่ีท างาน 
 มบีญัชีธนาคารอยูใ่นกรุงเทพฯ และปริมณฑล  โปรดแจง้รายละเอียดบญัชีธนาคารของท่าน 

 

ช่ือเจา้ของบญัชี (จะตอ้งเป็นช่ือของผูท้รงคุณวฒิุเท่านั้น) 
เลขท่ีบญัชีธนาคาร (ท่ีประสงคจ์ะใหโ้อนเงินเขา้) 
ธนาคาร สาขา  

 

(ลงนาม)  
(ตวับรรจง)( ) 

ผูท้รงคุณวฒิุประเมิน 
ขอรับรองวา่ผูท้รงคุณวฒิุขา้งตน้ประเมินคุณภาพผลงานวิจยัจริง 

 (ลงนาม)  
(   ) 
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจยัระดบัคณะ............................................ 
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