












 
สรุปหลักเกณฑ์และแนวทางในการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ ์
จากเงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 

หลักเกณฑ์เดิม หลักเกณฑ์และแนวทางที่เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม  
ปี พ.ศ.2561 

ลักษณะงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ 
(ก) สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการวิจัยของ มธ. 
(ข) เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ท่ีมีการคิดริเริ่มขึ้นเอง 
(ค) เป็นการดัดแปลงจากสิ่งประดิษฐ์เดิมให้ใช้งานได้ดีขึ้น หรือมีประโยชน์

มากขึ้นหรือมีราคาถูกลง หรือมีผลในเชิงพาณิชย์ 
(ง) เป็นการออกแบบกระบวนการผลิต หรือคิดค้นวิธีการผลิตใหม่เพ่ือให้ได้

สิ่งประดิษฐ์ตามข้อ (ข) 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

งบประมาณสนับสนุน 
โครงการวิจัยไม่เกิน 500,000 บาท 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
วงเงินท่ีให้กาสนับสนุนรวม 7,500,000 บาท จ านวน 15 ทุน 

ประเด็นการวิจัย มธ. 
ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 
- Democracy 
- Policy Recommendation 
- Energy & Environment 
- Health, Wellness & Bio – Med, Medical Technology 
- Food Agriculture & Bio –Tech 
- Mechatronics, Intelligent Robots, Systems Engineering 

Electronic Control 
- Digital, Internet of Things & Convergence 
- Creative, Culture & High Value Services 

มีการเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มที่ 1 Thailand 4.0: กลุ่มเทคโนโลยี/อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ประกอบด้วย 5 กลุ่มย่อย 

1.1 เกษตรและอาหาร ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ (Food & 
Agriculture - Biotech) 

1.2 สร้างสรรค์วัฒนธรรมและบริการเพิ่มมูลค่า (Creative 
& Culture - High Value Services) 

1.3 ดิจิทัลและอินเตอร์เน็ตออฟติง ใช้เทคโนโลยีสมองกล 
ฝังตัว (Digital & IOT - Embedded Technology) 

1.4 เครื่องมืออัจฉริยะและหุ่นยนต์ ใช้เทคโนโลยีเมคาทรอ
นิกส์ (Smart Devices & Robotics - Mechatronics) 

1.5 สุขภาพ ใช้เทคโนโลยีชีวการแพทย์ (Health & 
Wellness - Biomedical) 

กลุ่มที่ 2  เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 
Development Goals (SDGs)) ประกอบด้วย 5 กลุ่มย่อย 

2.1 กลุ่มเป้าหมายด้านสังคม (People) 
2.2 กลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ (Prosperity) 
2.3 กลุ่มเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม (Planet) 
2.4 กลุ่มเป้าหมายด้านสันติภาพ สถาบันท่ีเข้มแข็ง และ

ความยุติธรรม (Peace) 
2.5 กลุ่มเป้าหมายด้านหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) 

คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 
(ก) เป็นบุคลากรของ มธ. ได้แก่  อาจารย์ ข้าราชการ และพนักงาน

มหาวิทยาลัยท่ีรับราชการหรือปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และไม่มีภาระงาน
ทางวิชาการ/งานวิจัย ค้างส่งกับมหาวิทยาลัยนับจากวันท่ีปิดรับสมัคร 

(ข) ผู้รับทุนต้องไม่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยอื่นๆ และอยู่ระหว่างการวิจัย
หรือค้างการส่งรายงานการวิจัย และการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ ท่ีได้รับทุน
จากงบประมาณแผ่นดิน หรืองบประมาณจากกองทุนวิจัย มธ. 

(ค) ผู้รับทุนมีสิทธิเป็นหัวหน้าโครงการ หรือเสนอท าโครงการได้เพียงครั้งละ 
1 โครงการ จะท าโครงการใหม่ได้ต่อเมื่อโครงการเดิมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 

มีการเปลี่ยนแปลง โดยตัดข้อความออก ในข้อ (จ) 
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(ง) ผู้รับทุนจะต้องเป็นผู้ท่ีมีเวลาในการปฏิบัติงานวิจัยได้อย่างเต็มท่ี และ
สามารถควบคุมงานวิจัยให้แล้วเสร็จภายในก าหนด และต้องไม่ได้อยู่ใน
ช่วงเวลาท่ีผู้รับทุนลาศึกษาต่อ หรืออยู่ระหว่างการลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ทางวิชาการ ในช่วงระยะเวลาด าเนินงานวิจัย หรือเป็นผู้ถูกยืมตัว 
ไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอื่น 

(จ) กรณีผู้รับทุนท่ีเคยได้รับงบประมาณเพื่อด าเนินการวิจัยจากแหล่งทุน
ต่างๆ ขอให้แนบบทความวิจัยอันเน่ืองมาจากผลงานวิจัยท่ีเคยได้รับทุนท่ีได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูลสากล หรือ
วารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐาน TCI หรือฐานข้อมูลวารสารวิชาการท่ี สกอ. 
ยอมรับ และ/หรือหลักฐานการยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือการได้รับ
รางวัลจากหน่วยงานภายนอกท่ีเป็นท่ียอมรับ มาเพื่อประกอบการพิจารณา
ด้วย ท้ังน้ีผู้รับทุนท่ีมีประวัติผลการด าเนินการวิจัยท่ีดีตามมาตรฐานสากลจะ
ได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
หลักเกณฑ์ท่ัวไปในการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

(ก) เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยท่ีมีระยะเวลาด าเนินการ ไม่เกิน 2 ปี 
งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยไม่เกิน 500,000 บาท  โดยข้อเสนอ
โครงการวิจัยน้ันต้องมิได้เป็นโครงการวิจัยหรือส่วนหน่ึงของโครงการวิจัยท่ี
ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากแหล่งทุนอื่นแล้วอย่างพอเพียง 

(ข) มีหัวข้อและขอบเขตการวิจัยท่ีแน่นอนชัดเจน และมีการทบทวน
เอกสาร ท่ีมีการตีพิมพ์  (Literature Review) แล้วอย่างครบถ้วน และ
ครอบคลุมท าให้เชื่อได้ว่า โครงการวิจัยท่ีเสนอเป็นการวิจัยเพื่อหาองค์ความรู้
ใหม่อย่างแท้จริง ไม่เป็นการวิจัยท่ีซ้ ากับองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้ว หรือถ้าเป็นการ
วิจัยเพื่อยืนยันองค์ความรู้เดิมท่ีมีอยู่แล้วก็ต้องเป็นการวิจัยท่ีมีความจ าเป็น
อย่างแท้จริง 

(ค) ส าหรับโครงการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัย (ท้ังในคนหรือ 
ในสัตว์) และความปลอดภัยทางชีวภาพ ข้อเสนอโครงการจะต้องผ่านการ
รับรอง หรืออยู่ ระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการด าเนิน
โครงการวิจัยจากคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ก่อน
เสนอโครงการต่อมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน หากโครงการใดท่ีผู้วิจัย
แจ้งว่าไม่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัย (ท้ังในคนหรือในสัตว์)  และความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ หากมีผลสืบเน่ืองในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับจริยธรรมการ
วิจัยในภายหลัง จะไม่เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายวิจัย และจะถือว่าเป็น
ความรับผิดชอบของคณะผู้วิจัยเท่าน้ัน 

(ง )  ข้อ เสนอโครงการท่ีมีการระบุผลการด า เนินการด้านการผลิต
บัณฑิตศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

ข้อความ (ข) (ค) และ (ง) คงเดิมไม่เปล่ียนแปลง  มีการ
เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมข้อความเฉพาะ (ก) 

(ก) เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยท่ีมีระยะเวลาด าเนินการ 
ไม่เกิน 1 ปี งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยไม่เกิน 500,000 
บาท  โดยข้อเสนอโครงการวิจัยน้ันต้องมิได้เป็นโครงการวิจัย 
หรือส่วนหน่ึงของโครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนทางการเงิน
จากแหล่งทุนอื่นแล้วอย่างพอเพียง 

(ข) มีหัวข้อและขอบเขตการวิจัยท่ีแน่นอนชัดเจน และมีการ
ทบทวนเอกสารท่ีมีการตีพิมพ์ (Literature Review) แล้วอย่าง
ครบถ้วน และครอบคลุมท าให้เชื่อได้ว่า โครงการวิจัยท่ีเสนอเป็น
การวิจัยเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่อย่างแท้จริง ไม่เป็นการวิจัยท่ีซ้ า
กับองค์ความรู้ ท่ีมีอยู่แล้ว หรือถ้าเป็นการวิจัยเพื่อยืนยันองค์
ความรู้เดิมท่ีมีอยู่แล้วก็ต้องเป็นการวิจัยท่ีมีความจ าเป็นอย่าง
แท้จริง 

(ค) ส าหรับโครงการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัย (ท้ัง
ในคนหรือในสัตว์) และความปลอดภัยทางชีวภาพ ข้อเสนอ
โครงการจะต้องผ่านการรับรอง หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาให้
ความเห็นชอบในการด าเนินโครงการวิจัยจากคณะกรรมการท่ี
เกี่ยวข้องตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ก่อนเสนอโครงการต่อ
มหาวิทยาลัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน หากโครงการใดท่ีผู้วิจัยแจ้ง
ว่าไม่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัย (ท้ังในคนหรือในสัตว์)  และ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ หากมีผลสืบเน่ืองในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง
กับจริยธรรมการวิจัยในภายหลัง จะไม่เป็นความรับผิดชอบของ
ฝ่ายวิจัย และจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของคณะผู้วิจัยเท่าน้ัน 

(ง) ข้อเสนอโครงการท่ีมีการระบุผลการด าเนินการด้านการ
ผลิตบัณฑิตศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

ขั้นตอนการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
(ก) ผู้รับทุนเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยต่อหน่วยงานต้นสังกัดตามระยะเวลา

ท่ีหน่วยงานก าหนด เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามหลักวิชาการ และ

ข้อความ (ข) (ค) (จ)และ (ฉ) คงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง  มีการ
เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมข้อความใน (ก) และ (ง) 
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หน่วยงานพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัย โดยแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย โครงการละ 1 ท่าน  เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยระดับคณะ โดยมหาวิทยาลัยจะ
เป็นผู้เบิกจ่ายเงินค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิตามรายชื่อที่หน่วยงานแจ้ง ในกรณี
ท่ีผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง/แก้ไขโครงการวิจัย  หน่วยงานต้อง
แจ้งผู้รับทุนปรับปรุง/แก้ไขให้เรียบร้อยก่อนเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา 

(ข) หน่วยงานจัดเรียงล าดับความส าคัญของโครงการวิจัยและจัดส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัยท่ีผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงาน ตามแบบเสนอขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน 10 ชุด มายังมหาวิทยาลัย
เพือ่พิจารณาตามระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

(ค) มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินคุณภาพของ
โครงการวิจัยอีกครั้งหน่ึงได้ ท้ังน้ีโครงการท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข  มหาวิทยาลัย
จะส่งคืนให้กับผู้รับทุนปรับปรุงแก้ไขโครงการวิจัยก่อนอนุมัติให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย 

(ง) ผู้รับทุนจะต้องด าเนินการลงนามในสัญญารับทุนวิจัยกับมหาวิทยาลัย 
ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันท่ีได้รับแจ้งการให้ทุน มิฉะน้ันให้ถือว่าผู้รับทุนสละ
สิทธิ์การรับทุนวิจัย 

(จ) การเปลี่ยนแปลงใดๆ ของโครงการวิจัย เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้ร่วมวิจัย 
การขออนุมัติขยายเวลาด าเนินการวิจัย ฯลฯ  ให้ผู้รับทุนเสนอขออนุมัติพร้อม
ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น ผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยระดับคณะก่อน
เสนอมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนจะด าเนินการวิจัยต่อไปได้ 

(ฉ) ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัยและส่งเสริมการ
วิจัยให้ถือเป็นท่ีสิ้นสุด 

(ก) ผู้รับทุนเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยต่อหน่วยงานต้น
สังกัดตามระยะเวลาท่ีหน่วยงานก าหนด เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ และหน่วยงานพิจารณากลั่นกรอง
ข้อเสนอโครงการวิจัย โดยแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย 
โครงการละ  1  ท่าน   เพื่ อ ใช้ประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยระดับคณะ โดยมหาวิทยาลัยจะ
เป็นผู้ เบิกจ่ายเงินค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิตามรายชื่อ ท่ี
หน่วยงานแจ้ง ในกรณีท่ีผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง/
แก้ไขโครงการวิจัย หน่วยงานต้องแจ้งผู้รับทุนปรับปรุง/แก้ไขให้
เรียบร้อยก่อนเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

(ข) หน่วยงานจัดเรียงล าดับความส าคัญของโครงการวิจัยและ
จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยท่ีผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงาน 
ตามแบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
จ านวน 10 ชุด มายังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามระยะเวลาท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 

(ค) มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมิน
คุณภาพของโครงการวิจัยอีกครั้งหน่ึงได้ ท้ังน้ีโครงการท่ีต้อง
ปรับปรุงแก้ไขมหาวิทยาลัยจะส่งคืนให้กับผู้รับทุนปรับปรุงแก้ไข
โครงการวิจัยก่อนอนุมัติให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 

(ง) ผู้รับทุนจะต้องด าเนินการลงนามในสัญญารับทุนวิจัยกับ
มหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันท่ีได้รับแจ้งการให้ทุน 
มิฉะน้ันให้ถือว่าผู้รับทุนสละสิทธิ์การรับทุนวิจัย ส าหรับโครงการ
ท่ีเกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัย (ท้ังในคนหรือในสัตว์) และความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ จะต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
ท่ีเกี่ยวข้องก่อนจัดท าสัญญารับทุน 

(จ)  การเปลี่ยนแปลงใดๆ ของโครงการวิจัย เช่น การ
เปลี่ยนแปลงผู้ร่วมวิจัย การขออนุมัติขยายเวลาด าเนินการวิจัย 
ฯลฯ  ให้ผู้รับทุนเสนอขออนุมัติพร้อมชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น 
ผ่านคณะกรรมการส่ง เสริมการวิจัยระดับคณะก่อนเสนอ
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนจะด าเนินการวิจัยต่อไปได ้

(ฉ) ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัย
และส่งเสริมการวิจัยให้ถือเป็นท่ีสิ้นสุด 

การเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการวิจัย  แบ่งจ่ายเป็น 3 งวด 

- งวดท่ีหน่ึง เป็นจ านวนร้อยละ 60 ของเงินสนับสนุนการวิจัยท่ีได้รับ
อนุมัติ ก าหนดจ่ายเมื่อผู้รับทุนจัดท าสัญญารับทุนวิจัยกับมหาวิทยาลัย 

- งวดท่ีสอง เป็นจ านวนร้อยละ 20 ของเงินสนับสนุนการวิจัยท่ีได้รับ
อนุมัติ ก าหนดจ่ายเมื่อผู้รับทุนรายงานความก้าวหน้าว่าได้รวบรวมข้อมูลใน
การออกแบบสิ่งประดิษฐ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว และก าลังอยู่ในขั้นตอนการ
เขียนรายงานผลการวิจัย 

งวดท่ี 1 และงวดท่ี 2 คงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง  มีการเปลี่ยนแปลง
และเพิ่มเติมข้อความในงวดท่ี 3 

- งวดท่ีหน่ึง เป็นจ านวนร้อยละ 60 ของเงินสนับสนุนการ
วิจัยท่ีได้รับอนุมัติ ก าหนดจ่ายเมื่อผู้รับทุนจัดท าสัญญารับทุน
วิจัยกับมหาวิทยาลัย 

งวดท่ีสอง เป็นจ านวนร้อยละ 20 ของเงินสนับสนุนการวิจัย
ท่ีได้รับอนุมัติ ก าหนดจ่ายเมื่อผู้รับทุนรายงานความก้าวหน้าว่าได้
รวบรวมข้อมูลในการออกแบบสิ่งประดิษฐ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
และก าลังอยู่ในขั้นตอนการเขียนรายงานผลการวิจัย 
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- งวดท่ีสาม เป็นจ านวนร้อยละ 20 ของเงินสนับสนุนการวิจัยท่ีได้รับ
อนุมัติ ก าหนดจ่ายเมื่อผู้รับทุนส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และผลงาน
สิ่งประดิษฐ์หรือภาพถ่ายสิ่งประดิษฐ์ 

ท้ังนี้ ผู้รับทุนจะต้องเก็บหลักฐานการใช้จ่ายเงินทุนสนับสนุนการด าเนิน
งานวิจัยทุกรายการไว้เพ่ือให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบในกรณีท่ีถูกร้องขอ 

- งวดท่ีสาม เป็นจ านวนร้อยละ 20 ของเงินสนับสนุน
การวิจัยท่ีได้รับอนุมัติ ก าหนดจ่ายเมื่อผู้รับทุนส่งรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ บทคัดย่อฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จ านวน 
1 ชุด บันทึกผลงานวิจัยในสื่อบันทึกข้อมูล (CD) จ านวน 2 แผ่น 
และผลงานสิ่งประดิษฐ์หรือภาพถ่ายสิ่งประดิษฐ์ 

การรายงานความก้าวหน้าและการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
(ก) ผู้รับทุนจะต้องเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยเมื่อครบ

ก าหนดทุก 6 เดือน นับจากวันท าสัญญาตามแบบฟอร์มท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
โดยจะต้องแสดงถึงความส าเร็จของโครงการวิจัยได้ตามแผนงานท่ีได้รับอนุมัติ  
มหาวิทยาลัยอาจติดตามหรือสอบถามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยได้ตาม
ความเหมาะสมโดยมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาระงับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 
หากผู้รับทุนไม่มีความก้าวหน้าในโครงการวิจัย 

(ข) เมื่อด าเนินการวิจัยเสร็จสิ้น ให้ผู้รับทุนจัดส่ง “รายงานวิจัยฉบับร่าง” 
เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยระดับคณะ เพื่อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินคุณภาพผลงานวิจัย  หากมีข้อ เสนอแนะให้ปรับปรุ ง/แก้ ไข
โครงการวิจัย หน่วยงานต้องแจ้งผู้รับทุนปรับปรุง/แก้ไขให้เรียบร้อยก่อนจัดท า
เป็น “รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์”  

(ค) ผู้รับทุนจะต้องส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และผลงานสิ่งประดิษฐ์หรือ

ภาพถ่ายสิ่งประดิษฐ์ ท่ีผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว พร้อม

ด้วยบทคัดย่อฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ชุด บันทึกผลงานวิจัย

ในสื่อบันทึกข้อมูล (CD) จ านวน 2 แผ่น เพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน

ในงวดสุดท้าย 

ท้ังน้ี รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือการน าผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ 
โปรดระบุค าขอบคุณว่า “คณะผู้วิจัย (ผู้วิจัย) ขอขอบคุณทุนสนับสนุนการวิจัย
จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้ “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์” ตามสัญญาเลขท่ี...............” และกรณีวารสารนานาชาติให้ระบุค า
ขอบคุณ (Acknowledgement) ว่า “The authors gratefully acknowledge 
the financial support provided by Thammasat University Research 
Fund under the TU Innovative Scholar, Contract No. ................” 

(ง) ผลงานวิจัยท่ีด าเนินงานโดยคณะผู้รับทุนให้ระบุสัดส่วนในการท าวิจัย 
โดยคิดเป็นร้อยละของการท าวิจัยไว้ในผลงานวิจัย และในกรณีมีการร่วมทุน
วิจัยกับหน่วยงานอื่น ต้องระบุถึงการร่วมทุนวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
หน่วยงานน้ันๆ ด้วย 

ข้อความ (ก) คงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง มีการเปลี่ยนแปลงและ
เพิ่มเติมข้อความใน (ข) (ค) (ง) และ (จ) ดังน้ี 

( ก )  ผู้ รั บ ทุนจะต้อง เสนอรายงานความก้ าวหน้าของ
โครงการวิจัยเมื่อครบก าหนดทุก 6 เดือน นับจากวันท าสัญญา
ตามแบบฟอร์มท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด โดยจะต้องแสดงถึง
ความส าเร็จของโครงการวิจัยได้ตามแผนงานท่ีได้รับอนุมัติ  
มหาวิทยาลัยอาจติดตามหรือสอบถามความก้าวหน้าของ
โครงการวิจัยได้ตามความเหมาะสมโดยมหาวิทยาลัยอาจ
พิจารณาระงับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย หากผู้รับทุนไม่มี
ความก้าวหน้าในโครงการวิจัย 

(ข) เมื่อด าเนินการวิจัยเสร็จสิ้น ให้ผู้รับทุนจัดส่ง “รายงานวิจัย
ฉบับร่าง” เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยระดับคณะ 
เพื่อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อ
ประเมินคุณภาพผลงานวิจัย หากมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง/
แก้ไขโครงการวิจัย หน่วยงานต้องแจ้งผู้รับทุนปรับปรุง/แก้ไขให้
เรียบร้อยก่อนจัดท าเป็น “รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์” 

(ค) ผู้รับทุนจะต้องส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และผลงาน
สิ่งประดิษฐ์หรือภาพถ่ายสิ่งประดิษฐ์ท่ีผ่านการประเมินจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว พร้อมด้วยบทคัดย่อฉบับภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ชุด บันทึกผลงานวิจัยในสื่อบันทึก
ข้อมูล CD (ประกอบด้วย บันทึกข้อมูลผลงานวิจัย บทคัดย่อ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) จ านวน 2 แผ่น มายังมหาวิทยาลัย
เพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนในงวดสุดท้าย 

(ง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือการน าผลงานวิจัยไปตีพิมพ์
เผยแพร่ ผู้รับทุนจะต้องระบุค าขอบคุณกิตติกรรมประกาศว่า
“คณะผู้วิจัย (ผู้วิจัย) ขอขอบคุณทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้“ทุนวิจัยเพื่อพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์” ตามสัญญาเลขท่ี......................” และกรณีวารสาร
นานาชาติให้ระบุค าขอบคุณ (Acknowledgement) ว่า “The 
authors gratefully acknowledge the financial support 
provided by Thammasat University Research Fund 
under the TU Innovative Scholar, Contract No. 
................” 

(จ) ผลงานวิจัยท่ีด าเนินงานโดยคณะผู้รับทุนให้ระบุสัดส่วนใน
การท าวิจัยโดยคิดเป็นร้อยละของการท าวิจัยไว้ในผลงานวิจัย 
และในกรณีมีการร่วมทุนวิจัยกับหน่วยงานอื่น ต้องระบุถึงการ
ร่วมทุนวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานน้ันๆ ด้วย 



5 
 

หลักเกณฑ์เดิม หลักเกณฑ์และแนวทางที่เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม  
ปี พ.ศ.2561 

การขยายระยะเวลาด าเนินการวิจัยและการส่งรายงานวิจัย 
กรณีผู้รับทุนมีเหตุผลความจ าเป็นท าให้ไม่สามารถส่งรายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ ต่อมหาวิทยาลัยภายในก าหนดเวลาตามสัญญา 
รับทุน ผู้รับทุนจะต้องยื่นค าขอขยายเวลาต่อมหาวิทยาลัยก่อนครบก าหนด
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน พร้อมกับเสนอรายงานความก้าวหน้า  ท้ังน้ี การ
ขยายเวลาการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จะขยายได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่
เกิน 1 ใน 3 ของระยะเวลาท่ีได้รับอนุมัติ 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

การระงับโครงการวิจัย 
มหาวิทยาลัยอาจจะระงับโครงการวิจัยท่ีได้รับทุน เมื่อผู้รับทุนไม่ปฏิบัติ

ตามระเบียบหรือประกาศหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ หรือผิดเงื่อนไขอย่าง
หน่ึงอย่างใด ในกรณีดังต่อไปน้ี 

- ลาออกจากมหาวิทยาลัย 

- ไม่ส่งรายงานความก้าวหน้าตามก าหนดเวลาโดยไม่มีเหตุผล 

- ไม่สามารถด าเนินการให้ลุล่วงไปตามโครงการท่ีได้รับการสนับสนุน 

- ได้รับเงินทุนสนับสนุนซ้ าซ้อนจากแหล่งทุนอื่น 
ท้ังน้ี หากมหาวิทยาลัยระงับโครงการวิจัยแล้ว ผู้รับทุนต้องปฏิบัติ

ดังต่อไปน้ี 

- สรุปผลงานท้ังหมดเท่าท่ีได้ท ามาแล้ว เสนอต่อมหาวิทยาลัยภายใน  
3 เดือน นับแต่วันท่ีโครงการถูกระงับ 

- ส่งมอบครุภัณฑ์ อุปกรณ์ท่ีซ้ือจากทุนสนับสนุนโครงการวิจัย และ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ท่ีสมบูรณ์ หรือยังไม่สมบูรณ์ คืนแก่มหาวิทยาลัยทั้งหมด 

- ส่งคืนเงินท้ังหมดหรือเงินท่ีเหลือ พร้อมดอกผลและหลักฐานการใช้
จ่ายเงิน แก่กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มีการเปลี่ยนแปลง 
มหาวิทยาลัยอาจจะระงับโครงการวิจัยท่ีได้รับทุน เมื่อผู้รับ

ทุน ไม่ ปฏิ บัติ ตามระ เบี ยบหรื อประกาศหลั ก เกณฑ์ของ
คณะกรรมการ หรือผิดเงื่อนไขอย่างหน่ึงอย่างใด ในกรณี
ดังต่อไปน้ี 

- สิ้นสุดสถานภาพการเป็นบุคลากรของ มธ. 

- ไม่ส่งรายงานความก้าวหน้าตามก าหนดเวลาโดยไม่มี
เหตุผล 

- ไม่สามารถด าเนินการให้ลุล่วงไปตามโครงการท่ีได้รับการ
สนับสนุน 

- ได้รับเงินทุนสนับสนุนซ้ าซ้อนจากแหล่งทุนอื่น 
ท้ังน้ี หากมหาวิทยาลัยระงับโครงการวิจัยแล้ว ผู้รับทุนต้อง

ปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

- สรุ ปผลง าน ท้ั งหมด เ ท่ า ท่ี ไ ด้ ท าม าแล้ ว  เ สนอต่ อ
มหาวิทยาลัยภายใน 3 เดือน นับแต่วันท่ีโครงการถูกระงับ 

- ส่ ง มอบครุ ภัณ ฑ์  อุ ป ก รณ์ ท่ี ซ้ื อ จ า ก ทุนส นับส นุ น
โครงการวิจัย และผลงานสิ่งประดิษฐ์ ท่ีสมบูรณ์ หรือยังไม่
สมบูรณ์ คืนแก่มหาวิทยาลัยทั้งหมด 
ส่งคืนเงินท้ังหมดหรือเงินท่ีเหลือ พร้อมดอกผลและหลักฐานการ
ใช้จ่ายเงิน แก่กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การคืนเงินโครงการวิจัย 
กรณีท่ีผู้รับทุนถูกระงับโครงการหรือไม่สามารถส่งรายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ หรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ ภายในก าหนดเวลาตามสัญญารับทุน หรือ
ตามท่ีได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา ผู้รับทุนจะไม่มีสิทธิรับทุนส่วนท่ีเหลือและผู้รับ
ทุนจะต้องชดใช้ทุนท่ีได้รับไปท้ังหมดคืนแก่กองทุนวิจัย มธ. ภายใน 30 วัน 
นับจากวันท่ีได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย ในกรณีท่ีผู้รับทุนไม่ช าระเงินภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้รับทุนจะต้องชดใช้เงินทุนวิจัยท่ีได้รับไปพร้อมดอกเบี้ย
ตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปี ของสหกรณ์ออมทรัพย์  มธ. ณ วันท า
สัญญา ท้ังน้ี การค านวณดอกเบี้ยให้เริ่มคิดตั้งแต่เวลาท่ีผู้รับทุนผิดนัดจนถึง
เวลาท่ีผู้รับทุนได้ช าระคืนแก่มหาวิทยาลัยจนครบถ้วน 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

ทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัย 
(ก) การจัดพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือบทความวิจัยอันสืบ

เน่ืองมาจากการได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัย มธ. จะต้องระบุว่าเป็น
ผลงานวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัย มธ.ทุกครั้ง 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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หลักเกณฑ์เดิม หลักเกณฑ์และแนวทางที่เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม  
ปี พ.ศ.2561 

(ข) หากผู้รับทุนประสงค์จะน าผลงานวิจัยหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ ท่ีได้รับ
ทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัย มธ. ไปยื่นจดสิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร ให้ยื่น
ผ่านส านักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มธ. 

(ค) ลิขสิทธิ์อันเกิดจากผลงานวิจัยให้เป็นของ มธ. การขออนุญาตเพื่อท่ีจะ
น าลิขสิทธิ์ในการน าผลงานวิจัยไปด าเนินการใดๆ ผู้รับทุนจักต้องขออนุญาต
จากมหาวิทยาลัยก่อนท่ีจะน าผลงานน้ันๆ ไปตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือหา
ผลประโยชน์ใดๆ 
ระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่เดือน  มีนาคม 2561 จนถึง วันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 

 



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 
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ผู้ วิจั ยที่มิ ได้สั งกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หากมีความประสงค์จะด าเนินการวิจัย ในสัตว์ภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องเสนอโครงการวิจัยให้คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณและติดตามโครงการเลี้ยงและ

ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิจารณาก่อนด าเนินการการใช้สัตว์ ท้ังนี้โครงการวิจัย
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  



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 ใช้ส่าหรับทดลองในห้องปฏิบัติการที จ่าเป็นและภายในคณะยังมีไม่เพียงพอ (ไม่เกิน 20% 

ของวงเงินที ขอตั้งงบประมาณ) 

- ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร 

- ค่าใช้จ่ายในการไปน าเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ 



- ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
 

หมายเหตุ:  การจัดท่างบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ระบุรายละเอียดที ชัดเจน และจัดท่างบประมาณใน 

แต่ละรายการไม่ซ้่าซ้อนกัน และมุ่งถึงความจ่าเป็นในการน่างบประมาณไปใช้จ่ายในโครงการวิจัยอย่างเหมาะสม 

และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 



กระบวนการจัดสรรทุนวิจัย ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ 
จากเงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
กิจกรรม/ขั้นตอนด าเนินงาน ระยะเวลา 

1 ประกาศเปิดรับทนุสนับสนนุการวิจัย ประเภททุนวิจยัเพื่อพัฒนา
สิ่งประดษิฐ ์

เดือนมีนาคม - 31 พฤษภาคม 2561 

2 คณะ/หน่วยงาน สรรหา/เสนอข้อเสนอโครงการให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 1 ท่าน จากหน่วยงานภายนอก มธ. ประเมินข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

(คณะ/หน่วยงาน ก าหนด) 

3 คณะ/หน่วยงาน จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผา่นการประเมิน
จากผู้ทรงคุณวฒุิเรียบร้อยแล้ว มายังฝา่ยวิจัย 

เดือนพฤษภาคม 2561 

4 ฝ่ายวิจัยตรวจสอบคุณสมบัติของข้อเสนอโครงการวิจัยในเบื้องตน้ 
พร้อมสรุปรายละเอียด และจ าแนกประเภทของโครงการ เพื่อ
เสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวจิัยฯ 

เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2561 

5 จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาทนุวิจัยฯ เพื่อพิจารณา
จัดสรรทุนวิจัย 

คร้ังที่ 1  เดือนพฤษภาคม 2561  
คร้ังที่ 2  เดือนสิงหาคม 2561 

6 ฝ่ายวิจัยสรุปผลการพิจารณาการจัดสรรทุนวิจัยตามข้อเสนอแนะ
ของคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัยฯ  

เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2561 

7 ประกาศผลการจัดสรรทุนวจิัย แจ้งไปยงัคณะ/หน่วยงานที่เสนอ
ขอรับทุน เพื่อแจ้งผู้วิจัยปรับปรงุแก้ไข้เสนอโครงการวิจัยตาม
วงเงินที่ได้รับจัดสรร และข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาทนุวิจัยฯ 

เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2561 

8 จัดท าสัญญา และเบิกจ่ายเงนิทนุวิจัยงวดแรก เดือนกรกฎาคม –กันยายน 2561 

8.1  โครงการที่เอกสารประกอบการจัดท าสัญญาครบถ้วน 1 สัปดาห์จากที่ คณะ/หน่วยงาน จัดส่ง
เอกสารมาถึงฝ่ายวิจัย 

8.2  โครงการที่เอกสารไม่ครบถ้วน จะต้องยื่นหลักฐานให้ครบถ้วนภายใน 60 วัน 
หลังจากประกาศจดัสรร มิเช่นนั้นจะถือว่า
สละสทิธิรับทนุ 

 



 

ปฏิทนิกิจกรรมด้านการสนับสนุนทุนวิจัย ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ประจ าปี พ.ศ. 2561 

มกราคม - ก ำหนด Theme กำรวจิัยประจ ำป ี2561 
   

กุมภาพันธ ์ - ทบทวน/ปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรสนับสนุนทุนวจิัย 

  - ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนวจิัย มธ. 
   

มนีาคม - ประกำศผลกำรสนับสนุนเงินกองทุนวจิัยของคณะ 

  - ประกำศเปิดรับข้อเสนอกำรวิจัยทุนตำมประเด็นกำรวิจัย มธ. 

  - ประกำศเปิดรับข้อเสนอกำรวิจัยทุนวจิัยท่ัวไปส ำหรับอำจำรย์/บุคลำกรทำงกำรวจิัย 

  - ประกำศเปิดรับข้อเสนอกำรวิจัยทุนวจิัยท่ัวไปส ำหรับนักศกึษำระดับบัณฑิตศกึษำ 

  - ประกำศเปิดรับ Conceptual Paper ทุนวจิัยส ำหรับนักวจิัยรุ่นใหม่ 

  - ประกำศเปิดรับข้อเสนอกำรวิจัยทุนวจิัยเพื่อพัฒนำสิ่งประดิษฐ์ 

  - ประกำศเปิดรับข้อเสนอกำรวิจัยทุนวจิัยสถำบัน 

  - เสนอปรับแก้ไขระเบียบกองทุนวจิัย มธ. และ ระเบียบ COE 
   

เมษายน - ปิดรับ Conceptual Paper ทุนวจิัยส ำหรับนักวจิัยรุ่นใหม่ 

  

 

ปิดรับข้อเสนอกำรวจิัยท่ัวไปส ำหรับส ำหรับนักศกึษำระดับบัณฑิตศกึษำ 

  - อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควำมรู้ส ำหรับนักวจิัยรุ่นใหม่ "เขียนโครงกำรอยำ่งไรใหไ้ด้ทุน" 

  - อบรม "กำรเสนอโครงกำรผำ่นระบบบริหำรจัดกำรวจิัย มธ. (ระบบ Online)" 
   

พฤษภาคม - ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนวจิัย มธ. 

  - ประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำทุนวจิัยและส่งเสริมกำรวจิัย 

  - 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 
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