1

สรุปหลักเกณฑ์และคุณสมบัติทุนและรางวัลด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2566
1. โครงการสนับสนุนการวิจัย
ชื่อทุน/รางวัล
1. ทุนวิจัยพัฒนา
ศักยภาพผลงานวิจัย
(Fast Track)

คุณสมบัติของผู้รับทุน/รางวัล
1. ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานใน มธ. ที่เป็นข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงาน
มหาวิทยาลัย และให้รวมถึงผู้ปฏิบตั ิงานอื่นที่จ้างตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. ต้องไม่เป็นหัวหน้าโครงการวิจยั ซึ่งได้รบั ทุนจาก
เงินงบประมาณแผ่นดิน หรืองบประมาณจากกอง
ทุนวิจัย มธ. ที่อยู่ระหว่างการวิจยั หรือค้างส่งรายงาน
การวิจัยหรือการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ
3. ต้องไม่อยู่ในช่วงที่ผู้รับทุนลาศึกษาต่อ หรือลา
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หรือเป็น
ผู้ถูกยืมตัวไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอื่น
4. ผู้รับทุนมีสิทธิเสนอโครงการวิจยั ได้เพียงหนึ่ง
โครงการต่อหนึ่งปีงบประมาณ และจะเสนอทา
โครงการวิจัยใหม่ได้เมื่อได้จดั ทาโครงการวิจัยเดิม
เสร็จสิ้นแล้ว

เงินทุน/รางวัล

ผลงาน (Output)

ทุนละไม่เกิน 250,000 บาท 1. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อม
บทคัดย่อภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
2.บทความวิจัยและเอกสารการตอบรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
2.1 สาขาสังคมศาสตร์ และสาขา
มนุษยศาสตร์ ต้องมีผลงานที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่
SJR, ISI, Scopus ไม่น้อยกว่าควอไทล์
ที่ 3 (Q3) หรือผลงานวิชาการอื่น เช่น
International book chapter หรือ
ผลงานที่เป็นประโยชน์และมีผลกระทบ
สูงต่อสังคมทีส่ ามารถแสดงให้เห็นได้
อย่างประจักษ์
2.2 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
สาขาวิทยาศาสตร์ ต้องมีผลงานที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่
SJR, ISI, Scopus ไม่น้อยกว่าควอไทล์
ที่ 3 (Q3)

กาหนดเปิด-ปิดรับทุน

หมายเหตุ

ตุลาคม 2565 –
กรกฎาคม 2566
หรือจนกว่างบประมาณ
จะหมด

การเสนอขอทุนวิจัย
ประเภททุนวิจัย
พัฒนาศักยภาพ
ผลงานวิจัย
(Fast Track) ใน
ปีงบประมาณ 2566
กาหนดให้นักวิจัยยื่น
ข้อเสนอโครงการวิจัย
ผ่านระบบฐานข้อมูล
การบริหารการวิจยั
มธ. จึงขอให้ท่าน
โปรดแจ้งนักวิจัยและ
ผู้ประสานงานวิจัย
ของส่วนงาน ศึกษา
คู่มือการใช้งานและ
สมัครเข้าใช้งาน
ระบบได้ที่ลิงค์
https://research.t
u.ac.th/turms

ชื่อทุน/รางวัล
2. ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย (Thai
Studies)

คุณสมบัติของผู้รับทุน/รางวัล
1. ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานใน มธ. ที่เป็นข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงาน
มหาวิทยาลัย และให้รวมถึงผู้ปฏิบตั ิงานอื่นที่จ้างตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. ต้องไม่เป็นหัวหน้าโครงการวิจยั ซึ่งได้รบั ทุนจาก
เงินงบประมาณแผ่นดิน หรืองบประมาณจากกอง
ทุนวิจัย มธ. ที่อยู่ระหว่างการวิจยั หรือค้างส่งรายงาน
การวิจัยหรือการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ
3. ต้องไม่อยู่ในช่วงที่ผู้รับทุนลาศึกษาต่อ หรือลา
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หรือเป็น
ผู้ถูกยืมตัวไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอื่น
4. ผู้รับทุนมีสิทธิเสนอโครงการวิจยั ได้เพียงหนึ่ง
โครงการต่อหนึ่งปีงบประมาณ และจะเสนอทา
โครงการวิจัยใหม่ได้เมื่อได้จดั ทาโครงการวิจัยเดิม
เสร็จสิ้นแล้ว

เงินทุน/รางวัล

ผลงาน (Output)

ทุนละไม่เกิน 200,000 บาท 1. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อม
บทคัดย่อภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
2. บทความวิจัยและเอกสารการตอบ
รับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
2.1 สาขาสังคมศาสตร์ และสาขา
มนุษยศาสตร์ ต้องมีผลงานที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ TCI
กลุ่มที่ 1 หรือวารสารระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ SJR,
ISI, Scopus หรือผลงานวิชาการอื่น
เช่น International book chapter
หรือผลงานที่เป็นประโยชน์และมี
ผลกระทบสูงต่อสังคมที่สามารถแสดง
ให้เห็นได้อย่างประจักษ์
2.2 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องมี
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ TCI กลุ่มที่ 1 หรือวารสาร
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ได้แก่ SJR, ISI, Scopus

กาหนดเปิด-ปิดรับทุน
ตุลาคม 2565 –
กรกฎาคม 2566
หรือจนกว่างบประมาณ
จะหมด

2
หมายเหตุ
-

ชื่อทุน/รางวัล
3. ทุนวิจัยเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals –
SDGs)

คุณสมบัติของผู้รับทุน/รางวัล

เงินทุน/รางวัล

1) ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานใน มธ. ที่เป็นข้าราชการพล
ทุนละไม่เกิน 250,000 บาท
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานมหาวิทยาลัย
และให้หมายรวมถึงผู้ปฏิบัติงานอืน่ ที่จ้างตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
2) ต้องไม่เป็นหัวหน้าโครงการวิจยั ซึ่งได้รบั ทุนจากกอง
ทุนวิจัย มธ. ที่อยู่ระหว่างการวิจยั หรือการพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ หรือค้างส่งรายงานการวิจัยและการ
พัฒนาสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ
3) ต้องไม่ได้อยู่ในช่วงระยะเวลาที่ผู้รับทุนลาศึกษาต่อ
หรือลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หรือ
เป็นผู้ถูกยืมตัวไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอื่น

ผลงาน (Output)

กาหนดเปิด-ปิดรับทุน

บทความวิจัยและเอกสารการตอบรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
1) สาขาสังคมศาสตร์ และสาขา
มนุษยศาสตร์ ต้องมีผลงานที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ SJR,
ISI, Scopus ที่ถูกจัดให้อยูในการจัด
อันดับของวารสารไม่น้อยกว่าควอไทล์
ที่ 3 (Q3) หรือผลงานวิชาการอื่น เช่น
International book chapter หรือ
ผลงานที่เป็นประโยชน์ และมีผลกระ
ทบสูงต่อสังคมที่สามารถแสดงให้เห็น
ได้อย่างประจักษ์
2) สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องมีผลงาน
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล
ได้แก่ SJR, ISI, Scopus ที่ถูกจัดให้อยู
ในการจัดอันดับของวารสารไม่น้อย
กว่าควอไทล์ที่ 3 (Q3)

ตุลาคม 2565 –
กรกฎาคม 2566
หรือจนกว่างบประมาณ
จะหมด

3
หมายเหตุ
-

ชื่อทุน/รางวัล
4. ทุนสนับสนุน
โครงการวิจัยจากความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก (Matching
Fund)

คุณสมบัติของผู้รับทุน/รางวัล

เงินทุน/รางวัล

ผลงาน (Output)

กาหนดเปิด-ปิดรับทุน

1. เป็นผู้ปฏิบตั ิงานใน มธ.ที่เป็นข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานมหาวิทยาลัย
2. ต้องไม่เป็นหัวหน้าโครงการวิจยั ซึ่งได้รบั ทุนจาก
เงินงบประมาณแผ่นดิน หรืองบประมาณจากกอง
ทุนวิจัย มธ. ที่อยู่ระหว่างการวิจยั หรือค้างส่งรายงาน
การวิจัยหรือการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ
3. ต้องไม่อยู่ในช่วงที่ผู้รับทุนลาศึกษาต่อ หรือลา
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หรือเป็น
ผู้ถูกยืมตัวไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอื่น
4. ผู้รับทุนมีสิทธิเสนอโครงการวิจยั ได้เพียงหนึ่ง
โครงการต่อหนึ่งปีงบประมาณ และจะเสนอทา
โครงการวิจัยใหม่ได้เมื่อได้จดั ทาโครงการวิจัยเดิม
เสร็จสิ้นแล้ว

สนับสนุนใน 2 รูปแบบ ดังนี้
1. ความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างประเทศใน
วงเงิน 500,000 บาท
โดยหน่วยงานภายนอก
ร่วมสนับสนุนไม่น้อยกว่า
500,000 บาท หรือ
2. ความร่วมมือกับ
หน่วยงานในประเทศ
ภายในวงเงินไม่เกินร้อยละ
50 ของทุนวิจัยร่วม และ
ไม่เกิน 500,000 บาท
ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจขอให้
ต้นสังกัดของผู้วิจัยร่วม
สนับสนุนทุนด้วยส่วนหนึ่ง
แต่ไม่เกินร้อยละ 25 ของ
วงเงินที่มหาวิทยาลัยให้
การสนับสนุน

1. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
2. กรณีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ ต้องจัดส่งบทความวิจัย
อย่างน้อย 2 เรื่อง และเอกสารการ
ตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล
ได้แก่ ฐานข้อมูล SJR, ISI, Scopus
3. กรณีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ในประเทศ ต้องจัดส่งบทความวิจยั ที่ได้
การตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล
อย่างน้อย 1 เรื่อง สาหรับวงเงิน
สนับสนุนไม่เกิน 250,000 บาท
และอย่างน้อย 2 เรื่อง สาหรับ
วงเงินสนับสนุนการวิจยั ที่เกินกว่า
250,000 บาท

ตุลาคม 2565 –
กันยายน 2566
หรือจนกว่างบประมาณ
จะหมด

4
หมายเหตุ
-

ชื่อทุน/รางวัล

คุณสมบัติของผู้รับทุน/รางวัล

เงินทุน/รางวัล

ผลงาน (Output)

กาหนดเปิด-ปิดรับทุน

5. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุน่
ใหม่ Young
researcher

(1) เป็นอาจารย์ประจา หรือนักวิจยั ประจา ใน มธ.ที่
เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือ
พนักงานมหาลัย และให้หมายรวมถึงผู้ปฏิบัติงานอื่นที่
จ้างตามระเบียบของมหาลัย ที่ปฏิบัติติงานใน มธ. มา
ไม่เกิน 3 ปี
(2) ไม่ค้างส่งงานวิจัยและการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ
ซึ่งได้รับทุนงบประมาณแผ่นดิน หรืองบประมาณ
กองทุนวิจัย มธ.
(3) ไม่เคยได้รบั ทุนส่งเสริมนักวิจยั รุน่ ใหม่ของ มธ. มาก่อน
(4) มีอาจารย์หรือนักวิจัยที่ปรึกษา เป็นอาจารย์หรือ
นักวิจัยของมหาลัย มีคณ
ุ สมบัตดิ ังนี้
(4.1) ด้านสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์ฯ ต้องมีผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล ได้แก่
ฐานข้อมูล SJR, ISI Web of Science, Scopus ที่อยู่
ในการจัดอันดับของวารสารไม่น้อยกว่า ควอไทล์ 1
และเป็นหัวหน้าโครงการที่ได้รับทุนจากหน่วยงาน
ภายนอกมาไม่น้อยกว่า 3 ทุน ในระยะเวลา 5 ปี นับ
จากวันที่ยื่นขอรับทุน
(4.2) ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ต้องมีผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล
ได้แก่ ฐานข้อมูลการ SJR, ISI Web of Science,
Scopus ที่อยู่ในการจัดอันดับของวารสารไม่น้อยกว่า
ควอไทล์ 1 หรือมีผลงาน international book
chapter หรือผลงานที่เป็นประโยชน์และมีผลกระทบ
สูงต่อสังคมทีส่ ามารถแสดงให้เห็นได้อย่างประจักษ์
และเป็นหัวหน้าโครงการที่ได้รับทุนจากหน่วยงาน

(1) วงเงินไม่เกิน 40,000
บาท จ่ายเมื่อได้รับอนุมัติทุน
(2) เงินรางวัลสมทบ
20,000 บาท จ่ายเมื่อ
ข้อเสนอโครงการฉบับเต็ม
ได้รับทุนวิจยั จากแหล่งทุน
ภายนอก ภายใน 1 ปี นับ
จากยื่นปิดทุน โดยแบ่งเป็น
ค่าสมนาคุณที่ปรึกษา
10,000 บาท และ
ค่าตอบแทนนักวิจัย 10,000
บาท

(1) ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับเต็ม
(Full Proposal) 1 ฉบับ
(2) หลักฐานการยื่นขอรับทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนวิจัยภายนอก 1 ชุด
(3) เอกสารการรับทุนจากแหล่งทุน
ภายนอก ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา จานวน
1 ชุด เพื่อขอรับเงินรางวัลสมทบ
จานวน 20,000 บาท

ตุลาคม 2565 –
กรกฎาคม 2566
หรือจนกว่างบประมาณ
จะหมด

5
หมายเหตุ
-

ชื่อทุน/รางวัล

6. ทุนปริญญาเอก เพื่อ
การวิจัย ประจาปี
การศึกษา 2566

7. ทุนสนับสนุนนักวิจัย
หลังปริญญาเอกศักยภาพ
สูง (Thammasat
Postdoctoral
Fellowship)

คุณสมบัติของผู้รับทุน/รางวัล

เงินทุน/รางวัล

ภายนอกมาไม่น้อยกว่า 3 ทุน ในระยะเวลา 5 ปี นับ
จากวันที่ยื่นขอรับทุน
1. เป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์อายุไม่เกิน 40 ปี และจะต้องไม่รับ
ทุนการศึกษา ทุนผู้ช่วยสอน หรือทุนวิจัยอื่นใด

1. ค่าใช้จ่ายรายเดือน
15,000 บาท โดยเบิกจ่าย
เป็นครั้ง ๆ ละ 6 เดือน

2. อาจารย์ที่ปรึกษาของผู้มสี ิทธิ์สมัครขอรับทุน ต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและมีประสบการณ์ในการทา
วิจัยสูงและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา โดยพิจารณา
ผลงานตามกลุม่ สาขาวิชา

2. ค่าเดินทางไปเสนอ
ผลงานวิชาการ ณ
ต่างประเทศ จานวน 1 ครั้ง
เหมาจ่ายเป็นเงิน 30,000
บาท

1. เป็นนักวิจัยภายนอกและต้องไม่เป็นผูไ้ ด้รับทุนนี้มา
สองครั้งแล้ว
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า
3. มีอาจารย์หรือนักวิจัยที่ปรึกษาที่เป็นคณาจารย์
ประจาหรือนักวิจัยของมหาวิทยาลัยดูแล โดยสามารถ
เป็นอาจารย์หรือนักวิจัยที่ปรึกษาของผู้รับทุนได้เพียง
หนึ่งคน และต้องมีผลงานภายในระยะเวลาสามปี ดังนี้
3.1 อาจารย์หรือนักวิจัยที่ปรึกษาสาขา
สังคมศาสตร์และสาขามนุษยศาสตร์ ต้องมีผลงานใน

1. ค่าใช้จ่ายประจาเดือน
50,000 บาท
2. ค่าที่พัก
(ชาวต่างประเทศ) เดือนละ
10,000 บาท
3. อาจารย์หรือนักวิจัยที่
ปรึกษา ปีละ 40,000 บาท

ผลงาน (Output)

1.วิทยานิพนธ์
2.ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร

กาหนดเปิด-ปิดรับทุน

1 กุมภาพันธ์ – 31
พฤษภาคม 2566

6
หมายเหตุ

-

-กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตีพมิ พ์
ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล Scopus/ Web of
Science ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
-กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ และ
สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติในฐานข้อมูล TCI
กลุ่ม 1 หรือวารสารที่ กพอ.รับรอง ไม่
น้อยกว่า 1 เรื่อง
ผลงานวิจัยทีไ่ ด้รบั การตอบรับให้ตพี ิมพ์ ตุลาคม 2565 –
หรือได้รับการตีพิมพ์แล้วในฐานข้อมูล กรกฎาคม 2566
SJR (TOP 10%) ของสาขา
หรือจนกว่างบประมาณ
จะหมด

-

ชื่อทุน/รางวัล

คุณสมบัติของผู้รับทุน/รางวัล
ฐานข้อมูล SJR (TOP 10%) ของสาขา หรือ ผลงาน
วิชาการอื่น เช่น International book chapter หรือ
ผลงานที่เป็นประโยชน์ และมีผลกระทบสูงต่อสังคมที่
สามารถแสดงให้เห็นได้อย่างประจักษ์
3.2 อาจารย์หรือนักวิจัยที่ปรึกษาสาขา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ต้องมีผลงานในฐานข้อมูล SJR (TOP 10%) ของสาขา

เงินทุน/รางวัล

ผลงาน (Output)

กาหนดเปิด-ปิดรับทุน

7
หมายเหตุ

8

2. โครงการสนับสนุนกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ
ชื่อทุน/รางวัล
1. การจัดตั้งศูนย์แห่ง
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (Center of
Excellence – CoE)

คุณสมบัติของผู้รับทุน/รางวัล

เงินทุน/รางวัล

ผลงาน (Output)

กาหนดเปิด-ปิดรับทุน

1. เป็นอาจารย์ประจาหรือนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
2. มีประสบการณ์ทาวิจัยตามวัตถุประสงค์ของศูนย์
มาไม่น้อยกว่าห้าปี
3. ในรอบห้าปี ก่อนการจัดตั้งศูนย์ ต้องเป็นหัวหน้า
โครงการวิจัยขนาดใหญ่หรือชุดโครงการวิจัยที่แล้ว
เสร็จ โดยผลงานวิจยั ต้องมีความโดดเด่น
4. ในรอบสิบปี ก่อนการจัดตั้งศูนย์ ต้องเป็นที่ปรึกษา
หรือที่ปรึกษาร่วมของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
ระดับ ป.โท ไม่น้อยกว่าห้าคน หรือ ป.เอก ไม่น้อยกว่า
สามคน
5. สมาชิกศูนย์ ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรือนักวิจัย
ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่สี่คนขึ้นไป โดยอย่างน้อยสอง
คน ต้องมีประสบการณ์ทาวิจัยตามวัตถุประสงค์ของ
ศูนย์มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี และเป็นหัวหน้า
โครงการวิจัยในสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์ที่แล้วเสร็จ
โดยผลงานวิจัยต้องมีความโดดเด่น
นอกจากสมาชิกศูนย์ตาม (5) อาจมีสมาชิกที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลภายนอก มธ. ในจานวนที่
เหมาะสมก็ได้

1. ปีที่ 1 ศูนย์ละไม่เกิน
1,000,000 บาท
2. ปีที่ 2- ปีที่ 5 จัดสรรให้
ร้อยละ 50 ของงบประมาณ
จากแหล่งทุนภายนอก
ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา แต่ไม่
เกินปีละ 1,000,000 บาท
3. ปีที่ 6 เป็นต้นไป จัดสรร
ให้ร้อยละ 50 ของ
งบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอก ในรอบ 1 ปีที่
ผ่านมา แต่ไม่เกินปีละ
500,000 บาท

1. มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูล SJR,
ISI Web of Science, Scopus อย่าง
น้อยสามเรื่อง โดยต้องอยู่ใน Q1 หรือ
Q2 อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ
2. มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูล SJR,
ISI Web of Science, Scopus อยู่ใน
Q1 หรือ Q2 อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง และ
มีผลงานดังต่อไปนี้ รวมกันแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ชิ้น ได้แก่
2.1 ผลงานที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์
ในภาครัฐ เอกชน ชุมชน หรือสังคม
ทั้งระดับชาติหรือนานาชาติ
2.2 รางวัลผลงานวิจัยหรือรางวัลบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติหรือระดับชาติ
2.3 ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
2.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม
3. มีหลักฐานความร่วมมือ ด้านการทา
วิจัยกับต่างประเทศ หรือด้านเครือ่ งมือ
หรือการตีพมิ พ์ร่วมกัน หรือแลกเปลี่ยน
นักศึกษา ป.เอกหรือการทาวิจัยกับ

ตุลาคม 2565 –
กรกฎาคม 2566
หรือจนกว่างบประมาณ
จะหมด

หมายเหตุ

9
ภาครัฐ เอกชน ชุมชน หรือสังคม
อย่างน้อยปีละหนึ่งเรื่อง
4. หัวหน้าศูนย์และสมาชิกต้องเป็นที่
ปรึกษาหรือที่ปรึกษาร่วมของนักศึกษา
ป.โท ขึ้นไป รวมกันไม่น้อยกว่าสามคน
ในแต่ละปี
2. การจัดตั้งหน่วยวิจัย
(Research Unit – RU)

1. เป็นคณาจารย์ประจาหรือนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
2. มีประสบการณ์ทาวิจัยในสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์
ของหน่วยวิจัยมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน
3. มีผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือผลงานทางวิชาการอื่น
ที่มีความโดดเด่น
4. สมาชิกหน่วยวิจัย ต้องเป็นคณาจารย์ประจา
หรือนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป
ที่มีประสบการณ์ทาวิจัยในสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์
ของหน่วยวิจัย

1. ปีที่ 1-ปีที่ 5 หน่วยวิจัย
ละไม่เกิน 500,000 บาท
2. ปีที่ 6 เป็นต้นไป จัดสรร
ให้ ร้อยละ 50 ของ
งบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอก ในรอบ 1 ปีที่
ผ่านมา แต่ไม่เกินปีละ
300,000 บาท

1. มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูล SJR,
ISI Web of Science, Scopus อย่าง
น้อยสองเรื่อง โดยต้องอยู่ใน Q2 อย่าง
น้อยหนึ่งเรื่อง และ
2. มีหลักฐานการยื่นข้อเสนอโครงการที่
มีหัวข้อเกี่ยวกับชื่อของหน่วยวิจัย จาก
แหล่งทุนวิจัยภายนอก ในรอบหนึง่ ปีที่
ผ่านมา อย่างน้อยปีละหนึ่งเรื่อง

ตุลาคม 2565 –
กรกฎาคม 2566
หรือจนกว่างบประมาณ
จะหมด

เปลี่ยนแปลงวงเงิน
สนับสนุนการ
ดาเนินงานของศูนย์ปี
ที่ 6 เป็นต้นไป

10

3. โครงการรางวัลสนับสนุนการวิจยั
ชื่อทุน/รางวัล
1. รางวัลสนับสนุนการ
ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
และเผยแพร่งาน
สร้างสรรค์ ประเภทการ
ตีพิมพ์บทความวิจัย

คุณสมบัติของผู้รับทุน/รางวัล

1. เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. มีสถานะดังต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งในบทความ
วิจัยที่เสนอขอรับรางวัล
2.1 ผู้วิจัยชื่อแรก (First Author)
2.2 ผู้วิจัยหลัก (Corresponding Author)
2.3 ผู้วิจัยที่มีสัดส่วนการทาวิจยั อย่างน้อยร้อยละ 50
2.4 ผู้วิจัยของมหาวิทยาลัยที่ทางานวิจัยร่วมกับ
บุคลากร โดยมีสัดส่วนการทาวิจยั น้อยกว่าร้อยละ 50
ต้องมีสัดส่วนการทาวิจัยสูงสุด
2.5 ผู้วิจัยของมหาวิทยาลัยที่ทางานวิจัยร่วมกับ
บุคคลภายนอก โดยมีสดั ส่วนการทาวิจัยน้อยกว่าร้อย
ละ 50 ต้องมีสัดส่วนการทาวิจัยสูงสุดและมีสดั ส่วน
ของผู้วิจัยที่เป็นบุคลากรรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50
2. รางวัลสนับสนุนการ
มีสถานะเป็นนักศึกษาอยู่ในวันที่นักศึกษายื่นใบสมัคร
ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ขอรับทุนที่หน่วยงานต้นสังกัด และได้ศึกษาในแผนทา
และเผยแพร่งาน
วิทยานิพนธ์ (แผน ก.) หรือศึกษาแผนทาสารนิพนธ์/
สร้างสรรค์ ประเภทการ ศิลปนิพนธ์ (แผน ข.)
ตีพิมพ์บทความวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา

เงินทุน/รางวัล

ผลงาน (Output)

กาหนดเปิด-ปิดรับทุน

หมายเหตุ

1. TOP 10% ของสาขาและ
อยู่ใน Q1 = 50,000 บาท
2. Q1 = 40,000 บาท
3. Q2 = 30,000 บาท
4. Q3 = 20,000 บาท
5. Q4 = 10,000 บาท

- บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
-บทความที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทอี่ ยู่ใน วารสารฉบับปี
ฐานข้อมูลสากล Scopus
(Volume) ค.ศ.2021
เปิดรับตั้งแต่ตลุ าคม
- บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
2565 ถึงวันที่ 30
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทอี่ ยู่ใน ธันวาคม 2565
ฐานข้อมูลสากล Web of Science
-บทความที่ตีพิมพ์ใน
(ให้ยื่นขอรับทุนภายใน 90 วัน นับแต่ วารสารฉบับปี
วันที่ 7 ตุลาคม 2565 โดยให้ถือปฏิบัติ (Volume) ปี ค.ศ.2022
ตามประกาศฯ พ.ศ. 2564)
เปิดรับตั้งแต่ตลุ าคม
2565 ถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2566

เทียบค่าควอไทล์จาก
ปีที่บทความได้รับการ
ตีพิมพ์
โดยตีพมิ พ์
- ฉบับปี 2021
ใช้ค่า Q ปี 2020
- ฉบับปี 2022
ใช้ค่า Q ปี 2021

1. TOP 10% ของสาขาและ
อยู่ใน Q1 = 50,000 บาท
2. Q1 = 40,000 บาท
3. Q2 = 30,000 บาท
4. Q3 = 20,000 บาท
5. Q4 หรือ TCI กลุ่มที่ 1 =
10,000 บาท

- บทความที่ได้รับการตอบรับหรือได้รับ ตุลาคม 2565 – 30
การตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการที่อยู่ กันยายน 2566
ในฐานข้อมูลสากล Scopus

เทียบค่าควอไทล์จาก
ปีที่ออกหนังสือตอบ
รับตีพิมพ์ หรือ ปีที่
บทความได้รับการ
ตีพิมพ์
- ปี 2021 ใช้ค่า
Q ปี 2020
- ปี 2022 ใช้ค่า
Q ปี 2021

- บทความที่ได้รับการตอบรับหรือได้รับ
การตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการที่อยู่
ในฐานข้อมูลสากล Web of Science
(ให้ยื่นขอรับทุนภายใน 90 วัน นับแต่
วันที่ 7 ตุลาคม 2565 โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามประกาศฯ พ.ศ. 2564)
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ชื่อทุน/รางวัล
3. รางวัลสนับสนุนการ
ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
และเผยแพร่งาน
สร้างสรรค์ ประเภทการ
ตีพิมพ์บทความวิชาการ

คุณสมบัติของผู้รับทุน/รางวัล

เงินทุน/รางวัล

1. เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10,000 บาท
2. มีสถานะดังต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งในบทความ
วิชาการที่เสนอขอรับรางวัล
2.1 ชื่อแรก (First Author)
2.2 ผู้เขียนหลัก (Corresponding Author)
2.3 ผู้เขียนที่มีสดั ส่วนการทาวิจัยอย่างน้อยร้อยละ 50
2.4 ผู้เขียนของมหาวิทยาลัยทีม่ ีผลงานวิชาการร่วมกับ
บุคลากรคนอื่น โดยมีสัดส่วนการทาผลงานน้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต้องมีสดั ส่วนการทาผลงานสูงสุด
2.5 บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มผี ลงานวิชาการ
ร่วมกับบุคคลภายนอก โดยมีสัดส่วนการทาผลงาน
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต้องมีสัดส่วนการทาผลงานสูงสุด
และมีสัดส่วนของผู้เขียนที่เป็นบุคลากรรวมกันเกินกว่า
ร้อยละ 50
4. รางวัลสนับสนุนการ
เป็นบุคลากรโดยถือวันที่กาหนดส่งผลงานสร้างสรรค์ 1. งานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่
ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ตามประกาศที่คณะกรรมการกาหนด
ในระดับนานาชาติ รางวัล
และเผยแพร่งาน
ละ 30,000 บาท
สร้างสรรค์ ประเภทรางวัล
2.งานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่
การเผยแพร่ผลงาน
ในระดับความร่วมมือ
สร้างสรรค์
ระหว่างประเทศ รางวัลละ
15,000 บาท
3. งานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่
ในระดับชาติ รางวัลละ
5,000 บาท

ผลงาน (Output)

กาหนดเปิด-ปิดรับทุน

- การตีพิมพ์บทความวิชาการใน
วารสารวิชาการหรือบทของหนังสือใน
หนังสือชุด ระดับนานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล Scopus

หมายเหตุ

-บทความที่ตีพิมพ์ใน
วารสารฉบับปี
(Volume) ค.ศ.2021
เปิดรับตั้งแต่ตลุ าคม
2565 ถึงวันที่ 30
- การตีพิมพ์บทความวิชาการใน
ธันวาคม 2565
วารสารวิชาการหรือบทของหนังสือใน -บทความที่ตีพิมพ์ใน
หนังสือชุด ระดับนานาชาติที่อยู่ใน
วารสารฉบับปี
ฐานข้อมูลสากล Web of Science
(Volume) ปี ค.ศ.2022
(ให้ยื่นขอรับทุนภายใน 90 วัน นับแต่ เปิดรับตั้งแต่ตลุ าคม
วันที่ 7 ตุลาคม 2565 โดยให้ถือปฏิบัติ 2565 ถึงวันที่ 30
ตามประกาศฯ พ.ศ. 2564)
มิถุนายน 2566

-

ผลงานสร้างสรรค์ทไี่ ด้เผยแพร่แล้ว

-

ตุลาคม 2565 – 30
กันยายน 2566
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ชื่อทุน/รางวัล

คุณสมบัติของผู้รับทุน/รางวัล

เงินทุน/รางวัล

5. รางวัลสนับสนุนผลงาน
ที่ได้รับการจดทะเบียน
สิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา

1. เป็นบุคลากรขณะที่ยื่นจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
และวันที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ตลอดจนวัน
ยื่นขอรับรางวัล
2. เป็นผู้วิจัยหลัก หรือผูส้ ร้างสรรค์งานหลักในผลงาน
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาทีไ่ ด้รับการจดสิทธิบัตร หรือ
อนุสิทธิบัตร

6. รางวัลผลงานวิจัย
ดีเด่น

1. เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ที่มีสดั ส่วนการทาวิจยั ไม่
ต่ากว่าร้อยละ 50 และสามารถเสนอผลงานวิจัยได้
เพียง 1 เรื่อง
2. ต้องไม่มีผลงานวิจัยหรือการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ค้าง
ส่ง หรือเกินกาหนดระยะเวลาที่ได้รับทุน
3. กรณีผเู้ คยได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ให้เว้น
ระยะเวลา 2 ปี
1. ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล จะต้องไม่เป็นผู้
ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับส่วนงาน ในปีอื่น
ใดมาก่อน
2. ผู้ที่สมัครขอรับรางวัลประเภทที่ 1 ต้องเป็นบุคลากร
ทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่ดารงตาแหน่งอาจารย์ และมีอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึง
วันที่ 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณถัดไป
3. ผู้ที่สมัครขอรับรางวัลประเภทที่ 2 ต้องเป็นบุคลากร
ทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่ดารงตาแหน่งนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์/นักวิชาการ
ศึกษา หรือ ตาแหน่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และ

1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์
20,000-80,000 บาท
2. สิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
10,000-40,000 บาท
3. อนุสิทธิบัตร 10,00040,000 บาท
รางวัลละ 100,000 บาท
แบ่งออกเป็น 4 สาขา
1. สาขาสังคมศาสตร์
2. สาขามนุษยศาสตร์
3. สาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
4. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
20,000 บาท

7. รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่
ดีเด่นระดับส่วนงาน

ผลงาน (Output)

กาหนดเปิด-ปิดรับทุน

หมายเหตุ

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตรแล้ว

ตุลาคม 2565 – 31
สิงหาคม 2566

-

ผลงานวิจัยดีเด่นของแต่ละสาขา

1 มกราคม – 31
มีนาคม 2566

-

1. นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับส่วนงาน
ประเภทอาจารย์
2. นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับส่วนงาน
ประเภทนักวิจัยหรือผู้ปฏิบตั ิงานที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย

1 กรกฎาคม 2566
– 30 กันยายน 2566

รางวัลประจาปี 2566
ผู้ที่สมัครขอรับรางวัล
มีอายุไม่เกิน 35 ปี
นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม
2566
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ชื่อทุน/รางวัล

คุณสมบัติของผู้รับทุน/รางวัล

มีอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม ของ
ปีงบประมาณถัดไป
8. รางวัลวิทยานิพนธ์
เป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่
ดีเด่น
สอบผ่านโดยคณะกรรมการที่คณะแต่งตั้ง ในปี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การศึกษา 2564 (วันที่ 9 ส.ค.64 ถีง 8 ส.ค.65)
ประจาปีการศึกษา 2564

เงินทุน/รางวัล

-รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
เงินรางวัล 30,000 บาท
-รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก
เงินรางวัล 20,000 บาท
-รางวัลวิทยานิพนธ์ดี
เงินรางวัล 10,000 บาท

ผลงาน (Output)

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาทีไ่ ด้รับรางวัล

กาหนดเปิด-ปิดรับทุน

หมายเหตุ

1 พฤศจิกายน 2565 –
28 กุมภาพันธ์ 2566

-
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4. โครงการส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัย
ชื่อทุน/รางวัล
1. ทุนสนับสนุนการแปล
หรือตรวจแก้ภาษา
บทความ

คุณสมบัติของผู้รับทุน/รางวัล
คุณสมบัตผิ ู้ขอรับทุน
1. เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ต้องมีชื่อในบทความเป็นชื่อแรก (First Author)
หรือ ผู้วิจัยหลัก (Corresponding Author) และต้อง
ระบุชื่อสังกัดเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3.ไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ ขณะที่เสนอขอรับทุน

เงินทุน/รางวัล
เบิกจ่ายตามจริง บทความ
ละไม่เกิน 10,000 บาท
และไม่เกินคนละ 1 เรื่อง
ต่อปี

ผลงาน (Output)
บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่
อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS

กาหนดเปิด-ปิดรับทุน
ตุลาคม 2565 –
30 กันยายน 2566

ทุนละ 200,000 บาท

1. มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) ที่ตีพิมพ์บทความใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ตุลาคม 2565 –
30 กันยายน 2566

หมายเหตุ
-

ลักษณะของผลงาน
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตอบรับ
การตีพิมพ์ (Accepted) หรือตีพิมพ์แล้ว (Published)
ในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ไม่
เกิน 1 ปี นับจากวันที่ยื่นขอรับทุน (วันที่ผู้ขอรับทุน
ระบุในแบบเสนอขอรับทุน) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน
ควอไทล์ที่ 1-4
2. ทุนสนับสนุนการจัด
ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ

คณะ วิทยาลัย หรือสถาบัน ที่จะจัดการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ จะต้องมีลักษณะตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด

2. ผลงานของบุคลากร หรือนักศึกษา
มธ. ได้รบั การตีพมิ พ์ ไม่น้อยกว่า 10
เรื่อง

-

ชื่อทุน/รางวัล
3. ทุนอุดหนุนการนาเสนอ
ผลงานทางวิชาการ
ผลงานสร้างสรรค์
และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม
ในต่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้รับทุน/รางวัล
1. เป็ น อาจารย์ หรื อ นั ก วิ จั ย ที่ รั บ ราชการ หรื อ
ปฏิบัติงานประจาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ไม่อยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อ/การลาปฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หรือถูกขอตัวไปช่วย
ราชการที่หน่วยงานอื่น
3. ไม่มีภาระผูกพันในการค้างส่งผลงาน
4. ผู้ ที่ เ คยได้ รั บ ทุ น อุ ด หนุ น การน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม
ในต่างประเทศแล้ว ต้องเว้นระยะการสมัครขอรับทุน
อย่างน้อย 1 ปี

เงินทุน/รางวัล
1. กลุ่มประเทศในทวีป
เอเชีย และโอเชียเนีย
1.1 กลุ่มประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 30,000 บาท
1.2 กลุ่มประเทศอื่นใน
ทวีปเอเชียและโอเซียเนีย
(รวมทวีปออสเตรเลีย
และกลุม่ ประเทศที่เป็นหมู่
เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก)
60,000 บาท
2. กลุ่มประเทศในทวีปยุโรป
80,000 บาท
3. กลุ่มประเทศในทวีป
อเมริกา และทวีปแอฟริกา
100,000 บาท

ผลงาน (Output)
การยื่นขอรับการตีพิมพ์บทความทีไ่ ป
นาเสนอ หรือบทความที่มีเนื้อหา
เกี่ยวข้อง ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล
SCOPUS หรือ ISI หรือ TCI กลุ่ม 1

กาหนดเปิด-ปิดรับทุน
1 สิงหาคม 2565 –
31 พฤษภาคม 2566

15
หมายเหตุ
-

