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แนวทางการเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ เพื่อยื่นค าของบประมาณด้าน ววน.ตามกรอบการสนับสนุน

งานมูลฐาน ประเภท Fundamental Fund ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 
1. แผนงานวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้แผนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) โดยผู้เสนอ

โครงการจะต้องเลือกและระบุแผนงานเพียง 1 แผนงานเท่านั้น 
แผนงานที่ 1: Frontier Research and Innovation in Biomedical Science and Medicine  
ผู้อ านวยการแผนงาน : ศาสตราจารย์ ดร. เกศรา  ณ บางช้าง 
 
แผนงานที่ 2: Frontier Research and Innovation in Science and Technology, and Engineering 
ผู้อ านวยการแผนงาน : ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช 

 
แผนงานที่ 3: Frontier Research and Innovation in Social Sciences, Humanities and Arts 
ผู้อ านวยการแผนงาน : ศาสตราจารย์ ดร. เสมอชัย  พูลสุวรรณ 

 
แผนงานที่ 4: Creative Economy, Business and Start up 
ผู้อ านวยการแผนงาน : ศาสตราจารย์ ดร. ศากุน  บุญอิต 
 

2. คุณสมบัติของผู้ยื่นขอรับทุน 
1) หัวหน้าโครงการ (ขนาดใหญ่หรือเดี่ยว) /หัวหน้าโครงการย่อยเป็นอาจารย์ ข้าราชการ หรือพนักงานสังกัด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่มีอายุการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างในปัจจุบันครอบคลุมไปจนถึงปีงบประมาณ 2567-2568 
2) หัวหน้าโครงการ (ขนาดใหญ่หรือเดี่ยว) /หัวหน้าโครงการย่อยไม่เป็นผู้ติดค้างส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และไม่

ติดค้างการส่งผลงานวิจัย หรือ ผลผลิตของโครงการวิจัย/ทุนที่ได้รับการสนับ สนุนจากมหาวิทยาลัย (เงินกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ทุนงบประมาณแผ่นดิน) และไม่ติดค้างรายงานวิจัยในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ (NRIIS)  

3) กรณีเป็นผู้รับทุน Fundamental Fund ประจ าปีงบประมาณ 2564 ไปแล้ว จะต้องด าเนินการแล้วเสร็จและ
ด าเนินการน าส่งผลการด าเนินงานในระบบ NRIIS เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 

4) ผู้รับทุนสามารถเป็นหัวหน้าโครงการ (ขนาดใหญ่หรือเดี่ยว) ได้ไม่เกิน 1 โครงการ และเป็นหัวหน้าโครงการย่อยไดไ้ม่
เกิน 2 โครงการ (รวมแล้วไม่เกิน 3 โครงการ) 

 
3. เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของหัวหน้าโครงการขนาดใหญ่ 

1) ต้องไม่เป็นผู้ได้รับงบประมาณโครงการ Fundamental Fund ในโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2564 ที่ยังด าเนินการ
วิจัยและน าส่งผลการด าเนินงานในระบบ NRIIS ไม่แล้วเสร็จ  และในโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในปีงบประมาณ 
2565 ต้องรายงานความก้าวหน้าในระบบ NRIIS ให้เป็นปจัจุบัน ณ วันท่ี 15 สิงหาคม 2565  

2)  โครงการวิจัยใหม่ (ปีท่ี 1) ที่เสนอขอทุนปีงบประมาณ 2567 
2.1)  สาขาวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการต้องเป็นผูม้ี h-index ไม่น้อยกว่า 8 หรือ มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติที่ ปรากฏอยู่ ในฐานข้อมู ล  ได้ แก่  ฐานข้อมู ลการจั ดอันดับวารสาร SJR (Scimago Journal Rank: 
www.scimagoir.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expanded, Social Science Citation 
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Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus ใน Q1 หรือ Q2 หรือ ในวารสารช้ันน าระดับแนวหน้า 10 
อันดับแรกของสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 10 paper ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (นับจากวันท่ี 15 สิงหาคม 2565) 

2.2)  สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หัวหน้าโครงการต้องเป็นผู้ม ีh-index ไม่น้อยกว่า 8 หรือ มีผลงานตีพมิพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (Scimago Journal Rank: 
www.scimagoir.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expanded, Social Science Citation 
Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ในวารสารชั้นน าระดับแนวหน้า 10 อันดับแรกของ
สาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 10 paper ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (นับจากวันท่ี 15 สิงหาคม 2565) 

 
4. เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของหัวหน้าโครงการเด่ียวและโครงการย่อย 

1) ต้องไม่เป็นผู้ได้รับงบประมาณโครงการ Fundamental Fund ในโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2564 ที่ยังด าเนินการ
วิจัยและน าส่งผลการด าเนินงานในระบบ NRIIS ไม่แล้วเสร็จ  และในโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในปีงบประมาณ 
2565 ต้องรายงานความก้าวหน้าในระบบ NRIIS ให้เป็นปัจจุบัน ณ วันท่ี 15 สิงหาคม 2565  

2)  โครงการวิจัยใหม่ (ปีท่ี 1) ที่เสนอขอทุนปีงบประมาณ 2567  
2.1)  สาขาวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการต้องเป็นผูม้ี h-index ไม่น้อยกว่า 3 หรือ มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติที่ ปรากฏอยู่ ในฐานข้อมู ล  ได้ แก่  ฐานข้อมู ลการจั ดอันดับวารสาร SJR (Scimago Journal Rank: 
www.scimagoir.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expanded, Social Science Citation 
Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus ใน Q1 หรือ Q2 หรือ ในวารสารช้ันน าระดับแนวหน้า 10 
อันดับแรกของสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 3 paper ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (นับจากวันท่ี 15 สิงหาคม 2565) 

2.2)  สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์หัวหน้าโครงการต้องเป็นผู้มี h-index ไม่น้อยกว่า 3 หรือ มีผลงานตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (Scimago Journal Rank: 
www.scimagoir.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expanded, Social Science Citation 
Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ในวารสารชั้นน าระดับแนวหน้า 10 อันดับแรกของ
สาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 3 paper ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (นับจากวันท่ี 15 สิงหาคม 2565) 

 
5. แนวทางการต้ังงบประมาณ 

1) โครงการขนาดใหญ่  วงเงินรวมทั้งโครงการทีเ่สนอขอไมเ่กินโครงการละ 15 ล้านบาท โดยจะต้องมีองคป์ระกอบ 
ดังนี ้

1.1) มีโครงการย่อยภายใตโ้ครงการขนาดใหญไ่ม่น้อยกว่า 3 โครงการ 
1.2) เสนอของบประมาณโครงการย่อยไม่เกินโครงการละ 3 ล้านบาท 

2) โครงการเดี่ยว เสนอของบประมาณ ได้ไม่เกินโครงการละ 3 ล้านบาท 
 

6. สิ่งที่โครงการต้องส่งมอบ 
1.) สิ่งที่ทุกโครงการต้องส่งมอบ 

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (Scimago Journal Rank: www.scimagoir.com) ห รื อ ฐ า นข้ อ มู ล  ISI Web of Science (Science Citation Index 
Expanded, Social Science Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus ใน Q1 หรือ Q2 
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หรือ ในวารสารช้ันน าระดับแนวหน้า 10 อันดับแรกของสาขาวิชา ตามที่ได้เสนอไว้ในข้อเสนอโครงการ (หากโครงการที่มีความ
เกี่ยวข้องกับ SDGs ให้มีการระบุด้วยว่าเกี่ยวข้องในด้านใด โดยขอให้เติม keyphase ในบทคัดย่อด้วย)  

    Q1  หรือ ในวารสารชั้นน าระดบัแนวหน้า 10 อันดับแรกของสาขาวิชา จ านวน 1 ผลงาน ต่องบประมาณ ไม่เกิน 7 
แสนบาท 
    Q2  จ านวน 1 ผลงาน ต่องบประมาณ ไม่เกิน 5 แสนบาท)  
2) สิ่งที่สง่มอบเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) 

2.1) การพัฒนาก าลังคน 
2.2) ต้นแบบเทคโนโลยีตั้งแต่ TRL 4 ขึ้นไป 
2.3) สิทธิบัตรที่ไดร้ับการจดทะเบียน (Granted) 
2.4) หนังสือท่ีเขียนขึ้นจากงานวิจัยท่ีไดร้ับทุน (เฉพาะสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) 
2.5) งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก (Matching Fund) สนับสนุนรอ้ยละ 20 นับเฉพาะ In cash 
2.6) ผลผลิตอื่นๆ ท่ีไดจ้ากโครงการวิจยั อาทิ ฐานข้อมูล ระบบกลไกหรอืระบบมาตรฐาน เป็นต้น 

 
7. การจัดเรียงล าดับความส าคัญของโครงการและการสนับสนนุงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย โดยให้ความส าคัญกบัโครงการดังนี้ (ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
1) คุณภาพของข้อเสนอโครงการ (เช่น ความใหม่ ผลผลิต งบประมาณ เป็นต้น) 
2) คุณสมบัติและประสบการณ์ด้านการวิจัยที่ผ่านมาของหัวหน้าโครงการและคณะนักวิจัยภายในโครงการ ทั้งในด้าน

การผลิตผลงานวิจัยและการบริหารโครงการวิจัยที่ผ่านมา  
3) โครงการต่อเนื่องอาจไม่ได้รับจัดสรรในทุกปีงบประมาณต่อเนื่องกัน ขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าและแนวโน้มที่โครงการ

ปีก่อนหน้าจะด าเนินการได้แล้วเสร็จตามแผน 
4) เนื่องจากงบประมาณที่คาดว่าจะได้มีอยู่อย่างจ ากัดประกอบกับ ววน. คาดหวัง OUTPUT สูงจากหน่วยงานต่างๆ ใน

ปีงบประมาณ 2567 มหาวิทยาลัยจึงจะจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการที่มีคุณสูงตามผลการจัดเรียงความส าคัญเท่าน้ัน 
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8. Time line Fundamental Fund ประจ าปีงบประมาณ 2567 

 

ระยะเวลา รายการ 
5 สิงหาคม 2565 ฝ่ายวิจยัและนวัตกรรม แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดท าค าขอ

งบประมาณในการยื่นขอรบัการสนับสนุนทุน Fundamental Fund 
ประจ าปีงบประมาณ 2567 

15 สิงหาคม 2565 วันแรกของการยื่นข้อเสนอโครงการเข้าระบบ NRIIS  
6 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น. ปิดรับข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS  

ฝ่ายวิจยัและนวัตกรรมดึงข้อมูลจากระบบ NRIIS เสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
พิจารณา 

7 กันยายน 2565 ฝ่ายวิจยัและนวัตกรรมจดัส่งข้อมลูข้อเสนอโครงการให้แกผู่้ทรงคณุวุฒิใน
แต่ละสาขาวิชาพิจารณา 

19 กันยายน 2565 ผู้ทรงคณุวุฒิส่งผลการประเมินคืนกลับฝา่ยวิจัยและนวตักรรม 
21 กันยายน 2565 ฝ่ายวิจยัและนวัตกรรมจดัส่งข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคณุวุฒิและผลการ

ตรวจสอบการตั้งงบประมาณรายการต่างๆ ให้นักวิจัยแกไ้ขในระบบ NRIIS 
(ถ้ามี) 

27 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น. ปิดรับการแกไ้ขข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS  
28 กันยายน 2565 ฝ่ายวิจยัและนวัตกรรมจดัท าแผนปฏิบัติการ วนน. ประจ าปีงบประมาณ 

2567 เสนอต่อ สกสว. 
30 กันยายน 2565 วันสุดท้ายของการจัดส่งแผน วนน. ประจ าปีงบประมาณ 2567 เข้าระบบ 

NRIIS 
 

** ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมจะไม่รับพิจารณาโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการตาม TIMELINE ที่ก าหนดได้** 
 


