
 
 

แบบเสนอโครงการวิจัย 

ประกอบการเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัย 

จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2564 

ประเภททุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากความรวมมือกับหนวยงานภายนอก (Matching Fund) 

------------------------------------ 

สวนท่ี 1 :  ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือโครงการวิจัย (ภาษาไทย) 

  

(ภาษาอังกฤษ) 

  
 

2. คณะผูวิจัย  (โปรดระบุประวัติของคณะผูวิจัยทุกคนในขอเสนอโครงการวิจัย สวนท่ี 3) 

1. หัวหนาโครงการวิจัย 

ตําแหนงทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล   

สังกัด สัดสวนในการทําวิจัย รอยละ  

2. ผูรวมวิจัย 

2.1 ตําแหนงทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล   

สังกัด สัดสวนในการทําวิจัย รอยละ  

2.2 ตําแหนงทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล   

สังกัด สัดสวนในการทําวิจัย รอยละ  

3. ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย (ถามี) 

ตําแหนงทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล   

สังกัด   
 

3. ประเภทการวิจัย (เลือกขอใดขอหนึ่ง) 

  วิจัยพ้ืนฐาน 

  วิจัยประยุกต 

   งานวิจัยเพ่ือตอบปญหาและพัฒนาชุมชน/สังคม 

   งานวิจัยเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาการเรียนรู หลักสูตร/รหัสวิชา  
 

4. ประเด็นการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2564 

กลุมท่ี 1  Thailand 4.0: กลุมเทคโนโลยี/อุตสาหกรรมเปาหมาย ประกอบดวย 5 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

 กลุมเกษตรและอาหาร ใชเทคโนโลยีชีวภาพ (Food & Agriculture - Biotech) 

 กลุมสรางสรรควัฒนธรรมและบริการเพ่ิมมูลคา (Creative & Culture - High Value 

Services) 
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 กลุมดิจิ ทัลและอินเตอร เน็ตออฟติง ใช เทคโนโลยีสมองกลฝงตัว (Digital & IOT - 

Embedded Technology) 

 กลุมเครื่องมืออัจฉริยะและหุนยนต ใชเทคโนโลยีเมคาทรอนิกส (Smart Devices & 

Robotics - Mechatronics) 

 กลุมสุขภาพ ใชเทคโนโลยีชีวการแพทย (Health & Wellness - Biomedical) 

กลุมท่ี 2  เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals (SDGs))  

ประกอบดวย 5 กลุม ดังนี้ 

 กลุมเปาหมายดานสังคม (People) 

 กลุมเปาหมายดานเศรษฐกิจ (Prosperity) 

 กลุมเปาหมายดานสิ่งแวดลอม (Planet) 

 กลุมเปาหมายดานสันติภาพ สถาบันท่ีเขมแข็ง และความยุติธรรม (Peace) 

 กลุมเปาหมายดานหุนสวนการพัฒนา (Partnership) 
 

5. โปรดระบุความเกี่ยวของกับมาตรฐานการทําวิจัย (ทําเครื่องหมาย  ในชอง  พรอมแนบเอกสาร) 

5.1    จริยธรรมการวิจัยในคน 

5.2    การใชสัตวทดลอง 

5.3    การดําเนินการดานความปลอดภัยทางชีวภาพ 

5.4     โครงการนีไ้มเกี่ยวของ 

หมายเหตุ 1)  หากระบุความเก่ียวของตามขอ 5.1 – 5.3 ตองแนบหลักฐานการผานการรับรอง 

จากคณะกรรมการ พรอมกับการยื่นขอเสนอโครงการวิจัย 

 2)  หากระบุวาไมเก่ียวของและมีผลสืบเนื่องในเรื่องท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานการทําวิจัย 

ในภายหลัง จะไมเปนความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย และจะถือวาเปนความรับผิดชอบของคณะผูวิจัย

เทานั้น 
 

สวนท่ี 2  รายละเอียดโครงการ 

1.  สาขาท่ีสอดคลองกับการวิจัย 

 สาขาสังคมศาสตร 

 สาขามนุษยศาสตร 

 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

2. คําสําคัญ (keyword) 

คําสําคัญ (ภาษาไทย) 

คําสําคัญ (ภาษาอังกฤษ) 

3. ความสําคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทําการวิจัย/ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

4. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
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6. ขอบเขตของโครงการวิจัย 

7. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถามี) และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 

8. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของและเอกสารอางอิง 

9. วิธีดําเนินการวิจัย (research methodology) 

10.  ระยะเวลาการวิจัยท้ังโครงการ ไมเกิน 2 ป (นับจากระยะเวลาท่ีเริ่มตนสัญญารับทุนไปจนถึงบทความ

ไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสารแลว) 

ระยะเวลาโครงการ   ป   เดือน 

แผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย 

ปงบประมาณ โครงการยอย/กิจกรรม 
ชวงเวลา (เดือน) รอยละของ

กิจกรรมใน

ปงบประมาณ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

               

               

 รวม             100 
 

11.  งบประมาณของโครงการวิจัย ไมเกิน 500,000 บาท 

      11.1  รายละเอียดงบประมาณรวมตลอดโครงการท่ีจะใชจายอยางชัดเจนโดยแบงเปนหมวดตางๆ 
 

ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 

   

   

   

รวมงบประมาณท่ีเสนอขอ  

* ครุภัณฑท่ีจําเปนตอการวิจัยเทานั้นและใหระบุความจําเปนในขอ 11.2 
 

     11.2 เหตุผลความจําเปนในการจัดซ้ือครุภัณฑ (จัดทําแบบสรุปพรอมแนบรายละเอียดของครุภัณฑท่ีจะจัดซ้ือ) 

ช่ือครุภัณฑ 

ครุภัณฑท่ีขอสนับสนุน 

ลักษณะการใชงาน 

และความจําเปน 

การใชประโยชนของ

ครุภัณฑนี้เม่ือ

โครงการส้ินสุด 
สถานภาพ 

ครุภัณฑ

ใกลเคียงท่ีใช 

ณ ปจจุบัน 

(ถามี) 

สถานภาพ 

การใชงาน  

ณ ปจจุบัน 
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12. ผลผลิตจากงานวิจัย (Output) 

ผลผลิตท่ีคาดวาจะไดรับ รายละเอียดของผลผลิต 
จํานวน

ผลผลิต 

หนวย

นับ 

ผลงานท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการ    

การยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร    

การผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา    
 

13. ผลลัพธ (Outcome) ท่ีคาดวาจะไดรับ 

ผลผลิต ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ  
จํานวน หนวย

นับ 

ผลผลิตท่ีระบุในขอ 12    

    

    
 

14.ผลกระทบ (Impact) ท่ีคาดวาจะไดรับ (หากระบุเปนตัวเลขได โปรดระบุ) 

ผลลัพธ ผลกระทบท่ีคาดวาจะไดรับ 
จํานวน หนวย

นับ 

ผลลัพธท่ีระบุในขอ 13    

    

    
 

15. การใชประโยชนจากผลงานวิจัย 

ช่ือประเทศ/จังหวัด ช่ือสถานท่ี การใชประโยชน 

   

   

   
 

16. แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย (ถามี) 
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17. การตรวจสอบทรัพยสินทางปญญาหรือสิทธิบัตรท่ีเกี่ยวของ 

เลือกการตรวจสอบทรัพยสินทางปญหาหรือสิทธิบัตรท่ีเก่ียวของ 

           ไมมีการตรวจสอบทรัพยสินทางปญญา และ/หรือ สิทธิบัตรท่ีเก่ียวของ 

           ตรวจสอบทรัพยสินทางปญญาแลว ไมมีทรัพยสินทางปญญา และ/หรือ สิทธิบัตรท่ีเก่ียวของ 

           ตรวจสอบทรัพยสินทางปญญาแลว มีทรัพยสินทางปญญา และ/หรือ สิทธิบัตรท่ีเก่ียวของ 
 

หมายเลข 

ทรัพยสินทางปญญา 

ประเภททรัพยสิน 

ทางปญญา 

ช่ือทรัพยสิน 

ทางปญญา 
ช่ือผูประดิษฐ ช่ือผูครอบครองสิทธิ์ 

     

 

18. เอกสารอางอิงของโครงการวิจัย 

19. โครงการดังกลาวไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงทุนอ่ืน ท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรหรือไม 

  โครงการวิจัยนี้ไมไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนอ่ืน 

 โครงการวิจัยนี้อยูระหวางเสนอเพ่ือพิจารณารับการสนับสนุนจากแหลงทุนอ่ืน ดังนี้ 

(ระบุชื่อแหลงทุนและงบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุน) 

  

  

 โครงการวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนอ่ืนแลวบางสวน 

(ระบุชื่อแหลงทุนและจํานวนงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุน) 
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ท้ังนี้ไมมีขอหามในการแสวงหาแหลงเงินทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเพ่ือสมทบการ

ดําเนินการวิจัยในขอเสนอโครงการวิจัยนี้ แตผูวิจัยตองระบุสัดสวนทุนสนับสนุนนี้ใหชัดเจน 

ผูขอรับทุนขอรับรองวา 

1. ไมมีภาระงานวิจัยคางสงกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2. โครงการวิจัยท่ีเสนอขอมิไดเปนโครงการหรืองสวนหนึ่งของโครงการวิจัยท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน

จากทุนวิจัยอ่ืนอยางพอเพียง 

3. หากไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จในระยะเวลาท่ีกําหนด หรือตามระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัต ิ

ใหขยายเวลา ผูรับทุนยินดีสละสิทธิ์ในการรับเงินคาสมนาคุณโครงการวิจัยสวนท่ีเหลือ และคืนเงินท่ีไดรับไป

ใหกับมหาวิทยาลัยทันที หากผูรับทุนสงคืนไมครบ ผูรับทุนยินยอมใหหักเอาจากมหาวิทยาลัยหรือทางราชการ 

ท้ังนี้โดยเปนไปตามสัญญาท่ีไดลงนามกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

4. กรณีท่ีคณะกรรมการฯ พิจารณาผลงานแลวมีมติวาคุณภาพผลงานยังไมอยูในเกณฑท่ีเหมาะสม

และมีขอเสนอแนะใหปรับปรุง/แกไข ผูรับทุนยินดีแกไขผลงานใหเปนไปตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

5. ผูรับทุนทราบขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย 

พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากความรวมมือกับ

หนวยงานภายนอก (Matching Fund) พ.ศ. 2563 

 

 

 

ลงลายมือชื่อ.............................................................. 

(............................................................) 

หัวหนาโครงการวิจัย 

วันท่ี.........เดือน........................พ.ศ........... 

 

 

ลงลายมือชื่อ.............................................................. 

(............................................................) 

ประธานคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัย........................ 

วันท่ี.........เดือน........................พ.ศ........... 
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สวนท่ี 3 :  ประวัติคณะผูวิจัย (หัวหนาโครงการวิจัย/ผูวิจัย/ท่ีปรึกษาโครงการ) 

1. ตําแหนงทางวิชาการ-ช่ือ -นามสกุล 

(ภาษาไทย)  

  

(ภาษาอังกฤษ)  

  

2. หมายเลขบัตรประชาชน  

3. รับราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย เม่ือ  

4. สถานท่ีติดตอ 

ภาควิชา คณะ  

โทรศัพท (ท่ีทํางาน) (ท่ีบาน)  

โทรศัพทมือถือ E-mail address  

5. ประวัติการศึกษา 
 

ปท่ีจบ ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษา/

ประกาศนียบัตร 

สาขาเอก ช่ือสถาบัน ประเทศ 

      

      

      

      

6. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญเปนพิเศษ 

  

  

  

  

7. ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการ หรือการย่ืนจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

หรือการนําไปใชประโยชนตอชุมชน/สังคม (กรณีงานวิจัยเพ่ือตอบปญหาและพัฒนาชุมชน/สังคม) 

(ยอนหลังไมเกิน 5 ป) 

กรณีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ รูปแบบใหเปนไป ดังนี้ 

ตัวอยาง 

เรืองวิทย ลิ่มปนาท. (2542, มิถุนายน-ธันวาคม). แนวคิดสันติวิธีจากกฎหมายตราสามดวง. 

วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, 7(8), หนา 52-61. 

กฤษณา นอมสกุล, ลักขณา กานดี, สิริพร สืบสาน,ปวีณ เก้ือกุล, มาลี อุดมผล, สวัสด์ิ รักดี,  

และคณะ. (2550). การดูแลผูปวยโรคเบาหวาน. วารสารกรมอนามัย, 25, 56-60. 
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Mellers, B.A. (2002). Choice and the relative pleasure of consequences. 

Psychological Bulletin, 126, 910-916. 

Johnson, M.E., Dose, A.M., Pipe, T.B., Petersen, W.O., Huschka, M., Gallenberg, 

M.M., et al. (2009). Center prayer for women receiving chemotherapy for recurrent 

ovarian cancer: pilot study. Oncology Nursing Forum, 36, 424-428 
 

กรณีผลงานย่ืนจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร รูปแบบใหเปนไป ดังนี้ 
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8. การไดรับรางวัลทางดานการวิจัย 

  

  

  

  

  

  


	1. ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)
	(ภาษาอังกฤษ)
	ส่วนที่ 3 :  ประวัติคณะผู้วิจัย (หัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้วิจัย/ที่ปรึกษาโครงการ)

