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บทที่ 1 บทนํา 

1.1 วิสัยทัศน  พันธกิจ นโยบาย และ ยุทธศาสตรการวิจัยของคณะวารสารศาสตรและ

ส่ือสารมวลชน 

 วิสัยทัศน (Vision)

“สรางผูนําดานการสื่อสารดวยการศึกษาและการวิจัยในระดับนานาชาติ” 

 พันธกิจ (Mission) คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน

1. จัดการศึกษา เผยแพรความรู สงเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ

2. สรางงานวิจัยและองคความรูเชิงบูรณาการ

3. ใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพแกสังคม

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม ภูมิปญญา สงเสริมและพัฒนาปณิธานของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 ยุทธศาสตรดานการวิจัย

 สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาตอสังคมไทยและ

สังคมโลก  

เปาประสงค : ผลิตผลงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

และนําไปใชประโยชนอยางบูรณาการและยั่งยืน 

 นโยบายการวิจัย

JC Research for Better Society

1. สงเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมมุงแกปญหาสังคมและสอดคลองกับ

นโยบาย ไทยแลนด 4.0

2. บูรณาการดานการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือมุงแกปญหาสังคมไทย

3. พัฒนาระบบ Cluster วิจัย  ท่ีตอบโจทยคณะ/มหาวิทยาลัย

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย/นวัตกรรม ใหมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

1
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1.2 ความเช่ือมโยงระหวางยุทธศาสตรดานการวิจัยของมหาวิยาลัยและคณะวารสารศาสตร

และส่ือสารมวลชน 

กลยุทธดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย กลยุทธดานการวิจัยของคณะวารสารศาสตรและ

ส่ือสารมวลชน 

1. สงเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย

และนวัตกรรมท่ีทาทาย ทันสมัยและสอดคลอง

กับนโยบายรฐับาล (ตามโมเดลประเทศไทย 

4.0) และการแกปญหาของประเทศ ไดแก 

1) Democracy 

2) Policy Recommendation  

3) Energy & Environment 

4) Health, Wellness & Bio-Med, Medical 

Technology 

5) Food Agriculture & Bio-tech  

6) Mechatronic, Intelligence Robots, 

System Engineering, Electronic 

Control 

7) Digital, Internet of Thing & 

Convergence 

8) Creative, Culture, High Value Service 

 (ขอ 4-8 คือ 5 กลุมเทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมเปาหมายตามโมเดลประเทศไทย 

4.0 ท่ีเติมเต็มดวย วิทยาการ ความคิด

สรางสรรค นวัตกรรมวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา) 

JC Research for Better Society 

1. สงเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรคท่ีทันสมัยและสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล (ตาม

โมเดลประเทศไทย 4.0) ไดแก 

• กําหนด theme วิจัย  JC for Better Society 

แบงเปน cluster โดย มุงแกปญหาสังคมและสอดคลอง

นโยบาย ไทยแลนด 4.0 

• ให incentives ท้ังดานงบประมาณการทําวิจัย 

งบประมาณการเผยแพรระดับชาติ นานาชาติ ใหโครงการ วิจัย

ท่ีทําใน cluster ตางๆ ของคณะ และการจัดใหมี mentor ใน

แตละ   cluster ดูแลสนับสนุนตั้งแตเริ่มทําจนถึงข้ันการ

เผยแพรผลงานตามเกณฑ 

• สราง Research Team   กับนักศึกษา โท เอก ตาม   

cluster ตางๆ ของคณะ 

• พัฒนาระบบ การใหคําปรึกษา และการทํางานเปนทีม

กับอาจารย 

• ปรับระเบียบ กลไกกฎเกณฑเพ่ือใหการวิจัยสะดวก 

รวดเร็ว คลองตัวท่ีสุด 

2. บูรณาการ (Integration) งานวิจัยและ

นวัตกรรมท่ีเปนสายสาขา (Multidisciplinary) 

/ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) โดยมุงเนน

การวิจัย/นวัตกรรมแบบมีสวนรวมเพ่ือนําไปสู

การใชประโยชนเชิงพาณิชย และมุงตอบปญหา

สังคม/แกไขปญหาของประเทศ 

2. บูรณาการดานการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือมุงแกปญหา

สังคมไทย 

• กําหนดจุดยืนเปน JCTU Research for Better 

Society โดยพยายามมุงสูเปน Excellence Center 

• มีแผนการพัฒนาสงเสริมวิจัยเพ่ือสรางสรรคนวัตกรรม

ท่ีมุงแกปญหาของสังคมไทย  เชนขยายตอยอดการวิจัยสื่อเพ่ือ

คนพิการ สื่อเพ่ือเด็ก  สื่อเพ่ือชนบท และเพ่ิมarea ใหม ท่ีเปน

การพัฒนามนุษยหรือสรางความเทาเทียมทางสังคม แบบ 
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Cross or Interdisciplinary and multidisciplinary กับ

มหาวิทยาลัยคูสัญญาในตางประเทศและ Asean  รวมถึง 

ภาครัฐ วิชาชีพ และเอกชน 

• การหาทุน Proactive fund and grant search 

3.พัฒนาคลัสเตอรการวิจัยและศูนยความเปน

เลิศทางวิชาการ (Excellence Center) ใน

ประเด็นการวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยมีความ

เชี่ยวชาญใหเปนศูนยกลางการวิจัย(HUB) 

3. พัฒนาระบบ Cluster วิจัย  ท่ีตอบโจทยคณะ/

มหาวิทยาลัย ไดแก cluster สื่อเพ่ือคนพิการ สื่อเพ่ือเด็ก สื่อ

เพ่ือชนบท สื่อออนไลน เทคโนโลยีการสื่อสาร การสื่อสารบน 

platform ใหม กับปญหาสังคม 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจยั/

นวัตกรรมใหมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

4 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย/นวัตกรรม ใหมี

ประสิทธิภาพและย่ังยืน 

• ปรับกลไกระเบียบใหคลองตัว Flexible and lean 

system 

• Research Help Group and Mentor 

• เพ่ิม incentive เชนปรับภาระงาน และ Flexible 

work modelใหอาจารย 

• จัดหาระบบ Infrastructure ท่ีเหมาะสม เชน เง่ือนไข

การขอทุน งบประมาณท่ีเหมาะสม ทีมผุชวยวิจัย สิ่งอํานวย

ความสะดวก 

• การให Incentives ดานการเผยแพรงานวิจัยระดับ

นานาชาติ ตามเกณฑคาเปาหมาย SJI  ISI  Scopus 

• พัฒนา Journal ของคณะใหเปน tier 1 and Scopus 
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1.3 โครงสรางการบริหารงานของคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสถานีวิทยุกระจายเสียง มธ. 

กลุมวิชาหลักสูตร
ปริญญาตรี 

 

-  กลุมวิชาบริหารการสื่อสาร 

-  กลุมวิชาหนังสือพิมพและ
สิ่งพิมพ 

-  กลุมวิชาวิทยุและโทรทัศน 
-  กลุมวิชาประชาสัมพันธ 
-  กลุมวิชาโฆษณา 

-  กลุมวิชาภาพยนตรและ
ภาพถาย 

สํานักงาน
เลขานุการคณะ 

 

 

-  งานบริหารและธุรการ 

-  งานบริการการศึกษา
และวิชาการ 

-  งานคลังและพัสด ุ

-  งานเทคโนโลยีและโสต
ทัศนศึกษา 

 

คณบดี  

กรรมการประจําคณะ  

 

รองคณบดี 
ฝายบริหาร 

  
  

 

รองคณบดี 
ฝายวิชาการ 

  
  

 

รองคณบดี 
ฝายวิจัย 

  
  

 

รองคณบดีฝาย
วางแผนและพัฒนา 

 

รองคณบดีฝายการ
นักศึกษาและศิษยเกา

สัมพันธ 

 

ผูอํานวยการ
บริหารโครงการ
บริการสังคม 

  

 

ผูชวยคณบดี 
ฝายพัฒนา 

คุณภาพการศึกษา 

 

ผูชวยคณบดี 
ฝายสื่อสารองคกร 

  
  

 

ผูอํานวยการ
โครงการ 

ปริญญาโท         
(MA, MCA, 

MCM) 
  
  

 

ผูอํานวยการ
โครงการ 

ปริญญาตรี 
ภาคภาษาอังกฤษ 

(B.J.M.) 
  
  

 

ผูชวยคณบดี 
ฝายการนักศึกษา 

  
  
 

 

ผูอํานวยการ
โครงการ

ปริญญาเอก 
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บทที่ 2 การบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 

 

 การบริหารจัดการงานวิจัยคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน เริ่มดวยการแตงตั้ง

คณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยของคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน  ทําหนาท่ีพิจารณากําหนด

เปาหมายและนโยบายการวิจัยของคณะใหสอดคลองกับเปาหมายและนโยบายของมหาวิทยาลัย 

จัดสรรงบประมาณกองทุนวิจยัเพ่ือสนับสนุนโครงการวิจัยประเภทตางๆ และรวมกันพิจารณากลั่นกรอง

โครงการวิจัย ติดตาม และประเมินผลงานวิจัยของบุคลากรท่ีเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัย

คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนและรายงานใหคณบดีทราบตอไป 

2.1 แผนภูมิการดําเนินการบริหารจัดการงานวิจัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยของคณะวารสารศาสตร
และสื่อสารมวลชน 

 

ประชุมคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยเพ่ือการบริหารจัดการงานวิจัย 

พิจารณากําหนดเปาหมายและนโยบายการวิจยัของคณะให
สอดคลองกับของมหาวิทยาลัย 

จัดสรรงบประมาณกองทุนวิจัยเพ่ือสนับสนุน
โครงการวิจัยประเภทตางๆ 

คณะกรรมการฯพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยของอาจารย
และบุคลากรคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 

ผูทําวิจัย(อาจารย/บุคลากร) จัดทําโครงรางงานวิจัย
และสงขอเสนอวิจัย 

ติดตามความกาวหนาและประเมินผลงานวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุน
จากกองทุนวิจัยคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 

รายงานผลการดําเนินงานใหคณบดีทราบ 

ผาน ไมผาน 
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2.2 คณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยของคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน  

 เ พ่ือใหการบริหารกองทุนวิจัยเปนไปดวยความเรียบรอย จึงไดดําเนินการแตงตั้ ง

คณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยของคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน  ตามคําสั่งคณะวารสาร

ศาสตรและสื่อสารมวลชน ท่ี 63/2561 ลงวันท่ี 17 มกราคม 2561 รายนามดังตอไปนี้ 

 1) รองคณบดีฝายวิจัย     ประธานกรรมการ 

     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิกานดา พรสกุลวานิช) 

 2) รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ         

          (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม) 

 3) รองศาสตราจารย ดร.สมสุข  หินวิมาน กรรมการ 

 4) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา  ปณฑรานุวงศ กรรมการ 

 5) ผูชวยศาสตราจารย นฤมล ปนโต กรรมการ 

 6) อาจารย ดร.โมไนยพล  รณเวช กรรมการ 

 7) นางสาวชุติมา เสนีวงศ เลขานุการ 

 8) นางสาวจันทรัตน ตองออน ผูชวยเลขานุการ 

 9) นางสาวปยนาถ สรรพา ผูชวยเลขานุการ 

  

โดยมีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

 สนับสนุนใหบุคลากรมีการเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในประเทศและ

ตางประเทศ และผลักดันวารสารวิชาการของคณะเขาสูฐานขอมูลซ่ึงเปนท่ียอมรับในวงการวิชาการ 

รวมท้ังกําหนดเปาหมายและนโยบายการวิจัยของคณะ โดยใหสอดคลองกับเปาหมายและนโยบายของ

มหาวิทยาลัย กลั่นกรองโครงการวิจัยของบุคลากรท่ีเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินกองทุน

มหาวิทยาลัย และรวบรวมโครงการวิจัยของคณะเสนอตอคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณา ติดตามและประเมินผลงานวิจัยของบุคลากร รวมท้ังงานอ่ืนๆ ท่ีคณบดีมอบหมาย  

2.3 ส่ิงสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการจัดทําและเผยแพรงานวิจัย 

 คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนมีการสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดทําวิจัย

และเผยแพรงานวิจัย สําหรับผูทําวิจัย ดังนี้ 

 1) หองปฏิบัติงานวิจัย 

 คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ไดจัดหองปฏิบัติงานวิจัย หอง JC 201 บริเวณชั้น 2 

อาคารคณะวารสารศาสตรสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต เพ่ือใหผูวิจัยของคณะ
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ไดใชประโยชนในการดําเนินการจัดทําวิจัย โดยจัดเปนหองประชุมและมีสิ่งอํานวยความสะดวกเบื้องตน

ในการจัดทําวิจัย เชน เครื่องคอมพิวเตอร ปริ้นทเตอร สแกนเนอร เปนตน 

 2) การจัดทําวารสารวิชาการ 

คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ไดจัดทําวารสารวิชาการ กําหนดตีพิมพปละ 3 ฉบับ 

เพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารยของคณะ และยังเปนแหลงเผยแพรผลงานวิชาการของอาจารย

ภายนอก เพ่ือเปนการสรางองคความรูดานสื่อสารมวลชนรวมกัน โดยมีการจัดตั้งกองบรรณาธิการ

จัดทําวารสารวิชาการ ตามคําสั่งคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ท่ี 45/2561 ลงวันท่ี 12 

มกราคม 2561 ดังนี้ 

กองบรรณาธิการจัดทําวารสารวิชาการ 

1) ศาสตราจารย ดร.สุรพงษ โสธนะเสถียร ท่ีปรึกษา 

2) รองศาสตราจารย ดร.กําจร หลุยยะพงศ ท่ีปรึกษา 

3) รองศาสตราจารย ดร.กุลทิพย ศาสตระรจุิ ท่ีปรึกษา 

4) รองศาสตราจารย ดร.พีระ จิระโสภณ ท่ีปรึกษา 

5) รองศาสตราจารย ดร.ไพโรจน วิไลนุช ท่ีปรึกษา   

6) รองศาสตราจารย ดร.สราวุธ อนันตชาติ ท่ีปรึกษา   

7) รองศาสตราจารยดวงพร คํานูณวัฒน ท่ีปรึกษา   

8) รองศาสตราจารยอรทัย ศรีสันติสุข  ท่ีปรึกษา   

9) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธาตรี ใตฟาพูล ท่ีปรึกษา   

10) ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ ท่ีปรึกษา   

11) ผูชวยศาสตราจารย ดร.วนาวัลย ดาตี้ ท่ีปรึกษา   

12) ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรัชญ ครุจิต ท่ีปรึกษา   

13) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อริชัย อรรคอุดม ท่ีปรึกษา   

14) อาจารย ดร.ขวัญฟา ศรีประพันธ ท่ีปรึกษา 

15) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา ปณฑรานุวงศ บรรณาธิการบริหาร 

16) รองศาสตราจารย ดร.สมสุข หินวิมาน  บรรณาธิการ 

17) อาจารยวารี ฉัตรอุดมผล ผูชวยบรรณาธิการ   

18) รองศาสตราจารยกัลยกร  วรกุลลัฎฐานีย เจาหนาท่ีกองบรรณาธิการ 

19) รองศาสตราจารยรุจน  โกมลบุตร เจาหนาท่ีกองบรรณาธิการ 

20) ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิธิดา แสงสิงแกว เจาหนาท่ีกองบรรณาธิการ 
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21) ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิกานดา พรสกุลวานิช เจาหนาท่ีกองบรรณาธิการ 

22) ผูชวยศาสตราจารยอารดา  ครุจิต เจาหนาท่ีกองบรรณาธิการ 

23) นางสาวสุมล  สรอยสุมาลี เจาหนาท่ีกองบรรณาธิการ 

24) นางสาวจารุณี  สุขสม เจาหนาท่ีกองบรรณาธิการ 

 3) การจัดอบรมความรูดานการวิจัย  

 คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ไดดําเนินการจัดอบรมเพ่ิมพูนความรูดานการวิจัยใน  

ดานตางๆ ใหกับบุคลากรของคณะ มาอยางตอเนื่องในทุกๆ ป เพ่ือเปนการสงเสริมใหบุคลากรได  

สรางสรรคผลงานวิจัยเพ่ือสรางความเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาตอสังคมไทยและสังคมไทย โดยท่ีผานมี  

ไดดําเนินการจัดการอบรมในหัวขอตางๆ ดังนี้  

หัวขอการจัดอบรม       จัดในปงบประมาณ    

• เทคนิคการผลิตผลงานวิชาการ       2561 

• การเขียนโครงรางวิจัยเพ่ือขอทุนวิจัย      2561 

• การวิเคราะหและอภิปรายผลวิจัย      2560   

• อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในคน สําหรับการวิจัยดานสังคมศาสตร 2560         

• ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ               2559  

• เขียนโครงรางการวิจัย        2559  

• เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเทคนิคการแสวงหาทุนวิจัยและตีพิมพบทความวิจัย  2558  

•  การวิจัยคุณภาพและเชิงปริมาณ      2557 

• การวิจัยเชิงปริมาณ        2556 

• การวิจัยเชิงคุณภาพ        2556 

5) เว็บไซต (Website) http://research.jc.tu.ac.th/ 

บริการใหขอมูลออนไลนผานชองทางเว็ปไซตหลักของคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 

หัวของานวิจัย ประกอบดวยเนื้อหา การประชาสัมพันธขาวสารทุนวิจัยท้ังจากหนวยงานภายในและ

ภายนอก รายชื่องานวิจัยท่ีจัดทําโดยบุคลากรคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ฐานขอมูลงานวิจัย 

รวมท้ัง ระเบียบ คูมือ จรรยาบรรณ แบบฟอรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย   
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บทที่ 3 แหลงทุนและข้ันตอนการขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีเปาหมายในการสรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาตอสังคมไทยและสังคมโลก ดังนั้นคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนจึงมี

แนวนโยบายในการสงเสริมและเผยแพรงานวิจัยของคณาจารย บุคลากร ตลอดจนนักศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา และผลใหมีโอกาสและชองทางการนําผลงานวิจัยออกเผยแพรสูสาธารณชนในลักษณะ

ของ การนําเสนอผลงานในเวทีวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศ  สนับสนุนการตีพิมพผลงานใน

วารสารทางวิชาการท้ังระดับชาติ และระดับนานาชาติ สนับสนุนผลงานวิจัยไปจดลิขสิทธิ์ และอนุ

สิทธิบัตรเพ่ือยกระดับคุณภาพผลงานวิจัย ตลอดจนสนับสนุนการเขียนตําราและผลิตสื่อเพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอนอีกดวย 

3.1 แหลงทุนสนับสนุนงานวิจัย  

1) แหลงทุนภายในคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน 

“กองทุนวิจัยคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน” คณะวารสารศาสตรและ

สื่อสารมวลชนไดจัดตั้ง  ในปงบประมาณ 2556 โดยยึดตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย

กองทุนวิจัยของคณะ พ.ศ. 2555 และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการบริหารงานวิจัยและ

กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2555 โดยมีวัตถุประสงคในการสนับสนุนดานงบประมาณ

เพ่ือการผลิตผลงานวิจัย พัฒนานักวิจัยรุนใหม ผลักดันใหมีการรวมกลุมการวิจัย สนับสนุนการเผยแพร

ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ

สอนและการบริการสังคม อีกท้ังจะทําใหเพ่ิมศักยภาพของคณาจารยและบุคลากรดานการวิจัยอยาง

ตอเนื่อง  

ท้ังนี้ในป พ.ศ. 2557 คณะฯ ไดจัดทํารางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวย หลักเกณฑ

และอัตราการจายเงินอุดหนุนการวิจัยของคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน พ.ศ. 2558 เพ่ือใช

สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยของคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 

ทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน แบงเปน 2 ประเภท 

1) ทุนวิจัยท่ัวไป หมายถึง ทุนท่ีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนใหการสนับสนุนเพ่ือ

ดําเนินการวิจัย ท่ีผูไดรับทุนเสนอข้ึนมาตามความสนใจ และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและแนว

ทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย  

2) ทุนวิจัยสําหรับนักวิจัยรุนใหม หมายถึง ทุนท่ีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนใหการ

สนับสนุนกับนักวิจัยรุนใหมของคณะฯ ดําเนินการวิจัยท่ีผูไดรับทุนเสนอข้ึนมาตามความสนใจ และ

สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
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โดยนักวิจัยรุนใหมตองปฏิบัติงานในคณะฯ มาแลวไมนอยกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป และไมเคย

ขอทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยคณะฯ มากอน  ในโครงการวิจัยตองแตงตั้งท่ีปรึกษาโครงการวิจัย โดยท่ี

ปรึกษาเปนอาจารยหรือนักวิจัยมาไมนอยกวา 5 ป หรือ เคยทําหนาท่ีหัวหนาโครงการวิจัยมาไมนอย

กวา 2 โครงการ พิจารณาจากผลงานท่ีแลวเสร็จ  

 วงเงินสนับสนุนโดยประมาณ : ทุนละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) แตไมเกิน 200,000 บาท 

(สองแสนบาทถวน) สนับสนุนปละ 10 ทุน 

 ระยะเวลาดําเนินการ : ไมเกิน 1 ป (แตสามารถขอขยายเวลาไดไมเกิน 2 ครั้ง)  

 นักวิจัยสามารถศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ีฝายประสานงาน กองทุนวิจัยคณะวารสารศาสตรและ

สือ่สารมวลชน 

ผูประสานงาน : นางสาวชุติมา เสนีวงศ 

โทรศัพท : +66 (0) 2696 6221 

E-Mail : tik_9966@hotmail.com 

** หมายเหตุ นักวิจัยสามารถศึกษาข้ันตอนการขอรับทุนและการดําเนินโครงการวิจัยไดท่ีแผนภาพท่ี 

3.1 หนา 16 และตารางท่ี 3.1 หนา 17 

    

2) แหลงทุนภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ดวยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีนโยบายในการสงเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยให

มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) และมีนโยบายในการสงเสริมการวิจัยเพ่ือ

ศักยภาพของประเทศในการแขงขันกับนานาชาติ โดยมหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญกับคุณคาของการ

วิจัย ซ่ึงเปนสวนสําคัญในการเสริมสรางองคความรูในทางทฤษฎี ความรูเชิงประยุกตใหมๆ อันเปน

พ้ืนฐานสําคัญในการสนับสนุนหรือสงเสริมภารกิจอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย จึงไดจัดใหมีทุนสนับสนุนการ

วิจัยในประเภทตางๆ แบงเปนทุน 2 กลุมใหญ คือ 1) ทุนวิจัยสําหรับอาจารย นักวิจัย เจาหนาท่ี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ 2) ทุนวิจัยสําหรับบัณฑิต 

 

2.1) ทุนวิจัยสําหรับอาจารย นักวิจัย เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

2 .1 .1) ทุนวิจัยประเภทกําหนดหัวขอ ( ชุดโครงการวิจัยตามประเด็นการวิจัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

ทุนวิจัยเพ่ือการสนับสนุนใหเกิดผลงานวิจัยท่ีสามารถนําไปแกปญหาและเสริมสรางความ

เขมแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมดานสุขภาพ เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนของ

ประเทศ โดยประเด็นการวิจัยในแตละปงบประมาณมีความเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับนโยบายและ

ยุทธศาสตรของประเทศ  

โดยประเด็นการวิจัยในปจจุบัน (ป พ.ศ. 2561) แบงเปน 2 กลุม  

กลุมท่ี 1 Thailand 4.0 : กลุมเทคโนโลยี/อุตสาหกรรมเปาหมาย ประกอบดวย 5 กลุมยอย ดังนี้  
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 1.1 กลุมเกษตรและอาหาร ใชเทคโนโลยีชีวิภาพ (Food & Agriculture-Biotech) 

 1.2 กลุมสรางสรรคนวัฒนธรรมและบริการเพ่ิมมูลคา (Creative & Culture- High Value 

Services) 

 1.3 กลุมดิจิ ทัลและอินเตอร เน็ตออฟติง ใช เทคดนโลยีสองกลฝงตัว (Digital & IOT – 

Embedded Technology) 

 1.4 กลุมเครื่องมืออัจฉริยะและหุนยนต ใชเทคโนโลยีเมคาทรอนิกส (Smart Devices & 

Robotics – Mechatronics)  

 1.5 กลุมสุขภาพ ใชเทคโนโลยีชีวการแพทย (Health & Wellness – Biomedical) 

กลุมท่ี 2 เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals (SDGs)) ประกอบดวย 5 

กลุมยอย ดังนี ้

 2.1 กลุมเปาหมายดานสังคม (People) 

 2.2 กลุมเปาหมายดานเศรษฐกิจ (Prosperity) 

 2.3 กลุมเปาหมายดานสิ่งแวดลอม (Planet) 

 2.4 กลุมเปาหมายดานสันติภาพ สถาบันท่ีเขมแข็งและความยุติธรรม (Peace) 

 2.5 กลุมเปาหมายดานหุนสวนการพัฒนา (Partnership)  

- วงเงินสนับสนุนโดยประมาณ : ชุดโครงการวิจัย จํานวน 5 ทุน ทุนละไมเกิน 1,000,000 บาท 

- นักวิจัยสามารถศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ีกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ผูประสานงาน : นางสาวจินตนา เท่ียงตรง 

โทรศัพท : +66 (0) 2564 4440-79 ตอ 1816  

E-Mail : pupae.tu@gmail.com 

 

2.1.2 ) ทุนวิจัยท่ัวไปสําหรับอาจารยและบุคลากรทางการวิจัย 

ทุนวิจัยท่ัวไป หมายถึง ทุนท่ีมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนเพ่ือดําเนินการวิจัยในโครงการวิจัยท่ี

ไดรับทุนเสนอข้ึนมาตามความสนใจ สอดคลองกับนโยบายและแนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดย

แบงประเภทการวจิัยออกเปน 3 ประเภท ไดแก 

ประเภทท่ี 1 งานวิจัยพ้ืนฐาน 

ประเภทท่ี 2 งานวิจัยเพ่ือตอบรับปญหาและพัฒนาชุมชน/สังคม  

ประเภทท่ี 3 งานวิจัยเสริมหลักสูตรเพ่ือพํมนาการเรียนรู  

- วงเงินสนับสนุนโดยประมาณ  แบงเปน 2 ระดับ 

 ระดับท่ี 1 : ทุนวิจัยไมเกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) 

 ระดับท่ี 2 : ทุนวิจัยเกิน 100,000 บาท  แตไมเกิน 300,000 บาท  

- นักวิจัยสามารถศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ีกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ผูประสานงาน : นางสาวสุปราณี ปราชญรัตนะกวี 
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โทรศัพท : +66 (0) 2564 4440-79 ตอ 1817  

E-Mail : supranee_2525@yahoo.com 

 

2.1.3) ทุนวิจัยสําหรับนักวิจัยรุนใหม 

 เ พ่ื อ เ ป น ก า ร พั ฒ น า นั ก วิ จั ย รุ น ใ ห ม  ใ น ก า ร ส ง เ ส ริ ม ก า ร ผ ลิ ต ผ ล ง า น วิ จั ย ใ น

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหมีท้ังปริมาณและคุณภาพมากยิ่งข้ึน โดยการสนับสนุนใหความรู และสราง

โอกาสในการฝกฝนการทําวิจัยใหแกอาจารย และนักวิจัยรุนใหมใหไดทราบถึงวิธีการดําเนินการวิจัยท่ี

ถูกตอง พัฒนาศักยภาพและความถนัดอยางตอเนื่อง 

 โดยนักวิจัยรุนใหมจะตองปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนับถึงวันท่ีประกาศปดรับทุน มาไมนอย

กวา 6 เดือน แตไมเกิน 5 ป  

- วงเงินสนับสนุนโดยประมาณ : ทุนละไมเกิน 200,000 บาท  สนับสนุนปละ 30 ทุน 

- นักวิจัยสามารถศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ีกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ผูประสานงาน : นางสาวศิตกมล วงษสมบูรณ  

โทรศัพท : +66 (0) 2564 4440-79 ตอ 1817  

E-Mail : sitakamol@gmail.com 

 

2.1.4) ทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาส่ิงประดิษฐ  

 เพ่ือพัฒนาศักยภาพและองคความรูทางการศึกษาวิจัย และการประดิษฐคิดคนนวัตกรรม

สิ่งประดิษฐใหมๆ  

ทุนวิจัยสิ่งประดิษฐ หมายถึง ผลิตภัรฑ หรือกรรมวิธีการผลิตท่ีเกิดจากการคิดคน หรือคิดทําข้ึนใหม 

รวมตลอดถึงการออกแบบใหมสําหรับสิ่งแประดิษฐตางๆ โดยมีลักษณะงานวิจัย สิ่งประดิษฐดังนี้  

 (ก) สอดคลองกับนโยบายและแนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 (ข) เปนสิ่งประดิษฐใหมท่ีมีการคิดริเริ่มข้ึนเอง  

 (ค) เปนการดัดแปลงจากสิ่งประดิษฐเดิมใหใชงานไดดีข้ึน หรือมีประโยชนมากข้ึนหรือมีราคา

ถูกลงหรือมีผลในเชิงพาณิชย 

 (ง) เปนการออกแบบกระบวนการผลิต หรือคิดคนวิธีการผลิตใหมเพ่ือใหไดสิ่งประดิษฐตามขอ (ข)  

- วงเงินสนับสนุนโดยประมาณ : ทุนละไมเกิน 500,000 บาท  สนับสนุนปละ 15 ทุน 

- นักวิจัยสามารถศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ีกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ผูประสานงาน : นางสาวสุปราณี ปราชญรัตนะกวี  

โทรศัพท : +66 (0) 2564 4440-79 ตอ 1817  

E-Mail : supranee_2525@yahoo.com 
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2.1.5) ทุนวิจัยสถาบัน 

 เพ่ือพัฒนาศักยภาพและองคความรูทางการศึกษาวิจัย มุงศึกษาหาคําตอบเพ่ือประโยชนท่ี

เก่ียวของกับมหาวิทยาลัย โดยการรวบรวมขอมูล วิเคราะห แปรผลสารสนเทศท่ีเก่ียวของอยางเปน

ระบบ และผานกระบวนการท่ีเชื่อถือไดทางวิชาการ เพ่ือนําผลท่ีไดจากการศึกษาไปใชประโยชนดาน

การวางแผน การบริหารจัดการ การกําหนดนโยบายประกอบการตัดสินใจแกปญหา ตลอดจนเพ่ือ

ปรับปรุงพัฒนาระบบงานตางๆ ของหนวยงาน องคกรของมหาวิทยาลัยท่ีสอดคลองกับนโยบายและ

แผนงานการวจิัยของ มธ.   

- วงเงินสนับสนุนโดยประมาณ : ทุนละไมเกิน 100,000 บาท  สนับสนุนปละ 10 ทุน 

- นักวิจัยสามารถศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ีกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ผูประสานงาน : นางสาวสุปราณี ปราชญรัตนะกวี  

โทรศัพท : +66 (0) 2564 4440-79 ตอ 1817  

 E-Mail : supranee_2525@yahoo.com 

 

**** ท้ังนี้รายละเอียดทุนวิจัยอาจมีการเปล่ียนแปลงในแตละป นักวิจัยสามารถติดตามขาวสารท่ี

เปนปจจุบันไดท่ี  website : http://research.tu.ac.th/tu-research-funds#content-1 

 

2.2) ทุนวิจัยสําหรับบัณฑิต 

2.2.1) ทุนวิจัยท่ัวไปสําหรับบัณฑิตศึกษา 

ทุนสนับสนุนและสงเสริมใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยไดผลิตผลงานวิจัยท่ีมี

คุณภาพอันจะนําไปสูการประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอสังคมตอไป โดยประเด็นการวิจัยในแตละ

ปงบประมาณมีความเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของประเทศ  

- วงเงินสนับสนุนโดยประมาณ : ทุนละไมเกิน 50,000 บาท สนับสนุนปละ 100 ทุน 

- นักวิจัยสามารถศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ีกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ผูประสานงาน : นางสาวศิตกมล วงษสมบูรณ 

โทรศัพท : +66 (0) 2564 4440-79 ตอ 1817  

 E-Mail : sitakamol@gmail.com 

 

2.2.2) ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธเพ่ือนําไปสูการตีพิมพ  

 ทุนสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/

ศิลปนิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับการตีพิมพเผยแพรใน

วารสารวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

- วงเงินสนับสนุน แบงเปน 4 ประเภท ดังนี้  
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ประเภทท่ี 1 บทความท่ีไดรับการตอบรับตีพิมพหรือตีพิมพแลวในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ท่ีอยูในฐานขอมูลสากล Scopus, ISI Web od science ซ่ึงอยูในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank) ควอไทลท่ี 1 หรือ 2  (Q1 หรือ Q2) ใหไดรับทุนสนับสนุนทุนละ 25,000 บาท  

ประเภทท่ี 2 บทความท่ีไดรับการตอบรับตีพิมพหรือตีพิมพแลวในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ท่ีอยูในฐานขอมูลสากล Scopus, ISI Web od science ซ่ึงอยูในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank) ควอไทลท่ี 3 หรือ 4  (Q3 หรือ Q4) ใหไดรับทุนสนับสนุนทุนละ 20,000 บาท   

ประเภทท่ี 3 บทความท่ีไดรับการตอบรับตีพิมพหรือตีพิมพแลวในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ท่ีอยูในฐานขอมูลสากล ASEAN Citation Index (ACI) ใหไดรับทุนสนับสนุนทุนละ 15,000 บาท  

ประเภทท่ี 4 บทความท่ีไดรับการตอบรับตีพิมพหรือตีพิมพแลวในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีอยู

ในฐานขอมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) ใหไดรับทุนสนับสนุนทุนละ 10,000 บาท   

- นักวิจัยสามารถศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ีกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ผูประสานงาน : นางสาวหทัยชนก พ่ึงศรี  

โทรศัพท : +66 (0) 2564 4440-79 ตอ 1818  

 E-Mail : hathaichanok.aom@gmail.com 

  

2.2.3) ทุนปริญญาเอก มธ.  

ทุนสนับสนุนใหนักศึกษาระดับปริญญาเอก ทําวิทยานิพนธและสามารถเผยแพรผลงานวิจัยใน

วารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือเพ่ือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติท่ีมีรายงาน

การประชุม 

- วงเงินสนับสนุน จํานวนไมเกิน 40 ทุน 

 1. ทุนคาเลาเรียน ไดแก คาธรรมเนียมการศึกษา คาหนวยกิต ตามจริงแตไมเกิน 30,000 บาท ตอ

ภาคการศึกษา  

 2. คาใชจายรายเดือน อัตรา 10,000 บาทตอเดือน  

 3. คาเดินทางไปเสนอผลงานวิชาการ ณ ตางประเทศ จํานวน 1 ครั้ง เหมาจายเปนเงิน 30,000 บาท 

- นักวิจัยสามารถศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ีกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ผูประสานงาน : นางสาวกัลยาภัสร ศิวปฐมพร  

โทรศัพท : +66 (0) 2564 4440-79 ตอ 1819  

 E-Mail : rue2517@hotmail.com 

 

2.2.4) ทุนผูชวยสอน  

 ทุนสนับสนุนใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทําหนาท่ีผูชวยสอน หรือชวยปฏิบัติงานในคณะหรือ

ภาควิชา เพ่ือใหมีประสบการณในการชวยสอน หรือทํางานวิชาการในระดับคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา โดยมี

ระยะเวลารับทุน 1 ปการศึกษา 
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- วงเงินสนับสนุน จํานวนไมเกิน 40 ทุน 

 1. ระดับปริญญาโท ไดรับการสนับสนุนทุนละ 40,000 บาท 

 2. ระดับปริญญาเอก ทุนละ 50,000 บาท /ปการศึกษา  

- นักวิจัยสามารถศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ีกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ผูประสานงาน : นางสาวกัลยาภัสร ศิวปฐมพร 

โทรศัพท : +66 (0) 2564 4440-79 ตอ 1819  

 E-Mail : rue2517@hotmail.com 

 

2.2.5) ทุนนรนติิ เศรษฐบุตร  

 ทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธใหแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะรัฐศาสตรและคณะอ่ืนๆ 

เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไดทําวิทยานิพนธอยางมีคุณภาพ และมีมาตรฐาน 

- วงเงินสนับสนุน ทุนๆ ละ 15,000 บาท จํานวน 4 ทุน 

 1. ทุนนักศึกษาจากคณะรัฐศาสตร จํานวน 2 ทุน 

 2. ทุนนักศึกษาจากคณะอ่ืนๆ จํานวน 2 ทุน  

- นักวิจัยสามารถศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ีกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ผูประสานงาน : นางสาวหทัยชนก พ่ึงศรี  

โทรศัพท : +66 (0) 2564 4440-79 ตอ 1818  

 E-Mail : hathaichanok.aom@gmail.com 

 

3) แหลงทุนภายนอก 

- กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือ

ประโยชนสาธารณะ กองทุนในสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ(กสทช.)     (http://www.nbtc.go.th/) 

- สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) (http://www.nrct.go.th/) 

- สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.) (http://www.trf.or.th/) 

- สํ า นั ก ง า น พั ฒ น า วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี แ ห ง ช า ติ  ( ส ว ท ช . ) 

(http://www.nstda.or.th/ChairProfessor

15



แผนภาพ 3.1 ข้ันตอนการขอรับทุนและดําเนินโครงการวิจัย (กองทุนวิจัยคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธประกาศเปดรับ
ขอเสนอโครงการวิจัย 

จัดทําขอเสนอโครงการวิจัยสงให
เจาหนาท่ีประสานงานวิจัย

ตรวจสอบเบ้ืองตน 
กระบวนการพิจารณาผูประเมิน

ขอเสนอโครงการวิจัย 

ปรับแกขอเสนอโครงการวิจัย
และสงฉบับแกไข  

พิจารณารายงานฉบับสมบูรณ 

รายงานคณะกรรมการ
สงเสริมงานวิจัย/ผูขอรับทุน 

ถึงความคืบหนาแตละ
ขั้นตอน 

เจาหนาท่ีประสานงานวิจัย อาจารย/ผูวิจัย 
คณะกรรมการสงเสริมงานวิจัย

ระดับคณะ 
ผูทรงคุณวุฒิ 

ทําสัญญารับทุนและรับเงิน 

(งวด 1) 

รายงานความกาวหนาตอ มธ. 
ทุก 6 เดือน 

 
พิจารณารางรายงานวิจัย 

ปรับแกรายงานฉบับสมบูรณ
ตามขอเสนอแนะ 

อนุมัติรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
และอนุมัติเบิกงบประมาณวิจัย
และคาสมนาคุณผูทรงคุณวุฒิ 

เสนอรางรายงานวิจัย 1 เลม 
กระบวนการพิจารณาผูประเมิน

รายงานวิจัย  

ตรวจสอบขอมูลเบ้ืองตน 

ประเมินขอเสนอ 

คณบดี 

ลงนามอนุมัติงบประมาณ
และลงนามสัญญาวิจัย 

ตรวจสอบขอมูลเบ้ืองตน 
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ข้ันตอน งานวิจัย อาจารย/ผูวิจัย 
เจาหนาท่ีประสานงาน

วิจัย 
ผูทรงคุณวุฒิ 

คณะกรรมการสงเสริม

งานวิจัยระดับคณะ 
คณบดี 

เริ่มตน 1) ประชาสัมพันธการ

เปดรับขอเสนอ

โครงการวิจัย  

1) จัดทําขอเสนอโครงการวิจัย 

2) ปรับขอเสนอโครงการวิจยั 

3) สงฉบับแกไข 

4) ทําสัญญารับทุนและรับเงิน 

(งวด 1) 

1) ตรวจสอบเบื้องตน  

2) รายงานคณะกรรมการ

สงเสริมงานวิจัย/ผูขอรับ

ทุน 

ประเมินขอเสนอ กระบวนการพิจารณาผู

ประเมินขอเสนอ 

ลงนามอนุมัติ

งบประมาณและลง

นามสัญญาวิจัย 

ดําเนิน

โครงการ 

 1) รายงานความกาวหนาตอ

คณะ ทุก 6 เดือน 

2) เสนอรางรายงานวิจัย 1 เลม 

1) ตรวจสอบเบื้องตน 

2) กระบวนการพิจารณา

ผูประเมินรายงานวิจัย 

พิจารณารางรายงาน

วิจัย 

  

ปดโครงการ  จัดทํารายงานฉบับสมบูรณตาม

ขอเสนอแนะ 

 

 

  พิจารณารายงานวิจัย

ฉบับสมบูรณ 

อนุมัติรายงานวิจัย

ฉบับสมบูรณและ

อนุมัติเบิก

งบประมาณวิจัยและ

คาสมนาคุณ

ผูทรงคุณวุฒิ 

ตารางที่ 3.1 สรุปข้ันตอนการขอรับทุนและดําเนินโครงการวิจัย (กองทุนวิจัยคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน) 

17



บทที่ 4 กลไกสงเสริมสนบัสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย 

4.1 การสนับสนุนของคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน   

4.1.1 ทุนสนับสนุนการเดินทางไปเสนอบทความทางวิชาการ   

 ทุนสนับสนุนการเดินทางไปเสนอบทความทางวิชาการ สําหรับอาจารยประจําคณะวารสาร

ศาสตร และสื่ อ ส า รมวลชน  ให เ ป น ไปตาม เกณฑ และแนวทาง ท่ี กํ าหนด ไว ใ น ระ เบี ยบ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยหลักเกณฑและอัตราการจายเงินทุนสนับสนุนเพ่ือการเดินทางไปเสนอ

บทความทางวิชาการของคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน พ.ศ. 2561  

- วงเงินสนับสนุน จายตามจริงแตไมเกิน 30,000 บาท  

- นักวิจัยสามารถศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ีงานบริการการศึกษาและวิชาการ คณะวารสารศาสตรและ

สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ผูประสานงาน : นางปยาพัชร คนชม  

โทรศัพท : +66 (0) 2696 6210 

 E-Mail : catsomjai@gmail.com 

4.1.2 ทุนสนับสนุนคาใชจายในการตีพิมพเผยแพรบทความวิจัย 

 เปนทุนสนับสนุนคาใชจายในการตีพิมพท่ีไดรับคัดเลือกจากคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัย

ระดับคณะ โดยตองตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูลสากล และตองมีเอกสาร

หลักฐานยืนยันการสงเขาตีพิมพ  

- วงเงินสนับสนุน จายตามจริงแตไมเกิน 30,000 บาท 

- นักวิจัยสามารถศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ีงานบริการการศึกษาและวิชาการ คณะวารสารศาสตรและ

สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ผูประสานงาน : นางสาวชุติมา เสนีวงศ 

โทรศัพท : +66 (0) 2696 6221 

E-Mail : tik_9966@hotmail.com 

4.1.3 ทุนสนับสนุนการแปลบทความวิจัยหรือการเรียบเรียงบทความวิจัยเปนภาษาตางประเทศ  

 ทุนสนับสนุนการตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูลสากล และเปนบทความ

ท่ีไดรับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยระดับคณะ  

- วงเงินสนับสนุน ลักษณะเหมาจายบทความละ 5,000 บาท  

- นักวิจัยสามารถศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ีงานบริการการศึกษาและวิชาการ คณะวารสารศาสตรและ

สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ผูประสานงาน : นางสาวจันทรัตน ตองออน  

โทรศัพท : +66 (0) 2696 6221 

 E-Mail : ae14ae14@gmail.com 
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 4.2 การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

4.2.1 ทุนสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัย 

 เปนการสนับสนุนการเผยแพรบทความวิจัยท่ีมีคุณภาพ ท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการบริการสังคม มหาวิทยาลัยจึงกําหนดใหมี

การใหทุนสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัย เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยสรางสรรค

ผลงานวิจัยท่ีไดคุณภาพมาตรฐาน และมีการเผยแพรผลงานวิจัยมากยิ่งข้ึน 

- วงเงินสนับสนุน แบงเปน 4 ประเภท ดังนี้  

ประเภทท่ี 1 บทความวิจัยท่ีตีพิมพแลวในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูลสากล 

Scopus, ISI Web of science  ท่ีถูกจัดใหอยูในการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank) 4 

ควอไทล ดังนี้  

 -  ควอไทลท่ี 1 (Q1) ใหไดรับทุนสนับสนุนทุนละ 50,000 บาท 

  - ควอไทลท่ี 2 (Q2) ใหไดรับทุนสนับสนุนทุนละ 40,000 บาท 

 -  ควอไทลท่ี 3 (Q3) ใหไดรับทุนสนับสนุนทุนละ 30,000 บาท 

 -  ควอไทลท่ี 4 (Q4) ใหไดรับทุนสนับสนุนทุนละ 20,000 บาท 

ประเภทท่ี 2 บทความวิจัยท่ีตีพิมพแลวในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีอยูในฐานขอมูลระดับชาติ 

Thai Journal Citation Index (TCI) เฉพาะวารสารท่ีมีชื่ออยูในกลุม 1 และกลุมท่ี 2 ใหไดรับทุนสนับสนุน

ทุนละ 5,000 บาท   

ประเภทท่ี 3 ใหจัดสรรเงินรางวัลสําหรับบทความวิจัยแรกในปนั้นของผูท่ีตีพิมพบทความวิจัยใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติเพ่ิมเติมอีกบทความละ 10,000 บาท  

ประเภทท่ี 4 ใหบุคลากรไดรับเงินสนุบสนุนและรางวัลสําหรับบทความวิจัยท่ีตี พิมพ ใน

วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คนละไมเกิน 300,000 บาท ตอหนึ่งป 

- นักวิจัยสามารถศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ีกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ผูประสานงาน : นางสาวเอกธิดา แดงปรก 

โทรศัพท : +66 (0) 2564 4440-79 ตอ 1818  

 E-Mail : eaktida.tap@gmail.com 

 

4.2.2 ทุนสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิชาการ 

 ทุนสนับสนุนการเผยแพรบทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพแลว ท้ังในวารสารวิชาการ

ระดับชาติและระดับนานาชาติ เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยสรางสรรคบทความวิชาการท่ี

ไดคุณภาพมาตรฐาน และมีการเผยแพรบทความวิชาการมากยิ่งข้ึน 
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- วงเงินสนับสนุน แบงเปน 2 ประเภท ดังนี้  

 1. ประเภทท่ี 1 บทความวิชาการท่ีตีพิมพแลวในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูล

สากล Scopus, ISI Web of science ใหไดรับทุนสนับสนุนบทความละ 10,000 บาท 

 2. ประเภทท่ี 2 บทความวิชาการท่ีตีพิมพแลวในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีอยูในฐานขอมูล

ระดับชาติ  Thai Journal Citation Index (TCI) เฉพาะวารสารท่ีมีชื่ออยูในกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 ใหไดรับ

เงินสนับสนุนบทความละ 5,000 บาท  

- นักวิจัยสามารถศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ีกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ผูประสานงาน : นางสาวเอกธิดา แดงปรก 

โทรศัพท : +66 (0) 2564 4440-79 ตอ 1819 

 E-Mail : eaktida.tap@gmail.com 

 

4.2.3 รางวัลเผยแพรผลงานสรางสรรค 

 ทุนสนับสนุนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรแลว เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยสรางสรรคผลงานท่ีมีคุณภาพและเผยแพรผลงานสูสาธารณะในระดับชาติและนานาชาติ 

- วงเงินรางวัล แบงเปน 3 ประเภท ดังนี้  

 ประเภทท่ี 1 งานสรางสรรคท่ีเผยแพรในระดับนานาชาติ ใหไดรับรางวัลละ 50,000 บาท 

 ประเภทท่ี 2 งานสรางสรรคท่ีเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ ใหไดรับรางวัลละ 

20,000 บาท 

 ประเภทท่ี 3 งานสรางสรรคท่ีเผยแพรในระดับชาติ ใหไดรับรางวัลละ 10,000 บาท 

- นักวิจัยสามารถศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ีกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ผูประสานงาน : นายวันเฉลิม กระจัดกลาง 

โทรศัพท : +66 (0) 2564 4440-79 ตอ 1818 

 E-Mail : naamnuea.k@gmail.com 

 

4.2.4 ทุนสนับสนุนการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  

ทุนสนับสนุนผลงานท่ีไดรบัการจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรเรียบรอยแลว ในประเทศไทย หรือ

ในประเทศอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด เพ่ือเปนการสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยสรางสรรคผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐท่ีมีคุณภาพ 

- ลักษณะของผลงาน 

 1. เปนผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร เรียบรอยแลว ในประเทศไทย หรือใน

ตางประเทศไดแก สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุน และประเทศในสหภาพยุโรป หรือประเทศอ่ืนตามท่ี

คณะกรรมการกําหนดในระยะเวลาไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันท่ีประกาศ  
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 2. ผลงานทางดานทรัพยสินทางปญญานั้น ไมเคยไดรับเงินสนับสนุนการจดสิทธิบัตร หรือ อนุ

สิทธิบัตรในลักษณะเดียวกันนี้มากอน  

- วงเงินสนับสนุน แบงเปน 4 ประเภท ดังนี้  

 1. ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ 

  1.1 สิทธิบัตรในประเทศ 

       1) ผลงานท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนเจาของลิขสิทธิ์ เงินสนับสนุนผลงานละ 

40,000 บาท 

                            2) ผลงานท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไม ได เปนเจาของสิทธิ แต มีสวนไดรับ

ผลประโยชนจากผลงานนั้น เงินสนับสนุนผลงานละ 20,000 บาท 

  1.2 สิทธิบัตรตางประเทศ 

       1) ผลงานท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนเจาของลิขสิทธิ์ เงินสนับสนุนผลงานละ 

80,000 บาท 

       2) ผลงานท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไม ได เปนเจาของสิทธิ แต มีสวนไดรับ

ผลประโยชนจากผลงานนั้น เงินสนับสนุนผลงานละ 40,000 บาท 

 2. ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ  

  2.1 สทิธิบัตรในประเทศ 

       1) ผลงานท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนเจาของลิขสิทธิ์ เงินสนับสนุนผลงานละ 

20,000 บาท 

       2) ผลงานท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไม ได เปนเจาของสิทธิ แต มีสวนไดรับ

ผลประโยชนจากผลงานนั้น เงินสนับสนุนผลงานละ 10,000 บาท 

  2.2 สิทธิบัตรตางประเทศ 

       1) ผลงานท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนเจาของลิขสิทธิ์ เงินสนับสนุนผลงานละ 

40,000 บาท 

       2) ผลงานท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไม ได เปนเจาของสิทธิ แต มีสวนไดรับ

ผลประโยชนจากผลงาน 

          นั้น เงินสนับสนุนผลงานละ 20,000 บาท 

 3. ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

  3.1 อนุสิทธิบัตรในประเทศ 

       1) ผลงานท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนเจาของลิขสิทธิ์ เงินสนับสนุนผลงานละ 

20,000 บาท 

       2) ผลงานท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไม ได เปนเจาของสิทธิ แต มีสวนไดรับ

ผลประโยชนจากผลงานนั้น เงินสนับสนุนผลงานละ 10,000 บาท 
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  2.2 อนุสิทธิบัตรตางประเทศ 

       1) ผลงานท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนเจาของลิขสิทธิ์ เงินสนับสนุนผลงานละ 

40,000 บาท 

       2) ผลงานท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไม ได เปนเจาของสิทธิ แต มีสวนไดรับ

ผลประโยชนจากผลงานนั้น เงินสนับสนุนผลงานละ 20,000 บาท 

 4. ใหบุคลากรไดรับเงินสนับสนุนการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คนละไมเกิน 100,000 บาท ตอ

หนึ่งป  

- นักวิจัยสามารถศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ีกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ผูประสานงาน : นางสาวเอกธิดา แดงปรก 

โทรศัพท : +66 (0) 2564 4440-79 ตอ 1819 

 E-Mail : eaktida.tap@gmail.com 

 

4.2.5 การสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ  

 ทุนสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ เปนทุนท่ีสนับสนุนใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

ดําเนินการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ท้ังการจัดโดยการเปนเจาภาพหรือรวมการจัดประชุมวิชาการ

กับสถาบันตางๆ เพ่ือสรางเวทีใหกับอาจารย นักศึกษาและเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัย ในการนําเสนอ

ผลงานทางวิชาการเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการรวมกัน ตลอดจนเกิดเครือขายทางดาน

วิชาการท่ีมากยิ่งข้ึนท้ังในและตางประเทศ 

- นักวิจัยสามารถศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ีกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ผูประสานงาน : นายวันเฉลิม กระจัดกลาง 

โทรศัพท : +66 (0) 2564 4440-79 ตอ 1818 

 E-Mail : naamnuea.k@gmail.com 

  

22



บทที่ 5 ตัวอยางแบบฟอรมและสัญญารับทุนวิจัย 

 

5.1 ตัวอยาง แบบเสนอโครงการวิจัย 

 

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) 

 ประกอบการเสนอขอทุนสนับสนุนงานวิจัย   

จากกองทุนวิจัยคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ทุนประจําปงบประมาณ .................  

ประเภท  ทุนวิจัยท่ัวไป  ทุนวิจัยสําหรับนักวิจัยรุนใหม 

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

สวนท่ี 1  : รายละเอียดของขอเสนอโครงการวิจัย 

1. ช่ือโครงการวิจัย  (ภาษาไทย)         

            

(ภาษาอังกฤษ)            

            

2. ประเภทการวิจัย (เลือกขอใดขอหนึ่ง) 

  วิจัยพ้ืนฐาน 

  งานวิจัยเพ่ือตอบปญหาและพัฒนาชุมชน/สังคม 

  งานวิจัยเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาการเรียนรู หลักสูตร/รหัสวิชา 

 

3. โปรดระบุความเกี่ยวของกับโครงการทางดานจริยธรรมการวิจัยและความปลอดภัยทางชีวภาพ 

  โครงการท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยในคน 

        ไดรับการอนุมัติดานจริยธรรมการวิจัย (แนบใบอนุมัติ) 

        อยูระหวางการพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัย 

        ไมเก่ียวของ 

        อ่ืนๆ  

 

  โครงการท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยในสัตว 

        ไดรับการอนุมัติดานจริยธรรมการวิจัย (แนบใบอนุมัติ) 

        อยูระหวางการพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัย 

        ไมเก่ียวของ 

        อ่ืนๆ  
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  โครงการท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการดานความปลอดภัยทางชีวภาพ 

        ไดรับการอนุมัติดานความปลอดภัยทางชีวภาพ (แนบใบอนุมัติ) 

        อยูระหวางการพิจารณาดานความปลอดภัยทางชีวภาพ 

        ไมเก่ียวของ 

        อ่ืนๆ  

4. คําสําคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย 

  

  

5. ความสําคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทําการวิจัย/ความสอดคลองกับยุทธศาสตรหรือประเด็นการ

วิจัยหลักของมหาวิทยาลัย 

  

  

  

6. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

  

  

  

7. ขอบเขตของโครงการวิจัย 

  

  

 

8.ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  

  

  

9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ท่ีเกี่ยวของ  

  

  

10. เอกสารอางอิงของโครงการวิจัย 
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11. วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานท่ีทําการทดลอง/เก็บขอมูล 

  

  

12. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ เชน การเผยแพรในวารสาร จดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และหนวยงาน

ท่ีนําผลการวิจัยไปใชประโยชน ตองระบุช่ือบทความและวารสารท่ีคาดวาจะไดรับการตีพิมพ/

ช่ือสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ท่ีคาดวาจะย่ืนจด/ช่ือหนวยงาน/ชุมชนท่ีสามารถนําผลงานวิจัยไปใช

ประโยชนใหชัดเจน 

  

  

13. ประวัติผลสัมฤทธิ์เชิงวิชาการ  

(ตองระบุรายระเอียดประวัติผลงานวิจัย/แหลงทุนอุดหนุนการวิจัยหรือไดรับรางวัลทางดาน

การวิจัย) 

13.1 ผลงานวิจัย/บทความวิจัยอันเนื่องมาจากผลงานวิจัยท่ีเคยไดรับทุนจากกองทุนวิจัย มธ. 

หรือ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดิน ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสาร

ทางวิชาการอยางนอยในฐานขอมูล TCI หรือฐานขอมูลท่ี สกอ. ยอมรับ หรือหลักฐาน

การย่ืนจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรือการไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอกท่ีเปนท่ี

ยอมรับ 

(1) 

ช่ือผลงานวิจัย/ประเภททุน

วิจัย 

ท่ีไดรับ/ปท่ีไดรับทุน/แหลง

ทุน 

 

(2) 

บทความวิจัย/ผลงานสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร/ช่ือรางวัล  

อันสืบเนื่องทุนท่ีไดรับตาม (1) 

ช่ือบทความ/ผลงาน ช่ือวารสาร/เลขท่ีสิทธิบัตร  

อนุสิทธิบัตร/หนวยงานท่ีไดรับ

รางวัล 

   

   

 

13.2 ผลงานวิจัย/บทความวิจัยอันเนื่องมาจากผลงานวิจัยท่ีเคยไดรับทุนสนับสนุนจากแหลง

ทุนอ่ืนภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารทาง

วิชาการอยางนอยในฐานขอมูล TCI หรือฐานขอมูลท่ี สกอ. ยอมรับ หรือหลักฐานการย่ืน

จดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรือการไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอกท่ีเปนท่ียอมรับ 
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(1) 

ช่ือผลงานวิจัย/ประเภททุน

วิจัย 

ท่ีไดรับ/ปท่ีไดรับทุน/แหลง

ทุน 

 

(2) 

บทความวิจัย/ผลงานสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร/ช่ือรางวัล  

อันสืบเนื่องทุนท่ีไดรับตาม (1) 

ช่ือบทความ/ผลงาน ช่ือวารสาร/เลขท่ีสิทธิบัตร  

อนุสิทธิบัตร/หนวยงานท่ีไดรับ

รางวัล 

   

   

14. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ใหระบุข้ันตอนอยางละเอียด) 

  

  

15. งบประมาณของโครงการวิจัย (แสดงรายละเอียดของงบประมาณ) และแหลงทุนอ่ืนท่ีไดรับ (ถามี) 

  

  

15. โครงการดังกลาวไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงทุนอ่ืน ท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรหรือไม 

  โครงการวิจัยนี้ไมไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนอ่ืน 

 โครงการวิจัยนี้อยูระหวางเสนอเพ่ือพิจารณารับการสนับสนุนจากแหลงทุนอ่ืน ดังนี้  

(ระบุชื่อแหลงทุนและงบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุน) 

  

  

 โครงการวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนอ่ืนแลวบางสวน 

(ระบุชื่อแหลงทุนและจํานวนงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุน) 

  

  

ท้ังนี้ไมมีขอหามในการแสวงหาแหลงเงินทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเพ่ือสมทบการ

ดําเนินการวิจัยในขอเสนอโครงการวิจัยนี้ แตผูวิจัยตองระบุสัดสวนทุนสนับสนุนนี้ใหชัดเจน                     

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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สวนท่ี 2 : 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. เลขท่ีบัญชีสหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (สําหรับเบิกจายทุนสนับสนุน) 

6. ประวัติการศึกษา 

ปท่ีจบ ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษา/

ประกาศนียบัตร 

สาขาเอก ช่ือสถาบัน ประเทศ 

      

      

      

      

      

      

      

7. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญเปนพิเศษ 

8. งานวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

(ระบุช่ือเรื่องและแหลงทุน/ไมเกิน 5 ป) 

9. ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการ หรือการย่ืนจดสิทธิบัตร/อนุ

สิทธิบัตร หรือการนําไปใชประโยชนตอชุมชน/สังคม (กรณีงานวิจัยเพ่ือตอบปญหาและพัฒนา

ชุมชน/สังคม) 

10. การไดรับรางวัลทางดานวิชาการ 
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5.2 ตัวอยาง สัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัยของคณะ 

 

5.2.1 (ตัวอยาง) สัญญารับทุนวิจัยประเภทวิจัยท่ัวไป 

กองทุนวิจัยคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

สัญญาท่ี........../.............           

สัญญานี้ ทําข้ึน ณ คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

เม่ือวันที          เดือน.......   ...                                ............พ.ศ.                         ระหว าง มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร                             

โดย                                               ตําแหนง  คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน      

ผูรับมอบอํานาจจากอธิการบดี   ซ่ึงตอไปในสัญญานี้ เรียกวา   “ผู ให ทุน”   ฝายหนึ่ ง   กับ                                                       

ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับทุน” อีกฝายหนึ่ง คูสัญญาท้ังสองฝายตกลงกัน มีขอความดังตอไปนี้ 

ขอ ๑. ผูใหทุนตกลงใหทุนอุดหนุนการวิจัยแกผูรับทุน และผูรับทุนตกลงรับดําเนินการและรับ

ทุนอุดหนุนการวิจัย เพ่ือดําเนินโครงการประเภทวิจัยท่ัวไป ประจําปงบประมาณ         เพ่ือวิจัยในหัวขอ

ตอไปนี้ 

(ภาษาไทย)               

 

  

(ภาษาอังกฤษ)     

 

  

ซ่ึงตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “โครงการ” ตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ ในวงเงิน...................                     

บาท  (                        ) มีระยะเวลาดําเนินการ            ป นับตั้งแตวันท่ีลงนามในสัญญา 

กําหนดสิ้นสุดสัญญาวันท่ี .................... เดือน ................. พ.ศ. ....................... 

ขอ ๒. ผูใหทุนตกลงจะแบงจายเงินอุดหนุนโครงการแกผูรับทุนเปนงวดๆ ตามกฎเกณฑท่ี

กําหนดไวในระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยหลักเกณฑและอัตราการจายเงินกองทุนการวิจัย

ของคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน  พ.ศ.๒๕๕๘  ประเภททุนวิจัยทุนวิจัยท่ัวไป  ดังมี

รายละเอียดตอไปนี ้

งวดท่ี ๑ เปนจํานวนเงินรอยละ ๔๐ ของเงินอุดหนุนโครงการท่ีไดรับอนุมัติ คิดเปนเงิน..................                         

บาท (                         ) จะจายใหเม่ือผูรับทุนลงนามสัญญารับทุนกับคณะ 
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งวดท่ี ๒ เปนจํานวนเงินรอยละ ๔๐ ของเงินอุดหนุนโครงการท่ีไดรับอนุมัติ คิดเปนเงิน..............                           

บาท (                         ) จะจายเม่ือผูรับทุนสงรายงานความกาวหนาวาไดรวบรวมขอมูลครบถวน

แลว และอยูในข้ันตอนการเขียนรายงานผลการวิจัย เม่ือถึงระยะเวลาครึ่งหนึ่งของระยะเวลาท่ีไดรับ

อนุมัติโครงการวิจัยตอคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยระดับคณะหรือผูท่ีคณบดีมอบหมายใหดูแล

งานวิจัยของคณะ 

งวดท่ี ๓ เปนจํานวนเงินรอยละ ๒๐ ของเงินอุดหนุนโครงการท่ีไดรับอนุมัติ คิดเปนเงิน 

                       บาท (....................) จะจายเม่ือผูรับทุนไดรับอนุมัติผลงานวิจัยและ

สงผลงานตามรายการดังนี ้

๑) ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณท่ีผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิแลว จํานวน ๕ เลม  

๒) บทคัดยอฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยางละ ๑ ฉบับ 

๓) บทความวิจัยเพ่ือเผยแพร ๑ บทความ พรอมดวยหลักฐานการตอบรับตีพิมพบทความวิจัย

ในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล (Scopus, ISI, Web of Science) หรือ

วารสารวิชาการท่ีปรากฏอยูในฐานขอมูล TCI (Thai-Journal Citation Index) กลุมท่ี 1  

๔) บทความสังเคราะหจากงานวิจัย ๑ บทความ (ใชสําหรับการเผยแพรในระดับสาธารณะ 

สามารถเขาถึงไดงายสําหรับบุคคลท่ัวไป) 

๕) แผนบันทึกขอมูล (CD) บันทึกขอมูลขอ ๑-๔ จํานวน ๑ แผน 

ผูรับทุนจะตองเก็บหลักฐานการใชจายเงินทุนสนับสนุนการดําเนินงานทุกรายการไว เพ่ือให

คณะตรวจสอบในกรณีท่ีถูกรองขอ 

ขอ ๓. ผูรับทุนจะเสนอรายงานความกาวหนาของโครงการตามแบบฟอรมท่ีผูใหทุนกําหนด

และภายในกําหนดเวลาทุก ๖ เดือน ดังตอไปนี้ 

ครั้งท่ี ๑ จะตองรายงานความกาวหนาภายในวันท่ี  เดือน  พ.ศ.   

ครั้งท่ี ๒ จะตองรายงานความกาวหนาภายในวันท่ี  เดือน  พ.ศ.   

ครั้งท่ี ๓ จะตองรายงานความกาวหนาภายในวันท่ี  เดือน  พ.ศ.   

ขอ ๔. เม่ือครบกําหนดระยะเวลาดําเนินการวิจัยตามโครงการ ผูรับทุนจะตองเสนอรายงาน

วิจัยฉบับสมบูรณตอผูใหทุน 

ในกรณีท่ีมีเหตุผลจําเปนทําใหไมสามารถสงรายวิจัยฉบับสมบูรณภายในกําหนดเวลาตาม

สัญญาผูรับทุนอาจยื่นคําขอขยายระยะเวลาตอผูใหทุนกอนครบกําหนดเวลาตามสัญญาไมนอยกวา ๑ 

เดือน พรอมกับเสนอรายงานความกาวหนา 

การขยายระยะเวลาตามวรรคกอน จะขอขยายไดไมเกิน ๒ ครั้งๆ ละไมเกิน ๑ ใน ๓ ของระยะเวลา

ท่ีไดรับอนุมัติ 

29



 ขอ ๕. ผูรับทุนทราบและเขาใจระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยหลักเกณฑและอัตรา

การจายเงินกองทุนการวิจัยของคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน  พ.ศ. ๒๕๕๘  และขอกําหนด

ตามประกาศคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน   เรื่อง ประกาศเปดรับขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือ

เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย  ประเภททุนวิจัยท่ัวไป  จากกองทุนวิจัยคณะวารสารศาสตรและ

สื่อสารมวลชน    ซ่ึงมีอยูในขณะท่ีทําสัญญานี้โดยตลอด และจะปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนดตาม

ประกาศขางตนโดยเครงครัด และใหถือวาระเบียบและประกาศดังกลาวขางตนเปนสวนหนึ่งของสัญญา

ฉบับนี้ดวย 

ขอ ๖. ผูรับทุนจะตองรับผิดชอบแตโดยลําพังตอการละเมิดบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือสิทธิใดๆ 

ในทรัพยสินทางปญญาของบุคคลภายนอกซ่ึงผูรับทุนนํามาใชปฏิบัติงานวิจัยตามสัญญานี้ 

ขอ ๗. ผูรับทุนจะทําการวิจัยดวยความวิริยะอุตสาหะใหสําเร็จไดผลสมความมุงหมายของผูให

ทุนหากมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงโครงการ หรือการขอขยายระยะเวลาดําเนินการ

วิจัย หรือรายละเอียดอ่ืนใดท่ีเปนสาระสําคัญในโครงการ ผูรับทุนจะตองทําคําเสนอขออนุมัติพรอม

คําอธิบาย เหตุผลไปยังผูใหทุน 

ผูใหทุนจะตองพิจารณาและแจงผลไปยังผูรับทุนภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับคําเสนอ

ขออนุมัติตามวรรคกอน 

ขอ ๘. ในระหวางดําเนินโครงการตามสัญญานี้ หากมีปญหาใดๆ อันอาจเปนอุปสรรคในการ

ดําเนินการตามโครงการใหสําเร็จลุลวงไปเกิดข้ึน ผูรับทุนจะตองแจงเปนหนังสือใหผูใหทุนไดทราบ

ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีทราบถึงปญหาดังกลาว เพ่ือรวมพิจารณาหาแนวทางแกปญหาตอไป 

ขอ ๙. ทรัพยสินทางปญญาของผลงานวิจัยท่ีไดรับการอุดหนุนใหทุนตามสัญญานี้  

-  การจัดพิมพหรือเผยแพรผลงานวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยคณะวารสาร

ศาสตรและสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะตองระบุวา “งานวิจัยนี้เปนผลงานท่ีไดรับทุน

สนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประจําปงบประมาณ....................”                       

-  หากผูรับทุนประสงคจะนําผลงานวิจัยหรือผลงานสิ่งประดิษฐ ท่ีไดรับทุนสนับสนุนจาก

กองทุนวิจัยคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไปยื่นจดสิทธิบัตร หรือ 

อนุสิทธิบัตร ใหยื่นผานสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  โดย

ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการจัดการดานทรัพยสินทางปญญาของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

30



ขอ ๑๐. ในกรณีท่ีผูรับทุนละท้ิงโครงการ หรือไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่ง ผูใหทุนจะมี

หนังสือแจงใหผูรับทุนทราบโดยจะกําหนดระยะเวลาพอสมควรเพ่ือใหผูรับทุนปฏิบัติใหถูกตองตาม

สัญญา หากผูรับทุนไมปฏิบัติตามระยะเวลาท่ีกําหนดดังกลาว ผูใหทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที ใน

กรณีดังกลาวผูรับทุนจะตองชดใชคืนเงินทุนท้ังหมด หรือบางสวนตามท่ีผูใหทุนเห็นสมควร รวมท้ังดอก

ผลท่ีเกิดจากเงินทุนนั้น แกผูใหทุนภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีผูใหทุนไดแจงหนังสือใหผูรับทุนทราบ 

ในกรณีผูรับทุนไมสามารถดําเนินการวิจัยตามโครงการตอไปได หรือไมอาจทําใหแลวเสร็จได 

และประสงคจะขอยุติการวิจัยตามโครงการท่ีไดรับทุน ผูรับทุนตองยื่นคํารองตอผูใหทุน และตอง

ดําเนินการรวมท้ังรับผิดตามความในวรรคกอนดวย 

หนังสือสัญญานี้ทําข้ึนไว ๓ ฉบับ โดยมีขอความตรงกันทุกประการ ใหผูรับทุนเก็บไวหนึ่งฉบับ 

และอีก ๒ ฉบับท่ีเหลือใหเก็บไวท่ีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ท้ังนี้คูสัญญาท้ังสองฝายไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอดแลวจึงไดลงลายมือชื่อตอหนา

พยานไวเปนหลักฐาน 

 

 

ลงชื่อ…………………………….………….……….…….…..ผูใหทุน 

(                                                      ) 

คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน   

 

ลงชื่อ……………………………………..…………......……ผูรับทุน 

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

หัวหนาโครงการวิจัย 
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5.2.2 (ตัวอยาง) สัญญารับทุนวิจัยประเภทวิจัยรุนใหม 

กองทุนวิจัยคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

สัญญาท่ี...................    

สัญญานี้ทําข้ึน ณ คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เม่ือวันท่ี      

เดือน         พ.ศ        ระหวาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดย                                  

ตําแหนง  คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ผูรับมอบอํานาจจากอธิการบดี ซ่ึงตอไปใน

สัญญานี้เรียกวา “ผูใหทุน” ฝายหนึ่ง กับ     

 ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับทุน” 

อีกฝายหนึ่ง คูสัญญาท้ังสองฝายตกลงกัน มีขอความดังตอไปนี้ 

ขอ ๑  ผูใหทุนตกลงใหทุนอุดหนุนการวิจัยแกผูรับทุน และผูรับทุนตกลงรับดําเนินการและรับ

ทุนอุดหนุนการวิจัย เพ่ือดําเนินโครงการวิจัย ประเภทวิจัยรุนใหม  ประจําปงบประมาณ........เพ่ือวิจัย

ในหัวขอตอไปนี้ 

(ภาษาไทย)    

  

(ภาษาอังกฤษ)    

  

ซ่ึงตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “โครงการ” ตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ ในวงเงิน............บาท 

(                     ) มีระยะเวลาดําเนินการ     ป นับตั้งแตวันท่ีลงนามในสัญญา 

 ขอ ๒  ผูใหทุนตกลงจะแบงจายเงินอุดหนุนโครงการแกผูรับทุนเปนงวด ๆ ตามกฎเกณฑท่ี

กําหนดไวในระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยหลักเกณฑและอัตราการจายเงินกองทุนการวิจัย

ของคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเภททุนวิจัยสําหรับนักวิจัยรุนใหม ดังมี

รายละเอียดตอไปนี้ 

 งวดท่ี ๑  จํานวนเงินรอยละ ๕๐ ของเงินสนับสนุนการวิจัยท่ีไดรับอนุมัติ คิดเปนเงิน.............

บาท (...............................) จะจายใหเม่ือผูรับทุนลงนามสัญญารับทุนกับคณะแลว 

 งวดท่ี ๒  จํานวนเงินรอยละ ๕๐ ของเงินอุดหนุนโครงการท่ีไดรับอนุมัติ คิดเปนเงิน        

 บาท (.......................) จะจายเม่ือผูรับทุนไดรับอนุมัติผลงานวิจัยและสงผลงานตามรายการดังนี ้

๑) ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณท่ีผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิแลว จํานวน ๕ เลม  

๒) บทคัดยอฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยางละ ๑ ฉบับ 
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๓) บทความวิจัยเพ่ือเผยแพร ๑ บทความ พรอมดวยหลักฐานการตอบรับตีพิมพบทความวิจัย

ในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล (Scopus, ISI, Web of Science) หรือ

วารสารวิชาการท่ีปรากฏอยูในฐานขอมูล TCI (Thai-Journal Citation Index) กลุมท่ี 1 

๔) บทความสังเคราะหจากงานวิจัย ๑ บทความ (ใชสําหรับการเผยแพรในระดับสาธารณะ 

สามารถเขาถึงไดงายสําหรับบุคคลท่ัวไป) 

๕) แผนบันทึกขอมูล (CD) บันทึกขอมูลขอ ๑-๔ จํานวน ๑ แผน 

ท้ังนี้ ผูรับทุนจะตองเก็บหลักฐานการใชจายเงินทุนสนับสนุนการดําเนินงานทุกรายการไว 

เพ่ือใหคณะตรวจสอบในกรณีท่ีถูกรองขอ 

 ขอ ๓  ผูรับทุนจะเสนอรายงานความกาวหนาของโครงการตามแบบฟอรมท่ีผูใหทุนกําหนด

และภายในกําหนดเวลาทุก ๖ เดือน ดังตอไปนี้ 

 ครั้งท่ี  ๑  จะตองรายงานความกาวหนาภายในวันท่ี       เดือน..................  พ.ศ. .............. 

 ครั้งท่ี  ๒  จะตองรายงานความกาวหนาภายในวันท่ี       เดือน................... พ.ศ. .............. 

 ครั้งท่ี  ๓  จะตองรายงานความกาวหนาภายในวันท่ี       เดือน................... พ.ศ. .............. 

 ขอ ๔  เม่ือครบกําหนดระยะเวลาดําเนินการวิจัยตามโครงการ ผูรับทุนจะตองเสนอรายงาน

วิจัยฉบับสมบูรณตอผูใหทุน 

 ในกรณีท่ีมีเหตุผลจําเปนทําใหไมสามารถสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณภายในกําหนดเวลาตาม

สัญญา ผูรับทุนอาจยื่นคําขอขยายระยะเวลาตอผูใหทุนกอนครบกําหนดเวลาตามสัญญาไมนอยกวา ๑ 

เดือน พรอมกับเสนอรายงานความกาวหนา 

 การขยายระยะเวลาตามวรรคกอน จะขอขยายไดไมเกิน ๒ ครั้งๆ ละไมเกิน ๑ ใน ๓ ของ

ระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัติ 

 ขอ ๕. ผูรับทุนทราบและเขาใจระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยหลักเกณฑและอัตรา

การจายเงินกองทุนการวิจัยของคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน พ.ศ. ๒๕๕๘ และขอกําหนด

ตามประกาศคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง ประกาศเปดรับ

ขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือเสนอขอรับทุนวิจัยท้ัวไป และสําหรับนักวิจัยรุนใหม ประเภทกําหนดหัวขอ 

(ตามประเด็นการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) จากกองทุนวิจัยคณะวารสารศาสตรและ

สื่อสารมวลชน ประจําปงบประมาณ ........... ซ่ึงมีอยูในขณะท่ีทําสัญญานี้โดยตลอด และจะปฏิบัติตาม

ระเบียบและขอกําหนดตามประกาศขางตนโดยเครงครัด และใหถือวาระเบียบและประกาศดังกลาว

ขางตนเปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ดวย 

 ขอ ๖  ผูรับทุนจะตองรับผิดชอบแตโดยลําพังตอการละเมิดบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือสิทธิใด ๆ 

ในทรัพยสินทางปญญาของบุคคลภายนอกซ่ึงผูรับทุนนํามาใชปฏิบัติงานวิจัยตามสัญญานี้ 
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 ขอ ๗  ผูรับทุนจะทําการวิจัยดวยความวิริยะอุตสาหะใหสําเร็จไดผลสมความมุงหมายของผูให

ทุนหากมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงโครงการ หรือการขอขยายระยะเวลาดําเนินการ

วิจัย หรือรายละเอียดอ่ืนใดท่ีเปนสาระสําคัญในโครงการ ผูรับทุนจะตองทําคําเสนอขออนุมัติพรอม

คําอธิบายเหตุผลไปยังผูใหทุน 

 ผูใหทุนจะตองพิจารณาและแจงผลไปยังผูรับทุนภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับคําเสนอขอ

อนุมัติตามวรรคกอน 

 ขอ ๘  ในระหวางดําเนินโครงการตามสัญญานี้ หากมีปญหาใด ๆ อันอาจเปนอุปสรรคในการ

ดําเนินการตามโครงการใหสําเร็จลุลวงไปเกิดข้ึน  ผูรับทุนจะตองแจงเปนหนังสือใหผูใหทุนไดทราบ

ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีทราบถึงปญหาดังกลาว เพ่ือรวมพิจารณาหาแนวทางแกปญหาตอไป 

 ขอ ๙  ทรัพยสินทางปญญาของผลงานวิจัยท่ีไดรับการอุดหนุนใหทุนตามสัญญานี้ 

-  การจัดพิมพหรือเผยแพรผลงานวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยคณะวารสาร

ศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะตองระบุวา “งานวิจัยนี้เปนผลงานท่ีไดรับทุน

สนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประจําปงบประมาณ....................”    

-  หากผูรับทุนประสงคจะนําผลงานวิจัยหรือผลงานสิ่งประดิษฐ ท่ีไดรับทุนสนับสนุนจาก

กองทุนวิจัยคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไปยื่นจดสิทธิบัตร หรือ 

อนุสิทธิบัตร ใหยื่นผานสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  โดย

ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการจัดการดานทรัพยสินทางปญญาของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ขอ ๑๐  ในกรณีท่ีผูรับทุนละท้ิงโครงการ หรือไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่ง ผูใหทุนจะมี

หนังสือแจงใหผูรับทุนทราบโดยจะกําหนดระยะเวลาพอสมควรเพ่ือใหผูรับทุนปฏิบัติใหถูกตองตาม

สัญญา หากผูรับทุนไมปฏิบัติตามระยะเวลาท่ีกําหนดดังกลาว ผูใหทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที ใน

กรณีดังกลาวผูรับทุนจะตองชดใชคืนเงินทุนท้ังหมด หรือบางสวนตามท่ีผูใหทุนเห็นสมควร รวมท้ังดอก

ผลท่ีเกิดจากเงินทุนนั้น ตลอดจนอุปกรณการวิจัยท้ังหมดแกผูใหทุนภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีผูใหทุน

ไดแจงหนังสือใหผูรับทุนทราบ 

 ในกรณีผูรับทุนไมสามารถดําเนินการวิจัยตามโครงการตอไปได หรือไมอาจทําใหแลวเสร็จได

และประสงคจะขอยุติการวิจัยตามโครงการท่ีไดรับทุน ผูรับทุนตองยื่นคํารองตอผูใหทุน และตอง

ดําเนินการรวมท้ังรับผิดตามความในวรรคกอนดวย 

 หนังสือสัญญานี้ทําข้ึนไว ๓ ฉบับ โดยมีขอความตรงกันทุกประการ ใหผูรับทุนเก็บไวหนึ่งฉบับ  

และอีก ๒ ฉบับท่ีเหลือใหเก็บไวท่ีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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ท้ังนี้คูสัญญาท้ังสองฝายไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอดแลวจึงไดลงลายมือชื่อตอหนา

พยานไวเปนหลักฐาน 

 

     ลงชื่อ…………………………….………….……….…….…..ผูใหทุน 

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

           คณะ/ผูอํานวยการสํานัก-สถาบัน........................... 

 

   ลงชื่อ……………………………………..…………......……ผูรับทุน 

                            (                                          ) 

        หัวหนาโครงการวิจัย 

   ลงชื่อ…………………………………..……………………..……….…. 

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

                          ผูรวมวิจยั               

                                              ลงชื่อ…………………………………..…………………..….พยาน 

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

 

                                              ลงชื่อ…………………………………..…………………..….พยาน 

                                                         (.............................................................................)  
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5.3 หนังสือรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชประโยชน 

 

(ตัวอยาง) หนังสือรับรอง 

การนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชประโยชน ในปงบประมาณ  ........... 

 

งานวิจัย/งานสรางสรรค  เรื่อง           

ผูวิจัย/ผูสรางสรรคผลงาน  ชื่อ – นามสกุล (ตําแหนงทางวิชาการ)     

                สังกัด          

แหลงทุนวิจัย         งบประมาณ               (โดยประมาณ) 

ลักษณะการนําไปใชประโยชน 

   การใชประโยชนดานการเรียนการสอน  โดยการ      

ผลท่ีไดรับ            

   การใชประโยชนเชิงวิชาการ โดยการ        

ผลท่ีไดรับ            

   การใชประโยชนเชิงนโยบาย โดยการ       

ผลท่ีไดรับ            

   การใชประโยชนเชิงพาณิชย โดยการ        

ผลท่ีไดรับ            

   การใชประโยชนเชิงสาธารณะ โดยการ        

ผลท่ีไดรับ            

   การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค ซ่ึงเปนการสรางคุณคาทางจิตใจ โดยการ   

                                 

ผลท่ีไดรับ            

 

 

ลงนาม.............................................................    

(    ) 

  ผูรับรองการนําไปใชประโยชน 

 

หมายเหตุ   - ผูรับรองการนําไปใชประโยชนอาจเปนเจาของผลงาน/หัวหนาหนวยงาน/บุคคลท่ีนํา

ผลงานไปใช 

- ควรแนบหลักฐานการนําไปใชประโยชนดวย   
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คําอธิบาย 

• งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนํามาใชประโยชน หมายถึง งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีได

นําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในโครงการวิจัยและรายงานวิจัยอยางถูกตอง สามารถ

นําไปสูการแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการประยุกตใชกับกลุมเปาหมาย 

โดยมีหลักฐานปรากฏอยางชัดเจนถึงการนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริงอยางชัดเจนตาม

วัตถุประสงค และ/หรือ ไดการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษหรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหนวยงานภายนอกสถานศึกษา หรือบริการท่ีจัดใหแก

บุคคลภายนอก เชน โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยเปนตน  

• ประเภทของการนําไปใชประโยชนจากงานวิจัยและงานสรางสรรค ท่ีสามารถนําไปสู

การแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม มีดังนี้  

1. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัยท่ีนําไปใชใหเกิดประโยชนแกสาธารณชน

ในเรื่องตางๆ ท่ีทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน ไดแก การใชประโยชนดาน

สาธารณสุข ดานการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขยาดยอม (SME) ดานการสงเสริม

ประชาธิปไตยภาคประชาชน ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เปนตน  

2. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชน การใชประโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการ

นําไปประกอบเปนขอมูลการประกาศใชกฏหมาย หรือ กําหนดมาตรการ กฎเกณฑตางๆ โดยองคกร 

หรือหนวยงานภาครัฐและเอกชน เปนตน 

3. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปสูการพัฒนา

สิ่งประดิษฐ หรือผลิตภัณฑซ่ึงกอใหเกิดรายได หรือ นําไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เปนตน  

4. การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค ซ่ึงเปนการสรางคุณคาทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ 

กอใหเกิดสุนทรียภาพ สรางความสุข เชน งานศิลปะท่ีนําไปใชประโยชนในโรงพยาบาล ซ่ึงไดมี

การศึกษาและประเมินไว  

ตัวอยางหลักฐานการนํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน 

•  หลักฐานท่ีแสดงผลดีท่ีเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมจากการนําสิ่งประดิษฐอันเปนผลจาก

งานวิจัย หรืองานสรางสรรคมาใชตามวัตถุประสงคของงานวิจัย เชน บันทึกซ่ึงแสดงระยะเวลาท่ี

สามารถลดไดในการปอกเปลือกกุง เม่ือนําเครื่องปอกเปลือกกุงซ่ึงเปนสิ่งประดิษฐจากการวิจัยไปใชงาน 

เปนตน  

•  หลักฐานท่ีแสดงผลดีท่ีเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมจากการนํางานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

มาใชในการแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในงานวิจัย เชน ผลจากการ

สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ผลจากการสัมภาษณอาจารย บันทึก ผลการทดสอบวัดความรู/ทักษะของ
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นักศึกษาท่ีแสดงไดวา นักศึกษามีพัฒนาการทางการเรียนดีข้ึน หรือมีพฤติกรรมระหวางการเรียนดีข้ึน 

เปนตน 

•  หลักฐานท่ีแสดงผลดีท่ีเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมจากการนํานโยบาย/กฏหมาย/มาตรการ ท่ี

เปนผลมาจากงานวิจัยนโยบาย มาใชในองคกร/คณะ/สถาบัน เชน มีจํานวนคณาจารยใน

สถาบันอุดมศึกษาท่ีทํางานวิจัยดานสหวิทยาการมากข้ึน หลังจากสถาบันฯไดกําหนดนโยบายท่ีจะเปน

ผูนําทางดานการวิจัยสหวิทยการภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยนโยบายดังกลาว เปนผลจากการ

วิจัยนโยบายเพ่ือกําหนดทิศทางดานการทําวิจัยของสถาบัน เปนตน 

•  หลักฐานท่ีแสดงผลดีท่ีเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม จากการนําหลักสูตรการสอน/ ทฤษฎีการ

สอน/ โสตทัศนูปกรณประกอบการเรียนการสอน/ ตําราประกอบการสอน ฯลฯ ท่ีเปนผลจากการวิจัยหรือ

งานสรางสรรค มาใชตามวัตถุประสงคของการวิจัย เชน ผลจากการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ผลจาก

การสัมภาษณอาจารย บันทึก ผลการทดสอบวัดความรู/ ทักษะของนักศึกษาท่ีแสดงไดวา นักศึกษามี

พัฒนาการทางการเรียนดีข้ึน หรือมีพฤติกรรมระหวางการเรียนดีข้ึน เปนตน 
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บทที่ 6 การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน มธ.ชุดที่ 2 สาขาสังคมศาสตร 

 

 สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาติ (วช.) ไดเห็นความสําคัญของการทําวิจัยในมนุษย จึง

ดําเนินโครงการ “มาตรฐานการวิจัยในมนุษย” โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาและกํากับดูแลมาตรฐาน

การวิจัยในมนุษย และเพ่ือพัฒนาระบบการรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

อีกท้ังยังความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาวิจัยทางคลินิกและการวิจัยใน

มนุษยในระดับแนวหนาของโลก โดยอิงหลักมาตรฐานสากล วช. โดยรวมกับชมรมจริยธรรมการวิจัยใน

คนในประเทศไทย (FERCIT) คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ดําเนินการสงเสริม

และพัฒนามาตรฐานการวิจัยในมนุษยของประเทศใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล 

 การวิจัยท่ีมีคุณภาพตองประกอบดวยผูวิจัยท่ีปฏิบัติตามแนวทางท่ีเปนมาตรฐาน การวิจัยท่ี

เก่ียวของกับมนุษยในทุกสาขาท้ังมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และวิทยาศาสตร จะตองปฏิบัติตามหลัก

จริยธรรมการวิจัยสากล มีการคุมครองสิทธิ์ ศักดิ์ศรี ความเปนอยูท่ีดีของอาสาสมัครท่ีเขารวมการวิจัย 

เพ่ือจะไดผลการวิจัยท่ีนาเชื่อถือ เปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 

 นักวิจัยสามารถดําเนินการขอพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัย ในคน ไดจาก

คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ชุดท่ี 2 สาขาสังคมศาสตร ซ่ึงทํา

หนาท่ีพิทักษสิทธิ์และสวัสดิภาพของผูเขารวมการวิจัย ในโครงการวิจัยใดๆ ท่ีเก่ียวของกับมนุษยเปน

ตัวอยาง และเพ่ือใหเกิดประโยชนตอผูวิจัยและผูเขารวมวิจัย ทางคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัย

ในคน มธ. ชุดท่ี 2 จึงกําหนดใหมีการยื่นแบบฟอรมการขอรับการพิจารณาจริยธรรมเพ่ือใหไปเปนตาม

มาตรฐานสากล  

 - นักวิจัยสามารถศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ีกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เพ่ิมเติมไดท่ี  

 http:// http://research.tu.ac.th/ethics  

 ผูประสานงาน : นาวสาวเบญจวรรณ ประจวบลาภ 

 โทรศัพท : +66 (0) 2564 4440-79 ตอ 1804 

 E-Mail : benjawanjum@gmail.com 
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• 

6nnn~iim11u~~~~'ljfllllm lurl111'm1u~~m1m111lv6n '11ltnu 1m nu ~~u ~·Jhmll'll1'tjnll 'l¢1 

... 0 'J) ....~ .... .! 
nw~nn~m1~61U1~MU1'V19l~u 
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9lll6~~U'ffU~'ff'tjUn11l~VU'I'I':i~ll~lU11lu~N "] Ull~l~Ol~UrllL,r~11JLUml~~mmo~lJUM1o911~fl11~ 
_, ' " ~ 
Ul~'ff~fl'IJ6~1jtl1illfl 

• 
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' . .,. 4 ,...., " 
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(d) t ~~ffu lJ tflJ lJ 1M' lJ fl m m hi 'W lt fflJ ~ NM llJ1'111 fll~ u t1:: Ntl ~llJ i~ 111 lJ .i1~1h ~I'Yiff 
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I.ooo,ooo ll1'Vl7:::a:::nn1m71uvil.itnu "'u1>JvuJJ~~1ml'lu t.o ~1>1 fiv ~1>1~"' ~1mrtvMi'tJm7vtJl1~1m~nn 
un:::n>J~ t.o ~1mrlvMi'urm!llJlJ~Nll~11-!11l'o 
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1~v~ll1::;~ll f'lilfftyty1i"1l l'J u nll 1J11 11'11 mli v 

~1fl~ffll~ !i'JU~lUJUfllV\1~ t.Jo '\Jll~1~UlJfl11ljtlf1111l1::;~J;i~t#li"1llllj:JJ'~ rll11Ufl 
I _J. 'JI_j .... tl 'JJ 'J/ I 'J/ , d. ""' t/ Q d 'JI 'JI 0 Ql 

~1tlll.Jll~u1 ::;fllll! 11 v~ 1u tnllJ n1111 u l11111J 11lJ 'II lllJ <~ u f111llllflu 1J 1Jff ~tl1::; l'llll! 1 '<!1 ~~1 v1J 1lltlll m 1m::;mM 
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• vd1 \J 'liu '1 V'W 11111:U ~'W 11 ~~ 1'W HM 1'W 1 ~ ~ 

~1'l~'<YllJ ll'J'W~1'W1'WfV~<J:; !.Jo 'IJV~I~'W!J~l1lj\Jf1111h::~lll~'Mf1JVljU~ fi1l1'W~ 
I ..;. g./ Q <f I Q <J'c;t j) 'J) 

~ 1 vtlJVi;;!U !::~ llJl !Y ~ 11 ~~ 1'W 11 <1:; 1'1<1 ~ 1 \J fl11 u 1:; ~ llJl11 ~1J 1 VV!I<l1 

.,s .d. ~1u1~~!Yml1u 
• 

111'~1m~u !Yu1JlflJU~1u11l~!Ym11u .Y~u 

(n) MI~'WV~l1'W'Wm11~mm::I~'W!flJ'W1floun~~·hililu GJoo,ooo 1J1'Yl ~v., 1m~rm 
q q q 'U • 

1~~1::~::11nlf1111~~11ilfl'W G) iJ 
• • 

('Ill 1i'iv~1~~vhiY'1!'1!1i'1J'I'J'Wn1JlJl111'Yl~1l1~mi'1111'11in~1m~mJu!J~l1lJ'Wii'lu., ~1~ ~~u 
c:j: o j) <:> <::>. Ql .d IIJ g./QI GJoQ ,. I , ~ .. 

n~ll1fld'JIJ~1\J1'W1V~<l:: do 'IJV~I~'WV~l1\J'Wfl111~~'Yli~11JV'W1J~ ~~~~1~ l111JV 
' ' ' 

"""'""0"""""" ... Ql 
1;;!1~V'Yillf'1!'1!111J 'I'JU fl1J1Jl111'Yl m <1 v 

n~~!YV~ !l'lu~1\J11Jf!lv<J:; do 'IJV~I~\JfJ~l1lj'Wfl111~v~1¢i'i'1JVljlJ~ ri1'H\J~~1mrlv 
• $ ~V11~~1\J f11llJ ()1.1mhi1111J 111J 'li'Vl;j<l f111J lJ11J!!tl 1 11<1::: fi 1ll~ V Q1 'W ,j \J ~ V \J fl111:U ~\J 11 ~~ 1\J 1'1<1 ~1'W 1~~ 

~1~~!Y1lJ !1'lu~1\J11Jfvv<1:; !.Jo 'IJV~I~\JfJ~Wlj'Wf1111~v~1¢i'i'1JVlj~ ti1l1\Jf1~1mrlv 

l1lJ1~ <'i 

m1 ~ 11 il um111 <1 :;~ ~ ~11J u 1:; diu H<l ~ 1u 111m 1 <1::m1 -w~ u 1 # ~ u 1 :;~llJ 

il gQI "" 

'IJV !.Jo fl11'Yl1lftu~111J'I'J'W 

1m~ m11 ~ ~~ 1¢1 i'lJVlj il~ ~ 1flf1 w:; m 11Jfl1111tl 1 1 11' ~1~ mi 1 ft\)!\)!1 1 UIJ u n1J lJl111'Yl v1l1v 

1 Q.d'l 1 .ct)l• """"' .<!!! ,.., """ .1 1JJJI!• """"" ""'vr ~I """ d' \J mtu'Yl tf!Hfl11 f11J1;;!11lJ1~~l11V1;;!111JU1::~llJll1<11Vf1\J 'HI';f111J1~Vl11Bi;;!111Ju1::~llJl 

'I'Jflfi\J <l~'W11lli'lu~ ll'1!'1!1rl 1J1ll111'Ylml1 m m:; 1 M'i'lJN~'IIIlUi 11Jriu 1 um1~ 1rw m1u ~11J 1m ~rm11iv 1~v¢i' v~u~ ~ 
• ~ ~ _, 

1'111J1:;11J ~1J'W 'Ylflu 1 ::m1 
' 

y y y 
'IJ!l ~g,., fl111ll''WV11~~1'Wfl11lJfl11l1\J1 

)/QQ.I !J/ sJ 'J) <:::tQ..I 4 <v ~ _f .<::>. d' I I 

1;;11 ~ ~~ v~ I!Y\J v 11 v~ 1 u m11J fl11l1 u 1'11 !l ~ ~1u 1 ~ ~l11 !lfll'i 'Vll'll u 1 !Y ~u 1:: ~ llJl ~ Vfl ru:; m 1lJ m1 vm~ 

YiJ ~.4 .o!:l 'J}I 0 ~·"'* 'WVV '<]:; jg, f\1~ l11V'I'Jfl b lf!V\J 11'WII'lf!\U::fl11lJfl11~:;flll1'W~I1J'W!l~1~V'W 
Q .. y y ~ Q~ ~ ~ 

fl tu:; fl1 11Jfl11 V 1 ~ '1 ~ ~ 1 )J l11 V !YV1J (11 )Jf1111J fl11l1 \J 1'11 V ~ I f\1 ~fl111'iW I~ l'l11J fl111Jil11Jl:: !f)J 

. ~ " 'IJV jg,!.J fl111lf'WV11~~1\Jil1J1J!YlJ1J1\U 

flli v~ ~~ !l~ 1 "il'W !l!ltJ~ 1u 1\i VI! UlJ"illJ 1J1W H 1 !lN<l ~ 1\J ~ ~ u1:: ~ ~;~ i ~ vfl w::m·wm1.fl1v 1 u 

------.-- -- .. --· -···-------- ---·------ ------------
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y - < 
'Ill! ~"' fll~'Ull'IJtJlV~~~~~l'l<llfll'Hff'Wll~lV~l'W'ii1J1JfflJ1J~!l! 

\ lJ fl n1i ~ ih 11 '.! H<lli lll:i'U 'li 11 ,r'hj ffllJl~ flft ~ ~ lV~ l'W 111 V'il U1J fflJ \j1 ru 1111 <lH<l~ l'W ~ nJ ~ ~ ~'1!1 i .i lJ 

fl !l!~fl ~ H.lfll~ fllV 1 'W fi 111\J fll1<ll ~1111Jm ~ g'W ti l'IJ <I'll VliJ~::: IJ~ 11<l1A Vfl Ill~ m ~ lJfll~ fi V'W fi11Jfll11'Wfll ~'WI11:ll 
Wji!J/ I 4 'jl tv ')) 9/ 
tlJ'W!Wfl11 G> lfiV'W 'I'I~VlJfl1Jiff'W<l11V~l'Wfl1llJfl1111'Wl 

fmw ~ 1~ Ill l'IJ VlV~ ~IJ~I1<llft ~ 11 ~~~l'W 111 IJ'il U1JfflJ\j 'j ru 11 111m !'I~ l'W ~ nl ~ ~~'l!lj'flllJ1 n fl11 il ~ . . ' 
1,r'llma,~'h.hiiu ~ fli'~ fll~!'l~il-hiiu., 1u"" 'lll!U~IJ:::nm-vii~i'1Ju'4ll'~ 

.flv ~d Hl'I'IJV~fll 'l I ff'W <11111~ l'W II U 1J fflJ mIll "[l.J fiHflllJ fll'H 'W fl l'l !'11 

111fl~111 IJ il-l ffllJl ~ flff ~ 111J~l'W 111 IJ'il U1JfflJ'l.J ~ ci' 1111 <l H<l ~ l'W ~ ~ u 1 ~ ~'1!1 ff flliJ 1 'W fi 111'W fll1l'llflllJ 

fft1Jt1Jll1Jl'J'W 1111 VflllJ~ Mi'1J V'4l1~1 ,r 'll 111 vnm ~111 IJ ~ ~ ili iJ ff'll il i'mJ'W l'i1u ~m ii v II !'I::: ~111 ~~~~ -"v~'lffl1 -*ll'W ~ . ' ' 
i~i'1J i u'li~11JJfltiu 1 ,rnnJJ1111'111JllliJflliJ 1u "'o 1u u1J~ln1u-viMi'1Jn~~~lfllJ1111'11mniJ 1 umm-vif111v 'lli 

' . . 
in~l~umv 1 u fi111 'Wfll1!'11~ ~ mh1 f111 1111::: -"v ~'Iff! 1 -*1~u Y! u 111 IJYi 'I~ i'1J i U'l'l f VJJfl u m ii 1Jf111Him lflllmiim~u , , , . 
1hnu~~li1., i'J 'IJV~ff11fl1WVVlJ'Ill'l'ltllJ1111'111JllliJli>llJfl'lffflf Ill 1u'lilfftytljl 'li~ii m~ril'W1!l!f1Vmiiv\,r~~ll . ' ' 
flfi~~IIAI1f11Yif111vf:if!Ufl1l'Wii~l1l'll-vif1111Ji~'lf11~fl'WIIfllJ1111'11VllliJ1l'Wfl'l1Jfi1'W 

.fiv ~ &: m~ fl ~ 111 u~ ~ llJ'WII <l::: fl11ft ~ Hl'l~ l'W 1111J'il u 1J fflJlJlW 
G "'I <!:f. '))""' ..k ~ 'fJ) ""G! _.,t .d. ')) ~ 

fl!l!~fl'j~lJfll~ V 1 ~ fl111'W fl HV l'W 11 ~ VH'I'I ~ 1 ~Ill 1 Hl'l ~ l'W '11 ~11J lJ H'll 'l ~fltl! 11'11 t 'W ffl'Ul'lllfliJ1'1JV~I1J'W 
'U ... <u 'I 'I 

~Vi~1~ ru 1 Hl'I~1'W 111111111 VHM l'W ~ ~ u ~ ~~'1!1{1 vi VU'l::: fl<l1J m 'lW 'ill'l ru l'll v~ fl ru~ m ~JJf11~ iII 

10 V fl Ill~ fl 'l ~ lJ fl11 V '4JJ~ ~ 1 ~ ~ liJ~ l'W 111 IJ'il U 1J ftlJ \! ~ W 11 1J V H !'I~ l'W ~ ~ U ~ ~ ~'l!l{llfi 1 f1111J ~ ~ "'V~ 
ff~H<l~1'Wli11JI!Uml'lJ'I,,j1WflllJU1J1J~lJ1111'111J1lliJfl111'WfiU!'I~1J'Ilfl11lJff~UH!'I~l'W111mvivnniHVU'I'I~Iil'W1'W 

...: 'Jtfl 'l'lfolJ!I~uuu'iin.flvi.Jl'l~uunnH<~~lu111v 'l'lfvm'11rr~1u (password) (fili:J) fll'l<lfi~'W~i'illm~1~~1'W 11!'1~ 

!JU!l~clgu 'l ~h~u.ivm1HI~1u (fili:J) .ivflru:::m~JJflmniJ1ufi111'Wfll'll'll"' 1tivu U1J11.i1'u~ i~i'1Jv'4ll'~ 
.flo ~b ~~vui'llmn~~1J1m~m.,1111J 

I I , I 

lJ1111'111J1lliJ<l11l~~~1J 1m~ m~ 1111111 r v 1m~ fl ww I'II'W 1 iY ~u 1 ~ ~ '1!1 i -viM l1J lJ lJ f11lJ ~:::I iiv1J ihi'i 6 

,.._ ~ '.I~- a '" .I - < .. = .; '[ ' .; ' ~ - ' ,_,.J' 
~11JIJ tlJu{J 'Uflfl1lJ ~ :::l1JIJ'Um 6U 1~ fllfi'11l'l fltfl!l! '1'1 'IJ <l~ fl!ll ~ fl1 'l lJ fll~ 11 ~Jl Hflt~V lJ 'IJ <liJN 11'W ~VIJH t flfl ~fill u lJ 

(G>) l'llVVfl111fllJ1111'111JllliJ 

(~) 'lli ri ~~1~~~ 1u m1JJA'1111U 1flllJ fi 111u fll'll'l11 fiiJ 'lliil m >~ H<~ 
' 

<"' l 'llirr1m1flriwwu m~ 1 ,r~n1~ iumlJ 1m ~m~~ illi'1Jm~rru1Jrr'4u 
' . ' 

(d) i ~l1JI~'W lJ'W rru 1J ff'4'W Yi'll1-H'vu 111mm n~lJ'W liu 

.fiv ~cl Hl'l'llll~m1~~~1J 1m~m1111v 

lrlVJJ1111'11mlliJ~~~1J 1m ~m'l111vnfi1 f1111J-"v~ufiu~~~AV i uri' . ' ' 
(G>) ff\UH!'I~l'W'Ii~11lJfllvll'n 'l~'li1lJ111lhff'W6JJ1111'111J1llm'lliJ1'W "' I~V'W U'UUI'i1ufi1f1Hfl1~ 

--- ---- ---. ----- --- ---------
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• 
11 ~vii~ 'b.J ff IJ \J 1 w thm ri IJ m1l1mli IJ '11 ~ '111J., . ' 

("") ri~?iu!~u '11~'111JI'I 111'vi~uilmiiv 'Wf!liJI'I!lnNl'IUl'l:: '11lin!1lJf111 Hi~1m~u 

ol!v Is> <:I l1 i' 'Vi ili!u m ~ iJww 1'1J v~ mmu 1~ 11'11 ~v ~ ~ 'Lh::~111l' 
' . 

n 11 ~.,.y;IJ..{ 111' !l !Nm t 'Vii Nl'l~ 1u 1 ~ llil1 #I i' u 'l'jlJ mJ u n11u 1'111J1:: t u IJ'LJU ~ ::~vn ::'IJ ·.ht i'lu 
Nl'l ~1u1 ~ v~ 'l #lfu'l'j u nw u ff'ljlJ ~ 1 n IJ '1111l11l 1li ll 

ii 'IJftl'l i ftl'I~U 1'11 !l w ft'YI ~ um '111' !ll'l i''W VftW m~ iJ WW1'lh ::um tw li'I'IJ !l~ Nl'l~ 1W 1~1l'l11'!l 
' " " 

• ' y ' 

Nl1~1W if~ 1h::~11{il 1 #If 'll'I'J w nw u ff11 w 1'111J 1 ::t u IJ'LJU 1 M't l'!w 1 l.J1'111Jilrl1w n l1 i''Wiliiw l1 Nil t)J'l/1t!l'I::UIJt'Vi1:: 
q q • 

1ff1'11fi~ f11'11W 1'1 

. . 
1 M'iinuw~11!1!1t-rilll.J1::f11fl'1Nil1Nl1~1U1~1l~tfiwl1niJnnffn111 1w d. ff1'1J1 ~~ii 

' 
~ -(.,) ff1'1Jlff~fl1Jfl'1ffl'l1 

-(Is>) ff1'1J11Jlj111Jfl'1ff1'11 

("") ff1'1l11l11l1fl'1ffl'l{tm::mfl1w il'l'il 

q -(d.) ffl'IJ11l11J1fl'1ff1'11lj''IJ!ll'Vi 
!iJ Q.I.:O. i/"" C> """"' W Q Cl.l .::l I 
'IJ!l ""o !J!l! l'I'IJ'LJI'I'IJ!l~r:fiJ!)'l'lli1'LJ5WJl1Nl1~1lJ1~1JI'I!I'IW 

' . 
triiifl'l ~ t l'I'W !lNl'l ~ 1 W rr/ !l f 'lJ 1 N il'l Nrl ~1lJ 1~ IJ~ tfiW U:: ~ !l~ jjfl!l! l'I'IJ~ .J~fi!l i l.Jij . ' 
(.,) ti'!w'ljflmm'lla~IJ'I111l'lll1lill 'l#luri m~11iJ oli111'11m1 tm::'Wwn~1WIJ'I111l1v1lill 

(Is>) ti'!w ~'I11N<1~1w 1::w.h~ fm1'11f111'111'aVimw 1w1Jm1l1mlill 

("") ~:; ~!l~ 'lJJjj Nrl ~1W 1~ llt'll~ ff ~ 111' !lt fiw fl 1'11 W 1'1 1:: IJ:: t1<11~ j.] flJ f111 !JI'I '11 'lj W ~ lfl~ 'lll.J1:: IJl!l! 
~ 

!J) G.l ""'"'""' I 'IJ!l .,., rlfl11!l!::'IJ!l~Nr1HY1~1JI'I!I'IW 

N<J ~ 1w 1 ~IJ~ l1'1Jfl11 'l #li'u n 11 fil'l t ii am 1'1 w N<J ~ 1w 1 ~ IJ~t.i w .la~nfl w fl1'Vi ~ur1 ::rial M'ti'il'lfJW ~1fia 
q .. • ~,I~ ~,I ~ .., ~ ~ d ~ • ~ • .! ~ , ~. 1.J' 

1~f1111'111f111 '111!JW1 !U &'llu1:: W'IIW !1'1 !tl'l::l'l!l~IJ<lfi11!l!::!l1Jl~ !l'l!liJN'I1W~ l'l~l'l!liUW 

(.,) ll'JWN<1~1W 1 ~ 1J 1 Wt~ !l~ 11'11 ~ !l~'l1if ~~ Uffl'l~ii~m 11Jfil'lffr 1~ffmlU<J::ii fll1tl Wfl~11Jl!llimi1J\j1W 

(t.J) 11'1 w NM 1u 1 iliJ~ u ffl'l ~ii ~m1 ~ I~IJm ~ 1'111 m1111'mm.Wi>JJ u 1a~fim11J {111'!lll1fl1 w 1 nii 1 mJ 

("") tlJwmmu '.illu~riu1 M'til.,lh:: 1u'lfu ~!lmm~ mml'I::WiliJUll.J'Hl1l11JlliiJ 
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fltu::mmJ 11111 ~h.J ~.r filii eln NM 1u1 ~ ~~~.1 u1 fl m ll'u e:J 1 n e:J ii mm~vhl11 ~ m R'~1 ~1 tm~ 1'01 . . . 
N!Hltll~ t1~1.iuufl1u ~~in lY llllJ'Illl'Yl mli' amlu 1 fl ~fl w~m 1:w n 11m~ .1 ~el'4 m 1:w n 111-Yi el ~ ll'U u m1fi flliieln 

N<l~ltll~ eJ~I~tl ~ l $( fi 11 ~1m~ tlll'lJtllf.)WII rl el\j 111 1lJfi 11 ~UU U~ 11 U l~i tl f111fl filii el fif.l<l~ 1'\ll~~~I.JtJ in 
elilnmJ~ rll'IIU fl1 fl eJVhll'l u U1 ~ fllf'l'lJ 'llll'Yl mli' ~ 

• 
0~1um1<lN<l~lu1~~~~.iumm~d:iuuil in1~1ul11~mffilvum wfel:wl~umi<l 

v-~Mlu1~a~lfiu fll:wli911l~eliimm~n1Mufl1fl~1nvhll'lul11~mff:wm1'Yl~lli'~ 

"" <::{ ~ ,. """"' n 11ll'U u !1''4 u n 1191WlJW N<l ~ ltl1 ~ ~~~ .,~ 

n 11ll'UU!Yu u N<l ~ 1u ~ 1 $11u n 11 ~ fi'Yl ~ 11l au 'YllW 6ifu 'Yll ~ iJruru 1 ' .. 
jl QJ ,. ""'""" i!V .... ""'""' ,. ""'"" '11!1 "'"' '11<lfilfiW'l'lU<l~1lif111 '11f111ll'U1Jll'ljtlf11191YilJWN<l~lU1~tJ 

f1 w~ m 1:w n 1111'1u ~ij ihu1 ~Vi~ 11 w1 in m1ll'il'u ll'U u m 1 ~Vi:w.W N<l ~1u111 v 1 fltmli' mn w 'li'm1 . ' 
Vi~ 11W 1 i nll'l u, U91llJ~fltll~ m 1lJnl 1 n 1'11 u fl 

ilu "'d. r1w ll':wU~'II!l~~run11ll'il'u!Yuum1~Vi:w.WNMlu1~~ 
i :0 q 

• 
.llijifVI ii1um1ll'U1Jll'U u n 11 ~Vi lJ .W N<l ~ 1u111 v~ !l~ ilflw ll'IJ u~.J ~.Ju 1 uiJ 
';! ' ' 

?t ... ""IIJjll ci'J) Ql ""' .... (Gl) 11JU1Jfl<llfi1'11!l~lJ'I111'YIVl<leJ lflllfi ell~llV '1111l'lff11111<l~WUmlUIJ'I111'YIVlM 
' 

(t..) 1$11um1~Vi:w.WN.,~lu1~v1 u 111ll'11l'lf1mn:.J'u'lf1~u<l: 1::.J'umm'lf1~i u1::m:nm 

1!i1nu t.. tl il'uulli1u~l11~mff 
(.,) $lu~ll'lu~11lv'llli'n i tJN<l~1u 11lv~1~1um1~VilJ.W ~1~a$lel~ 11ilfltJ M1'u1~u m1'<1m1 • • 

I~Ull'U1Jll'\jtlfil1~WlJ.WN<l~ltJl~VU1~fiellJ~1tJ 

(G>) U'Ylf1111Jl~tJ~~Vi:w.Wuil 1 i U111ll'11l'lf1fil'n~.lumu 1'lf1~~mli u ;nuif !llJ<lll'ln<l ll<l~llti1 .... <u ... <u 

impact factor t,r,~llJI~Ull'UU!l'UtllJ'Ylf1111Jl~tJm:'ll.hnu ~o,ooo Ul'Yl 
' 

(t..) U'Yl f1111J11l u~~Vi IJ.Wu il 1 i u 111ll'11l'lfl nm ~.r u u 1'lll'lfl~ ~ v~i u :iJ1U if VlJ<l ll'1n<l ulli11ill 

ti1 impact factor t,r,~llJI~Ull'U1Jll'UtllJ'Ylf111lJlll'V<l~lUifltl loJo,ooo UlVI 
' 

("') U'Ylf1111J11lv~~wlJ.Wull'1 i u 111ll'l1l'lf1mn~.J'u'lf1~~v~i u ~ 1Uilel:W<l1~.l'u'lfl~ i n1~1u . ~ . 
I~Ull'U1Jll'\jU1J'Ylf1111Jl~tJ<l~ c;>o,ooo Ul'Vl 

"' Ql ,. ""'""' 9 "' .... .db]"'"" "" Q,l """' ~ '11!1 "'b '11<lfilfiW'l'lll<lnlin11 1 !1f111ll'U1Jll'\jtlN<l~lU VI 1fl1'llf111 ~fi'Yl::IUtJU'InWIJ!YU'Vl1~uru\)p 
dr Ydo ""' i':J) "' d11J1'.,. .d. "'1.:::. 

f1 W:: m 1 lJ f11111J U ~lJ el1U 1 ~Vi ~11 W 1 '11 f11 1ll'tl1Jll'tj U N<l ~ 1\J 'V1 1 fl1 'lJ n 11 ~ fl 'V1~11JIJU'Yl1Yi1Jll'U 
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m~ihyt)j 1 1 >1 ~'115 mmu '11' rm Yl ~ mu1 'I 11'1 rlu '1 u mlJ ~mu~ nmJfl mi 1'11 u >1 

~ ll "'C'l f1 OH1'lJ lJA 'II ll ~ tf f lJ fll 'i lYil' lJ lY'W u I'Hl ~ 1 'W ~ '1 ${ f lJ fll 'i ~ >1 'VI ~ 1 u ~'W 'Vll Vi ~ff'W 'Y11 ~ tJ ru ttn 

~ll ff'Vl ii fu fll; ffil' u l1''1j u N n ~ 1 u ~ '1 $1 fu n1; ~ >J'Vl ~~ u vu 'Vlll'i ~ifu 'Vll ~ Ut)Jt)Jl~ll~llfJ ru lYlJll'A 

(.,) I~'W'I,Ifl<llfl'i'\Jll~lJ'Yill'Vl~l5~ '1$i'uri vnl'i~ ~l'il'lifll'i Ull~Viil'ml'WlJ'Yill'l1~15~ 

(iol) 'Mfum'i~>J'Vl~IU~'W ff'VllllJ>l'i '11'1llll'lj ff'VllllJ>J'i 'I uun:I'VIrri 'VI~ '11'1ll lu.iNUm'VIff Muri 

lY'Yill!llllJlfll iiu ~~u 1m~u'i~I'VlffL u \1''11 ml'i~ hu '11'1llU'i~I'Vlff~'W mlJ~flru~m 'ilJnmil'YI'W>l '! u;~~~nlll 

'11i1iiu loJ iJ il'uu.i1u~u;~mrr 
<"') ~f u n1; lYil' lll1''4 u 4lu ~ 1u 'VI f Vi ~ifu 'Vll~ Ut)Jt)Jl~ v~1 rl u ~1i ~'115n '111v ~lYfl~ lY'i ;fi'~lu '115 n 

1 'W H<l~l'W 'Yil~ ~l'W 'Vlll'i~ff'W 'Yil~Ut)j'lJl~ '1 ${ fu fll'i ~>1 'VI~ I U V'W ff'VllllJ>l 'i '11'1<1 !l'lj ff'Vl n lJ >1 'i Ull~H<l~l'W 'I'Jl~fll'W 

'11 i'Vi~ifu m~tl'lJt]JltTu '11itfl v M f u ~~ u lYil' u l1''4 u Hll~lu ~ '1 $1 f u nn ~ >1 '11 ~~ u vu iY'I'I il ll'm '111<Jv'4 iY'I'Iii ll'm l u 
• "' ""' "' ""' . l1 flll Ill~ I >1 tJ 1 fl 'W 'W lJl flll 'W 

oli !l "'-: 1~u lYil' UlY'W u Nll ~1u ~ '1 $i'fu m; ~ >J'Vl~lu ~u 'VI f Vi vifu m~ tlruru1 

I~'W lYil' lJ lY'W 'W Hll~l'W ~ '1 $1 llJ fll 'j ~ >1 'VI~ IU V'W 'VI f'l'l ~ff'W 'Vll ~UtutulU 'j~ fl!JlJ$1 11! . . . 
' . 

(.,) Hll~l'W $11 'W 'VI f'l'l ~ff'W 'Yil~ tl 'lJ'lJl ¥1 '1 $1 f lJfll 'j ~ >1 ff'Vl il lJ>l 'j, 11''1 $1 llJI~ 'W 'iH1l1 ~~.i lJ Mil 
(n) 'luu'i~I'Vlff '11i1iiu &:o,ooo lJl'Vl 

('11) 'lu.il~U'i::a'Vlff '11i1iiu G>oo,ooo lJl'Vl 
' . 

(lol) H<l~ l'W $1 l'W 'VI f '1'1 ~ff'W 'Yil~ tl 'lJ'lJlTI '1 $1 fu fll'j ~ >l!J '4 ff'Vlll lJ>l 'j, 11''1 Mu I~'W m 1n~~.i lJ i uil 

(fl) '!lJU'i~I'VJff '11i1ii'W QJO,OOO lJl'VJ 

('II) 'lu.i1~U'i~I'VIff '11i1iiu &:o,ooo lJl'Vl 

91 "' ""'""' " ""' • Sl " '\J!J "'11 fll'iff'WlJl1''W'Wfll'i>!VilJ'I'IHMl'W1'1ilfll'i !Ill~ fll'iiH~U'I'I'i ~l'W l1''il~l1''i'ifl 

f1 Ill~ fl 'i 'i lJ fl 1 'ill 1 ~ fl ~ 1 'i !Ill'! M' I~ 'W lYU lJ l1''1j 'W fll 'i ~fllJ ~ H 1l ~ 1 'W l'lilfll'i U <l~ lYU lJlY'Ij 'W fll'i IHIJU Vi 1 
• 

~l'W lYf N lY'i'i fi't >1 ~jj '115 fltfl!\1 'li'~ ~ fi lJ '1 U iJ 
(.,) I~'Wl1'il'Uff'lj'W m;~Ylmi' ~Ml'Wl'lilfll'i u;~nvu$11~ 

( n) u 'Vlf11llJ l'lll n 1 'i ~ ~ Ylmi'u fi 1 'I u 1l'i l1'l'i l'lil m; ;~ ~u u 1 u 1'111 A ~vgl u l!l'W~lllJlll1'1fl<l 
u.iiliilth impact factor '11'1ll @!ltll~ n m lJ il nff'~ ll fJ!\1 m Vi 1¥1 IJlJ 1 vh l 11''1 $11u ~~ u lYil' u l1''1j u Hll nu 11~ i1i1iiu 
GIO,OOO 1J1'VJ 

------
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"'~il.Jtfi'W &,ooo 1Jl'Yl 
""' .,.. 1 ::11 d' 

(lol) l~'IJff'IJ1Jff~'IJfll'H~WU'Vl~ ~l'IJff~l~ln'Hl 

( fl) ~luff%' l~ff~~.r ~u:mum'i m::.l1J'1Jl'IJ1'111~ i 11"1~ 1 1Jt~u mr 1Jff'IJ w:nmun:: 'hililu &' o,ooo 1Jl'Yl 
' 

('II) ~ 1 u rrf N rrn fi'~1~wum'i u ~::: fl1Jfmm' 1l.li1 v~:: w:imh ::!'l'lff i 11"'1 ~ f1ll~ u rru 1Jff~ u 

I-!Ml'IJ'ft::11ilfi'IJ lolo,ooo 1Jl'Yl 

(11) ~l'Wfffl~ff~~rl~li-IIJUW'l'i 'IJ~::fl1J'I11~ iM'Mflll~'IJ ff111Jff~'IJI-I'ft~1'1J'ft:: 1J.ilfi'IJ <i>O,ooo 1J1'Yl 

l1lJ1~ 5 

fl1 ~ i 11' fll~ ffU 1Jff~ 'IJ fll nl11 ff'IJ eJ 1-l'ft ~ l'IJ 1'111fl n 11'1 v 1-l'ft ~ l'IJ 1.0 1J 1 'IJ ~Nth:: I'Ylff 

oliv d. o m~ i ~m~ rr'll' 1J rr~ u n ml11 rru v "'"'~ 1u 1'111fln 11'1 v "'"'~ 1 u 1.0 vi u ~m.h ::1V1ff 

11 w::m ~ lJ n1 ~ v 1 ~ i M' fll~ rr'll' 1J rru u fi 1 i ~~ 1v i u n ww 11 rru v "'"' ~1u 1'111fll~l1'1 v H'ft~l'IJ 1.0 vi u 
' • 

~m.h::I'Ylff fl~~eJ 1tJiJ 

(fl) fi1~1111~t~~uu hlmi'1J 

('II) fi11~ u 'Yll~mv 1 u th::: m ff~ 1 tJ lff'IJ v Hn ~ 1u i u m w ~ ~::: ilmll.l ~11i'Ju 
I <:t 1 <=! 

( 11) 111'ft~'Yl::l1J IJ'IJ U 'ft:: 1111i Hl.lllWlJ . . ' 
( ~) fiwum~v~un::fi1-ti~n 

(~) fi1u~::ilunm~1J'thv un::QU~Il1'J 

(ll) fi1i~~1v1umn'h'l'li1 

l1lJ1~ <i>O 

1J 'Yllll w 1:: flll'l 

oil u d.., 1M' 1Jn~1mi 1v1.0 IJ!IlWl::'Yll~~ 1~ f 1JV~ 11~111' fi li'W um~~1m::li'i IJ1Jl.ll11i'Ylm<i'vlinl.lff1ffllf 

·;h~11Jfl1~1Jll11H l'IJ1oO IJII'ft::: fleJ ~'Yl 'IJ 1 oij IJ w. ff. lol&' d. o:l u l1:: ll U1JU m 'Ill i'ilJI~ lJ i 11' 11~ fff:ll'IJ::: nmi'lu mhoi.O IJ 
' 

1\l'l'fl:::'YlN~V 'ltJ~nm::IUIJ1Jl~l.lumi'lm::v::nl11 ""1lun::divm1lr'h,:;u~~::v::nm "" 11 mhvioO'mll'l'f1::m~ 11i 
~ .% "' - "' ~ ~ ". i. ' ~~ ;: ~ .. i. ' ~~ ffll.lnt:wm::~ 1J'IIlJ!1J '1Jt'I'IJ1Jfl11l.II1J umff'Yll~1'111fl1~ 1 ~ »»u 11J1~1J!IlW1::m~u u fJ fl1J1Jl'ftfl 111<1 m~ »» 'IJ1tJ1~ v . . ' . ' . 

lllW 1::m~ u 'IJ fi11 {1 u fl1 ~ f111J i Ji ~ ::1u 1J1J fl <l~'I'J u 1 oO' IJ'IIV~~ w ::-ti'l1 111 W 111 u 11!1 oO' !Jill w 1 ::m~u 'IJ ff ~illlfl ~ 

~ ~ 

'IJ 11Jfl fffl1lJl111'YliJ1l1tl 

----·--·-----·--·------------

54



55



56



. ' ' o<:!o Q 4/QI.d. 11:11.:::1 Q,l 

lJ~ff.flllJ'Ifl1l1fJl~W fl':i~l'l 9/2554 1'Wl1 26 fl'WfJlfJ'W 2554 

5~1UBUUfl15mnaBo55U!il1<10l5 

~1a1J 1111'1'1mli ali n1Jf11ff~ {ij u 1au 1 v 1um1 !Y ~tff11J Ul1 ~'11101u 1~ 1u1 ~ V'IJB~ 1JI111'1'1 v1li v 1 11' ~ ~ 
~fl111J tl'!u tnfl'm~1'111fl11 h-wiiu L1.11l11.1~ ~:: mr u ff'lj lJ 1 M'iiflV~'YJll 1~ I.I'IJV~fl Ill~ \1 ~ B\1 'li 11.1~1lJ §u 'l ~iij!1lJ~ 
ril vurvh 1 11' m1 ffu u ff'lj u ~ 1u ~mh~mwt~Bfl11 Nn~ Nl1 ~1u 1~ vu <~~ mnh ~ ~'M {fifl~ll ~ ~ 1 mJ 'l min~u i M'ii 

' . 
mn 11J mill m11~ v m1'11101 u 1t! n1~ a1 u 1 mJ u l1:: fftl Uffll u Miin mNau vd Nl1~1ll 1~aii iifl wm'l'l'li ~ 1u 

't q q q 

" 1~~U'II1~tm::mll1'111~ vull~ihhJ!Ynn'l1101u1fl!llm'l'lm1t~aum1ffBll Ul1~mm1mnl'~f11J !in'li~~::vh1M' • • 
1JI111'1'1mlivff11J11 u Lfi 1Jffflaf11'1'1'1JB~fl!ll1 ~11 vt L<~::t! n1'lf1fl11B un 'lui' u 1.flff' ~f11J v th~tl'lu lUli n 1JU <1:: L l'lu ~ 
aB1Ji'u1u1~1'111fl11Vf1~1a 

• 
'l'l.fl'. t.>&:"'"" fff111JI111'1'1mliv~~~111::LuvuH~~il 

• 
1~ti'ivuil i1an11 "1::Luau1JI111'1'1mliv1in1JI'i1ff~{ 11~11.1fl<l~VJll1~v'IIB~fl!ll:: 'l'l.l'i. t.>&:&:&:" 

!1.1 .... <II d 
'IJB t.l ffflTI'ImflU'IJB~1~!UaU 

• • 
1 ~Li'iauil1 M'1.flu~fiu~ ~ u~1u ti'fl 'il1n1u u 1 ::ml'itl'lu~ u 'l u 

. ~ 

'IJ<J "' U'l'llJIJ11J 

....... d ....... " "1JI111'1'11Jl<IV" 111J1Vt1~ 1JI111'1'1a1<!alin1JI'i1ffm 
I I I I I 

d I d d JJ. I JJ. dd d I QQ. ~ I 

"fl Ill~" \11J11.1fl111J 111J\1 ~ \1lJ 11!~ 1lJ 'I'lL 11Jf1'11!JB1JN <JlJ '1'11J J!1ll:: I '1'11Jl.Jl'l'11fl Ill~ '1'11J ff\1 1lJ ~llJ lJ ffTW 
' . 

11'1ffl11~11J'I'I1~11'lfUtJ/tY~1J'1·111'1'1tnlivlin1JI'i1ff~{ 11~BYi~fllli~ Lf1Vfff111JI111'1'1vlliali111JI'i1ff~{ 
"" dl .... !II ' "fl!l!Ufl" 111J11JU~ !1111lJ111lJ1a~1lJ'IJB~fl!ll:: 

""'"' .d ""' ..J.?I ~ <!!. :v !II ' ?I ,_, ""' 
"~ 1lJ 1'il1J" '111Jl 1.1\1~ N<l~ 1lJ 1'111 f111 'I'll ulJ ~1lJ fffl'M 1'111B~1lJ fill f111 <JIJN lUll 1:: Ul.Jf11 a1'1'11.11 flU 

1~V~tl'!u~I.IV1JfU1llff1'11.11'lf1,flJ '1 U<l~ii1~UU1~ff~fl~oMflL~lJI~B1J1''!~1J1~~o\fV1J<Itl1~BU'I1~!lo\fBff1U111J~ . . ' 
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• 

- ~-

~~ 1-h 'l tl rim1JJt'lmni' 1m~ l'li1fl1~ 'Ill m t' viii v m~ 'lhl'li1 m~J u 'l tltl ~ ~ vn.l . ' 
!JI .1 ..s """ ..,J.., d V 'J) 1 ?! .d .., r 

"~11-.1 ff~ N ff~ ~fl" 'lllJ 1 Vfl ~ Nl'\ ~ 11-.1 !'ll'\U~'YilJfl1~!'1flEI1fi1-Jfl11ll V1~ tu 1-.1 ~ ~ U U'I'U 'lllJ1~ fflJflU fll)lJ 

l'li1'YI1~ff!'lti~ fl1lJfll~~flfllllJffl'lti~'llmmt'ilvu ~~ 'l.i'uri 'Vl!'ll-Jffl'l~ (Visual Arts) ff!'lti~m~Ufffl~ (Perfornring Arts) Ul'l~ 
' 

1'i~Wffl'l~ (Literature) Ul'\~fl1lJfll~UU~fllllJ ISCED (International Standard Classification of Education) 
' .. 'l" ' ~~ ~ -~ ~ _, ~ ~ ' ~ = -~ ~ _, ' 

'11~ f!Ufl flf11~1~fll!'ll'\U flfll~~fl'ifll~IJ lJ~~fllJ1fll~IJU!'\~fll'l'l'l'flJ'I'f fiW~IJW"l'lU!'Il'\lJ fiW~!'Il'\ufll'ilJ!'I1fffl'i 
5' <t'"'j .c:t .d. AI 

flfll~ 1m1W fiW~lJ1-JEIV!'I1fffl~ Ul'\~flfll~ffmtif!Vfll~lJ!'I1ffm !f!VIJN!'\~11-J'YIUfffl~llllflfl~UU1'YI1~f11Hlfll'\ll~ 
' 

11l!lfl1'i~l'll 1-.1 1~ 1flU 1-.1 1fifl fll'i nr 1~ ff~ ~fllfilJ 1 ~!lli'JU $1uu UU'Ill!lfl11lJ ff11J 1~ f11U fl1~ 1Jfllilfll'l1fffl{ l11~ ffl'IU~ 

Ul'\~11lJ1Vfl11lJ'i1lJG~~~tJ;~fiEI1ul'\~~11-J!lllflUUUfi11Jff1'111ffl'IU~m'I'I1~'YIN~lJfJWfhUl'\~fJWU~~ 1v'liW'Ii'Ju~ 

V!llJfULU1~fl1'il'li1~'1'1 
~ ... </ d Q Ql o' .<!1 - """ d Q .... p .,Y .Q 0 .1 6) I 

"ff~U'i~fiEI!" 'lllJ1Vm Nl'\flflfll"l'l 'll>!lfll'ilJ11ifll'iN!'\fl\'llflfl~1flfll'iflflriU 'll~!lflfll11'11U !'lllJ 

>1lJfll'lll fl g ~ m;vvmt uu 1 m.hi1'11 f u~ ~tl ~~fiE~ 111i1~ '1 

"~1u1~vnm1lu" 'lllJlVG~ ~1u1~1l~~'htiJunm~vtl;~ 1vw~t~v•tium;u~'ll1>~1u'llv~IJ'Il11'Yimnv 
Sh:>,QJ "" d ~ .... .d.~ ,.,..,.,~ ""' ..k .c:t' .. Ql 61 0 """ 

"N1~1J'Ill'\fl" 'lllJ1Vm N1~V'YII1JUI'l1 I~ IJ'YI Nfl11lJflfl'l1 ~lJ ff1U ff1flfll I U fll~ fll'll U flfll !JU f1111Jfl 01 
'U 'U .... ., 

• 
1iim;1m~nr1~ ff1>~n1rity'llv~~1u1~m!u 1flvii'llnflJ1um;fmv~~1nG-i1JJ1~v'IJflflu 

Q.QI "" "" d ""'<1,.1 "" .... "' 
"flll~'IJU 1~ VlJ'Il11'YIIJ1l'\V" 'lllJlVfl~ flll~'IJU 1~VlJ1111'YI m1:llllil>lJ!'I1ffm 

"mhv1~tn'il'l'll~'YIN" 'lllJlVG~ mhv~~U'i~fWJU.i'1Vll1~1~6 un1>U'v~iim1JJ'ihU1tyLUflln'h 
~~ .. ~ ,; i " ~ " .. ' ~ 0 ~ ~ '" ' .l ~-' d ~~ .. 
1~1J 'll'i!llJfl11lJI'liiJ1'li1ty Ufi11-J lflfi11-J'Il1-J~ 'i1lJfl1-Jfl1tUUflllllJU!JVfl11"' fiU'IIU llJ Ul'\~IJN!'\~11-J1~V 'll'ill 

Nl'\ ~ 11-.1 fll'iU ~~fiE~ 1 'lll!JNM1'tJ 'VI Nfl1U ff?:lUfll>lJ VU ti'Ju ~ IJ!llJfU 1 U 1~f111l'li1fm i U ~~ri U'li1~ 11l!JU 1Ul'li1~ 
" Ql~ <V tl """' 'll!l ct m>~flfi~Ul'l~1fiQU~~ff~fl'll!l~fl!l~!IU1~tJ 

)J ' ' Jl 

i ,r mu~ ~fl ri ~flll~ 'IJ u 1~ v 1 fl v 1.;/:j/vflw~ 1i'lu ;'lvnll~'IJU 1 ~ v 1 flviiifiQU>~ ff ~til ri~ il 
(.,) l~llffUUff'\i U 1 ,riiflmll1UU~1U l~IJ 1 Ufl1UIIiN '1 ~iifJWfll'l'fU?:l~ ifllJlfl>i1Ufl1lJU 11JU11J 

Ul'\~ U U 1\'1 Nl~ V'llll~lJ 'llll\'1 V1n 1J 

(lo>) l~llffUUff'\iU 1 ,riim>~l'llU 1fiW1~mJU!'I~Ufll~V'IJfll~riu 1 ,riim1JJ{ fi111Jff11Jl>fl i urn; 

lffUll1fll~flll .'i11UU 1f1Hfll~ U11ff1-Jll~11-Jl~V Ul'\~Uff1~1111t11ll~'IJUffUUff'\iU~1flf111JU!lfl 

("') l~llffUU ff'\i uu !'\~ ri ~~ ff~IJ i ,riiml1 v1~ vm 'l'f1~'YI1 ~ 11lllt;!U 61.U v~iim11JI~IJ1'li1 ty 1 u .i' 11-.1 

\liN '1 fll'\!lfi~Ufll>liVUUUUlf111fll~ • 
( ct l ~~ v nu u ff'\i u m~~ I'll m ~ ~1h ~fi., 1 rm vvnu uu ~ ~ tl~ ~fiE~ 1 'lllll'Yif'l'fai1u m~ tltyty1 

tu 'll~vm~'llll~flff'Yiii1Jm ll'\iff'Yiii1i'fl> fl?:lllfl ~um;fnE~1 Holl~nm'l'l'llll~ll'\iff'Yiii1i'fl> i1nii1Jm u!'I~'Yif'l'lai1u 
• 

l11 ~ tl 'II 'II 1 ir u '1 
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• 

( &:) ~~ tn1"Wl.l rt'lj u 1M' l.Jtl<l 1m ll f1 n li'WU'I'I -1 ~Ml'W 111 mm~ ~., ~ l'W 1'11lfll~ 1 u ~ 1~ tl ~ ~lllff 
(b) ~~~ffWl.lff'lj'W Mllm~~w1f1111~ ~'lhv111v u<l~l.Jtl<llm rtwl.lrt'lj'W~l'W 111v 1~v 1 M'1fiflml:u 

tl~ v~~1 1 u mn-'h i llv 

"WJ'J/ u.-<1-=>. "'>IVAI 'J} 
~ 1 V 1 flll<l~ll ~'1'1 Vff'IJ 'IJ ~~fltl~ lJ'W 1~ V1J~~fltll.Jf11V 

( li)) l~'IJ fjf111 'lj 'IJ ~ lf11J'I1l i'Vl mnv 'j f1V1J1111llVln Vll~ II flff~ ~ f111J ~<lfm tl~ JJ'~~ l'IJ ~l'IJ fm 111 v 
• ' JJ • 

'IJ v~u~ <l~tlW~fll:U ~-.,Vi 1 ~ ~ ~ ~ 1 f1 v-ri 111 ~ ru 1 ~lf1~1:Jiif1Vi:w1111lltmi vt'1111U f1 

(1.,) ~~'IJfJf111'1j'IJ~lflmhv~1u~u '11u:um1llmn~ 

("') ~~ u fJf111 'lj u ~t1ru~ II f1 rrn 1 M'1li U' tJVfl'il~mm ~ !OJ 'IJV ~~~u ~ lJ tl1~mm ~ 1v ~ lV'IJV~ t1ru~ 

""' "' """' d..ct 'J} ... , y (<() l~lJU<l~ll~'I'IVfflJll:Ur:fm~ltl 11fl~~'I'JU 

(&:) l~'W'I'J'W11iv~ 1~f1lfiUU<l~fl~fl~<l 

(b) 1~u 11~ ~~-.,tl~~ 'lv'llu ~u 1 f1 ti'u!flfllllflfll~<l~ll'W 'IJ ~~ fl~~'Vlu illv • • 
(d) l~U11~~~-.,tl~~ 'lv'llu~u '1 
gJ I Q Ql 

'IJ~ b ~1~1ll~'Utl~fl~~ll'IJ1~V 

~lV~lV'Utl~fl!l~'I'JU111vtJ~~fl~lJ~1V 

(.,) l~'W'I'J'W11l'vf!l1J 'lm ~fll'J~ 1~fl.l~'ljJJ~~lfltlW~m.,:um~ 

(to>) l~'IJ ~1~1-., 11~ Vl~'IJ ff1JU ltJW fll1J 'j t1 Hfll~~ 1 ~flJ~'Ij JJ~~lfltllll~ fl1 ~1J fll'J 

("') !~um! l.lfftj 'Wflm.ll~rt'W~~.,~lu 1'11lfl1~11~tJ~<l~lu111 v 1 u~ U'J~'l!1J11~ v 1 umni:u:uullll~ 

(ct) ~~uth H~1vl um~~ww f111l'v ~'lhv11l'v U<l~l.Jtlmmrtwl.lrttjU ~lu11l'v ~~~ l M'1fiflml:u 

t1~v~~1 1umn'h11l'v 

, j/d I = ""'"" .... AI v , 0 l11J "tllll~ m ~ :u fll'J rr ~ m~:u nw 1~ ~~ ~fll.ltllll ~" 1J~~fl~Uf11Vl.Jtl mm m v u t1ru ~ lll'W 1'W 

1liU'~~fl'll"' tl'IJ u~1liln'IJ s tl'IJ ~~u~~i~ ifiVtlllllJ~ !m~1M'll1n::;m~~n~.ll!mu~ml1'tl::; to> 'i'J 

-----·------ --·-
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-d.-

" 0 ,..J. 'II{) o: Vl'Wl~'Y11.11'Vl'IJ{)~flw::;m~lJI11~ 

flW::; nnlJ m~ihi1u 1 ~'VI W' 1~ u 1m~ n {)~'Vl'W 1 ~v 'l ,r t ~'W hl lllllJllllll u ~::;a-~ filllllJ-11 {) &: nn::; Ul'W 1~ 
' ' 

(.,) .W ~ 1~ w 1il1 '11 'W f1 t iJ l'Yilll vnn:: 'W 1vmvm~ 1~tJ'II{)~flw:: 1 flv~ v~ a'Vfl f1 ~v~ ti'u Li'h'YilJlVun:: 

'W1VUltJ'IIV~lJ'YI11'V1VlntJ 

(t.o) fi ~l~W 1 ~flfi N UU ~::; lJlW ~l'W 111~ 1 ~IH a''W V~ VlJ '1111 'V1 Vl nv 

(..,) fi~l~W l~fla'~H1JU~::lJ1W'IIV~flV~'I'J'W1~v L~V '\,r111~a'U1Ja'\j'W 1 f1HI11~1ivu~:;Lfl'Vl~l~ '1 

'IIV~I1W:: L~VI11~a'U1Ja'\j'W~l~lnHn~l'W1~v~h-;iu L~V111~a'UUff\j'Wfll~LHVU'!'l:iHn~l'W1~v~l~ '1 un::t~m~'W 
,,~, L ""' ""' ..... a .I ~ """" 111 '11~1() 'W111~1Jl'Yil~flV~'I'J'W1~V'I1~VIllllJI111lJu~:;ff ~fl'IIV~FjlJl ~111 

(d.) fi m ~ W lfl~'W m V ~ 1 f1 ~ ~ rm 1~ V'IJV~'I.Jflnlfl1~ L a''W V'\1 VlU'I'J 'W a'U 1J a'\j 'W fll~ 1~tJ~ 111 

L~'W t1V~'I'J'W 1~ VlJ '1111'11 Vln V un:; ~ 11Jl1lJ 1m ~f1l ~1 ~ V'\1 V~flW:: L ff'W V~ VI1W:: 111 ~ lJflln :;~1JlJ'I11i'Vl Vln m~V 

fi~l~Wl 

" .... " """"" ..... ""' QQI '\IV S 'YinfUflW"''1Un:;11if11~~fla'~~L~'W~lflflV~'Vl'W1~tl 

'Yinmnw cri'un:: in m~ ifla-~ ~ t~'W ~1nnv~'Vl'W ii v 'l ,rt ~u 1 Ullllm ::ruvvlJ'Yili'Vlvlnvli ~~ !Jfflfflll { 
' 

I il ""' ..,...., ""'QI Q 111 </ 
1lf11VI11~m 'YilH 1 u 1~vun:: nv~ 'Vl'W 1~ VIJ'YI11'V1 v1nv1i nlJfflfflll~ 'l'l. ff. t.o&: &: &: 

' 
'lumtli~flw::lf1iii11~1J1m~nv~'I'J'Wi~v'lunnEJw::Yitf'IEI~~1:Wa-llJl~llufiu~miJmllJL'W1nfl 

'Yicl ~ l~ L ,rlJ'Yil i'Vl mnviifl1 'W 1 ~{)Vf1l :;t U tJUfll'YI 'W fi'YinfUflW '!i'tm:; TI fl n ~flff~ 1 L~'W ~ lflflV~'I'J'W i ~tl lllllJnflEJW:: 

Vi LffEJ un::mllJL'YI lJl::a'IJ 'II v~ u~ n:; f1 w:; 'I~ 
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1.หมวดคาจางชั่วคราว

1.1 คาจางผูชวยวิจัย

(จํานวนผูชวยวิจัยควรคํานึงถึงความเหมาะสมและความจําเปนของโครงการวิจัย)

วุฒิ ปวช   ........9,400.-.........บาท/เดือน วุฒิ ปวส   ........11,500.-.........บาท/เดือน

วุฒิ ป.ตรี   .......15,000.-.........บาท/เดือน วุฒิ ป.โท   .......17,500.-.........บาท/เดือน

วุฒิ ป.เอก  ........21,000.-........บาท/เดือน

หมายเหตุ   ** ไมสามารถเบิกจายคาพาหนะเดินทางยกเวนผูชวยวิจัยที่ไมไดรับคาจางเปนเดือน เปนกรณี ๆ ไป

               ** ทั้งนี้ใหระบุขอบเขตการทํางาน / แจกแจงลักษณะของงานของผูชวยวิจัยอยางละเอียด  (job description)

1.2 คาจางคนงาน/คาจางอื่น ๆ

ตามอัตราคาจางขั้นต่ํา 300.-/ วัน หรือ 6,910.- บาท / เดือน

2.หมวดคาตอบแทน

2.1 คาตอบแทนผูวิจัย ไมเกินอัตรา 10% ของทุนวิจัยที่รับ

2.2 คาตอบแทนเก็บขอมูลภาคสนามอัตราไมเกิน  80,000.- บาท /โครงการ เชน คาใหเก็บแบบสอบถาม คาตอบแทนผูใหสัมภาษณ

ไมเกิน 1,000.- บาท (หรือของที่ระลึก)

2.3 คาตอบแทนผูวิเคราะหผลการวิจัย อัตราไมเกิน  50,000.- บาท 

2.4 คาตอบแทนผูแปล/Edit บทความวิจัย ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของโครงการ

2.5 คาตอบแทนประมวลผลและแปรผล (รวมการถอดเทป) อัตราไมเกิน  30,000.- บาท 

3.หมวดคาใชสอย

3.1 การเดินทางไปเก็บขอมูลวิจัยภายในประเทศ สนับสนุนคาพาหนะ คาที่พัก ฯลฯ

3.2 การเดินทางไปเก็บขอมูลวิจัย ณ ตางประเทศ   ผูวิจัยตองชี้แจงเหตุผลและความจําเปนในการไปเก็บขอมูล โดยคณะกรรมการ

สงเสริมงานวิจัยระดับคณะพิจารณาเปนกรณีๆ ไป

3.3 คาจัดทํารายงาน รูปเลม และถายเอกสารแบบสอบถาม  (คาพิมพรายงาน, คาถายสําเนา, คาเขาปก-เย็บเลม, คาพิมพ ฯลฯ) 

 ตามความเหมาะสมโดยไมเกิน  10,000.- บาท/โครงการ

3.4 คาสาธารณูปโภค (คาโทรศัพท, คาไปรษณี ฯลฯ) ตามความเหมาะสมของโครงการ 

4.หมวดคาวัสดุ

4.1 คาวัสดุสิ้นเปลืองและคาวัสดุสํานักงาน   เชน กระดาษ  หมึกพิมพ ฯ ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและความจําเปนของโครงการ

5.หมวดคาครุภัณฑ

*** ไมสามารถตั้งงบประมาณในสวนนี้ได

หมายเหตุ

1.การจัดทํางบประมาณคาใชจายตาง ๆ ในแตละรายการไมควรซ้ําซอนกัน  และมุงถึงความจําเปนในการนํางบประมาณไปใช

อยางเหมาะสม

2.ในกรณีนักวิจัยรุนใหมสามารถตั้งงบประมาณเงินสมนาคุณที่ปรึกษาโครงการวิจัยโครงการละ 1 คนในอัตราไมเกินรอยละ 10 ของจํานวน

เงินสนับสนุนวิจัยที่ไดรับ

แนวทางการตั้งงบประมาณโครงการวิจัยจากกองทุนวิจัยคณะวารสารศาสตรฯ

**ขอมูล ณ  กรกฏาคม  2561

63



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    

       
 

 

      

 

 

    

   

วจิัยสัญญา 1 ปี 

1. เบกิเงนิงวดที่ 1  

2.ส่งรายงานความก้าวหน้าครัง้ท่ี 1 

3. ส่งรายงานวิจัยฉบับร่าง  

4. ส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  

เดือนที่ 

1 - 6 

 

 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

11 

 

 

12 

13 

14 

 

 

15 

 

16 

17 

18 

 

 

19 

20 

 

 
 

ส่งรายงานวิจัยฉบับร่าง  

ส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

หมายเหต  

* การขอขยายเวลาการวิจัย สามารถขอขยายได้ 2 

ครัง้ ครัง้ละไมเ่กิน 1 ใน 3 ของระยะเวลาในสญัญา โดย

สง่บนัทกึขอขยายเวลากอ่นหมดเวลาในสญัญาแตล่ะ

รอบ ลว่งหน้า 1 เดือน  
** การเบกิเงนิ ประเภททุนวิจยัทั่วไป  
งวดท่ี 1 หลงัทําสญัญา 
งวดท่ี 2  หลงัสง่รายงานความก้าวหน้าครัง้ที 1 
งวดท่ี 3 หลงัสิน้สดุสญัญา 
** การเบกิเงนิ ประเภททุนวิจยัรุ่นใหม่ 
งวดท่ี 1 หลงัทําสญัญา 
งวดท่ี 2 หลงัสิน้สดุสญัญา 

ส่งรายงานวิจัยฉบับร่าง  

ส่งผลงานวิจัยบับสมบูรณ์ 

พร้อมสง่รายงานวิจยัความก้าวหน้า 2  
ขอขยายเวลาครัง้ที่ 1 

ส่งก่อนหมดสัญญา 2 เดอืน เพ่ือ 
- ให้ผู้ทรงคณุวฒิุอา่นประเมิน 1 เดือน  
- แก้ไขตามความเห็นผู้ทรงฯ 1 เดือน  

พร้อมสง่วิจยัความก้าวหน้า 2 
ขอขยายเวลาครัง้ที่ 2 

ปฏทินิดาํเนินการวจิยั 
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   ฐานขอมลูระดบันานาชาต ิ

วารสารทางวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพท่ีเปน็ไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 

 ฐานข้อมูลระดบันานาชาติ 
- Academic Search Premier  (http://www.ebsco.com/home)

(select ebscohost and then academic search premier)
- Agricola  (http://agricola.nal.usda.gov)
- BIOSIS  (http://www.biosis.org)
- CINAHL  (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text)
- EiCOMPENDEX  (http://www.ei.org)
- ERIC  (http://www.eric.ed.gov/)
- H.W.Wilson  (http://www.ebscohost.com)

(select ebscohost and then H.W.Wilson)
- Infotrieve  (http://www.infotrieve.com)
- Ingenta Connect  (http://www.ingentaconnect.com)
- INSPEC  (http://www.theiet.org/publishing/inspec)
- MathSciNet  (http://www.ams.org/mathscinet)
- MEDLINE/Pubmed  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)
- PsycINFO  (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx)
- Pubmed  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)
- ScienceDirect  (http://www.sciencedirect.com)
- SciFinder  (https://scifinder.cas.org/)
- Scopus  (http://www.info.scopus.com)
- Social Science Research Network

(http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm)
- Web of Knowledge  (http://wokinfo.com)
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ลําดับ ISSN ชื่อวารสาร

1 0858-0855 ABAC Journal

2 2287-0741 Applied Environmental Research

3 2351-0307 ASEAN Journal of Management

4 1905-7415 Asian Biomedicine

5 0125-877X Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology

6 1686-0039 AU Journal of Management

7 1685-4322 BU Academic Review

8 0125-6726 Buffalo Bulletin

9 1905-6931 CATALYST

10 0125-2526 Chiang Mai Journal of Science

11 1685-1994 Chiang Mai University Journal of Natural Sciences

12 1905-050X ECTI Transactions on Computer and Information Technology

13 1685-9545 ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications

14 0125-8281 Engineering Journal

15 1686-5456 Environment and Natural Resources Journal

16 1905-5986 HRi : Journal of Human Resource intelligence

17 1686-9141 International Journal of Agricultural Technology

18 1906-4675 International Journal of Behavioral Science

19 1905-7172 International Journal of Renewable Energy

20 0858-7027 International Journal of the Computer, The Internet and Management

21 1865-8646 Journal of English Studies

22 0857-4421 Journal of Health Research

23 0857-5754 Journal of Physiological and Biomedical Sciences

24 2228-8279 Journal of Urban Culture Research

25 0075-5192 Kasetsart Journal (Natural Science)

26 0125-796X Kasetsart University Fisheries Research Bulletin

27 1906-151X
King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of 
Applied Science and Technology

28 1905-7326 LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network

29 1905-7873 Maejo International Journal of Science and Technology

30 0125-1570 Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences

ฐานขอมูลวารสารระดับชาติ

รายช่ือวารสารท่ีผ่านการรับรองคุณภาพจาก ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย 

Thai JournalCitation Index (TCI กลุ่มที ่1)
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ลําดับ ISSN ชื่อวารสาร

31 0859-9920 MANUSYA, Journal of Humanities

32 1905-7210 Nakhara: Journal of Environmental Design and Planning

33 1906-3865 NIDA Case Research Journal

34 1686-5561 NU. International Journal of Science

35 2286-8933 Outbreak, Surveillance and Investigation Reports

36 1906-8107 Pacific Rim International Journal of Nursing Research

37 1905-3193 Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences

38 2229-063X Rangsit Journal of Arts and Sciences

39 1906-6406 Scholar

40 1513-1874 ScienceAsia

41 1513-4717 Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts

42 1905-9159 Silpakorn University Science and Technology Journal

43 0125-3395 Songklanakarin Journal of Science and Technology

44 2286-8984 Southeast Asian Journal of Economics

45 0858-849X Suranaree Journal of Science and Technology

46 0495-3843 Thai Forest Bulletin (Botany)

47 0857-8664 Thai Journal of Genetics

48 0857-6084 Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology

49 1685-9057 Thailand Statistician

50 0859-4074 Thammasat International Journal of Science and Technology

51 0859-5747 Thammasat Review

52 0857-6033 The International Journal of East Asian Studies

53 0859-3604 The Journal of Risk Management and Insurance

54 1905-7725 The New English Teacher

55 0125-4685 The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences

56 1906-5582 UTCC International Journal of Business and Economics

57 1686-3933 Walailak Journal of Science and Technology

58 1513-4458 กระแสวัฒนธรรม

59 0125-0485 แก่นเกษตร

60 0125-7501 ขอนแก่นเวชสาร

61 1906-117x ครุศาสตร์สาร

62 0125-2208 จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

63 0125-6564 จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์

64 0875-6920 เชียงใหม่ทันตแพทยสาร

65 1686-4395 ดํารงวิชาการ
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ลําดับ ISSN ชื่อวารสาร

66 1905-3460 ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

67 1686-9540 ไทยไภษัชยนิพนธ์

68 1513-5241 ธรรมศาสตร์เวชสาร

69 0858-6160 นิเทศศาสตร์ปริทัศน์

70 0125-7560 พุทธชินราชเวชสาร

71 0857-1406 ภาษาและภาษาศาสตร์

72 1686-0101 รมยสาร

73 0857-0442 รัฏฐาภิรักษ์

74 0857-8052 รามาธิบดีพยาบาลสาร

75 0125-1252 วชิรเวชสาร

76 2287-0121 วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

77 1906-215X วารสาร มทร.อีสาน

78 0859-0001 วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

79 0125-7242 วารสารกองการพยาบาล

80 0125-4634 วารสารกายภาพบําบัด

81 2229-0893 วารสารการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

82 2286-718X วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

83 0854-9849 วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

84 1686-7319 วารสารการจัดการสมัยใหม่

85 1906-5485 วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม

86 1905-6303 วารสารการบริการและการท่องเท่ียวไทย

87 0857-4553 วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

88 2351-0358 วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

89 1906-0025 วารสารการพยาบาลและสุขภาพ

90 2286-9824 วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต

91 1685-991X วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

92 1906-506x วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย

93 0858-5520 วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

94 1905-7121 วารสารการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

95 0857-0841 วารสารเกษตร

96 0857-0108 วารสารเกษตรพระจอมเกล้า

97 1685-8379 วารสารเกษตรพระวรุณ

98 1513-5667 วารสารเกษมบัณฑิต

99 0858-4338 วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

100 1513-3613 วารสารคณะพลศึกษา
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101 0859-8835 วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

102 1685-2699 วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

103 1685-3954 วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม

104 1685-6481 วารสารควบคุมโรค

105 0125-6416 วารสารญี่ปุ่นศึกษา

106 1905-2707 วารสารดนตรีรังสิต

107 0215-2534 วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

108 0125-2682 วารสารเทคนิคการแพทย์

109 0125-5347 วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่

110 1906-0870 วารสารเทคโนโลยีภาคใต้

111 1685-8573 วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ

112 1905-9329 วารสารเทคโนโลยีสุรนารี

113 2229-1210 วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

114 1686-0667 วารสารไทยคดีศึกษา

115 0125-3670 วารสารธรรมศาสตร์

116 0125-4960 วารสารนักบริหาร

117 1513-4164 วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร

118 1906-425X วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

119 0125-2836 วารสารบรรณศาสตร์ มศว

120 0125-233x วารสารบริหารธุรกิจ

121 1905-6826 วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า

122 1905-3746 วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อการ

123 0859-9750 วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร

124 2228-9658 วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ

125 1905-9647 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์

126 1905-1603 วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

127 0857-2143 วารสารประชากรศาสตร์

128 1906-7658 วารสารปัญญาภิวัฒน์

129 0867-0884 วารสารปาริชาต

130 0125-0078 วารสารพยาบาล

131 0857-3743 วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

132 1906-652X วารสารพยาบาลตํารวจ

133 1513-5217 วารสารพยาบาลทหารบก

134 0857-605X วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก

135 0125-8885 วารสารพยาบาลศาสตร์
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136 0858-1231 วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

137 1513-5454 วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

138 0125-7021 วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ

139 0125-8958 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์

140 0857-5371 วารสารพยาบาลสาธารณสุข

141 1906-7038 วารสารพฤกษศาสตร์ไทย

142 1686-1442 วารสารพฤติกรรมศาสตร์

143 2228-9453 วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา

144 0125-3689 วารสารพัฒนบริหารศาสตร์

145 1905-7881 วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

146 0859-2667 วารสารพัฒนาสังคม

147 0857-264X วารสารพิษวิทยาไทย

148 0125-2488 วารสารภาษา

149 0857-7285 วารสารภาษาปริทัศน์

150 0125-6424 วารสารภาษาและวัฒนธรรม

151 1906-5574 วารสารเภสัชกรรมไทย

152 0125-3832 วารสารเภสัชวิทยา

153 1905-0852 วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน

154 1686-445X วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

155 2286-7139 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

156 2228-8244 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

157 1685-1412 วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน

158 2228-9356 วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม

159 1906-5681 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

160 0858-7418 วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

161 1905-2383 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

162 1905-4165 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

163 0857-5428 วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร

164 0859-418X วารสารรัฐประศาสนศาสตร์

165 1905-1344 วารสารราชพฤกษ์

166 0125-6882 วารสารโรงพยาบาลชลบุรี

167 0858-2025 วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต

168 0859-3957 วารสารวิจัย มข.

169 1906-3334 วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

170 1905-2847 วารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
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171 1905-5536 วารสารวิจัยทางการศึกษา

172 1906-0319 วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

173 1905-7393 วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง

174 0858-9437 วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

175 0125-278X วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.

176 2229-2802 วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

177 1906-2605 วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ

178 0125-8850 วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร

179 1905-2022 วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง

180 1905-0793 วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

181 1906-0572 วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

182 0125-2437 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

183 2350-9600 วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

184 1906-5078 วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม

185 2286-9018 วารสารวิชาการการท่องเท่ียวไทยนานาชาติ

186 1906-5337 วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

187 1685-4489 วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

188 1905-3819 วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

189 2229-2683 วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

190 1686-9869 วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

191 0857-684x วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

192 0858-4540 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

193 1686-7440 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

194 1905-9590 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

195 1905-162x วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

196 2286-6175 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

197 1905-6583 วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก

198 2286-9832 วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์

199 1686-5715 วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี

200 0858-4923 วารสารวิชาการสาธารณสุข

201 1905-9450 วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา

202 1686-8293 วารสารวิชาชีพบัญชี

203 0857-9296 วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

204 1906-070x วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี

205 0857-7927 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
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206 0859-4562 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

207 0859-6808 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

208 0858-110X วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

209 1686-6959 วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพ่ือการวิจัยและพัฒนาคนพิการ

210 0125-2364 วารสารวิทยาศาสตร์ มข.

211 0857-1600 วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.

212 1513-7430 วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

213 0858-7612 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

214 0858-4435 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

215 2229-1547 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

216 1685-7941 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

217 2228-8864 วารสารวิเทศศึกษา

218 0857-2933 วารสารวิธีวิทยาการวิจัย

219 0857-2178 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

220 1905-4548 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

221 1513-4652 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

222 1513-7287 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

223 2228-8724 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

224 0857-4405 วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

225 1906-7208 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

226 0859-5127 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

227 1905-9922 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

228 0857-0914 วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า

229 0858-9291 วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

230 1906-2540 วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์

231 1906-2044 วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

232 0125-6985 วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

233 0859-2330 วารสารสมาคมนักวิจัย

234 1685-408X วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

235 0857-2127 วารสารสวนปรุง

236 1686-6541 วารสารสังคมลุ่มนํ้าโขง

237 0125-7356 วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา

238 0125-0590 วารสารสังคมศาสตร์

239 0857-3166 วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

240 0125-5169 วารสารสัตวแพทย์
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241 1905-1387 วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา

242 2228-8457 วารสารสารสนเทศศาสตร์

243 0858-8899 วารสารสํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 6 ขอนแก่น

244 1686-3690 วารสารสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร

245 0859-497X วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย

246 0857-6955 วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช

247 0857-2690 วารสารสุทธิปริทัศน์

248 1906-9790 วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้

249 0857-0086 วารสารห้องสมุด

250 0125-4820 วารสารอักษรศาสตร์

251 0857-2038 วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

252 0125-8370 วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์

253 0045-9917 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์

254 0859-9254 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

255 1905-0488 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

256 0125-8273 วิศวกรรมสาร มข.

257 1905-615X วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

258 0125-6491 เวชชสารสัตวแพทย์

259 1513-1076 สยามวิชาการ

260 1905-7571 สัตวแพทย์มหานครสาร

261 0125-152X สารศิริราช

262 1686-1841 หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย
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ลําดับ ISSN ชื่อวารสาร
1 2229-127X ASEAN Engineering Journal Part A
2 1905-856x Asian Journal of Literature, Culture and Society
3 1906-3296 AU-GSB e-Journal
4 0858-7531 Bulletin of Health, Science and Technology
5 0859-9238 Engineering Transactions
6 1906-8700 International Journal of Agricultural Travel and Tourism
7 1906-8654 International Journal of Asian Tourism Management
8 1906-2257 Journal of Applied Animal Science
9 0857-717X Journal of Population and Social Studies
10 1905-9566 Journal of Supply Chain Management Research and Practice
11 1513-6442 Prajna Vihara : Journal of Philosophy and Religion
12 1905-8446 RMUTT Global Business and Economics Review
13 0859-2659 Sasin Journal of Management
14 0859-2446 Thai Journal of Gastroenterology
15 2286-7333 Thai Journal of Science and Technology
16 2408-1000 Thammasat Business Law Journal
17 2287-9674 The Bangkok Medical Journal
18 1513-1025 Thoughts
19 2408-1248 Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
20 1906-3431 Veridian E-Journal, Silpakorn University
21 0857-5118 จักษุเวชสาร

22 0125-6483 จุฬาลงกรณ์เวชสาร

23 1906-649x เชียงรายเวชสาร

24 0857-2992 บทบัณฑิตย์

25 0125-5118 พยาบาลสาร

26 0125-5061 มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
27 0125-135X รัฐศาสตร์สาร

28 0859-8185 ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร

29 1513-9956 วรรณวิทัศน์

30 0859-9343 วารสาร มฉก.วิชาการ
31 0125-3093 วารสารกฎหมาย

32 1906-1560 วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

33 1906-3253 วารสารกระบวนการยุติธรรม

34 1686-5103 วารสารการเกษตรราชภัฏ

35 1906-103X วารสารการบริหารท้องถ่ิน

ฐานขอมลูวารสารระดับชาติ

รายชือ่วารสารทีผ่านการรับรองคุณภาพจาก ศูนยดัชนกีารอางอิงวารสารไทย
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ลําดับ ISSN ชื่อวารสาร
36 1906-4950 วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

37 1906-7933 วารสารการบัญชีและการจัดการ

38 1906-2230 วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา

39 0859-3949 วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา

40 1906-1773 วารสารการพยาบาลและการศึกษา

41 0859-3299 วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

42 2228-8562 วารสารการเมืองการปกครอง

43 1906-3016 วารสารการวิจัย กาสะลองคํา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

44 1906-456X วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร

45 1905-2693 วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม

46 0859-5453 วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

47 1513-9980 วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์

48 0858-0944 วารสารกุมารเวชศาสตร์

49 0858-3080 วารสารเก้ือการุณย์

50 1905-8160 วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ

51 0125-8095 วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม

52 0857-1384 วารสารคหเศรษฐศาสตร์

53 1686-9443 วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย

54 2229-1997 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา

55 1905-2960 วารสารจักษุธรรมศาสตร์

56 0858-0006 วารสารจันทรเกษมสาร

57 1905-9582 วารสารจีนวิทยา

58 1905-1972 วารสารจีนศึกษา

59 1513-5462 วารสารช่อพะยอม

60 2286-9581 วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

61 0859-9432 วารสารเซนต์จอห์น

62 2229-1148 วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์

63 0857-880X วารสารทันตาภิบาล

64 0857-6653 วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบัด

65 1686-3070 วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม

66 1686-5375 วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

67 1686-7459 วารสารไทยศึกษา

68 1905-713X วารสารธุรกิจปริทัศน์

69 1906-2141 วารสารนเรศวรพะเยา

70 0857-3867 วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

71 0859-085X วารสารนิเทศศาสตร์

72 1685-5477 วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

73 1513-2226 วารสารนิเทศสยามปริทัศน์

74 1513-007X วารสารบริการการศึกษาบัวบัณฑิต
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ลําดับ ISSN ชื่อวารสาร
75 1685-2257 วารสารบริหารการศึกษา มศว
76 1686-6916 วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

77 2229-2756 วารสารบัณฑิตวิจัย

78 1905-5811 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

79 1906-9839 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

80 1905-9949 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

81 1686-0632 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

82 1906-3849 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

83 1906-0769 วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

84 0125-1902 วารสารประวัติศาสตร์

85 1905-6729 วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

86 2228-9801 วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

87 1513-8607 วารสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย

88 1906-7925 วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย

89 0857-5452 วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา

90 1686-7467 วารสารพิฆเนศวร์สาร

91 0858-8325 วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

92 0125-7323 วารสารแพทย์เขต 4-5
93 0859-3485 วารสารมนุษยศาสตร์

94 0125-2690 วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์

95 2408-1256 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

96 0859-5992 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

97 1906-1048 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

98 2229-0141 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

99 1905-3959 วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

100 0859-9807 วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ

101 0857-4677 วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ

102 1906-0181 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

103 1906-5965 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

104 1686-9311 วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
105 0125-7609 วารสารร่มพฤกษ์

106 2286-9328 วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ

107 0859-9424 วารสารราชนครินทร์

108 1905-9183 วารสารราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย

109 0125-300X วารสารรามคําแหง ฉบับมนุษยศาสตร์

110 1906-4241 วารสารเรียนไทย

111 0125-2038 วารสารโรคมะเร็ง

112 1686-8579 วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

113 0859-7251 วารสารโรงพยาบาลสกลนคร
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ลําดับ ISSN ชื่อวารสาร
114 0857-6149 วารสารโลหะ วัสดุ และแร่
115 0857-1724 วารสารวนศาสตร์

116 2229-0931 วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์

117 1906-201X วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)
118 1906-6627 วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

119 1686-3437 วารสารวิจัยพลังงาน

120 1906-3628 วารสารวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี

121 1513-8410 วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่

122 1905-4963 วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร

123 2286-7171 วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

124 1906-1730 วารสารวิจัยรามคําแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

125 1906-1722 วารสารวิจัยรามคําแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

126 1906-327X วารสารวิจัยรําไพพรรณี

127 1905-1867 วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

128 2351-0374 วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

129 2351-0366 วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

130 2229-2365 วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

131 0857-9180 วารสารวิจัยสังคม

132 1906-1137 วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

133 0857-2100 วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

134 2286-6590 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

135 2286-7589 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

136 2228-8473 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

137 1686-4409 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

138 1906-392X วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.
139 2228-8120 วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

140 2286-9514 วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
141 1905-1212 วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

142 0125-5134 วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
143 2286-7856 วารสารวิชาการคุณธรรมความดี

144 1906-7186 วารสารวิชาการนายเรืออากาศ

145 1686-0650 วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต

146 2229-1636 วารสารวิชาการปทุมวัน

147 1905-9469 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

148 2286-6183 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

149 1906-0432 วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

150 1906-5949 วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์

151 1513-3443 วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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152 0858-9216 วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

153 0859-1083 วารสารวิชาการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา

154 0125-8362 วารสารวิทยาการจัดการ

155 1906-2397 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

156 1906-3180 วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

157 1685-2354 วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์

158 1686-4522 วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น
159 0125-0369 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

160 1513-7805 วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์

161 1686-9664 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

162 1513-7201 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

163 1686-4530 วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

164 1685-5280 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี

165 1686-2961 วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย

166 0857-5290 วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
167 0125-8192 วารสารศาสตร์

168 1906-6023 วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

169 1513-9131 วารสารศิลปศาสตร์

170 1686-5596 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

171 1906-8352 วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

172 0125-3212 วารสารศึกษาศาสตร์

173 1905-9574 วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

174 1905-4653 วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
175 0857-1511 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

176 1513-9514 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

177 0857-1791 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

178 1686-378X วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก

179 1685-3008 วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

180 0859-1113 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

181 1685-9855 วารสารสถาบันพระปกเกล้า

182 2228-8376 วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

183 1906-7836 วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

184 1513-1262 วารสารสภาการพยาบาล

185 0857-0604 วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย

186 1905-4084 วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

187 1905-372X วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย

188 1513-4261 วารสารสมาคมสํารวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย

189 1685-2494 วารสารสหวิทยาการ

190 1513-8429 วารสารสหศาสตร์
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ลําดับ ISSN ชื่อวารสาร
191 1686-9192 วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

192 0859-2055 วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

193 1906-2508 วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ

194 0858-396X วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย

195 0858-2297 วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.
196 1905-7164 วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา

197 0125-1678 วารสารสาธารณสุขศาสตร์

198 1513-7015 วารสารสารสนเทศ

199 1906-8557 วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท
200 0125-2674 วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ

201 1686-1868 วารสารหาดใหญ่วิชาการ

202 1905-7520 วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

203 0125-4987 วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา

204 2232-0814 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษาทางไกล

205 1685-6740 วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

206 0125-5614 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล

207 0857-4154 วิศวกรรมสาร มก.
208 2286-668X วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต

209 0125-1724 วิศวสารลาดกระบัง

210 0857-1287 วิสัญญีสาร

211 0857-6823 เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูสาร

212 0125-7722 เวชสารแพทย์ทหารบก

213 0857-3123 ศรีนครินทร์เวชสาร

214 1905-2863 ศิลปศาสตร์ปริทัศน์

215 1686-5731 เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์

216 2408-0845 สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

217 0857-1457 หน้าจั่ว : วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

218 0859-015X อินฟอร์เมช่ัน

219 0125-3638 เอเชียปริทัศน์

*หมายเหตุ : สําหรับวารสารท่ีไม่มีรายช่ืออยู่ในรายช่ือวารสารกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 น้ี จัดเป็นวารสารกลุ่ม 3 
ซึ่งเป็นวารสารท่ีไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอาจไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI ในอนาคต

79



จรรยาบรรณนักวิจัย 
สภาวิจัยแห่งชาต ิ

Code of Ethics for Researchers 
National Research Council of Thailand 

"นักวิจัย" หมายถึง ผู้ที่ด าเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัย  
โดยมีระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เก่ียวข้อง ระเบียบวิธีดังกล่าวจึงครอบคลุมทั้งแนวคิด 
มโนทัศน์ และวิธีการที่ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

“Researcher” refers to a person who conducts a systematic search for knowledge  
in order to find an answer to an issue in question using a methodology that is accepted in that 
respective field, and, therefore, comprehensive in its idea, concept, and method for the data 
collection and analysis.    

"จรรยาบรรณ"  หมายถึง  หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรม 
ในการประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพ ประมวลขึ้นไว้เป็นหลักเพ่ือให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ  
ยึดถือปฏิบัติเพ่ือรักษาชื่อเสียง และส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน 
“Ethics” refers to the principles for appropriate behaviors indicating the professional morality and 
ethics compiled by people in each profession to serve as a code of conduct for the professional 
members to follow in order to maintain their famed integrity and to promote the prestige of the 
profession.  

จรรยาบรรณในการวิจัย จัดเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของระเบียบวิธีวิจัย เนื่องด้วยในกระบวนการ
ค้นคว้าวิจัย นักวิจัยจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับสิ่งที่ศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต การวิจัย 
จึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสิ่งที่ศึกษาได้ หากผู้วิจัยขาดความรอบคอบระมัดระวัง การวิจัยเป็นกิจกรรม 
ที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผนและก าหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศทุกด้าน โดยเฉพาะในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในประเทศ ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของนักวิจัยในเรื่องท่ีจะศึกษา 
และข้ึนอยู่กับคุณธรรมจริยธรรมของนักวิจัยในการท างานวิจัยดว้ยผลงานวิจัยที่ด้อยคุณภาพด้วยสาเหตุใดก็ตาม 
หากเผยแพร่ออกไป อาจเป็นผลเสียต่อวงวิชาการและประเทศชาติได้  สภาวิจัยแห่งชาติจึงก าหนด "จรรยาบรรณ
นักวิจัย" ไว้เป็นแนวทางส าหรับนักวิจัยยึดถือปฏิบัติ เพ่ือให้การด าเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐาน ของจริยธรรมและ
หลักวิชาการท่ีเหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิ
ของนักวิจัยไว้ 9 ประการ ดังนี้ 

Research ethics is an important element of the research methodology as the research 
process requires the researchers to frequent themselves closely with the objects of their study, 
living or non-living.  Consequently, the research may affect the objects negatively if the 
researchers tread without care.  Research activities are vital for the policy planning and setting in 
all aspects of the national development, especially in the development of the quality of life of 
the population.  Quality research is a product of the researchers’ specialized knowledge and 
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ability as well as of their moral and ethical integrity in conducting the research.  Low-quality 
research works, regardless of the causes, could backfire and generate negative impact on the 
academia and the country if they are promulgated.  The National Research Council of Thailand, 
therefore, set “the Code of Ethics for Researchers” to act as a guideline for researchers to follow 
in order to conduct their research studies on an appropriate ethical and academic basis and to 
assure the standard of the studies that corresponds to the researcher’s honor and reputation.  
The Code of Ethics for Researchers comprises 9 items as follows. 
 

1. นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ 
ต่อตนเองไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน  ไม่ลอกเลียนงานของผู้อ่ืน ต้องให้เกียรติ และอ้างถึงบุคคลหรือ
แหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรงต่อการแสดงหาทุนวิจัย  และมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 
           A researcher must be honest and possess academic as well as management integrity.   
A researcher must be true to himself and never take credit that is not his due. A researcher does 
not plagiarize; he honors the sources of his research data by providing citations and references.  
A researcher must be open in securing his research funds and be just in matters regarding the 
benefits from his research. 
 

2.  นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท างานวิจัย ตามข้อตกลงที่ท าไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุน 
การวิจัย และต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจัยที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ยอมรับร่วมกัน อุทิศเวลาท างานวิจัยให้ได้ผลดีที่สุด และเป็นไปตามก าหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม่ละทิ้งงาน
ระหว่างด าเนินการ 

A researcher must be aware of the research obligation he has to the funding/supporting 
organization and with the organization of his affiliation.  A researcher must observe the research 
obligation and agreement to which all parties involved have consented.  A researcher must 
devote his time to produce the best research possible within the timeframe that has been 
agreed upon.   He must be responsible and never forsake his work when it is still incomplete. 
 

3. นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการท่ีท าวิจัย นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการท่ีท า
วิจัยอย่างเพยงพอ และมีความรู้ความช านาญ หรือมีประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ท าวิจัย เพ่ือน าไปสู่งานวิจัยที่มี
คุณภาพ และเพ่ือป้องกันปัญหาการวิเคราะห์ การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
งานวิจัย 
           A researcher must possess the fundamental knowledge in the field of his research.   
A researcher must have sufficient background knowledge in his research area, as well as related 
knowledge, expertise and experience, in order to produce quality research and to prevent 
mistakes from an erroneous analysis, interpretation or conclusion that could jeopardize the 
research work. 
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4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต นักวิจัยต้อง
ด าเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการท าวิจัยที่เก่ียวข้องกับคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม 
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตส านึกและมีปณิธานที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

     A researcher must take responsibility for the object of his research, living or non-living.  
A researcher must operate with care and validity when conducting a research related to humans, 
animals, plants, art and culture, resources and environments.  He must be conscientious and 
determined in his endeavor to preserve the art and culture, resources and environments.    

5. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัยนักวิจัยต้องไม่ค านึงถึง
ผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยและขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ ต้องถือเป็นภาระหน้าที่ท่ีจะ
อธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่หลอกลวงหรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วน
บุคคล 

  A researcher must respect the dignity and rights of his human subjects.  He must not be 
tempted by the promise of academic benefits that could induce the slip of the respect for 
human dignity.  It is a researcher’s duty to explain the research objectives to his sample group 
without deception or force and without violating others’ personal rights. 

6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการท าวิจัย นักวิจัยต้องมีอิสระทาง
ความคิด ต้องตระหนักว่า อคติส่วนตน หรือความล าเอียงทางวิชาการ อาจส่งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูล และ
ข้อบังคับพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้ เกิดผลเสียหาย ต่องานวิจัย 

        A researcher must have the freedom to think without any bias in each and every step of 
his research work.  He must be aware that personal biases and academic partiality could result in 
the distortion of information and academic regulations that may, consequently, jeopardize the 
research work. 

7. นักวิจัยพงึน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบ นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทาง
วิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกินความเป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปทางมิชอบ 
        A researcher should make use of his research works in ways that are right.   
A researcher should promulgate his research works for the benefits of the academia and  
the society.  He should not exaggerate the research findings and manipulate the works in 
a wrong way. 

8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและ
ขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟัง ความคิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผู้อื่น และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของ
ตนให้ถูกต้อง 
        A researcher should respect academic opinions of others.  He should be open-minded and 
willing to disclose the research information and procedure, to listen to other people’s academic 
views and reasons and to improve and correct his own research works. 
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9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ นักวิจัยพึงมีจิตส านักท่ีจะอุทิศก าลังสติปัญญาในการท า
วิจัย เพ่ือความก้าวหน้า ทางวิชาการ เพื่อความเจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ   

 A researcher should take responsibility for all levels of the society.  He should possess 
the conscience to devote his intellectual power to his research for academic advancement and 
the prosperity and benefits of the society and the human race.     

  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
National Research Council of Thailand 

ที่มา http://www.nuic.nu.ac.th/nuic2016/wp-content/uploads/2015/09/Research-Ethic.pdf
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จริยธรรมการวิจัยในคน 

 ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าการศึกษาวิจัยหรือการทดลองในคนท าให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
การแพทย์ เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดวิทยา การเกิดโรค สรีรพยาธิของโรค การวินิจฉัย การป้องกัน 
การรักษา เพ่ือยืนยัน efficacy และ safety ของยา ท าให้พัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัย การป้องกัน รักษาโรคและ
การดูแลสุขภาพให้ก้าวหน้าขึ้น อย่างไรก็ตามการศึกษาวิจัยด้านสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ ที่เข้าใจว่ามีความเสี่ยงน้อยต่อร่างกายของอาสาสมัครในการวิจัยนั้น อาจก่อให้เกิด อันตรายต่อ
จิตใจ สถานะทางสังคม ฐานะทางการเงิน และอันตรายทางกฎหมาย เช่น ถูกจับกุมได้ ประเทศไทยยังไม่มี
บทบัญญัติทางกฎหมายเกี่ยวกับการทดลองในคนโดยเฉพาะ (ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่าง) นอก จาก
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ค าประกาศสิทธิผู้ป่วย และข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพเวชกรรมแล้ว  ผู้เกี่ยวข้องกับการวิจัยในคนให้การยอมรับหลักจริยธรรมการท าวิจัยในคนที่เป็นหลัก
สากล และยึดถือปฏิบัติมาอย่างยาวนาน 

ชมรมจริยธรรมการท าวิจัยในคนในประเทศไทยได้จัดท า “แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคน
แห่งชาติ” ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2545 และได้ปรับปรุงเพ่ิมเติมเป็น “แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนใน
ประเทศไทย พ.ศ. 2550” เผยแพร่ให้สมาชิกทั่วประเทศ ทั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
และนักวิจัยให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรมในการท าวิจัยในคน  แนวทางจริยธรรมการวิจัยในคน
แห่งชาติฉบับนี้สอดคล้องกับหลักจริยธรรมสากลที่ใช้ยึดถือปฏิบัติ ได้แก่ Belmont Report, Declaration of 
Helsinki, International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects 
(CIOMS), International Ethical Guidelines for Epidemiological Studies (CIOMS and WHO) และ ICH 
GCP Guidelines  ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับและข้อก าหนดขององค์กรก ากับดูแลในประเทศไทย ได้แก่ ค า
ประกาศสิทธิของผู้ป่วย  พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พศ. 2550 ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วย
การรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 หมวด 9 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ข้อบังคับ
แพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม เรื่อง การปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเพ่ือการรักษา 
พ.ศ. 2552  และครอบคลุมการวิจัยทางคลินิก การวิจัยทางระบาดวิทยา การวิจัยทางสังคมศาสตร์ การวิจัย
เกี่ยวกับวัคซีน การวิจัยเกี่ยวกับเนื้อเยื่อ การวิจัยทางมนุษย์พันธุศาสตร์ การวิจัยเกี่ยวกับเซลล์สืบพันธุ์ ตัวอ่อน 
และทารกในครรภ์ ซึ่งสถาบันต่างๆในประเทศได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรมการท าวิจัยในคนอย่าง
กว้างขวาง   

ด้านการก ากับดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุขมีพระราชบัญญัติยาและกฎกระทรวง (Drug Act and 
Ministerial Regulations) ที ่ใช ้บ ังคับการน ายาใหม่ หรือเครื ่องมือแพทย์เข้ามาใช้ในการศึกษาวิจัย  
โครงการวิจัยนั้นต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบันที่ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับ ทั้งนี้ คณะกรรมการดังกล่าวต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล   

บทน า 

ที่มา ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแหงชาติ NRMS

 https://www.nrms.go.th/Download/06จริยธรรมการวิจัยในคน
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หน้ า ๒ ของจ านวน ๑๓ หน้ า 

ปัจจุบันการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในหลายสถาบันได้พัฒนา เข้าสู่ 
ระบบคุณภาพ และได้รับการรับรองคุณภาพจาก SIDCER (The Strategic Initiative for Developing Capacity 
of Ethical Review) ซึ่งอยู่ภายใต้ TDR/WHO ได้แก่ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของกรมแพทย์ทหารบก 
(วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมพัฒนาแพทย์แผน 
ไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัย 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรม 
การวิจัย (Central Research Ethics Committee หรือ CREC ชื่อเดิมคือ JREC) คณะแพทยศาสตร์ศิริราช 
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวม 11 สถาบัน เป็นการให้ 
ความเชื่อมั่นว่าอาสาสมัครในการวิจัยจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ ศักดิ์ศรี ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี  
ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโครงการวิจัยและหลังเสร็จสิ้นการวิจัย และท าให้ได้ผลการศึกษาวิจัยที่เชื่อถือได้ 

จริยธรรมการท าวิจัยในคนฉบับนี้จะกล่าวถึงหลักจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติ หรือการประยุกต์ใช้ โดย 
บางส่วนน ามาจาก “แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550” ของชมรมจริยธรรมการ 
ท าวิจัยในคนในประเทศไทย (Forum for Ethical Review Committee in Thailand  หรือFERCIT) หลัก 
จริยธรรมสากล และรายงานโครงการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานด้านจริยธรรมการวิจัยในคน สนับสนุนโดย 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

จริยธรรม  หมายถึง  หลักปฏิบัติอันเหมาะสมเป็นที่ยอมรับในกลุ่มบุคคลหรือสังคมให้ยึดถือปฏิบัติ  
สอดคล้องกับหลักสากล และไม่ขัดต่อวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น 

การท าวิจัยในคน หมายถึง  กระบวนการศึกษาท่ีเป็นระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ทางด้านสุขภาพ หรือ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ได้กระท าต่อร่างกายหรือจิตใจของอาสาสมัครในการวิจัย หรือที่ได้กระท าต่อเซลล์ 
ส่วนประกอบของเซลล์ วัสดุสิ่งส่งตรวจ เนื้อเยื่อ น้ าคัดหลั่ง สารพันธุกรรม เวชระเบียน หรือข้อมูลด้านสุขภาพ
ของอาสาสมัครในการวิจัย และให้หมายความรวมถึงการศึกษาทางสังคมศาสตร์  พฤติกรรมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ ที่เก่ียวกับสุขภาพ

แนวทางจริยธรรมการวิจัยและการทดลองในคน หมายถึง แนวทางหรือหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรม
เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและการทดลองในคน เช่น ค าประกาศกรุงเฮลซิงกิ หรือปฏิญญาเฮลซิงกิ (Declaration 
of Helsinki) กฎหมาย ข้อบังคับ ข้อก าหนดและแนวทางที่องค์กรก ากับดูแลระดับประเทศ (National 
Regulatory Authorities, NRA) และสถาบันก าหนด

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย หมายถึง คณะกรรมการที่สถาบัน องค์กร หรือหน่วยงานแต่งตั้งขึ้น
เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาทบทวนด้านจริยธรรมการวิจัยของข้อเสนอโครงร่างการวิจัยในคน เพื่อคุ้มครองสิทธิ 
ศักดิ์ศรี ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครในการวิจัย  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของ
สถาบันต้องมีองค์ประกอบและวิธีด าเนินการมาตรฐาน (SOPs) ของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ที่ชัดเจน
สอดคล้องกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางของประเทศตลอดจนแนวทางสากล  

นิยาม 
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หลักจริยธรรมการท าวิจัยในคนทั่วไป หรือ Belmont Report ประกอบด้วยหลัก 3 ประการ ได้แก่ 
1. หลักความเคารพในบุคคล (Respect for person)
2. หลักคุณประโยชน์ ไม่ก่ออันตราย (Beneficence)
3. หลักความยุติธรรม (Justice)

หลักความเคารพในบุคคล คือการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Respect for human 
dignity) ซึ่งเป็นหลักส าคัญของจริยธรรมการท าวิจัยในคน หลักนี้เป็นพ้ืนฐานของแนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 

1.1  เคารพในการขอความยินยอมโดยให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนและให้อาสาสมัครตัดสินใจ
อย่างอิสระ ปราศจากการข่มขู่ บังคับ หรือให้สินจ้างรางวัล (Respect for free and informed consent และ 
Respect to autonomy of decision making) 

1.2  เคารพในความเป็นส่วนตัวของอาสาสมัคร (Respect for privacy) 
       ความหมายของ Privacy คือตัวบุคคล (person) ความเป็นส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคล พฤติกรรม

ส่วนตัวพฤติกรรมปกปิด การเคารพในความเป็นส่วนตัวของอาสาสมัคร ท าโดยจัดสถานที่ในการขอความ
ยินยอมและการซักประวัติตรวจร่างกาย การไม่มีป้ายระบุชื่อคลินิก เช่น “คลินิกโรคเอดส์” “คลินิกยาเสพติด” 

1.3 เคารพในการเก็บรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัวของอาสาสมัคร (Respect for 
confidentiality) 

      ความหมายของ Confidentiality คือข้อมูล (data) เป็นวิธีการรักษาความลับของข้อมูล
ส่วนตัวของอาสาสมัคร โดยมีข้อจ ากัด ข้อมูลเหล่านั้นได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล (case report form)             ใบ
ยินยอม (consent form) การบันทึกเสียงหรือภาพ (tape, video and photo) มาตรการรักษาความลับ เช่น 
ใช้รหัส เก็บในตู้มีกุญแจล็อค (locked cabinet) เก็บในคอมพิวเตอร์ (computer) ที่มีรหัสผ่าน (password) 
ข้อมูลส่งทางเมลอิเล็คโทรนิกส์ (e-mail) มีการท าให้เป็นรหัส (encrypted) 

1.4  เคารพในความเป็นผู้อ่อนด้อย เปราะบาง (Respect for vulnerable persons) 
ความหมายของ ผู้อ่อนด้อย เปราะบาง คือบุคคลที่ไม่สามารถปกป้องตัวเองได้อย่างเต็มที่ ไม่

สามารถท าความเข้าใจกับข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยที่ได้รับ ไม่สามารถตัดสินใจได้โดยอิสระ เช่น  ผู้ที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาหรือทางจิต ผู้ป่วยโรคเอดส์ (HIV/AIDS) ผู้ป่วยหมดสติ (comatose) ผู้ป่วยพิการ
(handicapped) นักโทษ (prisoners) นักเรียน นิสิต นักศึกษา (students) ทหาร (soldiers) กลุ่มคนที่มีพลัง
อ านาจน้อย (marginalized people) เช่น ผู้อพยพ (immigrants)  ชนกลุ่มน้อย (ethnic minority) กลุ่ม
เบี่ยงเบนทางเพศ หรือกลุ่มรัก ร่วมเพศ (homosexuality)กลุ่มเปราะบางทางสังคม (socially vulnerable) 
เช่น ผู้ให้บริการทางเพศ (sex workers) ผู้ติดยาเสพติด (drug addicts) 

แนวทางปฏิบัติหลักจริยธรรมข้อ  1 
หลักความเคารพในบุคคล (Respect for person) 
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CIOMS Guideline 13 และ 14 ระบุ ว่ าการท าวิ จั ย ในกลุ่ มนี้ ต้ องมี เหตุผลสมควร 
(Justification) ต้องขออนุญาตและมีลายเซ็นของผู้แทนที่ชอบด้วยกฎหมาย และมีการขออนุญาตบุคคลผู้นั้นด้วย 
การท าวิจัยในเด็ก ไม่สมควรท าการศึกษาในสถานเลี้ยงเด็กก าพร้า ยกเว้นอาสาสมัครเด็กก าพร้าอาจจะได้รับ 
ประโยชน์โดยตรง หรือผลการวิจัยอาจจะเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเด็กก าพร้าคนอ่ืนๆ และอนุโลมให้ผู้ดูแลเด็กใน 
สถานเลี้ยงเด็กก าพร้าเป็นผู้ให้ความยินยอม ทั้งนี้ ต้องด าเนินการขอ assent ตามข้อก าหนดเช่นกัน 

การให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล เป็นกระบวนการ (Informed Consent process) เริ่มต้นจาก 
การติดต่อครั้งแรก (initial contact) และกระบวนการต่อเนื่องไปตลอดระยะเวลาการศึกษาวิจัยประกอบด้วย 
3 องค์ประกอบ (elements) ได้แก่       

 Information ให้ข้อมูลครบถ้วนไม่ปิดบัง
 Comprehension ผู้รับข้อมูลมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ผู้ขอความยินยอมต้องตรวจสอบความ

เข้าใจของผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการวิจัย
 Voluntariness ตัดสินใจโดยอิสระ (เข้าร่วมการวิจัย/ถอนตัวออกจากการวิจัย) โดย

ปราศจากการขู่บังคับ (free of coercion) การชักจูงเกินเหตุ (undue inducement)
และแรงกดดัน (unjustifiable pressure)

แบบฟอร์มการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล (Informed Consent Form หรือ ICF) ที่สมบูรณ์
ต้องประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 

1) เอกสารข้อมูลค าอธิบายส าหรับผู้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการวิจัย (participant
information sheet)

2) เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย (consent form)

ค าแนะน าการเตรียมเอกสาร 

 ใช้สรรพนามให้ถูกต้อง ข้อความเข้าใจง่าย ชัดเจน
 ภาษาชาวบ้าน ประโยคสั้นๆ กะทัดรัด
 ไม่ใช้ศัพท์ทางวิชาการ และภาษาอังกฤษ
 ไม่ใช้ประโยคที่แสดงการบังคับ ลดสิทธิ ชักจูง หรือให้ประโยชน์เกินไป
 เป็นการสื่อสาร 2 ทางแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้วิจัยและอาสาสมัครที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการ

วิจัย
 เป็นกระบวนการต่อเนื่องและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  (reconsent) ตลอดระยะเวลาที่ร่วมใน

การวิจัย
 อาจขอความยินยอม ด้วยวาจา (verbal/by action โดยมีเหตุผลเหมาะสม) หรือด้วยการลงนาม

(written)
 อาจขอความยินยอมจาก อาสาสมัคร หรือ ผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย (อายุต่ ากว่า 18 ปี หรือผู้ที่

อยู่ในภาวะที่ไม่มีความสามารถท าความเข้าใจ หรือตัดสินใจ  ผู้ป่วยหมดสติ)
 ให้ข้อมูลครบถ้วน ตอบค าถามทุกข้อ ตรวจสอบว่าอาสาสมัครเข้าใจ
 เอกสารข้อมูลส าหรับเด็ก 7-12 ขวบ ให้ใช้ภาษาง่ายที่เหมาะสมกับเด็ก
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 ให้เวลาอาสาสมัครอย่างเพียงพอที่จะปรึกษากับครอบครัวหรือบุคคลอ่ืนก่อนการตัดสินใจโดย
อิสระ

 ถ้าอาสาสมัคร/ผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่สามารถอ่าน หรือเขียนได้ ต้องมีพยานที่เป็นกลาง
(impartial witness) อยู่ด้วยตลอดเวลาที่ขอความยินยอม

 ผู้ให้ความยินยอม/พยาน ลงนามและวันที่ด้วยตนเอง (การลงนามไม่ส าคัญเท่ากระบวนการ)
 ให้เอกสารข้อมูลแก่อาสาสมัครไว้ 1 ชุด
 ให้ส าเนาใบยินยอมแก่อาสาสมัครไว้ 1 ชุด

เอกสารข้อมูลค าอธิบายส าหรับอาสาสมัครผู้เข้าร่วมการวิจัย(participant information sheet) 

CIOMS Guideline 5 ระบุข้อมูลที่จ าเป็นในเอกสารข้อมูลฯ (essential information) ได้แก่ 
1. ระบุว่าเป็นโครงการวิจัย
2. วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการวิจัย
3. การรักษาที่จะให้และโอกาสที่อาสาสมัครจะได้รับการสุ่ม เข้ากลุ่มศึกษา (ถ้ามี)
4. ขั้นตอนวิธีด าเนินการวิจัยที่จะปฏิบัติต่ออาสาสมัคร
5. หน้าที่/รับผิดชอบของอาสาสมัคร
6. ความเสี่ยงจากการวิจัยที่อาจเกิดข้ึนกับอาสาสมัคร
7. ประโยชน์ที่อาสาสมัครอาจได้รับโดยตรง หากไม่ได้รับประโยชน์ต้องระบุด้วย และประโยชน์

อ่ืนๆ เช่น ประโยชน์ต่อผู้ป่วยรายอื่น ประโยชน์ต่อชุมชน
8. วิธีการรักษาที่เป็นทางเลือกอ่ืน หากไม่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการวิจัย
9. ค่าชดเชยกรณีเกิดอันตราย โดยอาจท าประกันชีวิต หรือระบุว่าผู้วิจัยและผู้สนับสนุนการวิจัยเป็น

ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
10. ค่าเดินทาง ค่าเสียเวลา และความไม่สะดวก ไม่สบายฯ (ถ้ามี)
11. ค่าใช้จ่ายที่อาสาสมัครต้องจ่ายเอง (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายที่ผู้วิจัย/ผู้สนับสนุนการวิจัยรับผิดชอบ
12. การเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการวิจัย หรือการถอนตัวออกจากการวิจัยโดยสมัครใจ
13. ระบุการเก็บรักษาความลับและขอบเขตการรักษาความลับ ใครสามารถเข้าถึงขอมูลความลับ
14. การให้ข้อมูลใหม่ในระหว่างด าเนินการวิจัย
15. บุคคลที่อาสาสมัครจะติดต่อและรับแจ้งเหตุ
16. เหตุผลที่อาจถอนอาสาสมัครออกจากการวิจัย
17. ระยะเวลาที่อาสาสมัครเข้าร่วมในการวิจัย
18. จ านวนอาสาสมัคร

การยกเว้นการขอความยินยอม 
CIOMS Guideline 4   ระบุว่าผู้วิจัยไม่ควรท าวิจัยโดยไม่ได้รับ informed consent จาก

อาสาสมัคร ยกเว้นว่าได้รับการพิจารณาอนุมัติ/รับรอง (approval) จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและ
การวิจัยนั้นมีความเสี่ยงไม่เกิน “ความเสี่ยงน้อย (minimal risk)” การขอความยินยอม ไม่สามารถท าได้ในทาง
ปฏิบัติ เป็นภาวะฉุกเฉิน (emergency, impractical or impossible) คณะกรรมการจริยธรรมฯ อาจพิจารณา
ให้ยกเว้นข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมด อาจอนุมัติให้ใช้วิธีให้ความยินยอมโดยการร่วมมือ (consent by action) 
เช่นการตอบแบบสอบถามโดยกลุ่มหญิงอาชีพพิเศษ ผู้ติดยาเสพติด ผู้เบี่ยงเบนทางเพศ ผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ  
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การวิจัยที่ใช้แฟ้มประวัติผู้ป่วย (medical records) และตัวอย่างทางชีวภาพ (biological specimens) 

การใช้ medical records และ biological specimens จากการให้บริการเพ่ือการวิจัย ถ้าท าตาม 
พ.ร.บ สุขภาพแห่งชาติ มาตรา 9  จะต้องขอความยินยอม แต่ในการปฏิบัติอาจขอยกเว้นการขอความยินยอม 
ถ้าผู้วิจัยแสดงเหตุผลสมควรและคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของสถาบันอนุมัติ  เช่นกรณี 
ดังต่อไปนี้ 

 การวิจัยนั้นจะตอบค าถามท่ีส าคัญมาก
 การวิจัยมี minimal risk
 ไม่มีการล่วงละเมิดสิทธิหรือประโยชน์ของผู้ป่วย
 รับรองว่าจะรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว
 การขอความยินยอมไม่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติ

การวิจัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Research in Emergency Situations) 
 การวิจัยในผู้ป่วยที่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ เช่นมีปัญหาทั้งร่างกายและจิตใจ เช่น

หมดสติไม่รู ้สึกตัว เป็นโรคจิตเภท กรณีนี้จะท าได้ก็ต่อเม่ือสภาวะทางกายและจิตใจนั้นเป็น
ลักษณะของประชากรที่จะใช้ในการวิจัย ในสถานการณ์เช่นนี้แพทย์ควรขความยินยอมจาก
ผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย

 ถ้าไม่มีผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย  และการวิจัยไม่สามารถรอได้ (delay) ให้ท าการศึกษาได้
โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ และให้ขอความยินยอจากผู้ป่วย หรือผู้แทน
โดยชอบด้วยกฎหมายในทันทีท่ีท าได้

 ผู้วิจัยควรพยายามหากลุ่มประชากรที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดภาวะ (condition) ที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา
แล้วเชิญเข้าร่วมการวิจัย ขอความยินยอมล่วงหน้าในขณะที่ผู้ป่วยอยู่ในสภาวะที่สามารถให้ความ
ยินยอมได้

 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นการให้สิ่งทดสอบ หรือ intervention และวิธีการวิจัย จะต้องมีเหตุผลสมควร
(justified)

การขอความยินยอมโดยได้รับข้อมูลในอาสาสมัครเด็ก (Assent of the child) 

 เด็กอายุ 7 - ต่ ากว่า 18 ปี ให้ขอ assent “การยอมตาม”
 เด็กอายุ 7 -12 ปี ให้มีเอกสารข้อมูลฉบับที่ง่ายส าหรับเด็กที่จะเข้าใจได้ อาจมีรูปภาพ

ประกอบค าอธิบาย
 ให้ผู้ปกครองลงนามใน assent form ของเด็กด้วย
 เด็กอายุเกิน 12 - ต่ ากว่า 18 ปี ให้ใช้เอกสารข้อมูลที่มีข้อความเหมือนฉบับส าหรับผู้ปกครองได้โดย

ปรับสรรพนามให้สอดคล้อง
 การก าหนดอายุของเด็กที่จะให้ assent อาจแตกต่างกันในแต่ละสถาบัน
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ผู้ขอความยินยอม 
 ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหากแพทย์เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยที่แพทย์จะเชิญเข้าร่วมการวิจัย เพราะ

ผู้ป่วยอาจให้ความยินยอมด้วยความเกรงใจ หรือเหมือนถูกบังคับ
 ผู้ขอ informed consent ควรเป็นผู้ที่ได้รับการอบรมและมีความรู้อย่างดีเกี่ยวกับการวิจัย

เป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับอาสาสมัคร

การขอความยินยอมใหม่ (reconsent) หรือขอความยินยอมเพิ่มเติม (additional consent) 
 ระหว่างด าเนินการวิจัยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่จะมีผลต่อการตัดสินใจของอาสาสมัครใน

การอยู่ในการวิจัยหรือถอนตัวออกจากการวิจัย เช่น มีข้อมูลใหม่เพ่ิมขึ้น มีการตรวจบางอย่างเพ่ิมข้ึน มีการ
เปลี่ยนแปลงวิธีวิจัย ฯลฯ  
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การประเมินความเสี่ยง หรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากการวิจัย ได้แก่ 

1) อันตรายต่อร่างกาย (Physical harm)
2) อันตรายต่อจิตใจ (Psychological harm)
3) อันตรายต่อสถานะทางสังคม และฐานะทางการเงิน (Social and economic harms)
4) อันตรายทางกฎหมาย เชน่ ถูกจับกุม

การประเมินการให้คุณประโยชน์ (Benefit) 

1) ประโยชน์ที่ผู้ป่วยที่เข้าร่วมการวิจัยได้รับโดยตรง
2) ประโยชน์ที่ผู้ป่วยคนอ่ืนจะได้รับจากผลการศึกษา
3) ประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์ หรือสังคม
4) ประโยชน์ต่อชุมชนที่อาสาสมัครอยู่
 

การให้คุณประโยชน์ (Benefits) อาจเป็นได้หลายรูปแบบ ได้แก่ 

1) ประโยชน์ทางร่างกาย (Physical benefits) เช่น อาการของโรคดีขึ้น (Improvement of disease)
2) ประโยชน์ทางด้านจิตใจ (Psychological benefits) เช่น รู้สึกสบายขึ้นจากความทุกข์ทรมาน

(Comfort  from suffering) รู้สึกว่าได้ช่วยผู้อ่ืนในอนาคต (Feeling of helping others in the future?) 
3) ประโยชน์ทางด้านเศรษฐานะ (Economic benefits) เช่น ได้รับเงินจากการเข้าร่วมในการวิจัย

(Financial benefits related to research participation?) 
4) ประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์ / สังคม (Benefit to science/society) เช่น ได้ความรู้ที่

น า ไ ป ใ ช ้ไ ด ้( Generalizable knowledge)  ไ ด ้ว ิธ ีก า ร ที ่ม ีป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ ใช ้ใ น อนาคต (Effective 
interventions in the future) เปลี่ยนแปลงวิธีการรักษามาตรฐาน  ท าให้ลดความพิการและลดอัตราตาย 
(Change in practice standards decreasing morbidity and mortality) 

ชั่งน้ าหนักระหว่างประโยชน์ และความเสี่ยง 
1) ผู้วิจัยต้องลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุด
2) เพ่ิมคุณประโยชน์มากท่ีสุด

แนวทางปฏิบัติหลักจริยธรรมข้อ  2 

หลักคุณประโยชน์ ไม่ก่ออันตราย (Beneficence) 
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การพิจารณาว่ามี “ความเสี่ยงน้อย (minimal risk)” มีตัวอย่างดังนี้ 

 การศึกษาทดลองทางสรีรวิทยาเก่ียวกับการออกก าลังกาย
 การเก็บตัวอย่างปัสสาวะ
 การวัดส่วนสูง ชั่งน้ าหนักตัว
 การเก็บตัวอย่างโดยตัดเล็บหรือตัวอย่างผมปริมาณเล็กน้อย
 การประเมินเกี่ยวกับพัฒนาการ
 การตรวจร่างกายที่เป็นวิธีปกติ (routine)
 การสังเกตการณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมโภชนาการ หรือการเปลี่ยนแปลงโภชนาการ
 การเจาะเลือดเพียงครั้งเดียวจากหลอดเลือดด าของผู้ใหญ่หรือเด็กโตสุขภาพดี

การให้ความเป็นธรรมประเมินจาก 

3.1  การเลือกอาสาสมัคร (Selection of Subjects) 
 มีเกณฑ์การคัดเข้า และคัดออกชัดเจน

 ไม่มีอคติ (selection bias)

 ไม่เลือกกลุ่มตัวอย่างที่หาง่าย สั่งง่าย คนจน ผู้ด้อยการศึกษา 
3.2  การจัดอาสาสมัครเข้ากลุ่มศึกษา
 มีการสุ่มเข้ากลุ่มศึกษา (randomization)

แนวทางปฏิบัติหลักจริยธรรมข้อ  3 

หลักความยุติธรรม (Justice) 
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1. ผู้วิจัยต้องเขียนข้อเสนอโครงร่างการวิจัยที่มีพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตร์ถูกต้อง (Scientific validity)

2. ในระเบียบวิธีวิจัย หรือวิธีด าเนินการวิจัย ก่อนจะด าเนินการใดๆกับอาสาสมัคร เช่น การตรวจคัด
กรอง (screening) ผู้วิจัยต้องเขียนขั้นตอนกระบวนการขอความยินยอมก่อน ได้แก่ ผู้ที่จะท าหน้าที่ขอความ
ยินยอม สถานที่ที่จะขอความยินยอม การให้ข้อมูลค าอธิบาย ฯลฯ ตอบข้อสงสัย ให้เวลาตัดสินใจโดยอิสระ 
ก่อนลงนามให้ความยินยอม  

3. เพ่ือแสดงว่าผู้วิจัยจะปฏิบัติตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคน (Ethical principles) ผู้วิจัยจะต้อง
เขียนหัวข้อ “ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย (Ethical consideration)” โดยวิเคราะห์ตามหลัก
จริยธรรมการวิจัยในคน 3 ข้อ แต่ละข้อผู้วิจัยท าอย่างไรตามที่ได้กล่าวไว้ในแนวทางปฏิบัติข้างต้นได้แก่  

 หลักความเคารพในบุคคล (Respect for person)
โดยการขอความยินยอมจากผู้ที่เป็นกลุ่มประชากรเป้าหมายของการวิจัย  ให้เข้าร่วมเป็น
อาสาสมัครในการวิจัย

 หลักการให้ประโยชน์ ไม่ก่อให้เกิดอันตราย (Beneficence/Non-maleficence)
โดยระบุว่าอาสาสมัครจะได้รับประโยชน์หรือไม่ ประโยชน์อะไร หรือประโยชน์อ่ืนๆ  อาจ
เกิดความเสี่ยงอะไรต่อตัวอาสาสมัคร ผู้วิจัยจะเก็บรักษาความลับของอาสาสมัครโดยในแบบ
บันทึกข้อมูลจะไม่มี identifier ที่จะระบุถึงตัวอาสาสมัคร

 หลักความยุติธรรม (Justice) คือมีเกณฑ์การคัดเข้าและออกชัดเจน ไม่มีอคติ  มีการ
กระจายประโยชน์และความเสี่ยงอย่างเท่าเทียมกันโดยวิธีการสุ่ม

4. ผู้วิจัยเสนอตารางแผนการด าเนินการวิจัย ทั้งนี้ขั้นตอนการทดลองกับอาสาสมัคร การเก็บข้อมูล
จะต้องด าเนินการหลังจากข้อเสนอโครงร่างการวิจัยได้รับการพิจารณาอนุมัติหรือรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยแล้วเสมอ 

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

หมายเหตุ    ผู้วิจัยสามารถเข้าดูตัวอย่างเอกสารข้อมูลฯ และใบยินยอมต้นแบบ (template) จาก web site ของ CREC 
(Central Research Ethic Committee) ที่อยู่ภายใต้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

สรุปแนวทางปฏิบัต ิ
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1. ข้อเสนอการวิจัยในคน (การท าวิจัยในคน หมายถึง  กระบวนการศึกษาที่เป็นระบบเพ่ือให้
ได้มาซึ่งความรู้ทางด้านสุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ได้กระท าต่อร่างกายหรือจิตใจของอาสาสมัครใน
การวิจัย หรือที่ได้กระท าต่อเซลล์ส่วน ประกอบของเซลล์ วัสดุสิ่งส่งตรวจ เนื้อเยื่อ น้ าคัดหลั่ง         สาร
พันธุกรรม เวชระเบียน หรือข้อมูลด้านสุขภาพของอาสาสมัครในการวิจัย และให้หมายความรวมถึงการศึกษา
ทางสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ที่เก่ียวกับสุขภาพ) ต้องผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน (คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันต้องมีองค์ประกอบ
และวิธีด าเนินการมาตรฐาน หรือ SOPs ที่ชัดเจนสอดคล้องกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางของ
ประเทศตลอดจนแนวทางสากล) หรือคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (หรือคณะกรรมการที่มีชื่อ  เรียกเป็นอย่างอ่ืน แต่ท าหน้าที่คุ้มครองสิทธิ ศักดิ์ศรี ความปลอดภัย
และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครในการวิจัย)  

2. ผู้เสนอข้อเสนอการวิจัย ต้องส่งข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับงบประมาณแผ่นดินพร้อม
ใบรับรองการอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยหรือ Certificate of Approval ที่ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยของสถาบัน  หรือใช้แบบฟอร์มใบรับรองนี้ 

ข้อก าหนดส าหรับข้อเสนอการวิจัยในคน 

ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่าน ส านักงานคณะกรรมการ 
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ใบรับรองจริยธรรมการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย  
เอกสารข้อมูลค าอธิบายส าหรับผู้เข้าร่วมการวิจัยและใบยินยอม 

หมายเลขข้อเสนอการวิจัย.......(ของสถาบัน).... 

ข้อเสนอการวิจัยนี้และเอกสารประกอบของข้อเสนอการวิจัยตามรายการแสดงด้านล่าง ได้รับการ
พิจารณาจาก..............(ระบุชื่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย)...........แล้ว คณะกรรมการฯมีความเห็นว่า
ข้อเสนอการวิจัยที่จะด าเนินการมีความสอดคล้องกับหลักจริยธรรมสากล ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับและ
ข้อก าหนดภายในประเทศ  จึงเห็นสมควรให้ด าเนินการวิจัยตามข้อเสนอการวิจัยนี้ได้ 

ชื่อข้อเสนอการวิจัย :- 
รหัสข้อเสนอการวิจัย (ถ้ามี)  :- 
สถาบันที่สังกัด :- 
ผู้วิจัยหลัก   :-  

เอกสารที่พิจารณาทบทวน 
1. ข้อเสนอการวิจัย ฉบับที่......วัน/เดือน/ปี........ 
2. เอกสารข้อมูลค าอธิบายส าหรับอาสาสมัครผู้เข้าร่วมการวิจัย ฉบับที่......วัน/เดือน/ปี........ 
3. แบบบันทึกข้อมูล ฉบับที่......วัน/เดือน/ปี........ 
4. งบประมาณการวิจัย ฉบับที่......วัน/เดือน/ปี........ 
5. ประวัติและผลงานผู้วิจัย ฉบับที่......วัน/เดือน/ปี........ 
6. อื่นๆ (ถ้ามี) ฉบับที่......วัน/เดือน/ปี........  

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

   ประธานคณะกรรมการ.................. 
  วัน/เดือน/ปี................................. 

หมายเลขใบรับรอง :- 
วันที่ให้การรับรอง  :- 
วันหมดอายุใบรับรอง :- 

Logo ของ
สถาบัน (ถ้ามี)
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(Study Protocol and Consent Form Approval) 

(Reference Number ...........) 

(................................... IRB/IEC/REC,............................), Thailand has approved the following 
study to be carried out according to the protocol and informed consent dated as follows in 
compliance with the Declaration of Helsinki, ICH GCP, ...............). 

Protocol Title     :-  
Study Code        :- 
Institution   :- 
Principal Investigator    :- 
Document Reviewed    :- 

1. Protocol Version......dd/mm/yy........ 
2. Patient Information and informed consent form Version......dd/mm/yy........ 
3. Case Report Form Version......dd/mm/yy........  
4. Study Budget Version......dd/mm/yy........

5. Investigator’s CV Version......dd/mm/yy........

6. Others (if any) Version......dd/mm/yy........

  Sign ........................................................ 
  Chairman of Ethics Committee 

 Date……../………/……… 

Certificate Number :- COA-.......... 
Approval Date  :- 
Expiry Date :- 

Logo 
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