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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 วิสัยทัศน  พันธกิจ  

 วิสัยทัศน (Vision) คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน  

 “เปนสถาบันการศึกษาดานการสื่อสารท่ีมีชื่อเสียงเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ ท้ังดานการ

วิจัยและการผลิตบัณฑิตท่ีมีความเปนเลิศทางวิชาการ และมีความรับผิดชอบตอสังคม” 

 พันธกิจ (Mission)  

 มุงผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถเชี่ยวชาญดานวารสาร

ศาสตรและสื่อสารมวลชน มีความคิดสรางสรรค มีคุณธรรม จริยธรรม และมุงทําประโยชนใหสังคม 

ผลิตงานวิจัยและใหบริการวิชาการท่ีตอบสนองความตองการและนํามาใชประโยชนตอสังคม 

 

นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน    

 1. สนับสนุนการจัดทําแผนงานวิจัยระดับคณะฯ เปนงานวิจัยขนาดใหญท่ีมีแนวคิดหลักเพ่ือให

บูรณาการใชความรูจากสาขาตางๆ เพ่ือขอทุนวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ  

 2. จัดตั้งศูนยชวยเหลืองานวิจัย และกองทุนเพ่ืองานวิจัยเพ่ืออํานวยความสะดวกแกอาจารยใน

การผลิตผลงาน  

 3. จัดทีมพ่ีเลี้ยงในการสนับสนุนและชวยเหลือใหคําปรึกษาหรือเปนหัวหนาทีมวิจัย  

 

ยุทธศาสตรดานการวิจัย 

• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 สรางงานวิจัยท่ีไดมาตรฐานสากล และแกไขปญหาของสังคมดวยการเพ่ิมงบประมาณวิจัย    

งบสนับสนุนการตีพิมพในวารสารวิชาการชั้นนําระดับนานาชาติ การสรางเครือขายพ่ีเลี้ยงและกลุม

นักวิจัยคุณภาพสูง ตลอดจนการผลักดันใหเกิดวารสารวิชาการใหมๆในระดับอาเซียนหรือเอเชีย 

• คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน  

 สรางและสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล และเปน

ประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ 
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กลยุทธดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธดานการวิจัยของคณะฯ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1.2 ความเช่ือมโยงระหวางยุทธศาสตรดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยกับคณะ 

 

  - นําผลงานวิจัยมาสังเคราะหและเผยแพรผานเว็บไซตของคณะเพ่ือใหเขาถึง

ประชาชนทุกระดับ 

  - จัดทําหนาตาง (pop up) เพ่ือรวบรวมขอมูลผูเขามาเปดอานงานสังเคราะห

ผลงานวิจัยในเว็บเพจงานวิจัยของคณะ 

5. พัฒนาวารสารวิชาการของคณะใหไดมาตรฐาน 

  - มีการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยและวิชาการจากนักวิชาการภายนอก (Peer 

review) 

    

1. พัฒนาคุณภาพของปจจัยท่ีสนับสนุนการเพ่ิม

ปริมาณและคุณภาพงานวิจัย 

2. จัดตั้งศูนยความเปนเลศิทางวิชาการ(Center of 

Excellence) การวิจัยเฉพาะดานท่ี มธ. มีศักยภาพโดยมี

การพัฒนาจากหนวยวิจัยเฉพาะทางและกลุม Cluster 

3. สงเสรมิการวิจัยท่ีตอบสนองความตองการของ

สังคมและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย สังคมโลก

และการแกปญหาสังคม 

1. พัฒนาปจจัยท่ีสนับสนุนการเพ่ิมปริมาณและ

คุณภาพของงานวิจัยและงานสรางสรรค 

2. วางแผนเพ่ือเตรียมความพรอมเปนศูนย

ความเปนเลิศทางวิชาการและการวิจัย 

(Center of Excellence) ดานวารสาร

ศาสตรและสื่อสารมวลชน 

3. สนับสนุนใหเกิดงานวิจัยท่ีตอบสนองความ

ตองการของหนวยงานภายนอกเพ่ือให

สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 

สังคมโลก 

4. สงเสริมงานวิจัยในลักษณะของความรวมมือ

ระหวางกลุมวิชาเพื่อตอบสนองความตองการและ

่  
 

1. พัฒนาความรูบุคลากร/นักศึกษา ดานการคนควาและการอางอิงเพ่ือการวิจัย 

  - อบรมการคนควาเขียนอางอิงใหอาจารย และนักศึกษาระดับบัณฑิตและ

บุคลากรของคณะ 

  - พัฒนาศักยภาพอาจารยใหมในดานการวิจัย 

2. รวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับทุนวิจัยและการฝกอบรมดานการวิจัย 

3. การบริหารจัดการงบประมาณงานวิจัยและงานสรางสรรค 

  - จัดสรรงบประมาณเพ่ือผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 

  - หาแหลงทุนจากภายนอกเพ่ือสรางงานวิจัยและงานสรางสรรค 

  - สรางเครือขายการทํางานวิจัยท้ังภายในและภายนอกคณะ 

  - จัดหาบริการ/สิ่งอํานวยความสะดวกในการทําวิจัยและงานสรางสรรค 

4. การเผยแพรผลงานการนําไปใชประโยชน 

  - สงเสริมการเขียนและการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารยใน

วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูลสากล 

  - ทําฐานขอมูลและระบบสารสนเทศดานการวิจัยของคณะวารสารศาสตร เพ่ือ

การจัดเก็บและเผยแพร 

  - สนับสนุนใหงานวิจัยของคณะไดเขาไปอยูในฐานขอมูลระดับชาติ เชน 

เว็บไซตฐานขอมูลงานวิจัย tdc (tdc.thailis.or.th/tdc) หรือฐานขอมูล

วิทยานิพนธไทย (thesis.sths.or.th) 

  

 

1. วางแผนเพ่ือเตรียมความพรอม

การเปนศูนยความเปนเลิศทาง

วิชาการและการวิจัย (Center of 

Excellence) ดานวารสารศาสตร

และสื่อสารมวลชน 

1. รวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับทุนวิจัยจากหนวยงาน

ภายนอก 

  - รวบรวมแนวโนมและทิศทางของงานวิจัยในระดับชาต ิ

2. สรางงานวิจัยท่ีบูรณาการความรูดานการสื่อสารท่ี

ตอบสนองสังคม 
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1.3 โครงสรางการบริหารงานของคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบด ี  

กรรมการประจําคณะ  

 

นายสถานี

วิทยุกระจายเสียง มธ. 

 

รองคณบดีฝาย

บริหาร 

  

  

 

รองคณบดีฝาย

วิชาการ 

  

  

 

รองคณบดี 

ฝายวิจัย 

และวางแผน 

  

  

 

รองคณบดีฝาย

การนักศึกษา 

   

 

รองคณบดีฝาย 

วิเทศสัมพันธ 

และประชาสัมพันธ 
  

 

ผูอํานวยการโครงการ

ปริญญาโท 

-  โครงการหลักสูตร

ปริญญาโท (MA) 

 

ผูอํานวยการโครงการ

ปริญญาเอก 

-  โครงการหลักสูตร

ปริญญาเอก 

ผูอํานวยการบริหาร 

โครงการบริการสังคม 

 

ผูอํานวยการโครงการหลักสูตร

วารสารศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาส่ือมวลชนศึกษา  

ภาคภาษาอังกฤษ (B.J.M.) 

ผูอํานวยการโครงการปริญญาโท 

-  โครงการหลักสูตรปริญญาโท 

(MCA) 

-  โครงการหลักสูตรปริญญาโท 

(MCM) 

กลุมวิชาหลักสูตร

ปริญญาตรี 

 

-  กลุมวิชาบริหารการสื่อสาร 

-  กลุมวิชาหนังสือพิมพและ

สิ่งพิมพ 

-  กลุมวิชาวิทยุและโทรทัศน 

-  กลุมวิชาประชาสัมพันธ 

-  กลุมวิชาโฆษณา 

-  กลุมวิชาภาพยนตรและ

 

สํานักงาน

เลขานุการคณะ 

 

 

-  งานบริหารและธุรการ 

-  งานบริการการศึกษา

และวิชาการ 

-  งานคลังและพัสด ุ

-  งานเทคโนโลยีและ

โสตทัศนศึกษา 
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บทที่ 2 

การบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน 

 

 การบริหารจัดการงานวิจัยคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน เริ่มดวยการแตงตั้ง

คณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยของคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน  ทําหนาท่ีพิจารณากําหนด

เปาหมายและนโยบายการวิจัยของคณะใหสอดคลองกับเปาหมายและนโยบายของมหาวิทยาลัย 

จัดสรรงบประมาณกองทุนวิจัยเพ่ือสนับสนุนโครงการวิจัยประเภทตางๆ 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 



5 

 

2.2 คณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยของคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน  

 

 เ พ่ือใหการบริหารกองทุนวิจัยเปนไปดวยความเรียบรอย จึงไดดํา เนินการแตงตั้ ง

คณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยของคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน  ตามคําสั่งคณะวารสาร

ศาสตรและสื่อสารมวลชน ท่ี 350/2557 ลงวันท่ี 28 เมษายน 2557 รายนามดังตอไปนี้ 

 1) รองศาสตราจารยจําเริญลักษณ  ธนะวังนอย  ท่ีปรึกษา 

 2) รองศาสตราจารยกิติมา  สุรสนธิ ท่ีปรึกษา 

 3) รองศาสตราจารยวงหทัย  ตันชีวะวงศ ประธานกรรมการ 

 4) รองศาสตราจารยแอนนา  จุมพลเสถียร กรรมการ 

 5) รองศาสตราจารย ดร.สมสุข  หินวิมาน กรรมการ 

 6) ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตระพี  ทรัพยแสนดี กรรมการ 

 7) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา  ปณฑรานุวงศ กรรมการ 

 8) อาจารย ดร.โมไนยพล  รณเวช กรรมการ 

 9) อาจารยเกศราพร  ทองพุมพฤกษา กรรมการ 

 10) อาจารยกุลนารี  เสือโรจน กรรมการ 

 11) นางสาวพัชรภรณ  จารุพันธ กรรมการและเลขานุการ 

 12) นางสาวจันทรัตน  ตองออน ผูชวยเลขานุการ 

 13) นางสาวชุติมา  เสนีวงศ ผูชวยเลขานุการ 

  

โดยมีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

 1) พิจารณากําหนดเปาหมายและนโยบายการวิจัยของคณะใหสอดคลองกับเปาหมายและ

นโยบายของมหาวิทยาลัย 

 2) จัดทํางบประมาณดานการวิจัยเสนอตอมหาวิทยาลัย 

 3) จัดสรรงบประมาณกองทุนวิจัยเพ่ือสนับสนุนโครงการวิจัยประเภทตางๆ 

 4) พิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยของบุคลากรของคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 

รวมท้ังติดตามและประเมินผลงานวิจัยของบุคลากรท่ีเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยคณะ

วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนและรายงานใหคณบดีทราบตอไป 
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2.3 ส่ิงสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการจัดทําและเผยแพรงานวิจัย 

 คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนมีการสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดทําวิจัย

และเผยแพรงานวิจัย สําหรับผูทําวิจัย ดังนี้ 

 1) หองปฏิบัติงานวิจัย 

 คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ไดจัดหองปฏิบัติงานวิจัย หอง JC 201 บริเวณชั้น 2 

อาคารคณะวารสารศาสตรสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต เพ่ือใหผูวิจัยของคณะ

ไดใชประโยชนในการดําเนินการจัดทําวิจัย โดยจัดเปนหองประชุมและมีสิ่งอํานวยความสะดวกเบื้องตน

ในการจัดทําวิจัย เชน เครื่องคอมพิวเตอร ปริ้นทเตอร สแกนเนอร เปนตน 

 2) การจัดทําวารสารวิชาการ 

คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ไดจัดทําวารสารวิชาการ กําหนดตีพิมพปละ 3 ฉบับ 

เพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารยของคณะ และยังเปนแหลงเผยแพรผลงานวิชาการของอาจารย

ภายนอก เพ่ือเปนการสรางองคความรูดานสื่อสารมวลชนรวมกัน โดยมีการจัดตั้งกองบรรณาธิการ

จัดทําวารสารวิชาการ ตามคําสั่งคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ท่ี 930/2555 ลงวันท่ี 9 

พฤศจิกายน 2555 และ ท่ี 842/2556 ลงวันท่ี 9 กันยายน 2556 ดังนี้ 

กองบรรณาธิการจัดทําวารสารวิชาการ 

1) รองศาสตราจารยอรทัย  ศรีสันติสุข  ท่ีปรึกษา 

2) รองศาสตราจารย ดร.พีระ  จิระโสภณ  ท่ีปรึกษา 

3) รองศาสตราจารยพรทิพย  สัมปตตะวนิช  ท่ีปรึกษา 

4) ศาสตราจารย ดร.สุรพงษ  โสธนะเสถียร  ท่ีปรึกษา 

5) รองศาสตราจารยดวงพร  คํานูณวัฒน  ท่ีปรึกษา   

6) รองศาสตราจารย ดร.สมสุข  หินวิมาน  บรรณาธิการ 

7) อาจารยศรรวริศา  เมฆไพบูลย  ผูชวยกองบรรณาธิการ 

8) รองศาสตราจารยกิติมา  สุรสนธิ  เจาหนาท่ีกองบรรณาธิการ 

9) ผูชวยศาสตราจารยกัลยกร  วรกุลลัฎฐานีย  เจาหนาท่ีกองบรรณาธิการ 

10) ผูชวยศาสตราจารยรุจน  โกมลบุตร  เจาหนาท่ีกองบรรณาธิการ 

11) อาจารยอารดา  ครุจิต  เจาหนาท่ีกองบรรณาธิการ 

12) อาจารยกรรณิกา  รุงเจริญพงษ  เจาหนาท่ีกองบรรณาธิการ 

13) นางสาวสุมล  สรอยสุมาลี  เจาหนาท่ีกองบรรณาธิการ 

14) นางสาวจารุณี  สุขสม  เจาหนาท่ีกองบรรณาธิการ 
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 3) ทุนสนับสนุนการจัดทําตํารา ส่ือการสอน และนําเสนอบทความวิชาการ 

 คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ไดมีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพ่ือเปนทุน

สนับสนุนการจัดทําตํารา สื่อการสอน และนําเสนอบทความวิชาการของอาจารยคณะวารสารศาสตร

และสื่อสารมวลชน  โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนจัดทําตํารา สื่อการสอน และ

นําเสนอบทความวิชาการ ตามคําสั่งคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ท่ี 239/2557 ลงวันท่ี 12 

มีนาคม 2557 ดังนี ้

 1) คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ประธานคณะกรรมการ 

 2) รองคณบดีฝายวิชาการ  กรรมการ 

 3) รองคณบดีฝายวิจัยและวางแผน  กรรมการ 

 4) รองคณบดีฝายบริหาร  กรรมการ 

 5) รองคณบดีฝายการนักศึกษา  กรรมการ 

 6) รองศาสตราจารยแอนนา  จุมพลเสถียร  กรรมการ 

 7) รองศาสตราจารยสมสุข  หินวิมาน  กรรมการ 

 8) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา  ปณฑรานุวงศ  กรรมการ 

 9) นางปยาพัชร  คนชม  กรรมการและเลขานุการ 

 10) นางสาวทิพวัลย  โฉมศุภางค  ผูชวยกรรมการและเลขานุการ 

 4) การจัดอบรมความรูดานการวิจัย 

 คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ไดดําเนินการสํารวจความตองการฝกอบรมดาน

งานวิจัยของบุคลากรคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ในป พ.ศ. 2556  เพ่ือสํารวจความตองการ

เพ่ิมพูนความรูดานการวิจัยในดานตางๆ ของอาจารยและบุคลากร ดังนี้  

ประเภทของวิจัยและหัวขอท่ีตองการอบรม     คิดเปนรอยละ 

• SPSS                28 

• การนําเสนองานวิชาการในตางประเทศ          17 

• Factor Analysis               6 

• Lisrel Factor Analysis              6 

• Content Analysis               6 

• การเลือกใชสถิติแบบ Parameter และ Non Parameter           6 

• Focus Group               6 
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• การเลือกใชทฤษฎีการสื่อสารตางๆใหเหมาะสมกับการศึกษาวิจัย          6 

• Grounded Theory (ทฤษฎีฐานราก)             6 

• SPSS/NVIVO หรือ ATLAS.TI (โปรแกรมประมวลผลการวิจัยเชิงคุณภาพ)         6 

• การสงผลงานวิชาการตีพิมพในวารสารวิชาการในและตางประเทศ          6 

• การกําหนดตัวแปรในการวิจัย การสรางมาตรวัดแบบสอบถาม          6 

และจากการจัดสิ่งสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการจัดทําและเผยแพรงานวิจัย

คณะกรรมการสงเสริมงานวิจัย ไดมีการประเมินความพึงพอใจในการจัดสิ่งสนับสนุนดังกลาว มีผูตอบ

แบบประเมินท้ังหมด  21 คน โดยสรุปผลการประเมินไดดังนี้ 

ดานการจัดสรรเงินอุดหนุนการทําวิจัย 

1. ระเบียบ/หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนการทําวิจัย  ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ

อยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  57.1  และระดับมาก คิดเปนรอยละ  42.9  

2. ความโปรงใสในจัดสรรเงินอุดหนุนการทําวิจัย ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจอยูในระดับ

มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 61.9 ระดับมาก คิดเปนรอยละ 33.3 และระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 4.8  

3. ความเหมาะสมของจํานวนเงินอุดหนุนการทําวิจัยท่ีไดรับจัดสรร ผูตอบแบบประเมินมีความ

พึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 47.6 ระดับมาก คิดเปนรอยละ 42.9 และระดับปานกลาง 

คิดเปนรอยละ 9.5 

4. การประชาสัมพันธ ขาวสารเก่ียวกับการเปดรับขอเสนอโครงการวิจัย และทุนวิจัย ผูตอบแบบ

ประเมินมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 66.7 ระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 19 และ

ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 14.3 

ดานการอํานวยความสะดวกหรือสิ่งสนับสนุนการทําวิจัย 

1. ความรวดเร็วในการประกาศผลผูไดรับทุนวิจัย ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจอยูในระดับ

มาก คิดเปนรอยละ 57.1 ระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 33.3 และระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 9.5 

2. ความรวดเร็วในการเบิกจายเงินอุดหนุนการทําวิจัย ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก คิดเปนรอยละ 61.9 ระดับมากท่ีสุดและปานกลาง คิดเปนรอยละ 19 

3. ความรวดเร็วในการอานผลงานวิจัยของผูทรงคุณวุฒิ ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจอยู

ในระดับมาก คิดเปนรอยละ 47.6 ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 28.6 และระดับมากท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 19 
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4. หองปฏิบัติการวิจัย/สิ่งอํานวยความสะดวกในหองปฏิบัติการวิจัย ไดแก คอมพิวเตอร 

โปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการทํางานวิจัย และเครื่องพิมพ ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมากและปานกลาง คิดเปนรอยละ 42.9  ระดับมาก นอย และนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 4.8 

5. หองสมุดเพ่ือการคนควาขอมูลในการทําวิจัย ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจอยูในระดับ

ปานกลาง คิดเปนรอยละ 38.1 ระดับมาก คิดเปนรอยละ  33.3  ระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 19

และระดับนอย คิดเปนรอยละ 9.5 

6. โครงการอบรมใหความรูท่ีเปนประโยชนตอการทําวิจัย ไดแก   โครงการฝกอบรมการวิจัยเชิง

คุณภาพและโครงการฝกอบรมการวิจัยเชิงปริมาณ  ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

คิดเปนรอยละ 38.1 ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ  33.3  และระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 28.6  

7. ขอมูลสนับสนุนการทําวิจัย ไดแก ฐานขอมูล TCI  คูมือคา Impact Factor   และ   บทความ

สังเคราะหจากการวิจัยบทเว็บไซตวิจัยของคณะฯ ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

คิดเปนรอยละ 42.9 ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ  23.8  ระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 19 และ

ระดับนอย คิดเปนรอยละ 14.3 

8. ความปลอดภัย/ความสะอาดของหองปฏิบัติการวิจัย ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจอยู

ในระดับมาก คิดเปนรอยละ 57.1 ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ  28.6  และระดับมากท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 14.3 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

-  ผูตอบแบบประเมินเสนอแนะใหมีการจัดอบรมดานการวิจัยเพ่ิม 

-  ผูตอบแบบประเมินเสนอแนะใหมีหองสําหรับรวบรวมผลงานวิจัยของคณาจารยเพ่ือใชในการ

คนหาความรูเพ่ิมเติม และควรมีการแนะนําเปนระยะๆ สําหรับผูเริ่มตนทําวิจัย 
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บทที่ 3 

แหลงทุนและข้ันตอนการขอรับทุนสนับสนุนงานวจัิย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีเปาหมายในการมุงสูความเปนมหาวิทยาลัยวิจัยระดับนานาชาติ  

ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีแนวนโยบายในการสงเสริมและเผยแพรงานวิจัยของคณาจารย บุคลากร 

ตลอดจนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ใหมีโอกาสและชองทางการนําผลงานวิจัยออกเผยแพรสู

สาธารณชนในลักษณะของการนําเสนอผลงานในเวทีวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศ  สนับสนุน

การตีพิมพผลงานในวารสารทางวิชาการท้ังระดับชาติ และระดับนานาชาติ สนับสนุนผลงานวิจัยไปจด

ลิขสิทธิ์ และอนุสิทธิบัตรเพ่ือยกระดับคุณภาพผลงานวิจัย ตลอดจนสนับสนุนการเขียนตําราและผลิต

สื่อเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนอีกดวย 

3.1 แหลงทุนสนับสนุนงานวิจัย 

-  งบประมาณแผนดิน (งบประมาณสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติภายใตการจัดสรรของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

 ดวยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีนโยบายท่ีจะมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ และมีนโยบายท่ีจะ

สงเสริมการวิจัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของประเทศในการแขงขันกับนานาชาติ โดยมหาวิทยาลัยฯ ได

สนับสนุนใหคณาจารยและนักวิจัยไดมีการจัดทําขอเสนอการวิจัยเสนอของบประมาณแผนดินเพ่ือ

ดําเนินการวิจัยเปนประจําทุกป  ซ่ึงขอเสนอโครงการวิจัยท่ีประสงคจะเสนอขรับทุน จะตองผานการ

ปรับปรุงขอเสนอโครงการวิจัยตามผลการประเมินและกลั่นกรองคุณภาพโครงการจากผูทรงคุณวุฒิกอน

เสนอสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)  
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-  กองทุนวิจัยคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน  

 คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนไดจัดตั้งกองทุนวิจัยคณะวารสารศาสตรและ

สื่อสารมวลชน ในปงบประมาณ 2556 โดยยึดตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยกองทุน

วิจัยของคณะ พ.ศ. 2555 และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการบริหารงานวิจัยและกองทุน

วิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2555 โดยมีวัตถุประสงคในการสนับสนุนดานงบประมาณเพ่ือการ

ผลิตผลงานวิจัย พัฒนานักวิจัยรุนใหม ผลักดันใหมีการรวมกลุมการวิจัย สนับสนุนการเผยแพร

ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ

สอนและการบริการสังคม อีกท้ังจะทําใหเพ่ิมศักยภาพของคณาจารยและบุคลากรดานการวิจัยอยาง

ตอเนื่อง  

 ท้ังนี้ในป พ.ศ. 2557 คณะฯไดจัดทํารางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวย หลักเกณฑ

และอัตราการจายเงินอุดหนุนการวิจัยของคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน พ.ศ. .....   เพ่ือใช

สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยของคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน  
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3.2 ข้ันตอนการขอรับทุนและดําเนินโครงการวิจัย (งบประมาณแผนดิน) ระยะเวลาดําเนินการวิจัยตามสัญญา 

ประชาสัมพันธประกาศเปดรับขอเสนอ

โครงการวิจัย จาก มธ. ใหคณาจารย จัดทําขอเสนอโครงการวิจัย 

กระบวนการพิจารณาผูประเมิน

ขอเสนอ และแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิ

เพ่ือประเมินขอเสนอโครงการวิจัย 

ปรับแกขอเสนอ

โครงการวิจัยพรอมท้ังลง

ขอมูลในระบบ NRPM  

พิจารณาจัดลําดับความสําคัญ

กอนเสนอใหคณบดีลงนาม 

พิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย 

และประกาศผลผูรับทุน 

จัดสงฉบับแกไขให

คณะกรรมการสงเสริม

งานวิจัยเพ่ือพิจารณา 

เจาหนาท่ีประสานงานวิจัย อาจารย/ผูวิจัย คณะกรรมการสงเสรมิงานวิจัย

ระดับคณะ 

ฝายวิจัย มธ. 

ลงฐานขอมูลการปรับสถานะ

โครงการวิจัย 

ทําสัญญารับทุนและรับเงิน 

(งวด 1) 

ดําเนินการวิจัยตามสัญญา พรอมท้ัง

รายงานความกาวหนาตอคณะผาน

ระบบ ทุก 3 เดือนรายงาน

ความกาวหนาตอ มธ. ทก 6 เดือน 

 

 

ตรวจสอบปรับปรุงขอมูล 

จัดทํารายงานฉบับสมบูรณตามขอเสนอแนะ

และจัดทําบทความวิจัย/ส่ิงตีพิมพ ท้ังน้ีเม่ือ

ไดรับการตีพิมพเผยแพรใหผูไดรับทุนลงขอมูล

ในระบบ NRPM 

รายงานสถานะโครงการ/

ตีพิมพบนฐานขอมูลคณะ 

ตรวจสอบปรับปรุงขอมูลและเสนอ

ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือปรับปรุงขอมูล 

จัดทําเรื่องขอเบิกงบประมาณวิจยั

ท่ีเหลือผานฝายวิจัย มธ. 

ลงนามและเสนอคณบดีเพ่ืออนุมัติ

ปดโครงการ 

เสนอรางรายงานวิจัย 1 เลม 

กระบวนการพิจารณาผูประเมินรายงานวิจัย 

และแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณา

รายงานวิจัย 

ตรวจสอบขอมูลเบ้ืองตน 
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 ข้ันตอน งานวิจัย อาจารย/ผูวิจัย เจาหนาท่ีประสานงานวิจัย ผูทรงคุณวุฒิ 
คณะกรรมการสงเสริม

งานวิจัยระดับคณะ 
คณบดี ฝายวิจัย มธ. 

เริ่มตน 1) ประชาสัมพันธการ

เปดรับขอเสนอ

โครงการวิจัย จาก มธ. 

ใหคณาจารย 

 

1 )จัดทําขอเสนอโครงการวิจัย 

2) ปรับขอเสนอโครงการวิจัย 

3) ลงขอมูลในระบบ NRPM  

 

1) ตรวจสอบเบ้ืองตน  

2) กระบวนการพิจารณาผู

ประเมินขอเสนอโครงการวิจัย 

3) สงฉบับแกไข 

4) รายงานคณะกรรมการ

สงเสริมงานวิจัย/ผูขอรับทุน 

1) ประเมินขอเสนอ 1) พิจารณาจัดลําดับ

ความสําคญั 

1) ลงนามขอเสนอ

โครงการวิจัยสง มธ. 

1) พิจารณา

ขอเสนอ 

2) ประกาศผูรบั

ทุน 

ดําเนิน

โครงการ 

1) ลงฐานขอมูลการปรับ

สถานะโครงการวิจัย 

1) ทําสัญญารับทุนและรับเงิน 

(งวด 1) 

2) ดําเนินการวิจัยตามสญัญา

รายงานความกาวหนาตอคณะ

ผานระบบทุก 3 เดือน 

3) รายงานความกาวหนาตอ 

มธ. ทุก 6 เดือน 

4) เสนอรางรายงานวิจัย 1 เลม 

1) ตรวจสอบเบ้ืองตน 

2) กระบวนการพิจารณาผู

ประเมินรายงานวิจัย 

1) พิจารณารายงานวิจัย 1) ตรวจสอบปรับปรุง

ขอมูล 

  

ปดโครงการ  1) จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ

ตามขอสเนอแนะ 

2) จัดทําบทความ/สิ่งตีพิมพ 

3) ไดรับใบตอบรับการตีพิมพ

เผยแพร 

3) ลงระบบ NRPM  

4) รายงานสถานะโครงการ/

ตีพิมพบนฐานขอมูลคณะ 

1) ตรวจสอบปรับปรุงขอมูล 

2) จัดทําเรื่องขอเบิก

งบประมาณวิจัยท่ีเหลือผาน มธ. 

วิจัย 

1) ตรวจสอบการ

ปรับปรุงขอมูล 

1) ลงนาม 1) อนุมัติปด

โครงการ 

 

สรุปข้ันตอนการขอรับทุนและดําเนินโครงการวิจัย (งบประมาณแผนดิน) 
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เสนอราง

รายงานวิจัย 1 

เลม 

กระบวนการ

พิจารณาผู

ประเมินรายงาน

 

พิจารณารายงาน

วิจัย 

3.3 ข้ันตอนการขอรับทุนและดําเนินโครงการวิจัย (กองทุนวิจัยคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน)

  
 

ประชาสัมพันธประกาศเปดรับ

ขอเสนอโครงการวิจัย 

จัดทําขอเสนอโครงการวิจัยสงให

เจาหนาท่ีประสานงานวิจัย

ตรวจสอบเบ้ืองตน 
กระบวนการพิจารณาผูประเมิน

ขอเสนอโครงการวิจัย 

ปรับแกขอเสนอโครงการวิจัย

และสงฉบับแกไข  

พิจารณารายงานฉบับสมบูรณ 

รายงานคณะกรรมการ

สงเสริมงานวิจัย/ผูขอรับทุน 

เจาหนาท่ีประสานงานวิจัย อาจารย/ผูวิจัย 
คณะกรรมการสงเสรมิงานวิจัย

ระดับคณะ 
ผูทรงคุณวุฒิ 

ทําสัญญารับทุนและรับเงิน 

(งวด 1) 

รายงานความกาวหนาตอ มธ. 

ทุก 6 เดือน 

 

 

พิจารณารางรายงานวิจัย 

จัดทํารายงานฉบับสมบูรณตาม

ขอเสนอแนะ 

อนุมัติรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ

และอนุมัติเบิกงบประมาณวิจัย

และคาสมนาคุณผูทรงคุณวุฒิ 

เสนอรางรายงานวิจัย 1 เลม 
กระบวนการพิจารณาผูประเมิน

รายงานวิจัย  

ตรวจสอบขอมูลเบ้ืองตน 

ประเมินขอเสนอ 

คณบด ี

ลงนามอนุมัติงบประมาณ

และลงนามสัญญาวิจัย 

ตรวจสอบขอมูลเบ้ืองตน 
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ข้ันตอน งานวิจัย อาจารย/ผูวิจัย เจาหนาท่ีประสานงานวิจัย ผูทรงคุณวุฒิ 
คณะกรรมการสงเสริม

งานวิจัยระดับคณะ 
คณบดี 

เริ่มตน 1) ประชาสัมพันธการ

เปดรับขอเสนอ

โครงการวิจัย  

1) จัดทําขอเสนอโครงการวิจัย 

2) ปรับขอเสนอโครงการวิจัย 

3) สงฉบับแกไข 

4)  ทําสัญญารับทุนและรับเงิน 

(งวด 1) 

 

1) ตรวจสอบเบ้ืองตน  

2) รายงานคณะกรรมการ

สงเสริมงานวิจัย/ผูขอรับทุน 

1) ประเมินขอเสนอ 1) กระบวนการพิจารณาผู

ประเมินขอเสนอ 

1) ลงนามอนุมัติ

งบประมาณและลงนาม

สัญญาวิจัย 

ดําเนิน

โครงการ 

 1) รายงานความกาวหนาตอมธ. 

ทุก 6 เดือน 

2) เสนอรางรายงานวิจัย 1 เลม 

1) ตรวจสอบเบ้ืองตน 

2) กระบวนการพิจารณาผู

ประเมินรายงานวิจัย 

1) พิจารณารางรายงาน

วิจัย 

  

ปดโครงการ  1) จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ

ตามขอสเนอแนะ 

 

 

  1) พิจารณารายงานวิจัย

ฉบับสมบูรณ 

1) อนุมัติรายงานวิจัย

ฉบับสมบูรณและอนุมตัิ

เบิกงบประมาณวิจัย

และคาสมนาคณุ

ผูทรงคุณวุฒิ 

 

 

สรุปข้ันตอนการขอรับทุนและดําเนินโครงการวิจัย (กองทุนวิจัยคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน) 
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บทที่ 4 

กลไกสงเสริมสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย 

4.1 ทุนสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัย 

 ดวยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีนโยบายในการสงเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยให

มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ และมีนโยบายในการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ ท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการบริการสังคม 

มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดใหมีการใหทุนสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัย เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยสรางสรรคผลงานวิจัยท่ีไดคุณภาพมาตรฐาน และมีการเผยแพรผลงานวิจัยมากยิ่งข้ึน  

คุณสมบัติของผูขอรับทุนสนับสนุน 

1. เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ไดแก อาจารย ขาราชการ และพนักงาน

มหาวิทยาลัย 

2. สถานะในบทความวิจัยเปน 

   2.1 ผูวิจัยชื่อแรก (First Author) หรือ 

 2.2 ผูวิจัยหลัก (Corresponding Author) หรือ 

 2.3 ผูวิจัยท่ีมีสัดสวนการทําวิจัยมากท่ีสุด หรือ 

 2.4 ผูวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรท่ีทํางานวิจัยรวมกับบุคคลภายนอกตองมีสัดสวน 

การทําวิจัยสูงสุดและมีสัดสวนของผูวิจัยรวมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกันเกินกวารอยละ 50 

ลักษณะของผลงานวิจัย 

1. เปนบทความวิจัยไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตั้งแต

วันท่ี 1 มกราคม 2556 เปนตนไป 

2. มีรูปแบบของบทความวิจัย (Research Article) ท่ีครบถวน ประกอบดวย Abstract, 

Introduction, Materials, Methods, Results, Discussion, References หรือตามรูปแบบบทความ

วิจัยท่ีเปนท่ียอมรับของสาขานั้นๆ 

3. ไมเปนบทความท่ีตีพิมพในท่ีประชุมวิชาการ (Proceedings) หรือเทียบเทา รวมถึงวารสาร

จากท่ีประชุมวิชาการ เชน Procedia, Symposia เปนตน 

4. ไมเปนผลงานวิจัยเพ่ือรับปริญญาหรือวุฒิบัตรใด ของผูเสนอขอรับทุน 



17 

 

5. กรณีท่ีเปนผลงานวิจัยเพ่ือรับปริญญาหรือวุฒิบัตรใด ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผูเสนอ

ขอรับทุนจะตองมีสวนรวมในงานวิจัยไมนอยกวารอยละ 50 และจะตองมีหนังสือรับรองการมีสวนรวม

ในการทําวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาดวย 

6. เปนบทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในขณะท่ีผู เสนอขอรับทุนเปนบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและตองระบุชื่อสังกัดเปนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (Thammasat 

University) ในบทความวิจัยนั้นดวย 

7. ไมเปนบทความวิจัยท่ีเคยไดรับเงินสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยจากคณะ สํานัก 

สถาบันภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เงินสนับสนุนการตีพิมพ 

1. ประเภทท่ี 1 บทความวิจัยท่ีตีพิมพแลวในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูล

สากล ซ่ึงอยูในบัญชีรายชื่อวารสารวิชาการตามประกาศของ กพอ. และมีคา Impact Factor แบงเปน 

 1.1 วารสารท่ีถูกจัดอยูในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank) 

ควอไทลท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ใหไดรับเงินสนับสนุนบทความวิจัยละ 50,000 บาท 

 1.2 วารสารท่ีถูกจัดอยูในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank) 

ควอไทลท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ใหไดรับเงินสนับสนุนบทความวิจัยละ 30,000 บาท 

2. ประเภทท่ี 2 บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูลสากล 

ซ่ึงอยูในบัญชีรายชื่อวารสารวิชาการตามประกาศของ กพอ. แตไมมีคา Impact Factor ใหไดรับเงิน

สนับสนุนบทความวิจัยละ 20,000 บาท 

3. ประเภทท่ี 3 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีอยูในฐานขอมูลระดับชาติ 

Thai Journal Citation Index (TCI) เฉพาะวารสารท่ีมีชื่ออยูในกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 หรือวารสารท่ี

ไดรับการยอมรับจากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหไดรับเงินสนับสนุนบทความวิจัยละ 10,000 บาท 

 

4.2 ทุนสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิชาการ 

 ดวยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีนโยบายในการสงเสริมและพัฒนางานวิชาการของ

มหาวิทยาลัยใหมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ และมีนโยบายในการสนับสนุนการเผยแพรบทความ

วิชาการท่ีมีคุณภาพ ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

และการบริการสังคม มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดใหมีการใหทุนสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิชาการ เพ่ือ

สงเสริมใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยสรางสรรคบทความวิชาการท่ีไดคุณภาพมาตรฐาน และมีการ

เผยแพรบทความวิชาการมากยิ่งข้ึน 
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คุณสมบัติของผูขอรับทุนสนับสนุน 

1. เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ไดแก อาจารย ขาราชการ และพนักงาน

มหาวิทยาลัย 

2. สถานะในบทความวิชาการเปน 

   2.1 ชื่อแรก (First Author) หรือ 

 2.2 ผูเขียนหลัก (Corresponding Author) หรือ 

 2.3 ผูเขียนท่ีมีสัดสวนการผลงานมากท่ีสุด หรือ 

 2.4 บุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ท่ีมีผลงานวิชาการรวมกับบุคคลภายนอก ตองมี

สัดสวนในผลงานสูงสุดและมีสัดสวนของบุคลากรท่ีรวมเขียนบทความจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

รวมกันเกินกวารอยละ 50 

 

ลักษณะของผลงานวิชาการ 

1. เปนบทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2556 เปนตนไป 

2. มีรูปแบบของบทความวิชาการ และไมใชบทความวิจัย 

3. ไมเปนผลงานเพ่ือรับปริญญาหรือวุฒิบัตรใด ของผูเสนอขอรับทุน 

4. กรณีท่ีเปนผลงานเพ่ือรับปริญญาหรือวุฒิบัตรใด ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผูเสนอ

ขอรับทุนจะตองมีมสวนรวมในผลงานไมนอยกวารอยละ 50 และจะตองมีหนังสือรับรองการมีสวนรวม

ในการทําผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาดวย 

5. เปนบทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในขณะท่ีผูเสนอขอรับทุนเปนบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและตองระบุชื่อสังกัดเปนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (Thammasat 

University) ในบทความดวย 

6. ไมเปนบทความวิชาการท่ีเคยไดรับเงินสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการจากคณะ 

สํานัก สถาบันภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เงินสนับสนุนการตีพิมพ 

1. ประเภทท่ี 1 บทความวิชาการท่ีตีพิมพแลวในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยูใน

ฐานขอมูลสากล ซ่ึงอยูในบัญชีรายชื่อวารสารวิชาการตามประกาศของ กพอ. ใหไดรับเงินสนับสนุน

บทความละ 10,000 บาท 
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2. ประเภทท่ี 2 บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีอยูในฐานขอมูล

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

วารสารท่ีไดรับการยอมรับจากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหไดรับเงินสนับสนุนบทความละ    

5,000 บาท 

 

4.3 ทุนเพ่ิมพูนความรูในตางประเทศ 

 ดวยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีนโยบายในการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพท้ัง

ในระดับชาติและนานาชาติ อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการบริการสังคม  

มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดใหมีการใหทุนเพ่ิมพูนความในตางประเทศ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนให

บุคลากรของมหาวิทยาลัยไดนําเสนอผลงานทางวิชาการหรือผลงานสรางสรรคและสิ่งประดิษฐในระดับ

นานาชาติ 

คุณสมบัติท่ัวไปของผูรับทุน 

 1. เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมาแลว ไมนอยกวา 3 ป โดยนับถึงวันท่ีกําหนดสง

เอกสารขอรับทุนตามประกาศฉบับนี้ 

 2. ผูท่ีเคยไดรับทุนเดินทางไปเพ่ิมพูนความรูในตางประเทศแลว จะตองมีเวนระยะเวลาการขอรับ

ทุนใหมไมนอยกวา 1 ป นับตั้งแตวันท่ีเดินทางกลับถึงวันท่ีขอเดินทางไปเพ่ิมพูนความรูในตางประเทศ 

 3. ผูขอทุนจะตองไมเปนผูอยูระหวางการลาศึกษาตอ การลาปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทาง

วิชาการหรือถูกขอตัวไปชวยราชการท่ีหนวยงานอ่ืนภายนอกมหาวิทยาลัย 

 4. หากเปนผูท่ีเคยลาศึกษาตอ จะตองเวนระยะการขอรับทุน 1 ป นับตั้งแตวันท่ีรายงานตัวกลับ

เขาทํางาน จนถึงวันท่ีขอเดินทางไปเพ่ิมพูนความรูในตางประเทศ 

 5. ผูขอทุนจะตองไมมีภาระผูกพันในการคางสงผลงานทางวิชาการ/วิจัย ท่ีไดรับการสนับสนุน

จากมหาวิทยาลัย หรือคณะ/หนวยงานท่ีตนสังกัด เชน ทุนวิจัย ทุนสนับสนุนการเขียนตํารา เปนตน 

โดยวันท่ีกําหนดสงเอกสารเสนอขอรับทุนตามประกาสบับนี้ จะตองไมมีงานคางผลงานวิชาการ/วิจัย 

 6. ผูท่ีเคยขอรับทุนไปแลว 2 ครั้ง หากประสงคจะของทุนเปนครั้งท่ี 3 จะตองแสดงหลักฐานวา

ไดนําผลงานท่ีเคยไดรับการสนับสนุนทุนมาพัฒนาเปนผลงานทางวิชาการ อยางนอย 1 ชิ้น โดยตีพิมพ

ในวารสารท่ีกําหนดในฐานขอมูล TCI หรือวารสารท่ี สกอ.รับรอง หรือฐานขอมูลสากลอ่ืนๆ โดยเปน

ผูวิจัยหลัก ไดแก เปนชื่อแรก หรือเปน corresponding author หรือมีสวนแบงในผลงานมากท่ีสุด 

เปนตน ประกอบการสมัครขอรับทุนสนับสนุนในครั้งท่ี 3 ดวย 
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การจัดลําดับความสําคัญของวัตถุประสงคทุนเพ่ิมพูนความรูในตางประเทศ 

 ในการจัดสรรทุนเพ่ิมพูนความรูในตางประเทศจะพิจารณาโดยเรียงลําดับความสําคัญของการ

เพ่ิมพูนความรูในตางประเทศดังตอไปนี้ 

 1. สนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมหรือการสัมมนาทางวิชาการ 

 2. สนับสนุนการเสนอผลงานสรางสรรคและสิ่งประดิษฐ 

 3. สนับสนุนการเขารวมประชุมหรือการสัมมนาทางวิชาการ หรือการเขารับการศึกษา การ

ฝกอบรม การฝกปฏิบัติงาน หรือการดูงาน ในหลักสูตรท่ีไมเกิน 6 เดือน  

 4. สนับสนุนการเพ่ิมพูนความรูในตางประเทศในลักษณะอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

วงเงินการอุดหนุน 

 คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือเพ่ิมพูนความรูในตางประเทศจะพิจารณาจัดสรรวงเงินการ

อุดหนุนใหแกผูขอรับทุนโดยยึดลําดับความสําคัญตามความในขอ 2 การจัดลําดับความสําคัญของ

วัตถุประสงคทุนเพ่ิมพูนความรูในตางประเทศ โดยมีเง่ือนไขการใหทุนสนับสนุน ดังตอไปนี้ 

 1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ในเสนทางท่ีสั้นและประหยัด 

 2. คาเดินทางภายในประเทศท่ีไปเพ่ิมพูนความรู จัดสรรในอัตราเหมาจาย ดังตอไปนี้ 

   2.1 ทวีปเอเชีย (ยกเวนประเทศญี่ปุน) ทวีปแอฟริกา             2,000 บาท 

   2.2 ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนดและญี่ปุน    4,000 บาท 

 3. คาลงทะเบียบและคาธรรมเนียม ใหเบิกตามท่ีจายจริง 

 4. คาเบี้ยเลี้ยงและคาท่ีพัก ใหเบิกจายตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  

    วงเงินไมเกิน  100,000 บาท 

 5. คาประกันการเจ็บปวย และอุบัติเหตุ ใหเบิกตามท่ีจายจริง วงเงินไมเกิน  2,000 บาท 

 6. คาใชจายในการทําวีซา ใหเบิกตามท่ีจายจริง เฉพาะหนังสือเดินทางราชการ (official 

passport)  

 7. วงเงินสนับสนุนการเขารวมประชุมหรือการสัมมนาทางวิชาการ จํานวนไมเกิน 500,000 บาท

ตอปงบประมาณ และจัดสรรเปนทุนแบบเหมารวม อัตราไมเกิน 50,000 บาทตอคน 

เง่ือนไขการรับทุน 

 1. เสนอขอรับทุนจะตองไมดําเนินการใดๆ ท่ีเปนขอผูกพันทางดานการเงิน กอนการไดรับอนุมัติ

ทุนจากคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือเพ่ิมพูนความรูในตางประเทศ เชน ซ้ือตั๋วเครื่องบิน การจาย

คาลงทะเบียน เปนตน 
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 2. ผูไดรับทุนจะตองเดินทางไปตางประเทศ โดยดําเนินการตามขอเสนอโครงการท่ีสมัครขอรับ

ทุน กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตองเปนประโยชนตอคณะ/หนวยงานและมหาวิทยาลัย และจะตอง

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือเพ่ิมพูนความรูในตางประเทศกอน 

 3. ผูไดรับทุนเพ่ิมพูนความรูในตางประเทศจะตองทําสัญญากับมหาวิทยาลัยตามระเบียบและ

แนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของของมหาวิทยาลัย 

 4. เม่ือผูไดรับทุนกลับมาปฏิบัติงานตามกําหนดและจะตองดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

   4.1 ผูรับทุนดําเนินการขออนุมัติเบิกจายเงินทุนโดยทําบันทึกพรอมแนบใบสําคัญจายผาน

หนวยงานตนสังกัดไปยังผูอํานวยการกองคลัง (ผาน ผูอํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย) เพ่ือทาง

สํานักงานบริหารการวิจัยจะไดตรวจสอบการเบิกจายเงินทุนใหตรงตามท่ีไดรับอนุมัติกอนสงไปยังกอง

คลัง 

   4.2 กรณีเดินทางไปนําเสนอบทความวิจัยแบบ Oral Presentation ในท่ีประชุมวิชาการ ผู

ไดรับทุนจะตองสงบทความดังกลาวท่ีตีพิมพใน Proceeding ใหคณะ/หนวยงานและฝายวิจัยดวย 

   4.3 ผูรับทุนตองรายงานผลการเพ่ิมพูนความรูเสนอตอมหาวิทยาลัยและเอกสารท่ีเก่ียวของ

กับการเบิกจาย ผานหนวยงานตนสังกัดใหฝายวิจัย ภายใน 30 วัน หลังจากเดินทางกลับ หากพน

กําหนดระยะเวลาดังกลาว มหาวิทยาลัยจะไมเบิกจายเงินใหแกผูรับทุน ยกเวนมีเหตุอันสมควรโดยผูรับ

ทุนตองชี้แจงผานหนวยงานท่ีสังกัด 

   4.4 กรณีเดินทางไปอบรม/ดูงาน ผูรับทุนจะตองแนบสําเนาใบประกาศนียบัตร (Certificate) 

หรือใบรับรอง มาพรอมกับการเบิกจายดวย 

 5. การนับระยะเวลาการขอทุนในประกาศนี้ ใหนับถึงกําหนดวันสิ้นสุดการสงขอเสนอโครงการ

ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 6. การขอรับทุนเพ่ิมพูนความรูในตางประเทศ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะ/หนวยงานตน

สังกัด ท้ังนี้หนังสือรับรองของคณบดี/หนวยงานมีความสําคัญอยางยิ่งในการพิจารณาทุน 

 7. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือเพ่ิมพูนความรูในตางประเทศถือเปนท่ี

สิ้นสุด 

 

4.4 รางวัลการเผยแพรผลงานสรางสรรค  

 ดวยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย

สรางสรรคผลงานท่ีมีคุณภาพ และเผยแพรผลงานสูสาธารณะในระดับชาติและนานาชาติ  
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คุณสมบัติของผูขอรับเงินรางวัล 

 - เปนบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดแก อาจารย ขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย 

ลักษณะงานสรางสรรค 

 1. เปนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรแลว ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 

2557  

 2. ไมเปนผลงานเพ่ือรับปริญญาหรือวุฒิบัตรใด ของผูเสนอขอรับเงินรางวัล 

 3. เปนงานสรางสรรคของบุคลากรท่ีสังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยถือวันท่ีกําหนดสงผล

งานสรางสรรคในประกาศฉบับนี้ ขอ 6.3 (ผลงานสรางสรรคท่ีเผยแพรในชวงตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน  – 

30 พฤศจิกายน 2556 สงเอกสารภายในวันท่ี 30 ธันวาคม 2556 และผลงานสรางสรรคท่ีเผยแพร

ในชวงตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2556 – 31 พฤษภาคม 2557 สงเอกสารภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2557) 

เปนวันสุดทายของการสังกัดเปนบุคลากร ในกรณีท่ีไมไดเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยในขณะท่ี

พิจารณาเงินรางวัล และงานสรางสรรคนั้น ตองเผยแพรในนามของคณะ/หนวยงาน ท่ีสังกัด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 4. งานสรางสรรคนั้นไมเคยไดรับรางวัลการเผยแพรงานสรางสรรคในลักษณะเดียวกันนี้จาก

หนวยงานระดับคณะ หรือมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยอ่ืน หรือหนวยงานอ่ืนมากอน 

ประเภทเงินรางวัล 

  - ประเภทท่ี 1 งานสรางสรรคท่ีเผยแพรในระดับนานาชาติใหไดรับรางวัลผลงานละ 50,000 

บาท 

  - ประเภทท่ี 2 งานสรางสรรคท่ีเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศใหไดรับรางวัล

ผลงานละ 20,000 บาท 

  - ประเภทท่ี 3 งานสรางสรรคท่ีเผยแพรในระดับชาติ ใหไดรับรางวัลผลงานละ 10,000 บาท 

หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการใหเงินรางวัล 

 1. งานสรางสรรคท่ีเสนอขอรับเงินรางวัลตองเสนอผานคณะ/หนวยงานตนสังกัด โดยคณบดีหรือ

ผูอํานวยการ/หัวหนาหนวยงาน ลงนามในหนังสือนําสงมายังสํานักงานบริหารการวิจัย 

 2. กรณีท่ีงานสรางสรรคนั้นมีผูรวมทําผลงานหลายคน ตองไดรับความยินยอมจากผูรวมทํา

ผลงานทุกคนเปนลายลักษณอักษร โดยใชหนังสือรับรองผลงานและแสดงความยินยอมของผูรวม

สรางสรรคผลงาน ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 

 3. กรณีท่ีผูเสนอขอรับรางวัลมากกวา 1 ประเภท ใหไดรับเงินรางวัลสูงสุดประเภทเดียว 

 4. ใหจัดสรรเงินรางวัลภายในวงเงินท่ีไดรับจัดสรรในแตละป 

 5. คณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลการเผยแพรผลงานสรางสรรค เปนผูกําหนดหลักเกณฑและ

พิจารณาการจัดสรรเงินรางวัลดังกลาว ซ่ึงผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯถือเปนท่ีสิ้นสุด 
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คําอธิบายประกอบการพิจารณา 

 1. งานสรางสรรค  หมายถึง ผลงานศิลปะหรือสิ่งประดิษฐทางศิลปะ ดนตรี ประเภทตางๆ ท่ีมี

ความเปนนวัตกรรมโดยมีการศึกษา คนควาอยางเปนระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซ่ึงมี

แนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสรางสรรคเดิมเพ่ือเปนตนแบบหรือความสามารถในการ

บุกเบิกศาสตรอันกอใหเกิดคุณคาทางสุนทรียและคุณประโยชนท่ีเปนท่ียอมรับในวงการวิชาชีพ/วง

วิชาการในสาขาวิชานั้น  

 2. การเผยแพรงานสรางสรรค  หมายถึง การเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือ 

การจัดการแสดง (Performance) หรือการจัดประกวดซ่ึงเปนการนําเสนอผลงาน หรือสิ่งประดิษฐทาง

ศิลปะ ดนตรี การแสดงท่ีเปนผลงานวิชาการท่ีนอกเหนือจากงานวิจัย โดยมีการนําเสนอในระดับชาติ

หรือนานาชาติอยางเปนระบบและเปนวิธีการท่ียอมรับในวงการวิชาชีพหรือมีการประเมินคุณคาของ

ผลงานท่ีเผยแพร 

 3. แหลงเผยแพร  หมายถึง สถานท่ีสําหรับการเผยแพรท่ียอมรับในวงการวิชาชีพ/วงวิชาการ 

โดยการจัดแสดงนิทรรศการ หรือการจัดการแสดง หรือการจัดประกวดซ่ึงเปนผลงานสรางสรรคสู

สาธารณะ และตองมีคณะกรรมการท่ีประกอบดวย ดังนี้ 

  - คณะกรรมการรับผิดชอบดูแลการจัดนิทรรศการทางวิชาการหรือการจัดการแสดงหรือการจัด

ประกวด 

  - คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองงานสรางสรรค โดยมีผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือนักวิชาการท่ี

ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

 4. การเผยแพรในระดับนานาชาติ  หมายถึง การเผยแพรท่ีเปดกวางสําหรับทุกประเทศและ

แหลงท่ีเผยแพรตองไดรับการยอมรับในวงการศิลปะในระดับนานาชาติ 

 5. การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ  หมายถึง การเผยแพรท่ีเปนโครงการ

ความรวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 

 6. การเผยแพรในระดับชาติ  หมายถึง การเผยแพรท่ีเปนแหลงเผยแพรระดับสถานศึกษา

ระดับประเทศ อาทิเชน หอศิลป หอประชุม และลานศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดงานแสดงเปนท่ียอมรับ

ในวงการวิชาชีพและผูทรงคุณวุฒิ 
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บทที่ 5 

ตัวอยางแบบฟอรมและสัญญารับทุนวิจัย 

 

5.1 แบบเสนอโครงการวิจัย 

 

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) 

ประกอบการเสนอขอทุนสนับสนุนงานวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไป  

หนวยงาน................................................................... 

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

สวนท่ี 1  : รายละเอียดของขอเสนอโครงการวิจัย 

1. ช่ือโครงการวิจัย (ภาษาไทย)  

(ภาษาอังกฤษ)   

2. คณะผูวิจัย  (โปรดระบุประวัติของคณะผูวิจัยทุกคนในขอเสนอโครงการวิจัย สวนท่ี 2) 

1. หัวหนาโครงการวิจัย 

ตําแหนงทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล   

สังกัด สัดสวนในการทําวิจัย รอยละ  

2. ผูรวมวิจัย 

2.1 ตําแหนงทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล   

สังกัด สัดสวนในการทําวิจัย รอยละ  

2.2 ตําแหนงทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล   

สังกัด สัดสวนในการทําวิจัย รอยละ  

3. ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย (ถามี) 

ตําแหนงทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล   

สังกัด   
 

3. ประเภทการวิจัย (เลือกขอใดขอหนึ่ง) 

  วิจัยพ้ืนฐาน 

  งานวิจัยเพ่ือตอบปญหาและพัฒนาชุมชน/สังคม 

  งานวิจัยเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาการเรียนรู หลักสูตร/รหัสวิชา  
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4. โปรดระบุความเกี่ยวของกับโครงการทางดานจริยธรรมการวิจัยและความปลอดภัยทางชีวภาพ 

  โครงการท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยในคน 

        ไดรับการอนุมัติดานจริยธรรมการวิจัย (แนบใบอนุมัติ) 

        อยูระหวางการพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัย 

        ไมเก่ียวของ 

        อ่ืนๆ  
 

  โครงการท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยในสัตว 

        ไดรับการอนุมัติดานจริยธรรมการวิจัย (แนบใบอนุมัติ) 

        อยูระหวางการพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัย 

        ไมเก่ียวของ 

        อ่ืนๆ  

  โครงการท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการดานความปลอดภัยทางชีวภาพ 

        ไดรับการอนุมัติดานความปลอดภัยทางชีวภาพ (แนบใบอนุมัติ) 

        อยูระหวางการพิจารณาดานความปลอดภัยทางชีวภาพ 

        ไมเก่ียวของ 

        อ่ืนๆ  

5. คําสําคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย 

  

  

  

  

  

  

6. ความสําคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทําการวิจัย/ความสอดคลองกับยุทธศาสตรหรือประเด็นการ

วิจัยหลักของมหาวิทยาลัย 
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7. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

  

  

  

  

  

  

8. ขอบเขตของโครงการวิจัย 

  

  

  

  

  

  

  

9. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  

  

  

  

  

  

  

10. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ท่ีเกี่ยวของ  
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11. เอกสารอางอิงของโครงการวิจัย 

  

  

  

  

  

  

12. วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานท่ีทําการทดลอง/เก็บขอมูล 

  

  

  

  

  

  

13. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ เชน การเผยแพรในวารสาร จดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และหนวยงาน

ท่ีนําผลการวิจัยไปใชประโยชน ตองระบุช่ือบทความและวารสารท่ีคาดวาจะไดรับการตีพิมพ/

ช่ือสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ท่ีคาดวาจะย่ืนจด/ช่ือหนวยงาน/ชุมชนท่ีสามารถนําผลงานวิจัยไปใช

ประโยชนใหชัดเจน 

  

  

  

  

  

  

14. ประวัติผลสัมฤทธิ์เชิงวิชาการ  

(ตองระบุรายระเอียดประวัติผลงานวิจัย/แหลงทุนอุดหนุนการวิจัยหรือไดรับรางวัลทางดาน

การวิจัย) 

14.1 ผลงานวิจัย/บทความวิจัยอันเนื่องมาจากผลงานวิจัยท่ีเคยไดรับทุนจากกองทุนวิจัย มธ. หรือ 

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดิน ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการ

อยางนอยในฐานขอมูล TCI หรือฐานขอมูลท่ี สกอ. ยอมรับ หรือหลักฐานการยื่นจด

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรือการไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอกท่ีเปนท่ียอมรับ 
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(1) 

ช่ือผลงานวิจัย/ประเภททุน

วิจัย 

ท่ีไดรับ/ปท่ีไดรับทุน/แหลงทุน 

 

(2) 

บทความวิจัย/ผลงานสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร/ช่ือรางวัล  

อันสืบเนื่องทุนท่ีไดรับตาม (1) 

ช่ือบทความ/ผลงาน ช่ือวารสาร/เลขท่ีสิทธิบัตร  

อนุสิทธิบัตร/หนวยงานท่ีไดรับ

รางวัล 

   

   

   

 

14.2 ผลงานวิจัย/บทความวิจัยอันเนื่องมาจากผลงานวิจัยท่ีเคยไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนอ่ืน

ภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการอยาง

นอยในฐานขอมูล TCI หรือฐานขอมูลท่ีสกอ. ยอมรับ หรือหลักฐานการยื่นจดสิทธิบัตร/อนุ

สิทธิบัตร หรือการไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอกท่ีเปนท่ียอมรับ 
 

(1) 

ช่ือผลงานวิจัย/ประเภททุน

วิจัย 

ท่ีไดรับ/ปท่ีไดรับทุน/แหลงทุน 

 

(2) 

บทความวิจัย/ผลงานสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร/ช่ือรางวัล  

อันสืบเนื่องทุนท่ีไดรับตาม (1) 

ช่ือบทความ/ผลงาน ช่ือวารสาร/เลขท่ีสิทธิบัตร  

อนุสิทธิบัตร/หนวยงานท่ีไดรับ

รางวัล 

   

   

   
 

15. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ใหระบุขั้นตอนอยาง

ละเอียด) 
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16. งบประมาณของโครงการวิจัย (แสดงรายละเอียดของงบประมาณ) และแหลงทุนอ่ืนท่ีไดรับ(ถามี) 

  

  

  

  

  

17. โครงการดังกลาวไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงทุนอ่ืน ท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรหรือไม 

  โครงการวิจัยนี้ไมไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนอ่ืน 

 โครงการวิจัยนี้อยูระหวางเสนอเพ่ือพิจารณารับการสนับสนุนจากแหลงทุนอ่ืน ดังนี้  

(ระบุชื่อแหลงทุนและงบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุน) 

  

  

 โครงการวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนอ่ืนแลวบางสวน 

(ระบุชื่อแหลงทุนและจํานวนงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุน) 

  

  

 

ท้ังนี้ไมมีขอหามในการแสวงหาแหลงเงินทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเพ่ือ

สมทบการดําเนินการวิจัยในขอเสนอโครงการวิจัยนี้ แตผูวิจัยตองระบุสัดสวนทุนสนับสนุนนี้ให

ชัดเจน 

ผูขอรับทุนขอรับรองวา 

1. ไมมีภาระงานคางสงผลงานทางวิชาการแกมหาวิทยาลัย 

2. โครงการวิจัยท่ีเสนอขอมิไดเปนโครงการหรืองสวนหนึ่งของโครงการวิจัยท่ีเสนอขอรับ 

การสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผนดิน งบประมาณจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หรือ

จากแหลงทุนอ่ืนอยางพอเพียง 

3. หากไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จในระยะเวลาท่ีกําหนด หรือตามระยะเวลาท่ีไดรับ

อนุมัติใหขยายเวลา ผูรับทุนยินดีสละสิทธิ์ในการรับเงินคาสมนาคุณโครงการวิจัยสวนท่ีเหลือ และคืน

เงินท่ีไดรับไปใหกับมหาวิทยาลัยทันที หากผูรับทุนสงคืนไมครบ ผูรับทุนยินยอมใหมหาวิทยาลัยหักเอา

จากมหาวิทยาลัย หรือทางราชการ ท้ังนี้โดยเปนไปตามสัญญาท่ีไดลงนามกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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4. กรณีท่ีคณะกรรมการฯ พิจารณาผลงานแลวมีมติวาคุณภาพผลงานยังไมอยูในเกณฑท่ี

เหมาะสมและมีขอเสนอแนะใหปรับปรุง/แกไข ผูรับทุนยินดีแกไขผลงานใหเปนไปตามขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการฯ  

5. ผูรับทุนทราบระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2555 และประกาศเปดรับขอเสนอโครงการฯ ทุกประการ 
 

 

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

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

หัวหนาโครงการวิจัย 

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

 

 

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

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

ประธานคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยระดับคณะ 

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

 

5.2.1 สัญญารับทุนวิจัยประเภทวิจัยท่ัวไป 

กองทุนวิจัยคณะ………………………………………. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

สัญญาท่ี.........................  

สัญญานี้ทําข้ึน ณ คณะ………………… มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เม่ือวันท่ี      เดือน            

พ.ศ.๒    ๕   ระหวาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดย                                  . . .

ตําแหนง                                   ผูรับมอบอํานาจจากอธิการบดี ซ่ึงตอไปในสัญญา

นี้เรียกวา “ผูใหทุน” ฝายหนึ่ง กับ                                   ซ่ึ ง ต อ ไ ป ใ น

สัญญานี้เรียกวา “ผูรับทุน” อีกฝายหนึ่ง คูสัญญาท้ังสองฝายตกลงกัน มีขอความดังตอไปนี้ 

ขอ ๑. ผูใหทุนตกลงใหทุนอุดหนุนการวิจัยแกผูรับทุน และผูรับทุนตกลงรับดําเนินการและรับ

ทุนอุดหนุนการวิจัย เพ่ือดําเนินโครงการประเภทวิจัยท่ัวไป ประจําปงบประมาณ                เพ่ือวิจัยใน

หัวขอตอไปนี้ 

(ภาษาไทย)    

  

(ภาษาอังกฤษ)    

  

ซ่ึงตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “โครงการ” ตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ ในวงเงิน                

บาท (                                         ) มีระยะเวลาดําเนินการ                ป นับตั้งแตวันท่ีลงนามใน

สัญญา 

ขอ ๒. ผูใหทุนตกลงจะแบงจายเงินอุดหนุนโครงการแกผูรับทุนเปนงวดๆ ตามกฎเกณฑท่ี

กําหนดไวในระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ.๒๕๕๕  ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

งวดท่ี ๑ จํานวนเงินรอยละ ๔๐ ของเงินอุดหนุนโครงการท่ีไดรับอนุมัติ  คิดเปนเ งิน                

..............................บาท (                                        ) จะจายใหเม่ือผูรับทุนทําสัญญารับทุนกับคณะ 

งวดท่ี ๒ เปนจํานวนเงินรอยละ ๔๐ ของเงินอุดหนุนโครงการท่ีไดรับอนุมัติ คิดเปนเงิน

..............................บาท (                                        ) จะจายเม่ือผูรับทุนรายงานความกาวหนาวาได

รวบรวมขอมูลครบถวนแลว และกําลังอยูในข้ันตอนการเขียนรายงานผลงานวิจัย 

งวดท่ี ๓ เปนจํานวนเงินรอยละ ๒๐ ของเงินอุดหนุนโครงการท่ีไดรับอนุมัติ คิดเปนเงิน

...............................บาท (                                       ) จะจายเม่ือผูรับทุนสงรายงานผลงานวิจัยฉบับ
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สมบูรณ บทความวิจัย สื่อบันทึกรายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณและบทความวิจัย (CD) และหลักฐาน

การเสนอตีพิมพบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการเรียบรอยแลว 

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 ของ

ระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัติ 

ขอ ๕. ผูรับทุนทราบและเขาใจระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการบริหารงานวิจัย 

และกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ.๒๕๕๕ ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย

กองทุนวิจัยของคณะ พ.ศ. ๒๕๕๕ และขอกําหนดตามประกาศคณะ.......................................... 

เรื่อง……………………………………………. ซ่ึงมีอยูในขณะท่ีทําสัญญานี้โดยตลอด และจะปฏิบัติตามระเบียบ

และขอกําหนดตามประกาศขางตนโดยเครงครัด และใหถือวาระเบียบและประกาศดังกลาวขางตนเปน

สวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ดวย 

ขอ ๖. ผูรับทุนจะตองรับผิดชอบแตโดยลําพังตอการละเมิดบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือสิทธิ

ใดๆในทรัพยสินทางปญญาของบุคคลภายนอกซ่ึงผูรับทุนนํามาใชปฏิบัติงานวิจัยตามสัญญานี้ 

ขอ ๗. ผูรับทุนจะทําการวิจัยดวยความวิริยะอุตสาหะใหสําเร็จไดผลสมความมุงหมายของผูให

ทุนหากมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงโครงการ หรือการขอขยายระยะเวลาดําเนินการ

วิจัย หรือรายละเอียดอ่ืนใดท่ีเปนสาระสําคัญในโครงการ ผูรับทุนจะตองทําคําเสนอขออนุมัติพรอม

คําอธิบาย เหตุผลไปยังผูใหทุน 

ผูใหทุนจะตองพิจารณาและแจงผลไปยังผูรับทุนภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับคําเสนอขอ

อนุมัติตามวรรคกอน 
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ขอ ๘. ในระหวางดําเนินโครงการตามสัญญานี้ หากมีปญหาใดๆ อันอาจเปนอุปสรรคในการ

ดําเนินการตามโครงการใหสําเร็จลุลวงไปเกิดข้ึน ผูรับทุนจะตองแจงเปนหนังสือใหผูใหทุนไดทราบ

ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีทราบถึงปญหาดังกลาว เพ่ือรวมพิจารณาหาแนวทางแกปญหาตอไป 

ขอ ๙. ทรัพยสินทางปญญาของผลงานวิจัยท่ีไดรับการอุดหนุนใหทุนตามสัญญานี้  

 -  การจั ด พิมพหรื อ เผยแพรผลงานวิ จั ย ท่ี ได รั บ ทุนสนับสนุนจากกองทุนวิ จั ย

คณะ……………………….มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะตองระบุวาเปนผลงานท่ีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย

จากกองทุนวิจัยคณะ…………………มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ.......................... 

 -  หากผูรับทุนประสงคจะนําผลงานวิจัยหรือผลงานสิ่งประดิษฐ ท่ีไดรับทุนสนับสนุนจาก

กองทุนวิจัยคณะ………………………. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไปยื่นจดสิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร ให

ยื่นผานสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยใหเปนไปตาม

ระ เบี ย บมหาวิ ทย า ลั ย ธ ร รมศาสตร  ว า ด ว ย กา รจั ด กา รด านทรั พย สิ นทา งปญญาขอ ง

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 ฉบับท่ีเหลือใหเก็บไวท่ีคณะ…………………………. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ท้ังนี้คูสัญญาท้ังสองฝายได

อานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอดแลวจึงไดลงลายมือชื่อตอหนาพยานไวเปนหลักฐานคณบดี 

 

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

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

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

    



35 

 

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

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

        หัวหนาโครงการวิจัย   

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

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

                          ผูรวมวิจยั 

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

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

                                                  ผูรวมวิจัย 

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

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

                                                  ผูรวมวิจัย 

 

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

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

                                                  ผูรวมวิจัย 

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

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

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

                                                         (.............................................................................) 
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5.2.2 สัญญารับทุนวิจัยประเภทวิจัยรุนใหม 

กองทุนวิจัยคณะ...................................... มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

สัญญาท่ี...................    

สัญญานี้ทําข้ึน ณ คณะ………… มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เม่ือวันท่ี      เดือน         พ.ศ......

ระหวาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดย                                  ตําแหนง   

ผูรับมอบอํานาจจากอธิการบดี ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหทุน” ฝายหนึ่ง กับ     

                                                               ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับทุน” อีกฝาย

หนึ่ง คูสัญญาท้ังสองฝายตกลงกัน มีขอความดังตอไปนี้ 

ขอ ๑  ผูใหทุนตกลงใหทุนอุดหนุนการวิจัยแกผูรับทุน และผูรับทุนตกลงรับดําเนินการและรับ

ทุนอุดหนุนการวิจัย เพ่ือดําเนินโครงการวิจัย ประเภทวิจัยรุนใหม  ประจําปงบประมาณ  เ พ่ื อ

วิจัยในหัวขอตอไปนี้ 

(ภาษาไทย)    

  

(ภาษาอังกฤษ)    

  

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

(                     ) มีระยะเวลาดําเนินการ     ป นับตั้งแตวันท่ีลงนามในสัญญา 

 ขอ ๒  ผูใหทุนตกลงจะแบงจายเงินอุดหนุนโครงการแกผูรับทุนเปนงวด ๆ ตามกฎเกณฑท่ี

กําหนดไว ในระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพ.ศ. ๒๕๕๕ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

 งวดท่ี ๑  จํานวนเงินรอยละ ๕๐ ของเงินอุดหนุนโครงการท่ีไดรับอนุมัติ คิดเปนเงิน.............

บาท (...............................) จะจายใหเม่ือผูรับทุนไดรับอนุมัติขอเสนอโครงการและจัดทําสัญญารับทุน

กับคณะ 

 งวดท่ี ๒  จํานวนเงินรอยละ ๕๐ ของเงินอุดหนุนโครงการท่ีไดรับอนุมัติ คิดเปนเงิน        

 บาท (...............................) จะจายเม่ือผูรับทุนไดรับอนุมัติผลงานวิจัยและสงรายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณ บทความวิจัย สื่อบันทึกรายงานวิจัยฉบับสมบูรณและบทความวิจัย (CD) และหลักฐานการ

เสนอตีพิมพบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการเรียบรอยแลว 
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ท้ังนี้ ผูรับทุนจะตองเก็บหลักฐานการใชจายเงินทุนสนับสนุนการดําเนินงานทุกรายการไว 

เพ่ือใหคณะตรวจสอบในกรณีท่ีถูกรองขอ 

 ขอ ๓  ผูรับทุนจะเสนอรายงานความกาวหนาของโครงการตามแบบฟอรมท่ีผูใหทุนกําหนด

และภายในกําหนดเวลาทุก ๖ เดือน ดังตอไปนี้ 

 

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

 ครั้งท่ี  ๒  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 วาดวยการบริหารงานวิจัย 

และกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ.๒๕๕๕ ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย

ก อ ง ทุ น วิ จั ย ข อ ง ค ณ ะ  พ . ศ .  ๒ ๕ ๕ ๕  แ ล ะ ข อ กํ า ห น ด ต า ม ป ร ะ ก า ศ ค ณ ะ ………………

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง ………………………..............ซ่ึงมีอยูในขณะท่ีทําสัญญานี้โดยตลอด และ

จะปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนดตามประกาศขางตนโดยเครงครัด และใหถือวาระเบียบและ

ประกาศดังกลาวขางตนเปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ดวย 

 ขอ ๖  ผูรับทุนจะตองรับผิดชอบแตโดยลําพังตอการละเมิดบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือสิทธิ

ใด ๆ ในทรัพยสินทางปญญาของบุคคลภายนอกซ่ึงผูรับทุนนํามาใชปฏิบัติงานวิจัยตามสัญญานี้ 

 ขอ ๗  ผูรับทุนจะทําการวิจัยดวยความวิริยะอุตสาหะใหสําเร็จไดผลสมความมุงหมายของผูให

ทุนหากมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงโครงการ หรือการขอขยายระยะเวลาดําเนินการ

วิจัย หรือรายละเอียดอ่ืนใดท่ีเปนสาระสําคัญในโครงการ ผูรับทุนจะตองทําคําเสนอขออนุมัติพรอม

คําอธิบายเหตุผลไปยังผูใหทุน 

 ผูใหทุนจะตองพิจารณาและแจงผลไปยังผูรับทุนภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับคําเสนอขอ

อนุมัติตามวรรคกอน 
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 ขอ ๘  ในระหวางดําเนินโครงการตามสัญญานี้ หากมีปญหาใด ๆ อันอาจเปนอุปสรรคในการ

ดําเนินการตามโครงการใหสําเร็จลุลวงไปเกิดข้ึน  ผูรับทุนจะตองแจงเปนหนังสือใหผูใหทุนไดทราบ

ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีทราบถึงปญหาดังกลาว เพ่ือรวมพิจารณาหาแนวทางแกปญหาตอไป 

 ขอ ๙  ทรัพยสินทางปญญาของผลงานวิจัยท่ีไดรับการอุดหนุนใหทุนตามสัญญานี้ 

-  การจัดพิมพหรือเผยแพรผลงานวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยคณะ

..........................มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะตองระบุวาเปนผลงานท่ีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก

กองทุนวิจัยคณะ.....................มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ ....................... 

-  หากผูรับทุนประสงคจะนําผลงานวิจัยหรือผลงานสิ่งประดิษฐ ท่ีไดรับทุนสนับสนุนจาก

กองทุนวิจัยคณะ.............................. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไปยื่นจดสิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร ให

ยื่นผานสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  โดยใหเปนไปตาม

ระ เบี ย บมหาวิ ทย าลั ย ธ ร รมศาสตร  ว า ด ว ย กา รจั ด กา รด านทรั พย สิ นทา งปญญาขอ ง

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 ฉบับท่ีเหลือใหเก็บไวท่ีคณะ…………………………. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ท้ังนี้คูสัญญาท้ัง

สองฝายไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอดแลวจึงไดลงลายมือชื่อตอหนาพยานไวเปน

หลักฐาน 

 

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

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

           คณะ/ผูอํานวยการสํานัก-สถาบัน........................... 
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   ลงชื่อ……………………………………..…………......……ผูรับทุน 

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

        หัวหนาโครงการวิจัย 

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

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

                          ผูรวมวิจยั 

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

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

                                                  ผูรวมวิจัย 

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

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

                                                  ผูรวมวิจัย 

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

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

                                                  ผูรวมวิจัย 

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

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

 

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

                                                         (.............................................................................) 
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5.2.3  สัญญารับทุนวิจัยประเภทวิจัยสถาบัน 

กองทุนวิจัยคณะ............................................ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 สัญญาเลขท่ี................... 

สัญญานี้ทําข้ึน ณ คณะ………………… มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เม่ือวันท่ี      เดือน..............

พ.ศ.๒    ๕   ระหวาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดย                                   

ตําแหนง                                   ผูรับมอบอํานาจจากอธิการบดี ซ่ึงตอไปในสัญญา

นี้เรียกวา “ผูใหทุน” ฝายหนึ่ง กับ      ซ่ึ งต อ ไป ในสัญญานี้ เ รี ยกว า 

“ผูรับทุน” อีกฝายหนึ่ง คูสัญญาท้ังสองฝายตกลงกัน มีขอความดังตอไปนี้ 

ขอ ๑. ผูใหทุนตกลงใหทุนอุดหนุนการวิจัยแกผูรับทุน และผูรับทุนตกลงรับดําเนินการและรับ

ทุนอุดหนุนการวิจัย เพ่ือดําเนินโครงการประเภทวิจัยสถาบัน ประจําปงบประมาณ                  เพ่ือ

วิจัยในหัวขอตอไปนี้ 

(ภาษาไทย)    

  

(ภาษาอังกฤษ)    

  

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

บาท  (                                 ) มีระยะเวลาดําเนินการ                ป นับตั้งแตวันท่ีลงนามใน

สัญญา 

ขอ ๒. ผูใหทุนตกลงจะแบงจายเงินอุดหนุนโครงการแกผูรับทุนเปนงวดๆ ตามกฎเกณฑท่ี

กําหนดไวในระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ.๒๕๕๕  ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

งวดท่ี ๑ จํานวนเงินรอยละ ๔๐ ของเงินอุดหนุนโครงการท่ีไดรับอนุมัติ คิดเปนเงิน………….

บาท (                                        ) จะจายใหเม่ือผูรับทุนทําสัญญารับทุนกับคณะ 

งวดท่ี ๒ เปนจํานวนเงินรอยละ ๔๐ ของเงินอุดหนุนโครงการท่ีไดรับอนุมัติ คิดเปนเงิน

................บาท (                                        ) จะจายเม่ือผูรับทุนรายงานความกาวหนาวาได

รวบรวมขอมูลครบถวนแลว และกําลังอยูในข้ันตอนการเขียนรายงานผลงานวิจัย 

งวดท่ี ๓ เปนจํานวนเงินรอยละ ๒๐ ของเงินอุดหนุนโครงการท่ีไดรับอนุมัติ คิดเปนเงิน

.................บาท (                                       ) จะจายเม่ือผูรับทุนสงรายงานผลงานวิจัยฉบับ
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สมบูรณ สื่อบันทึกรายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ (CD) บทสังเคราะหความรูจากงานวิจัย และ

บทสรุปผลงานวิจัยสําหรับผูบริหาร เพ่ือประโยชนเก่ียวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

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 ของ

ระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัติ 

ขอ ๕. ผูรับทุนทราบและเขาใจระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการบริหารงานวิจัย 

และกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ.๒๕๕๕ ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย

กองทุนวิจัยของคณะ พ.ศ. ๒๕๕๕ และขอกําหนดตามประกาศคณะ  

เรื่อง  ซ่ึงมีอยูในขณะท่ีทําสัญญานี้โดยตลอด และ

จะปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนดตามประกาศขางตนโดยเครงครัด และใหถือวาระเบียบและ

ประกาศดังกลาวขางตนเปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ดวย 

ขอ ๖. ผูรับทุนจะตองรับผิดชอบแตโดยลําพังตอการละเมิดบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือสิทธิ

ใดๆในทรัพยสินทางปญญาของบุคคลภายนอกซ่ึงผูรับทุนนํามาใชปฏิบัติงานวิจัยตามสัญญานี้ 

ขอ ๗. ผูรับทุนจะทําการวิจัยดวยความวิริยะอุตสาหะใหสําเร็จไดผลสมความมุงหมายของผูให

ทุนหากมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงโครงการ หรือการขอขยายระยะเวลาดําเนินการ

วิจัย หรือรายละเอียดอ่ืนใดท่ีเปนสาระสําคัญในโครงการ ผูรับทุนจะตองทําคําเสนอขออนุมัติพรอม

คําอธิบาย เหตุผลไปยังผูใหทุน 

 ผูใหทุนจะตองพิจารณาและแจงผลไปยังผูรับทุนภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับคําเสนอขอ

อนุมัติตามวรรคกอน 
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ขอ ๘. ในระหวางดําเนินโครงการตามสัญญานี้ หากมีปญหาใดๆ อันอาจเปนอุปสรรคในการ

ดําเนินการตามโครงการใหสําเร็จลุลวงไปเกิดข้ึน ผูรับทุนจะตองแจงเปนหนังสือใหผูใหทุนไดทราบ

ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีทราบถึงปญหาดังกลาว เพ่ือรวมพิจารณาหาแนวทางแกปญหาตอไป 

ขอ ๙. ทรัพยสินทางปญญาของผลงานวิจัยท่ีไดรับการอุดหนุนใหทุนตามสัญญานี้  

-  การจัดพิมพหรื อ เผยแพรผลงานวิ จัย ท่ี ได รั บ ทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจั ย

คณะ……………………….มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะตองระบุวาเปนผลงานท่ีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย

จากกองทุนวิจัยคณะ…………………มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ    

-  หากผูรับทุนประสงคจะนําผลงานวิจัยหรือผลงานสิ่งประดิษฐ ท่ีไดรับทุนสนับสนุนจาก

กองทุนวิจัยคณะ………………………. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไปยื่นจดสิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตรใหยื่น

ผานสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  โดยใหเปนไปตาม

ระ เบี ย บมหาวิ ทย าลั ย ธ ร รมศาสตร  ว า ด ว ย กา รจั ด กา รด านทรั พย สิ นทา งปญญาขอ ง

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 

และอีกสองฉบับท่ีเหลือใหเก็บไวท่ีคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ท้ังนี้คูสัญญาท้ังสองฝาย

ไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอดแลวจึงไดลงลายมือชื่อตอหนาพยานไวเปนหลักฐาน 

หนังสือสัญญานี้ทําข้ึนไว ๓ ฉบับ โดยมีขอความตรงกันทุกประการ ใหผูรับทุนเก็บไวหนึ่งฉบับ 

และอีก ๒ ฉบับท่ีเหลือใหเก็บไวท่ีคณะ…………………………. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ท้ังนี้คูสัญญาท้ัง

สองฝายไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอดแลวจึงไดลงลายมือชื่อตอหนาพยานไวเปน

หลักฐาน 

 

     ลงชื่อ…………………………….………….……….…….…..ผูใหทุน 
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               (                  .................                        ) 

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

    

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

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

        หัวหนาโครงการวิจัย  

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

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

                          ผูรวมวิจยั 

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

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

                                                  ผูรวมวิจัย 

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

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

                                                  ผูรวมวิจัย 

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

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

                                                  ผูรวมวิจัย 

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

                                            (.............................................................................) 
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                                              ลงชื่อ…………………………………..…………………..….พยาน 

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

 

5.2.4  สัญญารับทุนวิจัยประเภทวิจัยพัฒนาส่ิงประดิษฐ 

กองทุนวิจัยคณะ............................. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

สัญญาท่ี.....................                    

สัญญานี้ทําข้ึน ณ คณะ………………… มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เม่ือวันท่ี      เดือน            

พ.ศ.๒    ๕   ระหวาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดย                                  

ตําแหนง                                   ผูรับมอบอํานาจจากอธิการบดี ซ่ึงตอไปในสัญญา

นี้เรียกวา “ผูใหทุน” ฝายหนึ่ง กับ      ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับทุน” 

อีกฝายหนึ่ง คูสัญญาท้ังสองฝายตกลงกัน มีขอความดังตอไปนี้ 

 

ขอ ๑. ผูใหทุนตกลงใหทุนอุดหนุนการวิจัยแกผูรับทุน และผูรับทุนตกลงรับดําเนินการและรับ

ทุนอุดหนุนการวิจัย เพ่ือดําเนินโครงการประเภทวิจัยเพ่ือพัฒนาสิ่งประดิษฐ ประจําปงบประมาณ                  

เพ่ือวิจัยในหัวขอตอไปนี้ 

(ภาษาไทย)    

  

(ภาษาอังกฤษ)    

  

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

บาท (                                         ) มีระยะเวลาดําเนินการ                ป นับตั้งแตวันท่ีลงนาม

ในสัญญา 

ขอ ๒. ผูใหทุนตกลงจะแบงจายเงินอุดหนุนโครงการแกผูรับทุนเปนงวดๆ ตามกฎเกณฑท่ี

กําหนดไวในระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ.๒๕๕๕  ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
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งวดท่ี ๑ จํานวนเงินรอยละ ๖๐ ของเงินอุดหนุนโครงการท่ีไดรับอนุมัติ คิดเปนเงิน……………..

บาท (                                        ) จะจายใหเม่ือผูรับทุนทําสัญญารับทุนกับคณะ 

งวดท่ี ๒ เปนจํานวนเงินรอยละ ๒๐ ของเงินอุดหนุนโครงการท่ีไดรับอนุมัติ คิดเปนเงิน

..............บาท (                                        ) จะจายเม่ือผูรับทุนรายงานความกาวหนาวารวบรวม

ขอมูลในการออกแบบสิ่งประดิษฐเสร็จเรียบรอยแลว และกําลังอยูในข้ันตอนการเขียนรายงาน

ผลการวิจัย 

งวดท่ี ๓ เปนจํานวนเงินรอยละ ๒๐ ของเงินอุดหนุนโครงการท่ีไดรับอนุมัติ คิดเปนเงิน

...................บาท (                                       ) จะจายเม่ือผูประดิษฐสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ

และผลงานการประดิษฐ  สื่อบันทึกรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ (CD) และบทสังเคราะหความรูจาก

งานวิจัยเรียบรอยแลว  

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 

ในกรณีท่ีมีเหตุผลจําเปนทําใหไมสามารถสงรายวิจัยฉบับสมบูรณภายในกําหนดเวลาตาม

สัญญาผูรับทุนอาจยื่นคําขอขยายระยะเวลาตอผูใหทุนกอนครบกําหนดเวลาตามสัญญาไมนอยกวา ๑ 

เดือน พรอมกับเสนอรายงานความกาวหนา 

การขยายระยะเวลาตามวรรคกอน จะขอขยายไดไมเกิน ๒ ครั้งๆ ละไมเกิน ๑ ใน ๓ ของ

ระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัติ 
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ขอ ๕. ผูรับทุนทราบและเขาใจระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการบริหารงานวิจัย 

และกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ.๒๕๕๕ ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย

กองทุนวิจัยของคณะ พ.ศ. ๒๕๕๕ และขอกําหนดตามประกาศคณะ  

เรื่อง  ซ่ึงมีอยูในขณะท่ีทําสัญญานี้โดยตลอด และ

จะปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนดตามประกาศขางตนโดยเครงครัด และใหถือวาระเบียบและ

ประกาศดังกลาวขางตนเปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ดวย 

ขอ ๖. ผูรับทุนจะตองรับผิดชอบแตโดยลําพังตอการละเมิดบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือสิทธิ

ใดๆในทรัพยสินทางปญญาของบุคคลภายนอกซ่ึงผูรับทุนนํามาใชปฏิบัติงานวิจัยตามสัญญานี้ 

ขอ ๗. ผูรับทุนจะทําการวิจัยดวยความวิริยะอุตสาหะใหสําเร็จไดผลสมความมุงหมายของผูให

ทุนหากมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงโครงการ หรือการขอขยายระยะเวลาดําเนินการ

วิจัย หรือรายละเอียดอ่ืนใดท่ีเปนสาระสําคัญในโครงการ ผูรับทุนจะตองทําคําเสนอขออนุมัติพรอม

คําอธิบาย เหตุผลไปยังผูใหทุน 

ผูใหทุนจะตองพิจารณาและแจงผลไปยังผูรับทุนภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับคําเสนอขอ

อนุมัติตามวรรคกอน 

ขอ ๘. ในระหวางดําเนินโครงการตามสัญญานี้ หากมีปญหาใดๆ อันอาจเปนอุปสรรคในการ

ดําเนินการตามโครงการใหสําเร็จลุลวงไปเกิดข้ึน ผูรับทุนจะตองแจงเปนหนังสือใหผูใหทุนไดทราบ

ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีทราบถึงปญหาดังกลาว เพ่ือรวมพิจารณาหาแนวทางแกปญหาตอไป 

ขอ ๙. ทรัพยสินทางปญญาของผลงานวิจัยท่ีไดรับการอุดหนุนใหทุนตามสัญญานี้  

-  การจัดพิมพหรื อ เผยแพรผลงานวิ จัย ท่ี ได รั บ ทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจั ย

คณะ……………………….มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะตองระบุวาเปนผลงานท่ีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย

จากกองทุนวิจัยคณะ…………………มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ    

 

-  หากผูรับทุนประสงคจะนําผลงานวิจัยหรือผลงานสิ่งประดิษฐ ท่ีไดรับทุนสนับสนุนจาก

กองทุนวิจัยคณะ………………………. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไปยื่นจดสิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร ให

ยื่นผานสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  โดยใหเปนไปตาม

ระ เบี ย บมหาวิ ทย าลั ย ธ ร รมศาสตร  ว า ด ว ย กา รจั ด กา รด านทรั พย สิ นทา งปญญาขอ ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ขอ ๑๐. ในกรณีท่ีผูรับทุนละท้ิงโครงการ หรือไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่ง ผูใหทุนจะมี

หนังสือแจงใหผูรับทุนทราบโดยจะกําหนดระยะเวลาพอสมควรเพ่ือใหผูรับทุนปฏิบัติใหถูกตองตาม

สัญญา หากผูรับทุนไมปฏิบัติตามระยะเวลาท่ีกําหนดดังกลาว ผูใหทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที ใน
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กรณีดังกลาวผูรับทุนจะตองชดใชคืนเงินทุนท้ังหมด หรือบางสวนตามท่ีผูใหทุนเห็นสมควร รวมท้ังดอก

ผลท่ีเกิดจากเงินทุนนั้น ตลอดจนอุปกรณการวิจัยท้ังหมดแกผูใหทุนภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีผูใหทุน

ไดแจงหนังสือใหผูรับทุนทราบ 

ในกรณีผูรับทุนไมสามารถดําเนินการวิจัยตามโครงการตอไปได หรือไมอาจทําใหแลวเสร็จได 

และประสงคจะขอยุติการวิจัยตามโครงการท่ีไดรับทุน ผูรับทุนตองยื่นคํารองตอผูใหทุน และตอง

ดําเนินการรวมท้ังรับผิดตามความในวรรคกอนดวย 

หนังสือสัญญานี้ทําข้ึนไว ๓ ฉบับ โดยมีขอความตรงกันทุกประการ ใหผูรับทุนเก็บไวหนึ่งฉบับ 

และอีก ๒ ฉบับท่ีเหลือใหเก็บไวท่ีคณะ…………………………. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ท้ังนี้คูสัญญาท้ัง

สองฝายไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอดแลวจึงไดลงลายมือชื่อตอหนาพยานไวเปน

หลักฐาน 

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

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

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

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

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

        หัวหนาโครงการวิจัย 

  

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

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

                          ผูรวมวิจยั 

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

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

                                                  ผูรวมวิจัย 
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                                              ลงชื่อ…………………………………..……………………..……….…. 

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

                                                  ผูรวมวิจัย 

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

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

                                                  ผูรวมวิจัย 

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

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

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

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

  

5.3 หนังสือรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชประโยชน 

 

 

หนังสือรับรอง 

การนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชประโยชน  ในปงบประมาณ  25......... 

 

 

งานวิจัย/งานสรางสรรค  เรื่อง           

ผูวิจัย/ผูสรางสรรคผลงาน  ชื่อ – นามสกุล (ตําแหนงทางวิชาการ)     

                สังกัด          

แหลงทุนวิจัย         งบประมาณ               (โดยประมาณ) 

ลักษณะการนําไปใชประโยชน 

   การใชประโยชนเชิงวิชาการ โดยการ        

           

ผลท่ีไดรับ            
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   การใชประโยชนเชิงสาธารณะ โดยการ      

           

ผลท่ีไดรับ            

           

   การใชประโยชนเชิงนโยบายหรือ ระดับประเทศ โดยการ      

           

ผลท่ีไดรับ            

           

   การใชประโยชนเชิงพาณิชย โดยการ        

           

ผลท่ีไดรับ            

           

 

 

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

(     ) 

ผูรับรองการนําไปใชประโยชน 

 

หมายเหตุ   - ผูรับรองการนําไปใชประโยชนอาจเปนเจาของผลงาน/หัวหนาหนวยงาน/บุคคลท่ีนํา

ผลงานไปใช 

- ควรแนบหลักฐานการนําไปใชประโยชนดวย   
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คําอธิบาย 

•  งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธี

วิจัยท่ีเหมาะสมกับสาขาวิชาเพ่ือใหเกิดเปนองคความรูใหม หรือเปนการตอยอดองคความรูเดิม  

• งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ท่ีมีการศึกษา คนควา 

หรือแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนการแสดงความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองคความรูหรือ

วิธีการท่ีเปนประโยชนตอสาขาวิชา  หรือแสดงความเปนตนแบบตนความคิดของผลงาน หรือแสดง

ความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น  รวมท้ัง สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดาน

ศิลปกรรมและจิตรกรรม    

• การนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน  หมายถึง 

การมีหลักฐานแสดงวาไดมีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคหรือ

ขอเสนอแนะท่ีระบุไวในรายงานการวิจัยอยางถูกตอง และมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใชจน

กอใหเกิดประโยชนไดจริง ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัย และงานสรางสรรค มีดังนี้  

1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ เชน การใชประโยชนในการใหบริการวิชาการ (สอน/ 

บรรยาย/ ฝกอบรม)  การใชประโยชนในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน การเขียนตํารา 

แบบเรียน การใชประโยชนในดานการใหบริการ หรือ เปนงานวิจัยเพ่ือตอยอดโครงการวิจัย เปนตน 

2. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีสรางองคความรู

แกสาธารณชนในเรื่องตางๆ  เชน องคความรูในดานศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุข การบริหารจัดการ

สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ประชาธิปไตยภาคประชาชน วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจ

พอเพียง เปนตน คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของประชาชน อันเปนผลมาจากการนําขอความรูจากการวิจัยไปใช 

เปนสิ่งท่ีสะทอนถึงการนําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน  

3. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย หรือระดับประเทศ เชน งานวิจัยเชิงนโยบายไมวาจะ

เปนการนําผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเรื่องนั้น ๆ ไปเปนขอมูลสวนหนึ่งของการประกาศใชกฎหมาย หรือ

มาตรการตาง ๆ โดยองคกร หรือหนวยงานภาครัฐ และเอกชน 

4. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยและ/หรืองานสรางสรรคเพ่ือพัฒนา

สิ่งประดิษฐ หรือผลิตภัณฑซ่ึงกอใหเกิดรายไดตามมา    

 

ตัวอยางหลักฐานการนํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน 

•  หลักฐานท่ีแสดงผลดีท่ีเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมจากการนําสิ่งประดิษฐอันเปนผลจาก

งานวิจัย หรืองานสรางสรรคมาใชตามวัตถุประสงคของงานวิจัย เชน บันทึกซ่ึงแสดงระยะเวลาท่ี

สามารถลดไดในการปอกเปลือกกุง เม่ือนําเครื่องปอกเปลือกกุงซ่ึงเปนสิ่งประดิษฐจากการวิจัยไปใชงาน 

เปนตน  
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•  หลักฐานท่ีแสดงผลดีท่ีเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมจากการนํางานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

มาใชในการแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในงานวิจัย เชน ผลจากการ

สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ผลจากการสัมภาษณอาจารย บันทึก ผลการทดสอบวัดความรู/ทักษะของ

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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