












ลักษณะโครงการวิจัยที่เข้าข่ายต้องขอรับการพิจารณาทางด้านจริยธรรมการวิจัย 

 
1) จริยธรรมการวิจัยในคน 

1. การวิจัยทางคลินิกซึ่งเกี่ยวกับยาหรือเครื่องมือทางการแพทย์ 
2. การวิจัยเกี่ยวกับการตรวจและการรักษาทางรังสีวิทยา 
3. การวิจัยเกี่ยวกับวิธีการผ่าตัด 
4. การวิจัยที่ใช้สิ่งส่งตรวจต่างๆ จากร่างกายมนุษย ์
5. การศึกษาวิจัยจากเวชระเบียนที่วิธีการเก็บข้อมูลต้องมีความเช่ือมโยงและมีผลกระทบต่อบุคคล 
6. การวิจัยทางระบาดวิทยา 
7. การวิจัยที่หัวหน้าโครงการเป็น Health Care Provider และขั้นตอนการด าเนินการวิจัยมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ส่วนบุคคล ท าให้เกิดความเสี่ยงท่ีจะถูกฟ้องร้องตามกฎหมาย 
8. การวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หรือจิตวิทยา ที่ด าเนินการส ารวจ สัมภาษณ์ การสังเกตพฤติกรรม 

ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะและเป็นส่วนบุคคล 

หมายเหตุ 
1. ไม่รับพิจารณาโครงการวิจัยที่ผู้วิจัย/นักศึกษา ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลจากลุ่มตัวอย่างไปก่อนหน้าที่จะยื่นขอรับ 

การรับรอง 
2. โครงการวิจัยที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยจะต้องยื่นขอรับการรับรอง 
3. โครงการวิจัยที่ด าเนินการภายในมหาวิทยาลัย และ/หรือ มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย หรือใช้

ข้อมูลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมิใช่ข้อมูลสาธารณะและสามารถสืบไปถึงตัวบุคคลที่จะเป็นผู้เข้าร่วม 
การวิจัยได้ จะต้องยื่นขอรับการรับรอง 

4. โครงการวิจัยที่ผู้วิจัยหลักเป็นบุคคลภายนอก และต้องมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ประสานงาน/ 
ที่ปรึกษา หรือร่วมอยู่ในคณะวิจัย จะต้องยื่นขอรับการรับรอง 

5. กรณีโครงการวิจัยใดที่ไม่แน่ใจว่าต้องขอรับรองจริยธรรมหรือไม่  ขอให้ส่งมายังส านักงานคณะอนุกรรมการ
จริยธรรมฯ เพื่อให้ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาก่อน ถ้าเป็นโครงการประเภทที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องผ่าน
การพิจารณาจริยธรรม ส านักงานจะจัดท าจดหมายตอบกลับเพื่อเป็นหลักฐาน 

2) จรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
 โครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดย “งานทางวิทยาศาสตร์” หมายความว่า งานวิจัย งานทดสอบ 
งานผลิตชีววัตถุ งานสอน งานทดลอง การดัดแปลงพันธุกรรม การโคลนนิ่ง และการท าเซลล์ต้นก าเนิด ที่มีการด าเนินการต่อสัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘  

หมายเหตุ  
1. ไม่รับพิจารณาโครงการที่หัวหน้าโครงการไม่ผ่านการอบรมจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และไม่

มีใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
2. ไม่รับพิจารณาโครงการที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานกับสัตว์ไม่เคยผ่านการอบรมจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์ 
3. ผู้วิจัยที่สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์หากมีความประสงค์จะด าเนินการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องเสนอโครงการวิจัยให้คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณและติดตาม
โครงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิจารณาก่อนด าเนินการการใช้สัตว์ 
ผู้ วิจั ยที่มิได้สั งกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หากมีความประสงค์จะด า เนินการวิจัย ในสัตว์ภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องเสนอโครงการวิจัยให้คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณและติดตามโครงการเลี้ยงและ
ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิจารณาก่อนด าเนินการการใช้สัตว์ ทั้งนี้โครงการวิจัย
ดังกล่าว ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการที่ดูแลด้านการวิจัยในสัตว์ของหน่วยงานท่ีสังกัดแล้วเท่าน้ัน 
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3) ความปลอดภัยทางชีวภาพ 

1. มีการใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมด้วยวิธีสมัยใหม่ 
2. มีการใช้จุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส ไวรอยด์ รา ยีสต์ พรีออน หรือสิ่งมีชีวิตที่อาจก่อโรคในมนุษย์ พืช และสัตว์ 
3. มีการใช้สารคัดหลั่ง อวัยวะ หรือสิ่งส่งตรวจ ที่อาจมีการปนเปื้อนจุลินทรีย์ก่อโรค 
4. มีการใช้พิษจากสัตว์ 
5. มีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทดลองสารพันธุกรรม ได้แก่ อาร์เอ็นเอ (RNA) ดีเอ็นเอ 

(DNA) เช่น การเพิ่มจ านวนสารพันธุกรรมด้วยวิธี Polymerase chain reaction (PCR), การโคลนยีน (Gene 
cloning), การตัดต่อดีเอ็นเอ (Recombinant DNA technology) เป็นต้น 

6. มีการใช้เทคโนโลยีการเช่ือมเซลล์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ เช่น การเช่ือมต่อเซลล์จากสิ่งมีชีวิตสองชนิด 
การผลิตแอนติบอดีชนิดโมโนโคลนอล (Production of monoclonal antibody) 

7. เซลล์ไลน์ (Cell line) เนื่องจากการสั่งซื้อเซลล์จากหน่วยงาน ATCC จ าเป็นต้องมีใบรับรองความปลอดภัย 
ทางชีวภาพ เป็นต้น 

โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัยที่มีการทดสอบ ทดลองที่เกี่ยวข้องกับคน/ สัตว์ /เช้ือและพิษจากสัตว์ 
โดยเฉพาะด้านจริยธรรมการวิจัยในคนนั้น ถึงแม้ไม่มีการทดลองในคน แต่หากมีการใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์  
แบบสังเกตการณ์ที่ท ากับคนจะต้องเข้าสู่การรับรองด้วย ทั้งนี้หากผู้วิจัยไม่แน่ใจหรือมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลได้จาก
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้ 

1) คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัย มธ. ชุดที่ 1 (คณะแพทยศาสตร์)  โทร. (82) 7535  
2) คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัย มธ. ชุดที่ 2 (สายสังคมศาสตร์)    โทร. (82) 1804  
3) คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัย มธ. ชุดที่ 3 (สาขาวิทยาศาสตร์)   โทร. (82) 7373  
4) คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณและติดตามโครงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มธ.  โทร. (82) 7564 
5) คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มธ.  โทร. (82) 1805  



รายละเอียดโครงการ รายละเอียดการเปิดรับทนุ สรุปการเปลี่ยนแปลง 
ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม ่ ปีงบประมาณ 2560 (เกณฑ์เดิม) ปีงบประมาณ 2561 (เกณฑ์ใหม่)  
วงเงินสนับสนุน 30 ทุน ๆ ละไม่เกิน 200,000 บาท 30 ทุน ๆ ละไม่เกิน 200,000 บาท ใช้เกณฑ์เดิม 
ลักษณะโครงการ (1) จัดท าข้อเสนอเชิงหลักการ (Conceptual Paper) 

(2) จะต้องเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  
ในหัวข้อ“การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนวิจยั”  
(3) จัดท าข้อเสนอโครงการฉบบัเต็ม Full proposal ตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ ส่งมายังมหาวทิยาลัยภายใน 15 วันหลังจากทีไ่ด้รับ
การอบรม 

(1) จัดท าข้อเสนอเชิงหลักการ (Conceptual Paper) 
(2) จะต้องเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  
ในหัวข้อ“การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนวิจยั”  
(3) จัดท าข้อเสนอโครงการฉบบัเต็ม Full proposal ตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ส่งมายังมหาวิทยาลัย ผา่นระบบ
บริหารจัดการทุนวิจัยของมหาวทิยาลัย ภายใน 15 วันหลังจากที่
ได้รับการอบรม 

ใช้เกณฑ์ใหม่ 
โดยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่าน
ระบบบริหารจัดการทุนวิจยัของ
มหาวิทยาลยั 

การรายงานความก้าวหน้า 
และการส่งผลงานวิจยั 

(1) ผู้รับทนุจะต้องเสนอรายงานความก้าวหน้าของผลงานวิจัยเมือ่
ด าเนินการวิจยัครบก าหนดทุก 6 เดือน นับจากวนัท าสัญญาตาม
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยจะต้องแสดงถึงความส าเร็จของ
โครงการได้ตามแผนงานที่ไดรบัอนุมัติ มหาวิทยาลัยอาจติดตามหรือ
สอบถามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยได้ตามความเหมาะสม โดย
มหาวิทยาลยัอาจพิจารณาระงบัทุนสนับสนุนการวิจัยหากผู้รับทนุไม่มี
ความ ก้าวหน้าในการวิจัย  
(2) เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้น ให้ผูร้ับทุนจัดส่ง“รายงานการวิจยัฉบับร่าง”
ที่ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย เสนอตอ่
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยระดับคณะเพื่อสรรหาผู้ทรงคุณวฒุิ
ประเมินผลงานวิจัย หากมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขผลงานวิจัย 
หน่วยงานต้องแจ้งผู้วิจยัให้ปรับปรุง/แก้ไขและต้องผ่านความเห็นชอบ
จากที่ปรึกษาโครงการวิจัยให้เรียบร้อยก่อนจัดท าเปน็ “ผลงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ”์ 
 
 

(1) ผู้รับทนุจะต้องเสนอรายงานความก้าวหน้าของผลงานวิจัยเมือ่
ด าเนินการวิจยัครบก าหนดทุก 6 เดือน นับจากวนัท าสัญญาตาม
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยจะต้องแสดงถึงความส าเร็จ
ของโครงการได้ตามแผนงานทีไ่ดรับอนุมัติ มหาวิทยาลัยอาจ
ติดตามหรือสอบถามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยไดต้ามความ
เหมาะสม โดยมหาวทิยาลัยอาจพิจารณาระงบัทนุสนับสนุนการ
วิจัยหากผู้รับทนุไม่มีความ ก้าวหน้าในการวิจัย  
(2) เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้น ให้ผูร้ับทุนจัดส่ง “รายงานการวิจยั
ฉบับร่าง” ที่ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวจิัย 
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานวิจัยระดับคณะ เพื่อสรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ประเมินผล
งานวิจยั หากมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขผลงานวิจัย 
หน่วยงานต้องแจ้งผู้วิจยัให้ปรับปรุง/แก้ไขและต้องผ่านความ
เห็นชอบจากที่ปรึกษาโครงการวิจัยให้เรียบร้อยก่อนจัดท าเป็น 
“ผลงานวิจัยฉบบัสมบูรณ”์ 
 

ใช้เกณฑ์ใหม่ 
1. สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัยประเมินผล
งานวิจยั 
2. การปิดทุนจะต้องส่งหลักฐาน 
การยื่นตีพิมพ์(ในวารสารทาง
วิชาการ (Journal) ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากล Scopus หรือ 
วารสารวชิาการที่อยู่ในฐานข้อมลู 
TCI กลุ่มที่ 1  



รายละเอียดโครงการ รายละเอียดการเปิดรับทนุ สรุปการเปลี่ยนแปลง 
ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม ่ ปีงบประมาณ 2560 (เกณฑ์เดิม) ปีงบประมาณ 2561 (เกณฑ์ใหม่)  

(3) ผู้รับทนุจัดส่งผลงานวิจัยฉบบัสมบูรณ์ จ านวน 2 เล่ม (โดยท้าย
หน้าปกรายงานการวิจัยจะต้องระบุว่า งานวิจัยนีไ้ด้รับทนุสนับสนุนจาก
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560) บทความ
วิจัยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชดุ (Acknowledgement 
The authors gratefully acknowledge the financial support 
provided by Thammasat University under the TU New 
Research Scholar , Contract No. ..../2560) CD บันทึกข้อมูล
ผลงานวิจัย บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ บทความวิจัย
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ านวน 1 แผน่ และส่งหลักฐานการยื่น
ตีพิมพ์ (ในวารสารทางวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล
ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูลสากลได้แก่ 
Web of Science หรือฐานข้อมูลสากล Scopus หรือวารสารวิชาการ
ที่อยู่ในฐาน TCI หรือวารสารวิชาการที่ สกอ. ยอมรับ) หรือการยื่นจด
สิทธิบัตร-อนุสิทธิบตัร หรือบทความวิจัยทีไ่ด้น าเสนอแล้วในทีป่ระชุม
วิชาการในระดับนานาชาติ และได้รับการตีพิมพบ์ทความวิจัย (Full 
paper) ในรายการสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการ (Proceeding) หรือ
การได้รับรางวลัผลงานวิจัยระดบันานาชาติ มายังมหาวิทยาลัยเพื่อใช้
ประกอบการเบิกจ่ายเงินสนบัสนุนในงวดสุดทา้ย  
 ทั้งนี้ผู้ขอทุนจะต้องสง่บทความตีพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ทีไ่ด้มา
ภายหลังให้มหาวิทยาลัยทันทีนบัจากทีไ่ด้รับตน้ฉบับหรือ Electronic 
File จากส านักพิมพ์ เชน่กันในกรณียื่นจดสิทธบิัตร อนุสิทธบิัตร ผู้ขอ
ทุนจะต้องส่งต้นฉบับสิทธบิัตร อนุสิทธิบัตร 

(3) ผู้รับทนุจัดส่งผลงานวิจัยฉบบัสมบูรณ์ จ านวน 1 เล่ม (โดยท้าย
หน้าปกรายงานการวิจัยจะต้องระบุว่า งานวิจัยนีไ้ด้รับทนุ
สนับสนนุจากกองทุนวิจัยมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 
2561) บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด แผ่น
CD (บันทึกข้อมูลผลงานวจิัย บทคัดย่อภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ บทความวิจัยภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ) จ านวน 
1 แผ่น และบทความวจิัยพร้อมหลักฐานการตอบรับการยื่นตีพมิพ์ 
(ในวารสารทางวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล 
Scopus หรือ วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1) 
มายังมหาวิทยาลัยเพื่อใชป้ระกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนนุในงวด
สุดท้าย 
(4) การจัดพิมพ์ผลงานวิจัย และการน าผลงานวจิัยไปตีพิมพ์
เผยแพร่ ผู้รับทุนจะต้องระบุค าขอบคุณ กิตติกรรมประกาศว่า 
“คณะผู้วิจัย (ผูว้ิจัย) ขอขอบคุณทุนสนับสนนุการวิจัยจากกองทุน
วิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้ทุน “สนับสนนุนักวิจัยรุน่
ใหม่” ตามสัญญาเลขที่......./2561” และกรณี International 
Journal ให้ระบุค าขอบคุณ (Acknowledgement) ว่า “The 
authors gratefully acknowledge the financial support 
provided by Thammasat University under the TU New 
Research Scholar , Contract No. ..../2561)” 
       ทั้งนี้ผู้ขอทุนจะต้องสง่บทความตีพิมพ์ฉบบัสมบูรณ์ที่ได้มา
ภายหลังให้มหาวิทยาลัยทันทีนบัจากทีไ่ด้รับตน้ฉบับหรือ 
Electronic File จากส านักพิมพ์ 
 



รายละเอียดโครงการ รายละเอียดการเปิดรับทนุ สรุปการเปลี่ยนแปลง 
ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม ่ ปีงบประมาณ 2560 (เกณฑ์เดิม) ปีงบประมาณ 2561 (เกณฑ์ใหม่)  
การเบิกจ่าย 
เงินสนบัสนุนการวิจัย 

การเบิกจ่ายเงินสนับสนนุการวจิัย 
(1) การเบิกจ่ายเงินสมนาคุณผูวิ้จัย แบ่งเป็น 2 งวด 
- งวดที่ 1  เป็นจ านวนร้อยละ 50 ของทุนสนับสนนุการวิจัยทีไ่ด้รับ โดย
จ่ายให้เมื่อผู้รับทุนได้รบัอนุมัติขอ้เสนอโครงการวิจัย และจัดท าสัญญา
รับทุนกับมหาวทิยาลัย  

(1) -งวดที่ 2  เป็นจ านวนร้อยละ 50 ของทุนสนับสนุนการ
วิจัยที่ได้รับ โดยจ่ายให้เมื่อผู้รับทุนผ่านการอนุมัติผลงานวิจัย และส่ง
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ บทความวิจัย และส่งหลักฐานการยื่นตีพิมพ์
บทความวิจัยในวารสารวิชาการ หรือ การยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
หรือบทความวิจัยที่ ได้น าเสนอแล้วในที่ประชุมวิชาการในระดับ
นานาชาติ และได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย (Full paper) ในรายการ
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) หรือการได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ เรียบร้อยแล้ว 
(2) การเบิกจ่ายเงินสมนาคุณที่ปรึกษา 
เบิกจ่ายเงินสมนาคุณที่ปรึกษา ให้โครงการละไม่เกิน 20,000 บาท ตาม
ขนาดของโครงการวิจัย โดยแบ่งการเบิกจ่ายออกเป็น 2 งวด 
เช่นเดียวกับการเบิกจ่ายเงินสมนาคุณผู้วิจัย 

ทั้งนี้  ผู้วิจัยจะต้องเก็บหลักฐานการใช้จ่ายเงินทุนสนับสนุนการ
ด าเนินงานทุกรายการไว้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบในกรณีที่ถูกร้อง
ขอ 

 

การเบิกจ่ายเงินสนับสนนุการวจิัย 
(1) การเบิกจ่ายเงินสมนาคุณผูวิ้จัย แบ่งเป็น 2 งวด 
- งวดที่ 1  เป็นจ านวนร้อยละ 50 ของทุนสนับสนนุการวิจัยที่
ได้รับ โดยจ่ายให้เมื่อผู้รับทุนไดร้ับอนุมัติข้อเสนอโครงการวิจัย 
และจัดท าสัญญารับทนุกับมหาวิทยาลัย  
- งวดที่ 2  เป็นจ านวนร้อยละ 50 ของทุนสนับสนนุการวิจัยที่
ได้รับ โดยจ่ายให้เมื่อผู้รับทุนผ่านการอนุมัติผลงานวิจัย และส่งเล่ม
รายงานวิจัยฉบบัสมบูรณ์ บทคดัย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
อย่างละ 1 ชดุ แผ่นCD (บันทึกข้อมูลผลงานวิจัย บทคัดย่อ
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บทความวิจัยภาษาไทย หรือ
ภาษาอังกฤษ) จ านวน 1 แผ่น และบทความวิจัยพร้อมหลักฐาน
การตอบรับการยื่นตีพิมพ์ (ในวารสารทางวิชาการ (Journal) ที่
ปรากฏในฐานข้อมูลสากล Scopus หรือ วารสารวิชาการที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1) เรียบร้อยแล้ว 
(2) การเบิกจ่ายเงินสมนาคุณที่ปรึกษา 
เบิกจ่ายเงินสมนาคุณที่ปรึกษา ให้โครงการละไม่เกิน 20,000 บาท 
ตามขนาดของโครงการวิจัย โดยแบ่งการเบิกจ่ายออกเป็น 2 งวด 
เช่นเดียวกับการเบิกจ่ายเงินสมนาคุณผู้วิจัย 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะต้องเก็บหลักฐานการใช้จ่ายเงินทุนสนับสนุนการ
ด าเนินงานทุกรายการไว้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบในกรณีที่
ถูกร้องขอ 

ใช้เกณฑ์ใหม่ 
1. การเบิกเงินงวดที่ 2จะต้องสง่
หลักฐานการตอบรับการยื่นตีพมิพ์ 
(ในวารสารทางวิชาการ (Journal) 
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล 
Scopus หรือ วารสารวิชาการที่อยู่
ในฐานข้อมูล  
TCI กลุ่มที่ 1)  
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Flowchart 
การขอทนุสนบัสนนุงานวิจยั ส าหรบันกัวิจยัร ุน่ใหม ่

 

 
             ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนงานวิจัย ส าหรับนกัวิจัยรุ่นใหม่ 
 
    
   ผู้วิจัยส่งข้อเสนอเชิงหลกัการ 
   ตามแบบฟอร์มขอรับทุนวิจัย  
                                   ผ่านคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด 
 
 
   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและ 
   คุณสมบัติให้ตรงตามประกาศ 
 
 
 
 
            ตรงตามคุณสมบัติ   ไม่ตรงตามคุณสมบัติ  ส่งกลับไปยังหน่วยงาน/ 
               คณะต้นสังกัด 
 
        ฝ่ายวิจัยจัดอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ความรู้ส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ “เขียนโครงการอย่างไรให้ได้ทุน” 
 
 
   
 ผู้วิจัยเข้าร่วมการอบรมและรับฟังข้อเสนอแนะ 
            จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่มีความช านาญและเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา 
 
       
       ผู้วิจัยน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข  
และจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย ส่งฝ่ายวิจัยผ่านระบบ 
บริหารจัดการทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย ภายใน 15 วัน  
            หลังจากที่ได้รับการอบรม    
  
 
                       
มหาวิทยาลัยพิจารณา/ประกาศจัดสรรทุนวิจัย 
 
 
     ท าสัญญาและขออนุมัติเบิกจา่ยเงิน     
           งบประมาณตามระเบียบ 
 
 
 
โอนเงินเข้าบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ 
               มธ. ของผู้วิจัย 
 

**กรณีที่โครงการวิจัยท่ีขอรับทุน แต่มีเงื่อนไขที่ต้องผ่าน 
การพิจารณาจากคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัย   
ในคน/คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในสัตว์/คณะ 
อนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ ผู้วิจัยจะไม่ได้ 
ลงนามในสัญญาจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากคณะอนุ 
กรรมการดังกล่าวข้างต้น** 



เกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย 
จากเงินกองทุนวิจัยมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
1. หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตามอัตราที่ราชการและมหาวิทยาลัยก าหนด 

-  อัตราค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย  ตามอัตราวุฒิการศึกษา 
 วุฒิ ปวช.   9,400 บาท/เดือน วุฒิปริญญาโท  17,500 บาท/เดือน 
 วุฒิ ปวส.  11,500 บาท/เดือน วุฒิปริญญาเอก  21,000 บาท/เดือน 
 วุฒิปริญญาตรี  15,000 บาท/เดือน 
- ค่าจ้างคนงาน  ตามอัตราค่าจ้างขั้นต ่า 300 บาท/วัน 
(การสนับสนุนค่าจ้างชั วคราวไม่เกิน 20% ของวงเงินที ขอตั้งงบประมาณ โดยควรค่านึงถึงความเหมาะสม 
และความจ่าเป็นของโครงการวิจัย) 

2. หมวดค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนนักวิจัย  สามารถตั้งค่าตอบแทนนักวิจัยได้โครงการละ 1 คน ไม่เกิน 10,000 บาท ยกเว้น 

ทุนวิจัยทั วไปส่าหรับโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
- ค่าตอบแทนผู้วิเคราะห์แปรผล  อัตรา 5,000 – 30,000 บาท โดยค่านึงความยากง่ายของโปรแกรม 

การแปรผล, ในบางโครงการนักวิจัยควรเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง 
- ค่าตอบแทนผู้แปล/Edit บทความวิจัย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของโครงการ 

3. หมวดค่าใช้สอย 
- การเดินทางไปเก็บข้อมูลวิจัย ภายในประเทศ  สนับสนุนค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และที พัก ให้ใช้อัตรา

การใช้จ่ายเดินทางไปราชการและมหาวิทยาลัยก่าหนด 
- การเดินทางไปเก็บข้อมูล ณ ต่าง ประเทศ  นักวิจัยจะต้องชี้แจงเหตุผลและความจ่าเป็นในการไปเก็บ

ข้อมูลต่างประเทศ  โดยฝ่ายวิจัยจะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป  
- ค่าจัดท ารายงานและรูปเล่ม  (เป็นค่าจัดพิมพ์รายงาน, ค่าถ่ายส่าเนารายงาย, ค่าเข้าปก-เย็บเล่มรายงาน) 

ตามความเหมาะสม  ไม่เกิน 5,000 บาท/โครงการ 
- ค่าสาธารณูปโภค  (ค่าโทรศัพท์, ค่าไปรษณีย์ ฯลฯ) ตามความเหมาะสม และไม่เกิน 3,000 บาท/ปี 

4. หมวดค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุสารเคมี ขอให้นักวิจัยระบุชื อสารเคมีที ใช้ในการทดลองโดยสังเขปเพื อประกอบการพิจารณา 
- ค่าวัสดุสิ้นเปลืองและค่าวัสดุส านักงาน  ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความจ่าเป็นของโครงการ 

รายการที่ไม่สามารถจัดท างบประมาณเพื่อเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัยได้ 
- ค่าครุภัณฑ์อื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ หรือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์  

หรือครุภัณฑ์ที ใช้ส่าหรับทอลองในห้องปฏิบัติการที จ่าเป็นและภายในคณะยังมีไม่เพียงพอ (ไม่เกิน 20% 
ของวงเงินที ขอตั้งงบประมาณ) 

- ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร 
- ค่าใช้จ่ายในการไปน าเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

 
หมายเหตุ:  การจัดท่างบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ระบุรายละเอียดที ชัดเจน และจัดท่างบประมาณใน 
แต่ละรายการไม่ซ้่าซ้อนกัน และมุ่งถึงความจ่าเป็นในการน่างบประมาณไปใช้จ่ายในโครงการวิจัยอย่างเหมาะสม 
และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  



 

ปฏิทนิกิจกรรมด้านการสนับสนุนทุนวิจัย ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ประจ าปี พ.ศ. 2561 

มกราคม - ก ำหนด Theme กำรวจิัยประจ ำป ี2561 
   

กุมภาพันธ ์ - ทบทวน/ปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรสนับสนุนทุนวจิัย 

  - ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนวจิัย มธ. 
   

มนีาคม - ประกำศผลกำรสนับสนุนเงินกองทุนวจิัยของคณะ 

  - ประกำศเปิดรับข้อเสนอกำรวิจัยทุนตำมประเด็นกำรวิจัย มธ. 

  - ประกำศเปิดรับข้อเสนอกำรวิจัยทุนวจิัยท่ัวไปส ำหรับอำจำรย์/บุคลำกรทำงกำรวจิัย 

  - ประกำศเปิดรับข้อเสนอกำรวิจัยทุนวจิัยท่ัวไปส ำหรับนักศกึษำระดับบัณฑิตศกึษำ 

  - ประกำศเปิดรับ Conceptual Paper ทุนวจิัยส ำหรับนักวจิัยรุ่นใหม่ 

  - ประกำศเปิดรับข้อเสนอกำรวิจัยทุนวจิัยเพื่อพัฒนำสิ่งประดิษฐ์ 

  - ประกำศเปิดรับข้อเสนอกำรวิจัยทุนวจิัยสถำบัน 

  - เสนอปรับแก้ไขระเบียบกองทุนวจิัย มธ. และ ระเบียบ COE 
   

เมษายน - ปิดรับ Conceptual Paper ทุนวจิัยส ำหรับนักวจิัยรุ่นใหม่ 

  

 

ปิดรับข้อเสนอกำรวจิัยท่ัวไปส ำหรับส ำหรับนักศกึษำระดับบัณฑิตศกึษำ 

  - อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควำมรู้ส ำหรับนักวจิัยรุ่นใหม่ "เขียนโครงกำรอยำ่งไรใหไ้ด้ทุน" 

  - อบรม "กำรเสนอโครงกำรผำ่นระบบบริหำรจัดกำรวจิัย มธ. (ระบบ Online)" 
   

พฤษภาคม - ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนวจิัย มธ. 

  - ประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำทุนวจิัยและส่งเสริมกำรวจิัย 

  - ประกำศผลกำรจัดสรรทุนวจิัยท่ัวไปส ำหรับนักศกึษำระดับบัณฑิตศกึษำ 

 - ปิดรับข้อเสนอกำรวจิัยท่ัวไปส ำหรับอำจำรย์/บุคลำกรทำงกำรวจิัย 

  - ปิดรับกำรยื่นข้อเสนอโครงกำรวจิัยผ่ำนระบบ Online ของทุนส ำหรับนักวจิัยรุ่นใหม่ 

  - ประกำศเปิดรับข้อเสนอโครงกำรวจิัยทุนท่ัวไปประเภท Fast Track (ทุนประเภทใหม)่ 

  - ประกำศเปิดรับข้อเสนอโครงกำรวจิัยท่ัวไปประเภททุนร่วมภำคอุตสำหกรรม (ทุนประเภทใหม)่ 

 - ปิดรับข้อเสนอโครงกำรวจิัยของทุนวจิัยเพื่อพัฒนำสิ่งประดิษฐ์ 

 - ปิดรับข้อเสนอโครงกำรวจิัยของทุนวจิัยสถำบัน 

  - จัดประชุมกำรจัดท ำแผนงบประมำณบูรณำกำรกำรวจิัย ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

 - ปิดรับข้อเสนอโครงกำรวจิัยของทุนตำมประเด็นกำรวิจัย มธ. 
   

มถิุนายน - ประกำศผลกำรจัดสรรทุนส ำหรับอำจำรย์/บุคลำกรทำงกำรวจิัย 

  - ประกำศผลกำรจัดสรรทุนส ำหรับนักวจิัยรุ่นใหม่ 

 - ประกำศผลกำรจัดสรรทุนตำมประเด็นกำรวิจัย มธ. 

  - ประกำศเปิดรับแผนงำนวิจัยส ำหรับเสนอของบบูรณำกำรวจิัย ประจ ำป ี2563 

  - ประกำศเปิดรับ COE เพิ่มเตมิ 
   

 



ปฏิทนิกิจกรรมด้านการสนับสนุนทุนวิจัย ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ประจ าปี พ.ศ. 2561 

กรกฎาคม - ปิดรับข้อเสนอโครงกำรวจิัยทุนท่ัวไปประเภท Fast Track (ทุนประเภทใหม)่ 

  - ปิดรับข้อเสนอโครงกำรวจิัยท่ัวไปประเภททุนร่วมภำคอุตสำหกรรม (ทุนประเภทใหม)่ 

  - ปิดรับค ำขอจัดตั้ง COE 
   

สิงหาคม - ฝ่ำยวิจัยเข้ำร่วม Defend งบประมำณบูรณำกำรประจ ำป ี2562 ตอ่คณะกรรมำธิกำรงบประมำณ 

  - แจ้งรำยช่ือโครงกำรวจิัยท่ีได้เข้ำข่ำยกำรได้รับทุนวจิัยบูรณำกำร ประจ ำป ี2562  

  

 

(อย่ำงไม่เป็นทำงกำรเพื่อประกอบกำรจัดท ำข้อเสนอโครงกำรเพื่อเสนอของบประมำณปี 2563)  

  - ปิดรับแผนงำนวิจัยและข้อเสนอโครงกำรวจิัยส ำหรับเสนอของบบูรณำกำรประจ ำปงีบประมำณ 2563 

  - ประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำทุนวจิัยและส่งเสริมกำรวจิัย 

  - ประกำสผลกำรจัดสรรทุนท่ัวไปประเภท Fast Track (ทุนประเภทใหม)่ 

  - ประกำสผลกำรจัดสรรทุนร่วมภำคอุตสำหกรรม 

  - ประกำศผลกำรจัดสรรทุนทุนวจิัยเพื่อพัฒนำสิ่งประดิษฐ์ 

 - ประกำศผลกำรจัดสรรทุนทุนวจิัยสถำบัน 

  - ประกำศรำยช่ือ COE ท่ีผ่ำนกำรพจิำรณำ/ท ำสัญญำ 
   

กันยายน - แจ้งผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขแผนงำนวจิัยและข้อเสนอโครงกำรวจิัยส ำหรับเสนอของบบูรณำกำร 

  

 

ประจ ำปงีบประมำณ 2563 ส ำหรับยื่นโครงกำรผ่ำนระบบ NRMS 

  - ปิดรับกำรลงขอ้มูลกำรเสนอของบประมำณโครงกำรบูรณำกำร ประจ ำป ี2563  

  

 

ของนักวิจัยผ่ำนระบบ NRMS 

  - ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนวจิัย 

  - ก ำหนด Theme กำรวจิัย ประจ ำป ี2562 
   

ตุลาคม - มหำวทิยำลัยน ำเสนอแผนงำนบรูณำกำร ประจ ำป ี2563 ในภำพรวม 

  

 

เสนอตอ่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 

  - ประกำศแผนกำรสนับสนุนกำรวจิัยจำกเงินกองทุนวจิัย ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

  - ประกำศผลกำรจัดสรรงบประมำณบูรณำกำร ประจ ำปงีบประมำณ 2562 
   

พฤศจิกายน - คณะ/หน่วยงำน รวบรวมขอ้เสนอโครงกำรวิจัยและเอกสำรประกอบกำรจัดท ำสัญญำรับทุน 

  

 

มำยังฝ่ำยวจิัย / ฝ่ำยวิจัยท ำสญัญำให้เมื่อเอกสำรครบถ้วน 

  - ฝ่ำยวิจัยขอตัง้เร่ืองเบิกจ่ำยงบประมำณบูรณำกำรด้ำนกำรวิจัย ประจ ำป ี2562  ไปยังกองคลัง 
   

ธันวาคม - ประกำศเปิดรับข้อเสนอโครงกำรวจิัยของทุนวจิัยประเภทตำ่งๆ ประจ ำป ี2562 
   

หมายเหต ุ - กำรเสนอขอทุนผู้วจิัยจะต้องเสนอผ่ำนคณะ/หน่วยงำนต้นสังกัด 

  -ระยะเวลำกำรปิดรับข้อเสนอโครงกำร เป็นระยะเวลำท่ีคณะ/หนว่ยงำนจะต้องรวบรวมขอ้เสนอโครงกำร

และเอกสำรประกอบส่งมำที่ฝ่ำยวิจัย ขอให้นักวจิัยสอบถำมระยะเวลำกำรสง่ข้อเสนอโครงกำรไปยัง

คณะที่ท่ำนสังกัดอกีครัง้ 

  - ก ำหนดกำรดังกลำ่วอำจมกีำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
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