ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจําปี งบประมาณ 2562

1

สรุปแนวทางการดำเนินงานด้านทุนวิจัย/รางวัล ประเภทต่างๆ ตามประกาศที่สืบเนื่องมาจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย และกองทุนวิจัย พ.ศ. 2561
ชื่อทุนสนับสนุน

งบประมาณสนับสนุน

การประเมิน
ข้อเสนอโครงการวิจัย

1 ทุนวิจัยทั่วไปสำหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา

ทุนละไม่เกิน 50,000 บาท

ได้รับอนุมัติโครงร่าง
วิทยานิพนธ์

2 ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่

ทุนละไม่เกิน 150,000 บาท
ค่าที่ปรึกษา
โครงการละไม่เกิน 20,000 บาท

ผลลัพท์ของการปิดทุน

ระยะเวลา

การดำเนินการเปิดรับทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2562
จำนวนทุน

thesis and 1 paper
accepted in TCI1/
Scopus

ระยะเวลาการ ช่วงเวลาการพิจารณา
เปิดรับ

ประกาศผล

ทำสัญญา/
ผู้รับผิดชอบ
ขออนุมัติเบิกจ่ายงวดที่
1

2 ปี

100 ทุน

1 พ.ย. 61 - 31 ก.พ. 62 - มี.ค. 62
ม.ค. 62

เม.ย. 62

พ.ค - มิ.ย. 62

ได้รับการรับรองจากที่ปรึกษา 1 paper accepted in
โครงการวิจัย
TCI1/Scopus

2 ปี

30 ทุน

(อบรม ต.ค. 61) ม.ค. 62 - ก.พ. 62
เปิดรับ
1 พ.ย. 61 - 28
ธ.ค. 61

มี.ค. 62

เม.ย. - พ.ค. 62

3 ทุนวิจัยทั่วไปประเภทกำหนด ทุนละไม่เกิน 1,000,000 บาท
หัวข้อ
ตามประเด็นการวิจัย มธ.
4 ทุนวิจัยทั่วไปสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 1) ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท
ใน มธ.
2) ทุนเกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่
เกิน 300,000 บาท

คณะส่งประเมินโดยผู้ทรง
คุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
2 ท่าน
คณะส่งประเมินโดยผู้ทรง
คุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
1 ท่าน

2 paper accepted in
Scopus

2 ปี

5 ทุน

1 พ.ย. 61 - 31 ก.พ. 62 - มี.ค. 62
ม.ค. 62

เม.ย. 62

พ.ค - มิ.ย. 62

1 paper accepted in
Scopus

2 ปี

60 ทุน

1 พ.ย. 61 - 31 ก.พ. 62 - มี.ค. 62
ม.ค. 62

เม.ย. 62

พ.ค - มิ.ย. 62

5 ทุนวิจัย Fast Track

ทุนละไม่เกิน 300,000 บาท

ผ่านความเห็นชอบจากคณะ
โดยไม่ต้องส่งประเมินจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ

1 paper accepted in
Scopus

2 ปี

20 ทุน

1 พ.ย. 61 - 28 ม.ค. 62 - ก.พ. 62
ธ.ค. 61

มี.ค. 62

เม.ย. - พ.ค. 62

สุปราณี
ปราชญ์รัตนะ
กวี 1817

6 ทุนพัฒนาสิ่งประดิษฐ์

ทุนละไม่เกิน 500,000 บาท

คณะส่งประเมินโดยผู้ทรง
1 patent or petty patent 2 ปี
คุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย submitted ประเมินโดย
1 ท่าน
ผูท้ รงคุณวุฒิ 2 ท่าน (ภายใน
1 ท่าน/คณะอนุกรรมการ
พิจารณาทุนวิจัย มธ. 1
ท่าน))

5 ทุน

1 พ.ย. 61 - 31 ก.พ. 62 - มี.ค. 62
ม.ค. 62

เม.ย. 62

พ.ค - มิ.ย. 62

สุปราณี
ปราชญ์รัตนะ
กวี 1817

7 ทุนวิจัยสถาบัน

ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท

คณะส่งประเมินโดยผู้ทรง
1 paper accepted in
คุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย TCI1
1 ท่าน

5 ทุน

1 พ.ย. 61 - 31 ก.พ. 62 - มี.ค. 62
ม.ค. 62

เม.ย. 62

พ.ค - มิ.ย. 62

สุปราณี
ปราชญ์รัตนะ
กวี 1817

1 ปี

1

ศิตกมล
วงษ์สมบูรณ์
1817
sitakamol@g
ศิตกมล
วงษ์สมบูรณ์
1817
ศิตกมล
วงษ์สมบูรณ์
1817
สุปราณี
ปราชญ์รัตนะ
กวี 1817

ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจําปี งบประมาณ 2562

ชื่อทุนสนับสนุน

งบประมาณสนับสนุน

การประเมิน
ข้อเสนอโครงการวิจัย

ผลลัพท์ของการปิดทุน

ระยะเวลา

การดำเนินการเปิดรับทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2562
จำนวนทุน

8 ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ 3 ปี แรก 1,000,000 บาท
ปีที่ 4 เป็นต้นไปร่วมทุน
ไม่เกิน1,500,000

พิจารณาโดยคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัยและกองทุน
วิจัย

9 ทุนแปลบทความ

10,000 บาท

พิจารณาโดยคณะอนุกรรมการ 1 paper submitted in
Scopus

10 รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

Q1-50,000 Q2-40,000
Q3-30,000 Q4-20,000 บาท

2

ประกาศผล

ทำสัญญา/
ผู้รับผิดชอบ
ขออนุมัติเบิกจ่ายงวดที่
1
เม.ย. - พ.ค. 62
ศิตกมล
วงษ์สมบูรณ์
1817

1 พ.ย. 61 - 28 ม.ค. 62 - ก.พ. 62
ธ.ค. 61

มี.ค. 62

ตามประกาศ 100 ทุน

ต.ค.61 - ส.ค.62 ต.ค.61 - ส.ค.62

ต.ค.61 - ส.ค.62 ต.ค.61 - ส.ค.62

พิจารณาโดยคณะอนุกรรมการ paper published in
Scopus

ตามประกาศ 320 รางวัล

ต.ค. 61 - มิ.ย.
62

(รอบที่ 1) มิ.ย. (รอบที่ 1) มิ.ย.62 (รอบ เอกธิดา
62 (รอบที่ 2) ที่ 2) ก.ย. 62
แดงปรก 1819
ก.ย. 62

11 รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 10,000 บาท

พิจารณาโดยคณะอนุกรรมการ paper published in
Scopus

ตามประกาศ 90 รางวัล

12 รางวัลเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ นานาชาติ 30,000
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
15,000
ในประเทศ 10,000

พิจารณาโดยคณะอนุกรรมการ ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ ตามประกาศ นานาชาติ 25
ทางศิลปะที่เป็นนวัตกรรม
รางวัล
ระหว่างประเทศ
15 รางวัล
ระดับชาติ 50
ล ล
พิจารณาโดยคณะอนุกรรมการ สิทธิบัตรการประดิษฐ์
ตามประกาศ รางวั
44 รางวั
สิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
อนุสิทธิบัตร
ในและต่างประเทศ
ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามประกาศ
ตามประกาศ 4 รางวัล
ภายนอกมหาวิทยาลัย 2 ท่าน

(รอบที่ 1) ม.ค. - มิ.ย.
62
(รอบที่ 2) มิ.ย. - ก.ย.
62
ต.ค. 61 - มิ.ย. (รอบที่ 1) ม.ค. - ก.พ.
62
62
(รอบที่ 2) มิ.ย. - ก.ค.
62
ต.ค.61 - ส.ค.62 ต.ค.61 - ส.ค.62

ต.ค.61 - ส.ค.62 ต.ค.61 - ส.ค.62

หทัยชนก
พึ่งศรี 1818

ต.ค.61 - ส.ค.62 ต.ค.61 - ส.ค.62

ต.ค.61 - ส.ค.62 ต.ค.61 - ส.ค.62

เอกธิดา
แดงปรก 1819

13 รางวัลจดสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร

14 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น 2562

สิทธิบัตรการประดิษฐ์
80,000/40,000
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
40,000/20,000
อนุสิทธิบัตร 40,000/20,000
100,000 บาท 4 สาขา

3 paper published in ตามประกาศ 3 ศูนย์
Scopus หรือ ยื่นจดสิทธิ
บัตร
อนุสิทธิบัตร หรือ ผลงาน
สร้างสรรค์ และ 3 Postgrad
student supervision ต่อปี
และ International
collaboration

ระยะเวลาการ ช่วงเวลาการพิจารณา
เปิดรับ

2

พ.ย.61

วิลาวัลย์
กางการ 1818

(รอบที่ 1) มิ.ย. (รอบที่ 1) มิ.ย.62 (รอบ เอกธิดา
62 (รอบที่ 2) ที่ 2) ก.ย. 62
แดงปรก 1819
ก.ย. 62

(รอบที่ 1) ก.พ. - มี.ค. ต.ค.62
62
(รอบที่ 2) ก.ค. - ส.ค.62

ต.ค. - พ.ย. 62

วิลาวัลย์
กางการ 1818

ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจําปี งบประมาณ 2562

ชื่อทุนสนับสนุน

15 Bualuang ASEAN Chair
Professorship

งบประมาณสนับสนุน

การประเมิน
ข้อเสนอโครงการวิจัย

1,500,000 บาท สำหรับ Full
พิจารณาโดยคณะกรรมการ
Professor ชาวไทยหรือต่างชาติ ที่
ปฏิบัติงานต่างประเทศ

16 Bualuang ASEAN Fellowship 500,000 บาท สำหรับอาจารย์/นัก พิจารณาโดยคณะกรรมการ
วิจัย ที่จบปริญญาเอกไม่น้อยกว่า 5
ปี ชาวไทยหรือต่างชาติ ที่ปฏิบัติงาน
ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ

ผลลัพท์ของการปิดทุน

ระยะเวลา
จำนวนทุน

3 paper accepted in
Scopus และ การบรรยาย
วิชาการ หรือ การจัดสัมมนา
หรือ การจัดประชุมวิชาการ
นานาชาติ

ภายใน 2 ปี 6 ทุน
โดยปฏิบัติ
งานที่ มธ.
6-12 โดย
แบ่งเป็นช่วง
ได้
1 paper accepted in
ภายใน 2 ปี 6 ทุน
Scopus และ การบรรยาย โดยปฏิบัติ
วิชาการ หรือ การจัดสัมมนา งานที่ มธ.
หรือ การจัดประชุมวิชาการ 6-12 โดย
นานาชาติ
แบ่งเป็นช่วง
ได้

หมายเหตุ
1. ผู้รับทุนและหัวหน้า CoE ต้องเสนอรายงานความก้าวหน้าทุกๆ 6 เดือน
2. การขยายเวลาของทุนวิจัย ขยายได้ 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 3 เดือน และจะต้องยื่นขออนุมัติขยายเวลาก่อนหมดเวลา 30 วัน
3. ทุนวิจัยทุกประเภทยกเว้นทุนวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ไม่ต้องประเมินผลโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

3

3

การดำเนินการเปิดรับทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2562
ระยะเวลาการ ช่วงเวลาการพิจารณา ประกาศผล
ทำสัญญา/
ผู้รับผิดชอบ
เปิดรับ
ขออนุมัติเบิกจ่ายงวดที่
1
ต.ค. 61-15 ม.ค. 16 ม.ค. - ก.พ. 62
62

ก.พ. 62

ตามสัญญา

ศิริวรรณ
สืบนุการณ์
ssiriwan@tu.a
c.th

ต.ค. 61-15 ม.ค. 16 ม.ค. - ก.พ. 62
62

ก.พ. 62

ตามสัญญา

ศิริวรรณ
สืบนุการณ์
ssiriwan@tu.a
c.th

การเปลี่ยนแปลงและการดำเนินงานกองทุนวิจัยส่วนงาน
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย
การเปลี่ยนแปลง
1. ให้มีการจัดตั้งกองทุนวิจัย (ชื่อส่วนงาน) เดิมชื่อ กองทุนวิจัยของคณะ (ข้อ 11)
2. ขยายวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยส่วนงาน กว้างขึ้น ตามวัตถุประสงค์ (ข้อ 11)
3. ดำเนินการจัดตั้ง คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย (ชื่อส่วนงาน) โดยกำหนดให้เลขานุการส่วนงานต้อง
เป็นกรรมการและเลขานุการ ของคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย และคณะกรรมการฯมีระยะเวลาตาม
วาระของผู้บริหาร (ข้อ 14)
การดำเนินงาน
ปฏิทินการดำเนินงาน/กิจกรรม
1. มหาวิทยาลัยแจ้งจัดสรรเงินอุดหนุนกองทุนวิจัยส่วนงานให้คณะ/
หน่วยงานทราบและจัดทำแผนการดำเนินงานกองทุนวิจัยส่วนงาน
2 คณะ/หน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน
กองทุนวิจัยส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
3. มหาวิทยาลัยดำเนินการโอนเงินอุดหนุนกองทุนวิจัยส่วนงานให้คณะ/
หน่
วยงาน วยงานดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย
4. คณะ/หน่
เงินกองทุนวิจัยส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1
5. คณะ/หน่วยงานดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย
เงินกองทุนวิจัยส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2

1

ระยะเวลา
ภายใน 15 พฤศจิกายน 2561
ภายใน 30 พฤศจิกายน 2561
ภายใน 31 มกราคม 2562
ภายใน 30 เมษายน 2562
ภายใน 31 ตุลาคม 2562

