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ประกาศคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

    เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจายเงินอดุหนุนการวิจัย การตีพิมพผลงานวิชาการ  

จากกองทุนวิจัยคณะเศรษฐศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

 เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย พ.ศ. 

๒๕๖๑ และเปนยกระดับผลงานวิจัยท้ังปริมาณและคุณภาพใหเปนที่ยอมรับสูงข้ึนทั้งในระดับชาติและระดับ

นานาชาติ 

  อาศัยอำนาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย พ.ศ.

๒๕๖๑ หมวด ๓ ทุนและรางวัลสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและสวนงาน วรรคสาม

หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรทุนและรางวัลตามวรรคหนึ่งของสวนงาน ใหเปนไปตามที่หัวหนาสวนงานโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัย (ชื่อสวนงาน) กำหนดโดยทำเปนประกาศสวนงาน คณบดีจึงกำหนด

หลักเกณฑและอัตราการจายเงินอุดหนุนการวิจัย การตีพิมพผลงานวิชาการ ไวดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศคณะเศรษฐศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจายเงินอุดหนุน

การวิจัย การตีพิมพผลงานวิชาการ จากกองทุนวิจัยคณะเศรษฐศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๔” 

 ขอ ๒ ประกาศนี้ใหมีผลใชบังคับถัดจากวันประกาศเปนตนไป  

 ขอ ๓ การจายเงนิตามประกาศน้ีใหเบิกจากกองทุนวิจัยคณะเศรษฐศาสตร 

 ขอ ๔ ใหยกเลิก “ประกาศคณะเศรษฐศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจายเงินอุดหนุนการวิจัย 

การตีพิมพผลงานวิชาการ จากกองทุนวิจัยคณะเศรษฐศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๒” ณ วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 ขอ ๕ ในประกาศนี้ 

 “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 “คณะ” หมายความวา คณะเศรษฐศาสตร 

 “คณบดี” หมายความวา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร 

 “กองทุนวิจัย” หมายความวา กองทุนวิจัยคณะเศรษฐศาสตร 

 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยคณะเศรษฐศาสตร  

 “อาจารยประจำ” หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงานเงินรายไดประเภทประจำสาย

วิชาการที่มีสญัญาจางมากกวา ๑ ป และใหหมายความรวมถึงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 “ผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ” หมายความวา ชาวตางประเทศที่คณะเศรษฐศาสตรทำสัญญาจางเปน

ผูเชี่ยวชาญ ทำหนาที่สอน วิจัย เขียนบทความทางวิชาการ และหนาที่อื่นที่คณะเศรษฐศาสตรมอบหมาย  

  



๒ 

 

 “เจาหนาที่” หมายความวา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน

มหาวิทยาลัย (คณะเศรษฐศาสตร)  

 “ผูขอรับทุน” หมายความวา อาจารยประจำ เจาหนาที่ที่ยื่นขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับเงินอุดหนุน

การวิจัย ตลอดจนการใหเงินอุดหนุนแกกลุมวิจัย  

 “กลุมวิจัย (Research Cluster)” หมายความวา กลุมนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมารวมกัน

ทำวิจัย เพ่ือตอบโจทยวิจัยเดียวกัน มีความมุงม่ันในการพัฒนา สรางนักวิจัยรุนใหม และสรางเครือขายงานวิจัย 

ใหแกคณะและมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ 

 “งานวิจัยพ้ืนฐาน (Basic Research)” หมายความวา การวิจัยทางวิชาการเพ่ือสรางองคความรูใหม 

หรือเพ่ือความเขาใจปรากฎการณทางเศรษฐกิจและสงัคม และเพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาเรื่องอ่ืน ๆ ตอไป 

 “งานวิจัยเชิงนโยบาย” หมายความวา งานวิจัยที่เก่ียวกับนโยบายเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ที่มี

ประโยชนตอการเรียนการสอนและการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

 “งานวิจัยเพ่ือการจัดสัมมนาวิชาการประจำป” หมายความวา งานวิจัยท่ีอาจารยไดจัดทำขึ้นเพ่ือ

นำเสนอในการจัดสัมมนาวิชาการประจำปของคณะ โดยจัดสม่ำเสมออยางตอเน่ืองจนกลายเปนประเพณีที่ให

โอกาสอาจารยไดมีสวนรวมในการนำเสนอผลงานวิจัยท่ีตอบปญหาที่สำคัญยิ่งตอการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ

ของประเทศ และเพ่ือเผยแพรความรูใหกับสาธารณชน  

 “งานวิจัยสถาบัน” หมายความวา งานวิจัยที่อาจารย เจาหนาที่ ไดจัดทำขึ้นเพ่ือศึกษา วิเคราะห ซึ่งเปน

ประโยชนตอการเรียนการสอน การบริหารงาน ของคณะเศรษฐศาสตร       

 “งานวิจัยสำหรับวาระพิเศษของคณะ” หมายความวา งานวิจัยที่มีวัตถุประสงคเพ่ือนำผลการศึกษามา

ผลิตเปนสื่อหรือสิ่งพิมพเนื่องในวาระโอกาสสำคัญตาง ๆ ของคณะ เชน วาระครบรอบการกอตั้งคณะ วาระ

ครบรอบเหตุการณสำคัญของคณะ หรือการรำลึกถึงบุคลากรสำคัญทานตาง ๆ เปนตน 

 “เงินสมทบการวิจัย” หมายความวา เงินท่ีจายสมทบใหแกผูขอรับทุนที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

หนวยงานหรือองคกรตางๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย 

 “เงินคาตอบแทนการตีพิมพผลงานวิชาการ” หมายความวา เงินที่จายใหแกผูขอรับคาตอบแทนที่เปน

เจาของผลงานวิชาการที่ไดรบัการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการนานาชาติ 
 

หมวด ๑ 

อำนาจหนาที่คณะกรรมการ 
 

ขอ ๖ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยคณะเศรษฐศาสตร ซึ่งประกอบดวย คณบดีเปนประธาน

กรรมการ รองคณบดีฝายวิจัย รองคณบดีฝายวิชาการ รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา ผูอำนวยการ

คณะทำงานวิจัย และผูอำนวยการศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตรหรือคณะทำงาน เปนกรรมการ เลขานุการ

คณะเศรษฐศาสตร เปนกรรมการและเลขานุการ และใหเจาหนาท่ีที่ไดรับมอบหมายจากคณะใหรับผิดชอบงาน

ดานวิจัยและผลงานวิชาการ เปนผูชวยเลขานุการ 
 

กรรมการตามวรรคหนึ่งใหมีวาระการดำรงตำแหนงตามวาระของคณบดีผูที่แตงต้ัง 



๓ 

 

ขอ ๗ ใหคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยคณะเศรษฐศาสตร มีอำนาจหนาที่ ดังนี้ 

(๑) กำหนด เปาหมาย และแนวทางการบริหารงานวิจัยคณะเศรษฐศาสตรใหสอดคลองกับเปาหมาย

และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

(๒) จัดทำงบประมาณและพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือเปนคาใชจายของกองทุน 

(๓) พิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการทำการวิจัย งานสรางสรรค นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐตามท่ีคณะ

กำหนด  

(๔) พิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการตีพิมพหรือเผยแพรผลงานวิจัย งานสรางสรรค นวัตกรรม หรือ

สิ่งประดิษฐ หรือบทความทางวิชาการตามที่คณะกำหนด 

(๕) พิจารณาการจัดตั้ง กำกับดูแล และยุบเลิกหนวยวิจัยเฉพาะทางหรือศูนยวิจัยเฉพาะดาน 

(๖) ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานกองทุนวิจัย เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ

บริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

(๗) แตงตั้ งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาดำเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุนวิจัยคณะ

เศรษฐศาสตร 

(๘) ปฎิบัติหนาที่อ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการสนับสนุนงานวิจัยตามที่คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและ

กองทุนวิจัย มอบหมาย 
 

หมวด ๒ 

กลุมวิจัย (Research Cluster)  
 

 ขอ ๘ กลุมวิจัยที่จะไดรบัการอนุมัติจัดตั้งและไดรับเงนิอุดหนุนการดำเนินงาน จะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

 (๑) กลุมนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมารวมกันทำวิจัยไมนอยกวา ๓ คนขึ้นไป เพ่ือตอบโจทย

กลุมงานวิจัยเดียวกัน มีความมุงม่ันในการพัฒนา สรางนักวิจัยรุนใหมและสรางเครือขายงานวิจัยใหแกคณะ 

และมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาความเปนเลิศในระดับสากล หรือ มีโครงสรางการบริหารภายในประกอบดวย

อาจารยเปนหัวหนาหนวย ๑ คน และมีอาจารยหรือนักวิจัยปฏิบัติงานอีกอยางนอย ๒ คน 

 (๒) หัวหนากลุมวิจัยตองมีผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ที่ไดรบัการตีพิมพหรือเผยแพร และเปนท่ียอมรับ

ในวงวิชาการของสาขาเศรษฐศาสตรอยางนอยในระดับประเทศมาแลวไมนอยกวา ๒ ป  

 (๓) หัวหนากลุมวิจัยตองมีแผนงานการวิจัย หรือการสรางผลงานใหม ๆ เปนรายปอยางตอเนื่องในรูป

แผนงานอยางนอย ๓ ป ซึ่งมีความสอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี หรือระดับ

บัณฑติศกึษา หรือสอดคลองกับนโยบายและแนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

 (๔) หัวหนากลุมวิจัยสามารถเปนสมาชิกของกลุมวิจัยอื่นได แตตองไมทำหนาที่เปนผูบริหารของกลุม

วิจัยอื่น ทั้งนี้ ใหมีการจัดสรรสัดสวนการทำงานใหชัดเจน การเบิกจายคาตอบแทนในชวงเวลาเดียวกันใหเบิกได

เฉพาะคาตอบแทนหัวหนากลุมวิจัยเทานั้น 



๔ 

 

 (๕) สมาชิกของกลุมวิจัยสามารถเปนสมาชิกของกลุมวิจัยอื่นได แตสามารถทำหนาท่ีเปนผูบริหารของ

กลุมวิจัยไดเพียง ๑ กลุมวิจัยเทานั้น ทั้งน้ี ใหมีการจัดสรรสัดสวนการทำงานใหชัดเจน การเบิกจายคาตอบแทน

ในชวงเวลาเดียวกันใหเบิกจายไดเพียงกลุมวิจัยเดียวเทานั้น 

 (๖) กลุมวิจัยจะตองไมมีชื่อหรือวัตถุประสงคที่ซ้ำซอนกับกลุมวิจัยที่ดำเนินอยูภายในคณะ 

 ขอ ๙ ใหคณะจายเงินอุดหนุนแกกลุมวิจัยที่ไมไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกกลุมละไมเกิน 

๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ใหจายภายในระยะเวลา ๓ ป สำหรับเปนคาใชจายเพ่ือการวิจัยกลุมของผูรับทุนใน

รายการดังนี ้
 

 (๑) คาตอบแทนการบริหารกลุมวิจัย 

 (๒) คาตอบแทนผูวิจัย ผูชวยวิจัย 

 (๓) คาใชสอย วัสดุสำนักงาน ตามที่จายจริง 

 (๔) คาใชจายเก่ียวกับการจัดกิจกรรมทางวิชาการของกลุมวิจัย เชน การจัดประชุมระดมสมอง การจัด

เผยแพรความรู การไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการในประเทศหรือตางประเทศ ตามท่ีจายจริง 

 (๕) คาครุภัณฑ คาซอมบำรุงครภุัณฑ ตามที่จายจริง  

 (๖) คาใชจายการเจรจาสรางเครือขายวิจัยในตางประเทศตามจายจริง แตไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท  

 ขอ ๑๐ การใหเงินอุดหนุนแกกลุมวิจัยเพ่ือนำไปเปนคาใชจายการจัดกิจกรรมและสิ่งของที่จำเปน อาจ

จายเปนทั้งในรูปตัวเงิน (in cash) และหรือเปนมูลคาเทียบเทา (in kind) โดยจะใหทุนสมทบเปนสัดสวน ๕๐% 

ของทุนวิจัยที่กลุมวิจัยแสวงหาไดจากภายนอก แตไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทตอป  

 ขอ ๑๑ ใหกลุมวิจัยดำเนินการจัดตั้งและขอรับเงินอุดหนุน ตามหลักเกณฑดังนี้ 

 (๑) ใหกลุมวิจัยที่ประสงคจะขอรับการอุดหนุน จัดทำรายละเอียดตามแบบฟอรมที่คณะกำหนด 

 (๒) ใหคณะกรรมการสงเสรมิงานวิจัยคณะเศรษฐศาสตร พิจารณาคัดเลือกกลุมวิจัยตามเกณฑที่กำหนด 

และเสนอขออนุมัติจากคณบดีเพ่ือลงนามทำสัญญา โดยคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยคณะเศรษฐศาสตรเปน   

ผูพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ ตามความเหมาะสมของแตละกลุมวิจัย และมติคณะกรรมการใหถือเปนที่

สิ้นสุด  

 (๓) กลุมวิจัย ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด  

          (๔) กลุมวิจัย จะตองจัดทำคำขอใชงบประมาณผานคณะโดยกลุมวิจัยเปนผูมีหนาที่จัดเก็บหลักฐานการ

ใชจายไวเพ่ือการตรวจสอบ 

 ขอ ๑๒ หัวหนากลุมวิจัยตองจัดทำรายงานความกาวหนา ผลการดำเนินงาน การใชจายเงินและการ

เปลี่ยนแปลงผูปฏิบัติงานในกลุมวิจัยทุก ๖ เดือนนับจากวันที่ลงนามในสัญญา  

 ขอ ๑๓ ใหคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลงานกลุมวิจัยตามหลักเกณฑที่คณบดีกำหนดโดยทำเปน

ประกาศคณะ 

 การพิจารณาผลงานตามวรรคหนึ่งหากผลงานของกลุมวิจัยใดไมเปนไปตามเกณฑที่คณะกำหนด กลุม

วิจัยนั้นจะไมไดรับการอุดหนุนในปงบประมาณถัดไป แตไมตัดสิทธิท่ีจะขอรับเงินอุดหนุนการดำเนินงานกลุมวิจัย

ในปงบประมาณถัดจากปงบประมาณที่ไมไดเงินอุดหนุนนั้น 



๕ 

 

 ขอ ๑๔ หากกลุมวิจัยไมดำเนินการตามขอ ๑๒ ใหคณะระงับจายเงินอุดหนุนการดำเนินงานกลุมวิจัยไว

กอน และใหกลุมวิจัยดำเนินการปรับปรุงแกไขตามขอ ๑๒ ใหแลวเสรจ็ภายใน ๖ เดือน 

 ขอ ๑๕ คณะอาจสั่งระงบักลุมวิจัย ไดในกรณีดังตอไปนี้ 

 (๑) กลุมวิจัยไมดำเนินการตาม ขอ ๑๒ หรือตามท่ีคณะกรรมการกำหนด 

 (๒) กลุมวิจัยไมมีการเสนอผลงานและแผนงานตามที่คณะกรรมการกำหนด 

 (๓) กลุมวิจัยมีการดำเนินงานแตกตางไปจากแผนที่เสนอไวโดยไมมีเหตุผลอันสมควรและมิไดขออนุญาต

จากคณะกรรมการ 

 (๔) กลุมวิจัยไมไดรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหเปนเวลา ๒ ปติดตอกัน 

 ขอ ๑๖ การยกเลิกกลุมวิจัยตามขอ ๑๕ ใหคณบดีโดยขอเสนอของคณะกรรมการออกประกาศยุบเลิก

กลุมวิจัยนั้น 

 ขอ ๑๗ ใหหัวหนากลุมวิจัยที่ยุบเลิก ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานที่ผานมาเสนอให

คณะทราบภายใน ๓ เดือน นับแตวันที่ประกาศยุบเลิก 

 ขอ ๑๘ ใหกลุมวิจัยที่ยุบเลิกสงคืนงบประมาณท่ีเหลือ และรายงานการใชจายเงินพรอมเอกสารสำคัญ 

ทางการเงินท้ังหมดใหแกคณะภายใน ๓ เดือนนับแตวันที่ประกาศยุบเลิก 

 ขอ ๑๙ การยุบเลิกกลุมวิจัยตามขอ ๑๖ ไมเปนการตัดสิทธิที่จะขอจัดตั้งและขอรับทุนสนับสนุนการ 

ดำเนินงานกลุมวิจัยตามระเบียบน้ี  
 

หมวด ๓ 

งานวิจัยพื้นฐาน และงานวิจัยเชิงนโยบาย 
 

 ขอ ๒๐ ใหคณะจายเงนิอุดหนุนงานวิจัยพื้นฐาน และงานวิจัยเชิงนโยบาย กำหนดอัตราการจาย ดังนี้ 

 (๑) คาตอบแทนการวิจัย ซึ่งประกอบดวย คาตอบแทนผูวิจัย คาตอบแทนผูรวมวิจัย คาจางผูชวยวิจัยที่

จายตามอัตราวุฒิการศึกษาของทางราชการ เหมาจายโครงการละไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  

 (๒) คาใชจายเก่ียวกับการวิจัย ตามท่ีจายจริง แตไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

 (๓) คาใชจายเก่ียวกับการสงตีพิมพ  ซึ่งประกอบไปดวย คาธรรมเนียมการสงบทความตีพิมพ  

(publication fee) คา page charge fee และคาสงไปรษณียตางประเทศ ตามท่ีจายจริง แตไมเกิน ๑๐,๐๐๐ 

บาท ทั้งนี้ ในแตละรายการสามารถเบิกไดเพียง ๑ ครั้ง ตอผลงานวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุน ๑ ผลงาน  

    ขอ ๒๑ ใหคณะจายเงินอุดหนุนการวิจัย ตามขอ ๒๐ เปนรายงวด ตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

 งวดที่ ๑ เปนจำนวนเงินรอยละ ๔๐ ของเงินอุดหนุนการวิจัยรายการคาตอบแทนการวิจัยและรายการ

คาใชจายเก่ียวกับการวิจัย จายเมื่อผูรับทุนลงนามในสัญญารับทุนกับคณะแลว 

 งวดที่ ๒ เปนจำนวนเงินรอยละ ๔๐ ของเงินอุดหนุนการวิจัยรายการคาตอบแทนการวิจัยและรายการ

คาใชจายเก่ียวกับการวิจัย จายเมื่อผูรับทุนสงรายงานความกาวหนาตอคณะกรรมการ  

 งวดที่ ๓ เปนจำนวนเงิน ๑) รอยละ ๒๐ ของเงินอุดหนุนการวิจัยรายการคาตอบแทนการวิจัยและ

รายการคาใชจายเก่ียวกับการวิจัย และ ๒) คาใชจายเก่ียวกับการสงตีพิมพ จายเมื่อ ๑)  ผูรับทุนสงรายงานวิจัย



๖ 

 

ฉบับสมบูรณท่ีผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิพรอมการปรับปรุงแกไข (ถามี) ๒) ผานการนำเสนอผลงานวิจัย

ในการสัมมนาของคณะเรียบรอยแลว  และ ๓) จัดสงบทความจากผลงานวิจัยเพ่ือขอรับการตีพิมพใน

วารสารวิชาการนานาชาติและภายในประเทศท่ีปรากฏในฐานขอมูล Scopus/ISI/TCI โดยมีหลักฐานยืนยันการ

จัดสงเรียบรอยแลว 

 ท้ังนี้ ผูขอรับทุนจะตองเก็บหลักฐานการขอรับทุนไวเพ่ือใหคณะกรรมการตรวจสอบไดในกรณี ท่ี

คณะกรรมการรองขอ 

          ขอ ๒๒ ผูขอรับเงินทุดอุดหนุนการวิจัย จะตองมีคุณสมบัต ิดงันี้                                 

 (๑) เปนอาจารยประจำของคณะผูผานการประเมินทดทลองปฏิบัติหนาท่ีแลว                        

 (๒) ไมไดรับเงนิอุดหนุนการวิจัยจากแหลงอ่ืน  

 (๓) ไมเปนผูคางสงผลงานวิจัยที่ไดรบัเงินอุดหนุนการวิจัยจากคณะ 

 ขอ ๒๓ ใหผูขอรับทุนยื่นความประสงคขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยตามแบบฟอรมที่คณะกำหนด พรอม

ขอเสนอโครงการ เสนอตอคณะกรรมการ ในชวงระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด  

 หากเปนขอเสนอโครงการวิจัยที่ เกี่ยวของกับจริยธรรมการวิจัย (ทั้งในคนหรือในสัตว) และความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ หลังจากผูทรงคุณวุฒิประเมินขอเสนอโครงการวิจัย และผูขอรับทุนปรับปรุง/แกไขขอเสนอ

โครงการวิจัยเรียบรอยแลว ขอเสนอโครงการวิจัยจะตองผานการรับรองใหความเห็นชอบในการดำเนินงานจาก

คณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวของตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด กอนท่ีคณะกรรมการจะอนุมัติใหทุนสนับสนุนการวิจัย 

หากโครงการวิจัยใดไมดำเนินการตามรายละเอียดดังกลาว และหรือมีผลสืบเนื่องในเรื่องที่เก่ียวของกับมาตรฐาน

การทำวิจัยในภายหลัง ไมถือเปนความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และถือวาเปนความรับผิดชอบของผูวิจัย

เทานั้น 

 ขอ ๒๔ ผูขอรับทุนอาจขออนุมัติใหมีท่ีปรึกษางานวิจัยเพ่ือจัดทำงานวิจัยไดในอัตราไมเกินโครงการละ 

๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ จายเมื่อผูรับทุนสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณเรยีบรอยแลว 

 ขอ ๒๕ ใหคณะจายเงินรางวัลพิเศษแกผูรับทุนท่ีจัดสงผลงานวิจัยตรงตามกำหนดเวลาในอัตราดังน้ี 

 (๑) ผลงานวิจัยที่ไดรับคะแนนการประเมนิต้ังแตรอยละ ๙๐ ข้ึนไป ใหไดรับในอัตรารอยละ ๒๐ ของเงิน

คาตอบแทนผูวิจัย                                          

 (๒) ผลงานวิจัยที่ไดรับคะแนนการประเมินตั้งแตรอยละ ๘๐-๘๙ ใหไดรับในอัตรารอยละ ๑๐ ของเงิน

คาตอบแทนผูวิจัย                                       

 ขอ ๒๖ ใหคณะจายเงินคาสมนาคุณแกผูอานขอเสนอโครงการวิจัยและผูประเมินผลงานวิจัย            

ในอัตราดังนี้ 

 (๑) ผูอานขอเสนอโครงการวิจัย คนละ ๒,๐๐๐ บาท 

          (๒) ผูประเมินผลงานวิจัย คนละ ๓,๐๐๐ บาท 

 ขอ ๒๗ สัญญารับทุนใหคณบดีเปนผูรับมอบอำนาจจากอธิการบดีลงนามสัญญารับทุนในฝายของ

มหาวิทยาลัยและอาจมอบอำนาจชวงไดตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการรักษาการแทน

และการมอบอำนาจใหปฏิบัติการแทน 



๗ 

 

 ขอ ๒๘ เมื่อครบกำหนดเวลาตามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยแลวใหผูรับทุนสงรายงานผลการวิจัย

ฉบับสมบูรณทีผ่านการประเมินจากผูทรงคณุวุฒิพรอมการปรับปรุงแกไข (ถามี) และผานการนำเสนอผลงานวิจัย

ในการสัมมนาสัมมนาของคณะแลว  
 

หมวด ๔ 

งานวิจัยเพื่อการจัดสัมมนาวิชาการประจำป  
 

 ขอ ๒๙ ใหคณะจายเงินอุดหนุนการวิจัยประเภทงานวิจัยเพื่อการจัดสัมมนาวิชาการประจำป กำหนด

อัตราการจาย ดังนี้ 

 (๑) คาตอบแทนการวิจัย ซึ่งประกอบดวย คาตอบแทนผูวิจัย เหมาจายโครงการละไมเกิน ๑๕๐,๐๐๐ 

บาท ทั้งนี้ ไมรวมกับคาจางผูชวยวิจัยที่จายตามอัตราวุฒิการศึกษาของทางราชการ 

 (๒) คาใชจายเก่ียวกับการวิจัย ตามที่จายจริง แตไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท 

 ขอ ๓๐ ใหคณะจายเงินอุดหนุนการวิจัย ตามขอ ๒๙ เปนรายงวด ตามหลักเกณฑ ดังน้ี   

 งวดที่ ๑ เปนจำนวนเงินรอยละ ๔๐ ของเงินอุดหนุนการวิจัยท่ีไดรับอนุมัติ จายเมื่อผูรับทุนลงนามใน

สัญญารับทุนกับคณะแลว 

 งวดที่ ๒ เปนจำนวนเงินรอยละ ๔๐ ของเงินอุดหนุนการวิจัยที่ไดรับอนุมัติ จายเมื่อผูรับทุนสงรายงาน

ความกาวหนาตอคณะกรรมการ  

 งวดที่ ๓ เปนจำนวนเงินรอยละ ๒๐ ของเงินอุดหนุนการวิจัยที่ไดรับอนุมัติ จายเมื่อผูรับทุนสงรายงาน

วิจัยฉบับสมบูรณที่ผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิพรอมการปรับปรุงแกไข (ถามี) และผานการนำเสนอ

ผลงานวิจัยในการสัมมนาของคณะเรยีบรอยแลว 

 ท้ังนี้ ผูขอรับทุนจะตองเก็บหลักฐานการขอรับทุนไวเพ่ือใหคณะกรรมการตรวจสอบไดในกรณี ท่ี

คณะกรรมการรองขอ 

 ขอ ๓๑ ผูขอรับเงินอุดหนุนการวิจัย จะตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

(๑) เปนอาจารยประจำของคณะที่ผานการประเมินทดทลองปฏิบัติหนาที่แลว หรือเปนกลุมวิจัย 

(Research Cluster) ท่ีไดรับทุนอุดหนุนจากกองทุนวิจัยคณะเศรษฐศาสตร 

(๒) ไมเปนงานวิจัยที่ไดรับเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหลงอื่น 

(๓) ไมเปนผูคางสงผลงานวิจัยอื่นที่ไดรบัเงินอุดหนุนการวิจัยจากคณะ เวนแตคณบดีเห็นสมควรอนุมัติ 

เปนกรณีพิเศษภายใตคำแนะนำของคณะทำงานที่ปรากฎในภาระงานของผูบริหาร 

         ขอ ๓๒ ใหผูขอรับทุนยื่นความประสงคขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยตามแบบฟอรมท่ีคณะกำหนด พรอม 

ขอเสนอโครงการ เสนอตอคณะกรรมการ หากเปนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกลุมวิจัยใหย่ืนในนามของ

กลุมวิจัยและหัวหนากลุมวิจัยเปนผูลงนามรับทุนอุดหนุน หัวหนากลุมวิจัยมีหนาที่ดำเนินการศึกษาและหรือ

จัดสรรนักวิจัยภายในกลุมใหเปนผูดำเนินการศึกษาวิจัย ตลอดจนกำกับ ดูแล ใหผลงานวิจัยเปนไปตามที่เสนอ

ขอรับทุน 



๘ 

 

 หากเปนขอเสนอโครงการวิจัยที่ เกี่ยวของกับจริยธรรมการวิจัย (ทั้งในคนหรือในสัตว) และความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ หลังจากผูทรงคุณวุฒิประเมินขอเสนอโครงการวิจัย และผูขอรับทุนปรับปรุง/แกไขขอเสนอ

โครงการวิจัยเรียบรอยแลว ขอเสนอโครงการวิจัยจะตองผานการรับรองใหความเห็นชอบในการดำเนินงานจาก

คณะอนุกรรมการที่เก่ียวของตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด กอนที่คณะกรรมการจะอนุมัติใหทุนสนับสนุนการวิจัย 

หากโครงการวิจัยใดไมดำเนินการตามรายละเอียดดังกลาว และหรือมีผลสืบเนื่องในเรื่องที่เก่ียวของกับมาตรฐาน

การทำวิจัยในภายหลัง ไมถือเปนความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และถือวาเปนความรับผิดชอบของผูวิจัย

เทานั้น 

 ขอ ๓๓ สัญญารับทุนใหคณบดีเปนผูรับมอบอำนาจจากอธิการบดีลงนามสัญญารับทุนในฝายของ

มหาวิทยาลัยและอาจมอบอำนาจชวงไดตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการรักษาการแทน

และการมอบอำนาจใหปฏิบัติการแทน 

         ขอ ๓๔ เมื่อครบกำหนดเวลาตามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยแลวใหผูรับทุนสงรายงานผลการวิจัยฉบับ

สมบูรณที่ผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิพรอมการปรับปรุงแกไข (ถามี) และผานการนำเสนอผลงานวิจัยใน

การสัมมนาของคณะแลว  
 

หมวด ๕ 

งานวิจัยสถาบัน      
 

 ขอ ๓๕ ใหคณะจายเงินทุนวิจัยประเภทงานวิจัยสถาบัน กำหนดอัตราการจาย ดังนี้ 

 (๑) คาตอบแทนการวิจัย ประกอบดวย คาตอบแทนผูวิจัย คาตอบแทนผูรวมวิจัย คาตอบแทนผูชวย

วิจัยจายตามอัตราวุฒิการศึกษาของทางราชการ เหมาจายโครงการละไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เวนแตในกรณีที่

บุคคลใดมีตำแหนงเปนนักวิจัยของคณะมิใหรับเงนิคาตอบแทนการวิจัยตามประกาศนี้อีก 

 (๒) คาใชจายเก่ียวกับการวิจัย ตามที่จายจริง แตไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท 

 ขอ ๓๖ ใหคณะจายเงนิอุดหนุนการวิจัย ตามขอ ๓๕ เปนรายงวด ตามหลักเกณฑ ดังนี้  

 งวดที่ ๑ เปนจำนวนเงินรอยละ ๔๐ ของเงินอุดหนุนการวิจัยท่ีไดรับอนุมัติ จายเมื่อผูรับทุนลงนามใน

สัญญารับทุนกับคณะแลว 

 งวดที่ ๒ เปนจำนวนเงินรอยละ ๔๐ ของเงินอุดหนุนการวิจัยที่ไดรับอนุมัติ จายเมื่อผูรับทุนสงรายงาน

ความกาวหนาตอคณะกรรมการ 

 งวดที่ ๓ เปนจำนวนเงินรอยละ ๒๐ ของเงินอุดหนุนการวิจัยที่ไดรับอนุมัติ จายเมื่อผูรับทุนสงรายงาน

วิจัยฉบับสมบูรณที่ผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิพรอมการปรับปรุงแกไข (ถามี) และผานการนำเสนอ

ผลงานวิจัยในที่ประชุมคณาจารยของคณะเรียบรอยแลว 

 ท้ังนี้ ผูขอรับทุนจะตองเก็บหลักฐานการขอรับทุนไวเพ่ือใหคณะกรรมการตรวจสอบไดในกรณี ท่ี

คณะกรรมการรองขอ 

 ขอ ๓๗ ผูขอรับเงินอุดหนุนการวิจัย จะตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

(๑) เปนอาจารยประจำหรือเจาหนาที่ของคณะผูผานการประเมินทดทลองปฏิบัติหนาที่แลว 



๙ 

 

(๒) ไมเปนงานวิจัยที่ไดรับเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหลงอื่น  

(๓) ไมเปนผูคางสงผลงานวิจัยอื่นที่ไดรบัเงินอุดหนุนการวิจัยจากคณะ  

 ขอ ๓๘ ใหผูขอรับทุนยื่นความประสงคขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยตามแบบฟอรมที่คณะกำหนด พรอม

ขอเสนอโครงการ  

 หากเปนขอเสนอโครงการวิจัยที่ เกี่ยวของกับจริยธรรมการวิจัย (ทั้งในคนหรือในสัตว) และความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ หลังจากผูทรงคุณวุฒิประเมินขอเสนอโครงการวิจัย และผูขอรับทุนปรับปรุง/แกไขขอเสนอ

โครงการวิจัยเรียบรอยแลว ขอเสนอโครงการวิจัยจะตองผานการรับรองใหความเห็นชอบในการดำเนินงานจาก

คณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวของตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด กอนท่ีคณะกรรมการจะอนุมัติใหทุนสนับสนุนการวิจัย 

หากโครงการวิจัยใดไมดำเนินการตามรายละเอียดดังกลาว และหรอืมีผลสืบเนื่องในเรื่องที่เก่ียวของกับมาตรฐาน 

การทำวิจัยในภายหลัง ไมถือเปนความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และถือวาเปนความรับผิดชอบของผูวิจัย

เทานั้น 

 ขอ ๓๙ ใหคณะจายเงินคาสมนาคุณแกผูอานขอเสนอโครงการวิจัยและผูประเมินผลงานวิจัย            

ในอัตราดังนี้                                   

 (๑) ผูอานขอเสนอโครงการวิจัย คนละ ๒,๐๐๐ บาท 

 (๒) ผูประเมินผลงานวิจัย คนละ ๓,๐๐๐ บาท 

 ขอ ๔๐ สัญญารับทุนใหคณบดีเปนผูรับมอบอำนาจจากอธิการบดีลงนามสัญญารับทุนในฝายของ

มหาวิทยาลัยและอาจมอบอำนาจชวงไดตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการรักษาการแทน

และการมอบอำนาจใหปฏิบัติการแทน 

 ขอ ๔๑ เมื่อครบกำหนดเวลาตามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยแลวใหผูรับทุนสงรายงานผลการวิจัย

ฉบับสมบูรณที่ผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิพรอมการปรับปรุงแกไข (ถามี) และผานการนำเสนอในท่ี

ประชุมคณาจารยของคณะเรียบรอยแลว  
 

หมวด ๖ 

งานวิจัยสำหรับวาระพิเศษของคณะ      
 

          ขอ ๔๒ ใหคณะจายเงินทุนวิจัยประเภทงานวิจัยสำหรับวาระพิเศษของคณะ กำหนดอัตราการจาย ดังนี้      

 (๑) คาตอบแทนการวิจัย ซึ่งประกอบดวย คาตอบแทนผูวิจัย คาตอบแทนผูรวมวิจัย คาตอบแทนผูชวย

วิจัยจายตามอัตราวุฒิการศึกษาของทางราชการ เหมาจายโครงการละไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เวนแตในกรณีที่

บุคคลใดมีตำแหนงเปนนักวิจัยของคณะมิใหรับเงนิคาตอบแทนการวิจัยตามประกาศนี้อีก 

 (๒) คาใชจายเก่ียวกับการวิจัย ตามที่จายจริง แตไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

 ขอ ๔๓ ใหคณะจายเงินอุดหนุนการวิจัย ตามขอ ๔๒ เปนรายงวด ตามหลักเกณฑ ดังนี้  

 งวดที่ ๑ เปนจำนวนเงินรอยละ ๔๐ ของเงินอุดหนุนการวิจัยท่ีไดรับอนุมัติ จายเมื่อผูรับทุนลงนามใน

สัญญารับทุนกับคณะแลว 



๑๐ 

 

งวดท่ี ๒ เปนจำนวนเงินรอยละ ๔๐ ของเงินอุดหนุนการวิจัยที่ไดรับอนุ มัติ จายเมื่อผูรับทุนสงรายงาน

ความกาวหนาตอคณะกรรมการ  

 งวดที่ ๓ เปนจำนวนเงินรอยละ ๒๐ ของเงินอุดหนุนการวิจัยที่ไดรับอนุมัติ จายเมื่อผูรับทุนสงรายงาน

วิจัยฉบับสมบูรณที่ผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิพรอมการปรับปรุงแกไข (ถามี) และผานการนำเสนอ

ผลงานวิจัยในที่ประชุมคณาจารยของคณะเรียบรอยแลว 

 ท้ังนี้ ผูขอรับทุนจะตองเก็บหลักฐานการขอรับทุนไวเพ่ือใหคณะกรรมการตรวจสอบไดในกรณี ท่ี

คณะกรรมการรองขอ 

 ขอ ๔๔ ผูขอรับเงินอุดหนุนการวิจัย จะตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

(๑) เปนอาจารยประจำหรอืเจาหนาที่ของคณะผูผานการประเมินทดทลองปฏิบัติหนาที่แลว 

(๒) ไมเปนงานวิจัยที่ไดรับเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหลงอื่น  

(๓) ไมเปนผูคางสงผลงานวิจัยอื่นที่ไดรบัเงินอุดหนุนการวิจัยจากคณะ  

 ขอ ๔๕ ใหผูขอรับทุนยื่นความประสงคขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยตามแบบฟอรมที่คณะกำหนด พรอม

ขอเสนอโครงการ  

 หากเปนขอเสนอโครงการวิจัยที่ เกี่ยวของกับจริยธรรมการวิจัย (ทั้งในคนหรือในสัตว) และความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ หลังจากผูทรงคุณวุฒิประเมินขอเสนอโครงการวิจัย และผูขอรับทุนปรับปรุง/แกไขขอเสนอ

โครงการวิจัยเรียบรอยแลว ขอเสนอโครงการวิจัยจะตองผานการรับรองใหความเห็นชอบในการดำเนินงานจาก

คณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวของตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด กอนท่ีคณะกรรมการจะอนุมัติใหทุนสนับสนุนการวิจัย 

หากโครงการวิจัยใดไมดำเนินการตามรายละเอียดดังกลาว และหรือมีผลสืบเนื่องในเร่ืองที่เก่ียวของกับมาตรฐาน

การทำวิจัยในภายหลัง ไมถือเปนความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และถือวาเปนความรับผิดชอบของผูวิจัย

เทานั้น 

 ขอ ๔๖ ใหคณะจายเงินคาสมนาคุณแกผูอานขอเสนอโครงการวิจัยและผูประเมินผลงานวิจัย            

ในอัตราดังนี้                                   

 (๑) ผูอานขอเสนอโครงการวิจัย คนละ ๒,๐๐๐ บาท 

 (๒) ผูประเมินผลงานวิจัย คนละ ๓,๐๐๐ บาท 

 ขอ ๔๗ สัญญารับทุนใหคณบดีเปนผูรับมอบอำนาจจากอธิการบดีลงนามสัญญารับทุนในฝายของ

มหาวิทยาลัยและอาจมอบอำนาจชวงไดตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการรักษาการแทน

และการมอบอำนาจใหปฏิบัติการแทน 

 ขอ ๔๘ เมื่อครบกำหนดเวลาตามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยแลวใหผูรับทุนสงรายงานผลการวิจัย

ฉบับสมบูรณที่ผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิพรอมการปรับปรุงแกไข (ถามี) และผานการนำเสนอในท่ี

ประชุมคณาจารยของคณะเรียบรอยแลว  

 ขอ ๔๙ เงนิคาใชจายการผลิตเปนสื่อหรือสิ่งพิมพงานวิจัยสำหรับวาระพิเศษของคณะ ตามที่จายจริง  
 



๑๑ 

 

หมวด ๗ 

เงินสมทบการวิจัย  
 

 ขอ ๕๐ ผูมีสิทธิขอรับเงินสมทบการวิจัย ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

 (๑) เปนอาจารยประจำของคณะทีผ่านการประเมินทดทลองปฏิบัติหนาที่แลว 

 (๒) ไมเปนผูคางสงงานวิจัยท่ีไดรับเงินอุดหนุนการวิจัยจากคณะ เวนแตคณะกรรมการจะพิจารณา

เห็นสมควรเปนรายกรณีไป 

 ขอ ๕๑ งานวิจัยที่สามารถขอรับเงินสมทบการวิจัย ตองเปนงานวิจัยที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง

ดังตอไปนี้ 

 (๑) งานวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากหนวยงานหรือองคกรตางๆ จากภายนอกมหาวิทยาลัย โดย

หนวยงานผูใหเงินทุนมีขอกำหนดใหคณะตองจัดสรรเงินสมทบ แตทั้ งน้ี ตองไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ 

 (๒) งานวิจัยที่คณบดีอนุมัติเปนกรณีพิเศษภายใตคำแนะนำของคณะกรรมการ 

  ขอ ๕๒ ใหผูขอรับเงินสมทบการวิจัยยื่นขอเสนอโครงการวิจัยฉบับที่ไดรับการอนุมัติใหจัดทำจาก

หนวยงานผูใหทุน และรายการงบประมาณที่ไดรับอนุมัติทุน พรอมเหตุผลความจำเปนการขอรับเงนิสมทบตอ 

คณะกรมการ ท้ังนี้ คณะกรรมการอาจขอใหผูขอรับเงินสมทบสงเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาอีก   

ก็ได 

 ขอ ๕๓ การจายเงินสมทบการวิจัย ใหจายเมื่อคำขอรับเงินสมทบไมเกินก่ึงหนึ่งของงบประมาณการ

ดำเนินการวิจัยนั้นไดรบัการอนุมัติจากคณะกรรมการ  

 ขอ ๕๔ ผูขอรับเงินสมทบตองรายงานความกาวหนาและผลการดำเนินงานวิจัยตามโครงการดังกลาวตอ

คณะกรรมการ  
 

หมวด ๘ 

เงินคาตอบแทนการตีพิมพผลงานวิชาการ 
 

       ขอ ๕๕ หลักเกณฑการพิจารณาการจายเงินคาตอบแทนการตีพิมพผลงานวิชาการ มีดังนี้  

 (๑) ผลงานที่ตีพิมพตองมีอายุผลงานไมเกิน ๑ ป นับแตวันท่ีหรือเดือนที่ไดตีพิมพจนถึงวันที่ยื่นขอเบิก

โดยที่ผูขอรับเงินคาตอบแทนการตีพิมพผลงานวิชาการ จะตองระบุในผลงานตีพิมพวาตนเปนสวนหนึ่งของคณะ

เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 (๒) กรณีเปนผลงานของผูขอรับเงินคาตอบแทนผลงานวิชาการหลายคนหรือผูขอรับเงินคาตอบแทน

ผลงานวิชาการรวมกับผูเขียนอื่น ใหแบงจายเงินคาตอบแทนสมทบตาม (๑) เฉพาะแกอาจารยหรือผูเชี่ยวชาญ

ชาวตางประเทศที่มีสิทธิ์ตามเกณฑ ตามสัดสวนแหงผลงานวิชาการของแตละคน 

 (๓) ผลงานอยูในเกณฑตามประกาศคณะเศรษฐศาสตร วาดวยการจัดแบงลำดับชั้นคุณภาพ (Tier) ของ

วารสารวิชาการนานาชาติและภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



๑๒ 

 

 (๔) กรณีผูขอรับเงินคาตอบแทนผลงานวิชาการไดรับทุนจากแหลงอ่ืนดวย คณะจะจายเงินสมทบ

คาตอบแทนการตีพิมพผลงานวิชาการรวมแลวไมเกินอัตราตามท่ีกำหนดในขอ ๕๕ 

 ขอ ๕๖ ใหคณะจายเงินคาตอบแทนแกอาจารย รวมถึงผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศที่มีผลงานวิชาการ

ตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติ ตามประกาศคณะเศรษฐศาสตร วาดวยการจัดลำดับชั้นคุณภาพ (Tier) ของ

วารสารวิชาการนานาชาติและภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

หมวด ๙ 

การขอขยายระยะเวลาสัญญารับเงินทุน การผิดเงื่อนไขการรับทุน และการผิดสัญญา 
 

        ขอ ๕๗ ผูขอรับทุนที่ไดทำสัญญารับทุนตามประกาศนี้ตองทำงานใหแลวเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 

ตามสัญญารับทนุที่ไดใหไว 

 ขอ ๕๘ ผูรับทุนอาจขอขยายเวลาสงมอบผลงานฉบับสมบูรณของตนตอคณะกรรมการกอนครบกำหนด

ระยะเวลาตามสัญญาไดไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน ๖ เดือน โดยแจงความประสงคเปนลายลักษณอักษรและ

ชี้แจงเหตุผลและความจำเปนพรอมท้ังรายงานผลงานที่ไดทำไปแลวตลอดจนปริมาณงานที่ยังไมแลวเสร็จและ

กำหนดวันที่คาดวาจะสงได ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาขยายระยะเวลาใหเหมาะสม 

 ขอ ๕๙ กรณีที่ผูรับทุนไมปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาการรับทุน หรือตามที่ไดรับอนุมัติใหขยาย

ระยะเวลา ตามขอ ๕๘ หรือถูกยกเลิกงานวิจัยอันเนื่องมาจากความบกพรองของผูรบัทุน เม่ือคณะกรรมการ 

พิจารณาแลวเห็นวาผูรับทุนผิดสัญญารับทุน ผูรับทุนจะตองสงคืนเงินทุนที่ไดรับทั้งหมดพรอมดอกเบี้ยของ

จำนวนเงินที่ตองชำระคืนใหแกคณะภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากคณะกรรมการ 

 การคำนวณดอกเบี้ยที่ผูรับทุนตองชำระตามวรรคหนึ่ง ใหคำนวณนับตั้งแตวันที่ผูรับทุนไดรับทุนจนถึง

วัน ท่ีสงคืนเงินแกคณะจนครบถวน ท้ังนี้  ใหคิดอัตราดอกเบี้ ยตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ณ วันท่ีขอเสนอโครงการวิจัยไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
 

หมวด ๑๐ 

ลิขสิทธิ์ 
 

 ข อ  ๖ ๐  ลิ ข สิ ท ธิ์ ใน ผ ล งาน วิ จั ย ที่ คณ ะ ได จ าย เงิน อุ ดห นุ น วิ จั ย ต าม ป ระก าศนี้ เป น ขอ ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยใหคณะเปนผูดูแล และหากผูรับทุนจะนำผลงานวิจัยไปตีพิมพ เผยแพร หรือหา

ผลประโยชนอื่นใดจะตองไดรับอนุญาตจากคณะและจะตองระบุวาเปนผลงานท่ีไดรับการสนับสนุนจากกองทุน

วิจัยคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

บทเฉพาะกาล 
 

          ขอ  ๖๑  โครงการวิจัยและการดำเนินการอ่ืนใดที่ ได รับทุนหรือ เงินสนับสนุนตามประกาศ              

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจายเงินอุดหนุนการวิจัย การตีพิมพ

ผลงานวิชาการ จากกองทุนวิจัยคณะเศรษฐศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ อยูกอนวันที่



๑๓ 

 

ประกาศนี้มีผลใชบังคับ ใหดำเนินการตามประกาศดังกลาวตอไป จนกวาโครงการวิจัยหรือการดำเนินการนั้นจะ

ดำเนินการแลวเสรจ็ 

 ขอ ๖๒  ขอเสนอโครงการวิจัยที่ไดย่ืนขอรับทุนหรือเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยคณะเศรษฐศาสตรที่

อยูระหวางการพิจารณาใหทนุหรือเงินสนับสนุน อยูกอนวันท่ีประกาศนี้มีผลใชบังคับ ใหดำเนินการตามประกาศ

ฉบับน้ี 

 

 
 

 

         ประกาศ  ณ วันที่      กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

               
 

                  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชัย  ศรีสุชาติ) 
                                                                   คณบดีคณะเศรษฐศาสตร 
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