
 

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๖๕ 
………………………………………………………………. 

 

ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิจัยและวิชาการ โดยจัดสรรงบบประมาณเพ่ือสนับสนุน

และส่งเสริม ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่คุณภาพให้เป็นที่ยอมรับทั้งใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติ อันจะน าไปสู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาประเทศต่อไป 

คณะทันตแพทยศาสตร์จึงเห็นควรให้มีทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ที่มีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรทุน ตามประกาศฉบับนี้ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘ และ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย พ.ศ. 
๒๕๖๑ ข้อ ๘.(๖) และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะฯ จึงออกประกาศการให้เงินสนับสนุนการท าวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไว้
ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 
ส าหรับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕” 
 ข้อ ๒  ประกาศนี้ ให้มีผลบังคับใช้นับถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการ
วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ข้อ ๔ ในประกาศนี ้
  “คณะ” หมายความว่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  “กองทุน” หมายความว่า กองทุนวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ 
  “อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ 



๒ 
 

“มาตรฐานการท าวิจัย” หมายความว่า การรับรองโครงการที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัย
ในคน จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ือการวิจัย ความปลอดภัยทางชีวภาพ หรือมาตฐานการวิจัยอื่นๆ 

ข้อ ๕  ทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นทุนที่คณะฯ ให้การ
สนับสนุนเพ่ือการด าเนินการวิจัยในโครงการที่ผู้วิจัยรับทุนเสนอขึ้นมาตามความสนใจ ในประเด็นที่สอดคล้อง
กับนโยบายแนวทางวิจัยของคณะ และสอดคล้องกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  

ทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบัณฑิตศึกษา มีวงเงินดังนี้  
(๑) ระดับปริญญาเอก วงเงินไม่เกินทุนละ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
(๒) ระดับปริญญาโท วงเงินไม่เกินทุนละ ๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
ทั้งนี้จ านวนทุนในแต่ละปีงบประมาณให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
ข้อ ๖  ผู้รับทุนสนับสนุนวิจัยต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(๑) ต้องเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก ของคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

(๒) สอบผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Proposal) ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท และสอบ
ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนักศึกษาปริญญาเอก 

(๓) เสนอขอรับทุนได้ไม่เกินคนละ ๑ โครงการ 
ผู้รับทุนต้องสามารถปฏิบัติงานวิจัยและควบคุมงานวิจัยให้แล้วเสร็จภายในก าหนดการท าวิจัยที่ได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการ 
 ข้อ ๗  การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติหัวข้อการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์จากคณะ  
(๒) เป็นโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาด าเนินการไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา โดยผู้เสนอต้องเป็นผู้วิจัย

หลัก 
(๓) มีการทบทวนเอกสารที่มีการตีพิมพ์ (Literature Review) แล้วอย่างครบถ้วน และครอบคลุม

ท าให้เชื่อว่า โครงการวิจัยที่เสนอเป็นการวิจัยเพ่ือหาองค์ความรู้ใหม่ หรือถ้าเป็นการวิจัยเพ่ือยืนยันองค์ความรู้
เดิมที่มีอยู่แล้วต้องเป็นการวิจัยที่มีความจ าเป็น และต้องระบุชื่อวารสาร ชื่อบทความที่คาดว่าจะยื่นตีพิมพ์
เผยแพร่ 

(๔) ข้อเสนอโครงการวิจัยใดที่มีความเกี่ยวข้องด้านมาตรฐานการวิจัย จะต้องผ่านการรับรองหรือ
อยู่ระหว่างการพิจาณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอโครงการ
เพ่ือขอรับทุน หากโครงการใดไม่ด าเนินการตามรายละเอียดดังกล่าว และมีผลสืบเนื่องในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานการวิจัยในภายหลัง จะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของคณะผู้วิจัยเท่านั้น 

ข้อ ๘  การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยมีขั้นตอนดังนี้ 
(๑) ให้ผู้รับทุนรับแบบฟอร์มรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยโดยลงนามรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา

เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องตามหลักวิชาการ 



๓ 
 

(๒) ให้จัดส่งแบบฟอร์มรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยมายังหน่วยบัณฑิตศึกษา และวิจัย เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน 

(๓) เมื่อคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนแล้วให้ถือเป็นที่สุด 
ข้อ ๙  ผู้รับทุนจะต้องท าสัญญารับทุนตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการก าหนด 
ข้อ ๑๐ ทุนสนับสนุนการวิจัยให้แบ่งจ่ายเป็นรายงวด ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
ระดับปริญญาโท 
งวดที่หนึ่ง เป็นจ านวนร้อยละ ๕๐ ของเงินสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ จ่ายเมื่อผู้รับทุนท าสัญญา

รับทุนวิจัยกับคณะฯแล้ว 
งวดที่สอง เป็นจ านวนร้อยละ ๕๐ ของเงินสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ จ่ายเมื่อผู้รับทุนขอปิด

โครงการวิจัยโดยผลงานวิจัยของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่วิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิขาการระดับชาติหรือนานาชาติโดย
บทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) 

ระดับปริญญาเอก 
งวดที่หนึ่ง เป็นจ านวนร้อยละ ๔๐ ของเงินสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ จ่ายเมื่อผู้รับทุนท าสัญญา

รับทุนวิจัยกับคณะฯแล้ว 
งวดที่สอง เป็นจ านวนร้อยละ ๓๐ ของเงินสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ จ่ายเมื่อผู้ขอรับทุนส่ง

รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลซึ่งได้ด าเนินการไว้โดยครบถ้วนแล้ว  ต่อ
คณะกรรมการและได้รับพิจารณาอนุมัติต่อคณะกรรมการฯเรียบร้อยแล้ว 

งวดที่สาม เป็นจ านวนร้อยละ ๓๐ ของเงินสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ จ่ายเมื่อผู้รับทุนขอปิด
โครงการวิจัย โดยผลงานวิจัยของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีน้ าหนักคุณภาพของวารสารไม่ต่ ากว่าควอไทล์ 3 
จากการจัดอันดับของวารสารของฐานข้อมูลสากลได้แก่ Journal Citation Reports (JCR) หรือ Scimago 
Journal & Country Rank (SJR)   

ข้อ ๑๑ การปิดโครงการวิจัย ผู้รับทุนจัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และ เอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ 
ส่งให้คณะกรรมการ 

(๑) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๑ เล่ม   
(๒) CD ที่บันทึกข้อมูลผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้จัดท าเป็นไฟล์ PDF จ านวน ๑ ชุด 
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