
 

 

 

 

 

ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรม 
เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจยัพัฒนาศักยภาพผลงานวิจยั (Fast Track) พ.ศ.2564 

--------------------------------------- 
 ด้วยวิทยาลัยนวัตกรรม มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ในการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม  
ให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัย โดยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
จึงได้จัดท าประกาศ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 

 ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรม เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยพัฒนา
ศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track) พ.ศ.2564” 
 ข้อ 2. ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับนับถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ในประกาศน้ี 
  “กองทุนวิจัย” หมายความว่า กองทุนวิจัย (วิทยาลัยนวัตกรรม) 
  “ทุนวิจัย” หมายความว่า ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย 
(Fast Track) 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย (วิทยาลัยนวัตกรรม) 
  “วิทยาลัย” หมายความว่า วิทยาลัยนวัตกรรม 
 ข้อ 4. ทุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track) เป็นทุนสนับสนุนการวิจัยให้แก่คณาจารย์และ
นักวิจัยของวิทยาลัยนวัตกรรม เพื่อด าเนินงานโครงการวิจัยที่ผู ้รับทุนเสนอขึ้นตามความสนใจในประเด็นที่
สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการวิจัยของวิทยาลัยและเป็นประโยชน์ทางวิชาการ โดยบทความวิจัยที่ได้จาก
งานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนจะต้องได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลระดับชาต ิTCI กลุ่มที่ 1 (TCI 1) หรือฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus 
 ข้อ 5. ผู้เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  (1) เป็นอาจารย์ประจ า หรือนักวิจัยของวิทยาลัยนวัตกรรม 
  (2) ไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ ลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หรือการขอตัวไป
       ราชการในหน่วยงานอื่น  
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  (3) ไม่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที ่ได้ร ับการสนับสนุนทุนจากงบประมาณของกองทุนวิจัย  
       ที่อยู่ระหว่างการท าวิจัย  
  (4) ไม่ค้างส่งผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัย 
  (5) เป็นชื่อแรก (First Author) โดยมีส่วนร่วมการท าวิจัยในอัตราร้อยละ 50 ขึ้นไป  
 ข้อ 6. ผู้รับทุนสามารถเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับสนับสนุนทุนได้ครั้งละ 1 โครงการ โดยจะเสนอขอรับ
การสนับสนุนโครงการวิจัยครั้งใหม่ได้เมื่อโครงการวิจัยเดิมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 ข้อ 7. ข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนมีลักษณะ ดังนี ้
  (1) ข้อเสนอโครงการวิจัยเป็นโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาด าเนินการไม่เกิน 2 ป ีโดยมีงบประมาณ 
      โครงการวิจัยไมเ่กิน 160,000 บาท  
  (2) ข้อเสนอโครงการวิจัยไม่เป็นโครงการวิจัย หรือส่วนหนึ ่งของโครงการวิจัยที ่ได้รับทุน  
       สนับสนุนทางการเงินจากแหล่งทุนอื่น 
  (3) ข้อเสนอโครงการวิจัยไม่เป็นข้อเสนอโครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาขอรับทุนสนับสนุน  
       หรือเคยได้รับทุนจากกองทุนวิจัยมาก่อน 
  (4) ข้อเสนอโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยนี้ ไม่เป็นผลงานหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของวิทยานิพนธ์  
      สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงงานในรายวิชา 
 ข้อ 8. การสนับสนุนทุนวิจัยและการด าเนินงานโครงการวิจัย 
  (1) ผู้รับทุนสามารถด าเนินงานโครงการวิจัยได้เมื่อท าสัญญารับทุนกับวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
  (2) วิทยาลัยสนับสนุนทุนวิจัยโครงการละไม่เกิน 160,000 บาท  
  (3) ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ 2 ปี 
  (4) ผู้รับทุนเสนอรายงานความก้าวหน้าตามแบบที่วิทยาลัยก าหนดต่อคณะกรรมการทุก 6 เดือน 
  (5) ผู้รับทุนมีหน้าที่เก็บรักษาบัญชี บัญชีครุภัณฑ์และเอกสารหลักฐานการใช้จ่ายเงินทุนวิจัย 
      ทุกรายการไว้เพ่ือการตรวจสอบ  
  (6) กรณีผู้รับทุนมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงรายงานละเอียดในโครงการวิจัย เช่น ผู้ร่วมวิจัย  
      ให้ผู้รับทุนจัดท าเป็นหนังสือแจ้งต่อคณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ 
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 ข้อ 9. การสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจยั ระยะเวลา และงานที่ต้องส่งมอบ 
  วิทยาลัยสนับสนุนโครงการวิจัยละไม่เกิน 160,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด ดังนี ้

งวดเงิน รายละเอียด และสิ่งที่ต้องส่งมอบ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

งวดแรก 
• สนับสนุนเมื ่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการและลงนาม 

ในสัญญารับทุนเรียบร้อยแล้ว 

40,000 บาท 

งวดสุดท้าย 
(ปิดทุน) 

• สนับสนุนเงินส่วนที่เหลือเมื่อผู้รับทุนส่งหลักฐาน ดังนี ้
1) ไฟล์หลักฐาน หรือหนังสือตอบรับการให้ตีพิมพ์บทความวิจัย

ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาต ิ

2) ไฟล ์บทความว ิ จ ั ยท ี ่ ไ ด ้ ร ั บการตอบร ับ ให ้ ต ีพ ิ มพ์  
(Manuscript) 

• สนับสนุนเงินส่วนที่เหลือตามระดับคุณภาพของวารสารที่บทความ
วิจัยได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ตามฐานข้อมูล ณ วันที่ได้รับการตอบ
รับ ดังนี้  

 

 
1) วารสารอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus  

มีค่าควอไทล์ที่ Q1  
120,000 บาท 

 2) วารสารอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus  
มีค่าควอไทล์ที่ Q2 

100,000 บาท 

 3) วารสารอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus 
มีค่าควอไทล์ที่ Q3  

80,000 บาท 

 4) วารสารอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus 
มีค่าควอไทล์ที่ Q4 

60,000 บาท 

 5) วารสารอยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ TCI กลุ่มที่ 1 40,000 บาท 
หมายเหตุ :  งบประมาณมีการเปล ี ่ยนแปลงได ้ ในอนาคตข ึ ้นอย ู ่ก ับงบประมาณกองทุนว ิจ ัยท ี ่ ได ้ร ับในแต ่ละ  
               ปงีบประมาณ 
 

 ข้อ 10. ในกรณีที ่ผู ้ร ับทุนไม่สามารถส่งเอกสารได้ตามข้อ 9 และตามระยะเวลาที ่ก าหนดในสัญญา  
ผู้รับทุนสามารถชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นต่อคณะกรรมการเพื่อขอขยายระยะเวลา(ปิดทุน)  ได้ 1 ครั้ง ไม่เกิน 
90 วัน  
 ข้อ 11. ทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนตามประกาศนี้เป็นของวิทยาลัย
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ข้อ 12. ในกรณีผู ้ร ับทุนมีการจัดท าเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ต้องระบุในกิติกรรมประกาศ 
หรือ Acknowledgement ว่า “เป็นงานวิจัยที่ได้รับสนันสนุนทุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track) 
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามสัญญาเลขที่..........” หรือภาษาอังกฤษว่า “This research was 
funded by the Fast Track Program of the College of Innovation at Thammasat University. Contract 
No.....” 

ข้อ 13. การยกเลิก บอกเลิกและยุติสัญญารับทุน ในกรณีดังนี ้
(1) ผู้รับทุนพ้นสภาพการเป็นอาจารย์ หรือนักวิจัยของวิทยาลัยนวัตกรรม
(2) ผู้รับทุนไม่สามารถด าเนินการให้ลุล่วงตามข้อก าหนดในสัญญารับทุน
(3) ผู้รับทุนรับเงินสนับสนุนทุนจากแหล่งทุนอื่นในโครงการเรื่องเดียวกัน
(4) ผู้รับทุนถึงแกก่รรม และไม่มีผู้รับด าเนินงานโครงการต่อ
(5) มีเหตุสุดวิสัยให้ไม่สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จตามข้อก าหนดในสัญญา
(6) ผู้รับทุนยินดีคืนเงินทุนวิจัยทั้งหมด ให้แก่วิทยาลัยในกรณีที่ยกเลิก บอกเลิกและยุติ สัญญา

ตามความเห็นของคณะกรรมการ
(7) ผู้รับทุนจะเว้นระยะเวลาการขอรับสนับสนุนทุนนี้เป็นเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่ยกเลิก

บอกเลิกและยุติสัญญารับทุน
ข้อ 14. การสมัครขอรับสนับสนุนทุนวิจัย 

(1) ผู ้สนใจสมัครขอรับทุนสามารถ Download เอกสาร แบบฟอร์มได้ที่ QR Code และยื่น
ข้อเสนอโครงการได้ที ่งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา E-mail: rujirat@citu.tu.ac.th

(2) ผู้สนใจสมัครขอรับทุนส่งเอกสารเพื่อขอรับการพิจารณาทุนได้ทุกวันที่ 1-20 ของเดือน
ข้อ 15. วิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาในกรณีที่เอกสารไม่สมบูรณ์ และไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่

ก าหนดทุกกรณี 
ข้อ 16. การตีความวินจิฉัยตามประกาศฉบับนี้ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการและถือเป็นที่สิ้นสุด 
ข้อ 17. อื ่นใดที ่มิได้ระบุในประกาศนี ้ ให้ถือแนวทางตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื ่อง 

ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลการวิจัย (Fast Track) ฉบับปัจจุบัน ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 แบบฟอร์ม PDF    แบบฟอร์ม DOCX 

ประกาศ ณ วันที่         สิงหาคม พ.ศ. 2564 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยกฤต  อัศวธิตานนท)์ 
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม 
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FAST 
TRACK 

แบบเสนอโครงการวิจัย 
ประกอบการเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัย 

จากกองทุนวิจัย วิทยาลัยนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 
ประเภททุนวิจยัพัฒนาศักยภาพผลงานวิจยั (Fast Track) 

 
ส่วนที่ 1 :  ขอ้มูลทั่วไป 
1. ชื่อโครงการวิจัย 
ภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ  
2. หัวหน้าโครงการ 
ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล  
สังกัด  
สัดส่วนในการทำวิจัย ร้อยละ  
3. ผู้ร่วมวิจัย (ถ้ามี) 
ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล  
สังกัด  
สัดส่วนในการทำวิจัย ร้อยละ  
4. ผู้ร่วมวิจัย (ถ้ามี)  
ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล  
สังกัด  
สัดส่วนในการทำวิจัย ร้อยละ  
5 โปรดระบุความเกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานการทำวิจัย* (ทำ
เครื่องหมาย ) 

5.1  จริยธรรมการวิจัยในคน 
5.2  การใช้สัตว์ทดลอง 
5.3  การดำเนินการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 
5.4  โครงการนี้ไม่เกี่ยวข้อง 

*หมายเหตุ 
1. หากท่านประสงค์จะใช้ผลงานวิจัยนี้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้วิจัยสามารถเสนอโครงร่างการวิจัยนี้เพื่อขอรับ

การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ก่อนหรือหลังจากที่ได้ทำสัญญารับทุนวิจัย Fast Track กับวิทยาลัยนวัตกรรม  
2. หากระบุว่าไม่เกี่ยวข้องและมีผลสืบเนื่องในเรื่องที่เกี ่ยวข้องกับมาตรฐานการทำวิจัยในภายหลัง จะไม่เป็นความ

รับผิดชอบของวิทยาลัยนวัตกรรม และจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของคณะผู้วิจัยเท่านั้น 
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ส่วนที่ 2  รายละเอียดโครงการ 

1. คำสำคัญ (keyword) 
คำสำคัญ (ภาษาไทย)  
คำสำคัญ (ภาษาอังกฤษ)  
2. ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย 
 
 
 
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 
 
 
 
4. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 
 
 
 
5. การทบทวนวรรณกรรม 
 
 
 
 
6. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 
 
 
 
 
7. วิธีดำเนินการวิจัย 
 
 
 
 
8. เอกสารอ้างอิง 
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9.  แผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย 

โครงการย่อย/กจิกรรม 

เดือน ร้อยละของ
กิจกรรมใน

ปีงบประมาณ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

              
              
              
              

รวม             100 
 

โครงการย่อย/กจิกรรม 

เดือน ร้อยละของ
กิจกรรมใน

ปีงบประมาณ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

              
              
              
              

รวม             100 
 
10.  งบประมาณของโครงการวิจัย ไม่เกิน 160,000 บาท (เกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย  
      จากเงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

ประเภทงบประมาณ รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 
1.หมวดค่าจ้างชัว่คราว (อัตราค่าจ้าง
ผู้ช่วยวิจัย)  

  

2.หมวดค่าตอบแทน   
3. หมวดค่าใช้สอย   
4. หมวดค่าวัสดุ   
รวมงบประมาณที่เสนอขอ  
  
11. ผลลัพธ์ (Outcome) ที่คาดว่าจะได้รับ   
เช่น การตีพิมพ์บทความใน
วารสารระดับ TCI 1 / Scopus 
Q4 / Q3 / Q2 / Q1 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ จำนวนบทความ 
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ผู้ขอรับทุนขอรับรองว่า 
1. ไม่มีภาระงานวิจัยค้างส่งกับวิทยาลัยนวัตกรรม 
2. โครงการวิจัยที่เสนอขอมิได้เป็นโครงการหรืองส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากทุนวิจัยอื่น

อย่างพอเพียง 
3. หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด หรือตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา ผู้รับทุน

ยินดีสละสิทธิ์ในการรับเงินค่าสมนาคุณโครงการวิจัยส่วนที่เหลือ และคืนเงินที่ได้รับไปให้กับมหาวิทยาลัยทันที หาก
ผู้รับทุนส่งคืนไม่ครบ ผู้รับทุนยินยอมให้หักเอาจากมหาวิทยาลัยหรือทางราชการ ทั้งนี้โดยเป็นไปตามสัญญาที่ได้ลง
นามกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

4. ผู้รับทุนทราบคุณสมบัติและหลักเกณฑ์รวมถึงข้อกำหนดการพิจารณาทุน และขอรับรองว่าข้อมูลในเอกสารนี้เป็น
ความจริงทุกประการและเป็นไปตามประกาศวิทยาลัยนวัตกรรม เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยพัฒนา
ศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track) พ.ศ.2564 และปฏิบัติตามเงื่อนไขของวิทยาลัย ดังนี้ (โดยใช้เครื่องหมาย ) ดังนี้ 
 

 โครงการวิจัยนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น 
 โครงการวิจัยนี้ไม่เป็นโครงการวิจัย หรือส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนทางการเงิน

จากแหล่งทุนอื่น 
 โครงการวิจัยนี้ไม่เป็นข้อเสนอโครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาขอรับทุนสนับสนุน หรือเคยได้รับทุน

จากกองทุนวิจัย วิทยาลัยนวัตกรรมมาก่อน 
 โครงการวิจัยนี้ไม่เป็นผลงานหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระของ

นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงงานในรายวิชา 
 ผู้ขอรับทุนมีส่วนร่วมการทำวิจัยในอัตราร้อยละ 50 ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 

ลงลายมือชื่อ.............................................................. 
(............................................................) 

ผู้ขอรับทุน 
วันที่.........เดือน........................พ.ศ........... 

 

   
            อนุมัติ                               ไม่อนุมัติ 

 
 
 

ลงลายมือชื่อ........................................................ 
(............................................................) 
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย 

วันที่.........เดือน........................พ.ศ........... 

 


