
ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรม 
เรื่อง ทุนสนับสนุนการเขียนต ารา หรือหนงัสือ พ.ศ.2564 

--------------------------------------- 
ด้วยวิทยาลัยนวัตกรรม มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ประจ าวิทยาลัย  ได้น าความรู้มาสร้าง

ผลงานทางวิชาการในการเขียนต ารา หรือหนังสือ จึงได้จัดท าประกาศ เรื ่อง ทุนสนับสนุนการเขียนต ารา 
หรือหนังสือ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรม เรื่อง ทุนสนับสนุนการเขียนต ารา หรือหนังสือ 
พ.ศ.2564 

ข้อ 2. ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับนับถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3. ในประกาศน้ี 

“กองทุนวิจัย” หมายความว่า กองทุนวิจัย (วิทยาลัยนวัตกรรม) 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย (วิทยาลัยนวัตกรรม) 
“วิทยาลัย” หมายความว่า วิทยาลัยนวัตกรรม 

ข้อ 4. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของต ารา และหนังสือ เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนต าแหน่งทาง
วิชาการของคณาจารย์ประจ าซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 

ข้อ 5. ผู้เสนอขอรับทุนเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(1) เป็นอาจารย์ประจ า หรือนักวิจัยของวิทยาลัยนวัตกรรม
(2) ไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ ลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หรือการขอตัวไป

ราชการในหน่วยงานอื่น
(3) ไม่ค้างส่งผลงานที่ได้รับการสนับสนุนทุนการเขียนต ารา หรือหนังสือ
(4) เป็นผู้มีต้นฉบับต าราที่เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งประเมิน และยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่
(5) เป็นชื่อแรก (First Author) โดยมีส่วนร่วมในการเขียนต ารา หรือหนังสือ ในอัตราร้อยละ 50

ขึ้นไป
ข้อ 6. การสนับสนุนทุนการเขียนต ารา หรือหนังสือ 

(1) วิทยาลัยสนับสนุนทุนการเขียนต ารา หรือหนังสือครั้งละ 1 เรือ่งๆ ละ 50,000 บาท
(2) ต ารา หรือหนังสือเป็นต้นฉบับพร้อมส่งประเมิน และยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
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(3) ต ารา หรือหนังสือไม่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ หรือเป็นผลงานที่เคยได้รับการสนับสนุนทุน
การเขียนต ารา หรือหนังสือ และ/หรือทุนประเภทอื่นจากกองทุนวิจัยมาก่อน

(4) วิทยาลัยสนับสนุนทุนเป็นระยะเวลา 1 ปี  
ข้อ 7. การสนับสนุนงบประมาณและรางวัลทุนการเขียนต ารา หรือหนังสือ และงานที่ต้องส่งมอบ 
วิทยาลัยสนับสนุนการเขียนต ารา หรือหนังสือ ครั้งละ 50,000 โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด ดังนี ้

งวดเงิน รายละเอียด และสิ่งทีส่่งส่งมอบ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

งวดแรก 

• สนับสนุนในอัตรา 50% ของเงินสนับสนุนการเขียนต ารา หรือ
หนังสือ

• สนับสนุนเมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติทุนและลงนามใน
สัญญารับทุนเรียบร้อยแล้ว

25,000 บาท 

งวดสุดท้าย 
(ปิดทุน) 

• สนับสนุนในอัตรา 50% (ส่วนที่เหลือ) เมื่อผู้รับทุนส่งมอบ
ผลงาน ดังนี้

1. ต ารา หรือหนังสือที่ได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
เรียบร้อยแล้ว และได้รับการตีพิมพ์กับส านักพิมพ์

2. หลักฐานหรือหนังสือการตอบรับให้ตีพิมพเ์ผยแพรจ่าก
ส านักพิมพ์ โดยระบุวันที่หลังวันที่ลงนามสัญญารับทุน

25,000 บาท 

วิทยาลัยสนับสนุนรางวัลสมทบส าหรับต ารา หรือหนังสือหลังจากที่ได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็นลักษณะคุณภาพของผลงาน ดังนี ้

(1) ผลงานมีลักษณะคุณภาพอยู่ในระดับดี (B+) ให้ได้รับรางวัลสมทบเป็นเงิน 10,000 บาทต่อเรื่อง
(2) ผลงานมีลักษณะคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (A) ให้ได้รับรางวัลสมทบเป็นเงิน 20,000 บาทต่อเรื่อง
(3) ผลงานมีลักษณะคุณภาพอยู่ในระดับดีเด่น (A+) ให้ได้รับรางวัลสมทบเป็นเงิน 30,000 บาทต่อเรื่อง

หมายเหตุ : 1. งบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตขึ้นอยู่กับงบประมาณกองทุนวิจัยที่ได้รับในแต่ละปีงบประมาณ 
2. ผลงานต ารา หรือหนังสือสามารถขอรับทุนได้ทั้งในรูปแบบ e-book หรือรูปแบบเล่ม

ข้อ 8. ผลงานต ารา หรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว หากมีข้อคิดเห็นว่าต้องปรับปรุง
แก้ไข ผู้รับทุนต้องส่งผลงานที่แก้ไข/ไม่แก้ไข พร้อมสรุปข้อมูลการแก้ไข/ไม่แก้ไขพร้อมเหตุผล มายังคณะกรรมการ
ภายใน 1 เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา 
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ข้อ 9. ต ารา หรือหนังสือที่จัดพิมพ์เผยแพร่ต้องระบุในต ารา หรือหนังสือว่า “ได้รับทุนสนับสนุนการเขียน
ต ารา หรือหนังสือจากวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามสัญญาเลขที่............” หรือภาษาอังกฤษว่า 
“This book was funded by the Textbook/Book Writing Program of the College of Innovation at 
Thammasat University. Contract No..…” 

ข้อ 10. การยกเลิก บอกเลิกและยุติสัญญารับทุน ในกรณีดังนี้ 
(1) ผู้รับทุนพ้นสภาพการเป็นอาจารย์ หรือนักวิจัยของวิทยาลัยนวัตกรรม
(2) ผู้รับทุนไม่สามารถด าเนินการให้ลุล่วงตามข้อก าหนดในสัญญารับทุน
(3) ผู้รับทุนรับเงินสนับสนุนทุนจากแหล่งทุนอ่ืนในผลงานเดียวกัน
(4) ผู้รับทุนถึงแกก่รรม และไม่มีผู้รับด าเนินงานโครงการต่อ
(5) มีเหตุสุดวิสัยให้ไม่สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จตามข้อก าหนดในสัญญา
(6) ผู้รับทุนยินดีคืนเงินทุนวิจัยทั้งหมด ให้แก่วิทยาลัยในกรณีที่ยกเลิก บอกเลิกและยุติสัญญา

ตามความเห็นของคณะกรรมการ
(7) ผู้รับทุนจะเว้นระยะเวลาการขอรับสนับสนุนทุนนี้เป็นเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่ยกเลิก

บอกเลิกและยุติสัญญารับทุน
ข้อ 11. การสมัครขอรับสนับสนุนทุน 

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

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

ก าหนดทุกกรณี 
ข้อ 16. การตีความวินิจฉัยตามประกาศฉบับนี้ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย (วิทยาลัย

นวัตกรรม) และถือเป็นที่สิ้นสุด 
ข้อ 17. อื่นใดที่มิได้ระบุในประกาศนี้ ให้ถือแนวทางตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เปิดรับ

สมัครทุนสนับสนุนการเขียนต าราและการจัดท าสื่อการสอน ฉบับปัจจุบัน และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ว่าด้วยทุนสนับสนุนการเขียนต าราและการจัดท าสื่อการสอน ฉบับปัจจุบัน 

 แบบฟอร์ม PDF  แบบฟอร์ม DOCX

 ประกาศ ณ วันที่     สิงหาคม พ.ศ. 2564 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยกฤต  อัศวธิตานนท)์ 
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม 
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TEXTBOOK 
/ BOOK 

ใบสมคัรโครงการทุนสนับสนุนการเขียนตำรา หรือหนังสือ 
กองทุนวิจัย วิทยาลัยนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2564 

 
ส่วนที่ 1 :  ขอ้มูลทั่วไป 
1. ชื่อตำรา/ หนังสือ 
ภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ  
2. ผู้เขียน 
ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล  
สังกัด  
สัดส่วนในการเขียน ร้อยละ  
3. ผู้ร่วมเขียน (ถ้ามี) 
ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล  
สังกัด  
สัดส่วนในการทำวิจัย ร้อยละ  
4. ผู้ร่วมเขียน (ถ้ามี)  
ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล  
สังกัด  
สัดส่วนในการทำวิจัย ร้อยละ  
5. ปัจจุบันมีผู้เขียนตำรา/ หนังสือ ในเรื่อง
เดียวกับที่ท่านสมัครขอรับทุนนี้หรือไม่ 

 ไม่มี 
 มี (โปรดระบุข้อมูล)  

6. ประเภทของการขอรับทุน  ทุนสนับสนุนการเขียนต ารา (ตอบข้อ 7) 
 ทุนสนับสนุนการเขียนหนังสือ (ข้ามข้อ 7) 

7. ข้อมูลสำหรับทุนสนับสนุนการเขียนตำรา 
ชื่อหลักสูตร  
ชื่อวิชา  
รหัสวิชา  
ประสบการณ์การสอนวิชานี้ รวม......................ภาคการศึกษา 

 สอนคนเดียว  ร่วมสอนกับคนอื่น ประมาณร้อยละ...............ของ
เนื้อหาวิชา 

ครั้งสุดท้ายที่สอนวิชานี้ ภาคการศึกษาที่.......ปีการศึกษา……………. 
เนื้อหาของวิชาที่ใช้ในการเขียนตำรา คิดเป็นร้อยละ ................ของเนื้อหาวิชาทั้งหมด 
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ส่วนที่ 2  ประวัติการได้รับทนุสนับสนุนการเขียนตำรา หรือ หนังสือ จากกองทุนวิจัย วิทยาลัยนวัตกรรม 

ชื่อต ำรำ/ หนังสือ ปีงบประมำณที่ได้รับอนุมัติทุน 

  
  
  

 

ผู้ขอรับทุนขอรับรองว่า 
ผู้รับทุนทราบคุณสมบัติและหลักเกณฑ์รวมถึงข้อกำหนดการพิจารณาทุน และขอรับรองว่าข้อมูลในเอกสารนี้เป็นความจริงทุก
ประการและเป็นไปตามประกาศวิทยาลัยนวัตกรรม เรื่อง ทุนสนับสนุนการเขียนตำรา หรือหนังสือ พ.ศ. 2564 และปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของวิทยาลัย (โดยใช้เครื่องหมาย ) ดังนี้   

 เป็นอาจารย์ประจำหรือนักวิจัยของวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ  ลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หรือการขอตัวไปช่วยราชการใน

หน่วยงานอื่น 
 มีตำรา หรือหนังสือต้นฉบับที่เขียนเสร็จแล้ว พร้อมส่งประเมิน ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์และไม่เคยได้รับทุน

สนับสนุนการเขียนตำราจากแหล่งอื่น  
 ไม่ค้างส่งผลงานที่ได้รับการสนับสนุนการเขียนตำรา หรือหนังสือ 

 ผู้ขอรับทุนมีส่วนร่วมในการเขียนตำรา หรือหนังสือนี้ในอัตราร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 

 
 
 
 
 

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

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

   
    อนุมัติ                               ไม่อนุมัติ     

 
 
 

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

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

 

 


