ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
ภายใต้แผนงานวิจัยตอบสนองต่อนโยบาย/เป้าหมายรัฐบาลประจาปีงบประมาณ 2561
(การพัฒนาเกษตรกรไทยสู่ smart farmer กรณีศึกษาการพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเพื่อการส่งออก)
ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย จากสานักงานการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) การพัฒนาเกษตรกระไทยสู่ smart farmer (กรณีศึกษาการพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเพื่อการส่งออก) ภายใต้
แผนงานวิจัยตอบสนองต่อนโยบาย/เป้าหมายรัฐบาล ประจาปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เป้าหมายและ
กรอบวิจัยหลักดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์
1. เพิ่มผลผลิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
1.1. เพื่ อ สร้ า งนวั ต กรรมให้ เ กิ ด เป็ น knowledge platform เพื่ อ ให้ เ กษตรกรพั ฒ นาผลผลิ ต ให้ มี
คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากลและความปลอดภัยทางอาหาร (food safety)
1.2. เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและลดการใช้แรงงาน
1.3. เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยให้เกษตรกรได้รับข้อมูลและสถานะของแปลงในด้านต่า งๆ
ของพืช อย่างรวดเร็วและถูกต้องเพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตและแก้ปัญหาในการผลิต โดยตั้ง
เป็น parameter เพื่อบริหารการผลิต ลดต้นทุนและแรงงานการผลิต
2. นวัตกรรมการตลาดนาการผลิต
2.1. เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ให้เกษตรใช้เป็นเครื่องมือ บริหารการผลิตด้วยกลไกการตลาด
(บริหารต้นทุน)
2.2. เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ช่วยทานายล่วงหน้าและวิเคราะห์การตลาด (market prediction)
เพื่อให้ เกษตรกรสามารถวางแผนการปลู กให้ ส อดคล้ องกับความต้องการของตลาด (บริห าร
demand & supply) การคาดการณ์ความต้องการของตลาดในอนาคต (demand foresight)
2.3. เพื่อพัฒนาสินค้าใหม่ๆ สาหรับทุเรียน ตลาดใหม่ๆของทุเรียน รวมไปถึงตลาดพิเศษและตลาด
เฉพาะกลุ่มของทุเรียน ในมิติต่างๆ
2.4. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเชื่อมโยงผู้ผลิต การตรวจสอบมาตรฐาน ผู้ซื้อผู้ขาย และผู้บริโภค ที่
เกษตรกรติดตามได้แบบ real time และเพื่อการตรวจสอบกลับ
2.5. เพื่อการพัฒ นานวัตกรรมการขนส่ ง และบรรจุภัณ ฑ์ (logistic & packaging) เพื่อให้ สิ นค้ า คง
คุณภาพและคุณค่าที่ดีถึงมือผู้บริโภค
3. การพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเจ้าของกิจการ (entrepreneurship)
3.1. เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเสริมสร้างให้เกษตรกรกลุ่มก้าวหน้ามีความสามารถในการเป็น
เจ้ าของกิจ การจ าหน่ ายทุ เรียนได้โ ดยตรงและก าหนดกลไกเพื่ อสร้างความเป็นธรรมในกลุ่ ม
เกษตรกร เข้าถึงเท่าทันการตลาด

3.2. เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในการบริหารและตัดสินใจธุรกิจการเกษตร การบริหารความ
เสี่ยง เชื่อมโยงวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตตลาด บริหารความเสี่ยงในการผลิตได้ด้วยตนเอง
3.3. เพื่อวิจัยและพัฒนาการเกษตรกรผู้ผลิตที่จะพัฒนาเข้าสู่การเป็นเจ้าของกิจการจาหน่ายทุเรียน
โดยตรงให้สามารถมีองค์ความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผล (value added) และเพิ่ม
ความสามารถในการต่อรองทางการตลาด เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดภายในและส่งออก
สามารถขยายฐานการผลิตได้ด้วยตนเอง
4. การลดการพึ่งพาภาครัฐ
4.1. เพื่อศึกษาและวิจัยแนวทางเชิงนโยบายเพื่อเสนอต่อภาครัฐ หรือ รัฐบาลในการจัดทาเป็นนโยบาย
หรือ มาตรการต่างๆที่จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและการตลาดของทุเรียนไทยให้มี
ความมั่นคงและยั่งยืน
4.2. เพื่อศึกษาแนวทางการกาหนดนโยบายการส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศเพื่อ
เสนอต่อภาครัฐเช่น นโยบายการขยายพื้นที่ปลูก นโยบายการชดเชย นโยบายการตลาดระหว่าง
ประเทศ
4.3. เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างองค์กรเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนไทยและการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืนในการประกอบอาชีพของเกษตรกรเพื่อให้เกิดการลดการพึ่งพาจากภาครัฐ
และสร้างความมั่นคงและยั่งยืนต่อเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนทั้งประเทศ
เป้าหมาย
ทุเรียนไทยไม่ล้นตลาดและราคาตกต่า ผลิตผลมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดทั่วโลก ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการผลิตทุเรียนคุณภาพและการค้าทุเรียนโลก กินทุเรียนดีที่สุดของโลกต้องกินทุเรียนไทย และ
เกษตรกรไทยมั่งคั่ง
เป้าหมายปีที่ 1 เพื่อลดต้นทุนการผลิตทุเรียน ลดปัญหาทุเ รียนอ่อนออกสู่ตลาดร้อยละ 30 มีเทคโนโลยีหลัง
การเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเก็บรักษาทุ เรียนแก่ได้มาตรฐานไปยังตลาดทั้งในและต่างประเทศได้
อย่างมีคุณภาพ พัฒนาตลาดทุเรียนคุณภาพ premium และช่องทางการขายที่ไม่ซ้าซ้อน เข้าถึงผู้บริโภคได้
โดยตรง
กรอบการวิจัย
กรอบการวิจัยที่ 1 การวิจัยเพิ่มผลผลิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
1.1. วิจัยและพัฒนาต่อยอดเป็น knowledge platform ที่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนสามารถเข้าถึงและ
นาไปใช้ในการเพิ่มคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน ลดต้นทุนการผลิต และลดการใช้
แรงงานด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ดังนี้
1.1.1. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี Knowledge platform เชิงบูรณาการกับเกษตรกร
ที่ปลูกทุเรียนรองรับ GAP มุ่งเน้นทาให้เกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้ และแก้ไขปัญหาการผลิต
1.1.2. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้เกษตรกรพัฒนาผลผลิตที่มีคุณภาพให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เกษตรกรสามารถตั้งพารามิเตอร์ (parameter) วางแผนการผลิตได้
อย่างมีคุณภาพ บนมาตรฐาน GAP และตรวจสอบย้อนกลับได้ (traceability)
1.1.3. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและลดการใช้
แรงงาน โดยวิจัยพัฒนาต่อยอดจากงานวิจัยต่างๆ ที่มีอยู่แล้วและพัฒนาให้สามารถสร้าง smart
farm โดยบูรณาการร่วมกับเกษตรกรที่ได้รับรอง GAP ของทุเรียน เพื่อรู้สถานะของแปลงในด้าน

ต่างๆ สถานะและความเพียงพอของการใช้สารเคมีเกษตร ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ฮอร์โมน ให้
เหมาะสมกับพืชที่ผลิต การตรวจติดตามสภาพแปลงแบบ real-time หากขาดก็เพิ่มหากมากไปก็
ลด เพื่อลดต้นทุนการผลิต
กรอบการวิจัยที่ 2 การวิจัยนวัตกรรมการตลาดนาการผลิต
1.2. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี AI ทาการวิเคราะห์และทานายความต้องการล่วงหน้าของตลาด
(demand foresight) บริหารการผลิตด้วยกลไกการตลาด บริหารความเสี่ยง จากสภาพดินฟ้า
อากาศการผลิต กลไกการตลาด และตัดสินใจทางธุรกิจ บน cloud market place เกษตรกร
สามารถวางแผนการปลูกให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (บริหาร demand & supply)
โดยบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
1.3. วิจัยและพัฒนาตลาดสินค้าใหม่ๆ จากทุเรียนรวมถึงประโยชน์ในแง่ของอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อ
เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาสินค้าล้นตลาด และให้ผู้บริโภคได้สินค้าที่มีคุณภาพ
1.3.1. พัฒนาวิถีการตลาดใหม่ที่ส่งเสริมสินค้าระดับ premium และสร้างตลาดพิเศษให้กับทุเรียน
1.3.2. พัฒนานวัตกรรมการตลาด ให้เข้าถึงผู้บริโภค และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค
1.4. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว บรรจุภัณฑ์ และ logistic ที่เหมาะสมตามตลาดในแต่
ละภูมิภาค โดยเป็นงานบูรณาการร่วมกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
1.4.1. วิ จั ย และพั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ์ ส าหรั บ ผลทุ เ รี ย นสด ให้ ส ามารถส่ งขายทาง online ซื้ อ
ภายในประเทศ หรือต่างประเทศ
1.4.2. วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ fresh cut เนื้อทุเรียนสด ให้สามารถส่งขายภายใน ประเทศ หรือ
ต่างประเทศ
กรอบวิจัยที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเจ้าของธุรกิจ (entrepreneurship)
1.5. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อให้เกษตรกร สามารถพัฒนาให้เป็นเจ้าของกิจการ
จาหน่ายทุเรียน (entrepreneurship)
1.6. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในการบริหารและตัดสินใจธุรกิจการเกษตร บริหารการตลาดและ
ความเสี่ยงในธุรกิจได้ด้วยตนเอง
1.7. วิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกษตรกรสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผล (value added) และเพิ่ม
ความสามารถในการต่อรองตลาด เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดภายในและส่งออก
กรอบการวิจัยที่ 4 การวิจัยเชิงนโยบายการลดการพึ่งพาภาครัฐ
1.8. วิจัยและพัฒนาการทาให้หน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลั ง และกระทรวงสาธาณสุ ข บู ร ณาการร่ ว มกั น เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการตลาด
ภายในประเทศ และการส่งออก ให้สินค้าทุเรียนสามารถทาการค้าได้คล่องตัว
1.9. ศึกษาแนวทางเพื่อให้เกิดการกาหนดนโยบายการส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ
เพื่อเสนอต่อภาครัฐ เช่น นโยบายการขยายพื้นที่ปลูก นโยบายการชดเชย นโยบายการตลาด
ระหว่างประเทศ
1.10. ศึกษาแนวทางเพื่อให้เกิดการจัดตั้งองค์กร หรือ แนวทางการรวมกลุ่มเครือข่ายของเกษตรกร
ผู้ปลูกทุเรียนเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มและมีการแลกเปลี่ยนองค์รู้ รวมถึง การจัดการผลผลิตและ
การรับซื้อทุเรียนจากกลุ่ มสมาชิก เพื่อให้เกษตรกรในกลุ่มมีความเข้มแข็งและมีความมั่นคงและ
ยั่งยืน

ผลผลิต
กรอบการวิจัยที่ 1 การวิจัยเพิ่มผลผลิตด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม
1.1. ได้ต้นแบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ (AI data platform) ด้านการจัดการสวนทุเรียนเพื่อการลดต้นทุน
การผลิตและแก้ไขปัญหาการผลิต และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเพิ่มคุณภาพการ
ผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน
1.2. ได้ต้นแบบ application เพื่อพัฒนาการปลูกทุเรียนให้ได้มาตรฐาน GAP และสามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้
1.3. ได้เทคโนโลยีเพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและลดการใช้แรงงาน รวมถึงการสร้าง
ระบบ smart farming ของทุเรียนที่สามารถตรวจสอบสภาพแปลงได้แบบ real-time เพื่อทราบ
สถานะของแปลงในด้านต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ ความเพียงพอของระดับปุ๋ยในดิน ความ
เพียงพอของระดับสารเคมี ยาปราบศัตรูพืชต่า งๆ รวมถึงการประเมินระยะการเก็บเกี่ยวของ
ทุเรียนให้เหมาะสม
กรอบการวิจัยที่ 2 การวิจัยนวัตกรรมการตลาดนาการผลิต ประกอบด้วย
1.4. ได้องค์ความรู้การจัดการผลผลิตทุเรียนเพื่อการเพิ่มมูลค่าและลดการสูญเสียจากการขนส่ง การ
ส่งออกทุเรียน รวมถึงเป็นฐานข้อมูลสาหรับการจัดทาระบบการบริหารตลาดทุเรียน
1.5. ได้ต้นแบบระบบฐานข้อมูลทุเรียนของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านและการเชื่อมโยงข้อมูล
การตลาดของโลกเพื่ อ คาดการณ์ตลาดล่ ว งหน้าและทราบ quota การผลิ ตเพื่อสามารถวาง
แผนการผลิตได้
1.6. ได้ต้นแบบ platform ที่ภาครัฐสามารถตรวจสอบข้อมูลการผลิตการค้าขายผ่า นระบบ cloud
market place ในระบบ single window platform
1.7. ได้ตลาดทุเรียนในมิติที่เป็นสินค้าใหม่ๆ เช่น การใช้ประโยชน์ หรือ การบริโภคทุเรียนในมิติอื่นๆ
เช่น การบริโภคเพื่อสุขภาพ เป็นต้น
1.8. ได้ตลาดใหม่ หรือ ตลาดพิเศษระดับ premium เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายของทุ เรี ยน
คุณภาพสูง
1.9. ได้นวัตกรรมทางการตลาด หรือ ช่องทางทางการตลาดที่จะให้ผูบริโภคเข้าถึงทุเรียนได้อย่างมั่นใจ
ว่าจะได้รับทุเรียนที่มีคุณภาพดี ไม่ผิดหวัง
1.10. ได้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว บรรจุภัณฑ์ และ logistic ที่เหมาะสมในแต่ละตลาด ทั้งใน
ระบบจัดจาหน่ายในประเทศและต่า งประเทศ ในรูปแบบของผลสด (whole fruit) และแบบแกะ
เนื้อพร้อมบริโภค (fresh-cut)

กรอบวิจัยที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเจ้าของกิจการ (entrepreneurship)
1.11. ได้ระบบการบริหารตลาดทุเรียน เพื่อเป็นเครื่องมือการบริหารกิจการ และพัฒนาให้เกษตรกร
มีความเป็นเจ้าของกิจการ (entrepreneurship)
1.12. ได้ ร ะบบหรื อ platform ที่ เ กษตรกรสามารถใช้ ใ นทางการตลาด การบริ ห ารการผลิ ต
การตลาดและความเสี่ยง เพื่อให้เท่าทันกลไกการตลาด
1.13. ได้กระบวนการที่เกษตรกรสามารถขายการตลาดได้ด้วยนวัตกรรมทางการตลาด นาการผลิต
รวมไปถึงกระบวนการสร้างมูลค่าให้กับผลิตผล (value added) ให้แก่เกษตรกรที่จะก้าวสู่การ

เป็นผู้ประกอบการ หรือ เจ้าของกิจการจาหน่ายทุเรียน เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในตลาด
ภายในและการส่งออกไปยังต่างประเทศ
กรอบการวิจัยที่ 4 การวิจัยเชิงนโยบายการลดการพี่งพาภาครัฐ
1.14. ได้แนวทาง หรือ นโยบายที่จะนาเสนอต่อภาครัฐ เพื่อออกเป็นนโยบาย หรือ มาตรการต่างๆ
ในการสนับสนุนเกษตรกรเพื่อให้สามารถควบคุมการผลิตและลดปัญหาการเกิดทุเรียนล้นตลาด
รวมไปถึงนโยบายในด้านของการลดปัญหาการเกิดโรคระบาด กลไกตลาด และ zoning พื้นที่
ปลูกเป็นต้น
1.15. ได้แนวทาง หรือ นโยบายเพื่อเสนอต่อภาครัฐ หรือ รัฐบาล เพื่อกาหนดเป็นนโยบายส่งเสริม
การพัฒนาด้านการเกษตรโดยเฉพาะการผลิตทุเรียนของประเทศ รวมไปถึงแนวทางการชดเชย
ราคาในกรณีผลิตผลล้นตลาดโดยไม่เป็นภาระแก่ภาครัฐ รวมไปถึงแนวทางของการบริหารจัดการ
ทุเรียนล้นตลาด และนโยบายตลาดทั้งในและต่างประเทศ
1.16. ได้แนวทางการจัดตั้งองค์กรเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มกัน
อย่างแท้จริง แนวทางการบริหารจัดการองค์กรให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนสามารถสร้างเครือข่าย
รวมกันในทุกมิติ รวมถึงการบริหารจัดการตลาด การผลิตและรับซื้อและบริหารจัดการช่องทาง
การจาหน่ายในรูปแบบขององค์กรทุเรียน หรือ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน
1. แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนการวิจัย
มธ. จะสนับสนุนการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยที่แนบท้ายประกาศนี้ และผลการวิจัยที่ได้ต้องมีเป้าหมายของ
ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง (เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคมและชุมชน เชิงนโยบายและ
เชิงวิชาการ) ทั้งนี้ มธ. จะให้ความสาคัญในการใช้ประโยชน์เชิง เศรษฐกิจ เชิงสังคมและชุมชน เป็นหลักโดยมีตัวชี้วัดที่
แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้านความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทั้งเชิง
ปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และต้นทุน ตลอดจนมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนที่จะนาผลผลิตจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และมี
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัย ทั้งนี้ มธ. จะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ
การวิจัยเป็นรายปีสาหรับโครงการที่มีระยะเวลาดาเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปีจะพิจารณาถึงผลสาเร็จในปีที่ได้รับทุน
ก่อนที่จะให้การสนับสนุน
2. เงื่อนไขการเสนอข้อเสนองานวิจัย
ข้อเสนอการวิจัยต้องมีลักษณะครบถ้วนทุกข้อ ดังต่อไปนี้
2.1 มีประเด็นวิจัยตามกรอบการวิจัยดังแนบท้ายประกาศนี้
2.2 มีลักษณะเป็นโครงการวิจัย หรือแผนงานวิจัย ซึ่งกรณีที่เป็นแผนงานวิจัยต้องประกอบด้วย
2.2.1 รายชื่ อ โครงการวิ จั ย ย่ อ ย ซึ่ ง อาจระบุ ร ายละเอี ย ดต่ า งๆ ที่ ชั ด เจน หรื อ เป็ น แนวติ ด ในการ
ดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสุดท้ายของแผนงานวิจัย
2.2.2 รายละเอียดงบประมาณ และตัวชี้วัดแยกรายปีที่เป็นรูปธรรมชัดเจน สามรถวัดได้จริง
2.2.3 ต้องมีโครงการวิจัยย่อยอย่างน้อย ๒ โครงการที่สามารถดาเนินการวิจัย ในปีแรกที่เสนอขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย
2.3 มีการบูรณาการงานวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชาหรือบูรณาการระหว่างหน่วยงานหรือมีการดาเนินการใน
พื้นที่เดียวกัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสูงและนาไปสู่วัตถุประสงค์เดียวกัน
2.4 งบประมาณที่เสนอขอต้องมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเหมาะสม
กับการดาเนินงานวิจัย

2.5 ข้อเสนอการวิจั ย หรื อส่ ว นใดส่ ว นหนึ่งของข้อเสนอการวิจัยนี้ ต้ องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยอื่น
กรณีการต่อยอดจากงานวิจัยเดิมต้องแสดงขอบเขตการดาเนินงานระหว่างงานเดิมและงานใหม่และต้องมี
หนังสือยินยอมจากหน่วยงานเจ้าของผลงานเดิมให้นักวิจัยนาทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัยมาดาเนินการวิจัยต่อยอด
หากตรวจพบว่าข้อเสนอการวิจัยดังกล่าวได้รับทุนซ้าซ้อนหรือมีการดาเนินงานมีการดาเนินการวิจัยมาแล้ว มธ. ขอ
สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัยและเรียกเงินทุนวิจัยคืน
2.6 กรณีโครงการวิจัยที่เป็นการดาเนินงานในลักษณะการวิจัยร่วม (Co – funding) ซึ่งได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง จากหน่วยงานอื่น ให้แสดงรายละเอียดการสนับสนุนดังกล่าวโดยระบุงบประมาณ
ในแต่ละรายการในข้อเสนอการวิจัย พร้อมทั้งแสดงหนังสือรับรองจากหน่วยงานนั้นๆ
2.7 กรณีแผนงานวิจัย ผู้อานวยการแผนงานสามารถเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยย่อยได้เพียงโครงการวิจัยเดียว
เท่านั้น
2.8 หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้อานวยการแผนงาน หัวหน้าโครงการย่อยและนักวิจัยร่วมทุกท่านต้องลงนาม
รับรองในข้อเสนอการวิจัยให้ครบถ้วน
3. คุณสมบัติของผู้อานวยการแผนงานวิจัย/หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องเป็นบุคลากรในภาครัฐหรือเอกชนที่มีสภาพเป็นนิติบุคคล โดยมีลักษณะ ดังนี้
3.1 มีสัญชาติไทย มีถิ่นพานักถาวรในประเทศไทย และมีหลักฐานการทางานมั่นคง
3.2 มีศักยภาพในการบริหารการวิจัยและ/ หรือการบริหารจัดการ
3.3 มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในวิทยาการด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับการวิจัยในข้อเสนอการวิจัยที่
ขอรับทุน มีศักยภาพ ความพร้อมด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการวิจัยที่จะดาเนินการวิจัยได้สาเร็จ
3.4 สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุนรวมทั้งสามารถดาเนินการวิจัยให้
แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดอย่างมีคุณภาพ
3.5 ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาสู ง สุ ด ของหน่ ว ยงานระดั บ อธิ บ ดี ห รื อ เที ย บเท่ า ของภาครั ฐ ที่ หั ว หน้ า โคร งการหรื อ
ผู้อานวยการแผนงานสังกัดอยู่ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่าของภาคเอกชนให้ความเห็นชอบและรับรอง
3.6 สาหรับหัวหน้าโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัย ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานต้นสังกัดของ
หัวหน้าโครงการย่อย ระดับอธิบดีหรือเทียบเท่าของภาครัฐ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่าของภาคเอกชน
ต้องให้ความเห็นชอบและรับรองเช่นเดียวกันกับผู้อานวยการแผนงาน
3.7 เป็นผู้มีจรรยาบรรณนักวิจัยตามจรรยาบรรณนักวิจัยของ วช.
3.8 ทั้งนี้กรณีอยู่นอกเหนือจากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการที่ มธ. กาหนด
4. การพิจารณาข้อเสนอการวิจัย
4.1 พิจารณาข้อเสนอการวิจัยตามแนวทางที่ มธ. กาหนดโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นคณะผู้ตรวจสอบทาง
วิชาการ
4.2 ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการพิ จ ารณาความเหมาะสมของคณะนั ก วิ จั ย โดยจะตรวจสอบการรั บ ทุ น และ
ความสามารถในการปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัย ทั้งนี้นักวิจัยทุกคนในโครงการ/แผนงานต้องไม่ติดค้างการส่ ง
รายงานการวิจั ย ที่ได้รั บ ทุน อุดหนุน การวิจั ย ใดๆ ในระบบ NRMS ปีงบประมาณ 2551 – 2561 และ กรณีติดค้าง
งานวิจัยในระบบ NRMS ของปีงบประมาณ 2558 – 2561 ให้จัดส่งหนังสือรับรองศักยภาพของนักวิจัย

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของนักวิจัยและอานวยความสะดวกต่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานจาก
ประวัติของนักวิจัย รวมทั้งสะดวกในการติดต่อประสานงาน ขอให้นักวิจัยดาเนิ นการปรับปรุงข้อมูลในประวัติ
นักวิจัยและข้อมูลการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในฐานข้อมูลระบบ NRMS ให้เป็นปัจจุบัน
4.3 ให้ความสาคัญกับข้อเสนอการวิจัยที่มีการระบุผู้ใช้ผลงานวิจัยอย่างชัดเจนหรือมีหลักฐานรองรับ
4.4 ขอสงวนสิทธิ์ในการบูรณาการข้อเสนอการวิจัยเป็นแผนงานวิจัยเดียวกัน ทั้งนี้หากข้อเสนอการวิจัย
สามารถบูรณาการทางวิชาการร่วมกันได้
4.5 คาตัดสินของคณะกรรมการฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
5. การเขียนข้อเสนอการวิจัย
5.1 ดาวน์โหลดประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและกรอบการวิจัยได้ที่ http://research.tu.ac.th/ เพื่อศึกษา
เงื่อนไขการสมัครขอรับทุนวิจัย และรายละเอียดกรอบวิจัย
5.2 ดาวน์โหลดแบบหนังสือนาส่ง แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย และคู่มือการลงทะเบียน รวมทั้งเอกสารอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://research.tu.ac.th/
5.3 เขียนข้อเสนอการวิจัยในแบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) สาหรับข้อเสนอการวิจัยที่เป็น
แผนงานวิจัยและแบบเสนอโครงการวิจัย (Research project) สาหรับโครงการวิจัยย่อยและโครงการวิจัยเดี่ยว โดย
จัดทาข้อเสนอการวิจัยเป็นภาษาไทย font THSarabunNEW ตัวหนังสือขนาด 16
6. การส่งข้อเสนอการวิจัย
6.1 ให้นักวิจัยจัดพิมพ์ข้อเสนอการวิจัยตามข้อ 5.3 โดยมีรายละเอียดครบถ้วนทุกข้อและมีเนื้อ หาตรงกับ
ไฟล์ที่แนบ (สาหรับกรณีที่เป็นแผนงานที่ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อยตามที่ระบุในแผนงานให้เย็บรวมกันเป็น
ชุด) และส่งเอกสารดังนี้
- แบบหนังสือนาส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2561 จานวน 1 ฉบับ
- เอกสารต้นฉบับที่มีการลงนามจากผู้บริหารหน่วยงาน พร้อมสาเนา รวมเป็น 10 ชุด
- แผ่นบันทึกข้อมูลข้อเสนอการวิจัย MS Word และ PDF จานวน 2 ชุด
6.2 นาส่งเอกสารทั้งหมดในข้อ 6.1 ไม่ว่าจะนาส่งทางไปรษณีย์ หรือนาส่งด้วยตนเอง เอกสารต้องส่งถึง
ผู้อานวยการบริหารแผนและงบประมาณโครงการวิจัย กองบริหารการวิจัย ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 16.30 น ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ และกรุณาระบุชื่อ
กลุ่มเรื่องด้านหน้าซองเอกสารให้ชัดเจนด้วย
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
กองบริหารการวิจัย ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
farmer (ทุทเธิรี ย์ไม่
น)รับกรอบวิ
จยั ที่ .......................................................................................
**ทั้งนี้ Smart
มธ. ขอสงวนสิ
ข้อเสนอการวิ
จัยที่มีรายละเอียดข้างต้นไม่ครบถ้วน**
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-564-4525 ต่อ 2361 หรือ 093-335-6451
6.3 มธ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนข้อเสนอการวิจัยของผู้ที่ไม่ได้รับทุน โดยจะดาเนินการทาลายข้อเสนอการวิจัย

ดังกล่าว

