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แนวทางการด าเนินงานทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกศักยภาพสูง  
(Thammasat Postdoctoral Fellow) พ.ศ. 2564 

1. การส่งเอกสารขอรับทุน 

 ผู้สนใจส่งใบสมัครขอรับทุนและเอกสารที่เกี่ยวข้องตาม ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เรื่อง                   
ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกศักยภาพสูง (Thammasat Postdoctoral Fellow) พ.ศ.2564 ผ่าน
หน่วยงานต้นสังกัดของอาจารย์ที่ปรึกษา หรือนักวิจัยที่ปรึกษา ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน หากพ้นก าหนดจะถูก
น าเข้าพิจารณาในรอบถัดไป (ดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารได้ที่ https://research.tu.ac.th/tu-research-
funds) 

2. การพิจารณาคัดเลือก 

 พิจารณาทุนโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัยและส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3. การท าสัญญาจ้าง 

3.1 ฝ่ายวิจัยฯ ประกาศผลพิจารณาพร้อมแนบสัญญาจ้างไปยังหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนและ
ผู้เกี่ยวข้องในสัญญาฯ ด าเนินการตรวจสอบและลงนามในสัญญา  
3.2 หน่วยงานส่งสัญญาจ้างที่ลงนามแล้วมายังฝ่ายวิจัยฯ เพ่ือเสนอต่อท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ              
ลงนามในสัญญาจ้าง (พร้อมแนบส าเนาหน้าสมุดธนาคารกองทุนวิจัยของหน่วยงาน เพ่ือประกอบการ
เบิกจ่ายเงินทุน) 
3.3 ฝ่ายวิจัยฯ ด าเนินการจัดส่งคู่สัญญาไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

4. เบิกจ่ายเงินทุนตามสัญญาจ้าง 

4.1 ฝ่ายวิจัยฯ เบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนเต็มจ านวนตามสัญญาจ้างไปยังกองคลัง เพ่ือให้กองคลังโอนเงินทุน
ไปยังกองทุนวิจัยของหน่วยงานต้นสังกัด  
4.2 หน่วยงานต้นสังกัดเบิกจ่ายเงินทุนให้กับผู้ได้รับทุนเป็นรายเดือน ตามรายละเอียดในสัญญาจ้าง (กรณี
ชาวต่างชาติ จะต้องเบิกจ่ายค่าท่ีพักพร้อมด้วย) 
4.3 เมือ่ครบก าหนด 6 เดือน ตามสัญญาจ้าง ให้ด าเนินการดังนี้ 

4.3.1 ผู้รับทุนส่งรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน และแผนการปฏิบัติงานใน 6 เดือน 
ข้างหน้า ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด 
4.3.2 หน่วยงานส่งรายงานการเบิกจ่ายเงินทุนพร้อมรายงานความก้าวหน้าข้อ 4.3.1 มายังฝ่าย
วิจัยฯ ภายใน 15 วัน หลังจากครบก าหนด 6 เดือน ตามสัญญาจ้าง หากไม่ด าเนินการจัดส่ง ฝ่าย
วิจัยฯ จะด าเนินการเสนอต่อคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาการระงับทุน  
 

https://research.tu.ac.th/tu-research-funds
https://research.tu.ac.th/tu-research-funds


 4.4 เมื่อครบก าหนด 1 ปี ตามสัญญาจ้าง ให้ด าเนินการดังนี้ 

4.4.1 ผู้รับทุนส่ง ส่งผลงานวิจัยที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ หรือได้รับการตีพิมพ์แล้ว ในวารสาร
ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR ในอันดับสูงสุดร้อยละสิบ (TOP 10%) ของสาขา ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด 
4.4.2 หน่วยงานส่งรายงานการเบิกจ่ายเงินทุน 6 เดือนหลัง และ ผลงานตามข้อ 4.4.1 มายังฝ่าย
วิจัยฯ ภายใน 15 วัน หลังจากครบก าหนด 1 ปี ตามสัญญาจ้าง  
 

4.5 หากครบก าหนด 1 ปี ตามสัญญาจ้าง ผู้ได้รับทุนยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จและไม่สามารถปิดทุนได้ 
ขอให้ผู้ได้รับทุน ด าเนินการจัดส่งรายงานความก้าวหน้า แผนการด าเนินงาน และบันทึกขอยายระยะเวลา
มายังฝ่ายวิจัยฯ เพ่ือเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ ต่อไป   

5. การขอรับทุน หน้าที่ของผู้รับทุน การระงับการให้ทุน 

 เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกศักยภาพสูง 
(Thammasat Postdoctoral Fellow) พ.ศ. 2564  

ทั้งนี้ กรณีผู้รับทุนไม่สามารถปฏิบัติตามภาระงานของผู้ได้รับทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก
ศักยภาพสูง ขอให้หน่วยงานต้นสังกัดรายงานมายังฝ่ายวิจัยฯ เพ่ือเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณา หาก
เห็นชอบให้ระงับทุน ฝ่ายวิจัยฯ จะด าเนินการแจ้งไปยังหน่วยงานเพื่อระงับการจ่ายเงินทุน   
 

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
นายวันเฉลิม กระจัดกลาง  
โทร.1818  
 



 

 

วิธีสืบค้นวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล SJR ร้อยละ 10 (How to find the top ten percent SJR Journals) 

1. ไปยังเว็บไซต์ (Go to website)  https://www.scimagojr.com/ 

 

2. ใส่ชื่อวารสารที่ต้องการสืบค้น (Enter your journal name) 
 

 

 

 



 

 

3. เลือกชื่อวารสารที่ต้องการค้นหา (Select the journal from the list) 
 

 

 

 

 

ข้อมูลแสดงรายละเอียดของวารสารนั้น  
(details of the selected journal) 



 

 

4. กดที่เครื่องหมาย + เพื่อดูรายละเอียดสาขาย่อย (Click + for the details of sub-branches.) 
 

 

 



 

 

5. ไปท่ีเมนู Journal Rankings และท่ีเมนูย่อย All subject categories เลือกสาขาที่ต้องการ 
(Click the Journal Rankings menu and at all subject categories select the category that match the desired branch)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เลือกสาขาย่อยเดยีวกับข้ันตอน 4  
(Select the same branch as in step 4) 



 

 

6. จะแสดงจ านวนวารสารทั้งหมดที่สาขาย่อย Biomaterials ซึ่งมีจ านวนวารสารทั้งหมด 107 วารสาร โดยถ้าคิดเป็น 10% ก็คือ 10 ล าดับแรก  
(The total number of journals in Biomaterials, 107 journals, are displayed. The top 10% are the top 10 journals from the list.) 
                                     

 



 
 

 

แบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกศกัยภาพสูง 
(Thammasat Postdoctoral Fellow) 

 

**แบบฟอร์มนี้ถือเป็นเอกสารส าคัญประกอบการพิจารณา โปรดกรอกข้อมูลและแนบเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วน **  
 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลของนักวิจัยหลังปริญญาเอกศักยภาพสูง 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) ……………………………........………………… (ภาษาอังกฤษ)…………………………………………..……………… 
ต าแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)....................................................................................................................อายุ..........................ปี  
ที่อยู่บ้านเลขที่......................... หมู่ที่...................................ซอย......................................ถนน.................................................. 
ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต..................................................จังหวัด........................................................... 
โทรศัพท์ (มือถือ)..............................E-mail………................................... 
คณะ/หน่วยงานที่ประสงค์เข้าปฏิบัติงาน...................................................................................................................................  
ภาควิชา/ สาขาวิชา/อ่ืนๆ.......................................................................................................................................................... 
เคยปฏิบัติงานที่ ................................................................................ ต าแหน่ง.................... ................................................
ระยะเวลา ................ ปี ........................ เดือน   
 

1.2 ประวัติการศึกษา 
 ระดับปริญญาตรี  มหาวทิยาลัย ...........................................................คณะ .....................................................  
สาขา .............................................................. เมื่อ ......................................................เกรดเฉลี่ย ......................................... 
 ระดับปริญญาโท  มหาวิทยาลัย ...........................................................คณะ .....................................................  
สาขา .............................................................. เมื่อ ......................................................เกรดเฉลี่ย ......................................... 
 ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัย ...........................................................คณะ .....................................................  
สาขา .............................................................. เมื่อ ......................................................เกรดเฉลี่ย ......................................... 
*** โปรดแนบหลักฐานส าเนาส าเร็จการศึกษาและTranscript ระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าเพื่อประกอบการพิจารณา 
 

1.3 ประวัติการได้รบัทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกศักยภาพสูง 
 

 ไม่เคยได้รับทุน 
 เคยได้รับทุนจากแหล่งทุน ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ านวน ....... ครั้ง   
     ชื่อทุน..................................................................................... แหล่งทุน ............................................................  
     ตั้งแต่วันที่ ..................................................................ถึงวันที่ ........................................................................... 
     คร้ังล่าสุดตัง้แต่วันที่ ................................................. ถึงวันที่ ....................................................................... 
 เคยได้รับทุนจากแหล่งทุนอ่ืน จ านวน .......ครั้ง   
     ชื่อทุน..................................................................................... แหล่งทุน ............................................................  
     ตั้งแต่วันที่ ..................................................................ถึงวันที่ ........................................................................... 

 

ผลงานตีพิมพ์จากการได้รบัทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกศักยภาพสูง  

  

เอกสารหมายเลข 1 

(ส าหรับผู้สมัคร) 
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คร้ังที่/ 
ปีที่ได้รบัทุน 

ผลงานตีพิมพ์จากการได้รบัทุน
นักวิจัยหลังปริญญาเอกศักยภาพสูง 

ชื่อวารสาร ฐานข้อมูล  
ISI/SCOPUS/SJR 

ค่าควอไทล์ 

     
     

*** โปรดแนบหลักฐานส าเนาบทความ เอกสารแสดงฐานข้อมูลและค่าควอไทล์เพื่อประกอบการพิจารณา 
1.4 ประวัติการเผยแพร่ผลงานของผู้ขอรับทุน (กรณีไม่เคยได้รับทุน) 
 

ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสาร ฐานข้อมูล 
ISI/SCOPUS/SJR 

ค่าควอไทล์ 

     
     

*** โปรดแนบหลักฐานส าเนาบทความ เอกสารแสดงฐานข้อมูลและค่าควอไทล์เพื่อประกอบการพิจารณา 
 
ส่วนที่ 2   ข้อมูลของอาจารย์ หรือนักวิจัยที่ปรึกษา 
 

2.1 ข้อมูลทั่วไป 
 

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) ……………………………………………...… (ภาษาอังกฤษ)…………………..............…………………………… 
ต าแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) .....................................................................................................................อายุ ..................... ปี 
คณะ/หน่วยงาน.................................................................ภาควชิา/ สาขาวิชา/อ่ืนๆ............................................................. 
วันที่รับราชการ/ปฏิบัติงานประจ าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์....................................รวมอายุราชการ.............ป.ี........เดือน 

โทรศัพท์ที่ท างาน...................................โทรสาร............................มือถือ..............................E-mail………............................. 
ที่อยู่บ้านเลขที่......................... หมู่ที่...................................ซอย......................................ถนน............................................... 
ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต..................................................จังหวัด....................................................... 
 

2.2 ผลงานของอาจารย์ หรือนักวิจัยที่ปรึกษาในระยะเวลาสามปี 
ชื่อบทความตพีิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR อันดับสูงสุดรอ้ยละสิบ (TOP 10%) ของ
สาขา 
1.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
ตีพิมพ์ในวารสาร .......................................................................................................................................................................  
2.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
ตีพิมพ์ในวารสาร ....................................................................................................................................................................... 
3.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
ตีพิมพ์ในวารสาร ....................................................................................................................................................................... 
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3.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
ตีพิมพ์ในวารสาร ....................................................................................................................................................................... 
*** โปรดแนบหลักฐานส าเนาบทความและเอกสารแสดงว่าวารสารดังกลา่วปรากฏในฐานข้อมลู SJR ในอันดับสงูสุด          
ร้อยละสิบ (TOP 10%) ของสาขา เพื่อประกอบการพิจารณา 
 
และ/หรือ ผลงานวิชาการอ่ืน เช่น International book chapter หรือผลงานที่เป็นประโยชน์ และมีผลกระทบสูงต่อ
สังคมที่สามารถแสดงให้เห็นไดอ้ย่างประจักษ์  
ชื่อผลงาน  
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
รายละเอียดผลงานและการน าไปใชป้ระโยชน์โดยสังเขป
.................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................. 
*** โปรดแนบหลักฐานผลงานเพื่อประกอบการพิจารณา 
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การรับรองของผู้สมัครขอรับทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกศักยภาพสูง 

          ข้าพเจ้า..................................................................ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกศักยภาพสูง (Thammasat 
Postdoctoral Fellow) พ.ศ. 2564  สามารถส่งมอบภาระงานได้ตามก าหนดและสามารถปฏิบัติงานเต็มเวลากับ
อาจารย์หรือนักวิจัยที่ปรึกษาได้ตลอดช่วงการรับทุน ทั้งนี้  ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามสัญญาจ้างและประกาศฯ ทุก
ประการ  

 
                                                                 (ลงชื่อ) ...........................................................ผู้รับรอง 
                      (                                                                 )  
                      ผู้สมัครนักวิจัยหลังปริญญาเอกศักยภาพสูง 
                                                                             ลงวันที่ ................................. 

การรับรองของอาจารย์ หรือนักวิจัยท่ีปรึกษา 

                  ข้าพเจ้า............................................................... ต าแหน่ง.............................................. ...................
มีความยินดีเป็นอาจารย์ หรือนักวิจัยที่ปรึกษาให้แก่ ................................................    โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกศักยภาพสูง 

เอกสารหมายเลข 2 

  (ส าหรับผู้สมัคร/หน่วยงาน) 
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แบบฟอร์มการตรวจสอบเอกสารขอรับทุน 
ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกศักยภาพสูง (Thammasat Postdoctoral Fellow) 

เอกสาร/ หลักฐานทีต่้องแสดง เพื่อประกอบการพิจารณา 
 
ที่ รายการ มี ไม่ม ี หมายเหตุ 
1 ใบสมัครขอรับทุน (ต้นฉบับ 1 ชุด)   เอกสารหมายเลข..... 
2 การลงนามรับรอง  

 2.1 นักวิจัยหลังปริญญาเอกศักยภาพสูง 
 2.2 อาจารย์ หรือนักวิจัยที่ปรึกษา 
 2.3 คณบดี/ผู้อ านวยการ สว่นงานต้นสังกัด 

  เอกสารหมายเลข..... 

3  หลักฐานส าเนาวุฒิการศึกษาและTranscript  
ระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าเพื่อประกอบการพิจารณา
ตามข้อ 1.2 

  เอกสารหมายเลข..... 

(Thammasat Postdoctoral Fellow) พ.ศ. 2564 ทั้งนี ้ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามประกาศฯ ทุกประการ  

                                                                 (ลงชื่อ) ...........................................................ผู้รับรอง 
                      (                                                                 )  
                         อาจารย์ หรอืนักวิจัยที่ปรึกษา 
                                                                         ลงวันที่ ................................. 

การรับรองของคณบดี/ผู้อ านวยการ ส่วนงานต้นสังกัด 

                 ข้าพเจ้า ................................................ ............... ต าแหน่ง................................. ............................
เห็นชอบกับการสมัครขอรับทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกศักยภาพสูง ของ ...............................................             
โดยมี ...................................................................  เป็นอาจารย์ หรือนักวิจัยที่ปรึกษา  และขอรับรองว่า ผู้สมัคร
นักวิจัยหลังปริญญาเอกศักยภาพสูง และอาจารย์ หรือนักวิจัยที่ปรึกษา มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกศักยภาพสูง (Thammasat Postdoctoral 
Fellow) พ.ศ. 2564 ทุกประการ ไม่มีการค้างผลงานทางวิชาการ/วิจัย/ผลงานจากการลาปฏิบัติงานเพ่ือการ
เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการใด ๆ และยินยอมให้ผู้ได้รับทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกศักยภาพสูง ปฏิบัติงานเต็มเวลา
ภายใต้สังกัดคณะ .............................ได้ตลอดช่วงการรับทุน 
 
                                                              (ลงชื่อ) ...........................................................ผู้รับรอง 
                      (                                                                 )  
                   คณบดี/ผู้อ านวยการ ..................................... 
                                                                         ลงวันที่ ........................................ 

เอกสารหมายเลข 3 

  (ส าหรับผู้สมัคร/หน่วยงาน) 
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4  หลักฐานผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาตามข้อ 1.3 
และ 1.4 

  เอกสารหมายเลข..... 

5  หลักฐานผลงานของอาจารย์หรือนักวิจัยที่ปรึกษาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา ตามข้อ 2.2 

  เอกสารหมายเลข..... 

6 เอกสารอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 
6.1 ......................................................................... 
6.2 ................................................................... 
6.3 ................................................................... 

   
เอกสารหมายเลข..... 
เอกสารหมายเลข..... 
เอกสารหมายเลข..... 

 

    ลงนาม............................................................... 
(........................................................................) 

                                                                                            ผู้สมัครขอรับทุน 
ลงวันที่........................................................... 

 

    ลงนาม............................................................ 
(........................................................................) 

ต าแหน่ง................................................................. 
                                                                                                ผู้ตรวจสอบระดับหน่วยงาน 

ลงวันที่........................................................... 



แบบฟอร์มรายงานการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกศักยภาพสูง (Thammasat Postdoctoral Fellow)  พ.ศ. 2564  

ช่ือ - สกุล (นักวิจัยหลังปริญญาเอก) ………………………………… หน่วยงาน ………………………………………… เลขท่ีสัญญาจ้าง ………………………………… 

ช่ือ - สกุล (อาจารย์หรือนักวิจัยท่ีปรึกษาของนักวิจัยหลังปริญญาเอก)..................………………………………… หน่วยงาน …………………………………………

ระยะเวลาจ้างตามสัญญาจ้าง ................ เดือน ต้ังแต่ (เดือน  ปี) ......................... ถึง (เดือน  ปี)..................... 

เดือน วัน/เดือน/ปี ท่ีเบิกจ่าย รายการท่ีเบิกจ่าย จ านวนเงินท่ีเบิกจ่าย 
(บาท)

ธนาคารท่ีเบิกจ่าย เลขบัญชีธนาคาร ลายมือช่ือเจ้าหน้าท่ีผู้
เบิกจ่าย

ลายมือช่ือผู้รับเงิน งบประมาณคงเหลือ (บาท) หมายเหตุ

เงินเดือน

ค่าท่ีพัก

รวม

เงินเดือน

ค่าท่ีพัก

รวม

เดือน................พ.ศ.....

หัวหน้างานการเงินคณะ …………………………………..

คณบดี/ผู้อ านวยการ  …………………………………..

การเบิกจ่ายเงินทุนของอาจารย์หรือนักวิจัยท่ีปรึกษาของนักวิจัยหลังปริญญาเอก (เบิกจ่ายเดือนสุดท้ายตามระยะเวลาในสัญญาจ้าง)

วันท่ี ……... เดือน…………………………….. พ.ศ ………….

ลงช่ือ ……………………………...………

       (………………………………………………….)

วันท่ี ……... เดือน…………………………….. พ.ศ ………….

ลงช่ือ ……………………………...………

       (………………………………………………….)

การเบิกจ่ายเงินทุนของนักวิจัยหลังปริญญาเอก (เบิกจ่ายรายเดือน)

เดือน................พ.ศ.....

เดือน................พ.ศ.....



Progress report 

เลขที่สัญญาจ้าง.............................. 

แบบรายงานความก้าวหน้าทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกศักยภาพสูง  
(Thammasat Postdoctoral Fellow) 

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการรับทุน 

 1.1นักวิจัยหลังปริญญาเอก 
(ชื่อ-สกุล) ……………………………………สังกัด………………………..……  

 1.2 อาจารย์หรือนักวิจัยที่ปรึกษาของนักวิจัยหลังปริญญาเอก 
(ชื่อ-สกุล) ……………………………………สังกัด………………………..…… 

ได้รับอนุมัตงิบประมาณตามสัญญาจ้าง รวมทั้งสิ้น ...................................................... บาท  

ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง ................ เดือน ตั้งแต่ (เดือน  ปี) ......................... ถึง (เดือน  ปี).....................  

2. รายละเอียดการด าเนินโครงการวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัยที่ 1 

(ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………………………….……………. 

(ภาษาอังกฤษ) …………………………….…………………………………………….…………………..…….………. 

ชื่อโครงการวิจัยที่ 2 (ถ้ามี) 

(ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………………………….……………. 

(ภาษาอังกฤษ) …………………………….…………………………………………….…………………..…….………. 

3. ความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการวิจัย 

............................................................................................................................................................................... .. 

............................................................................................................................. .................................................... 

............................................................................................................................. .................................................... 

.................................................................................................................................................................... ............. 

..................................................................................................................... ............................................................ 
 

4. ความก้าวหน้าของการเขียนบทความ หรือตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SJR ในอันดับสูงสุดร้อยละสิบ (TOP 
10%) ของสาขา 

............................................................................................................................. .................................................... 

............................................................................................................................. .................................................... 

......................................................... ........................................................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................... 

วารสารที่จะด าเนินการยื่นตีพิมพ์ …………………………………………………………………………………………………………….. 
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โปรดแนบหลักฐานการแสดงว่าวารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล SJR ในอันดับสูงสุดร้อยละสิบ (TOP 10%) ของ
สาขา และร่างบทความที่จะเสนอขอรับการตีพิมพ์ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
5. แผนการด าเนินงาน (6 เดือนหลัง) 

 

วัน/เดือน/ปี แผนการด าเนินงาน หมายเหตุ 
   
   
   
   
   
   

6. ความเห็นของอาจารย์หรือนักวิจัยที่ปรึกษาฯ ต่อนักวิจัยหลังปริญญาเอก 
 เห็นควรให้ว่าจ้างต่อ   เห็นควรให้ยกเลิกการว่าจ้าง  

ความเห็นอื่นๆ (ถ้ามี โปรดระบุ)....…………………………………………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................. .................................................... 

...................................................................................................................................................... ........................... 

7. ความเห็นของคณบดี/ผู้อ านวยการต่อนักวิจัยหลังปริญญาเอก 
 เห็นควรให้ว่าจ้างต่อ   เห็นควรให้ยกเลิกการว่าจ้าง  

ความเห็นอื่นๆ (ถ้ามี โปรดระบุ)....…………………………………………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................. .................................................... 

............................................................................................................................. .................................................... 
 

         (ลงชื่อ) ......................................................................... 
                 (..............................................................) 
                                  นักวิจยัหลังปริญญาเอก 
              วันที่ ......... เดือน ........................ พ.ศ. …..........            
            

 (ลงชื่อ) ......................................................................... 
                 (..............................................................) 
                               อาจารย์หรือนักวิจัยที่ปรึกษา 
          วันที่ ......... เดือน ........................ พ.ศ. …..........                               
                                                            

(ลงชื่อ) ................................................................................. 
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             (..............................................................) 
                                  คณบดี/ผู้อ านวยการ 
           วันที่ ......... เดือน ........................ พ.ศ. ….......... 

 

 

 

 

 

 

8. ความเห็นของประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัยและส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 เห็นควรให้ว่าจ้างต่อ   เห็นควรให้ยกเลิกการว่าจ้าง  
ความเห็นอื่นๆ  (ถ้ามี โปรดระบุ)....………………………………………………………………………………………………………… 
…………………...….…..……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………...….…..……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………...….…..……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………...….…..……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

       ลงชื่อ…………………………………………………….. 

          (ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพย์หญิงศิริวรรณ สืบนุการณ์) 

                                ประธานคณะอนุกรรมการฯ 

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