Q&A

หมวดบริหารทุนวิจัย : ทุนวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย มธ.
1. ผู้วิจัยสามารถเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย และดาเนินโครงการวิจัยมากกว่า 1 โครงการในแต่ละ
ปีงบประมาณได้หรือไม่
ตอบ
มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดให้ ผู้ วิ จั ย สามรถขอรั บ ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย จากกองทุ น วิ จั ย มธ. ได้ ปี ล ะ
1 ทุน เนื่องจากงบประมาณที่สามารถสนับสนุนการวิจัยให้กับ ผู้วิจัยนั้นมีอยู่อย่างจากัด และเพื่อให้เกิด
การกระจายทุน จึงได้กาหนดการสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่นักวิจัยที่มีศักยภาพสูง มุ้งเน้นการเสนอขอรับ
ทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกมากกว่าการขอรับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
2. การเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัย นักวิจัย/บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถเข้าร่วมโครงการได้
หรือไม่
ตอบ
โครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย นักวิจัยจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถ
เข้าร่วมโครงการได้ เช่น เป็นผู้ ร่วมวิจัย หรือ ที่ปรึกษาโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนให้เกิดการสร้าง
เครื อ ข่ า ยทางด้ า นการวิ จั ย แต่ ทั้ ง นี้ โครงการนั้ น จะต้ อ งมี บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น หั ว หน้ า
โครงการวิจัย และมีสัดส่วนการทาวิจัยมากกว่าผู้วิจัยจากหน่วยงานภายนอก
3. การรายงานการเงินต้องส่งใบเสร็จตัวจริงมาพร้อมรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินทุนวิจัย หรือไม่
ตอบ
ขอให้ ผู้ วิ จั ยสรุ ปการใช้ จ่ ายเงิ นทุ นวิ จั ยพร้ อมจั ดท าเป็ นส าเนาใบเสร็ จเพื่ อรายงานการเงิ น ให้ แก่
ผู้ให้ทุนทราบ โดยผู้วิจัยจะต้องเก็บหลักฐานรายละเอียดการจ่ายเงิน เตรียมไว้สาหรับกรณีการเรียกตรวจ
จากสานักงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย หรือ สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบ
ภายหลัง (ถ้ามี) โดยสามารถดูตัวอย่างใบสาคัญรับเงินที่ถูกต้องได้ที่เว็บไซต์ของกองบริหารการวิจัย
https://research.tu.ac.th/uploads/research_admin/pdf/tu_research_fund/Bill.pdf
4. โครงการวิ จัย ที่ด าเนิ น การไม่แ ล้ ว เสร็จ ได้ ทันตามก าหนดของสั ญญา สามารถขยายเวลาได้หรือไม่
หากขยายได้แต่ผู้วิจัยไม่สามรถดาเนินการได้ทัน มหาวิทยาลัยมีนโยบายอย่างไร
ตอบ
กรณีผู้วิจัยไม่สามารถดาเนินการวิจัยได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญารับทุนได้ เนื่องจากสาเหตุ
ต่าง ๆ เช่น มีอุปสรรคปัญหาที่เกิดกับการดาเนินการวิจัย มหาวิทยาลัยอนุญาตให้ผู้วิจัยขอขยายเวลา
ดาเนินการวิจัยได้ตามกาหนดที่ระบุไว้ในสัญญารับทุนวิจัย
กรณี ห มดระยะเวลาการขยายเวลาแล้ ว ผู้ วิ จั ย จะต้ อ งด าเนิ น การยุ ติ โ ครงการวิ จั ย และคื น เงิ น
ทุนวิจัยที่ได้รับไปแก่มหาวิทยาลัย หากไม่ ดาเนินการ มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้ วิจัยมีภาระงานวิจัยค้างส่ง
ซึ่งผู้วิจัยจะไม่สามารถเสนอขอรับทุนสนับสนุนด้านการวิจัยใด ๆ จากทางมหาวิทยาลัยได้อีกจนกว่า
ภาระงานค้างส่งดังกล่าวจะดาเนินการเรียบร้อย หรือผู้วิจัยคืนเงินทุนวิจัยให้แก่มหาวิทยาลัย
5. การนาผลงานไปเสนอหรือตีพิมพ์เผยแพร่ ของหัวหน้าศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ/หน่วยวิจัย
และหรือสมาชิกของศูนย์/หน่วยวิจัย จะต้องมีชื่อสมาชิกศูนย์/หน่วยวิจัย เป็นชื่อแรกหรือไม่
ตอบ
สามารถเป็นได้ทั้ง First Author (ชื่อแรก) หรือ Corresponding Author (ชื่อหลัก) หรือ Co-Author
(ชื่อผู้ร่วม)

6. ผลงานตีพิมพ์ที่จะถูกนับเป็นเงื่อนไขในการให้เงินทุนสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์แห่งความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ จะดูได้จากอะไร
ตอบ
1. จะต้องเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏ
อยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล สากล ได้ แ ก่ ฐานข้ อ มู ล การจั ด อั น ดั บ วารสาร SJR (SCImago Journal Rank:
www.scimagojr.com) หรื อ ฐานข้ อ มู ล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand,
Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus
2. จะต้องระบุชื่อศูนย์/หน่วยวิจัย พร้อมกับชื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ตาแหน่งที่อยู่ของนักวิจัย
หรือระบุใน Acknowledgement ว่า "This work was supported by ตามด้วยชื่อศูนย์/หน่วยวิจัย"
3. ได้รับการ accepted และหรือ published, Publish online, Available online ในรอบ 1 ปี
ของการรายงานผลการดาเนินงานประจาปี
หมวดบริหารทุนวิจัย : ทุน Fundamental Fund (FF), ทุน Strategic Fund (SF)
1. นักวิจัยสามารถเพิ่มข้อมูลนักวิจัยใหม่ที่ยังไม่มีข้อมูลในฐานระบบ NRIIS เป็นทีมนักวิจัยในข้อเสนอการ
วิจัยได้หรือไม่?
ตอบ นักวิจัยทุกคนจาเป็นต้องสมัครลงทะเบียนในระบบ NRIIS ก่อนจึงจะสามารถเพิ่มรายชื่อของนักวิจัย
เป็นผู้ร่วมวิจัยในข้อเสนอโครงการวิจัยได้
2. หากนักวิจัยจา Username / Password ไม่ได้ ต้องดาเนินการอย่างไร?
ตอบ
1. คลิก “ลืมรหัสผ่าน” หน้าเข้าสู่ระบบ NRIIS เพื่อให้ระบบส่ง Username / Password หรือ
2. ขอให้แจ้งชื่อ -นามสกุลของนักวิจัยมายังผู้ประสานงานวิจัยมหาวิทยาลัยเพื่อส่ง Username /
Password ให้แก่นักวิจัยตามอีเมล์ที่ได้แจ้งไว้ในระบบ
3. ข้อเสนอโครงการวิจัยสามารถตั้งงบประมาณค่าตอบแทนนักวิจัย / ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันได้
หรือไม่?
ตอบ
นั ก วิ จั ย ต้ อ งตรวจสอบแหล่ ง ทุ น แต่ ล ะ PMU (Program Management Unit) ว่ า ทุ น วิ จั ย แต่ ล ะ
ประเภท งบประมาณส่วนใดสามารถตั้งได้หรือไม่ ในกรณีทุนวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก นักวิจัยต้องตั้งงบประมาณค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน 10% ยกเว้นบางประเภททุนที่แหล่ง
ทุนกาหนดว่าไม่สามารถตั้งงบประมาณในส่วนนี้ได้
4. การกรอกข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS เมื่อกรอกข้อมูลข้อเสนอการวิจัยเรียบร้อยแล้ว มีแถบสีแดง
เกิดขึ้น ไม่สามารถส่งข้อเสนอการวิจัยได้ต้องแก้ไขอย่างไร?
ตอบ
นักวิจัยต้องตรวจสอบข้อมูลของข้อเสนอการวิจัยในลิงก์ส่วนที่ปรากฏเป็นแถบสีแดงนั้น ซึ่งจะมี
รายละเอียดของข้อผิดพลาดที่อาจจะกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือเลือกประเภทของไฟล์แนบ
ผิดพลาด หรือข้อมูลขาดหายไป ซึ่งเมื่อแก้ไขข้อมูลครบถ้วนจึงจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวและสามารถกดส่ง
ข้อเสนอการวิจัยได้

5. ทาไมเมื่อสั่งปริ้นท์ข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ตัวอักษรในข้อเสนอจึงมีขนาดเล็กมาก และจะแก้ไข
ได้อย่างไร?
ตอบ
1. เกิดจากขนาดของรูปที่ลงในระบบ NRIIS มีขนาดที่ใหญ่ ซึ่งขนาดของรูปที่เหมาะสมควรมีขนาดไม่
ใหญ่เกิน 800 pixel
2. การวางลิงก์ของเว็บไซต์ที่คัดลอกมาวางอาจจะมีขนาดที่ยาวไป ควรตัดขนาดให้พอดี
6. ในระหว่างเปิดรับข้อเสนอการวิจัย นักวิจัยสามารถยื่นส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ได้ถึงเมื่อใด?
ตอบ
นักวิจัยสามารถส่งข้อเสนอการวิจัยได้ตั้งแต่เริ่มเปิดรับข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS แต่ขอให้
นักวิจัย อย่ารอส่ งข้อเสนอการวิจัยในวันสุดท้ายที่จะปิดรับข้อเสนอการวิจัย เนื่องจากระบบ NRIIS
อาจจะไม่เสถียรและล่มได้เนื่องจากมีผู้ยื่นส่งข้อเสนอการวิจัยในช่วงวันสุดท้ายของการปิดรับข้อเสนอ
การวิจัยในระบบ NRIIS ค่อนข้างเยอะอาจทาให้นักวิจัยส่งข้อเสนอการวิจัยไม่ทันตามกาหนดปิดรับ
ข้อเสนอการวิจัย และมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นต้นสังกัดจะกดรับรองข้อเสนอการวิจัยให้ ไม่ทันในกรณีที่วันที่
แหล่งทุนกาหนดให้นักวิจัยส่งข้อเสนอและต้นสังกัดกดรับรองข้อเสนอการวิจัยวันและเวลาเดียวกัน
หมวดบริหารทุนวิจัย : ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย
1. โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกต้องดาเนินการอย่างไร?
ตอบ
โครงการวิจัยจากหน่วยงานจะมีการตั้งค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน 10% เมื่อผ่านการพิจารณาจัดสรร
ทุ น วิ จั ย จะด าเนิ น การจั ด ท าสั ญ ญารั บ ทุ น การวิ จั ย ผ่ า นส านั ก งานศู น ย์ วิ จั ย และให้ ค าปรึ ก ษาแห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC)
2. โครงการวิจัยประเภททุนอาจารย์รุ่นใหม่, ทุนพัฒนานักวิจัย, ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัย มีขั้นตอนดาเนินการ
อย่างไร?
ตอบ
1. นักวิจัยส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRIIS โดยแหล่งทุนจะพิจารณาการจัดสรรทุน และแจ้งให้
นักวิจัยปรับแก้ข้อเสนอในกรณีที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น
2. เมื่อโครงการวิจัยผ่านการพิจารณาจัดสรรทุน แหล่งทุน (สป.อว. , วช.) จะทาคู่สัญญากับมหาวิทยาลัย
พร้อมจัดทาเอกสารประกอบการทาสัญญาและเบิกจ่ายเงินงวดการวิจัย
3. การติดต่อประสานงาน แหล่งทุนจะประสานงานกับนักวิจัยโดยตรงเพื่อดาเนินการเรื่องต่าง ๆ
หมวดมาตรฐานการวิจัย : จริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์
1. กรณีมีงานวิจัยที่ดาเนินการเก็บข้อมูลไปแล้ว แต่ต้องการใช้เป็นผลงานในการยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการ
ซึ่งงานวิจัยจะต้องได้รับการรับรองจากจริยธรรมการวิจัยนั้น การยื่นขอรับรองย้อนหลังต้องทาอย่างไร
ตอบ
โครงการวิจัยที่ดาเนินการเก็บข้อมูลแล้ว ไม่สามารถยื่นขอรับรองย้อนหลังได้ คณะกรรมการจะไม่
สามารถพิจารณาโครงการวิจัยที่ดาเนินการเก็บข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยควรเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองกับ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ก่อนดาเนินการเก็บข้อมูล

2. กรณีโครงการวิจัยที่ศึกษาข้อมูลระดับทุติยภูมิ จากฐานข้ อมูลสถิติแห่งชาติ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องในคน ต้องการ
ยื่นขอรับรองแบบยกเว้น (Exemption) ควรทาอย่างไร
ตอบ
โครงการวิจัยที่เข้ารับการพิจารณาจากจริยธรรมการวิจัยในคน แบบออกเป็น 3 ประเภท หนึ่งในนั้นคือ
ประเภทยกเว้น (Exemption) การพิจารณาประเภทของโครงการวิจัยในคนว่าเข้าข่ายตามประกาศนี้หรือไม่
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เป็นผู้พิจารณาตัดสิน โดยผู้วิจัยสามารถยื่นโครงการวิจัยตาม
แบบฟอร์ม การส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณาครั้งแรก ได้จากหน้า Website หน่วยงาน
https://research.tu.ac.th/ethics
3. โครงการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน จะมีกาหนดจัดขึ้นอีกครั้งในช่วงเดือนใด เนื่องจากต้องการใช้
หลักฐานในการผ่านการอบรม เป็นเอกสารประกอบในการยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองด้านจริยธรรมการ
วิจัยในคน
ตอบ
โครงการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคนโดยส่วนใหญ่มีการเปิดอบรมเพียง 2 ครั้ง/ปี หากผู้วิจัย
ต้องการเข้ารับการอบรม หรือหลักฐานการผ่านการอบรม สามารถเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานใดก็ได้
หรือสามารถอบรมออนไลน์ ได้จากหน้า Website หน่วยงาน https://research.tu.ac.th/ethics
หมวดมาตรฐานการวิจัย : จริยธรรมการวิจัยในคน สาขาวิทยาศาสตร์
1. หากไม่แน่ใจว่าโครงการวิจัยของท่านเข้าข่ายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หรือไม่ ต้องทาอย่างไร
ตอบคำถำมนี้ “ประชำกร/กลุ่มตัวอย่ำงเป็นคน หรือเซลล์ ส่วนประกอบของเซลล์ วัสดุ สิ่งส่งตรวจ
ตอบ
เนื้ อ เยื่ อ น้ ำคั ด หลั่ ง สำรพั น ธุ ก รรม เวชระเบี ย น หรื อ ข้ อ มู ล ด้ ำ นสุ ข ภำพ (The protocol involving
population/participants as human subjects) หรือไม่”
[ ] ไม่ใช่ No (ไม่เข้ำข่ำยกำรพิจำรณำเพื่อขอกำรรับรองจริยธรรมกำรวิจัยในคน Not considered for
ethical approval of research in humans)
[ ] ใช่ Yes (เข้ำข่ำยกำรพิจำรณำเพื่อขอกำรรับรองจริยธรรมกำรวิจัยในคน Considered for ethical
approval of research in humans)
2. ภายหลังได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แล้วมีการปรับเปลี่ยนงานวิจัย เช่น เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิ จั ย ขั้ น ตอนการด าเนิ น การ จ านวนอาสาสมั ค ร ฯลฯ จะต้ อ งแจ้ ง ต่ อ คณะกรรมการฯ หรื อ ไม่ และ
ดาเนินการอย่างไร
จะต้องแจ้งต่อคณะกรรมกำรฯ โดยจัดทำ
ตอบ
o บันทึกข้อควำมนำส่งโครงกำรวิจัยเพื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรวิจัย เรียน ประธำน
คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในคน มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ สำขำวิทยำศำสตร์
o แบบฟอร์มรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรดำเนินกำรวิจัย ScF 08_01
o ตำรำงชี้แจงกำรปรับแก้ไข
o โครงกำรวิจัยและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง เช่น Information Sheet, Consent Form, เครื่องมือวิจัยฯ
ที่ได้ปรับเปลี่ยน
ส่ ง มำยั ง ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรจริ ย ธรรมกำรวิ จั ย ในคน มธ. สำขำวิ ท ยำศำสตร์ และอี เ มล
ECScTU3@tu.ac.th และรอผลกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยฯ จึงจะดำเนินกำรวิจัยต่อ

ได้ ส่ ง มายั ง ส านั ก งานคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคน มธ. สาขาวิ ท ยาศาสตร์ และอี เ มล
ECScTU3@tu.ac.th และรอผลการประเมินจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ จึงจะดาเนินการวิจัยต่อ
ได้
3. หากดาเนินโครงการวิจัยเสร็จสิ้นแล้วจะต้องทาอย่างไร
ตอบ
จัดทาบันทึกข้อความนาส่งขอรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ และแบบฟอร์มรายงานสรุปผลการวิจัย
ScF 11_01
หากท่านยังไม่เคยรายงานความก้าวหน้ามาก่อน ขอให้ส่งเอกสาร แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า
ScF 09_01 แนบมาด้วยเพื่อแจ้งปิดโครงการ
แล้ ว ส่ ง มายั ง ส านั ก งานคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคน มธ. สาขาวิ ท ยาศาสตร์ และอี เ มล
ECScTU3@tu.ac.th
หมวดมาตรฐานการวิจัย : ความปลอดภัยทางชีวภาพ
1. การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้พิจารณาเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพต้องส่งให้ TU-IBC มีขั้นตอน
อะไรบ้าง
ตอบ
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลัก
1. ไปที่เว็บไซต์หลัก (https://research.tu.ac.th/biosafety) รับชมคลิปขั้นตอนการขอรับพิจารณา
โครงการ (2 นาที 47 วินาที)
2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม TU-IBC_cover letter เพื่อประเมินประเภทโครงการวิจัยด้วยตนเอง
3.เลือกแบบฟอร์มต่าง ๆ ตามประเภทของโครงการที่ขอรับการพิจารณา
(https://research.tu.ac.th/process-biosafety) สามารถกดลิงค์ ในแบบฟอร์มซึ่งเชื่อมโยงไปเว็ บไซต์
ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับการกรอก
4. ส่งฝ่ายวิจัยหรือหน่วยงานรับผิดชอบของคณะ ผ่านการลงนามโดย คณบดี / ผู้อานวยการ หรือ
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
5. โครงการที่ได้รับเอกสารครบถ้วนภายในวันที่ 5 ของเดือน จะได้รับการพิจารณาในรอบการประชุม
ของเดือนประชุมพิจารณาโครงการวิจัย วันอังคารที่ 4 ของเดือน หรือ ตามปฏิทินการประชุมแต่ละเดือน

2. ประเภทโครงการวิจัยที่ขอรับการพิจารณาด้านความปลอดภัยทางชีวภาพแบ่งเป็นกี่ประเภท และแต่ละ
ประเภทหัวหน้าโครงการวิจัย หรืออาจารย์ที่ปรึกษา (ในกรณีที่นักศึกษาเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย) ต้องปฏิบัติ
อย่างไรบ้าง
ตอบ
โครงการที่ขอรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ
คุณสมบัติ

โครงกำรที่ได้รับกำรพิจำรณำว่ำมีควำมเสี่ยงปำน
กลำงและสูงในกำรดำเนินกำรวิจัยเป็นงำนวิจัย
ประเภทที่ 2 และ 3 (หรือ C2 และ C3)

การขอขยายระยะเวลา
กรณีที่โครงการวิจยั มีการ
เปลี่ยนแปลงจากที่เคยรายงาน
ต่อคณะกรรมการ
ได้แก่
- กำรแก้ไขหรือเพิ่มเติม
โครงกำรวิจัย
- กำรดัดแปลง/ซ่อมแซม/
เปลี่ยนแปลงห้องปฏิบัติกำร
- อุบัติเหตุร้ำยแรงหรือเกิด
เหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์
โครงการวิจัยเสร็จสิ้น

ขอขยำยระยะเวลำเมื่อครบกำหนด 1 ปี
กรอกแบบฟอร์ม TU-IBC_E
(Amendment/ Extension/ Termination
Form) นำส่งเอกสำรโดยผ่ำนฝ่ำยวิจัยของคณะ/
สถำบัน ไปยังคณะกรรมกำร IBC และต้องรอให้มี
กำรรับรองก่อนจึงมีกำรดำเนินกำรได้

ขอปิดโครงกำรวิจัย โดยส่งแบบฟอร์ม TU-IBC_E
(Amendment/ Extension/ Termination
Form) โดยผ่ำนฝ่ำยวิจัยของคณะ/สถำบันไปยัง
คณะกรรมกำร IBC

โครงการที่ขอรับยกเว้นการประเมินความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ
โครงกำรที่มีกำรใช้เชื้อโรค กลุ่ม 1 หรือ
biological substance/ cells/tissue ที่มี
ควำมเสี่ยงต่ำหรือใช้ recombinant
technology ทีเ่ ป็นกำรทดลองที่มีควำมเสี่ยง
ต่ำ ในกำรดำเนินกำร
ไม่ต้องขอขยำยระยะเวลำ
กรอกแบบฟอร์ม TU-IBC_E
(Amendment/ Extension/ Termination
Form)
นำส่งเอกสำรโดยผ่ำนฝ่ำยวิจัยของคณะ/
สถำบัน ไปยัง
คณะกรรมกำร IBC และต้องรอให้มีกำรรับรอง
ก่อนจึงมีกำรดำเนินกำรได้

ขอปิดโครงกำรวิจัย โดยส่งแบบฟอร์ม TUIBC_E
(Amendment/ Extension/ Termination
Form)
โดยผ่ำนฝ่ำยวิจัยของคณะ/สถำบัน ไปยัง
คณะกรรมกำร IBC

3. เกณฑ์การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้พิจารณาเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพต้องส่งให้ TU-IBC
ตอบ
- เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยที่ยังไม่ได้เริ่มดาเนินการ
- โครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ และยังไม่เสร็จสิ้น สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้ TU-IBC
พิจารณาได้โดย TU-IBC จะให้รับรองความปลอดภัยทางชีวภาพแก่โครงการดังกล่าวตั้งแต่วันที่กรรมการ
TU-IBC มีมติให้การรับรองโครงการเป็นต้นไปเท่านั้น
- แนบเอกสารตามที่ ก าหนดให้ ค รบถ้ ว นขึ้ น กั บ ประเภทโครงการตามตาราง ในแบบฟอร์ ม
TU-IBC_Cover letter
- ถ้าเอกสารรายการใดไม่ครบถ้วนโดยไม่มีการชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร ฝ่ายเลขาฯ จะนาเอกสาร
ส่งกลับแก่หัวหน้าโครงการวิจัย
- ความแตกต่างของรายการเอกสาร ได้แก่ แบบฟอร์ม TU-IBC_A หรือ TU-IBC_B

3. โครงการที่ขอรับรองและขอยกเว้นความปลอดภัยทางชีวภาพ ต้องแนบประกาศนียบัตรการอบรมด้าน
ความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพที่ มี อ ายุ ไ ม่ เ กิ น 3 ปี นั บ จากวั น อบรม ของหั ว หน้ า โครงการ และผู้ ร่ ว มวิ จั ย ที่
ปฏิบัติงานที่เ กี่ยวข้ องความปลอดภัยทางชีวภาพ และอาจารย์ที่ปรึกษา (ในกรณีที่นักศึกษาเป็นหัวหน้ า
โครงการวิจัย)
ตอบ
ประกาศนียบัตรฉบับนี้มีวัตถุประสงค์สาหรับ การขอยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเข้ารับการพิจารณาความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งสามารถได้รับจากการอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพหลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่
1. อบรม E-learning หลักสูตรแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สาหรับการดาเนินงาน
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ (http://www.biotec.or.th/elearning/)
2. อบรมหลั ก สู ต ร “แนวทางปฏิ บั ติ เ พื่ อ ความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ หลั ก สู ต รขั้ น ต้ น ” ที่ ท าง
คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. อบรมหลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพจาก
หน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามเว็ บไซต์บัญชีรายชื่อ
(http://blqs.dmsc.moph.go.th/assets/Bpat/ListOfPAT2562Edit6.pdf)
4. อบรมหลักสูตรอื่น ๆ หรือเทียบเท่า

ทุนอุดหนุนการนาเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ หรือ สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในต่างประเทศ
1. หากส่งเอกสารไปยังงานประชุมวิชาการในต่างประเทศ แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมการประชุม แต่
ต้องขอรับทุนตามกรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ในประกาศ สามารถขอรับการพิจารณาได้หรือไม่
อย่างไร
ตอบ สำมำรถขอรับทุนได้ โดยขอรับทุนผ่ำนกระบวนกำรของหน่วยงำน ส่งมำยังฝ่ำยวิจัยฯ กรณียังไม่ได้รับ
กำรตอบรับจำกงำนประชุมในต่ำงประเทศอย่ำงเป็นทำงกำร สำมำรถขอรับทุนมำก่อนได้ โดยเมื่อได้รับกำร
ตอบรับแล้วให้ดำเนินกำรส่งเอกสำรเพิ่มเติมมำยังฝ่ำยวิจัยฯ
2. หากเดินทางไปนาเสนอผลงานฯ ในรอบที่ 4 แต่จะนาเอกสารเข้ารับพิจารณาในรอบที่ 1-3 ได้หรือไม่
ตอบ
หำกเดินทำงในช่วงรอบกำรพิจำรณำใด ต้องนำเอกสำรเข้ำขอรับพิจำรณำในรอบนั้น ๆ เนื่องจำก เพื่อ
รักษำสิทธิ์ให้สำหรับผู้เดินทำงไปนำเสนอผลงำนในแต่ละรอบ หำกในรอบนั้น ๆ มีผู้ขอรับทุนเป็นจำนวน
มำก อำจส่งผลกระทบต่อจำนวนงบประมำณที่จะอนุมัติในแต่ละทุนได้
3. การกาหนดงบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักควรกาหนดอย่างไรจึงจะถูกต้อง
ตอบ
ค่ำเบี้ยเลี้ยงระดับนักวิจัย อำจำรย์ หรือ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สำมำรถเบิกจ่ำยค่ำเบี้ยเลี้ยงได้อัตรำ
2,100/ วัน ส่วนรองศำสตรำจำรย์ ศำสตรำจำรย์ สำมำรถเบิกจ่ำยค่ำเบี้ยเลี้ยงได้ในอัตรำ 3,100 บำท/ วัน
โดยมีกำหนดวันเวลำที่สำมำรถเบิกจ่ำยค่ำที่พักและค่ำเบี้ยเลี้ยงได้ ตำมหลักฐำนอนุมัติตัวบุคคล โดยกำหนด
ระยะเวลำกำรอนุมติเดินทำงตำมระเบียบรำชกำรไว้ ดังนี้
ก่อน (ชม.)
ไม่เกิน 24 ชม.
ไม่เกิน 48 ชม.
ไม่เกิน 72 ชม.

ทวีป-ประเทศ
เอเชีย
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ยุโรป และอเมริกำเหนือ
อเมริกำใต้ และแอฟริกำ

หลัง (ชม.)
ไม่เกิน 24 ชม.
ไม่เกิน 48 ชม.
ไม่เกิน 72 ชม.

หมำยเหตุ
กำรเบิกจ่ำยขึ้นอยู่กับ
ประเภทของกำรลำ
ก่อนและหลังเดินทำง
ด้วย

รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัย
และประเภทการตีพิมพ์บทความวิชาการ
1. บทความที่ขอรับรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทการ
ตีพิมพ์บทความวิจัยและประเภทการตีพิมพ์บทความวิชาการ เป็นบทความที่ได้รับการเผยเพร่บนเว็บไซต์
แล้วแต่ยังไม่ระบุฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์สามรถขอรับรางวัลได้หรือไม่
ตอบ
ไม่ได้ โดยบทควำมที่ขอรับรำงวัล จะต้องมีรำยละเอียด ปีที่ ฉบับที่ เดือน ปี และเลขหน้ำ ของวำรสำรที่
ได้รับกำรตีพิมพ์แล้ว
2. บทความที่ใช้ยื่นปิดทุนของมหาวิทยาลัยสามารถนามาขอรับรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
และเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือประเภทการตีพิมพ์บทความวิชาการ ได้
หรือไม่
ตอบ
สำมำรถยื่นขอได้

รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทตีพิมพ์บทความวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา
1. นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาแล้ว สามารถขอรับรางวัลฯ ได้หรือไม่
ตอบ
ไม่ได้
2. ในรอบ 1 ปี สามารถยื่นขอรับรางวัล ฯ ได้กี่บทความ
ตอบ
จำนวน 1 บทควำม
รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับส่วนงาน
1. เปิดรับสมัครตลอดทั้งปีงบประมาณใช่หรือไม่
ตอบ
ไม่ใช่ จะเปิดรับสมัครรำงวัลฯ ในช่วง เดือน กรกฎำคม - กันยำยน และประกำศผล ช่วงเดือนตุลำคม
ของทุกปี
2. หากนักวิจัยมีอายุเกิน 35 ปี สามารถขอรับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับส่วนงาน ได้หรือไม่
ตอบ
ไม่ได้ ผู้สมัครต้องมีอำยุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ 1 ตุลำคม ของปีงบประมำณถัดไป
3. ผู้ที่เคยได้รับรางวัลแล้ว สามารถขอรับรางวัลได้อีกหรือไม่
ตอบ
ไม่ได้ ผู้ขอรับรำงวัลจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับรำงวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับส่วนงำนในปีอื่นใดมำก่อน
ทุนสนับสนุนการแปลบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ
1. ทุนสนับสนุนการแปลบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ เปิดรับสมัครตลอดทั้งปีงบประมาณใช่หรือไม่
ตอบ
ใช่ เปิดรับสมัครตลอดทั้งปีงบประมำณ
ทุนสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1. ทุนสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติเปิดรับสมัครตลอดทั้งปีงบประมาณใช่หรือไม่
ตอบ
ใช่ เปิดรับสมัครตลอดทั้งปีงบประมำณ
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
1. อาจารย์ที่สนใจสมัครรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นมีสัดส่วนการทาวิจัยต่ากว่าร้อยละ 50 ได้หรือไม่
ตอบ
ไม่ได้ ผู้สมัครต้องเป็นหัวหน้ำโครงกำรวิจัย ที่มีสัดส่วนกำรทำวิจัยไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 50 และสำมำรถ
เสนอผลงำนวิจัยได้เพียง 1 เรื่อง
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
1. เปิดรับสมัครตลอดทั้งปีใช่หรือไม่
ตอบ
ไม่ใช่ จะเปิดรับสมัครรำงวัลฯ เป็นช่วงปีกำรศึกษำ
2. ผู้ที่เคยได้รับรางวัลแล้ว สามารถขอรับรางวัลได้อีกหรือไม่
ตอบ
ไม่ได้

วารสารทางวิชาการ
1. ขอทราบรายละเอียดการตีพิมพ์บทความ
ตอบ
- วำรสำรธรรมศำสตร์ตีพิมพ์บทควำมภำษำไทยด้ำนสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ และตีพิมพ์ 3 ฉบับ
ต่อปี สำมำรถศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงส่งบทควำมได้ทำงเว็บไซต์ของวำรสำร คือ
http://tujournals.tu.ac.th/thammasatjournal/
- วำรสำร Thammasat Review ตีพิมพ์บทควำมภำษำอังกฤษด้ำนสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ และ
ตี พิ ม พ์ 2 ฉบั บ ต่ อ ปี สำมำรถศึ ก ษำข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม รวมถึ ง ส่ ง บทควำมได้ ท ำงเว็ บ ไซต์ ข องวำรสำร คื อ
https://sc01.tci-thaijo.org/index.php/tureview/about
- วำรสำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ตีพิมพ์บทควำมภำษำไทย ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และ
ตีพิมพ์ 6 ฉบับต่อปี สำมำรถศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงส่งบทควำมได้ทำงเว็บไซต์ของวำรสำร คือ
https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tstj/about/submissions
- วำรสำร Science & Technology Asia ตีพิมพ์บทควำมภำษำอังกฤษ ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
และตีพิมพ์ 4 ฉบับต่อปี สำมำรถศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงส่งบทควำมได้ทำงเว็บไซต์ของวำรสำร คือ
https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/SciTechAsia/author_guidelines
2. ปัจจุบันวารสารอยู่ใน TCI กลุ่มใด หรืออยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติหรือไม่
ตอบ
- ปัจจุบันวำรสำรธรรมศำสตร์ได้รับกำรประเมินคุณภำพจำก TCI ให้อยู่ในกลุ่มที่ 1 โดยรับรองถึงปี
พ.ศ.2567
- ปัจจุบันวำรสำร Thammasat Review อยู่ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่ม 1, ACI, Google Scholar และ Scopus
- ปัจจุบันวำรสำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีได้รับกำรประเมินคุณภำพจำก TCI ให้อยู่ในกลุ่มที่ 2 โดย
รับรองถึงปี พ.ศ.2567
- ปัจจุบันวำรสำร Science & Technology Asia อยู่ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่ม 1, Scopus และ Indexed
in Q3 of Scimago Journal & Country Rank (SJR).
3. ปัจจุบันวารสารมีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์หรือไม่
ตอบ
ไม่มีค่ำใช้จ่ำยทั้งกระบวนกำร
4. ขอทราบ Format และ Template ของวารสาร
ตอบ
สำมำรถ download ได้ที่เว็บไซต์ของวำรสำร หรือหำกสอบถำมผ่ำนอีเมล ผู้ประสำนงำนจะส่ง format
บทควำมให้ต่อไป
5. ขอทราบสถานะบทความที่ส่งไป
ตอบ
ผู้ประสำนงำนจะทำกำรตรวจสอบสถำนะบทควำมให้ผู้เขียนและแจ้งให้ผู้เขียนทรำบ ทั้งนี้ ผู้เขียน
สำมำรถตรวจสอบสถำนะบทควำมได้ด้วยตนเองผ่ำนระบบกำรส่งบทควำมออนไลน์ ระบบจะแสดงสถำนะ
ของบทควำมล่ำสุดให้ทรำบ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงของกระบวนกำร ระบบจะส่งอีเมลแจ้งให้ผู้เขี ยนทรำบ
อีกครั้ง

6. ขอทราบกระบวนการประเมินบทความ
ตอบ
วำรสำรมี ก ำรประเมิ น แบบ Double blind peer-review ก่ อ นตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ โดยมี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ประเมินบทควำมจำนวน 3 ท่ำนต่อ 1 บทควำม ซึ่งจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมเชี่ยวชำญในสำขำนั้นๆ
และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เขียน รวมถึงไม่มีสังกัดเดียวกับผู้เขียน
7. ขอทราบระยะเวลาในการพิจารณาตั้งแต่รับบทความจนถึงตอบรับการตีพิมพ์
ตอบ
- วำรสำรธรรมศำสตร์ ใช้เวลำพิจำรณำบทควำมประมำณ 120 วัน
- วำรสำร Thammasat Review ใช้เวลำพิจำรณำบทควำมประมำณ 180 วัน
- วำรสำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ใช้เวลำพิจำรณำบทควำมประมำณ 150 วัน
- วำรสำร Science & Technology Asia ใช้เวลำพิจำรณำบทควำมประมำณ 180 วัน
โดยผู้เขียนสำมำรถติดตำมสถำนะบทควำมได้ทำงระบบกำรส่งบทควำมออนไลน์ หรืออีเมล์ของวำรสำร

