




ทุนโครงการ e-ASIA Joint Research Program 
สาขาสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2564

จากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรชาติ  ตันตระการอาภา
ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม



รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงสารนาถ  ล้อพูลศรี นิยม
ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน



ทุนสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund 
ภายใต้แผนงานย่อย: พัฒนานักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. 2563
ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 

(new discovery)
และบุกเบิกศาสตร์แขนงใหม่ (frontier research)



ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี

รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา  จันทราทิตย์ 

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัสเนศวร์ สุขโพธิ์เพชร

รองศาสตราจารย์ ดร. นิตยา  อินทราวัฒนา

ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี

ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี

ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ (new discovery) และบุกเบิกศาสตร์แขนงใหม่ (frontier research)







ทุนสวก. ในโปรแกรมท่ี 17 ภายใต้แผนงาน การพฒันาศกัยภาพสมนุไพรในการรกัษาและป้องกนัโรคอบุติัใหม่ 
COVID-19 ประจ าปีงบประมาณ 2564

คณุสมบติัของผูส้มคัร ระยะเวลาและงบประมาณ ระยะเวลารบัสมคัร เง่ือนไขเพ่ิมเติม

 บุคลากรในภาครฐัหรอืเอกชน
 สญัชาตไิทย
 หวัหน้าโครงการตอ้งมคีวามรู้

ความเชีย่วชาญ และความพรอ้ม
ในการด าเนินโครงการวจิยัให้
แลว้เสรจ็ภายในเวลาทีก่ าหนด

 1-2 ปี
 ไมจ่ ากดังบประมาณ 
สนับสนุน
 คา่จา้งผูช้ว่ยวจิยัและเจา้หน้าทีอ่ื่น  
 คา่ตอบแทนคณะผูว้จิยั
 คา่ใชส้อย
 คา่วสัดุ
 คา่ครุภณัฑ์
 คา่บรกิารวชิาการ (10% ไมร่วมครุภณัฑ์

และเดนิทางต่างประเทศ)
 คา่ใชจ้า่ยอื่น 
 ตัง้คา่บ ารุงสถาบนั (Overhead cost) 10%
 กรณีเอกชนรว่มสนบัสนุน 

in cash 15%, in kind 5%

ORS Deadline
วนัศุกรท์ี ่29 มกราคม 2564 
1. ขอ้เสนอโครงการวจิยัตน้ฉบบั 
จ านวน 1 ฉบบั (ลงนามโดยหวัหน้า
โครงการและผูร้ว่มวจิยัแลว้)
2. หนงัสอืน าสง่ขอ้เสนอโครงการ
จ านวน 1 ฉบบั 

 เป็นโครงการไมเ่คยไดร้บัทุนจากแหลง่ทุน
วจิยัอื่น

 กรณีมกีารต่อยอดงานวจิยัเดมิตอ้งมี
หนงัสอืยนิยอมจากหน่วยงานเจา้ของ
ผลงาน

 กรณีทีม่กีารวจิยัทีใ่ชม้นุษยห์รอื
สตัวท์ดลอง จะตอ้งแนบหนงัสอืรบัรองการ
อนุมตัใิหด้ าเนินการวจิยั

 เป็นโครงการทีม่ ีTRL ระดบั 3-5 ขึน้ไปในระบบ NRIIS
วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์2564 
เวลา 23.59 น. 

ORS จดัสง่ hard copyไปยงั สวก. 
ภายในวนัที ่15 กุมภาพนัธ ์2564



OKR



ส่งเอกสารให้ ORS





ORS Channel

20 มกราคม 2564

Biosafety Unit



Biosafety 

and Lab Compliance 

Program 

BSLC



• Introduce to BSLC

• Compliance Check with; 

• Thailand Law
• Mahidol Regulation
• Funder Regulation 

(NRCT)



แบบฟอร์มเอกสารตามแนวทางและวิธีการปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพนัธุ์พืช พ.ศ. 2542

แบบฟอร์มการย่ืนเอกสารขออนุญาต

เข้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์

แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเก่ียวกับกัญชา กัญชง 

ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานภายนอก





•

•

•

•

•

•

•

•

•



FTM research is 

conducted 

safely, 

ethically and 

legally.





Compliance with Pathogens and Animal Toxins act
พรบ.เชือ้โรคและพิษจากสตัว์ พ.ศ.2558 

FTM has been authorized 

5 Official Documents



http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/043/10.PDF





หนงัสือรับรองการแจง้ผลิต











FTM research is 

conducted 

safely, 

ethically and 

legally.



IBC approval 
is required









FTM research is 

conducted 

safely, 

ethically and 

legally.











ล ำ คับที่ ปี งบประมำณ ห้องปฏิ บัติกำร สังกัด /  ภำควิชำ 

1 2561 หอ้งปฏิบตักิารอา้งอิงดา้นโรคแขตรอ้น 
(รศ.ดร. พรสวรรค ์เหลืองวฒุวิงษ์)

ORS

2 2562 หอ้งปฏิบตักิารพิษวิทยาสิ่งแวดลอ้ม 
(รศ.ดร. สวุลีย ์วรคณุพิเศษ)

เวชศาสตรส์งัคม 

3 หอ้งปฏิบตักิาร 615 

(รศ.ดร. สวุลีย ์วรคณุพิเศษ)
เวชศาสตรส์งัคม 

4 2563 หอ้งปฎิบตัติการอณวูิทยา ประยกุต ์1 

(รศ.ดร. สวุลีย ์วรคณุพิเศษ) 
เวชศาสตรส์งัคม 

5 หอ้งปฎิบตักิารหน่วยเพาะเลีย้งเซลลแ์ละเนือ้เย่ือ 
(ศ.ดร. เกศนีิ โชตวิานิช)

อายรุศาสตร์

6 หอ้งปฏิบตักิาร TROPMED Dengue Diagnostic Center 

(TDC) 
(ผศ.ดร.นพ. ศภุวฒัน ์จดัเจน)

กมุาร

7 หอ้งปฏิบตักิารวิเคราะหว์ิตามินในเลือดและซีรมั 
(ดร.อาพนัธช์นิด เทพอวยพร)

โภชนศาสตร์

8 หอ้งปฏิบตักิารทางพยาธิวิทยา 1 

(ศ.ดร.พญ.พรรณเพ็ญ วิรยิเวชกลุ)
พยาธิวิทยา

9 หอ้งปฏิบตักิารเพ่ือวิจยัทางคลนิิกโรคเขตรอ้น 
(ดร.จนัทรจ์ิรา ไทยผดงุพานิช)

อายรุศาสตร์

10 หอ้งปฏิบตักิาร Immunology   Laboratory 10/33 

(ผศ. ดร.กอบพร บญุนาค) 
จลุชีววิทยา

•





ขอ้มลู ณ วนัท่ี 19 มกราคม 2564

ล าดบั ภาควิชา/ศนูย/์หน่วยงาน จ านวนหอ้ง วนัท่ีตรวจเย่ียม
1 MVRU 4 20 ม.ค. 64

2 เวชศาสตรส์งัคมและสิ่งแวดลอ้ม 7 24 ก.พ. 64
3 CEAR 3 3 ก.พ. 64
4 VTC 1 25 ก.พ. 64
5 หน่วยวิจยัยามาลาเรยี 2 ยงัไม่ไดร้ะบุ
6 สขุวิทยาเขตรอ้น 1 15 ม.ค. 64
7 กมุารเวชศาสตรเ์ขตรอ้น 4 10 ก.พ. 64
8 กีฏวิทยาการแพทย์ 9 11 ก.พ. 64

9 พยาธิโปรโตซวั 9 ยงัไม่ไดร้ะบุ

10 ชีวโมเลกลุและพนัธศุาสตรโ์รคเขตรอ้น 10 ยงัไม่ไดร้ะบุ
11 จลุชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี 10 ยงัไม่ไดร้ะบุ





BSLC is assisting  everyone, 
to ensure that FTM research 

is conducted 
safely, 

ethically and legally.  







Post award ทุนวจิยัในและต่างประเทศ

หวัขอ้ “เบิกเงินทุนวิจยัท ำยงัไงให้ได้เรว็?”

โดยทมีงานหน่วยทุนวจิยั

Special guest: คุณปัณณวชิ ปรางอ าพร 
(คุณหรัง่) จากงานคลงั

NEXT
WEEK

Special scoop

27 January 2021


