














คณุสมบติัผู้สมคัร ระยะเวลาและงบประมาณ เงื่อนไขเพ่ิมเติม OKRs หมดเขต
-นกัวจิยั อาจารย ์นกัวชิาการที่
สงักดัในหน่วยงานของภาครฐัและ
เอกชน
- นกัวจิยั 1 คนเป็นหวัหน้า
โครงการไดไ้มเ่กนิ 3 โครงการใน
ปีงบประมาณนัน้ๆ
- มคีวามรว่มมอืระหว่างภาครฐัและ
เอกชนทัง้ในและต่างประเทศ (ตอ้ง
มเีอกสารแสดงความรว่มมอื)

- 1 ปี (หากเป็นแผนงาน
ต่อเนื่องขอไดไ้มเ่กนิ 3 ปี)
- ไมจ่ ากดังบประมาณขึน้อยู่
ตามความเหมาะสม
- ภาคเอกชนสนบัสนุน 20% (in 
cash 10%, in kind 10%)
สนับสนุน
- คา่ตอบแทนคณะบรหิาร/
คณะผูว้จิยั
- เงนิเดอืนและคา่จา้ง
- คา่วสัดุ
- คา่ใชส้อย
- คา่จดัท าตน้แบบ
- คา่อดุหนุนสถาบนั
- คา่ครภุณัฑ์

- เป็นโครงการเดีย่วหรอืชดุ
โครงการวจิยั
- โครงการทีม่ ีTRL ระดบั 
4 ขึน้ไป

O16 พฒันาหน่วยงานในระบบ
การอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์
วจิยั และนวตักรรม (อววน.) 
ใหม้คีวามเป็นเอกภาพ เพือ่ให้
เกดิระบบนิเวศทีเ่อือ้ต่อการ
พฒันางานดา้นวทิยาศาสตร์
วจิยั และนวตักรรมตรงตาม
โจทยค์วามตอ้งการของ
ประเทศ สรา้งงานวจิยัและ
นวตักรรมออกสูเ่ชงิพาณิชย์
เพือ่การพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคม

ระบบ NRIIS
วนัพธุท่ี 28 เมษายน
2564
เวลา 17.00 น.
ดาวน์โหลดแบบฟอรม์

ทุน บพข. โครงการ Global Partnership ปีงบประมาณ 2564

https://nriis.nrct.go.th/Default.aspx?logoff=
https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=8409




คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

Institutional Biosafety Committee, 
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University





กฎหมายก าหนด



กฎหมายก าหนด



กฎหมายก าหนด



คณะกรรมการ FTM-IBC

ศาสตราจารย ์ดร.ศรสีนิ คูสมทิธิ์

ศาสตราจารยว์จิยั ดร.เจตสุมน ประจ าศรี

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย ์ดร.พรสวรรค ์เหลอืงวุฒวิงษ์

ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยด์เิรก ลิ้มมธุรสกลุ

รองประธานกรรมการ

รศ. ดร.ไกรชาต ิตนัตระการอาภา รศ. ดร.เพยีงจนัทร ์สนธยานนท ์ รศ. ดร.สุวลยี ์วรคุณพเิศษ

รศ. ดร. นายแพทยภ์สัเนศวร ์สุขโพธิ์เพชร รศ. ดร.ณฐมน โกศลธนาภวิฒัน์ รศ. ดร.ภูม ิอดศิกัดิ์วฒันา

รศ. ดร.องอาจ มหทิธกิร รศ. ดร.อรภคั เรี่ยมทอง ผศ. ดร.กอบพร บญุนาค

ผศ. ดร. สตัวแพทยห์ญงิญาณิน ลมิปานนท์ ผศ. ดร.พชัรา ศรวีชิยั ผศ. อกนิษฐ ์จติตม์ติรภาพ

อาจารย ์ดร.พณัณมาศ มณีกาญจน์ อาจารย ์ดร.อมรรตัน ์อรุณนวล อาจารย ์ดร.ธรรมณษฐพ์ล เด่นเพชรกลุ

ดร.ศิรเศรษฐ ์บณัฑชุยั ดร. บษุร ีฐติาภวิฒันกลุ

กรรมการ

ดร.บษุร ีฐติาภวิฒันกลุ น.ส.วริยิา เตะ๊ดอเลาะ น.ส.ฐติพิร สุฤทธิ์

เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ



หน้าที่ของคณะกรรมการ FTM-IBC

SAFETY
ก ากับดูแลความปลอดภัย

ในการใช้เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 

รักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ

และดูแลห้องปฏิบัติการ

POLICY
พิจารณาและก าหนดแนวทางปฏิบัติ

เพ่ือความปลอดภัยในการผลิต

และการครอบครองเชื้อโรค และพิษจากสัตว์ที่ใช้

ในการศึกษาวิจัยให้สอดคล้อง

กับระดับความเส่ียงที่จะท าให้เกิดโรคหรืออันตราย

APPROVAL
พิจารณาให้ค ารับรองโครงการวิจัย

ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค 

ส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม แมลงพาหะ 

และ/หรือพืช พร้อมทั้งติดตามผล 

ประเมินตรวจสอบการด าเนินงาน

REPORT
รายงานผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยทาง

ชีวภาพ ให้คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัย

ทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-IBC) 

รับทราบ

OTHER
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

01 02 03

04 05 





งานประเภทที ่1

(Risk Gr. 1)

งานประเภทที ่2

(Risk Gr. 2)

งานประเภทที ่3

(Risk Gr. 3)

งานประเภทที ่4

(Risk Gr. 4)

PI 

เสนอโครงการวิจัย

เพ่ือขอรับการยกเว้น

จากคณะกรรมการ 

FTM-IBC

PI 

เสนอโครงการวิจัย

เพ่ือขอการรับรอง

จากคณะกรรมการ 

FTM-IBC

PI 

เสนอโครงการวิจัย 

ผ่านคณะกรรมการ 

FTM-IBC 

เพื่อขอการรับรอง

จากคณะกรรมการ 

MU-IBC  

PI 

เสนอโครงการวิจัย 

ผ่านคณะกรรมการ 

MU-IBC

เพื่อเสนอขออนุมัติต่ออธิบดี

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 



โครงการที่ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

จากมหาวิทยาลัย

หมายเหต:ุ หากการด าเนินการขอรับรองยังไม่แล้วเสร็จ ขณะสมัครขอรับทุน ต้องยื่น

เอกสารเพ่ิมเติม ก่อนเร่ิมด าเนินงานโครงการ



โครงการที่ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

จากมหาวิทยาลัย

“ และ .. 

หากทางมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่า 

โครงการวิจัยน้ัน ๆ ยังไม่ส่งหนังสือรับรอง 

มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณา

รายงานความก้าวหน้า 

และไม่อนุมัติเงินงวดถัดไป ”
MU



การท าข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพ 

(MTA: Material Transfer Agreement)

ส านักงานบริการการวิจัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

แบบฟอร์ม “ขอเสนอร่าง Material Transfer Agreement/ 

Data Sharing Agreement เพื่อพิจารณา” 

ขอให้แนบ หนังสือรับรองจากคณะกรรมการควบคุมความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ หรือระบุ Submission number

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบฟอร์ม “รายการเอกสารประกอบการพิจารณาข้อตกลงการใช้

ตัวอย่างชีวภาพ และข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลการวิจัย”

ขอให้ส่งใบรับรองโครงการวิจัย (ถ้ามี) จากคณะกรรมการควบคุมความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ (Institute Biosafety Committee-IBC)



ขั้นตอนการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจาก 

FTM-IBC

ประธาน FTM-IBC มอบหมายโครงการวิจัยให้ 

Primary Reviewers จ านวน 2 ท่าน เป็นผู้พิจารณา

ฝ่ายเลขาฯ FTM-IBC

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารแนบ

PI ส่งโครงการวิจัย จ านวน 3 ชุด

(ORS ช้ัน 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี)

1 – 2 

weeks

ฝ่ายเลขาฯ FTM-IBC

ส่งใบรับรองฉบับจริงให้กับหัวหน้าโครงการวิจัย

คณะกรรมการฯ 

ออกเอกสารรับรองโครงการวิจัย

ผลการพิจารณา

“เห็นสมควรรับรอง”

ส่งขอเสนอแนะให้ PI 

เม่ือด าเนินการ

ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

ให้ส่งโครงการวิจัย

เพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง

ผลการพิจารณา

“เห็นสมควรแก้ไข”



เอกสารประกอบการพิจารณา โดยคณะกรรมการ

FTM-IBC

https://www.tm.mahidol.ac.th/research/client/bio_Forms.php



เอกสารประกอบการพิจารณา โดยคณะกรรมการ

FTM-IBC

เอกสารประกอบการพิจารณา

แบบฟอร์มที่เหมาะสมกับงานของท่าน (Form A or B)

SOPs

Full Proposal with CV from Researchers

Biosafety training certificate

Biohazard control plan

เอกสารอื่น ๆ เช่น EC Approval certificate



กิจกรรมที่ด าเนินการ

เพื่อสนับสนุนนักวิจัย ‘เขตร้อน



Training
Biosafety and 

Biosecurity 

Training (BSL-2)

ESPReL

Training 

Online

Biosafety 

training

for Housekeeper



Regulations

หนังสือรับรองและใบอนุญาตตาม พรบ. เช้ือโรคและ

พิษจากสัตว์ 5 กิจกรรม ได้แก่

หนังสือรับรองการแจ้งผลิต

หนังสือรับรองการแจ้งน าเข้า

หนังสือรับรองการแจ้งสง่ออก

ใบอนุญาตผลิต

ใบอนุญาตส่งออก



หนังสือรับรอง และใบอนุญาต

ตาม พรบ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 5 กิจกรรม

ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

( อาจารย์ นักวิจัย หรือหัวหน้าโครงการ)

รายการเชื้อโรค

(รายการเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 18)

หนังสือรับรองการแจ้งผลิต 29 ท่าน 158 รายการ

หนังสือรับรองการแจ้งน าเข้า 4 ท่าน 7 รายการ

หนังสือรับรองการแจ้งส่งออก 4 ท่าน 17 รายการ

ใบอนุญาตผลิต 5 ท่าน 7 รายการ

ใบอนุญาตส่งออก 1 ท่าน 1 รายการ

ผู้ด าเนินการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ

(คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน)

ผู้รับหนังสือและใบอนุญาต รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร จามรดุสิต

(รองอธิการบดีฝ่ายส่ิงแวดล้อมและพัฒนาการอย่างยั่งยืน) 



Lab Safety

การส ารวจห้องปฏิบัติการภายใน

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

จ านวนรวม 73 ห้อง จาก 21 หน่วยงาน

ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมโครงการยกระดับ

ตามมาตรฐาน ESPReL ปีงบประมาณ 2564

มีจ านวน 17 ห้อง

ESPReL Lab 3 ห้อง เข้าร่วมโครงการ

ยกระดับตามมาตรฐาน มอก. 2677-2558

จัดท าชุดตอบโต้เหตุฉุกเฉินส าหรับ

ห้องปฏิบัติการ ที่เข้าร่วม ESPReL



หากนักวิจัย ‘เขตร้อน

พบความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัตกิาร เช่น

ไม่สวมถุงมือป้องกัน ขณะปฏิบัติงาน

ทิ้งขยะติดเชื้อไม่ถกูต้อง

เกิดอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ

และอื่น ๆ  

คณะกรรมการความเสี่ยง และรพ.เวชศาสตร์เขตร้อน 

เปิดช่องทางรับข้อร้องเรียน ติชม เสนอแนะ หรือ แจ้งเหตุไม่พึงประสงค์ อุบัติเหต ุ

ผ่าน “ระบบรายงานความเสี่ยงและเรื่องร้องเรียน”

(https://risk.tromped.in.th/welcome)

ทั้งนี้ สามารถเลือก ระบุ / ไม่ระบุ ข้อมูลผู้แจ้ง ได้ตามที่เห็นสมควร



“ระบบรายงานความเสี่ยงและเรื่องร้องเรียน”

(https://risk.tromped.in.th/welcome)

risk.tromped.in.th



9197



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายเลขาคณะกรรมการ FTM-IBC

เบอร์ภายในโทร 1524 ต่อ 14

E-mail : boosaree.tii@mahidol.edu

viriya.ted@mahidol.edu

ส านักงานบริการการวิจัย 

ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 60 ปี

#เป็นทุกอย่างเพื่องานวิจัย’เขตร้อน

mailto:boosaree.tii@mahidol.edu
mailto:viriya.ted@mahidol.edu






รายช่ือผูเ้ข้าฟัง ORS Channel
ประจ าเดือนมีนาคม (ครัง้ท่ี 11-15)



ขอขอบคณุ
งานเทคโนโลยกีารศกึษาและศลิปกรรม
พบกนัครัง้หน้าในวนัที ่21 เม.ย. 2564
ORS Channel ครัง้ที ่17
“การขอต าแหน่งทางวิชาการ” โดย ทีม HR

ติดตามข่าวสาร

รบัชมย้อนหลงัและดาวน์โหลดสไลด์Facebook: Tropmed Ors


