














จํานวน และ ประเภทของหนงัสือรบัรองการแจง้และใบอนุญาต



สถานะ “การต่ออายุหนังสือรับรอง และใบอนุญาต ปี 2565”



คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง/ผู้รบัใบอนุญาต รศ. ดร.กิติกร จามรดุสิต

ผู้ด าเนินการ รศ. นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ
ประเภท เลขที่ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ รายการเชื้อโรค

1 หนังสือรับรองการแจ้งผลิต 2563-11-0574 27 ท่าน 157 รายการ

2 หนังสือรับรองการแจ้งน าเข้า 2563-12-0026 3 ท่าน 5 รายการ

3 หนังสือรับรองการแจ้งส่งออก 2563-13-0008 3 ท่าน 17 รายการ

4 ใบอนุญาตผลิต 2563-21-0057 5 ท่าน 7 รายการ

5 ใบอนุญาตส่งออก 2563-23-0006 1 ท่าน 1 รายการ

บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงและด าเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์จ านวน  2 คน ได้แก่
1 ดร.บุษรี ฐิตาภิวัฒนกุล
2 น.ส.วิริยา เต๊ะดอเลาะ



แนวทางการแนบเอกสารฯ การขอรับหนังสือรับรอง
การแจ้งผลิตน าเข้า ส่งออก ขาย น าผ่าน หรือมีไว้ในครอบครอง
เชื้อโรค กลุ่มที่ 2 หรือพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 1

แนวทางการแนบเอกสารฯ การขอรับใบอนุญาตผลิต น าเข้า 
ส่งออก ขาย น าผ่าน หรือมีไว้ในครอบครอง
เชื้อโรค กลุ่มที่ 3 หรือพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 2

ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข



หนังสือมอบอ านาจ โดยระบุข้อความว่า 

“มอบอ านาจให้เป็นผู้ขอรับหนังสือรับรองการ
แจ้งหรือผู้ขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 และให้มี
อ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องจน
แล้วเสร็จ” 
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สามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ผู้ประสานงาน : โทร.3095
• ดร.บษุรี ฐิตาภิวฒันกลุ
• น.ส.วิริยา เต๊ะดอเลาะ
• น.ส.ธญัลกัษณ์ กระแสร์





แจง้เตอืน

การสงมอบผลงานและผลผลิตทุนวิจัยใหเปนไปตามท่ีระบุในสัญญาทุน 
เพ่ือหลีกเล่ียงการผิดสัญญาและชดใชเงินทุนวิจัยคืนแหลงทุน

ขยายเวลาทุนวิจัย
หากยังดําเนินการ 

ไปแลวเสร็จ





ตัวอยางประเด็นวิจัย
ไบโอรีไฟเนอรีและชีวผลิตภัณฑ

เทคโนโลยดีจิทัลและปญญาประดิษฐ

การแพทยสมัยใหมและเครื่องมือแพทย

อาหารแหงอนาคต

การปรับปรุงพันธ

ความหลากหลายทางชีวภาพ

เทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม

เทคโนโลยีอวกาศ
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ระยะเวลาและงบประมาณ

สนับสนุน

1. คาตอบแทน PI ไมเกิน 50,000 บาท/เดือน

2. คาจางผูชวยวิจัย

3. คาจางชั่วคราว

4. คาวัสดุ

5. คาใชสอย

6. คาครุภัณฑ ยกเวน คอมพิวเตอร (ระบุเหตุผล 

และความจําเปน พรอมแนบใบเสนอราคา)

7. งบประมาณสบทบเพิ่มเติม (in cash) จากภาค 

เอกชน มหาวิทยาลัย หรือหนวยงานอื่นๆ (ถามี)

ไมสนับสนุน

1. คา Overhead

สนับสนุนไมเกิน

ระยะเวลาไมเกิน

ทุน/ป

ป

งบประมาณไมเกิน

ลานบาท



ผลผลิต 
(OUTPUT) และ 
ตัวชี�วัด ที�คาดว่า 
จะได้ในแต่ละป� 



เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการว�จัย

ศักยภาพของหัวหนาโครงการและทีมวิจัย

คุณคางานวิจัยท่ีเสนอ

ประโยชนและผลกระทบงานวิจัย



แนบเอกสารดังตอไปน้ี (รูปแบบ pdf)

1. ประวัติของหัวหนาโครงการและคณะผูวิจัย ยอนหลัง 

5 ป

- ผลงานท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยน้ี

- ทุนวิจัยท่ีเคยไดรับงบประมาณมากกวา 5 ลานบาท

- ทุนวิจัยท่ีกําลังดําเนินงานอยู ระยะเวลาเหลือไมนอย 

กวา 12 เดือน

- ทุนวิจัยท่ีอยูในระหวางการย่ืนขอทุน

2. เอกสารการใชประโยชนจากงานวิจัย

3. เอกสารอางอิง โดยตองระบุท้ังช่ือเร่ืองและช่ือวารสาร 

ใหชัดเจต

4. เอกสารขอเสนอโครงการ

การย่ืนขอเสนอโครงการ

https://nriis.go.th/

หมายเหตุ นักวิจัยและผูรวมวิจัยทุกคนตอง 

ยืนยันการเขารวมการทําวิจัยในระบบ 

NRIIS

ยื่นในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 น.

โปรดสงไฟลสําเนาเอกสารใหทาง ORS ท่ีอีเมล 

คุณนิภาธร e-mail: nipathorn.suw@mahidol.ac.th

https://nriis.go.th/


ประกาศผลพจิารณาประกาศผลพจิารณา





โครงการการเคลื่อนยายบุคลากรเพื่อ 

พัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาค 

อุตสาหกรรม (Talent Mobility) 

ประจําปงบประมาณ 2565

การสงเสริมใหอาจารยและนักวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

จากภาคการศึกษา ไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมหรือภาค 

ธุรกิจเอกชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและการพัฒนาภาค 

อุตสาหกรรมไทย ใหมีความเขมแข็งมากขึ้น เชื่อมโยงการทํางาน 

ระหวางมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจเอกชน

เกิดการแลกเปลี่ยนและสรางองคความรูใหมระหวางกัน เพื่อยก 

ระดับความสามารถในการแขงขันทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ของไทยใหเปนรูปธรรมมากขึ้น



+
ภาคอุตสาหกรรม อาจารย/นักวิจัย 

และนักศึกษา

โครงการ

VDO presentation ความยาวไมเกิน 5 นาที



งบประมาณและระยะเวลา

500,000 บาท/โครงการ/สถานประกอบการ

ระยะเวลาไมเกิน 12 เดือน

คาตอบแทนสําหรับอาจารย/นักวิจัย 

(ไมเกิน 150,000 บาท/โครงการ)

- อาจารยหรือนักวิจัย 4,000 บาท/วันทําการ

- ผศ. 5,000 บาท/วันทําการ

- รศ.หรือศ. 6,000 บาท/วันทําการ

คาตอบแทนสําหรับนักศึกษา

(ไมเกิน 50,000 บาท/โครงการ)

- ป.ตรี 400 บาท/วันทําการ

- ป.โท 500 บาท/วันทําการ

- ป.เอก 600 บาท/วันทําการ

คาใชจายสําหรับการวิจัย

- คาจางวิเคราะหและคาทดสอบ

- คาใชสอย 

- คาวัสดุและอุปกรณการวิจัย 

- คาใชจายอ่ืนๆ 



การ ย่ืนขอ เสนอโครงการ
สง เอกสารที่  ORS 

ภายในวัน ท่ี  18 พฤษภาคม 2565 
เวลา 16.30 น.

ขอ เสนอโครงการ

แบบเสนอขอใหอาจารย/นักวิ จัยไปปฏิบั ติงานในภาค 

อุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจ เอกชน (F-TM01)

แบบฟอรมขอเข าร วมโครงการ (F-TM03)

ขอบเขตงาน

เอกสาร จํานวน 5  ชุด

แผน  CD  บันทึก  VDO presentation จํานวน 1  ชุด

สง ไฟล เอกสาร ท่ี  คุณสรวิศ บาเปย  e-mail:  sorawit.bap@mahidol.ac.th



Next week


