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แผนยทุธศาสตร ์

ยทุธศาสตรด์า้นการวจัิย มหาวทิยาลัยมหดิล 

“เป็นเลศิในการวจิยัท ัง้ดา้นคณุภาพและปรมิาณ 
(Research Excellence)” 

ยทุธศาสตรด์า้นการวจัิย คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น 

“เป็นเลศิดา้นการวจิยัและนวตักรรม  
(Research and Innovation Excellence)” 
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รองคณบดฝ่ีายวจิยั 

1. ศาสตราจารย ์นายแพทยส์วณัฐ  ธาระวานชิ 
2. ศาสตราจารย ์แพทยห์ญงิอรณีุ  ทรัพยเ์จรญิ 
3. ศาสตราจารย ์ดร.ศรสีนิ  คสูมทิธ ์
4. รองศาสตราจารย ์ดร.จติรา  ไวคกลุ 
5. รองศาสตราจารย ์ดร.สปุราณี  แจง้บ ารงุ 
6. ศาสตราจารย ์แพทยห์ญงิศศธิร ผูก้ฤตยาคาม ี
7. รองศาสตราจารย ์ดร.พงศร์าม รามสตู 
8. ดร.เจตสมุน ประจ าศร ี

3 



ประวตัสิ านกังานบรกิารการวจิยั 

กอ่ตัง้เมือ่ปี พ.ศ. 2532 ในชือ่ “งานบรกิารวชิาการและวจัิย สงักดั 
ส านักงานคณบด”ี เพือ่ 

• เป็นเลขาฯ ใหก้บัคณะกรรมการวจัิยและวชิาการ เชน่ การใหท้นุ
คณะฯ  

• เป็นเลขาฯ ใหก้บัคณะกรรมการเกีย่วกบัการวจัิยในคน  
• จัดท าวารสาร Mosquito-Borne Disease Bulletin 

 
ในปี พ.ศ. 2536  

• จัดตัง้หน่วยผลติสือ่สิง่พมิพด์า้นวชิาการ 
• จัดตัง้หน่วยฐานขอ้มลูงานวจัิย 
• และงานประชมุวชิาการนานาชาตดิา้นโรคเขตรอ้น (JITMM) 
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ประวตัสิ านกังานบรกิารการวจิยั 

ในเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2553 ปรับโครงสรา้งหน่วยงานเปลีย่นเป็น 

“ส านกังานบรกิารการวจิยั” 
 
และมหีน่วยงานเพิม่เขา้มาดังนี้ 

• หน่วยเครือ่งมอืกลาง (Central Equipment Unit) 
• หน่วยปฏบิตักิารสตัวท์ดลอง (Laboratory Animal Science 

Unit) 
• หน่วยความปลอดภัยทางชวีภาพ (Bio-safety Unit) 
 

ค าขวัญ 
 

“ORS บรกิารดว้ยใจ ท าใหไ้ดท้กุอยา่ง” 
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Who We Are: 

ORS 

“One Stop 
Research  Shop” 

Research 
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The Office of Research Services (ORS) is the research “One-Stop Shop”  
for the Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University 
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What We Do: 
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► Research Office & Bio Safety Unit โทร. 1524, 1525 

► Central Equipment Unit โทร. 2052 

► Laboratory Animal Science Unit โทร. 2111 
 

http://www.tm.mahidol.ac.th/research/client/ContactUs.php 

ORS Organization Chart: 
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► ทนุสง่เสรมิการวจัิย 

► ทนุสนับสนุนการจา้งนักศกึษาหลงัปรญิญาเอก (Post-Doc) 

► ทนุสนับสนุนคา่ตพีมิพ ์

► ทนุสนับสนุนบคุลากรเขา้รว่มประชมุ/สมัมนาวชิาการ ณ ตา่งประเทศ 
(เงนิทนุ ICTM) 

► รางวลัสง่เสรมิการตพีมิพ ์

► รางวลัสง่เสรมิการจดสทิธบิตัร 
 

ทนุและรางวลัจากเงนิรายไดค้ณะฯ 
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ตวัชีว้ดัและเป้าหมายดา้นการวจิยั 
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Domestic Funding 

by Mr. Sumeth Suebtrakul 
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หนว่ยทนุวจิยัในประเทศ 

สเุมธ สบืตระกลู (อารท์) 
Email: sumeth.sue@mahidol.ac.th 

สจัจักรพัฒน ์พันธุเ์จรญิ (วนิ) 
Email: sajchakrabhat.pha@mahidol.ac.th  

โทร. 1524, 1524, 1349 กด 13 
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แหลง่ทนุวจิยัในประเทศ 
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หนา้ทีห่ลกั 

Proposal 
submission 

Agreement/ MTA 

Finance 

Report 

Pre-Award Post-Award 

ตอ้งสง่ใหท้นั deadline 

สง่กอ่นก าหนดยิง่ด ีกนัพลาด  
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Pre-Awards [Proposal Submission] 

สง่ขอ้เสนอโครงการไปยงัแหลง่ทนุใหท้นัตามก าหนด 

ควรสง่เอกสารลว่งหนา้ที ่ORS กอ่นหมดเขตการรบัสมคัร 
อยา่งนอ้ย 1 อาทติย ์

เสนอรองอธกิารบดฝ่ีายวจิยั/ คณบดลีงนาม  
(แลว้แตแ่บบฟอรม์ของแหลง่ทนุนัน้ๆ) 

ORS ตรวจสอบเอกสาร/Budget /Research Overhead (ถา้ม)ี  

15 



Post-Award [Agreement & MTA] 

เสนออธกิารบด/ี ผูรั้บมอบอ านาจลงนาม  
(รองอธกิารบดฝ่ีายวจัิย/คณบด)ี 

สถาบนัววิฒันเ์ทคโนโลย ี
และนวตักรรม 

แหง่มหาวทิยาลยัมหดิล (MITI) 

กองบรหิารงานวจัิย 

สง่เอกสารสญัญาเพือ่พจิารณา
ความถกูตอ้งและความเป็นธรรม 

ประสานงาน 

ระยะเวลาการพจิารณา 
+ลงนามในสญัญา
ประมาณ 1-2 อาทติย ์
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Post-Award [Finance] 

หนงัสอืถงึผูจ้ดัการ
ธนาคาร  เง ือ่นไขการส ัง่จา่ย  

ลงนาม 2 ใน 3  
SCB 
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คา่ธรรมเนยีมพฒันาการวจิยั  
(Research overhead) 

จัดเก็บจากโครงการวจัิยหรอื
โครงการรับจา้งวจัิยทีไ่ดร้ับ

เงนิทนุจากแหลง่ทนุ
ภายนอกมหาวทิยาลัย  

 

คา่ธรรมเนยีมพัฒนาการวจัิย
มหาวทิยาลัยมหดิล 

จัดเก็บ 4% 

คา่ธรรมเนยีมพัฒนาการวจัิย 
คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น จัดเก็บ 
10% หรอื 6% เชน่ วช. แลว้แต่
ขอ้ก าหนดของแหลง่ทนุวา่ใหไ้ดไ้ม่

เกนิเทา่ไหร?่ 

เพือ่พัฒนาสิง่อ านวยความสะดวกใน
การท าวจัิย การบรหิารงานวจัิย  
และพัฒนาบคุลากรวจัิย ของ

มหาวทิยาลัย 
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Post-Award [Finance] (ตอ่) 

ทนุมหาวทิยาลัยมหดิล 
- เงนิรายได ้
- เงนิงบประมาณแผน่ดนิ 

มหาวทิยาลัย  
(กองบรหิารงานวจัิย/ กอง

คลัง) 

งานคลังเขตรอ้น 

ทนุ วช./ 
สวทช./สกอ. 

ฯลฯ 

บญัชโีครงการวจัิย 

แจง้ 

ข ัน้ตอนการเบกิจา่ยเงนิทนุวจิยัจากแหลง่ทนุภายนอก (1) 
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Post-Award [Finance] (ตอ่) 

ข ัน้ตอนการเบกิจา่ยเงนิทนุวจิยัจากแหลง่ทนุภายนอก (2) 

งานคลงัเขตรอ้น 

ภาคเอกชน/ 
บรษิทัยา, ฯลฯ 

บญัชโีครงการวจิยั 

ท าหนังสอืแจง้ 
จากคณะฯ 

มหาวทิยาลยั  
(สถาบนัววิฒันฯ์/ กองคลงั) 

ระยะเวลาด าเนนิการ 
 ไมเ่กนิ 14 วันท าการ 

แจง้ 

PI 
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Post-Award [Finance] (ตอ่) 

ข ัน้ตอนการเบกิจา่ยเงนิทนุวจิยัจากแหลง่ทนุภายนอก (2) 

งานคลงัเขตรอ้น 

ภาคเอกชน/ 
บรษิทัยา, ฯลฯ 

บญัชโีครงการวจิยั 

ท าหนังสอืแจง้ 
จากคณะฯ 

มหาวทิยาลยั  
(สถาบนัววิฒันฯ์/ กองคลงั) 

ระยะเวลาด าเนนิการ 
 ไมเ่กนิ 14 วันท าการ 

แจง้ 

PI 
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การเบกิจา่ยเงนิทนุคณะฯ ปี 2555-ปจัจบุนั 

หวัหนา้โครงการสง่แบบฟอรม์
เบกิเงนิทนุคณะฯ (FTM-02) 

ตรวจสอบเอกสาร 

เบกิเงนิจาก
บญัชโีครงการ
ใหผู้ว้จัิย  

(โอนเขา้บญัช/ี 
รับเงนิสด) 

PI 

SCB 
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ตวัอยา่งแบบฟอรม์เบกิเงนิทนุคณะฯ 

FTM-02 
1. กรอกแบบฟอรม์ FTM-02 
2. แนบเอกสาร เชน่ ใบเสนอ

ราคา/ ใบสง่ของ/ ใบส าคญั
รบัเงนิ 
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Post-Award [Report] 

ทนุคณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น 

รายงานความกา้วหนา้ทกุ 6 เดอืน/ รายงานการเงนิ/  
รายงานฉบบัสมบรูณ ์(จะมจีดหมายแจง้จาก ORS) 

 

 

ส านักงานบรกิารการวจัิยจัดสง่ให/้ ผูว้จัิยจัดสง่เอง 

ทนุมหาวทิยาลยั/ ทนุภายนอกในประเทศ  
รายงานความกา้วหนา้/ รายงานฉบบัสมบรูณ ์
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FTM Fund Forms 

• FTM Fund 
FTM Fund Application Form (FTM01) 
FTM Fund Financial Request Form (FTM02) 
FTM Fund Progress Report Form (2013-current) (FTM03) 
FTM Fund Progress Report Form (2005-2012) (FTM04) 
FTM Fund Expense Report Form  (2013-current) (FTM05) 
FTM Fund Final Report Form (2013-current) (FTM06) 
FTM Fund Final Report Form (2005-2012) (FTM07) 
 

• Dean Research Fund 
Dean Fund Invoice (FTM08) 
Dean Research Fund Progress Report Form (FTM09) 
Dean Research Fund Expense Report Form (FTM10) 
Dean Research Fund Expense Report Form Clinical Costs 
Supplement (FTM11) 
Dean Research Fund Final Report Form (FTM12) 
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FTM Fund Forms 

• Publication Reward Form (FTM13) 

• Page Charge Form (FTM14) 

• Patent Reward Form (FTM15) 

• Postdoctoral Fellowship application Form (FTM16) 

• Research Assistantship application Form (FTM17) 
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Website 
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EC Review Process 

by Ms. Sukanya Prakobtham 
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► Initial review procedures 

EC Review Process 
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► Initial review procedures (cont.) 

Expedited 
review 

Full board 
review 
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EC Submission package 
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EC Submission package (cont.) 
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หลกัเกณฑก์ารพจิารณาจรยิธรรมการวจิยัในคน 
และแนวทางปฏบิตัสิ าหรบันกัวจิยั 
คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น มหาวทิยาลยัมหดิล 

1. นโยบาย (Policy) 
 
 มหีนา้ทีพ่จิารณาโครงการวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกบัคน (รวมทัง้
ขอ้มลูและสิง่สง่ตรวจ) ซึง่ด าเนนิการโดยนักวจัิยหรอืนักศกึษาของ
คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น  เพือ่ใหเ้กดิความมั่นใจวา่ อาสาสมัครหรอื
ผูเ้ขา้รว่มโครงการวจัิยไดร้บัการคุม้ครองสทิธ ิความปลอดภยั 
และความเป็นอยูท่ ีด่ ีและโครงการวจัิยนัน้ๆ เป็นทีเ่ชือ่ถอืได ้โดย
ด าเนนิการพจิารณาเริม่ตน้ (Initial review) และพจิารณาตอ่เนือ่ง 
(Continuing review) ในกจิกรรมทีร่ะบไุวใ้นขอ้เสนอโครงการ 
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ค านยิาม: การวจัิยในคนทีเ่กีย่วขอ้งกบัคน (ตามรา่งพระราชบญัญัติ
วจัิยในคน FERCIT ลงวันที ่24 มถินุายน 2556) หมายความวา่ 
กระบวนการศกึษาทีเ่ป็นระบบเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ความรูท้างดา้น
สขุภาพ วทิยาศาสตรส์ขุภาพ ชวีเวชศาสตร ์หรอืพฤตกิรรม
ศาสตร ์โดยกระท าตอ่รา่งกาย จติใจ เซลล ์สว่นประกอบ
ของเซลล ์วสัดสุ ิง่ตรวจ เนือ้เยือ่ น า้คดัหล ัง่ สารพนัธกุรรม 
เวชระเบยีนหรอืขอ้มลูดา้นสขุภาพของผูเ้ขา้รว่มการวจัิย และ
ใหห้มายรวมถงึการศกึษาทางสงัคมศาสตรท์ีเ่กีย่วกบัสขุภาพ 
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หลกัเกณฑก์ารพจิารณาจรยิธรรมการวจิยัในคน 
และแนวทางปฏบิตัสิ าหรบันกัวจิยั 
คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น มหาวทิยาลยัมหดิล 

2. ขอบขา่ย (Scope) 

 2.1 โครงการวจัิยในคนทีต่อ้งผา่นการพจิารณาจากคณะ
กรรมการฯ 

2.1.1 โครงการวจัิยทีบ่คุลากรหรอืนกัศกึษาของคณะ
เวชศาสตรเ์ขตรอ้น มหาวทิยาลัยมหดิลเป็นผูว้จิยัหลกั 
ทัง้ทีด่ าเนนิการภายในคณะฯ และ/หรอืภายนอกคณะฯ 
หากเป็นโครงการวจัิยทีด่ าเนนิการภายนอกคณะฯ ผูว้จัิย
หลักตอ้งขอจรยิธรรมการวจัิยในคนจากสถาบนันัน้ๆ ดว้ย 
หรอื 

2.1.2 โครงการวจัิยทีด่ าเนนิการในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบ
ของคณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น 
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หลกัเกณฑก์ารพจิารณาจรยิธรรมการวจิยัในคน 
และแนวทางปฏบิตัสิ าหรบันกัวจิยั 
คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น มหาวทิยาลยัมหดิล 

 2.2 การพจิารณาโครงการแบง่ได ้3 ลักษณะ ขึน้อยูก่บัชนดิและ
ระดับความเสีย่งของโครงการ ดังตอ่ไปนี ้

2.2.1 โครงการวจัิยทีเ่ขา้ขา่ยการพจิารณาแบบครบองคค์ณะ 
(Full board review) 

• การวจัิยทางคลนิกิ (Clinical study) ทกุโครงการ 

• การวจัิยทีไ่มใ่ชก่ารวจัิยทางคลนิกิ (Non-clinical 
study) ซึง่มกีารปฏสิมัพันธก์บัอาสาสมัครโดยตรง
และอาจกอ่ใหเ้กดิความเสีย่งตอ่อาสาสมคัร
มากกวา่ปกต ิ
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หลกัเกณฑก์ารพจิารณาจรยิธรรมการวจิยัในคน 
และแนวทางปฏบิตัสิ าหรบันกัวจิยั 
คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น มหาวทิยาลยัมหดิล 

2.2.2 โครงการวจัิยทีเ่ขา้ขา่ยการพจิารณาแบบเรง่ดว่น 
(Expedited review) 

• การวจัิยทีไ่มใ่ชก่ารวจัิยทางคลนิกิ (Non-clinical 
study) ทีศ่กึษาจาก 

o ขอ้มลูเวชระเบยีน (Medical record) ทีไ่ดร้ับ
อนุญาตจากผูอ้ านวยการโรงพยาบาลที่
ท าการศกึษาหรอืหวัหนา้สว่นงานทีม่อี านาจหนา้ที ่

o สิง่สง่ตรวจตา่งๆ จากรา่งกายมนุษยท์ีไ่มส่ามารถ
ระบตุวับคุคลได ้(Unidentified), Left-over 
specimen 

o แบบสมัภาษณ์/แบบส ารวจทีไ่มล่ว่งล ้าสทิธสิว่น
บคุคล 
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หลกัเกณฑก์ารพจิารณาจรยิธรรมการวจิยัในคน 
และแนวทางปฏบิตัสิ าหรบันกัวจิยั 
คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น มหาวทิยาลยัมหดิล 

2.2.3 โครงการวจัิยทีเ่ขา้ขา่ยไดร้บัการพจิารณายกเวน้ 
(Exemption review) 
• โครงการวจัิยทีเ่กีย่วกบักระบวนการเรยีนการสอนปกต ิเชน่ 
การปรับวธิกีารเรยีนการสอนเดมิกบัวธิกีารใหม ่ 

• โครงการวจัิยทีเ่ป็นการประเมนิผลโครงการ  
• การวจัิยทีด่ าเนนิการโดยการส ารวจ โดยวธิกีารเก็บขอ้มลู
ไมส่ามารถเชือ่มโยงเป็นรายบคุคลได ้เชน่ การท าโพล
ตา่งๆ เป็นตน้ 

• การวจัิยทีเ่ก็บขอ้มลูจากฐานขอ้มลูทีเ่ปิดเผยตอ่
สาธารณชน (Unidentifiable data) 

• การประเมนิความพงึพอใจของผูม้ารับบรกิารจาก
หน่วยงาน  

• การวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมนิคณุภาพหรอืการ
ตรวจสอบทีไ่มเ่ชือ่มโยงกบัฐานขอ้มลูทีเ่ป็นสว่นบคุคล 
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หลกัเกณฑก์ารพจิารณาจรยิธรรมการวจิยัในคน 
และแนวทางปฏบิตัสิ าหรบันกัวจิยั 
คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น มหาวทิยาลยัมหดิล 

 2.3 โครงการวจิยัพหสุถาบนั ประเภทสหสาขาวชิา (MU-
multicenter research) 

โครงการวจัิยพหสุถาบนั ประเภทสหสาขาวชิา (MU-
multicenter research) เป็นโครงการวจิยัทีห่ลายสว่นงาน
ในมหาวทิยาลยัมหดิลท าวจิยัรว่มกนั โดยคณะผูว้จัิยอยูใ่น
หลายสว่นงานและมสีถานทีเ่ก็บขอ้มลูอยูใ่นหลายสว่นงาน 
ภายในมหาวทิยาลัยมหดิล (เทา่นัน้) 
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EC Website 

http://www.tm.mahidol.ac.th/research/client/Ethics.php 
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► Office of Research Services  
4th Floor, The 60th Anniversary of His Majesty the King's 
Accession to the Throne Building 

► Phone: 0 2354 9100-19 ext. 1349, 1524, 1525 ext. 16 or 0 2306 
9126 
Fax: 0 2306 9126 

► E-mail: pornpimon.ada@mahidol.ac.th, ectropmed@gmail.com 

Contact EC: 
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Publication Database  

& IT Management 

by Ms. Pitchapa Vutikes 
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Update Publication 

43 



Databases 

Web of Science 

Scopus 

PubMed 
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Safety Unit 

by Dr. Boosaree Titapiwatanakun 
boosaree.tii@mahidol.edu 

Tel: 1524, 1525 # 13 
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MU-COSHEM 

Hospital for  
Tropical Diseases 

• Protocol for 
unintended incident.  

• Occupational Health 
Committee. 

Safety 
Infrastructure  

• Fire Evacuation 
rehearsal. 

• Chemical Survey 

Safety Project 

• Steering Committee 
and Working Team 

• Coordinate any 
safety working 
plans. 
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• เพือ่เป็นหน่วยงานกลางส าหรับประสานงานระหวา่งภาควชิา
ตา่งๆ และโรงพยาบาลเวชศาสตรเ์ขตรอ้น ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัความปลอดภยัในการท างาน 

• เพือ่สนับสนุนระบบบรหิารจัดการในเรือ่งความปลอดภัยของ
บคุลากรในการท างาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การท างานใน
หอ้งปฏบิตักิาร  

• เพือ่อบรมใหค้วามรูพ้ืน้ฐานแกบ่คุลากร ใหส้ามารถน าความรูท้ี่
ไดไ้ปใชใ้นการท างานภายในหอ้งปฏบิตักิารอยา่งถกูตอ้งและ
ปลอดภัย 

 

วตัถปุระสงค ์
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• เพือ่สง่เสรมิการใชเ้ครือ่งมอืเพือ่ความปลอดภยัและอปุกรณ์
ป้องกนัตวัสว่นบคุคลทีค่วรม ี

• เพือ่เสนอแนะแนวทางขอ้ควรปฏบิตัเิพือ่ความปลอดภยัในการ
ท างานภายในหอ้งปฏบิตักิาร 

 

วตัถปุระสงค ์(ตอ่) 
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Work Plans 

Safety Unit 

 Website 

- Standard Operating 

Procedures (SOP) 

- Safety Data Sheet 

(SDS) 

Quality Assurances 

- Lab inspection criteria 

- Report and statistical 

control 

Training Requirement 

- General lab workers 

- Job-specific issues 

Personal Protective 

Equipment  

- Spill kits 

- Broken glass disposal 
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Laboratory Animal Science Unit 

by  Dr. Yanin Limpanont 
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 The Laboratory Animal Science Unit of Faculty of 
Tropical Medicine (FTM-LAU) has responsibility for 
management research animal facilities to support both faculty 
members and outside institutions in their research, testing and 
teaching.  The aim of FTM-LAU is to contribute laboratory 
animal well-being, the quality of animal research and safety of 
personnel according to ethical and scientific standard. 

About Us 

Location: 12th floor, Chalermprakiat 50th year Building 
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Laboratory animal management and husbandry 

• Supply of diets, water and bedding material 

• Daily animal observation 

Management of animal facilities 

• Cleaning and disinfection of animal room and working area 

• Cage washing  

• Waste disposal 

 Technical service for researchers such as animal restraint, 
marking, blood and organ collection, necropsy, anesthesia and 
euthanasia 

Facilities 

• Clean Conventional animal rooms 

• Laboratory 

Service 
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คา่บรกิารเลีย้งสตัวท์ดลองเพือ่การ
ศกึษาวจิยั 

ชนดิสตัวท์ดลอง คา่บรกิาร (บาท/ตวั/วนั) 

1. หนูเมา้ส ์(Mouse) 10 

2. หนูแรท (Rat) 12 

3. แฮมสเตอร ์(Hamster) 12 

4. หนูตะเภา (Guimia pig) 14 
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ข ัน้ตอนการขอเอกสารรบัรองโครงการวจิยั  
จากคณะกรรมการก ากบัดแูลการเลีย้งและการใชส้ตัว ์

นกัวจิยั / ผูว้จิยั สง่เอกสารโครงการวจิยั (10 ชุด) 
ภายในวนัที ่30 ของเดอืน 

ฝ่ายเลขานกุารฯ รบั - ตรวจเอกสาร 

สง่โครงการวจิยัใหค้ณะกรรมการฯพจิารณา 
(ภายใน 10 วนัท าการ) 

ฝ่ายเลขาฯ  รวบรวมความเห็นของคณะกรรมการฯ 
และน าเขา้ทีป่ระชุม (พธุที ่3 ของเดอืน) 

อนมุตั ิ

ออกใบ Approved 

อนมุตัโิดยมขีอ้เสนอแนะให้
แกไ้ข /เขา้ชีแ้จงตอ่คณะ

กรรมการฯ 
ไมอ่นมุตั ิ

ฝ่ายเลขาฯ ท าหนงัสอื
แจง้ผลผูว้จิยั 

ข ัน้ตอนที ่1 

ข ัน้ตอนที ่2 

ข ัน้ตอนที ่3 

ข ัน้ตอนที ่4 
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ข ัน้ตอนการขอเอกสารรบัรองโครงการวจิยั  
จากคณะกรรมการก ากบัดแูลการเลีย้งและการใชส้ตัว ์(ตอ่) 

อนมุตัโิดยมขีอ้เสนอแนะใหแ้กไ้ข /เขา้ชีแ้จง
ตอ่คณะกรรมการฯ 

กรณีผูว้จิยัขอเขา้ชีแ้จงโครงการได ้

ผูว้จิยัเขา้รบัทราบในทีป่ระชุม และชีแ้จง
กบัคณะกรรมการฯ 

ฝ่ายเลขาฯ ท าหนงัสอืแจง้ผลผูว้จิยั 

ผูว้จิยัแกไ้ขโครงการฯ เพือ่ใหฝ่้ายเลขาฯ 
สง่คณะกรรมการ 

กลบัไปท าตามข ัน้ตอนที ่4 

ฝ่ายเลขาฯ ท าหนงัสอืแจง้ผลผูว้จิยั 

ผูว้จิยัแกไ้ขกลบัมา 

ฝ่ายเลขานกุารสง่โครงการฉบบัแกไ้ข ให้
คณะกรรมการฯพจิารณาอกีคร ัง้ 

กลบัไปท าตามข ัน้ตอนที ่4 
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Laboratory Animal Science Unit 
12th floor, Chalermprakiat 50th year Building 
Tel. 0 2354 9100-4  ext. 2111, 2112 
 

• Dr. Yanin Limpanont (Head) 
Email: yanin.lim@mahidol.ac.th 

• Ms. Thanyaluk Krasae (Lab Animal  Scientist) 
Email: thanyalak.krs@mahidol.ac.th 

• Mr. Krieangsak Amnuaysookkasem (Lab Animal  Scientist) 
Email: kriangsak.ams@mahidol.ac.th 

• Mrs. Nuttaporn Korchaisri 
Email: nuttaporn.kor@mahidol.ac.th 

• Mr. Putirat Meesup 
Email: putirat.mee@mahidol.ac.th 

 

 

Contact information: 
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