
ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย
โดย...ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร  คชการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ



ทุนสนับสนุนวิจัยแบบบูรณาการ ในพื้นทีภ่าคกลางและกบัวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล  
(กาญจนบรุี, นครสวรรค์ หรือ อ านาจเจริญ)

ให้การสนับสนุนจากเงนิรายได้มหาวิทยาลัย ทุนละไม่เกิน 7,500,000 บาท (ในระยะเวลา 3 ปี)

ทุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
Mahidol University Multidisciplinary Research Center (MU-

MRC)ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย แบบบูรณาการและสหสาขา (Integrated and Multidisciplinary) 
ทุนสนบัสนนุกลุ่มวิจัย แบบนักวิจัยหลายรุ่น (Multi-generation researchers)

ทุนสนับสนุนนกัวิจัยหลังปริญญาเอก

ในกลุ่มวิจัย กลุ่มละไม่เกิน 5 ทุน สามารถขอร่วมกันกบัทุนกลุ่มวิจัย (1-3) หรือขอแยกได้

ประกาศมหาวิทยาลยั เรื่อง ทนุสง่เสรมิพัฒนาบคุลากรวจิัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562

สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารงานวิจัย 02-849-6156 หรือ 6159



นักวิจัยส าเร็จรูป

รูปแบบที่ 1 (Tier 1) ผ่านการพิจารณาและ/หรือได้รับเชิญจาก 

- คณะกรรมการวิชาการและบริหารโครงการ Mahidol 
University Multidisciplinary Research Center หรือ

- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหรือ

- ผู้บริหารส่วนงาน 

เพื่อสร้างงานวิจัยภายใต้ศูนย์วิจัยเฉพาะ MU-Multi-
Research-Centers (MU-MRC) 

มีคุณสมบัติเบื้องต้น คือจะต้องเป็นศาสตราจารย์ หรือ เป็นผู้ที่คณะกรรมการวิชาการและบริหาร
โครงการ Mahidol University Multidisciplinary Research Center พิจารณาแล้วเห็นว่าเทยีบเท่า 
หรือเป็นผู้ที่มีความสามารถและความพร้อมที่จะเป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัย MU-MRC ได้

รูปแบบที่ 2 (Tier 2) มาจาก กลุ่มวิจัย MU-MRC 
ที่ส่วนงานเป็นผู้เสนอ และประสงค์จะ recruit นักวิจัยที่มี
ความสามารถเข้ามาอยู่ในกลุ่มวิจัย นักวิจัยส าเร็จรูป ใน
รูปแบบที่ 2 จะท างานภายใต้ MU Multidisciplinary 
Research Center ตามประกาศทุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากร
วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562







ทุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม (ประเภทกลุ่มวิจัยขนาดเล็ก)
Mahidol University Mini-research cluster (MU-MiniRC)

2,000,000

ระยะเวลา 3 ปี
วัตถุประสงค์

- เพื่อบ่มเพาะกลุ่มวิจัยขนาดเล็ก 
- ส่งเสริมต่อเนื่องให้เติบโตเป็นกลุ่มวิจัยขนาด

ใหญ่เพื่อให้เกิดเครือข่ายวิจัยทั้งระดับชาตแิละ
นานาชาติทั้งในรูปแบบกลุ่มวิจัยบูรณาการ
และกลุ่มวิจัยที่มีนักวิจัยหลายรุ่น              

- มุ่งหวังให้พัฒนาต่อเนื่อง จนเป็นกลุ่มวิจัย
ศักยภาพสูงที่จะขยายเป็นศูนย์วิจัยสหสาขา
มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University–
Multidisciplinary Research Center : 
MU–MRC) ในอนาคต

เกณฑ์การให้ทุน

- พิจารณาตามคุณภาพของข้อเสนอโครงการ 
ทั้งในส่วนที่มาของโจทย์วิจัย สมมตฐิาน 
วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีวิจัย ตลอดจน 
output, outcome และ impact ของ
โครงการ 

- ความเป็นไปได้ในการเติบโตอย่างตอ่เนื่อง
ของกลุ่มวิจัย 

- การสนับสนุนเพิ่มเติมจากหน่วยงานต้นสงักัด
อาจเป็นรูปแบบ in kind หรือ in cash เพื่อ
ส่งเสริมให้กลุ่มวิจัยเติบโตไดเ้ร็วขึ้น

เปิดรับสมัคร 
ตลอดปี



ผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ Q1/Q2ในสัดส่วนงบประมาณ 500,000 
บาทต่อผลงานตีพิมพ์ 1 เรื่อง โดยเศษให้ปัดขึ้น (หากเสนอ
โครงการ 1,300,000 บาท ระยะเวลา 3 ปี ต้องมีผลงาน
ตีพิมพ์จ านวน 3 เรื่อง เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับทุน)

ทั้งนี้หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัย
ในโครงการต้องเป็น first author หรือ corresponding
author ในผลงานตีพิมพ์ ในกรณีที่มีผลลัพธ์ในรูปแบบ
อื่น ๆ เช่น หนังสือ ต ารา บทความปริทัศน์ (review
article) สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร มหาวิทยาลัยจะพิจารณา
เป็นกรณี ๆ ไป และผลงานทุกเรื่องต้องมีชื่อส่วนงานและ
มหาวิทยาลัย

เงื่อนไข

ผู้ร่วมวิจัยทุกคนต้องเป็นข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

รวมกลุ่มกันจ านวนอย่างน้อย 3 คน ร่วมกันด าเนินการวิจัยที่มุ่งเป้า
เดียวกัน โดยมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งท าหน้าที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการต้องไม่อยู่ระหว่างรับทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย
และผู้ร่วมวิจัยทุกคนต้องไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยที่เคยได้รับ
ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย หรือจากแหล่งทุนอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเป็น
คู่สัญญา
ผู้วิจัยทุกคนควรต้องผ่านหลักสูตรอบรมที่ เกี่ยวข้องกับการบริหาร
โครงการวิจัย เช่น หลักสูตร Multi Mentoring System (MMS) ที่จัด
โดยกองบริหารงานวิจัย หลักสูตรด้านจริยธรรมสัตว์ทดลอง หรือ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

คุณสมบัติผู้ขอทุน

ทุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม (ประเภทกลุ่มวิจัยขนาดเล็ก)
Mahidol University Mini-research cluster (MU-MiniRC)



ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (Young Researcher Grant)

500,000

ระยะเวลา 2 ปี

ไม่เกิน 250,000 บาท/ปี

วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ริเริ่ม
ค้นคว้าวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 
(new discovery) หรือบุกเบิกศาสตร์
แขนงใหม่ (frontier research) ให้มี
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ และสามารถขอทุน
สนับสนุนการวิจัยจากแหลง่ทุนภายนอก

เกณฑ์การให้ทุน

1. สนับสนุนค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ยกเว้นค่า
ครุภัณฑ์

2. ไมส่นับสนุนคา่ตอบแทนนักวิจัย และ 
ไม่สนับสนุนใหจ้้างผู้ช่วยวิจัย หากใน
กรณีเป็นโครงการวิจัยที่เก็บข้อมูล
ภาคสนามให้เป็นลักษณะจ้างวานเป็น
ครั้งๆ ไป



เงื่อนไข

มีนักวิจัยพี่เลี้ยง
ตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสาร
ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 หรือระดับนานาชาติ 
Q1,Q2,Q3 อย่างน้อย 1 เรื่อง (อ้างอิงจาก 
https://www.scimagojr.com/) โดยเป็น 
first author/corresponding author

สายสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

ตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารระดับชาติ 
Q1,Q2,Q3 อย่างน้อย 1 เรื่อง (อ้างอิงจาก 
https://www.scimagojr.com/) โดยเป็น first 
author/corresponding author

สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยไม่น้อยกว่า 
10 ปี และมี life-time h-index ไม่น้อย
กว่า 15 หรือในกรณีที่มี life-time h-
index น้อยกว่า 15 ต้องมีบทความทาง
วิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติไม่น้อยกว่า 3 เรื่องต่อปี โดย
ทั้ง 3 เรื่อง ต้องเป็น first author หรือ 
corresponding author

ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (Young Researcher Grant)

https://www.scimagojr.com/
https://www.scimagojr.com/


เป็นข้าราชการหรือพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่ง
อาจารย์หรือนักวิจัยระดับ 1
หรือนักปฏิบัติการวิจัย 

อายุไม่เกิน 45 ปี และปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยไม่เกิน 10 ปี 
หรือกลับเข้าปฏิบัติงานไม่เกิน 7
ปี หลังส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก

ไม่อยู่ระหว่างได้รับทุนตั้งแต่ 
200,000 บาทขึ้นไป

ต้องไม่เคยได้รับทุนส่งเสริม
นักวิจัยรุ่นใหม่ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล

ควรผ่านหลักสูตร Multi-
mentoring System (MMS) 
หลักสูตรด้านจริยธรรมสัตว์ทดลอง
หรือวิจัยในมนุษย์

ไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ/ลา
ไปปฏิบัติงาน และไม่อยู่ระหว่าง
เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร  Talent 
Mobility

คุณสมบัติผู้ขอทุน

ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (Young Researcher Grant)



ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (Young Researcher Grant)



การสนับสนุนผลงานตีพิมพ์คุณภาพ
โดย...ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์นรัตถพล  เจริญพันธุ์

ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล









Mahidol University Press



โครงการและการสนับสนุนทุนเพื่อสร้างนวัตกรรม 
โดย...ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภัทรชัย  กีรติสิน

ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม



Q & A 

Thank you for your attention

แบบประเมินการประชุม


