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องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
 

เกณฑการประเมิน * 

ตัวบงชี้ 
1 2 3 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนน 
การประเมิน 
(ตามเกณฑ 

สกอ.) 
4.1 มีการพัฒนาระบบและ
กลไกในการสนับสนุนการผลิต
งานวิจัยและงานสรางสรรค 

มีการดําเนินการ  
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  
3-4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ
อยางนอย 5 ขอ 

มีการ
ดําเนินการ

6 ขอ 

3 

4.2 มีระบบบริหารจัดการ
ความรูจากงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

มีการดําเนินการ  
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  
3-4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ
อยางนอย 4 ขอ 

มีการ
ดําเนินการ

5 ขอ 

3 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสรางสรรคจากภายใน
แ ล ะภ า ยนอกสถ าบั น ต อ
จํานวนอาจารยประจํา 

< 54,999 55,000-79,999 >=80,000 371,227.47 3 

4.4 รอยละของงานวิจัยและ
ง า น ส ร า ง ส ร ร ค ที่ ตี พิ ม พ
เผยแพร ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพย สิ นทางปญญาหรื อ  
อนุสิทธิบัตร หรือนําไปใช
ประโยชน ทั้งในระดับชาติและ
ในระดับนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจํา 

รอยละ 1 - รอยละ 
29 

 

รอยละ 30 - รอยละ 
39 

 

มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 40 

55.36 3 

4.5 รอยละของบทความวิจัย
ที่ไดรับการอางอิง (Citation) 
ใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา 

รอยละ 1 - รอยละ 
14 
 

รอยละ 15 - รอยละ 
19 

มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 20 

68.01 3 

* รายละเอียดเกณฑการประเมิน อยูที่ภาคผนวก “เกณฑการประเมินรายตัวบงชี้ของ สกอ.” 
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คําอธิบายและขอมูลเพิ่มเติม 

มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายดานการวิจัย และทิศทางวิจัย เพ่ือกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย 
(Research University) ในอนาคต ดังตอไปน้ี 

นโยบายดานการวิจัย 
มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายสนับสนุนการวิจัยแบบครบวงจร [เอกสารอางอิงหมายเลข 4]    

เพ่ือกอใหเกิดองคความรูใหมและใหสามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตใชไดจริง สนับสนุนใหมีการพัฒนา 
ศักยภาพนักวิจัยเพ่ือใหสามารถกาวไปสูการเปนนักวิจัยชั้นนําเปนที่ยอมรับในสังคมโลก สรางนักวิจัย  
ที่มีคุณธรรม และ จริยธรรม สรางนักวิจัยรุนใหม เรงพัฒนาคนใหมีความคิดอยางเปนระบบ เพ่ือความ
เปนเลิศทางวิชาการ สามารถแกปญหาของสังคมและของประเทศ อีกทั้งสรางชุมชนที่มีปญญา และเพื่อ
พัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนา และสามารถพึ่งตนเองได   

ทิศทางการวจิัย  
มหาวิทยาลัยมหิดลมีทิศทางการวิจัย  เพ่ือพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ และสอดคลองกับ

ทิศทางและแผนงานวิจัยของชาติ ดังน้ี  
1. การพัฒนานักวิจัยโดยการสงเสริมการสรางนักวิจัยรุนใหม และนักวิจัยรุนกลางใหมีงานวิจัย

ทําอยางตอเน่ือง  
2. สงเสริมและพัฒนาผลงานวิจัยในเชิงสรางองคความรูใหม เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการพัฒนา 

คุณภาพการศึกษาและความเปนเลิศทางวิชาการ  
3. สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยประยุกต เนนการพึ่งตนเองการเพิ่มผลผลิต การสราง

มูลคาเพิ่มและการวิจัยเพ่ือพัฒนาภูมิปญญาไทย  
4. สงเสริมและพัฒนาผลงานวิจัยที่มุงเปาหมายในลักษณะสหวิทยาการและการวิจัยครบวงจร   

ที่มีผลตอบสนองตอความตองการของสังคมและการพัฒนาประเทศ 

ในปการศึกษา 2550  มหาวิทยาลัยมหิดล  มีอาจารยประจํา จํานวน 3,305 คน มีผูลาศึกษาตอ 
จํานวน 136 คน ดังน้ัน  เปนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 3,169 คน  นอกจากอาจารยประจําแลว
ยังมีนักวิจัยที่มีสวนในการทําวิจัยของมหาวิทยาลัยอีก จํานวน 84 คน เปนผูที่ลาศึกษาตอจํานวน 8 คน  
ดังน้ัน เปนนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 76 คน เม่ือรวมอาจารยและนักวิจัยแลวมีจํานวน 3,389 คน 
เปนผูลาศึกษาตอจํานวน 144 คน  ดังน้ัน เปนจํานวนอาจารยและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 3,245 คน   

ในสวนของผลการดําเนินการตามตัวบงชี้  ซ่ึงมีผลสรุปแสดงในตารางองคประกอบที่ 4 การวิจัย
ขางตน  มีขอมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมดังน้ี 

4.1  มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 
มหาวิทยาลัยมหิดลมีรองอธิการบดีฝายวิจัยและวิชาการ และกองบริหารงานวิจัย  

สํานักงานอธิการบดี เปนผูดูแลและดําเนินการดานการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  ในป
การศึกษา 2550  มหาวิทยาลัยไดมีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพ่ือให
บรรลุเปาหมายตามแผนของหนวยงานหรือมหาวิทยาลัยและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัย
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ของชาติและมหาวิทยาลัย มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหาร
งานวิจัย และงานสรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล 
แหลงคนควาตางๆ เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากร
บุคคลดานการวิจัย มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคดีเดน มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอก       
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการดานตางๆ เพ่ือพัฒนาและบริหารงานวิจัย  ไดแก ดานบริหารทุนวิจัย ดานจริยธรรม  
ดานรางวัล และดานความรวมมือทางวิชาการ เปนจํานวนทั้งสิ้น 15 ชุด ที่แตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย 
[เอกสารอางอิงหมายเลข 4.1] 

4.1.1 มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม
แผนของสถาบันและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 

มหาวิทยาลัยไดมีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายตามแผนของหนวยงานหรือมหาวิทยาลัยและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัย
ของชาติและมหาวิทยาลัย มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการ
บริหารงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน 
แหลงคนควาตางๆ เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค มีระบบและกลไกพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัย
กับองคกรภายนอก ทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม  นอกจากนี้ 
มหาวิทยาลัยยังมีการแตงตั้งคณะกรรมการดานตางๆ เพ่ือพัฒนาและบริหารงานวิจัย  
ไดแก ดานบริหารทุนวิจัย ดานจริยธรรม  ดานรางวัล  และดานความรวมมือทางวิชาการ 
เปนจํานวนทั้งสิ้น 15 ชุดที่แตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย [เอกสารอางอิงหมายเลข 4.1] 

4.1.2 มีการจัดทําฐานขอมูลและสารสนเทศที่เก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง 

มหาวิทยาลัยมีการกําหนด “ยุทธศาสตร : สรางระบบฐานขอมูลและระบบเผยแพร
งานวิจัย”  โดยกําหนดกลยุทธในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบฐานขอมูลที่ครบถวน
สมบูรณและเปนปจจุบัน  รวมทั้งมีกระบวนการเผยแพรผลงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ  ใน
การนี้  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําฐานขอมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  โดยขณะนี้
กองบริหารงานวิจัยอยูระหวางการดําเนินงานรวมกับคณะวิทยาศาสตรและสํานัก
คอมพิวเตอร ในการพัฒนาโปรแกรม e-research  ซ่ึงในขณะนี้การดําเนินการใกลแลว
เสร็จสมบูรณ  รวมทั้งมหาวิทยาลัยไดติดตั้งโปรแกรมระบบสารสนเทศคณะ (Faculty 
Information System : FIS) ที่รวบรวมผลงานวิจัยเปนฐานขอมูลงานวิจัย เพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย  [เอกสารอางอิงหมายเลข 4.1.2] โดยเริ่มดําเนินการ
เม่ือตนปงบประมาณ 2550 เปนตนมา 
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4.1.3 มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน และทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตางๆ เพื่อ
สนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

มหาวิทยาลัยมีการกําหนด “ยุทธศาสตร : สรางนักวิจัย พัฒนาระบบการบริหาร และ
สิ่งเอ้ืออํานวยตอการวิจัย” ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยไดมีประกาศการใหทุนโดยระบุใหผูรับทุน  
ตองสงรายงานความกาวหนาการวิจัยทุก 6 เดือน  และสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ      
เม่ือครบกําหนดตามระยะเวลาการใหทุน  และมีประกาศหลักเกณฑในการเบิกจายเงินทุน
เปนงวดๆ โดยใหผูรับทุนสงรายงานความกาวหนาและผานการประเมินใหความเห็นชอบ
จากผูทรงคุณวุฒิ/มหาวิทยาลัยและกอนรับเงินงวดตอไป  นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ไดรับทุนของมหาวิทยาลัย 

4.1.4 มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยมีระบบการใหคาตอบแทนนักวิจัยและสงเสริมความกาวหนาทาง

วิชาชีพ (Career Path) และสงเสริมใหมีการสรางพี่เลี้ยงนักวิจัย มีทุนสนับสนุนนักวิจัย  
[เอกสารอางอิงหมายเลข 4.1.4] หลังปริญญาเอก นักวิจัยรุนใหม นักวิจัยรุนกลาง และ  
ทุนสงเสริมใหนักวิจัยมีงานวิจัยอยางตอเน่ือง 

4.1.5 มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
ดีเดน 

มีการจัดตั้งรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลสาขาการวิจัย รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลบีบราวน 
เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่สรางผลงานดีเดน และสรรหานักวิจัยเขารับรางวัลจาก
หนวยงานภายนอกทั้งในและตางประเทศ และยกยองผูมีผลงานดีเดนรับเกียรติบัตรมหิดล
แพทยากร ที่จัดในวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล (วนัที่ 2 มีนาคม ของทุกป) 

4.1.6 มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอก            
ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรม 

มีการสรางเครือขายความรวมมือการวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ไดแก  

ระดับนานาชาติ 
1) โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางไทย -ญ่ีปุน  รวมกับสํ านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ องคการสงเสริมความกาวหนาทางวิทยาศาสตรแหง
ประเทศญี่ปุน (NRCT-JSPS) 

2)  ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยมหิดลกับมหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุน 
(Mahidol University - Osaka University Collaboration Research Center) 

3)  ศูนยวิจัยรวมกับนักวิจัยชาวฝรั่งเศส จาก Institut de Recherche pourle Development 
(IRD) เร่ือง Biodiversity of Pathogens, Hosts and Vectors and Risk Assessment 
for Emerging Infections Disease   
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4)  Strengthening the Network of WHO Collaborating and Center of Expertise for 
International Use  คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับสถาบันชั้นนํา
ในตางประเทศในการทําวิจัย  

5)  โครงการความรวมมือทางดานวิจัย ระหวางสถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการ
เรียนรู กับ University of Wisconsin, Madison University of Minesota, USA; 
Leads University, UK;  Dallhousie University, Canada; Waikoto University, 
New Zealand และ Queensland, Australia; โดยสถาบันนวัตกรรมและพัฒนา
กระบวนการเรียนรูรวมมือกับมหาวิทยาลัยดังกลาว 

6)  โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาไทยกับประเทศอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 
7)  โครงการความรวมมือระหวางคณะเทคนิคการแพทยกับสถาบันตางประเทศ  
8)  Asian Network for Clinical Laboratory Standardization and Harmonization  

เครือขายระดับภูมิภาควาดวยเวชศาสตรเขตรอน (SEAMEO TROPMED Regional 
Central for Tropical Medicine)  

9)   ศูนยวิจัยโรคเขตรอน และศูนยโรคเขตรอนนานาชาติราชนครินทร  
10)  ศูนยการศึกษาประชากรเพื่อความเปนเลิศดานการวิจัยในเอเชีย  
11)  ศูนยศึกษาและฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต  
12)  เครือขายความรวมมือเกี่ยวกับการอนุรักษระบบนิเวศวิทยาพื้นที่ชุมนํ้าในภูมิภาคลุม

นํ้าโขง   

ระดับชาติ/สถาบัน  
1)  โครงการความรวมมือพัฒนาวิชาการวิจัย และบริการดานสุขภาพสัตวปาเพื่อการ

อนุรักษ 
2)  โครงการความรวมมือในการจัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาสายพันธุกุงกุลาดําแหง

ประเทศไทย(ศวพก.)  
3)  เครือขายงานวิจัยโรคธาลัสซีเมีย  
4)  เครือขายวิทยาการระบาด  
5)  เครือขายวิจัยสาขาสาธารณสุขศาสตร  
6)  โครงการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีชีวภาพดานการแพทยและสาธารณสุข   
7)  เครือขายพยาธิวิทยา  
8)  เครือขายการผลิตบัณฑิตและนักวิจัยเพ่ือความเปนเลิศทาง Biomathematic 
9)  เครือขายโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยทางเคมี 
10)  โครงการบัณฑิตศึกษา ฝกอบรมและวิจัยดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี  และการ

บริหารจัดการสิ่งแวดลอม 
11)  เครือขายสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอมไทย (สอสท.) 
12)  เครือขายกิจกรรมฝกงานเทคโนโลยีสะอาด  
13)  เครือขายรังสี 
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14)  เครือขาย MANPD  
15)  เครือขายโครงการวิจัยบูรณาการทาจีน-แมกลอง  
16)  สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู มีเครือขายความรวมมือทาง 

“วิทยาศาสตรศึกษา” กับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  
17)  โครงการบูรณาการการฟนฟูบูรณะระบบนิเวศและสังคม พ้ืนที่ 6 จังหวัดภาคใตที่  

ไดรับผลกระทบจากคลื่นยักษสึนามิ 

4.2  มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวจิัยและงานสรางสรรค 
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยไดมีการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยในวงการ

วิชาการและการนําไปใชประโยชน มีการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก
งานวิจัยที่เชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัย
ไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีระบบและกลไกการสนับสนุนความ
รวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกหนวยงานเพื่อการนําผลงานไปใชประโยชน 

4.2.1 การมีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งใน
วงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการสรางความเขมแข็งทางดานการวิจัย โดยเพิ่มศักยภาพ
ของการวิจัยในหลายรูปแบบ ทั้งในดานการสนับสนุนการวิจัยมุงเปาในลักษณะ           
สหวิทยาการ การวิจัยแบบใชพ้ืนที่เปนฐาน การวิจัยครบวงจรที่มีผลตอบสนองตอความ
ตองการของสังคมและประเทศ การสรางนักวิจัยรุนใหมและการพัฒนาศักยภาพของ
นักวิจัยใหสามารถกาวไปสูการเปนนักวิจัยชั้นนํา มีคุณธรรมและจริยธรรม เปนที่ยอมรับ
ในสังคมโลก โดยจัดใหมีทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหมและนักวิจัยรุนกลาง ตลอดจนสราง
เครือขายงานวิจัยเพ่ือประสานเชื่อมโยงกับงานวิจัยภายในหนวยงานของมหาวิทยาลัยและ
สถาบันตางๆ ทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งสงเสริมการสรางงานวิจัยที่มีคุณภาพ  

4.2.2 การมีระบบรวบรวม  คัดสรร  วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่เชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน 

มหาวิทยาลัยมีศูนยประยุกตและบริการวิชาการที่เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้น  โดยมี
วัตถุประสงคในการสงเสริมใหกอเกิดนวัตกรรม  ในลักษณะสิ่งประดิษฐผลิตภัณฑและ
กระบวนการใหมจากการวิจัยพัฒนา  และวิเคราะหความเปนไปไดทางเชิงพาณิชยแลว
ถายทอดไปสูภาคการผลิตใหเกิดผลเชิงพาณิชยขึ้น และนําสิทธิประโยชนสวนที่พึงได 
กลับสูงานวิจัยเพ่ือพัฒนาวิชาการในมหาวิทยาลัยตอไป  [เอกสารอางอิงหมายเลข 4.2.2] 

4.2.3 การสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเก่ียวของทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดลสนับสนุนใหหนวยงานตางๆ มีการจัดตั้งกลุมวิจัย  [เอกสารอางอิง
หมายเลข 4.2.3] เพ่ือสรางเครือขายงานวิจัยใหเขมแข็ง ไดแกเครือขาย Molecular 
Medicine  เครือขายวิจัยโรคธาลัสซีเมีย  เครือขายวิจัยโรคเขตรอน SEMEO-TROPMED 
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Network เครือขายการเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงของเชื้อไวรัสไขหวัดนก (TAIMNET) ฯลฯ  
เพ่ือพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ ซ่ึงมีการประชุมรวมกันและมีการจัดประชุมวิชาการ
และเผยแพรผลงานในที่ประชุมระดับนานาชาติ และคณะวิทยาศาสตรมีการตั้งกลุมวิจัย 
เชน เครือขายวิจัยดานโรคกุง  เครือขายวิจัยดานแคลเซียมและกระดูก (COCAB) โดย
สนับสนุนใหอาจารย/นักวิจัย ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ มารวมกันทํางานวิจัยแบบ
ที่มีจุดมุงหมายเดียวกัน (Goal-Oriented) เพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสากล
ใหมีจํานวนมากขึ้น รวมถึงสรางผลงานวิจัยที่เกิดจากการบูรณาการเปนสาขาใหม เกิดการ
สรางนักวิจัยรุนใหม เพ่ือสานตอการทํางานอยางตอเน่ืองที่ครบวงจร เกิดเครือขายงาน
วิชาการในแนวราบที่เขมแข็ง เชื่อมโยงระหวางคณะ/สถาบันในมหาวิทยาลัย และภายนอก
มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมอํานาจตอรองในการแสวงหาทุนวิจัย 
และความสามารถถายทอดเทคโนโลยีสูภาครัฐ ภาคเอกชน/ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม
อันจะนํามหาวิทยาลัยไปสูการเปนสถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นเลิศ 

4.2.4 การมีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อการนําผลงานไปใชประโยชน 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายในการสรางเครือขายทางวิชาการทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ โดยรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการจัดทําหลักสูตรการศึกษา การพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน รวมทั้งการเขาไปชวยเหลือมหาวิทยาลัยตางๆ ที่ตั้งใหมให
สามารถพัฒนาหลักสูตร ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการเรียนการสอนใหอยูในระดับที่ดี 
ในดานการวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดลมีศักยภาพและความพรอมในดานการวิจัยโดยเฉพาะ
อยางยิ่งมีนักวิจัยเปนจํานวนมากและมีศักยภาพสูง มหาวิทยาลัยมหิดลจึงอยูในฐานะที่
เปนผูนําทางดานการวิจัย และใหความสําคัญตอการสรางเครือขายงานวิจัยเพ่ือประสาน
เชื่อมโยงกับงานวิจัยภายในหนวยงานของมหาวิทยาลัย สถาบันตางๆ ทั้งในและ
ตางประเทศการสรางเครือขายจึงเปนความรวมมือและการทํางานรวมกันโดยใชทรัพยากร
รวมกัน เพ่ือกอใหเกิดผลประโยชนตอสวนรวม 

เครือขายและความรวมมือภายในประเทศ : เปนความรวมมือระหวางนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมหิดลกับองคกรภายในประเทศ และนักวิจัยในชุมชน นําผลการวิจัยมาใช
ประโยชนตอชาติ ภายในชุมชน และสังคม เครือขายดังกลาวไดแก 
1) เครือขายการวิจัยบูรณาการลุมนํ้าทาจีน-แมกลอง   [เอกสารอางอิงหมายเลข 4.2.4] 
2) เครือขายหนวยปฏิบัติการเทคโนโลยี ชีวภาพทางการแพทย มุงเนนงานวิจัย 3 ดาน  คือ 

2.1) งานวิจัยดานโรคไขเลือดออก  
2.2)  งานวิจัยดานโรคพันธุกรรมของมนุษย  
2.3) งานวิจัยพ้ืนฐานทางดานภูมิคุมกันวิทยา  

3) โครงการความรวมมือการวิจัยพัฒนาสายพันธุกุงกุลาดํา  
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4) หนวยวิจัยโครงสรางและการทํางานของโปรตีน (Center for Protein Structure and 
Function (CPSF))  

5) หนวยเทคโนโลยีเฉพาะทาง (ยางและเทคโนโลยี) 
6) เครือขายวิจัยแคลเซียมและกระดูก (Consortium for Calcium and Bone Research 

(COCAB))  
7) เครือขายนาโนเทคโนโลยี  
8) โครงการความรวมมือพัฒนาวิชาการ วิจัย และบริการดานสุขภาพสัตวปา 
9) เพ่ือการอนุรักษ 
10) โครงการศึกษาลักษณะพันธุกรรม ประชากร และสถานภาพถิ่นที่อยูอาศัยของนกเงอืก

ในพ้ืนที่ผืนปา และหยอมปาในประเทศไทย  
11) เครือขายกิจกรรมฝกงานเทคโนโลยีสะอาด  
12) เครือขายชีววิทยา  
13) เครือขายการวิจัยทางการพยาบาล  
14) โครงการบัณฑิตศึกษา ฝกอบรมและวิจัยดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และการบริหาร

จัดการสิ่งแวดลอม (Postgraduate Education, Training and Research Program in 
Environmental Science, Technology and Management)  

15) ศูนยกลางศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทย (ศศภท.)  
16) เครือขายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตรและสาขาที่เกี่ยวของ (Thai PHEIN)  
17) เครือขายวิทยาการระบาด  
18) เครือขายสาขาเทคนิคการแพทย  
19) เครือขายรังสีเทคนิค  
20) ศูนยผลิตงานวิจัยดานตลาดทุนไทย (Market Microstructure Research) 
21) โครงการศูนยกลางการพัฒนากริดแหงชาติ 
22) เครือขายวิจัยประยุกตทางเทคโนโลยีหุนยนตและชีวการแพทย (MTEC  Applied 

Research Network Center of Biomedical and Robotics Technology (BART 
Center))  

23) เครือขายการพัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรค KOI Herpes Virus ในปลา  
24) ความรวมมือพัฒนาวิชาการ วิจัย และบริการดานสุขภาพสัตวปาเพื่อการอนุรักษ 
25) ความรวมมือในการดําเนินการควบคุมและปองกันการแพรกระจายโรคไขหวัดนกใน

สัตวปาจําพวกนกที่ประชาชนนํามาเลี้ยงไวในครอบครอง  
26) เครือขาย Avian Influenza Surveillance in Thailand-Studies at Human-Animal 

Interface  
27) เครือขายการเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงของเชื้อไวรัสไขหวัดนก (Establishment of 

Thai Avian Influenza Monitoring Network -TAIMNET)  
28) ความรวมมือการวิจัยพัฒนาการใชประโยชนเซลลตนกําเนิด 
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29) โครงการความรวมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร  (AFRIMS)  
30) สํานักงานเครือขายการพัฒนาและวิจัยบูรณาการเชิงพ้ืนที่ มหาวิทยาลัยมหิดล 
31) เครือขาย “ศูนยประสานงานเครือขายงานวิจัยดานการบริหารจัดการโซคณุคาและโลจสิตกิส

ในประเทศไทย  
32) เครือขายการวิจัยและพัฒนาการจัดการสาธารณสุขทองถิ่น (ดานการสรางเสริม

สุขภาพและพัฒนาการมีสวนรวมทางสุขภาพ)  
33) โครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยมหิดลกับมูลนิธิแมฟาหลวงในพระบรม

ราชูปถัมภ  
34) เครือขายการวิจัยบูรณาการเชิงพ้ืนที่เพ่ือสรางสุขภาวะผูสูงอายุ 80 ป ขึ้นไปหรือที่

เรียกวา SRIT (Salaya Research Institute Task Force)  
35) เครือขาย Mahidol Elderly Research Taskforce (MERIT)  
36) เครือขายสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอมไทย  
37) โครงการวิจัยบูรณาการเชิงพ้ืนที่เพื่อแกปญหาความยากจนอยางมีสวนรวมในภูมิภาค

ตะวันตก  
38) เครือขายความรวมมือเพ่ือปองกันโรคไมติดตอเรื้อรังในประเทศไทย 
39) เครือขายการวิจัยบูรณาการในลักษณะ Location Special Knowledge  เรื่องการ

ขยายผลนโยบายเพื่อการพัฒนาเด็กดอยโอกาส  

เครือขายและความรวมมือกับตางประเทศ  : เปนความรวมมือระหวางนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมหิดลกับองคกรภายนอกประเทศ  เครือขายและความรวมมือดังกลาวไดแก 
1) Asian Network for Clinical Laboratory Standardization and Harmonization   
2) โครงการความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนนักวิจัย

และ/หรือนักศึกษา เพ่ือรวมศึกษาและทําวิจัยระหวางกัน 
3) หนวยความรวมมือการวิจัยสําหรับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ศูนยนานาชาติ

ดานเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยโอซากา (Cooperative Research Station in 
Southeast Asia International Center for Biotechnology, Osaka University)  

4) หนวยความรวมมือการวิจัยทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพแหง
มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยโอซากา (Mahidol University and Osaka 
University Collaborative Research Center for Bioscience and Biotechnology) 

5) หนวยวิจัยโรคที่นําโดยพาหะและโรคติดเชื้ออุบัติใหม (Research Unit for Vector-
Borne and Emerging Infectious Disease) 

6) หนวยปฏิบัติการวิจัยประยุกตทางเทคโนโลยีหุนยนตและชีวการแพทย (BART Lab) 
7) Childwatch International Institute Research Network (CWI)  
8) Regional Network for Surveillance and Monitoring of Avian Influenza in 

Migratory Birds  
9) The Epidemiology Study Network of Avian Influenza  
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4.2.5 การมีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจน
การคุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ  หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัย
เจาของผลงาน 

มหาวิทยาลัยมหิดลโดยศูนยประยุกตและบริการวิชาการ ไดจัดใหบริการแก
หนวยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อประโยชนตอสังคม รวมทั้งสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมใน
ลักษณะสิ่งประดิษฐ ผลิตภัณฑ และกระบวนการใหมจากการวิจัยพัฒนาและวิเคราะห
ความเปนไปไดทางเชิงพาณิชยเพ่ือถายทอดไปสูภาคผลิตใหเกิดผลเชิงพาณิชย และนํา
สิทธิประโยชนสวนที่พึงไดกลับสูงานวิจัยเพ่ือพัฒนาวิชาการในมหาวิทยาลัยตอไป       
โดย ณ สิ้นปงบประมาณ 2550 มีโครงการภายใตศูนยประยุกตและบริการวิชาการ จํานวน
ทั้งสิ้น 86 โครงการ โดยเปนโครงการที่ทํารายได จํานวน 64 โครงการ เปนเงิน 378,580,977.48 
บาท (ไมรวมรายไดจากสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์) และมีผลงานที่ไดรับการจด
ทะเบียนหรือรับรองดานทรัพยสินทางปญญาจํานวนรวมทั้งสิ้น 154 เรื่อง จําแนกเปน
สิทธิบัตร 11 เรื่อง  อนุสิทธิบัตร 42 เร่ือง ลิขสิทธิ์ 101 เร่ือง (ที่ไดรับหนังสือรับรองแลว) 
[เอกสารอางอิงหมายเลข 4.2.5] 

4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา 

มหาวิทยาลัยเห็นความจําเปนในการจัดสรรทรัพยากรดานเงินทุนวิจัย (เงินงบประมาณและ
เงินรายไดของมหาวิทยาลัย)  ในป 2550 ไดมีการจัดสรรเงินทุนจํานวน 985 โครงการ รวมเปน
เงินเพ่ืองานวิจัยโครงการตางๆ ทั้งสิ้น 1,204,633,156 บาท โดยจําแนกเงินทุนวิจัยตามแหลง
เงินทุน ดังน้ี 

1. เงินงบประมาณ จํานวน 104 โครงการ  วงเงิน 202,556,500 บาท   
2. เงินรายไดมหาวิทยาลัย จํานวน 114 โครงการ  วงเงิน 32,931,717 บาท  
3. เงินทุนจากหนวยงานภายนอก จํานวน 643 โครงการ วงเงิน 682,401,411 บาท (ใน

ประเทศ) 
4. เงินทุนตางประเทศ จํานวน 41 โครงการ วงเงิน 123,932,053 บาท 
5. โครงการวจัิยที่ผานศูนยประยุกต จํานวน 83 โครงการ  วงเงิน 162,811,475 บาท และ

บริการวิชาการ 

เม่ือคิดคาเฉลี่ยของเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในมหาวิทยาลัยตออาจารย
ประจําและนักวิจัย (ไมนับรวมผูที่ลาศึกษาตอ) จํานวน 3,245 คน เปนเงิน 1,204,633,156/3,245 = 
371,227.47 บาทตออาจารยประจําและนักวิจัย 1 คน 
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4.4  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชน ทั้งในระดับชาติและในระดับ
นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 

ในป 2550  มหาวิทยาลัยมหิดลมีผลการดําเนินงานดานงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพร หรือนําไปใชประโยชน ทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ โดยไมนับชิ้นงานซ้ํา            
มีจํานวน 1,854 เรื่อง และมีงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร จํานวน 22 เรื่อง  รวมทั้งหมด 1,876 เรื่อง คิดเปนรอยละ 
55.36  ของจํานวนอาจารยและนักวิจัยทั้งหมด 3,389 คน  ทั้งน้ีสําหรับรายละเอียดผลงานของ
งานวิจัยและงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งหมดในปการศึกษา 2550 มีดังน้ี 

• งานวิจัยและงานสรางสรรคของอาจารยประจํา ของมหาวิทยาลัยตีพิมพเผยแพร จํานวน 
1,177 เรื่อง  

 จํานวนผลงานงานวิจัยของอาจารยประจํา ของมหาวิทยาลัยที่ไดรับการตีพิมพ       
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 847 เร่ือง (ในวารสารที่มีผูประเมินอิสระ
และอยูในฐานขอมูลสากล 642 เรื่อง ในวารสารที่มีผูประเมินอิสระแตไมอยูฐานขอมูล
สากล 35 เรื่อง และบทคัดยอ/เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ/monograph      
170 เรื่อง) 

 จํานวนผลงานงานวิจัยของอาจารยประจํา ของมหาวิทยาลัยที่ไดรับการตีพิมพ       
ในวารสารวิชาการระดับชาติ จํานวน 217 เรื่อง 

 จํานวนผลงานงานสรางสรรคของอาจารยประจํา  ของมหาวิทยาลัยที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  จํานวน 62 เรื่อง 

 จํานวนผลงานงานสรางสรรคของอาจารยประจํา  ของมหาวิทยาลัยที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ  จํานวน 51 เรื่อง 

• งานวิจัยและงานสรางสรรคนําไปใชประโยชน จํานวน 677 เรื่อง 
 จํานวนผลงานงานวิจัยของอาจารยประจํา  ของมหาวิทยาลัยที่นําไปใชประโยชนใน
ระดับนานาชาติ  จํานวน 235 เรื่อง 

 จํานวนผลงานงานวิจัยของอาจารยประจํา  ของมหาวิทยาลัยที่นําไปใชประโยชนใน
ระดับชาติ  จํานวน 331 เรื่อง 

 จํานวนผลงานงานสรางสรรคของอาจารยประจํา  ของมหาวิทยาลัยที่นําไปใช
ประโยชนในระดับนานาชาติ  จํานวน 58 เรื่อง 

 จํานวนผลงานงานสรางสรรคของอาจารยประจํา  ของมหาวิทยาลัยที่นําไปใช
ประโยชนในระดับชาติ  จํานวน 53 เรื่อง 

• งานวิจัยที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร ที่ไดรับสิทธิแลว
จํานวน 22 เรื่อง จําแนกเปนผลงานที่ยื่นจดทะเบียนและไดรับสิทธิบัตรแลว จํานวน 1 เร่ือง  
อนุสิทธิบัตรจํานวน 21 เรื่อง  โดยมีรายละเอียดของผลงาน ดังน้ี 
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สิทธิบัตร 

ลําดบั
ท่ี 

ชื่อผลงาน ผูประดิษฐ สังกัด 
วันท่ีออก
สิทธิบัตร/ 

อนุสิทธิบัตร 

เลขที่
สิทธิบัตร/ 

อนุสิทธิบัตร 

1 อุปกรณแยกตัวไร รศ.วรรณะ มหากิตติคุณ  SI 17 มี.ค. 51 23451 
 

อนุสิทธิบัตร 

ลําดบั
ท่ี 

ชื่อผลงาน ผูประดิษฐ สังกัด 
วันท่ีออก
สิทธิบัตร/ 

อนุสิทธิบัตร 

เลขที่
สิทธิบัตร/ 

อนุสิทธิบัตร 

1 ทอนําเลือดหลอเล้ียงหัวใจ ผศ.สุชาต  ไชยโรจน RA 8 มิ.ย.50 3253 
2 สูตรปรับปรุงยางสําหรับเพ่ิมการยึดติด

ระหวางยางธรรมชาติกับยางไนไตรล 
ผศ.ดร.สมบัติ  ธนะวันต ST 8 มิ.ย.50 3254 

3 ชุดทดสอบการติดเชื้อโรคฉี่หนู รศ.กัลลยานี  ดวงฉวี SC 8 มิ.ย.50 3255 
4 ลวดชี้ตําแหนงรอยโรคเตานม(AMIC 

breast hookwire) 
รศ.จิรพร เหลาธรรมทัศน RA 19 ก.ค.50 3344 

5 กลองยาชวยชีวิต นางสมพร ไชยบุตร RA 19 ก.ค.50 3345 
6 ภาชนะปลดและบรรจุเข็มและกระบอก

ฉีดยาใชแลว 
ผศ.ดร.รวิน  ระวิวงศ EG 10 ก.ย.50 3508 

7 อุปกรณควบคุมสัตวทดลอง รศ.เชวงเกียรติ แสงศิรินาวิน DT 10 ก.ย.50 3509 
8 เครื่องมือชวยอาปากที่ติดขัด อ.ม.ล.ธีรธวัช  ศรีธวัช DT 10 ก.ย.50 3510 
9 เตานมเทียม น.ส.มาลา โงวอมราภรณ SI 10 ก.ย.50 3511 
10 โตะสองไฟสําหรับตรวจผาชํารุด (เล็ก) น.ส.สุปวีณ  ตันสุหัช RA 26 ก.ย.50 3610 
11 โตะสองไฟสําหรับตรวจผาชํารุด (ใหญ) น.ส.สุปวีณ  ตันสุหัช RA 26 ก.ย.50 3611 
12 อุปกรณสําหรับคลุมสายใหอาหารทาง

หนาทอง 
น.ส.นัตติมา ชูดวงแกว SI 10 ต.ค.50 3682 

13 ฟลูออไรดวารนิช รศ.เชวงเกียรติ แสงศิรินาวิน DT 10 ต.ค.50 3683 
14 หุนจําลองฝกผาตัดผานกลองดวย

ตนเอง 
ผศ.พญ.ญาดา ติงธนาธิกุล RA 30 พ.ย.50 3880 

15 เครื่องคลุกแปงบนถุงมือผาตัด ศ.สมหวัง ดานชัยวิจิตร SI 30 พ.ย.50 3881 
16 อุปกรณปลดเข็มและเก็บเข็มและ

กระบอกฉีดยาใชแลว 
ศ.สมหวัง ดานชัยวิจิตร SI 30 พ.ย.50 3882 

17 อุปกรณสําหรับดามกระดูกภายนอก ศ.นพ.ทศศาสตร หาญรุงโรจน SI 20 ธ.ค.50 3919 
18 เครื่องมือทําความสะอาดและฆาเชื้อ

อุปกรณทางการแพทย 
ศ.สมหวัง ดานชัยวิจิตร SI 11 ม.ค.51 3973 

19 อุปกรณกักฝุน รศ.วรรณะ มหากิตติคุณ  SI 18 ม.ค.51 3988 
21 ชุดคลุมหนาผูปวยขณะผาตัด น.ส.อาภัสสร รัศมีเฟอง RA 9 เม.ย.51 4166 
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นอกจากนี้แลวมหาวิทยาลัยยังมีผลงานลิขสิทธิ์ที่ไดรับหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์แลว 
จํานวน 37 เรื่อง โดยมีรายละเอียดของผลงาน ดังน้ี 

ลิขสิทธ์ิ 
ลําดับ
ท่ี  

ชื่อผลงาน ผูประดิษฐหลัก สังกัด 
วันท่ีออก

หนังสือรับรอง 

1. โปสเตอรดานโรคเขตรอน ชุดที่ 2  
ชื่อชุดพาหะนําโรคเขตรอน แผนที่ 1  
ยุงพาหะสําคัญนําโรคระยะตางๆ 

นางแกวมาลา ปาละกูล TM 27 มิ.ย. 50 

2 โปรแกรม "INMUCAL-Nutrients นางชญานิษฐ วานิจจะกูล NU 27 มิ.ย. 50 
3 การดําเนินอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล

และโรคจากการประกอบอาชีพใน
บุคลากรทางการแพทย 

นางรุงทิพา บูรณะกิจเจริญ RA 08 ส.ค. 50 

4 อาการปวดเมื่อยและทาทางการทํางานที่
ถูกตอง 

นางรุงทิพา บูรณะกิจเจริญ RA 08 ส.ค. 50 

5 การประเมินความเสี่ยงในสถานพยาบาล นางรุงทิพา บูรณะกิจเจริญ RA 08 ส.ค. 50 
6 ความปลอดภัยในการใชสารเคมีและการ

จัดทําขอมูลความปลอดภัยของสารเคมี 

นางรุงทิพา บูรณะกิจเจริญ RA 08 ส.ค. 50 

7 การวิเคราะหอุบัติเหตุในโรงพยาบาล นางรุงทิพา บูรณะกิจเจริญ RA 08 ส.ค. 50 
8 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง "การ

ดูแลผูปวยที่ใสทอระบายทรวงอก" 
ผศ.ไสว นรสาร 
 

RA 08 ส.ค. 50 

9 การบริหารกายเพื่ อ สุขภาพสําหรับ
ผูสูงอายุ 

น.ส.อรวรรณ พิชิตไชยพิทักษ RA 19 ต.ค. 50 

10 โปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือชวยในการ
คํานวณ คาเลนสแกวตาเทียมภายหลัง
การทําผาตัดแกไขสายตาผิดปกติ (IOL 
Calculation Post Refractive Surgery 
Software) 

รศ.สบง ศรีวรรณบูรณ SI 19 ต.ค. 50 

11 โปรแกรมระบบเฝาระวังเพ่ือการคุมครอง
เด็ก CPMIS (Child Protection Monitoring 
System) 

นายจอรจ เอ แอ็ตติกจ NU 08 พ.ย. 50 

12 ร ะบบส า รสน เทศ เพื่ อ ก า ร จั ด ก า ร
สํานักงานอัตโนมัติ 

นายทักษ ทองภูเบศร RA 08 พ.ย. 50 

13 REINCARNATION AND SPIRITUAL 
LEADERSHIP: A CASE STUDY OF 
H.H. THE 17th GYALWA KARMAPA, 
THE HIGHEST BLACK CROWN LAMA 
OF TIBETAN BUDDHISM 

นางน้ําทิพย ศรีจันทร SH 20 ธ.ค. 50 

14 การใชกระบวนการกลุ มช วย เห ลือ
สนับสนุน (Support Group)ในผูปวน
มะเร็งอวัยวะสืบพันธสตรีที่ไดรับการฉาย
รังสีบริเวณชองทองและอุงเชิงกราน 

น.ส.มยุรี โฆษิตเจริญสุข SI 14 ก.พ. 51 
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ลําดับ
ท่ี  

ชื่อผลงาน ผูประดิษฐหลัก สังกัด 
วันท่ีออก

หนังสือรับรอง 

15 การบริหารรางกายและการนวดผิวหนัง
สําหรับผูปวยที่ไดรับการฉายรังสีบริเวณ
ชองทองและอุงเชิงกราน 

นางเพยาว รัตนพล SI 14 ก.พ. 51 

16 การบริหารรางกายและการนวดผิวหนัง
สําหรับผูปวยที่ไดรับการฉายรังสีบริเวณ
ทรวงอก 

นางเพยาว รัตนพล SI 14 ก.พ. 51 

17 การบริหารรางกายและการนวดผิวหนัง
สําหรับผูปวยที่ไดรับการฉายรังสีบริเวณ
ทรวงอกและแขน 

นางเพยาว รัตนพล SI 14 ก.พ. 51 

18 การปฏิบัติตัวขณะรับการรักษาดวยการ
ฉายรังสีรักษา 

นางนิตยา สุทธิยุทธ SI 14 ก.พ. 51 

19 ระบบฐานขอมูล CHPEN นายทักษ ทองภูเบศร RA 14 ก.พ. 51 
20 ฐานขอมูลกลุมน้ําทาจีน-แมกลอง ผศ.สิทธิพงษ ดิลกวณิช EN 14 ก.พ. 51 
21 การทดสอบประสิทธิภาพของยาชาในหนู

ตะเภา 
รศ.เชวงเกียรติ แสงศิรินาวิน DT 14 ก.พ. 51 

22 Rama Reality Show น.ส.จารุวรรณ ตันเยี่ยน RA 14 ก.พ. 51 
23 ระบบจองหองประชุมผ านเว็บไซด

หองสมุดคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
ร า ม า ธิ บ ดี  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล 
http://libary.ra.mahidol.ac.th/meetingf6 

นางสมรักษ สหพงศ RA 14 ก.พ. 51 

24 ระบบขอทบความผานเว็บไซดหองสมุด
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล http://library.ra. 
mahidol.ac.th/edds/login.php 

นางสมรักษ สหพงศ RA 14 ก.พ. 51 

25 ระบบทําบัตรสมาชิกเครือขายหองสมุด
ผานเว็บไซดหองสมุด คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย 
ม หิ ด ล http://library.ra.mahidol.ac.th/ 
muli/ 

นางสมรักษ สหพงศ RA 14 ก.พ. 51 

26 ระบบจองหองศึกษาคนควาผานเว็บไซด
หองสมุดคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
ร า ม า ธิ บ ดี  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล 
http://library.ra.mahidol.ac.th/studyli 

นางสมรักษ สหพงศ RA 14 ก.พ. 51 

27 โปรแกรมคอมพิวเตอร SIRIRIS อ.ตรงธรรม ทองดี SI 25 ก.พ. 51 
28 หินน้ําลาย ผศ.ดร.สุภาณี รัศมีมาสเมือง DT 25 ก.พ. 51 
29 โปรแกรมขอมูลคุมครองเด็กแหงชาติ นายจอรจ เอ แอ็ตติกจ NU 20 มี.ค. 51 

30 โปรแกรมการลงทะเบียนออนไลน 
(ตัดบัตรเครดิต) 

น.ส.จารุวรรณ ตันเยี่ยน RA 03 เม.ย. 51 
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ลําดับ
ท่ี  

ชื่อผลงาน ผูประดิษฐหลัก สังกัด 
วันท่ีออก

หนังสือรับรอง 

31 โปรแกรมการสั่งซื้อสินคาออนไลน (E-
Commerce) 

น.ส.จารุวรรณ ตันเยี่ยน RA 03 เม.ย. 51 

32 โปรแกรมการประเมินภาวะสุขภาพดวย
ตนเอง 

น.ส.จารุวรรณ ตันเยี่ยน RA 03 เม.ย. 51 

33 โปรแกรม INMU-MenuPlan Program ผศ.อุไรพร จิตตแจง NU 03 เม.ย. 51 
34 โ ป ร แ ก ร ม  INMU-SchoolLunvh 

Program 
ผศ.อุไรพร จิตตแจง NU 03 เม.ย. 51 

35 โปรแกรม INMU-RecipeCal Program ผศ.อุไรพร จิตตแจง NU 03 เม.ย. 51 
36 การพัฒนาวงจรอาหารที่ย่ังยืน ระยะที่ 5 รศ.ดร.สุริยพงศ วัฒนาศักดิ์ EN 29 เม.ย. 51 

37 โปรแกรมคอมพิว เตอร  "ระบบการ
จัดเก็บสืบคนและจองโสตทัศนูปกรณ
ผานระบบเครือขาย” 

นายธรรมชาติ กาญจภิญโญ IC 26 พ.ค. 51 

หมายเหตุ  ความหมายของ สังกัด 

DT =  คณะทันตแพทยศาสตร EG =  คณะวิศวกรรมศาสตร 
EN =  คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร IC  = วิทยาลัยนานาชาติ 
NU =  สถาบันวิจัยโภชนาการ RA =  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
SH =  คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร SI =  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
SC =  คณะวิทยาศาสตร ST =  สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
TM =  คณะเวชศาสตรเขตรอน   

นอกจากนี้ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัลระดับชาติ
และนานาชาติ รวม 14 รางวัล (จําแนกเปนรางวัลระดับนานาชาติ จํานวน 4 รางวัล รางวัล
ระดับชาติ จํานวน 10 รางวัล ดังน้ี 

 

รางวัลระดับนานาชาติ 

รางวัล ผูมอบรางวัล ผูไดรับรางวัล 
FAPA Ishidate Award 2006 สาขา
เภสัชอุตสาหกรรม 

สหพันธเภสัชกรรมสมาคม
แหงเอเซีย 

รศ.ดร.ณัฐนันท สินชัยพานิช  
คณะเภสัชศาสตร 

สมาพันธสถานศึกษาดานสาธารณสุข 
แ ห ง ภู มิ ภ า ค เ อ เ ชี ย -แ ป ซิ ฟ ก 
(APACPH) 

ร า ง วั ล  E x c e l l e n c e  i n 
L e a d e r s h i p 
Medallion  Award 

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี 
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

Asia-Pacific Academic Consortium 
for Public Health 

รางวั ล  APACPH Pub l i c 
Health Recognition Award 

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ   
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

รางวัล Innovation Contribution to 
Family Nursing Award 

ที่ ป ร ะ ชุ ม  T h e  8 t h 
International Family Nursing 
Conference 

ศ.ดร.รุจา  ภูไพบูลย 
คณะแพทยศาสตร รพ.รามาธิบดี 

รางวัล Carol Basbaum สมาคม โ รคทร ว งอกแห ง
สหรัฐอเมริกา  (Amer ican 
Thoracic Society) 

อ.ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ 
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
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รางวัล ผูมอบรางวัล ผูไดรับรางวัล 
รางวัลวิจัยยอดเยี่ยม 2007 ส ถ า บั น วิ จั ย ชี ว วิ ท ย า

การแพทย รพ. Brigham and 
Women แหงมหาวิทยาลัย
ฮารวารด 

อ.ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ 
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 

รางวัลระดับชาติ 

รางวัล ผูมอบรางวัล ผูไดรับรางวัล 
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลบีบราวน  บริษัท บี บราวน ประเทศไทย

จํากัด 
อ.ดร.ปรีดา มาลาสิทธิ์ 
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
ผ ล ง า น  ง า น วิ จั ย พ้ื น ฐ า น โ ร ค
ไขเลือดออกและไวรัสไขเลือดออก 

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลบีบราวน  บริษัท บี บราวน ประเทศไทย
จํากัด 

ศ.เกียรติคุณ พญ.วันดี วราวิทย 
คณะแพทยศาสตร รพ.รามาธิบดี 

ร า ง วั ล ผู หญิ งนั ก วิ ท ย าศาสตร 
เทคโนโลยีและอนามัย 

บริษัท มีเดีย เอ็กซเพอรทีส 
อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศ
ไทย) 

รางวัล Prestige Woman of the 
Year 

บริษัท มีเดีย เอ็กซเพอรทีส 
อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศ
ไทย) 

ศ.เกียรติคุณ พญ.สุมาลี นิมมานนิตย 
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

รางวัลนักวิทยาศาสตรดีเดน มูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  ในพระบรม
ราชูปถัมภ 

ศ.ดร.ยงควิมล  เลณบุรี 
คณะวิทยาศาสตร 

รางวัลนักเทคโนโลยีรุนใหม มูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  ในพระบรม
ราชูปถัมภ 

ผศ.ดร.อทิตยา  ศิริภิญญานนท 
คณะวิทยาศาสตร 

รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ สาขา
วิทยาศาสตรการแพทย 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ 

อ.ดร.ปรีดา  มาลาสิทธิ์ 
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

รางวัลผลงานวิจัยดีเดน  
รางวั ลดี เย่ี ยม สาขาวิ ทยาศาสตร - 
กายภาพ และคณิตศาสตร 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ 

รศ.ดร.เบญจวรรณ วิวัฒนปฐพี   
และคณะ 
คณะวิทยาศาสตร 

รางวัลผลงานวิจัยดีเดน  
รางวัลดีเย่ียม สาขาวิทยาศาสตร
การแพทย 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ 

นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์ 
และคณะ (20ทาน) 
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

รางวัลผลงานวิจยัดีเดน  
รางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร
การแพทย 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ 

ศ.ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส 
ผศ.ดร.วราภรณ อัครปทุมวงศ 
นพ.สมเกียรติ  วสุวัฎฎกุล 
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
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4.5  รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

ในป 2550 มีจํานวนบทความวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล
ไดรับการอางอิง (Citation) ในป 2550  ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับนานาชาติ 
จํานวน 2,305 บทความ ถูกอางอิง 5,801 ครั้ง (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2550)  คิดเปน   
รอยละ 68.01 ของอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด จํานวน 3,389 คน    

 

วิเคราะหผลการประเมิน   
  

 จุดเดน/จุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยมหิดลเปนสถาบันการศึกษาที่มีความหลากหลายทางวิชาการหลายสาขา ซ่ึงมี
บุคลากรตําแหนงอาจารยและนักวิจัย จํานวนมากกวา 3,200 คนที่มีศักยภาพสูงในการวิจัย 
เปนที่ยอมรับในสากล สงผลใหมีจํานวนผลงานวิจัยเปนจํานวนมาก ทั้งงานวิจัยเพื่อสรางองค
ความรูใหม และงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีสูสังคม 

2.  มีกลไกในการสนับสนุนนักวิจัยใหมีงานวิจัยอยางตอเน่ือง โดยมีทุนสนับสนุนการวจัิยประเภท
ตางๆ เปนจํานวนมาก จากเงินงบประมาณแผนดิน  เงินรายไดมหาวิทยาลัย  เงินรายไดจาก
คณะ/สถาบัน และสงเสริมใหนักวิจัยขอทุนจากแหลงทุนภายนอกทั้งในและตางประเทศ  และ
มีสิ่งเอ้ืออํานวยความสะดวก ไดแก ครุภัณฑทางวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร  
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  หองสมุด เปนตน 

3. มีการสรางเครือขายงานวิจัยอยางกวางขวางทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติ ซ่ึงเปนการ
ขยายความรวมมือและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมีความตอเน่ืองในการวิจัย  อีกทั้งเปนการ
พัฒนาฝมือการทํางานวิจัยในระดับสูงขึ้น 

4. งานวิจัยมีคุณภาพสูง  ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลสากล 
เปนจํานวนมากปละกวา 600 เร่ือง แสดงใหเห็นถึงคุณภาพของงานวิจัย และการเปน         
ที่ยอมรับในระดับสากล มีการเผยแพรผลงานวิจัยสูสังคมโลก เพ่ือนําไปใชเปนประโยชน     
ในวงวิชาการ โดยไดรับการอางอิงทางวิชาการเปนจํานวนมาก 

5.  มีงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาเปนจํานวนมาก 
6. หลายหนวยงานในมหาวิทยาลัยมีงานวิจัยเปนวัฒนธรรมองคกร  และมีหลกัสตูรบณัฑติศกึษา

เพ่ือสรางนักวิจัยรุนใหม และมีบุคลากรที่เปนนักวิจัยดีเดน ไดรับรางวัลทั้งระดับนานาชาติ
และระดับชาติ ซ่ึงเปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษาและนักวิชาการในมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา
ตนเองใหมีคุณภาพและเปนแบบอยางที่ดีในอนาคต  อีกทั้งยังสรางชื่อเสียงใหกับสถาบันและ
ประเทศชาติ 

7. มีการสงเสริมการสรางนักวิจัยใหมีคุณธรรม จริยธรรมใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล ไดแก 
การสรางจริยธรรมการวิจัยในคน ในสัตวทดลอง และคํานึงถึงความปลอดภัยในดานชีวภาพ 
ดานเคมี ดานรังสี ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทางดานสิ่งแวดลอม โดยมีการกาํหนด
นโยบายการวิจัยในคนและในสัตวทดลอง  และนโยบายดานความปลอดภัยอยางชัดเจน    
และใหนักวิจัยปฏิบัติตามขอกําหนดของสากล 
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 โอกาสพัฒนาและแนวทางปรับปรุงแกไข 
1. มหาวิทยาลัยจะสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณภาพเขามาปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัย เพ่ือสงเสริมการสรางนักวิจัยรุนใหม และใหทําวิจัยอยางตอเน่ือง 
2.  มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนใหมีการสรางเครือขายความรวมมือ (Collaboration) กับสถาบัน

นานาชาติใหมากขึ้นเพ่ือแสวงหาแหลงเงินทุนจากภายนอกทั้งในและตางประเทศ และมีการ
ตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติใหมากขึ้น 

3. มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนใหมีการสรางหลักสูตร dual degree และ multidisciplinary 
graduate program เพ่ือใหนักศึกษามีการทําวิจัยมากขึ้น 

4.  มหาวิทยาลัยจะสงเสริมใหทุกสวนงานมีการวิจัยที่สรางนวัตกรรมและการวิจัยถายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือนําไปใชเชิงพาณิชยใหมากขึ้น 

5. มหาวิทยาลัยจะพัฒนาการจัดทําฐานขอมูลงานวิจัยที่เปนระบบเดียวกัน 
6. มหาวิทยาลัยจะสงเสริมใหมีการเผยแพรผลงานวิจัย การจัดการความรูจากงานวิจัยสู

สาธารณชนใหมากขึ้น 
7. มหาวิทยาลัยจะเนนความสําคัญในการสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในทุก

สวนงานใหเพ่ิมพูนความรูในดานการบริหารงานวิจัย (การดูแลการเบิกจายเงินทุน       
การติดตามผลการดําเนินงาน  การประสานงานกับแหลงทุนตางๆ ฯลฯ) และการสืบคน
ขอมูลผลงานวิจัยในฐานขอมูลสากลไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อเปนขอมูลในการบริหาร
งานวิจัยของทุกสวนงาน 
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