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องคประกอบที่ 4 ดานการวิจัย 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพตามตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

จะมีการเยี่ยมสํารวจโดย สมศ. 

1. ศาสตราจารย ดร.ศันสนีย ไชยโรจน  รองอธกิารบดีฝายวิจัยและวิชาการ 

2. นางรัตนา  เพ็ชรอุไร     ผูอํานวยการกองบริหารงานวิจัย 
3. นางสาวตรีระกา กิจเนตร    กองบริหารงานวิจัย 
4. นางสาวมณีรัตน จอมพุก    กองบริหารงานวิจัย 
5. นางพิมพประไพ ธีระชีพ    ศูนยบริหารทรัพยสินทางปญญา 
 
                                 เขียนและเรียบเรียง 
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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 >=80,000 391,617.33 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 

53.88 3 

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

รอยละ 1 - รอยละ 
14 
 

รอยละ 15 - รอยละ 
19 

มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 20 

155.67% 3 

* รายละเอียดเกณฑการประเมิน อยูที่ภาคผนวก “เกณฑการประเมินรายตัวบงชี้ของ สกอ.” 
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คําอธิบายและขอมูลเพิ่มเติม 

นับจากวันที่ 17 ตุลาคม 2550 มหาวิทยาลัยมหิดลไดประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.
2550 มีการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารมหาวิทยาลัยจากสวนราชการ มาเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงวาระการดํารงตําแหนงของผูบริหารชุดใหม ตั้งแตวันที่ 9 ธันวาคม 2550 โดย
มีศาสตราจารยคลินิก นายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร เปนอธิการบดี และไดแตงตั้งรองศาสตราจารย ดร.
ศันสนีย ไชยโรจน ดํารงตําแหนง รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิชาการ เพ่ือทําหนาที่กํากับดูแลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ใหสอดคลองกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ที่มุงม่ันจะเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก และ
เปนมหาวิทยาลัยวิจัย (Research Intensive University) โดยฝายวิจัยไดมีการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารงาน 
และมีการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย โดยมหาวิทยาลัยมหิดลไดใหความสําคัญเร่ืองการวิจัยเปน
ยุทธศาสตรอันดับหนึ่ง โดยกองบริหารงานวิจัยไดจัดทํารางนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย จากการจัด
ประชุมระดมสมองของผูบริหารระดับสวนงาน นักวิจัย และผูเกี่ยวของทุกสวนงาน ดังนี้ 

1) การประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย จํานวน 2 ครั้ง เม่ือวันที่ 10 มกราคม 
2551 และวันที่ 14 มีนาคม 2551 

2) การประชุมผูบริหารสวนงานและนักวิจัย ผูมีสวนไดสวนเสีย เม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม 2551  

3) การประชุมรวมกับศูนยประยุกตและบริการวิชาการ เม่ือวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 ซ่ึงไดมีการ
เผยแพรสื่อสารไปยังทุกสวนงานทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ 

4) การนํากรอบนโยบาย ทิศทางการพัฒนาดานการวิจัย เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือ
วันที่ 21 พฤษภาคม 2551 

รายละเอียดนโยบายและกลยุทธการวิจัย มีดังนี้ 

นโยบายการวิจัย 

1) สงเสริมการสรรหา สรางและรักษานักวิจัยที่มีคุณภาพสูง ใหมีการพัฒนาศักยภาพและทักษะใน
การทําวิจัยอยางตอเน่ือง และใหเกิดการพัฒนาผลผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพในวงวิชาการ 

2) สงเสริมการสรางสิ่งเอ้ืออํานวยความสะดวกและทรัพยากรตาง ๆ รวมถึงการสรางสิ่งแวดลอมและ
บรรยากาศทางวิชาการ เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยคุณภาพในทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยมหิดล 

3) สนับสนุนใหเกิดงานวิจัยแบบบูรณาการ โดยสรางทีมนักวิจัยและกระตุนสงเสริมใหเกิด
โครงการวิจัยรวมระหวางคณะ/สถาบัน เพ่ือใหเกิดประโยชนรวมกันอยางสูงสุด 

4) สนับสนุนการวิจัยที่สอดคลองกับนโยบายการวิจัยของชาติ และความตองการของแหลงทุนทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ ไมวาจะเปนภาครัฐ เอกชน หรืออุตสาหกรรม โดยยึดม่ันใน
หลักการเปนมหาวิทยาลัยที่มีอิสระทางวิชาการ 
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5) สงเสริมการสรางระบบบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาและกระตุนใหเกิดงานวิจัยเพ่ือสราง
นวัตกรรมและนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย 

6) ใหการสนับสนุนทุนวิจัยใหเกิดประโยชนสูงสุดตามยุทธศาสตรในการพัฒนาความกาวหนา
ทางดานวิชาการของมหาวิทยาลัย 

7) พัฒนาระบบการสื่อสารและการสงผานขอมูลขาวสารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือ
สงเสริมการเผยแพรผลงานและนวัตกรรมการวิจัยสูสาธารณชนใหเกิดการนําไปประยุกตใช
ประโยชน 

กลยุทธการวิจัย  ไดจัดทําใหสอดคลองกับนโยบายโดยทําการระดมสมองผูบริหารและผูมีสวนไดสวน
เสีย ไดแก อาจารย นักวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 

1) สราง สรรหา สนับสนุน และคงไวซ่ึงนักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล 

2) สรางศักยภาพการแขงขันดานการวิจัย เพ่ือเปนผูนําในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 

3) สนับสนุนงานวิจัยที่มีความสําคัญ เปนประโยชนตอสังคมไทยและสังคมโลก 

4) นําผลงานวิจัยและนวัตกรรมสูการสรางมูลคา เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม โดยรวมกับภาครัฐและเอกชน 

5) พัฒนาระบบบริหารจัดการและสิ่งเอ้ืออํานวยตอการวิจัยอยางครบวงจร 

6) สรางคลงัความรูและระบบเผยแพรความรูสูสาธารณชนและสากล 

 

ในปการศึกษา 2551  มหาวิทยาลัยมหิดล  มีอาจารยประจํา จํานวน 3,437 คน ลาศึกษาตอ 
จํานวน 191 คน อาจารยที่ปฏิบัติงานจริงมี จํานวน 3,246 คน  นอกจากอาจารยประจําแลวยังมีนักวิจัยที่
มีสวนในการทําวิจัยของมหาวิทยาลัยอีก จํานวน 161 คน ลาศึกษาตอจํานวน 18 คน  อยูปฏิบัติงานจริง 
จํานวน 143 คน เม่ือรวมอาจารยและนักวิจัยแลวมีจํานวน 3,598 คน ลาศึกษาตอจํานวน 209 คน  
ดังน้ันจํานวนอาจารยและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานอยูจริงมี 3,389 คน  
 

สรุปเปนตาราง ดังน้ี  

สถานภาพ อาจารยประจํา นักวิจัย รวม 

อยูประจําการ 3,437 161 3,598 

ลาศึกษาตอ 191 18 209 

คงเหลือ 3,246 143 3,389 
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ในสวนของผลการดําเนินการตามตัวบงชี้  ซ่ึงมีผลสรุปแสดงในตารางองคประกอบที่ 4 การวิจัย
ขางตน  มีขอมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมดังน้ี 

4.1  มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 
มหาวิทยาลัยมหิดลมีรองอธิการบดีฝายวิ จัยและวิชาการ และกองบริหารงานวิ จัย  

สํานักงานอธิการบดี เปนผูดูแลและดําเนินการดานการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  ในป
การศึกษา 2551  มหาวิทยาลัยไดมีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายตามแผนของหนวยงานหรือมหาวิทยาลัยและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ
และมหาวิทยาลัย มีการจัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศ (e-research) ที่เกี่ยวของกับการบริหาร
งานวิจัย และงานสรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน โดยมีการจัดสรร
เงินรายไดของสวนงานและของมหาวิทยาลัย และการจัดสรรเงินงบประมาณแผนดินเพ่ือใหทุน
สนับสนุน นอกจากนี้ยังสงเสริมใหนักวิจัยเสนอโครงการขอรับทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกทั้งใน
และตางประเทศ   มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย  มีระบบสรางขวัญและ
กําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน มีระบบและกลไกสงเสริมความ
รวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอก   ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม 
นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการบริหารจัดการดานบริหารทุนวิจัย ดานจริยธรรมการวิจัยในคน  สัตว  
และดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม  ดานรางวัล ดานการจัดการสิ่งเอ้ืออํานวย
ความสะดวกในการวิจัย (ศูนยบริการเครื่องมือกลาง)  และดานความรวมมือทางวิชาการกับ
หนวยงานภายนอก เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 24 ชุด [เอกสารอางอิงหมายเลข 1] รายละเอียดของ
ระบบและกลไกจะอธิบายตอไปในขอ 4.1.1 - 4.2.5 

4.1.1 มีระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคที่สงเสริมการบูรณาการและสอดคลองไป
ในแนวเดียวกันกับภารกิจดานอ่ืนของสถาบันเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของ
สถาบันและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 

มหาวิทยาลัยไดมีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายตามแผนของหนวยงานหรือมหาวิทยาลัยและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัย
ของชาติ   โดยมหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยมหิดล (Research Steering Committee) ซ่ึงประกอบดวยผูบริหาร
มหาวิทยาลัย  ผูทรงคุณวุฒิจากองคกรเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งผูแทนจากแหลงทุน และ
ผูบริหารสถาบันตาง ๆ จากภายนอก เพ่ือทําหนาที่พิจารณานโยบาย กลยุทธ และ
ยุทธศาสตร ทิศทางการพัฒนาดานการวิจัย และกรอบการดําเนินงานบริหารจัดการทุนวิจัย
ของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ มีความกาวหนาทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ 
นอกจากนี้ยังมีกลไกบริหารงานโดยคณะกรรมการชุดตาง ๆ มีแผนการปฏิบัติการบริหาร
งานวิจัยเชิงรุก มีขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2551 มี
ประกาศหลักเกณฑการเบิกจายเงินทุนวิ จัยจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย และเงิน
งบประมาณแผนดิน (เอกสารอางอิงหมายเลข 2)   
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คณะกรรมการบริหารจัดการดานบริหารทุนวิจัย  ไดแก    
1) คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัย  
2) คณะกรรมการพิจาณาทุนวิจัยรุนใหม รุนกลาง ของมหาวิทยาลัยมหิดล  
3) คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนสงเสริมโครงการวิจัยมุงเปาหมาย โครงการวิจัย

รวมทุน ทุนสนับสนุนการตั้งกลุมวิจัย (Research Cluster) และทุนสนับสนุนนักวิจัยพ่ีเลี้ยง 
(Mentorship) ของมหาวิทยาลัยมหิดล  

4) คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและติดตามประเมินผลงานวิจัยที่ไดรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผนดินมหาวิทยาลัยมหิดล  

5) คณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก  
6) คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครขอรับทุนศาสตราจารยดีเดนของมหาวิทยาลัยมหิดล   

        

        ดานจริยธรรม ไดแก 
1) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล ชุด A (ชุดกลาง)   
2) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล ชุด B (ชุดสาย

สังคมศาสตร)  
3) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล ชุด C (ชุดสาย

พยาบาลศาสตร)  
4) คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยที่มีการวิจัยในคนแบบเรงดวน  
5) คณะกรรมการกํากับและดูแลการใชสัตว  
6) คณะกรรมการพิจารณาดานจรรยาบรรณการใชสัตวทดลอง  

 

        ดานความปลอดภัย ไดแก 
1) คณะกรรมการความปลอดภัย  
2) คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ  
3) คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางรังสี  
4) คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางเคมี  
5) คณะอนุกรรมการความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดลอม  
 

ดานความรวมมือทางวิชาการ ไดแก 
 1) คณะกรรมการโครงการความรวมมือทางวิชาการไทย-ญ่ีปุน   สาขาวิทยาศาสตร
การแพทย และสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  ซ่ึงแตงตั้งโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ   
 2) คณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
 3) คณะทํางานโครงการพื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืช เขื่อนศรีนครินทร จังหวัดกาญจนบุรี   
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ดานอ่ืน ๆ  ไดแก 
 1) คณะกรรมการจัดงาน Thailand Research Expo 2008 
 2) คณะทํางานกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาการกระทําผิดทางวินัยและจรรยาบรรณ
ดานการวิจัยและวิชาการ  
 3) คณะกรรมการพิจารณารางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล – บี บราวน เพ่ือการแพทยและ
สาธารณสุขไทย  
 4) คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและวิชาการสาขามนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลป
ศาสตร 
 

4.1.2 มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยและงาน
สรางสรรคอยางครบถวนและใชประโยชนไดจริง 

มหาวิทยาลัยมีการกําหนด  ยุทธศาสตรการวิจัยในกลยุทธที่ 5 : พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและสิ่งเอ้ืออํานวยตอการวิจัยอยางครบวงจร โดยมีขอ 5.11 กําหนดไวชัดเจนที่จะ
พัฒนาระบบสารสนเทศระบบฐานขอมูลที่ครบถวน สมบูรณ และเปนปจจุบัน  โดยกําหนด
กลยุทธในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบฐานขอมูลที่ครบถวนสมบูรณและเปนปจจุบัน  
รวมทั้งมีกระบวนการเผยแพรผลงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ  ในการน้ีมหาวิทยาลัยได
ดําเนินการจัดทําฐานขอมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  โดยกองบริหารงานวิจัยอยูระหวาง
การดําเนินงานรวมกับคณะวิทยาศาสตรและสํานักคอมพิวเตอร ในการพัฒนาโปรแกรม
ฐานขอมูลงานวิจัย e-research  รวมทั้งมหาวิทยาลัยไดติดตั้งโปรแกรมระบบสารสนเทศ
คณะ (Faculty Information System : FIS) ที่รวบรวมผลงานวิจัยเปนฐานขอมูลงานวิจัย 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยเริ่มดําเนินการเมื่อตนปงบประมาณ 
2550 เปนตนมา และนอกจากนี้ไดจัดทําขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย
เผยแพรใน Website ระบบ Intranet ของกองบริหารงานวิจัยใหผูสนใจสืบคนไดทันทีและ
เปนปจจุบัน 

 

4.1.3 มีการจัดสรรของทรัพยากรสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคอยางเพียงพอ ทั้ง
ทรัพยากรการเงิน และทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาหองปฏิบัติการและสิ่งอํานวย
ความสะดวกอื่น ๆ  

มหาวิทยาลัยมีการกําหนด “ยุทธศาสตร : สรางนักวิจัย พัฒนาระบบการบริหาร และ
สิ่งเอ้ืออํานวยตอการวิจัย” ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยมีการจัดสรรทุนวิจัยจากเงินงบประมาณ
ประจําป และไดมีประกาศการใหทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย 
ประเภทตางๆ 7 ประเภท ไดแก (เอกสารอางอิงหมายเลข 3) 

1. ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือเปดโอกาสใหนักวิจัยรุนใหม  
ริเริ่มทําวิจัยใหมีผลงานวิจัยเบื้องตนเพ่ือพัฒนาทักษะและความสามารถในการวิจัยใหมี
ศักยภาพสูงขึ้นและสามารถขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกตอไปได (วงเงิน
ทุนละไมเกิน 200,000 บาท) 
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2. ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนกลาง มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมศักยภาพนักวิจัยที่เปน
หัวหนาโครงการวิจัยมาแลวใหสามารถกลับไปทําวิจัยไดเต็มเวลาอยางมีคุณภาพและตอเน่ือง 
โดยใหเปนทุนเชื่อมตอสําหรับนักวิจัยที่เคยมีทุนวิจัยเดิมอยูแลวหมดทุนลง และกําลังอยู
ระหวางเสนอโครงการขอทุนตอจากแหลงทุนภายนอก หรือหัวหนาโครงการวิจัยผูที่เคยดํารง
ตําแหนงเปนผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย/สวนงาน (วงเงินทุนละไมเกิน 500,000 บาท) 

3. ทุนสนับสนุนนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentorship) มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
อาจารยประจําการที่เพ่ิงเริ่มทําวิจัยและตองการนักวิจัยพ่ีเลี้ยง เพ่ือเปนพ่ีเลี้ยงใหคําแนะนําและ
ควบคุมกํากับดูแลโครงการวิจัยใหทําการวิจัยไดสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค โดยเนนเปาหมาย
การพัฒนางานวิจัยเชิงคุณภาพเปนสําคัญและมีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับ
นานาชาติ หรือมีผลงานในลักษณะอ่ืนที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในวงวิชาการ เพ่ือสรางบันได
อาชีพนักวิจัย และเปนการพัฒนาอาจารยประจําการใหมีความชํานาญในสายงานดานวิชาการ
(วงเงินทุนละไมเกิน 3,000,000 บาท) 

4. ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางนักวิจัยที่สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก ใหมีงานวิจัยทําอยางตอเน่ืองและเต็มเวลา เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยรุนใหม ใหมีโอกาสสรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสูง เปนที่ยอมรับ
ในระดับสากลอีกทั้งเปนการขยายความรวมมือและการสรางเครือขายระหวางนักวิจัยสาขา
ตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ (เงินเดือนนักวิจัยเดือนละไมเกิน 30,000 บาท และคาใชจาย
ในการวิจัยโครงการละ 300,000 บาท) 

5. ทุนสงเสริมโครงการวิจัยมุงเปาหมาย มีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนโครงการที่
มหาวิทยาลัยกําหนดหัวขอและกรอบการวิจัยที่ชัดเจนโดยเนนโครงการวิจัยที่เปนสห
วิทยาการ   (วงเงินทุนละ 2,000,000 – 3,000,000 บาทตอป) 

6. ทุนสนับสนุนการตั้งกลุมวิจัย (Research Cluster) เพื่อพัฒนาความเปน
เลิศทางวิชาการ        มีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนใหอาจารย/นักวิจัย ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาตางๆ มารวมกันทํางานวิจัยแบบที่มีจุดมุงหมายเดียวกัน (Goal-Oriented) เพ่ือ
ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสากลใหมีจํานวนมากขึ้น รวมถึงสรางผลงานวิจัยที่เกิด
จากการบูรณาการเปนสาขาใหม เกิดการสรางนักวิจัยรุนใหม เพ่ือสานตอการทํางานอยาง
ตอเน่ืองที่ครบวงจร เกิดเครือขายงานวิชาการในแนวราบที่เขมแข็ง เชื่อมโยงระหวางคณะ/
สถาบันในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อเพิ่ม
อํานาจตอรองในการแสวงหาทุนวิจัย และความสามารถถายทอดเทคโนโลยีสูภาครัฐ 
ภาคเอกชน /ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม  อันจะนํามหาวิทยาลัยไปสู การ เปน
สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นเลิศ เปนผูนําในการสรางสุขภาวะแกสังคม (สนับสนุนทุนกลุม
วิจัยละไมเกิน 5,000,000 บาท ภายในระยะเวลา 3 ป) 

7.     ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยรวมทุนภาครัฐ/เอกชน โดยมีประกาศเรื่อง การให
ทุนสงเสริมโครงการวิจัยรวมทุน มีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนโครงการวิจัยที่เกิดจากความ
รวมมือของนักวิจัยระหวางสถาบันภายในมหาวิทยาลัย กับภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ เพ่ือกอใหเกิดการวิจัยขามศาสตรแบบบูรณาการ  (Multidisciplinary 
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Research)  สนับสนุนการวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของภาครัฐ/ชุมชน ภาคเอกชน 
และภาคอุตสาหกรรม  โดยมีการรวมมือกันในการกําหนดโจทยวิจัยและมีหนวยงานรวมทุน
เพ่ือนําผลผลิตงานวิ จัยไปใชประโยชนอยางคุมคา สามารถนําไปใชประโยชนกับ
ภาคอุตสาหกรรม และสามารถตีพิมพในระดับนานาชาติ และ/หรือจดสิทธิบัตร และ/หรือได
สิ่งประดิษฐที่มีนวัตกรรมสูงซ่ึงเปนที่ยอมรับ โดยทุนน้ีจะตองมีการเจรจากับหนวยงานรวม
ทุนตั้งแตเริ่มโครงการ 

การจัดสรรทรัพยากรการเงินโดยใหทุนสนับสนุนประเภทตาง ๆ น้ี เปนระบบการสราง
ความกาวหนาทางวิชาชีพของนักวิจัยดวย  โดยมีการพัฒนาระบบการบริหารที่สอดคลอง
กับการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  เน่ืองจากความสําเร็จของงานวิจัยสวนใหญไดมาจากการที่
นักวิจัยมี Academic freedom และมีการทําวิจัยรวมกับผูรวมงานทั้งในและตางประเทศที่มี 
research capability และ compatibility และมี trust-bonding ซ่ึงกันและกัน นอกจากนี้ฝาย
บริหารงานวิจัยไดทําการวิเคราะหผลงานของนักวิจัยหรือกลุมวิจัย โดยวิธี performance-
based และใหการสนับสนุน หากกลุมวิจัยใดมีความเข็มแข็ง และมี long-term commitment 
ก็จะใหการสนับสนุนเพ่ือนําไปสูการมีศักยภาพในการแสวงหาทุนวิจัยจากแหลงทุน
ภายนอก หรือไปสูการจัดตั้ง research cluster หรือ Center of Excellence โดยใหการ
สนับสนุน  ดังน้ี 

 

1. Bottom-up Objectives/Approach  ใหการสนับสนุนเงินงบประมาณแผนดินโดย
ระบบ performance-based research funding แกโครงการวิจัย  ดังน้ี 

1.1  โครงการวิจัยของกลุมวิจัยที่มีศักยภาพผลิตผลงานวิจัยอยางสม่ําเสมอ และมี
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ  

1.2 โครงการวิจัยของนักวิจัย(ศลิปนเด่ียว)ที่มีศักยภาพ และมีผลงานวิจัยตีพิมพระดับ
นานาชาติที่มีผลกระทบสูงตอสังคมวิชาการ (high impact) เพ่ือสนับสนุนใหเปนผูนํา
กลุมวิจัยที่มีศกัยภาพในอนาคต 

 

2. Top-down Objectives/Approach/research funding 
2.1 ใหการสนับสนุนดาน Matching โดยมีการรวมทนุกับแหลงทุนภายนอกทั้งในและ

ตางประเทศ เชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทุนสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศฝรัง่เศส Institute de 
Recherche pour le développement (IRD) เพ่ือสรางเครือขายวิจัย  

2.2 ใหการสนับสนุนดาน Infrastructure resource และ facility  
2.3 สนับสนุนงานวิจัยบูรณาการขามศาสตรและขามสถาบนั (multidisciplinary/Inter-

Faculty) 
2.4 สนับสนุนการใชทรัพยากรรวมกนัโดยจะริเริ่มใหมีโครงการจัดสรางศูนยเครื่องมือกลาง

ของมหาวิทยาลัยมหิดล วทิยาเขตศาลายา 
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  กลไกในการบริหารจัดการเงินทุนวิจัยมีดังน้ี 
1. มีกรรมการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร ประชุมทุก 6 เดือน 
2. มีคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนแตละประเภท 
3. มีการจัดทําสัญญารับทุนระหวางมหาวิทยาลัยกับนักวจัิยผูไดรับทุน 
4. มีการเบิกจายเงิน แบงจาย 3 งวด  (60:30:10)  
5. มีการสงรายงานความกาวหนาทุก 6 เดือน 
6.  มีการสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เม่ือครบกําหนดตามระยะเวลาการใหทุน   
7. มีประกาศหลกัเกณฑในการเบิกจายเงินทุนเปนงวดๆ โดยใหผูรับทุนสงรายงาน

ความกาวหนาและผานการประเมินใหความเห็นชอบจากผูทรงคุณวฒิุ/มหาวิทยาลัย
และกอนรับเงินงวดตอไป   

8. มีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ไดรับทุนของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือใหการสงเสริมการวิจัยมีประสิทธิภาพตามเปาหมาย 

   
การจัดสรรทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย 
 การพัฒนาบุคลากรมีความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนามหาวิทยาลยัมหิดลไปสูการเปน
มหาวิทยาลัยวจัิย ทั้งน้ีมหาวิทยาลยัมีบคุลากรดานการวิจัยมากกวา 3,500 คน ซ่ึงฝายบริหารการวิจัยได
ทํางานรวมกับฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ ฝายจริยธรรมการทําวิจัย รวมทั้งฝายวิเทศ
สัมพันธ ดําเนินการดังน้ี 
 1) สรางและสงเสริมนักวิจัยที่มีคุณภาพใหเพ่ิมมากขึ้น และใหการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย
เพ่ือผลิตผลงานวิจัยอยางตอเน่ือง 
 2) สงเสริมใหนักวิจัยปฏบิตังิานดวยคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณเปนที่ยอมรับในระดับสากล 
 3) พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยจากการประเมินวิเคราะหความสามารถและวางตําแหนง   (positioning) 
ในการวิจัย  
 4) สรางและพัฒนาบันไดวิชาชีพ (Career Path) นักวิจัยอยางตอเน่ืองเพ่ือใหนักวิจัยรุนใหมสามารถ
กาวสูการเปน Independent Researcher  และมีความสามารถในการแขงขันเพ่ือแสวงหาทุนจากแหลงทุน
ภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งในและตางประเทศ 
 5) สราง “ระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัย” (Mentorship) เพ่ือสงเสริมการพัฒนานักวิจัยรุนใหม  
 6) สรางระบบการสงเสริมใหมี Post-doctoral Fellowship Program  
 7) สนับสนุนใหนักวิจัยเขารวมประชุมวิชาการและเสนอผลงานทั้งในและตางประเทศ 
 8) สนับสนุนการลาเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ (Sabbatical leave) 
 9) สนับสนุนกลไกการพัฒนาศักยภาพและทักษะทีเ่ปนประโยชนกับการวิจัย ไดแก การจัดอบรม
พัฒนาความรูและทักษะเกี่ยวกับการทําวิจัย 
 10) สงเสริมการบริหารจัดการความรูในการพัฒนางานประจําสูงานวจัิย 
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 ในดานการจัดสรร/พัฒนาแหลงคนควา หองปฏิบัติการและสิ่งอํานวยความสะดวก มหาวิทยาลัย
มีการสงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูงใหนักวิจัยและบุคลากรทุกประเภท 
รวมทั้งนักศึกษาไดใชคอมพิวเตอรและ Internet ไดอยางทั่วถึง อีกทั้งยังมีระบบ Intranet เพ่ือการสื่อสาร
ภายในมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธภิาพ และมีสํานักหอสมุดเปนแหลงคนควาและเปนคลงัความรูของ
มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ในดานการพฒันาหองปฏิบัติการสิง่เอ้ืออํานวยความสะดวกมหาวิทยาลัย
มีครุภัณฑที่ทนัสมัยเปนจํานวนมาก โดยมีการจัดตั้งศูนยบริการศนูยเครื่องมือกลางในวทิยาเขตพญาไท 
(คณะวิทยาศาสตร) ซ่ึงดําเนินการมาตั้งแต พ.ศ.2544 และจะมีโครงการจัดตั้งศูนยเครื่องมือกลางวิทยา
เขตศาลายา ซ่ึงจะเร่ิมไดรับงบประมาณดําเนินการในปงบประมาณ 2552 (เอกสารอางอิงหมายเลข 4) 
และมีสํานักสตัวทดลองแหงชาติ ดูแลและผลติสตัวทดลองที่มีคุณภาพและมีการพฒันาการเลี้ยงและใช
สัตวทดลองเพื่อการเรียนการสอนและวิจัยอยางมีจรรยาบรรณ 
 

4.1.4 มีกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอก  ทั้งภาครัฐ เอกชน 
และภาคอุตสาหกรรม ในการทํางานวิจัยและงานสรางสรรครวมกัน 

   มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญที่จะสนับสนุนใหนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกิดความ
รวมมือกับองคกรภายนอก กลไกในการสนับสนุนคือ มีการกําหนดขอตกลงความรวมมือ
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและองคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดย
อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดีที่เกี่ยวของ รวมเจรจาทําความตกลง มีกองกฎหมาย กอง
วิเทศสัมพันธ ศูนยบริหารทรัพยสินทางปญญา รวมกับ กองบริหารงานวิจัย รวมมือในการ
ตรวจสอบสัญญา/บันทึกขอตกลง ซ่ึงปจจุบันมีการสนับสนุนรวมกันหลายรูปแบบ เชน การ
ใหทุนสนับสนุนรวมกันเปน matching fund การแลกเปลี่ยนนักวิจัย/นักศึกษา การ
ชวยเหลือดานอุปกรณ/ครุภัณฑ หรือการไปปฏิบัติงานวิจัยในหองปฏิบัติการที่หนวยงาน
ตางประเทศ เปนตน 
 

4.1.5 มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มีการควบคุมนักวิจัยใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มี
การสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
ดีเดน 

 มหาวิทยาลัยมีระบบสงเสริมการสรางสมรรถนะนักวิจัยใหมีความเขมแข็ง  โดยสงเสริม
ใหมีทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหม นักวิจัยรุนกลาง  พ่ีเลี้ยงนักวิจัย อีกทั้งมีทุนสนับสนุนนักวิจัย
หลังปริญญาเอก ทุนสรางกลุมนักวิจัย (Research Cluster)  และทุนสงเสริมโครงการวิจัยมุง
เปาหมายเพื่อใหมีงานวิจัยทําอยางตอเน่ือง อีกทั้งมีการสงเสริมนักวิจัยใหเสนอโครงการ
ขอรับทุนจากแหลงทุนภายนอกทั้งในและตางประเทศ  นับวาเปนการสรางบันไดเพื่อ
ความกาวหนาในอาชีพของนักวิจัย มีระบบใหคาตอบแทนนักวิจัยที่เหมาะสม และนอกจากนี้มี
การจัดตั้งรางวัลผลงานวัยที่ไดรับการตีพิมพ รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลสาขาการวิจัย รางวัล
มหาวิทยาลัยมหิดล – บี บราวน เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่สรางผลงานดีเดน 
สนับสนุน และสรรหานักวิจัยเขารับรางวัลนักวิจัยและรางวัลผลงานวิจัยจากหนวยงาน
ภายนอกทั้งในและตางประเทศ นอกจากนี้ในป 2551 มหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานวิจัยที่
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ไดรับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ รวม 48 รางวัล (จําแนกเปนรางวัลระดับนานาชาติ 
จํานวน 10 รางวัล รางวัลระดับชาติ จํานวน 31 รางวัล รางวัลระดับสถาบัน จํานวน 7 
รางวัล (เอกสารอางอิงหมายเลข 5)  และมีการยกยองผูมีผลงานดีเดนโดยมีการจัดงาน
มอบเกียรติบัตรมหิดลแพทยากร ที่จัดในวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล (วันที่ 2 
มีนาคม ของทุกป) 

 

4.1.6 มีการสรางทีมวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับสากล 
 มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหมีกลุมนักวิจัยที่เขมแข็งนําไปสูการตั้ง research Cluster หรือ 
Center of Excellence โดยมหาวิทยาลัยมีทุนสงเสริมการสรางกลุมวิจัย (Research 
Cluster) โดยมีวัตถุประสงคใหอาจารย/นักวิจัย ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาตาง ๆ มารวม
กันทํางานวิจัยแบบที่มีจุดมุงหมายเดียวกัน (Goal-Oriented) เพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพในระดับสากลใหมีจํานวนมากขึ้น รวมถึงสรางผลงานวิจัยที่เกิดจากการบูรณาการ
เปนสาขาใหม เกิดการสรางนักวิจัยรุนใหม เพ่ือสานตอการทํางานอยางตอเนื่องที่ครบวงจร 
เกิดเครือขายงานวิชาการในแนวราบที่เขมแขง  เชื่อมโยงระหวางคณะ/สถาบันใน
มหาวิทยาลัยไปสูการเปนสถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นเลิศ เปนผูนําในการสรางสุขภาวะ
แกสังคม เพ่ือพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัย  
 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังสนับสนุน และมีการรวมใหทุนกับสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) และสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหทุนศาสตราจารยวิจัย
ดีเดนเพ่ือสรางทีมวิจัยผลิตผลงานวิจัยสูระดับสากล โดยมีวัตถุประสงค 1) สามารถพัฒนา
งานวิจัยอยางตอเน่ือง 2) ผลิตองคความรูซ่ึงจะสงผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในทาง
วิชาการ และ/หรือสามารถนําไปพัฒนาตอยอด หรือกอประโยชนในเชิงปฏิบัติ อันรวมถึง
ประโยชนเชิงพาณิชย เชิงสาธารณะ และเชิงนโยบาย 3) สรางความเขมแข็งในดานการวิจัย
ใหแกสถาบันตนสังกัด 4) สรางนักวิจัยรุนใหม และ/หรือผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่
มีคุณภาพ และ 5) สรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัยทั้งในระดับชาติ และ/หรือใน
ระดับนานาชาติ อันรวมถึงความรวมมือในลักษณะสหวิทยาการ [เอกสารอางอิงหมายเลข 
6] 

4.2  มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยไดมีการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยในวงการ

วิชาการและการนําไปใชประโยชน มีการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก
งานวิจัยที่เชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน โดยพัฒนาใหมีขอมูลสารสนเทศและความรู
จากงานวิจัยลงใน Website มีการสรางเครือขายการประชาสัมพันธ ผลงานวิจัยของทุกสวนงาน
เพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งระบบ Internet และ Intranet มี
ระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกหนวยงานเพื่อการนํา
ผลงานไปใชประโยชนอยางสูงสุด 
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4.2.1 มีการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคในวงการวิชาการทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยมหิดลสนับสนนุการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคในวงวิชาการ 
โดยเปดโอกาสใหคณาจารย นักวิจัย และนักศึกษาของทุกสวนงานเขารวมแสดงผลงานและ
จัดนิทรรศการทั้งระดับชาตแิละนานาชาติรวมกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งในประเทศและตาง 
ประเทศ ไดแก การรวมจัดแสดงนิทรรศการ Thailand Research Expo 2008 ,  งาน Bio 
Asia 2008 , งานประชุมวชิาการประเพณี 4 สถาบัน (มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กองทัพเรือ) ฯลฯ 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการใหทุนอุดหนุนในการพัฒนาบุคลากรไปเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ณ ตางประเทศ  เพ่ือสงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการสราง
ผลงานทางวิชาการใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล และสนับสนุนใหมีการเผยแพร
ผลงานวิจัยสูสาธารณชนและสังคมโลก [เอกสารอางอิงหมายเลข 7] 

 

4.2.2 มีระบบรวบรวม  คัดสรร  วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่เชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน 

มหาวิทยาลัยมีการรวบรวมผลงานวิจัย โดยรวมบทคัดยองานวิจัยประจําทุกป และมี
การสืบคนขอมูลผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
อยูในฐานขอมูลสากล มีการปรับปรุงขอมูลความรูจากงานวิจัยโดยมีขอมูลเผยแพร
ผลงานวิจัยปรากฏในเว็บไซตของทุกสวนงาน และมีการพัฒนาความรูจากงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่เชื่อถือได และรวดเร็วเปนปจจุบันทันตอการใชประโยชนโดยเผยแพรลงใน
เว็บไซต (Internet) ของมหาวิทยาลัยและของทุกสวนงานเพื่อใหความรูสูสาธารณชน 

 

4.2.3 มีเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังนักวิชาการ นักศึกษา และ
ชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดลสนับสนุนใหหนวยงานตางๆ มีการจัดตั้งกลุมวิจัย เพ่ือสราง
เครือขายงานวิจัยใหเขมแข็ง ไดแก เครือขาย Molecular Medicine  เครือขายวิจัยโรคธาลัส
ซีเมีย  เครือขายวิจัยโรคเขตรอน SEMEO-TROPMED Network เครือขายการเฝาระวังการ
เปลี่ยนแปลงของเชื้อไวรัสไขหวัดนก (TAIMNET) ฯลฯ  เพ่ือพัฒนาความเปนเลิศทาง
วิชาการ ซ่ึงมีการประชุมระหวางนักวิชาการ นักศึกษาและชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย
รวมกันและมีการจัดประชุมวิชาการและเผยแพรผลงานในที่ประชุมระดับนานาชาติ และ
คณะวิทยาศาสตรมีการตั้งกลุมวิจัย เชน เครือขายวิจัยดานโรคกุง  เครือขายวิจัยดาน
แคลเซียมและกระดูก (COCAB) โดยสนับสนุนใหอาจารย/นักวิจัย ที่มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาตางๆ มารวมกันทํางานวิจัยแบบที่มีจุดมุงหมายเดียวกัน (Goal-Oriented) เพ่ือ
ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสากลใหมีจํานวนมากขึ้น รวมถึงสรางผลงานวิจัยที่เกิด
จากการบูรณาการเปนสาขาใหม เกิดการสรางนักวิจัยรุนใหม เพ่ือสานตอการทํางานอยาง
ตอเน่ืองที่ครบวงจร เกิดเครือขายงานวิชาการในแนวราบที่เขมแข็ง เชื่อมโยงระหวางคณะ/
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สถาบันในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและตางประเทศ เพ่ือเพ่ิม
อํานาจตอรองในการแสวงหาทุนวิจัย และความสามารถถายทอดเทคโนโลยีสูภาครัฐ 
ภาคเอกชน /ชุมชนและภาคอุ ตสาหกรรมอันจะนํ ามหาวิทยาลั ย ไปสู ก าร เปน
สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นเลิศ รายละเอียดสามารถดูไดใน Internet 

 

4.2.4 มีกลไกในการสงเสริมสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอก
สถาบันทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศในการนําผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคไปใชประโยชน 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีนักวิจัยจํานวนมากที่มีศักยภาพสูงและความพรอมในดานการ
วิ จัย และใหความสําคัญตอการสร างเครือข ายงานวิ จัย โดยมีกองวิ เทศสัมพันธ      
กองกฎหมาย ศูนยบริหารทรัพยสินทางปญญา สวนกองบริหารงานวิจัยประสานงานในการ
เชื่อมโยงกับงานวิจัยในสถาบันตางๆ ทั้งในและตางประเทศ จึงมีการสรางเครือขายความ
รวมมือและการทํางานรวมกันโดยใชทรัพยากรรวมกัน เพ่ือกอใหเกิดผลประโยชนตอ
สวนรวม ดังน้ี 

เครือขายและความรวมมือภายในประเทศ : เปนความรวมมือระหวางนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมหิดลกับองคกรภายในประเทศ และนักวิจัยในชุมชน นําผลการวิจัยมาใช
ประโยชนตอชาติ ภายในชุมชน และสังคม เครือขายดังกลาวไดแก 
1) เครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน 
2) เครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง 
3) เครือขายการวิจัยบูรณาการลุมนํ้าทาจีน-แมกลอง    
4) เครือขายหนวยปฏิบัติการเทคโนโลยี ชีวภาพทางการแพทย มุงเนนงานวิจัย 3 ดาน  คือ 

4.1) งานวิจัยดานโรคไขเลือดออก  
4.2)  งานวิจัยดานโรคพันธุกรรมของมนุษย  
4.3) งานวิจัยพ้ืนฐานทางดานภูมิคุมกันวิทยา  

5) โครงการความรวมมือการวิจัยพัฒนาสายพันธุกุงกุลาดํา  
6) หนวยวิจัยโครงสรางและการทํางานของโปรตีน (Center for Protein Structure and 

Function (CPSF))  
7) หนวยเทคโนโลยีเฉพาะทาง (ยางและเทคโนโลยี) 
8) เครือขายวิจัยแคลเซียมและกระดูก (Consortium for Calcium and Bone Research 

(COCAB))  
9) เครือขายนาโนเทคโนโลยี , ชีววิทยา , Bio medicine , Bio informatic ฯลฯ 
10) เครือขายวิจัยประยุกตทางเทคโนโลยีหุนยนตและชีวการแพทย (MTEC  Applied 

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

11) เครือขายกิจกรรมฝกงานเทคโนโลยีสะอาด  
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12) โครงการความรวมมือพัฒนาวิชาการ วิจัย และบริการดานสุขภาพสัตวปาเพื่อการ
อนุรักษ 

13) โครงการศึกษาลักษณะพันธุกรรม ประชากร และสถานภาพถิ่นที่อยูอาศัยของนกเงือก
ในพ้ืนที่ผืนปา และหยอมปาในประเทศไทย  

14) เครือขายการพัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรค KOI Herpes Virus ในปลา 
15) โครงการบัณฑิตศึกษา ฝกอบรมและวิจัยดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และการบริหาร

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

16) เครือขายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตรและสาขาที่เกี่ยวของ (Thai PHEIN)  
17) เครือขายการวิจัยทางการพยาบาล  
18) ศูนยกลางศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทย (ศศภท.)  
19) ความรวมมือในการดําเนินการควบคุมและปองกันการแพรกระจายโรคไขหวัดนกใน

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

Interface  
21) เครือขายการเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงของเชื้อไวรัสไขหวัดนก (Establishment of 

Thai Avian Influenza Monitoring Network -TAIMNET)  
22) ความรวมมือการวิจัยพัฒนาการใชประโยชนเซลลตนกําเนิด 
23) โครงการความรวมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร  (AFRIMS)  
24) เครือขาย “ศูนยประสานงานเครือขายงานวิจัยดานการบริหารจัดการโซคุณคาและโลจิสติกส

ในประเทศไทย  
25) เครือขายการวิจัยและพัฒนาการจัดการสาธารณสุขทองถิ่น (ดานการสรางเสริมสุขภาพ

และพัฒนาการมีสวนรวมทางสุขภาพ)  
26) โครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยมหิดลกับมูลนิธิแมฟาหลวงในพระบรม

ราชูปถัมภ  
27) เครือขายการวิจัยบูรณาการเชิงพ้ืนที่เพ่ือสรางสุขภาวะผูสูงอายุ 80 ป ขึ้นไปหรือที่

เรียกวา SRIT (Salaya Research Institute Task Force)  
28) เครือขาย Mahidol Elderly Research Taskforce (MERIT)  
29) เครือขายสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอมไทย  
30) โครงการวิจัยบูรณาการเชิงพ้ืนที่เพ่ือแกปญหาความยากจนอยางมีสวนรวมในภูมิภาค

ตะวันตก  
31) เครือขายการวิจัยบูรณาการในลักษณะ Location Special Knowledge  เร่ืองการขยาย

ผลนโยบายเพื่อการพัฒนาเด็กดอยโอกาส  

เครือขายและความรวมมือกับตางประเทศ  : เปนความรวมมือระหวางนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมหิดลกับองคกรภายนอกประเทศ  เครือขายและความรวมมือดังกลาวไดแก 
1) Asian Network for Clinical Laboratory Standardization and Harmonization   
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2) โครงการ Asian Core Program ภายใตโครงการ Establishment of a Collaborative 
Research and Education Center for Hematologic Disorders in Asia โดยคณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล รวมกับ Kyushu University Japan 

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  
 

4.2.5 มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการ
คุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ  หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของ
ผลงาน 

มหาวิทยาลัยมหิดลโดยศูนยบริหารทรัพยสินทางปญญา เปนหนวยงานที่สงเสริมการ
นําผลผลิตงานวิจัยที่มีนวัตกรรมในลักษณะสิ่งประดิษฐ ผลิตภัณฑ และกระบวนการใหม
จากการวิจัยพัฒนาและวิเคราะหความเปนไปไดทางเชิงพาณิชยเพ่ือถายทอดไปสูภาคผลิต
ใหเกิดผลเชิงพาณิชย และนําสิทธิประโยชนสวนที่พึงไดกลับสูงานวิจัยเพ่ือพัฒนาวิชาการ
ในมหาวิทยาลัยตอไป       โดยในปการศึกษา 2551 มีผลงานที่ไดรับการจดทะเบียนหรือ
รับรองดานทรัพยสินทางปญญา จํานวนรวมทั้งสิ้น 16 เร่ือง จําแนกเปนสิทธิบัตร 1 เรื่อง  
อนุสิทธิบัตร 10 เรื่อง ลิขสิทธิ์ 5 เรื่อง (ที่ไดรับหนังสือรับรองแลว)  

4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา 

มหาวิทยาลัยเห็นความจําเปนในการจัดสรรทรัพยากรดานเงินทุนวิจัย (เงินงบประมาณและ
เงินรายไดของมหาวิทยาลัย)  ในป 2551 ไดมีการจัดสรรเงินทุนจํานวน 1,509 โครงการ รวมเปน
เงินเพ่ืองานวิจัยโครงการตางๆ ทั้งสิ้นประมาณ 1,327 ลานบาท โดยจําแนกเงินทุนวิจัยตามแหลง
เงินทุน ดังน้ี (เอกสารอางอิงหมายเลข 8) 

1. เงินงบประมาณ จํานวน 104 โครงการ  วงเงิน 207,851,900 บาท   
2. เงินรายไดมหาวิทยาลัย จํานวน 329 โครงการ  วงเงิน 48,498,968 บาท  
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3. เงินทุนจากหนวยงานภายนอก จํานวน 887 โครงการ วงเงิน 760,367,559 บาท (ใน
ประเทศ) 

4. เงินทุนตางประเทศ จํานวน 80 โครงการ วงเงิน 144,952,384 บาท 
5. นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีโครงการวิจัยที่ผานศูนยพัฒนาปญญาคม จํานวน 109 

โครงการ  โดยไดรับเงินสนับสนุนโครงการวิจัย 165,520,315 บาท  
เม่ือคิดคาเฉลี่ยของเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในมหาวิทยาลยัตอ 

อาจารยประจําและนักวิจัย (ไมนับรวมอาจารยและนักวิจัยผูที่ลาศึกษาตอ) จํานวน 3,389 คน 
เปนเงิน 1,327,191,126/3,389  = 391,617.33 บาทตออาจารยประจําและนักวิจัย 1 คน 

 

4.4  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชน ทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ
ตอจํานวนอาจารยประจํา 

ในป 2551  มหาวิทยาลัยมหิดลมีผลการดําเนินงานดานงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพร หรือนําไปใชประโยชน ทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ โดยไมนับชิ้นงานซ้ํา   มีจํานวน 
1,836 เรื่อง และมีงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญา ไดแก สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์  จํานวน 16 เร่ือง  รวมทั้งหมด 1,852 เร่ือง คิด
เปนรอยละ 54.82  ของจํานวนอาจารยและนักวิจัยทั้งหมด 3,437 คน  ทั้งนี้สําหรับรายละเอียด
ผลงานของงานวิจัยและงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัยมหิดล มีดังน้ี 

• งานวิจัยและงานสรางสรรคของอาจารยประจํา ของมหาวิทยาลัยตีพิมพเผยแพร จํานวน 
1,836 เรื่อง  

 จํานวนผลงานงานวิจัยของอาจารยประจํา ของมหาวิทยาลัยที่ไดรับการตีพิมพ       
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 1,457 เรื่อง  

 จํานวนผลงานงานวิจัยของอาจารยประจํา ของมหาวิทยาลัยที่ไดรับการตีพิมพ       
ในวารสารวิชาการระดับชาติ จํานวน 379 เรื่อง 

• งานวิจัยที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร ที่ไดรับสิทธิแลว
จํานวน 16 เร่ือง จําแนกเปนผลงานที่ยื่นจดทะเบียนและไดรับสิทธิบัตรแลว จํานวน 1 เรื่อง  
อนุสิทธิบัตรจํานวน 10 เรื่อง  โดยมีรายละเอียดของผลงาน (เอกสารอางอิงหมายเลข 9) 

สิทธิบัตร 
ลําดับ
ท่ี ชื่อผลงาน ผูประดิษฐ สังกัด 

วันท่ีออก
สิทธิบัตร 

เลขท่ี
สิทธิบัตร 

1 แบบพับซองบรรจุ ผศ.รวิน  ระวิวงศ EG 11 มี.ค.52 25598 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

อนุสิทธิบัตร 
ลําดับ
ท่ี ชื่อผลงาน ผูประดิษฐ สังกัด 

วันท่ีออก 
อนุ

สิทธิบัตร 

เลขที่  
อนุ

สิทธิบัตร 

1 มารการีนและกรรมวิธีการผลิต รศ.วิสิฐ จะวะสิต NU 10 มิ.ย.51 4267 
2 สูตรน้ํามันพืชทอดกรอบและ

กรรมวิธีการผลิต 
รศ.วิสิฐ จะวะสิต NU 10 มิ.ย.51 4266 

3 อุปกรณสําหรับแขวนขวด นางสุดารัตน ปรากฏชื่อ SI 14 ส.ค.51 4411 
4 รถลางทองฉุกเฉิน รศ.สุดาพรรณ ธัญจิรา RA 14 ส.ค.51 4410 
5 ภาชนะบรรจุยาพรอมใช น.ส.จุรีพร เกษแกว RA 14 ส.ค.51 4416 
6 ชุดสารเด็กซแทรนสําหรับ

ตรวจระบบตอมน้ําเหลือง 
น.ส.พุทธิพร เชื้อพลายเวช RA 30 ต.ค.51 4555 

7 ดวงตาเทียมเพ่ือการแตงศพ นายนัปติ แสงโสภิต RA 12 ธ.ค.51 4660 
8 ผารัดตัวผูปวยสําหรับทํา

การช็อคไฟฟา (Siriwan’s 
drape) 

รศ.ศิริวรรณ  จิรศิริธรรม RA 11 มี.ค.52 4775 

9 เตียงสําหรับการตรวจดวย
คล่ืนเสียงความถี่สูง 

ผศ.เดโช จักราพาณิชกุล SI 20 มิ.ย.52 4793 

10 เกาอี้นั่งที่สามารถปรับใหผู
นั่งเปล่ียนจากทานั่งเปนทา
ยืนได 

รศ.ดร.ชลเวช  ชวศิริ SI 21 พ.ค. 
52 

4870 

 

นอกจากนี้แลวมหาวิทยาลัยยังมีผลงานลิขสิทธิ์ที่ไดรับหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์แลว 
จํานวน 5 เรื่อง โดยมีรายละเอียดของผลงาน ดังน้ี 

ลิขสิทธ์ิ 
ลําดับ
ท่ี 

ชื่อผลงาน ผูประดิษฐหลัก สังกัด วันท่ีหนังสือ
รับรอง 

1 รูปแบบหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารผานกระบวนการถาย
โอนความหมายในฐานะ
ภาษาตางประเทศสําหรับคนไทย 

อ.ดร.วีร  ระวัง   
 

SH 10 มิ.ย. 51 

2 การตรวจศีรษะและคอ อ.พิชญา  ทองโพธิ์   
 

RA 8 ต.ค. 51 

3 โปรแกรมประมวลผลสอบรวบยอด 
คณะพยาบาลศาสตร 

อ.วรวรรณ  วาณิชยเจริญชัย   
 

NS 13 ม.ค. 52 

4 แบบทดสอบการติดเกม : Game 
Addiction Screening Test 
(GAST)) 

ผศ.นพ.ชาญวิทย  พรนภดล   
 

SI 
และสถาบัน

สุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุน  

ราชนครินทร 

13 ม.ค. 52 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อผลงาน ผูประดิษฐหลัก สังกัด วันท่ีหนังสือ
รับรอง 

5 Body Link : กลไกการเกิด
โรคเบาหวาน 

รศ.อัจฉรา  เปรื่องเวทย   
 

NS 28 ม.ค. 52 

 
หมายเหตุ  ความหมายของ สังกัด 

EG =  คณะวิศวกรรมศาสตร SI =  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
RA =  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี SH =  คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
NU =  สถาบันวิจัยโภชนาการ  

 
4.5  รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือใน

ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 
ในป 2551 มีจํานวนบทความวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล

ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับนานาชาติ จํานวน 5,601 
บทความ ถูกอางอิง 18,079 ครั้ง (ขอมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2552)  คิดเปนรอยละ 155.67 ของ
อาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด จํานวน 3,598 คน    

 
 

วิเคราะหผลการประเมิน   
  

  จุดเดน/จุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยมหิดลเปนสถาบันการศึกษาที่มีความหลากหลายทางวิชาการหลายสาขา ซ่ึงมี
บุคลากรตําแหนงอาจารยและนักวิจัย จํานวนมากกวา 3,500 คนที่มีศักยภาพสูงในการวิจัย 
เปนที่ยอมรับในสากล สงผลใหมีจํานวนผลงานวิจัยเปนจํานวนมาก ทั้งงานวิจัยเพ่ือสรางองค
ความรูใหม และงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีสูสังคม 

2.  มีกลไกในการสนับสนุนนักวิจัยใหมีงานวิจัยอยางตอเน่ือง โดยมีทุนสนับสนุนการวิจัยประเภท
ตางๆ เปนจํานวนมาก จากเงินงบประมาณแผนดิน ประเภทการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูและ
ประเภทการวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี  เงินรายไดมหาวิทยาลัย  (มีทุน 7 ประเภท) 
นอกจากนี้ยังมีเงินรายไดจากสวนงาน และสงเสริมใหนักวิจัยขอทุนจากแหลงทุนภายนอกทั้ง
ในและตางประเทศ  และมีสิ่งเอ้ืออํานวยความสะดวก ไดแก ครุภัณฑทางวิทยาศาสตร และ
หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรจํานวนมาก มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และหองสมุดที่
ทันสมัย เปนตน 

3. มีการสรางเครือขายงานวิจัยอยางกวางขวางทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติ ซ่ึงเปนการ
ขยายความรวมมือและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมีความตอเน่ืองในการวิจัย  อีกทั้งเปนการ
พัฒนาฝมือการทํางานวิจัยในระดับสูงทัดเทียมนานาชาติ 

4. งานวิจัยมีคุณภาพสูง  ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลสากล เปน
จํานวนมากถึง 1,457 เร่ือง แสดงใหเห็นถึงคุณภาพของงานวิจัย และนักวิจัยมีศักยภาพเปนที่
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ยอมรับในระดับสากล มีการเผยแพรผลงานวิจัยสูสังคมโลก เพ่ือนําไปใชเปนประโยชนในวง
วิชาการ โดยไดรับการอางอิงทางวิชาการเปนจํานวนมาก 

5.  มีงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาเปนจํานวนมาก 
6. หลายหนวยงานในมหาวิทยาลัยมีงานวิจัยเปนวัฒนธรรมองคกร  และมีหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

เพ่ือสรางนักวิจัยรุนใหม และมีบุคลากรที่เปนนักวิจัยดีเดน ไดรับรางวัลทั้งระดับนานาชาติและ
ระดับชาติ ซ่ึงเปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษาและนักวิชาการในมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา
ตนเองใหมีคุณภาพและเปนแบบอยางที่ดีในอนาคต  อีกทั้งยังสรางชื่อเสียงใหกับสถาบันและ
ประเทศชาติ 

7. มีการสงเสริมการสรางนักวิจัยใหมีคุณธรรม จริยธรรมใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล ไดแก 
การสรางจริยธรรมการวิจัยในคน ในสัตวทดลอง และคํานึงถึงความปลอดภัยในดานชีวภาพ 
ดานเคมี ดานรังสี ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทางดานสิ่งแวดลอม โดยมีการกําหนด
นโยบายการวิจัยในคนและในสัตวทดลอง  และนโยบายดานความปลอดภัยอยางชัดเจน    และ
ใหนักวิจัยปฏิบัติตามขอกําหนดของสากล 

8. มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยเอ้ืออํานวยตอการคนหาความรูที่กวางขวางเพื่อ
สรางงานวิจัยที่มีนวัตกรรมและสะดวกในการสื่อสารประสานงานในหมูนักวิจัย 

9.  มีการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซตที่กาวหนามาก รวดเร็ว และเปนปจจุบันจนไดรับการจัดอันดับที่
สูงเปนอันดับที่ 4 ของประเทศ และลําดับที่ 6 ของ South East Asia 

 

 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.  มหาวิทยาลัยจะพัฒนาระบบการบริหารทรัพยสินทางปญญาเพ่ือนําผลผลิตงานวิจัยไปใช
ประโยชนอยางจริงจังและสรางความรวมมือกับภาคเอกชนใหมากขึ้นเพ่ือนําผลผลิตงานวิจัย
สูเชิงพาณิชย 

6. มหาวิทยาลัยจะสงเสริมใหมีการเผยแพรผลงานวิจัย การจัดการความรูจากงานวิจัยสู
สาธารณชนใหมากขึ้น 

7. มหาวิทยาลัยจะพัฒนาการจัดทําฐานขอมูลงานวิจัยที่เปนระบบเดียวกัน 
8. มหาวิทยาลัยจะเนนความสําคัญในการสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในทุก

สวนงานใหเพ่ิมพูนความรูในดานการบริหารงานวิจัย (การดูแลการเบิกจายเงินทุน  การ
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ติดตามผลการดําเนินงาน  และจัดเก็บบันทึกขอมูล รวมถึงการประสานงานกับแหลงทุน
ตางๆ ฯลฯ) และการสืบคนขอมูลผลงานวิจัยในฐานขอมูลสากลไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อ
เปนขอมูลในการบริหารงานวิจัยของทุกสวนงาน 
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