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* รายละเอียดเกณฑการประเมิน อยูที่ภาคผนวก “เกณฑการประเมินรายตัวบงชี้ของ สกอ. 

 
 

 องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

เกณฑการประเมิน * 
ตัวบงชี้ 

1 2 3 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

คะแนน 
การประเมิน 

(ตามเกณฑ สกอ.) 
4.1 มีการพัฒนาระบบและ
กลไกในการสนับสนุนการ
ผ ลิ ต ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สรางสรรค 

 มีการดําเนินการ  
  ไมครบ 3 ขอ 

 มีการดําเนินการ  
  3 -  4 ขอ  

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

3 

4.2 มีระบบบริหารจัดการ
ความรูจากงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

 มีการดําเนินการ  
   ไมครบ 3 ขอ 

 มีการดําเนินการ  
  3 -  4 ขอ  

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 

3 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัย
แล ะ ง านสร า ง ส ร รค จ าก
ภายในและภายนอกสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจํา 

อยูระหวาง 1 - 
54,999 บาท 

55,000-79,999 
บาท 

>=80,000 บาท 427,446.20 
บาท 

3 

4.4 ร อ ยล ะขอ ง ง านวิ จั ย  
และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพร ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพย สินทางปญญาหรือ  
หรื อ นํ า ไ ป ใ ช ป ร ะ โ ย ชน  
ทั้งในระดับชาติ และในระดับ
นานาชาติตอจํานวนอาจารย
ประจํา 

  รอยละ 1  -      
รอยละ 29 

 

รอยละ 30 -    
รอยละ 39 

 

 มากกวาหรือ 
เทากับรอยละ 40 

55.91 3 

4.5 รอยละของบทความวิจัย
ที่ไดรับการอางอิง (Citation)  
ใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ 

รอยละ 1 -       
รอยละ 14 

 

รอยละ 15 -     
รอยละ 19 

  มากกวาหรือ 
เทากับรอยละ 20 

20.20 3 
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ตามที่ มหาวิทยาลัยมหิดลไดประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือวันที่ 17 ตุลาคม   
พ.ศ.2550 มีการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารมหาวิทยาลัย จากสวนราชการมาเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงวาระการดํารงตําแหนงของผูบริหารชุดใหม ตั้งแตวันที่ 9 
ธันวาคม 2550 โดยมีศาสตราจารยคลินิก นายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร เปนอธิการบดี  และได
แตงตั้งศาสตราจารย ดร.ศันสนีย ไชยโรจน ดํารงตําแหนง รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิชาการ เพ่ือทํา
หนาที่กํากับดูแลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ใหสอดคลองกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  ที่มุงม่ัน
จะเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก รวมถึงเปนมหาวิทยาลัยวิจัย (Research Intensive University)   ฝาย
วิจัยจึงไดมีการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารงาน  มีการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย     โดย
มหาวิทยาลัยมหิดลไดใหความสําคัญ เรื่องการวิจัยเปนยุทธศาสตรอันดับหน่ึง ซ่ึงกองบริหารงานวิจัยได
จัดทํานโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย จากการจัดประชุมระดมสมองของผูบริหารระดับสวนงาน 
นักวิจัย และผูเกี่ยวของทุกสวนงาน ดังน้ี 

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

2) การประชุมผูบริหารทุกสวนงานและนักวิจัย ผูมีสวนไดสวนเสีย เม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม 
2551          

3) การนํากรอบนโยบาย ทิศทางการพัฒนาดานการวิจัย เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
เม่ือวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 ซ่ึงไดมีการเผยแพรสื่อสารไปยังทุกสวนงานทั้งระดับบริหาร
และระดับปฏิบัติการ และอีกทั้งไดเผยแพรในเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 

รายละเอียดนโยบายและกลยุทธการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล มีดังน้ี  เอกสารอางอิงหมายเลข 4(1) 
 

 

นโยบายการวิจัย 
1) สงเสริมการสรรหา สรางและรักษานักวิจัยที่มีคุณภาพสูง ใหมีการพัฒนาศักยภาพและทักษะใน

การทําวิจัยอยางตอเน่ือง และใหเกิดการพัฒนาผลผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพในวงวิชาการ 
2) สงเสริมการสรรหา สรางและรักษานักวิจัยที่มีคุณภาพสูง ใหมีการพัฒนาศักยภาพและทักษะใน

การทําวิจัยอยางตอเน่ือง และใหเกิดการพัฒนาผลผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพในวงวิชาการ 
3) สงเสริมการสรางสิ่งเอ้ืออํานวยความสะดวก และทรัพยากรตาง ๆ รวมถึงการสรางสิงแวดลอม

และบรรยากาศทางวชิาการเพื่อสนับสนุนงานวิจัยคุณภาพในทุกสาขาวชิาของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

4) สนับสนุนใหเกดิงานวิจัยแบบบูรณาการ โดยสรางทีมนักวิจัยและกระตุนสงเสริมใหเกิด
โครงการวิจัยรวมระหวางคณะ/สถาบัน เพ่ือใหเกิดประโยชนรวมกันอยางสูงสุด 

คําอธิบายและขอมูลเพิ่มเติม
่
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5) สนับสนุนการวิจัยที่สอดคลองกับนโยบายการวิจัยของชาติ และความตองการของแหลงทุน        
ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ไมวาจะเปนภาครัฐ เอกชน หรืออุตสาหกรรม โดยยึด
ม่ันในหลักการเปนมหาวิทยาลัยที่มีอิสระทางวิชาการ 

6) สงเสริมการสรางระบบบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาและกระตุนใหเกิดงานวิจัยเพ่ือสราง
นวัตกรรมและนําไปใชประโยชนเชิงพาณชิย 7) ใหการสนับสนนุทุนวิจัย ใหเกิดประโยชนสูงสุดตามยุทธศาสตร ในการพัฒนาความกาวหนา
ทางดานวิชาการของมหาวิทยาลัย 

8) พัฒนาระบบการสื่อสารและการสงผานขอมูลขาวสารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือ
สงเสริมการเผยแพรผลงาน และนวตักรรมการวิจัยสูสาธารณชน ใหเกิดการนําไปประยุกตใช
ประโยชน 
 

กลยุทธการวิจัย 

1) สราง สรรหา สนับสนุน และคงไวซ่ึงนักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล 
2) สรางศักยภาพการแขงขันดานการวิจัย เพ่ือเปนผูนําในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 
3) สนับสนุนงานวิจัยที่มีความสําคัญ เปนประโยชนตอสังคมไทยและสังคมโลก 
4) นําผลงานวิจัยและนวัตกรรมสูการสรางมูลคา เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ  

และอุตสาหกรรม โดยรวมกับภาครัฐและเอกชน 
5) พัฒนาระบบบริหารจัดการและสิ่งเอ้ืออํานวยตอการวิจัยอยางครบวงจร 
6) สรางคลังความรูและระบบเผยแพรความรูสูสาธารณชนและสากล 

ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยมหิดล มีอาจารยประจํา จํานวน 3,439 คน ลาศึกษาตอ
จํานวน 164 คน อาจารยที่ปฏิบัติงานจริงมี จํานวน 3,275  คน นอกจากอาจารยประจําแลวยังมีนักวิจัย
ที่มีสวนในการทําวิจัยของมหาวิทยาลัยอีก จํานวน 144 คน ลาศึกษาตอจํานวน 14 คน อยูปฏิบัติงาน
จริง จํานวน 130 คน นักปฏิบัติการวิจัย จํานวน 20 คน อยูปฏิบัติงานจริง 20 คน เม่ือรวมอาจารย 
นักวิจัย และนักปฏิบัติการวิจัย แลวมีจํานวน 3,603 คน ลาศึกษาตอจํานวน 178 คน ดังน้ันจํานวน
อาจารย นักวิจัย และนักปฏิบัติการวิจัย ที่ปฏิบัติงานอยูจริงมี 3,425 คน  

สรุปเปนตาราง ดังน้ี  
 

สถานภาพ อาจารยประจํา นักวิจัย นักปฏิบัติการวิจัย รวม 

อยูประจําการ 3,439 144 20 3,603 

ลาศึกษาตอ 164 14 - 178 

คงเหลือ 3,275 130 20 3,425 

(ขอมูลจาก MU-FIS) 
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ในสวนของผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ ซ่ึงมีผลสรุปแสดงในตารางองคประกอบที่ 4 การวิจัย
ขางตนมีขอมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมดังน้ี 

4.1  มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 

มหาวิทยาลัยมหิดล  มีรองอธิการบดีฝายวิจัยและวิชาการ และกองบริหารงานวิจัย สํานักงาน
อธิการบดี เปนผูดูแลและดําเนินการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย         
โดยในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย
และงานสรางสรรค  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ โดยจัดทําขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2551 มี
ประกาศการใหทุนอุดหนุนการวิจัยและหลักเกณฑในการเบิกจายตาง ๆ และประกาศหลักเกณฑและ
อัตราเงินคาธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยและสวนงานที่จัดเก็บจากโครงการวิจัยที่ไดรับ
เงินอุดหนุนจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย และประกาศหลักเกณฑและอัตราการเก็บคาธรรมเนียม
การพิจารณาโครงการเสนอขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน เพ่ือใชในการบริหารงานวิจัย ที่ทําให
เกิดเปน guided decentizationซ่ึงเปนวิธีการควบคุมการปฏิบัติการดานการบริหารงานวิจัยของทุกสวน
งานใหอยูในระบอบเดียวกันและเปนการริเริ่มมาจากฝายวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล มีการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศ (eRIS)   ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ใชประโยชนได
จริง มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน โดยมีการจัดสรรเงินรายไดของสวนงานและของมหาวิทยาลัย และ
การจัดสรรเงินงบประมาณแผนดิน เพ่ือใหทุนสนับสนุน มากถึง 7 ประเภท ดังน้ี [เอกสารอางอิง
หมายเลข 4.1(1)] 

1) ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหม 

2) ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนกลาง  

3) ทุนสนับสนุนนักวิจัยพ่ีเลี้ยง 

4) ทุนสงเสริมโครงการวิจัยมุงเปาหมาย 

5) ทุนสงเสริมโครงการวิจัยรวมทุน 

6) ทุนสนับสนุนการตั้งกลุมวิจัย 

7) ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก 

เพ่ือสรางนักวิจัยรุนใหมและรักษานักวิจัยรุนกลาง และรุนอาวุโส ที่มีคุณภาพ ใหมีความกาวหนา
ทางวิชาชีพและพัฒนาศักยภาพการวิจัยใหสูงขึ้น นอกจากนี้ยังสงเสริมใหนักวิจัยเสนอโครงการขอรับ
ทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกทั้งในและตางประเทศ  มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย  
มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน  มีระบบและ
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กลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิ จัยกับองคกรภายนอก  ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคอุตสาหกรรม  นอกจากนี้ยังมีการสรางกลไกการพิจารณาประเมินผลและติดตามผลงานวิจัย  โดยมี
คณะกรรมการ รวม 29 ชุด [เอกสารอางอิงหมายเลข 4.1(2)]  รวมในกลไกบริหารจัดการดานบริหารทุน
วิจัย ดานจริยธรรมการวิจัยในคน ดานจริยธรรม  ดานความปลอดภัยทางอาชีว อนามัยและสิ่งแวดลอม
ในการทํางาน  ดานรางวัลผลงานวิจัย   อีกทั้งในดานการจัดการสิ่งเอ้ืออํานวยความสะดวกในการวิจัย มี
โครงการจัดตั้งศูนยบริการเครื่องมือกลาง ศาลายา มีการควบคุมคุณภาพโครงการวิจัยใหมีจริยธรรม โดย
มีคณะเยี่ยมสํารวจจริยธรรมการวิจัย และการสรางความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภายนอกทั้งใน
และตางประเทศ เพ่ือสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัยและสรางชื่อเสียง
ใหกับมหาวิทยาลัยเปนที่ยอมรับในระดับโลก   (ซ่ึงรายละเอียดของระบบและกลไกจะอธิบายตอไปในขอ 
4.1.1 - 4.2.5) 

4.1.1 มีระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคที่สงเสริมการบูรณาการและ
สอดคลองไปในแนวเดียวกันกับภารกิจดานอ่ืนของสถาบันเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายตามแผนของสถาบันและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 

มหาวิทยาลัยไดมีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค  ที่สงเสริมการบูร
ณาการและสอดคลองไปในแนวเดียวกับภารกิจการพัฒนาการเรียนการสอน การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายตามแผนของมหาวิทยาลัย  สงเสริมใหมีการวิจัยในทุกศาสตร/สาขาที่มหาวิทยาลัยมี
ศักยภาพ และสงเสริมโครงการวิจัยแบบบูรณาการ ขามศาสตรและเปนสหสถาบัน สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ โดยเนนผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่นําไปใชประโยชนไดจริงอยาง
คุมคา  โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการ ดังน้ี  

1) แต ง ตั้ งคณะกร รมกา รน โ ยบายแล ะยุ ท ธศ าสตร ก า ร วิ จั ย ขอ ง
มหาวิทยาลัยมหิดล (Research Steering Committee) ซ่ึงประกอบดวย
ผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิจากองคกรเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งผูแทน
จากแหลงทุน และผูบริหารสถาบันตาง ๆ จากภายนอก เพ่ือทําหนาที่พิจารณา
กําหนดนโยบาย กลยุทธ และยุทธศาสตร ทิศทางการพัฒนาดานการวิจัย และ
กรอบการดําเนินงานบริหารจัดการทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ มี
ความกาวหนาทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ  

2) มีการปรับวิธีการจัดสรรเงินทุนวิจัยประเภทเงินงบประมาณแผนดิน โดยใช
หลักการ PBRF และการจัดการผลงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ ดําเนินการปรับวิธี
จัดสรรเงินทุนวิจัยประเภทเงินงบประมาณแผนดิน โดยใชหลักการ Performance-

based Research Funding (PBRF) และการติดตามผลงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
แตเดิมมหาวิทยาลัยมีการจัดสรรเงินงบประมาณโดยไมมีหลักการชัดเจน ขึ้นอยู
กับคุณภาพทางวิชาการของโครงการ(Merit) และปริมาณโครงการวิจัยที่เสนอขอ
ตั้งงบประมาณ ดังน้ันในวาระของอธิการบดีปจจุบันนี้  ฝายวิจัยไดดําเนินการวาง
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หลักเกณฑการจัดสรรที่นอกจากการพิจารณาคุณภาพทางวิชาการแลว ไดมีการ
ใชหลักการ PBRF ซ่ึงพิจารณาจากศักยภาพและผลงานของสวนงานนํามาจัดสรร
เงินทุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผนดินใหกับสวนงาน โดยพิจารณาใหนํ้าหนัก
จากขอมูล 4 สวน คือ จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation Index) 20%  
จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 30%  จํานวนเงินทุนวิจัยที่ไดรับ 10%   
จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ 40% เพ่ือนํามาประกอบการจัดสรรเงินทุนใหแกสวน
งานที่เสนอโครงการวิจัยมาขอตั้งงบประมาณประจําป 

3) มีการติดตามและประเมินผลงานวิจัย โดยแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
โครงการวิจัยและติดตามประเมินผลโครงการที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงิน
งบประมาณแผนดิน ประกอบดวย อธิการบดี เปนที่ปรึกษา  รองอธิการบดีฝาย
วิ จัยและวิชาการ เปนประธาน   และมีผูแทนจากคณะ /สถาบันในสังกัด
มหาวิทยาลัยมหิดลในสาขาตาง  ๆ  เปนกรรมการ   ทําหนาที่ พิจารณา
โครงการวิจัยที่สมควรไดรับทุนประเภทเงินงบประมาณแผนดิน และติดตามผล
การดําเนินงานของโครงการ ซ่ึงแตเดิมมหาวิทยาลัยมหิดลไมมีการติดตาม
ผลงานวิจัยที่เปนระบบเครงครัด  ประกอบกับนักวิจัยที่ไดรับทุนจะไดรับเงิน 
100% ไปกอน 

 

จากการปรับการบริหารจัดการครั้งน้ี  กองบริหารงานวิจัยจึงจัดใหมีระบบการทําสญัญา
รับทุนระหวางมหาวิทยาลัยกับนักวิจัย  โดยใหนักวิจัยสงรายงานความกาวหนาเปนระยะ  และมี
การเบิกจาย เงินแบงเปน 3 งวด คือ  60:30:10 เพ่ือสรางวินัยในการทํางาน และติดตาม
ผลสําเร็จของโครงการวิจัยอยางเปนระบบและมีผลสัมฤทธิ์มากขึ้น  

 
ในป 2552 มหาวิทยาลัยมหิดล ไดรับคัดเลือกเปน 1 ใน 9 มหาวิทยาลัย ที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ยกยองเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ และไดมีการเสนอ
โครงการวิจัยแบบบูรณาการ ซึ่งจะสงผลใหนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมีการทํางานรวมกันแบบ
บูรณาการขามศาสตรและขามสถาบัน โดยมีศูนยวิจัย (Research Centers)  5 ศูนย และกลุม
วิจัย (Research Clusters) 4 กลุม ที่สรางความเขมแข็งในสาขาตาง ๆ ดังน้ี  

 

Research Centers 
1. Center for Emerging and Neglected Diseases Research 
2. Center for Research in Complex Systems Sciences 
3. Center for Thalassemia Research 
4. Center for Aquatic Animals Research 
5. Center for Biopharmaceutical Development and Innovative Therapy 
 
 
 



 7 

Research Clusters 
1. คลัสเตอรการวิจัยดานโรคหัวใจ หลอดเลอืดและเมแทบอลลิซึม 
2. คลัสเตอรการวิจัยดาน นวัตกรรมการวิจัยดานสังคม การศึกษา สิง่แวดลอมตอสุขภาวะ

ของประชาชน 
3. คลัสเตอรการวิจัยดานระบบโลจิสติกสเพ่ือการยกระดับการใหบรกิารสุขภาพและอนามัย

ของประเทศไทย 
4. คลัสเตอรการวิจัยดานดนตรีบําบัด (Music Therapy) 

 

คณะกรรมการบริหารจัดการดานบริหารทุนวิจัย ไดแก    

1) คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัย  
2) คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยรุนใหม รุนกลาง ของมหาวิทยาลัยมหิดล  
3) คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนสงเสริมโครงการวิจัยมุงเปาหมายโครงการวิจัยรวมทุน

สนับสนุนการตั้งกลุมวิจัย (Research Cluster) และทุนสนับสนุนนักวิจัยพ่ีเลี้ยง 
(Mentorship) ของมหาวิทยาลัยมหิดล  

4) คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย และติดตามประเมินผลงานวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการ
วิจัยจากเงินงบประมาณแผนดินมหาวิทยาลัยมหิดล  

5) คณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก  
6) คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครขอรับทุนศาสตราจารยดีเดนของมหาวิทยาลัยมหิดล 

7) คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินพัฒนาศักยภาพการวิจัย  

8) คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือเสนอขอทุนโครงการ
พัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 

 

ดานจริยธรรม ไดแก 

1) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล ชุด A (ชุดกลาง)   
2) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล ชุด B (ชุดสายสังคมศาสตร) 
3) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล ชุด C (ชุดสายพยาบาลศาสตร) 
4) คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยที่มีการวิจัยในคนแบบเรงดวน  
5) คณะกรรมการทํางานเพื่อกําหนดมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 
6) คณะกรรมการกํากับและดูแลการใชสัตว  
7) คณะกรรมการพิจารณาดานจรรยาบรรณการใชสัตวทดลอง  
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 ดานความปลอดภัย ไดแก 

1) คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยมหิดล 

2) คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ  

3) คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางรังสี  

4) คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางเคมี  

5) คณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 

ดานความรวมมือทางวิจัย ไดแก 

1) คณะกรรมการโครงการความรวมมือทางวิชาการไทย-ญ่ีปุน สาขาวิทยาศาสตรการแพทย และ
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ซ่ึงแตงตั้งโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  

2) คณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
หนวยบัญชาการทหารพัฒนา 

3) คณะทํางานโครงการพื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืช เขื่อนศรีนครินทร จังหวัดกาญจนบุรี 

4) คณะทํางานโครงการพื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืชกองการเกษตรและสหกรณ สํานักงาน
ทหารพัฒนา หนวยบัญชาการทหารพัฒนา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (เขาวัง
เขมร) 

 

ดานอ่ืนๆ ไดแก 

1) คณะกรรมการจัดงาน Thailand Research Expo 2009 
2) คณะทํางานกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาการกระทําผิดทางวินัยและจรรยาบรรณดาน

การวิจัยและวิชาการ 
3) คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและวิชาการสาขามนุษยศาสตร สังคมศาสตร และ ศิลปะศาสตร 
4) คณะกรรมการตัดสินรางวัลผลงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
5) คณะกรรมการบริหารและพัฒนาศูนยเครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 

4.1.2 มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยและงาน
สรางสรรคอยางครบถวนและใชประโยชนไดจริง 

มหาวิทยาลัยมีการกําหนดยุทธศาสตรการวิจัยในกลยุทธที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
และสิ่งเอื้ออํานวยตอการวิจัยอยางครบวงจร โดยมีขอ 5.11 กําหนดไวชัดเจนที่จะพัฒนาระบบ
สารสนเทศระบบฐานขอมูลที่ครบถวนสมบูรณและเปนปจจุบัน    โดยกําหนดกลยุทธ ในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใหเปนระบบฐานขอมูลที่ครบถวนสมบูรณและเปนปจจุบัน  รวมทั้งมี
กระบวนการเผยแพรผลงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ในการนี้มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทํา
ฐานขอมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยกองบริหารงานวิจัยอยูระหวางการดําเนินงานรวมกับ
คณะวิทยาศาสตร และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ในการพัฒนาโปรแกรม
ฐานขอมูลงานวิจัย MU-eRIS (Mahidol University eResearch Information System) รวมทั้ง



 9 

มหาวิทยาลัยไดติดตั้งโปรแกรมระบบสารสนเทศคณะ (Faculty Information System : FIS) ที่
รวบรวมผลงานวิจัยมาเปนฐานขอมูลงานวิจัยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
โดยเริ่มดําเนินการเมื่อตนปงบประมาณ 2550 เปนตนมา นอกจากนี้ไดจัดทําขอมูลสารสนเทศที่
เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยเผยแพรใน Website ระบบ Intranet ของกองบริหารงานวิจัยให
ผูสนใจสืบคนไดทันทีและเปนปจจุบัน 

4.1.3 มีการจัดสรรของทรัพยากรสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคอยางเพียงพอทั้ง
ทรัพยากรการเงิน และทรัพยากรบุคคล แหลงคนควา  หองปฏิบัติการและสิ่ง
อํานวยความสะดวกอื่นๆ  

  มหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดกลยุทธการวิจัย ขอที่ 5  คือการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและสิ่งเอ้ืออํานวยตอการวิจัยอยางครอบวงจร  โดยมีการจัดสรรทุนวิจัยจากเงิน
งบประมาณประจําป โดยในป 2552 มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณแผนดินเปนจํานวน 
222,101,400 บาท ไดมีการจัดสรรใหทุน 150 โครงการ และสนับสนุนใหนักวิจัยเสนอโครงการ
ขอทุนจากหนวยงานภายนอก อีกทั้งไดมีการใหทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย
ประเภทตางๆ  7 ประเภท รวมเปนเงิน 18,542,322 บาท  โดยมีการเปดรับสมัครตลอดทั้งป 
เพื่อเอ้ืออํานวยใหนักวิจัยมีโอกาสไดรับการสนับสนุนมากขึ้น ไดแก [เอกสารอางอิง
หมายเลข 4.1(1)]  
 

1) ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหม  
มีวัตถุประสงค เพ่ือเปดโอกาสใหนักวิจัยรุนใหม ริเริ่มทําวิจัยใหมีผลงานวิจัยเบื้องตน
เพ่ือพัฒนาทักษะ และความสามารถในการวิจัยใหมีศักยภาพสูงขึ้นและสามารถขอทุน
สนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกตอไปได (วงเงินทุนละไมเกิน 200,000 บาท) 

2) ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนกลาง  
มีวัตถุประสงค เพ่ือเพ่ิมศักยภาพนักวิจัยที่เปนหัวหนาโครงการวิจัยมาแลว ใหสามารถ
กลับไปทําวิจัยไดเต็มเวลาอยางมีคุณภาพ และตอเน่ืองโดยใหเปนทุนเชื่อมตอ  
สําหรับนักวิจัยที่เคยมีทุนวิจัยเดิมอยูแลวหมดทุนลง และกําลังอยูระหวางการเสนอ
โครงการขอทุนตอจากแหลงทุนภายนอก หรือจากหัวหนาโครงการวิจัยผูที่เคยดํารง
ตําแหนงเปนผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย/สวนงาน (วงเงินทุนละไมเกิน 500,000 บาท) 

3) ทุนสนับสนุนนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentorship)  

มีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารยประจําการที่เพ่ิงเริ่มทําวิจัย และตองการ
นักวิจัยพี่เลี้ยง เพ่ือเปนพ่ีเลี้ยงใหคําแนะนําและควบคุมกํากับดูแลโครงการวิจัยใหทํา
การวิจัยไดสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค โดยเนนเปาหมายการพัฒนางานวิจัยเชิงคุณภาพ
เปนสําคัญ และมีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติหรือมีผลงาน     
ในลักษณะอื่น ที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในวงวิชาการ เพ่ือสรางบันไดอาชีพนักวิจัยและ
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เปนการพัฒนาอาจารยประจําการใหมีความชํานาญในสายงานดานวิชาการ (วงเงินทุน
ละไมเกิน 3,000,000 บาท) 

4) ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก  

มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางนักวิจัยที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ใหมีงานวิจัยทํา
อยางตอเน่ืองและเต็มเวลา   เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยรุนใหมใหมีโอกาสสราง
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสูง เปนที่ยอมรับในระดับสากล  อีกทั้งเปนการขยาย
ความรวมมือ และการสรางเครือขายระหวางนักวิจัยสาขาตางๆ ทั้งในและตางประเทศ 
(เงินเดือนนักวิจัยเดือนละไมเกิน 30,000 บาท และคาใชจายในการวิจัยโครงการละ 
300,000 บาท) 

5) ทุนสงเสริมโครงการวิจัยมุงเปาหมาย  

มีวัตถุประสงค เพ่ือสนับสนุนโครงการที่มหาวิทยาลัยกําหนดหัวขอ และกรอบการวิจัยที่
ชัดเจนโดยเนนโครงการวิจัยแบบบูรณาการ/สหวิทยาการ (วงเงินทุนละ 2,000,000–
3,000,000 บาทตอป) โดยมีขอบขายหัวขอการวิจัยที่สนับสนุน ดังน้ี  

1) Post genomic medicine 

2) Tissue Engineering  

3) Bio-engineering 

4) Stem Cell Research  

5) Systems Biology 

6) Aging  

7) Food Security  

8) Material Science and Engineering  

9) Nanotechnology and Nanoscience  

10) การวิจัยเพ่ือแสวงหามาตรการที่จะควบคุมและปองกันโรค/ภาวะที่เปนปญหา
สุขภาพ หรือสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทยในปจจุบันและอนาคต เชน 
อุบัติภัยโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคติดเชื้อ การติดสารเสพติด 
เปนตน  

11) การวิจัยเพ่ือปองกัน/ลดปญหาการสรางภาวะโลกรอน  

12) การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรน้ํา  
13) การวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง  

14) การวิจัยและพัฒนาดานภาษา ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือการอนุรักษ  
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15) การวิจัยทางการศึกษา  
16) หัวขออ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน   

6) ทุนสนับสนุนการตั้งกลุมวิจัย (Research Cluster) เพื่อพัฒนาความเปนเลิศทาง
วิชาการ  

มีวัตถุประสงค เพ่ือสนับสนุนใหอาจารย/นักวิจัย ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ 
มารวมกันทํางานวิจัย แบบที่มีจุดมุงหมายเดียวกัน (Goal Oriented) เพ่ือผลิตผลงาน 
วิจัยที่มีคุณภาพในระดับสากลใหมีจํานวนมากขึ้น  รวมถึงสรางผลงานวิจัยที่เกิดจาก
การบูรณาการเปนสาขาใหม เกิดการสรางนักวิจัยรุนใหม เพ่ือสานตอการทํางานอยาง
ตอเน่ืองที่ครบวงจร เกิดเครือขายงานวิชาการในแนวราบ (Horizontal Integration) ที่
เขมแข็ง เชื่อมโยงระหวางคณะ/สถาบันในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศเพื ่อเพิ ่มอํานาจตอรองในการแสวงหาท ุนว ิจ ัย และ
ความสามารถถายทอดเทคโนโลยีสูภาครัฐ ภาคเอกชน/ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม 
อันจะนํามหาวิทยาลัยไปสูการเปนสถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นเลิศ เปนผูนําในการ
สรางสุขภาวะแกสังคม (สนับสนุนทุนกลุมวิจัยละไมเกิน 5,000,000 บาท ภายใน 
ระยะเวลา 3 ป) 

7) ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยรวมทุนภาครัฐ/เอกชน  

โดยมีประกาศ  เร่ืองการใหทุนสงเสริมโครงการวิจัยรวมทุน มีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุน
โครงการวิจัยที่เกิดจากความรวมมือของนักวิจัยระหวางสถาบันภายในมหาวิทยาลัย       
กับภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพ่ือกอใหเกิดการวิจัย
ขามศาสตรแบบบูรณาการ (Mult id iscipl inary Research) สนับสนุนการวิจัยที่
สอดคลองกับความตองการของภาครัฐ/ชุมชน ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม โดย
มีการรวมมือกัน ในการกําหนดโจทยวิจัย และมีหนวยงานรวมทุนเพ่ือนําผลผลิต
งานวิจัยไปใชประโยชนอยางคุมคา สามารถนําไปใชประโยชนกับภาคอุตสาหกรรม 
และสามารถตีพิมพในระดับนานาชาติ และ/หรือจดสิทธิบัตร และ/หรือไดสิ่งประดิษฐที่
มีนวัตกรรมสูงซ่ึงเปนที่ยอมรับ โดยทุนน้ีจะตองมีการเจรจากับหนวยงานรวมทุนตั้งแต
เริ่มโครงการการจัดสรรทรัพยากรการเงิน โดยใหทุนสนับสนุนประเภทตางๆ น้ีเปน
ระบบการสรางความกาวหนาทางวิชาชีพของนักวิจัยดวย โดยมีการพัฒนาระบบการ
บริหารที่สอดคลองกับการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเนื่องจากความสําเร็จของงานวิจัย
สวนใหญไดมาจากการที่นักวิจัยมี Academic freedom และมีการทําวิจัยรวมกับ
ผูรวมงาน ทั้งในประเทศและตางประเทศที่มี research capability และ compatibility 
และมี trust-bonding ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ฝายบริหารงานวิจัยไดทําการวิเคราะห
ผลงานของนักวิจัยหรือกลุมวิจัย โดยวิธี performance-based และใหการสนับสนุน 
หากกลุมวิจัยใดมีความเข็มแข็ง และมี long-term commitment ก็จะใหการสนับสนุนเพ่ือ
นําไปสูการมีศักยภาพในการแสวงหาทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก หรือไปสูการจัดตั้ง 
research cluster หรือ Center of Excellence โดยใหการสนับสนุน  
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 Bottom-up Objectives/Approach  
ใหการสนับสนุนเงินงบประมาณแผนดินโดยระบบ performance-based 

research funding แกโครงการวิจัย ดังน้ี 
• โครงการวิจัยของกลุมวิจัยที่มีศักยภาพผลิตผลงานวิจัยอยางสมํ่าเสมอ 

และมีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ  
• โครงการวิจัยของนักวิจัย (ศิลปนเด่ียว) ที่มีศักยภาพและมีผลงานวิจัย

ตีพิมพระดับนานาชาติที่มีผลกระทบสูงตอสังคมวิชาการ (high impact) 
เพ่ือสนับสนุนใหเปนผูนํากลุมวิจัยที่มีศักยภาพในอนาคต 

 Top-down Objectives/Approach/research funding 
• ใหการสนับสนุนดาน Matching โดยมีการเจรจา และมีการรวมทุนกับ

แหลงทุนภายนอกกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใหทุนสนับสนุนศาสตราจารย
ดีเดน ไดแก ศ.ดร.ประเสริฐ โศภน และ ศ.วันเพ็ญ ชัยคําภา  โครงการรวม
ทุนกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดแก โครงการ “การ
วิจัยและพัฒนาพริกและผลิตภัณฑ”  หัวหนาโครงการคือ ศ.นันทวัน บุณย
ประภัศร ทุนสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศฝรั่งเศส L’Institut de 
Recherche pour le développement (IRD) เพ่ือสรางเครือขายวิจัย ไดแก 
โครงการวิจัยเรื่อง An Establishment of The Multidisciplinary 
Research Unit on Vector Borne and Emerging Infections Disease 
หัวหนาโครงการคือ รศ.ปทมาภรณ  กฤตยพงษ 

• มีการใหการสนับสนุนงานวิจัยประเภท Bluesky Research ซ่ึงแหลงทุนใน
ประเทศไทยมักไมนิยมใหการสนับสนุน เชน โครงการวิจัย Micro RNA เปน
ตน 

• มี ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม เ พ่ื อ ป ร ะ ส า น ใ ห มี ก า ร ร ว ม มื อ ก า ร วิ จั ย แ บบ 
Multidisciplinary Area-based  เชน การประสานงานโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  และโครงการวิจัยดาน Bioinformatics เปน
ตน 

 
 กลไกในการบริหารจัดการเงินทุนวิจัยมีดังน้ี 

1) มีกรรมการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร  
2) มีคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนแตละประเภท 
3) มีคณะกรรมการ Review และประเมินผลรายงานความกาวหนาผลงานวิจัย 
4) มีการจัดทําสัญญารับทุนระหวางมหาวิทยาลัยกับนักวิจัยผูไดรับทุน 
5) มีการเบิกจายเงิน แบงจาย 3 งวด (60:30:10)  
6) มีการสงรายงานความกาวหนาทุก 6 เดือน 
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7) มีการสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เม่ือครบกําหนดตามระยะเวลาการใหทุน   
8) มีประกาศหลักเกณฑในการเบิกจายเงินทุนเปนงวดๆ โดยใหผู รับทุนสงรายงาน

ความกาวหนาและผานการประเมินใหความเห็นชอบจากผูทรงคุณวุฒิ/มหาวิทยาลัย
และกอนรับเงินงวดตอไป   

9) มีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได รับทุนของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือใหการสงเสริมการวิจัยมีประสิทธิภาพตามเปาหมาย 

 

การจัดหาทรัพยากรบุคคลดานการวิจยั 
  การพัฒนาบุคลากรมีความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลไปสูการเปน

มหาวิทยาลัยวิจัย ทั้งน้ีมหาวิทยาลัย นอกจากจะมีบุคลากรสายวิชาการที่เปนอาจารย
มากกวา 3,000 คนแลว ยังมีการจัดกลุมนักวิจัยที่ถูกจัดไวในสายวิชาการแยกจากนัก
ปฏิบัติการวิจัย ซ่ึงเปนสายสนับสนุน โดยมีสายความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path) ให
นักวิจัยที่แตกตางจากอาจารยคือเปนนักวิจัยระดับ 1 , 2 , 3  ซ่ึงฝายบริหารการวิจัยได
ทํางานรวมกับฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ ฝายจริยธรรมการทําวิจัย รวมทั้ง
ฝายวิเทศสัมพันธ ดําเนินการดังน้ี 
1) สรางและสงเสริมนักวิจัยที่มีคุณภาพใหเพ่ิมมากขึ้นและใหการสนับสนุนทุนอุดหนุนการ

วิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยอยางตอเน่ือง 
2) สงเสริมใหนักวิจัยปฏิบัติงานดวยคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณเปนที่ยอมรับในระดับ

สากล 
3) พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยจากการประเมินวิเคราะหความสามารถและวางตําแหนงในการ

วิจัย  
4) สรางและพัฒนาบันไดวิชาชีพ (Career Path) นักวิจัยอยางตอเน่ืองเพ่ือใหนักวิจัยรุนใหม

สามารถกาวสูการเปน Independent Researcher และมีความสามารถในการแขงขันเพ่ือ
แสวงหาทุนจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งในและตางประเทศ 

5) สราง “ระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัย” (Mentorship) เพ่ือสงเสริมการพัฒนานักวิจัยรุนใหม  
6) สรางระบบการสงเสริมใหมี Post-doctoral Fellowship Program  
7) สนับสนุนใหนักวิจัยเขารวมประชุมวชิาการ และเสนอผลงาน ทั้งในและตางประเทศ 
8) สนับสนุนการลาเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ (Sabbatical leave) 

9) สนับสนุนกลไกการพัฒนาศักยภาพและทักษะที่เปนประโยชนกับการวิจัย ไดแก การจัด
อบรมพัฒนาความรู และทักษะเกี่ยวกับการทําวิจัย 

10) สงเสริมการบริหารจัดการความรูในการพฒันางานประจําสูงานวิจัย 
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การจัดสรร /พัฒนาแหลงคนควาหองปฏิบัติการ  และสิ่งอํานวยความสะดวก
มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูงใหนักวิจัย และ
บุคลากรทุกประเภท รวมทั้งนักศึกษาไดใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตไดอยางทั่วถึง และมีระบบ
อินเตอรเน็ต เพ่ือการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ  และมีหอสมุดและคลังความรู
เปนแหลงคนควาความรู   นอกจากนี้ ในดานการพัฒนาหองปฏิบัติการสิ่งเอ้ืออํานวยความสะดวก  
มหาวิทยาลัยยังมีครุภัณฑที่ทันสมัยเปนจํานวนมาก โดยมีการจัดตั้งศูนยบริการศูนยเครื่องมือกลาง 
ในวิทยาเขตพญาไท (คณะวิทยาศาสตร) ซ่ึงดําเนินการมาตั้งแต พ.ศ.2544 และไดเร่ิมมีโครงการ
จัดตั้งศูนยเครื่องมือกลาง ณ วิทยาเขตศาลายา ดําเนินงานโครงการศูนยเครื่องมือกลางศาลายา 
เพ่ือใหเกิดกลไกของการบริหารจัดการเครื่องมือและครุภัณฑวิทยาศาสตรของมหาวิทยาลัยที่มี
ประสิทธิภาพ ลดความซ้ําซอน ใหมีการใชทรัพยากรรวมกันอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 
ประหยัดงบประมาณและสามารถสงเสริมการสรางความเขมแข็ง ดานการเรียนการสอน การวิจัย และ
การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยไดในระยะยาว โดยเนนใหนักศึกษา นักวิจัย และอาจารยเปนผู
ไดรับประโยชนโดยไดใชอุปกรณที่มีคุณภาพ เพ่ือนําไปสูผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและปริมาณ อีกทั้ง
เกิดการสรางเครือขายของการวิจัย และบริการวิชาการที่มีคุณภาพและตอบสนองตอความตองการ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดลจึงจัดสรรงบประมาณเงินรายไดจํานวน 
16,900,000บาท เพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่หองปฏิบัติการชั้นลางของสถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุลใหเปน
ศูนยเครื่องมือกลาง ศาลายา  อีกทั้งในปงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยมหิดลไดรับงบประมาณ 
54,574,700 บาท เพ่ือซ้ือครุภัณฑวิทยาศาสตรตามความตองการของนักวิจัยใน วิทยาเขตศาลายา 
โดยโครงการศูนยเครื่องมือกลางศาลายานี้อยูภายใตการบริหารจัดการของกองบริหารงานวิจัย  มี
พ้ืนที่ 1,000 ตารางเมตร [เอกสารอางอิงหมายเลข 4.1.3(2)]  และมีศูนยสัตวทดลองแหงชาติดูแลและ
ผลิตสัตวทดลองที่มีคุณภาพ  และมีการพัฒนาการเลี้ยงและใชสัตวทดลอง เพ่ือการเรียนการสอน และ
วิจัยอยางมีจรรยาบรรณ 

4.1.4 มีกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน 
และภาคอุตสาหกรรม ในการทํางานวิจัยและงานสรางสรรครวมกัน 

มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญ ที่จะสงเสริมใหนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสรางความ
รวมมือกับองคกรภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ โดยจัดใหมีหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยทําหนาที่ในการสนับสนุนและสงเสริม
ความรวมมือในการวิจัยกับหนวยงานตางๆ คือ กองบริหารงานวิจัยทําหนาที่บริหารจัดการทุน
วิจัยที่ไดรับจากองคกรตางๆ  กองวิเทศสัมพันธซ่ึงเปนผูประสานงานความรวมมือระหวาง
ประเทศ  กองกฎหมายดูแลการทําสัญญาความรวมมือระหวางองคกร และศูนยบริหารทรัพยสิน
ทางปญญา ซ่ึงทําหนาที่บริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาที่เกิดขึ้น รวมถึงการจัดประชุมและ
สัมมนาทางวิชาการและการจัด Investor Forum เพ่ือเปนเวทีใหนักวิจัยของมหาวิทยาลัยและ
นักวิจัยจากองคกรอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชนไดพบปะแลกเปลี่ยนความรูอันจะกอใหเกิดความ
รวมมือในการวิจัยและพัฒนาและยังสามารถนําไปสูการใชประโยชนจากภาคอุตสาหกรรม      
ในปจจุบันมีความรวมมือกันในหลายรูปแบบ เชน การใหทุนวิจัยรวมกันในลักษณะ matching 
fund  การใหทุนจากภาคเอกชนแกนักศึกษาเพื่อทําการวิจัยเฉพาะดาน  การใหทุนสนับสนุน
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ดานอุปกรณ /ครุ ภัณฑ   การแลกเปลี่ยนนักวิ จัย /นักศึกษา  เ พ่ือไปปฏิบัติงานวิ จัยใน
หองปฏิบัติการ   ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดมีการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยและองคกรตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เชน  

1) ความรวมมือกับบริษัททุนลดาวัลย ในโครงการผลิตสารชีวภัณฑทางการแพทย 
2) ความรวมมือระหวาง  ศูนยความเปนเลิศดานนวตกรรมทางเคมี – คณะวิทยาศาสตร 

กับ  บริษัท ศูนยวิทยาศาสตรเบทาโกร จํากัด เครือเบทาโกร ในโครงการการ
วิเคราะหและการทดสอบดานเคมีการถายทอดเทคโนโลยี และการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการ  

3) ความรวมมือระหวาง สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล กับ  บริษัท  นิวเวิลด ไบโอเทค 
จํากัด ในโครงการการนําเทคโนโลยี RNAi ไปใชในการรักษาโรคไวรัส Porcine 
Equidermic Diarrhea (PED) ในสุกร   

4) ความรวมมือระหวาง คณะวิทยาศาสตร กับ  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ใน
โครงการการวิจัยพลังงานจากสาหรายแหงประเทศไทย (คพท.)   

5) ความรวมมือระหวาง  คณะวิทยาศาสตร  กับ  บริษัท คาสากลซีเมนตไทย จํากัด ใน
โครงการศึกษาและพัฒนา  Coal Water Mixture (CWM)   

6) ความรวมมือระหวางคณะวิทยาศาสตร กับ  HMC polymers Co.,Ltd. กับ  บริษัท ปูน
ซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) (SCG) ในโครงการฟลมติดกระจกหนาตางที่สามารถ
เปลี่ยนสีได  

7) ความรวมมือระหวาง วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา กับ บริษัท ไทย
พาฝน จํากัด ในโครงการความรวมมือทางการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑทางดานการ
กีฬา  

8) ความรวมมือระหวาง คณะสิ่งแวดลอมฯ กับ บริษัท เอส ซี จี เคมิคอล ในโครงการ
การพัฒนาผลิตภัณฑพอลิเมทิลเมทาคริเลต และกระบวนการหลอพอลิเมทิลเมทาคริเลต 

9) ความรวมมือระหวาง  สถาบันโภชนาการกับ บริษัทเจเอ็ม อุตสาหกรรมอาหาร จํากัด 
ในโครงการความรวมมือทางวิชาการและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ   

10) ความรวมมือระหวาง คณะวิทยาศาสตร กับ  บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) ใน
โครงการการศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพการเกิดปฏิกิริยาการเกิดไฮโดรเจเนชันกับยาง
ธรรมชาติในสภาวะน้ํายาง    

 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัย  ยังไดจัดตั้งหนวยบมเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยมหิดล 
(MUBI) และ บริษัทรวมทุน สตางค จํากัด (Stang Holding) โดยหนวยบมเพาะวิสาหกิจ  
มหาวิทยาลัยมหิดล (MUBI) ทําหนาที่ในการบมเพาะธุรกิจและบมเพาะเทคโนโลยี เพ่ือ
สนับสนุนใหเกิดการสรางธุรกิจที่ใชผลงานวิจัยและองคความรูของมหาวิทยาลัย รวมถึงการให
ความรูในการประกอบธุรกิจ  การใหคําปรึกษา ดานการเงิน กฏหมาย การตลาด และจัดหา
แหลงทุน สวนบริษัทรวมทุน สตางค จํากัด (Stang Holding) ซ่ึงเปนบริษัทรวมลงทุน (Venture 
Capital)  ระหวางมหาวิทยาลัยมหิดล ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง
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ประเทศไทย (ธพว.) และ สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) (สนช.) จะเปนกลไก
ในการสนับสนุนการรวมลงทุนกับหนวยงานอื่นๆในการประกอบธุรกิจรวมกัน 

4.1.5 มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มีการควบคุมนักวิจัยใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณมี
การสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
ดีเดน 

มหาวิทยาลัยมีระบบสงเสริมการสรางสมรรถนะนักวิจัยใหมีความเขมแข็ง โดยสงเสริมให
มีทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหม นักวิจัยรุนกลาง พ่ีเลี้ยงนักวิจัย อีกทั้งมีทุนสนับสนุนนักวิจัยหลัง
ปริญญาเอก ทุนสรางกลุ มนักวิจัย (Research Cluster).และทุนสงเสริมโครงการวิจัยมุง
เปาหมาย เพ่ือใหมีงานวิจัยทําอยางตอเน่ือง อีกทั้งมีการสงเสริมนักวิจัยใหเสนอโครงการขอรับ
ทุนจากแหลงทุนภายนอกทั้งในและตางประเทศ นับวาเปนการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยและสราง
บันไดความกาวหนาในอาชีพของนักวิจัย มีระบบใหคาตอบแทนนักวิจัยที่เหมาะสม  

ในดานการควบคุมใหนักวิจัยปฏิบัติงานวิจัยอยางมีจรรยาบรรณเปนที่ยอมรับในระดับสากล  
มหาวิทยาลัยมหิดลเล็งเห็นถึงความสําคัญในการสรางนักวิจัยใหผลิตผลงานวิจัยที่ถูกตองตามหลัก
จริยธรรมการวิจัยในคน การวิจัยในสัตวทดลอง และการวิจัยดานความปลอดภัยทางชีวภาพ มีการ
พิจารณาใหการรับรองโครงการวิจัยและมีการจัดอบรมใหความรูแกคณะกรรมการและคณาจารย
เพ่ือใหเกิดความเขาใจและเห็นความสําคัญในการดําเนินงานโครงการวิจัยใหมีความปลอดภัย  

มหาวิทยาลัยจึงไดมีประกาศแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (Mahidol 
University Institutional Review Board : MU-IRB) ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2551 ประกาศนโยบาย
กํากับดูแลโครงการวิจัยในคน เม่ือเดือน กรกฎาคม 2551  (โครงการตอไปจะเปนโครงการจัดตั้ง
ศูนยจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล มีการกํากับดูแลโดยอธิการบดี) จากนั้นจึงมี
การดําเนินงานอยางตอเน่ืองและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพดังตอไปน้ี  

1) สงเสริมใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจําสวนงานเพิ่มเติม 
ในคณะที่มีศักยภาพ และงานวิจัยจํานวนมาก ไดแก คณะพยาบาลศาสตร คณะทันต
แพทยศาสตร และ คณะ/สถาบันที่ดําเนินงานวิจัยทางสังคมศาสตร ไดรวมกลุมกัน
จัดตั้ง เปนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร  

2) เตรียมการในการเยี่ยมสํารวจเพ่ือประกันคุณภาพ ของคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในคนทุกสวนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ใหมีการดําเนินการอยางมีมาตรฐาน
เดียวกัน โดยประกาศแตงตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดมาตรฐานฯ เม่ือวันที่ 27 เมษายน 
2552  ซ่ึงคณะทํางานไดดําเนินการแลวดังนี้ 

2.1 ร าง เกณฑมาตรฐานของคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิ จั ยในคนใน
มหาวิทยาลัยมหิดล  
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2.2 มีการขึ้นทะเบียนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจําคณะ/สถาบัน 
ในขณะน้ี  5 สวนงาน ไดแก  (คณะแพทยศาสตรศิ ริราชพยาบาล คณะ
แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะเวชศาสตรเขตรอน คณะสาธารณสุข
ศาสตร และ MU-IRB) 

2.3 กําหนดแนวทางการเยี่ยมสํารวจเพื่อการประกันคุณภาพ และคาดวาจะดําเนินการ
เยี่ยมสํารวจในป 2553 อยางนอย 2 คณะกรรมการ 

3) คณะกรรมการจริยธรรมฯ MU-IRB ไดดําเนินการพิจารณารับรองโครงการวิจัยใหแก
สวนงาน จํานวน 356 โครงการ  

4) กิจกรรมการใหความรูดานจริยธรรมการวิจัยในคน ในป 2552 โดยรวมมือกับบัณฑิต
วิทยาลัย จัดอบรมทั้งในภาคภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ สําหรับอาจารย นักวิจัย 
และนักศึกษา รวม 8 ครั้ง คิดเปนผูเขารวมอบรมประมาณ 1,600 คน และสนับสนุนให
มีการจัดการเรียนการสอน “Ethics in Human Research” ในหลักสูตรตางๆ ของ
บัณฑิตศึกษา มีนักศึกษาเขาเรียนในหลักสูตรไปแลว ไมนอยกวา 3 หลักสูตร   

ในดานการสรางขวัญและกําลังใจ และยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 
มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลสาขาการวิจัย  และรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ [เอกสารอางอิงหมายเลข 4.1.5(1)]เพื่อยกยองเชิดชู
เกียรตินักวิจัย ที่สรางผลงานดีเดน สนับสนุน  และสรรหานักวิจัยเขารับรางวัลนักวิจัย และ
รางวัลผลงานวิจัย จากหนวยงานภายนอกทั้งในและตางประเทศ นอกจากนี้ ในป 2552 
มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัลระดับชาติ  นานาชาติ และระดับสถาบัน   รวม 52 
รางวัล (จําแนกเปนรางวัลระดับนานาชาติ จํานวน 20 รางวัล รางวัลระดับชาติ จํานวน 29 
รางวัล รางวัลระดับสถาบัน จํานวน 3 รางวัล) [เอกสารอางอิงหมายเลข 4.1.5(2)] และมีการยก
ยองผูมีผลงานดีเดน  โดยมีการจัดงานมอบเกียรติบัตรมหิดลแพทยากรที่จัดในวันพระราชทาน
นามมหาวิทยาลัยมหิดล (วันที่ 2 มีนาคมของทุกป) 

4.1.6 มีการสรางทีมวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับสากล 

 มหาวิทยาลัยมีการจัดประสานใหนักวิจัยทํางานรวมือกัน  โดยมีการให Incentive ใน
โครงการวิจัย โดยสนับสนุนใหมีกลุมนักวิจัยที่เขมแข็งเพ่ือนําไปสูการตั้ง research Cluster หรือ 
Center of Excellence โดยมหาวิทยาลัยมหิดลมีทุนสงเสริมการสรางกลุมวิจัย โดยมี
วัตถุประสงคใหอาจารย/นักวิจัย ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ มารวมกันทํางานวิจัยแบบที่มี
จุดมุงหมายเดียวกัน (Goal-Oriented) เพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสากลใหมีจํานวน
มากขึ้น รวมถึงสรางผลงานวิจัยที่เกิดจากการบูรณาการเปนสาขาใหม  เกิดการสรางนักวิจัยรุน
ใหม เพ่ือสานตอการทํางานอยางตอเน่ืองที่ครบวงจร เกิดเครือขายงานวิชาการในแนวราบที่
เขมแข็ง เพ่ือเปนการเชื่อมโยงระหวางคณะ/สถาบันในมหาวิทยาลัยไปสูการเปน
สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นเลิศ และเปนผูนําในการสรางสุขภาวะแกสังคมเพื่อพัฒนาความ
เปนเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัย  
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  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังสนับสนุน และมีการรวมใหทุนกับสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหทุนศาสตราจารย
วิจัยดีเดน เพ่ือสรางทีมวิจัยผลิตผลงานวิจัยสูระดับสากล โดยมีวัตถุประสงค 1) พัฒนางานวิจัย
อยางตอเน่ือง  2) ผลิตองคความรูซ่ึงจะสงผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางวิชาการ และ/หรือ
สามารถนําไปพัฒนาตอยอด หรือ กอประโยชนในเชิงปฏิบัติ อันรวมถึงประโยชนเชิงพาณิชย เชิง
สาธารณะ และเชิงนโยบาย  3) สรางความเขมแข็งในดานการวิจัยใหแกสถาบันตนสังกัด 4) สราง
นักวิจัยรุนใหม และผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ 5) สรางเครือขายความรวมมือ
ดานการวิจัยทั้งในระดับชาติ และ/หรือในระดับนานาชาติ อันรวมถึงความรวมมือในลักษณะสห
วิทยาการ  

 

4.2  มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยไดมีการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย ในวงการ
วิชาการ และการนําไปใชประโยชน มีการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก
งานวิจัยที่เชื่อถือได และรวดเร็วทันตอการใชประโยชน โดยพัฒนาใหมีขอมูลสารสนเทศและ
ความรูจากงานวิจัยลงใน Website ของทุกสวนงานมีการสรางเครือขายการประชาสัมพันธ 
ผลงานวิจัยของทุกสวนงานเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้ง
ระบบ Internet และ Intranet มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับ
องคกรภายนอกหนวยงาน เพ่ือการนําผลงานไปใชประโยชนอยางสูงสุด 

4.2.1 มีการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคในวงการ
วิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 มหาวิทยาลัยมหิดลสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย และงานสรางสรรคในวง
วิชาการ  โดยเปดโอกาสใหคณาจารย นักวิจัย และนักศึกษาของทุกสวนงานเขารวม
แสดงผลงาน     และจัดนิทรรศการทั้งระดับชาติและนานาชาติรวมกับหนวยงานตางๆ 
ทั้งในประเทศและตางประเทศ ไดแก การรวมจัดแสดงนิทรรศการระดับชาติกับ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ Thailand Research Expo 2009 และงาน
นิทรรศการระดับนานาชาติ Bio Atlanta 2009  งานประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน 
อั น ป ร ะ ก อ บ ด ว ย  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กองทัพเรือ) [เอกสารอางอิงหมายเลข 4.2.1(1)] 
 นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยยังมีประกาศใหทุนสนับสนุนบุคลากรไปเสนอผลงาน
ทางวิชาการ ณ ตางประเทศ  เพ่ือสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการสราง
ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ใหเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  สนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจัยสูสาธารณชนและสังคมโลก [เอกสารอางอิงหมายเลข 4.2.1(2)] 

4.2.2 มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัย
และงานสรางสรรคที่เชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน 

มหาวิทยาลัยมีการรวบรวมผลงานวิจัย โดยมีการรวบรวมบทคัดยองานวิจัยของ
คณาจารยและนักวิจัยทุกสวนงานเปนประจําทุกป และมีการสืบคนขอมูลผลงานวิจัย ที่
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ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลสากล 
โดยกองบริหารงานวิจัย มีงานบริหารขอมูลและเผยแพรงานวิจัยทําหนาที่รวบรวม 
สืบคน และติดตามคัดสรรผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติที่อยูใน
ฐานขอมูลสากลนําเสนอในเว็บไซต   ซ่ึงพบวาระหวางป พ.ศ.2540-2552 นักวิจัยให
ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง โดยในป 2552 มีจํานวนผลงานที่
ไดรับการตีพิมพสูงถึง 1,768 เร่ือง    นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหทุกสวนงาน
มีการปรับปรุงโดยวิเคราะห สังเคราะหขอมูลความรูจากงานวิจัย นํามาเผยแพรปรากฏ
ในเว็บไซตของทุกสวนงาน โดยใหคณบดีแตละสวนงานมานําเสนอตอที่ประชุมคณบดี
ทุกเดือนในแตละป  เปนการพัฒนาความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เชื่อถือได 
และรวดเร็วเปนปจจุบันทันตอการใชประโยชนโดยเผยแพรลงในเว็บไซต (Internet) 
เพ่ือใหความรูสูสาธารณชนนําไปใชประโยชน [รายละเอียดดูในเว็บไซต 
http://www.op.mahidol.ac.th/orra/orra_tha/index_tha.htm] 

4.2.3 มีเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังนักวิชาการ 
นักศึกษา และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยมหิดลสนับสนุนใหหนวยงานตางๆ มีการจัดตั้งกลุมวิจัย เพ่ือสราง
เครือขายงานวิจัยใหเขมแข็ง ไดแก เครือขาย Molecular.Medicine เครือขายวิจัย
โรคธาลัสซีเมีย เครือขายวิจัยโรคเขตรอน SEMEO-TROPMED Network และ
เครือขายการเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงของเชื้อไวรัสไขหวัดนก (TAIMNET) ฯลฯ เพื่อ
พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ ซ่ึงมีการจัดประชุมระหวางนักวิชาการ นักศึกษา
และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกันและมีการจัดประชุมวิชาการ และเผยแพร
ผลงานในที่ประชุมระดับนานาชาติ และคณะวิทยาศาสตรมีการตั้งกลุมวิจัย เชน 
เครือขายวิจัยดานโรคกุง เครือขายวิจัยดานแคลเซียมและกระดูก (COCAB) โดย
สนับสนุนใหอาจารย/นักวิจัย ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ มารวมกันเพ่ือทํางาน
วิจัยแบบที่มีจุดมุงหมายเดียวกัน (Goal-Oriented) เพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพใน
ระดับสากลใหมีจํานวนมากขึ้น รวมถึงสรางผลงานวิจัยที่เกิดจากการบูรณาการเปน
สาขาใหม เกิดการสรางนักวิจัยรุนใหมขึ้น เพ่ือสานตอการทํางานอยางตอเน่ืองที่ครบ
วงจร เกิดเครือขายงานวิชาการที่เขมแข็ง สามารถเชื่อมโยงระหวางคณะ/สถาบันใน
มหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพ่ือเพ่ิม
อํานาจตอรองในการแสวงหา     ทุนวิจัย และความสามารถถายทอดเทคโนโลยีไปยังสู
ภาครัฐ ภาคเอกชน/ชุมชน และภาคอุตสาหกรรม     อันจะนํามหาวิทยาลัยไปสูการเปน
สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นเลิศ รายละเอียดสามารถดูไดใน Internet 

4.2.4 มีกลไกในการสงเสริมสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับ
องคการภายนอกสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศใน
การนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน 

 มหาวิทยาลัยมหิดลมีนักวิจัยจํานวนมากที่มีศักยภาพสูง และมีความพรอมทั้ง
ในดานการวิจัย และใหความสําคัญตอการสงเสริมสนับสนุนความรวมมือระหวาง
นักวิจัยกับองคกรภายนอกสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ 
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และในการนําผลงานวิจัยและงานสรางไปใชประโยชน โดยมี กองบริหารงานวิจัย ศูนย
บริหารทรัพยสินทางปญญา กองวิเทศสัมพันธ  และกองกฎหมาย ประสานงานในการ
เชื่อมโยงกับงานวิจัยในสถาบันตางๆ จึงเกิดการสรางเครือขาย  ความรวมมือ และการ
ทํางานรวมกันโดยใชทรัพยากรรวมกันเพ่ือกอใหเกิดผลประโยชนตอสวนรวม ดังน้ี 
 

เครือขายและความรวมมือภายในประเทศ  เปนความรวมมือกันระหวางนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมหิดลกับองคกรภายในประเทศ และนักวิจัยในชุมชนนําผลการวิจัยมาใช
ประโยชนตอชาติ ภายในชุมชน และสังคม เครือขายดังกลาวไดแก 
1) เครือขายความรวมมือดานการวิจัย ทอมก. 
2) เครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง (จ.นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี 

สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) 
3) โครงการบัณฑิตศึกษาฝกอบรม และวิจัยดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และการ

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

4) เครือขายหนวยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย มุงเนนงานวิจัย 3 ดาน  
• งานวิจัยดานโรคไขเลือดออก  
• งานวิจัยดานโรคพันธุกรรมของมนุษย  
• งานวิจัยพ้ืนฐานทางดานภูมิคุมกันวิทยา  

5) หนวยวิจัยโครงสรางและการทํางานของโปรตีน (Center for Protein Structure 
and Function (CPSF))  

6) ความรวมมือการวิจัยพัฒนาสายพันธุกุงกุลาดํา  
7) หนวยเทคโนโลยีเฉพาะทาง (ยางและเทคโนโลยี) 
8) เครือขายวิจัยแคลเซียมและกระดูก [Consortium for Calcium and Bone Research 

(COCAB)]  
9) เครือขายนาโนเทคโนโลยี ชีววิทยา Bio medicine , Bio informatic  
10) เครือขายวิจัยประยุกตทางเทคโนโลยีหุนยนตและชีวการแพทย [MTEC 

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

11) เครือขายการวิจัยเชื้อไขหวัดนก  TIAM-Net 
12) เครือขายเฝาระวังโรคติดตอในสัตวปาและการฟนฟูสัตวปาของกลาง 
13) โครงการความรวมมือพัฒนาวิชาการวิจัย และ บริการดานสุขภาพสัตวปาเพื่อ    

การอนุรักษ 
14) โครงการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรม ประชากร และสถานภาพถิ่นที่อยูอาศัยของ     

นกเงือกในพื้นที่ผืนปา และหยอมปาในประเทศไทย  
15) เครือขาย “ศูนยประสานงานเครือขายงานวิจัยดานการบริหารจัดการโซคุณคา

และโลจิสติกสในประเทศไทย   
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16) เครือขายการวิจัยบูรณาการเชิงพ้ืนที่เพ่ือสรางสุขภาวะผูสูงอายุ 80 ป ขึ้นไปหรือที่
เรียกวา SRIT (Salaya Research Institute Task Force)  

17) เครือขายการวิจัยแบบบูรณาการในลักษณะ Location Special Knowledge เรื่อง 
การขยายผลนโยบายเพื่อการพัฒนาเด็กดอยโอกาส 

18) เครือขายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตรและสาขาที่เกี่ยวของ (Thai PHEIN)  
19) เครือขายการวิจัยทางการพยาบาล  
20) เครือขายการวิจัยและพัฒนาการจัดการสาธารณสุขทองถิ่น (ดานการสรางเสริม

สุขภาพและพัฒนาการมีสวนรวมทางสุขภาพ)  
21) โครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยมหิดลกับมูลนิธิแมฟาหลวงในพระบรม

ราชูปถัมภ 
22) เครือขาย Mahidol Elderly Research Taskforce (MERIT)  
23) โครงการอนุ รักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมหาวิทยาลัยมหิดล 
24) บันทึกความรวมมือระหวางกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

เครือขายและความรวมมือกับตางประเทศ  เปนความรวมมือระหวางนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมหิดลกับองคกรภายนอกประเทศ เครือขายและความรวมมือดังกลาวไดแก 
1) Asian Network for Clinical Laboratory Standardization and Harmonization   
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) หนวยความรวมมือการวิจัยสําหรับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตศูนยนานาชาติ  
ดานเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยโอซากา (Cooperative Research Station in 
Southeast Asia International Center for Biotechnology, Osaka University)  

4) หนวยความรวมมือการวิจัยทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ   
แหงมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยโอซากา (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  

10) เครือขายการวิจัย Avian Influenza  : Animal - Humans Interfaces 
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11) เครือขายการวิจัย Avian Influenza  in Wold – Birds 

12) Royal Government of Bhutan (คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร กับ Bhutan) 

13) Royal University of Agriculture (คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร กับ 
Cambodia) 

14) Royal University of Phnom Penh (คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร กับ 
Cambodia) 

15) The global Environment Centre Foundation (คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากร
ศาสตร กับ Japan) 

16) Asian Center for Environmental Research, Meisei University (คณะสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรศาสตร กับ Japan) 

17) University of Laos (คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร กับ Laos) 

18) Champasack University (คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร กับ Laos) 

19) Universiti  Sains Malaysia (คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร กับ Malaysia) 

20) School of Biological Sciences, Universiti Sains Malaysia (คณะสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรศาสตร กับ Malaysia) 

21) Yezin Agricultural University (คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร กับ 
Myanmar) 

22) The Research Group for Marine and Silver Biotechnology, Pusan National 
University (คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร กับ Pusan) 

23) NASA/LUCC/Michigan State University (คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
กับ USA) 

24) An Giang University (คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร กับ Vietnam) 

25) Can Tho University (คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร กับ Vietnam) 

26) Nong Lam University (คณะสิ่งแวดลอมและทรพัยากรศาสตร กับ Vietnam) 

27) University of Science, Vietnam National University, Ho Chi Minh City (คณะ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร กับ Vietnam) 
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28) Faculty of Biology, University of Natural Sciences, Vietnam National University 
(คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร กับ Vietnam) 

29) โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติความรวมมือระหวางนักวิชาการเครือขายโลจิ
สติกสของไทยกับนักวิชาการโลจิสติกสมาเลเซียและนักวิชาการโลจิสติกสอินโดนีเซีย 
ป 2011 

30) โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนงานวิจัยรวมระหวางนักศึกษาปริญญาเอก สาขาการ
จัดการโลจิสติกสประเทศไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา 

31) โครงการจัดตั้งศูนยประสานงานเครือขายนักวิจัยโลจิสติกสในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2554 

4.2.5 มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจน
การคุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัย
เจาของผลงาน 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีศูนยบริหารทรัพยสินทางปญญา เปนหนวยงานที่รับผิดชอบใน
การบริหารทรัพยสินทางปญญา ตั้งแตการสนับสนุนใหเกิดการวิจัยเพ่ือสรางทรัพยสินทาง
ปญญา  การคุมครองทรัพยสินทางปญญา  การจัดการเรื่องการนําผลงานวิจัยและทรัพยสิน
ทางปญญาไปใชประโยชน  การดูแลรักษาสิทธิของมหาวิทยาลัยและนักวิจัย รวมถึงการ
จัดการสิทธิประโยชนที่เกิดจากการใชทรัพยสินทางปญญา โดยมีการจัดการอบรมใหความรู
แกบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพ่ือสรางความตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยสินทาง
ปญญา จัดอบรมบุคลากรที่รับผิดชอบดานทรัพยสินทางปญญา เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ความรู
และประสบการณดานทรัพยสินทางปญญา  จัดใหมีคณะกรรมการทรัพยสินทางปญญาเพื่อ
พิจารณาคุณคาทางวิชาการ ประเมินมูลคาของทรัพยสินทางปญญาและแนวทางในการ
นําไปใชประโยชน  ซ่ึงในป 2552 มีผลการดําเนินงานดานการคุมครองสิทธิและการอนุญาต
ใหใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญา ดังน้ี 

 

รายการ ป 2544  - 2551 ป 2552 รวม ณ  ป 2552 

คําขอจดทะเบียนท่ียื่นตอกรมทรัพยสินทางปญญา 

- สิทธิบัตร 124 33 157 

- อนุสิทธิบัตร 90 26 116 

- ตางประเทศ 14 - 14 

คําขอที่ไดรับการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร  จากกรมทรัพยสินทางปญญา    

- สิทธิบัตร 11 2 13 

- อนุสิทธิบัตร 58 12 70 

- ตางประเทศ 2 1 3 

- ลิขสิทธิ์ 131 17 148 

จํานวนสัญญาการอนุญาตใหใชสิทธิ 19 3 22 
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4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา 

ในป 2552 มหาวิทยาลัยเห็นความจําเปนในการจัดสรรทรัพยากรดานเงินทุนวิจัย โดยมี
โครงการที่ไดรับเงินทุนจํานวน 1,411 โครงการ รวมเปนเงินเพ่ืองานวิจัยทั้งสิ้น 1,455,454,331 
บาท [เอกสารอางอิงหมายเลข 4.3 (1)] โดยจําแนกเงินทุนวจัิยตามแหลงเงินทุน ดังน้ี  

1) เงินงบประมาณ จํานวน 150 โครงการ วงเงิน 222,101,400  บาท   
2) เงินรายไดมหาวิทยาลัย จํานวน 42โครงการ วงเงิน 18,542,322 บาท  
3) เงินทุนจากหนวยงานภายนอก  จํานวน 1,044 โครงการ  วงเงิน 906,582,302 บาท            

(ในประเทศ) 
4) เงินทุนตางประเทศ จํานวน 57โครงการ วงเงิน 125,577,971บาท 
5) นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีโครงการวิจัยที่ผานศูนยพัฒนาปญญาคม จํานวน 118 โครงการ 

โดยไดรับเงินสนับสนุนโครงการวิจัย 182,650,336 บาท  

เมื่อคิดคาเฉลี่ยของเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายในมหาวิทยาลัย 
ตออาจารยประจํา และนักวิจัย (ไมนับรวมอาจารยและนักวิจัยผูที่ลาศึกษาตอ) จํานวน 3,405 คน 
เปนเงิน 1,455,454,331 หาร 3,405  = 427,446.20 บาทตออาจารยประจํา และนักวิจัย 1 คน 

4.4  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชน ทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ
ตอจํานวนอาจารยประจํา 

ในป 2552 มหาวิทยาลัยมหิดลมีผลการดําเนินงานดานงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพร หรือนําไปใชประโยชน ทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ โดยไมนับชิ้นงานซ้ํามี
จํานวน 1,872เรื่อง และมีงานวิจัย งานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญาอันไดแก สิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร  และลิขสิทธิ์ จํานวน 32 เร่ือง รวมทั้งหมด 1,904 
เรื่อง คิดเปนรอยละ 55.91 ของจํานวนอาจารย และนักวิจัยทั้งหมด 3,405 คน  ทั้งนี้  สําหรับ
รายละเอียดผลงานของงานวิจัยและงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัยมหิดล มีดังน้ี 

• งานวิจัย และงานสรางสรรคของอาจารยประจํา ของมหาวิทยาลัยมหิดลตีพิมพเผยแพร        
จํานวน 1,872 เรื่อง  

 จํานวนผลงานงานวิจัยของอาจารยประจํา ของมหาวิทยาลัยที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 1,768 เรื่อง  

 จํานวนผลงานงานวิจัยของอาจารยประจํา ของมหาวิทยาลัยที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติ จํานวน 104 เรื่อง 

• งานวิจัยที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร ที่ไดรับสิทธิแลว และ
ลิขสิทธิ์จํานวน 32 เรื่อง จําแนกเปนผลงานที่ยื่นจดทะเบียนและไดรับสิทธิบัตรแลว จํานวน 2 
เร่ือง อนุสิทธิบัตรจํานวน 12 เร่ือง และลิขสิทธิ์จํานวน 18 เร่ือง โดยมีรายละเอียดของ
ผลงาน ดังน้ี[เอกสารอางอิงหมายเลข 4.4] 
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4.5  รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed  journal หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

ในป 2552 มีจํานวนบทความวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลไดรับ
การอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับนานาชาติ จํานวน 760 บทความ 
ถูกอางอิง 1,472 ครั้ง (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553) คิดเปนรอยละ 20.20 ของอาจารย
ประจําและนักวิจัยทั้งหมด (รวมลาศึกษา) จํานวน 3,761 คน    

 

 

 

จุดเดน/จุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยมหิดลเปนสถาบันการศึกษาที่ มีความหลากหลายทางวิชาการหลายสาขา           
ซ่ึงมีบุคลากรตําแหนงอาจารยและนักวิจัย จํานวนมากกวา 3,500 คนที่มีศักยภาพสูงใน    
การวิจัย เปนที่ยอมรับในสากล สงผลใหมีจํานวนผลงานวิจัยเปนจํานวนมาก ทั้งงานวิจัยเพ่ือ
สรางองคความรูใหม และงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีสูสังคม 

2. มีกลไกในการสนับสนุนนักวิจัยใหมีงานวิจัยอยางตอเน่ือง สามารถสรางบันไดอาชีพ (Career 
Path) ใหนักวิจัยไดยกระดับนักวิจัยใหเปนที่ยอมรับในสังคมไทยและสังคมโลก โดยมีทุน
สนับสนุนการวิจัย  ประเภทตางๆ เปนจํานวนมาก จากเงินงบประมาณแผนดิน ประเภทการ
วิจัยเพ่ือสราง     องคความรูและประเภทการวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี เงินรายได
มหาวิทยาลัย  (มีทุน 7 ประเภท) นอกจากนี้  ยังมีเงินรายไดจากสวนงาน และสงเสริมให
นักวิจัยขอทุน      

3. จากแหลงทุนภายนอกทั้งในและตางประเทศ มีสิ่งเอ้ืออํานวยความสะดวก ไดแก ครุภัณฑ
ทางวิทยาศาสตร และหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรจํานวนมาก รวมถึงมีระบบ
เทคโนโลยี-สารสนเทศ และหองสมุดที่ทันสมัย มีการรับฐานขอมูลประเภทวารสารวิชาการ
ที่หลากหลายและครอบคลุมทางวิชาการ เปนตน 

4. มีการสรางเครือขายงานวิจัยอยางกวางขวางทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติ ซ่ึงเปน     
การขยายความรวมมือและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมีความตอเน่ืองในการวิจัย อีกทั้งเปน
การพัฒนาฝมือการทํางานวิจัยในระดับสูงทัดเทียมนานาชาติ 

5. งานวิจัยมีคุณภาพสูง ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยูในฐานขอมูลสากล   
เปนจํานวนมากถึง 1,768 เร่ือง แสดงใหเห็นถึงคุณภาพของงานวิจัย และนักวิจัยมีศักยภาพ    
เปนที่ยอมรับในระดับสากล มีการเผยแพรผลงานวิจัยสูสังคมโลก เพ่ือนําไปใชเปนประโยชน
ในวงวิชาการ โดยไดรับการอางอิงทางวิชาการเปนจํานวนมาก 

6. มีงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาเปนจํานวนมาก 
 

วิเคราะหและการประเมินผล 
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7. หลายหนวยงานในมหาวิทยาลัยมีงานวิจัยเปนวัฒนธรรมองคกร และมีหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
เพ่ือสรางนักวิจัยรุนใหม และมีบุคลากรที่เปนนักวิจัยดีเดน ไดรับรางวัลทั้งระดับนานาชาติ
และระดับชาติ ซ่ึงเปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษาและนักวิชาการในมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา
ตนเองใหมีคุณภาพและเปนแบบอยางที่ดีในอนาคต  อีกทั้งยังสรางชื่อเสียงใหกับสถาบัน   
และประเทศชาติ 

8. มีการสงเสริมการสรางนักวิจัยใหมีคุณธรรม จริยธรรมใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล ไดแก 
การสรางจริยธรรมการวิจัยในคน ในสัตวทดลอง และคํานึงถึงความปลอดภัยในดานชีวภาพ 
ดานเคมี ดานรังสี ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทางดานสิ่งแวดลอม โดยมีการกาํหนด
นโยบายการวิจัยในคนและในสัตวทดลอง และนโยบายดานความปลอดภัยอยางชัดเจน    
และใหนักวิจัยปฏิบัติตามขอกําหนดของสากล 

9. มีระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศที่ทันสมัยเอ้ืออํานวยตอการคนหาความรูที่กวางขวาง   
เพ่ือสรางงานวิจัย ที่มีนวัตกรรมและสะดวกในการสื่อสารประสานงานในหมูนักวิจัย 

10. มีการพัฒนาเว็บไซตที่กาวหนาจนไดรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกจาก Times 
Higher education (The QS World University Ranking) เปนอันดับที่ 220 (ในป 2008 เปน
อันดับที่ 251) ซ่ึงไดรับการจัดอันดับที่ดีขึ้น 

11. มหาวิทยาลัยมหิดลเปนมหาวิทยาลัยไทยเพียงแหงเดียวที่ไดรับการจัดอันดับในประเทศแถบ
เอเชียแปซิฟก เปนอันดับที่ 79 และเปนอันดับที่ 479 ในมหาวิทยาลัยโลก จากการจัดอันดับ
ของ Higher Education Evaluation and accreditation Council of Taiwan (HEEACT) โดย
ใชเกณฑการประเมินจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในฐานขอมูลสากลโดยเฉพาะ 

โอกาสพัฒนาและแนวทางปรับปรุงแกไข 
1. มหาวิทยาลัย โดยสวนงานควรมีแผนการรับบุคลากรสายวิชาการ และคัดเลือกบุคลากรสาย

วิชาการที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพสูง โดยพิจารณาจากประวัติการทํางาน (Track Record) 
ที่ดี เขามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เพ่ือสงเสริมการสรางนักวิจัยรุนใหม และใหทําวิจัย
อยางตอเน่ือง 

2. มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนใหมีการสรางเครือขายความรวมมือ (Collaboration) กับสถาบัน
นานาชาติใหมากขึ้น เพ่ือแสวงหาแหลงเงินทุนจากภายนอกทั้งในและตางประเทศ และ     
มีการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติใหมากขึ้น 

3. มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนใหมีการสรางหลักสูตร dual degree และ multidisciplinary 
graduate program เพ่ือใหนักศึกษามีการทําวิจัยแบบบูรณาการขามศาสตรมากขึ้น 

4. มหาวิทยาลัยจะสงเสริมใหทุกสวนงาน มีการวิจัยที่สรางนวัตกรรม และการวิจัยถายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือนําไปใชเชิงพาณิชยใหมากขึ้น โดยเฉพาะการใหมีการปฏิสัมพันธของ
นักวิจัยกับภาคเอกชน เพ่ือสงเสริมนวัตกรรมใหเกิดเปนรูปธรรมและเปนประโยชนอยาง
แทจริง 
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5. มหาวิทยาลัยจะพัฒนาระบบการบริหารทรัพยสินทางปญญา  เพ่ือนําผลผลิตงานวิจัยไปใช
ประโยชนอยางจริงจัง และสรางความรวมมือกับภาคเอกชนใหเร็วขึ้น คือตั้งแตเร่ิมตน
โครงการ เพ่ือนําผลผลิตงานวิจัยสูเชิงพาณิชย 

6. มหาวิทยาลัยจะสงเสริมใหมีการเผยแพรผลงานวิจัย การจัดการความรูจากงานวิจัยสู
สาธารณชนใหมากขึ้น 

7. มหาวิทยาลัยจะพัฒนาการจัดทําฐานขอมูลงานวิจัยที่เปนระบบเดียวกัน 
8. มหาวิทยาลัยจะเนนความสําคัญ ในการสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานใน    

ทุกสวนงาน ใหเพ่ิมพูนความรูในดานการบริหารงานวิจัย (การดูแลการเบิกจายเงินทุน    
การติดตามผลการดําเนินงาน และจัดเก็บบันทึกขอมูล รวมถึงการประสานงานกับแหลงทุน
ตางๆ ) และการสืบคนขอมูลผลงานวิจัยในฐานขอมูลสากลไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อเปน
ขอมูลในการบริหารงานวิจัยของทุกสวนงาน 

9. มหาวิทยาลัยจะพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากร โดยการบรรจุอาจารยประจําการใน
อนาคตควรจะรับเฉพาะผูที่ ผ านการเปนนักวิ จัยหลั งปริญญาเอกเพื่ อยกระดับ
มหาวิทยาลัยมหิดลสูการเปนมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติได 
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