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องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

 
ตัวบงชี้ที่ 4.1  :  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
[1]   มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัย

ของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
เพ่ือดํารงเอกลักษณของ มม. ในการ “เปนเลิศดานการวิจัย”  และบรรลุวิสัยทัศนที่มุงม่ันจะ

เปนมหาวิทยาลัยระดับโลก  มม. จึงกําหนดนโยบายการวิจัย (ภาพ 4-1)  และยุทธศาสตรการวิจัย 
(ภาพ 1-4 : พันธกิจดานการวิจัย)  ที่สอดคลองกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปของ สกอ. 
และยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  โดย มม. ใหความสําคัญเรื่องการวิจัยเปนยุทธศาสตรอันดับหน่ึง 
และมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายการวิจัยและวิชาการ ทําหนาที่กํากับดูแล และบริหารจัดการพันธกิจ
ดานการวิจัย ผานกรรมการชุดตางๆ (ภาพ 1-3 : ขอ 5 กรรมการบริหารพันธกิจ ดานการวิจัย และภาพ 
4-2)  เพ่ือใหมีการถายทอดนโยบายและกลยุทธดานการวิจัยไปสูการปฏิบัติในทุกสวนงานที่เกี่ยวของ  
รวมทั้งจัดใหมีการเผยแพรไปสูผูบริหารและผูปฏิบัติ  โดยจัดพิมพเปนรูปเลมรวมถึงเผยแพรในเว็บไซต 
http://www.op.mahidol.ac.th/orra/orra_tha/research_policy_strategy.html   ทั้งน้ี มม. จัดใหมี
ระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือการทบทวนและปรับปรุงระบบกลไกในการบริหาร
พันธกิจ รวมถึงการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนๆ โดยมีกองบริหารงานวิจัย สํานักงานอธิการบดีเปน
หนวยงานสนับสนุน    

ฝายบริหารการวิจัยไดมีการติดตามผลการดําเนินงาน เพ่ือทบทวนกลยุทธและแผนงาน 
รวมถึงการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีการดําเนินการและการปรับปรุงพัฒนา ดังน้ี    
(ภาพ 4-2 และภาพ 4-3) 

1. การบริหารงานวจัิยและระบบการจัดสรรเงินทุนวิจัย รวมถึงการสงเสริมกิจการวิจัย 
2. การกํากับดูแลดานจริยธรรมการวิจัย และความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 
3. การปรับระบบกลไกการสื่อสารเพ่ือลดชองวางในการบริหารงานวิจัย  โดยจัดใหมี

ชองทางที่หลากหลายเพื่อสื่อสารขอมูลการบริหารงานวิจัยกับผูบริหารทุกระดับ  
4. การออกขอบังคับมหาวิทยาลัยและประกาศมหาวิทยาลัย เพ่ือเอ้ืออํานวยในการบริหาร

งานวิจัย  ทําใหเกิด guided decentralization ซ่ึงเปนวิธีการควบคุมการปฏิบัติการดาน
การบริหารงานวิจัยของทุกสวนงานใหอยูในระบอบเดียวกัน  

5. ระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย 
6. จัดปจจัยเกื้อหนุน /การสนับสนุนพันธกิจวิจัย 
7. ระบบสรางขวัญกําลังใจและยกยองนักวิจัยดีเดน 
8. การสงเสริมความรวมมือกับองคกรภายนอก  
9. การสรางธุรกิจจากผลงานวิจัย / ระบบบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา 
10. ระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 
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มม. กําหนดแนวทางในการจัดหาและธํารงทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย (ภาพ 4-4) ซ่ึงมี
การดําเนินงานรวมกันระหวางฝายบริหารการวิจัย  ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ    
ฝายจริยธรรมการทําวิจัย และฝายวิเทศสัมพันธ  และมีความสําคัญยิ่งในการธํารงเอกลักษณ   
“เปนเลิศดานการวจัิย” ของ มม. เพ่ือมุงสูวิสัยทัศนที่จะเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก  

ฝายบริหารการวิจัยไดมีการติดตามผลการดําเนินงาน เพ่ือทบทวนกลยุทธและแผนงาน 
รวมถึงการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน เชน การปรับปรุงกระบวนการจัดสรรทุนวิจัยจากเงิน
งบประมาณแผนดินและการติดตามผลงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ภาพ 4-5 และภาพ 4-6)  
ทั้งน้ีเพ่ือเปนการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย/งานสรางสรรคของ มม. ตามนโยบายที่กําหนด 
และอัตลักษณของมหาวิทยาลัย  คือ ความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสุขภาวะทางสังคม 

การบริหารงานวิจัยอยางเปนระบบสงผลให มม.มีการผลิตผลงานวิจัยที่ใชประโยชนในวง
วิชาการ/วิชาชีพไดจริง และมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง (ภาพผลลัพธ 4-1 ถึงภาพผลลัพธ 4-3) 
รวมทั้งมีงานวิ จัยที่ มีคุณภาพ ซ่ึงได รับการคัดเลือก / รับรางวัลจากองคกรภายนอกทุกป         
(ภาพผลลัพธ 4-4) 

 

[2]  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 
มม. เปนมหาวิทยาลัยวิจัย ที่จัดอยูใน กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิต

ระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก   ซ่ึงในปการศึกษา 2553   มม. มีหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท แผน ก และปริญญาเอก) ที่เปดสอนจํานวน 230 หลักสูตร  
เปนหลักสูตรปริญญาเอก 68 หลักสูตร (ภาพ 2-7)  และมีนักศึกษาปริญญาเอก 1,686 คน      
(ภาพ 2-8)  ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอกได 167 คน (ภาพผลลัพธ 2-7)  มม. จึงใหความสําคัญ  
และดําเนินการใหมีการจัดกระบวนการวิจัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนอยางเปนระบบ เชน 

1. การจัดหาเงินทุนวิจัยสําหรับนักศึกษา 
มม.ไดรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) จากสํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย (สกว.) มาตั้งแตป 2539 - ถึงปจจุบัน  มีจํานวนมากกวา 677 คน  (ป 2551 เปนตนมา 
มม. ไดใหเงินทุนสมทบการวิจัยดวย)   ทั้งนี้ วัตถุประสงคหลักของทุน คปก.  คือ 1) เพ่ือผลิต
นักวิจัยระดับปริญญาเอกและผลงานวิจัยใหไดมาตรฐานสากล  2) เพ่ือสรางความเขมแข็งใหแก
บัณฑิตศึกษาในประเทศใหไดมาตรฐานสากล  3) เพ่ือชวยประหยัดเงินตราในการใหทุนการศึกษา
ปริญญาเอกเพื่อไปศึกษาในตางประเทศ  4) เพ่ือสรางความรวมมือระหวางนักวิจัยและ
สถาบันการศึกษาและวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ   

ทั้งน้ีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะไดรวมปฏิบัติการทั้งในหองปฏิบัติการและในพื้นที่ชุมชน
จังหวัดตางๆ ควบคูไปกับอาจารยที่ปรึกษาและนักวิจัย โดย มม. สงเสริมใหมีโครงการวิจัยแบบ
บูรณาการ ซ่ึงเปนชุดโครงการใหญ ซ่ึงมีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการเรียนการสอนและมี
นักศึกษารวมในโครงการ   
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2. การจัดตั้งกลุมวิจัยและสรางเครือขายงานวิจัย 
มม. สนับสนุนใหหนวยงานตางๆ  มีการจัดตั้งกลุมวิจัยและสรางเครือขายงานวิจัยให

เขมแข็ง เพ่ือพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ  โดยมีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัดการ
เรียนการสอน มีการจัดกิจกรรมการประชุมระหวางนักวิชาการ นักศึกษา และชุมชนภายนอก
มหาวิทยาลัยรวมกัน และมีการจัดประชุมวิชาการและเผยแพรผลงานในที่ประชุมระดับนานาชาติ  เชน 

คณะวิทยาศาสตรมีการตั้งเครือขายวิจัยและศูนยความเปนเลิศทางวิชาการรวมกับองคกร
ภายนอก เชน เครือขายวิจัยดานแคลเซียมและกระดูก (COCAB) ศูนยความเปนเลิศดาน
เทคโนโลยีชีวภาพกุง รวมกับ BIOTEC สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ โดย
สนับสนุนใหอาจารย/นักวิจัย ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ มารวมกันเพ่ือทํางานวิจัยแบบที่มี
จุดมุงหมายเดียวกัน (Goal-Oriented) เพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสากลใหมีจํานวน
มากขึ้น รวมถึงสรางผลงานวิจัยที่เกิดจากการบูรณาการเปนสาขาใหม เกิดการสรางนักวิจัยรุนใหม
ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท-เอก เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือสานตอการทํางานอยางตอเน่ืองที่ครบวงจร 
เกิดเครือขายงานวิชาการที่เขมแข็ง สามารถเชื่อมโยงระหวางคณะ/สถาบันในมหาวิทยาลัย และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและตางประเทศ สงผลใหเปนการเพิ่มอํานาจตอรองในการ
แสวงหาทุนวิจัย และความสามารถถายทอดเทคโนโลยีไปยังสูภาครัฐ ภาคเอกชน/ชุมชน และ
ภาคอุตสาหกรรม อันจะนํา มม. ไปสูการเปนสถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นเลิศ  

จากการสรางความเขมแข็งในการตั้งกลุมวิจัย  สงผลให มม.ไดรับการสนับสนุนจาก สกอ. 
ใหเปนมหาวิทยาลัยแกนนําในการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศ (Research Excellence) 3 ศูนย ไดแก 

1) ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมทางเคมี 
2) ศูนยความเปนเลิศดานอนามัยสิ่งแวดลอม พิษวิทยา และการบริหารจัดการสารเคมี 
3) ศูนยความเปนเลิศดานคณิตศาสตร 
นอกจากนี้บุคลากรของ มม. ยังมีความรวมมือกับศูนยความเปนเลิศอ่ืนๆ อยางเขมแข็ง และ

ผลิตผลงานจํานวนมาก ไดแก ศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส ซ่ึงมีมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนแกน
นํา ศูนยความเปนเลิศดานเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ซ่ึงมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปน  แกนนํา 
เปนตน  และในป 2553 มม. ไดรับการคัดเลือกเปน 1 ใน 9  มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ   โดยมี 5 
ศูนยวิจัยและ 4 กลุมภารกิจวิจัย  ซ่ึงจะเปนฐานในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก  จํานวน
มากกวา 404 คน  ภายใน 3 ป อีกทั้งยังมีการสนับสนุนใหทุนโครงการวิจัยมุงเปาของมหาวิทยาลัย
ในหัวขอตางๆ ที่สามารถบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 
ดังแสดงในภาพ 4-7 

 

3. สวนงานสนับสนุนทรัพยากรดานการวิจัย 
มม.มีสวนงานสนับสนุนทรัพยากรที่มีคุณภาพระดับสากล คือ ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ 

ดําเนินการดูแล และผลิตสัตวทดลองที่มีคุณภาพ มีการพัฒนาการเลี้ยงและใชสัตวทดลองเพื่อการ
เรียนการสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการแกสังคม อยางมีจรรยาบรรณในสวนงานตางๆ 
ของมหาวิทยาลัย (ภาพ 4-3 ขอที่ 5.1)  
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4. เครือขายความรวมมือกับภาคเอกชนในการใหทุนวิจัยแกนักศึกษา 
มม. กับภาคเอกชนมีการใหทุนวิจัยรวมกันในลักษณะ matching fund  โดยมีการใหทุนจาก

ภาคเอกชนแกนักศึกษาเพื่อทําการวิจัยเฉพาะดาน  และ มม. ใหการสนับสนุนดานสถานที่/อุปกรณ/
ครุภัณฑ  การแลกเปลี่ยนนักวิจัย /นักศึกษา เพ่ือไปปฏิบัติงานวิจัยในหองปฏิบัติการ (ภาพ 4-8 : [E])   

 

[3]  มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแก
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา    

มม. มีระบบจัดหา/พัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัยทั้งคณาจารย และนักวิจัยสาย
วิชาการ (ภาพ 4-3:ขอ 4)  ซ่ึงเปนการดําเนินงานรวมกันระหวางฝายบริหารการวิจัย  ฝายทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาคุณภาพ ฝายจริยธรรมการทําวิจัย และฝายวิเทศสัมพันธ  โดยมีการดําเนินการดังแสดง
ในภาพ 4-4   

มม. มีระบบสงเสริมการสรางศักยภาพนักวิจัยใหปฏิบัติงานวิจัยอยางมีจรรยาบรรณเปนที่
ยอมรับในระดับสากล  และเล็งเห็นความสําคัญในการสรางอาจารยและนักวิจัยใหผลิตผลงานวิจัยที่
ถูกตองตามจรรยาบรรณการวิจัยตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคน  หลักจริยธรรมการวิจัยใน
สัตวทดลอง  ดานความปลอดภัยทางชีวภาพ และดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม   และมีการจัด
อบรมใหความรูแกคณะกรรมการและคณาจารยเพ่ือใหเกิดความเขาใจและเห็นความสําคัญในการ
ดําเนินงานโครงการวิจัยอยางมีจริยธรรม โดยมีการดําเนินการดังน้ี  

1. คณะกรรมการดําเนินการและจัดกิจกรรม ดังแสดงในภาพ  4-9  
2. กองบริหารงานวิจัยยังไดจัดอบรมใหความรูแกอาจารยและนักวิจัยในการเขียน

บทความ/รายงานการวิจัยตีพิมพเผยแพรในวารสารเพื่อปองกันมิใหถูกกลาวหาวามี
การลอกเลียนผลงานวิชาการของผูอ่ืน โดยจัดอบรมจริยธรรมในหัวขอ “How to write 
without Plagiarism” 3 รุนๆ ละ 60 คน (สิงหาคม และกันยายน 2551  และมกราคม 
2552) และในปงบประมาณ  2553  ไดจัดการอบรมรวมกับบัณฑิตวิทยาลัยและศูนย
สงเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน 5 ครั้ง (พฤศจิกายน 2552 / 2 ครั้ง  มีนาคม 
กรกฎาคม และ กันยายน 2553 เดือนละ 1 ครั้ง)   

3. ในป 2553  รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิชาการ ยังไดนําเสนอการอบรมหัวขอ “How 
to write without Plagiarism” และ “การไมละเมิดลิขสิทธิ์ทางปญญาในผลงานทาง
วิชาการ” ในการอบรมการขอตําแหนงทางวิชาการ  ที่คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากร
ศาสตร และที่คณะเวชศาสตรเขตรอนดวย 

 

อน่ึงการกํากับดูแลดานจริยธรรม จรรยาบรรณนี้เปนแบบ guided decentralization ดวย 
ทั้งน้ี คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับมหาวิทยาลัย (ภาพ 4-2 ขอที่ 2)  จัดใหมีการ
ควบคุมคุณภาพผานการสรางเครือขายคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับสวนงาน   ซ่ึงมี
ทั้งสิ้น 8 ชุด   โดยมีการจัดอบรมคณะกรรมการฯ รวมกัน รวมทั้งมีการตกลงทําบันทึกความรวมมือ
ในการพิจารณาใหการรับรองโครงการภายใตหลักเกณฑและมาตรฐานเดียวกัน    
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[4]   มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค   
มม. มีการแสวงหาแหลงทุนวิจัยจากเงินรายได เงินงบประมาณ และแหลงทุนภายนอก     

ทั้งในและตางประเทศ  โดยในป 2553  มม. มีการจัดสรรเงินงบประมาณแผนดินเปนจํานวน 
132,213,800 บาท  ใหทุนแกนักวิจัย 110 โครงการ  อีกทั้งมีการจัดสรรเงินรายไดใหทุนอุดหนุน
การวิจัย จํานวน 33,672,775 บาท จัดสรรใหทุน 60 โครงการ  ตามประกาศการใหทุนอุดหนุนการ
วิจัยประเภทตางๆ 7 ประเภท  (ภาพ 4-3 : ขอที่ 3) โดยมีการเปดรับสมัครตลอดทั้งป  เพ่ือ
เอ้ืออํานวยใหนักวิจัยมีโอกาสไดรับการสนับสนุนมากยิ่งขึ้น 
(http://www.op.mahidol.ac.th/orra_tha/research_fund_revenue.html)    

มม. ปรับวิธีการจัดสรรเงินทุนวิจัยประเภทเงินงบประมาณแผนดิน โดยใชหลักการ 
Performance-based Research Funding (PBRF) และการติดตามประเมินผล ผลงานวิจัยใหมี
ประสิทธิภาพ  ซ่ึงแตเดิม มม. จัดสรรเงินงบประมาณโดยพิจารณาจากคุณภาพทางวิชาการของ
โครงการ (Merit) และปริมาณโครงการวิจัยที่เสนอขอตั้งงบประมาณ   ดังน้ันในวาระของอธิการบดี
ปจจุบันนี้  ฝายวิจัยไดดําเนินการวางหลักเกณฑการจัดสรรที่นอกจากการพิจารณาคุณภาพทาง
วิชาการแลว ไดมีการใชหลักการ PBRF ซ่ึงพิจารณาจากศักยภาพและผลงานของสวนงานนํามา
จัดสรรเงินทุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผนดินใหกับสวนงาน โดยพิจารณาใหนํ้าหนักจากขอมูล 4 
สวน คือ จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation Index) 20%  จํานวนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 30%  จํานวนเงินทุนวิจัยที่ไดรับ 10%   จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ 40% เพ่ือนํามา
ประกอบการจัดสรรเงินทุนใหแกสวนงานที่เสนอโครงการวิจัยมาขอตั้งงบประมาณประจําป ซ่ึงในป 
พ.ศ. 2553 มม. สามารถติดตามโครงการวิจัยตางๆ ไดถึงรอยละ 73   

ฝายบริหารงานวิจัยจัดระบบการวิเคราะหผลงานของนักวิจัยหรือกลุมวิจัย โดยวิธี 
Performance-Based  และใหการสนับสนุน หากกลุมวิจัยใดมีความเขมแข็ง และมี Long-Term 
Commitment  มม.จะใหการสนับสนุนเพ่ือนําไปสูการมีศักยภาพในการแสวงหาทุนวิจัยจากแหลง
ทุนภายนอก หรือไปสูการจัดตั้ง Research Cluster หรือ Center of Excellence โดยใหการ
สนับสนุนทั้งแบบ Bottom-up และ Top-down Objective/Approach Research Funding โดยการ
ประเมินตามระบบ PBRF และพิจารณาใหการสนับสนุนทุนจากเงินงบประมาณแผนดินแก
โครงการวิจัยซ่ึงมีลักษณะ ดังน้ี 

1) Bottom-up Objective/Approach Research Funding 

ก. ใหการสนับสนุนเงินงบประมาณแผนดินโดยการพิจารณาดานความเขมแข็งในการ
ทํางานวิจัย ของอาจารยและนักวิจัย  และใชระบบ PBRF แกสวนงาน โดยมีเกณฑ
การพิจารณา ดังน้ี 

 โครงการวิจัยของกลุมวิจัยที่มีศักยภาพผลิตผลงานวิจัยอยางสม่ําเสมอ และมี
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 

 โครงการวิจัยของนักวิจัย (ศิลปนเด่ียว) ที่มีศักยภาพและมีผลงานวิจัยตีพิมพ
ระดับนานาชาติ ที่มีผลกระทบสูงตอสังคมวิชาการ (High Impact) เพ่ือ
สนับสนุนใหเปนผูนํากลุมวิจัยที่มีศักยภาพในอนาคต  
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ข. ใหการสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย ซ่ึงในกลุมของการสนับสนุน
ดานงานวิจัยมุงเปา การสรางระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยง (mentorship) การใหทุนนี้จะเปน
ในรูปแบบที่มหาวิทยาลัยพิจารณาความเขมแข็งและศักยภาพนักวิจัยที่ขอทุนเปน
สําคัญ 

2) Top-down Objective/Approach Research Funding  
ก. ใหการสนับสนุนดาน Matching  โดยมีการเจรจาของผูบริหารระดับกลางและ

ระดับสูง และมีการรวมทุนกับแหลงทุนภายนอก  เชน 
 รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใหทุนสนับสนุนศาสตราจารยดีเดน    

 โครงการรวมทุนกับ สกว. โดยมีการเจรจาความรวมมือระหวางรองอธิการบดี
ฝายวิจัยและวิชาการกับผูอํานวยการ สกว. เชน โครงการ “การวิจัยและพัฒนา
พริกและผลิตภัณฑ” และตั้งแตป 2550 ถึงปจจุบัน มม. ยังไดมีการรวมทุนกับ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการจัดสรรทุนประเภทตางๆ 
โดยตกลงรวมทุนเปนสัดสวน 50 : 50 เพ่ือใหอาจารยและนักวิจัยของ มม. มี
โอกาสไดรับทุนจากภายนอกมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการวิจัยที่มีคุณภาพ
เปนที่ยอมรับแกหนวยงานภายนอกมากขึ้น และเพื่อรวมกับรัฐในการสราง
นักวิจัยรุนใหมที่มีศักยภาพ  และโครงการ “การจัดการเรียนการสอนโดยใช
ภาษาทองถิ่นและภาษาไทยเปนสื่อ : กรณีการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา 
(ภาษาไทย-มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพ้ืนที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต”  

 ทุนสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา ประเทศฝรั่งเศส L’Institut de Recherche pour 
le developpement (IRD) เพ่ือสรางเครือขายวิจัย ไดแก โครงการวิจัยเรื่อง An 
Establishment of the Multidisciplinary Research Unit on Vector Borne 
and Emerging Infections Disease  

ข. การใหทุนวิจัยโดยการรวมทุนกับภาคเอกชนในการทํางานวิจัยและพัฒนา 
 Matching Fund กับภาคเอกชน โดยนักวิจัยของมม.ทํางานรวมกับนักวิจัยจาก
บริษัทสยามไบโอไซน  ซ่ึงเปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัททุนลดาวัลยกับม.
มหิดล  

ค. สนับสนุนงานวิจัยประเภท Bluesky Research ซ่ึงแหลงทุนในประเทศไทยมักไม
นิยมใหการสนับสนุน เชน โครงการวิจัย Micro RNA เปนตน 

ง. จัดประชุมเพ่ือประสานใหมีความรวมมือการวิจัยแบบ Multidisciplinary Area-
Based  เชน การประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และ
โครงการวิจัยดาน Bioinformatics การประสานงานกลุมวิจัยดาน Food Security  
และ Food Safety เปนตน  
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อยางไรก็ตาม มม. ยังใหการสนับสนุนจัดสรรเปนกรณีพิเศษ สําหรับการสรางความเขมแข็ง
ของสวนงานใหมหรือโครงการวิจัยที่เปน Embryonic area และ Bluesky research  หรือแมแต
โครงการดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร หรือ ศิลปกรรม โดยมีการบริหารจัดการจากเงินทุนวิจัย
ประเภทนี้เชนกัน 

ในป 2553 มีโครงการวิจัยที่ มม. รวมทุนระหวาง สกอ. สกว. คปก. และ สกว. ฝายนโยบาย
ชาติและความสัมพันธขามชาติ เงินรวมทุนจํานวน 150 ทุน  เปนเงิน 21,858,795 บาท 

ในสวนของเงินทุนอุดหนุนการวิจัยที่ไดรับจากแหลงทุนภายนอกในป 2553 มม. ไดรับการ
สนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ จํานวน 109 แหลงทุน  มีจํานวน 
1,223 โครงการ  เปนเงินที่ไดรับจํานวน 1,043,974,246 บาทตอป  

 

[5] มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบัน ในประเด็นตางๆ   
(เกณฑ สกอ.) 

เพ่ือเสริมสรางและธํารงเอกลักษณในการเปนเลิศดานการวิจัย และอัตลักษณของ มม. ที่มี
ความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรสุขภาพ และสุขภาวะทางสังคม  มม. ไดจัดการสนับสนุนพันธกิจ
ดานการวิจัย/งานสรางสรรค  ดังแสดงในภาพ 4-3  ไดแก    

1. ชองทางการสื่อสารขอมูลการบริหารงานวิจัย    
2. การออกขอบังคับมหาวิทยาลัยและประกาศมหาวิทยาลัย เพ่ือเอ้ืออํานวยในการบริหาร

งานวิจัย    
3. ระบบการจัดสรรเงินทุนเพ่ือการวิจัย     
4. ระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย    
5. ปจจัยเกื้อหนุน/การสนับสนุนพันธกิจวิจัยตามอัตลักษณ มม.   

5.1 หองปฏิบัติการ /ศูนยเครื่องมือ /สิ่งอํานวยความสะดวก 
5.2  หองสมุด / แหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย /งานสรางสรรค 
5.3  สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ  ไดแก  

5.3.1  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 
5.3.2  ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 

5.4  กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ 
6. ระบบสรางขวัญกําลังใจและยกยองนักวิจัยดีเดน 
7. การสงเสริมความรวมมือกับองคกรภายนอก 
8. การสรางธุรกิจจากผลงานวิจัย / ระบบบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา 
9. ระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 
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มม. ยังมีการดําเนินงานที่สําคัญอ่ืนๆ  เพ่ิมเติม ดังน้ี 
ก. มีการสรางทีมวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับสากล   
มม. สงเสริมใหมีการวิจัยในทุกศาสตร/สาขาที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ และสงเสริม

โครงการวิจัยแบบบูรณาการขามศาสตร ทั้ง multidisciplinary และ interdisciplinary และเปน      
สหสถาบัน  มีการจัดประสานใหนักวิจัยทํางานรวมมือกัน  โดยจัดใหมี  Incentive  แกโครงการวิจัย
ขามสวนงาน  สนับสนุนใหมีกลุมนักวิจัยที่เขมแข็งเพ่ือนําไปสูการตั้ง Research Cluster หรือ 
Center of Excellence  โดย มม. มีทุนสงเสริมการสรางกลุมวิจัย  ซ่ึงมีวัตถุประสงคใหอาจารย/
นักวิจัย ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ มารวมกันทํางานวิจัยแบบที่มีจุดมุงหมายเดียวกัน 
(Goal-Oriented) เพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสากลใหมีจํานวนมากขึ้น รวมถึงสราง
ผลงานวิจัยที่เกิดจากการบูรณาการเปนสาขาใหม  เกิดการสรางนักวิจัยรุนใหม เพ่ือสานตอการ
ทํางานอยางตอเน่ืองที่ครบวงจร เกิดเครือขายงานวิชาการในแนวราบที่เขมแข็ง เพ่ือเปนการ
เชื่อมโยงระหวางคณะ/สถาบันในมหาวิทยาลัยไปสูการเปนสถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นเลิศ และ
เปนผูนําในการสรางสุขภาวะแกสังคมเพื่อพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ทั้งน้ี ไดมีการจัดประชุมเพ่ือประสานใหมีการรวมมือการวิจัยแบบ Multidisciplinary Area-
based  อยางเปนรูปธรรมโดยมหาวิทยาลัยมหิดลเปนเจาภาพริเร่ิม เชน การประสานงานโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) ซ่ึงมีการรวมตัวกันระหวางอาจารยและนักวิจัยถึง 7 สวนงาน  และโครงการวิจัย
ดาน Bioinformatics ซึ่งมีการรวมตัวกันของอาจารย/นักวิจัยถึง 5 สวนงาน เปนตน 

นอกจากนี้ในป 2553  มม. ไดรับคัดเลือกเปน 1 ใน 9 มหาวิทยาลัย ที่ สกอ. ยกยองเปน
มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ และไดรับทุนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ภายใตอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยที่มีความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรสุขภาพ (Health Science) และสุขภาวะสังคม 
(Social well-being)   โดย มม. ไดรับงบประมาณ 279 ลานบาทในปงบประมาณ 2554  ซ่ึงเปนป
แรกของการดําเนินการ  โครงการนี้จะสงผลใหนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมีการทํางานรวมกันแบบ
บูรณาการขามศาสตรและขามสถาบัน  โดย มม. ไดเสนอการจัดตั้งกลุมภารกิจวิจัย (Research 
Clusters)  4 กลุม และศูนยวิจัย (Research Centers)  5 ศูนย ดังแสดงในภาพ 4-7 

 

ข. มม. มีนโยบายและจัดระบบสงเสริมความรวมมือกับองคกรภายนอก  
มม. จัดระบบและกลไกเพื่อสงเสริมความรวมมือในการทําวิจัยรวมกับองคกรภายนอก   

(ภาพ 4-3  ขอที่ 7. การสงเสริมความรวมมือกับองคกรภายนอก )  เพ่ือสรางความกาวหนาทาง
วิชาชีพแกนักวิจัย โดยมีการพัฒนาระบบการบริหารที่สอดคลองกับการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
เน่ืองจากความสําเร็จของนักวิจัยสวนใหญไดมาจากการที่นักวิจัยมีอิสระทางวิชาการ (Academic 
Freedom) และมีการทําวิจัยรวมกับผูรวมงาน ทั้งในประเทศและตางประเทศที่มี Research 
Capability และ Compatibility และมี Trust-Bonding ซ่ึงกันและกัน  นอกจากนี้การรวมมือกับ
องคกรภายนอกยังบูรณาการกับพันธกิจดานการบริการวิชาการแกสังคม เชน การรวมมือกับ
นักวิจัยชุมชน หรือองคกรระดับประเทศในการวิจัยเพ่ือตอบสนองความตองการของสังคม ฯลฯ  
รวมทั้งยังชวยสงเสริมใหนักศึกษาไดมีโอกาสรวมงานวิจัยกับนักวิจัยที่มีศักยภาพ / ทํางานวิจัย
รวมกับนักวิจัย/ทีมงานวิจัยในตางประเทศ เปนการเพ่ิมประสบการณและสามารถผลิตวิทยานิพนธ
ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเปนอีกชองทางหนึ่งที่นักศึกษาจะไดรับทุนสนับสนุนการทําวิจัยดวย 
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ความรวมมือในการวิจัยและพัฒนาระหวางนักวิจัยของมหาวิทยาลัย และนักวิจัยจากองคกร
ภายนอกเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ เชน 

1) มม. กับภาคเอกชนมีการใหทุนวิจัยรวมกันในลักษณะ matching fund  โดยการใหทุน
จากภาคเอกชนแกนักศึกษาเพื่อทําการวิจัยเฉพาะดาน  และ มม. ใหการสนับสนุนดาน
สถานที่/อุปกรณ/ครุภัณฑ   

2) การใหทุนจากภาคเอกชนแกนักศึกษา เพ่ือทําการวิจัยเฉพาะดาน 
3) การใหทุนสนับสนุนดานอุปกรณ/ครุภัณฑ 
4) การแลกเปลี่ยนนักวิจัย/นักศึกษา เพ่ือไปปฏิบัติงานวิจัยในหองปฏิบัติการ ซ่ึง มม. ไดมี

การจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย และองคกรตางๆ      
ทั้งในประเทศ และตางประเทศ (ภาพ 4-10 ถึงภาพ 4-11)   

5) การสนับสนุนใหมีการสรางเครือขายงานวิจัยกับองคกรตางๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ  (ภาพ 4-8)  รวมถึงการวิจัยรวมกับนักวิจัยในชุมชน เพ่ือสรางงานวิจัยจาก
สภาพปญหาของสังคม ตอบสนองโครงการตามพระราชดําริ/ความตองการของสังคม 
เปนการบูรณาการพันธกิจการวิ จัย  และพันธกิจบริการทางวิชาการแกสังคม             
ซ่ึงตอบสนองความตองการของสังคม / ชุมชน   

 

มม. ไดมีการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบัน    
ในองคกรตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ทั้งทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือ 
และทวีปอเมริกาใต รวมทั้งสิ้น 45 ประเทศ โดยมีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงชั้นนํา
ของประเทศระดับมหาวิทยาลัยจํานวน 53 มหาวิทยาลัย และระดับคณะจํานวน 176 คณะ         
ซ่ึงกองวิเทศสัมพันธเปนผูประสานงาน 
http://intranet.mahidol/op/orir/eng/internew/new/collaboration.htm 

สําหรับ Longterm Collaboration น้ัน มม.มีความรวมมือกับสถาบันวิจัยเฉพาะทางกับ
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ไดแก University of Oslo ประเทศนอรเวย มากกวา 42 ป  Oxford 
University ประเทศอังกฤษ และ Osaka University  มากกวา 30 ป และมีการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการ
วิจัย Mahidol University and Osaka University Collaborative Research Center for 
Bioscience and Biotechnology ที่คณะวิทยาศาสตร และ Mahidol - Osaka Center for 
Infectious Diseses (MUCID) และ Mahidol - Oxford Tropical Medicine Research Unit 
(MORU) ที่คณะเวชศาสตรเขตรอน   นอกจากนี้ภายใน มม. ยังมี WHO Collaborating Centres 
(WHO-CCs) รวม 7 ศูนย ที่คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร คณะ
เวชศาสตรเขตรอน สถาบันโภชนาการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และสถาบันวิจัยประชากร
และสังคม  (ภาพ 4-12)  และในป พ.ศ. 2553 ไดมีหองปฏิบัติการใหมเกิดขึ้น คือ หองปฏิบัติการ
รวมดานการวิจัยโรคเขตรอนระหวางมหาวิทยาลัยโอซากาและมหาวิทยาลัยมหิดล 
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[6]  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น 
กองบริหารงานวิจัยของ มม.  ทําหนาที่ในการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนดานการ

วิจัย รวมถึงการจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนวิจัย  ทั้งเงินรายไดและเงินงบประมาณแผนดิน    
โดยดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2551 และระบบในการ
ทําสัญญารับทุน และการติดตามผลงานวิจัย (ภาพ 4-5 และภาพ 4-6)  และมีการกําหนดขอมูลที่จะ
รวบรวม เพ่ือประโยชนในการติดตาม /ประเมินผลการจัดสรรทุน และการสนับสนุนงานวิจัยของ 
มม. ดังแสดงในภาพ 4-13   

 

[7]  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของสถาบัน 
จากขอมูลการประเมินผลดังแสดงในภาพ 4-13  มม. ไดนําผลการประเมินมาปรับปรุง

กระบวนการในการสนับสนุนดานการวิจัย ดังน้ี 
1. เงินทุนวิจัยจากเงินรายได มีการขยายระยะเวลาการเสนอขอทุนจากเดิมมีการระบุไว

คงที่ ตอมาเปดขยายรับสมัครตลอดป ไดแก ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหม ทุนสงเสริม
นักวิจัยรุนกลาง ทุนสงเสริมโครงการวิจัยมุงเปาหมาย 

2. เงินทุนวิจัยจากเงินงบประมาณ มีการจัดอบรมวิธีการคียขอมูลในระบบบริหาร
โครงการวิจัย (National Research Project Management : NRPM) เพ่ือใหความรูแก
นักวิจัยในการบันทึกขอมูล Online ตามที่สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติกําหนด 

3. เงินทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก มีการตรวจสอบความซ้ําซอนในการใหทุนวิจัยที่เสนอ
ขอจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เพ่ือมิใหนักวิจัยไดรับทุนซ้ําซอนและสงรายงาน
ผลการวิจัยไดตามวัตถุประสงคของแหลงทุน 

4. ไดนําผลการทบทวนการบริหารงานวิจัย (Retreat) จากสภามหาวิทยาลัยฯ มาปรับปรุง
กลยุทธในการบริหารงานวิจัย เพ่ือให มม. มีผลผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและไดตีพิมพใน
วารสารระดับนานาชาติ จํานวน 1 คน : 1 paper  เชน  ในป 2553 มีการจัดตั้งรางวัล
ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพสูงสุดในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในฐานขอมูล ISI 
และ SCOPUS รางวัลผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิงสูงสุดใน 9 สาขา จากฐานขอมูล ISI 
และ SCOPUS และรางวัลผลงานวิจัยทางดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และ        
ศิลปศาสตร และในป 2553 มีการรางประกาศการพัฒนาคุณภาพวารสารของ มม. ใหอยู
ในฐานขอมูลสากล เปนตน 

5. จากการประเมินคุณภาพงานวิจัยเชิงวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ป 2552 โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.)  ไดมีการประเมินคุณภาพงานวิจัย 6 สาขาวิชา ไดแก วิทยาศาสตรธรรมชาติ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสหวิทยาการ แพทยศาสตร 
วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิศวกรรมศาสตร  โดย มม. มีสาขาเขารับการประเมินดวย
ความสมัครใจ 5 สาขา และไดรับผลการประเมินไดคะแนนสูงสุดอยูในเกณฑ 5 จํานวน 
4 สาขา คือ  
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1)  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ (Natural Science) ไดแก ภาควิชาชีวเคมี 
ภาควิชาเคมี และภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร  

2) กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสหวิทยาการ (multidisciplinary Technology) ไดแก 
Biotechnology สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล และภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
คณะวิทยาศาสตร  

3) กลุมสาขาวิชาแพทยศาสตร Medicine ไดแก ภาควิชาศัลยศาสตร คณะ-
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

4) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ (Health Science) ไดแก ภาควิชาเภสัช-
ศาสตร คณะเภสัชศาสตร สาขาวิชาปรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร  

 

สวนการประเมินจัดอันดับสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรไดคะแนนที่ระดับ 1  ซ่ึงสวนงานจะ
ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาตามหลักการพัฒนาคุณภาพในระบบ MUQD     

ทั้งน้ี ในระดับมหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการเพื่อสนับสนุนใหมีการปรับปรุงพัฒนาดวย คือ 
1. เชิญศาสตราจารย  ดร .ปรีดา  วิบู ลย สวั สดิ์  มาบรรยายต อที่ ป ระชุมคณบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล ถึงวิธีการประเมินผลการจัดอันดับ และใหคําแนะนําในการปรับปรุง
หลักสูตร เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานวิจัยใหสูงขึ้น 

2. จัดกิจกรรมเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาใหความเห็น/ขอแนะนํา เรื่อง หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ซ่ึงเชื่อมโยงกับการสรางและเพิ่มผลผลิตดานการวิจัย เพ่ือยกระดับ
ความสามารถดานวิศวกรรมศาสตร โดยไดเชิญผูรับผิดชอบหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและ
ผูบริหารคณะวิศวกรรมศาสตรมารวมฟง เพ่ือนําไปเปนแนวทางการพิจารณาปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอน และการวิจัยของสาขาวิศวกรรมศาสตรตอไป 

 

เกณฑการประเมินและผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบงชี้ 4.1 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

เกณฑการประเมิน มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

มีการดําเนินการ  
7 ขอ 

มม.  
ประเมินตนเอง 

    
 

 

 
เอกสารอางอิงตัวบงชี้ที่ 4.1  

4.1 (1) หนังสือยุทธศาสตรการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552-2555 
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ตัวบงชี้ที่ 4.2 :  ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
(ภาพ 4-3 : ขอ 9) 

 

[1]  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

มม. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย และงานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ   ดังน้ี   

1. เปดโอกาสใหคณาจารย นักวิจัย และนักศึกษาของทุกสวนงานเขารวมแสดงผลงาน และ
จัดนิทรรศการทั้งระดับชาติและนานาชาติรวมกับหนวยงานตางๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ไดแก การรวมจัดแสดงนิทรรศการระดับชาติ และจัดประชุมวิชาการ
เผยแพรผลงานวิจัยกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ Thailand Research Expo 
2009-2011 และงานนิทรรศการระดับนานาชาติ Bio Atlanta 2009 และ Bio Chicago 
2010   งานประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน (ประกอบดวย มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และกองทัพเรือ โดยมีการผลัด
เวียนกันเปนเจาภาพประจําทุกป) งานประชุมวิชาการเครือขายที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทอมก.) เพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  

2. มม. มีประกาศใหทุนสนับสนุนบุคลากรไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ตางประเทศ  
เพ่ือสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการสรางผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ให
เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยสูสาธารณชนและ
สังคมโลก  

3. นับตั้งแตป 2553  มม. มีประกาศการจัดตั้งรางวัลผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพสูงสุดใน
ฐานขอมูล ISI จํานวน 3 รางวัล และฐานขอมูล SCOPUS จํานวน 3 รางวัล และรางวัล
ผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิงสูงสุดใน 9 สาขา จากฐานขอมูล SCOPUS รวมทั้งรางวัล
ผลงานวิจัยทางดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปศาสตร ซ่ึงสงผลใหมีผูไดรับ
รางวัล รวม 15 คน เพ่ือเปนการยกยองเชิดชูเกียรติและสนับสนุนนักวิจัยคุณภาพเพื่อ
ผลิตผลงานวิจัยเผยแพรเปนที่ยอมรับระดับสากล 
http://www.op.mahidol.ac.th/orra/orra_tha/research_info_award_pub.html 

 

ระหวางป พ.ศ. 2540-2553   นักวิจัยของ มม. ไดผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพไดรับการ
ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ และมีการนําไปใชประโยชนอางอิงทางวิชาการใน
ฐานขอมูล ISI และ SCOPUS เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง  (ภาพผลลัพธ 4-1 และภาพผลลัพธ 4-2)   
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[2]  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
เพ่ือใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

มม. มีนโยบายใหทุกสวนงานทําการปรับปรุงการจัดการความรูจากงานวิจัย โดยการ
วิเคราะห สังเคราะหขอมูลความรูจากงานวิจัย นํามาเผยแพรในเว็บไซตของทุกสวนงาน  และให
คณบดีแตละสวนงานมานําเสนอตอที่ประชุมคณบดีทุกเดือนในแตละป เปนการพัฒนาความรูจาก
งานวิจัยและงานสรางสรรคที่ เชื่อถือได และรวดเร็ว เปนปจจุบัน ทันตอการใชประโยชน          
โดยเผยแพรลงใน website (Internet) เพ่ือใหความรูสูสาธารณชนนําไปใชประโยชน 

มม. ไดจัดรางวัลสําหรับการจัดทําเว็บไซตดังกลาว  เพ่ือสรางแรงจูงใจในการพัฒนาเว็บไซต
ของทุกสวนงาน โดยมุงเนนใหผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนประชาชนเขามา
หาขอมูลเพ่ือทราบองคความรูไดอยางเสมอภาค   รางวัลประกวดเว็บไซตประเภทตางๆ  ไดแก 

1. รางวัลเว็บไซตดีเยี่ยม 
2. รางวัล Visibility ดีเดน 
3. รางวัล Page Size ดีเดน 
4. รางวัล Rich Files ดีเดน 
[รายละเอียดดูในเว็บไซต http://www.op.mahidol.ac.th/orra/orra_tha/index_tha.htm] 
 

นอกจากนี้การนําเสนอเว็บไซตในที่ประชุมคณบดีน้ี ทําใหผูบริหารระดับคณบดี รองคณบดี 
อธิการบดี ไดรับทราบถึงผลงานวิจัยเดนและสถิติ การเผยแพรผลงานทางวิชาการของสวนงาน
ตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย  ทั้งน้ีเปนการเปดโอกาสใหผูบริหารทราบถึงความเปนไปดานการวิจัย
ภายในมม. เปนการสรางโอกาสใหเกิดความรวมมือ และ Multidisciplinary research รวมถึงให
เรียนรูจาก Best Practice ของแตละสวนงาน 

 

[3] มีระบบกลไกที่เกิด Knowledge Sharing ดานการบริหารจัดการวิจัย ระหวาง Key Persons จาก
ภายนอกมหาวิทยาลัยกับผูบริหารระดับคณบดี/รองอธิการบดี/ผูอํานวยการ ของมม. เชน การเชิญ 
ศาสตราจารยปรีดา วิบูลยสวัสดิ์มาบรรยายเรื่อง Rating การเชิญคุณทรงศักดิ์  สายเชื้อ 
ผูอํานวยการสํานักนโยบาย กระทรวงการตางประเทศมาบรรยายเรื่อง Think Tank ในที่ประชุม
คณบดี เปนตน เปนการเสริมความรูดานการบริหารจัดการวิจัย และเพ่ือใหผูบริหารไดเกาะติด
สถานการณความเปนไปในวงการวิจัย โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการบริหารการวิจัย จากภายนอก
มหาวิทยาลัย  เปนโอกาสที่จะสรางความรวมมือระหวางสวนงาน  

 

[4]  มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2 สู
สาธารณชนและผูเกี่ยวของ 

มม. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดสู
สาธารณชนและผูเกี่ยวของหลายชองทาง ดังน้ี 

1. การจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ (รายละเอียดในขอ [1]) 
2. กองบริหารงานวิจัยไดรวมกับฝายประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย เผยแพรผลงานวิจัยใน

สิ่งพิมพมหิดลสาร คอลัมน Research Excellence ตีพิมพเปนรายเดือน และเผยแพร
องคความรูผลงานวิจัยผานสื่อหนังสือพิมพ ไดแก เดลินิวส ไทยรัฐ มติชน ฯลฯ 
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3. ทุกสวนงานมีการเผยแพรองคความรูงานวิจัยในเว็บไซตของ มม. ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  ซ่ึงสาธารณชนทั่วไปสามารถสืบคนไดจากขอมูลงานวิจัยของ มม. และ
ขอมูลของทุกสวนงาน 

4. ผลงานวิจัยของคณาจารยและนักวิจัยของ มม. ยังไดตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ทั้งในรูปเลมที่ เปนเอกสารและอยู ในฐานขอมูลสากล            
ซ่ึงกองบริหารงานวิจัยไดสืบคนขอมูลจากฐานขอมูล ISI  และนํามาเผยแพรในเว็บไซต
ของ มม.  รวมทั้งจัดทําขอมูลเปน Rich File มีบทความวิจัยตางๆ เพ่ือใหสาธารณชน
สืบคนดูไดงายอีกดวย 

5. ฝายวิจัยคัดเลือกผลงานวิจัยดีเดนที่ไดรับรางวัลทั้งระดับนานาชาติและระดับชาติ และที่
เปนประโยชนตอสังคมไทยและสังคมโลก มานําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
เดือนละ 1 ครั้ง เปน Lunch Talk  และไดมีการนําผลการนําเสนอดังกลาวเผยแพรลงใน
เว็บไซตของ มม.  เพ่ือใหสาธารณชนและผูเกี่ยวของที่สนใจสามารถเขามาดูไดอยางทั่วถึง 

 

[5]  มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชนจริง
จากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 
 

1.  ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร และไดรับการอางอิงทางวิชาการ 
กองบริหารงานวิจัยทําการรวบรวมผลงานวิจัย ไดแก บทคัดยองานวิจัยของคณาจารยและ

นักวิจัยทุกสวนงานเปนประจําทุกป และมีการสืบคนขอมูลผลงานวิจัย ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลสากล  และงานบริหารขอมูลและเผยแพร
งานวิจัย ทําหนาที่รวบรวม สืบคน และติดตามคัดสรรผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ
นานาชาติและจํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิงทางวิชาการที่อยูในฐานขอมูลสากลนําเสนอ    
ในเว็บไซต     

ผลการสืบคนขอมูล พบวา ในป 2553  มม. มีจํานวนผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร
นานาชาติที่อยูในฐานขอมูลสากลสูงถึง 2,201 เรื่อง   และระหวางป พ.ศ. 2540-2553 นักวิจัยได
ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ และมีการนําไปใช
ประโยชนอางอิงทางวิชาการในฐานขอมูล ISI และ SCOPUS เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง (ภาพผลลัพธ 
4-1 และภาพผลลัพธ 4-2)     

ภาพผลลัพธ 4-3 แสดงผลงานวิจัยของ มม. ที่ไดรับการอางอิงสูงสุด (Most Cited)         
10 อันดับตน 

 

2. มม. มีนักวิจัยจํานวนมากที่มีศักยภาพสูง /มีความพรอมทั้งในดานการวิจัยและใหความสําคัญ
ตอการสงเสริมสนับสนุนความรวมมือ ระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกสถาบันทั้งภาครัฐและ
เอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ   มีการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชใหเกิด
ประโยชน โดยสวนงานตางๆ ในระดับอุดมศึกษา/สังกัดมหาวิทยาลัยที่จัดทําวารสารวิชาการ
ระดับสถาบันซึ่งมีผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยเปนผูประเมินคุณภาพบทความ 
และเห็นชอบใหตีพิมพ รวม 25 ฉบับ  ดังแสดงรายชื่อในภาพ 4-14  
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3. วารสารทางวิชาการของ มม. ที่ไดรับการยอมรับจากหนวยงานภายนอก มีดังน้ี 
3.1 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ยอมรับใหวารสารวิชาการของ มม. เปน

วารสารวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของไทย ระดับนานาชาติ 6 ฉบับ ไดแก  
1) Siriraj Medical Journal (Formerly : Siriraj Hospital Gazette) 
2)  Journal of Population and Social Studies 
3)  Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 
4)  ScienceAsia - Journal of the Science Society of Thailand 
5)  Mon-Khmer Studies Journal 
6)  Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 

3.2 สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)  ยอมรับใหเปนวารสารระดับชาติ ทางดาน
วิทยาศาสตร/เทคโนโลยี 4 ฉบับ ไดแก 

1) Ramathibodi Nursing Journal (คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี) 
2) วารสารพยาบาลศาสตร (คณะพยาบาลศาสตร) 
3) วารสารเภสัชศาสตร (คณะเภสัชศาสตร) 
4) วารสารสาธารณสุขศาสตร (คณะสาธารณสุขศาสตร) 

4. วารสารทางวิชาการของ มม. ที่ไดรับรางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ในฐานะที่
เปนวารสารไทยที่มีคุณภาพสูงทางวิชาการเทียบเทาระดับนานาชาติในป 2011  
1) วารสารพยาบาลศาสตร (คณะพยาบาลศาสตร)  
2) วารสารทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 ฉบับ 

 The Journal (คณะศิลปศาสตร)  
 Journal of Sahasat (คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร) 

5. ผลงานของ มม. ที่ไดรับรางวัลทั้งระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับสถาบัน ประจําป 2551-
2553    

ในป 2551-2553 มม. มีผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัลระดับนานาชาติ  ระดับชาติ  และระดับ
สถาบัน   รวม 322 รางวัล (จําแนกเปนรางวัลระดับนานาชาติจํานวน 116 รางวัล รางวัลระดับชาติ
จํานวน 118 รางวัล  รางวัลระดับสถาบันจํานวน 88 รางวัล)  (ภาพผลลัพธ 4-4) 
(http://www.op.mahidol.ac.th/orra/orrna_tha/research_info_award.html) 
6. ผลงานที่ไดขอจดทะเบียนที่ยื่นตอกรมทรัพยสินทางปญญา  แสดงในภาพผลลัพธ 4-5 
 

[6]  มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

เพ่ือใหมีการดําเนินการอยางเปนระบบในการนําผลงานวิจัย/งานสรางสรรคไปใชใหเกิด
ประโยชน มม.ไดจัดตั้งหนวยงานหลัก คือ ศูนยบริหารทรัพยสินทางปญญามหาวิทยาลัยมหิดล 
(Mahidol University Center for Intellectual Property Management: MUCIP) เพ่ือรับผิดชอบ
การบริหารจัดการดานทรัพยสินทางปญญาของ มม. ใหเกิดการสรางผลงานวิจัย นวัตกรรม และ
ดําเนินการ เพ่ือนําผลงานวิจัย นวัตกรรมไปใชใหเกิดประโยชนแกสังคม         
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การดําเนินการดานทรัพยสินทางปญญาของ มม. แบงไดเปน 4 สวนคือ  การสรางทรัพยสิน
ทางปญญา (Creation) การคุมครองทรัพยสินทางปญญา (Protection) การนําทรัพยสินทางปญญา
ไปใชประโยชน (Exploitation)  และการปกปองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา (Enforcement) ซ่ึง  
แตละสวนจะมีบทบาทและหนาที่และการดําเนินงาน ดังน้ี 

1. การสรางทรัพยสินทางปญญา (Creation)  
เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการสรางทรัพยสินทางปญญา จึงมีการดําเนินการในการ

สรางความเขาใจในเรื่องทรัพยสินทางปญญาใหแกผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย รวมถึงใหเล็งเห็น
ถึงประโยชนจากการใชทรัพยสินทางปญญาเพื่อพัฒนาสังคม ประเทศชาติ โดยการประชาสัมพันธ
จัดอบรมสัมมนาใหความรูเรื่องทรัพยสินทางปญญาในดานตางๆ รวมถึงการสืบคนขอมูลทรัพยสิน
ทางปญญา เชน สิทธิบัตรแกผูปฏิบัติงาน และนักศึกษา  และใหบริการแกหนวยงานภายนอก   
พรอมทั้งจัดใหมีผูประสานงานดานทรัพยสินทางปญญา เพ่ือประสานงานและเชื่อมโยงเปน
เครือขายในการทํางานรวมกัน  สนับสนุนและผลักดันใหเกิดการรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการ
สรางผลงานทรัพยสินทางปญญา เพ่ือใหเกิดการนําไปใชประโยชนไดจริงแกภาคอุตสาหกรรม และ
ทําการเสาะหาผลงานวิจัย องคความรู และเทคโนโลยีที่มีอยูในมหาวิทยาลัย และนําผลงานเหลานั้น
มาพิจารณาดําเนินการตอไปตามความเหมาะสม    

2.   การคุมครองและปกปองทรัพยสินทางปญญา (Protection) 
เพ่ือเปนการกระตุนใหมีการสรางทรัพยสินทางปญญา และการนําไปใชประโยชน  จึงตองมี

การคุมครองผลงานทรัพยสินทางปญญาอยางเหมาะสมเพื่อปองกันไมใหมีการละเมิดสิทธิในผลงาน
ทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย  โดยจัดใหมีคณะกรรมการทรัพยสินทางปญญา เพ่ือให
คําปรึกษาและพิจารณาคุณคาและความเหมาะสมในการคุมครองทรัพยสินทางปญญาและการนํา
ผลงานไปใชประโยชน ซ่ึงคณะกรรมการจะประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาตางๆ (4-6 คน)  
และจัดใหมีการประชุมเดือนละครั้ง โดยในการประชุมแตละครั้งอาจเชิญผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง   
เขารวมดวยเปนกรณีไป 

นอกจากนี้ ยังใหบริการใหคําปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา  และบริการดาน
การคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาแกหนวยงานภายนอกเพื่อเปนการใหบริการแกสังคม  

3. การนําทรัพยสินทางปญญาไปใชประโยชน  (Exploitation)  มีการดําเนินการดังน้ี 
3.1 จัดเตรียมขอมูลเพ่ือการนําผลงานไปใชประโยชน เชน จัดทําทําเนียบผลงาน (IP 

Portfolio) ศึกษาความเปนไปไดในดานตางๆ (Feasibility Study) แผนธุรกิจ 
(Business Plan) ประเมินมูลคา (IP Valuation) ฐานขอมูลผลิตภัณฑและผลงาน
ของมหาวิทยาลัย 

3.2 จัดเตรียมความพรอมใหผลงานทรัพยสินทางปญญาและเทคโนโลยี เพ่ือการ
นําไปใชประโยชนและพัฒนาใหเกิดธุรกิจที่ใชเทคโนโลยีของ มม. ในรูปแบบที่
เหมาะสม เชน ดําเนินการเพ่ือใหเกิดการบมเพาะธุรกิจ  บมเพาะเทคโนโลยี      
การเพิ่มมูลคาของผลงาน เชน การสรางผลิตภัณฑตนแบบ (Prototype) การพิสูจน
เทคโนโลยี (Proof of Concept) การทดลองตลาด (Market Trial) การจัดหาแหลงทุน 
(Matching Fund) หรือประสานงานกับเอกชนใหมีการรวมมือในการผลิต  ในระดับ
กึ่งอุตสาหกรรมหรือการพัฒนาตอยอดผลงานเพื่อใชในเชิงพาณิชย (Industrial 
Liaison) 
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นอกจากนี้ มม. ไดจัดตั้งหนวยบมเพาะวิสาหกิจขึ้นภายใตการดําเนินงาน
ของศูนยบริหารทรัพยสินทางปญญา  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือดําเนินการบมเพาะ
ธุรกิจและเทคโนโลยีทั้ง In wall  และ Out wall  ซ่ึงใหความสําคัญในการประกอบ
ธุรกิจที่ใชทรัพยสินทางปญญาและเทคโนโลยีของ มม. ในการดําเนินงานโดยหนวย
บมเพาะวิสาหกิจจะจัดหาสถานที่ประกอบธุรกิจ ใหคําปรึกษาความชวยเหลือดาน
กฎหมาย จัดหาแหลงทุน การตลาด ธุรการ รวมถึงจัดใหมีการอบรมเสริมสราง
ความรู ทักษะในดานธุรกิจ สนับสนุนใหเกิดการสราง Entrepreneurship Culture 
เพ่ือใหบุคลากรและนักศึกษาไดมีความรูดานธุรกิจและพรอมที่จะเปนผูประกอบการ
ตอไปในอนาคต นอกจากนี้หนวยบมเพาะวิสาหกิจยังดําเนินการเพื่อเสาะหา
ผลงานวิจัย นวัตกรรมของบุคลากรของ มม. มาสงเสริมสนับสนุน และผลักดันใหเกิด
การสรางธุรกิจหรือบริษัทจัดตั้งใหม (Start up & Spin-off Company) รวมถึงการ
ประสานงานเพื่อใหเกิดความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อใหเกิดการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อเสริมชองวางระหวางการวิจัยในระดับ Lab Scale และระดับอุตสาหกรรม 

3.3  ดําเนินการเพื่อนําทรัพยสินทางปญญาไปใชประโยชนในรูปแบบตางๆ ดังน้ี 
ก. การอนุญาตใหใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญา (Technology Licensing) 

ดําเนินการเสาะหากลุมเปาหมายผูใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา และ
ติดตอ ประสานงาน รวมถึงทําการเจรจาตอรองเร่ืองสิทธิประโยชน จัดทําและ
ตรวจสัญญาตางๆ 

ข. การถายทอดเทคโนโลยี สนับสนุนใหมีการถายทอดเทคโนโลยีใหแกภาคอุตสาหกรรม 
รวมถึงสนับสนุนใหเกิดการสรางความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและ
ภาคเอกชน ในการวิจัยและพัฒนาในลักษณะ Industry-University Linkage 

ค. การจัดตั้งบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยใชผลงานทรัพยสินทางปญญาของ
มหาวิทยาลัยในการดําเนินงาน (Start-up and Spin-off Company) โดยอาจ
ประสานงานกับบริษัทรวมทุนสตางค จํากัด   

ง. จัดใหมีการจัดจําหนายผลิตภัณฑของมหาวิทยาลัยใหเหมาะสม เชน จัดตั้ง
ตัวแทนจําหนาย เปนตน 

3.4  สรางเครือขายและความรวมมือกับหนวยงานภายนอกและประชาสัมพันธผลงาน 
ใหเปนที่รูจักแกสังคม  ดังน้ี 
ก. การสรางธุรกิจจากผลงานวิจัย/ระบบบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา      

เพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัย/งานสรางสรรค (ภาพ 4-3 : ขอที่ 8  
และภาพ 4-11) 

ข. มม. มีเครือขายความรวมมือในการวิจัยที่หลากหลาย และเปนกลไกสําคัญใน
การแสวงหางานวิจัยจากภาครัฐและเอกชน  นําผลงานไปใชในเชิงพาณิชย 
(ภาพ 4-10)  และตอบสนองความตองการของสังคม/ชุมชน ทั้งดานการ
แกปญหาและเสริมสรางในเรื่องที่สังคมตองการ เชน งานวิจัยของเครือขาย
ความรวมมือกับนักวิจัยในชุมชน (ภาพ 4-8)   
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4.  การปกปองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา (Enforcement)   
ดําเนินการโดยมีกลไกสนับสนุนที่สําคัญ คือ ศูนยบริหารทรัพยสินทางปญญา (ดู

รายละเอียดในขอ [7]) 
 

[7]  มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและ           
อนุสิทธิบัตร  (เฉพาะกลุม ค1 และ ง) 

มม. มีศูนยบริหารทรัพยสินทางปญญาเปนหนวยงานรับผิดชอบในการบริหารทรัพยสิน   
ทางปญญา (ภาพ 5-1) ไดแก การสนับสนุนใหเกิดการวิจัยเพ่ือสรางทรัพยสินทางปญญา          
การคุมครองทรัพยสินทางปญญา การจัดการเรื่องการนําผลงานวิจัยและทรัพยสินทางปญญาไปใช
ประโยชน การดูแลรักษาสิทธิของ มม. และนักวิจัย รวมถึงการจัดการ สิทธิประโยชนที่เกิดจากการ
ใชทรัพยสินทางปญญา  โดยมีการจัดการอบรมใหความรูแกบุคลากรของ มม.  เพ่ือสรางความ
ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยสินทางปญญา  จัดอบรมบุคลากรที่รับผิดชอบดานทรัพยสิน    
ทางปญญา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ/ประสบการณดานทรัพยสินทางปญญา   

มม.มีคณะกรรมการทรัพยสินทางปญญา ทําหนาที่พิจารณาคุณคาทางวิชาการ ประเมิน
มูลคาของทรัพยสินทางปญญาและแนวทางในการนําไปใชประโยชน  รวมทั้งดําเนินงานดานการ
คุมครองสิทธิและการอนุญาตใหใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญาดวย   

นอกจากนี้ มม. ยังมีบุคลากรที่มีความชํานาญในการยกรางคําขอรับสิทธิบัตรและเปน
ตัวแทนสิทธิบัตร (patent  agent) ที่ผานการรับรองและอนุมัติจากกรมทรัพยสินทางปญญา 
กระทรวงพาณิชย  และมีบุคลากรที่มีประสบการณและมีความเชี่ยวชาญดานกฎหมายทรัพยสิน
ทางปญญาซึ่งผานการอบรมจากทั้งหนวยงานภายในและตางประเทศ 

ในป 2553 มีผลการดําเนินงานดานการคุมครองสิทธิและการอนุญาตใหใชสิทธิในทรัพยสิน
ทางปญญา ดังแสดงในภาพผลลัพธ 4-5 

 

เกณฑการประเมินและผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบงชี้ 4.2 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

เกณฑการประเมิน มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ
ครบ 5 ขอตาม
เกณฑทั่วไป  

และครบถวนตาม
เกณฑมาตรฐาน

เพ่ิมเติม 
เฉพาะกลุม 

มม.  
ประเมินตนเอง 
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ตัวบงชี้ที่ 4.3  :   เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ตอจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา 

[2]  เกณฑประเมินเฉพาะสถาบันกลุม ค1  และ ง  จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 
2.1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 180,000 บาทตอคนขึ้นไป 
2.2 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ                 150,000   บาทตอคนขึ้นไป 
2.3 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      75,000   บาทตอคนขึ้นไป 

ภาพ 4-15  แสดงขอมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในภาพรวมของ มม. 
คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกคณะวิชา ใน มม. = 3.85 (ภาพ 4-17) 

คาเฉลี่ยของเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากแหลงทุนตางๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน ซ่ึงในป 2553 มหาวิทยาลัยมหิดลไดรับเงินสนับสนุนรวม 1,294,919,991 บาท 
เม่ือคิดคาเฉลี่ยจากจํานวนอาจารยและนักวิจัยทั้งหมด = 3,618 คน = 357,910.45 บาทตอคน 
(ภาพ 4-15)   และเม่ือจําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา (ภาพ 4-16)  มีดังน้ี 
(หมายเหตุ : คิดจากจํานวนอาจารยและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง) 

1) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก สาขา Life Science, Physical 
Science และ Engineering มีโครงการวิจัยไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคจากแหลงทุนตางๆ  ทั้ งภายในและภายนอกสถาบัน  เปนจํานวน 
562,981,215 บาท เม่ือคิดคาเฉลี่ยกับจํานวนอาจารยและนักวิจัยประจํา (FTES) ตาม
สาขาดังกลาว ได = 944,599.35 บาทตอคน   

2) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดแก สาขา Clinical and Health Science มี
โครงการวิจัยไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากแหลงทุนตางๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน เปนจํานวน 542,256,228 บาท เม่ือคิดคาเฉลี่ยกับ
จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจํา (FTES) ตามสาขาดังกลาว ได = 216,729.11 บาท
ตอคน  

3) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแก สาขา Social Science Art and 
Humanity  มีโครงการวิจัยไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากแหลงทุน
ตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  เปนจํานวน 189,682,548 บาท เม่ือคิดคาเฉลี่ย
กับจํานวนอาจารยและนักวิจัยประจํา (FTES) ตามสาขาดังกลาว ได = 364,744.13 
บาทตอคน     

 

หมายเหตุ :  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด = 3,531 คน (ไมรวมตําแหนงอาจารยในสวนงานสนับสนุน/     
ไมจัดการเรียนการสอน อีก 37 คน) 
 จํานวนนักวิจัยทั้งหมด 87 คน 
รวมจํานวนอาจารย+นักวิจัย = 3,618 คน 
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ขอมูลประกอบ : องคประกอบที่ 4 

 

ภาพ 4-1  นโยบายดานการวิจัยของ มม. 
 

นโยบาย 

1. สงเสริมการสรรหา สราง และรักษานักวิจัยที่มีคุณภาพสูง เพ่ือใหมีการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการทําวิจัย
อยางตอเนื่อง และเกิดการพัฒนาผลผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ ในวงวิชาการ 

2. สงเสริมการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกและทรัพยากร  รวมถึงการสรางสิ่งแวดลอม และบรรยากาศทาง
วิชาการ เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยคุณภาพในทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยมหิดล 

3. สนับสนุนใหเกิดงานวิจัยแบบบูรณาการ โดยสรางทีมนักวิจัย และกระตุนสงเสริมใหเกิดโครงการวิจัยรวม
ระหวางคณะ/สถาบันเพ่ือใหเกิดประโยชนรวมกันอยางสูงสุด 

4. สนับสนุนการวิจัยที่สอดคลองกับนโยบายการวิจัยแหงชาติ และความตองการของแหลงทุนทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ ไมวาจะเปนภาครัฐ เอกชน หรือ อุตสาหกรรม โดยยึดมั่นในหลักการเปนมหาวิทยาลัยที่มี
อิสระทางวิชาการ  

5. สงเสริมการสรางระบบบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา และกระตุนใหเกิดงานวิจัย เพ่ือสรางนวัตกรรมและ
นําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย 

6. ใหการสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตามยุทธศาสตร ในการพัฒนาความกาวหนาทางดาน
วิชาการของ มม. 

7. พัฒนาระบบการสื่อสารและการสงผานขอมูลขาวสาร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือสงเสริมการ
เผยแพรผลงาน และนวัตกรรมการวิจัยสูสาธารณชน ใหเกิดการนําไปประยุกตใชประโยชน 
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ภาพ 4-2   กรรมการบริหารงานวิจัย     
 

ประเภทของกรรมการ ชื่อคณะกรรมการ 

1. ดานบริหารทุน
วิจัย 

1. คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัยพ.ศ.2551 
2. คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2554 
3. คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยรุนใหม รุนกลาง ของมหาวิทยาลัยมหิดล  
4. คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนสงเสริมโครงการวิจัยมุงเปาหมายโครงการวิจัยรวมทุนสนับสนุนการตั้งกลุม

วิจัย (Research Cluster) และทุนสนับสนุนนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentorship) ของมหาวิทยาลัยมหิดล  
5. คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย และติดตามประเมินผลงานวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณ

แผนดินมหาวิทยาลัยมหิดล  
6. คณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก  
7. คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครขอรับทุนศาสตราจารยดีเดนของมหาวิทยาลัยมหิดล 
8. คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินพัฒนาศักยภาพการวิจัย  
9. คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเสนอขอทุนโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 
10. คณะกรรมการอํานวยการคลัสเตอร/ศูนยวิจัย ภายใตโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 9 ชุด 
11. คณะกรรมการบริหารคลัสเตอร/ศูนยวิจัย ภายใตโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 9 ชุด 
12. คณะกรรมการบริหารและพัฒนาศูนยเครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

2. ด า นจ ริ ย ธ ร รม
ก า ร วิ จั ย แ ล ะ
ความปลอดภัย
ในดานอาชีวอนา
มั ย แ ล ะ
ส่ิงแวดลอม 

1. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลยัมหิดล ชุด A (ชุดกลาง)   
2. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลยัมหิดล ชุด B (ชุดสายสังคมศาสตร) 
3. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลยัมหิดล ชุด C   (ชุดสายพยาบาลศาสตร) 
4. คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยที่มีการวิจัยในคนแบบเรงดวน  
5. คณะกรรมการทํางานเพื่อกําหนดมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมการวจัิยในคนภายในมหาวิทยาลัยมหดิล 
6. คณะกรรมการกํากับและดูแลการใชสัตว  
7. คณะกรรมการพิจารณาดานจรรยาบรรณการใชสัตวทดลอง 
8. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะอนุกรรมการ 
9. คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ  
10. คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางรังสี  
11. คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางเคมี  
12. คณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
13. คณะกรรมการอํานวยการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยมหิดล (Center of Occupational 

Safety and Health Environment Management) คณะกรรมการบริหารศูนยและคณะอนุกรรมการ 
14. คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาการกระทําความผิดทางวิจัยและ จรรยาบรรณดานการวิจัยและวิชาการ 

3. ด า น ค ว า ม
ร ว ม มื อ
ทางการวิ จั ย 
การ เผยแพร
แ ล ะ ส ง เ ส ริ ม
กิจการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย 

1. คณะกรรมการโครงการความรวมมือทางวิชาการไทย-ญ่ีปุน สาขาวิทยาศาสตรdารแพทย และสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ   
ซ่ึงแตงตั้งโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  

2. คณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ หนวยบัญชาการทหารพัฒนา 
3. คณะทํางานโครงการพื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืช เข่ือนศรีนครินทร จังหวัดกาญจนบุรี 
4. คณะทํางานโครงการพื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืชกองการเกษตรและสหกรณสํานักงานทหารพัฒนา หนวย

บัญชาการทหารพัฒนา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (เขาวังเขมร) 
5. คณะทํางานจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : กาวสูโลกกวางอยางม่ันใจ”  

ณ ศูนยฝกหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา 
6. คณะกรรมการจัดงาน Thailand Research Expo 2009 - 2011 
7. คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน  (ม.มหิดล-ม.ธรรมศาสตร-ม.เกษตรศาสตร-

กองทัพเรือ) 
8. คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและวิชาการสาขามนุษยศาสตร สังคมศาสตร และ ศิลปะศาสตร 
9. คณะกรรมการตัดสินรางวัลผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพและที่ไดรับการอางอิงในวารสาร (Citation) สูงสุด   

ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
10. คณะกรรมการตัดสินรางวัลผลงานวิจัยดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร ศิลปะศาสตร  ของมหาวิทยาลัยมหิดล  
11. คณะกรรมการจัดทําฐานขอมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
12. คณะกรรมการสงเสริมผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อการเผยแพร (MU-Press) 
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ภาพ 4-3   ระบบและกลไกที่ดําเนินการเพื่อสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค  
ระบบสนับสนุนการ
ผลิตงานวิจัย และ
งานสรางสรรค 

การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

1. ช อ งทางกา ร
ส่ือสารขอ มูล
ก า ร บ ริ ห า ร
งานวิจัย 

1. ที่ประชุมคณบดี : การนําเสนอ
กิจกรรมและขอมูลดานการวิจัยพรอม
ขอมูลดานอื่นๆ ใหแกคณบดีหรือ
ผู อํ านวยการส วนงานทราบในที่
ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  
ซ่ึงในทางกลับกันฝายบริหารก็จะ
ไดรับฟงขอมูลตางๆ ดานการวิจัย
จากผูบริหารสวนงาน   

มีการสื่อสาร 2 ทาง ในการประชุม 2 คร้ัง/ เดือน 

2. การสรางเครือขายผูประสานงานวิจัย
ระดับบริหาร  ไดแก  รองคณบดี  
รอ ง ผู อํ า นวยการสถาบั นที่ ดู แ ล
รับผิดชอบดานวิจัยของทุกสวนงาน  

มีการสื่อสาร 2 ทาง ในการประชุมทุก 3-4 เดือน 

3. การสรางเครือขายผูประสานงานวิจัย
ระดับผูปฏิบัติการ ไดแก หัวหนางาน
ที่ ดู แ ล กิ จ ก า ร ด า น วิ จั ย  ทั้ ง ก า ร
ประสานงานการขอทุนการเบิกจาย
เงินทุนวิจัย รวมถึงการสืบคนขอมูล
งานวิจัยของทุกสวนงาน  

มีการสื่อสาร 2 ทาง ในการประชุมทุก 4-6 เดือน 

4. จัดทําขอมูลสารสนเทศดานการวิจัย
เผยแพรใน website  เพื่อใหอาจารย 
นักวิ จัย  และผูสนใจทั่ วไปเขามา
ศึกษาขอมูลและหาความรู ไดงาย
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

เผยแพรในระบบ  Internet และ Intranet ในรูปแบบทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และมีการจัดทําทําเนียบผูประสานงานซึ่งมี e-mail 
address ของทุกคนเพื่องายตอการสื่อสาร 

5. เ ชิญปร ะชุ มชี้ แ จ งข อ มู ลต า ง  ๆ 
โดยตรงถึ งอาจารย และ นักวิ จั ย 
เพื่อใหขอมูล ความรูที่เปนปจจุบัน 
เชน นโยบาย แหลงทุน  เปนตน 

ส่ือสารขอมูลเร่ืองการปรับเปลี่ยนนโยบายการวิจัยของชาติ การปฏิรูป
ระบบวิจัยของประเทศ การเปดรับทุนใหมๆ ของแหลงทุนตางๆ (เชน ทุน 
EU FP7 ของสหภาพยุโรป ทุนอุดหนุนการวิจัยแกนนําของสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ : สวทช. ทุนโครงการ
มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  
ทุนวิจัยเรงดวนของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เปนตน) 

2. ก า ร อ อ ก
ข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัย
และประกาศ
มหาวิทยาลัย 
เพื่อเอื้ออํานวย
ในการบริหาร
งานวิจัย   

เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีคณะและ
สถาบันที่มีความหลากหลายแตกตางกัน  
มิได เปนสวนงานที่ทําวิ จัยอยางเดียว
ทั้งหมดและยังมีสวนงานที่สรางเสริมให
เกิดการเชื่อมโยงกับงานวิชาการ ไดแก 
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ดังน้ัน
มหาวิทยาลัยจึงตองใชวิธีการบริหาร
จัดการแบบ guided decentralization ซ่ึง
เปนวิธีการควบคุมการปฏิบัติการดานการ
บริหารงานวิจัยของทุกสวนงานใหอยูใน
ระบอบเดียวกัน แตใหมีความยืดหยุนโดย
สวนงานสามารถออกประกาศเปนเฉพาะ
กิจที่สอดคลองกับมหาวิทยาลัย 

1) จัดทําขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2551  
2) ประกาศการใหทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทตางๆ 7 ประเภท 
3) ประกาศหลักเกณฑและอัตราการเบิกจายเงินอุดหนุนการวิจัยของ

มหาวิทยาลัย 
4) ประกาศหลักเกณฑและอัตราเงินคาธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยและสวนงานที่ จัดเก็บจากโครงการวิจัยที่ได รับเงิน
อุดหนุนจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย  

5) ประกาศหลักเกณฑและอัตราการเก็บคาธรรมเนียมการพิจารณา
โครงการเสนอขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน  

6) จัดทํารางขอบังคับและรางประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อปรับระบบการ
บริหารงานวิจัยแบบบูรณาการ ไดแก รางขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวย
การดําเนินงานของศูนยภายใตโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัย
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ประกาศใชแลวเม่ือวันที่ 24 มีนาคม 
2554) และรางประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการ
เบิกจายเงินทุนอุดหนุนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล (ประกาศใชแลวเม่ือวันที่ 21 ธันวาคม 2553) 
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ภาพ 4-3  ระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค (ตอ) 
 

ระบบสนับสนุนการ
ผลิตงานวิจัย และ
งานสรางสรรค 

การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

3. ระบบการจัดสรร
เงินทุนเพื่ อการ
วิ จั ย  ( เ งิ น
ง บ ป ร ะ ม า ณ
แ ผ น ดิ น  เ งิ น
รายไดของสวน
งานและของ มม.) 

 
- ข อ บั ง คั บ
มห า วิ ท ย า ลั ย ว า
ด ว ย ว า ด ว ย เ งิ น
อุ ดห นุนกา รวิ จั ย 
พ.ศ.2551 

- กรรมการบริหารทุน
วิจัย 

กลยุทธดานการวิจัย ขอ 5   
1. มีการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณ
แผนดิน ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติและ
ยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

2. จัดสรรทุนวิจัยจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย แบงเปน 
7 ประเภท  
1) ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหม (ไมเกิน 200,000 บาท/

ทุน) 
2) ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนกลาง (ไมเกิน 500,000 บาท/

ทุน) 
3) ทุนสนับสนุนนักวิจัยพี่เลี้ยง (ไมเกิน-300,000 บาท/

ทุน) 
4) ทุนสงเสริมโครงการวิจัยมุงเปา (วงเงินทุนละ  2-3 

ลาน บาท/ป) โดยมีขอบขายหัวขอการวิจัยที่
สนับสนุน 16 หัวขอ (แสดงในภาพ 4-7)  

5) ทุนสงเสริมโครงการวิจัยรวมทุนภาครัฐ/เอกชน 
6) ทุนสนับสนุนการตั้งกลุมวิจัยเพื่อพัฒนาความเปน

เลิศทางวิชาการ (กลุมละไมเกิน 5 ลานบาท ภายใน
เวลา 3 ป) 

7) ทุนสนับสนุนนักวิ จัยหลังปริญญาเอก(เงินเดือน
นักวิจัยไมเกิน30,000 บาท/เดือน คาใชจายในการ
วิจัยไมเกิน 300,000 บาท/โครงการ) 

1. มีการปรับวิธีการจัดสรรเงินทุนวิจัยฯ ประเภท
เงินงบประมาณแผนดินใหสวนงานตามแบบ
มุ ง เ น น ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ด า น ก า ร วิ จั ย ข อ ง
มหาวิทยาลัยของสวนงาน โดยใชหลักการ 
Performance-Based Research Funding 
:PBRF (พิจารณาจาก 4 สวน คือ Citation 
Index 20%, จํานวน นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา 
30%, จํานวนเงินทุนวิจัยที่ไดรับ 10%, จํานวน
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ 40%) 

2. ปรับกระบวนการติดตามผลงานวิจัยที่ไดรับทุน
วิจัยประเภทเงินงบประมาณแผนดิน และทุน
วิ จัยประเภทเงินรายไดมหาวิทยาลัยให มี
ประสิทธิภาพ (ภาพ 4-5 ระบบการทําสัญญา
รับทุน การติดตามผลงานวิจัย) ทุก 6 เดือน 
และการเบิกจายเงินตามงวดงาน  3 งวด 
(60:30:10) 

3. จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากรายไดของสวนงาน  
4. ร ะ บ บ พั ฒ น า

ทรัพยากรบุคคล
ดานการวิจัย 

1. ระบบประเมินนักวิจัยสายวิชาการการและการสราง
ความกาวหนาในวิชาชีพ  

2. มาตรฐานและระบบกลไกกํากับดูแลดานจรรยาบรรณ
นักวิจัย 

3. การสรางพี่เลี้ยงนักวิจัย Mentorship 
4. มีการใหลาศึกษาตอ (Sabbatical Leave) เพื่อเพิ่มพูน
ความรูทางวิชาการ 

5. การอบรม/พัฒนาความรูและศักยภาพดานการวิจัย 
6. เขารวมประชุม/เสนอผลงานในการประชุมวิชาการ 
7. การอบรมเรื่องการจัดการความรูและพัฒนาบุคลากรให
ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาองคกรโดยดูโจทยวิจัยจากงาน
ประจําของสวนงาน (R2R)  

1. จั ด ก ลุ ม นั ก วิ จั ย ส า ย วิ ช า ก า ร ใ ห มี ส า ย
ความกาวหนาในวิชาชีพ Career Path เปน
นักวิจัยระดับ 1/ 2/ 3  แยกจากนักปฏิบัติการ
วิจัยซ่ึงเปนสายสนับสนุน 

2. โครงการจัดตั้งศูนยจริยธรรมการวิจัยในคนของ 
มม.   

3. มีการจัดสรรใหทุนสนับสนุนนักวิจัยพี่เลี้ยงและ
ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก 
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ภาพ 4-3  ระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค (ตอ) 
ระบบสนับสนุนการ
ผลิตงานวิจัยและ
งานสรางสรรค 

การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

5. ปจจัยเกื้อหนุน /
ก า ร ส นั บ ส นุ น
พั น ธ กิ จ วิ จั ย
ตามอัตลักษณ มม. 

  

5.1 หองปฏิบัติการ /
ศูนยเครื่องมือ /ส่ิง
อํ า น ว ย ค ว า ม
สะดวก 

 
( บู ร ณ า ก า ร กั บ
การศึกษา  และการ
บ ริการวิ ช าการแก
สังคม) 
ศูนยเครื่องมือกลางเปน
เวที (venue) ในการ
ส ร า ง ใ ห เ กิ ด ค ว า ม
รวมมือกับภาคเอกชน 
โดยมีการใหเอกชนที่มี
ความรวมมือดานการ
วิ จัยกับมหาวิทยาลัย
เชาพื้นที่วิ จัยในราคา
ยุติธรรมเปนการเพิ่ม
โอกาสในการรวมมือ
และปฏิสัมพันธในทาง
สรางสรรครวมกัน 

1. พัฒนาหองปฏิบัตกิารและครุภัณฑ  
ก. ศูนยเครื่องมือกลางในวิทยาเขตพญาไท  (คณะ
วิทยาศาสตร)  

ข. ศูนยเครื่องมือกลาง วิทยาเขตบางกอกนอย (คณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล)  

ค. ศูนยเครื่องมือกลาง วิทยาเขตกาญจนบุรี   
ง. โครงการจัดตั้งศูนยเครื่องมือกลาง ณ วิทยาเขตศาลายา  

2. จัดนักวิทยาศาสตรที่ไดรับการอบรมการใชเครื่องมือ 
คอยใหคําปรึกษาแนะนํา และจัดการอบรมการใช
เครื่องมือแกผูมาขอรับบริการโดยโครงการศูนยเครื่องมือ
กลางศาลายานี้อยูภายใตการบริหารจัดการของกอง
บริหารงานวิจัย  

3. จัดทําหอง Clean room ที่คณะวิศวกรรมศาสตร  
http://www.op.mahidol.ac.th/orra/orra_tha/orra_SCIF_instru
ment.html] 

1. มม.จัดสรรงบประมาณเงินรายได 16,900,000 
บาทปรับปรุงพื้นที่หองปฏิบัติการ 1,000 ตาราง
เมตร ที่ชั้นลางของสถาบันชีววิทยาศาสตร
โมเลกุล ใหเปนศูนยเครื่องมือกลาง ศาลายา 

2. จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ  เ พื่ อ ซ้ื อ ค รุ ภั ณ ฑ
วิทยาศาสตร สําหรับวิทยาเขตศาลายา 
มากกวา 56 รายการ 

- ปงบประมาณ 2552 = 54,574,700 บาท 
- ปงบประมาณ 2553 = 40,574,400 บาท 

 
โดยจัดแบงเปนกลุมประเภทเครื่องมือ 8 ประเภท : 
Liquid Chromatography,Gas Chromatoggraphy,  
Spectrometer, Bioscience Instrument, Sample 
Preparation, Microscope, Freezer, และ Water 

4. ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ  (มม. เปนแกนกลางในการ
บริหารจัดการศูนยสัตวทดลองแหงชาติ) 

 

1. ดูแลและผลิตสัตวทดลองที่มีคุณภาพระดับ
มาตรฐานสากลบริการไดอยางเพียงพอตอ
ความตองการใชภายในประเทศ   

2. พัฒนาการเลี้ยงและใชสัตวทดลอง เพื่อการ
เรียนการสอน และวิจัย 

3. การผลิต การบริการ การตรวจสอบคุณภาพ
สัตวทดลอง  

4. งานวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษยและสัตว  
5. การทดสอบ การผลิตชีววัตถุและการสอนดาน  

ชีวการแพทย 
6. ผลิตโมเดลสัตวทดลองใหมๆ เพื่อเปดโอกาส

ใหเกิดนวัตกรรมการวิจัยในสัตวทดลอง 
5.2 หองสมุด / แหลง

ค น ค ว า ข อ มู ล
สนับสนุนการวิจัย 
/งานสรางสรรค 

1. หองสมุด/แหลงคนควากระจายในวิทยาเขตตางๆ ไดแก 
- หอสมุดและคลังความรู  วิทยาเขตศาลายา (มี
เครือขายความรวมมือกับหองสมุดและสถาบัน
ตางประเทศ เพื่อการพัฒนาการใหบริการในระดับ
สากล มีการจัดอบรมเพื่อการสืบคนขอมูลผลงานวิจัย 
จากฐานขอมูลสากลตางๆ ไดแก ฐานขอมูล ISI , 
SCOPUS, Science Direct, PubMed , IEEE , CINAHL, 
OCLC, Academic Search Complete เปนตน) 

- หองสมุดสตางค มงคลสุข  วิทยาเขตพญาไท 
- หอสมุดศิริราช  วิทยาเขตบางกอกนอย  

2. ทรัพยากรหองสมุด เพื่อใหบริการคอมพิวเตอรแก
นักวิจัยในการสืบคนขอมูล อาทิ ฐานขอมูลคลังความรู 
ประกอบดวย ฐานขอมูลสหบรรณานุกรม วารสารฉบับ
ตีพิมพ ส่ิงพิมพคณะ/สถาบัน/วิทยาเขต หนังสือ และ
ตํารา  ใหมประจําทุกเดือนมากกวา  65,000 เลม 
ดรรชนีวารสารทางการแพทย บรรณานุกรมรายงานการ
วิจัยและวิทยานิพนธทีสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติรวบรวมและเผยแพร 
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ภาพ 4-3  ระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค (ตอ) 
ระบบสนับสนุนการ
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การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

 3. ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส ไดแก ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
วารสารอิเล็กทรอนิกส (e-Journal) มีมากกวา 32,270 e-
Journalหนังสือพิมพอิเล็กทรอนิกส ที่รวบรวมสื่อส่ิงพิมพใน
ประเทศมากกวา 30 ฉบับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book) 
วิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกส (e-Thesis) ซ่ึงมีฐานขอมูล
วิทยานิพนธของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง รวมถึงยังมี
บทเรียนมัลติมีเดีย บทเรียน Online ซ่ึงสามารถ access ได
ทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล 

4. หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ ในสวนงานตางๆ ของ มม. 18 
แหง เปนแหลงคนควาขอมูลความรูประวัติศาสตรทาง
การแพทย และวัฒนธรรมของวิถีชีวิตความเปนอยูของประเทศ  
http://www.mahidol.ac.th/muthai/museum.htm  

 

5.3 ส่ิ ง อํ า น ว ย
ความสะดวก
หรือการรักษา
ความปลอดภัย
ในการวิจัยฯ 

มม.ดําเนินการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยตามเอกลักษณ เปน
เลิศดานการวิจัย และอัตลักษณที่มีความเขมแข็งดานวิทยาศาสตร
สุขภาพและสุขภาวะทางสังคม 

 

5.3.1 ร ะ บ บ
เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ  และ
ระบบฐานขอ มูล
สารสนเทศ  

 
[ภาพ 4-3 (1) เคา
โ ค ร ง ร ะ บ บ
สารสน เทศ เพื่ อ
การบริหารจัดการ
ง า น วิ จั ย ข อ ง
มหาวิทยาลัยมหิดล] 

 

1. กลยุทธดานการวิจัย ขอ 5 ขอ (5.11) : กองบริหารงานวิจัย 
ดําเนินงานรวมกับคณะวิทยาศาสตร และคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาโปรแกรมฐานขอมูลงานวิจัย 
MU-eRIS (Mahidol Univerdity eResearch Information 
System) (ดูภาพ 7-13 ขอที่ 3. ระบบฐานขอมูลเพื่อการวิจัย 
ประกอบ)  

2. มม.ติดตั้งโปรแกรมระบบสารสนเทศคณะ (Faculty Information 
System : FIS) 

3. เผยแพรขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของใน Website และ Intranet 
ของกองบริหารงานวิจัย 

4. คอมพิวเตอรและระบบอินเตอรเน็ตเพื่อการสื่อสารภายใน มม.
อยางมีประสิทธิภาพ 

5. กองเทคโนโลยีสารสนเทศใหบริการ Internet สําหรับนักศึกษา 
อาจารย นักวิจัย บุคลากร และศิษยเกามหาวิทยาลัยมหิดล 

 

1. จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ (MU-eRIS) ที่เกี่ยวของ
กับการบริหารงานวิจัยครอบคลุมบัณฑิตศึกษา 
และงานสรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง  

2. มี Licensed Software เพื่อใหบุคลากรDownload 
ไดแก โปรแกรม SPSS ซ่ึงใชในการวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติ รวมทั้ง e-journal ที่ มม.สมาชิก  

3. มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ที่ มีเคร่ืองและ
อุปกรณคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพสูง (High 
Preformance)  ใหบริการที่วิทยาเขตศาลายา
มากกวา 200 เครื่อง และที่วิทยาเขตพญาไท 
มากกวา 60 เครื่อง เปดใหบริการทุกวันไมเวน
วันหยุดราชการ  

4. จัดฝกอบรมหลักสูตร Computer ที่มีโปรแกรม
ใหม ๆ แกบุคลากร รวมทั้งชวยจัดหา Software 
เฉพาะกิจ ดานการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล 
รวมถึงเคร่ืองคอมพิวเตอรใหแก สวนงานตาง ๆ 
อยางสม่ําเสมอ 

5.3.2 ระบบรักษา
ความปลอดภัยใน
ห อ ง ปฏิ บั ติ ก า ร
วิจัย 

1. ประกาศนโยบายเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติดานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม พ.ศ.2553   
หมวด 1   นโยบายดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและ

ส่ิงแวดลอม  9 ขอ   
หมวด 2  แนวปฏิบัติดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

ส่ิงแวดลอม  11 ขอ 
2. จัดตั้งศูนยบริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมใน
การทํางาน (Center of Occupational Safety and Health 
Environment Management : COSHEM) 

3. แตงตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย โดยอธิการบดีเปนประธาน 
4. แตงตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการความปลอดภัยดานตาง ๆ
ไดแก 1) ดานชีวเคมี  2) ดานรังสี 3) ดานชีวนิรภัย 4) ดานอาชีวอ
นามัยและส่ิงแวดลอม เพื่อควบคุมและกํากับดูแลความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการวิจัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของทุกสวน
งาน (ภาพ 4-2 ขอ 2.กรรมการดานจริยธรรมการวิจัยและ ความ
ปลอดภัยในดานอาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม) 

1. คณะอนุกรรมการความปลอดภัยดานตาง ๆ ทั้ง 
4 ชุด ไดจัดทําคูมือความปลอดภัยในดานเคมี 
รังสี ชีวนิรภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอมใน
การทํางาน  เผยแพร ทั้งทางเอกสารูปเลมและ
เผยแพรในเว็บไซตในระบบ Internet และ 
Intranet ของมหาวิทยาลัย เชน คูมือแนวทาง
ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ค ว า มป ล อดภั ย ท า ง ชี ว ภ าพ 
(Biosafety Guideline) ป 2554 

2. มีบทเรียน Online MU-Lab Pass ใหนักศึกษา
ชั้นปที่  1-2 ได เ รียนรู เ ร่ืองความปลอดภัย
ทางดานเคมี ในหองปฏิบัติการดวยตนเองเพื่อ
ทราบแนวปฏิบัติที่ดีกอนเขาหองปฏิบัติการวิจัย
จริง และมีการทดสอบ Pre-test และ Post-test 
เ ม่ือนักศึกษาผานการทดสอบจึง เข า เรียน
ปฏิบัติการในหอง Lab ได 

 
 5. พิจารณาโครงการวิจัยที่เกี่ยวของ ตามแนวปฏิบัติเพื่อความ

ปลอดภั ย ท า ง ชี ว ภ าพ  สํ า ห รั บ ก า ร ดํ า เ นิ น ง า นด า น
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมหรือพันธุวิศวกรรม 

ป 2553 พิจารณา 6 โครงการ 
1. คณะสาธารณสุขศาสตร 3 โครงการ  
2. คณะวิทยาศาสตร 3 โครงการ  
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5.4 กิจกรรมวิชาการที่
สงเสริมงานวิจัยฯ 

1. มม. สงเสริมใหทุกสวนงานมีการจัดประชุมวิชาการ ทั้งระดับ
นานาชาติ ระดับชาติ และระดับสถาบัน รวมทั้งการจัดแสดงงาน
สรางสรรค 

1. จํานวนผลผลิตการจัดประชุม นิทรรศการ
ของสวนงาน ในป 2553 จํานวน 455 
เร่ือง รายละเอียดชื่อโครงการจัดประชุม 
ดูในเว็บไซต   
http://intranet.mufis.mahidol/ 

2. มม.จัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ 
(Visiting Professor) ตั้งแต พ.ศ.2525 จนปจจุบัน  โดยแตงตั้ง
ชาวตางประเทศเปนอาจารยอาคันตุกะ และศาสตราจารย
อาคันตุกะ เพื่อสอนและปฏิบัติงานดานการวิจัยอยางเต็มเวลา
อยางนอย 1 ภาคการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพและถายทอดทักษะ
การสอนและวิจัยที่ทันสมัยใหแกอาจารย นักวิจัย และนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

2. ในป  2553 มหาวิทยาลัย มีอาจารย
อาคันตุกะ และศาสตราจารยอาคันตุกะ 
จํานวน 19 ราย 

6. ระบบสรางขวัญ
กํ าลั ง ใจและยก
ยองนักวิจัยดีเดน 

1. รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย 
2. รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
3. การยกยองผูมีผลงานดีเดน : มอบเกียรติบัตรมหิดลแพทยากร 
แกผูไดรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเพื่อสงเสริมการผลิตผลงาน
ดานการสรางนวัตกรรม (Innovation) ในวันพระราชทานนาม
มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงจัดวันที่ 2 มีนาคม ของทุกป 

4. สรรหานักวิจัย เขารับรางวัลนักวิจัย และรางวัลผลงานวิจัย จาก
หนวยงานภายนอกทั้งในและตางประเทศ 

ภาพผลลัพธ 4-4 

7. การสงเสริมความ
รวมมือกับองคกร
ภายนอก  

 
( ก า ร บู ร ณ า ก า ร
ระหวางพันธกิจ : การ
วิจัย การศึกษา และ
การบริการวิชาการ) 

1. สนับสนุนทุนสงเสริมโครงการวิจัยรวมทุนกับภาคเอกชน 
2. มีหนวยงานภายใน มม. เพื่อการสนบัสนุนและสงเสริมความรวมมือ
ในการวิจัยกับหนวยงานตางๆ  ทัง้ในและตางประเทศ 
- กองบริหารงานวิจัย : บริหารจัดการทุนที่ไดรับจากองคกรตางๆ 
- กองวิเทศสัมพันธ : ประสานงานความรวมมือระหวางประเทศ 
- กองกฎหมาย : ดูแลการทําสัญญาความรวมมือระหวาง
องคกร 

- ศูนยพัฒนาปญญาคม : ทําหนาที่บริหารจัดการโครงการ
บริการวิชาการใหแก ภาครัฐ/เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 

- ศูนยบริหารทรัพยสินทางปญญา : ตรวจสอบสัญญา รวมถึง
การแบ งปนผลประโยชน ในทรัพย สินทางปญญาของ
มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงการจัดประชุมและสัมมนาทาง
วิชาการและการจัด Investor Forum 

ป พ .ศ . 2553 ไดมีหองปฏิบัติการใหม
เกิดข้ึนคือ หองปฏิบัติการรวมดานการวิจัย
โรคเขตรอนระหวางมหาวิทยาลัยโอซากา
และมหาวิทยาลัยมหิดล   

 ก. การลงทะเบียน จดทะเบียนองคกร หรือใหการรับรองดาน 
Research Misconduct, Research Safety และ Animal 
Welfare เพื่อใหนักวิจัยใน มม. สามารถรับทุนจากแหลงทุน
ตางประเทศได 

1) การจดทะเบียน รับรองกับ  National 
Institute of Health (NIH) 

2) การเปด account number เพื่อการขอ
ทุนวิจัย 

ฯลฯ 
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ภาพ 4-3  ระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค (ตอ) 
 

ระบบสนับสนุนการ
ผลิตงานวิจัยและ
งานสรางสรรค 

การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

8. การสร า งธุ รกิ จ
จากผลงาน วิจัย / 
ร ะ บ บ บ ริ ห า ร
จัดการทรัพยสิน
ทางปญญา 

 
( ก า ร บู ร ณ า ก า ร
ระหวางพันธกิจ :  การ
วิ จัย และการบริการ
วิชาการ ) 

- ศูนยบริหารทรัพยสินทางปญญา คณะกรรมการทรัพยสินทาง
ปญญา : สนับสนุนการสรางทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัย 

- หนวยบมเพาะวิสาหกิจ : บมเพาะธุรกิจและบมเพาะเทคโนโลยี 
เพื่อใหเกิดการสรางธุรกิจที่ใชผลงานวิจัยและองคความรูของ 
มม. / ใหความรูในการประกอบธุรกิจ /ใหคําปรึกษาดานการเงิน 
กฎหมาย การตลาด และจัดหาแหลงทุน 

- บริษัท รวมทุน สตางค จํากัด (Stang Holding) เปนบริษัทรวม
ลงทุน (Venture Capital)  ระหวาง มม. กับธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) 
และสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) (สนช.)  : 
กลไกในการสนับสนุนการรวมลงทุนกับหนวยงานอื่นๆ ในการ
ประกอบธุรกิจรวมกัน 

 

9. ร ะ บ บ บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร ค ว า ม รู
จากงานวิจัยและ
งานสรางสรรค 

 
( ก า ร บู ร ณ า ก า ร
ระหวางพันธกิจ :  การ
วิจัย การศึกษา และ
การบริการวิชาการ ) 

- พํฒนาใหมีขอมูลสารสนเทศและความรูจากงานวิจัยลงใน 
Website ของทุกสวนงาน 

- การเผยแพรผลงานวิจัยในวงการวิชาการ และการนําไปใช
ประโยชน : เสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ ทั้งในและ
ตางประเทศ 

- การรวบรวม คัดสรร วิเคราะห และสังเคราะหความรูจาก
งานวิจัยที่เชื่อถือได และรวดเร็วตอการใชประโยชน 

- สรางเครือขายการประชาสัมพันธผลงานวิจัยของทุกสวนงานสู
นักวิชาการ นักศึกษา และชุมชนภายนอก มม. ผานระบบ 
Intranet และ Internet  

 

 - การจัดตั้งกลุมวิจัย เพื่อสรางเครือขายการวิจัย 1. ภาพ 4-6 
2. ก ลุ ม ภ า ร กิ จ วิ จั ย ชุ ม ช น ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

 - สรางเครือขายผูบริหารงานวิจัยระดับบริหาร ไดแก รองคณบดีที่
กํากับดูแลงานวิจัยของทุกสวนงาน โดยมีการประชุมรวมกันทุก 
4 เดือน  เพื่อรับฟงนโยบายการวิจัยและความรูใหม ๆ ในการ
บริหารงานวิจัยรวมกัน มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

 

 - สรางเครือขายผูบริหารงานวิจัยระดับปฏิบัติการ ไดแก หัวหนา
งานที่ดูแลปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทุนวิ จัยและงานขอมูล
สารสนเทศวิจัยของทุกสวนงาน โดยมีการประชุมรวมกันทุก 6 
เดือน เพื่อเรียนรูรวมกันจากการปฏิบัติงานจริง 

 

ดูขอมูลองคประกอบที่ 5 : ภาพ 5-1 ประกอบ 
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ภาพ 4-3(1)  เคาโครงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 

ภาพ 4-4  การจัดหาและธํารงรักษาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย 
 

การจัดหาและธํารงรักษาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย 

1) ดึงดูดและเชื้อเชิญนักวิจัยคุณภาพที่มีผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงตอสังคมวิชาการ (high Impact) ใหเขามาเปน
บุคลากรสายวิชาการ 

2) สรางและสงเสริมนักวิจัยที่มีคุณภาพใหเพ่ิมมากขึ้นและใหการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย เพ่ือผลิตผลงานวิจัย
อยางตอเนื่องตามบันไดอาชีพ 

3) สงเสริมและสนับสนุนใหนักวิจัยปฏิบัติงานดวยคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณเปนที่ยอมรับในระดับสากล 
4) พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยจากการประเมินวิเคราะหความสามารถและวางตําแหนงในการวิจัย  
5) สรางและพัฒนาบันไดวิชาชีพ (Career Path) นักวิจัยอยางตอเนื่องเพ่ือใหนักวิจัยรุนใหมสามารถกาวสูการเปน 

Independent Researcher และมีความสามารถในการแขงขันเพ่ือแสวงหาทุนจากแหลงทุนภายนอก
มหาวิทยาลัยมหิดลทั้งในและตางประเทศ 

6) เพ่ิมขีดความสามารถดานการบริหารจัดการโครงการวิจัยหรือหนวยวิจัย โดยการแบงปนความรูดาน Tacit 
Knowledge จากนักวิจัยที่ประสบความสําเร็จ 

7) สราง “ระบบพี่เล้ียงนักวิจัย” (Mentorship) เพ่ือสงเสริมการพัฒนานักวิจัยรุนใหม  
8) สรางระบบการสงเสริมใหมี Post-doctoral Fellowship Program  
9) สนับสนุนใหนักวิจัยเขารวมประชุมวิชาการ และเสนอผลงาน ทั้งในและตางประเทศ 
10) สนับสนุนการลาเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ (Sabbatical leave) 
11) สนับสนุนกลไกการพัฒนาศักยภาพและทักษะที่เปนประโยชนกับการวิจัย ไดแก การจัดอบรมพัฒนาความรู และ

ทักษะเกี่ยวกับการทําวิจัย 
12) สงเสริมการบริหารจัดการความรูในการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 

 
  



รายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2553 145 

ภาพ 4-5  ระบบการทําสัญญารับทุน และการติดตามผลงานวิจัย    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

หลักเกณฑ/กรอบการบริหารจัดการทุนวิจัย         
จากเงินงบประมาณแผนดินของ มม. 

นักวิจัยเสนอโครงการ 

กรรมการฯพิ จา รณา 
ตามชนิดของทุน 

นักวิจัยทําสัญญารับทุน 
รับทุนงวดที่ 1  : 60% 

นักวิจัยดําเนินโครงการวิจัย            
สงรายงานความกาวหนาทุก 6 เดือน 

กรรมการฯพิจารณา 
ประเมินผล 

นักวิจัยเบิกเงินทุนงวดที่ 2  : 30% 
 

นักวิจัยสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณเม่ือ
ครบกําหนดเวลาการใหทุน 

กรรมการฯพิจารณา 
ประเมินผล 

กรรมการบริหารทุนวิจัย สรุปโครงการและการใชจาย
ทุนจากเงินงบประมาณแผนดินของ มม. 

นักวิจัยเบิกเงินทุนงวดที่ 3  : 10% 
 

อนุมัติ 
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ภาพ 4-6   ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผนดิน และเงินรายไดมหาวิทยาลัย 
 

แหลงทุน การจัดสรรทุน 2551 2552 2553 

เงินงบประมาณแผนดิน 1. จํานวนทุนที่ไดจัดสรร 
(โครงการ) 

100 150 110 

2. จํานวนเงินงบประมาณ
แผนดินที่จัดสรรเปนทุน
การวิจัย (บาท) 

207,851,900 222.101,400 132,213,800 

ทุนจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย  จํ า น ว น เ งิ น ร า ย ไ ด
มหาวิทยาลัยที่จัดสรรเปน
ทุนการวิจัย + เงินรวมทุน 
(บาท) 

17,574,150 36,390,500 55,531,570 

เงินจากแหลงทุนภายนอก     
(ในประเทศและตางประเทศ)  

จํานวนเงินทุนที่ไดรับจาก
แหลงทุนภายนอก 

1,070,840,258 1,214,810,609 1,043,974,246 

 

 
ภาพ 4-7   ศูนยวิจัย กลุมวิจัย และโครงการวิจัยมุงเปา ที่สามารถขอทุนสนับสนุนการวิจัย เพ่ือความเขมแข็ง       

ในการวิจัยแบบบูรณาการ 
 

ศูนยวิจัย (Research Centers) กลุมวิจัย (Research Clusters) หัวขอการวิจัยมุงเปา 

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 

1. ค ลั ส เ ต อ ร ก า ร วิ จั ย ด า น
โรคหัวใจ หลอดเลือดและเม
แทบอลลิซึม 

2. ค ลั ส เ ต อ ร ก า ร วิ จั ย ด า น
นวัตกรรมการวิจัยดานสังคม 
การศึกษา ส่ิงแวดลอม ตอสุข
ภาวะของประชาชน 

3. คลัสเตอรการวิจัยดานระบบโล
จิส ติกส เพื่อการยกระดับการ
ใหบริการสุขภาพและอนามัย
ของประเทศไทย 

4. คลัสเตอรการวิจัยดานดนตรี
บําบัด (Music Theapy) 

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. การวิ จัยเพื่อแสวงหามาตรการที่จะควบคุมและ
ป อ งกั น โ รค /ภาวะที่ เ ป นปญหาสุ ขภาพ  ห รือ
สาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทยในปจจุบันและ
อนาคต  เชน อุ บัติภัยโรคหัวใจและหลอดเลือด 
โรคมะเร็ง โรคติดเชื้อ การติดสารเสพติด ฯลฯ 

11. การวิจัยเพื่อปองกัน/ลดปญหาการสรางภาวะโลกรอน 
12. การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรน้ํา 
13. ก า ร วิ จั ย แ ล ะพั ฒน าคุณภ าพชี วิ ต  ต ามแนว

พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
14. การวิจัยและพัฒนา ดานภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

เพื่อการอนุรักษ 
15. การวิจัยทางการศึกษา 
16. หัวขออื่นๆ ที่ มม.เห็นสมควรใหสนับสนุน 
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ภาพ 4-8   เครือขายความรวมมือดานการวิจัยของ มม.   [E] = บูรณาการการวิจัย/งานสรางสรรค กับการจัด     
การเรียนการสอน 
เครือขายความรวมมือภายในประเทศ 

เครือขายความรวมมือกับองคกรตางประเทศ ความรวมมือกับนักวิจัย 
ในชุมชน 

ความรวมมือกับองคกรในประเทศ 

1. เ ค รื อ ข า ย วิ จั ย
อุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนล า ง  (นครปฐม 
ร า ช บุ รี  เ พ ช ร บุ รี 
สุพรรณบุรี กาญจนบุรี 
ป ร ะ จ ว บ คี รี ขั น ธ 
ส มุ ท ร ส ง ค ร า ม 
สมุทรสาคร) 

2. เ ค รื อ ข า ย เ ฝ า ร ะ วั ง
โรคติดตอในสัตวปาและ
การฟนฟู สัตวปาของ
กลาง 

3. โครงการความรวมมือ
พัฒนาวิ ช าก า ร วิ จั ย 
และบริการดานสุขภาพ
สัตวปาเพื่อการอนุรักษ 

4. โครงการศึกษาลักษณะ
ท า ง พั น ธุ ก ร ร ม 
ป ร ะ ช า ก ร  แ ล ะ
ส ถ า น ภ าพ ถิ่ น ที่ อ ยู
อาศัยของนกเงือกใน
พื้นที่ปา และหยอมปา
ในประเทศไทย 

5. เครือขายการวิจัยและ
พั ฒ น า ก า ร จั ด ก า ร
ส าธ า รณสุ ขท อ ง ถ่ิ น 
(ด านการสร า ง เสริ ม
สุขภาพ และพัฒนาการ
มีสวนรวมทางสุขภาพ) 
 

1. เครือขายความรวมมือดานการวิจัย  ทอมก. 
2. โครงการบัณฑิตศึกษาฝกอบรม และวิจัย

ดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และการบริหาร
จัดการส่ิงแวดลอม (Postgraduate 
Education, Training and Research 
Program in Environmental Science, 
Technology and management)  [E] 

3. เค รือข ายหนวยปฏิ บัติการ เทคโนโลยี 
ชีวภาพทางการแพทย 

4. หนวยวิจัยโครงสรางและการทํางานของ
โปรตีน 

5. ความร วมมือการวิ จัยพัฒนาสายพันธุ  
กุงกุลาดํา 

6. หนวยเทคโนโลยี เฉพาะทาง  (ยางและ
เทคโนโลยี) 

7. เ ค รื อ ข า ย วิ จั ย แคล เซี ย มแล ะก ร ะดู ก 
[Consortium fpr Calcium and Bone 
Research (COCAB)] 

8. เครือขายนาโนเทคโนโลยี ชีววิทยา Bio 
Medicine, Bio Informatic 

9. เครือข ายวิ จัยประยุกตทางเทคโนโลยี
หุนยนตและชีวการแพทย [MTEC Applied 
Research Network Center of Biomedical 
and Robotics Technology (BART Center)] 

10. เครือขายการวิจัยเชื้อไขหวัดนก TIAM-Net 
11. เครือขาย “ ศูนยประสานงานเครือขาย

งานวิจัยดานการบริหารจัดการโซคุณคา
และโลจิสติกสในประเทศไทย 

12. เครือขายการวิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่ เพื่อ
สรางสุขภาวะผูสูงอายุ 80 ปข้ึนไป (SRIT : 
Salaya Research Institute Taskforce) 

13. เครือขายการวิจัยแบบบูรณาการในลักษณะ 
Location Special Knowledge เร่ืองการ
ขยายผลนโยบายเพื่อการพัฒนาเด็กดอย
โอกาส 

14. เครือขายสถาบันการศึกษาสาธารณสุข
ศาสตรและสาขาที่เกี่ยวของ (Thai PHEN)  [E] 

15. เครือขายการวิจัยทางการพยาบาล 
16. โครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย 

มหิดล กับมูลนิธิแมฟาหลวงในพระบรม
ราชูปถัมภ 

17. เครือขาย Mahidol Elderly Research 
Taskforce (MERIT) 

18. โ ค ร ง ก า ร อนุ รั ก ษ พั น ธุ ก ร ร มพื ช  อั น
เ น่ื อ งมาจากพระดํ า ริ สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

19. บันทึกความรวมมือ ระหวางกรมสงเสริม
คุ ณ ภ า พ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม  ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม และคณะ
ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มม. 

1. Asian Network for Clinical Laboratory Standardization 
and Harmonization 

2. โครงการ Asian Core Program ภายใตโครงการ 
Establishment of a Collaboration Research and 
Education Center for Hematologic Disorders in Asia 
(คณะแพทยศ าสต ร ศิ ริ ร า ชพย าบา ลกั บ  Kyushu 
University Japan)  [E] 

3. หนวยความรวมมือการวิจัยสําหรับประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ศูนยนานาชาติ ดานเทคโนโลยีชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยโอซากา (Cooperative Research Station in 
Southeast Asia International Center for 
Biotechnology, Osaka U.) 

4. Mahidol University and Osaka University 
Collaborative Research Center for Bioscience and 
Biotechnology 

5. Research Unit for Vector-Borne and Emerging 
Infectious Disease 

6. หนวยปฏิบัติการวิจัยประยุกตทางเทคโนโลยีหุนยนตและ
ชีวการแพทย (BART Lab) 

7. Childwatch International Instiitute 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 
11. ครือขายการวิจัย Avian Influenza in Wild –Birds 
12. คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร กับ  

- Royal Government of Bhutan 
- Royal U. of Agriculture, Cambodia 
- Royal U. of Phnom Penh 
- The Global Environment Center Foundation, กับJapan 
- Asian Center for EnvironmentalResearch, Meisei U 

Japan 
- University of Loas & Champasack University , Loas 
- School of Biological Sciences, Universiti Sains 

Malaysia 
- Yezin Agricultural U. , Myanmar 
- The Research Group for Marine & Silver 

Biotechnology, Pusan National u. 
- NASA/LUCC/Michigan State U. , USA 
- An Giang U., Can Tho U., Nong Lam U., U.of 

Science, VietnamNational U. :  Vietnam 
13. โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ความรวมมือ

ระหวางนักวิชาการเครือขายโลจิสติกสของไทย มาเลเซีย 
และอินโดนีเซีย ป 2011 

14. โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนงานวิจัยรวมกัน ระหวาง
นักศึกษาปริญญาเอกสาขาการจัดการโลจิสติกสประเทศ
ไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา  [E] 

15. โครงการจัดตั้งศูนยประสานงานเครือขายนักโลจิสติกสใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟค สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 
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ภาพ 4-9   ระบบและกลไกการดําเนินงานดานจรรยาบรรณการวิจัยของ มม. 
กรรมการ หนาท่ี / การดําเนินการ 

1. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในคน (Mahidol University 
Institutional Review Board : MU-
IRB) 

 
- ประกาศนโยบายกํ ากับดู แล
โครงการวิจัยในคน  เม่ือเดือน
กรกฎาคม 2551   

- จัดตั้งศูนยจริยธรรมการวิจัยใน
คนของมหาวิทยาลัยมหิดล มีการ
กํากับดูแลโดยอธิการบดี    

1. จัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจําสวนงานเพิ่มเติม ในคณะที่มีศักยภาพ 
และงานวิจัยจํานวนมาก ไดแก คณะพยาบาลศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร และ คณะ/
สถาบันที่ดําเนินงานวิจัยทางสังคมศาสตร ไดรวมกลุมกันจัดตั้ง เปนคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร  

2. เตรียมการในการเยี่ยมสํารวจเพ่ือประกันคุณภาพ ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ทุกสวนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ใหมีการดําเนินการอยางมีมาตรฐานเดียวกัน โดย
ประกาศแตงตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดมาตรฐานฯ เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2552  ซ่ึง
คณะทํางานไดดําเนินการแลว ดังน้ี 
2.1 รางเกณฑมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนในมหาวิทยาลัยมหิดล  
2.2 มีการขึ้นทะเบียนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจําคณะ/สถาบัน ในขณะนี้ 5 

สวนงาน ไดแก (คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี คณะเวชศาสตรเขตรอน คณะสาธารณสุขศาสตร และ MU-IRB) 

2.3 กําหนดแนวทางการเยี่ยมสํารวจเพื่อการประกันคุณภาพ และคาดวาจะดําเนินการเยี่ยม
สํารวจในป 2553 อยางนอย 2 คณะกรรมการ 

3. พิจารณารับรองโครงการวิจัยใหแกสวนงาน ปละมากกวา 350 โครงการ  
4. กิจกรรมการใหความรูดานจริยธรรมการวิจัยในคน ในป 2553 โดยรวมมือกับบัณฑิตวิทยาลัย 

จัดอบรมทั้งในภาคภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษ สําหรับอาจารย นักวิจัย และนักศึกษา 
รวม 8 คร้ัง คิดเปนผูเขารวมอบรมประมาณ 1,600 คน และสนับสนุนใหมีการจัดการเรียน
การสอน “Ethics in Human Research” ในหลักสูตรตางๆ ของบัณฑิตศึกษา มีนักศึกษาเขา
เรียนในหลักสูตรไปแลว ไมนอยกวา 3 หลักสูตร  และในป 2553 จัดอบรมเผยแพรความรู
ดานจริยธรรมการวิจัยในคน โดยรวมกับบัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมดังตอไปน้ี   
4.1 อบรม “จริยธรรมการวิจัยในคน” (หลักสูตร 1วัน) ใหกับ นักศึกษา นักวิจัย/บุคลากร ป

ละ 7 คร้ัง (ภาคภาษาไทย 4 คร้ัง และภาษาอังกฤษ 3 คร้ัง) 
4.2 รวมโครงการจัดตั้งรายวิชาจริยธรรมการวิจัย บฑคร 521 เปนวิชาเลือก 1 หนวยกิต 

สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ในสวนของคณะวิทยาศาสตร รายวิชา SCID 518 1 
หนวยกิต สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกคนของคณะตองผาน Course น้ีทุกคน จะมี
เร่ืองจริยธรรม จรรยาบรรณ ตลอดจนการแบงสัดสวนผลงานความรวมมือทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดลเล็งเห็นความสําคัญของบัณฑิตศึกษาซึ่งเปนกําลังสําคัญสําหรับการ
สรางสรรคงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงมีเปาหมายที่เปดการสอนในปการศึกษา 
2553 

4.3 จัดทําโครงการเพิ่มพูนความรูของกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ประจําสวนงาน 
ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยไดทาบทามวิทยากร คือ Dr. Jeanne Grace ซ่ึงมี
ประสบการณเปน Chair ของ IRB Biomed Panel, University of Rochester, ประเทศ
สหรัฐอเมริกา มานานเกิน 10 ป โดย MU-IRB จะดําเนินการขอทุน Fulbright Senior 
Specialist Program ซ่ึงจะสนับสนุนใหผูเชี่ยวชาญชาวอเมริกัน มาพํานักในประเทศ
ไทย เพื่อเปนวิทยากรสําหรับโครงการ   

4.4 เปนวิทยากรใหกับบัณฑิตวิทยาลัยใน “การจัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน” จํานวน 4 
คร้ัง (บรรยายภาษาไทย 2 คร้ัง และภาษาอังกฤษ 2 คร้ัง) มีนักวิจัย/นักศึกษาไทย-
ตางชาติ เขารับการอบรม ประมาณ 400-500 คน และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติเร่ือง 
“จริยธรรมการวิจัยในคน” ใหกับอาจารยที่ปรึกษา  1 ครั้ง มีอาจารยเขารวมประมาณ  
60 คน 

4.5 จัดสัมมนาเวทีสาธารณะสําหรับประชาชน เร่ือง “การเตรียมตัว เตรียมใจ ในการเปน
อาสาสมัครวัคซีน” จํานวน 1 คร้ัง วันที่  6 พฤศจิกายน 2552 ณ อาคารเอนกประสงค 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
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ภาพ 4-9   ระบบและกลไกการดําเนินงานดานจรรยาบรรณการวิจัยของ มม. (ตอ) 
 

กรรมการ หนาท่ี / การดําเนินการ 

2. คณะกรรมการกํากับและดูแล
การใชสัตว 

1. มีหนาที่วางนโยบาย ขอกําหนด และแนวทางในการปฏิบัติและการใชสัตวที่เปนมาตรฐานกลาง
สําหรับให  ทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยที่เลี้ยงและใชสัตวนําไปปฏิบัติ  

2. ดูแลและรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาดานจรรยาบรรณการใช
สัตวทดลองภายในหนวยงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการปฏิบัติและการใชสัตวของหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  

3. สนับสนุนการสื่อสารเพื่อใหการพัฒนาความรูแกบุคลากรที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงและการใช
สัตว 

3. คณ ะ ก ร ร ม ก า ร พิ จ า ร ณ า
จรรยาบรรณการใชสัตวทดลอง   

1. มีหนาที่กําหนดหลักเกณฑและวิธีพิจารณา ตลอดจนเงื่อนไขในการทดลองใหเปนไปตามหลัก
จรรยาบรรณการใชสัตว   

2. การประชุมพิจารณา/กลั่นกรอง และใหความเห็นโครงการวิจัย/โครงการบริการวิชาการและ
วิทยานิพนธที่มีการใชสัตวที่ประสงคขอคํารับรองโครงการจากมหาวิทยาลัยมหิดล  โดย
มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการกลางของมหาวิทยาลัยและยังมีคณะกรรมการพิจารณาใหการ
รับรองโครงการวิจัยระดับสวนงานเฉพาะกิจ ไดแก คณะสัตวแพทยศาสตร คณะวิทยาศาสตร 
คณะเวชศาสตรเขตรอน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล คณะเภสัชศาสตร และศูนย
สัตวทดลองแหงชาติ  เปนตน 

4. คณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ค ว า ม
ปลอดภัยทางดานชีวนิรภัย 

1. ทําหนาที่พิจารณาใหการรับรองโครงการวิจัยใหมีความปลอดภัยทางดานชีวภาพมิใหมีการ
ปลดปลอยส่ิงมีชีวิต/สารอันตรายสูส่ิงแวดลอม/การกําจัดขยะติดเชื้อและซากสัตว  

2. การประเมินความเสี่ยงและการจัดใหมีความปลอดภัยดานอาชีวอนามัยแกนักวิจัยและ
นักศึกษาวิจัยในหองปฏิบัติการ  

3. มม. มีการจัดทําประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
ส่ิงแวดลอม พ.ศ.2553 [ตามเอกสารหมายเลข 4.1.3 (1)]   จัดทําคูมือเผยแพรทั้งที่เปนรูปเลม
และเผยแพรในเว็บไซต 

4. การจัดประชุม/จัดอบรมใหความรูแกอาจารยประจําและนักวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
และเปนการสงเสริมใหมีความรับผิดชอบตอสังคม  

5. คณะทํางานกําหนดหลักเกณฑ
การพิจารณาการกระทําผิดทาง
วิ นั ยและจรรยาบรรณและ
วิชาการ 

1. ทําหนาที่กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการพิจารณาดําเนินการนักวิ จัย / บุคลากรในสังกัด
มหาวิทยาลัยมหิดลที่กระทําผิดทางวินัยและจรรยาบรรณดานการวิจัยและวิชาการ เพื่อปองกัน
มิใหมีการกระทําผิดทางวินัยและจรรยาบรรณดานการวิจัยและวิชาการ ซ่ึงไดแก Fraudulation 
, Falsification และ Plagiarism 
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ภาพ 4-10 รายชื่อโครงการความรวมมือระหวาง มม. กับภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม  ประจําปงบประมาณ 2553 
 

ชื่อโครงการ สวนงานของ มม. องคกรภายนอก มม. 

1. การพัฒนาวัสดุอุปกรณทางการแพทยแบบครบ
วงจร 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี 

SCG 

2. การพัฒนาปรับสูตรสารเคลือบผิวเพื่อลดรอยขีด
ขวนบนแผนพลาสติก PET 

คณะวิทยาศาสตร ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ  
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

3. การตรวจความเที่ยงตรงของชุดตรวจรวดเร็ว
อิมมูโนแอสเสยแบบการไหลเลเทอรอล สําหรับ
เชื้อซัลโมเนลลา เพื่อควบคุมความปลอดภัยของ
อาหาร 

คณะเภสัชศาสตร บริษัทหองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) 
จํากัด 

4. โครงการศึกษาและพัฒนา Coal Water Mixture 
(CWM) 

คณะวิทยาศาสตร บริษัท คาสากลซีเมนตไทย จํากัด 

5. การศึกษาลักษณะทางคลินิกและลักษณะทาง
พันธุกรรมของผูติดเชื้อเอชไอวีที่สัมพันธกับการ
ดําเนินโรค ผลการรักษา และผลขางเคียงของยา
ตานไวรัส 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี 

สถาบัน Riken Yokohama ประเทศญี่ปุน 

6. โครงการวิจัยพลังงานจากสาหรายแหงประเทศ
ไทย (คพท.) 

คณะวิทยาศาสตร บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

7. โครงการจัดตั้งและดําเนินงานหนวยปฏิบัติการ
รวมมหิดลดานเทคโนโลยียาง (MTEC) 

คณะวิทยาศาสตร ศูนย เทคโนโลยี โลหะและวัสดุแหงชาติ  
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ 

8. การศึ กษาความ เป น ไป ได ในการพัฒนา
เทคโนโลยีกําจัดมลพิษทางอากาศโดยคลื่นแสง 

คณะวิทยาศาสตร บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

9. การศึกษาเพิ้มประสิทธิภาพการเกิดปฏิกิริยา
การเกิดไฮโดรเจเนชันกับยางธรรมชาติใน
สภาวะน้ํายาง 

คณะวิทยาศาสตร บริษัท ไอ อาร พี ซี จํากัด (มหาชน) 

10. โครงการความรวมมือทางการวิจัย และพัฒนา
ผลิตภัณฑทางดานการกีฬา 

วิ ท ย า ลั ย วิ ท ย าศ า สต ร แ ล ะ
เทคโนโลยีการกีฬา 

บริษัท ไทยพาฝน จํากัด 

11. การนําเทคโนโลยี RNAi ไปใชในการรักษาโรค
ไวรัส Porcine Epidemic Diarrhea (PED) ใน
สุกร 

สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล บริษัทนิวเวิลดไอโอเทค จํากัด 

12. โครงการความรวมมือในการทดสอบผลิตภัณฑ
และการผลิตเพื่อทดลองตลาด Phase 1 และ 
Phase 2 

คณะเภสัชศาสตร บริษัท หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) 
จํากัด 
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ภาพ 4-11  รายชื่อโครงการความรวมมือระหวาง มม. กับภาครัฐ ประจําปงบประมาณ 2553 
 

ชื่อโครงการ สวนงาน มม. หนวยงานภาครัฐ 
นักวิจัยรวม 

หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน 

1. โครงการการวิเคราะห
เพื่อนําแนวคิด การทําให
ถูกกฎหมาย การทําให
ไ ม เ ป น ค ว า มผิ ด ท า ง
อ า ญ า แ ล ะ ก า ร ล ด
อันตรายจากการใชยา
เสพติดมา ใช เพื่ อการ
พัฒนานโยบายยาเสพติด
ของประเทศ 

คณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร 

สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยา
เสพติด  
(สํานักงาน ป.ป.ส.) 

- สํ า นั ก ง า น ตํ า ร ว จ
แหงชาติ     

- สํ า นั ก ง า น
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

The University of 
Louisiana at Monroe, 
LA 

2. โครงการการวิ จัย เห็ด
หลิน จือและสปอร เห็ด
หลินจือในระดับพรีคลินิก 
ป 2553 

คณะเภสัชศาสตร กรมพัฒนาการแพทย
แ ผ น ไ ท ย แ ล ะ
การแพทยทางเลือก  
กระทรวงสาธารณสุข 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

3. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
อุตสาหกรรมเหมืองแรสู
โครงการกลไกการพัฒนา
ที่สะอาด 

คณะสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรศาสตร 

ก ร ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม
พื้ น ฐ า น แ ล ะ ก า ร
เหมืองแร 

 - บริษัทเทสโก จํากัด 
- บริษัท A Saint-

Gobain (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

4. โ ค ร ง ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ส ถ า น ภ า พ ก า ร ใ ช
ประโยชนที่ดินในพื้นที่ลุม
นํ้าชั้นที่ 1 

คณะสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรศาสตร 

สํานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

- ม ห า วิ ท ย า ลั ย
มหาสารคาม 

- มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร 

 

5. โครงการความรวมมือ
ร ะ ห ว า ง ก ร ะ ท ร ว ง
ส า ธ า รณสุ ข โ ดยก รม
ค ว บ คุ ม โ ร ค -
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อ
การพัฒนาวัคซีนเดงกี่
มหาวิทยาลัยมหิดล ชุดที่ 
2  พ.ศ. 2553-2557 

ศูนยวิ จัยและพัฒนา
วัคซีน  
ส ถ า บั น ชี ว วิ ท ย า
ศาสตรโมเลกุล 

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  

6. การพัฒนาสรางชุดระบบ
เผาไหมแบบไดออกซิน
ต่ําภายใตโครงการศึกษา
และถายทอดเทคโนโลยี
การสรางเครื่องจักรใน
กระบวนการผลิตเพื่อลด
การนําเขาดวยวิศวกรรม
ย อ น ร อ ย แ ล ะ พั ฒ น า
เ ท ค โ น โ ล ยี ข อ ง ไ ท ย 
ปงบประมาณ 2553 

คณะวิศวกรรมศาสตร กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
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ภาพ 4-12   List of WHO  Collaborating Centres (WHO-CCs) in Mahidol University  as of September 2010 
  

No. Organization Area of Expertise Contact Person 

1. Department of Ob/Gyn 
Faculty of Medicine 
Siriraj Hospital, Mahidol Univ. 
ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยานรีเวชวิทยา  
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

Research in Human 
Reproduction 

Head, Prof.Chanchai  Vantanasiri 
รศ.นพ.ชาญชัย  วันทนาศิริ 
 

2. Institute for Population and Social Research 
(IPSR) 
Mahidol University,Salaya 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  

Research in Human 
Reproduction 

Ass.Pro.Sureeporn punpuing Ph.D.   
รศ.ดร.สุรียพร  พันพึ่ง 
(ผูอํานวยการสถาบัน) 

3. Otological Centre 
Bkk Unit Dept. of Oto-Rhino-Laryngology 
Siriraj Hospital, MU 
ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซวิทยา  
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

Prevention of 
Deafness and Hearing 
Impairment 

Head,Prof.Choakchai  Metheetrairut 
รศ.นพ.โชคชัย  เมธีไตรรัตน 
 

4. ASEAN Institute for Health Development 
Mahidol University 
สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 

Primary Health Care 
Development 

Director  
Ms.Supattra Srivanichakorn 
แพทยหญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร 

5. Institute of Nutrition 
Mahidol University 
สถาบันโภชนาการ 

Community Nutrition 
and Food Safety 

Prof.Visith Chavasit 
รศ.วิสิฐ จะวะสิต 

6. Faculty of Tropical Medicine 
Mahidol University 

Clinical Management 
of Malaria 

Prof. Pratap Singhasivanon 
รศ.ประตาป  สิงหศิวานนท 
 

7. Faculty of Nursing  
Siriraj Hospital 
Mahidol University 
คณะพยาบาลศาสตร  

Nursing & Midwifery 
Development 

Dean, Prof.Fongcum Tilokskulchai 
รศ.ดร.ฟองคํา ติลกสกุลชัย 
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ภาพ 4-13   การติดตามประเมินผลการสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยของ มม. และการปรับปรุงพัฒนา 
 

ประเด็นการติดตาม ขอมูลที่ใชในการติดตามประเมิน ผลการดําเนินการ 

การ จัดสรรงบประมาณ 
เ พื่ อ เ ป นทุ น วิ จั ย  / ง าน
สรางสรรค 

1. ความกาวหนาของโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ  ทั้งนี้ ผูรับทุน
ตองสงรายงานความ กาวหนาทุก 6 เดือน และสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเมื่อ
ครบกําหนดตามระยะเวลาที่ไดรับทุน (ตามที่กําหนดในภาพ 4-5) 

2. ผลสําเร็จของโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายไดทั้ง 7 ประเภท  
สรุปผลประจําทุกป เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการใหทุน เพื่อเสนอรองอธิการบดี
ฝายวิจัยและวิชาการ และเสนอคณะ กรรมการนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

3. ผลสําเร็จโครงการวิจัยที่ไดรบทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผนดิน 
(Post-audit) เพื่อเสนอสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เปนประจําทุกป 

4. ความคุมคาของโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณ
แผนดิน จํานวนเงิน 3 ลานบาทขึ้นไป (ตามคําเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัย) 

1. มีการติดตามขอมูลที่กําหนดไวทั้ง 5 ขอ  
2. ประเมินผลสําเร็จ และรวบรวมจัดทําเปนรายงาน Performance Assessment Rating Tool 

(PART)  
(สํานักงบประมาณใหทุกหนวยงานที่เสนอขอเงินงบประมาณแผนดินประจําแตละปตองจัดทํา
รายงาน PART ตามตัวชี้วัด ซึ่งในสวนงบประมาณดานการวิจัยมี 2 ตัวชี้วัด ไดแก  
- ผลผลิตการวิจัยเพื่อสรางองคความรู  
- ผลผลิตการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี)  

 
ป 2553 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอยูในกลุมมหาวิทยาลยัที่ไดคะแนนจากการประเมินเกือบทุกขอ
ของสํานักงบประมาณเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ       

5. ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย  ป 2553 (จากแบบประเมิน 1-4)  
5.1 นักวิจัยที่เสนอโครงการขอทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินรายได ทั้ง 7 ประเภท คาเฉลี่ยความพึงพอใจ = 3.79 
5.2 นักวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผนดิน ประจําป 2553 คาเฉลี่ยความพึงพอใจ = 3.81 
5.3 แหลงทุนภายนอก ที่ใหทุนสนับสนุนนักวิจัยในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล 
(แหลงทุน 20 แหง ซึ่งใหทุน มม. ในป 2551 ดําเนินการประเมินในป 2553) 

คาเฉลีย่ความพึงพอใจของแหลงทุนภายในประเทศ 
- ตอคุณภาพงานวิจัย = 3.45 
- นักวิจัยรายงานผล และคุณภาพของรายงาน สิ่งตีพิมพ สิทธิบัตร/สิ่งประดิษฐ = 3.54 - 3.75 

การสนับสนุนพันธกิจดาน
การวิ จัย  ตามอัตลักษณ
ของ มม. 

1. ผลการปฏิบัติงานของทุกสวนงาน ในทุกวิทยาเขตตามขอตกลงการปฏิบัติงาน 
(Performance Agreemant : PA) 

2. ผลการดําเนินงานวิจัยของ มม.   โดยรองอธิการบดีฝายวิจัยและวิชาการ สรุป
ขอมูลเสนอที่ประชุมทีมผูบริหาร และอธิการบดีนําเสนอผลการดําเนินงานตอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใหความเห็นและขอเสนอแนะในการปรับปรุง
พัฒนา 

1. รายงานสรุปผลการดําเนินงานของ มม. ป 2553 และแผนการดําเนินงานป 2554 เสนอสภา
มหาวิทยาลัยตามกําหนด 

2. มติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 434 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2552 เห็นชอบให
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปเยี่ยมชื่นชมสวนงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อไปชื่นชม
ผลงาน/ผลสําเร็จของทุกสวนงาน ซึ่งจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ โดย
จะเนน Appreciative Inquiry และไดมีการสรุปผลการเยี่ยมชื่นชมเผยแพรในเว็บไซตเพื่อ
เปนการแลกเปลี่ยนเรียนูแกทุกสวนงานไดเรียนรูและทําความเขาใจกิจการของสวนงานที่จะ
นําไปใชเปนขอมูลประกอบการกําหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อเชื่อมโยงกับหนวยงาน
ภายนอก และสงเสริมใหเกิดผลสําเร็จมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น  
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ภาพ 4-14  รายชื่อวารสารวิชาการระดับสถาบัน ซึ่งมีผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยเปนผูประเมิน
คุณภาพบทความ และเห็นชอบใหตีพิมพผลงานวิจัยของนักวิจัยจาก มม. 

 
1. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 2. Environment and Natural Resources Journal  
3. Journal of Applied Animal Science 4. Journal of Health Education 
5. Journal of Language and Culture 6. Journal of Nursing Science 
7. Journal of Population and Social Studies 8. Journal of Public Health 

9. Journal of Public Health and Development 10. Journal of Ratchasuda College for Research and 
Development of Persons with Disabilities 

11. Journal of Religion and Culture 12. Journal of Sahasat 
13. Jounal of Tropical Medicine and Parasitology, The 14. Mahidol Dental Journal 
15. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 16. Mon-Khmer Studies Journal 

 
17. Music Journal 18. Quality of Life and Law Journal (Formerly : Journal 

Law for Life) 
19. Ramathibodi Medical Journal 20. Ramathibodi Nursing Journal 
21. ScienceAsia - Journal of the Science Society of 

Thailand 
22. Siriraj Medical Journal (Formerly : Siriraj Hospital 

Gazette) 
23. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and 

Public Health 
24. The Journal : Journal of the Faculty of Arts. 

Mahidol University 
25. Thai Journal of Phytopharmacy  

http://www.op.mahidol.ac.th/orra/mueng/research/journals.htm                 
และ http://intranet.mahidol/op/orra/suport_main/2.News_2011/18.List-of-Approved-ational_Inter_Journals.pdf 

 
 

ภาพ 4-15  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา   (ภาพรวม มม.) 

 พ.ศ. 2553 
1. จํานวนบุคลากร (คน)   3,618 

- จํานวนอาจารยประจํา 3,531 
- จํานวนนักวิจัยประจํา 87 

2. เงินสนับสนุนงานวิจัย  (บาท)          1,294,919,991 

2.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยภายใน มม.  
- เงินงบประมาณแผนดิน 132,213,800 
- เงินรายไดมหาวิทยาลัยและสวนงาน 74,731,945 

2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยจากแหลงทุนภายนอก  
- แหลงทุนในประเทศไทย 916,100,038 
- แหลงทุนตางประเทศ 127,874,208 

3. เงินสนับสนุนงานวิจัย / อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  (บาท / คน ) 357,910.45 

หมายเหตุ : จํานวนบุคลากร ไมนับรวมอาจารยและนักวิจัยผูลาศึกษาตอ 
ศูนยพัฒนาปญญาคม เปนศูนยประสานงานดานบริการวิชาการ ซึ่งรวมบริการดานงานวิจัยแก
หนวยงานภายนอกดวย    (ดูภาพ 5-1 ประกอบ) 
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ภาพ 4-16 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา รายกลุมสาขาวิชา        
ป พ.ศ. 2553 

 

กลุมสาขาวิชา 
จํานวนเงิน

สนับสนุนงานวิจัย 
(บาท) 

จํานวนอาจารย
ประจําและ 

นักวิจัยประจํา 
(คน) 

เงินสนับสนุนงานวิจัย / 
อาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา 

(บาท / คน) 

1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี 

562,981,215 596 944,599.35 

2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ      542,256,228 2,502 216,729.11 
3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
189,682,548 520 364,774.13 

ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย 1,294,919,991 3,618 357,910.45 
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ภาพ 4-17 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา รายกลุมสาขาวิชา        
ป พ.ศ. 2553 คาเฉล่ียของคะแนนที่ไดในระดับคณะ/สถาบัน 

 
 
 

กลุมสาขาวิชา คณะ/สถาบัน คะแนน 
ท่ีได 

เฉลี่ย 

วิทยาศาสตรสุขภาพ 
(150,000 บาท/คน = 5 คะแนน) 

1. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 5 

3.98 

2. คณะสาธารณสุขศาสตร 5 
3. คณะเทคนิคการแพทย 5 
4. คณะเวชศาสตรเขตรอน 5 
5. คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 2.73 
6. คณะทันตแพทยศาสตร 1.55 
7. คณะเภสัชศาสตร 5 
8. คณะพยาบาลศาสตร 3.20 
9. คณะสัตวแพทยศาสตร 5 
10. คณะกายภาพบําบัด 5 
11. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 5 
12. วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 0.33 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(180,000 บาท/คน = 5 คะแนน) 

1. คณะวิทยาศาสตร 5 

4.41 

2. คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 5 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร 5 
4. สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 5 
5. สถาบันโภชนาการ 5 
6. สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 5 
7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1.23 
8. วิทยาเขตกาญจนบุรี 4.03 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(75,000 บาท/คน = 5 คะแนน) 

1. คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 5 

3.24 

2. คณะศิลปศาสตร 0.43 
3. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 5 
4. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 5 
5. สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 5 
6. วิทยาลัยราชสุดา 5 
7. วิทยาลัยศาสนศึกษา 0.00 

8. วิทยาลัยนานาชาติ 1.14 
9. วิทยาลัยการจัดการ 5 
10. วิทยาลัยดุริยางคศิลป 0.83 

คาเฉลี่ยคะแนน 3.85  

8 
  



 

รายงานการป

 

ภาพผล

 
ภาพผล

 
 

ประเมินตนเองมหาวิ

 

ลัพธ 4-1 ผล

ลัพธ 4-2 ผล

วทยาลัยมหิดล ประจ

ลงานวิจัยที่ไดรั

ลงานวิจัยที่ไดรั

จําป 2553 

ผลลัพธ

รับการตีพิมพเผ

รับการอางอิง 

ธ : องคประก

ผยแพรในวารส

กอบที่ 4 

สารระดับนานาาชาติ (ค.ศ. 19997 - 2010) 
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ภาพผลลัพธ 4-3 ผลงานวิจัยของ มม. ที่ไดรับการอางอิงสูงสุด (Most Cited) 10 อันดับตน  

NO. Author (S) Title Source Time 
Cite 

1 Snow, R.W., Guerra, C.A., Noor, A.M., Myint, H.Y., Hay, S.I. The global distribution of clinical episodes of 
Plasmodium falciparum malaria 

Nature. Volume 434, Issue 7030,10 March 2005, Pages 
214-217   

1029 

2 Beales, P.F., Brabin, B., Dorman, E.,  Gilles, H.M., Loutain, L., 
Marsh, K.,  Molyneux, M.E., Olliaro, P., Schapira, A., Touze, J.-
E., Hien, T.T., Warrell, D.A., White, N. 

Severe falciparum malaria Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine 
and Hygiene. Volume 94, Issue SUPPL.1, 2000, Pages 
S1/1-S1/90   

749 

3 Nademanee, K., McKenzie, J., Kosar, E., Schwab, M., 
Sunsaneewitayakul, B., Vasavakul, T., Khunnawat, C., 
Ngarmukos, T. 

A new approach for catheter ablation of atrial 
fibrillation: Mapping of the electrophysiologic 
substrate 

Journal of the American College of Cardiology. Volume 
43, Issue 11, 2 June 2004, Pages 2044-2053   

541 

4 Shaffer, N., Chuachoowong, R., Mock, P.A., Bhadrakom, C., 
Siriwasin, W.,  Young, N.L., Chotpitayasunondh, T., Chearskul, 
S., Roongpisuthipong, A., Chinayon, P., Karon, J., Mastro, T.D., 
Simonds, R.J. 

Short-course zidovudine for perinatal HIV-1 
transmission in Bangkok, Thailand: A randomised 
controlled trial 

Lancet. Volume 353, Issue 9155, 6 March 1999, Pages 
773-780   

501 

5 Ungchusak, K., Auewarakul, P., Dowell, S.F., Kitphati, R., 
Auwanit, W., Puthavathana, P.,Uiprasertkul, M.,Boonnak, K., 
Pittayawonganon, C., Cox, N.J., Zaki, S.R., Thawatsupha, P., 
Chittaganpitch, M., Khontong, R., Simmerman, J.M., 
Chunsutthiwat, S. 

Probable person-to-person transmission of avian 
influenza A (H5N1) 

New England Journal of Medicine. Volume 352, Issue 4, 
27 January 2005, Pages 333-340   

439 

6 White, N.J., Nosten, F., Looareesuwan, S., Watkins, W.M., 
Marsh, K., Snow, R.W., Kokwaro, G., Ouma, J.l , Hien, T.T.,   
Molyneux, M.E., Taylor, T.E., Newbold, C.I., Ruebush Il, T.K., 
Danis, M., Greenwood, B.M., Anderson, R.M., Olliaro, P. 

Averting a malaria disaster Lancet. Volume 353, Issue 9168, 5 June 1999, Pages 
1965-1967   

257 

7 Kremer, K., Van Soolingen, D., Frothingham, R., Haas, W.H.,  
Hermans, P.W.M., Martín, C., Palittapongarnpim, P., Plikaytis, 
B.B., Riley, L.W., Yakrus, M.A., Musser, J.M., Van Embden, 
J.D.A. 

Comparison of methods based on different molecular 
epidemiological markers for typing of Mycobacterium 
tuberculosis complex strains: Interlaboratory study of 
discriminatory power and reproducibility 

Journal of Clinical Microbiology. Volume 37, Issue 8, 
1999, Pages 2607-2618 

356 

8 Lee, K., Tirasophon, W., Shen, X., Michalak, M., Prywes, R., 
Okada, T., Yoshida, H., Mori, K., Kaufman, R.J. 

IRE1-mediated unconventional mRNA splicing and 
S2P-mediated ATF6 cleavage merge to regulate 
XBP1 in signaling the unfolded protein response 

Genes and Development. Volume 16, Issue 4, 15 
February 2002, Pages 452-466 

307 

9 White, N.J. Melioidosis Lancet. Volume 361, Issue 9370, 17 May 2003, Pages 
1715-1722 

290 

10 Parry, C.M., Hein, T.T., Dougan, G., White, N.J., Farrar, J.J.a Typhoid fever New England Journal of Medicine. Volume 347, Issue 
22, 28 November 2002, Pages 1770-1782    

282 
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ภาพผลลัพธ 4-4   งานวิจัยที่ไดรับรางวัล 
 

จํานวนผูไดรับรางวัลและจํานวนผลงานวิจัย 2551 2552 2553 รวม 

รางวัลระดับนานาชาติ 28 64 24 116 

รางวัลระดับชาติ 47 65 6 118 

รางวัลระดับสถาบัน 15 36 37 88 

รวม 90 165 67 322 

 
 

ภาพผลลัพธ 4-5 ผลงานที่ไดขอจดทะเบียนที่ย่ืนตอกรมทรัพยสินทางปญญา   
 

รายการ 

คําขอจดทะเบียนท่ียื่นตอ 
กรมทรัพยสินทางปญญา 

และสํานักสิทธิบัตรตางประเทศ 

คําขอท่ีไดรับความคุมครอง 
จากกรมทรัพยสินทางปญญา 

และสํานักสิทธิบัตรตางประเทศ 

2544-2551 2552 2553 2544-2551 2552 2553 

1. สิทธิบัตร 137 33 20 11           2           1 
2. อนุสิทธิบัตร 98 20  22        60         11 14 
3. ตางประเทศ 13 1 -         2           1 - 
4. ลิขสิทธิ์ 134 25 29       134         25 29 
5. เครื่องหมายทางการคา 16 1 - 12 - 4 
6. ความลับทางการคา 4 - 13        4          - 13 

รวม 402 80 84 223 39 61 

 
 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีการนําผลงานทรัพยสินทางปญญาไปใชประโยชนในรูปแบบตางๆ ดังนี้ 

 

รายการ 
จํานวนผลงานทรัพยสินทางปญญาไปใชประโยชน 

2544-2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 

1. การอนุญาตใหใชสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 9 3 2 
2. การอนุญาตใชลิขสิทธิ์ 20 4 4 
3. การผลิตและจําหนาย 2 3 5 

รวม 31 10 11 
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จุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยมหิดลเปนสถาบันการศึกษาที่มีความหลากหลายทางวิชาการหลายสาขา  ซ่ึงมี
บุคลากรตําแหนงอาจารยและนักวิจัย จํานวนมากกวา 3,500 คน  ที่มีศักยภาพสูงในการวิจัย 
เปนที่ยอมรับในสากล สงผลใหมีจํานวนผลงานวิจัยเปนจํานวนมาก ทั้งงานวิจัยเพ่ือสราง    
องคความรูใหม และงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีสูสังคม 

2. มีกลไกในการสนับสนุนนักวิจัยใหมีงานวิจัยอยางตอเน่ือง สามารถสรางบันไดอาชีพ (Career 
Path) ใหนักวิจัยไดยกระดับนักวิจัยใหเปนที่ยอมรับในสังคมไทยและสังคมโลก โดยมีทุน
สนับสนุนการวิจัยประเภทตางๆ เปนจํานวนมาก จากเงินงบประมาณแผนดิน ประเภทการวิจัย
เพ่ือสรางองคความรูและประเภทการวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี เงินรายไดมหาวิทยาลัย     
(มีทุน 7 ประเภท) นอกจากนี้ยังมีเงินรายไดจากสวนงาน และสงเสริมใหนักวิจัยขอทุน      

3. จากแหลงทุนภายนอกทั้งในและตางประเทศ มีสิ่งเอ้ืออํานวยความสะดวก ไดแก ครุภัณฑทาง
วิทยาศาสตร และหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรจํานวนมาก รวมถึงมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และหองสมุดที่ทันสมัย มีการรับฐานขอมูลประเภทวารสารวิชาการที่หลากหลาย
และครอบคลุมทางวิชาการ เปนตน 

4. มีการสรางเครือขายงานวิจัยอยางกวางขวางทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติ ซ่ึงเปนการ
ขยายความรวมมือและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมีความตอเน่ืองในการวิจัย อีกทั้งเปนการ
พัฒนาฝมือการทํางานวิจัยในระดับสูงทัดเทียมนานาชาติ 

5. งานวิจัยมีคุณภาพสูง ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยูในฐานขอมูลสากล         
เปนจํานวนมากถึง 2,201 เรื่อง   แสดงใหเห็นถึงคุณภาพของงานวิจัย และนักวิจัยมีศักยภาพ   
เปนที่ยอมรับในระดับสากล มีการเผยแพรผลงานวิจัยสูสังคมโลก เพ่ือนําไปใชเปนประโยชนใน
วงวิชาการ โดยไดรับการอางอิงทางวิชาการเปนจํานวนมาก 

6. มีงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาเปนจํานวนมาก 
7. หลายหนวยงานในมหาวิทยาลัยมีงานวิจัยเปนวัฒนธรรมองคกร และมีหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

เพ่ือสรางนักวิจัยรุนใหม และมีบุคลากรที่เปนนักวิจัยดีเดน ไดรับรางวัลทั้งระดับนานาชาติและ
ระดับชาติ ซ่ึงเปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษาและนักวิชาการในมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา
ตนเองใหมีคุณภาพและเปนแบบอยางที่ดีในอนาคต  อีกทั้งยังสรางชื่อเสียงใหกับสถาบันและ
ประเทศชาติ 

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

ขอสรุปผลการประเมิน : องคประกอบที่ 4 
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9. มีระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศที่ทันสมัยเอ้ืออํานวยตอการคนหาความรูที่กวางขวาง     
เพ่ือสรางงานวิจัย ที่มีนวัตกรรมและสะดวกในการสื่อสารประสานงานในหมูนักวิจัย 

10. มีการพัฒนาเว็บไซตที่กาวหนาจนไดรับการจัดอันดับใน Web bometrics Rangking เปน
อันดับ 4 ในประเทศ และอันดับที่ 6 ใน Southeast Asia และอันดับที่ 499 ในมหาวิทยาลัย
ระดับโลก  และจาก Times Higher Education (The QS World University Ranking 2010 
เปนอันดับที่ 228  และ QS Asian University Ranking 2010 เปนอันดับที่ 28) ซ่ึงไดรับการ
จัดอันดับที่ดีขึ้น 

11. มหาวิทยาลัยมหิดลเปนมหาวิทยาลัยไทยเพียงแหงเดียวที่ไดรับการจัดอันดับในประเทศแถบ
เอเชียแปซิฟก ในป 2010 เปนอันดับที่ 86 และเปนอันดับที่ 500 ในมหาวิทยาลัยโลก จากการ
จัดอันดับของ Higher Education Evaluation and accreditation Council of Taiwan 
(HEEACT) โดยใชเกณฑการประเมินจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในฐานขอมูลสากล
โดยเฉพาะ 

 
จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางปรับปรุง 

1. มหาวิทยาลัย โดยสวนงานควรมีแผนการรับบุคลากรสายวิชาการ และคัดเลือกบุคลากรสาย
วิชาการที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพสูง โดยพิจารณาจากประวัติการทํางาน (Track Record) ที่ดี 
เขามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เพ่ือสงเสริมการสรางนักวิจัยรุนใหม และใหทําวิจัยอยาง
ตอเน่ือง นอกจากนี้ควรคํานึงถึงสัดสวนของบุคลากรที่มีตําแหนงวิชาการตอจํานวนบุคลากร
ทั้งหมด ดังน้ันการรับบุคลากรตองรับบุคลากรที่มีศักยภาพจะทําใหเกิดผลผลิตทางวิชาการที่มี
ผลกระทบสูงตอสังคมวิชาการ (high impact)  
 มหาวิทยาลัยมหิดลมีจุดกําเนิดหลังจากการเกิดของสวนงานใหญๆ หลายสวนงาน     
อีกทั้งมีการจัดตั้งสวนงานเล็กขึ้นเพ่ืองานเฉพาะกิจและเฉพาะสาขาหลายสวนงานและไมไดอยู
ในรูปของคณะวิชาที่มีการเรียนการสอน การวิจัยอยางสมบูรณ  ดังนั้นพันธกิจหลักของสวน
งานแตละแหงจึงแตกตางกัน  ในหลายสวนงานไมไดมีพันธกิจหลักในดานการวิจัย แตเปนการ
ใหบริการวิชาการ  ซ่ึงอาจมีงานวิจัยในลักษณะอื่นๆ ที่ไมใชงานวิจัยเชิงวิชาการ  ดังนั้น 
output และเงินรายไดของสวนงานเหลานั้น จึงอาจไมไดถูกแสดงใหเห็นในลักษณะของตัวชี้วัด
ที่สกอ.กําหนดขึ้น 

2. มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนใหมีการสรางเครือขายความรวมมือ (Collaboration) กับสถาบัน
นานาชาติใหมากขึ้น เพ่ือแสวงหาแหลงเงินทุนจากภายนอกทั้งในและตางประเทศ และมีการ
ตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติใหมากขึ้น 

3. มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนใหมีการสรางหลักสูตรประเภท  dual degree และ multidisciplinary 
graduate program เพ่ือใหนักศึกษามีการทําวิจัยแบบบูรณาการขามศาสตรใหมากขึ้น 

4. มหาวิทยาลัยจะสงเสริมใหทุกสวนงาน มีการวิจัยที่สรางนวัตกรรม และการวิจัยถายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือนําไปใชเชิงพาณิชยใหมากขึ้น โดยเฉพาะการใหมีการปฏิสัมพันธของนักวิจัย
กับภาคเอกชน เพ่ือสงเสริมนวัตกรรมใหเกิดเปนรูปธรรมและเปนประโยชนอยางแทจริง 
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5. มหาวิทยาลัยจะพัฒนาระบบการบริหารทรัพยสินทางปญญา  เพ่ือนําผลผลิตงานวิจัยไปใช
ประโยชนอยางจริงจัง และสรางความรวมมือกับภาคเอกชนใหเร็วขึ้น คือตั้งแตเร่ิมตนโครงการ
เพ่ือนําผลผลิตงานวิจัยสูเชิงพาณิชย 

6. มหาวิทยาลัยจะสงเสริมใหมีการเผยแพรผลงานวิจัย การจัดการความรูจากงานวิจัยสู
สาธารณชนใหมากขึ้น 

7. มหาวิทยาลัยจะพัฒนาการจัดทําฐานขอมูลงานวิจัยที่เปนระบบเดียวกัน 
8. มหาวิทยาลัยจะเนนความสําคัญ  ในการสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในทุก

สวนงาน ใหเพ่ิมพูนความรูในดานการบริหารงานวิจัย (การดูแลการเบิกจายเงินทุน การ
ติดตามผลการดําเนินงาน และจัดเก็บบันทึกขอมูล รวมถึงการประสานงานกับแหลงทุนตางๆ) 
และการสืบคนขอมูลผลงานวิจัยในฐานขอมูลสากลไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อเปนขอมูลในการ
บริหารงานวิจัยของทุกสวนงาน 

การสนับสนุนใหมีหองปฏิบัติการรวมกับตางประเทศ ใหรวมอาจารยและนักวิจัยประจํา
ระดับนานาชาติมาทํางานวิจัยในศูนยเหลานี้ 

9. มหาวิทยาลัยจะพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากร โดยการบรรจุอาจารยประจําการในอนาคต
ควรจะรับเฉพาะผูที่ผานการเปนนักวิจัยหลังปริญญาเอกเพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยมหิดลสูการ
เปนมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติได 

10. ถึงแมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลจะมีจํานวนสูงที่สุดในประเทศ แตมหาวิทยาลัยยังตอง
ปรับปรุงและสนับสนุนอาจารยอีกจํานวนมากที่ยังไมมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ รวมถึงตอง
ชวยเหลือสนับสนุนสวนงานที่มีการผลิตผลงานวิจัยนอยใหผลิตผลงานมากขึ้น เพราะผลงาน
สวนใหญมาจากการผลิตของบุคลากรไมกี่สวนงาน 

11. ควรมี งานวิ จัยกับภาค อุตสาหกรรมมากขึ้ น โดยพยายามเริ่ มจากโจทย วิ จั ยของ
ภาคอุตสาหกรรมเอง 

12. ในบางสวนงานของมม.มีงานดานบริการสูงดังนั้น มม.จึงควรที่จะตองปรับปรุงวิธีการบริหาร 
โดยเฉพาะวิธีการบริหารงานดานบุคลากร ตัวอยาง เชน ไมควรรับแพทยหรือพยาบาล          
ที่ทํางานดานการบริการ ไวในตําแหนงในสายวิชาการ  เพราะบุคลากรเหลานี้ไมมีพันธกิจที่ให
ไวกับ มม. ในการผลิตผลงานทางวิชาการประเภทสิ่งพิมพ ดังนั้นจึงทําใหผลลัพธที่เกิดจาก
ผลงานทางวิชาการตอบุคลากรสายวิชาการคลาดเคลื่อนไปจากความจริง กลาวคือ นอยกวา
ความเปนจริงในคณะแพทยศาสตร หรือคณะพยาบาลศาสตร ชึ่งขณะนี้ มหาวิทยาลัยกําลังอยู
ในการดําเนินการดานการจัดการในเรื่องนี้  เพ่ือใหผลงานวิจัยตออาจารยและนักวิจัย  เปนตัว
เลขที่เหมาะสมมากกวาที่เปนอยู  อน่ึงในตางประเทศ เชน มหาวิทยาลัยอิมพีเรียล ในประเทศ
อังกฤษ  แพทยที่ทําหนาที่บริการเปนหลัก จะอยูใน staff category ที่เรียกวา  Honorary staff 
ไมใช Academic staff 
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