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องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  :  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
[1]  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของ

สถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
เพ่ือดํารงเอกลักษณ์ของ มม. ในการ “เป็นเลิศด้านการวิจัย”  และบรรลุวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นจะเป็น

มหาวิทยาลัยระดับโลก มม. จึงกําหนดนโยบายการวิจัย (ภาพ 4-1)  และยุทธศาสตร์การวิจัย (ภาพ 1-4 : 
พันธกิจด้านการวิจัย)  ที่สอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีของ สกอ. และยุทธศาสตร์
การวิจัยของชาติ  โดย มม. ให้ความสําคัญเรื่องการวิจัยเป็นยุทธศาสตร์อันดับหน่ึง และมอบหมายให้     
รองอธิการบดีฝ่ายการวิจัย ทําหน้าที่กํากับดูแล และบริหารจัดการพันธกิจด้านการวิจัย ผ่านกรรมการชุด
ต่างๆ (ภาพ 1-3 : ข้อ 5 กรรมการบริหารพันธกิจ ด้านการวิจัย และภาพ 4-2)  เพ่ือให้มีการถ่ายทอด
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการวิจัยไปสู่การปฏิบัติในทุกส่วนงานที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งจัดให้มีการเผยแพร่ไปสู่
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ โดยจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มรวมถึงเผยแพร่ในเว็บไซต์ http://www.op.mahidol.ac.th/ 
orra/orra_tha/research_policy_strategy.htm  ทั้งน้ี มม. จัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน เพ่ือการทบทวนและปรับปรุงระบบกลไกในการบริหารพันธกิจ รวมถึงการบูรณาการกับพันธ
กิจอ่ืนๆ โดยมีกองบริหารงานวิจัย สํานักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานสนับสนุน    

ฝ่ายบริหารการวิจัยได้มีการติดตามผลการดําเนินงาน เพ่ือทบทวนกลยุทธ์และแผนงาน รวมถึง
การปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการดําเนินการและการปรับปรุงพัฒนา ดังน้ี  (ภาพ 4-3, ภาพ 
4-3 (1) และภาพ 4-3 (2)) 

1. การบริหารงานวิจัยและระบบการจัดสรรเงินทุนวิจัย รวมถึงการส่งเสริมกิจการวิจัย 
2. การกํากับดูแลด้านจริยธรรมการวิจัย และความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
3. การปรับระบบกลไกการสื่อสารเพ่ือลดช่องว่างในการบริหารงานวิจัย  โดยจัดให้มีช่องทางท่ี

หลากหลายเพ่ือสื่อสารข้อมูลการบริหารงานวิจัยกับผู้บริหารทุกระดับ  
4. การออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยและประกาศมหาวิทยาลัย เพ่ือเอ้ืออํานวยในการบริหาร

งานวิจัย  ทําให้เกิด guided decentralization ซึ่งเป็นวิธีการควบคุมการปฏิบัติการด้านการ
บริหารงานวิจัยของทุกส่วนงานให้อยู่ในระบอบเดียวกัน  

5. ระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย 
6. จัดปัจจัยเก้ือหนุน /การสนับสนุนพันธกิจวิจัย 
7. ระบบสร้างขวัญกําลังใจและยกย่องนักวิจัยดีเด่น 
8. การส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรภายนอก  
9. การสร้างธุรกิจจากผลงานวิจัย / ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
10. ระบบบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 

มม. กําหนดแนวทางในการจัดหาและธํารงทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย (ภาพ 4-4) ซึ่งมีการ
ดําเนินงานร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารการวิจัย  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ   ฝ่ายจริยธรรม
การทําวิจัย และฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  และมีความสําคัญย่ิงในการธํารงเอกลักษณ์  “เป็นเลิศด้านการวิจัย” 
ของ มม. เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก  
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ฝ่ายบริหารการวิจัยได้มีการติดตามผลการดําเนินงาน เพ่ือทบทวนกลยุทธ์และแผนงาน รวมถึง
การปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน เช่น การปรับปรุงกระบวนการจัดสรรทุนวิจัยจากเงินงบประมาณ
แผ่นดินและการติดตามผลงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น (ภาพ 4-5 และภาพ 4-6)  ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการ
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย/งานสร้างสรรค์ของ มม. ตามนโยบายที่กําหนด และอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย  คือ ความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสุขภาวะทางสังคม 

การบริหารงานวิจัยอย่างเป็นระบบส่งผลให้ มม.มีการผลิตผลงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ในวงวิชาการ/
วิชาชีพได้จริง (ภาพผลลัพธ์ 4-1 ถึงภาพผลลัพธ์ 4-4) รวมทั้งมีงานวิจัยที่มีคุณภาพ ซึ่งได้รับการคัดเลือก/ 
รับรางวัลจากองค์กรภายนอกทุกปี (ภาพผลลัพธ์ 4-5) 

 
[2]  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 

มม. เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ที่จัดอยู่ใน กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  ซึ่งในปีการศึกษา 2555  มม. มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ที่เน้นการวิจัย (ปริญญาโท แผน ก และปริญญาเอก) ที่เปิดสอนจํานวน 240 หลักสูตร  เป็นหลักสูตร
ปริญญาเอก 73 หลักสูตร (ภาพ 2-7)  และมีนักศึกษาปริญญาเอก 1,717 คน (ภาพ 2-8)  ผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาเอกได้ 175 คน (ภาพผลลัพธ์ 2-8)  มม. จึงให้ความสําคัญและดําเนินการให้มีการจัด
กระบวนการวิจัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ เช่น 

1. การจัดหาเงินทุนวิจัยสําหรับนักศึกษา 
มม.ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) มาต้ังแต่ปี 2541 - ถึงปัจจุบัน  มีจํานวนมากกว่า 736 คน  (ปี 2551 เป็นต้นมา มม. ได้ให้เงินทุน
สมทบการวิจัยด้วย)  ทั้งน้ี วัตถุประสงค์หลักของทุน คปก.  คือ  1) เพ่ือผลิตนักวิจัยระดับปริญญาเอก
และผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐานสากล  2) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่บัณฑิตศึกษาในประเทศให้ได้
มาตรฐานสากล  3) เพ่ือช่วยประหยัดเงินตราในการให้ทุนการศึกษาปริญญาเอกเพ่ือไปศึกษาใน
ต่างประเทศ  4) เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและสถาบัน การศึกษาและวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ   

ทั้งน้ีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะได้ร่วมปฏิบัติการทั้งในห้องปฏิบัติการและในพ้ืนที่ชุมชน
จังหวัดต่างๆ ควบคู่ไปกับอาจารย์ที่ปรึกษาและนักวิจัย โดย มม. ส่งเสริมให้มีโครงการวิจัยแบบบูรณาการ 
ซึ่งเป็นชุดโครงการใหญ่ ซึ่งมีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการเรียนการสอนและมีนักศึกษาร่วมใน
โครงการ 

 

2. การจัดต้ังกลุ่มวิจัยและสร้างเครือข่ายงานวิจัย 
มม. สนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ  มีการจัดต้ังกลุ่มวิจัยและสร้างเครือข่ายงานวิจัยให้เข้มแข็ง  

เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ  โดยมีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน 
มีการจัดกิจกรรมการประชุมระหว่างนักวิชาการ นักศึกษา และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมกัน และมี
การจัดประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานในท่ีประชุมระดับนานาชาติ  เช่น  คณะวิทยาศาสตร์มีการ       
ต้ังเครือข่ายวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการร่วมกับองค์กรภายนอก เช่น เครือข่ายวิจัยด้าน
แคลเซียมและกระดูก (COCAB) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง ร่วมกับ BIOTEC สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยสนับสนุนให้อาจารย์/นักวิจัย ที่มีความเช่ียวชาญในสาขา
ต่างๆ มาร่วมกันเพ่ือทํางานวิจัยแบบที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน (Goal-Oriented) เพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพในระดับสากลให้มีจํานวนมากข้ึน รวมถึงสร้างผลงานวิจัยที่เกิดจากการบูรณาการเป็นสาขาใหม่ 
เกิดการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท-เอก เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือสานต่อการทํางาน    
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อย่างต่อเน่ืองที่ครบวงจร  เกิดเครือข่ายงานวิชาการท่ีเข้มแข็ง สามารถเช่ือมโยงระหว่างคณะ/สถาบันใน
มหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้เป็นการเพ่ิมอํานาจ
ต่อรองในการแสวงหาทุนวิจัย และความสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาครัฐ ภาคเอกชน/ชุมชน และ
ภาคอุตสาหกรรม อันจะนํา มม. ไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยช้ันเลิศ  

จากการสร้างความเข้มแข็งในการต้ังกลุ่มวิจัย  ส่งผลให้ มม. ได้รับการสนับสนุนจาก สกอ. ให้เป็น
มหาวิทยาลัยแกนนําในการจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศ (Research Excellence) 4 ศูนย์ ได้แก่ 

1) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี 
2) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  
3) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ 
4) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวภาพทางการแพทย์ (เพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ.2554) 

นอกจากน้ีบุคลากรของ มม. ยังมีความร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศอ่ืนๆ อย่างเข้มแข็ง และผลิต
ผลงานจํานวนมาก ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นแกนนํา ศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็น  แกนนํา เป็นต้น  และในปี 
2554-2556  มม. ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 9  มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ   โดยมี 5 ศูนย์วิจัยและ 4 
กลุ่มภารกิจวิจัย (ภาพ 4-7)  ซึ่งจะเป็นฐานในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก  จํานวน 522 คน
ภายใน 3 ปี อีกทั้งยังมีการสนับสนุนให้ทุนโครงการวิจัยมุ่งเป้าของ มม.ในหัวข้อต่างๆ ที่สามารถบูรณาการ
กระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย  

 

3. ส่วนงานสนับสนุนทรัพยากรด้านการวิจัย 
มม .มีส่วนงานสนับสนุนทรัพยากรท่ีมีคุณภาพระดับสากล คือ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 

ดําเนินการดูแล และผลิตสัตว์ทดลองท่ีมีคุณภาพ มีการพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองอย่างมี
จรรยาบรรณ เพ่ือการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการแก่สังคม ในส่วนงานต่างๆ ของ 
มม. (ภาพ 4-3 ข้อที่ 5.1)  โดยปี 2554 ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. 18001-2007 ในปี 2555 ได้รับการรับรองระบบบริหารความปลอดภัย
และความมั่นคงทางด้านชีวภาพ Thailand Bio risk Management Champion 2012 และได้รับการ
รับรองระบบบริหารงานคุณภาพด้านการผลิตและบริการสัตว์ทดลอง และชีววัตถุ ISO 90011-2008 โดย
สถาบันรับรองมาตรฐาน ISO และปี 2555 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ อยู่ระหว่างเสนอตามระบบ
มาตรฐานสากล จาก Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal 
Care (AAALAC)  

 

4. เครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนในการให้ทุนวิจัยแก่นักศึกษา 
มม. กับภาคเอกชนมีการให้ทุนวิจัยร่วมกันในลักษณะ matching fund  โดยมีการให้ทุนจาก

ภาคเอกชนแก่นักศึกษาเพ่ือทําการวิจัยเฉพาะด้าน  และ มม. ให้การสนับสนุนด้านสถานที่/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์  
การแลกเปลี่ยนนักวิจัย /นักศึกษา เพ่ือไปปฏิบัติงานวิจัยในห้องปฏิบัติการ   
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[3]  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา  

มม. มีระบบจัดหา/พัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัยทั้งคณาจารย์ และนักวิจัยสายวิชาการ 
(ภาพ 4-3:ข้อ 4)  ซึ่งเป็นการดําเนินงานร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารการวิจัย  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ
พัฒนาคุณภาพ ฝ่ายจริยธรรมการทําวิจัย โดยมีการดําเนินการดังแสดงในภาพ 4-4   

มม. มีระบบส่งเสริมการสร้างศักยภาพนักวิจัยให้ปฏิบัติงานวิจัยอย่างมีจรรยาบรรณเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล  และเล็งเห็นความสําคัญในการสร้างอาจารย์และนักวิจัยให้ผลิตผลงานวิจัยที่ถูกต้องตาม
จรรยาบรรณการวิจัยตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคน  หลักจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง  ด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ และด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่
คณะกรรมการและคณาจารย์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเห็นความสําคัญในการดําเนินงานโครงการวิจัย
อย่างมีจริยธรรม โดยมีการดําเนินการดังนี้  

1. คณะกรรมการดําเนินการและจัดกิจกรรม ดังแสดงในภาพ  4-9  
2. กองบริหารงานวิจัยยังได้มีการริเริ่มการจัดอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์และนักวิจัยในการ

เขียนบทความ/รายงานการวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารเพื่อป้องกันมิให้ถูกกล่าวหาว่ามี
การลอกเลียนผลงานวิชาการของผู้อ่ืน ซึ่งส่งผลให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีความตระหนัก
และความรับผิดชอบในด้านจรรยาบรรการวิจัยและระมัดระวังมิให้เกิดการคัดลอกผลงาน
ของผู้อ่ืน โดยทั้งน้ี มม.จัดให้มีการสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูล Déjà vu อย่างสม่ําเสมอทุก
สัปดาห์ หากพบว่ามีนักวิจัยท่านใดถูกขึ้นช่ือว่าลอกเลียนผลงานผู้อ่ืน กองบริหารงานวิจัย
จะแจ้งนักวิจัยให้ติดต่อบรรณาธิการวารสารน้ันทันทีเพ่ือตรวจสอบและแก้ไขสถานะ 

3. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ยังได้เคยนําเสนอเรื่อง “การไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญาในผลงาน
ทางวิชาการ” ในการอบรมการขอตําแหน่งทางวิชาการ  ที่ส่วนงานต่างๆ เช่น คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล เป็นต้น 

 

อน่ึงการกํากับดูแลด้านจริยธรรม จรรยาบรรณน้ีเป็นแบบ guided decentralization ด้วย ทั้งน้ี 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับมหาวิทยาลัย (ภาพ 4-2 ข้อที่ 2)  จัดให้มีการควบคุม
คุณภาพผ่านการสร้างเครือข่ายคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับส่วนงาน  ซึ่งมีทั้งสิ้น 8 แห่ง   
โดยมีการจัดอบรมคณะกรรมการฯ ร่วมกัน รวมท้ังมีการตกลงทําบันทึกความร่วมมือในการพิจารณาให้
การรับรองโครงการภายใต้หลักเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกัน    

 

[4]  มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์   
มม. มีการจัดสรรงบประมาณและเงินรายได้ของ มม. เพ่ือเป็นทุนวิจัย/งานสร้างสรรค์  รวมท้ัง

แสวงหาแหล่งทุนวิจัยทั้งในและต่างประเทศ  โดยมีผลการดําเนินงานในปี 2555  ดังน้ี 
 จัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินจํานวน  130,119,800 บาท  ให้ทุนแก่นักวิจัย 79 โครงการ  

มีการใช้จ่ายจริง  129,599,800 บาท (ภาพ 4-6 ข้อ 1) 
 จัดสรรเงินรายได้ มม.  จํานวน 20,008,000 บาท  แก่นักวิจัย 47 โครงการ  และเงินร่วมทุน  

จํานวน 17,517,079 บาท สําหรับโครงการร่วมทุนกับ สกว. จํานวน 44 โครงการ  และมีผล
การใช้จ่ายเงินจริง  จํานวน 39,863,559 บาท (ภาพ 4-6 ข้อ 2)  

 แหล่งเงินทุนภายนอก มม. (ในประเทศและต่างประเทศ) จํานวน 95 แหล่งทุน เป็นเงิน 
1,149,842,271 บาท  สําหรับ 985 โครงการ (ภาพ 4-6 ข้อ 3) 
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มม .  ปรับวิ ธีการจัดสรรเ งินทุนวิจัยประเภทเ งินงบประมาณแผ่นดิน  โดยใช้หลักการ 
Performance-based Research Funding (PBRF) และการติดตามประเมินผล ผลงานวิจัยให้มี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งแต่เดิม มม. จัดสรรเงินงบประมาณโดยพิจารณาจากคุณภาพทางวิชาการของโครงการ 
(Merit) และปริมาณโครงการวิจัยที่เสนอขอต้ังงบประมาณ   มม.ได้มีการปรับปรุงโดยกําหนดหลักเกณฑ์
การจัดสรรที่นอกจากการพิจารณาคุณภาพทางวิชาการแล้ว ยังใช้หลักการ PBRF ซึ่งพิจารณาจาก
ศักยภาพและผลงานของส่วนงาน นํามาจัดสรรเงินทุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินให้กับส่วนงาน โดย
พิจารณาให้นํ้าหนักจากข้อมูล 4 ส่วน คือ จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation Index) 20%  
จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 30%  จํานวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับ 10%   จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 
40%  ซึ่งในปี พ.ศ.2551-2553 ได้ 100% ปี พ.ศ.2554 ได้ 91% และปี พ.ศ.2555 อยู่ระหว่าง
ดําเนินการได้ 46%  (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มี.ค.2556)  มม. สามารถติดตามโครงการวิจัยต่างๆ ได้ถึง     
ร้อยละ 100 ดังสําเนาจดหมายจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)   

ฝ่ายบริหารงานวิจัยจัดระบบการวิ เคราะห์ผลงานของนักวิจัยหรือกลุ่ ม วิจัย  โดยวิ ธี 
Performance-Based  และให้การสนับสนุน หากกลุ่มวิจัยใดมีความเข้มแข็ง และมี Long-Term 
Commitment  มม.จะให้การสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
การจัดต้ัง Research Cluster หรือ Center of Excellence โดยให้การสนับสนุนทั้งแบบ Bottom-up 
และ Top-down Objective/Approach Research Funding โดยการประเมินตามระบบ PBRF และ
พิจารณาให้การสนับสนุนทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินแก่โครงการวิจัยซึ่งมีลักษณะ ดังน้ี 

1) Bottom-up Objective/Approach Research Funding 
ก. ให้การสนับสนุนเงินงบประมาณแผ่นดินโดยการพิจารณาด้านความเข้มแข็งในการ

ทํางานวิจัย ของอาจารย์และนักวิจัย  และใช้ระบบ PBRF แก่ส่วนงาน โดยมีเกณฑ์การ
พิจารณา ดังน้ี 
 โครงการวิจัยของกลุ่มวิจัยที่มีศักยภาพผลิตผลงานวิจัยอย่างสมํ่าเสมอ และมี

ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 
 โครงการวิจัยของนักวิจัย (ศิลปินเด่ียว) ที่มีศักยภาพและมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับ

นานาชาติ ที่มีผลกระทบสูงต่อสังคมวิชาการ (High Impact) เพ่ือสนับสนุนให้เป็น
ผู้นํากลุ่มวิจัยที่มีศักยภาพในอนาคต 

ข. ให้การสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ซึ่งในกลุ่มของการสนับสนุนด้าน
งานวิจัยมุ่งเป้า การสร้างระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยง (mentorship) การให้ทุนน้ีจะเป็นใน
รูปแบบที่ มม.พิจารณาความเข้มแข็งและศักยภาพนักวิจัยที่ขอทุนเป็นสําคัญ 

2) Top-down Objective/Approach Research Funding  
ก. ให้การสนับสนุนด้าน Matching  โดยมีการเจรจาของผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง 

และมีการร่วมทุนกับแหล่งทุนภายนอก  เช่น 
 ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้ทุนสนับสนุนศาสตราจารย์ดีเด่น    
 โครงการร่วมทุนกับ สกว. โดยมีการเจรจาความร่วมมือระหว่างรองอธิการบดีฝ่าย

วิจัย กับผู้อํานวยการ สกว. เช่น โครงการ “การวิจัยและพัฒนาพริกและผลิตภัณฑ์” 
และต้ังแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน มม. ยังได้มีการร่วมทุนกับสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ในการจัดสรรทุนประเภทต่างๆ โดยตกลงร่วมทุนเป็นสัดส่วน 50 : 
50 เพ่ือให้อาจารย์และนักวิจัยของ มม. มีโอกาสได้รับทุนจากภายนอกมากข้ึน    
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เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับแก่หน่วยงานภายนอก และเพ่ือ
ร่วมกับรัฐในการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ  และโครงการ “การจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ : กรณีการจัดการศึกษาแบบทวิ
ภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพ้ืนที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้”  

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

ข. การให้ทุนวิจัยโดยการร่วมทุนกับภาคเอกชนในการทํางานวิจัยและพัฒนา 
 Matching Fund กับภาคเอกชน โดยนักวิจัยของ มม.ทํางานร่วมกับนักวิจัยจาก

บริษัทสยามไบโอไซน์  ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัททุนลดาวัลย์กับ มม. 
ค. จัดประชุมเพ่ือประสานให้มีความร่วมมือการวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพ่ือนําไป

ประยุกต์ใช้ประโยชน์  เช่น การประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
และการประสานงานให้เกิดกลุ่มวิจัยด้าน Vaccine , Stem cells , Therapeutic 
protein , Bio medical engineering ฯลฯ  

อย่างไรก็ตาม มม. ยังให้การสนับสนุนโครงการด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือ ศิลปกรรม 
โดยมีการบริหารจัดการจากเงินทุนวิจัยให้เช่นกัน 

ในปี 2555 มีโครงการวิจัยที่ มม. ร่วมทุนระหว่าง สกอ. สกว. คปก. และ สกว. ฝ่ายนโยบายชาติ
และความสัมพันธ์ข้ามชาติ เงินร่วมทุนจํานวน 108 ทุน  เป็นเงิน 21,177,799 บาท 

ในส่วนของเงินทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอกในปี 2555 มม. ได้รับการ
สนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จํานวน 95 แหล่งทุน  มีจํานวน 985 
โครงการ  เป็นเงินที่ได้รับจํานวน 1,149,842,271 บาท  (นับรวมทุกส่วนงาน)* 

 
[5] มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน ในประเด็นต่างๆ   

(เกณฑ์ สกอ.) 
เพ่ือเสริมสร้างและธํารงเอกลักษณ์ในการเป็นเลิศด้านการวิจัย และอัตลักษณ์ของ มม. ที่มีความ

เข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสุขภาวะทางสังคม  มม. ได้จัดการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย/
งานสร้างสรรค์  ดังแสดงในภาพ 4-3  ได้แก่    

1. ช่องทางการสื่อสารข้อมูลการบริหารงานวิจัย    
2. การออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยและประกาศมหาวิทยาลัย เพ่ือเอ้ืออํานวยในการบริหาร

งานวิจัย    
3. ระบบการจัดสรรเงินทุนเพ่ือการวิจัย     
4. ระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย    
5. ปัจจัยเก้ือหนุน/การสนับสนุนพันธกิจวิจัยตามอัตลักษณ์ มม.   

5.1 ห้องปฏิบัติการ /ศูนย์เครื่องมือ /สิ่งอํานวยความสะดวก 
5.2  ห้องสมุด / แหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย /งานสร้างสรรค์ 
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5.3  สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ  ได้แก่  
5.3.1  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
5.3.2  ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 

5.4  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ 
6. ระบบสร้างขวัญกําลังใจและยกย่องนักวิจัยดีเด่น 
7. การส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรภายนอก 
8. การสร้างธุรกิจจากผลงานวิจัย / ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
9. ระบบบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 

หมายเหตุ   * กองบริหารงานวิจยัปรับข้อมูล วันท่ี 30 กันยายน 2555 
 

มม. ยังมีการดําเนินงานที่สําคัญอ่ืนๆ  เพ่ิมเติม ดังน้ี 
ก. มีการสร้างทีมวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับสากล   
มม. ส่งเสริมให้มีการวิจัยในทุกศาสตร์/สาขาที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ และส่งเสริมโครงการวิจัย

แบบบูรณาการข้ามศาสตร์ ทั้ง multidisciplinary และ interdisciplinary และเป็นสหสถาบัน  มีการจัด
ประสานให้นักวิจัยทํางานร่วมมือกัน  โดยจัดให้มี  Incentive  แก่โครงการวิจัยข้ามส่วนงาน  สนับสนุน
ให้มีกลุ่มนักวิจัยที่เข้มแข็งเพ่ือนําไปสู่การต้ัง Research Cluster หรือ Center of Excellence  โดย มม. 
มีทุนส่งเสริมการสร้างกลุ่มวิจัย  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้อาจารย์/นักวิจัย ที่มีความเช่ียวชาญในสาขาต่างๆ 
มาร่วมกันทํางานวิจัยแบบที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน (Goal-Oriented) เพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพใน
ระดับสากลให้มีจํานวนมากข้ึน รวมถึงสร้างผลงานวิจัยที่เกิดจากการบูรณาการเป็นสาขาใหม่  เกิดการ
สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่  เพ่ือสานต่อการทํางานอย่างต่อเน่ืองที่ครบวงจร เกิดเครือข่ายงานวิชาการใน
แนวราบที่เข้มแข็ง เพ่ือเป็นการเช่ือมโยงระหว่างคณะ/สถาบันใน มม. ไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาและ
วิจัยช้ันเลิศ และเป็นผู้นําในการสร้างสุขภาวะแก่สังคมเพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการของ มม. 

ทั้งน้ี ได้มีการจัดประชุมเพ่ือประสานให้มีการร่วมมือการวิจัยแบบ Multidisciplinary Area-
based  อย่างเป็นรูปธรรมโดย มม.เป็นเจ้าภาพริเริ่ม เช่น การประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งมีการรวมตัว
กันระหว่างอาจารย์และนักวิจัยจาก 7 ส่วนงาน  และโครงการวิจัยด้าน Bioinformatics ซึ่งมีการรวมตัว
กันของอาจารย์/นักวิจัยจาก 5 ส่วนงาน โดยได้จัดต้ังเป็นโครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการกลางด้านชีววิทยา
ศาสตร์คอมพิวเตอร์เพ่ือการวิจัยแบบบูรณาการ : ICBS เป็นต้น 

นอกจากน้ี  ในปี 2555  มม. ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัย ที่ สกอ. ยกย่องเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และได้รับทุนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้อัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยที่มีความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science) และสุขภาวะสังคม (Social 
well-being)   โดย มม. ได้รับงบประมาณ 279 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2554  ซึ่งเป็นปีแรกของการ
ดําเนินการ ปี 2555 มม. ได้รับงบประมาณ 129,437,000 บาท  และในปี 2556  มม. จะได้รับ
งบประมาณ 55,500,000 บาท  โครงการนี้จะส่งผลให้นักวิจัยของ มม. มีการทํางานร่วมกันแบบบูรณา
การข้ามศาสตร์และข้ามสถาบัน  โดย มม. ได้เสนอการจัดต้ังกลุ่มภารกิจวิจัย (Research Clusters)  4 
กลุ่ม และศูนย์วิจัย (Research Centers)  5 ศูนย์ ดังแสดงในภาพ 4-7 
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ข. มม. มีนโยบายและจัดระบบส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรภายนอก  
มม. จัดระบบและกลไกเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในการทําวิจัยร่วมกับองค์กรภายนอก  (ภาพ 4-3  

ข้อที่ 7. การส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรภายนอก)  เพ่ือสร้างความก้าวหน้าทางวิชาชีพแก่นักวิจัย   
โดยมีการพัฒนาระบบการบริหารที่สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เน่ืองจากความสําเร็จของ
นักวิจัยส่วนใหญ่ได้มาจากการที่นักวิจัยมีอิสระทางวิชาการ (Academic Freedom) และมีการทําวิจัย
ร่วมกับผู้ร่วมงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มี Research Capability และ Compatibility และ   
มี Trust-Bonding ซึ่งกันและกัน   นอกจากน้ี การร่วมมือกับองค์กรภายนอกยังบูรณาการกับพันธกิจ
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม เช่น การร่วมมือกับนักวิจัยชุมชน หรือองค์กรระดับประเทศในการวิจัย
เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม ฯลฯ  รวมท้ังยังช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสร่วมงานวิจัย
กับนักวิจัยที่มีศักยภาพ/ทํางานวิจัยร่วมกับนักวิจัย/ทีมงานวิจัยในต่างประเทศ เป็นการเพ่ิมประสบการณ์
และสามารถผลิตวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพมากย่ิงขึ้น  ทั้งยังเป็นอีกช่องทางหน่ึงที่นักศึกษาจะได้รับทุน
สนับสนุนการทําวิจัยด้วย 

ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาระหว่างนักวิจัยของ มม. และนักวิจัยจากองค์กรภายนอก
เกิดขึ้นในหลายรูปแบบ เช่น 

1) มม. กับภาคเอกชนมีการให้ทุนวิจัยร่วมกันในลักษณะ matching fund  โดยการให้ทุนจาก
ภาคเอกชนแก่นักศึกษาเพ่ือทําการวิจัยเฉพาะด้าน  และ มม. ให้การสนับสนุนด้านสถานที่/
อุปกรณ์/ครุภัณฑ์   

2) การให้ทุนจากภาคเอกชนแก่นักศึกษา เพ่ือทําการวิจัยเฉพาะด้าน 
3) การให้ทุนสนับสนุนด้านอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ 
4) การแลกเปลี่ยนนักวิจัย/นักศึกษา เพ่ือไปปฏิบัติงานวิจัยในห้องปฏิบัติการ ซึ่ง มม. ได้มีการ

จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย และองค์กรต่างๆ ทั้งใน
ประเทศ  และต่างประเทศ (ภาพ 4-10 และภาพ 4-11)   

5) การสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
(ภาพ 4-8) รวมถึงการวิจัยร่วมกับนักวิจัยในชุมชน เพ่ือสร้างงานวิจัยจากสภาพปัญหาของ
สังคม ตอบสนองโครงการตามพระราชดําริ/ความต้องการของสังคม เป็นการบูรณาการพันธกิจ  
การวิจัย และพันธกิจบริการทางวิชาการแก่สังคม  ซึ่งตอบสนองความต้องการของสังคม/ชุมชน  
(ภาพ 5-7) 

 

มม. ได้มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบันในองค์กร
ต่างประเทศ ทั้งทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ รวมทั้งสิ้น 41 
ประเทศ โดยมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงช้ันนําของประเทศจํานวน 246 มหาวิทยาลัย    
ซึ่งกองวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงาน 
http://intranet.mahidol/op/orir/eng/internew/new/collaboration.htm 

สําหรับ Longterm Collaboration น้ัน มม.มีความร่วมมือกับสถาบันวิจัยเฉพาะทางกับ
มหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียง ได้แก่ University of Oslo ประเทศนอร์เวย์ มากกว่า 42 ปี  Oxford University 
ประเทศอังกฤษ และ Osaka University  มากกว่า 30 ปี และมีการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการวิจัย Mahidol 
University and Osaka University Collaborative Research Center for Bioscience and Biotechnology ที่
คณะวิทยาศาสตร์ และ Mahidol-Osaka Center for Infectious Diseses (MUCID) และ Mahidol - 
Oxford Tropical Medicine Research Unit (MORU) ที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน   นอกจากน้ี  ภายใน 
มม. ยังมี WHO Collaborating Centres (WHO-CCs) รวม 8 ศูนย์ (ภาพ 4-11) และในปี พ.ศ. 2553 
ได้มีห้องปฏิบัติการใหม่เกิดขึ้น คือ ห้องปฏิบัติการร่วมด้านการวิจัยโรคเขตร้อนระหว่างมหาวิทยาลัย     
โอซาก้าและ มม.  
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[6]  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
กองบริหารงานวิจัยของ มม.  ทําหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนด้านการวิจัย 

รวมถึงการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัย  ทั้งเงินรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดิน  โดยดําเนินการ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2551 และระบบในการทําสัญญารับทุน และ
การติดตามผลงานวิจัย (ภาพ 4-5 และภาพ 4-6)  และมีการกําหนดข้อมูลที่จะรวบรวม เพ่ือประโยชน์ใน
การติดตาม /ประเมินผลการจัดสรรทุน และการสนับสนุนงานวิจัยของ มม. ดังแสดงในภาพ 4-12   

 

[7]  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
จากข้อมูลการประเมินผลดังแสดงในภาพ 4-12 มม. ได้นําผลการประเมินมาปรับปรุง

กระบวนการในการสนับสนุนด้านการวิจัย ดังน้ี 
1. เงินทุนวิจัยจากเงินรายได้ มีการขยายระยะเวลาการเสนอขอทุนจากเดิมมีการระบุไว้คงที่ 

ต่อมาเปิดขยายรับสมัครตลอดปี ได้แก่ ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นกลาง 
ทุนส่งเสริมโครงการวิจัยมุ่งเป้าหมาย 

2. เงินทุนวิจัยจากเงินงบประมาณ มีการจัดอบรมวิธีการคีย์ข้อมูลในระบบบริหารโครงการวิจัย 
(National Research Project Management : NRPM) เป็นประจําทุกปีเพ่ือให้ความรู้แก่
นักวิจัยในการบันทึกข้อมูล Online ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกําหนด 

3. เงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก มีการตรวจสอบความซ้ําซ้อนในการให้ทุนวิจัยที่เสนอขอ
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพ่ือมิให้นักวิจัยได้รับทุนซ้ําซ้อนและส่งรายงานผลการวิจัยได้
ตามวัตถุประสงค์ของแหล่งทุน 

4. ได้นําผลการทบทวนการบริหารงานวิจัย (Retreat) จากสภามหาวิทยาลัยฯ มาปรับปรุงกล
ยุทธ์ในการบริหารงานวิจัย เพ่ือให้ มม. มีผลผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ จํานวน 1 คน : 1 paper  เช่น  ในปี 2553-2554 มีการจัดต้ังรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์สูงสุดในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล ISI และ 
SCOPUS รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดใน 9 สาขา จากฐานข้อมูล ISI และ 
SCOPUS และรางวัลผลงานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปศาสตร์  

5. มม. ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านสังคมศาสตร์ของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ประจําปี 2553 โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ซึ่งประเมินคุณภาพงานวิจัย 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ 
สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/จิตวิทยา สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์อ่ืนๆ (สาขา
สังคมวิทยา สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง สาขานิติศาสตร์ สาขา
รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน) ซึ่ง มม. เข้ารับการ
ประเมินด้วยความสมัครใจในสาขาสังคมศาสตร์อ่ืนๆ และได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ 4 

6. สําหรับในปี 2555 สกว. ได้ประกาศผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2554 โดยให้ข้อมูล
ผลงานในปี 2552-2553  มม. ส่งผลงานเข้ารับการประเมิน 13 ส่วนงาน ใน 5 สาขา คือ 1) 
สาขาวิชาเทคโนโลยี  2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตรและสัตวแพทย์ 4) สาขาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ และ 5) 
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
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มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับผลการประเมินดีเย่ียม  ดีมาก  และดี  ดังน้ี 
ระดับ 5 = ดีเย่ียม 

(4 ส่วนงาน) 
ระดับ 4 = ดีมาก 

(7 ส่วนงาน) 
ระดับ 3 = ดี 
(6 ส่วนงาน) 

1. คณะวิทยาศาสตร์ 
2. คณะแพทย์ศาสตร์ 

ศิริราชพยาบาล 
3. คณะเภสัชศาสตร์ 
4. สถาบันชีววิทยาศาสตร์

โมเลกุล 

1. คณะวิทยาศาสตร์ 
2. คณะแพทย์ศาสตร์ 

ศิริราชพยาบาล 
3. คณะแพทย์ศาสตร์  

รพ.รามาธิบดี 
4. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
5. คณะเทคนิคการแพทย์ 
6. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
7. สถาบันโภชนาการ 

1. คณะวิทยาศาสตร์ 
2. คณะแพทย์ศาสตร์ 

ศิริราชพยาบาล 
3. คณะแพทย์ศาสตร์  

รพ.รามาธิบดี 
4. คณะสตัวแพทย์ 
5. คณะกายภาพบําบัด 
6. สถาบันพัฒนาสุขภาพ

อาเซียน 
 

เกณฑ์การประเมินและผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ 4.1 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

เกณฑ์การประเมิน มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

มม.  
ประเมินตนเอง 

    
 

 
เอกสารอ้างอิงตัวบ่งชี้ที่ 4.1  

4.1 (1) หนังสือยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552-2555  
 (http://intranet.mahidol/op/orra/research_data/research_policy/research_mahidol_strategy.pdf) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 :  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
(ภาพ 4-3 : ข้อ 9) 

 

[1]  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

มม. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ   ดังน้ี   

1. เปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของทุกส่วนงานเข้าร่วมแสดงผลงาน และจัด
นิทรรศการทั้งระดับชาติและนานาชาติร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ได้แก่  การร่วมจัดแสดงนิทรรศการระดับชาติ และจัดประชุมวิชาการเผยแพร่ผลงานวิจัยกับ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2009-2012 และงาน
นิทรรศการระดับนานาชาติ Bio Atlanta 2009 และ Bio Chicago 2010  งานประชุม
วิชาการประเพณี 4 สถาบัน (ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกองทัพเรือ โดยมีการผลัดเวียนกันเป็นเจ้าภาพประจําทุกปี) 
งานประชุมวิชาการเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทอมก.) เพ่ือ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ  

2. มม. ให้ทุนสนับสนุนบุคลากรไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ  เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการสร้างผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ  สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชนและสังคมโลก  

3. นับต้ังแต่ปี 2553 เป็นต้นมา  มม. มีประกาศการจัดต้ังรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
สูงสุดในฐานข้อมูล ISI จํานวน 3 รางวัล และฐานข้อมูล SCOPUS จํานวน 3 รางวัล และ
รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดใน 9 สาขา จากฐานข้อมูล SCOPUS รวมทั้งรางวัล
ผลงานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ซึ่งส่งผลให้มีผู้ได้รับรางวัล 
ในปี 2553 จํานวน 15 คน และปี 2554 มีผู้ได้รับรางวัล จํานวน 12 คน เพ่ือเป็นการยกย่อง
เชิดชูเกียรติและสนับสนุนนักวิจัยคุณภาพเพ่ือผลิตผลงานวิจัยเผยแพร่เป็นที่ยอมรับระดับ
สากล (ดูรายละเอียดในเว็บไซต์http://www.op.mahidol.ac.th/orra/orra_tha/research 
_info_award.htm) 

 

ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2555  นักวิจัยของ มม. ได้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ และมีการนําไปใช้ประโยชน์อ้างอิงทางวิชาการในฐานข้อมูล ISI และ 
SCOPUS เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง  (ภาพผลลัพธ์ 4-1 และภาพผลลัพธ์ 4-2)   

 
[2]  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
มม. มีนโยบายให้ส่วนงานทําการปรับปรุงการจัดการความรู้จากงานวิจัย โดยการวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ข้อมูลความรู้จากงานวิจัย นํามาเผยแพร่ในเว็บไซต์ของทุกส่วนงาน  รวมทั้งการเผยแพร่เป็น
บทความวิชาการในวารสารหรือสื่อสาธารณะ  และการจัดทําตําราต่างๆ  ทั้งน้ี มม. ได้สนับสนุนการผลิต
ตําราของคณาจารย์  โดยมีนโยบายอนุญาตให้สามารถลาจากงานประจําเพ่ือเขียนตํารา  ซึ่งจะนําไปเป็น
ผลงานวิชาการก้าวสู่ตําแหน่งศาสตราจารย์ได้  ระหว่างปี 2551-2555  มม. มีคณาจารย์ได้รับการอนุมัติ
ให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง  โดยในปี 2555  มีจํานวน 21 คน (ภาพผลลัพธ์ 7-2 (1)) 
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มม. ได้จัดรางวัลสําหรับการจัดทําเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานดังกล่าว  เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการ
พัฒนาเว็บไซต์ของทุกส่วนงาน โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ตลอดจน
ประชาชนเข้ามาหาข้อมูลเพ่ือศึกษาองค์ความรู้ได้อย่างเสมอภาค  รางวัลประกวดเว็บไซต์ประเภทต่างๆ  
ได้แก่ รางวัลประเภท “การออกแบบดีเด่น” และรางวัลประเภท “เว็บไซต์ยอดนิยม” [รายละเอียดดูในเว็บไซต์ 
http://www.mahidol.ac.th/muthai/latest_news56/web_contest2012.htm] 

มีระบบกลไกที่เกิด Knowledge Sharing ด้านการบริหารและวิชาการ ระหว่าง Key Persons 
จากภายนอกมหาวิทยาลัยกับผู้บริหารระดับคณบดี/รองอธิการบดี/ผู้อํานวยการ ของ มม.   

1.  หัวหน้าส่วนงานแต่ละส่วนงานได้นําเสนอเว็บไซต์  (ดังกล่าวในข้อ [2]) ในที่ประชุมคณบดี  
ทําให้ผู้บริหารระดับคณบดี รองคณบดี อธิการบดี ได้รับทราบถึงผลงานวิจัยเด่นและสถิติ การเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการของส่วนงานต่างๆ ภายใน มม.  ทั้งน้ีเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารทราบถึงความ
เป็นไปด้านการวิจัยภายใน มม. เป็นการสร้างโอกาสให้เกิดความร่วมมือ และ Multidisciplinary 
research รวมถึงให้เรียนรู้จาก Best Practice ของแต่ละส่วนงาน 

2.  มม. จัดให้มีการเชิญนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ มานําเสนอ
ผลงานวิจัยในช่วง lunch talk ของการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นประจําทุกเดือน  เป็นการเสริม
ความรู้เพ่ือให้ผู้บริหารได้เกาะติดสถานการณ์ความเป็นไปในวงการวิจัย โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านการ
บริหารการวิจัย จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก สาขาต่างๆ ร่วมแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือให้ผู้วิจัยได้นําไปพิจารณาต่อยอดงานวิจัย
ที่เป็นประโยชน์ต่อไปและยังเป็นโอกาสที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างส่วนงานใน มม. ให้มีการวิจัย
ร่วมกัน 

 
[3]  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชน

และผู้เก่ียวข้อง 
มม . มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้สู่

สาธารณชนและผู้เก่ียวข้องหลายช่องทาง ดังน้ี 
1. การจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ (รายละเอียดในข้อ [1]) 
2. กองบริหารงานวิจัยได้ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย เผยแพร่ผลงานวิจัยในสิ่งพิมพ์

มหิดลสาร คอลัมน์ Research Excellence ตีพิมพ์เป็นรายเดือน และเผยแพร่องค์ความรู้
ผลงานวิจัยผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ ได้แก่ เดลินิวส์ ไทยรัฐ มติชน ฯลฯ และในอนาคต มม. ได้มี 
Mahidol Channal เพ่ือประชาสัมพันธ์ผ่านทีวี ซึ่งจะนําผลงานวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณชนได้
อย่างทั่วถึงมากขึ้น 

3. ทุกส่วนงานมีการเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยในเว็บไซต์ของ มม . ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  ซึ่งสาธารณชนทั่วไปสามารถสืบค้นได้จากข้อมูลงานวิจัยของ มม. และข้อมูล
ของทุกส่วนงาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงข้อมูลด้านสุขภาพที่ได้รับความสนใจมาก 

4. ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยของ มม. ยังได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ทั้งในรูปเล่มที่เป็นเอกสารและอยู่ในฐานข้อมูลสากล ซึ่งกองบริหาร
งานวิจัยได้สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล ISI  และนํามาเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ มม. รวมทั้ง
จัดทําข้อมูลเป็น Rich File มีบทความวิจัยต่างๆ เพ่ือให้สาธารณชนสืบค้นดูได้ง่ายอีกด้วย 
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5. ฝ่ายวิจัยคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่นที่ได้รับรางวัลทั้งระดับนานาชาติและระดับชาติ และที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลก มานําเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  เดือนละ 1 
ครั้ง เป็น Lunch Talk  และได้มีการนําผลการนําเสนอดังกล่าวเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของ มม.  
เพ่ือให้สาธารณชนและผู้เก่ียวข้องที่สนใจสามารถเข้ามาดูได้อย่างทั่วถึง 

 
[4]  มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก

หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 
 

1.  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ และได้รับการอ้างอิงทางวิชาการ 
กองบริหารงานวิจัยทําการรวบรวมผลงานวิจัย ได้แก่ บทคัดย่องานวิจัยของคณาจารย์และ

นักวิจัยทุกส่วนงานเป็นประจําทุกปี และมีการสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล  และงานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย 
ทําหน้าที่รวบรวม สืบค้น และติดตามคัดสรรผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติและ
จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลสากลนําเสนอในเว็บไซต์     

ผลการสืบค้นข้อมูล พบว่า ในปี 2555  มม. มีจํานวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากลสูงถึง 2,450 เรื่อง (ข้อมูลยังไม่สิ้นสุด)  และระหว่างปี พ.ศ. 2540-
2554 นักวิจัยได้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ และ
มีการนําไปใช้ประโยชน์อ้างอิงทางวิชาการในฐานข้อมูล ISI และ SCOPUS เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
(ภาพผลลัพธ์ 4-1 และภาพผลลัพธ์ 4-2)     

ภาพผลลัพธ์ 4-3 แสดงผลงานวิจัยของ มม. ที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด (Most Cited) 10 อันดับต้น 
 

2. มม. มีนักวิจัยจํานวนมากท่ีมีศักยภาพสูง /มีความพร้อมทั้งในด้านการวิจัยและให้ความสําคัญต่อการ
ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือ ระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอกสถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ   มีการนําผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยส่วน
งานต่างๆ ในระดับอุดมศึกษา/สังกัดมหาวิทยาลัยที่จัดทําวารสารวิชาการระดับสถาบันซึ่งมี
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยเป็นผู้ประเมินคุณภาพบทความ และเห็นชอบให้ตีพิมพ์ 
รวม 25 ฉบับ  ดังแสดงรายช่ือในภาพ 4-14  

3. วารสารทางวิชาการของ มม. ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก มีดังน้ี 
3.1 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ยอมรับให้วารสารวิชาการของ มม . เป็น

วารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย ระดับนานาชาติ 6 ฉบับ ได้แก่  
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 
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3.2 สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)  ยอมรับให้เป็นวารสารระดับชาติ ทางด้าน
วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 4 ฉบับ ได้แก่ 

1) Ramathibodi Nursing Journal (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) 
2) วารสารพยาบาลศาสตร์ (คณะพยาบาลศาสตร์) 
3) วารสารเภสัชศาสตร์ (คณะเภสัชศาสตร์) 
4) วารสารสาธารณสุขศาสตร์ (คณะสาธารณสุขศาสตร์) 

4. วารสารทางวิชาการของ มม. ที่ได้รับรางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ในฐานะที่เป็น
วารสารไทยที่มีคุณภาพสูงทางวิชาการเทียบเท่าระดับนานาชาติในปี 2011  
1) วารสารพยาบาลศาสตร์ (คณะพยาบาลศาสตร์)  
2) วารสารทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 ฉบับ 

 The Journal (คณะศิลปศาสตร์)  
 Journal of Sahasat (คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) 

5. ผลงานของ มม. ที่ได้รับรางวัลทั้งระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับสถาบัน ประจําปี 2551-2555    
ในปี 2551-2555 มม. มีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ระดับชาติ  และระดับ

สถาบัน รวม 670 รางวัล เป็นผลงานในปี พ.ศ.2555 จํานวน 149 รางวัล (ภาพผลลัพธ์ 4-5) 
http://www.op.mahidol.ac.th/orra/orra_tha/research_info_award.htm  

6. ผลงานที่ได้ขอจดทะเบียนที่ย่ืนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา  แสดงในภาพผลลัพธ์ 4-6 
7. ภาพผลลัพธ์ 4-4  และ 4-4 (1)  แสดงผลการประเมินการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้

เกิดประโยชน์  ในปี 2555 ของ มม. (ตามเกณฑ์ สมศ. ตัวบ่งช้ีที่ 6) 
8. มม. ได้ขับเคลื่อนงานวิจัยชุมชน  เพ่ือดําเนินการวิจัยที่เป็นประโยชน์  และชุมชนสามารถนําไปใช้

ประโยชน์ได้จริง  มม . ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานกลุ่มภารกิจวิจัยชุมชนของ
มหาวิทยาลัยมหิดล (ภาพ 1-3) โดยมีเป้าหมายให้นักวิชาการใน มม. ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ เพ่ือ
พัฒนาร่วมกับชุมชนอย่างย่ังยืน ซึ่งเป็นบทบาทหลักของมม. และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และความเป็นเลิศทางวิชาการท่ีเช่ือมโยงกับปณิธาน “ปัญญาของ
แผ่นดิน” ของ มม. และในช่วงต้นปี 2554 มม. มีดําริให้มุ่งเน้นการดําเนินงาน โครงการพุทธมณฑล 
เพ่ือเป็นการสนับสนุนนโยบายการดําเนินงาน ความรับผิดชอบต่อสังคมของ มม. หรือ Mahidol 
University Social Responsibility (MUSR) โดยมีกรอบการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานของ
กลุ่มภารกิจวิจัยชุมชนของมหาวิทยาลัยมหิดล ดังแสดงในภาพ 5-7 

 
[5]  มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์และ

ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
เพ่ือให้มีการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ ในการนําผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ มม. ได้จัดต้ังหน่วยงานหลัก คือ ศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหิดล 
(Mahidol University Center for Intellectual Property Management : MUCIP) เพ่ือรับผิดชอบ
การบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของ มม. ให้เกิดการสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม และ
ดําเนินการเพ่ือนําผลงานวิจัย นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์แก่สังคม  

การดําเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของ มม. แบ่งได้เป็น 4 ส่วน คือ การสร้างทรัพย์สินทาง
ปัญญา (Creation) การคุ้มครองและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา (Protection) การนําทรัพย์สินทาง
ปัญญาไปใช้ประโยชน์ (Exploitation) และการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Enforcement) 
 



รายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2555 137 

1. การสร้างทรัพย์สินทางปัญญา (Creation) 
เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการสร้างทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา

ได้ดําเนินการสร้างความเข้าใจในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยรวมถึงให้
เล็งเห็นถึงประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือพัฒนาสังคม ประเทศชาติ โดยการประชาสัมพันธ์ 
จัดอบรมสัมมนา ให้ความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในด้านต่างๆ รวมถึงการสืบค้นข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา 
เช่น สิทธิบัตรแก่ผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษา และให้บริการแก่หน่วยงานภายนอกพร้อมทั้งจัดให้มีผู้
ประสานงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือประสานงานและเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายในการทํางานร่วมกัน 
และสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการสร้างผลงานทรัพย์สินทางปัญญา 
เพ่ือให้เกิดการนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง แก่ภาคอุตสาหกรรมและทําการเสาะหาผลงานวิจัยองค์ความรู้
และเทคโนโลยีที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยและนําผลงานเหล่าน้ันมาพิจารณาดําเนินการต่อไปตามความเหมาะสม 

 

2.  การคุ้มครองและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา (Protection) 
เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้มีการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาและการนําไปใช้ประโยชน์ จึงต้องมีการ

คุ้มครองผลงานทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเหมาะสมเพ่ือป้องกันไม่ให้มีการละเมิดสิทธิในผลงานทรัพย์สิน
ทางปัญญาของมหาวิทยาลัย โดยจัดให้มีคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือให้
คําปรึกษาและพิจารณาคุณค่าและความเหมาะสมในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการนําผลงาน
ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งคณะกรรมการจะประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาต่างๆ และจัดให้มีการประชุม
เดือนละคร้ัง  โดยในการประชุมแต่ละคร้ังอาจเชิญเช่ียวชาญเฉพาะทางเข้าร่วมด้วยเป็นกรณีไป   

นอกจากน้ี ยังให้บริการให้คําปรึกษาในเรื่องที่เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา และบริการด้านการ
คุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแก่หน่วยงานภายนอกเพ่ือเป็นการให้บริการแก่สังคม 

 

3.  การนําทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ (Exploitation)  มีการดําเนินการดังนี้ 
3.1 จัดเตรียมข้อมูลเพ่ือการนําผลงานไปใช้ประโยชน์ เช่น จัดทําทําเนียบผลงาน (IP Portfolio)

ศึกษาความเป็นไปได้ในด้านต่างๆ (Feasibility Study)  แผนธุรกิจ (Business Plan)  ประเมิน
มูลค่า (IP Valuation)  ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์และผลงานของมหาวิทยาลัย 

3.2  จัดเตรียมความพร้อมให้ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยี เพ่ือการนําไปใช้ประโยชน์
และพัฒนาให้เกิดธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีของ มม. ในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น ดําเนินการเพื่อให้เกิด
การบ่มเพาะธุรกิจ การบ่มเพาะเทคโนโลยี การเพ่ิมมูลค่าของผลงาน เช่น การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
(Prototype)  การพิสูจน์เทคโนโลยี (Proof of Concept) การทดลองตลาด (Market Trial)  
การจัดหาแหล่งทุน (Matching fund) หรือประสานงานกับเอกชนให้มีการร่วมมือในการผลิตใน
ระดับก่ึงอุตสาหกรรมหรือการพัฒนาต่อยอดผลงานเพ่ือใช้ในเชิงพาณิชย์ (Industry Liaison)  
นอกจากน้ี มม. ได้จัดต้ังหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจขึ้นภายใต้การดําเนินงานของศูนย์บริหาร

ทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือดําเนินการบ่มเพาะธุรกิจและเทคโนโลยีทั้ง In wall และ 
Out wall ซึ่งให้ความสําคัญในการประกอบธุรกิจที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีของ มม. ในการ
ดําเนินงาน โดยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจจะจัดหาสถานที่ประกอบธุรกิจ ให้คําปรึกษาความช่วยเหลือด้าน
กฎหมาย จัดหาแหล่งทุน การตลาด ธุรการ รวมถึงจัดให้มีการอบรมเสริมสร้างความรู้ ทักษะในด้านธุรกิจ 
สนับสนุนให้เกิดการสร้าง Entrepreneurship Culture เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษาได้มีความรู้ด้าน
ธุรกิจและพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการต่อไปในอนาคต  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจยังดําเนินการเพ่ือ
เสาะหาผลงานวิจัย นวัตกรรมของบุคลากรของ มม. มาส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการสร้าง
ธุรกิจหรือบริษัทจัดต้ังใหม่ (Start up & Spin-off Company) รวมถึงการประสานงานเพ่ือความร่วมมือ
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กับภาคอุตสาหกรรมเพ่ือให้เกิดการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเสริมช่องว่างระหว่างการวิจัยในระดับ Lab Scale 
และระดับอุตสาหกรรม  

3.3  ดําเนินการเพ่ือนําทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ดังน้ี 
ก. การอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานทรัพย์สินทางปัญญา (Technology Licensing) ดําเนินการ

เสาะหากลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา และติดต่อ ประสานงาน รวมถึง
ทําการเจรจาต่อรองเรื่องสิทธิประโยชน์ จัดทําและตรวจสัญญาต่างๆ  

ข. การถ่ายทอดเทคโนโลยี สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ภาคอุตสาหกรรมรวมถึง
สนับสนุนให้เกิดการสร้างความร่วมมือระหว่าง มม. และภาคเอกชน ในการวิจัยและพัฒนาใน
ลักษณะ Industry-University Linkage 

ค. การจัดต้ังบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยใช้ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของ มม. ในการดําเนินงาน 
(Start-up and Spin-off Company) โดยอาจประสานงานกับบริษัทร่วมทุนสตางค์ จํากัด 

ง. จัดให้มีการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของ มม. ให้เหมาะสม เช่น จัดต้ังตัวแทนจําหน่าย เป็นต้น 
3.4  สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและประชาสัมพันธ์ผลงานให้เป็นที่รู้จักแก่

สังคม ดังน้ี 
ก. การสร้างธุรกิจจากผลงานวิจัย/ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อช่วยในการ

คุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (ภาพ 4-3 ข้อที่ 8  และภาพ 4-10) 
ข. มม. มีเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยที่หลากหลายและเป็นกลไกสําคัญในการแสวงหา

งานวิจัยจากภาครัฐและเอกชน นําผลงานไปใช้ในเชิงพาณิชย์ (ภาพ 4-9) และตอบสนอง
ความต้องการของสังคม/ชุมชน  ทั้งด้านการแก้ปัญหาและเสริมสร้างในเรื่องที่สังคมต้องการ 
เช่น งานวิจัยของเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิจัยในชุมชน (ภาพ 4-7) 

 

4. การปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Enforcement) 
ดําเนินการโดยมีกลไกสนับสนุนที่สําคัญ คือ ศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา (ดูรายละเอียดใน

ข้อ [6])   
 

[6]  มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
(เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

มม. มีศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา 
(ภาพ 5-1) ได้แก่ การสนับสนุนให้เกิดการวิจัยเพ่ือสร้างทรัพย์สินทางปัญญา การจัดการเรื่องการนํา
ผลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ การดูแลรักษาสิทธิของ มม. และนักวิจัย รวมถึงการ
จัดการ สิทธิประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีการจัดการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
ของ มม. เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของทรัพย์สินทางปัญญา จัดอบรมบุคลากรที่รับผิดชอบ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ/ประสบการณ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

มม. มีคณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญา ทําหน้าที่พิจารณาคุณค่าทางวิชาการประเมินคุณค่า
ของทรัพย์สินทางปัญญาและแนวทางในการนําไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งดําเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิ
และการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้วย 

นอกจากน้ี มม. ยังมีบุคลากรที่มีความชํานาญในการยกร่างคําขอรับสิทธิบัตรและตัวแทน
สิทธิบัตร (patent agent) ที่ผ่านการรับรองและอนุมัติจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 
และมีบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งผ่านการอบรม
จากทั้งหน่วยงานภายในและต่างประเทศ 



รายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2555 139 

ภาพผลลัพธ์ 4-6 และภาพผลลัพธ์ 4-7 แสดงผลการดําเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิและการ
อนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ มม. ระหว่างปี 2552-2555 

 

เกณฑ์การประเมินและผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ 4.2 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

เกณฑ์การประเมิน มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ท่ัวไป

มีการดําเนินการ
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ท่ัวไป

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ
ครบ 5 ข้อตาม
เกณฑ์ท่ัวไป  

และครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม
มม.  

ประเมินตนเอง 
    

 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  :   เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
 
[2]  เกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1  และ ง  จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 

2.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 180,000 บาทต่อคนขึ้นไป 
2.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ                 150,000   บาทต่อคนขึ้นไป 
2.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      75,000   บาทต่อคนขึ้นไป 
 

ค่าเฉลี่ยของเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน  ในปี 2555  มม.ได้รับเงินสนับสนุนรวม 1,377,586,014* บาท เมื่อคิดค่าเฉลี่ยจากจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด = 3,644 คน = 378,042* บาทต่อคน (ภาพ 4-14)   

เมื่อคิดค่าเฉล่ียผลลัพธ์จาก 30 ส่วนงาน ตามเกณฑ์ สกอ.  ผลการประเมิน มม. มีค่าคะแนน 
4.64  ดังแสดงในภาพ 4-15 

 
หมายเหตุ   * กองบริหารงานวิจยัปรับข้อมูล วันท่ี 30 กันยายน 2555     
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ข้อมูลประกอบ : องค์ประกอบที่ 4 

 
ภาพ 4-1  นโยบายด้านการวิจัยของ มม. 
 

นโยบาย 
1. ส่งเสริมการสรรหา สร้าง และรักษานักวิจัยท่ีมีคุณภาพสูง และมีความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน  เพ่ือให้มีการ

พัฒนาศักยภาพและทักษะในการทําวิจัยอย่างต่อเนื่อง และเกิดการพัฒนาผลผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ ในวงวิชาการ 
2. ส่งเสริมการสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกและทรัพยากร  รวมถึงการสร้างสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศทางวิชาการ เพ่ือ

สนับสนุนงานวิจัยคุณภาพในทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยมหิดล 
3. สนับสนุนให้เกิดงานวิจัยแบบบูรณาการ โดยสร้างทีมนักวิจัย และกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยร่วมระหว่าง

คณะ/สถาบันเพ่ือให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างสูงสุด 
4. สนับสนุนการวิจัยท่ีสอดคล้องกับนโยบายการวิจัยแห่งชาติ และความต้องการของแหล่งทุนท้ังภายในและภายนอก

ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน หรือ อุตสาหกรรม โดยยึดม่ันในหลักการเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีอิสระทางวิชาการ  
5. ส่งเสริมการสร้างระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และกระตุ้นให้เกิดงานวิจัย เพ่ือสร้างนวัตกรรมและนําไปใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
6. ให้การสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านวิชาการของ 

มม. 
7. พัฒนาระบบการสื่อสารและการส่งผ่านข้อมูลข่าวสาร ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือส่งเสริมการเผยแพร่

ผลงาน และนวัตกรรมการวิจัยสู่สาธารณชน ให้เกิดการนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ 
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ภาพ 4-2   กรรมการบริหารงานวิจัย     
 

ประเภทของกรรมการ ชื่อคณะกรรมการ 
1. ด้ า นบ ริห า ร ทุ น

วิจัย 
1. คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2554 
2. คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นกลาง ของมหาวิทยาลัยมหิดล  
3. คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนส่งเสริมโครงการวิจัยมุ่งเป้าหมายโครงการวิจัยร่วมทุนสนับสนุนการต้ังกลุ่มวิจัย 

(Research Cluster) และทุนสนับสนุนนักวิจัยพ่ีเล้ียง (Mentorship) ของมหาวิทยาลัยมหิดล  
4. คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย และติดตามประเมินผลงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงิน

งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยมหิดล  
5. คณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก  
6. คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุนศาสตราจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล 
7. คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินพัฒนาศักยภาพการวิจัย  
8. คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือเสนอขอทุนโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัย

แห่งชาติ 
9. คณะกรรมการอํานวยการคลัสเตอร์/ศูนย์วิจัย ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 9 ชุด 
10. คณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์/ศูนย์วิจัย ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 9 ชุด 
11. คณะกรรมการบริหารและพัฒนาศูนย์เคร่ืองมือกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
12. คณะกรรมการบริหารเครือข่ายงานวิจัยมุ่งเป้าหมาย ของมหาวิทยาลัยมหิดล

2. ด้านจริยธรรมการ
วิ จั ย แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัยในด้าน
อาชีวอนามัยและ
ส่ิงแวดล้อม 

1. ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน ซึ่งมีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล  (MU-IRB) 
เป็นองค์ประกอบ 

2. คณะทํางานเพ่ือการจัดการความรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บ/เจ็บป่วย หรือความเสียหายของผู้เข้าร่วมการวิจัย อัน
เนื่องมาจากการวิจัยในคน (Responsibility for research-related injury) 

3. คณะทํางานเพ่ือกําหนดมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 
4. คณะกรรมการกํากับและดูแลการใช้สัตว์  
5. คณะกรรมการพิจารณาด้านจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง 
6. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะอนุกรรมการ 
7. คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ  
8. คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางรังสี  
9. คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางเคมี  
10. คณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
11. คณะกรรมการอํานวยการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล (Center of 

Occupational Safety and Health Environment Management) คณะกรรมการบริหารศูนย์และ
คณะอนุกรรมการ 

12. คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการกระทําความผิดทางวิจัยและ จรรยาบรรณด้านการวิจัยและ
วิชาการ 

3. ด้ า น ค ว า ม
ร่วมมือทางการ
วิ จั ย  ก า ร
เ ผ ย แพ ร่ แ ล ะ
ส่งเสริมกิจการ
วิ จั ย ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

1. คณะกรรมการโครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-ญี่ปุ่น สาขาวิทยาศาสตร์dารแพทย์ และสาขา
เทคโนโลยีชีวภาพ  ซึ่งแต่งต้ังโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

2. คณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ หน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา 

3. คณะทํางานโครงการพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี 
4. คณะทํางานโครงการพ้ืนท่ีปกปักพันธุกรรมพืชกองการเกษตรและสหกรณ์สํานักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการ

ทหารพัฒนา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (เขาวังเขมร) 
5. คณะทํางานจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ”  ณ 

ศูนย์ฝึกหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา 
6. คณะกรรมการจัดงาน Thailand Research Expo 2009 - 2013 
7. คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน  (ม.มหิดล-ม.ธรรมศาสตร์-ม.เกษตรศาสตร์-กองทัพเรือ) 
8. คณะกรรมการตัดสินรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และที่ได้รับการอ้างอิงในวารสาร (Citation) สูงสุด   

ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
10. คณะกรรมการตัดสินรางวัลผลงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปะศาสตร์  ของมหาวิทยาลัยมหิดล  
11. คณะกรรมการจัดทําฐานข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
12. คณะกรรมการส่งเสริมผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเพ่ือการเผยแพร่ (MU-Press) 
13. คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ MU Research Expo 2012 
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ภาพ 4-3   ระบบและกลไกท่ีดําเนินการเพื่อสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
 
ระบบสนับสนนุการผลิต

งานวิจัย และงาน
สร้างสรรค ์

การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

1. ช่ อ ง ท า ง ก า ร
ส่ื อส า รข้ อ มู ล
ก า ร บ ริ ห า ร
งานวิจัย 

1. ที่ประชุมคณบดี : การนําเสนอกิจกรรมและ
ข้อมูลด้านการวิจัยพร้อมข้อมูลด้านอ่ืนๆ ให้แก่
คณบดีหรือผู้อํานวยการส่วนงานทราบในท่ี
ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในทาง
กลับกันฝ่ายบริหารก็จะได้รับฟังข้อมูลต่างๆ 
ด้านการวิจัยจากผู้บริหารส่วนงาน  

มีการส่ือสาร 2 ทาง ในการประชุม 2 คร้ัง/ เดือน 

2. การสร้างเครือข่ายผู้ประสานงานวิจัยระดับ
บริหาร ได้แก่ รองคณบดี  รองผู้อํานวยการ
สถาบันที่ ดูแล รับผิดชอบด้านวิ จัยของทุก   
ส่วนงาน  

มีการส่ือสาร 2 ทาง ในการประชุมทุก 3-4 เดือน 

3. การสร้างเครือข่ายผู้ประสานงานวิจัยระดับผู้
ปฏิบัติการ ได้แก่ หัวหน้างานท่ีดูแลกิจการด้าน
วิจัย ทั้งการประสานงานการขอทุนการเบิกจ่าย
เงินทุนวิจัย รวมถึงการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยของ
ทุกส่วนงาน  

มีการส่ือสาร 2 ทาง ในการประชุมทุก 4-6 เดือน 

4. จัดทําข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยเผยแพร่ใน 
website  เพ่ือให้อาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ
ทั่วไปเข้ามาศึกษาข้อมูลและหาความรู้ได้ง่าย
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

เผยแพร่ในระบบ  Internet และ Intranet ในรูปแบบท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  และมีการจัดทําทําเนียบผู้
ประสานงานซึ่งมี e-mail address ของทุกคนเพ่ือง่ายต่อการ
ส่ือสาร 

5. เชิญประชุมชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ โดยตรงถึง
อาจารย์และนักวิจัย เพ่ือให้ข้อมูล ความรู้ที่เป็น
ปัจจุบัน เช่น นโยบาย แหล่งทุน  เป็นต้น 

ส่ือสารข้อมูลเร่ืองการปรับเปล่ียนนโยบายการวิจัยของชาติ การ
ปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ การเปิดรับทุนใหม่ๆ ของแหล่งทุน
ต่างๆ (เช่น ทุน EU FP7 ของสหภาพยุโรป ทุนอุดหนุนการวิจัย
แกนนําของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ : สวทช. ทุนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของ
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาทุนวิ จัยเ ร่งด่วนของ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นต้น) 

2. ก า ร อ อ ก
ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิ ทย า ลั ย
และประก าศ
มหาวิ ทย า ลั ย 
เพ่ือเอ้ืออํานวย
ในการบริหาร
งานวิจัย   

เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีคณะและสถาบันที่มี
ความหลากหลายแตกต่างกัน  มิได้เป็นส่วนงานที่
ทําวิจัยอย่างเดียวทั้งหมดและยังมีส่วนงานที่สร้าง
เสริมให้เกิดการเช่ือมโยงกับงานวิชาการ ได้แก่ 
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ดังนั้นมหาวิทยาลัย
จึ ง ต้ อ ง ใ ช้ วิ ธี ก า รบ ริหาร จั ดการแบบ  guided 
decentralization ซึ่งเป็นวิธีการควบคุมการ
ปฏิบัติการด้านการบริหารงานวิจัยของทุกส่วนงาน
ให้อยู่ในระบอบเดียวกัน แต่ให้มีความยืดหยุ่นโดย
ส่วนงานสามารถออกประกาศเป็นเฉพาะกิจที่
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 

1) จัดทําข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.
2551  

2) ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทต่างๆ 7 ประเภท 
3) ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย

ของมหาวิทยาลัย 
4) ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราเงินค่าธรรมเนียมพัฒนาการ

วิจัยของมหาวิทยาลัยและส่วนงานที่จัดเก็บจากโครงการวิจัย
ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย  

5) ประกาศที่เก่ียวข้องกับศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน 
ได้แก่ 
5.1) ประกาศนโยบายในการกํากับดูแลโครงการวิจัยในคน

เดือนกรกฎาคม 2551 และฉบับที่ 2 เดือนมกราคม 
2553 

5.2) ประกาศเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน ประจําส่วนงาน พ.ศ . 2553 เดือน
มกราคม 2553 
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ภาพ 4-3  ระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ต่อ) 
 

ระบบสนับสนนุการ
ผลิตงานวิจัย และ
งานสร้างสรรค ์

การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

  6) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง การบริหารงานภายในศูนย์
ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน พ.ศ. 2554 เดือนมิถุนายน 2554 
6.1) ป ร ะ ก า ศ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง ส่ ว น ง า น  ภ า ย ใ น

มหาวิทยาลัยมหิดล ในการกํากับดูแลโครงการวิจัยลักษณะ
พหุสถาบัน  ประเภทสหสาขาวิชา  (Multidisciplinary 
Research Project) เดือนกันยายน 2553 

6.2) บันทึกความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในคน ประจําส่วนงาน ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ในการกับ
ดูแลโครงการวิจัยในคน ประเภทสหสาขาวิชา เดือนมกราคม 
2554 

6.3) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง การแบ่งหน่วยงานภายใน
สํานักงานอธิการบดี โดยจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย 
ในคน มหาวิทยาลัยมหิดล (Center of Ethical 
Reinforcement for Human Research) กํากับดูแลโดย
อธิการบดี เดือนมีนาคม 2554 

6.4) ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการ
พิจารณาโครงการเสนอขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน  

7) จัดทําร่างข้อบังคับและร่างประกาศมหาวิทยาลัย เพ่ือปรับระบบ
การบริหารงานวิ จัยแบบบู รณาการ  ไ ด้แ ก่  ร่ า งข้อบั งคับ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการดําเนินงานของศูนย์ภายใต้โครงการพัฒนา
บัณ ฑิตศึกษาและวิ จั ย ด้ านวิทยาศาสต ร์และ เทคโนโลยี 
(ประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554) และร่างประกาศ
มหาวิทยาลัย เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุน
โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
(ประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553) 

3. ร ะ บ บ ก า ร
จัดสรร เ งินทุน
เ พ่ื อ ก า ร วิ จั ย 
(เงินงบประมาณ
แ ผ่ น ดิ น  เ งิ น
รายได้ของส่วน
ง า น แ ล ะ ข อ ง 
มม.) 

 
- ข้ อ บั ง คั บ

มหาวิ ทยาลั ยว่ า
ด้ ว ย ว่ า ด้ ว ย เ งิ น
อุดหนุนการ วิ จัย 
พ.ศ.2551 

- กรรมการบริหาร
ทุนวิจัย 

กลยุทธ์ด้านการวิจัย  
1. มีการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงิน

ง บ ป ร ะ ม าณแ ผ่ น ดิ น  ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติและยุทธศาสตร์
การวิจัยของมหาวิทยาลัย 

2. จัดสรรทุนวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
แบ่งเป็น 7 ประเภท  
1) ทุน ส่ ง เ ส ริมนั กวิ จั ย รุ่ น ให ม่  ( ไม่ เ กิ น 

200,000 บาท/ทุน) 
2) ทุนส่ง เสริมนัก วิ จัย รุ่นกลาง  (ไม่ เ กิน 

500,000 บาท/ทุน) (ชะลอทุน) 
3) ทุนสนับสนุนนักวิจัยพ่ีเล้ียง (ไม่เกิน-

300,000 บาท/ทุน) 
4) ทุนส่งเสริมโครงการวิจัยมุ่งเป้า (วงเงินทุน

ละ 2-3 ล้านบาท/ปี) โดยมีขอบข่ายหัวข้อ
การวิจัยที่สนับสนุน 16 หัวข้อ (แสดงใน
ภาพ 4-7) 

5) ทุนส่งเสริมโครงการวิจัยร่วมทุนภาครัฐ/
เอกชน 

1. มีการปรับวิธีการจัดสรรเงินทุนวิจัยฯ ประเภทเงินงบประมาณ
แผ่นดินให้ส่วนงานตามแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยของส่วนงาน โดยใช้หลักการ Performance-
Based Research Funding :PBRF (พิจารณาจาก 4 ส่วน คือ 
Citation Index 20%, จํานวน นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา 30%, 
จํานวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับ 10%, จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 
40%) 

2. ปรับกระบวนการติดตามผลงานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยประเภทเงิน
งบประมาณแผ่น ดิน  และทุนวิ จั ยประ เภท เ งิ นราย ไ ด้
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ (ภาพ 4-5 ระบบการทําสัญญา
รับทุน การติดตามผลงานวิจัย) ทุก 6 เดือน และการเบิก
จ่ายเงินตามงวดงาน 3 งวด (60:30:10) 
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ภาพ 4-3  ระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ต่อ) 
ระบบสนับสนนุการผลิต

งานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

 6) ทุนสนับสนุนการต้ังกลุ่มวิจัยเพ่ือพัฒนา
ความเป็นเลิศทางวิชาการ (กลุ่มละไม่เกิน 
5 ล้านบาท ภายในเวลา 3 ปี) 

7) ทุนสนับสนุนนักวิ จัยหลังปริญญาเอก 
(เงินเดือนนักวิจัยไม่เกิน 30,000 บาท/
เ ดื อน  ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ในการ วิ จั ย ไม่ เ กิ น 
300,000 บาท/โครงการ) 

 

 3. จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากรายได้ของ   
ส่วนงาน 

 

4. ระบบพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้านการวิจัย 

1. ระบบประเมินนักวิจัยสายวิชาการการและการ
สร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ  

2. มาตรฐานและระบบกลไกกํากับดูแลด้าน
จรรยาบรรณนักวิจัย 

3. การสร้างพ่ีเล้ียงนักวิจัย Mentorship 
4. มีการให้ลาศึกษาต่อ (Sabbatical Leave) 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 
5. การอบรม/พัฒนาความรู้และศักยภาพด้านการ

วิจัย 
6. เข้าร่วมประชุม/เสนอผลงานในการประชุม

วิชาการ 
7. การอบรมเร่ืองการจัดการความรู้และพัฒนา

บุคลากรให้ทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์กรโดยดู
โจทย์วิจัยจากงานประจําของส่วนงาน (R2R)  

8. การอบรมและพัฒนาความรู้ด้านจริยธรรมการ
วิจัยในคน 

1. จัดกลุ่มนักวิจัยสายวิชาการให้มีสายความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ Career Path เป็นนักวิจัยระดับ 1/ 2/ 3  แยก
จากนักปฏิบัติการวิจัยซึ่งเป็นสายสนับสนุน 

2. โครงการจัดต้ังศูนย์จริยธรรมการวิจัยในคนของ มม.   
3. มีการจัดสรรให้ทุนสนับสนุนนักวิจัยพ่ีเ ล้ียงและทุน

นักวิจัยหลังปริญญาเอก 

5. ปัจ จัยเ ก้ือหนุน/การ
สนับสนุนพันธกิจวิจัย
ตามอัตลักษณ์ มม. 

  

5.1 ห้องปฏิบัติการ /ศูนย์
เคร่ืองมือ / ส่ิงอํานวย
ความสะดวก 

 
(บูรณาการกับการศึกษา 
และการบริการวิชาการแก่
สังคม) 
ศูนย์เคร่ืองมือกลางเป็นเวที 
(venue) ในการสร้างให้เกิด
ความร่วมมือกับภาคเอกชน 
โดยมีการให้เอกชนที่มีความ
ร่ วมมื อ ด้ านการวิ จั ย กั บ
มหาวิทยาลัยเช่าพ้ืนที่วิจัยใน
ราคายุติธรรมเป็นการเพ่ิม
โอกาสในการร่วมมือและ
ปฏิสัมพันธ์ในทางสร้างสรรค์
ร่วมกัน 

1. พัฒนาห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์  
ก. ศูนย์เคร่ืองมือกลางในวิทยาเขตพญาไท 

(คณะวิทยาศาสตร์)  
ข. ศูนย์เคร่ืองมือกลาง วิทยาเขตบางกอก

น้อย (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)  
ค. ศูนย์เคร่ืองมือกลาง วิทยาเขตกาญจนบุรี   
ง. โครงการจัดต้ังศูนย์เคร่ืองมือกลาง ณ วิทยา

เขตศาลายา  
2. จัดนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการอบรมการใช้

เคร่ืองมือ คอยให้คําปรึกษาแนะนํา และ
จัดการอบรมการใช้เคร่ืองมือแก่ผู้มาขอรับ
บริการโดยโครงการศูนย์ เคร่ืองมือกลาง
ศาลายานี้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ
กองบริหารงานวิจัย  

3. จัดทําห้อง Clean room ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
http://www.op.mahidol.ac.th/orra/orra_tha
/orra_SCIF_instrument.html] 

1. มม.จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ 16,900,000 บาท
ปรับปรุงพ้ืนที่ห้องปฏิบัติการ 1,000 ตารางเมตร ที่ชั้น
ล่างของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ให้เป็นศูนย์
เคร่ืองมือกลาง ศาลายา 

2. จัดสรรงบประมาณ เ พ่ือซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
สําหรับวิทยาเขตศาลายา มากกว่า 56 รายการ 

- ปีงบประมาณ 2552 = 54,574,700 บาท 
- ปีงบประมาณ 2553 = 40,574,400 บาท 
- ปี งบประมาณ  2554  และ  2555  ไม่ ไ ด้ รั บ

งบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ิม 
 
โดยจัดแบ่งเป็นกลุ่มประเภทเคร่ืองมือ 8 ประเภท : Liquid 
Chromatography,Gas Chromatoggraphy,  Spectrometer, 
Bioscience Instrument, Sample Preparation, 
Microscope, Freezer, และ Water 
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ภาพ 4-3  ระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ต่อ) 
 
ระบบสนับสนนุการผลิต

งานวิจัยและ 
งานสร้างสรรค ์

การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

 4. ศูนย์ สัตว์ทดลองแห่งชา ติ  (มม .  เป็น
แกนกลางในการบ ริหารจั ดการศูนย์
สัตว์ทดลองแห่งชาติ) 

 

1. ดูแลและผลิตสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
บริการได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ   

2. พัฒนาการเล้ียงและใช้สัตว์ทดลอง เพ่ือการเรียนการสอน และ
วิจัย 

3. การผลิต การบริการ การตรวจสอบคุณภาพสัตว์ทดลอง  
4. งานวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์และสัตว์  
5. การทดสอบ การผลิตชีววัตถุและการสอนด้านชีวการแพทย์ 
6. ผลิตโมเดลสัตว์ทดลองใหม่ๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้เกิดนวัตกรรม

การวิจัยในสัตว์ทดลอง 
5.2 ห้ อ ง ส มุ ด  / 

แ ห ล่ ง ค้ น ค ว้ า
ข้อมูลสนับสนุน
การ วิ จัย  /งาน
สร้างสรรค์ 

1. มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบห้องสมุดเพ่ือ
สนับสนุนการค้นคว้าวิ จัยทางวิชาการ 
ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่จัดการเรียน การ
สอน และการวิจัย โดยสนับสนุนการจัดหา
ท รั พ ย า ก ร ส า ร ส น เ ท ศ ใ น รู ป แ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้
ประชาคมมหาวิทยาลัย และส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน นอกจากน้ียังสร้างเสริม
แหล่งข้อมูลที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย  ช่วยสร้างวัฒนธรรมที่ดี
ให้แก่องค์กร 

1. มีห้องสมุด/แหล่งคน้คว้ากระจายในวิทยาเขตต่างๆ  
-  หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตศาลายา (มี

เครือข่ ายความร่วมมือกับห้องสมุดและสถาบันในและ
ต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาการให้บริการในระดับสากล มีการ
จัดหาฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้นข้อมูลวิชาการและผลงานวิจัย 
จากฐานข้อมูลสากลต่างๆ อาทิ ฐานข้อมูล ISI, SCOPUS, 
Science Direct, PubMed ,IEEE ,CINAHL, Wiley 
Interscience, Academic Search Complete เป็นต้น   ซึ่ง
สามารถสืบค้นได้ทุกเครือข่ายสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เช่น 
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข วิทยาเขตพญาไท หอสมุดศิริราช  
วิทยาเขตบางกอกน้อย  

2. มีทรัพยากรห้องสมุดประเภทส่ิงตีพิมพ์ เพ่ือให้บริการแก่อาจารย์ 
นักศึกษา นักวิจัยในการสืบค้นข้อมูล อาทิ ฐานข้อมูลคลังความรู้ 
ประกอบด้วย ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม วารสารฉบับตีพิมพ์ 
ส่ิงพิมพ์คณะ/สถาบัน/วิทยาเขต หนังสือ และตํารา ใหม่ประจําทุก
เดือน ดรรชนีวารสารทางการแพทย์ บรรณานุกรมรายงานการวิจัย
และวิทยานิพนธ์ทีสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติรวบรวม
และเผยแพร่ 

3. ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) มีมากกว่า 32,270  ชื่อ หนังสือพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ ที่รวบรวมส่ือส่ิงพิมพ์ในประเทศมากกว่า 30 ฉบับ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) กว่า 70,000 ชื่อ วิทยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) ซึ่งมีฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของ
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง รวมถึงยังมีบทเรียนมัลติมีเดีย บทเรียน 
Online ซึ่งสามารถ access ได้ทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล 

4. หอจดหมายเหตุ และพิ พิ ธ ภัณฑ์  ใน ส่ วนงานต่ างๆ  ของ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 30 แห่ง เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลความรู้
ประวัติศาสตร์ทางการแพทย์ และวัฒนธรรมของวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของประเทศ 
http://www.mahidol.ac.th/muthai/museum.htm 
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ภาพ 4-3  ระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ต่อ) 
 

ระบบสนับสนนุการผลิต
งานวิจัยและ 
งานสร้างสรรค ์

การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

5.3 ส่ิงอํานวยความ
สะดวกหรือการ
รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภั ยในการ
วิจัยฯ 

มม.ดําเนินการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยตามเอกลักษณ์ 
เป็นเลิศด้านการวิจัย และอัตลักษณ์ที่มีความเข้มแข็งด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพและสุขภาวะทางสังคม 

 

5.3.1 ร ะ บ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ  

 
[ภาพ 4-3 (1) เค้า
โ ค ร ง ร ะ บ บ
สารสนเทศเพ่ือการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ง า น วิ จั ย ข อ ง
มหาวิทยาลัยมหิดล] 

 

1. กลยุทธ์ด้านการวิจัย ข้อ 5 ข้อ (5.11) : กองบริหารงานวิจัย 
ดําเนินงานร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร พัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล
งานวิจัย  MU-eRIS (Mahidol Univerdity eResearch 
Information System) (ดูภาพ 7-13 ข้อที่ 3. ระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือการวิจัย  ประกอบ)  

2. มม . ติ ด ต้ั ง โปรแกรมระบบสารสน เทศคณะ  (Faculty 
Information System : FIS) 

3. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้องใน Website และ 
Intranet ของกองบริหารงานวิจัย 

4. คอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือการส่ือสารภายใน 
มม.อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. กองเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการ Internet สําหรับ
นั กศึ กษา  อาจาร ย์  นั กวิ จั ย  บุคลากร  และศิ ษย์ เ ก่ า
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

1. จัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศ (MU-eRIS) ที่เก่ียวข้อง
กับการบริหารงานวิจัยครอบคลุมบัณฑิตศึกษา 
และงานสร้างสรรค์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง  

2. มี Licensed Software เพ่ือให้บุคลากร
Download ได้แก่ โปรแกรม SPSS ซึ่งใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รวมท้ัง e-journal ที่ มม.
สมาชิก  

3. มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่มี เคร่ืองและ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง (High 
Preformance)  ให้บริการที่วิทยาเขตศาลายา
มากกว่า 200 เคร่ือง และที่วิทยาเขตพญาไท 
มากกว่า 60 เคร่ือง เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้น
วันหยุดราชการ  

4. จัดฝึกอบรมหลักสูตร Computer ที่มีโปรแกรม
ใหม่ๆ แก่บุคลากร รวมทั้งช่วยจัดหา Software 
เฉพาะกิจ ด้านการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 
รวมถึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้แก่ ส่วนงานต่างๆ 
อย่างสม่ําเสมอ 

5.3.2 ระบบ รักษา
คว ามปลอดภั ย ใน
ห้องปฏิบัติการวิจัย 

1. ประกาศนโยบายเร่ืองนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2553   
หมวด 1   นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

ส่ิงแวดล้อม  9 ข้อ   
หมวด 2  แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

ส่ิงแวดล้อม  11 ข้อ 
2. จั ด ต้ั งศู นย์ บ ริ หารความปลอดภั ยอาชี วอนา มั ยและ

สภาพแวดล้อมในการทํางาน (Center of Occupational 
Safety and Health Environment Management : 
COSHEM) 

3. แต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย โดยอธิการบดีเป็นประธาน
4. แต่งต้ังคณะกรรมการและอนุกรรมการความปลอดภัยด้านต่างๆ

ได้แก่ 1) ด้านชีวเคมี 2) ด้านรังสี 3) ด้านชีวนิรภัย 4) ด้านอาชีว
อนามัยและส่ิงแวดล้อม เพ่ือควบคุมและกํากับดูแลความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ของทุกส่วนงาน (ภาพ 4-2 ข้อ 2.กรรมการด้านจริยธรรมการ
วิจัยและ ความปลอดภัยในด้านอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม) 

1. คณะอนุกรรมการความปลอดภัยด้านต่างๆ ทั้ง 4 
ชุด ได้จัดทําคู่มือความปลอดภัยในด้านเคมี รังสี 
ชีวนิรภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อมในการ
ทํางาน  เผยแพร่ ทั้งทางเอกสารูปเล่มและ
เผยแพร่ในเว็บไซต์ในระบบ Internet และ 
Intranet ของมหาวิทยาลัย เช่น คู่มือแนวทาง
ป ฏิ บั ติ เ พ่ื อ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ท า ง ชี ว ภ า พ 
(Biosafety Guideline) ปี 2554 - ปัจจุบัน 

2. มีบทเรียน Online MU-Lab Pass ให้นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1-2 ได้เรียนรู้เร่ืองความปลอดภัยทางด้าน
เคมี ในห้องปฏิบัติการด้วยตนเองเพ่ือทราบแนว
ปฏิบัติที่ดีก่อนเข้าห้องปฏิบัติการวิจัยจริง และมี
การทดสอบ Pre-test และ Post-test เมื่อ
นักศึกษาผ่านการทดสอบจึงเข้าเรียนปฏิบัติการ
ในห้อง Lab ได้ 

 5. พิจารณาโครงการวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ตามแนวปฏิบัติเพ่ือความ
ปลอด ภั ยท า ง ชี ว ภ าพ  สํ า ห รั บก า ร ดํ า เ นิ น ง าน ด้ า น
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม 
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ภาพ 4-3  ระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ต่อ) 
 

ระบบสนับสนนุการ
ผลิตงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค ์
การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

5.4 กิจกรรมวิชาการที่
ส่งเสริมงานวิจัยฯ 

1. มม. ส่งเสริมให้ทุกส่วนงานมีการจัดประชุมวิชาการ ทั้งระดับ
นานาชาติ ระดับชาติ และระดับสถาบัน รวมท้ังการจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ 

1. จํานวนผลผลิตการจัดประชุม นิทรรศการ
ของส่วนงาน รายละเอียดชื่อโครงการจัด
ประชุมดูในเว็บไซต์   
http://intranet.mufis.mahidol/ 

2. มม. จัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ 
(Visiting Professor) ต้ังแต่ พ.ศ.2525 จนปัจจุบัน  โดยแต่งต้ัง
ชาวต่างประเทศเป็นอาจารย์อาคันตุกะ และศาสตราจารย์
อาคันตุกะ เพ่ือสอนและปฏิบัติงานด้านการวิจัยอย่างเต็มเวลา
อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและถ่ายทอดทักษะ
การสอนและวิจัยที่ทันสมัยให้แก่อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

2. ในปี  2 554  มหา วิทย า ลั ยมี อ า จ า ร ย์
อาคันตุกะ และศาสตราจารย์อาคันตุกะ 
จํานวน ….. ราย 

5.5  กิจกรรมวิชาการที่
ส่งเสริมจริยธรรม
การวิจัยในคน 

1. จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สําหรับนักวิจัยทั่วไป 1 คร้ัง/ปี 
2. จัดสัมมนาความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ปีละ 2 คร้ัง 
3. เป็นวิทยากรให้กับส่วนงานต่างๆ ที่จัดอบรมด้านจริยธรรมการวิจัย

ในคน 
4. ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอน และจัดอบรม

ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน 
4.1) ร่างและสอนรายวิชา จริยธรรมการวิจัย บฑคร 521 ปี

การศึกษาละ 3 คร้ัง    
5. เป็นวิทยากรการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับอาจารย์ที่

ปรึกษา ประมาณ 2 คร้ัง/ปี 

ภาพ 4-3 (1) 

6. ระบบสร้างขวัญ
กํ า ลั ง ใ จและยก
ย่องนักวิจัยดีเด่น 

1. รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย 
2. รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
3. การยกย่องผู้มีผลงานดีเด่น : มอบเกียรติบัตรมหิดลแพทยากร แก่ผู้

ได้รับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเพ่ือส่งเสริมการผลิตผลงานด้านการ
สร้างนวัตกรรม (Innovation) ในวันพระราชทานนาม
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจัดวันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี 

4. สรรหานักวิ จัย เข้ารับรางวัลนักวิ จัย และรางวัลผลงานวิจัย 
จากหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ 

ภาพผลลัพธ์ 4-3 

7. การส่งเสริมความ
ร่วมมือกับองค์กร
ภายนอก  

 
(การบูรณาการระหว่าง
พันธกิจ : การวิจัย 
การศึ กษา  และการ
บริการวิชาการ) 

1. สนับสนุนทุนส่งเสริมโครงการวิจัยร่วมทุนกับภาคเอกชน 
2. มีหน่วยงานภายใน มม. เพ่ือการสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือ

ในการวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งในและต่างประเทศ 
- กองบริหารงานวิจัย : บริหารจัดการทุนที่ได้รับจากองค์กรต่างๆ 
- กองวิเทศสัมพันธ์ : ประสานงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
- กองกฎหมาย : ดูแลการทําสัญญาความร่วมมือระหว่างองค์กร 
- ศูนย์พัฒนาปัญญาคม : ทําหน้าที่บริหารจัดการโครงการบริการ

วิชาการให้แก่ ภาครัฐ/เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
- ศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา : ตรวจสอบสัญญา รวมถึง

การแบ่ งปันผลประโยชน์ ในท รัพย์ สินทางปัญญาของ
มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงการจัดประชุมและสัมมนาทาง
วิชาการและการจัด Investor Forum 

ปี พ.ศ. 2553 ได้มีห้องปฏิบัติการใหม่เกิดขึ้น
คือ ห้องปฏิบั ติการร่วมด้านการวิ จัยโรค  
เขตร้อนระหว่างมหาวิทยาลัยโอซาก้าและ
มหาวิทยาลัยมหิดล  
  
ปี  พ .ศ . 2555 ไ ด้ป รับป รุง ห้องใหม่ เป็น
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ด้ า น ชี ว วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
คอมพิวเตอร์เ พ่ือการวิ จัยแบบบูรณาการ 
(ICBS) 

 3. การลงทะเบียน จดทะเบียนองค์กร หรือให้การรับรองด้าน 
Research Misconduct, Research Safety และ Animal 
Welfare เพ่ือให้นักวิจัยใน มม. สามารถรับทุนจากแหล่งทุน
ต่างประเทศได้ 

1) การจดทะ เบี ยน รับรอง กับ  National 
Institute of Health (NIH) 

2) การเปิด account number เพ่ือการขอ
ทุนวิจัย 

ฯลฯ 
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ภาพ 4-3  ระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ต่อ) 
 

ระบบสนับสนนุการ
ผลิตงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค ์
การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

8. การสร้างธุรกิจจาก
ผ ล ง า น  วิ จั ย  / 
ร ะ บ บ บ ริ ห า ร
จัดการทรัพย์ สิน
ทางปัญญา 

 
(การบูรณาการระหว่าง
พันธกิจ : การวิจัย และ
การบริการวิชาการ ) 

1. ศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา คณะกรรมการทรัพย์สินทาง
ปัญญา : สนับสนุนการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัย 

2. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ : บ่มเพาะธุรกิจและบ่มเพาะเทคโนโลยี
เพ่ือให้เกิดการสร้างธุรกิจที่ใช้ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ของ มม./
ให้ความรู้ในการประกอบธุรกิจ/ให้คําปรึกษาด้านการเงิน กฎหมาย 
การตลาด และจัดหาแหล่งทุน 

ภาพผลลัพธ์ 4-6 ผลงานที่ได้ขอจดทะเบียน
ที่ยื่นต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

9. ร ะ บ บ บ ริ ห า ร
จัดการความรู้จาก
งานวิ จัยและงาน
สร้างสรรค์ 

 
(การบูรณาการระหว่าง
พันธกิจ :  การวิจัย 
การศึ กษา  และการ
บริการวิชาการ ) 

- พัฒนาให้มีข้อมูลสารสนเทศและความรู้จากงานวิ จัยลงใน 
Website ของทุกส่วนงาน 

- การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวงการวิชาการ และการนําไปใช้
ประโยชน์ : เสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

- สร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของทุกส่วนงานสู่
นักวิชาการ นักศึกษา และชุมชนภายนอก มม . ผ่านระบบ 
Intranet และ Internet  

ทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุง
ข้อมูลความรู้จากงานวิจัยลงในเว็บไซต์ให้
เป็นปัจจุบันทุกปีในคอลัมน์งานวิจัยของส่วน
งานและกองบริหารงานวิจัยมีการสืบค้น
ข้อมูลผลงานวิ จัยที่ ตีพิมพ์และได้รับการ
อ้างอิงสูงสุดนําขึ้นเว็บไซต์และมีการลิงค์
ข้อมูลไปยังวารสารวิชาการสาขาต่างๆ  

- การจัดต้ังกลุ่มวิจัย เพ่ือสร้างเครือข่ายการวิจัย 1. ภาพ 4-6 
2. กลุ่มภารกิจวิจัยชุมชนของมหาวิทยาลัย 

 - สร้างเครือข่ายผู้บริหารงานวิจัยระดับบริหาร ได้แก่ รองคณบดีที่
กํากับดูแลงานวิจัยของทุกส่วนงาน โดยมีการประชุมร่วมกันทุก 4 
เดือน  เพ่ือรับฟังนโยบายการวิจัยและความรู้ใหม่ ๆ ในการ
บริหารงานวิจัยร่วมกัน มีการส่ือสารแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 

 

 - สร้างเครือข่ายผู้บริหารงานวิจัยระดับปฏิบัติการ ได้แก่ หัวหน้า
งานท่ี ดูแลปฏิบั ติงานเ ก่ียวกับงานทุนวิ จัยและงานข้อมูล
สารสนเทศวิจัยของทุกส่วนงาน โดยมีการประชุมร่วมกันทุก 4-6 
เดือน เพ่ือเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติงานจริง 

 

ดูข้อมูลองค์ประกอบท่ี 5 : ภาพ 5-1 ประกอบ 
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ภาพ 4-3 (1)  เค้าโครงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

พ.ศ. การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
2551-2552 จัดอบรมริยธรรมการวิจัยในคน หัวข้อ How to write without 

Plagiarism  
3 รุ่น รวม 180 คน 

2553 
 

- จัดการอบรมร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยและศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
การวิจัยในคน  

- ได้พัฒนา website : www.mu-irb.mahidol.ac.th ต้ังแต่
เดือน พฤศจิกายน 2553 เพ่ือเป็นส่ือกลางในการเผยแพร่ข้อมูล
ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  และ ศูนย์ส่งเสริม
จริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล  

5 คร้ัง 
 

2554 1. บรรยายขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการเสนอขอรับรองจริยธรรม  
2. บรรยายเร่ืองหลักจริยธรรมการวิจัยในคน และประเด็น

จริยธรรมการวิจัยในคนทางด้านชีวการแพทย์ 
3. ร่วมสอนรายวิชา บฑคร 521 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 

(ภาษาไทย) และภาคฤดูร้อน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2554   
มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จํานวน 31 คน 
 
วันที่ 27 สิงหาคม 2554 
 

2555 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรฝ่ายสนับสนุนของสํานักงาน
คณะกรรมการจริยธรรมฯ และผู้ช่วยวิจัย (Recruiter) เร่ือง 
"กระบวนการบอกกล่าวเพ่ือขอความยินยอม" รุ่นที่ 1  

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2555 
มีผู้เข้าร่วมประชุม 29 คน 
 

 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานสําหรับผู้ช่วยวิจัย (Recruiter) ของสถาบัน เร่ือง 
"กระบวนการบอกกล่าวเพ่ือขอความยินยอม" รุ่นที่ 2  

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555             
มีผู้เข้าร่วมประชุม 40 คน 
 

 3. โครงการสัมมนาความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน เร่ือง  
“การวิจัยโดยใช้ secondary data” 

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555  
มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 59 คน 

 4. โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน 
สําหรับนักวิจัย (Researcher) เร่ือง “Good Clinical 
Practice for Biomedical Research (GCP Training)”  

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2555  
มีผู้เข้าร่วมอบรมท้ังส้ิน 61 คน 

 
 5. โครงการการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้าน

จริยธรรมในการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย รุ่นที่ 1  
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555  
มีผู้เข้าร่วมอบรม 50 คน 

 6. โครงการการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้าน
จริยธรรมในการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย รุ่นที่ 2  

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555  
มีผู้เข้าร่วมอบรม 61 คน 

 7. โครงการอบรม "จริยธรรมการวิจัยในคน"  
 

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555  
มีผู้เข้าร่วมอบรม 120 คน 

 8. เยี่ยมสํารวจคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน     
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

วันอังคารท่ี 17 กรกฎาคม 2555  
มีผู้เยี่ยมสํารวจ จํานวน 19 คน 

 9. เยี่ยมสํารวจคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน          
คณะสาธารณสุขศาสตร์  

วันอังคารท่ี 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2555  
มีผู้เยี่ยมสํารวจ จํานวน 14 คน 

 10. เยี่ยมชื่นชมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน     
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  

วันที่ 5 มกราคม 2555  
มีผู้เยี่ยมชื่นชม จํานวน 21 คน 
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ภาพ 4-3 (2)  เค้าโครงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 
 

 
ภาพ 4-4  การจัดหาและธํารงรักษาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย 
 

การจัดหาและธํารงรักษาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย 
1) ดึงดูดและเชื้อเชิญนักวิจัยคุณภาพท่ีมีผลงานวิจัยท่ีมีผลกระทบสูงต่อสังคมวิชาการ (high Impact) ให้เข้ามาเป็น

บุคลากรสายวิชาการ 
2) สร้างและส่งเสริมนักวิจัยท่ีมีคุณภาพให้เพ่ิมมากข้ึนและให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย เพ่ือผลิตผลงานวิจัยอย่าง

ต่อเนื่องตามบนัไดอาชีพ 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยปฏิบัติงานด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 
4) พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยจากการประเมินวิเคราะห์ความสามารถและวางตําแหน่งในการวิจัย  
5) สร้างและพัฒนาบันไดวิชาชีพ (Career Path) นักวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่สามารถก้าวสู่การเป็น 

Independent Researcher และมีความสามารถในการแข่งขันเพ่ือแสวงหาทุนจากแหล่งทุนภายนอก
มหาวิทยาลัยมหิดลท้ังในและต่างประเทศ 

6) เพ่ิมขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการโครงการวิจัยหรือหน่วยวิจัย โดยการแบ่งปันความรู้ ด้าน Tacit 
Knowledge จากนักวิจัยท่ีประสบความสําเร็จ 

7) สร้าง “ระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัย” (Mentorship) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่  
8) สร้างระบบการส่งเสริมให้มี Post-doctoral Fellowship Program  
9) สนับสนุนให้นักวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการ และเสนอผลงาน ท้ังในและต่างประเทศ 
10) สนับสนุนการลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (Sabbatical leave) 
11) สนับสนุนกลไกการพัฒนาศักยภาพและทักษะท่ีเป็นประโยชน์กับการวิจัย ได้แก่ การจัดอบรมพัฒนาความรู้ และ

ทักษะเกี่ยวกับการทําวิจัย 
12) ส่งเสริมการบริหารจัดการความรู้ในการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย 
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ภาพ 4-5  ระบบการทําสัญญารับทุน และการติดตามผลงานวิจัย    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

หลักเกณฑ์/กรอบการบริหารจัดการทุนวิจัย
จากเงินงบประมาณแผ่นดินของ มม. 

นักวิจัยเสนอโครงการ 

กรรมการฯ พิจารณา
ตามชนิดของทุน 

นักวิจัยทําสัญญารับทุน 
รับทุนงวดที่ 1  : 60% 

นักวิจัยดําเนินโครงการวิจัยส่งรายงาน
ความก้าวหน้าทุก 6 เดือน 

กรรมการฯพิจารณา
ประเมินผล 

นักวิจัยเบิกเงินทุนงวดที่ 2  : 30% 

นักวิจัยส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
เมื่อครบกําหนดเวลาการให้ทุน 

กรรมการฯ พิจารณา 
ประเมินผล 

กรรมการบริหารทุนวิจัย สรุปโครงการและการใช้จ่ายทุน
จากเงินงบประมาณแผ่นดินของ มม. 

นักวิจัยเบิกเงินทุนงวดที่ 3  : 10% 

อนุมัติ 
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ภาพ 4-6   ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
 

แหล่งทุน การจัดสรรทุน 2551 2552 2553 2554 2555 
1. เ งิ น งบประมาณ
แผ่นดิน 

1. จํ า น ว น ทุ น ท่ี ไ ด้
จัดสรร (โครงการ) 

100 150 110 89 79 

2. จํ า น ว น เ งิ น
งบประมาณแผ่นดิน
ที่จัดสรรเป็นทุนการ
วิจัย (บาท) 

207,851,900 222.101,400 132,213,800 132,213,800 129,599,800 
 

2. ทุนจากเงินรายได้
มหาวิทยาลัย  

จํ า น ว น เ งิ น ร า ย ไ ด้
มหาวิทยาลัยที่จัดสรรเป็น
ทุนการวิจัย + เงินร่วมทุน 
(บาท) 

17,574,150 36,390,500 55,531,570 54,280,195 39,863,599 

3. เงินจากแหล่งทุน
ภายนอก (ในประเทศ
และต่างประเทศ)  

จํานวนเงินทุนที่ได้รับจาก
แหล่งทุนภายนอก 

1,070,840,258 1,214,810,609 1,219,340,091 1,522,873,571 1,149,842,271 

หมายเหตุ   กองบริหารงานวิจัยปรับข้อมูล วันที่ 30 กันยายน 2555 
 
 
ภาพ 4-7   ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และโครงการวิจัยมุ่งเป้า ท่ีสามารถขอทุนสนับสนุนการวิจัย เพ่ือความเข้มแข็งในการวิจัย

แบบบูรณาการ 
 

ศูนย์วิจัย (Research Centers) กลุ่มวิจัย (Research Clusters) หัวข้อการวิจัยมุ่งเป้า 
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. คลัสเตอร์การวิจัยด้านโรคหัวใจ 
หลอดเลือดและเมแทบอลลิซึม 

2. คลัสเตอร์การวิจัยด้านนวัตกรรม
การวิจัยด้านสังคม การศึกษา 
ส่ิงแวดล้อม  ต่อสุขภาวะของ
ประชาชน 

3. คลัสเตอร์การวิจัยด้านระบบโล
จิส ติกส์ เพ่ือการยกระดับการ
ให้บริการสุขภาพและอนามัย
ของประเทศไทย 

4. คลัสเตอร์การวิจัยด้านดนตรี
บําบัด (Music Theapy) 

1. Vaccine 
2. Therapeutic Protiene 
3. Bio Medical Engineering 
4. Stem Cell Research 
5. Global Health 
6. Aging , Neuro science  
7. Food Security 
8. Material Science and Engineering 
9. Nanotechnology and Nanoscience 
10. การวิจัยเพ่ือแสวงหามาตรการท่ีจะควบคุมและป้องกัน

โรค/ภาวะที่เป็นปัญหาสุขภาพ หรือสาธารณสุขที่สําคัญ
ของประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคต เช่น อุบัติภัย
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคติดเชื้อ การติด
สารเสพติด ฯลฯ 

11. การวิจัยเพ่ือป้องกัน/ลดปัญหาการสร้างภาวะโลกร้อน 
12. การจัดการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรนํ้า 
13. การวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดําริ

เศรษฐกิจพอเพียง 
14. การวิจัยและพัฒนา ด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

เพ่ือการอนุรักษ์ 
15. การวิจัยทางการศึกษา 
16. หัวข้ออ่ืนๆ ที่ มม.เห็นสมควรให้สนับสนุน 
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ภาพ 4-8 รายชื่อโครงการความร่วมมือระหว่าง มม. กับภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม  ประจําปีงบประมาณ 2555 
 

ชื่อโครงการ ส่วนงาน มม. องค์กรภายนอก มม. 

1. โครงการสํารวจความคิดเห็น และความพึงพอใจต่อการใช้
บัตรเครดิตพลังงาน NGV ต่อการใช้บริการปี 2555 

ค ณ ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
มนุษยศาสตร์ 

บริษัท ป.ต.ท. จํากัด (มหาชน) 

2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ 

ค ณ ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
มนุษยศาสตร์ 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็น
จิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ จํากัด 

3. โครงการจ้างท่ีปรึกษาสํารวจออกแบบ โครงการต่อเชื่อม
ถนนพรานนก-พุทมณฑล สาย 4 กับถนนพระราม 8  

ค ณ ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
มนุษยศาสตร์ 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็น
จิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ จํากัด 

4. โครงการสามสามัคคีการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและ
อุตสาหกรรม (พ้ืนท่ีที่มีความเปราะบางด้านส่ิงแวดล้อมใน
จังหวัดนครราชสีมา ปราจีนบุรีและลําพูน) 

ค ณ ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
มนุษยศาสตร์ 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็น
จิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ จํากัด 

5. โครงการศึกษาสํารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และความ
ผูกพันของลูกค้า/ผู้บริโภค ต่อ NGV ปตท. ปี 2555 

ค ณ ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
มนุษยศาสตร์ 

บริษัท ป.ต.ท. จํากัด (มหาชน) 

6. โครงการศึกษาสํารวจความคิดเห็นของผู้บริหารสถานี
บริการ NGV ต่อระบบขนส่งผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ
สําหรับยานยนต์ NGV ปตท. ปี 2555 

ค ณ ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
มนุษยศาสตร์ 

บริษัท ป.ต.ท. จํากัด (มหาชน) 

7. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือจัดทําคาร์บอนฟุต พร้ินท์
ผลิตภัณฑ์ จํานวน 1 ผลิตภัณฑ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บริษัท ฟินิคซพัลพแอนด์ เพเพอร์ จํากัด 
(มหาชน) 

8. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือจัดทําคาร์บอนฟุต พร้ินท์
ผลิตภัณฑ์ จํานวน 2 ผลิตภัณฑ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด 

9. โครงการวิจัยเร่ือง Samui lsland : Low Carbon 
Model Town (LCMT) Phase 2 ในส่วนของหัวข้อที่
เก่ียวข้องกับ Eco-life style และการทบทวนรายงานใน
ภาพรวม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ Bright Management Consulting 
Co.,Ltd. (BMC) 

10. โครงการวิจัยเร่ือง การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา 
ต้นแบบสําหรับการจัดเรียงและคัดแยกชิ้นงาน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บริษัท เจเอฟอี เฟอร์ไรท์ (ประเทศไทย) 
จํากัด 

11. โครงการวิจัยเร่ือง การทดสอบความคงทนต่อ  
สภาพแวดล้อมของไฟเบอร์ซีเมนต์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บริษัท คอนวูด จํากัด 

12. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการหล่อผลิตภัณฑ์
พอลิเมทิล เมทาคริเลต พอลิเมทิลเมทาคริเลตจาก
งานวิจัยที่ผ่านมา 

คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ 

บริษัท เอส ซี จี เคมิคอลส์ จํากัด 

13. โครงการการพัฒนาบริษัทพีทีที ฟีนอล จํากัด สู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ด้วยประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ 

บริษัท พีทีที ฟีนอล จํากัด 

14. โครงการการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมลด
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ 

บริษัท ท่าจีน แอสเซท จํากัด 

15. โครงการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) EEI Site แหลมฉบัง 

คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ 

บริษัท ยูโรเทค เอ็นจิเนียร่ิง อินเตอร์
เนชั่นแนล จํากัด 

16. โครงการการประเมินความเส่ียงภายใน บริษัท ท่าจีน 
แอสเซท จํากัด 

คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ 

บริษัท ท่าจีน แอสเซท จํากัด 

17. โครงการเร่ือง "การวิจัยระยะท่ี 2 แบบสุ่มผู้สังเกตถูก
ปกปิด ทําในพหุสถาบัน เพ่ือประเมินความปลอดภัย 
ความทนต่อวัคซีนและการสร้างภูมิคุ้มกันของสูตรตํารับที่
ต่างกัน 2 ชนิดของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิดหน่วยย่อยสาย
พันธุ์ไวรัสเอช 5 เอ็น 1 ซึ่งผลิตได้จากเซลล์เพาะเล้ียงใน
อาสาสมัครสุขภาพดี 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน บริษัท โนวาร์ติส เซอร์วิส จํากัด(ไทย
แลนด์) 

18. โครงการเร่ือง "การศึกษาภูมิคุ้มกันและผลข้างเคียงที่เกิด
จากวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อตาย ซึ่งผลิตโดยการ
เพาะเล้ียงในเซลล์  ชนิดวีโรในเด็กไทย" 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จํากัด  
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ภาพ 4-8 รายชื่อโครงการความร่วมมือระหว่าง มม. กับภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม  ประจําปีงบประมาณ 2555 (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ ส่วนงาน มม. องค์กรภายนอก มม. 

19. โครงการ "A phase III, Stratified, Randomized, Double-
blind, MultiCenter Study to Evaluate Safety, 
Tolerability and Non-inferior immunogenicity of 
Adjuvanted Quadrivalent Subunit Influenza Virus 
Vaccine to Adjuvanted Trivalent Subunit Influenza 
Virus Vaccines in Children ages 6 months to < 9 years" 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน บริษัท โนวาร์ติส เซอร์วิส จํากัด (ไทย
แลนด์) 

20. โครงการวิจัยเร่ือง "Proteomic Study of human malaria 
parasit Plasmodium vivax liver stage for 
development of vaccines and drugs" 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน The Geneva Foundation 

21. A double-Blind ,Radomized , Placebo -Controlled 
,Age Descending and Expansion Phase2ฯ 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน Inviragen Inc. 

22. โครงการ " (OSKIRA-Asia-1) : การศึกษาวิจัยในศูนย์ศึกษาวิจัย
หลายแห่ง แบบสุ่ม ปกปกข้อมูลท้ังสองด้าน ควบคุมด้วยยา
หลอกแบบเป็นกลุ่มคู่ขนาน โดยมีขนาดของยาเป็นช่วงในทวีป
เอเซีย เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยา
ฟอสตามาทอนิบ (Fostamatinib) ในผู้ป่วยที่กําลังเป็นข้อ
อักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatiod Arthritis) โดยเป็นผู้ที่มีการ
ตอบสนองท่ีไม่ ดีพอต่อการรักษาด้วยยาเมโธเทร็กเซท 
(Methotrexate)" 

ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

บริษัท ควินไทล์ส (ประเทศไทย) จํากัด 

23. โครงการวิจัยเร่ือง Prevalence of Clostridium perfringens 
in diarrheat piglets 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 

24. โครงการส่ือสร้างสรรค์ Junk Master on Facebook เพ่ือ
ส่งเสริมการรักษาส่ิงแวดล้อม 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

25. โครงการศึกษาวิจัยค่า Glycemic Index ในน้ําหวานดอก
มะพร้าว 3 ตัวอย่าง 

สถาบันวิจัยโภชนาการ บริษัท ซีวาดี โปรดักส์ จํากัด 

26. โครงการจ้างที่ปรึกษาการสังเคราะห์ Alkanes โดยไซยาไน
แบคทีเรีย Synechococcus PCC7942 

สถาบันชีววิทยาศาสตร์
โมเลกุล 

บริษัท ป.ต.ท. จํากัด (มหาชน) 

27. โครงการเป็นที่ปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับงานวิจัยด้านธาลัสซี
เมีย 

สถาบันชีววิทยาศาสตร์
โมเลกุล  

Bio-Rad Laboratories, Inc. 

28. การออกแบบพิมพ์หนังสือ ระบบการเลือกต้ัง "ESD 
Handbook in Thai"  

โครงการจัดต้ังสถาบันสิทธิ
มนุษยชนและสันติศึกษา 

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR 
DEMOCRACY AND ELECTORAL 
ASSISTANCE (IDEA) 

29. โครงการ "People's Participation in Constitutional 
Change Process" 

โครงการจัดต้ังสถาบันสิทธิ
มนุษยชนและสันติศึกษา 

The Asia Foundation  (The 
Foundation)  
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ภาพ 4-9   ระบบและกลไกการดําเนินงานด้านจรรยาบรรณการวิจัยของ มม.  (2555) 
กรรมการ หน้าที่ / การดําเนนิการ 

1 ศู น ย์
ส่ ง เ ส ริ ม
จริยธรรม
การวิจัยใน
ค น 
มหาวิทยา
ลั ยมหิ ดล 
(Center of 
Reinforce
ment for 
Human 
Research
: MU-
CERif) 

2 คณะกรรม
ก า ร
จริยธรรม
การวิจัยใน
ค น 
(Mahidol 
Universit
y 
Institutio
nal 
Review 
Board : 
MU-IRB) 
  

1. จัดต้ังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจําส่วนงานเพ่ิมเติม ในคณะที่มีศักยภาพ และงานวิจัยจํานวนมาก ได้แก่ 
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะ/สถาบันที่ดําเนินงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ ได้รวมกลุ่มกันจัดต้ัง 
เป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์  

2. เตรียมการในการเย่ียมสํารวจเพ่ือประกันคุณภาพ ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนทุกส่วนงาน ภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้มีการดําเนินการอย่างมีมาตรฐานเดียวกัน โดยประกาศแต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือกําหนดมาตรฐานฯ 
เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2552  ซึ่งคณะทํางานได้ดําเนินการแล้ว ดังน้ี 
2.1 ประกาศเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล  
2.2 มีการขึ้นทะเบียนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจําคณะ/สถาบัน ในขณะน้ี 7 ส่วนงาน ได้แก่ (คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ และ MU-IRB) 

2.3 กําหนดแนวทางการเยี่ยมสํารวจเพ่ือการประกันคุณภาพ และดําเนินการเยี่ยมสํารวจคณะพยาบาลศาสตร์ ในปี 
2553 เยี่ยมสํารวจ MU-IRB ปี 2554 และจัดเยี่ยมชื่นชม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน ที่ผ่าน SIDCER Recognition แล้ว และปี 2555 เยี่ยมสํารวจ 2 คณะ ได้แก่ คณะสาธาณสุข
ศาสตร์ คณแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

3. พิจารณารับรองโครงการวิจัยให้แก่ส่วนงาน ปีละมากกว่า 120 โครงการ ปี พ.ศ 2555  รับรอง 111 โครงการ 
4. ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยในการจัดต้ังคณะกรรมการตรวจกรองการเรียนการสอน และการจัดอบรมด้านจริยธรรมการวิจัย

ในคนที่แต่ละส่วนงานจัดให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
5. ร่วมร่างรายวิชา บฑคร 521 จริยธรรมการวิจัย เป็นวิชาเลือก 1 หน่วยกิต ภาคเรียนละ 1 คร้ัง โดยสอนเป็นภาษาไทยใน

ภาคเรียนที่ 1, 2  และ สอนเป็นภาษาอังกฤษ 1 คร้ังในภาคฤดูร้อน เปิดสอนคร้ังแรกในภาคปลาย ปีการศึกษา 2553 
6. จัดการประชุมวิชาการเพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน เป็นประจําและต่อเนื่อง มาต้ังแต่ปี 2552 แก่

บุคลากรประเภทต่างๆ ดังนี้ 
1) การประชุมเชิงปฏิบัติ Fundamental Education for Researcher in “Human Research Ethics” แก่นักวิจัย ปี

ละ 1-2 คร้ัง 
2) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติ สําหรับประธานหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย เร่ือง “Human 

Research Ethics” ปีละ 1-2 คร้ัง 
3) การสัมมนาทางวิชาการ Research Ethics Forum ปีละ 2-4 คร้ัง 
4) จัดการอบรม Good Clinical Practice (GCP) สําหรับผู้ที่จะทําการวิจัยทางคลินิก ปีละ 1 คร้ัง 

7. จัดการประชุมเพ่ือปรับวิธีการดําเนินงานให้สม่ําเสมอทุกคณะกรรมการฯ พัฒนาแนวทางในการดําเนินงาน ให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ลดขั้นตอนท่ีไม่จําเป็น และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีประสบระหว่างการดําเนินงาน โดยมี
การประชุมประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (Chair Meeting) จํานวน 2 คร้ัง/ปี  

3 คณะกรรมกา
รกํ ากับและ
ดู แลการใช้
สัตว์ 

1. มีหน้าที่วางนโยบาย ข้อกําหนด และแนวทางในการปฏิบัติและการใช้สัตว์ที่เป็นมาตรฐานกลางสําหรับให้  ทุกหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยที่เล้ียงและใช้สัตว์นําไปปฏิบัติ  

2. ดูแลและรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาด้านจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองภายในหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการปฏิบัติและการใช้สัตว์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย   ให้เป็นไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  

3. สนับสนุนการส่ือสารเพ่ือให้การพัฒนาความรู้แก่บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการเล้ียงและการใช้สัตว์ 
4 คณะกรรมกา

ร พิ จ า รณ า
จรรยาบรรณ
ก า ร ใ ช้
สัตว์ทดลอง   

1. มีหน้าที่กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณา ตลอดจนเงื่อนไขในการทดลองให้เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณการใช้สัตว์   
2. การประชุมพิจารณา/กล่ันกรอง และให้ความเห็นโครงการวิจัย/โครงการบริการวิชาการและวิทยานิพนธ์ที่มีการใช้สัตว์ที่

ประสงค์ขอคํารับรองโครงการจากมหาวิทยาลัยมหิดล  โดยมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการกลางของมหาวิทยาลัยและยังมี
คณะกรรมการพิจารณาให้การรับรองโครงการวิจัยระดับส่วนงานเฉพาะกิจ ได้แก่ คณะสัตว์แพทยศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะเภสัชศาสตร์ และศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 
เป็นต้น 
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ภาพ 4-9   ระบบและกลไกการดําเนินงานด้านจรรยาบรรณการวิจัยของ มม. (2555) (ต่อ) 
 

กรรมการ หน้าที่ / การดําเนนิการ 
5 คณะอนุ กรรมการความ

ปลอดภัยทางด้านชีวนิรภัย 
1. ทําหน้าที่พิจารณาให้การรับรองโครงการวิจัยให้มีความปลอดภัยทางด้านชีวภาพมิให้มีการปลดปล่อย

ส่ิงมีชีวิต/สารอันตรายสู่ส่ิงแวดล้อม/การกําจัดขยะติดเชื้อและซากสัตว์  
2. การประเมินความเส่ียงและการจัดให้มีความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยแก่นักวิจัยและนักศึกษาวิจัยใน

ห้องปฏิบัติการ  
3. มม. มีการจัดทําประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม พ.ศ.

2553 [ตามเอกสารหมายเลข 4.1.3 (1)]   จัดทําคู่มือเผยแพร่ทั้งที่เป็นรูปเล่มและเผยแพร่ในเว็บไซต์ 
4. การจัดประชุม/จัดอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ประจําและนักวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักวิจัย และเป็นการ

ส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม  
6 ค ณ ะ ทํ า ง า น กํ า ห น ด

หลักเกณฑ์การพิจารณาการ
กระทํ าผิ ดทางวิ นั ยและ
จรรยาบรรณและวิชาการ 

1. ทําหน้าที่กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาดําเนินการนักวิจัย/บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลที่
กระทําผิดทางวินัยและจรรยาบรรณด้านการวิจัยและวิชาการ เพ่ือป้องกันมิให้มีการกระทําผิดทางวินัยและ
จรรยาบรรณด้านการวิจัยและวิชาการ ซึ่งได้แก่ Fraudulation , Falsification และ Plagiarism 

 
 
 
 

ภาพ 4-10  รายชื่อโครงการความร่วมมือระหว่าง มม. กับภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ 2555 
 

ชื่อโครงการ ส่วนงาน มม. หน่วยงานภาครัฐ 
นักวิจัยร่วม 

หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน
1 โครงการพัฒนาต้นแบบเคร่ืองมือ

แพทย์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์
ต้นแบบยูนิตทันตกรรมเคลื่อนที่ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ชีววิทยาศาสตร์  
(องค์การมหาชน (TCELS)) 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ชีววิทยาศาสตร์  
(องค์การมหาชน (TCELS)) 

 

2 การแยกและศึกษาลักษณะของ
แ บ ค เ ท อ ริ โ อ ฟ า จ ที่ ฆ่ า เ ชื้ อ 
Salmonella enterica serovar 
Typhimurium 

คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล 

สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 

สํ า นั ก ง า น พั ฒ น า
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
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ภาพ 4-11   List of WHO  Collaborating Centres (WHO-CCs) in Mahidol University  2012 
 

No. Organization Area of Expertise Contact Person 
1 Institute for Population and Social 

Research (IPSR)  Mahidol University,Salaya 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  

Research in Human 
Reproduction 

Assoc.Prof.Sureeporn Punpuing Ph.D.   
รศ.ดร.สุรีย์พร  พันพ่ึง 
(ผู้อํานวยการสถาบัน) 
directpr@mahidol.ac.th 

2 Otological Centre 
Bkk Unit Dept. of Oto-Rhino-Laryngology 
Siriraj Hospital, MU 
ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

Prevention of 
Deafness and Hearing 
Impairment 

Prof. Emeritus  Suchitra Prasansuk 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สุจิตรา 
ประสานสุข drsuchitrap@yahoo.com 
และ Dr. Samut Chongvisal นพ. สมุทร        
จงวิศาล sispa@mahidol.ac.th 

3 ASEAN Institute for Health Development 
Mahidol University 
สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 

Primary Health Care 
Development 

Dr. Jumroon Mikhanorn   
นายแพทย์จํารูญ มีขนอน 
adjmk@mahidol.ac.th 
 

Assoc. Prof. Boonyong Keiwkarnka  
รศ.นพ.บุญยง เก่ียวการค้า 
adksy@mahidol.ac.th 

4 Institute of Nutrition  Mahidol University 
สถาบันโภชนาการ 

Community Nutrition 
and Food Safety 

Prof.Visith Chavasit  รศ.วิสิฐ จะวะสิต 
directnu@mahidol.ac.th 

5 Department of Clinical Tropical Medicine, 
Faculty of Tropical Medicine 
Mahidol University 
ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน  
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

Clinical Management 
of Malaria 

Prof. Polrat Wilairatana 
ศาสตราจารย์พลรัตน์ วิไลรัตน์ 
tmpwl@mahidol.ac.th 

6 Faculty of Nursing (Siriraj Hospital) 
Mahidol University 
คณะพยาบาลศาสตร์  

Nursing & Midwifery 
Development 

Dean, Prof. Fongcum Tilokskulchai 
รศ.ฟองคํา ติลกสกุลชัย  
fongcum.dil@mahidol.ac.th 

7 Department of Obstetrics & Gynaecology  
Siriraj Reproductive Health Research Center 
Siriraj Hospital, MU 
ภ.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

Research in Human 
Reproduction 

Assoc.Prof. Surasak Angsuwathana 
รศ.สุรศักด์ิ  อังสุวัฒนา 
หัวหน้าภ.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
surasaktose@hotmail.com 

8 Ramathibodi School of Nursing 
Mahidol University 
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

Nursing & Midwifery 
Development 

Asst. Prof. Jariya Wittayasooporn 
ผศ.จริยา วิทยะศุภร  
ผู้อํานวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
jariya.wit@mahidol.ac.th 

 
 



 

  

ภาพ 4-12   การติดตามประเมินผลการสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยของ มม. และการปรับปรุงพัฒนา 
 

ประเด็นการติดตาม ข้อมูลที่ใช้ในการตดิตามประเมิน ผลการดําเนินการ 
การจัดสรรงบประมาณ เพื่อ
เป็นทุนวิจัย /งานสร้างสรรค์ 

1. ความก้าวหน้าของโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องส่ง
รายงานความ ก้าวหน้าทุก 6 เดือน และส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เมื่อครบ
กําหนดตามระยะเวลาที่ได้รับทุน (ตามที่กําหนดในภาพ 4-5) 

2. ผลสําเร็จของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ทั้ง 7 ประเภท  
สรุปผลประจําทุกปี เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการให้ทุน เพื่อเสนอรองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและวิชาการ และเสนอคณะ กรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

3. ผลสําเร็จโครงการวิจัยที่ได้รบทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (Post-
audit) เพื่อเสนอสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประจําทุกปี 

1. มีการติดตามข้อมูลที่กําหนดไว้ทั้ง 5 ข้อ  
2. ประเมินผลสําเร็จ และรวบรวมจัดทําเป็นรายงาน Performance Assessment Rating Tool 

(PART)  
(สํานักงบประมาณให้ทุกหน่วยงานที่เสนอขอเงินงบประมาณแผ่นดินประจําแต่ละปีต้องจัดทํารายงาน 
PART ตามตัวชี้วัด ซึ่งในส่วนงบประมาณด้านการวิจัยมี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่  
- ผลผลิตการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้  
- ผลผลิตการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี)  

 
ปี 2553 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่ได้คะแนนจากการประเมินเกือบทุกข้อของ
สํานักงบประมาณเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ     
ปี 2554 และปี 2555 สํานักงบประมาณยังไม่ได้แจ้งผลคะแนนการประเมิน  

การสนับสนุนพันธกิจด้าน
การวิจัย ตามอัตลักษณ์ของ 
มม. 

1. ผลการปฏิบัติงานของทุกส่วนงาน ในทุกวิทยาเขตตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน 
(Performance Agreemant : PA) 

2. นโยบายการดําเนินงานวิจัยของ มม.   โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยเสนอที่ประชุมทีม
ผู้บริหาร นําเสนอยุทธศาสตร์การดําเนินงานต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
เพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา 

1. รายงานสรุปผลการดําเนินงานของ มม. เสนอสภามหาวิทยาลัยตามกําหนด 
2. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีกําหนดการเยี่ยมชมส่วนงาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไปชื่นชม

ผลงาน/ผลสําเร็จของทุกส่วนงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ โดยจะ
เน้น Appreciative Inquiry เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ทุกส่วนงานได้เรียนรู้และทําความ
เข้าใจกิจการของส่วนงานที่จะนําไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการกําหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย
เพื่อเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก และส่งเสริมให้เกิดผลสําเร็จมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น และมี
การตกลงทํา PA ระหว่างผู้บริหารส่วนงานกับอธิการบดี 
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ภาพ 4-13  รายชื่อวารสารวิชาการระดับสถาบัน ซ่ึงมีผู้ทรงคุณวุฒิท้ังภายในและนอกมหาวิทยาลัยเป็นผู้ประเมินคุณภาพ
บทความ และเห็นชอบให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยของนักวิจัยจาก 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. The Jounal of Tropical Medicine and Parasitology 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          
 

 



 

 

ภาพ 4-14  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา (FTES)  ปี พ.ศ. 2555 
 

 ภาพรวม มม. HSc ScTech HS 
1. จํานวนบุคลากร (คน)   3,644 2,522 612 510 

- จํานวนอาจารย์ประจํา 3,566  
- จํานวนนักวิจัยประจํา 78  

2. เงินสนับสนุนงานวิจัย  (บาท)          1,377,586,014* 504,901,612 646,132,160 226,552,242 
2.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยภายใน มม.  

- เงินงบประมาณแผ่นดิน 129,599,800  
- เงินรายได้มหาวิทยาลัยและส่วนงาน 98,143,943  

2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
- แหล่งทุนในประเทศไทย 929,206,338*  
- แหล่งทุนต่างประเทศ 220,635,933  

3. เงินสนับสนุนงานวิจัย / อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา  (บาท / คน) 378,042* 200,198 1,055,771 444,220 
หมายเหตุ : จํานวนบุคลากร ไม่นับรวมอาจารย์และนักวิจัยผู้ลาศึกษาต่อ (FTES) 

ศูนย์พัฒนาปัญญาคม เป็นศูนย์ประสานงานด้านบริการวิชาการ ซึ่งรวมบริการด้านงานวิจัยแก่หน่วยงานภายนอกด้วย    (ดูภาพ 5-1 ประกอบ) 
 

หมายเหตุ   * กองบริหารงานวิจยัปรับข้อมูล วันที่ 30 กันยายน 2555 
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ภาพ 4-15 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา รายกลุ่มสาขาวิชา        
ปี พ.ศ. 2555 ค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได้ในระดับคณะ/สถาบัน 

 
 
 

กลุ่มสาขาวิชา คณะ/สถาบัน คะแนน 
ที่ได้ 

เฉลี่ย 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
(ประเภท  ง  : 150,000 บาท/คน  = 5 
คะแนน) 
(ประเภท  ค2  : 50,000 บาท/คน  = 5 
คะแนน) 

1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 5 

4.18 

2. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 3.44 
3. คณะเทคนิคการแพทย์ 5 
4. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 5 
5. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 3.32 
6. คณะทันตแพทยศาสตร์ 2.10 
7. คณะเภสัชศาสตร์ 5 
8. คณะพยาบาลศาสตร์ 1.26 
9. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 5 
10. คณะกายภาพบําบัด 5 
11. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 5 
12. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 5 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ประเภท  ง  
: 180,000 บาท/คน = 5 คะแนน) 
(ประเภท  ค2  : 60,000 บาท/คน  = 5 
คะแนน) 

1. คณะวิทยาศาสตร์ 5 

4.99 

2. คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 5 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 
4. สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 5 
5. สถาบันโภชนาการ 5 
6. สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 5 
7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 4.94 
8. วิทยาเขตกาญจนบุรี 5 

มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์(ประเภท  
ง  : 75,000 บาท/คน  = 5 คะแนน) 
(ประเภท  ค2  : 25,000 บาท/คน  = 5 
คะแนน) 

1. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 5 

4.9 

2. คณะศิลปศาสตร์ 5 
3. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 5 
4. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 5 
5. สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 5 
6. วิทยาลัยราชสุดา 5 
7. วิทยาลัยศาสนศึกษา 5 
8. วิทยาลัยนานาชาติ 5 
9. วิทยาลัยการจัดการ 5 
10. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 4 

ค่าเฉลี่ยคะแนน 139.06 4.64 
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ผลลัพธ์ : องคป์ระกอบที่ 4 

 
ภาพผลลัพธ์ 4-1 ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ (ค.ศ. 2000 - 2012) 

[International Publication / บุคลากรสายวิชาการ (คน) = 2,450/3,739 = 0.65] 

Mahidol University Abstracts of  International Publications 
1997 - 2012

2450
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941914
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As of  Mar 29, 2013
Research Management and Development Division

 
 
ภาพผลลัพธ์ 4-2  ผลงานวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง 

Quality of Research Output : 
Mahidol University Citation

Year 2007 2008 2009

Databases
Cited

Papers
Time Cited

Cited
Papers

Time Cited
Cited

Papers
Time Cited

Scopus 4,349 13,373 5,037 15,839 5,817 18,564

ISI 4,482 9,871 5,373 12,083 6,311 14,550

As of  Mar  29, 2013Research Management and Development Division

Year 2010 2011 2012

Databases
Cited

Papers
Time Cited

Cited
Papers

Time Cited
Cited

Papers
Time Cited

Scopus 6,768 22,351 7,625 26,556 8,520 29,259

ISI 7,262 18,033 8,046 21,219 8,418 22,811

 
 



 

 

ภาพผลลัพธ์ 4-3 ผลงานวิจัยของ มม. ที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด (Most Cited) 10 อันดับต้น  
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   

1448 

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  

967 

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   

825 

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   

534 

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   

531 

6 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    

429 

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 

414 

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 

414 

9 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   

391 

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

391 
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ภาพผลลัพธ์ 4-4   ผลงานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ปี พ.ศ. 2555 
 All MU HSc ScTech HS
1. จํานวนอาจารย์ประจํา 3,286.0 2,243.5 568.5 474
2. จํานวนนักวิจัยประจํา 70.5 46.5 21 3
3. จํานวนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 1,041 884 61 96

3.1  งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ 1,016 881 61 74
3.2  งานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 25 3 0 22

4. คิดเป็นร้อยละ   [3/(1+2)] x 100 31.01 38.60 10.35 20.13
5. ค่าคะแนนที่ได้  5.00 5.00 2.59 5.00

เกณฑ์การให้คะแนนของ สมศ.ร้อยละ 20 = 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
 

 
ภาพผลลัพธ์ 4-4 (1)  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ปี พ.ศ. 2555   (สมศ. 6) 

กลุ่ม
สาขาวิชา ส่วนงาน 

จํานวน
ผลงาน 

จํานวนอาจารย์รวม
นักวิจัย (FTE) 

ร้อยละที่นํา 
ไปใช้ประโยชน์ ค่าคะแนน

HSc 

1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (SI) 477 852.5 55.95 5.00
2. คณะสาธารณสุขศาสตร์ (PH) 27 146 18.49 4.62
3. คณะเทคนิคการแพทย์ (MT) 4 68.5 5.84 1.46
4. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน (TM) 25 112 22.32 5.00
5. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (RA) 250 644.5 38.79 5.00
6. คณะทันตแพทยศาสตร์ (DT) 73 145 50.34 5.00
7. คณะเภสัชศาสตร์ (PY) 16 77 20.78 5.00
8. คณะพยาบาลศาสตร์ (NS) 6 143 4.20 1.05
9. คณะสัตวแพทยศาสตร์ (VS) 0 41 0.00 0.00
10.  คณะกายภาพบําบัด  (PT) 1 27.5 3.64 0.91
11. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน (AD) 2 12 16.67 4.17
12. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (SS) 3 21 14.29 3.57
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาพรวม) 884 2,243.5+46.5 38.6 5

ScTech 

1. คณะวิทยาศาสตร์ (SC) 35 267 13.11 3.28 
2. คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (EN) 3 46 6.52 1.63 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (EG) 0 101 0.00 0.00 
4. สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล (MB) 9 57 15.79 3.95 
5. สถาบันโภชนาการ (NU) 7 38 18.42 4.61 
6. สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (IL) 1 13 7.69 1.92 
7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (IT) 1 21 4.76 1.19 
8. วิทยาเขตกาญจนบุรี (KA) 5 46.5 10.75 2.69 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ภาพรวม) 61 568.5+21 10.35 2.59

HS 

1. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (SH) 48 90 53.33 5.00
2. คณะศิลปศาสตร์ (LA) 3 42 7.14 1.79
3. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (PR) 2 29 6.90 1.72
4. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (LC) 7 28 25.00 5.00
5. สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว (CF) 0 12 0.00 0.00
6. วิทยาลัยราชสุดา (RS) 6 21 28.57 5.00
7. วิทยาลัยศาสนศึกษา  (CR) 0 10 0.00 0.00
8. วิทยาลัยนานาชาติ (IC) 3 97 3.09 0.77
9. วิทยาลัยการจัดการ (MG) 6 30 20.00 5.00
10. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  (MS) 21 118 17.80 4.45
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาพรวม) 96 474+3 20.13 5

มม. ภาพรวม มม. 3,286 31.01 5
เกณฑ์ สมศ.  ร้อยละ 20 = 5 คะแนน 
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ภาพผลลัพธ์ 4-5   งานวิจัยท่ีได้รับรางวัล 
จํานวนผู้ได้รับรางวัลและจํานวน

ผลงานวิจัย 
ปี พ.ศ. รวม 

2551 2552 2553 2554 2555 
รางวัลระดับนานาชาติ 28 47 15 8 44 142 
รางวัลระดับชาติ 84 68 45 119 84 400 
รางวัลระดับสถาบัน 24 6 37 40 21 128 

รวม 136 121 97 167 149 670 

 
ภาพผลลัพธ์ 4-6 ผลงานท่ีได้ขอจดทะเบียนท่ีย่ืนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา   
 

รายการ 
คําขอจดทะเบียนทีย่ื่นต่อกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาและสํานักสิทธิบัตรต่างประเทศ 

คําขอที่ได้รับความคุ้มครองจากกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาและสํานักสิทธิบัตรต่างประเทศ 

2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 
1.สิทธิบัตร : ประเทศไทย 35 29 22 39 2 1 1 3 
              ต่างประเทศ - 2 - - 2 3 - - 
2.อนุสิทธิบัตร 80 31  17 22 10 14 23 19 
3.ลิขสิทธิ์ 131 6 29 52 5 30 35 49 
4.เคร่ืองหมายทางการค้า 12 4 - 1 - 3 1 4 
5.ความลับทางการค้า 3 1 13 4 - 13 - 1 

รวม 261 73 81 118 19 64 60 76 

  
ภาพผลลัพธ์ 4-7 การนําผลงานทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ  

 

รายการ จํานวนผลงานทรพัย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ 
พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 

1. การอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 3 2 2 7 
2. การอนุญาตใช้ลิขสิทธ์ิ 4 4 4 7 
3. การผลิตและจําหน่าย 3 6 6 2 

รวม 10 12 12 16 
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จุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความหลากหลายทางวิชาการหลายสาขา  และมี

บุคลากรตําแหน่งอาจารย์และนักวิจัย จํานวนมากกว่า 3,600 คน  ที่มีศักยภาพสูงในการวิจัย เป็นที่
ยอมรับในสากล ส่งผลให้มีจํานวนผลงานวิจัยเป็นจํานวนมาก ทั้งงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
และงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม 

2. มีกลไกในการสนับสนุนนักวิจัยให้มีงานวิจัยอย่างต่อเน่ือง สามารถสร้างบันไดอาชีพ (Career Path) 
ให้นักวิจัยได้ยกระดับนักวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในสังคมไทยและสังคมโลก โดยมีทุนสนับสนุนการวิจัย
ประเภทต่างๆ เป็นจํานวนมาก จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้
และประเภทการวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี เงินรายได้มหาวิทยาลัย  (มีทุน 7 ประเภท) นอกจากน้ี
ยังมีเงินรายได้จากส่วนงาน และส่งเสริมให้นักวิจัยขอทุน 

3. จากแหล่งทุนภายนอกทั้งในและต่างประเทศ มีสิ่งเอ้ืออํานวยความสะดวก ได้แก่ ครุภัณฑ์ทาง
วิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์จํานวนมาก รวมถึงมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และห้องสมุดที่ทันสมัย มีการรับฐานข้อมูลประเภทวารสารวิชาการท่ีหลากหลายและครอบคลุมทาง
วิชาการ เป็นต้น 

4. มีการสร้างเครือข่ายงานวิจัยอย่างกว้างขวางทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติ ซึ่งเป็นการขยาย
ความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความต่อเน่ืองในการวิจัย อีกทั้งเป็นการพัฒนาฝีมือการ
ทํางานวิจัยในระดับสูงทัดเทียมนานาชาติ 

5. งานวิจัยมีคุณภาพสูง ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลสากลเป็นจํานวน
มากกว่า 2,000 เรื่อง   แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของงานวิจัย และนักวิจัยมีศักยภาพ  เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สังคมโลก เพ่ือนําไปใช้เป็นประโยชน์ในวงวิชาการ       
โดยได้รับการอ้างอิงทางวิชาการเป็นจํานวนมาก 

6. มีงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเป็นจํานวนมาก 
7. หลายหน่วยงานใน มม. มีงานวิจัยเป็นวัฒนธรรมองค์กร และมีหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพ่ือสร้าง

นักวิจัยรุ่นใหม่ และมีบุคลากรที่เป็นนักวิจัยดีเด่น ได้รับรางวัลทั้งระดับนานาชาติและระดับชาติ     
ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาและนักวิชาการในมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาตนเองให้มีคุณภาพ
และเป็นแบบอย่างที่ดีในอนาคต   อีกทั้งยังสร้างช่ือเสียงให้กับสถาบันและประเทศชาติ 

8. มีการส่งเสริมการสร้างนักวิจัยให้มีคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ได้แก่ การสร้าง
จริยธรรมการวิจัยในคน ในสัตว์ทดลอง  และคํานึงถึงความปลอดภัยในด้านชีวภาพ ด้านเคมี ด้าน
รังสี ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการกําหนดนโยบายการวิจัยใน
คนและในสัตว์ทดลอง และนโยบายด้านความปลอดภัยอย่างชัดเจนให้นักวิจัยปฏิบัติตามข้อกําหนด
ของสากล และมีหน่วยงานในสํานักงานอธิการบดีที่รับผิดชอบกํากับดูแลโดยตรง ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริม
จริยธรรมการวิจัยในคน และโครงจัดต้ังศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมใน
การทํางาน  (COSHEM) 

9. มีระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศที่ทันสมัยเอ้ืออํานวยต่อการค้นหาความรู้ที่กว้างขวาง  เพ่ือสร้าง
งานวิจัย ที่มีนวัตกรรมและสะดวกในการสื่อสารประสานงานในหมู่นักวิจัย 

ข้อสรุปผลการประเมิน : องค์ประกอบท่ี 4 
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10. มีการพัฒนาเว็บไซต์ที่ก้าวหน้าจนได้รับการจัดอันดับใน Webometrics Ranking เป็นอันดับ 2 ใน
ประเทศ และอันดับที่ 3 ใน Southeast Asia และอันดับที่ 202 ในมหาวิทยาลัยระดับโลก  และ
จาก Times Higher Education THE World University Ranking 2012 เป็นอันดับที่ 400 The 
QS World University Ranking 2012 เป็นอันดับที่ 255  และ QS Asian University Ranking 
2012 เป็นอันดับที่ 38 

11. มม. เป็นมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการจัดอันดับในประเทศแถบเอเชียแปซิฟิก ในปี 
2012 เป็นอันดับที่ 79 และเป็นอันดับที่ 436 ในมหาวิทยาลัยโลก จากการจัดอันดับของ Mahidol 
Taiwan University Ranking / NTU Ranking Performance Ranking of Scientific Papers 
for World Universities 2012 เดิมคือ Higher Education Evaluation and accreditation 
Council of Taiwan (HEEACT) โดยใช้เกณฑ์การประเมินจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูลสากลโดยเฉพาะ 

12. มม. เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความหลากหลายทางวิชาการหลายสาขา มีศักยภาพสูงในการวิจัยและ
เป็นที่ยอมรับในสากล ส่งผลให้มีจํานวนผลงานวิจัยเป็นจํานวนมาก ทั้งงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้
ใหม่และงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม  

 
จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางปรับปรุง 

1. การทบทวนนโยบายด้านบุคลากรของ มม. และส่วนงาน ในเรื่องแผนการรับบุคลากรสายวิชาการ 
และคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพสูง โดยพิจารณาจากประวัติการทํางาน 
(Track Record) ที่ดี เข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เพ่ือส่งเสริมการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ และให้
ทําวิจัยอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี  ควรคํานึงถึงสัดส่วนของบุคลากรที่มีตําแหน่งวิชาการต่อจํานวน
บุคลากรทั้งหมด ดังน้ันการรับบุคลากรต้องรับบุคลากรที่มีศักยภาพจะทําให้เกิดผลผลิตทางวิชาการ
ที่มีผลกระทบสูงต่อสังคมวิชาการ (high impact)  

มม. จะพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากร โดยการบรรจุอาจารย์ประจําการในอนาคตควรจะ
รับเฉพาะผู้ที่ผ่านการเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอกเพ่ือยกระดับ มม. สู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับ
นานาชาติได้ 

2. มม. มีจุดกําเนิดหลังจากการเกิดของส่วนงานใหญ่ๆ หลายส่วนงาน  อีกทั้งมีการจัดต้ังส่วนงานเล็ก
ขึ้นเพ่ืองานเฉพาะกิจและเฉพาะสาขาหลายส่วนงานและไม่ได้อยู่ในรูปของคณะวิชาที่มีการเรียนการ
สอน การวิจัยอย่างสมบูรณ์  ดังน้ันพันธกิจหลักของส่วนงานแต่ละแห่งจึงแตกต่างกัน  ในหลายส่วน
งานไม่ได้มีพันธกิจหลักในด้านการวิจัย แต่เป็นการให้บริการวิชาการ  ซึ่งอาจมีงานวิจัยในลักษณะ
อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่งานวิจัยเชิงวิชาการ  ดังน้ัน output และเงินรายได้ของส่วนงานเหล่าน้ัน  จึงอาจไม่ได้
ถูกแสดงให้เห็นในลักษณะของตัวช้ีวัดที่ สกอ.กําหนดขึ้น 

3. มม. จะสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Collaboration) กับสถาบันนานาชาติให้ 
มากขึ้น เพ่ือแสวงหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกท้ังในและต่างประเทศ และมีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารระดับนานาชาติให้มากขึ้น 

4. มม. จะสนับสนุนให้มีการสร้างหลักสูตรประเภท  dual degree และ multidisciplinary graduate 
program เพ่ือให้นักศึกษามีการทําวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ให้มากขึ้น 
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5. มม. จะส่งเสริมให้ทุกส่วนงาน มีการวิจัยที่สร้างนวัตกรรม และการวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ
นําไปใช้เชิงพาณิชย์ให้มากขึ้น  โดยเฉพาะการให้มีการปฏิสัมพันธ์ของนักวิจัยกับภาคเอกชน      
เพ่ือส่งเสริมนวัตกรรมให้เกิดเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง 

6. มม. จะพัฒนาระบบการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา  เพ่ือนําผลผลิตงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่าง
จริงจัง และสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนให้เร็วขึ้น คือต้ังแต่เริ่มต้นโครงการเพ่ือนําผลผลิต
งานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ 

7. มม. จะส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย การจัดการความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณชนให้มากขึ้น 
8. มม. จะพัฒนาการจัดทําฐานข้อมูลงานวิจัยที่เป็นระบบเดียวกัน 
9. มม. จะเน้นความสําคัญ ในการสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในทุกส่วนงาน          

ให้เพ่ิมพูนความรู้ในด้านการบริหารงานวิจัย (การดูแลการเบิกจ่ายเงินทุน การติดตามผลการ
ดําเนินงาน และจัดเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงการประสานงานกับแหล่งทุนต่างๆ) และการสืบค้น
ข้อมูลผลงานวิจัยในฐานข้อมูลสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือเป็นข้อมูลในการบริหารงานวิจัยของ
ทุกส่วนงาน 

การสนับสนุนให้มีห้องปฏิบัติการร่วมกับต่างประเทศ ให้รวมอาจารย์และนักวิจัยประจําระดับ
นานาชาติมาทํางานวิจัยในศูนย์เหล่าน้ี 

10. ถึงแม้งานวิจัยของ มม. จะมีจํานวนสูงที่สุดในประเทศ แต่ มม. ยังต้องปรับปรุงและสนับสนุน
อาจารย์อีกจํานวนมากท่ียังไม่มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ รวมถึงต้องช่วยเหลือสนับสนุนส่วนงานที่มี
การผลิตผลงานวิจัยน้อยให้ผลิตผลงานมากขึ้น เพราะผลงานส่วนใหญ่มาจากการผลิตของบุคลากร
ไม่ก่ีส่วนงาน 

11. ควรมีงานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นโดยพยายามเริ่มจากโจทย์วิจัยของภาค อุตสาหกรรมเอง 
12. จัดต้ังอาคารก่ึงอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) ตาม The 

Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Co-operation 
Scheme (PIC/S) สําหรับการพัฒนาการวิจัยในการประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ 
(Translational Research) 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

1. ให้ความรู้แก่นักวิจัยเก่ียวกับแนวทางการวิจัยให้มีศักยภาพและตรงกับความต้องการของตลาดเพื่อ
ผลักดันให้ผลงานมีการนําไปใช้ประโยชน์สู่สังคมและเชิงพาณิชย์ (จากห้ิงสู่ห้าง)  

2. มีการจัดทําทําเนียบผลงานทรัพย์สินทางปัญญา (IP Portfolio) เพ่ือเป็นฐานข้อมูลผลงานของ มม. 
ในการนําผลงานไปใช้ประโยชน์สู่สังคมและเชิงพาณิชย์ 

 






