
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง  ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

......................................... 

 

โดยท่ีมหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปดโอกาสใหนักวิจัยรุนใหมริเริ่มทําวิจัย โดยเฉพาะ

งานวิจัยท่ีมีลักษณะเปนการคนควา วิจัย และพัฒนาองคความรูใหม (new discovery) หรือบุกเบิกศาสตร

แขนงใหม (frontier research) ใหมีผลงานวิจัยเบื้องตนเพ่ือพัฒนาทักษะและความสามารถในการวิจัยใหมี

ศักยภาพสูงข้ึน มีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และสามารถขอทุนสนับสนุนการวิจัยจาก

แหลงทุนภายนอกตอไปได จึงเห็นสมควรปรับปรุงนโยบายการสนับสนนุทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยใหเหมาะสม

ยิ่งข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๑ (๑) ของขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการบริหาร

เงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๐ อธิการบดีจึงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการขอรับทุน ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหม 

ไวดังนี้ 

๑. ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหมของมหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันท่ี  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  

๒. คุณสมบัติของผูขอรับทุน 

๒.๑  เปนขาราชการ   หรือพนักงานมหาวิทยาลัย   ตําแหนงอาจารย หรือนักวิจัยระดับ ๑  

หรือนักปฏิบัติการวิจัย และไมเปนผูติดคางการสงรายงานการวิจัยท่ีเคยไดรับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย 

หรือจากแหลงทุนอ่ืน ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเปนคูสัญญา 

๒.๒ อายุไมเกิน  ๔๕  ป  นับถึงวันท่ีสิ้นสุดการรับสมัคร และปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

ไมเกิน ๑๐ ป หรือ กลับเขาปฏิบัติงานไมเกิน ๗ ป หลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

๒.๓ ไมดํารงตําแหนงบริหารตั้งแตรองคณบดีข้ึนไปหรือเทียบเทา 

๒.๔ ไมดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแตผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป 

          ๒.๕ ตองไมอยูระหวางไดรับทุนไมวาจะเปนโครงการวิจัยเรื่องเดิมหรือเรื่องใหมจาก

แหลงทุนอ่ืนท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในฐานะหัวหนาโครงการท่ีไดรับทุนตั้ งแต 

๒๐๐,๐๐๐ บาทตอป ข้ึนไป 

          ๒.๖ ตองไมเคยไดรับทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหมของมหาวิทยาลัยมหิดลมากอน 

          ๒.๗ ในปท่ีขอทุนตองไมอยูระหวางการลาศึกษาตอ รวมถึงการลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูน

ความรูทางวิชาการท้ังในและตางประเทศ และตองไมอยูระหวางเขารวมโครงการ Talent Mobility 

 ๒.๘ นักวิจัยควรผานหลักสูตรอบรมท่ีเก่ียวของกับการบริหารโครงการวิจัย เชน หลักสูตร 

Multi Mentoring System (MMS) ท่ีจัดโดยกองบริหารงานวิจัย หลักสูตรดานจริยธรรมสัตวทดลอง 

หรือการวิจัยในมนุษย 
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