ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ประกาศทุนสนับสนุนนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentorship)
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๒
*********************
ดวยมหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารยประจําการที่เพิ่งเริ่มทําวิจัย
และตองการนักวิจัยพี่เลี้ยง เพื่อเปนพี่เลี้ยงใหคําแนะนําและควบคุมกํากับดูแลโครงการวิจัยใหทําการวิจัยได
สําเร็จบรรลุวัตถุประสงค โดยเนนเปาหมายการพัฒนางานวิจัยเชิงคุณภาพเปนสําคัญและมีผลงานวิจัยตีพิมพ
เผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ หรือมีผลงานในลักษณะอื่นที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในวงวิชาการ เพื่อ
สรางบันไดอาชีพนักวิจัย และเปนการพัฒนาอาจารยประจําการใหมีความชํานาญในสายงานดานวิชาการ
ดังนั้นอาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๑ (๑) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยการบริหาร
เงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิการบดีจึงประกาศ เรื่อง ทุนสนับสนุนนักวิจัยพี่เลีย้ ง (Mentorship)
มหาวิทยาลัยมหิดล ไวดังนี้
๑. ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนสนับสนุนนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentorship) ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๒
๒. การจัดสรรทุน
มหาวิทยาลัยจะใหการสนับสนุนทุนจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย โดยใหทุนสนับสนุนนักวิจัยพี่
เลี้ยงปละ ๔ ทุน ทุนละไมเกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในระยะเวลา ๒ ป ทั้งนี้ การเบิกจายใหเปนไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
๓. รูปแบบการสนับสนุนโครงการ
แบบที่ ๑ อาจารยใหม หรือระดับผูชว ยศาสตราจารยจํานวนอยางนอย ๒ คน เสนอ
โครงการวิจัยพรอมแผนงานวิจัยที่ชัดเจน และเสนอขอทุนสนับสนุนนักวิจัยพี่เลี้ยง โดยนักวิจัยพี่เลี้ยงมี
คุณสมบัติ ดังนี้
๑) เปนผูที่มีประสบการณสูง มีความสามารถในการนําทีมวิจัยในสาขาใดสาขาหนึง่ เทียบเคียง
ไดกับนักวิจัยระดับศาสตราจารย และตองเปนที่ยอมรับในวงการวิชาการ อีกทัง้ ยังตองมี network ในการ
ทํางาน โดยอาจเปนบุคคลที่มตี ําแหนงสูงในองคกรภายนอกมหาวิทยาลัยทีม่ ีประสบการณดานวิจัยสูงได
๒) ตองเปนผูที่มีประสบการณวิจยั ตอเนื่อง อยางนอย ๑๕ ป และมีประสบการณดูแลนักวิจัย
วุฒิระดับปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งมีประสบการณความรวมมือในการทํางานวิจัยกับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทย
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๓) เปนนักวิจัยในภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน มีสัญชาติไทย ในกรณีนักวิจัยภาคเอกชน ตอง
ไดรับการยินยอมจากตนสังกัด สามารถนํางานวิจัยเปนประโยชนตอสังคมในวงกวางได
แบบที่ ๒ นักวิจัยพี่เลี้ยงที่มีโครงการวิจยั รองรับพรอมแผนงานวิจัยทีช่ ัดเจนและมีอาจารย
ใหม หรือระดับผูชวยศาสตราจารยประสงคเขารวมในโครงการจํานวนอยางนอย ๒ คน เสนอขอทุน
โดยนักวิจัยพี่เลี้ยงมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑) เปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจางมหาวิทยาลัยที่มีตําแหนงเปน อาจารย/
นักวิจัย/ในมหาวิทยาลัยและมีโครงการวิจัยรองรับพรอมแผนงานวิจัยที่ชดั เจนและมีอาจารยใหมหรือ
ผูชวยศาสตราจารยประสงคเขารวมในโครงการจํานวนอยางนอย ๒ คน
๒) มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ตําแหนงศาสตราจารย และเปนผูมีความสามารถในการให
คําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลืออาจารยประจําการที่เริ่มทําการวิจัยใหสามารถดําเนินโครงการวิจัยไดสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค หรือ
๓) เปนผูมีประสบการณทํางานวิจัยอยางตอเนื่อง อยางนอย ๑๕ ป และมีผลงานวิจัยตีพิมพ
เผยแพรในวารสารระดับนานาชาติที่มี Impact Factor สูงหรือมีผลงานรูปแบบอืน่ ๆ เชน ผลงานในรูป
ผลผลิตทรัพยสินทางปญญาและมีการนําไปใชประโยชนที่มีมาตรฐานสูง อันเปนที่ยอมรับในวงวิชาการ
โดยมีผลงานตีพิมพอยางนอยปละ ๑ เรื่องที่ตนเองเปนนักวิจัยหลัก หรือเปน Corresponding author และ
มีประสบการณดูแลนักศึกษาปริญญาเอกทีจ่ บการศึกษาไปแลวอยางนอย ๑๐ คน
๔. การพิจารณาใหทุน
๔.๑ ผูที่ประสงคขอทุนใหจัดทํารายละเอียดโครงการและแผนการดําเนินงาน ตามแบบที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
๔.๒ มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ จะพิจารณาจัดสรรทุนตามเกณฑที่กําหนด
และเสนออธิการบดีอนุมัติ
๕. การประเมินผลการดําเนินการ
มหาวิทยาลัยมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของนักวิจัยพี่เลี้ยงทุก ๖ เดือน
เพื่อสนับสนุนใหนักวิจัยสงรายงานผลการวิจัยในการเบิกจายเงินงวดถัดไปและเพื่อปรับแผนงานการ
ดําเนินงานและมีการประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณเพื่อใหโครงการบรรลุเปาหมาย หรือยุติการใหทุน
เมื่อมีเหตุผลสมควร
๖. การเสนอรายงานการวิจัย ใหดําเนินการดังนี้
๖.๑ เสนอรายงานความกาวหนาของการวิจัยตามแบบ MU:02 จํานวน ๕ ชุด เมื่อครบกําหนด ๖ เดือน
นับแตวันที่ไดรับเงินทุน
๖.๒ เสนอรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณตามแบบ MU:03 จํานวน ๕ ชุด พรอมบทคัดยอ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เมื่อสิ้นสุดโครงการตามเวลาที่ไดรับทุน
๖.๓ กรณีที่ผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการหรือเอกสารที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาการ ให
สงเอกสารที่ตีพิมพไปยังมหาวิทยาลัย จํานวน ๓ ชุด
๖.๔ รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณและบทคัดยอภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หรือผลงานการวิจัยที่
ตีพิมพแลวทุกฉบับ ใหระบุขอความเปนกิตติกรรมประกาศเปนภาษาไทยวา “โครงการวิจัยไดรับ
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ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล” หรือภาษาอังกฤษวา “This research project is
supported by Mahidol University”
๗. กรณีที่หวั หนาโครงการวิจัยไมสงรายงาน ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดมหาวิทยาลัยมีสิทธิ
ระงับการจายเงินทุนได
๘. ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์ หรือ สิทธิบัตรที่เกิดขึ้นจากการไดรับทุนนี้ รวมทั้งผลประโยชน ซึง่ เกิดจากการนําเอา
ผลการวิจัยไปใชเชิงพาณิชย ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๙. การรับเงินทุนและการเบิกจายเงินทุน
ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๑ และเรื่อง หลักเกณฑและอัตราเงินเดือน คาตอบแทน และคาใชสอยใน
การบริหารเงินอุดหนุนการวิจยั ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๑
๑๐. วิธีการสมัครรับทุน ใหปฏิบัติดังตอไปนี้
๑๐.๑ ผูที่ประสงคจะขอรับทุนอุดหนุนการวิจยั จะตองยื่นแบบเสนอโครงการวิจัยพรอมทั้งประวัติ
และประสบการณวิจัยตามแบบ MU:01 จํานวน ๑๐ ชุด
๑๐.๒ โครงการใดที่ใชแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบสังเกต ใหแนบตัวอยางหรือรางแบบ ดังกลาว
มาพรอมกับโครงการวิจัยดวย
๑๐.๓ กรณีโครงการวิจัยมีการทดลองในคน หรือการใชสัตวทดลอง หรือมีการทดลองทางพันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชวี ภาพ ขอใหแนบหนังสือรับรองหรือหนังสือยืนยันการดําเนินการขอคํารับรองจากคณะกรรมการ
ระดับสวนงาน หรือระดับมหาวิทยาลัยมาดวย
๑๐.๔ ผูประสงคขอรับทุนใหสง เอกสารตามขอ ๑๐..๑-๑๐.๓ ไปยัง กองบริหารงานวิจยั ชั้น ๔
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และ download แบบฟอรมไดจาก
http://intranet.mahidol/op/orra/webpage/Regulations/regulation51/1.Mentorship.pdf หากมีขอ สงสัยในการปฏิบัติ
ติดตอขอรายละเอียดเพิม่ เติมไดที่ กองบริหารงานวิจัย โทร. ๐๒-๘๔๙-๖๒๔๑-๖ โทรสาร ๐๒-๘๔๙-๖๒๔๗
๑๑. กําหนดการรับสมัคร
มหาวิทยาลัยเปดรับสมัครโครงการวิจัยตลอดป
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดีหรือรองอธิการบดี
ฝายวิจัยและวิชาการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
(ลงนาม) ปยะสกล สกลสัตยาทร
(ศาสตราจารยคลินิกปยะสกล สกลสัตยาทร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

