ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ทุนสงเสริมโครงการวิจัยมุงเปาหมาย และทุนสงเสริมโครงการวิจัยรวมทุน
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

*************************
ดวยมหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายสนับสนุนการวิจัยเพื่อสรางความเปนเลิศทางวิชาการ พัฒนางานวิจัย
ที่สรางองคความรูใหม งานวิจัย ถายทอดเทคโนโลยีสูภาครัฐ/ชุมชน ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม
รวมทั้งสงเสริมการสรางนวัตกรรมเพื่อตอยอดเชิงพาณิชย และพัฒนาความกาวหนาของประเทศใหเปนที่
ยอมรับและสรางศักยภาพการแขงขันในระดับสากล สอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ตลอดจนสราง
เครือขายงานวิชาการที่เขมแข็ง เชื่อมโยงระหวางคณะ/สถาบันในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย
ทั้ง ในประเทศและตา งประเทศเพื่อ เพิ่ม อํา นาจตอ รองในการแสวงหาทุน วิจัย จากแหลง ทุน ภายนอก
มหาวิทยาลัยไดตอไป
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๑ (๑) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการบริหารเงิน
อุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิการบดีจึงประกาศเรื่องทุนสงเสริมโครงการวิจัยมุงเปาหมาย และทุนสงเสริม
โครงการวิจัยรวมทุน และไดกําหนดรายละเอียดการขอรับทุน ไวดังนี้
๑. ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนสงเสริมโครงการวิจัยมุงเปาหมาย และทุน
สงเสริ มโครงการวิจั ยร วมทุ นของมหาวิ ทยาลั ยมหิด ล ลงวัน ที่ 11 สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใ ช
ขอความในประกาศนี้แทน
๒. ทุนสงเสริมโครงการวิจัยมุงเปาหมาย มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนโครงการที่มหาวิทยาลัย
กําหนดหัวขอและกรอบการวิจัยที่ชัดเจนโดยเนนโครงการวิจัยที่เปนสหวิทยาการ ดังหัวขอตอไปนี้
๑) Post genomic medicine
๒) Tissue Engineering
๓) Bio-engineering
๔) Stem Cell Research
๕) Systems Biology
๖) Aging
๗) Food Security
๘) Material Science and Engineering
๙) Nanotechnology and Nanoscience
๑๐) การวิจัยเพื่อแสวงหามาตรการที่จะควบคุมและปองกันโรค/ภาวะที่เปนปญหาสุขภาพ
หรือสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทยในปจจุบันและอนาคต เชน อุบัติภัย
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคติดเชื้อ การติดสารเสพติด เปนตน
๑๑) การวิจัยเพื่อปองกัน/ลดปญหาการสรางภาวะโลกรอน
๑๒) การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรน้ํา
๑๓) การวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
๑๔) การวิจัยและพัฒนาดานภาษา ศิลปวัฒนธรรม เพื่อการอนุรักษ
๑๕) หัวขออื่นๆ (โปรดระบุ)

-๒-

ทั้ ง นี้ มหาวิ ท ยาลั ย อาจกํ า หนด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของหั ว ข อ การวิ จั ย สาขาที่
เกิดจากการบูรณาการแนวราบใหมๆ หรือหัวขอที่เปนนโยบายของประเทศ ตามความจําเปนและ
ความตองการของสังคมในขณะนั้น ๆ
๒.๑ เกณฑการใหทุน
ใหทุนโครงการละประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐-๓,๐๐๐,๐๐๐ บาทตอป ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของ
โครงการ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาใหการสนับสนุนไดสูงสุดในวงเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทตอ
โครงการ
๓. ทุนสงเสริมโครงการวิจัยรวมทุน มีวัตถุประสงค เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยที่เกิดจากความรวมมือ
ของนักวิจัยระหวางสถาบันภายในมหาวิทยาลัย กับภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งในประเทศและตางประเทศ
เพื่อกอใหเกิดการวิจัยขามศาสตรแบบบูรณาการ (Multidisciplinary Research) สนับสนุนการวิจัยที่สอดคลอง
กับความตองการของภาครัฐ/ชุมชน ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม โดยมีการรวมมือกันในการกําหนด
โจทยวิจัยและมีหนวยงานรวมทุนเพื่อนําผลผลิตงานวิจัยไปใชประโยชนอยางคุมคา สามารถนําไปใช
ประโยชนกับภาคอุตสาหกรรม และสามารถตีพิมพในระดับนานาชาติ และ/หรือจดสิทธิบัตร และ/หรือได
สิ่งประดิษฐที่มีนวัตกรรมสูงซึ่งเปนที่ยอมรับ โดยทุนนี้จะตองมีการเจรจากับหนวยงานรวมทุนตั้งแตเริ่ม
โครงการ
๓.๑ เกณฑการใหทุน
มหาวิทยาลัยสนับสนุนเงินสมทบ ๒๐-๕๐% ของวงเงินงบประมาณการวิจัยทั้งโครงการ ซึ่ง
อยูระหวางเจรจาทําความตกลงการรวมทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกทั้งในประเทศและตางประเทศ
๔. คุณสมบัติของหัวหนาโครงการที่ประสงคขอทุน
๔.๑ มีสถานภาพเปนขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางมหาวิทยาลัยตําแหนง
อาจารย/ ผูเชี่ยวชาญและไมเปนผูติดคางการสงรายงานการวิจัยที่เคยไดรับทุนอุดหนุนจากเงินงบประมาณ
แผนดินและเงินรายไดของมหาวิทยาลัยมหิดล
๔.๒ ตองเคยเปนหัวหนาโครงการที่มีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการเปนที่ยอมรับในระดับ
สากล อยางตอเนื่องภายในรอบ ๕ ป และมีผลสัมฤทธิ์ทางการวิจัยสูง หรือมีผลงานวิจัยที่ไดรับการจดสิทธิบัตร
หรือมีผลงานที่มีมาตรฐานอื่น ๆ อันเปนที่ยอมรับในวงวิชาการ
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาใหทุนแกโครงการที่ดีมีประโยชนสูง และหัวหนาโครงการ
มีประสบการณสอดคลองกับขอเสนอโครงการและมีศักยภาพที่จะบริหารโครงการบรรลุผลสําเร็จได
๕. เกณฑการพิจารณาโครงการวิจัย
๕.๑ เปนโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ มีวัตถุประสงค ระเบียบวิธีการวิจัย ผลที่ไดจากการวิจัย
(Output)/ผลลัพธ (Outcome)ที่ชัดเจน ตามวัตถุประสงคของการสนับสนุนทุนอยางแทจริง
๕.๒ เปนโครงการวิจัยที่สะทอนการสรางองคความรูแบบบูรณาการ
๕.๓ เปนโครงการวิจัยที่เปดโอกาสใหมีการสรางและพัฒนาศักยภาพกลุมนักวิจัยรุนใหม
๕.๔ เปนโครงการวิจัยที่มีประโยชนสูงในการพัฒนาดานวิชาการ สาธารณสุข เศรษฐกิจและ
สังคม หรือมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายของประเทศ การพัฒนาประเทศและสังคมโลก
๕.๕ ผลผลิตจากโครงการมีผลกระทบระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ
๖. การรับเงินทุนและการเบิกจายเงินทุน ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง
หลักเกณฑการเบิกจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๑ และเรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราเงินเดือน คาตอบแทน และคาใชสอยในการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.
๒๕๕๑

- ๓-

๗. การเสนอรายงานการวิ จั ย ให ดําเนินการดังนี้
๗.๑ เสนอรายงานความกาวหนาของการวิจัยตามแบบ MU:02 จํานวน ๕ ชุด เมื่อครบกําหนด ๖ เดือน
นับแตวันที่ไดรับเงินทุน
๗.๒ เสนอรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณตามแบบ MU:03 จํานวน ๕ ชุด พรอมบทคัดยอภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เมื่อสิ้นสุดโครงการตามเวลาที่ไดรับทุน
๗.๓ กรณีที่ผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการหรือเอกสารที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาการ ให
สงเอกสารที่ตีพิมพไปยังมหาวิทยาลัย จํานวน ๓ ชุด
๗.๔ รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณและบทคัดยอภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หรือผลงานการวิจัยที่
ตีพิมพแลวทุกฉบับ ใหระบุขอความเปนกิตติกรรมประกาศเปนภาษาไทยวา “โครงการวิจัยไดรับทุนอุดหนุน
การวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล” หรือภาษาอังกฤษวา “This research project is supported by Mahidol
University”
๘. กรณีที่หัวหนาโครงการวิจัยไมสงรายงาน ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดมหาวิทยาลัยมีสิทธิระงับ
การจายเงินทุนได
๙. ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร
ลิข สิ ท ธิ์ หรือ สิ ท ธิ บั ต รที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการไดรั บ ทุ น นี้ รวมทั้ ง ผลประโยชน ซึ่ง เกิ ด จากการนํ า เอา
ผลการวิจัยไปใชเชิงพาณิชย ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนด
๑๐. วิธีการรับสมัครทุน ใหปฏิบัติดังตอไปนี้
๑๐.๑ ผูที่ประสงคจะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จะตองยื่นขอเสนอโครงการวิจัยพรอมทั้งประวัติ
และประสบการณการวิจัยของหัวหนาโครงการ จํานวน ๑๐ ชุด ตามแบบ MU:01
๑๐.๒ โครงการใดที่ใชแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบสังเกต ใหแนบตัวอยางหรือรางแบบ
ดังกลาวมาพรอมกับโครงการวิจัยดวย
๑๐.๓ กรณีโครงการวิจัยมีการทดลองในคน หรือการใชสัตวทดลอง หรือมีการทดลองทางพันธุ
วิ ศวกรรมและเทคโนโลยี ชี วภาพ ขอให แนบหนั งสื อรั บรองหรื อหนั งสื อยื นยั นการดํ าเนิ นการขอคํ ารั บรองจาก
คณะกรรมการระดับคณะ หรือระดับมหาวิทยาลัยมาดวย
๑๐.๔ ผูประสงคขอรับทุนใหสงเอกสารตามขอ ๑๐.๑-๑๐.๓ ไปยัง กองบริหารงานวิจยั ชั้น ๔
สํานักงานมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และ download แบบฟอรมไดจาก http://intranet.mahidol/op/orra/
webpage/funding_ opportunities/left_funding.html. หากมีขอสงสัยในการปฏิบัติติดตอขอรายละเอียดเพิม่ เติม
ไดที่ กองบริหารงานวิจยั โทร. ๐๒-๘๔๙-๖๒๔๑-๖ โทรสาร ๐๒-๘๔๙-๖๒๔๗
๑๑. กําหนดการรับสมัคร
มหาวิทยาลัยเปดรับสมัครทุนปละ ๒ รอบ
รอบที่ ๑
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ของทุกป
รอบที่ ๒
ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ของทุกป
ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ใหอยูในดุลพินิจของอธิการบดีหรือ
รอง
อธิการบดีฝายวิจัยและวิชาการ
ประกาศ ณ วันที่

๒

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(ศาสตราจารยคลินกิ ปยะสกล สกลสัตยาทร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

