
 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 

เร่ือง ทุนสนบัสนุนการตัง้กลุมวจิัย  (Research Cluster) เพื่อพัฒนาความเปนเลิศทางวชิาการ 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล   

********************************* 
 
 ดวยมหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนใหอาจารย/นักวิจัย ทีม่ีความเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ มารวมกัน
ทํางานวิจัยแบบที่มีจุดมุงหมายเดียวกัน (Goal-Oriented) เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสากลใหมี
จํานวนมากขึ้น รวมถึงสรางผลงานวิจัยที่เกิดจากการบูรณาการเปนสาขาใหม เกิดการสรางนักวิจัยรุนใหม เพื่อ
สานตอการทํางานอยางตอเนื่องที่ครบวงจร เกิดเครือขายงานวิชาการในแนวราบที่เขมแข็ง เชื่อมโยงระหวาง
คณะ/สถาบันในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อเพิ่มอํานาจตอรองใน
การแสวงหาทุนวิจัย และความสามารถถายทอดเทคโนโลยีสูภาครัฐ ภาคเอกชน/ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม 
อันจะนํามหาวิทยาลัยไปสูการเปนสถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นเลิศ เปนผูนําในการสรางสุขภาวะแกสังคม 
มหาวิทยาลัยจึงกําหนดใหมีทนุสนับสนุนการตั้งกลุมวิจัย (Research Cluster) เพื่อพฒันาความเปนเลิศทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย 
  

ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๑ (๑) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยการบริหารเงิน
อุดหนุนการวิจยั พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิการบดีจึงประกาศเรื่องทุนสนับสนนุการตั้งกลุมวิจัย (Research Cluster) เพื่อ
พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยไว ดงันี ้

๑. ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนสนับสนุนการตั้งกลุมวิจัย (Research Cluster) เพื่อ
พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ และใหใชความในประกาศนี้
แทน 
 ๒.  ในประกาศนี้ 

“กลุมวิจัย” หมายถึง กลุมนักวิจัยของมหาวิทยาลัย     ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมารวมกัน
ทําวิจัยไมนอยกวา ๓ คนขึ้นไป เพื่อตอบโจทยวิจัยเดียวกัน     มีความมุงมั่นในการพัฒนา
เทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ สรางนักวิจัยรุนใหมและสรางเครือขายงานวิจัยใหแกคณะและ
มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาความเปนเลิศในระดับสากล                   
“ศูนยความเปนเลิศทางวชิาการ” หมายถึง ศูนยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในระดับ
มาตรฐานสากล   ที่มีลักษณะสหวิทยาการ สามารถเสริมสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแก
คณะและมหาวิทยาลัย โดยมีผลผลิตงานวจิัยที่สรางองคความรูใหม เพื่อเปนแหลงอางอิงทาง
วิชาการในระดับนานาชาติ และงานวิจัยประยุกตที่ครบวงจร    สามารถถายทอดเทคโนโลยีสูภาครัฐ 
ภาคเอกชนชุมชน และภาคอุตสาหกรรม 

๓.  การจัดสรรทุน 
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มหาวิทยาลัยจะใหการสนับสนุนจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย โดยใหทุนกลุมวิจัย กลุมละไม
เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หาลานบาท) ภายในระยะเวลา ๓ ป และเพื่อใหสามารถขยายเปนศูนยความเปนเลิศ
ทางวิชาการในปตอไป มหาวิทยาลัยจะใหทุนสมทบ ๑๐ % ของทุนวิจัยที่กลุมวิจัยแสวงหาไดจากภายนอก แต
ไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานบาท) ตอป 

  ทั้งนี้ การเบิกจายใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑการ
เบิกจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๑ และเรื่อง หลักเกณฑและอัตราเงินเดือน 
คาตอบแทน และคาใชสอยในการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๑ 
 ๔.   คุณสมบัติของผูขอทนุ และลักษณะของกลุมวิจัย 

๔.๑ เปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือลกูจางมหาวิทยาลัย ที่มีตําแหนงเปนอาจารย/ 
นักวิจัย/ ผูเชี่ยวชาญ ในมหาวทิยาลัย มีจํานวนอยางนอย ๓ คน รวมกนัปฏิบัติงานเพือ่
ตอบโจทยวิจัยเดียวกัน โดยมบีุคคลหนึ่งทําหนาที่เปนหัวหนากลุมวิจัย และมีผูชวยวิจัย
ประจําเพือ่ทําหนาที่ชวยปฏิบัติงานดานตาง  ๆ บรหิารการวิจยั ดแูลบํารุงรักษาอุปกรณ/
ครุภัณฑ และชวยเหลอืนกัศึกษาที่รวมวิจัย  

๔.๒ หัวหนากลุมวิจัยเปนผูมีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพระดับนานาชาติที่มี 
Impact factor หรอืมีผลงานที่มีมาตรฐานอื่น ๆ อันเปนทีย่อมรับในวงวิชาการ อยาง
นอย ๕ ชิ้นงาน อยางตอเนื่องกันมา ๕ ป 

๔.๓ เปนผูมโีครงการวิจัยไดรับทนุจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 
๔.๔ มีโครงรางแผนงานวิจัยที่ชัดเจน แสดงใหเห็นถึง แผนพฒันาที่มีจุดเดนสรางความ

แข็งแกรงทางวิชาการในลักษณะสหวิทยาการ  และแสดงถึงการพัฒนากลุมวิจัยใหมีความ
ตอเนื่องอยางยั่งยืน และสามารถผลิตหรือถายทอดเทคโนโลยีสูภาครัฐ ภาคเอกชน  
ชุมชน หรือภาคอุตสาหกรรม และกาวไปสูการเปนศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ 
(Center of Excellence) ของมหาวิทยาลัย 

๔.๕ มีความเชื่อมโยงกับการผลิตบัณฑิตศึกษา โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญา
เอกทําวิทยานิพนธในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับความเชี่ยวชาญ และอยูในแผนงานของ
กลุมวิจัย 

๔.๖ มีความสมัพันธทางวิชาการกับภาครัฐ/ภาคเอกชน/ชุมชน/ภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิต/การบริการหรอืสถาบันวิชาการอื่น ๆ ทัง้ในประเทศและตางประเทศ 

๔.๗ คณะใหการรับรองและสนับสนุนการดําเนินงานตามความจําเปนและเหมาะสม 
๔.๘ มีความพรอมในดานอุปกรณ/ครุภัณฑ ที่ใชในการวิจัยและมีระบบการบํารงุรักษาอยาง

ตอเนื่อง 
๔.๙ มีการบริหารและจัดการภายในหนวยวิจัยทีช่ัดเจน โดยมผีูรับผิดชอบงานหรอืภารกิจ

ในสวนตาง ๆ ไว 
๕.   ขั้นตอนการดําเนินการ 

๕.๑    หัวหนากลุมวิจัยที่ประสงคขอรับทุนใหจัดทํารายละเอียดโครงการตามแบบที่ 
         มหาวิทยาลัยกําหนด 
๕.๒    มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ คัดเลือกกลุมวิจัยตามหลักเกณฑ   
           ที่กําหนดและเสนออธิการบดีอนุมัติและจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 
๕.๓    หัวหนากลุมวิจัยที่ไดรับทุนดําเนินการตามแผนที่กําหนด  โดยคณะตนสังกัดให 
         การสนับสนุนตามความจําเปน และเหมาะสม 
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๖.  การประเมินผลการดําเนินการ 
มหาวิทยาลัยมกีารติดตามและประเมนิผลการดําเนินงานของหนวยวิจัยทุก ๖ เดือน เพื่อสนับสนนุการ

เบิกจายเงนิงวดถัดไปและเพื่อปรับแผนงานการดําเนินงาน และมีการประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณเพื่อให
โครงการบรรลเุปาหมาย หรือยุติการใหทุนเมื่อมีเหตุผลสมควร 

๗. การรับเงินทุนและการเบิกจายเงินทนุ  
ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๑ และเรื่อง หลักเกณฑและอัตราเงินเดือน คาตอบแทน และคาใชสอยในการ
บริหารเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๑ 

๘.  การเสนอรายงานการวจิัย ใหดําเนินการดังนี ้
๘.๑  เสนอรายงานความกาวหนาของการวิจัยตามแบบ MU:02  จํานวน ๕ ชุด  เมื่อครบกําหนด ๖ 

เดือน นับแตวันที่ไดรับเงินทุน 
๘.๒ เสนอรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณตามแบบ MU:03 จํานวน ๕ ชุด พรอมบทคัดยอ

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เมื่อสิ้นสุดโครงการตามเวลาที่ไดรับทุน 
๘.๓  กรณีที่ผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการหรือเอกสารที่เปนที่ยอมรับใน         

วงวิชาการใหสงเอกสารที่ตีพิมพไปยังมหาวิทยาลัย จํานวน ๓ ชุด 
๘.๔ รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณและบทคัดยอภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หรือผลงานการวิจัย

ที่ตีพิมพแลวทุกฉบับ ใหระบุขอความเปนกิตติกรรมประกาศเปนภาษาไทยวา 
“โครงการวิจัยไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล” หรอืภาษาอังกฤษวา 
“This research project is supported by Mahidol University” 

๙. กรณีที่หัวหนาโครงการวิจัยไมสงรายงาน ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดมหาวิทยาลัยมีสิทธิระงับ
การจายเงินทุนได  

๑๐. การยุติการใหทุน  
๑๐.๑ กลุมวิจัยเปลี่ยนหัวหนากลุมวิจัย  โดยไมแจงใหมหาวิทยาลัยทราบ และไมมี 
            เหตุผลอันควร 
๑๐.๒     หัวหนากลุมวิจัย ไมรายงานความกาวหนาตามแผนที่กําหนด โดยไมมีเหตุผล 
๑๐.๓     มีการดําเนินงานที่แตกตางไปจากแผนที่กําหนดโดยไมไดรับอนุญาตจาก 
            มหาวิทยาลัย หรือไมมีเหตุผลอันควร 
๑๐.๔    กรณีที่มหาวิทยาลัยยุติการสนับสนุน     หัวหนากลุมวิจัยจะตองสงสรุปความ  
           กาวหนาที่ดําเนินการเสนอมหาวิทยาลัยทราบ และสงคืนครุภัณฑและงบประมาณ 
          ที่เหลือใหมหาวิทยาลัย  โดยใหแจงรายงานการใชจายเงินพรอมใบเสร็จรับเงิน   
          ภายใน ๑ เดือน 

๑๑.  กรรมสิทธิ์ในครุภัณฑ 

ใหหัวหนาโครงการวิจัยประสานงานกับผูที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
ตามขั้นตอนและกระบวนการจัดหา      รวมทั้งใหมีการขึ้นทะเบียนครุภัณฑไวกับสวนงานเมื่อไดตรวจรับ
ครุภัณฑนั้นแลว โดยโครงการวิจัยมีสิทธิใชและมีหนาที่ควบคุมดูแลบํารุงรักษา  สวนการโอน การจําหนาย การ
คํานวณคาเสื่อมราคาในระบบบัญชี ตลอดอายุการใชงานของรายการครุภัณฑดังกลาวเพื่อการตรวจสอบพัสดุ
ประจําปตามขอบังคับที่เกี่ยวของ   ใหงานพัสดุของสวนงานเปนผูดําเนินการ 
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เมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัย   ใหหัวหนาสวนงานซึ่งหัวหนาโครงการวิจัยสังกัด เปนผูพิจารณา
กําหนดหนวยงานภายในสวนงานที่จะใช ควบคุมดูแลบํารุงรักษาครุภัณฑนั้น 

๑๒.  การประกาศเกียรติคุณ 
     เมื ่อกลุ มวิจัยที ่ไดร ับทุน มีการนําผลงานวิจัยบางสวนหรือทั ้งหมดไปเสนอผลงาน/ตีพิมพ

เผยแพรทุกครั้งจะตองระบุเปนภาษาไทยวา “ไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล” หรือภาษาอังกฤษวา 
“This research project is supported by Mahidol University” 

๑๓.   ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร 
                 ลิขสิทธิ์ หรือ สิทธิบัตรที่เกิดขึ้นจากกลุมวิจัยที่ไดรับทุนนี้ รวมทั้งผลประโยชน ซึ่งเกิดจากการ
นําเอาผลการวิจัยไปใชเชิงพาณิชย ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนด  

๑๔. วิธีการสมัครรับทุน  ใหปฏิบัติดังตอไปนี้ 

     ๑๔.๑ ผูทีป่ระสงคจะขอรบัทุนอุดหนนุการวิจัย จะตองยื่นแบบเสนอโครงการวิจัยพรอมทั้งประวัติ
และประสบการณวิจัยตามแบบ MU:01  จาํนวน ๑๐  ชุด  

      ๑๔.๒ โครงการใดที่ใชแบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ แบบสังเกต ใหแนบตัวอยางหรือรางแบบ ดังกลาว
มาพรอมกับโครงการวิจัยดวย    

      ๑๔.๓ กรณีโครงการวิจัยมีการทดลองในคน หรอืการใชสัตวทดลอง หรอืมีการทดลองทางพันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชวีภาพ ขอใหแนบหนังสอืรบัรองหรอืหนงัสอืยืนยนัการดําเนินการขอคํารับรอง
จากคณะกรรมการระดบัคณะ หรือระดับมหาวิทยาลัยมาดวย 

๑๔.๔ ผูประสงคขอรับทนุใหสงเอกสารตามขอ ๑๓.๑-๑๓.๓  ไปยัง กองบริหารงานวิจัย ชั้น ๔   
          สํานักงานมหาวทิยาลัยมหิดล ศาลายา และ download แบบฟอรมไดจาก  
           http://intranet.mahidol/op/orra/webpage/funding_ opportunities/left_funding.html.    หากม ี
            ขอสงสัยในการปฏิบัติติดตอขอรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่   กองบริหารงานวิจัย โทร. ๐๒-๘๔๙- 
           ๖๒๔๑-๖  โทรสาร ๐๒-๘๔๙-๖๒๔๗ 

๑๕.  กําหนดการรับสมัคร 
 มหาวิทยาลัยเปดรับสมัครโครงการวิจัยตลอดป  
  
 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ใหอยูในดุลพินิจของอธิการบดี หรือรองอธิการบดีฝาย
วิจัยและวิชาการ                   

 
 
                       ประกาศ    ณ    วันที่    ๒     มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

                                                                                                                                    
 

     (ศาสตราจารยคลินิกปยะสกล   สกลสัตยาทร) 
                                              อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 


