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หน้า 1

นโยบาย ทิศทาง และแนวทางการส่งเสริมและบริหารงานวิจัย
ของหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนโยบายในการส่งเสริมงานวิจัยให้มีความก้าวหน้าสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย
มีแนวทางที่ชัดเจน เพื่อให้ส่วนงาน คณาจารย์และบุคลากรในส่วนงานต่างๆ
ได้ทราบทิศทางการวิจัยและแนวทางการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาหรับใช้
ในการวางแผนงานของส่วนงาน และส่วนบุคคล ตลอดจนจะได้ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณและสิ่งที่อานวยความสะดวกที่มีอยู่จากัด ให้เกิดผลในการพัฒนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และนอกจากนี้ยังจะใช้เป็นข้อมูลให้แก่องค์กรของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบ เพื่อดาเนินงานการประสานแผนให้สอดคล้องและมีความต่อเนื่องระหว่างองค์กร จึง
เห็นสมควรให้มีทิศทางและแนวทางการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดังต่อไปนี้
ทิศทางการวิจัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะให้ความสาคัญงานวิจัยพื้นฐานที่มุ่งนาผลไช้เพื่อสนับสนุน
งานวิจัยประยุกต์ และเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาวิชาการ และจะให้ความสาคัญงานวิจัย
ประยุกต์ท่ีมุ่งนาผลไปแก้ปัญหาและพัฒนา รวมทั้งดาเนินการวิจัยอย่างมี จริยธรรมและเป็นไป
ตามทิศทางที่มหาวิทยาลัยกาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีทศิ ทางการวิจัย ดังนี้
1. ทิศทางที่ 1 : เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคม
2. ทิศทางที่ 2 : เป็นมหาวิทยาลัย ที่มุ่งศึกษาวิจัย นาองค์ความรู้ท่ีได้มาใช้ในการ
จัดการและพัฒนาการใช้ทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการสร้างเสริม รักษา และปูองกัน
ทางด้านสุขอนามัย รวมทั้งพัฒนาความเป็นอยู่ท่ีดีของชุมชนท้องถิ่น สังคมเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อม
ที่ดีและยั่งยืน
3. ทิศทางที่ 3 : เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งวิจัยเพื่อรับใช้ชุมชนท้องถิ่น โดยพัฒนาองค์
ความรู้และให้ความร่วมมือกับ หน่วยงาน องค์กร ชุมชนท้องถิ่น ในการศึกษาปัญหาและแนว
ทางแก้ไขปัญหาสังคมท้องถิ่น
4. ทิศทางที่ 4 : เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านการอนุรักษ์ ทานุบารุง
และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม มรดกสถาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาหรับชุมชนและสังคม
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แนวทางการส่งเสริมและบริหารงานวิจัย
เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นางานวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น ไปตามทิ ศ ทางที่ ก าหนด และ
สอดคล้ อ งกั น ทั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ตลอดจนเกิ ด ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาของประเทศ และการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สังคม จึงกาหนดแนวทางการส่งเสริมงานวิจัยไว้ดังต่อไปนี้
1. มีคณะกรรมการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามระเบียบว่าด้วย
การบริหารและการจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 เพื่อกากับให้งานวิจัยเป็นไป
ตามทิศทางของมหาวิทยาลัย
2. ส่ ง เสริ ม และบริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ มี ศู น ย์ บ ริ ห าร
งานวิจัยเป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนการทางานวิจัย พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ และระบบการคิดภาระงานที่เหมาะสม เสนอให้มีข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการงานวิจัยที่เหมาะสม กาควบคุมการผลิต
และเอื้อให้เกิดการวิเคราะห์ความต้องการทุกภาคส่วนเพื่อสร้างโจทย์วิจัยที่มีความสัมพันธ์และ
ทันต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ (Translational Research)
3. ส่งเสริมการสร้างประสบการณ์และพัฒนานักวิจัยในระดับต่างๆ (career path)
ได้แก่ นักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิจัยรุ่นกลาง นักวิจัยอาวุโส บุคลากรช่วยงานวิจัย และนักศึกษาช่วย
วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
4. ส่งเสริมให้มีการประสานงานด้านวิจัย และ/หรือ ร่วมทางานวิจัยกับสถาบันและ
องค์การต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. ส่งเสริมจริยธรรมการทาวิจัยอย่างเหมาะสม มีการตั้งคณะกรรมการกากับอย่าง
ชัดเจน
6. มีรางวัลในระดั บต่างๆ อาทิ เช่น นักวิจัยดีเ ด่นและนัก วิจัย รุ่นใหม่ดีเ ด่น เป็นต้น
เพื่อสร้างขวัญกาลังใจแก่นักวิจัย
7. สนับสนุนทุนภายในลักษณะต่างๆ ประกอบด้วยทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนวิจัย
งบประมาณแผ่ น ดิ น ทุ น โครงการบริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชน และทุ น อื่ น ๆ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย- เชียงใหม่ที่เกี่ยวข้อง
8. สนั บ สนุ น ให้ ค ณาจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย หาทุ น จากแหล่ ง ต่ า งๆ ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยจัดให้มีการสัมมนา การพบปะแหล่งทุ นและนักวิจัย มีศูนย์ข้อมูลของแหล่งทุน
และมีงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการเป็นอาทิ
9. สนับสนุนให้มีกลุ่มวิจัยหรือหน่วยวิจัย การบูรณาการกลุ่มวิจัยทั้งในระดับภาควิชา
คณะ สถาบันโดยให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการคัดสรรสู่การเป็นศูนย์ความเป็ นเลิศเฉพาะ
ทาง
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10. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย อาทิ เช่น มีการสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงาน
และค่าตอบแทนผลงานทางวิชาการอย่างเหมาะสม ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง
กาหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ค่าตอบแทน
ผลงานวิชาการ) และประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้
เงินสนับสนุนค่าตีพมิ พ์ผลงานในวารสารวิชาการ เป็นต้น
11. มีสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทาหน้าที่เผยแพร่ผลงานเขียนทางวิชาการของ
บุคลากร สร้างแรงกระตุ้นบุคลากรให้มีผลิตผลงานอย่างต่อเนื่อง
12. มี ร ะบบและหน่ ว ยงานที่ ท าหน้ า ที่ ใ นการถ่ า ยทอดเทคโลยี มี ก ารจั ด การด้ า น
ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อนาผลงานวิจัยไปสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา พ.ศ. 2549 เป็นต้น

กลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้นตามยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559)
การดาเนินการวิจัย นักวิจัยจะต้องคานึงถึงกลุ่มเรื่องวิจัยซึ่งเป็นประเด็นสาคัญตาม
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ดังต่อไปนี้
1. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
2. ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
3. การปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
4. การจัดการทรัพยากรน้า
5. ภาวะโลกร้อนและพลังงานทางเลือก
6. การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกและลดการนาเข้า
7. การปูองกันโรคและการรักษาสุขภาพ
8. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
9. เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่สาคัญเพื่ออุตสาหกรรม
10. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
11. สังคมผู้สูงอายุ
12. ระบบโลจิสติกส์
13. การปฏิรูประบบวิจัย

คู่มือนักวิจัย

หน้า 4

จรรยาบรรณนักวิจัย
อ้างอิงโดย
สานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
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จรรยาบรรณนักวิจัย
ความเป็นมา
ปัจจุบันนีผ้ ลการวิจัยมีความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง หากงานวิจัย
ที่ปรากฏสู่สาธารณชน มีความเที่ยงตรง นาเสนอสิ่งที่เป็นความจริงสะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างแท้จริงก็จะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ การที่จะให้ได้มาซึ่งงานวิจัยที่ดีมี
คุณภาพ จาเป็นต้องมีส่วนประกอบสาคัญหลายประการ นอกจากการดาเนินตามระเบียบวิธีการวิจัย
อย่างมีคุณภาพแล้ว คุณธรรมหรือจรรยาบรรณของนักวิจัยเป็นปัจจัยสาคัญยิ่งประการหนึ่ง
คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ตระหนักถึงความสาคัญของจรรยาบรรณนักวิจัย
ดังกล่าว จึงได้ริเริ่มดาเนินการยกร่างจรรยาบรรณนักวิจัยเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศเพื่อให้
นักวิจัย นักวิชาการ ในสาขาวิชาการต่าง ๆ สามารถนาไปปฏิบัติได้ โดยผ่านกระบวนการขอรับความ
คิดเห็นจากนักวิจัย ผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่าง ๆ และได้ปรับปรุงให้เหมาะสมรัดกุมชัดเจน จนกระทั่ง
ได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสภาวิจัย แห่งชาติ ประกาศให้เ ป็นหลัก เกณฑ์ควร
ประพฤติของนักวิจัยทั่วไป
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป โดยมีลักษณะเป็นข้อพึงสังวรณ์
มากกว่าจะเป็นข้อบังคับ อันจะนาไปสู่การเสริมสร้างจรรยาบรรณในหมู่นักวิจัยต่อไป
นิยาม
นักวิจัย หมายถึง ผูท้ ี่ดาเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัย โดย
มีระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน์ และวิธีการที่
ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมใน
การประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึน้ ไว้เป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพ
นั้น ๆ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน
จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อให้การดา
เนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพืน้ ฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของ
การศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมขิ องนักวิจัย
จรรยาบรรณนักวิจัย : แนวทางปฏิบัติ
ข้อ 1. นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนงานของผู้อ่ืน ต้อง
ให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นามาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุน
วิจัย และมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
1.1 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น
คู่มือนักวิจัย
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1.1.1 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแต่การเลือก เรื่องที่จะ
ทาวิจัย การเลือกผูเ้ ข้าร่วมทาวิจัย การดาเนินการวิจัย ตลอดจนการนา ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.1.2 นักวิจัยต้องให้เกียรติผู้อ่นื โดยการอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลและ ความ
คิดเห็นที่นามาใช้ในงานวิจัย
1.2 นักวิจัยต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย
1.2.1 นักวิจัยต้องเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
1.2.2 นักวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยด้วยความซื่อสัตย์โดยไม่ขอทุนซ้าซ้อน
1.3 นักวิจัยต้องมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
1.3.1 นักวิจัยต้องจัดสรรสัดส่วนของผลงานวิจัยแก่ผรู้ ่วมวิจัยอย่างยุติธรรม
1.3.2 นักวิจัยต้องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่นาผลงานของผูอ้ ื่นมาอ้างว่า เป็นของ
ตน
ข้อ 2. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทาวิจัย ตามข้อตกลงที่ทาไว้กับหน่วยงานที่
สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด
นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจัยที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน อุทิศเวลาทา
งานวิจัยให้ได้ผลดีที่สุดและเป็นไปตามกาหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม่ละทิง้ งานระหว่างดาเนินการ
แนวทางปฏิบัติ
2.1 นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทาวิจัย
2.1.1 นักวิจัยต้องศึกษาเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ของเจ้าของทุนอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อ
ป้องกันความขัดแย้งที่จะเกิดขึน้ ในภายหลัง
2.1.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ ตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน
2.2 นักวิจัยต้องอุทิศเวลาทางานวิจัย
2.2.1 นักวิจัยต้องทุ่มเทความรู้ ความสามารถและเวลาให้กับการทางานวิจัย เพื่อให้ได้มา ซึ่ง
ผลงานวิจัยที่มคี ุณภาพและเป็นประโยชน์
2.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการทาวิจัย
2.3.1 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ละทิง้ งานโดยไม่มเี หตุผลอันควร และส่งงาน ตามกา
หนดเวลา ไม่ทาผิดสัญญาข้อตกลงจนก่อให้เกิดความเสียหาย
2.3.2 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการจัดทารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพือ่ ให้ผล อัน
เกิดจากการวิจัยได้ถูกนาไปใช้ประโยชน์ตอ่ ไป
ข้อ 3. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทาวิจัย
นักวิจัยต้องมีพืน้ ฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทาวิจัยอย่างเพียงพอและมีความรูค้ วามชานาญหรือมี
ประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ทาวิจัย เพื่อนาไปสู่งานวิจัยที่มคี ุณภาพ และเพื่อป้องกันปัญหาการ
วิเคราะห์ การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย
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แนวทางปฏิบัติ
3.1 นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ ความชานาญหรือประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ทาวิจัยอย่าง เพียงพอ
เพื่อนาไปสู่งานวิจัยที่มคี ุณภาพ
3.2 นักวิจัยต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการนัน้ ๆ เพื่อป้องกัน ความ
เสียหายต่อวงการวิชาการ
ข้อ 4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าเป็นสิ่งที่มีชวี ิตหรือไม่มีชวี ิต
นักวิจัยต้องดาเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการทาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน สัตว์
พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตสานึกและปณิธานที่จะอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
แนวทางปฏิบัติ
4.1 การใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่างทดลอง ต้องทาในกรณีที่ไม่มที างเลือกอื่นเท่านั้น
4.2 นักวิจัยต้องดาเนินการวิจัยโดยมีจิตสานึกที่จะไม่ก่อความเสียหายต่อคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
4.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาและ สังคม
ข้อ 5. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ท่ใี ช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย
นักวิจัยต้องไม่คานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของเพื่อน
มนุษย์ ต้องถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยไม่
หลอกลวงหรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิสว่ นบุคคล
แนวทางปฏิบัติ
5.1 นักวิจัยต้องมีความเคารพในสิทธิของมนุษย์ที่ใช้ในการทดลองโดยต้องได้รับความยินยอม ก่อนทา
การวิจัย
5.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติตอ่ มนุษย์และสัตว์ที่ใช้ในการทดลองด้วยความเมตตา ไม่คานึงถึงแต่
ผลประโยชน์ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
5.3 นักวิจัยต้องดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์ และรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ ทดลอง
ข้อ 6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทาวิจัย
นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่าอคติส่วนตนหรือความลาเอียงทางวิชาการ อาจส่งผล
ให้มกี ารบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
6.1 นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ไม่ทางานวิจัยด้วยความเกรงใจ
6.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติงานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์และไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง
6.3 นักวิจัยต้องเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย โดยหวัง ผลประโยชน์
ส่วนตน หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อ่นื
ข้อ 7. นักวิจัยพึงนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ
คู่มือนักวิจัย
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นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกินความ
เป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ
แนวทางปฏิบัติ
7.1 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจัย
7.2 นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยคานึงถึงประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่เผยแพร่ ผลงานวิจัย
เกินความเป็นจริงโดยเห็นแก่ประโยชน์สว่ นตนเป็นที่ตั้ง
7.3 นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่ขยายผลข้อค้นพบโดยปราศจากการ ตรวจสอบ
ยืนยันในทางวิชาการ
ข้อ 8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น
นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟังความคิดเห็นและเหตุผล
ทางวิชาการของผู้อื่น และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง
แนวทางปฏิบัติ
8.1 นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจใน งานวิจัยกับ
เพื่อนร่วมงานและนักวิชาการอื่นๆ
8.2 นักวิจัยพึงยอมรับฟัง แก้ไขการทาวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามข้อแนะนาที่ดี เพื่อ สร้าง
ความรูท้ ี่ถูกต้องและสามารถนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้
ข้อ 9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
นักวิจัยมีจติ สานึกที่จะอุทิศกาลังสติปัญญาในการทาวิจัย เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อความ
เจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ
แนวทางปฏิบัติ
9.1 นักวิจัยพึงไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจัยด้วยความรอบคอบและทาการวิจัยด้วยจิตสานึกที่จะ อุทิศกา
ลังปัญญาของตนเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อความเจริญของสถาบันและ ประโยชน์สุขต่อสังคม
9.2 นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพื่อความเจริญของสังคม ไม่ทา การวิจัยที่
ขัดกับกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
9.3 นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นและอุทิศเวลา น้าใจ กระทาการ ส่งเสริม
พัฒนาความรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีส่วนสร้างสรรค์ความรูแ้ ก่ สังคมสืบไป
__________________________
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จริยธรรมการวิจัย (Research Ethics)
และมาตรฐานงานวิจัย และลักษณะโครงการวิจัย
โดย
ดร.ฉายสุรีย์ ศุภวิไล
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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จริยธรรมการวิจัย (Research Ethics) และมาตรฐานงานวิจัย
การท าวิจั ย จะมีป ระเด็ นที่ นั ก วิ จัย ทุ ก คนต้อ งตระหนั ก นอกเหนื อ จากจรรยาบรรณ
นักวิจัย คือ กฏ ระเบียบ และแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่จะทา หรือกาลังดาเนินการอยู่
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน และสัตว์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่ง สานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และผู้ให้ทุน ให้ความสาคัญเพราะเป็นมาตรฐานงานวิจัย
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน (มนุษย์) (Human Ethics) ไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ก็ตาม ต้องได้รับ
การก ากั บ ดู แ ล โดยคณะกรรมการ ได้ แ ก่ คณะกรรมการพิ จ ารณาการศึ ก ษาวิ จั ย ในคน
กระทรวงสาธารณสุข บางโรงพยาบาลหรือหน่วยงานทางสาธารณสุขจะมีคณะกรรมการที่ดูแล
เรื่องนี้อยู่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรามี คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์
(มี 3 ชุด) คณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์สวัสดิภาพและปูองกันภยันอันตรายในการวิจัยกับมนุษย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในกรณีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคนนี้ เป็นข้อกาหนดสาหรับทุก
แหล่ งทุนว่าจะต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการให้ดาเนินการได้ จึงจะได้รับทุน แต่ล ะ
คณะกรรมการจะมี แ นวทางการพิ จ าณาเพื่ อ พิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ์ ส วั ส ดิ ภ าพและปกปู อ งผู้ ถู ก วิ จั ย
(อาสาสมัครในโครงการ) ไม่ให้ได้รับอันตรายหรือเกิดอันตราย โดยอาศัยหลักจริยธรรมพื้นฐาน
ได้แก่ หลักการเคารพในบุคคล หลัก การให้คุณประโยชน์ และ หลักความยุติธรรม และหลั ก
ปฏิบัติสากล กรรมการจะชั่ งน้าหนักระหว่างความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้กับประโยชน์ท่ีจะได้รับ
ต้องมีความเสี่ยงน้อยที่สุด และได้รับประโยชน์มากที่สุด เพื่อความยุติธรรมแก่ผู้ถูกวิจัย ผู้วิจัย
ต้องชี้แจงให้ผู้ถูกวิจัยเข้าใจถึงขบวนการทาการวิจัยทั้งหมดที่จะกระทาต่ออาสาสมัคร สิทธิของ
เขา การดาเนินการต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าตัว บางกรณีอาจกระทาด้วยวาจา บางกรณี
จะต้องกระทาเป็นลายลักษณ์อักษร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทดลอง (Animal Ethics) ต้องได้รับการกากับดูแลให้มีการ
ดาเนินการให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทั้งที่กาหนดโดยสภาวิจัยแห่งชาติ และหลัก
ปฏิบัติสากล International Guiding Principles of Biomedical Research Involving Animals
ของ CIOMS เป็นแนวทางปฏิบัติ ผู้วิจัยจะต้องใช้สัตว์ในงานวิจัยอย่างเหมาะสม ตั้งแต่ การเลือก
ชนิดของสัตว์ อายุ เพศ และจานวน ที่จะให้ได้ผลการทดลองที่ใช้ได้ วิธีการปฏิบัติกับสัตว์ต้อง
เป็ นไปตามมาตรฐานสากล และสั ต ว์ได้ รับ การดูแ ลอย่า งดี ทรมานน้อ ยที่สุ ด การใช้สั ต ว์ใ น
งานวิ จั ย ต้ อ งใช้ เ ท่ า ที่ จ าเป็ น และเมื่ อ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ เ ท่ า นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ มี
คณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้ สั ต ว์ 2 ชุ ด ได้ แ ก่ คณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้
สัตว์ทดลอง คณะแพทยศาสตร์ และคณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์ ทดลอง คณะสัตว
แพทยศาสตร์
คู่มือนักวิจัย
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ หรือพันธุวิศวกรรม (Recombinant DNA
Technology, Biotechnology) ก็เช่นเดียวกัน จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน (Institutional Biosafety Committee – IBC) บางงานอาจ
ต้องขอรับการพิจารณาจะคณะกรรมการระดับชาติ ก่อนดาเนินการทดลอง เพื่อให้งานวิจัยมี
มาตรฐานงานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ เนื่องจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีใ นปั จุบั น ได้ มี ก ารนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้มีแพร่หลายมากขึ้ น
ประกอบกับความรู้ในระดับชีวโมเลกุลมีการพัฒนาไปอย่างมาก จึงทาให้เกิดมีการสร้างสาย
พันธุกรรมเลียนแบบสิ่งมีชีวติ ในธรรมชาติ หรือดัดแปลง ตัดต่อสายพันธุกรรมทั้งในพืชและสัตว์
ทาให้เกิดสารชีวภาพชนิดใหม่ๆ ที่อาจมีชีวิตหรือไม่ก็ตาม ซึ่งอาจเกิดอันตราย หรือก่อความ
เสี ย หายหรื อ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มได้ เพื่ อ เป็ น การเฝูา ระวั ง ปู อ งกั น และให้ แน่ ใจว่ า
recombinant DNA หรือ สารชีวภาพที่ส ร้างขึ้นมาถู ก นามาใช้ง านอย่างปลอดภั ย ทั้งต่ อ
ผู้ป ฏิ บั ติ ง าน ผู้ ถูก วิ จั ย ชุ ม ชน และสิ่ งแวดล้ อ ม ห้ อ งปฏิ บั ติก ารที่มี ค วามปลอดภั ย และการ
ดาเนินการวิจัยและทดลองได้อย่างเหมาะสม คณะกรรมการจะพิจารณาถึงอันตรายที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้จากทดลอง และนักวิจัยต้องมีวิธีบริหารจัดการไม่ให้เกิดอันตรายนั้น ในการขอทุน
ต่างประเทศ เช่น RO1 ของ NIH เรื่อง biosafety จะอยู่ในห้วข้อ selected agents จะต้อง
ดาเนินการทุกโครงการที่มีการทางานเกี่ยวข้องกับ recombinant DNA มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มี
คณะกรรมการที่ดูแลงานด้านนี้อยู่ 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการดาเนินงานเพื่อความปลอดภัยใน
การทางานด้านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพในระดับห้องปฏิบัติการ และภาคสนามของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะกรรมการดาเนินการเพื่อความปลอดภัยในการทางานด้านพันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ก าลั งจะมีระเบียบให้โครงการวิจัย ด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมั ยใหม่ หรือ พันธุ
วิศวกรรมที่ขอรับทุนสนับสนุนจาก วช.
เมื่อนักวิจัยจะต้องส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณา ควรศึกษาวิธีการดาเนินงาน
แบบฟอร์ ม ที่ ต้อ งใช้ข องแต่ล ะคณะกรรมการอย่ างละเอี ย ด หากสงสั ย สามารถติด ต่อ ตรงที่
ส านัก งานของคณะกรรมการนั้น ๆ กรรมการที่ ทาหน้ าที่ ใ นคณะกรรมการทั้ง หมดนี้มี หน้ า ที่
จะต้ อ งรั ก ษาความลั บ ของผู้ ถู ก วิ จั ย และโครงการวิ จั ย ทั้ ง หมดที่ ท าการพิ จ ารณา ถื อ เป็ น
จรรยาบรรณของกรรมการ
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ลักษณะโครงการวิจัย
1. มีการวิจัยเกี่ยวข้องกับคน/ศึกษาวิจัยในคน
1.1 ประเภทของอาสาสมัคร ผู้ปุวย หรือคนปกติ (เลือก 1 ใน 2)
1.2 ประเภทการวิจัย ทดลองยา หรือ วัคซีน หรือการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจจากคน
หรือ การเก็บข้อมูลแบบสอบถาม (สามารถเลือกได้มากกว่า 1)
1.3 สถานภาพโครงการ ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการจริยธรรมในคนแล้ว หรือ
ยังไม่ได้ผ่านการประเมิน หรือ อยู่ระหว่างขอรับการประเมิน (ที่หน่วยงาน....)
2. มีการใช้สัตว์ในการวิจัย
2.1 ชนิดของสัตว์ (Species, Strain) (อาจมีมากกว่า 1 มากที่สุด 3) จะมีให้เลือก
2.2 อายุและน้าหนัก, เพศ, และจานวน
2.3 แหล่งที่มาของสัตว์ เลือกตามชนิดของสัตว์ มี 4 ตัวเลือก ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อื่นๆ ..ระบุ
2.4 สถานภาพโครงการ ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์แล้ว
หรือ ยังไม่ได้ผ่านการประเมิน หรือ อยู่ระหว่างขอรับการประเมิน (ที่หน่วยงาน....)
3. มีการวิจัยเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชวี ภาพ (Biotechnology) มีการทา DNA Recombination
หรือ การทา cell fusion นอกวงศ์อนุกรมวิธาน (ข้าม family)
3.1 ทาในคน สัตว์ หรือ พืช หรือจุลินทรีย์
3.2 ประเภทการทดลอง (เลือก 1 ใน 4)
- ประเภทที่ 1 เป็นการวิจัยและทดลองที่ไม่มีอันตราย
- ประเภทที่ 2 เป็นการวิจัยและทดลองที่อาจเป็นอันตรายในระดับต่าต่อพนักงานใน
ห้องทดลอง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
- ประเภทที่ 3 เป็นการวิจัยและทดลองที่อาจมีอันตรายต่อนักวิจัย ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม หรือเกี่ยวกับการรักษาผู้ปุวยโดยการดัดแปลงพันธุกรรม และงานที่อาจ
มีอันตรายในระดับที่ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด
3.3 ระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่ใช้ในโครงการ (เลือก 1 ใน 3)
- ความปลอดภัยระดับที่1 (Biosafety Level 1 : BL1)
- ความปลอดภัยระดับที่2 (Biosafety Level 2 : BL2)
- ความปลอดภัยระดับที่3 (Biosafety Level 3 : BL3)
3.4 สถานภาพโครงการ ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการจริยธรรมในคนแล้ว หรือ ยัง
ไม่ได้ผ่านการประเมิน หรือ อยู่ระหว่างขอรับการประเมิน (ที่หน่วยงาน....)
4. เป็นการวิจัยสถาบัน เฉพาะเอกสารไม่เกี่ยวข้องกับคน
5. อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะ 1 – 4
คู่มือนักวิจัย
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ปฏิทินการสนับสนุนทุนวิจัย
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ปฏิทินการสนับสนุนทุนวิจัย
ลาดับ

หัวข้อทุน

1

ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุน่ ใหม่

สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย

กรกฎาคม –
กันยายน

ไม่จากัด

2

ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่
เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา
(วุฒิเมธีวิจัยสกว.)
ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธี
วิจัย สกว.)
ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก
ของ สกว.- NRC

สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย

พฤศจิกายน ธันวาคม

ไม่จากัด

สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย

พฤศจิกายน ธันวาคม
มกราคม และ
กรกฎาคม

ไม่จากัด

5

ทุนวิจัยพื้นฐานแบบ
กาหนดทิศทาง

สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย

ไม่ระบุ

6

ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย

ไม่ระบุ

7

ทุนพัฒนาศักยภาพในการ
ทางานวิจัยของอาจารย์รุ่น
ใหม่

ตุลาคม –
พฤศจิกายน

8

ทุนเพิ่มขีดความสามารถ
ด้านการวิจัยของอาจารย์
รุ่นกลางใน
สถาบันอุดมศึกษา

9

โครงการวิจัยเพื่อสร้าง
เสริมสุขภาพ

สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
ร่วมกับสานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
ร่วมกับสานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)

เน้นงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
สภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ และแก้ไข
ปัญหาประเทศ
เน้นการวิจัยที่สามารถตอบ
ปัญหา สร้างรูปแบบเสนอ
ทางเลือกหรือชี้นาการ
ปรับตัวของชุมชนท้องถิ่น
ได้
ไม่จากัด

10

ทุนอุดหนุนวิจัยประเภท
ทั่วไป

กุมภาพันธ์มีนาคม

11

ทุนอุดหนุนวิจัยประเภท
กาหนดเรือ่ ง

สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)
สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

3
4

คู่มือนักวิจัย

แหล่งทุน

ระยะเวลาเปิดรับ

สาขาวิชาที่ให้ทุน

พฤศจิกายน ธันวาคม

ไม่จากัด

ตลอดทั้งปี

สนับ สนุนโครงการที่มุ่งเน้น
ในการสร้างเสริมสุขภาพ ก่อ
ประโยชน์ตอ่ ชุมชนหรือ
ประชาชนอย่างชัดเจน มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
มีพื้นฐานขององค์ความรู้
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์หรือ
มนุษยศาสตร์
วิทยา ศาสตร์กายภาพและ
คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์
การแพทย์, วิทยาศาสตร์เคมี
และเภสัช, เกษตรศาสตร์

กุมภาพันธ์มีนาคม

เบอร์โทรศัพท์
โทร.0-2298-045575 ต่อ 120,
129,149, 198 ,
201

โทร.0-2298-0500
ต่อ1411

โทร. 0-2561-2445

โทร. 0-2561-2445
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ลาดับ

หัวข้อทุน

แหล่งทุน

ระยะเวลาเปิดรับ

12

ทุนอุดหนุนวิจัยประเภท
เร่งด่วน

สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

ตลอดทั้งปี โดยมี
ประกาศแจ้งเป็น
ระยะ

13

ทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมด้วย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

ตุลาคม-มกราคม

14

ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้
โครงการความร่วมมือ
ระหว่างไทย-อังกฤษ

สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

ตลอดทั้งปี

15

ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้
โครงการความร่วมมือ
ระหว่างไทย-นอรเวย์

สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

ตลอดทั้งปี

16

ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้
โครงการความร่วมมือ
ระหว่างไทย-เยอรมัน

สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

ตลอดทั้งปี

คู่มือนักวิจัย

สาขาวิชาที่ให้ทุน

เบอร์โทรศัพท์

และชีววิทยา,
วิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวิจัย, ปรัชญา,
นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์,
เศรษฐศาสตร์, สังคมวิทยา
การ วิจัยที่แก้ไขปัญหา
โทร. 0-2561-2445
สาคัญเร่งด่วนของประเทศ
หรือปัญหาอันคาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ และ
มีความจาเป็นต้องรีบ
ดาเนินการในทันที หรือรีบ
หาคาตอบหรือมาตรการ
ตลอดจนวิธีการต่างๆ เพื่อ
แก้ปัญหาดังกล่าว
อุตสาหกรรม การเกษตร
โทร. 0-2561-2445
การพลังงาน การแพทย์ การ
สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม การ
จัดการทรัพยากร การ
ปูองกันประเทศ ด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ทางวิทยาศาสตร์ทุก
โทร. 0-2561-2445
สาขาวิชา

Marine technology,
Energy technology,
Material engineering
(corrosion, polymers and
ceramics), Information
technology, Environmental
technology/ pollution
science, Geotechnical
sciences
Protestant theology,
Catholic theology, Law,
Economics and social
science, Psychlolgy,
Philosophy and
educational science,
Ancient civilizations,
Oriental civilizations,
Linguistics,literary studies
and folklore, Group A,
Linguistics,literary studies

โทร. 0-2561-2445

โทร. 0-2561-2445
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หัวข้อทุน

17

ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้
โครงการความร่วมมือ
ระหว่างไทย-ออสเตรีย

สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

ตลอดทั้งปี

18

ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้
โครงการความร่วมมือ
ระหว่างไทย-จีน

สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

ตลอดทั้งปี

19

ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้
โครงการความร่วมมือ
ระหว่างไทย-เกาหลี

สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

ตลอดทั้งปี

Biology, Energy,
Agriculture, Technology
Transfer Analysis System

โทร. 0-2561-2445

20

ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้
โครงการความร่วมมือ
ระหว่างไทย-สวีเดน

สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

ตลอดทั้งปี

Environment, Education
Energy, Agriculture,
Engineering

โทร. 0-2561-2445

21

ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้
โครงการ ความร่วมมือ
ระหว่างไทย-อิสราเอล

สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

ตลอดทั้งปี

โทร. 0-2561-2445

22

ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้
โครงการความร่วมมือ
ระหว่างไทย-อาเซียน

สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

ตลอดทั้งปี

Food Science and
Technology, Meteorology
and Geophysics,
Microelectronics and
Computers.
Materials Science and
Technology,
Biotechnology, NonConventional Energy
Research, Marine
Sciences, Science and
Technology Infrasrtucture
and Resource
Development.

คู่มือนักวิจัย

แหล่งทุน

ระยะเวลาเปิดรับ

สาขาวิชาที่ให้ทุน
and folklore, Group B,
History, Art, Ethnology,
History of naturay
sciences, medicine and
technology, Geoyraphy,
Theoretical medicine,
Practical medicine,
Biology, Agriculture and
horticulture, Veterinary
medicine, Forestry and
timber timber science,
Geo-sciences, Chemistry,
Physics, Mathematics,
Hydrology and water
management, General
engineering sciences
Agriculture, Architecture,
Biology, Chemistry,
Engineering, Material
Science, Medical Science,
Physics
ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา,
ธรณีวิทยา, เซรามิกส์,
เกษตรศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์

โทร. 0-2561-2445

โทร. 0-2561-2445

โทร. 0-2561-2445
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หัวข้อทุน
23 ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้
โครงการความร่วมมือ
ระหว่างไทย-ญี่ปุน (NRCTJSPS)

24

25

ทุนอุดหนุนการวิจัย
ประเภทโครงการความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ
(ไทย-ญี่ปุน) (ทาวิจัยใน
ประเทศไทยเท่านั้น)
ทุนวิจัยระยะยาวสาหรับ
นักวิจัยรุ่นเยาว์

แหล่งทุน
สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

ระยะเวลาเปิดรับ
กันยายนพฤศจิกายน

สาขาวิชาที่ให้ทุน
วิทยา ศาสตร์การแพทย์,
สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์,
วิศวกรรมศาสตร์,
วิทยาศาสตร์ทางทะเล, เภสัช
ศาสตร์, เคมีของผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติและ Ploymer
Science, ทันตแพทยศาสตร์,
วิทยาศาสตร์การประมง
ไม่จากัด

เบอร์โทรศัพท์
โทร. 0-2561-2445

สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

ตลอดทั้งปี

กันยายนธันวาคม

ไม่จากัด

โทร. 0-2561-2445

ตลอดทั้งปี

พฤติกรรมจริยธรรม,
พฤติกรรมประชาธิปไตย,
พฤติกรรม
สิ่งแวดล้อมและ
สาธารณประโยชน์,
พฤติกรรมสุขภาพกาย
พฤติกรรมสุขภาพจิตและ
การบริโภค,
Biomedical หรือ
Behavioral Sciences

โทร. 0-2561-2445

26

ทุนอุดหนุนการวิจัยและ
พัฒนาระบบพฤติกรรมไทย

27

ทุนการวิจัยจาก National
Institutes of Health (NIH)
แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา

สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)
สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)
สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

28

การเสนอผลงานประดิษฐ์
คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลงาน
ประดิษฐ์คิดค้นประจาปี

สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

พฤศจิกายน –
เมษายน

29

การเสนอรายงานวิจัยหรือ
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
เอกเพื่อขอรับรางวัลผลงาน
การวิจัยประจาปี

สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

ตุลาคม –
มกราคม

30

ทุนวิจัยสานักงานนโยบาย
และแผน สิ่งแวดล้อม

สานักงานนโยบาย
และแผน สิ่งแวดล้อม

ไม่แน่นอน

31

ทุนอุดหนุนภายใต้โครงการ
สนับสนุนนักวิจัยใหม่

สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.)

ตลอดทั้งปี

คู่มือนักวิจัย

มกราคมพฤษภาคม

โทร. 0-2561-2445

โทร. 0-2561-2445

โทร. 0-2561-2445

โทร. 0-2561-2445

ทางสานักงานจะประกาศ
หัวข้อเรื่องเป็นคราวๆไป
ทั้งนี้จะได้แก่เรื่องที่เกีย่ วกับ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

โทร.0-2270-1758,
0-279-7180-9 ต่อ
313
โทร.0-2564-7000
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หัวข้อทุน
32 ทุนพัฒนาวิชาชีพนักวิจัย
(Career Development
Awards)
33

34

35

ทุนส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจัยด้านการศึกษา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี
ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แหล่งทุน
สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.)
สถาบันส่งเสริมการ
สอน

ระยะเวลาเปิดรับ
ตลอดทั้งปี

สาขาวิชาที่ให้ทุน
สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

เบอร์โทรศัพท์
โทร.0-2564-7000

พฤษภาคม –
กรกฎาคม

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี

โทร.0-2392-4021
ต่อ 143,144,182

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม

โทร.0-2266-6609

ศึกษาวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการอนุรกั ษ์
พลังงานแก่ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการศึกษาหรือองค์กร
เอกชนที่ไม่มุ่งค้ากาไร
ศึกษาวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการอนุรกั ษ์
พลังงานแก่ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการศึกษาหรือองค์กร
เอกชนที่ไม่มุ่งค้ากาไร
เป็นการว่าจ้างทาการศึกษา
โครงการต่างๆ ที่เกีย่ วกับ
การจัดการสารอันตรายและ
กากของเสีย
เป็นการว่าจ้างทาการศึกษา
เพื่อจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ต่างๆ ที่เกีย่ วข้องกับการ
จัดการมลพิษ
ด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับด้าน
อุบัตเิ หตุ และสาธารณภัย
ซึ่งมีผลต่อสุขภาพของ
ประชาชน
สนับ สนุนการวิจัยเพื่อ
พัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้าน สาธารณสุขอันเกี่ยวกับ
อาหารและยา เครื่องสาอาง
วัตถุมีพิษ วัตถุออกฤทธิ์ต่อ
จิตและประสาท ยาเสพติดให้
โทษ เครื่องมือแพทย์และสาร
ระเหย
สาขาวิชาที่ให้ทุน

โทร.0-2612-1555

มูลนิธิโทเรเพื่อการ
สิงหาคม-ตุลาคม
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย
สานักงานนโยบายและ สิงหาคม-ตุลาคม
แผน พลังงาน (สนพ.)

36

ทุนโครงการศึกษา วิจัย
และพัฒนา

สานักงานนโยบายและ มกราคม เมษายน
แผน พลังงาน (สนพ.) กรกฎาคมและ
ตุลาคม

37

ทุนด้านการจัดการสาร
อันตรายและกากของเสีย

กรมควบคุมมลพิษ

ไม่แน่นอน

38

ทุนด้านการจัดการมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ

ไม่แน่นอน

39

ทุนวิจัยเกี่ยวกับอุบัตเิ หตุ
และสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ด้าน
อุบัตเิ หตุและสาธารณ
ภัย กรมการแพทย์

ตุลาคม –
ธันวาคม

40

ทุนวิจัยสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและ
ยา

สานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา

กุมภาพันธ์

ลาดับ

หัวข้อทุน

แหล่งทุน

คู่มือนักวิจัย

ระยะเวลาเปิดรับ

โทร.0-2612-1555

โทร.0-2619-2299
ต่อ 2340 โทร.02579-5269
โทร.0-2619-2299
ต่อ 2340 โทร.02579-5269
โทร.0-2245-0848,
0-2246-6926

โทร.0-2282-4855,
0-2282-6522, 02286-2569

เบอร์โทรศัพท์

หน้า 19
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การสนับสนุนทุนวิจัย
พัฒนาและวิศวกรรม

ศูนย์พันธุวศิ วกรรม
และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (BIOTEC)

ตลอดทั้งปี

42

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย
พัฒนาและวิศวกรรม

ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC)

ไม่ระบุ

43

ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ทางด้าน
นาโนเทคโนโลยี

ศูนย์นาโนเทคโนโลยี
แห่งชาติ(ศน.)

กาหนดเปิดรับ
ข้อเสนอโครงการ
ฉบับเต็ม

คู่มือนักวิจัย

ด้าน พันธุวศิ วกรรมและ
เทคโนโลยีชวี ภาพ ที่มี
ศักยภาพในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และ
สามารถส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาในภาคเกษตรและ/
หรือภาคอุตสาหกรรมได้
อุตสาหกรรม อาหารและ
การเกษตร, อุตสาหกรรม
การแพทย์และสาธารณสุข,
อุตสาหกรรมยานยนต์และ
การขนส่ง, อุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ ไมโครชิฟและ
อิเล็กทรอนิกส์,
อุตสาหกรรมพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม, อุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและเคมีภัณฑ์
หัวข้อในการวิจัยเป็นการ
พัฒนาเทคโนโลยีใน 3
เทคโนโลยีฐาน (1)
เทคโนโลยีการเคลือบระดับ
นาโน (Nano-Coating) เน้น
การวิจัยที่นาสมบัติพิเศษที่
เกิดขึ้นจากการใช้อนุภาค
เล็กขนาดนาโนเมตร และ/
หรือการใช้เทคนิคการเคลือบ
มาพัฒนาให้พื้นผิวของ
ผลิตภัณฑ์ที่ถูกเคลือบมี
สมบัติดียิ่งขึ้นและมีสมบัติ
เฉพาะทางที่หลากหลาย
(Multifunctional) (2)
เทคโนโลยีการห่อหุ้มระดับ
นาโน (Nano Encapsulation)
เน้นการวิจัยและพัฒนาสาร
ห่อหุ้มและระบบกักเก็บ
สารสาคัญเพื่อวัตถุประสงค์
ใน การเพิ่มความคงตัวของ
สารที่ถูกกักเก็บและสามารถ
ควบคุมการปลดปล่อยตาม
เวลา หรือตาแหน่งเปูาหมาย
ที่ต้องการได้ (3) เทคโนโลยี
การสังเคราะห์โครงสร้างนา
โนเชิงฟังก์ชัน (Functional
Nanostructure)เทคโนโลยีใน

โทร.0-2564-6700

โทร.0-2564-6900
ต่อ 2346 - 55

โทรศัพท์ 0 2564
7100 โทรสาร 0
2564 6985

หน้า 20

ลาดับ

44

หัวข้อทุน

ทุนวิจัยเพื่อสร้าง
Nanotechnology
Platform

คู่มือนักวิจัย

แหล่งทุน

ศูนย์นาโนเทคโนโลยี
แห่งชาติ(ศน.)

ระยะเวลาเปิดรับ

กาหนดเปิดรับ
ข้อเสนอโครงการ
ฉบับเต็ม

สาขาวิชาที่ให้ทุน
เบอร์โทรศัพท์
การออกแบบ สังเคราะห์
ดัดแปลง หรือประดิษฐ์
โครงสร้างในระดับนาโนเมตร
เพื่อทาให้วัสดุมีสมบัติพิเศษ
ทางกายภาพหรือเคมีตาม
ฟังก์ชันการใช้งาน และหัวข้อ
วิจัยต้องสอดคล้องกับ R&D
Agenda ของ แผนที่นาทาง
นาโนเทคโนโลยี
(Nanotechnology
Roadmap) ได้แก่ Drug
delivery system, Food
processing & storage,
Agricultural productivity
enhancement, Disease
screening, diagnosis &
Health Monitoring, Water
treatment & remediation,
Energy production,
conversion & storage,
Vector & pest detection /
control, Textile,
หัวข้อในการวิจัยเป็นการ
โทรศัพท์ 0 2564
พัฒนาเทคโนโลยีใน 3
7100 โทรสาร 0
เทคโนโลยีฐาน (1)
2564 6985
เทคโนโลยีการเคลือบระดับ
นาโน (Nano-Coating) เน้น
การวิจัยที่นาสมบัติพิเศษที่
เกิดขึ้นจากการใช้อนุภาค
เล็กขนาดนาโนเมตร และ/
หรือการใช้เทคนิคการเคลือบ
มาพัฒนาให้พื้นผิวของ
ผลิตภัณฑ์ที่ถูกเคลือบมี
สมบัติดียิ่งขึ้นและมีสมบัติ
เฉพาะทางที่หลากหลาย
(Multifunctional) (2)
เทคโนโลยีการห่อหุ้มระดับ
นาโน (Nano Encapsulation)
เน้นการวิจัยและพัฒนาสาร
ห่อหุ้มและระบบกักเก็บ
สารสาคัญเพื่อวัตถุประสงค์
ใน การเพิ่มความคงตัวของ
สารที่ถูกกักเก็บและสามารถ
ควบคุมการปลดปล่อยตาม

หน้า 21

ลาดับ

หัวข้อทุน

แหล่งทุน

ระยะเวลาเปิดรับ

45

ทุนอุดหนุนวิจัยบุหรี่และ
สุขภาพ

สถาบันควบคุมการ
บริโภคยาสูบ กรมการ
แพทย์

กันยายน-ตุลาคม

46

ทุนทบทวนสถานการณ์
และวิจัยหาองค์ความรู้เพื่อ
การปรับปรุงนโยบาย

สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.)

ตลอดทั้งปี

คู่มือนักวิจัย

สาขาวิชาที่ให้ทุน
เวลา หรือตาแหน่งเปูาหมาย
ที่ต้องการได้ (3) เทคโนโลยี
การสังเคราะห์โครงสร้างนา
โนเชิงฟังก์ชัน (Functional
Nanostructure) เทคโนโลยี
ในการออกแบบ สังเคราะห์
ดัดแปลง หรือประดิษฐ์
โครงสร้างในระดับนาโนเมตร
เพื่อทาให้วัสดุมีสมบัติพิเศษ
ทางกายภาพหรือเคมีตาม
ฟังก์ชันการใช้งานและหัว ข้อ
วิจัยต้องสอดคล้องกับ R&D
Agenda ของ แผนที่นาทาง
นาโนเทคโนโลยี
(Nanotechnology
Roadmap) ได้แก่ Drug
delivery
system, Food processing &
storage, Agricultural
productivity enhancement,
Disease screening,
diagnosis & Health
Monitoring, Water
treatment & remediation,
Energy production,
conversion & storage,
Vector & pest detection /
control, Textile
โครงการวิจัยเกี่ยวกับการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบของ
ประชาชน และผลกระทบต่อ
สุขภาพอันเนื่องจากบุหรี่
การจัดบริการหรือ
บริหารงานสาธารณสุขใน
ด้านต่างๆ ดังนี้ การพัฒนา
โครงสร้างระบบบริการ,
การเงินการคลังเพื่อสุขภาพ,
การพัฒนาคุณภาพบริการ,
การประเมินและส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ,
การส่งเสริมสุขภาพ, การ
กระจายอานาจเพื่อการ
พัฒนาการสาธารณสุข,
บทบาทของประชาชนและ
ประชาสังคมในด้านสุขภาพ,

เบอร์โทรศัพท์

โทร.0-2590-62634

โทร.0-2951-128493ต่อ 127

หน้า 22

ลาดับ

หัวข้อทุน

แหล่งทุน

ระยะเวลาเปิดรับ

47

ทุนอุดหนุนการวิจัย
ประเภททั่วไป

กรมวิชาการ

ปีละครั้ง

48

ทุนวิจัยคณะกรรมการวิจัย
การศึกษา การศาสนาและ
การวัฒนธรรมเป็นผู้
กาหนดเรือ่ ง

กรมวิชาการ

ตุลาคม-ธันวาคม

คู่มือนักวิจัย

สาขาวิชาที่ให้ทุน
การสร้างสิ่งแวดล้อมที่
ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี,
การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
กลุ่มข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญ
ต่อการปฏิรูประบบสาธารณ
สุข, การพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของกลุ่มประชากรที่สาคัญ
การศึกษา การศาสนา และ
การวัฒนธรรม
(1) ค่านิยมและพฤติกรรมที่
เบี่ยงเบนทางสังคมของเด็ก
เยาวชน และประชาชน ใน
กลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มที่เป็น
ปัญหาของสังคมให้อยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข (2)
รูปแบบการประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรมไทยและการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
และสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างชาติ (3) ปัจจัย
สภาพแวดล้อม และ
กระบวนการที่ส่งผลต่อ
การศึกษาต่อ และการขยาย
โอกาสทางการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา (4) คุณธรรม
จริยธรรม
ในเรื่องที่จาเป็นต่อการดารง
ตนในสังคมของเด็ก เยาวชน
ข้าราชการ และประชาชน
ทั่วไป (5) การดาเนินการ
และผลกระทบทีเ่ กิดจากการ
จัดสอบเทียบความรู้ให้กบั
เด็กนอกระบบ โรงเรียน และ
การจัดการศึกษาให้กับเด็ก
เก่งพิเศษในระบบนอก
โรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์

โทร.0-2282-1816,
0-2282-9862 ต่อ
713, 707, 703
โทร.0-2282-1816,
0-2282-9862 ต่อ
713, 707, 703

หน้า 23

ลาดับ
หัวข้อทุน
49 ทุนวิจัยคณะกรรมการวิจัย
การศึกษา การศาสนาและ
การวัฒนธรรมผู้วจิ ัยเป็นผู้
กาหนดเรือ่ งเอง

แหล่งทุน
กรมวิชาการ

ระยะเวลาเปิดรับ
ตุลาคม-ธันวาคม

50

ทุนวิจัยสานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ

สานักงาน
คณะกรรมการ

กรกฎาคม

51

ทุนสนับสนุนการศึกษา
ค้นคว้า วิจัย

มูลนิธิ 50 ปี ธนาคาร
แห่งประเทศไทย

ไม่ระบุ

52

ทุนส่งเสริม สนับสนุน
งานวิจัย และสร้างนักวิจัย
และนักวิจัยรุ่นใหม่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิริน
ธร (องค์การมหาชน)

ไม่ระบุ

53

ทุนอุดหนุนการวิจัย
ประเภททั่วไป

กรมการศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม

ตุลาคม

คู่มือนักวิจัย

สาขาวิชาที่ให้ทุน
(1) ด้านการส่งเสริมให้ทา
วิจัยพัฒนาสมรรถภาพ
องค์กรและบุคลากรการวิจัย
(2) ด้านการส่งเสริม
เผยแพร่และประยุกต์ใช้
งานวิจัย (3) ด้านการศึกษา
ที่เป็นพื้นฐานการดารงชีวติ
หรือที่เกี่ยวกับการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษา และ
ระดับมัธยมศึกษา (4) ด้าน
อาชีวศึกษาและเทคโนโลยี
(5) ด้านการฝึกหัดครูและ
พัฒนาชุมชน (6) ด้าน
การศึกษานอกโรงเรียนและ
การศึกษาพิเศษ (7) ด้าน
การส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษา (8) ด้านศาสนา
ศิลป และวัฒนธรรม (9)
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมและพลานามัย
การ คุ้มครองมรดก
วัฒนธรรมในชุมชนด้าน
ศิลปะการแสดง, ด้านงาน
ช่างฝีมือพื้นบ้าน, ด้าน
ประเพณีและพิธีกรรมและ
ภูมิปัญญาด้านอาหารการกิน
, การคุ้มครองมรดก
วัฒนธรรมในชุมชน
ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม
และการเมือง, ด้านการเงิน

เบอร์โทรศัพท์
โทร.0-2282-1816,
0-2282-9862 ต่อ
713, 707, 703

พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
สังคมวัฒนธรรม และ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ การ
เผยแพร่ขยายผล และใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม
การศึกษาและการศาสนา

โทร.0-2880-9429
ต่อ 3314-5

โทร.0-2248-5852 3

โทร.0-2283-5012

โทร.0-2422-87718799, 0-24228800-8818

หน้า 24

ขอทุนสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินประจาปี /
งบประมาณอุดหนุนทุนสนับสนุนนักวิจยั รุ่นใหม่

คู่มือนักวิจัย

หน้า 25

ขอทุนสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินประจาปี/งบประมาณอุดหนุนทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ในขั้นตอนการเสนอทุกครั้งต้องแนบเอกสาร ดังนี้
หนังสือบันทึกข้อความจากส่วนงานที่อาจารย์/นักวิจัยสังกัด (ผ่านงานวิจัยของส่วนงาน) พร้อมแนบเอกสารข้อเสนอโครงการตามกาหนดเวลาที่
ศูนย์ฯ
ได้ประกาศให้ทราบ (ตามปฏิทินที่แนบในเอกสารแนบประกอบ)
ปฏิทนิ การจัดทาข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอรับงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ...........
ระยะเวลา

กิจกรรม

กรกฎาคม …

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย

ศูนย์บริหารงานวิจัย

สิงหาคม …

ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ให้แก่
มหาวิทยาลัย

คณะ/สถาบัน

หนังสือนาส่งและ ว-1 ด, ว-1 ช,
บช-3

ศูนย์บริหารงานวิจัย

NRPM และข้อเสนอโครงการ

ศูนย์ฯ ตรวจสอบและคัดแยกข้อเสนอโครงการตามสาขาวิชา พร้อมทั้งจัดทาบัญชี
รายชื่อและเอกสารการให้คะแนน

ศูนย์บริหารงานวิจัย

หนังสือจากศูนย์ฯ ถึงกรรมการ
พร้อมข้อเสนอโครงการ และ นท1 ชนท-1 ด

ศูนย์บริหารงานวิจัยส่งข้อเสนอโครงการและเอก สารการให้คะแนน
ตามสาขาวิชา)

คณะกรรมการส่งเสริม
และประสานงานวิจัยฯ

คะแนนข้อเสนอโครงการ

กรรรมการฯ พิจารณาข้อเสนอโครงการ และส่งคะแนนให้ศูนย์บริหารงานวิจัย

ศูนย์บริหารงานวิจัย

บช-3

ศูนย์ฯ จัดลาดับความสาคัญตามเกณฑ์ของคณะกรรมการฯ

กันยายน …

กันยายน …

กันยายน …
ตุลาคม …

คู่มือนักวิจัย

ตรวจสอบข้อเสนอฯ ในระบบ
NRPM และคัดแยกข้อเสนอ
โครงการ (ตามสาขาวิชา)
ส่งข้อเสนอโครงการและเอกสารที่
เกี่ยวข้องให้กรรมการส่งเสริมและ
ประสานงานวิจัยฯ
กรรมการฯ ส่งคะแนนพร้อม
ข้อเสนอแนะ
จัดเรียงลาดับความสาคัญ
(priority)

หน่วยงานรับผิดชอบ

เอกสาร/ระบบ ที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อความจาก
ศูนย์
บริหารงานวิจัย

หมายเหตุ
ศูนย์บริหารงานวิจัยแจ้งรายละเอียดการจัดทาข้อเสนอโครงการ พร้อมนาส่งเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องให้แก่คณะ/สถาบัน
คณาจารย์/นักวิจัยจัดทาข้อเสนอฯ ผ่านระบบ NRPM พร้อมจัดส่ง ว-1ด หรือ ว-1ช
และ ว-1สค ให้มหาวิทยาลัย (สาขาวิทย์-เทคโน 8 ชุด, สาขาวิทย์-สุขภาพ 9 ชุด
และ สาขาสังคมฯ 12 ชุด )
หมายเหตุ : ในจานวนดังกล่าวหัวหน้าโครงการต้องลงนามในต้นฉบับ 1 ชุด
เพื่อส่งให้ วช.

(แยก
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ระยะเวลา

ตุลาคม …

ตุลาคม …
ตุลาคม …

ตุลาคม …

ตุลาคม …

พฤศจิกายน..

คู่มือนักวิจัย

กิจกรรม
พิจารณาการจัดเรียงลาดับ
ความสาคัญ (priority) และ
ปรับแก้ไข (ประชุมกลุ่มย่อยก่อน
แล้วประชุมรวม)
ส่งข้อเสนอโครงการที่ต้องปรับแก้
ให้คณะ/สถาบัน
กาหนดส่งข้อเสนอโครงการ (ที่
แก้ไขแล้ว)
คณาจารย์/นักวิจัยปรับปรุงข้อมูล
ในระบบ NRPM
ตรวจสอบข้อมูล และปรับแก้ไข
ข้อมูลในระบบ NRPM
กาหนดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
ให้แก่ วช. ผ่านระบบ NRPM
พร้อมต้นฉบับ 1 ชุด
ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยทั้งหมด
ให้แก่
กองแผนงานเพือ่ จัดทา
งบประมาณแผ่นดิน
วช. ส่งคืนข้อมูลที่ต้องปรับแก้หรือ
ต้องกรอกเพิ่มเติม ผ่านระบบ
NRPM
กาหนดส่งข้อมูล (ที่ปรับแก้) ให้
วช.

หน่วยงานรับผิดชอบ

เอกสาร/ระบบ ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

คณะกรรมการฯ (กลุ่ม
ย่อยประจาสาขา และ
กลุ่มใหญ่)

- คะแนน ฯ
- บช-3

ศูนย์บริหารงานวิจัย

บันทึกข้อความจากศูนย์ฯ

ศูนย์ฯ ส่งข้อเสนอโครงการให้คณะ/สถาบัน เพือ่ ให้นักวิจัยแก้ไข/ปรับลดงบประมาณ
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการฯ

คณะ/สถาบัน

หนังสือนาส่งพร้อมว-1 ด,ว-1 ช

คณะ/สถาบัน นาส่งข้อเสนอโครงการที่แก้ไขแล้วให้แก่มหาวิทยาลัย

คณะ/สถาบัน

ระบบ NRPM

คณะ/สถาบัน แก้ไขข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัยในระบบ NRPM ส่งให้แก่
บริหารงานวิจัย

ศูนย์บริหารงานวิจัย

ระบบ NRPM

ศูนย์บริหารงานวิจัยตรวจสอบข้อมูล และปรับแก้ไขข้อมูลในระบบ NRPM

ศูนย์บริหารงานวิจัย

ระบบ NRPM

ศูนย์บริหารงานวิจัยนาส่งข้อมูลข้อเสนอโครงการทั้งหมดให้แก่ วช. ผ่านระบบ
NRPM

ศูนย์บริหารงานวิจัย

ข้อเสนอโครงการที่จัดลาดับแล้ว

ศูนย์บริหารงานวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยทั้งหมดให้แก่ กองแผนงาน
จัดทางบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2552

วช.

ระบบ NRPM

วช. ตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อมูลในระบบ NRPM หากไม่สมบูรณ์ วช. จะ
ส่งคืนให้ มช. แก้ไข

ศูนย์บริหารงานวิจัย

ระบบ NRPM

ศูนย์บริหารงานวิจัยนาส่งข้อมูล (ที่ปรับแก้)ให้ วช.

พิจารณาการจัดเรียงลาดับความสาคัญ (priority)
(ประชุมคณะกรรมการฯ)

ศูนย์

เพื่อ
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ปฏิทินการจัดทาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน
นักวิจัยรุ่นใหม่ ประจาปี พ.ศ.........

คู่มือนักวิจัย
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ปฏิทินการจัดทาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจาปี พ.ศ.........
ระยะเวลา
สิงหาคม –
กันยายน
.....
15
กันยายน
........
20 – 22
กันยายน
......
25
กันยายน
........
10 ตุลาคม
........
10 - 15
ตุลาคม
.......
1
พฤศจิกายน
.......

คู่มือนักวิจัย

กิจกรรม
ประกาศรับสมัครทุนนักวิจัย
รุ่นใหม่
ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
ให้แก่มหาวิทยาลัย

หน่วยงานรับผิดชอบ เอกสาร/ระบบทีเ่ กี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ศูนย์บริหารงานวิจัย ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องรับ ศูนย์บริหารงานวิจัยแจ้งรายละเอียดการขอรับทุน ฯ ไปยัง คณะ /
สมัครทุนพัฒนานักวิจัยรุ่น
สถาบัน / สานัก
ใหม่
คณะ/สถาบัน
หนังสือนาส่งและข้อเสนอ
คณะ/สถาบันส่งเอกสารมายังมหาวิทยาลัยโครงการละ 11 ชุด
โครงการวิจัย ฯ

ตรวจสอบข้อเสนอโครงการ
ฯ และคัดแยกข้อเสนอ
โครงการ (ตามสาขาวิชา)
ส่งข้อเสนอโครงการและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องให้
คณะกรรมการวิจัย
กรรมการส่งคะแนนพร้อม
ข้อเสนอแนะ
จัดเรียงลาดับความสาคัญ
(Priority)

ศูนย์บริหารงานวิจัย

ข้อเสนอโครงการวิจัย ฯ

ศูนย์ฯ ตรวจสอบและคัดแยกข้อเสนอโครงการตามสาขาวิชา พร้อมทัง้
จัดทาบัญชีรายชื่อและเอกสารการให้คะแนน

ศูนย์บริหารงานวิจัย

ศูนย์ฯ ส่งข้อเสนอโครงการและเอกสารการให้คะแนน (แยกตาม
สาขาวิชา)

คณะกรรมการ ฯ

หนังสือจากศูนย์ ฯ ถึง
กรรมการพร้อมข้อเสนอ
โครงการ
คะแนนข้อเสนอโครงการ

ศูนย์บริหารงานวิจัย

คะแนน

ประกาศผลผู้ได้รับทุน

ศูนย์บริหารงานวิจัย

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง
โครงการวิจัยทีไ่ ด้รับทุน
พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

กรรมการฯพิจารณาข้อเสนอโครงการและส่งคะแนนให้ศนู ย์บริหาร
งานวิจัย
ศูนย์ฯจัดลาดับความสาคัญตามเกณฑ์ของคณะกรรมการ

ศูนย์ ฯแจ้งเรื่องไปยังคณะ/สถาบัน
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25
มอบทุนในงานวันวิชาการมช. ศูนย์บริหารงานวิจัย
พฤศจิกายน
.....
ธันวาคม
ทาสัญญารับทุน
ศูนย์บริหารงานวิจัย
......
มกราคม
เบิกเงินสนับสนุนงวดที่1
ศูนย์บริหารงานวิจัย
......

คู่มือนักวิจัย

มอบในงานวันวิชาการมช.

สัญญารับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่

คณะ/สถาบันส่งสัญญามายังมหาวิทยาลัย

เอกสารการเบิกเงิน

หัวหน้าโครงการทาเรื่องเบิกเงิน
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งบประมาณสนับสนุนการวิจัย

คู่มือนักวิจัย

งบประมาณสนับสนุนการวิจัย
แหล่งทุน

ภายในมหาวิทยาลัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย
รวมทั้งสิ้น

คู่มือนักวิจัย

2551
2552
2553
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
478
117.1
589
125.0
445
86.2
753
850.0
910
830.3 1,037
990.4
1,231
967.1 1,499
955.3 1,482
1,076.6
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ขั้นตอนการเสนองานบริหารงานวิจัย
โดย
นายอาชญาสิทธิ์ รักญาติสกุล
ศูนย์บริหารงานวิจัย
สานักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คู่มือนักวิจัย
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ขั้นตอนการเสนองานบริหารงานวิจัย
การดาเนินการเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิจัยและบริการวิชาการของศูนย์บริหารงานวิจัย มีขั้นตอนในการ
นาเสนอตามแผนผังการดาเนินการ ดังนี้
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน : งบประมาณที่ได้จากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
แหล่งทุน*

ส่วนงานบริหารงานวิจัย ศูนย์
บริหารงานวิจัย

คณะ/สถาบัน/สานัก/ส่วนงานอื่น
เจ้าหน้าที่บริหาร
อาจารย์/นักวิจัย
งานวิจัยระดับคณะฯ

กรณีไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัย

ประกาศ
ประชาสัมพันธ์
ทุน

ส่วนงานคลัง
คณะฯ

ส่วนงานคลัง
มหาวิทยาลัย

เริ่มต้น
กรณีผ่าน
มหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์
ทุน

เสนอโครงการ
เพื่อขอรับทุน

ประชาสัมพันธ์
ทุน

กรณีไม่ผ่าน

พิจารณา
โครงการเพื่อทา
สัญญารับ
หน่วยงานผู้รับ

นาเสนอโครงการ
เพื่อขอรับทุน

เสนออธิการบดี/รองอธิการบดี
เพื่อลงนามในเอกสารข้อเสนอ
โครงการ/นาส่งข้อเสนอโครงการ

กรณีผ่านมหาวิทยาลัย

กรณีที่ต้องมอบอานาจจาก

กรณีไม่
มอบอานาจ
จาก
มหาวิทยาลัย
กรณีไม่
มอบอานาจ
จาก
มหาวิทยาลัย

เสนออธิการบดีเพื่อลง
นามในหนังสือมอบ
อานาจและส่งคืนคณะฯ

เตรียมหนังสือมอบ
อานาจจากมหาวิทยาลัย
เพื่อลงนามในสัญญา

นาเสนอหนังสือมอบ
อานาจจากมหาวิทยาลัย
กรณีที่ต้องมอบอานาจจากมหาวิทยาลัย
ลงนามในสัญญา

บันทึ
เสนออธิการบดีเพื่อลงนามใน
สัญญารับทุนและนาส่ง
สัญญาคืนแหล่งทุนและแจ้ง
คณะฯ

ตรวจสอ

บันทึกข้อมูล
งานวิจัยในระบบ
CMUMIS *

บันทึ

อนุมัติวงเงินตาม
สัญญาโครงการ

จ่ายเงินตามงวด
เงินในสัญญา
โครงการ

ดาเนินการเรื่องการโอนเงิน
สนับสนุนตามงวดเงินสัญญา
โครงการวิจัย(ดาเนินการเบิกจ่าย
กับกองคลัง)
ดาเนินการหักเงินสมทบเข้า
กองทุนสนับสนุนงานวิจัย ฯ
มช.**

กรณีไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัย
กรณีผ่าน
มหาวิทยาลัย
นาเสนอเพื่อขอเบิก
จ่ายเงินกับมหาวิทยาลัย

แจ้งคณะ/สถาบันเรื่องการ
โอนเงินสนับสนุนตามงวด
เงินสัญญาโครงการวิจัย
นาเงินสมทบเข้า
กองทุนสนับสนุน
งานวิจัย ฯ มช.

เบิกจ่ายเงิน
สนับสนุนให้
นักวิจัย

กรณีถึงงวดหักเงินสมทบฯ

ดาเนินการเบิกจ่าย
ให้คณะ/สถาบัน
ของอาจารย์/
นักวิจัย

ส่งใบเสร็จรับเงิน
คืนแหล่งทุน
นาเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขอ
นาส่งรายงานไปยังแหล่งทุน

คู่มือนักวิจัย

นาเสนอเรื่องเพื่อขอส่ง
รายงาน

เก็บเอกสารสาคัญทาบัญชี/
รายงานการเงิน/รายงาน
ความก้าวหน้า/รายงาน
ฉบับสมบูรณ์

ออก
ใบเสร็จรับเงิน
ให้แก่แหล่งทุน
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การเสนอข้อเสนอโครงการ ในขั้นตอนการเสนอทุกครั้งต้องแนบเอกสาร ดังนี้
1. หนังสือบันทึกข้อความจากส่วนงานที่อาจารย์/นักวิจัยสังกัด (ผ่านงานวิจัยของส่วน
งาน) พร้อมแนบรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยด้วย
2. แนบหนังสือรับรองการปฏิบัติงานของหัวหน้าโครงการต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน
การเสนอโครงการสัญญาจ้าง สัญญารับทุน หรือหนังสือมอบอานาจ สาหรับการวิจัยและ/หรือ
การให้บริการวิชาการ (vat form) ตามเอกสารแนบประกอบ (ต้องให้หัวหน้ าโครงการลงนาม
รับรองใน
vat form)
โดยแบบฟอร์มหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน ฯ สามารถ download ได้ท่ีเว็บไซด์ของ
ศูนย์ฯ
ในหัวข้อเอกสารดาวน์โหลด “แบบฟอร์มหนังสือมอบอานาจ และหนังสือรับรองใน
การเสนอโครงการ” ซึ่งใน vat form หัวหน้าโครงการต้องกรอกรายละเอียดด้วยโดยเฉพาะ
ข้ อ 2. การน าเงิ น สมทบกองทุ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนงานวิจัย พ.ศ. 2544
ข้อ 5.3 (ตาม
เอกสารแนบประกอบ) ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ ดังนี้
2.1
ร้อยละ 3 ของงบประมาณโครงการ (ไม่รวมครุภัณฑ์) (3%x.….…...
บาท)
เป็นเงิน.…...บาท
2.2 ร้อยละ 30 ของค่าบริหารโครงการ (30% x ………………... บาท) เป็นเงิน………
บาท
ในกรณีไม่มีข้อ 2.1 หรือ 2.2
2.3
ร้อยละ 3 ของค่าตอบแทนนักวิจัย มช. (3% x ……………….. บาท) เป็น
เงิน…….บาท
2.4
ร้อยละ 2.5 ของค่าเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่สถาบัน
(เงินงวดพิเศษ ก)เป็นเงิน………...……................บาท
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการบริหารเงินทุน
วิจัย
จากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พ.ศ. 2544
(ตามเอกสารแนบประกอบ)
2.5
ขอทาความตกลงกับมหาวิทยาลัยในการนาเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ดังนี้
2.6 ไม่สามารถสมทบเข้ากองทุน ฯ เนื่องจากผู้สนับสนุนทุนวิจัยมีระเบียบและขอ
ยกเว้น
(ให้แนบหนังสือยืนยันจากแหล่งทุนด้วย)
โดยการกรอกเงินสมทบเข้ากองทุนฯ จะต้องเป็นไปตามระเบียบ/ประกาศ ดังนี้
คู่มือนักวิจัย
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1) ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนงานวิจัย พ.ศ. 2544 (ตาม
เอกสารแนบประกอบ) (ระบุถงึ ที่มาของเงินกองทุนสนับสนุนงานวิจัยฯ)
2) ประกาศ มช. เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหารและจัดงานเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากแหล่ง
ทุนภายนอก ฉบับที่ 2 ประกาศ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2545 (ตามเอกสารแนบ
ประกอบ) (กล่าวถึงเกณฑ์การหักเงินสมทบเข้ากองทุนฯ)
3) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการบริหารเงินทุนวิจัยจาก
สานัก งานกองทุนสนับ สนุนการวิจัย (สกว.) พ.ศ. 2544 (ตามเอกสารแนบ
ประกอบ) (จะใช้ป ระกาศฉบั บ นี้ควบคู่กั บ ระเบียบมหาวิทยาลั ย เชีย งใหม่ ว่าด้วย
กองทุนสนับสนุนงานวิจัย พ.ศ. 2544 เฉพาะทุนจาก สกว.)
ซึ่งทุน สกว. จะมีการระบุเงินงวดพิเศษ ก ไว้ โดยจะคิด 25% จากเงินที่จัดสรรให้เป็น
เงินงวดพิเศษ ก (ต้องดูในสัญญารับทุน)
ตัวอย่าง การคิดงบประมาณโครงการวิจัย และเงินสมทบเข้ากองทุนสนับสนุนงานวิจัย ฯ

รายการงบประมาณ
- ค่าจ้าง
- ค่าตอบแทนบุคลากรในมหาวิทยาลัย (รวมไม่เกิน
20%)
- ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย (นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)
- ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับ
การดาเนินงาน
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุน
(ครุภัณฑ์เท่านั้น ไม่รวมสิ่งก่อสร้าง) รวมไม่เกิน
30%
- ค่าบริหารโครงการ (Overhead) ไม่ต่ากว่า 10 %
รวม

ปี .........
สัดส่วน(%) จานวนเงินรวม (บาท)
A
B
C

D

100%

E
F

ในกรณีท่ีมีการตั้งค่าบริหารโครงการวิจัย (Overhead) ไม่ต่ากว่าร้อยละ 10 ของงบ
วิจัยทั้งโครงการ ไม่นับรวมค่าครุภัณฑ์โครงการ (ถ้ามี) โดยให้นาร้อยละ 30 ของค่าบริหาร
โครงการ (Overhead) เข้ า กองทุ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย ฯ ร้ อ ยละ 70 ของค่ า บริ ห ารโครงการ

คู่มือนักวิจัย
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(Overhead) ให้เป็น
งบเงินรายได้ของส่วนงานต้นสังกัด ให้หัวหน้าโครงการนาเงินสมทบ
เข้ากองทุนโดยตรงในแบบฟอร์ม vat formฯ
ข้อ 2.2 ร้อยละ 30 ของค่าบริหารโครงการ (30% x ………E……... บาท) เป็น
เงิน………บาท
ในกรณีท่ีมีไม่มีการตั้งค่าบริหารโครงการ(overhead) ไว้ ให้หัวหน้าโครงการนาเงิน
สมทบเข้ากองทุนโดยตรงในแบบฟอร์ม vat form ฯ
2.1 ร้อยละ 3 ของงบประมาณโครงการ (ไม่รวมครุภัณฑ์) (3% x…......…F-D….......
บาท)
เป็นเงิน.….......บาท
หมายเหตุ :
- ในกรณีของงบวิจัยจาก สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ระบุเงินงวดพิเศษ ก.
ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ในฐานะเป็ น สถาบั น ผู้ รั บ ทุ น ให้ น าเงิ น งวดพิ เ ศษ ก. ที่ ไ ด้ รั บ ในส่ ว นของ
หน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย (2.5%) โดยที่ไม่รวมค่าครุภัณฑ์และค่าใช้จ่ายอื่น เข้ากองทุน
สนับสนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ในกรณีข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกหรือ
เป็นที่ปรึกษา และได้รับค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียว ให้จ่ายเงินร้อยละ 3 ของค่าตอบแทนนั้น
เข้ากองทุนสนับสนุนงานวิจัยฯ
- หากแหล่งทุนภายนอกใดมีเงื่อนไขพิเศษที่ไม่สามารถปฏิบัติตามตามข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น ให้ถือ
ปฏิบัติตามข้อกาหนด ระเบียบ หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องของแหล่งทุนภายนอกนั้น ๆ หรือ
ทาความตกลงกับมหาวิทยาลัยเป็นกรณีไป
- ในกรณี ง บประมาณของโครงการไม่ เ ป็ น ไปตามข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง ข้ า งต้ น ให้ ท าความตกลงกั บ
มหาวิทยาลัย เป็นกรณีไป) 2.6 จานวนเงินที่ต้องจัดสรรให้แก่ส่วนงานต้นสังกัดกรณีนักวิจัยมา
จากหลายสังกัด ให้แบ่งตามสัดส่วนการทางาน หรือทาความตกลงกันเป็นกรณีไป

การเสนอหนังสือมอบอานาจ/สัญญาโครงการ ในขั้นตอนการเสนอทุกครั้งต้องแนบเอกสาร ดังนี้
1. หนังสือบันทึกข้อความจากส่วนงานที่อาจารย์/นักวิจัยสังกัด (ผ่านงานวิจัยของส่วนงาน)
พร้อมแนบรายละเอียดโครงการวิจัยด้วย
2. แนบหนังสือรับรองการปฏิบัติงานของหัวหน้าโครงการต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการ
เสนอโครงการสัญ ญาจ้ า ง สัญ ญารับ ทุ น หรือ หนั ง สือ มอบอ านาจ สาหรับ การวิจั ย และ/หรือ การ
ให้บริการวิชาการ (vat form)
ตามเอกสารแนบประกอบ (ต้องให้หัวหน้าโครงการลงนามรับรองใน
vat form)
3. เตรียมหนังสือมอบอานาจ จานวน 3 ฉบับ (ครุฑ 1 ฉบับ , สาเนา 2 ฉบับ) ซึ่งหัวหน้า
โครงการ (ในฐานะผู้รับมอบอานาจ) และพยานลงนามมาเรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารแนบประกอบ)

คู่มือนักวิจัย
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การเสนอขอรับการสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศ
ในขั้นตอนการเสนอทุกครั้งต้องแนบเอกสาร โดยมีขั้นตอนตามแผนผัง ดังนี้
1. หนังสือบันทึกข้อความจากส่วนงานที่อาจารย์/นักวิจัยสังกัด (ผ่านงานวิจัยของส่วนงาน)
พร้อมแนบเอกสารประกอบ
2. แนบแบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ฯ (ตามเอกสารแนบ
ประกอบ)
ผังขั้นตอนการสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิชาการ : งบประมาณจากเงินกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ฯ
ส่วนงานบริหารงานวิจัย ศูนย์
บริหารงานวิจัย

คณะ/สถาบัน/สานัก/ส่วนงานอื่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย
อาจารย์/นักวิจัย
ระดับคณะฯ

ส่วนงานคลังมหาวิทยาลัย

เริ่มต้น
ประกาศประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครขอรับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการตีพมิ พ์ ฯ
(ตามระเบียบ *)

ลงทะเบียนรับเอกสาร/
บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล
การขอรับการสนับสนุนค่า
ตีพิมพ์ ฯ

แจ้งประชาสัมพันธ์

ส่งเอกสารหลักฐาน
การขอรับการสนับสนุน
(ตามแบบฟอร์ม**)

นาเสนอคณบดี/รองคณบดี
ที่รับผิดชอบด้านงานวิจัย
เพื่อ รับรอง

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาม
เกณฑ์ (ความถูกต้อง/ครบถ้วน)

กรณีเอกสารไม่
ครบถ้วน

แจ้งขอแก้ไขเอกสาร
หลักฐาน/ขอเพิ่มเติม

ส่งเอกสารหลักฐานที่
แก้ไข/เพิ่มเติม

นาเสนอผู้อานวยการศูนย์บริหาร
งานวิจัยเพื่อตรวจสอบ
บันทึกข้อมูลงานวิจัยใน
ระบบ CMUMIS *
นาเสนอท่านอธิการบดี (ผ่านรอง
อธิการบดีฝุายวิจัยฯ )เพื่อลงนามใน
ประกาศการสนับสนุนค่าตีพมิ พ์ ฯ

แจ้งการอนุมัติเงินสนับสนุน
ค่าตีพิมพ์ ฯ

ส่งหลักฐานให้กองคลังเพื่อ
เบิกจ่ายเงินสนับสนุนให้
นักวิจัย

คู่มือนักวิจัย

แจ้งนักวิจัยเพื่อขอลง
นามในใบเสร็จรับเงินและ
แนบบัญชีธนาคาร

ส่งใบเสร็จรับเงินและ
แนบบัญชีธนาคารเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนค่า
ตีพิมพ์
ดาเนินการ
เบิกจ่าย(โอน)ให้
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ขั้นตอนการขอใช้งานระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ
(National Research Project Management : NRPM)
โดย
นายอรรถชัย โฆษณสันติ
ศูนย์บริหารงานวิจัย
สานักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ขั้นตอนการขอใช้งานระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ
(National Research Project Management : NRPM)
สาหรับ อาจารย์ /นักวิจัย ที่มีความประสงค์จะขอรับการสนับ สนุนทุนวิจัย โครงการ
งบประมาณเงิ น แผ่ น ดิ น จากส านั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ ที่ จ ะประกาศเปิ ด รั บ
โครงการวิจัย
ที่ประสงค์ขอรับทุนประมาณเดือนกรกฎาคม เป็นประจาทุกปี ซึ่งนอกจาก
อาจารย์/นักวิจัย จะต้องส่งรูปเล่มเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยที่ประสงค์จะขอรับทุนมายัง
ศูนย์บริหารงานวิจัยแล้ว ยังต้องทาการนาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการที่ยื่นขอรับทุนอีกด้วยจึง
จะเสร็จสิ้นในขั้นตอนของการยื่นข้อเสนอโครงการในเบื้องต้น
ในการนาเข้าข้อ มูลข้อเสนอโครงการนั้น อาจารย์ /นักวิจัยสามารถเข้าไปใช้งานได้ท่ี
เว็บไซต์
ที่สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติโดยใช้งานโปรแกรมเว็บบราวเซอร์
ได้ท่ี http://nrpm.nrct.go.th/ UserLogin.aspx (เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องและไม่เกิดปัญหาใน
ระหว่างใช้งานควรใช้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์อินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์ (Internet Explorer)
หรือโปรแกรมมอซิลลาไฟร์ฟอกซ์ (Mozilla Firefox)) ได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ขอใช้งานระบบด้วยตนเอง
อาจารย์/นักวิจัย สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอแอคเคาท์ (Account) ในการเข้าใช้
งานได้
ดังขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.1 ใช้งานโปรแกรมเว็บบราวเซอร์แล้วเข้าไปใช้งานเว็บไซต์ http://nrpm.nrct.go.th/
UserLogin.aspx ดังแสดงในรูปที 1

รูปที่ 1 เว็บไซต์ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ
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1.2 เลือกคลิกเพื่อเข้าใช้งานหัวข้อ “สาหรับนักวิจัยท่านสามารถส่งคาขอใช้ระบบได้
ที่น”ี่
เพื่อเข้าใช้งานในส่วนการขอใช้งานระบบ ดังแสดงในรูปที่ 2

คลิกเพือ่ เข้ าใช้ งาน

รูปที่ 2 การเข้าไปในส่วนการขอใช้งานระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ
1.3 เมื่อเข้ามาในส่วนของการขอใช้งานระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติแล้ว ให้ทาการ
ปูอนข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องดังนี้
1) ในหัวข้อ “โปรดเลือกกระทรวง” ให้เลือกเป็น กระทรวงศึกษาธิการ
2) ในหัวข้อ “โปรดเลือกหน่วยงานสังกัดกระทรวง” ให้เลือกเป็น สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รัฐบาล)
3) ในหัวข้อ “โปรดเลือกหน่วยงานของท่าน” ให้เลือก คณะ/หน่วยงานที่อาจารย์/
นักวิจัยสังกัด (หากไม่มีให้เลือก ให้ติดต่อมายังผู้ประสานงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์ 053-942678)
4) ในหัวข้อ “เลขหมายบัตรประจาตัวประชาชน” ให้พิมพ์หมายเลขบัตร
ประจาตัวประชาชน ทีถ่ ูกต้องของตัวท่านเอง
5) ในหัวข้อ “รหัสผ่าน” ให้พิมพ์รหัสผ่านสาหรับเข้าใช้งานระบบ (ขณะที่พิมพ์
ให้ตรวจสอบว่าในขณะที่พิมพ์ได้เลือกใช้งานการพิมพ์เป็นภาษาไทย (TH)
หรือภาษาอังกฤษ (EN)
6) ในหัวข้อ “ยืนยันรหัสผ่าน” ให้พิมพ์รหัสผ่านให้เหมือนในช่องหัวข้อ
“รหัสผ่าน”
เพื่อยืนยันความถูกต้องของรหัสผ่านที่จะเข้าใช้งานระบบ
7) ในหัวข้อ “ชื่อจริงภาษาไทย” ให้พิมพ์ช่อื เจ้าของหมายเลขบัตรประจาตัว
ประชาชนผู้ท่ยี ื่นขอใช้งานระบบ
8) ในหัวข้อ “นามสกุลภาษาไทย” ให้พิมพ์นามสกุลเจ้าของหมายเลขบัตร
ประจาตัวประชาชนผู้ท่ยี ื่นขอใช้งานระบบ
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9) ในหัวข้อ “E-mail”ให้พิมพ์อีเมล์แอดเดรสที่สามารถใช้ติดต่อไปยังผู้ยื่นขอใช้
งานระบบได้ (ในกรณีท่ลี ืมรหัสผ่าน ระบบจะแจ้งรหัสผ่านไปยังอีเมล์
แอดเดรสนี้)
ซึ่งขั้นตอนการพิมพ์ข้อมูลในข้อที่ 1-9 แสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 3หน้าจอการปูอนข้อมูลส่วนตัว
10) เมื่อปูอนข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เลื่อนจอภาพที่ปูอนข้อมูลลงมาด้านล่าง
เพื่ออ่านเงื่อนไขการใช้งาน หากท่านยอมรับเงื่อนไขการเข้าใช้งานระบบ ให้
คลิกที่ช่อง
11) เมื่อคลิกที่ช่อง
แล้วให้คลิกที่ปุม
12) จะเข้าสู่หน้าจอการตรวจสอบข้อมูลที่ปูอน เพื่อทาการตรวจสอบข้อมูลที่พิมพ์
เข้ามาเป็นครั้งสุดท้าย ดังแสดงในรูปที่ 4
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รูปที่ 4 หน้าจอการตรวจสอบข้อมูล
13) เลื่อนจอภาพมาด้านล่าง แล้วคลิกที่ปุม
2. ขอใช้งานระบบผ่านผู้ประสานงานของมหาวิทยาลัย
1) ในกรณีท่ี อาจารย์/นักวิจัยไม่ประสงค์จะยืนขอใช้งานระบบด้วยตนเอง สามารถ
ติดต่อแจ้งความประสงค์การขอใช้งานระบบมาได้ท่ผี ู้ประสานงานมหาวิทยาลัยได้
ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-942678
2) เตรียมข้อมูลเพื่อแจ้งให้ผู้ประสานงานทราบดังนี้ตาแหน่งวิชาการ คานาหน้า ชื่อ
นามสกุล เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน คณะ/สถาบันที่สังกัด อีเมล์แอดเดรส
3. วิธีการปูอนข้อมูลเพื่อใช้งานระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ
ในการปูอนข้อมูลเข้าสู่ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาตินั้น จะมีระยะที่ต้องดาเนินการ
ปูอนข้อมูลเข้าระบบด้วยกัน 3 ระยะดังนี้ คือ
1) ข้อเสนอโครงการวิจัย (Pre Audit) เป็ นช่วงที่ อาจารย์ /นักวิจัย ดาเนินการส่ ง
ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
โดยต้อ งดาเนินการปู อนข้อ มู ล รายละเอีย ดต่าง ๆ ของข้อ เสนอ
โครงการเข้าสู่ระบบ พร้อมกับแนบแฟูมข้อมูลข้อเสนอโครงการเข้าสู่ระบบ โดยที่
แบบฟอร์ม ข้อ เสนอโครงการวิจั ย ประเภทโครงการเดี่ย ว ว-1ดและแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการวิจัยประเภทโครงการชุด ว-1ช สามารถหาดาวน์โหลดได้จาก
เว็บไซต์ของศูนย์บริหารงานวิจัย
(http://rac.oop. cmu.ac.th) หรือ
เว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (http://nrpm.nrct.go.th)
* มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ อาจารย์ /นักวิจัยควรจะดาวน์โหลดแบบฟอร์มให้ตรงกับปีท่ี
จะเสนอขอรับทุน ด้วยเหตุผลที่ว่ายุทธศาสตร์การวิจัยของชาติยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายของรัฐ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
หากใช้แบบฟอร์มเก่าที่ไม่ตรงกับปีงบประมาณที่เสนอขอรบทุนยุทธศาสตร์หรือนโยบายของ
ข้อเสนอโครงการอาจจะไม่ตรงกับที่แหล่งทุนตั้งไว้ ทาให้มีผลต่อการยื่นเสนอขอทุนสนับสนุน
ตามมา
2) โครงการที่ ด าเนิ น การ (Ongoing)หลั ง จากที่ อาจารย์ /นั ก วิ จั ย ที่ ส่ ง ข้ อ เสนอ
โครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน และข้อเสนอโครงการดังกล่าวได้รับการพิจารณา
ให้ทุนแล้ว
ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งหนังสือไปยัง อาจารย์ /นักวิจัยที่ได้รับ
คู่มือนักวิจัย
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จัดสรรทุน เพื่อดาเนินการปูอนข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน
2 กรณีดังนี้
2.1 ดาเนินการปูอนข้อมูลพร้อมแนบแฟูมข้อมูล “รายงานฉบับสมบูรณ์” ในกรณี
ที่โครงการวิจัยแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
2.2 ดาเนินการปูอนข้อมูลพร้อมแนบแฟูมข้อมูล“รายงานความก้าวหน้า” ใน
กรณีท่โี ครงการไม่สามารถทาให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
3) โครงการที่เสร็จสิ้น (Post Audit) เป็นการดาเนินการปิดโครงการที่ได้ดาเนินการ
แล้วเสร็จ และปูอนข้อมูลในขั้นตอน “โครงการที่ดาเนินการ (Ongoing) แล้วเสร็จ
แล้ว ซึ่งทางมหาวิทยาลั ยจะดาเนินการแจ้งหนังสือไปยัง อาจารย์ /นัก วิจัย เพื่อ
ดาเนินการในขั้นตอนการปิดโครงการ
ซึ่งวิธีการใช้งานระบบบริหารงานวิจัยแห่ งชาติ อาจารย์/นักวิจัย สามารถดาวน์โหลด
คู่ มื อ ก า ร ใ ช้ ง า น ร ะ บ บ ฉ บั บ ส ม บู ร ณ์ ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ศู น ย์ บ ริ ห า ร ง า น วิ จั ย
(http://rac.oop.cmu.ac.th)
หรื อ ในเว็ บ ไซต์ ข องส านั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ
(http://nrpm.nrct.go.th) หรือในเบื้องต้นสามารถสอบถามข้อสงสัยต่างๆ ได้ท่ีเจ้ าหน้าที่บริหาร
งานวิจัย หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลงานวิจัยของคณะ/สถาบันหรือติดต่อประสานงานมายัง
ผู้ประสานงานของมหาวิทยาลัยที่เบอร์โทรศัพท์ 053-942678
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การเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย
โดย
นายยงยุทธ บุญมา
นางสุกันธา ญาติมติ รหนุน
ศูนย์บริหารงานวิจัย
สานักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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การเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย
ขั้นตอนแนวปฏิบัติการในการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย
ผู้ได้รับทุน จัดทาหนังสือรับรองการปฏิบัติงานของหัวหน้าโครงการต่อมหาวิทยาลัย ใน
การเสนอโครงการ, การทาสัญญาจ้าง, สัญญารับทุนหรือหนังสือมอบอานาจ สาหรับการวิจัย
และ / หรื อ การให้ บ ริ ก ารวิ ช าการ โดยระบุ ก ารน าเงิ น สมทบกองทุ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามระเบียบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยกองทุนสนับสนุ นงานวิจัย
พ.ศ. 2544 ข้อ 5.3
กรณีมีเงินวิจัยเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย
1. แหล่งทุนมีหนังสือแจ้งการโอนเงินวิจัยเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยระบุชื่อ
โครงการ งวดที่ โ อน จ านวนเงิ น ที่ โ อน ชื่ อ หั ว หน้ า โครงการวิ จั ย สั ง กั ด วั น ที่ โ อน มายั ง
มหาวิทยาลัย
2. ศูนย์บริหารงานวิจัยเช็คยอดเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยกับกองคลัง ว่ามียอดเงินโอน
วิ จั ย เข้ า บั ญ ชี แ ล้ ว หรื อ ไม่ จากนั้ น ทางศู น ย์ บ ริ ห ารงานวิ จั ย จะด าเนิ น การเบิ ก จ่ า ยเงิ น โอน
โครงการวิจัย จากกองคลั ง แล้ว จะหัก เงินค่าธรรมเนีย มการวิจัย เข้าสมทบกองทุนสนับ สนุน
งานวิจัย ฯ มหาวิทยาลั ย ตามที่ระบุในหนังสือรับรองการปฏิบั ติงานของหัวหน้าโครงการต่อ
มหาวิทยาลัย ในการเสนอโครงการ, การทาสัญญาจ้าง, สัญญารับทุนหรือหนังสือมอบอานาจ
ส าหรั บ การวิ จั ย และ / หรื อ การให้ บ ริ ก ารวิ ช าการ ก่ อ น หลั ง จากนั้ น จึ ง แจ้ ง ให้ ค ณะฯ ให้
ประสานงานกับกองคลังเพื่อแจ้งการโอนเงินวิจัยเข้าบัญชี คณะเพื่อจ่ายให้หัวหน้าโครงการฯ
ต่อไป
3. ศู น ย์ บ ริ ห ารงานวิ จั ย จะด าเนิ น การส่ ง หนั ง สื อ ตอบกลั บ ไปยั ง แหล่ ง ทุ น พร้ อ มทั้ ง
ใบเสร็จรับเงิน
กรณีมีเงินวิจัยเข้าบัญชีคณะ/สถาบัน
1. แหล่ งทุ นมีหนัง สือ มาถึ งคณะ / สถาบั นว่ามี ก ารโอนเงินวิ จัย เข้า บั ญ ชีของคณะ /
สถาบัน
2. ให้คณะนาส่งเงินสมทบเข้ากองทุนสนับสนุนงานวิจัยตามที่นักวิจัยได้ระบุในหนังสือ
รับรองการปฏิบัติงานของหัวหน้าโครงการต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากนั้นค่อยเบิกจ่ายเงิน
ให้กับหัวหน้าโครงการวิจัยฯ

คู่มือนักวิจัย
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กรณีมีเงินวิจัยเข้าบัญชีของหัวหน้าโครงการวิจัยฯ
1. ในกรณีท่ีมีเงินวิจัยเข้ าบัญชีหัวหน้าโครงการวิจัยโดยตรง โครงการวิจัยนั้น ๆ ต้อง
ผ่านการขออนุมัติดาเนินโครงการ และได้รับมอบอานาจจากมหาวิทยาลัยก่อน
2. โครงการวิจัยที่มีเงินเข้ าบัญชีหัวหน้าโครงการวิจัยโดยตรง จะเป็นทุนวิจัยประเภท
ทุนบัณฑิตศึกษา ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ซึ่งได้รับงบประมาณจากสานักงาน
สนับสนุนกองทุนวิจัย (สกว.) ทุนวิจัยประเภทดังกล่าวจะขอยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการ
วิจัย (โดยมีหนังสือยืนยันจากแหล่งทุน)
3. ให้ หั ว หน้ า โครงการเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการจั ด ส่ ง เงิ น ค่ า บริ ห ารโครงการให้ กั บ
มหาวิทยาลัย โดยส่งเงินผ่านคณะ / สถาบัน จากนั้นให้คณะส่งเงินสมทบเข้ากองทุนสนับสนุน
งานวิจัยโดยส่งผ่านศูนย์บริหาร-งานวิจัย

คู่มือนักวิจัย
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ขออนุมุติเบิกเงินโดยทางแหล่งทุนแจ้งโอนเงินโดยเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แหล่งทุน
ภายนอก
แจ้งมหาวิทยาลัย

แจ้งคณะ
ศูนย์บริหารงานวิจัย
ดาเนินการ
ตรวจสอบ
กองคลัง

คณะ / สถาบัน

คู่มือนักวิจัย
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ขออนุมุติเบิกเงินโดยทางแหล่งทุนส่งเป็นเช็คเงินมายังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แหล่งทุน
ภายนอก

แจ้งมหาวิทยาลัย

แจ้งคณะ
ศูนย์บริหารงานวิจัย
ดาเนินการ
ตรวจสอบ
กองคลัง

คณะ / สถาบัน

คู่มือนักวิจัย

หน้า 48

ขออนุมุติเบิกเงินโดยมอบหมายให้งานประสานงานรับเงินแทน
ขออนุมุติเบิกเงินโดยทางแหล่งทุนส่งเป็นเช็คเงินมายังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานประสานงานแจ้ง

แหล่งทุน
ภายนอก
คณะแจ้ง
ศูนย์บริหารงานวิจัย

กองกลาง
(ส่งทางจดหมาย)
งานประสานงาน
(ไปรับเช็คเงินและ
ส่งกลับ)
กองกลาง
(ส่งเช็คเงินมาให้ศูนย์บริหาร
งานวิจัย)
ศูนย์บริหารงานวิจัย

ดาเนินการ
ตรวจสอบ
กองคลัง
คณะ / สถาบัน

คู่มือนักวิจัย
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ขั้นตอนการดาเนินงานจัดพิมพ์ผลงาน
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย
นางสาวไปรยา ฤทธาภรณ์
ศูนย์บริหารงานวิจัย
สานักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คู่มือนักวิจัย
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ขั้นตอนการดาเนินงานจัดพิมพ์ผลงาน
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. ผู้ เ ขี ย นส่ ง ผลงานต้ น ฉบั บ แบบสมบู ร ณ์ จ านวน 2 ฉบั บ มายั ง ศู น ย์ บ ริ ห ารงานวิ จั ย
สานักงาน-มหาวิทยาลัย (โทร. 053-942676)
2. กองบรรณาธิการรับต้นฉบับสมบูรณ์และติดต่อผู้ทรงคุณวุฒอิ ่านต้นฉบับ
3. ผู้ทรงคุณวุฒพ
ิ ิจารณาผลงาน โดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
- หากหนังสือผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒใิ นรอบแรก กองบรรณาธิการนาเสนอ
คณะทางานสานักพิมพ์ฯโดยผ่านผู้อานวยการศูนย์บริหารงานวิจัย
- หากหนังสือไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ กองบรรณาธิการแจ้งผู้เขียนเพื่อ
ดาเนินการแก้ไขก่อนนาเสนอคณะทางานสานักพิมพ์ฯโดยผ่านผู้อานวยการศูนย์
บริหารงานวิจัย
4. คณะทางานจัดตั้งสานักพิมพ์ประชุมเพื่อพิจารณาผลงานฯโดยมอบหมายหน้าที่หลักในการ
ทางานให้บรรณาธิการผลงาน โดยมีขั้นตอนการดาเนินงานแบ่งย่อยออกเป็น 3 ขั้น ตอน
ดังนี้
- กรณีคณะทางานแจ้งให้มีการแก้ไขผลงาน บรรณาธิการจะเป็นตัวกลางในการ
ประสานงานการส่งผลงานแก้ไขให้กับผู้เขียนจนกระทั่งผู้เขียนได้แก้ไขผลงานรอบแรก
จนเสร็จสมบูรณ์แล้วจึงส่งผลงานให้ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒพ
ิ ิจารณาความถูกต้องและ
นาเสนอคณะทางานพิจารณาตามขั้นตอนระบุ
- กรณีคณะทางานแจ้งผลการพิจารณาไม่ผ่านและเนื้อหาไม่สมบูรณ์ กองบรรณาธิการ
จะทาหนังสือตอบปฏิเสธการตีพิมพ์ส่งไปถึงผู้เขียนโดยตรง
- กรณีคณะทางานแจ้งผลการพิจารณาแล้วผ่าน กองบรรณาธิการส่งบทความไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒพ
ิ ิจารณาความถูกต้องของผลงานอีกครั้งหนึ่ง
5. กองบรรณาธิการประสานงานส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานโดยสังเขปด้านเนื้อหาอีกครั้ง
กรณีการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการจัดพิมพ์และกองบรรณาธิการประสานงานกับผู้เขียน
ในการจัดทารูปเล่ม การแก้ไขแบบ Digital Proof ของเนื้อหารวมถึงการอานวยความ
สะดวกด้านต่างๆ ในการจัดทาหนังสือ
6. กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันการรับผลงานเพื่อตีพิมพ์กับสานักพิมพ์ฯพร้อมทาสัญญาการ
จัดพิมพ์ผลงาน

คู่มือนักวิจัย
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7. ส านั ก พิ ม พ์ ด าเนิ น การประสานงานด้ า นจั ด พิ ม พ์ ผ ลงาน เมื่ อ หนั ง สื อ พิ ม พ์ เ สร็ จ แล้ ว
สานักพิมพ์
จะมอบให้ผู้เขียน 10 เล่ม และประสานงานด้านการจัดจาหน่าย และส่ง
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ให้หน่วยงานต่างๆ
8. สานักพิมพ์จ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับผู้เขียนร้อยละ 20 ของราคาจาหน่าย
ขั้นตอนการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการของสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เริ่มต้น

ส่งผลงานต้นฉบับแบบสมบูรณ์

รับบทความต้นฉบับแบบสมบูรณ์
ดาเนินการ
แก้ไข
ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านต้นฉบับสมบูรณ์

แก้ไข

แจ้งผู้เขียน

ผ่านรอบแรก
ผ่าน
คณะทางานสานักพิมพ์ฯพิจารณาผลงาน
โดยผ่าน ผู้อานวยการศูนย์บริหารงานวิจัย

ไม่ผ่าน

แจ้งผู้เขียน

จบ

มอบหมาย

บรรณาธิการ

แก้ไข

แจ้งผู้เขียน

แก้ไข

ผ่านรอบสอง
กองบรรณาธิการประสานงานกับผู้เขียนผลงาน

กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันการรับผลงาน
พร้อมทาสัญญาการจัดพิมพ์ผลงาน
จัดพิมพ์ - จัดจาหน่าย

คู่มือนักวิจัย
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ขั้นตอนการตีพิมพ์บทความของ
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences และ
Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities
1. ผู้เขียนดูรายละเอียดรูปแบบ (Format) การตีพมิ พ์บทความทางเว็บไซด์
http://www.cmuj.chiangmai.ac.th
2. ส่งผลงานต้นฉบับแบบสมบูรณ์ ได้ 2 ช่องทาง
- ส่งบทความมายัง ศูนย์บริหารงานวิจัย สานักงานมหาวิทยาลัย จานวน 3 ฉบับ
- ส่งบทความทาง E-mail: cmujour@chiangmai.ac.th
3. กองบรรณาธิการรับต้นฉบับและตรวจรูปแบบทั่วไปของบทความ
4. หากบทความผ่านการตรวจสอบในเบื้องต้น กองบรรณาธิการนาเสนอบรรณาธิการอาวุโส
(Editor-in-Chief) พิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิ (Reviewers) หากหนังสือไม่ผ่านการตรวจสอบ
กองบรรณาธิ ก ารแจ้ ง ผู้ เ ขี ย นเพื่ อ ด าเนิ น การแก้ ไ ขก่ อ นน าเสนอบรรณาธิ ก ารอาวุ โ ส
(Editor-in-Chief) อีกครั้ง
5. ผู้ทรงคุณวุฒิ (Reviewers) ตรวจบทความและส่ง Comment กลับคืนไปยัง Editor-in-Chief
6. ขั้นตอนการพิจารณาบทความแบ่งย่อยออกเป็น 3 กรณี ดังนี้
- กรณีผู้ทรงคุณวุฒิแจ้งให้แก้ไขบทความ ผู้ทรงคุณวุฒจิ ะส่ง Comment ไปยังผู้เขียนโดย
ผ่าน Editor-in-Chief และผู้เขียนแก้ไขบทความตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิและ
Editor-in-Chief และส่งคืนมายัง Editor-in-Chief ภายใน 1 เดือนและ Editor-inChief จะส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒติ รวจสอบอีกครั้ง หากบทความผ่านการพิจารณา
จากผู้ทรงคุณวุฒิ และ Editor-in-Chief รอบสอง กองบรรณาธิการออกจดหมายตอบ
รับการตีพมิ พ์บทความ
ทั้งนี้การกระบวนการแก้ไขบทความจนถึงกระบวนการ
ตอบรับบทความจะอยู่ภายใต้อานาจการตัดสินใจของ Editor-in-Chief
- กรณีการพิจารณาบทความไม่ผ่าน กองบรรณาธิการจะทาหนังสือตอบปฏิเสธการ
ตีพมิ พ์ส่งไปถึงผู้เขียนโดยตรง
- กรณีกระบวนการพิจารณาบทความผ่าน โดยไม่มีข้อแก้ไข กองบรรณาธิการออก
จดหมายตอบรับการตีพิมพ์บทความ
7. บทความของผู้เขียนจะถูกจัดเรียงลาดับก่อน-หลังตามวันที่ส่งบทความ (วารสาร 1 เล่ม
ตีพิมพ์บทความประมาณ 12-13 เรื่อง)

คู่มือนักวิจัย
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8. เมื่อ วารสารเสร็จแล้ว กองบรรณาธิการจะมอบ Reprint 10 ชุดและวารสารฉบั บจริง 1
เล่มให้ผู้เขียน และประสานงานด้านการจัดส่งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ
ขั้นตอนการตีพิมพ์บทความของวารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences (บรรจุในฐานข้อมูล Scopus และ TCI)
และ Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities
(บรรจุในฐานข้อมูล TCI)
(Website: http://cmuj.chiangmai.ac.th)
เริ่มต้น

ดูรายละเอียดรูปแบบการตีพิมพ์
ตามเว็บไซด์ระบุข้างต้น
รับบทความต้นฉบับแบบสมบูรณ์
ผ่านทาง E-mail หรือส่งแบบเอกสาร
แก้ไขแล้ว
กองบรรณาธิการตรวจรูปแบบทั่วไป

แก้ไข

แจ้งผู้เขียน

ผ่าน
ไม่ผ่าน
Editor-in-Chief พิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิ

แก้ไข
ผ่าน

ส่ง Comment
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอ่านบทความ

แจ้งผู้เขียน

จบ

แจ้งผู้เขียน
แก้ไขแล้ว
กองบรรณาธิการยืนยัน
การรับบทความ
จัดพิมพ์เผยแพร่

จบ

คู่มือนักวิจัย

หน้า 54

ขั้นตอนการตีพิมพ์บทความของวารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฉบับพิเศษ (Special Issue)

1. หน่วยงานต้นสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทาหนังสือแจ้งความประสงค์ขอตีพิมพ์วารสาร
ฉบับพิเศษมายังศูนย์บริหารงานวิจัย สานักงานมหาวิทยาลัย (โทร 053-942676)
2. ศูนย์บริหารงานวิจัยเสนอเรื่องให้ Editor-in-Chief พิจารณา โดยมีขั้นตอนดังนี้
- บรรณาธิการอนุมัติให้จัดพิมพ์ ตามเงื่อนไข/ข้อตกลงเป็นรายกรณี
- บรรณาธิการไม่อนุมัติให้จัดพิมพ์ กองบรรณาธิการทาหนังสือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัด
เป็น ลายลักษณ์อักษร
3. กรณีอนุมัติให้จัดพิมพ์ ศูนย์บริหารงานวิจัยส่งเรื่องดังกล่ าวไปยังผู้บริหารระดับสูง (รอง
อธิการบดีฝุายวิชาการและวิจัย) พิจารณา โดยมีขั้นตอนดังนี้
- รองอธิการฯอนุมัติให้จัดพิมพ์ ตามเงื่อนไข/ข้อตกลงเป็นรายกรณี กองบรรณาธิการทา
หนังสือ
แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดเป็นลายลักษณ์อักษร
- รองอธิการฯไม่อนุมัติให้จัดพิมพ์ กองบรรณาธิการทาหนังสือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัด
เป็น ลายลักษณ์อักษร
4. ผู้รับผิดชอบจัดทาบทความต้นฉบับโดยดาเนินการ Review ตามกระบวนการโดยมี Guest
Editors ทาหน้าที่เปรียบเสมือน Editor-in-Chief ของฉบับ
5. กองบรรณาธิการจัด FORMAT ในรูปแบบ PDF ส่งให้ Guest Editors ตรวจสอบความถูก
ต้องอีกครั้ง
6. กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันการรับบทความโดยออกจดหมายตอบรับบทความให้ผู้ เขียนทุก
ท่าน
7. ศูนย์บริหารงานวิจัยจะมอบวารสารจานวน 200 เล่มให้หน่วยงานที่ขอจัดทาวารสารฉบับ
พิเศษ และจัดส่งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ
จานวน 500 เล่ม
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ขั้นตอนการตีพิมพ์บทความของวารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฉบับพิเศษ (Special Issue)
ต้นสังกัดทาหนังสือแจ้งความประสงค์ขอ
ตีพิมพ์วารสารฉบับพิเศษ

Editor-in-Chief พิจารณาการ
ตีพมิ พ์วารสารฉบับพิเศษ

ไม่อนุมัติ

แจ้งต้นสังกัด

จบ

อนุมัติ
ผู้บริหารระดับสูงพิจารณา
การตีพิมพ์วารสารฉบับพิเศษ

ไม่อนุมัติ

แจ้งต้นสังกัด

จบ

อนุมัติ

แจ้งหน่วยงานต้นสังกัด
ดาเนินการ Review ตามกระบวนการโดย
มี Guest Editors ทาหน้าที่ Editor-in-Chief ประจาฉบับ
กองบรรณาธิการจัด Format ในรูปแบบ PDF
ส่งให้ Guest Editors ตรวจสอบความถูกต้อง
กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันการรับบทความ
โดยออกจดหมายให้ผู้เขียนทุกท่าน
จัดพิมพ์เผยแพร่

จบ จบ
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การจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
โดย
นางสาวกนกวรรณ ศรีอุทธา
ศูนย์บริหารงานวิจัย
สานักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา พ.ศ. 2549 เป็นแนวทางในการส่งเสริมการศึกษาวิจัย การส่งเสริมการสร้างสรรค์
ผลงาน การสร้างองค์ความรู้ใหม่ การปกปูองสิทธิอันชอบธรรมของผู้สร้างสรรค์ผลงานอันเป็น
ทรัพย์สินทางปัญญา และการจัดสรรผลประโยชน์ท่ีเกิดจากผลที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งนักวิจัยที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองในผลงานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญา
สามารถเลือกเลือกประเภทในการขอรับความคุ้มครอง ดังต่อไปนี้
ประเภททรัพย์สินทางปัญญา*
1. สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง หนังสือสาคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์
(Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกาหนด
เป็นสิทธิพิเศษ ที่ให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิท่ีจะผลิตสินค้า จาหน่าย
สินค้าแต่เพียงผู้เดียว ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
1) การประดิ ษ ฐ์ (Invention) หมายถึ ง ความคิ ด สร้ า งสรรค์ เ กี่ ย วกั บ ลั ก ษณะ
องค์ประกอบ โครงสร้างหรือกลไกของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการ
รักษา หรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หรือทาให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้น
ใหม่ ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น กลไกของเครื่องยนต์ ,ยารักษาโรค,วิธีการในการ
เก็บรักษาพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น
2) การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ว
เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น การ
ออกแบบแก้วน้าให้มีรูปร่างเหมือนรองเท้า เป็นต้น
2. อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) คือ หนังสือสาคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์
จะมี ลั ก ษณะคล้ า ยกั น กั บ การประดิ ษ ฐ์ แต่ เ ป็ น ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ท่ี มี ร ะดั บ การพั ฒ นา
เทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือเป็นการประดิษฐ์คดิ ค้นเพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น
ข้อแตกต่างระหว่างสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร **
สิทธิบัตร
เป็นการประดิษฐ์ที่ใหม่และมีขั้นการประดิษฐ์ทสี่ ูงใน
การแก้ปัญหาทางเทคนิค
คุ้มครอง 20 ปี
ไม่จากัดข้อถือสิทธิ
ใช้ระบบรอการตรวจสอบ

อนุสทิ ธิบัตร
เป็นการประดิษฐ์ใหม่
คุ้มครอง 6+2+2 ปี
ข้อถือสิทธิจากัดไม่เกิน 10 ข้อ
ใช้ระบบจดทะเบียน

(** ข้อมูลจากหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี : TLOUBI)
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3. เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือ
บริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534
แก้ไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญ ญัติเ ครื่องหมายการค้า (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2543 มี 4 ประเภท
ดังต่อไปนี้
1) เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) คือเครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายเกี่ยวข้องกับ
สินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมาย
การค้าของบุคคลอื่น เช่น บรีส มาม่า กระทิงแดง เป็นต้น
2) เครื่องหมายบริการ (Service Mark) คือ เครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายหรือ
เกี่ยวข้องกับบริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับบริการที่
ใช้เครื่องหมาย บริการของบุคคลอื่น เช่น เครื่องหมายของสายการบิน ธนาคาร
โรงแรม เป็นต้น
3) เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) คือ เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมาย
รับรองใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับ สินค้าและบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็น
การรับรองคุณภาพของสินค้า หรือบริการนั้น เช่น เชลล์ชวนชิม แม่ช้อยนางรา
ฮาลาล (Halal) เป็นต้น
4) เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) คือ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมาย
บริการที่ใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่ม เดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม
กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน เช่น ตราช้างของบริษัท ปูนซิ
เมนต์ไทย จากัด เป็นต้น
4. ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่เ พีย งผู้เ ดีย วที่จะกระทาการใดๆ เกี่ย วกั บงานที่ผู้
สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของ
ตนเองในการสร้างสรรค์ โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น โดยงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นงานตาม
ประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้คุ้มครอง โดยผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองทันทีท่ีสร้างสรรค์
โดยไม่ต้องจดทะเบียนกฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์ 9 ประเภทตามที่
กฎหมายกาหนด ได้แก่
1) งานวรรณกรรม (หนังสือ จุลสาร สิ่งพิมพ์ คาปราศรัย โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ)
2) งานนาฎกรรม (ท่ารา ท่าเต้น ฯลฯ)
3) งานศิลปกรรม (จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ศิลปประยุกต์
ฯลฯ)
4) งานดนตรีกรรม (ทานอง ทานองและเนื้อร้อง ฯลฯ)
5) งานสิ่งบันทึกเสียง (เทป ซีด)ี
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6) งานโสตทัศนวัสดุ (วีซดี ี ดีวีดี ที่มีภาพหรือมีทั้งภาพและเสียง)
7) งานภาพยนตร์
8) งานแพร่เสียงแพร่ภาพ
9) งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ
5. ความลับทางการค้า คือ ข้อมูลการค้าซึ่งยังไม่รู้จักกันโดยทั่วไปหรือยังเข้าถึงไม่ได้ใน
หมู่บุคคล ซึ่งโดยปกติแล้วต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว โดยเป็นข้อมูลที่นาไปใช้ประโยชน์
ในทางการค้าเนื่องจากการเป็นความลับและเป็น ข้อมูลที่เจ้าของหรือผู้มีหน้าที่ควบคุมความลับ
ทางการค้าได้ใช้วิธีการที่ เหมาะสมรักษาไว้เป็นความลับ ตามปกติแล้วความลับทางการค้าจะ
ได้รับความคุ้มครองอยู่ตราบเท่าที่ยังเป็นความลับอยู่ เพราะฉะนั้นสิทธิของเจ้าของความลับทาง
การค้าจึงมีอ ยู่ต ลอดไป
หากความลั บ ทางการค้านั้นยังไม่ มีก ารเปิดเผย และความลั บ
ทางการค้าจะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องมีการจดทะเบียนแต่อย่างใด เจ้าของความลับทาง
การค้าสามารถเลือกที่จะแจ้งข้อมูลความลับทางการค้า คือ เจ้าของความลับทางการค้าอาจนา
ความลับทางการค้าของตนมาเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินกับธนาคารได้
6. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คือ ชื่อหรือสัญลักษณ์หรือสิ่งอื่นใดที่บอกแหล่งผลิตของสินค้า
โดยสามารถสื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่าสินค้านั้นมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษแตกต่างจาก
สินค้าที่ผลิตในแหล่งผลิตอื่น เช่น มะขามหวานเพชรบูรณ์ท่ีประกอบด้วยคาว่า มะขามหวานซึ่ง
บอกว่าสินค้าคืออะไรและคาว่าเพชรบูรณ์ซึ่งบอกแหล่งผลิตมะขาม หวานดังกล่าว และยังสื่อให้
คน ทั่ ว ไปเข้ า ใจว่ า มะขามหวานดั ง กล่ า วมี คุ ณ ภาพสู ง มี ร สชาติ ห วานและไม่ แ ฉะอั น เป็ น
คุณลักษณะเฉพาะของมะขามหวานเพชรบูรณ์ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากดินที่เหมาะสมสาหรับการ
ปลูกมะขามและปริม าณน้าฝนที่พอ เหมาะพอดีในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบกั บฝีมือการ
เพาะปลูกของเกษตรกรชาว เพชรบูรณ์ ซึ่งมีกรรมวิธีในการปลูกโดยเฉพาะจึงทาให้มะขามที่
ปลูกในจังหวัด เพชรบูรณ์มีความหวานมากกว่าท้องถิ่นอื่น ฉะนั้น สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะ
เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีองค์ประกอบหรือ ปัจจัยสาคัญสองประการคือ ธรรมชาติกับมนุษย์ในแหล่ง
หรือท้องที่นั้น โดยธรรมชาตินั้นสร้างสิ่งแวดล้อมหรือวัตถุดิบให้แก่การผลิตสินค้า ส่วนมนุษย์
นั้นใช้ทักษะ ความชานาญ และภูมิปัญญาในการผลิตสินค้านั้น ทั้งสองปัจจัยจึงได้ก่อให้เกิด
สินค้าที่มีคุณภาพหรือคุณลั กษณะพิเศษเฉพาะ ด้วยเหตุนี้ สิทธิในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จึงเป็น
สิทธิชุมชน หรือสิทธิของกลุ่มคนที่อยู่ในท้องถิ่นที่ผลิตสินค้านั้น
7. แบบผั ง ภู มิ ข องวงจรรวม คื อ แบบแผนผั ง หรื อ ภาพที่ ท าขึ้ น ไม่ ว่ า จะปรากฏใน
รูปแบบใดหรือวิธีใดเพื่อให้เห็นถึงการจัด วางให้เป็นวงจรรวม จากคานิยามดังกล่าวจะเห็นได้ว่า
แบบของวงจรไฟฟูาที่ได้ออกแบบขึ้นมา หรือที่เรียกว่า Layout design และตัวชุดหน้ากากหรือ
แผ่นบัง mask work ซึ่งเป็นตัวต้นแบบที่ใช้ในการสร้างให้เกิดแบบผังภูมิ ก็จัดว่าอยู่ในข่ายที่จะ
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนี้ด้วยเช่นกัน รูปแบบของการให้ความคุ้มครองแบบผังภูมิ จะ
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เหมือนกับการให้ความคุ้มครองทางด้านสิทธิบัตร กล่าวคือใช้ระบบจดทะเบียน คือตรวจสอบแต่
เฉพาะความถูกต้องของเอกสารและคุณสมบัติของผู้ขอรับความคุ้มครอง
8. การคุ้มครองพันธุ์พืช
1) นิยามศัพท์ตาม พ.ร.บ
- พืช - สิ่งมีชีวติ ในราชอาณาจักร และให้รวมถึง เห็ดและสาหร่ายแต่ไม่รวมถึง
จุลชีพอื่น
- พันธุ์พืช - กลุ่มของพืชที่มีพันธุกรรมและลักษณะทางพฤกษศาสตร์
เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่สม่าเสมอคงตัวและ
แตกต่างจากกลุ่มอื่นในพืชชนิดเดียวกันและรวมถึงต้นพืชที่จะขยายพันธุ์ให้ได้
กลุ่มของพืชที่มีคุณสมบัติข้างต้น
- พันธุ์พืชปุา - พันธุ์พืชที่มีหรือเคยมีในธรรมชาติและยังมิได้นามาใช้เพาะปลูก
อย่างแพร่หลาย
การตัดต่อทางพันธุกรรม คือ กระบวนการในการการนาสารพันธุกรรมที่มีต้นกาเนิด
จากสิ่งมีชีวิต ทั้งที่เป็นสารพันธุกรรมธรรมชาติ สารพันธุกรรมที่ดัดแปลงจากธรรมชาติ หรือ
สารพันธุกรรมที่สังเคราะห์ขึ้นถ่ายเข้าไปรวมหรือร่วมอย่างถาวรกับสาร พันธุกรรมเดิมของพืช
ทาให้มีลักษณะที่ไม่เคยมีในธรรมชาติ
2) ประเภทพันธุ์พืชที่ได้รับการคุ้มครอง
- การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่
- การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
- การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชปุา
3) พันธุ์พืชใหม่
- เป็นพันธุ์พืชที่มีลักษณะคุณสมบัติที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในพันธุ์พืชนั้น
- จะได้รับการคุ้มครองเมื่อจดทะเบียน
4) ห้ามจดทะเบียน
- พันธุ์พืชใหม่ท่มี ีผลกระทบรุนแรงในทางตรงหรือทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อม
สุขภาพ หรือสวัสดิภาพของประชาชน
5) ลักษณะหลักของพันธุ์พืชที่ได้รับความคุ้มครอง
- มีความสม่าเสมอของลักษณะประจาพันธุ์
- มีความคงตัวของลักษณะประจาพันธุ์
- มีลักษณะประจาพันธุ์แตกต่างจากพันธุ์พืชอื่นอย่างเด่นชัด
6) พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
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- พันธุ์พืชที่เกิดในชุมชนใดชุมชนหนึ่งโดยเฉพาะ
- จะได้รับการคุ้มครองเมื่อจดทะเบียน
7) พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป
- พันธุ์พืชที่กาเนิดในประเทศหรือมีอยู่ในประเทศและได้มีการใช้ประโยชน์อย่าง
แพร่หลายเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป
- ไม่ต้องจดทะเบียน แต่ ผู้เก็บ จัดหาหรือรวบรวมพันธุ์พืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใด
เพื่อปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลองหรือวิจัย เพื่อหาประโยชน์ในทางการค้า
จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องทาความตกลงแบ่งปัน
ผลประโยชน์เข้ากองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชพันธุ์พืชปุา
- พันธุ์พืชที่มี หรือเคยมีอยู่ในประเทศตามสภาพธรรมชาติและไม่ได้นามาใช้
เพาะปลูกอย่างแพร่หลาย
- ไม่ต้องจดทะเบียน แต่ ผู้เก็บ จัดหาหรือรวบรวมพันธุ์พืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใด
เพื่อปรับปรุงพันธุ์ ศึกษาทดลองหรือวิจัย เพื่อหาประโยชน์ในทางการค้า
จะต้องได้รับอนุญาตจาก พนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องทาความตกลงแบ่งปัน
ผลประโยชน์เข้ากองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช
8) สิทธิท่ไี ด้รับหลังจดทะเบียน
- พันธุ์พืชใหม่- ผู้ทรงสิทธิมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการผลิต ขาย จาหน่าย
นาเข้าและส่งออก หรือมีไว้เพื่อกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งในการขยายพันธุ์
พืชใหม่
- พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น- ชุมชนมีสิทธิท่ีจะปรับปรุง ศึกษา ค้นคว้า วิจัย
ผลิต ขาย ส่งออก หรือจาหน่ายด้วยประการใดๆในส่วนขยายพันธุ์
9) ระยะเวลาคุ้มครอง
- พืชล้มลุก 12 ปี
- พืชยืนต้น 17 ปี
- พืชใช้เนื้อไม้ 27 ปี
(* ข้อมูลจาก www.ipthailand.go.th)
การดาเนินการขอรับความคุ้มครอง
เมื่ อ นั ก วิ จัย สามารถเลื อ กประเภทการขอรั บ ความคุ้ ม ครองทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาที่
เหมาะสมกั บ ผลงานได้ แ ล้ ว นั ก วิ จั ย สามารถติ ด ต่ อ สอบถาม และยื่ น แบบค าขอรั บ การจด
ทะเบียนได้ทีห่ น่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Licensing
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Office University Business Incubator: TLOUBI) ซึ่งเป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และมีหน้าที่บริการสาหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย งานบริการด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา งานบริการด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิและถ่ายทอดเทคโนโลยี และงานบริการด้าน
การบ่มเพาะวิสาหกิจ
สถานที่ ตั้ ง TLOUBI :
ชั้ น 8
อาคาร 30
ปี คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์
(053) 942641 ,210731-2 โทรสาร (053) 210733
เว็บไซด์
http://www.tloubi.chiangmai.ac.th/
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ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
สิ่ งประดิษฐ์/การออกแบบ/
ผลงานสร้างสรรค์ ฯลฯ

นักวิจยั ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเปิ ดเผยการประดิษฐ์ ,
แบบพิมพ์คาขอ ฯลฯ จากเว็บไซด์ของ TLOUBI

นักวิจยั กรอกแบบฟอร์ม
และจัดทารายละเอียดการประดิษฐ์
และเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
นักวิจยั นาเสนอผ่านคณะ/สถาบันต้นสังกัด เพื่อส่งเรื่ องไปยัง TLOUBI

TLOUBI ตรวจสอบเอกสาร
และแจ้งคณะ/สถาบันต้นสังกัด เพื่อให้นกั วิจยั แก้ไขเอกสาร

นักวิจยั แก้ไขเอกสาร

นักวิจยั นาเสนอผ่าน
คณะ/สถาบันต้นสังกัดเพื่อส่ง
เรื่ องไปยัง TLOUBI

TLOUBI เสนอเรื่ องให้ผบู ้ ริ หารลงนาม
(ผ่านศูนย์บริ หารงานวิจยั )

TLOUBI ยืน่ คาขอ
ณ สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัด/
กรมทรัพย์สินทางปั ญญา

TLOUBI แจ้งผลการดาเนินการให้
ต้นสังกัดนักวิจยั /แหล่งทุน (ถ้ามี) ทราบ
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ข้อควรสังเกตสาหรับการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
1. สาหรับการยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เนื่องจากเงื่อนไขหนึ่งของการจดสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตรจะต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ดังนั้นนักวิจัยจึงควรสืบค้น (search) ว่าสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร
ที่จะยื่นนั้นมีความใหม่หรือไม่ ซึ่งจะต้องสืบค้นทั่วโลก โดยท่านสามารถสืบค้นได้
จากเว็บไซด์ ได้แก่
1.1
ประเทศสหรัฐอเมริกา www.uspto.gov
1.2
กลุ่มประเทศยุโรป http://gb.espacenet.com และ http://ep.espacenet.com
1.3
องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก www.wipo.int
1.4
ประเทศญี่ปุน www.jpo.go.jp
1.5
http://patentsearch.moc.go.th/DIPSearch/PatentSearch/SearchSimpl
e.aspx
ซึ่งสามารถสืบค้นได้ในส่วนของสิทธิบัตรประเทศไทย ญี่ปุน
เกาหลี ยุโรป อเมริกา จีน ออสเตรเลีย เยอรมัน และ WIPO
2. ก่อนการยื่นคาขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทใดก็ตาม ควรสังเกตว่า
ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์นั้น มีหน่วยงานใดให้ทุนในการทาวิจัยนั้นหรือไม่ เนื่องจากหากท่านได้รับทุน
สนับสนุนงานวิจัย
ในสัญญารับทุนจะมีการระบุความเป็นเจ้าของสิทธิ และหน่วยงานที่
ดาเนินการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนเงื่อนไข/สัดส่วนผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก
ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญา และปูองกันการละเมิดความเป็นเจ้ าของ
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของหน่วยงานผู้ให้ทุนที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาตามที่ระบุ
ไว้ในสัญญารับทุน
อนึ่งหากนักวิจัยมิได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยใด ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่า
ด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2549 นั้น นักวิจัยจะต้องยื่นขอรับความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาในนามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนนักวิจัย จะได้รับการระบุชื่อในฐานะผู้
ประดิษฐ์ และ
หากผลงานทรัพย์สินทางปัญญาสามารถใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์
นักวิจัย จะได้รับการจัดสรรผลประโยชน์ จากงานประดิษฐ์ การใช้สิทธิตามสิทธิบั ตร หรืออนุ
สิทธิบัตร ซึ่งเป็นค่าตอบแทนการใช้สิทธิ (royalty fee) และค่าธรรมเนียมการเปิดเผยเทคโนโลยี
(disclosure fee) หลังหักค่าใช้จ่าย ดังนี้
1) นักวิจัยในฐานะผู้ประดิษฐ์ ร้อยละ 50
2) มหาวิทยาลัยร้อยละ 50 ซึ่งในส่วนนี้มหาวิทยาลัยจะจัดสรรให้กับส่วนงานต้นสังกัด
ของนักวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบต่อไป
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3. หากมีการประชุมหารือกับบุคคลภายนอก หรือบริษัทเอกชน ควรมีการจัดทาบันทึก
การประชุมในแบบฟอร์มบันทึกการประชุมที่มีการระบุข้อความยอมรับในการเก็บรักษาข้อมูลไว้
เป็นความลับ (Non-Disclosure Agreement) เพื่อให้แต่ละฝุายยอมรับการปกปิดข้อมูลอย่าง
รัดกุมต่อไป ทั้งนี้สามารถดาวน์โ หลดแบบฟอร์มได้ในเว็บไซด์ของหน่วยจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLOUBI)
4. นัก วิ จัย สามารถขอรับ คาปรึ ก ษาในการยื่น จดทะเบีย นทรัพย์ สิน ทางปั ญ ญาได้ ท่ี
TLOUBI โทรศัพท์ 053- 942641 เพื่อความสะดวกในการยื่นคาขอเพื่อจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญาต่อไป
5. หากมีหน่วยงาน หรือผู้สนใจขอใช้สิทธิในเชื้อพันธุกรรมพืชที่ท่านได้ค้นพบ/ปรับปรุง
พันธุ์พืช ท่านสามารถติดต่อ TLOUBI เพื่อจัดทาข้อตกลงอนุญาตให้ใช้เชื่อพันธุกรรม (Material
Transfer Agreement) และท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในภาคผนวกในส่วนของ
แนวปฏิบัติในการขอใช้สิทธิในเชื้อพันธุกรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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