งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
หน่วยงานย่อย
1. หน่วยบริหารงานวิจัย (รวมห้องบริการเครื่องมือกลาง 1, 2, 3 และ 4)
2. หน่วยบริการวิชาการ
3. หน่วยวิเทศสัมพันธ์

มีบริการอะไรบ้าง???

ทุนทาวิจัย

การสนับสนุนอืน่ ๆ
ด้านวิจัย เช่น
ค่าตอบแทนผลงาน

จริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์
การใช้เครือ่ งมือ
วิทยาศาสตร์เพือ่ การวิจัย

ทุนเสนอ
ผลงานวิชาการ
MOU และ
Inbound/Outbound
ประชุม / อบรม
/ สัมมนา

การขอใช้พ้นื ที่วจิ ัย/
ห้องวิจัย
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งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
-------------------1. ทุนทาวิจัย
1.1 ทุนวิจยั ภายใน
ประเภททุน
งบประมาณ
1. ทุนเงินรายได้คณะฯ
20,000 – 50,000 บาท/โครงการ
** ขอรับทุนได้ทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่
2. ทุน มช. (ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่)
100,000 บาท/โครงการ
3. ทุนงบประมาณเงินแผ่นดิน (วช.) – สมัคร - โครงการเดี่ยว ไม่เกิน 1 ล้านบาท/โครงการ
ผ่านระบบ NRMS
- แผนงานวิจัย ไม่เกิน 2 ล้านบาท/โครงการ
- โครงการบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
(งบประมาณขึ้นกับขอบเขตของโครงการ)

ช่วงรับสมัคร
พฤศจิกายน ธันวาคม
สิงหาคม – กันยายน
สิงหาคม – กันยายน

1.2 ทุนวิจัยภายนอก
1.
2.

4.

แหล่งทุน
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้แก่
1. ทุน พวอ. – อุตสาหกรรม
2. ทุน คปก., ทุน คปก.-อุตสาหกรรม
3. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
4. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
5. ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.)
6. ทุนเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์รุ่นกลางใน
สถาบันอุดมศึกษา
7. ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพืน้ ฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.)
8. ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.)
9. ทุนศาสตราจารย์วจิ ัยดีเด่น
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
• ศูนย์พันธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
มุง่ พัฒนางานด้านเทคโนโลยีชวี ภาพ
• ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
มุง่ พัฒนางานด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวัสดุตา่ งๆ
• ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
มุง่ พัฒนางานด้านอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
• ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
มุง่ พัฒนางานด้านนาโนเทคโนโลยี

Website
http://www.nrct.go.th/
http://academic.trf.or.th

www.nstda.or.th
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3.
4.
5.
6.

แหล่งทุน
• ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC)
มุง่ ให้ความช่วยเหลือนักวิจัยและบริษัทต่างๆ ในการนาผลงานการ ค้นพบและ
เทคโนโลยีตา่ งๆ มาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
อื่นๆ เช่น อย., สสส., มูลนิธิโทเร, โครงการหลวง, ภาคเอกชน ฯลฯ

Website

www.arda.or.th
www.mua.go.th/
http://www.hsri.or.th/
ติดตามได้จากข่าว
Facebook : อะไรนิวส์ a RAI News

>> เงื่อนไข และช่วงรับสมัครขึน้ กับแต่ละแหล่งทุน <<
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 44376 (คุณจินดา ภิโล), 44363 (คุณอุมาพร ปัญญา) 
2. การสนับสนุนอื่นๆ ด้านวิจัย
1.
2.
3.

4.

ประเภทการสนับสนุน
ค่า page charge สาหรับการตีพมิ พ์ใน
วารสาร (มช.)
ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (มช.)
ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศใน
การตรวจสอบต้นฉบับ (Manuscript)
ภาษาต่างประเทศ (คณะฯ)
ค่าตอบแทนผลงานทางวิชาการ (ประเภท
บทความทางวิชาการ) (คณะฯ)

5. ค่าตอบแทนการนาผลงานไปใช้ประโยชน์

รายละเอียด/เงื่อนไข
วารสารระดับชาติ ไม่เกิน 10,000 บาท
วารสารระดับนานาชาติ ไม่เกิน 30,000 บาท
12,000 – 15,000 บาท/บทความ

ช่วงรับสมัคร
ตลอดทั้งปี
ตลอดทั้งปี

สนับสนุนตามจ่ายจริง ทัง้ นี้เป็นไปตามอัตรา 100
บาท/หน้า แต่ไม่เกิน 2,500 บาท/เรื่อง

ตลอดทั้งปี

1. Review Article ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทาง
วิชาการที่อยูใ่ นฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ค่าตอบแทนอัตรา 12,000 บาท/บทความ
2. Research Article ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทาง
วิชาการที่อยูใ่ นฐานข้อมูลระดับชาติ
ค่าตอบแทนอัตรา 3,000 บาท/บทความ
15,000 บาท/ผลงาน

ตลอดทั้งปี

ตลอดทั้งปี

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 44376 (คุณจินดา ภิโล), 44363 (คุณอุมาพร ปัญญา) 
3. จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

มีการพิจารณาแบบเร่งพิเศษ และพิจารณาในที่ประชุม (ขึน้ กับลักษณะของการทาวิจัย)
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 44376 (คุณจินดา ภิโล) 
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4. ทุนสาหรับประชุม/เสนอผลงานทางวิชาการ
ประเภททุน
1. ทุนของคณะฯ
(สาหรับกิจกรรมในประเทศ)

2. ทุนของ มช.
เงื่อนไขสาคัญ
- สนับสนุนทั้ง Oral และ Poster
- ต้องนาผลงานวิชาการที่ได้ไปนาเสนอ
นัน้ ตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสาร
(Journal) หรือเอกสารตีพมิ พ์สบื เนื่อง
จากการประชุม (Proceeding) ที่อยูใ่ น
ฐานข้อมูลสากล
- ไม่สนับสนุนกรณีได้รับเชิญเป็น
Invited Speaker หรือผลงานที่ไป
นาเสนอนัน้ ตีพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

งบประมาณ
- ประชุม 10,000 บาท/ท่าน/ปี
- เสนอผลงาน 10,000 บาท/ท่าน/ปี

ช่วงการรับสมัคร
ตลอดทั้งปี
(หมายเหตุ หากต้องการใช้เงิน
หมวดนี้เพื่อการเสนอผลงาน ณ
ต่างประเทศ สามารถขออนุมัตเิ ป็น
กรณีพเิ ศษได้)

1. อาเซียน
ไม่เกิน
30,000 บาท
2. ในทวีปเอเชีย
ไม่เกิน
40,000 บาท
3. ในทวีปออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์
ไม่เกิน
50,000 บาท
4. ในทวีปยุโรป/อเมริกา/แอฟริกา
ไม่เกิน
70,000 บาท

ตลอดทั้งปี
(คณะกรรมการฯ ของมหาวิทยาลัย
จะพิจารณาจัดสรรทุนเป็นรายเดือน
และจะพิจารณาเฉพาะผู้ที่สง่ ข้อมูล
(Submit) ในระบบ CMU-MIS ที่
ครบถ้วนเท่านัน้ )

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 44363 (คุณอุมาพร ปัญญา) 
5. การขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัย
ห้องบริการเครื่องมือกลาง 1 ชัน้ 5 อาคาร 4
ห้องบริการเครื่องมือกลาง 2 ชัน้ 2 อาคาร 2
ห้องบริการเครื่องมือกลาง 3 ชัน้ 4 อาคาร 3
ห้องบริการเครื่องมือกลาง 4 ชัน้ 3 อาคาร 5
ข้อมูลเพิ่มเติม ที่ http://makok.pharmacy.cmu.ac.th/instrument/
(ผู้รับผิดชอบ น.ส.อุมาพร ภูสด (ไก่) - โทร. 44398, นายภูริวัฒน์ ฟักฟูม (หนึ่ง) - โทร. 44346)
6. การขอใช้พื้นที่วิจัย/ห้องวิจัย
อาคาร 2 ชั้น 1
อาคาร 3 ชั้น 4
อาคาร 2 ชั้น 4
อาคาร 4 ชั้น 2
อาคาร 3 ชั้น 1
อาคาร 5 ชั้น 2
อาคาร 3 ชั้น 2
อาคาร 5 ชั้น 3
อาคาร 3 ชั้น 3
อาจารย์สามารถขอรับการจัดสรรพื้นที่วิจัยได้ โดย download แบบฟอร์มได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 44376 (คุณจินดา ภิโล), 44363 (คุณอุมาพร ปัญญา) 
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7. การประสานงานจัดทาข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) รวมถึงกิจกรรม Inbound/Outbound
- สนับสนุนการติดต่อประสานงานจัดทาข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
- จัดกิจกรรมสาหรับอาคันตุกะจากต่างประเทศ
- จัดกิจกรรมสาหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ (Inbound)
- ประสานงานการส่งนักศึกษาฝึกงาน ณ ต่างประเทศ (Outbound)

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 44368 (คุณสุธินี นาแก้ว) 
8. จัดประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการทั้งภายใน และนอกประเทศ
รับผิดชอบดาเนินการ ดังนี้
- ประสานงานการจัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเภสัชกรรมคลินิก
- การจัดกิจกรรมหรือจัดประชุมการศึกษาต่อเนื่อง (คณะฯ จัดร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่,
รพ.นครพิงค์, ชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่, กลุ่มงานคุม้ ครองผู้บริโภค สสจ.เชียงใหม่)
- การบริหารจัดการด้านการศึกษาต่อเนื่องในนามสถาบันหลัก (จัดประชุมวิชาการ และบทความวิชาการในนามสถาบัน
หลัก รวมทั้งการ upload ข้อมูลหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องของกิจกรรมต่าง ๆ ในระบบของสภาเภสัชกรรม)

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 44374 (คุณพัชรินทร์ วังคะวงษ์, คุณอัสนีย์พร กุนแจ) 

ประชาสัมพันธ์ !!!
เชิญชวนรับข่าวสารจากงานบริหารงานวิจัยฯ

ติดตามข่าวต่างๆ ได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/
หรือ กดติดตามเพจได้ที่ Facebook: อะไรนิวส์ - a RAI News

สรุปข้อมูลโดย...

หัวหน้างานบริหารงานวิจัยฯ (น.ส.อุมาพร ปัญญา - ออย) โทร. 44363
มิถุนายน 2561
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