ศูนย์ส่งเสริ มงานวิ จยั และทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการการส่งเสริ มงานวิ จยั พัฒนาและทรัพย์สินทางปัญญา
1. การส่งเสริ มด้านงานวิ จยั และพัฒนา
ชื่อโครงการ
1.1 กองทุนวิจยั มจธ.

1.2 ทุนวิจยั พระจอมเกล้าธนบุรี

1.3 โครงการวิจยั หมวดเงินอุดหนุ น
(งบประมาณแผ่นดินประจําปี)

สรุปการสนับสนุน
สนับสนุ นการวิจยั ของอาจารย์ นักวิจยั และนักศึกษา และกิจกรรมด้านส่งเสริม
งานวิจยั และพัฒนาอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ
- ทุนประเดิม 200 ล้านบาท
- ระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ว่าด้วย กองทุนวิจยั พ.ศ. 2552
-หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิ
อยูร่ ะหว่างการพิจารณาโดย
คณะกรรมการบริหารกองทุน
วิจยั
งบประมาณจัดสรรจากเงิน
-สนับสนุ นอาจารย์และนักวิจยั ให้มโี อกาสทํางานวิจยั เพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะ
นักวิจยั หน้าใหม่ และใช้ทุนวิจยั นี้เป็ นจุดเริม่ ต้นเพือ่ เป็ นฐานของโครงการวิจยั ซึง่ รายได้ของมหาวิทยาลัย 4 ล้าน
มีโอกาสพัฒนาเป็ นโครงการใหญ่ สามารถนําผลงานเบือ้ งต้นนี้ไปขอทุนวิจยั อื่น บาท / ปี
ในอนาคต
-เปิดรับข้อเสนอโครงการตลอดทัง้ ปี และกําหนดวงเงินไว้เพิม่ ขึน้ จากเดิมเป็นทุน
ละไม่เกิน 100,000 บาท
-ส่งข้อเสนอโครงการวิจยั ประมาณเดือนสิงหาคมของทุกปีสาํ หรับการทําวิจยั ใน
งบประมาณปี ต่อไป โดยส่งให้คณะ/สํานัก/สถาบัน เพือ่ รวบรวมจัดลําดับ
ความสําคัญของข้อเสนอโครงการวิจยั ก่อนส่งให้ศนู ย์ฯ ดําเนินการตรวจสอบ
และสรุปส่งข้อเสนอโครงการทัง้ หมดให้ วช.
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ชื่อโครงการ
1.4 ทุนวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก

1.5 เงินอุดหนุ นค่าใช้จา่ ยในการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ

สรุปการสนับสนุน
-สนับสนุ นให้อาจารย์และนักวิจยั ส่งข้อเสนอโครงการวิจยั เพือ่ ขอรับทุนวิจยั จาก
แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และทุนจากต่างประเทศ
ซึง่ ระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจยั ขึน้ อยูก่ บั แต่ละแหล่งทุน
-อํานวยความสะดวกและประสานงานกับแหล่งทุนให้แก่อาจารย์และนักวิจยั
ตัง้ แต่ขนั ้ ตอนการส่งข้อเสนอโครงการวิจยั การจัดทําสัญญารับทุน การรับเงิน
และออกใบเสร็จรับเงิน การเปลีย่ นแปลงแก้ไขรายละเอียดทีต่ ่างไปจากในสัญญา
ตลอดจนถึงการส่งรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์
-เมือ่ โครงการได้รบั อนุ มตั ทิ นุ และมีการจัดทําประกาศโครงการ หัวหน้าโครงการ
จะมีอาํ นาจในการอนุ มตั กิ ารจัดซือ้ จัดจ้าง ไม่ตอ้ งผูกพันกับองค์กรระดับภาควิชา
หรือคณะ เพือ่ ให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร สอดคล้องกับการทํางานทีต่ อ้ ง
อาศัยความร่วมมือทางวิชาการข้ามหน่วยงาน
-ร่วมสนับสนุ นทุนวิจยั ให้แก่อาจารย์และนักวิจยั ในลักษณะ Matching Fund กับ
แหล่งทุนภายนอก
การนําเสนอผลงานแบบปากเปล่าและการเสนอผลงานในรูปแบบของโปสเตอร์
ในทีป่ ระชุมวิชาการนานาชาติ
-บุคลากรจะได้รบั การสนับสนุ นให้คนละไม่เกิน 1 ครัง้ ต่อปี ในวงเงินตามทีจ่ า่ ย
จริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
-เมือ่ ได้รบั การสนับสนุ นครบทุกๆ 3 ครัง้ (แต่วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) แล้ว
จะต้องนําผลงานทางวิชาการทีไ่ ด้นําเสนอในทีป่ ระชุมวิชาการนานาชาตินนั ้ มา
ปรับปรุงเพือ่ ตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ โดยผลงานดังกล่าว
ต้องไม่ยอ้ นหลังเกิน 3 ปี ก่อนการขอรับการสนับสนุ นในครัง้ ต่อไป

หมายเหตุ

ระเบียบ มจธ. ว่าด้วย การให้
เงินอุดหนุ นค่าใช้จา่ ยในการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2552
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ชื่อโครงการ
1.5 เงินอุดหนุ นค่าใช้จา่ ยในการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ (ต่อ)

1.6 ค่าสนับสนุ นทีบ่ ทความวิชาการได้รบั ตีพมิ พ์ใน
วารสารระดับนานาชาติ

สรุปการสนับสนุน
การสนับสนุ นค่าตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ
-บุคลากรทีเ่ ป็ น Corresponding Author ซึง่ บทความวิชาการหรือวิจยั ได้รบั การ
ตอบรับให้ตพี มิ พ์ในวารสารนานาชาติ และสํานักพิมพ์เรียกเก็บค่าตีพมิ พ์ จะ
ได้รบั การสนับสนุ นตามวงเงินทีจ่ า่ ยจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาทต่อคนต่อปี
-ไม่ให้นําเงินสนับสนุ นทีเ่ หลือไปสมทบในปีงบประมาณถัดไปตีพมิ พ์
มหาวิทยาลัยจัดสรรคืนให้กบั หน่ วยงานในรูปของ Full Time Equivalent
Research Output - FTERO

หมายเหตุ
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วย การให้
เงินอุดหนุ นค่าใช้จา่ ยในการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2552
เริม่ ปี 2550
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2. การส่งเสริ มด้านงานวิ จยั และพัฒนาตามแผนวิ สยั ทัศน์
ชื่อโครงการ
สรุปการสนับสนุน
2.1 ทุนนักวิจยั หลังปริญญาเอก
-เป็ นนักวิจยั ชาวไทยหรือชาวต่างประเทศ วุฒปิ ริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์
(Post-doctoral Fellowship)
หรือเทคโนโลยีซง่ึ สําเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร
-อายุไม่เกิน 35 ปี
-สามารถทํางานวิจยั ร่วมกับบุคลากรมหาวิทยาลัยตลอดโครงการ ณ มจธ. และ
ไม่รบั ทุนอื่นพร้อมกัน ยกเว้นแต่ได้รบั การอนุ มตั จิ าก มจธ. ก่อน
-กรณีทน่ี กั วิจยั หลังปริญญาเอกเป็ นชาวต่างประเทศ จะต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบ
สภาวิจยั แห่งชาติวา่ ด้วยการอนุ ญาตให้นกั วิจยั ชาวต่างประเทศเข้ามาทําการวิจยั
ในประเทศไทย พ.ศ.2550
-เปิดรับสมัครโครงการตลอดทัง้ ปี แต่จะต้องใช้เวลาในการดําเนินการประมาณ
3 เดือนเพือ่ ขออนุ มตั จิ ากสภาวิจยั แห่งชาติตามระเบียบดังกล่าว)
-โครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ะได้รบั การสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยของนักวิจยั เป็ น
ค่าเครือ่ งบินไป-กลับ และค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละไม่เกิน 25,000 บาท
2.2 ทุนจ้างอาจารย์พเิ ศษชาวต่างประเทศ
-เปิดรับสมัครประมาณเดือนสิงหาคมเพือ่ อนุ มตั ใื ช้โครงการในปีงบประมาณใหม่
(Visiting Professor)
-หน่วยงานจะได้รบั อนุ มตั ไิ ม่เกิน 500,000 บาท / ปี
2.3 ครุภณ
ั ฑ์กลางเพือ่ การวิจยั
-สนับสนุ นครุภณ
ั ฑ์วจิ ยั ชิน้ ใหญ่ราคาประมาณ 5-10 ล้านบาทเพื่อส่งเสริมการใช้
ครุภณ
ั ฑ์วจิ ยั ร่วมกัน และผลทีไ่ ด้จะมี Impact สูงต่อมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ
งบประมาณจัดสรรรวม 3 ล้าน
บาท / ปี สําหรับโครงการ 2.1
และโครงการ 2.2

งบประมาณจัดสรร 20 ล้าน
บาท / ปี
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3. การส่งเสริ มด้านงานวิ จยั และพัฒนาตามโครงการมหาวิ ทยาลัยวิ จยั แห่งชาติ – National Research University (NRU)
ชื่อโครงการ
สรุปการสนับสนุน
3.1 ทุนตรวจภาษาอังกฤษเพือ่ งานวิจยั ทีจ่ ะตีพมิ พ์ใน
-ตามอัตราทีจ่ า่ ยจริง แต่ไม่เกิน 5,000 บาท และไม่เกิน 10,000 บาท / คน / ปี
วารสารวิชาการนานาชาติ
-ไม่ให้นําเงินสนับสนุ นทีเ่ หลือไปสมทบในปีงบประมาณถัดไป

หมายเหตุ
-โครงการเฉพาะกิจ 3 ปี
(2553-2555) ภายใต้ NRU
-ประกาศ มจธ. เรือ่ ง โครงการ
ทุนตรวจภาษาอังกฤษเพือ่
งานวิจยั ทีจ่ ะตีพมิ พ์ใน
วารสารวิชาการนานาชาติ
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4. การส่งเสริ มด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ชื่อโครงการ
4.1 การขอรับความคุม้ ครองในทรัพย์สนิ ทางปญั ญาใน
นามของมหาวิทยาลัย

4.2 การบริหารผลประโยชน์อนั เกิดจากทรัพย์สนิ ทาง
ปญั ญา

สรุปการสนับสนุน
-รับคําขอจดทะเบียนสิทธิบตั ร / อนุ สทิ ธิบตั ร และการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิในนาม
์
ของมหาวิทยาลัยตลอดทัง้ ปี
-มหาวิทยาลัยสนับสนุ นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินการทัง้ หมด รวมถึง
ค่าธรรมเนียม ค่าเดินทางไปดําเนินการทีก่ รมทรัพย์สนิ ทางปญั ญา ฯลฯ
-คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรผลประโยชน์ อนั เกิดจากทรัพย์สนิ ทางปญั ญาที่
สร้างสรรค์โดยผูส้ ร้างงาน หลังจากหักค่าใช้จา่ ยแล้ว ดังนี้
กรณีลขิ สิทธิ ์ และเครื่องหมายการค้า ให้ผูส้ ร้างงานคนเดียวหรือหลายคน
60-80% ส่วนทีเ่ หลือให้ มจธ.
กรณีสทิ ธิบตั ร อนุ สทิ ธิบตั ร และการประดิษฐ์ ให้ผู้สร้างงานคนเดียวหรือ
หลายคน 40-70% ส่วนทีเ่ หลือให้ มจธ.
-ในส่ว นของเงิน ที่เ หลือ ให้ มจธ. จะจัด สรรแก่ ห น่ ว ยงานเพื่อ นํ า ไปใช้ใ นการ
บริหารงานแก่มหาวิทยาลัย 30% คณะต้นสังกัดผูส้ ร้างงาน 20% ภาควิชาต้น
สังกัดผูส้ ร้างงาน 30% และหน่วยงานทรัพย์สนิ ทางปญั ญา 20%
-กรณีผสู้ ร้างงานมีหลายคนและหลายต้นสังกัด ให้จดั สรรเงินแก่ตน้ สังกัดของ
หัวหน้าผูส้ ร้างงาน

หมายเหตุ

ระเบียบ สจธ. ว่าด้วย การ
บริหารผลประโยชน์อนั เกิดจาก
ทรัพย์สนิ ทางปญั ญา พ.ศ.
2538
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ชื่อโครงการ
4.3 สิทธิในทรัพย์สนิ ทางปญั ญาอันเกิดจากผลงานของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

4.4 สิทธิในทรัพย์สนิ ทางปญั ญาอันเกิดจากผลงานของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

4.5 ค่าตอบแทนแก่ผปู้ ระดิษฐ์ทไ่ี ด้รบั รางวัล

สรุปการสนับสนุน
-ผลงานของนั ก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีถือ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึก ษาตาม
ั ญาของ
หลัก สู ต รของมหาวิ ท ยาลัย และถื อ เป็ น สิท ธิ ใ นทรัพ ย์ ส ิน ทางป ญ
มหาวิทยาลัย
- นักศึกษาประสงค์จะนํ าผลงานไปใช้ จะต้องได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากมหาวิทยาลัยก่อน
-ผลประโยชน์ เกิดขึน้ จากผลงานดังกล่าว นักศึกษาผูท้ ่สี ร้างสรรค์ผลงานมีสทิ ธิ
ได้รบั การจัดสรรผลประโยชน์ ดงั กล่าวตามอัตราทีก่ ําหนดไว้ในระเบียบสถาบัน
เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า ธนบุ รี ว่ าด้ว ย การบริห ารผลประโยชน์ อ นั เกิด จาก
ทรัพย์สนิ ทางปญั ญา พ.ศ. 2538
-หลักเกณฑ์ทุกข้อเหมือนกับประกาศของนักศึกษาปริญญาตรีตามข้อ 4.3
-สิง่ ทีเ่ พิม่ เติม คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องลงนามในข้อตกลงว่าด้วย
การโอนสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปญั ญาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตัง้ แต่วนั ที่
นักศึกษาได้รบั อนุ มตั โิ ครงร่างวิทยานิพนธ์
-กรณีนกั ศึกษามีการแก้ไขหรือเปลีย่ นหัวข้อวิทยานิพนธ์ใหม่ ให้ลงนามข้อตกลง
ใหม่
-คณบดีเ ป็ น ผู้ล งนามรับ โอนสิท ธิ และอาจารย์ท่ีป รึก ษา และหรือ อาจารย์ท่ี
ปรึกษาร่วม และ/หรือเจ้าหน้าที่ประจําคณะ เป็ นผู้ลงนามพยาน เก็บสําเนาที่
สํานักบัณฑิตศึกษาและกิจการนานาชาติ
-ส่งเสริมและสนับสนุ นการจัดทําสิง่ ประดิษฐ์ในลักษณะเงินค่าตอบแทนให้แก่
ผูป้ ระดิษฐ์ท่ไี ด้รบั รางวัลจากการประกวดหรือแข่งขันสิง่ ประดิษฐ์ในอัตรา 20%
ของเงินรางวัลทีไ่ ด้รบั / ชิน้ แต่ไม่เกิน 20,000 บาท

หมายเหตุ
ประกาศ มจธ. เรือ่ ง สิทธิใน
ทรัพย์สนิ ทางปญั ญาอันเกิดจาก
ผลงานของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2549

ประกาศ มจธ. เรือ่ ง สิทธิใน
ทรัพย์สนิ ทางปญั ญาอันเกิดจาก
ผลงานของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549

ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการ
ส่งเสริมและสนับสนุ นการจัดทํา
สิง่ ประดิษฐ์ พ.ศ. 2544
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ชื่อโครงการ
4.6 การทําแผนทีส่ ทิ ธิบตั ร (Patent Mapping)

สรุปการสนับสนุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ หรับการทําแผนทีส่ ทิ ธิบตั ร Patent Mapping

หมายเหตุ
ประโยชน์การใช้แผนทีส่ ทิ ธิบตั ร
คือ การวิเคราะห์เอกสาร
สิทธิบตั รเพือ่ ทําให้ทราบ
ทิศทางของเทคโนโลยี
ผูน้ ําเทคโนโลยี และช่วยเป็ น
แนวทางในการตัดสินใจในการ
พัฒนาต่อยอดทีท่ นั สมัย
ไม่ซ้าํ ซ้อนกับการประดิษฐ์ของ
ผูอ้ ่นื
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5. ระบบสารสนเทศเพื่อการวิ จยั
ชื่อโครงการ
สรุปการสนับสนุน
หมายเหตุ
5.1 ระบบฐานข้อมูลงานวิจยั และทรัพย์สนิ ทางปญั ญา -เป็ นระบบสนับสนุ นการทํางานในการจัดเก็บข้อมูลด้านการวิจยั โครงการวิจยั
-บุคลากรในมหาวิทยาลัย
(Research and Intellectual Property Database)
วิทยานิพนธ์/โครงการศึกษาวิจยั บทความ สิง่ ประดิษฐ์/การออกแบบผลิตภัณฑ์ สามารถใช้โดยเข้าสูร่ ะบบ
(ใช้ชอ่ื บัญชีผใู้ ช้งานและ
และลิขสิทธิ ์ รวมทัง้ รางวัลจากผลงานต่างๆ
-สามารถออกรายงานในลักษณะต่างๆ และยังสามารถสืบค้นข้อมูลด้านงานวิจยั รหัสผ่านตัวเดียวกันกับทีใ่ ช้งาน
บนเว็บเมลของมหาวิทยาลัย)
และทรัพย์สนิ ทางปญั ญาผ่านทางหน้าแรกของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยได้
5.2 ระบบฐานข้อมูลเครือ่ งมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
-เป็ น ระบบสนั บ สนุ น การทํา งานของอาจารย์ นัก วิท ยาศาสตร์ นัก วิจ ยั โดย -สํานักคอมพิวเตอร์และศูนย์ฯ
(Instrument Database System)
พัฒ นาขึ้น เพื่อ จัด เก็บ ข้อ มู ล เครื่อ งวิเ คราะห์ท างวิท ยาศาสตร์ ครุ ภ ัณ ฑ์วิจ ัย ร่วมกันพัฒนาโปรแกรม
Web Application ขึน้ ในระบบ
ครุภณ
ั ฑ์วจิ ยั ใหม่ ครุภณ
ั ฑ์เพือ่ การศึกษา การบริการวิชาการ ของ มจธ.
-สามารถออกรายงานในลัก ษณะต่ า งๆ ในการวางแผนใช้ ท รัพ ยากรเพื่อ Intranet ของมหาวิทยาลัย
การศึกษาและวิจยั สร้างประโยชน์อย่างสูงสุด และการระบุคา่ บริการการวิเคราะห์
ตัวอย่างต่างๆ รวมถึงยังสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านทางหน้ า
แรกของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยได้
• ผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมและดาวน์โหลดระเบียบ คําสัง่ แบบฟอร์ม และเอกสารทัง้ หมด ได้จากเว็บไซต์ของศูนย์ฯ www.kmutt.ac.th/rippc
• บุคลากรของศูนย์ฯ (ชัน้ 7 ตึกสํานักงานอธิการบดี โทรสาร 02 872 9083 อีเมล research@kmutt.ac.th)
o คุณบุญเลิศ แซ่อง้ึ โทร.9685 รับผิดชอบเรือ่ งเว็บไซต์ และระบบฐานข้อมูลวิจยั พัฒนาและทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
o คุณเชาวนี สนธิธรรม โทร.9685 รับผิดชอบเรือ่ งการยืน่ คําขอทรัพย์สนิ ทางปญั ญา ทุนตรวจภาษาอังกฤษ และทุน สนพ.
o คุณประภัสสรา ทองผาสุข โทร.9686 รับผิดชอบเรือ่ งทุนวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก และวารสารวิจยั และพัฒนา มจธ.
o คุณนลินี เพ็งแป้น โทร.9687 รับผิดชอบเรือ่ งทุนวิจยั พระจอมเกล้าธนบุร ี และเงินอุดหนุ นค่าใช้จา่ ยในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
o คุณชินวุฒ ิ วิจกั ษณ์ประเสริฐ โทร.9687 รับผิดชอบเรือ่ งทุน ว.1 และทุนตามแผนวิสยั ทัศน์ (Visiting Prof., Post-doc Fellowship และครุภณ
ั ฑ์วจิ ยั กลาง)
o ดร.ผ่องศรี เวสารัช โทร.9688 รับผิดชอบเรือ่ งทรัพย์สนิ ทางปญั ญา และการเผยแพร่ความรูด้ า้ นวิจยั และทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
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