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 บันทกึข้อความ 
ส่วนงาน   ส านักงานมหาวิทยาลัย  ส านักงานบริหารงานวิจัย  โทร.43612  โทรสาร 43600  
ที ่ อว 8392(10).4/ว95                  วันที ่ 21 ธันวาคม  2565        

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาเงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน)  

ประจ าปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565  
 
เรียน คณบดี/ผู้อ ำนวยกำร 
 
  ส านักงานบริหารงานวิจัยขอแจ้งผลการพิจารณาเงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 
(ค่าตอบแทน) ประจ าปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยสามารถดูรายละเอียด
และเอกสารเกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ของส านักงานบริหารงานวิจัย https://ora.oou.cmu.ac.th/ ในหัวข้อ  
“ผลการพิจารณาเงินอุดหนุนผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน) ปีงบประมาณ 2566” (QR Code ดังแนบ) 
  ในการนี้  ส านักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านโปรดพิจารณาแจ้งเจ้าของผลงานเพ่ือบันทึก
โครงการวิจัย ส าหรับใช้กับระบบเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย ทั้งนี้ จะด าเนินการเบิกจ่ายเงินเมื่อบันทึกข้อมูล
โครงการวิจัยในระบบฯ ตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ และขอท่านแจ้งเจ้าของผลงานเข้าไปกด ยืนยันการรับเงิน
ค่าตอบแทน เมื่อกระบวนการเบิกจ่ายของเจ้าของผลงานถึงสถานะการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว  โดยขอให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องด าเนินการภายในระยะเวลา 1 เดือน หลังจากที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ หากพ้นก าหนดดังกล่าว 
ส านักงานฯจะไม่รับรองการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณา 
 
 
 
 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์) 
              ผู้อ านวยการส านักงานบริหารงานวิจัย 
   
 
 

 
 ผลการพิจารณาค่าตอบแทน 

 



  
บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย  ส ำนักงำนบริหำรงำนวิจัย  โทร. 43612  โทรสำร  43600 
ที ่ อว 8392(10)/    วันที ่ 6  ธันวำคม  2565 
เรื่อง  ขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนกำรตีพิมพ์ผลงำนทำงวิชำกำร (ค่ำตอบแทน)  
เรียน อธิกำรบดี (ผ่ำน รองศำสตรำจำรย์ ดร.วินิตำ บุณโยดม) 
สรุปเรื่อง 

ตำมประกำศมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เรื่อง ก ำหนดประเภทรำยจ่ำย รำยกำรและเงื่อนไขกำรจ่ำยเงินรำยได้
ของมหำวิทยำลัย ฉบับที่ 2/2565 (เงินอุดหนุนกำรตีพิมพ์ผลงำนทำงวิชำกำร (ค่ำตอบแทน) และเงินสนับสนุนค่ำ
ตีพิมพ์ผลงำนทำงวิชำกำร (Page Charge) ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ) ลงวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2565 
ก ำหนดให้ส ำนักงำนบริหำรงำนวิจัยเป็นผู้พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์และน ำเสนอมหำวิทยำลัยเพ่ืออนุมัติเงิน
สนับสนุน และให้น ำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรและจัดกำรงำนวิจัยเพื่อทรำบ นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักงำนบริหำรงำนวิจัยพิจำรณำบทควำมทำงวิชำกำรแล้ว จึงใคร่ขออนุมัติ เงินอุดหนุนกำร
ตีพิมพ์ผลงำนทำงวิชำกำร (ค่ำตอบแทน) ประจ ำปีงบประมำณ 2566 ครั้งที่ 2 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565 
จ านวน 34 เรื่อง รวมเป็นเงิน 480,000.-บาท (สี่แสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) โดยขอสรุปรำยละเอียดเงินอุดหนุน
ผลงำนทำงวิชำกำร (ค่ำตอบแทน) ประจ ำปีงบประมำณ 2566 ดังนี้ 

1 คณะแพทยศำสตร์ จ ำนวน 17 ผลงำน เป็นจ ำนวนเงิน 240,000 บำท 
2 คณะวิศวกรรมศำสตร์ จ ำนวน 2 ผลงำน เป็นจ ำนวนเงิน 29,000 บำท 
3 สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์

สุขภำพ 
 
จ ำนวน 1 

 
ผลงำน 

 
เป็นจ ำนวนเงิน 

 
13,000 

 
บำท 

4 คณะเภสัชศำสตร์ จ ำนวน 3 ผลงำน เป็นจ ำนวนเงิน 41,000 บำท 
5 คณะเทคนิคกำรแพทย์ จ ำนวน 1 ผลงำน เป็นจ ำนวนเงิน 15,000 บำท 
6 คณะเกษตรศำสตร์ จ ำนวน 1 ผลงำน เป็นจ ำนวนเงิน 13,000 บำท 
7 คณะทันตแพทย์ศำสตร์ จ ำนวน 6 ผลงำน เป็นจ ำนวนเงิน 88,000 บำท 
8 คณะมนุษยศำสตร์ จ ำนวน 1 ผลงำน เป็นจ ำนวนเงิน 13,000 บำท 
9 ส ำนักงำนบริหำรงำนวิจัย จ ำนวน 1 ผลงำน เป็นจ ำนวนเงิน 15,000 บำท 
10 คณะวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 1 ผลงำน เป็นจ ำนวนเงิน 13,000 บำท 

          
ข้อมูลที่เกี่ยวขอ้ง 

เบิกจ่ำยจำกเงินรำยได้มหำวิทยำลัย ยุทธศำสตร์ที่ 5 ตำมพันธกิจ : วิจัยเพ่ือควำมเป็นเลิศและนวัตกรรม 
(ทุนวิจัย) แผนงำนวิจัย งำนบริหำรกำรวิจัย งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ข้อ 4.โครงกำรสนับสนุนกำรตีพิมพ์
ผลงำนทำงวิชำกำรในระดับนำนำชำติ (ค่ำตอบแทน) (รหัส 66286E146C00430) ประจ ำปีงบประมำณ 2566  

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติเงินอุดหนุนกำรตีพิมพ์ผลงำนทำงวิชำกำร (ค่ำตอบแทน) ประจ ำปี
งบประมำณ 2566 ครั้งที่ 2 ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2566 จ ำนวน 34 เรื่อง รวมเป็นเงิน 480,000.-บำท  
(สี่แสนแปดหมื่นบำทถ้วน)  
 
 



(น.ส.จิรวรรณ สุวรรณจักร์) 
นักจัดกำรงำนท่ัวไป 

     

 
 
 
ค าสั่ง                
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  สร้างหนังสอื

รหสัอา้งอิง : 5D827E-65F-026 | ประเภท : หนังสอืภายใน | ชั�นความเร็ว : ปกติ

รายละเอยีด   ขออนุมัตเิบกิจ่ายเงนิอดุหนุนการตีพิมพผ์ลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน)

  เผยแพร่เอกสาร
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สว่นราชการเจ้าของหนังสอื สาํนักงานบริหารงานวจัิย
เลขที�หนังสอื      วนัที�ออกหนังสอื 06 ธ.ค. 2565
ชื�อเรื�อง ขออนุมัตเิบกิจ่ายเงนิอดุหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวชิาการ (คา่ตอบแทน)

เรียน อธิการบดี (ผ่าน รองศาสตราจารย์ ดร.วนิิตา บุณโยดม)

ข้อความ
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สรุปเรื่อง

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง กำหนดประเภทรายจาย รายการและเงื่อนไขการจายเงินรายไดของ

มหาวิทยาลัย ฉบับท่ี 2/2565 (เงินอุดหนุนการตีพิมพผลงานทางวิชาการ (คาตอบแทน) และเงินสนับสนุนคาตีพิมพผลงานทาง

วิชาการ (Page Charge) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ) ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2565 กำหนดใหสำนักงานบริหารงานวิจัยเปน

ผูพิจารณาตามหลักเกณฑและนำเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติเงินสนับสนุน และใหนำเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดการงาน

วิจัยเพื่อทราบ น้ัน

ในการนี้ สำนักงานบริหารงานวิจัยพิจารณาบทความทางวิชาการแลว จึงใครขออนุมัติเงินอุดหนุนการตีพิมพผลงานทาง

วิชาการ (คาตอบแทน) ประจำปงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน 34 เรื่อง รวมเปนเงิน

480,000.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถวน) โดยขอสรุปรายละเอียดเงินอุดหนุนผลงานทางวิชาการ (คาตอบแทน) ประจำ

ปงบประมาณ 2566 ดังน้ี

1 คณะแพทยศาสตร จำนวน 17 ผลงาน เปนจำนวนเงิน 240,000 บาท

2 คณะวิศวกรรมศาสตร จำนวน 2 ผลงาน เปนจำนวนเงิน 29,000 บาท

3 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร

สุขภาพ จำนวน 1 ผลงาน เปนจำนวนเงิน 13,000 บาท

4 คณะเภสัชศาสตร จำนวน 3 ผลงาน เปนจำนวนเงิน 41,000 บาท

5 คณะเทคนิคการแพทย จำนวน 1 ผลงาน เปนจำนวนเงิน 15,000 บาท

6 คณะเกษตรศาสตร จำนวน 1 ผลงาน เปนจำนวนเงิน 13,000 บาท

7 คณะทันตแพทยศาสตร จำนวน 6 ผลงาน เปนจำนวนเงิน 88,000 บาท

8 คณะมนุษยศาสตร จำนวน 1 ผลงาน เปนจำนวนเงิน 13,000 บาท

9 สำนักงานบริหารงานวิจัย จำนวน 1 ผลงาน เปนจำนวนเงิน 15,000 บาท

10 คณะวิทยาศาสตร จำนวน 1 ผลงาน เปนจำนวนเงิน 13,000 บาท

        

ขอมูลที่เกี่ยวของ

เบิกจายจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรที่ 5 ตามพันธกิจ : วิจัยเพ่ือความเปนเลิศและนวัตกรรม (ทุนวิจัย) แผน

งานวิจัย งานบริหารการวิจัย งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ขอ 4.โครงการสนับสนุนการตีพิมพผลงานทางวิชาการในระดับ

นานาชาติ (คาตอบแทน) (รหัส 66286E146C00430) ประจำปงบประมาณ 2566

ขอเสนอเพ่ือพิจารณา

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุนการตีพิมพผลงานทางวิชาการ (คาตอบแทน) ประจำปงบประมาณ 2566

ครั้งท่ี 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 จำนวน 34 เรื่อง รวมเปนเงิน 480,000.-บาท
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(สี่แสนแปดหมื่นบาทถวน)

(น.ส.จิรวรรณ สุวรรณจักร)

นักจัดการงานท่ัวไป

                                                                   

 

หมายเหตุท้ายเอกสาร (ถา้มี)
เอกสารฉบับน้ีใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ตามพระราชบัญญัติ วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และ

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2564 สงผานระบบ CMU e-

Document ตามดวยเลขอางอิง e-Doc 5D827E-65F-026

อา้งถึง (ถ้ามี)
หมายเหตุ (ถา้มี)

 เอกสารแนบ
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ลาํดับการรับ-สง่เอกสาร  หากต้องการดูรายการทุกคน คลิก "แสดงทั�งหมด"
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ลําดับ ไฟล์เอกสาร

1  ขออนุมัตเิบกิจ่ายเงนิอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวชิาการ (ค่าตอบแทน) ครั�งที� 2 เดือน
พฤศจิกายน 2565.doc (ดาวน์โหลด)

2  ประกาศ มช. เงนิอุดหนุนการตีมพ ์(ค่าตอบแทน).pdf (ดาวน์โหลด)

3  รายชื�อผลงานวชิาการที�เสนอขอรับการสนับสนุนคา่ตีพิมพ์ฯ ประจําป�งบประมาณ 2566 ครั�งที�
2 เดอืนพฤศจิกายน 2565.pdf (ดาวน์โหลด)

4  สรุปคา่สนับสนุนการตพีิมพ์ฯ (ค่าตอบแทน) ประจําป�งบประมาณ 2566 ครั�งที� 2 เดือน
พฤศจิกายน 2565.pdf (ดาวน์โหลด)

แสดงที�มีชื�อคุณ/ที�สั�งการ แสดงทั�งหมด

ลําดบัผูต้รวจสอบ/สั�งการ
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6  จาก นางสาวจิรวรรณ สวุรรณจักร์ (สาํนักงานบริหารงานวจัิย)  13 ธ.ค. 2565 08:39

วตัถปุระสงค์ เพื�ออนุมัต ิ: สั�งการ

         ถึง ศาสตราจารย ์ดร.นายแพทย์พงษรั์กษ์ ศรีบัณฑิตมงคล (คณะแพทยศาสตร์) (ผู้สั�งการ) ผ่าน

15 ธ.ค. 2565 12:20 น. 

ข้อความ :

ข้อความสั�งการ : โดย ศาสตราจารย์พงษรั์กษ์ ศรีบัณฑิตมงคล (15 ธ.ค. 2565 12:20 น.)
อนุมัตดิงัเสนอ

5  จาก นางสาวจิรวรรณ สวุรรณจักร์ (สาํนักงานบริหารงานวจัิย)  11 ธ.ค. 2565 16:13 วตัถุประสงค์

เพื�อพจิารณาและสง่ต่อ : ตรวจสอบ/ดาํเนินการ
         ถึง นางสาวจีราพร สวุรรณเดช (สาํนักงานมหาวทิยาลัย) (ผูต้รวจสอบ/ดําเนินการ) ผ่าน  13 ธ.ค.

2565 08:39 น. 

ข้อความ :

ข้อความตรวจสอบ/ดําเนินการ : โดย นางสาวจีราพร สวุรรณเดช (13 ธ.ค. 2565 08:39 น.)
-ไม่ระบุ-

4  จาก นางสาวจิรวรรณ สวุรรณจักร์ (สาํนักงานบริหารงานวจัิย)  09 ธ.ค. 2565 17:59

วตัถปุระสงค์ เพื�อพจิารณาและสง่ต่อ : ตรวจสอบ/ดาํเนินการ

         ถึง รองศาสตราจารย์ ดร.วนิิตา บุณโยดม (คณะวทิยาศาสตร์) (ผูต้รวจสอบ/ดําเนินการ) ผ่าน  11

ธ.ค. 2565 16:13 น. 

ข้อความ :

ข้อความตรวจสอบ/ดําเนินการ : โดย รองศาสตราจารยว์นิิตา บุณโยดม (11 ธ.ค. 2565 16:13 น.)
โปรดพิจารณาอนุมัติ

3  จาก นางสาวจิรวรรณ สวุรรณจักร์ (สาํนักงานบริหารงานวจัิย)  08 ธ.ค. 2565 20:13

วตัถปุระสงค์ เพื�อพจิารณาและสง่ต่อ : ตรวจสอบ/ดาํเนินการ

         ถึง นางนิรมล เอบีฮาระ (สาํนักงานมหาวทิยาลยั) (ผูต้รวจสอบ/ดาํเนินการ) ผ่าน  09 ธ.ค. 2565

17:59 น. 

ข้อความ :

ข้อความตรวจสอบ/ดําเนินการ : โดย นางนิรมล เอบฮีาระ (09 ธ.ค. 2565 17:59 น.)
-ไม่ระบุ-
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2  จาก นางสาวจิรวรรณ สวุรรณจักร์ (สาํนักงานบริหารงานวจัิย)  06 ธ.ค. 2565 16:22

วตัถปุระสงค์ เพื�อพจิารณาและสง่ต่อ : ตรวจสอบ/ดาํเนินการ

         ถึง รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวสัดิ� (คณะอุตสาหกรรมเกษตร) (ผู้ตรวจสอบ/ดําเนินการ)

ผ่าน  08 ธ.ค. 2565 20:13 น. 

ข้อความ :

ข้อความตรวจสอบ/ดําเนินการ : โดย รองศาสตราจารยน์พพล เล็กสวสัดิ� (08 ธ.ค. 2565 20:13 น.)
 คา่เฉลี�ย   
 ตอ่เดอืน คาดการณต์อ่ปี ประมาณการงบขาด

จาํนวนชิ �นงาน 59.5 714  

1  จาก นางสาวจิร

วรรณ สวุรรณจักร์
(สาํนักงานบริหารงาน

วจัิย)  06 ธ.ค.
2565 11:20
วตัถปุระสงค์ เพื�อ

พจิารณาและสง่ต่อ :
ตรวจสอบ/ดําเนิน
การ
         ถงึ นางสา

วอัศณา ป�ยสรุ
ประทีป (สาํนักงาน
บริหารงานวจัิย) (ผู้
ตรวจสอบ/ดําเนิน
การ) ผ่าน  06
ธ.ค. 2565 16:22
น. 

ข้อความ :

ข้อความตรวจ
สอบ/ดําเนินการ :
โดย นางสาวอัศณา
ป�ยสรุประทีป (06
ธ.ค. 2565 16:22
น.)
-ไม่ระบ-ุ








