-ร่าง-

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การรับข้อเสนอการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีด้านเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ประจาปีงบประมาณ 2559
พื้นที่ภาคเหนือ
ด้ว ย สานักงานนโยบายและแผนพลั งงาน (สนพ.) ได้จั ด สรรเงิน จากกองทุ นเพื่อส่งเสริม การอนุรักษ์
พลังงาน ปีงบประมาณ 2559 เพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้า หา
กาไร ที่ประสงค์จะศึกษาวิจัยที่มุ่งเป้าในการพัฒนาประเทศด้านอนุรักษ์พลังงาน และให้ความสาคัญ กับ การ
พัฒนาโจทย์วิ จัยร่วมกันเป็นชุดโครงการวิจัย (Packages) เพื่อ ให้บ รรลุเป้า หมายใหญ่เดีย วกัน ในด้านอนุรักษ์
พลังงาน โดยบูรณาการองค์ความรู้ที่เป็นสหวิทยา (Multi Disciplines) มีเป้าหมายของการนาไปใช้ได้จริง เกิด
ประโยชน์กับส่วนรวมและประเทศชาติ
สนพ. ได้ ร่ ว มกั บ7 สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ได้ แ ก่ จุ ฬาลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย (ForesightResearch)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ภาคเหนือ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ภาคกลาง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (ภาคตะวันตก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ภาค
ตะวั น ออกและภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง) และมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ (ภาคใต้ )
ซึ่งจะทาหน้าที่เป็นแม่ข่าย (Parent Nodes) จัดทากรอบวิจัยโดยวิเคราะห์ศักยภาพ กาหนดเป้าหมายของผลผลิต
และติดตามผลลัพธ์ท่สี ามารถนาไปพัฒนาใช้ประโยชน์ได้จริงในขอบเขตพืน้ ที่รับผิดชอบ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เป็นแม่ข่ายงานวิจัยพื้นที่ภาคเหนือ และมีเครือข่าย 17 จังหวัด ได้แก่ 1.เชียงราย2.
เชียงใหม่ 3.น่าน 4.พะเยา 5.แพร่ 6.แม่ฮ่องสอน 7.ลาปาง 8.ลาพูน 9.อุตรดิตถ์ 10.ตาก 11.พิษณุโลก 12.
สุโขทัย 13.เพชรบูรณ์ 14.พิจติ ร 15.กาแพงเพชร 16.นครสวรรค์ และ 17.อุทัยธานี
1. ขอบเขตการสนับสนุนการวิจัย
กรอบการวิ จั ย ด้ า นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งาน ในกลุ่ ม ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง 3 ชุ ด โครงการ
ประกอบด้วย
ชุดที่ 1

ภาคการเกษตร กลุ่มอุตสาหกรรมข้าวโพด

ชุดที่ 2

ภาคการเกษตร กลุ่มอุตสาหกรรมผลไม้

ชุดที่ 3

ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ขนส่ง และบริการ

(รายละเอียดกรอบการวิจัยปรากฏตามเอกสารแนบ 1-5 ของประกาศฉบับนี้)

/2. คุณสมบัติ....

2. คุณสมบัติของหน่วยงานทาวิจัย
๒.๑ เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึ กษา หรือ องค์กรเอกชนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลทาง
กฎหมายและมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและมิได้มี
วัตถุประสงค์ในการมุ่งค้าหากาไรซึ่งมีท่ตี ั้งอยู่ในประเทศไทย
๒.๒ บุคลากรหลักที่รับผิดชอบโครงการ มีความรู้ ความสามารถ ความชานาญ เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการ
ที่ขอรับทุน และสามารถปฏิบัติงานได้ตลอดระยะเวลาดาเนินโครงการ
๒.๓ กรณีงาน/โครงการที่ยื่นขอรับทุน ได้รับจากแหล่งทุนอื่นหรืออยู่ระหว่างการพิจารณา จากแหล่งทุน
อื่นด้วย โปรดระบุแหล่งทุนเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา
๓. แนวทางจัดทาข้อเสนองานวิจัย
๓.๑ ผู้ป ระสงค์จะยื่น ข้อ เสนอโครงการ ต้อ งศึ กษา “แนวทางและหลัก เกณฑ์ การจั ดทาข้ อเสนอ
โครงการเพื่ อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น จากกองทุ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน ”
ของสานักงานนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ปี พ.ศ. 2559 เพื่อทาความรู้จักและเข้าใจ วัตถุประสงค์ของกองทุน การจัดสรรเงินกองทุน ผู้มี
สิทธิได้รับการสนับสนุน หลักเกณฑ์และจานวนเงินที่จะให้การสนับสนุน วิธีการและขั้นตอนในการ
ให้การสนับสนุน เงื่อนไข แนวทางและหลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุน
3.2 ผู้ป ระสงค์จ ะยื่ น ข้อ เสนอโครงการ ต้ อ งจั ด ท าข้อ เสนอโครงการโดยกรอกแบบคาขอในส่ ว นที่
เกี่ยวข้องให้สมบูรณ์ที่สุด ตามที่กาหนดไว้ใน หมวดที่ 2 การจัดทาข้อเสนอโครงการ ดังรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ของประกาศฉบับนี้
3.3 ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอโครงการ ต้องจัดทาข้อเสนอโครงการโดยมีประเด็นวิจัยตามขอบเขตการ
สนับสนุนการวิจัยที่กาหนดไว้ในข้อ 1 ของประกาศฉบับนี้ และมีลักษณะเป็นการวิจัยที่ดาเนินการ
ในประเทศไทย และผลการวิจัยที่ได้ต้องมีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ท่ีเป็นรูปธรรม สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยมีตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมาย ตลอดจนมีกลุ่มเป้ าหมายที่
ชัดเจนที่จะนาผลผลิตจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
3.4 ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอโครงการ ต้องจัดทาประมาณการรายจ่ายของโครงการโดยละเอียด และ
อยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กาหนดไว้ใน หมวดที่ 3 แนวทางและหลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุน
4. การยื่นข้อเสนองานวิจัย
1.1 กาหนดวันที่ยื่นข้อเสนอโครงการ ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 10 มีนาคม 2559 ในเวลาราชการ
1.2 การส่งข้อเสนอโครงการ
- กรณีส่งโดยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ :

ศูนย์บริหารงานวิจัย สานักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)
239 ถนนห้วยแก้ว ตาบลสุเทพ อาเออเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

/โดยเอกสาร...

โดยเอกสารทัง้ หมดต้องถึงศูนย์บริหารงานวิจัย มช. ภายในวันและเวลาที่กาหนด ซึ่งจะนับวันที่ที่ทาง มช.
รับเอกสารเป็นสาคัญเท่านั้น
- กรณีส่งผ่านเวบไซต์: http://rac.oop.cmu.ac.th/EPPO_North2016
สามารถ Upload ข้อเสนอโครงการในรูปแบบ PDF File ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 จนถึง
ภายในเวลา 24.00 น. ของวันพฤหัสบดีท่ี 10 มีนาคม 2559 เท่านั้น
5. การพิจารณาข้อเสนองานวิจัย
5.1 ข้อเสนอโครงการที่จะได้รับสนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจาปี
งบประมาณ 2559 มีขั้นตอนการพิจารณา ดังนี้
5.1.1 พิจารณาข้อเสนอเบือ้ งต้น ดังนี้
(1) คุณสมบัติเจ้าของโครงการ ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ใน หมวด 3
(2) วัตถุประสงค์ของโครงการ ชัดเจนตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ. อนุรักษ์พลังงาน
(3) ความพร้อมของข้อเสนอ

ครบถ้วน ชัดเจน และเข้าใจ ตามประเด็นพิจารณา ข้อ 5.1.2

(4) เอกสารในการยื่นข้อเสนอ ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ใน หมวด 4
(5) สนพ.มีเอกสิทธิในการบอกยกเลิกข้อเสนอโครงการหากข้อเสนอนั้นไม่ครบตามที่ระบุไว้ใน
หัวข้อ(1) – (4) หรือขาดคุณสมบัติขอ้ หนึ่งข้อใดต่อไปนีค้ อื
- ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามความเป็นจริง
- ประโยชน์ได้รับแต่เฉพาะผู้เสนอ
- ขีดความรูค้ วามสามารถไม่เพียงพอ
- ข้อเสนอไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กาหนด
- มีผู้ดาเนินการโครงการลักษณะเดียวกันนีใ้ นพืน้ ที่เป้าหมายเดียวกัน
5.1.2 พิจารณาข้อเสนอที่ผ่านการพิจารณาจาก ข้อ 5.1.1 กาหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้
(1) การบริหารโครงการ

(30 คะแนน)

ก. รายละเอียดโครงสร้างการ พิ จ ารณารู ป แบบการบริ ห ารโครงการความสั ม พั น ธ์ ข องการ
บริหารโครงการ
ดาเนินงานในแต่ละฝ่ายการให้บริการด้านวิชาการและการฝึกอบรม
ข. เป้าหมายและกาหนดเวลา พิจารณากลุ่มกิจกรรมเป้าหมายและความเหมาะสมของช่วงเวลา
การดาเนินกิจกรรม
และระยะเวลา
ค. รายงานความก้าวหน้าของ
โครงการและการติดตาม
ผล

พิจารณารูปแบบวิธีการระยะเวลาและความถี่ในการติดตามผล

ง. แผนการประเมินผล

พิจ ารณารูป แบบและวิธีการประเมิ น ผล (ความสอดคล้อ งของ
วัตถุประสงค์โครงการและวิธีการประเมินผล)

/(2) วิชาการ...
(2) วิชาการ

(30 คะแนน)

ก. วัตถุประสงค์

พิจารณาความชัดเจนของวัตถุประสงค์ที่นาไปสู่ความสาเร็จในการ
ดาเนินงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและพิจารณาถึงที่มาของข้อมูลที่
จะใช้วา่ เป็นข้อมูลที่ต้องรวบรวมใหม่หรือมีการรวบรวมไว้แล้ว

ข. ขอบเขตของโครงการและ
วิธีการดาเนินงาน

พิ จ ารณาความเหมะสมของขอบเขตของโครงการและวิ ธี ก าร
ดาเนินงานว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดาเนิน
โครงการและจะต้อ งระบุ ถึง วิธีการด าเนิน งานและการปฏิ บั ติง าน
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด

ค. เทคโนโลยี

พิจารณาความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่จะนามาใช้ในโครงการตาม
ข้อเสนอต้องวิเคราะห์และเปรียบเทียบเทคโนโลยีท่จี ะใช้กับเทคโนโลยี
ที่มีอยู่เดิมว่าก่อให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นอย่างไร

ง. ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้
จากการดาเนินโครงการ

พิจ ารณาประโยชน์ที่จ ะได้จ ากการด าเนิน การโครงการทั้ง ในด้า น
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมทั้งให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการนาผล
การดาเนินงานไปประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์

จ. ข้อเปรียบเทียบทาง
เทคโนโลยี

พิจ ารณาเหตุ ผ ลในการเลือ กใช้เทคโนโลยีที่เสนอและเหตุ ผ ลที่ไ ม่
เลือกใช้เทคโนโลยีอื่นในการดาเนินงานเพื่อนาผลการดาเนินงานมา
ประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์

(3) การเงิน

(20 คะแนน)

ก. รายละเอียดค่าใช้จา่ ย

พิ จ ารณาความเหมาะสมก าลั ง งานอั ต ราค่ า จ้ า งค่ า อุ ป กรณ์ แ ละ
สัดส่วนเงินที่ขอรับการสนับสนุน

ข. แผนการเงินโครงการ

พิจารณาการวางแผนด้านการเงินและการหมุนเวียนของเงินตลอด
ระยะเวลาโครงการ

ค. ผลตอบแทน

พิจารณาผลตอบแทนของโครงการในรูปของผลตอบแทนทางการเงิ น
(FIRR)และผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ (EIRR) ของการดาเนินงาน
หรือของการลงทุนในเทคโนโลยีท่ใี ช้ในโครงการ ในกรณีของโครงการ
ส่งเสริมและสาธิต

(4) บุคลากร

(10 คะแนน)
พิจ ารณาคุณวุ ฒิส ายงานประสบการณ์ที่รับ ผิด ชอบในการดาเนิน
โครงการในแต่ละฝ่ายเป็นหลัก

/(5) ความเสีย่ ง...
(5) ความเสี่ยงของโครงการ

(10 คะแนน)

ก. ด้านวิชาการและ
เทคโนโลยี

พิจ ารณาวิ ธี การด าเนิ น งานขอบเขตการด าเนิ น งานและหรือ การ
พั ฒ นาเทคโนโลยี ใ นด้ า นความไม่ แ น่ น อนของประสิ ท ธิ ภ าพของ
อุปกรณ์โดยพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดหรือไม่ประสบ
ความสาเร็จตามที่คาดหวังไว้จากการดาเนินงานและการนาผลการ
ดาเนินงานไปประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์

ข. ด้านองค์การบริหาร

พิจารณาความชัดเจนรูปแบบการประสานงานและการกระจายงาน

ค. ด้านการดาเนินการ

พิ จ ารณางานการก าหนดแผนการท างานและประสบการณ์ ข อง
บุคลากรที่รับผิดชอบ

6. การประกาศผลงานวิจัย
6.1 ประกาศผลการพิจารณาบน website www.eppo.go.th
6.2 สนพ. จะมีหนังสือแจ้งมติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายของกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานแจ้งแม่ข่ายงานวิจัยได้รับทราบผลการพิจารณา
7. การทาหนังสือยืนยันการขอรับทุน
7.1แม่ข่ายงานวิจัย จะเป็น “ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน” เป็นหน่วยงานที่ทาหนังสือยืนยัน (หรือสัญญา) การ
รับทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ กับ สนพ. หรือ “ผู้เบิกเงินกองทุน”
แม่ข่ายงานวิจัยต้องอ่านและเข้าใจข้อความที่ปรากฏใน หมวดที่ 6 การทาหนังสือยืนยันการรับเงิน
สนับสนุน รวมถึงเอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันทุกฉบับ โดยตลอด และพร้อมที่จะทาหนังสือยืนยัน
(หรือสั ญ ญา) การรับ ทุน จากกองทุ น ฯ กับ สนพ.ภายในวั น ที่กาหนดไว้ในหนั งสือ แจ้ง มติหากพ้น
กาหนดเวลาดังกล่าวสนพ. ขอสงวนสิทธิ์งดให้การสนับสนุนทุนวิจัยชุดโครงการนั้น
7.2เครือข่ายงานวิจัย หรือหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติจะเป็น “ผู้ร่วมโครงการ” จะต้องทา
หนังสือตกลง หรือสัญญา หรือเอกสารอย่างหนึ่งอย่างใดตามแบบที่ “ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน ”
ก าหนด เพื่ อ เป็ น หลั ก ฐานการรั บ เงิ น กองทุ น ฯ จาก “ผู้ ไ ด้ รั บ จั ด สรรเงิ น กองทุ น ” ทั้ ง นี้ “ผู้ ร่ ว ม
โครงการ” ต้องทาหนังสือยืนยันการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยกับ“ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน” ภายใน
30 วันนับจากวันที่“ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน” ได้ทาหนังสือยืนยันการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยกับ
“ผู้เบิกเงินกองทุน” หากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวสนพ. ขอสงวนสิทธิ์งดให้การสนับสนุนทุนวิจัยโครงการ
นั้น
8. การรับและจ่ายเงินกองทุน
8.1 เงินที่จัดสรรจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้ “ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน” เพื่อนาไปใช้จา่ ยใน
การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานที่เสนอไว้ โดยแบ่งงวดการส่งงานและงวดการเบิกจ่ายเงินออกเป็น
งวดๆ ตามที่ “ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน” จะขอทาความตกลงกับ “ผู้เบิกเงินกองทุน”
8.2 “ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน ” ต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรั พย์กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ชื่อบัญชี
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ชุดโครงการ ..................................... และแจ้งเลขที่บัญชีเงิน
ฝากดังกล่าวให้ “ผู้เบิกเงินกองทุน” เพื่อจะได้โอนเงินจัดสรรเข้าบัญชีท่เี ปิดไว้นั้นต่อไป

/8.3 “ผู้ร่วมโครงการ...
8.3 “ผู้ร่วมโครงการ”ต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ชื่อบัญชีกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ชุดโครงการ ................... โครงการย่อย ........................... และแจ้ง
เลขที่บัญชีเงินฝากดังกล่าวให้ “ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน ” เพื่อจะได้โอนเงินจัดสรรเข้า บัญชีที่เปิดไว้
นั้นต่อไปตามที่ “ผู้ร่วมโครงการ”จะขอทาความตกลงกับ “ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน”
8.4 “ผู้เบิกเงินกองทุน ” จะจ่ายเงินให้กับ “ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน ” ตามกาหนดเวลาและเงื่อนไขใน
เอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันหมายเลข 4 ของหมวดที่ 6 การทาหนังสือยืนยันการขอรับทุน
9. การติดตามผลการดาเนินโครงการ
9.1 “ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน”เป็นผู้บริหารจัดการเพื่อควบคุมคุณภาพงานและแผนงานของชุดโครงการ
และรายงานผลการดาเนิน โครงการและรายงานการเงิน ต่อผู้เบิกเงินกองทุ น ภายในระยะเวลาที่
กาหนดไว้และเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามที่กาหนดใน หมวดที่ 7 การควบคุมการดาเนินโครงการ
9.2 “ผู้ร่วมโครงการ” ยินยอมให้ “ผู้ได้รับ จัดสรรเงินกองทุน ” หรือบุคคลที่ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุ น
มอบหมายเข้าไปในสถานที่ทาการที่ดาเนินโครงการ เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผล
โครงการ
9.3 กรณีที่ “ผู้ร่วมโครงการ” ไม่สามารถทาการวิจัยให้แล้วเสร็จได้ และหรือประสงค์จะขอเลื่อนกาหนด
หรือขอยุติการวิจัยฯ ต้องยื่นคาร้องต่อ ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน (มช.) ไม่น้อยกว่า 45 วันทาการ
ก่อนครบกาหนดระยะเวลาโครงการ
10. การระงับงานชั่วคราวและการระงับการให้การสนับสนุน
หาก “ผู้ร่วมโครงการ” ไม่ดาเนินการหรือไม่จัดทารายงานเสนอต่อ “ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน ” ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด หรือหากรายงานดังกล่าวไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือผู้ได้รับจัดสรรไม่ดาเนินการแก้ไขตามคา
บอกกล่าวของ “ผู้เบิกเงินกองทุน”ภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยไม่ยื่นเรื่องเพื่อชีแ้ จงด้วยเหตุผลอันสมควร “ผู้เบิก
เงินกองทุน” สงวนสิทธิ์ในการออกหนังสือแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานที่สามารถให้ทุนสนับสนุนในโครงการต่างๆ เพื่อ
ขอให้ระงับหรือยกเว้นมิให้การสนับสนุน“ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน” ต่อไป
11.สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
สนพ. และ “ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน ”และหรือ “ผู้ร่วมโครงการ” เป็นเจ้าของร่วมในสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น จากโครงการวิจัย โดย สนพ. และผู้ได้รับทุนวิจัยจะตกลงกันเรื่องการแบ่งผลประโยชน์
จากทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้นในภายหลัง
12. การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร
การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารอันเกี่ยวกับโครงการในสิ่งพิมพ์ใดหรือสื่อใด “ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน”และหรือ “ผู้
ร่วมโครงการ” ต้องระบุข้อความว่า "ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน" ด้วย
ทุกครัง้

/รายละเอียด...
รายละเอียดการประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์
พลังงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eppo.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ที่ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5394 3602 (ธรรมนูญ), 3610 (อัศณา) 3612
(อรนิตย์)และทางโทรสาร 0 53943600 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.๒๕๕9

ประกาศ ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. 2559

(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

