
 

  

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนบัสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาํปี 2557 

  ด้วยถึงกําหนดเวลาการส่งข้อเสนอการวิจัยเพ่ือของบประมาณประจําปีงบประมาณ 2557 จากสํานัก
งบประมาณและเสนอสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประเมินตามมติ ครม. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง 
มก. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงกําหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุน
ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2557 ดังน้ี 
1.  เป้าหมายการวิจัย  
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. สนับสนุนการดําเนินงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย ในมหาวิทยาลัยฯ โดยให้
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ .ศ .2555-2559) และร่างยุทธศาสตร์การวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556-2559 ซึ่งมุ่งแก้ปัญหาที่เป็นวิกฤตของประเทศ และการวิจัยในสาขาที่
มหาวิทยาลัยฯ มีความเข้มแข็ง โดยมีเป้าหมายการวิจัย ดังน้ี 

1) สร้างองคค์วามรู้ ที่นําไปสูค่วามเขม้แข็งทางวิชาการ และเป็นพ้ืนฐานในการแก้ปัญหา และพัฒนาประเทศ 
2) สร้างผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
3) สร้างผลงานวิจยัที่สามารถนําไปพัฒนาใช้ประโยชน์ได้ในเชิงวิชาการ เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ 

(เชิงวิชาการ เช่น การเรยีนการสอน การอ้างอิงทางวิชาการ การต่อยอดงานวิจัย เชิงนโยบาย เช่น เป็นข้อมูล 
แนวทางในการกําหนดนโยบาย/แผนงาน/มาตรการของรฐัและองค์กร เชิงสาธารณะ เช่น การถ่ายทอดองคค์วามรู ้
เทคโนโลยีแก่สาธารณะชน เชิงพาณิชย์ เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยแีละอนุญาตใช้สทิธิแก่ภาคเอกชน) 

ท้ังนี้ในปี 2557 นโยบายของรัฐบาลเน้นการสนับสนนุงานวิจัยที่มีศักยภาพในการนาํไปใช้ประโยชน์อย่าง
ชัดเจน ก่อใหเ้กิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่แวดล้อม 
2.  ประเภท/กลุ่มโครงการวิจัย 
 สถาบนัวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. สนับสนุนการดําเนินงานวิจัยในลักษณะชุดโครงการวิจัย และโครงการวิจัย 
ประเภทโครงการวิจัย 3 สาขา คือ สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และสาขาสังคมและ
พฤติกรรมศาสตร์ โดยแบ่งเป็นประเภท/กลุ่มโครงการวิจัย และลกัษณะโครงการวิจัย ดังน้ี 

1. ชุดโครงการวิจัยตามยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ลักษณะโครงการวิจัย 
1) เป็นชุดโครงการวิจัยในลักษณะบูรณาการวิชาการภายในสาขา/ระหว่างสาขา หรือสหวิทยาการ ซึ่ง

ตอบสนองยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2556-2559 รวมทั้งนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ปี 2555-2559 โดยเป็นงานวิจัยที่มีความสําคัญในการแก้ปัญหา และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนของประเทศ 

2) งบประมาณ 1-3 ล้านบาทต่อปี 
3) ชุดโครงการวิจัยที่เสนอต้องระบุเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ (ตลอดโครงการ) เป็นการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

ในระดับนานาชาติ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus (กรณีสาขาสังคมศาสตร์ รวมฐานข้อมูลอ่ืนๆ 
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ที่สืบค้นได้หรือวารสารที่ สกอ. ยอมรับ) และ/หรือจดสิทธิบัตร/ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ 
รวมทั้งการนําไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน 

4) ในชุดโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยย่อยอย่างน้อยก่ึงหน่ึง ต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus (กรณีสาขาสังคมศาสตร์ รวมฐานข้อมูลอ่ืนๆ ที่
สืบค้นได้หรือวารสารที่ สกอ. ยอมรับ) ในฐานะ First Author หรือ Corresponding Author อย่าง
น้อย 1 เรื่อง ภายใน 5 ปี ที่ผ่านมา ทั้งน้ีรวมผลงานตีพิมพ์ที่เป็นวิทยานิพนธ์ของผู้วิจัยด้วย 

2. โครงการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 
ลักษณะโครงการวิจัย 
1) เป็นโครงการวิจัยเด่ียวพ้ืนฐานหรือประยุกต์สาขาต่างๆ ตามความเช่ียวชาญของอาจารย์ นักวิจัย 

และทิศทาง/กรอบงานวิจัยของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
ปี 2555-2559 

2) งบประมาณไม่เกิน 5 แสนบาทต่อปี 
3) โครงการวิจัยที่เสนอต้องระบุเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ (ตลอดโครงการ) เป็นการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

ในระดับนานาชาติ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus (กรณีสาขาสังคมศาสตร์ รวมฐานข้อมูลอ่ืนๆ ที่
สืบค้นได้ หรือวารสารที่ สกอ. ยอมรับ) และ/หรือจดสิทธิบัตร/ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
อ่ืนๆ รวมท้ังการนําไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน 

4) หัวหน้าโครงการวิจัยต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ 
Scopus (กรณีสาขาสังคมศาสตร์ รวมฐานข้อมูลอ่ืนๆ ที่สืบค้นได้) อย่างน้อย 1 เรื่อง ภายใน 5 ปี ที่
ผ่านมา ทั้งน้ีรวมผลงานตีพิมพ์ที่เป็นวิทยานิพนธ์ของผู้วิจัยด้วย 

3. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
 ลักษณะโครงการวิจัย 

1) เป็นโครงการวิจัยเด่ียว พ้ืนฐานหรือประยุกต์สาขาต่างๆ ตามความเช่ียวชาญของอาจารย์ นักวิจัย 
และทิศทาง/กรอบงานวิจัยของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์การวิจัยของ
ชาติ ปี 2555-2559 

2) งบประมาณไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี 
3) โครงการวิจัยที่เสนอต้องระบุเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ (ตลอดโครงการ) อย่างตํ่าเป็นการตีพิมพ์

ผลงานวิจัยในระดับชาติ และ/หรือ การจดสิทธิบัตร/ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืน ๆ 
รวมทั้งการนําไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน 

4) หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นนักวิจัยที่มีคุณสมบัติไม่เข้าข่ายในการเสนอโครงการวิจัยในประเภท/กลุ่ม
โครงการวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 

4. โครงการวิจัยเชิงพื้นที่ 
ลักษณะโครงการวิจัย 
1) เป็นชุดโครงการวิจัย/โครงการวิจัยที่ศูนย์/สถานีวิจัย/วิทยาเขตดําเนินการในพ้ืนที่ของศูนย์/สถานีวิจัย/

วิทยาเขต หรือชุมชนบริเวณรอบศูนย์/สถานีวิจัย/วิทยาเขต ตามทิศทาง/กรอบงานวิจัยของหน่วยงาน 
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โดยครอบคลุมแผนงานวิจัยจนถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือและ
การเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ทั้งน้ีต้องสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ปี 2555-2559 

2) โครงการวิจัยที่เสนอต้องระบุเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ (ตลอดโครงการ) เป็นการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในระดับชาติ/นานาชาติ และ/หรือการนําไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน   

3.  คุณสมบัติของผู้อํานวยการชดุโครงการวิจัย / หัวหน้าโครงการวิจัย 
 1) เป็นข้าราชการ / พนักงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษา 
 2) มีความรู้ ความสามารถ และความชํานาญตรงตามสาขาที่ทําการวิจัย 
 3) มีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตร ี
 4) มีประวัติการตีพิมพ์ผลงานวิจัยตามข้อกําหนดของกลุ่มโครงการวิจัย   
 5) เป็นผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัย ได้ไม่เกิน 1 ชุดโครงการ และเป็นหัวหน้าโครงการ (โครงการวิจัยเด่ียว
หรือโครงการวิจัยย่อยภายในชุดโครงการ) ได้ไม่เกิน 2 โครงการ 
 6) ไม่ค้างส่งรายงานวิจัยโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ที่ถึงกําหนดเวลาการส่งตามสัญญารับทุน 
 7) ขึ้นทะเบียนนักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และกรอกข้อมูลใน
ฐานข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (http://research.rdi.ku.ac.th/kur3) 
4.  การจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยและการเสนอขอรับทนุ 
 4.1 จัดทําข้อเสนอการวิจัย ตามกลุ่มและลักษณะโครงการวิจัย ดังน้ี 
 1) ชุดโครงการวิจัยตามยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ ชุดโครงการวิจัยในกลุ่ม
โครงการเชิงพืน้ที่    
  จัดทําข้อเสนอการวิจัยตามแบบ ว-1ช สําหรับชุดโครงการวิจัย (ภาพรวม) และแบบ ว-1ด สําหรับ
โครงการวิจัยย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัย กรณีโครงการวิจัยต่อเน่ือง (รวมทั้งที่ได้รับอนุมัติงบปี 2556 เป็นปีแรก) ต้อง
จัดทํารายงานความก้าวหน้าตามแบบ ต-1ช/ด ตามข้อกําหนดของ วช. ด้วย โดยเย็บรวมเป็นชุดเดียวกัน 
 2) โครงการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย และ
โครงการวิจัยเชิงพื้นที่  
  จัดทําข้อเสนอการวิจัยตามแบบ ว-1 ด กรณีโครงการวิจัยต่อเน่ือง (รวมทั้งที่ได้รับอนุมัติงบปี 2556 เป็น
ปีแรก) ต้องจัดทํารายงานความก้าวหน้าตามแบบ ต-1ช/ด ตามข้อกําหนดของ วช. ด้วย โดยเย็บรวมเป็นชุดเดียวกัน  
 4.2 การเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนให้ดําเนินการผ่านเว็บของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
(http://www.rdi.ku.ac.th คลิกเลือกระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการงานวิจัยฯ) ตามขั้นตอนการเสนอข้อเสนอการวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านเว็บของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (สามารถศึกษารายละเอียดได้จาก
คู่มือการใช้งานระบบฯ) ภายในวันที่ 18 กันยายน 2555 และ printout แบบนําส่งข้อเสนอการวิจัยตามแบบ สวพ-ว-1 
(1 ชุด) พร้อมข้อเสนอการวิจัย (15 ชุด) โดยความเห็นชอบของต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีนักวิจัยปฏิบัติงานอยู่ ส่งฝ่าย
ประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ภายในวันที่ 25 กันยายน 2555 
 4.3  กรณีโครงการวิจัยต่อเน่ืองต้องเสนอโครงการวิจัยปีต่อปี โดยการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีแรกจะ
ไม่ผูกพันถึงการให้ทุนในปีต่อ ๆ ไป ทั้งน้ีกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานวิจัยตลอดโครงการไม่เกิน 5 ปี  
 4.4 กรณีโครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ทดลอง ขอให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์  สภาวิจัยแห่งชาติ  ข้อ กําหนดของสํ า นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ  และประกาศ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  เรื่ อง  แนวทางปฏิบั ติ ในการเลี้ ยงและใ ช้สัต ว์  เ พ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2551 โดยต้องมีการขออนุญาต และอนุมัติจาก
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คณะกรรมการกํากับและดูแลการใช้สัตว์ฯ ระดับคณะ/สถาบัน และมหาวิทยาลัยฯ ตามแบบฟอร์มที่กําหนด 
(download แบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ http://www.rdi.ku.ac.th) 
 4.5 กรณีโครงการวิจัยที่มีการทําวิจัยในคน ขอให้ปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในคน สภาวิจัยแห่งชาติ โดย
ต้องจัดส่งเอกสารการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติข้อเสนอ
การวิจัย เอกสารข้อมูลคําอธิบายสําหรับผู้เข้าร่วมการวิจัยและอ่ืน ๆ เพ่ือรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (อยู่ระหว่างดําเนินการจัดต้ังกรรมการฯ)   
 4.6 กรณีโครงการวิจัยที่เก่ียวกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม ขอให้ปฏิบัติตามแนวทาง
ปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพ สําหรับการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวาภาพสมัยใหม่ หรือพันธุวิศวกรรมฉบับ
ปี พ .ศ . 2555 จัดทําโดยคณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การกําหนดใช้แนวทางปฏิบัติเพ่ือควบคุมความปลอดภัย
ทางชีวภาพ สําหรับการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ หรือพันธุวิศวกรรมในกํากับของคณะกรรมการ
ระดับสถาบันด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2551 โดยต้องมีการขอ
อนุญาตและอนุมัติตามแบบฟอร์มที่กําหนด  (download แบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ http://www.rdi.ku.ac.th) 
 4.7 ขอให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศเป็นแนวทาง
ประพฤติปฏิบัติแก่นักวิจัย 
5. การเสนอของบประมาณ 
 เสนอของบประมาณได้ในหมวดค่าจ้างช่ัวคราว (ตามความจําเป็น โดยจ้างตามเวลาการจ้างภายในปีงบประมาณ) 
ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นตํ่าร้อยละ 5 ของงบวิจัยไม่รวมค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
และค่าจ้างช่ัวคราว ตามข้อกําหนดการจ่ายค่าสาธารณูปโภคจากงบโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง (รายการที่จําเป็นจริง ๆ และใช้ประโยชน์คุ้มค่าในระยะยาว โดยเรียงลําดับตามความสําคัญ)  และค่าตอบแทน
นักวิจัย (ร้อยละ 10 ของวงเงินเสนอขอ ไม่รวมค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และค่าจ้างช่ัวคราว ยกเว้นโครงการวิจัย
เชิงพ้ืนที่ไม่มีค่าตอบแทนนักวิจัย กรณีชุดโครงการวิจัย  ค่าตอบแทนนักวิจัยให้ต้ังเสนอเป็นวงเงินรวมไว้ในงบบริหารกลาง) 
6. การพิจารณาจัดสรรทนุ 
  6.1 การประเมินข้อเสนอการวิจัย และพิจารณาจัดสรรทุน ดําเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปี 2557 โดยใช้แบบการประเมินข้อเสนอการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา 
ทั้งนี้จะนําข้อมูลประวัติการส่งรายงานวิจัยของนักวิจัย และการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/การนําผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาใช้ประกอบการพิจารณา 
กรณีโครงการวิจัยต่อเนื่องจะพิจารณาผลความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจัย/ผลการประเมินประกอบด้วย 
 6.2 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จะแจ้งอนุมัติทุน ภายในเดือนกันยายน 2556 
7.  การรับทนุวิจัย 
 7.1 การทําสญัญารบัทุน และขออนุมัติเบิกเงิน ดําเนินการโดยผา่นเว็บของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ใน
ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการทุนวิจัยฯ โดยจัดส่งสัญญารับทุน (จํานวน 2 ชุด) พร้อมรายละเอียดการดําเนินงาน
วิจัย ตามแบบ สวพ-ว-3 (จํานวน 1 ชุด) และบันทึกขออนุมัติเบิกเงินวิจัยตามแบบ สวพ-ง-1 (จํานวน 1 ชุด) ผ่านต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่นักวิจัยปฏิบัติงานอยู่ไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ภายใน 30 วัน หลงัจากได้รับแจ้งผล
การอนุมัติโครงการ 
 7.2 การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือต่าง ๆ ขอให้จัดซื้อรายการที่สามารถผลิตได้ในประเทศไทย กรณีการ
จัดซื้อจากต่างประเทศให้ดําเนินการเฉพาะที่จําเป็นจริง ๆ เท่าน้ัน หรือให้ผลิตเครื่องมือ อุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีไม่สูง
นักขึ้นใช้เอง 
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 7.3 ขอให้พิจารณาจ้างนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้ช่วยวิจัยในโครงการ 
(หมวดค่าใช้สอย) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
 7.4 การปรับเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ  ผู้ร่วมวิจัย  แผนการดําเนินงานวิจัย และการงดดําเนินการวิจัยจะต้อง
เสนอและได้รับอนุมัติจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.ก่อน จึงจะดําเนินการได้ (กรณีโครงการวิจัยย่อยภายใต้ชุด
โครงการวิจัย ต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัยก่อนนําเสนอสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.) 
8. การเบิกจ่ายเงินวิจัยและค่าตอบแทนนักวิจัย 
 8.1 การเบิกจ่ายเงินวิจัยและค่าตอบแทนนักวิจัย แบ่งเป็น 3 งวด ดังน้ี 
  งวดที่ 1  งบดําเนินการวิจัย 6 เดือนแรก 
  งวดที่ 2 งบดําเนินการวิจัย 6 เดือนหลงั และค่าตอบแทนนักวิจัยงวดแรก 
  งวดที่ 3  ค่าตอบแทนนักวิจัยงวดหลัง 
 ทั้งน้ี งบวิจัยในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างช่ัวคราว ค่าสาธารณูปโภค และเงินสมทบ
ผู้ประกันตนในส่วนของนายจ้างในหมวดค่าใช้สอย ให้เบิกจ่ายได้ทั้งหมดในงวดที่ 1 ส่วนค่าวัสดุ ใช้สอย ตอบแทน 
แบ่งเบิกจ่ายงวดละ 50%  
 8.2 การอนุมัติเงินงวดที่ 1 หัวหน้าโครงการจะต้องไม่ค้างส่งรายงานความก้าวหน้า / รายงานผลการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนในปีที่ผ่าน ๆ มา และครบกําหนดเวลาการส่งแล้ว การอนุมัติเงินงวดที่ 2 หัวหน้า
โครงการจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจัย (6 เดือน) และรายงานฯ ได้รับการตรวจสอบจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.แล้ว และการอนุมัติเงินงวดที่ 3 หัวหน้าโครงการจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานวิจัย 6 เดือนหลัง/ร่างรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
  ทั้งน้ี กรณีชุดโครงการวิจัย จะได้รับการจัดสรรค่าตอบแทนรวมในงบบริหารกลาง และสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่ง มก. จะอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ เมื่อส่งรายงานความก้าวหน้า/รายงานผลการวิจัย ครบทุกโครงการย่อยแล้ว 
 8.3  กรณีเบิกจ่ายเงินวิจัยไม่ทันภายในปีงบประมาณที่ได้รับทุน หัวหน้าโครงการวิจัยสามารถขยายเวลาการ
เบิกจ่ายได้ครั้งละ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี ของปีงบประมาณถัดไป (กันเงินเหลื่อมปี) หากพ้นกําหนด งบวิจัยจะต้องนํา
ส่งคืนงบประมาณแผ่นดิน ทั้งน้ีจะต้องทําหนังสือขออนุมัติขยายเวลาจากผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาก่อน
สิ้นสุดปีงบประมาณที่ได้รับทุน 
 8.4 การเบิกค่าตอบแทนนักวิจัย จะต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 20 กันยายน ของปีงบประมาณถัดไป 
หากพ้นกําหนดเงินค่าตอบแทนนักวิจัยจะต้องนําส่งคืนงบประมาณแผ่นดิน 
 8.5 หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้เก็บและรับผิดชอบใบสําคัญคู่จ่ายด้วยตนเอง โดยเก็บไว้ที่สํานักงาน พร้อมที่จะ
ให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบ และส่งสรุปผลการใช้จ่ายเงินตลอดปี ตามแบบ สวพ-ง-2 เมื่อใช้
จ่ายเงินครบถ้วนแล้ว 
9. การบริการเคร่ืองมือและสถานที่ในการวิจัย 

โครงการวิจัยที่ประสงค์จะใช้บริการเครื่องมือและสถานที่ในการวิจัยจากหน่วยงานในสังกัดสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่ง มก. ให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ สถานที่ และอัตราค่าวิเคราะห์วิจัยของหน่วยงานในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ที่เว็บสถาบันวิจัยและ
พัฒนา (http://www.rdi.ku.ac.th  คลิกไปที่หัวข้อการให้บริการงานวิจัย)  
10. การบริการสารสนเทศงานวิจัย 

10.1 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้จัดทําฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
ภายใต้เว็บ http://research.rdi.ku.ac.th/kur3 โดยอาจารย์ นักวิจัย สามารถเรียกสืบค้นและปรับปรุงเพ่ิมเติมข้อมูล 
โดยใช้บัญชีเครือข่าย “นนทรี” ในการเข้าระบบ 
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10.2  อาจารย์ นักวิจัย  ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่ง มก. ขอให้ขึ้นทะเบียนทางเว็บหรือดาว์นโหลดแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนได้ที่ http://www.rdi.ku.ac.th คลิกเลือก 
ระบบโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
11. การส่งรายงานวิจัย 

11.1 จัดทํารายงานวิจัย โดยผ่านเว็บของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ในระบบฐานข้อมูลการบริหาร
จัดการงานวิจัยฯ ดังน้ี 

 1)  โครงการวิจัย 1 ปี 
  1.1)  ส่งรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจัย 6 เดือนแรก ตามแบบ สวพ-ว-4(ช) กรณีชุดโครงการ 

และแบบ สวพ-ว-4(ด) กรณีโครงการเด่ียวหรือโครงการย่อย จํานวน 3 ชุด  
  1.2)  ส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ร่าง) ตามแบบ สวพ-ว-5(ช) กรณีชุดโครงการ และแบบ 

สวพ-ว-5(ด) กรณีโครงการเด่ียวหรือโครงการย่อย จํานวน 3 ชุด ภายในเวลา 4 เดือน หลังจากสิ้นสุดการดําเนินงาน
วิจัย 1 ปี นับจากวันลงนามในสัญญารับทุน เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน/วิจารณ์รายงานแล้ว สถาบันวิจัยและพัฒนา 
จะแจ้งให้หัวหน้าโครงการวิจัยปรับแก้ไข และส่งรายงานที่ปรับแก้ไขแล้ว จํานวน 12 ชุด พร้อม CD  

2)  โครงการวิจัยต่อเนื่อง 
2.1) ส่งรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจัย 6 เดือนแรก เช่นเดียวกับข้อ 1) ใน 11.1  

 2.2) ส่งรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจัย 6 เดือนหลัง โดยใช้แบบฟอร์มเช่นเดียวกับข้อ 
1) ใน 11.1 (กรณีไม่ใช่ปีสุดท้าย) จํานวน 3 ชุด หรือรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ร่าง) โดยใช้แบบฟอร์ม
เช่นเดียวกับข้อ 2) ใน 11.1 (กรณีปีสุดท้าย) จํานวน 3 ชุด ภายในเวลา 4 เดือน หลังจากสิ้นสุดการดําเนินงานวิจัย 1 ปี 
นับจากวันที่ที่ระบุในสัญญารับทุน 

11.2 จัดทําสรปุผลงานวิจัยเชิงประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผ่านเว็บของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ในระบบ
ฐานข้อมูลการบริหารจัดการงานวิจัยฯ ความยาวไม่เกิน 15 บรรทัด และรูปภาพไม่เกิน 3 รูป โดยเน้นความสําคัญ 
ผลสําเร็จ/จุดเด่นของผลงานวิจัย ตลอดจนการนําไปใช้ประโยชน์และผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมกับการส่งรายงาน
ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ร่าง) 

11.3 การส่งรายงานความก้าวหน้าหรือผลการวิจัย ให้ใช้ใบนําส่งตามแบบ สวพ-ว-4(1) 
11.4 ให้ระบุการได้รับทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ใน

รายงานผลการวิจัยด้วย 
11.5 กรณีโครงการวิจัยย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัย ให้ส่งรายงานความก้าวหน้าและรายงานผลการวิจัย

ฉบับสมบูรณ์ ไปยังผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัย เพ่ือรวมชุดส่งสถาบันวิจัยและพัฒนา กรณีส่งแยกโครงการย่อยต้อง
ผ่านความเห็นชอบจากผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัยก่อน 
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จะมีการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย โดยคณะทํางานติดตามและ
ประเมินผลโครงการวิจัย / ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังน้ี 

12.1  ตรวจสอบ/ประเมินผลความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจัยจากรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจัย 
12.2 ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจัยจากการนําเสนอรายงาน/เ ย่ียมชม  

ณ สถานที่ทําการวิจัย 
12.3 ประเมิน / วิจารณ์รายงานผลการวิจัย 

13. การตีพิมพเ์ผยแพร่และนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน ์
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 13.1 โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้นการดําเนินงาน และส่งรายงานผลการวิจัยแล้ว สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 
จะดําเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่และถ่ายทอดงานวิจัยโดยสื่อต่าง ๆ ได้แก่ เอกสาร สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ 
โทรทัศน์ และจัดนิทรรศการ  
 13.2 อาจารย์/นักวิจัย ต้องดําเนินการเสนอผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ หรือ
วารสารวิชาการอ่ืนๆ ระดับชาติ/นานาชาติ หรือนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ตามเง่ือนไขของกลุ่มโครงการวิจัย
 13.3 อาจารย์ นักวิจัย ที่ประสงค์จะเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ สามารถขอรับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหน่ึงจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 
 13.4 ผลงานวิจัยที่มีการเสนอในการประชุมวิชาการ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ จดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา และนําไปใช้ประโยชน์ ขอให้แจ้งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยกรอกในระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ ด้วย 
14. สิทธปิระโยชนจ์ากงานวิจัยและการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปญัญา 
 14.1 ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างใด ๆ ของโครงการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จะพิจารณาส่งมอบให้
หน่วยงาน (วิทยาเขต / คณะ / สถาบัน / สํานัก / ภาควิชา / ฝ่าย / ศูนย์ / สถานีวิจัย ) ตามความเหมาะสม เพ่ือ
ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
 14.2  ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ใด ๆ จากการทดลองวิจัย (ที่ไม่ใช่ผลงานวิจัย) ซึ่งขายเป็นรายได้ได้ ให้มอบ
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการหรือหน่วยงานที่เป็นสถานที่ทําการวิจัย 
 14.3  กรรมสิทธ์ิในผลงานวิจัยเป็นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนผลประโยชน์ที่เกิดจากผลงานวิจัย ให้
เป็นไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ
สิทธิประโยชน์จากงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2551 
 14.4 ผลงานวิจัยที่เป็นพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ต้องดําเนินการการยื่นขอขึ้นทะเบียนกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่ง มก. ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการข้ึน
ทะเบียนและต้ังช่ือพันธ์ุพืชและพันธ์ุสัตว์ พ.ศ. 2543 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2543 
 14.5 การย่ืนขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรผลงานวิจัย หรือรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืน ๆ  ขอให้ติดต่อ
งานทรัพย์สินทางปัญญา สํานักงานบริการวิชาการ ซึ่งเป็นหน่วยงานดําเนินการ รวมทั้งการเจรจาถ่ายทอดเทคโนโลยี
และบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
 ทั้งน้ี การดําเนินการใดที่เก่ียวข้อง ซึ่งมิได้กําหนดไว้ หรือมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์น้ี ให้อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

       ประกาศ   ณ   วันที่  23 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2555 
         
 
 

                          (ศาสตราจารย์ ดร. อุทัยรัตน์  ณ นคร) 
             ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  

 


