ประกาศสถาบันวิจยั และพัฒนาแห่ งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง แนวทางการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
เพื่อให้ อาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ สร้ างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถ
ตีพิ ม พ์ ใ นวารสารวิช าการระดับ นานาชาติที่ เ ป็ นมาตรฐานสากล และนํ า ไปพัฒ นาใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ชัด เจน
ตลอดจนมีศกั ยภาพการแข่งขันในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยวิจยั สถาบันวิจยั และพัฒนาแห่ง มก. โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจํ าสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั ง้ ที่
4/2553 วันที่ 16 กรกฎาคม 2553 จึงกําหนดแนวทางการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจยั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยแบ่งเป็ นประเภท/กลุ่มโครงการวิจยั และกําหนดลักษณะโครงการวิจยั รวมทัง้
การจัดทําและเสนอโครงการวิจยั ดังนี ้
1. ชุดโครงการวิจัยตามยุทธศาสตร์ การวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลักษณะโครงการวิจัย
1) เป็ นชุ ด โครงการวิ จั ย ในลัก ษณะบู ร ณาการวิ ช าการภายในสาขา/ระหว่ า งสาขา หรื อ
สหวิทยาการ ซึ่งตอบสนองยุทธศาสตร์ การวิจยั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553-2555
รวมทัง้ นโยบายและยุท ธศาสตร์ ก ารวิ จัย ของชาติ ปี 2555-2559 โดยเป็ นงานวิ จัย ที่ มี
ความสํ า คัญ ในการแก้ ปั ญ หา และเสริ ม สร้ างความเข้ ม แข็ ง ทางเศรษฐกิ จ สัง คม และ
เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของประเทศ
2) งบประมาณ 1-3 ล้ านบาทต่อปี
3) ชุดโครงการวิจัยที่ เสนอต้ องระบุเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ (ตลอดโครงการ) เป็ นการตีพิมพ์
ผลงานวิจยั ในระดับนานาชาติ ซึง่ อยู่ในฐานข้ อมูล ISI หรื อ Scopus (กรณีสาขาสังคมศาสตร์
รวมฐานข้ อมูลอื่นๆ ที่สืบค้ นได้ หรื อวารสารที่ สกอ. ยอมรับ) และ/หรื อจดสิทธิบตั ร/ความคุ้มครอง
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาอื่นๆ รวมทังการนํ
้
าไปใช้ ประโยชน์อย่างชัดเจนตามสัดส่วนที่เหมาะสม ทังนี
้ ้
ข้ อเสนอการวิจยั ที่ตีพิมพ์ในฐานข้ อมูล ISI จะได้ รับการพิจารณาสนับสนุนเป็ นพิเศษ
4) ในชุดโครงการวิจัย หัวหน้ าโครงการวิจยั ย่อยอย่างน้ อยกึ่งหนึ่ง ต้ องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้ อมูล ISI หรื อ Scopus (กรณีสาขาสังคมศาสตร์ รวม
ฐานข้ อมูลอื่นๆ ที่ สืบค้ นได้ หรื อวารสารที่ สกอ. ยอมรับ) ในฐานะ First Author หรื อ
Corresponding Author อย่างน้ อย 1 เรื่ อง ภายใน 5 ปี ที่ผ่านมา ทังนี
้ ้รวมผลงานตีพิมพ์ที่
เป็ นวิทยานิพนธ์ของผู้วิจยั ด้ วย
การจัดทําและเสนอโครงการวิจัย
1) คณะ/สถาบัน/สํานัก/วิทยาเขต หรื ออาจารย์ นักวิจัยประสานการพัฒนาชุดโครงการวิจัย
ภายในหน่ ว ยงานหรื อระหว่ า งหน่ ว ยงาน และจั ด ทํ า ข้ อเสนอการวิ จั ย เชิ ง หลั ก การ
(Conceptual Proposal) พร้ อมแบบนําส่งข้ อเสนอการวิจยั เชิงหลักการตามแบบฟอร์ มที่
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2) ผู้อํานวยการชุดโครงการวิจยั นําเสนอ Conceptual proposal ต่อคณะกรรมการพิจารณาชุด
โครงการวิ จัย ฯ ซึ่ง สถาบัน วิ จัย และพัฒ นาแห่ ง มก. แต่ง ตัง้ ในวั น ที่ 27 สิ ง หาคม 2553
ณ ห้ องประชุมทับทิม สถาบันวิจยั และพัฒนาแห่ง มก. ชัน้ 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
3) ชุดโครงการวิจยั ที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะกรรมการพิจารณาข้ อเสนอการ
วิจยั ฯ จัดทําข้ อเสนอโครงการวิจยั (Full Proposal) ตามแบบ ว-1ช (ชุดโครงการวิจยั ) และ
แบบ ว-1ด (โครงการวิจยั ย่อยภายในชุดโครงการวิจยั ) โดยความเห็นชอบจากหน่วยงานต้ น
สังกัด/ที่ปฏิบตั ิงานอยู่ ส่งฝ่ ายประสานงานวิจยั และประเมินผล สถาบันวิจยั และพัฒนาแห่ง
มก. ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2553 เพื่อรับการพิจารณาจัดสรรทุนวิจยั
2. โครงการวิจัยเพื่อการตีพมิ พ์ ระดับนานาชาติ
ลักษณะโครงการวิจัย
1) เป็ นโครงการวิจัยเดี่ยวพืน้ ฐานหรื อประยุกต์ สาขาต่างๆ ตามความเชี่ ยวชาญของอาจารย์
นักวิจยั และทิศทาง/กรอบงานวิจยั ของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้ องกับนโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจยั ของชาติ ปี 2555-2559
2) งบประมาณไม่เกิน 5 แสนบาทต่อปี
3) โครงการวิจัยที่ เสนอต้ องระบุเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ (ตลอดโครงการ) เป็ นการตีพิมพ์
ผลงานวิจยั ในระดับนานาชาติ ซึง่ อยู่ในฐานข้ อมูล ISI หรื อ Scopus (กรณีสาขาสังคมศาสตร์
รวมฐานข้ อมูลอื่นๆ ที่สืบค้ นได้ หรื อวารสารที่ สกอ. ยอมรับ) และ/หรื อจดสิทธิ บตั ร/ความ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปั ญญาอื่นๆ ทังนี
้ ้ขอเสนอการวิจยั ที่ตีพิมพ์ในฐานข้ อมูล ISI จะได้ รับ
การพิจารณาสนับสนุนเป็ นพิเศษ
4) หัวหน้ าโครงการวิจยั ต้ องมีผลงานวิจยั ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้ อมูล ISI
หรื อ Scopus (กรณีสาขาสังคมศาสตร์ รวมฐานข้ อมูลอื่นๆ ที่สืบค้ นได้ ) อย่างน้ อย 1 เรื่ อง
ภายใน 5 ปี ที่ผา่ นมา ทังนี
้ ้รวมผลงานตีพิมพ์ที่เป็ นวิทยานิพนธ์ของผู้วิจยั ด้ วย
การจัดทําและเสนอโครงการวิจัย
หัวหน้ าโครงการวิจยั จัดทําข้ อเสนอโครงการวิจยั (Full Proposal) ตามแบบ ว-1ด โดยความ
เห็ นชอบจากหน่วยงานต้ นสังกัด/ที่ ปฏิบัติงานอยู่ และส่งฝ่ ายประสานงานวิจัยและประเมินผล
สถาบันวิจยั และพัฒนาแห่ง มก. ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2553 เพื่อรับการพิจารณาจัดสรรทุนวิจยั
3. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ลักษณะโครงการวิจัย
1) เป็ นโครงการวิจัยเดี่ยว พืน้ ฐานหรื อประยุกต์สาขาต่างๆ ตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์
นักวิจยั และทิศทาง/กรอบงานวิจยั ของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้ องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์
การวิจยั ของชาติ ปี 2555-2559
2) งบประมาณไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี
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3) โครงการวิจัยที่เสนอต้ องระบุเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ (ตลอดโครงการ) อย่างตํ่าเป็ นการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจยั ในระดับชาติ
การจัดทําและเสนอโครงการวิจัย
หัวหน้ าโครงการวิจยั จัดทําข้ อเสนอโครงการวิจยั (Full Proposal) ตามแบบ ว-1ด โดยความ
เห็นชอบจากหน่วยงานต้ นสังกัด/ที่ปฏิบตั ิงานอยู่ และส่งฝ่ ายประสานงานวิจัยและประเมินผล
สถาบันวิจยั และพัฒนาแห่ง มก. ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2553 เพื่อรับการพิจารณาจัดสรรทุนวิจยั
4. โครงการวิจัยเชิงพืน้ ที่
ลักษณะโครงการวิจัย
1) เป็ นชุดโครงการวิจยั /โครงการวิจยั ที่ศนู ย์/สถานีวิจัย/วิทยาเขตดําเนินการในพื ้นที่ของศูนย์/
สถานี วิจัย/วิทยาเขต หรื อชุมชนบริ เวณรอบศูนย์ /สถานีวิจัย/วิทยาเขต ตามทิศทาง/กรอบ
งานวิจยั ของหน่วยงาน โดยครอบคลุมแผนงานวิจยั จนถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสชู่ มุ ชน เพื่อ
สร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือและการเรี ยนรู้ ร่วมกับชุมชน ทังนี
้ ้ต้ องสอดคล้ องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ การวิจยั ของชาติ ปี 2555-2559
2) โครงการวิจัยที่ เสนอต้ องระบุเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ (ตลอดโครงการ) เป็ นการตีพิมพ์
ผลงานวิจยั ในระดับชาติ/นานาชาติและ/หรื อการใช้ ประโยชน์อย่างชัดเจน (มีการประเมินผล
ลัพธ์การใช้ องค์ความรู้/เทคโนโลยีจากผู้ใช้ ประโยชน์)
การจัดทําและเสนอโครงการวิจัย
ผู้อํ า นวยการชุ ด โครงการวิ จัย /หัว หน้ าโครงการวิ จัย จัด ทํ า ข้ อ เสนอโครงการวิ จัย (Full
Proposal) ตามแบบ ว-1ช (ชุดโครงการวิจยั ) และ/หรื อ แบบ ว-1ด (โครงการวิจยั /โครงการวิจยั
ย่อยภายในชุดโครงการวิจยั ) โดยความเห็นชอบจากหน่วยงานต้ นสังกัด/ที่ปฏิบตั ิงานอยู่ และส่ง
ฝ่ ายประสานงานวิจยั และประเมินผล สถาบันวิจยั และพัฒนาแห่ง มก. ภายในวันที่ 8 ตุลาคม
2553 เพื่อรับการพิจารณาจัดสรรทุนวิจยั
หมายเหตุ : กรณี โครงการวิ จั ยต่ อเนื่ องจากปี งบประมาณ 2554 ทัง้ ชุดโครงการวิ จัยและ
โครงการวิจยั ประเภทโครงการวิจยั 3 สาขา และโครงการวิจยั และถ่ายทอดงานวิจยั สู่
ประชาชนให้ จัดทํา Full Proposal โดยความเห็นชอบของหน่วยงานต้ นสังกัด/ที่
ปฏิบตั ิงานอยู่ ส่งฝ่ ายประสานงานวิจยั และประเมินผล สถาบันวิจยั และพัฒนาแห่ง
มก. ภายในวั นที่ 8 ตุ ลาคม 2553 เพื่ อรั บการพิ จารณาจัดสรรทุน ทัง้ นี ใ้ ห้ เลื อก
ประเภท/กลุม่ โครงการวิจยั ตามลักษณะโครงการวิจยั ใน 4 ประเภท/กลุม่ ข้ างต้ น
ทัง้ นีว้ ิธีการในการส่ งข้ อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ซึ่งจะต้ องดําเนินการผ่ านเว็บ และ
รายละเอียดการสนับสนุนทุนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ ง มก. จะประกาศแจ้ งต่ อไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553

(ศาสตราจารย์ ดร. อุทยั รัตน์ ณ นคร)
ผู้อํานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนาแห่ง มก.

