
 
 
 

ประกาศสถาบันวิจยัและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เร่ือง แนวทางการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 เพ่ือให้อาจารย์ นกัวิจัย มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ สามารถ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีเป็นมาตรฐานสากล และนําไปพัฒนาใช้ประโยชน์ได้ชัดเจน 
ตลอดจนมีศกัยภาพการแข่งขนัในการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัวิจยั สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก. โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ท่ี 
4/2553 วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2553 จงึกําหนดแนวทางการสนบัสนนุทนุอดุหนนุวิจยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยแบ่งเป็นประเภท/กลุ่มโครงการวิจยั และกําหนดลกัษณะโครงการวิจยั รวมทัง้
การจดัทําและเสนอโครงการวิจยั ดงันี ้

1. ชุดโครงการวิจัยตามยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ลักษณะโครงการวิจัย 
1) เป็นชุดโครงการวิจัยในลักษณะบูรณาการวิชาการภายในสาขา/ระหว่างสาขา  หรือ                   

สหวิทยาการ ซึ่งตอบสนองยุทธศาสตร์การวิจยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ปี 2553-2555 
รวมทัง้นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ปี 2555-2559 โดยเป็นงานวิจัยท่ีมี
ความสําคัญในการแก้ปัญหา และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี เพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืนของประเทศ 

2) งบประมาณ 1-3 ล้านบาทตอ่ปี 
3) ชุดโครงการวิจัยท่ีเสนอต้องระบุเป้าหมายผลผลิต ผลลพัธ์ (ตลอดโครงการ) เป็นการตีพิมพ์

ผลงานวิจยัในระดบันานาชาติ ซึง่อยู่ในฐานข้อมลู ISI หรือ Scopus (กรณีสาขาสงัคมศาสตร์ 
รวมฐานข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีสืบค้นได้หรือวารสารท่ี สกอ. ยอมรับ) และ/หรือจดสทิธิบตัร/ความคุ้มครอง
ทรัพย์สนิทางปัญญาอ่ืนๆ รวมทัง้การนําไปใช้ประโยชน์อยา่งชดัเจนตามสดัสว่นท่ีเหมาะสม ทัง้นี ้
ข้อเสนอการวิจยัท่ีตีพิมพ์ในฐานข้อมลู ISI จะได้รับการพิจารณาสนบัสนนุเป็นพิเศษ 

4) ในชุดโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจยัย่อยอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง ต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน
วารสารระดบันานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมลู ISI หรือ Scopus (กรณีสาขาสงัคมศาสตร์ รวม
ฐานข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีสืบค้นได้หรือวารสารท่ี สกอ. ยอมรับ) ในฐานะ First Author หรือ 
Corresponding Author อย่างน้อย 1 เร่ือง ภายใน 5 ปี ท่ีผ่านมา ทัง้นีร้วมผลงานตีพิมพ์ท่ี
เป็นวิทยานิพนธ์ของผู้วิจยัด้วย 

การจัดทาํและเสนอโครงการวิจัย 
1) คณะ/สถาบัน/สํานัก/วิทยาเขต หรืออาจารย์ นักวิจัยประสานการพัฒนาชุดโครงการวิจัย

ภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  และจัดทําข้อเสนอการวิจัยเ ชิงหลักการ 
(Conceptual Proposal) พร้อมแบบนําส่งข้อเสนอการวิจยัเชิงหลกัการตามแบบฟอร์มท่ี
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2) ผู้ อํานวยการชดุโครงการวิจยันําเสนอ Conceptual proposal ตอ่คณะกรรมการพิจารณาชดุ
โครงการวิจัยฯ ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. แต่งตัง้ในวันที่ 27 สิงหาคม 2553                   
ณ ห้องประชมุทบัทิม สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก. ชัน้ 2 อาคารสวุรรณวาจกกสกิิจ 

3) ชุดโครงการวิจยัท่ีผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคณุวฒุิ/คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการ
วิจยัฯ จดัทําข้อเสนอโครงการวิจยั (Full Proposal) ตามแบบ ว-1ช (ชดุโครงการวิจยั) และ
แบบ ว-1ด (โครงการวิจยัย่อยภายในชุดโครงการวิจยั) โดยความเห็นชอบจากหน่วยงานต้น
สงักัด/ท่ีปฏิบตัิงานอยู่ ส่งฝ่ายประสานงานวิจยัและประเมินผล สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง 
มก. ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2553 เพ่ือรับการพิจารณาจดัสรรทนุวิจยั 

2. โครงการวิจัยเพื่อการตพีมิพ์ระดบันานาชาต ิ
ลักษณะโครงการวิจัย 
1) เป็นโครงการวิจัยเด่ียวพืน้ฐานหรือประยุกต์สาขาต่างๆ ตามความเช่ียวชาญของอาจารย์ 

นกัวิจยั และทิศทาง/กรอบงานวิจยัของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและยทุธศาสตร์
การวิจยัของชาต ิปี 2555-2559 

2) งบประมาณไมเ่กิน 5 แสนบาทตอ่ปี 
3) โครงการวิจัยท่ีเสนอต้องระบุเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ (ตลอดโครงการ) เป็นการตีพิมพ์

ผลงานวิจยัในระดบันานาชาติ ซึง่อยู่ในฐานข้อมลู ISI หรือ Scopus (กรณีสาขาสงัคมศาสตร์ 
รวมฐานข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีสืบค้นได้ หรือวารสารท่ี สกอ. ยอมรับ) และ/หรือจดสิทธิบตัร/ความ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ ทัง้นีข้อเสนอการวิจยัท่ีตีพิมพ์ในฐานข้อมลู ISI จะได้รับ
การพิจารณาสนบัสนนุเป็นพิเศษ 

4) หวัหน้าโครงการวิจยัต้องมีผลงานวิจยัตีพิมพ์ในวารสารระดบันานาชาติ ท่ีอยู่ในฐานข้อมลู ISI 
หรือ Scopus (กรณีสาขาสงัคมศาสตร์ รวมฐานข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีสืบค้นได้) อย่างน้อย 1 เร่ือง 
ภายใน 5 ปี ท่ีผา่นมา ทัง้นีร้วมผลงานตีพิมพ์ท่ีเป็นวิทยานิพนธ์ของผู้วิจยัด้วย 

การจัดทาํและเสนอโครงการวิจัย 
 หวัหน้าโครงการวิจยัจดัทําข้อเสนอโครงการวิจยั (Full Proposal) ตามแบบ ว-1ด โดยความ
เห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด/ท่ีปฏิบัติงานอยู่ และส่งฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล
สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก. ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2553 เพ่ือรับการพิจารณาจดัสรรทนุวิจยั 

3. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
 ลักษณะโครงการวิจัย 

1) เป็นโครงการวิจัยเด่ียว พืน้ฐานหรือประยุกต์สาขาต่างๆ ตามความเช่ียวชาญของอาจารย์ 
นกัวิจยั และทิศทาง/กรอบงานวิจยัของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกบันโยบาย และยทุธศาสตร์
การวิจยัของชาต ิปี 2555-2559 

2) งบประมาณไมเ่กิน 150,000 บาทตอ่ปี 
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3) โครงการวิจัยท่ีเสนอต้องระบุเป้าหมายผลผลิต ผลลพัธ์ (ตลอดโครงการ) อย่างต่ําเป็นการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจยัในระดบัชาต ิ

การจัดทาํและเสนอโครงการวิจัย 
 หวัหน้าโครงการวิจยัจดัทําข้อเสนอโครงการวิจยั (Full Proposal) ตามแบบ ว-1ด โดยความ
เห็นชอบจากหน่วยงานต้นสงักัด/ท่ีปฏิบตัิงานอยู่ และส่งฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล
สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก. ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2553 เพ่ือรับการพิจารณาจดัสรรทนุวิจยั 

4. โครงการวิจัยเชิงพืน้ที่ 
ลักษณะโครงการวิจัย 
1) เป็นชุดโครงการวิจยั/โครงการวิจยัท่ีศนูย์/สถานีวิจัย/วิทยาเขตดําเนินการในพืน้ท่ีของศนูย์/

สถานีวิจัย/วิทยาเขต หรือชุมชนบริเวณรอบศูนย์/สถานีวิจัย/วิทยาเขต ตามทิศทาง/กรอบ
งานวิจยัของหน่วยงาน โดยครอบคลมุแผนงานวิจยัจนถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสูช่มุชน เพ่ือ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกบัชมุชน ทัง้นีต้้องสอดคล้องกบันโยบายและ
ยทุธศาสตร์การวิจยัของชาต ิปี 2555-2559 

2) โครงการวิจัยท่ีเสนอต้องระบุเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ (ตลอดโครงการ) เป็นการตีพิมพ์
ผลงานวิจยัในระดบัชาติ/นานาชาติและ/หรือการใช้ประโยชน์อย่างชดัเจน (มีการประเมินผล
ลพัธ์การใช้องค์ความรู้/เทคโนโลยีจากผู้ใช้ประโยชน์) 

การจัดทาํและเสนอโครงการวิจัย 
 ผู้ อํานวยการชุดโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการวิจัย จัดทําข้อเสนอโครงการวิจัย (Full 
Proposal) ตามแบบ ว-1ช (ชดุโครงการวิจยั) และ/หรือ แบบ ว-1ด (โครงการวิจยั/โครงการวิจยั
ย่อยภายในชดุโครงการวิจยั) โดยความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสงักดั/ท่ีปฏิบตัิงานอยู่ และส่ง
ฝ่ายประสานงานวิจยัและประเมินผล สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก. ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 
2553 เพ่ือรับการพิจารณาจดัสรรทนุวิจยั 
หมายเหตุ :  กรณีโครงการวิจัยต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ 2554 ทัง้ชุดโครงการวิจัยและ

โครงการวิจยั ประเภทโครงการวิจยั 3 สาขา และโครงการวิจยัและถ่ายทอดงานวิจยัสู่
ประชาชนให้จัดทํา Full Proposal โดยความเห็นชอบของหน่วยงานต้นสงักัด/ท่ี
ปฏิบตัิงานอยู่ ส่งฝ่ายประสานงานวิจยัและประเมินผล สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง 
มก. ภายในวันที่  8 ตุลาคม 2553 เพ่ือรับการพิจารณาจัดสรรทุน ทัง้นีใ้ห้เลือก
ประเภท/กลุม่โครงการวิจยั ตามลกัษณะโครงการวิจยัใน 4 ประเภท/กลุม่ข้างต้น 

ทัง้นีว้ิธีการในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ซึ่งจะต้องดาํเนินการผ่านเว็บ และ
รายละเอียดการสนับสนุนทุนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จะประกาศแจ้งต่อไป 

     ประกาศ ณ วนัท่ี 20  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553 
 

 

                                                                       (ศาสตราจารย์ ดร. อทุยัรัตน์  ณ นคร) 
                                                                   ผู้ อํานวยการสถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก. 


