
 

 

 

 

ประกาศ สถาบันวิจัยและพฒันาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนทนุอุดหนนุวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  ด้วยถึงกําหนดเวลาการส่งข้อเสนอการวิจัยเพ่ือของบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากสํานัก
งบประมาณและเสนอสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประเมินตามมติ ครม. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงกําหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุน
ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังน้ี 

๑.  เป้าหมายการวิจัย  
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. สนับสนุนการดําเนินงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย ในมหาวิทยาลัยฯ โดยให้
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น ยุทธศาสตร์ประเทศ และนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล ซึ่งมุ่ง
แก้ปัญหาที่เป็นวิกฤตของประเทศ และการวิจัยในสาขาที่มหาวิทยาลัยฯ มีความเข้มแข็ง โดยมีเป้าหมายการวิจัย ดังน้ี 

๑) สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถนําไปเผยแพร่ได้ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ รวมทั้ง
สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

๒) สร้างผลงานวิจยัที่สามารถนําไปพัฒนาใช้ประโยชน์ได้ในเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ (เชิงนโยบาย 
เช่น เป็นข้อมูล แนวทางในการกําหนดนโยบาย/แผนงาน/มาตรการของรัฐและองค์กร เชิงสาธารณะ เช่น 
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีแก่สาธารณะชน เชิงพาณิชย์ เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
อนุญาตใช้สิทธิแก่ภาคเอกชน) 

ทั้งน้ี การเสนอโครงการวิจัยจะต้องเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่เน้นการสนับสนุนงานวิจัยที่มีศักยภาพใน
การนําไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

๒.  โครงการวิจัย/ประเภท 

๒.๑ โครงการวิจัย ๓ สาขา ประเภทแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัยตามยุทธศาสตร์การวิจัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ลักษณะโครงการวิจัย 
๑) เป็นแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัยในลักษณะบูรณาการวิชาการภายในสาขา/ระหว่างสาขา 

หรือสหวิทยาการ ซึ่งตอบสนองยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งนโยบาย
และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ โดยเป็นงานวิจัยที่มีความสําคัญในการแก้ปัญหา และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนของประเทศ 

๒) งบประมาณเสนอขอตามความเหมาะสมและความจําเป็นที่จะใช้ในการดําเนินงานวิจัย 



 ๒ 

๓) แผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัยที่เสนอต้องระบุเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ (ตลอดโครงการ) แบ่งออกเป็น 
๓.๑) โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์ และโครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มุ่งเน้นเป้าหมายเพ่ือการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ 
Scopus และ/หรือจดสิทธิบัตร/ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ รวมท้ังการ
นําไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย 
และเชิงพาณิชย์ 

๓.๒) โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์  
มุ่งเน้นเป้าหมายเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ รวมฐานข้อมูลอ่ืน ๆ 
ที่สืบค้นได้หรือวารสารที่ สกอ. ยอมรับ และ/หรือจดสิทธิบัตร/ความคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญาอ่ืนๆ รวมทั้งการนําไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้ประโยชน์
ในเชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย และเชิงพาณิชย์ 

๔) คุณสมบัติของ ผู้อํานวยการแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย และหัวหน้าโครงการวิจัยย่อยอย่าง
น้อยก่ึงหน่ึง ต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในฐานะ First Author หรือ 
Corresponding Author ทั้งน้ีรวมผลงานตีพิมพ์ที่เป็นวิทยานิพนธ์ของผู้วิจัยด้วย 

๒.๒ โครงการวิจัย ๓ สาขา ประเภท โครงการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์วารสารวิชาการและการนาํไปใช้ประโยชน ์
ลักษณะโครงการวิจัย 
๑) เป็นโครงการวิจัยเด่ียวพ้ืนฐานหรือประยุกต์สาขาต่างๆ ตามความเช่ียวชาญของอาจารย์ นักวิจัย และ

ทิศทาง/กรอบงานวิจัยของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ  
๒) งบประมาณเสนอขอตามความเหมาะสมและความจําเป็นที่จะใช้ในการดําเนินงานวิจัย 
๓) โครงการวิจัยที่เสนอต้องระบุเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ (ตลอดโครงการ) แบ่งออกเป็น 

๓.๑) โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์ และโครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มุ่งเน้นเป้าหมายเพ่ือการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI 
หรือ Scopus และ/หรือจดสิทธิบัตร/ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ รวมทั้งการ
นําไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย 
และเชิงพาณิชย์ 

๓.๒) โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์  
มุ่งเน้นเป้าหมายเพ่ือการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ รวม
ฐานข้อมูลอ่ืน ๆ ที่สืบค้นได้หรือวารสารท่ี สกอ. ยอมรับ และ/หรือจดสิทธิบัตร/ความ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ รวมทั้งการนําไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงการใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย และเชิงพาณิชย์ 

๔) คุณสมบัติของ หัวหน้าโครงการวิจัย ต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus (กรณีสาขาสังคมศาสตร์ รวมฐานข้อมูลอ่ืนๆ ที่สืบค้นได้) ทั้งน้ีรวม
ผลงานตีพิมพ์ที่เป็นวิทยานิพนธ์ของผู้วิจัยด้วย 



 ๓ 

๒.๓ โครงการวิจัย ๓ สาขา ประเภทโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
ลักษณะโครงการวิจัย 
๑) เป็นโครงการวิจัยเด่ียว พ้ืนฐานหรือประยุกต์สาขาต่างๆ ตามความเช่ียวชาญของอาจารย์ นักวิจัย 

และทิศทาง/กรอบงานวิจัยของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ  
๒) งบประมาณไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี 
๓) โครงการวิจัยทั้ง ๓ สาขา (สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาสังคม

และพฤติกรรมศาสตร์) ที่เสนอต้องระบุเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ (ตลอดโครงการ) และมี
เป้าหมายเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ และ/หรือจดสิทธิบัตร/ความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ รวมท้ังการนําไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้
ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย และเชิงพาณิชย์ 

๔) คุณสมบัติของ หัวหน้าโครงการวิจัย ต้องเป็นนักวิจัยที่มีคุณสมบัติไม่เข้าข่ายในการเสนอ
โครงการวิจัยในประเภท/กลุ่มโครงการวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และสามารถเสนอขอ
ทุนในประเภทน้ีได้ต่อเน่ืองไม่เกิน ๓ ปี  

๒.๔ โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน (สําหรบัศูนย์วิจัย/สถานีวิจัยในสังกัดของ มก.) 
ลักษณะโครงการวิจัย 
๑) เป็นแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย/โครงการวิจัยเด่ียวที่ศูนย์วิจัย/สถานีวิจัย ดําเนินการในพ้ืนที่

ของศูนย์วิจัย/สถานีวิจัย หรือชุมชนบริเวณรอบศูนย์วิจัย/สถานีวิจัย ตามทิศทาง/กรอบงานวิจัย
ของหน่วยงาน โดยครอบคลุมแผนงานวิจัยจนถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพ่ือสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน รวมทั้งร่วมแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรใน
พ้ืนที่ศึกษาเป็นหลัก เช่น ปัญหาดิน ปุ๋ย พันธ์ุพืช ระบบชลประทาน เป็นต้น โดยให้มีลักษณะ
เป็นการบูรณาการเพ่ือการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันในพื้นที่ กล่าวคือ นักวิจัย
ภายใต้ศูนย์วิจัย/สถานีวิจัย จะต้องเสนอโครงการวิจัยเฉพาะในพ้ืนที่ศึกษาโดยรอบและใกล้เคียง
กับหน่วยงานของตนเองเท่าน้ัน ทั้งน้ีต้องสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ  

๒) โครงการวิจัยที่เสนอต้องระบุเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ (ตลอดโครงการ) และระบุกลุ่มเป้าหมาย
ที่จะนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้ประโยชน์ในเชิง
สาธารณะ เชิงนโยบาย และเชิงพาณิชย์ 

๓.  คุณสมบัติของผู้อํานวยการแผนงานวิจัย/ชดุโครงการวิจัย และ หัวหนา้โครงการวิจัย 
 ๑) เป็นข้าราชการ / พนักงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษา 
 ๒) มีความรู้ ความสามารถ และความชํานาญตรงตามสาขาที่ทําการวิจัย 
 ๓) มีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตร ี
 ๔) มีประวัติการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเป็นไปตามลักษณะของโครงการวิจัยของกลุ่มโครงการวิจัย   
 ๕) เป็นผู้อํานวยการแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย ได้ไม่เกิน ๑ ชุดโครงการวิจัย และเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
(โครงการวิจัยเด่ียวหรือโครงการวิจัยย่อยภายในแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย) ได้ไม่เกิน ๒ โครงการวิจัย 
 ๖) ไม่ค้างสง่รายงานวิจัยโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ช่วงระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๖  



 ๔ 

 ๗) ขึ้นทะเบียนนักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และกรอกข้อมูลใน
ระบบงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [KUR3]  (http://research.rdi.ku.ac.th/kur3) 

๔.  การจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยและการเสนอขอรับทนุ 
 ๔.๑  จัดทําข้อเสนอการวิจัย ตามกลุ่มและลักษณะโครงการวิจัย ดังน้ี 
 ๑) แผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัยตามยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์และแผนงานวิจยั/
ชุดโครงการวิจัยในกลุ่มโครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน (สําหรับศูนย์วิจัย/สถานีวิจัย มก.)    
  จัดทําข้อเสนอการวิจัยตามแบบเสนอแผนงานวิจัย (ภาพรวม) และแบบเสนอโครงการวิจัยย่อย
ภายใต้แผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย กรณโีครงการวิจัยต่อเน่ือง (รวมทัง้ที่ได้รับอนุมัติงบปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นปีแรก) 
ต้องจัดทํารายงานความก้าวหน้าตามแบบ ต-๑ช/ด ตามข้อกําหนดของ วช. ด้วย โดยเย็บรวมเป็นชุดเดียวกัน   
 ๒) โครงการวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักวิจัย และ
โครงการวิจัยโครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน (สําหรับศูนย์วิจัย/สถานีวิจัย มก.)    
  จัดทําข้อเสนอการวิจัยตามแบบเสนอโครงการวิจัย กรณีโครงการวิจัยต่อเน่ือง (รวมทั้งที่ได้รับ
อนุมัติงบปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นปีแรก) ต้องจดัทํารายงานความก้าวหน้าตามแบบ ต-๑ช/ด ตามข้อกําหนดของ วช. ด้วย 
โดยเย็บรวมเป็นชุดเดียวกัน  
 ๓) ข้อเสนอแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย/โครงการวิจัยย่อย/โครงการวิจัยเด่ียว ที่ระบุช่ือที่ปรึกษาไว้ใน
ข้อเสนอการวิจัย ขอให้มีหนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา และลงลายมือช่ือกํากับแนบท้ายในข้อเสนอการวิจัยด้วย 
 หมายเหตุ: ขอให้จัดทําข้อเสนอการวิจัยด้วยภาษาไทยเท่าน้ัน ยกเว้นเฉพาะบางหัวข้อที่จําเป็นต้อง
อ้างอิงหรือใช้ภาษาอ่ืนประกอบการอธิบาย รวมทั้งระบุเลขหน้าของข้อเสนอการวิจัยทุกหน้าด้วย 
 ๔.๒ การเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนให้ดําเนินการผ่านเว็บของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
(http://www.rdi.ku.ac.th คลิกเลือกระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย [KUR]) ตามข้ันตอนการเสนอข้อเสนอการวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านเว็บของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และจัดพิมพ์เอกสารต่างๆ จากระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย นําส่ง สวพ.มก. ดังนี้ 
  ๔.๒.๑ แบบนําส่งข้อเสนอการวิจัยตามแบบ สวพ-ว-๑ จํานวน ๑ ชุด ผ่านความเห็นชอบจาก 
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีนักวิจัยปฏิบัติงานอยู่ 
  ๔.๒.๒ แบบข้อเสนอชุดโครงการวิจัย/โครงการวิจัยเด่ียว/โครงการวิจัยย่อย จํานวน ๑๐ ชุด  
  **เอกสารในข้อ ๔.๒.๑ และ ๔.๒.๒ จะต้องจัดพิมพ์ออกจากระบบฯ เท่านั้น** 
  นําส่งฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๔.๓  กรณีโครงการวิจัยต่อเน่ืองต้องเสนอโครงการวิจัยปีต่อปี โดยการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีแรกจะ
ไม่ผูกพันถึงการให้ทุนในปีต่อ ๆ ไป ทั้งน้ีกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานวิจัยตลอดโครงการไม่เกิน ๓ ปี  
 ๔.๔ กรณีโครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ทดลอง ขอให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
สภาวิจัยแห่งชาติ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติในการเลี้ยงและใช้สัตว์ เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยต้องมีการขออนุญาต และอนุมัติจากคณะกรรมการกํากับและดูแลการใช้สัตว์ฯ ระดับคณะ/
สถาบัน และมหาวิทยาลัยฯ ตามแบบฟอร์มที่กําหนด (download แบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ http://www.rdi.ku.ac.th) 



 ๕ 

 ๔.๕ กรณีโครงการวิจัยที่มีการทําวิจัยในคน ขอให้ปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในคน สภาวิจัยแห่งชาติ โดย
ต้องจัดส่งเอกสารการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติข้อเสนอ
การวิจัย เอกสารข้อมูลคําอธิบายสําหรับผู้เข้าร่วมการวิจัยและอ่ืน ๆ เพ่ือรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 ๔.๖ กรณีโครงการวิจัยที่เก่ียวกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม ขอให้ปฏิบัติตามแนวทาง
ปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพ สําหรับการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวาภาพสมัยใหม่ หรือพันธุวิศวกรรมฉบับ
ปี พ .ศ . ๒๕๕๕ จัดทําโดยคณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การกําหนดใช้แนวทางปฏิบัติเพ่ือควบคุมความปลอดภัย
ทางชีวภาพ สําหรับการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ หรือพันธุวิศวกรรมในกํากับของคณะกรรมการ
ระดับสถาบันด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยต้องมีการขอ
อนุญาตและอนุมัติตามแบบฟอร์มที่กําหนด  (download แบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ http://www.rdi.ku.ac.th) 
 ๔.๗ ขอให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศเป็นแนวทาง
ประพฤติปฏิบัติแก่นักวิจัย 

๕. การเสนอของบประมาณ 
 เสนอของบประมาณได้ในหมวดค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าจ้างช่ัวคราว (ตามความจําเป็น โดยจ้าง
ตามเวลาการจ้างภายในปีงบประมาณ) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง (รายการที่จําเป็นจริง ๆ และใช้ประโยชน์คุ้มค่าใน
ระยะยาว โดยเรียงลําดับตามความสําคัญ) ค่าอํานวยการโครงการวิจัย (ร้อยละ ๑๐ ของงบวิจัยไม่รวมค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และค่าจ้างช่ัวคราว ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดการจ่ายค่าอํานวยการโครงการวิจัยจากงบ
โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.) และค่าตอบแทนนักวิจัย (ร้อยละ ๑๐ ของวงเงินเสนอขอ ไม่รวมค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง และค่าจ้างช่ัวคราว) กรณีแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย ขอให้ต้ังตามความจําเป็นของการบริหารจัดการ
แผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย โดยนําค่าตอบแทนนักวิจัยต้ังเสนอเป็นวงเงินรวมไว้ในงบบริหารกลางด้วย 

๖. การพิจารณาจัดสรรทนุ 

  การประเมินข้อเสนอการวิจัย และพิจารณาจัดสรรทุน ดําเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้แบบการประเมินข้อเสนอการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. เป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณา ทั้งนี้จะนําข้อมูลประวัติการส่งรายงานวิจัยของนักวิจัย และการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/การนําผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาใช้ประกอบการพิจารณา 
ในกรณีโครงการวิจัยต่อเนื่องจะพิจารณาผลความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจัย/ผลการประเมินประกอบด้วย 

๗.  การรับทนุวิจัย 
 ๗.๑ การทําสัญญารบัทุน และขออนุมัติเบิกเงิน ดําเนินการโดยผ่านเว็บของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 
ในระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย [KUR] โดยจัดส่งสัญญารับทุน (จํานวน ๒ ชุด) พร้อมรายละเอียดการดําเนินงาน
วิจัย ตามแบบ สวพ-ว-๓ (จํานวน ๑ ชุด) และบันทึกขออนุมัติเบิกเงินวิจัยตามแบบ สวพ-ง-๑ (จํานวน ๑ ชุด) ผ่านต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่นักวิจัยปฏิบัติงานอยู่ไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ภายใน ๓๐ วัน หลังจากได้รับแจ้ง
ผลการอนุมัติโครงการ 



 ๖ 

 ๗.๒ การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ขอให้จัดซื้อรายการที่สามารถผลิตได้ในประเทศไทย กรณีการจัดซื้อ
จากต่างประเทศให้ดําเนินการเฉพาะที่จําเป็นจริง ๆ เท่าน้ัน หรือให้ผลิตเคร่ืองมือ อุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีไม่สูงนักขึ้นใช้เอง 
 ๗.๓ ขอให้พิจารณาจ้างนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้ช่วยวิจัยใน
โครงการวิจัย (หมวดค่าใช้สอย) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
 ๗.๔ การปรับเปลี่ยนหัวหน้าโครงการวิจัย  ผู้ร่วมวิจัย  แผนการดําเนินงานวิจัย และการงดดําเนินการวิจัย
จะต้องเสนอและได้รับอนุมัติจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.ก่อน จึงจะดําเนินการได้ (กรณีโครงการวิจัยย่อยภายใต้
แผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย ต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้อํานวยการแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัยก่อนนําเสนอ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.) 

๘. การเบิกจ่ายเงินวิจัยและค่าตอบแทนนักวิจัย 
 ๘.๑ การเบิกจ่ายเงินวิจัยและค่าตอบแทนนักวิจัย แบ่งเป็น ๓ งวด ดังน้ี 
  งวดที่ ๑  งบดําเนินการวิจัย ๖ เดือนแรก 
  งวดที่ ๒ งบดําเนินการวิจัย ๖ เดือนหลงั และ *ค่าตอบแทนนักวิจัยงวดแรก 
  งวดที่ ๓  *ค่าตอบแทนนักวิจัยงวดหลัง 
  * เฉพาะโครงการวิจัยประเภท ๓ สาขา และโครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน เท่าน้ัน 
 ทั้งน้ี งบวิจัยในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างช่ัวคราว ค่าอํานวยการโครงการวิจัย และเงินสมทบ
ผู้ประกันตนในส่วนของนายจ้างในหมวดค่าใช้สอย ให้เบิกจ่ายได้ทั้งหมดในงวดที่ ๑ ส่วนค่าวัสดุ ใช้สอย ตอบแทน 
แบ่งเบิกจ่ายงวดละ ๕๐%  
 ๘.๒ การอนุมัติเงินงวดที่ ๑ หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องไม่ค้างส่งรายงานความก้าวหน้า / รายงานผลการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนในปีที่ผ่าน ๆ มา และครบกําหนดเวลาการส่งแล้ว การอนุมัติเงินงวดที่ ๒ 
หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจัย (๖ เดือน) และรายงานฯ ได้รับการตรวจสอบ
จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.แล้ว และการอนุมัติเงินงวดที่ ๓ หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องส่งรายงาน
ความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจัย ๖ เดือนหลัง/ร่างรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
  ทั้งน้ี กรณีแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย จะได้รับการจัดสรรค่าตอบแทนรวมในงบบริหารกลาง และ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จะอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ เมื่อส่งรายงานความก้าวหน้า/รายงานผลการวิจัย ครบทุก
โครงการวิจัยย่อยแล้ว 
 ๘.๓ กรณีเบิกจ่ายเงินวิจัยไม่ทันภายในปีงบประมาณที่ได้รับทุน หัวหน้าโครงการวิจัยสามารถขยายเวลาการ
เบิกจ่ายได้ครั้งละ ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๑ ปี ของปีงบประมาณถัดไป (กันเงินเหลื่อมปี) หากพ้นกําหนด งบวิจัยจะต้อง
นําส่งคืนงบประมาณแผ่นดิน ทั้งน้ีจะต้องทําหนังสือขออนุมัติขยายเวลาจากผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 
ก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณที่ได้รับทุน 
 ๘.๔ การเบิกค่าตอบแทนนักวิจัย จะต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ของปีงบประมาณถัดไป 
หากพ้นกําหนดเงินค่าตอบแทนนักวิจัยจะต้องนําส่งคืนงบประมาณแผ่นดิน 
 ๘.๕ ผู้อํานวยการแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการวิจัย เป็นผู้เก็บและรับผิดชอบใบสําคัญคู่จ่าย
ด้วยตนเอง โดยเก็บไว้ที่สํานักงาน พร้อมที่จะให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบ และส่งสรุปผลการใช้
จ่ายเงินตลอดปี ตามแบบ สวพ-ง-๒ เมื่อใช้จ่ายเงินครบถ้วนแล้ว 



 ๗ 

๙. การบริการเคร่ืองมือและสถานที่ในการวิจัย 
โครงการวิจัยที่ประสงค์จะใช้บริการเครื่องมือและสถานที่ในการวิจัยจากหน่วยงานในสังกัดสถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก. ให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ สถานที่ และอัตราค่าวิเคราะห์วิจัยของหน่วยงานในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประกาศ ณ วันที่ 
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดดังปรากฏในเว็บสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (http://www.rdi.ku.ac.th  
คลิกไปที่หัวข้อ การบริการงานวิจัย/วิชาการ)  

๑๐. การบริการสารสนเทศงานวิจัย 
๑๐.๑ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้จัดทําระบบสืบค้นงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เรียกว่า 

“KUForest” ภายใต้เว็บ http://research.rdi.ku.ac.th/forest เป็นระบบเผยแพร่และสืบค้นข้อมูลวิจัย จาก
งานวิจัยทั้งหมดในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ด้วยความสามารถหลากหลายในการค้นหา เช่น รายช่ือบุคลากร 
อาจารย์ ผลงานวิจัย ผลงานรางวัลอ่ืนๆ รวมทั้งวารสารและงานตีพิมพ์ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลทั้งหมดของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่ง มก. และข้อมูลอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัยที่สามารถทําการเช่ือมต่อได้ โดยได้เช่ือมต่อกับบัณฑิตวิทยาลัย 
สํานักหอสมุด และกองการเจ้าหน้าที่ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของอาจารย์/นักวิจัย มก. ทั้งภายในและ
ภายนอก มก. รวมทั้งสามารถนําข้อมูลไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

๑๐.๒ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้จัดทําระบบงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ภายใต้เว็บ http://research.rdi.ku.ac.th/kur3 โดยอาจารย์ นักวิจัย สามารถปรับปรุงเพ่ิมเติมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
โดยใช้บัญชีเครือข่าย “นนทรี” ในการเข้าระบบ 

๑๐.๓ อาจารย์ นักวิจัย  ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่ง มก. ขอให้ขึ้นทะเบียนผ่านเว็บได้ที่ http://www.rdi.ku.ac.th คลิกเลือก ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย 
[KUR] โดยใช้บัญชีเครือข่าย “นนทรี” ในการลงทะเบียน ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จะตรวจสอบคุณสมบัติ 
และตอบกลับไปยังอีเมล์ของอาจารย์ นักวิจัย เมื่อตอบรับเป็นนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรียบร้อยแล้ว 

๑๑. การส่งรายงานวิจัย 
๑๑.๑ จัดทํารายงานวิจัย โดยผา่นเว็บของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ในระบบบริหารจัดการโครงการวิจยั ดังน้ี 
 ๑)  โครงการวิจัย ๑ ปี 
  ๑.๑)  ส่งรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจัย ๖ เดือนแรก ตามแบบ สวพ-ว-๔(ช) กรณีแผนงาน

วิจัย/ชุดโครงการวิจัย และแบบ สวพ-ว-๔(ด) กรณีโครงการวิจัยเด่ียวหรือโครงการวิจัยย่อย จํานวน ๑ ชุด  
  ๑.๒)  ส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ร่าง) ตามแบบ สวพ-ว-๕(ช) กรณีแผนงานวิจัย/ชุด

โครงการวิจัย และแบบ สวพ-ว-๕(ด) กรณีโครงการวิจัยเด่ียวหรือโครงการวิจัยย่อย จํานวน ๓ ชุด ภายในเวลา ๔ เดือน 
หลังจากสิ้นสุดการดําเนินงานวิจัย ๑ ปี นับจากวันลงนามในสัญญารับทุน เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน/วิจารณ์รายงานแล้ว 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จะแจ้งให้ผู้อํานวยการแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการวิจัยปรับแก้ไข 
และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ปรับแก้ไขแล้ว จํานวน ๓ ชุด พร้อม CD จํานวน ๕ แผ่น  

๒)  โครงการวิจัยต่อเนื่อง 
๒.๑) ส่งรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจัย ๖ เดือนแรก เช่นเดียวกับข้อ ๑) ใน ๑๑.๑  



 ๘ 

 ๒.๒) ส่งรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจัย ๖ เดือนหลัง โดยใช้แบบฟอร์มเช่นเดียวกับข้อ ๑) 
ใน ๑๑.๑ (กรณีไม่ใช่ปีสุดท้าย) จํานวน ๓ ชุด พร้อม CD จํานวน ๑ แผ่น หรือรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ร่าง) 
โดยใช้แบบฟอร์มเช่นเดียวกับข้อ ๒) ใน ๑๑.๑ (กรณีปีสุดท้าย) จํานวน ๓ ชุด ภายในเวลา ๔ เดือน หลังจากสิ้นสุดการ
ดําเนินงานวิจัย ๑ ปี นับจากวันที่ที่ระบุในสัญญารับทุน เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน/วิจารณ์รายงานแล้ว สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่ง มก. จะแจ้งให้ผู้อํานวยการแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการวิจัยปรับแก้ไข และส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ์ที่ปรับแก้ไขแล้ว จํานวน ๓ ชุด พร้อม CD จํานวน ๕ แผ่น  

๓)  การงดดําเนนิการวิจัย หรือขอถอนโครงการวิจัย หลังจากที่ได้รบัอนุมัติทุนวิจยั และได้รับอนุมัติ
ความเห็นชอบจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. แล้ว ขอให้ผู้อํานวยการแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย/หัวหน้า
โครงการวิจัย สรุปผลการดําเนินงานวิจัยในรูปแบบการจัดทํารายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยใช้แบบฟอร์มรายงาน
ผลการวิจยัฉบับสมบูรณ์ ตามแบบ สวพ-ว-๕(ช) กรณแีผนงานวิจยั/ชุดโครงการวิจัย และแบบ สวพ-ว-๕(ด) กรณี
โครงการวิจัยเด่ียวหรือโครงการวิจัยย่อย จํานวน ๓ ชุด พร้อม CD จํานวน ๕ แผ่น และนําเงินส่วนที่เป็นงบดําเนินการ
วิจัย (ค่าวัสดุ/ใช้สอย/ตอบแทน) ที่เหลือจ่ายส่งคืน งานคลัง สถาบนัวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เพ่ือนําส่งกรมบัญชีกลาง
ต่อไป สําหรบัค่าสาธารณูปโภคทีม่อบให้คณะ/สถาบัน/สาํนัก หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และหมวดคา่จ้าง
ช่ัวคราวที่มกีารเบิกจ่ายตามจริงไปแล้วน้ันไมต้่องนําส่งคืน อย่างไรก็ตามผู้อํานวยการแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย/
หัวหน้าโครงการวิจัย จะต้องจัดทํารายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนวิจัย มก. ตามแบบ สวพ-ง-๒ ทีใ่ช้จ่ายไปแล้ว
นําเสนอสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. รบัทราบด้วย 

๑๑.๒ จัดทําสรปุผลงานวิจัยเชิงประชาสัมพันธ์เผยแพร ่ผ่านเว็บของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง่ มก. ในระบบบริหาร
จัดการโครงการวิจัย [KUR] ความยาวไม่เกิน ๑๕ บรรทัด และรูปภาพไม่เกิน ๒ รูป โดยเน้นความสําคัญ ผลสําเร็จ/จุดเด่นของ
ผลงานวิจัย ตลอดจนการนําไปใช้ประโยชน์และผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมกับการส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ร่าง) 

๑๑.๓ การส่งรายงานความก้าวหน้าหรือผลการวิจัย ให้ใช้ใบนําส่งตามแบบ สวพ-ว-๔(๑) 
๑๑.๔ ให้ระบุการได้รับทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  

ในรายงานผลการวิจัยด้วย และ/หรือในผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 
๑๑.๕ กรณีโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย ให้ส่งรายงานความก้าวหน้าและรายงาน

ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ไปยังผู้อํานวยการแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย เพ่ือรวมชุดส่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 
กรณีส่งแยกโครงการวิจัยย่อยต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้อํานวยการแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัยก่อน 

๑๒. การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จะมีการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย โดยคณะทํางานติดตามและ
ประเมินผลโครงการวิจัย / ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังน้ี 

๑๒.๑ ตรวจสอบ/ประเมินผลความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจัยจากรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจัย 
๑๒.๒ ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจัยจากการนําเสนอรายงาน/เย่ียมชม ณ สถานที่ทําการวิจัย 
๑๒.๓ ประเมิน / วิจารณ์รายงานผลการวิจัย 

๑๓. การตีพิมพเ์ผยแพร่และนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน ์
 ๑๓.๑ โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้นการดําเนินงาน และส่งรายงานผลการวิจัยแล้ว สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 
จะดําเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่และถ่ายทอดงานวิจัยโดยสื่อต่าง ๆ ได้แก่ เอกสาร สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ 
โทรทัศน์ และจัดนิทรรศการ  



 ๙ 

 ๑๓.๒ อาจารย์/นักวิจัย ต้องดําเนินการเสนอผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ หรือ
วารสารวิชาการอ่ืนๆ ระดับชาติ/นานาชาติ หรือนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ตามเง่ือนไขของกลุ่มโครงการวิจัย
 ๑๓.๓ อาจารย์ นักวิจัย ที่ประสงค์จะเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ สามารถขอรับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหน่ึงจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๑๓.๔ ผลงานวิจัยที่มีการเสนอในการประชุมวิชาการ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
และนําไปใช้ประโยชน์ ขอให้แจ้งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยกรอกในระบบงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ด้วย 
 ๑๓.๕ ผลงานวิจัยที่มีผลผลิต/ผลลัพธ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ นักวิจัย
สามารถย่ืนเสนอของบประมาณวิจัยได้จากมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือการขยายผลต่อยอดโครงการวิจัย รวมทั้งการจัดทําแผน
กิจกรรมการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพ่ือให้สามารถนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุด 

๑๔. สิทธปิระโยชนจ์ากงานวิจัยและการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปญัญา 
 ๑๔.๑ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างใด ๆ ของโครงการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จะพิจารณาส่งมอบให้
หน่วยงาน (วิทยาเขต / คณะ / สถาบัน / สํานัก / ภาควิชา / ฝ่าย / ศูนย์ / สถานีวิจัย) ตามความเหมาะสม เพ่ือดูแล
รักษาและใช้ประโยชน์หลังจากเสร็จสิ้นโครงการวิจัย 
 ๑๔.๒ ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ใด ๆ จากการทดลองวิจัย (ที่ไม่ใช่ผลงานวิจัย) ซึ่งขายเป็นรายได้ได้ ให้มอบ
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการวิจัยหรือหน่วยงานที่เป็นสถานที่ทําการวิจัย 
 ๑๔.๓ กรรมสิทธ์ิในผลงานวิจัยเป็นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนผลประโยชน์ที่เกิดจากผลงานวิจัย ให้
เป็นไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ
สิทธิประโยชน์จากงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๑๔.๔ ผลงานวิจัยที่เป็นพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ต้องดําเนินการการยื่นขอขึ้นทะเบียนกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่ง มก. ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการข้ึน
ทะเบียนและต้ังช่ือพันธ์ุพืชและพันธ์ุสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 ๑๔.๕ การย่ืนขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรผลงานวิจัย หรือรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืน ๆ ขอให้ติดต่อ
งานทรัพย์สินทางปัญญา สํานักงานบริการวิชาการ ซึ่งเป็นหน่วยงานดําเนินการ รวมทั้งการเจรจาถ่ายทอดเทคโนโลยี
และบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
 ทั้งน้ี การดําเนินการใดที่เก่ียวข้อง ซึ่งมิได้กําหนดไว้ หรือมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์น้ี ให้อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 
       ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๗ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
         
 
 

                  (รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย สุวรรณสิชณน์) 
              ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง่ มก. 


