
 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

...................................................                                         

 เพ่ือเป็นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทําวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม ่ซึ่งจะนําไปสู่การสร้างผลงานวิจัย
ที่มีคุณภาพ และพัฒนาศักยภาพในการทําวิจยัของบุคลากรของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ มหาวิทยาลัยฯ จึงกําหนด
หลักเกณฑ์การสนับสนุนทนุวิจัยเพ่ือพัฒนานกัวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังน้ี 

๑. วัตถุประสงค ์
๑) เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทําวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม ่
๒) เพ่ือเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสแก่นักวิจัยในการแข่งขันรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ 
๓) เพ่ือสร้างผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือจดสิทธิบัตรหรือพัฒนา

ใช้ประโยชน์ได้ 
๔) เพ่ือให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้มีโอกาสทําวิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโสที่เป็นที่ปรึกษา 

๒.  ลักษณะโครงการวิจัยและเง่ือนไขการรับทุน แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังน้ี 

๒.๑) โครงการวิจัยทีมุ่่งเนน้เพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
๑) เป็นโครงการวิจัยเด่ียวพ้ืนฐาน/ประยุกต์/พัฒนาทดลอง ตามความเช่ียวชาญของอาจารย์/นักวิจัย  
๒) เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด 

(คณะ/สถาบัน/สํานัก) ของนักวิจัย โดยหน่วยงานต้นสังกัดร่วมสนับสนุนทุนวิจัยจํานวนหน่ึงในสี ่(ร้อยละ ๒๕) ของทุนวิจยั 
๓) เป็นโครงการวิจัยในกลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ

สาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ ที่มุ่งเน้นเป้าหมายเพ่ือการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Web of Science / Scopus / TCI  โดยหัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องมีสถานะเป็น First Author  
และ/หรือจดสทิธิบัตร/ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ รวมทั้งการนําไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน   

๒.๒) โครงการวิจัยที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ 
๑) เป็นโครงการวิจยัเด่ียวพ้ืนฐาน/ประยุกต์/พัฒนาทดลอง ตามความเช่ียวชาญของนักวิจัย 

ภายใต้สังกัดศูนย์/สถานีวิจัย หรือบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
๒) เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับการคัดเลือก/ความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด (คณะ/

สถาบัน/สํานัก) ของนักวิจัย โดยหน่วยงานต้นสังกัดร่วมสนับสนุนทุนวิจัยจํานวนหน่ึงในสี่ (ร้อยละ ๒๕) ของทุนวิจัย 



 
๒ 

๓) เป็นโครงการวิจัยเด่ียวที่ศูนย์/สถานีวิจัย ดําเนินการในพ้ืนที่ของศูนย์/สถานีวิจัย หรือ
ชุมชนบริเวณรอบศูนย์/สถานีวิจัย ตามทิศทาง/กรอบงานวิจัยของหน่วยงาน โดยครอบคลุมแผนงานวิจัยจนถึงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน รวมทั้งร่วมแก้ไขปัญหา
ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ศึกษาเป็นหลัก เช่น ปัญหาดิน ปุ๋ย พันธ์ุพืช ระบบชลประทาน เป็นต้น โดยให้มีลักษณะเป็น
การบูรณาการเพ่ือการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันในพ้ืนที ่ กล่าวคือ นักวิจัยภายใต้ศูนย์/สถานีวิจัย 
จะต้องเสนอโครงการวิจัยเฉพาะในพ้ืนที่ศึกษาโดยรอบและใกล้เคียงกับหน่วยงานของตนเองเท่าน้ัน   

๔) โครงการวิจัยทีเ่สนอต้องระบุเป้าหมายผลผลติ ผลลัพธ์ (ตลอดโครงการ) และระบุกลุ่ม 
เป้าหมายที่จะนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างชัดเจน เช่น เกษตรกร ผู้ประกอบการ นักเรียนนักศึกษา ประชาชน
ทั่วไป ฯลฯ และพัฒนาไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการได้  

๓.  คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน 
๑) อาจารย์/นักวิจัย ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงาน ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยฯ ไม่เกิน ๕ ปี  

(ไม่นับรวมช่วงเวลาลาศึกษาต่อ) และขึ้นทะเบียนนักวิจัยกับสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง่ มก. แล้ว 
๒) ไม่เคยได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนใดในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย ยกเว้นทุนวิจัยของหน่วยงาน

ต้นสังกัด (คณะ/สถาบัน/สํานัก) 
๓) ไม่มีภาระงานด้านบริหาร ตําแหน่งต้ังแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
๔)  ทําวิจัยคนเดียว หรือมีสัดส่วนการวิจัยอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

๔.  นักวิจัยทีป่รึกษา (Mentor) 

ผู้เสนอขอรับทนุ จะต้องเสนอช่ือนักวิจัยที่ปรึกษาหรือนักวิจัยพ่ีเลี้ยง (Mentor) พร้อมประวัติ
ผลงานวิจัย โดยนักวิจัยที่ปรึกษาต้องเป็นอาจารย์/นักวิจัยภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ตําแหน่งทางวิชาการ
ต้ังแต่รองศาสตราจารย์ หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ โดยมีประสบการณใ์นการทํา
วิจัยต่อเน่ือง และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ทั้งน้ีขอให้นักวิจัยที่ปรึกษาให้
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ และลงนามในข้อเสนอการวิจัยด้วย 

๕. ระยะเวลาการดําเนินงานวิจัย และงบประมาณ 

ระยะเวลาการดําเนินงานวิจัยของแต่ละโครงการวิจัย (ตลอดการวิจัย) ไม่เกิน ๒ ปี ทนุวิจัยไม่เกิน 
๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี โดยเป็นงบดําเนินการวิจัย ประกอบด้วย ค่าวัสดุ ใช้สอย ตอบแทน ค่าอํานวยการ
โครงการวิจัย (ไม่มีค่าตอบแทนนักวิจัย) รอ้ยละ ๘๕ และค่าตอบแทนนักวิจัยที่ปรึกษา ร้อยละ ๑๕ ของงบวิจัย 
(เบิกจ่ายในส่วนของต้นสังกัด) ทั้งน้ี ทุนวิจัยเป็นการรว่มสนับสนนุทนุวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
กับคณะ/สถาบัน/สํานัก ในอัตราส่วน ๓:๑ หรือร้อยละ ๗๕:๒๕  

๖. การจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัย และการนําเสนอกรอบแนวคิด 
๑) อาจารย์/นักวิจัย จัดทําขอ้เสนอโครงการวิจัยตามแบบเสนอโครงการวิจัย เพ่ือเสนอขอ

งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (แบบ ว-๑ ด) จํานวน ๑๐ ชุด พร้อม CD ๑ แผ่น และแบบบันทึก
นําส่งข้อเสนอการวิจัย จํานวน ๑ ชุด โดยนักวิจัยสามารถ download แบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์สถาบันวิจัยและ
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พัฒนาแห่ง มก. (http://www.rdi.ku.ac.th) เสนอไปยังหน่วยงานต้นสังกัดตามลําดับ เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง 
และนําเสนอสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.   

๒)  นักวิจัยที่เสนอขอรับทุนวิจัย จะต้องผา่นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าร่วมนาํเสนอกรอบ
แนวคิดของงานวิจัยที่ประสงค์จะเสนอขอรับทุน และรบัฟังข้อคิดเห็น/เสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ เพ่ือ
การปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จะดําเนินการจัดใน
รูปแบบ “โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพ่ิมศักยภาพการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของนักวิจัย 
รุ่นใหม ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” 

๗.   การพิจารณาจัดสรรทุน 
     สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย โครงการสนับสนุนทุน
วิจัยเพ่ือพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม ่ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๙ จะพิจารณาจัดสรรทุนจากคุณภาพของข้อเสนอการวิจัย ร่วมกับ
การนําเสนอกรอบแนวคิดของนักวิจัยในการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ รวมทั้งพิจารณาจากผลผลิต/
ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการวิจัย โดยให้กระจายหน่วยงาน และภายในวงเงินวิจัยที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ 
ทั้งน้ี จะแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานและผู้เสนอขอรบัทุนทราบหลงัจากสิ้นสุดการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
และการพิจารณาจัดสรรทุนฯ แล้ว   

๘.  การรับทนุและเบิกจ่ายเงินวิจัย 

๑) ร้อยละ ๗๕ เบิกจ่ายโดยตรงจากสถาบนัวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ให้เป็นไปตามข้อแนะนํา
ในการรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. โดยแบ่งออกเป็น ๒ งวด ดังน้ี 
  งวดที่ ๑  เมื่อทําสัญญารับทุนฯ จะได้รับงบดําเนินการวิจัยร้อยละ ๕๐ รวมทั้งค่าอํานวยการ
โครงการวิจัยร้อยละ ๑๐ (ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ จะทําการโอนเงินค่าอํานวยการโครงการวิจัยโดยตรง ไปยัง
คณะ/สถาบัน/สํานักของแต่ละวิทยาเขต ที่หวัหน้าโครงการวิจัยได้แจ้งความจํานงจะสนับสนุนค่าอํานวยการโครงการวิจัย
ให้กับภาควิชา/ฝ่าย/ศูนย์/สถานีวิจัย และขอให้หัวหน้าโครงการวิจัยขอรับหลักฐานใบเสรจ็รับเงินมหาวิทยาลัยฯ จาก
คณะ/สถาบัน/สํานัก เก็บไว้ที่หัวหน้าโครงการวิจัยเพ่ือการตรวจสอบ) 
  งวดที่ ๒   เมื่อส่งรายงานความก้าวหน้า ๖ เดือนแรก พร้อมกับแบบการติดตามผลรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการในรอบ ๖ เดือนสําหรับนักวิจัยที่ปรึกษา จะได้รับงบดําเนินการวิจัยร้อยละ ๕๐  

๒) ร้อยละ ๒๕ เบิกจ่ายโดยตรงจากหน่วยงานต้นสังกัด (คณะ/สถาบนั/สํานัก) ซึ่งจะเป็น 
งบดําเนินการวิจัย และค่าตอนแทนนักวิจัยที่ปรึกษา (Mentor) โดยขอให้นักวิจัยติดต่อขอรับได้จากหน่วยงานต้น
สังกัด โดยแบ่งออกเป็น ๒ งวด ดังน้ี 
  งวดที่ ๑ งบดําเนินการวิจัย ร้อยละ ๑๐  ของงบวิจัยทั้งหมด เมื่อทําสัญญารับทุนฯ และได้รับ
เงินวิจัยงวดที่ ๑ จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. แล้ว  
  งวดที่ ๒ งบค่าตอบแทนนักวิจัยที่ปรึกษา (Mentor) ร้อยละ ๑๕ ของงบวิจัยทั้งหมด เมื่อ
นักวิจัยได้ย่ืนหลักฐานการยืนยันตอบรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติแล้ว 
(Accepted paper)  

๙.  การส่งรายงานวิจัยและการติดตามประเมินผลโครงการวิจัย 

    การส่งรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจัย และรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ ์ ให้เป็นไป
ตามข้อแนะนําในการรับทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทัง้น้ีการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย



 
๔ 

จะดําเนินการร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย โดยจะมีการจัด
ให้นักวิจัยนําเสนอรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจัย/ผลการวิจยั 

๑๐. การปิดโครงการวิจัย 

    นักวิจัยจะสามารถปิดโครงการวิจัยได้ก็ต่อเมื่อ ได้แสดงหลักฐานการยืนยันตอบรับการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ (Accepted paper) ไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 
แล้วเท่าน้ัน ทัง้น้ีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์จะต้องระบุหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยทุกแหล่งทุนระบุไว้
ในผลงานวิจัยตีพิมพ์ด้วย  

๑๑. จรรยาวิชาชพีและแนวทางปฏิบัติ 

    นักวิจัยจะต้องให้ความสําคัญในเร่ืองของจรรยาวิชาชีพวิจัย และปฏิบัติตามเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ที่แสดงถึงมาตรฐานการปฏิบัติในจรรยาวิชาชีพที่เป็นไปตามหลักวิชาการและวิชาชีพวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือนําไปสู่การพัฒนามาตรฐานคุณภาพนักวิจัยของประเทศไทยสู่ระดับสากล ทั้งน้ีนักวิจัย
สามารถสืบค้นแนวทางปฏิบัติได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  

 

   ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  

              ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
 

                  (รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย สุวรรณสิชณน์) 
              ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง่ มก. 

 


