ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ด้วยถึงกําหนดเวลาการส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อของบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จาก
สํานักงบประมาณและเสนอสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประเมินตามมติ ครม. สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่ง มก. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงกําหนดหลักเกณฑ์การ
สนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. เป้าหมายการวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. สนับสนุนการดําเนินงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย ในมหาวิทยาลัยฯ โดย
ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล
ซึ่งมุ่งเน้นแก้ปัญหาที่เป็นวิกฤตของประเทศ และการวิจัยในสาขาที่มหาวิทยาลัยฯ มีความเข้มแข็งทางด้าน
วิทยาศาสตร์เกษตร นวัตกรรม และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีเป้าหมายการวิจัย ดังนี้
๑) สร้างผลงานวิจัยที่สามารถนําไปพัฒนาใช้ประโยชน์ได้ในเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์
(เชิงนโยบาย เช่น เป็นข้อมูล แนวทางในการกําหนดนโยบาย/แผนงาน/มาตรการของรัฐและองค์กร เชิงสาธารณะ
เช่น การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีแก่สาธารณะชน เชิงพาณิชย์ เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตใช้
สิทธิแก่ภาคธุรกิจเอกชน)
๒) สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถนําไปเผยแพร่ได้ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ โดยเฉพาะ
การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ทั้งนี้การเสนอโครงการวิจัยจะต้องเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่เน้นการสนับสนุนงานวิจัยที่มีศักยภาพ
ในการนําไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน ทั้งที่เป็นเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรัฐบาลได้ริเริ่ม
โครงการจํานวนมาก เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือ เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (ประเทศไทย ๔.๐) โครงการประชารัฐ โครงการหุบเขาอาหาร (National Food Valley)
โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) โครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่
(Startup Voucher) เป็นต้น

๒

๒. โครงการวิจัย/ประเภท
๒.๑

โครงการวิจัย ๓ สาขา ประเภทแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัยตามยุทธศาสตร์การวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลักษณะแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย
๑) เป็นแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัยในลักษณะบูรณาการวิชาการภายในสาขา/ระหว่างสาขา
หรือสหวิทยาการ ซึ่งตอบสนองยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งนโยบาย
และยุ ทธศาสตร์ การวิ จั ยของชาติ โดยเป็ นงานวิ จั ยที่ มี ความสํ าคั ญในการแก้ ปั ญหา และ
เสริ มสร้ างความเข้ มแข็ งทางเศรษฐกิ จ สั งคม ความมั่ นคงทางทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี รวมทั้งนําผลผลิตจากงานวิจัยไปขยายผลต่อยอดการผลิตสู่ภาค
ธุรกิจเอกชน และภาคอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
๒) งบประมาณเสนอขอตามความเหมาะสมและความจําเป็นที่จะใช้ในการดําเนินงานวิจัย
๓) แผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัยที่เสนอต้องระบุเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ อย่างชัดเจน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการใช้ประโยชน์อย่างเช่นในเชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย และเชิงพาณิชย์ (ซึ่งต้องระบุ
กลุ่มที่จะใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน)
๔) การตีพิมพ์ผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย ต้องแสดงให้เห็นถึงผลผลิต/
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริง (ตลอดโครงการ) แบ่งออกเป็น
๔.๑) โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์ และโครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มุ่งเน้นเป้าหมายเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI
หรือ Scopus และ/หรือจดสิทธิบัตร/ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ รวมทั้ง
การนําไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ
เชิงนโยบาย และเชิงพาณิชย์
๔.๒) โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์
มุ่งเน้นเป้าหมายเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ รวมฐานข้อมูลอื่น
ๆ ที่สืบค้นได้หรือวารสารที่ สกอ. ยอมรับ และ/หรือจดสิทธิบัตร/ความคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาอื่นๆ รวมทั้งการนําไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้
ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย และเชิงพาณิชย์
๕) คุณสมบัติของ ผู้อํานวยการแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย และหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย
อย่างน้อยกึ่งหนึ่ง ต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ย้อนหลัง ๕ ปี ในวารสารวิชาการในฐานะ First
Author หรือ Corresponding Author ทั้งนี้รวมผลงานตีพิมพ์ที่เป็นวิทยานิพนธ์ของผู้วิจัย

๒.๒

โครงการวิจัย ๓ สาขา โครงการวิจัยเดี่ยว ประเภท เพื่อการตีพมิ พ์วารสารวิชาการและการนําไปใช้ประโยชน์
ลักษณะโครงการวิจัย
๑) เป็นโครงการวิจัยเดี่ยวที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้ง
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ โดยเป็นงานวิจัยที่มีความสําคัญในการแก้ปัญหา และ

๓

๒)
๓)

๔)

๖)

๒.๓

เสริ มสร้ างความเข้ มแข็ งทางเศรษฐกิ จ สั งคม ความมั่ นคงทางทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี รวมทั้งนําผลผลิตจากงานวิจัยไปขยายผลต่อยอดการผลิตสู่ภาค
ธุรกิจเอกชน และภาคอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
งบประมาณเสนอขอตามความเหมาะสมและความจําเป็นที่จะใช้ในการดําเนินงานวิจัย
โครงการวิจัยที่เสนอต้องระบุเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้
ประโยชน์อย่างเช่นในเชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย และเชิงพาณิชย์ (ซึ่งต้องระบุกลุ่มที่จะใช้
ประโยชน์อย่างชัดเจน)
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยต้องแสดงให้เห็นถึงผลผลิต/ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริง (ตลอด
โครงการ) แบ่งออกเป็น
๔.๑) โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์ และโครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มุ่งเน้นเป้าหมายเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI
หรือ Scopus และ/หรือจดสิทธิบัตร/ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ รวมทั้ง
การนําไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ
เชิงนโยบาย และเชิงพาณิชย์
๔.๒) โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์
มุ่งเน้นเป้าหมายเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ รวมฐานข้อมูลอื่น
ๆ ที่สืบค้นได้หรือวารสารที่ สกอ. ยอมรับ และ/หรือจดสิทธิบัตร/ความคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาอื่นๆ รวมทั้งการนําไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้
ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย และเชิงพาณิชย์
คุ ณ สมบั ติ ข อง หั ว หน้ า โครงการวิ จั ย ต้ อ งมี ผ ลงานวิ จั ย ตี พิ ม พ์ ย้ อ นหลั ง ๕ ปี ใน
วารสารวิชาการในฐานะ First Author หรือ Corresponding Author ทั้งนี้รวมผลงาน
ตีพิมพ์ที่เป็นวิทยานิพนธ์ของผู้วิจัยด้วย

โครงการวิจัย ๓ สาขา โครงการวิจัยเดี่ยว ประเภทโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ลักษณะโครงการวิจัย
๑) เป็นโครงการวิจัยเดี่ยวที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้ง
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ โดยเป็นงานวิจัยที่มีความสําคัญในการแก้ปัญหา และ
เสริ มสร้ างความเข้ มแข็ งทางเศรษฐกิ จ สั งคม ความมั่ นคงทางทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี รวมทั้งนําผลผลิตจากงานวิจัยไปขยายผลต่อยอดการผลิตสู่ภาค
ธุรกิจเอกชน และภาคอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
๒) งบประมาณเสนอขอไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี
๓) โครงการวิจัยที่เสนอต้องระบุเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ อย่างชัดเจน โครงการวิจัยที่เสนอต้องระบุ
เป้ าหมายผลผลิ ต ผลลั พธ์ อย่ างชั ดเจน โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งการใช้ ประโยชน์ อย่ างเช่ นใน
เชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย และเชิงพาณิชย์ (ซึ่งต้องระบุกลุ่มที่จะใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน)

๔

๔) การตีพิมพ์ผลงานวิจัยต้องแสดงให้เห็นถึงผลผลิต/ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริง (ตลอด
โครงการ) ของโครงการวิ จั ย ทั้ ง ๓ สาขา (สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาวิ ทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี และสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์) และมีเป้าหมายเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในวารสารระดับชาติ และ/หรือจดสิทธิบัตร/ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ และ
สามารถนํ า ผลผลิ ต จากงานวิ จั ย ไปขยายผลต่ อ ยอดการผลิ ต สู่ ภ าคธุ ร กิ จ เอกชน และ
ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการนําไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้
ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย และเชิงพาณิชย์
๕) คุณสมบัติของ หัวหน้าโครงการวิจัย ต้องเป็นนักวิจัยที่มีคุณสมบัติไม่เข้าข่ายในการเสนอ
โครงการวิจัยในประเภท/กลุ่มโครงการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และสามารถ
เสนอขอทุนในประเภทนี้ได้ต่อเนื่องไม่เกิน ๓ ปี
๒.๔

โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน (สําหรับศูนย์วิจัย/สถานีวิจัยในสังกัดของ มก.)
ลักษณะโครงการวิจัย
๑) เป็นแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย/โครงการวิจัยเดี่ยวที่ศูนย์วิจัย/สถานีวิจัย ดําเนินการใน
พื้นที่ของศูนย์วิจัย/สถานีวิจัย หรือชุมชนบริเวณรอบศูนย์วิจัย/สถานีวิจัย ตามทิศทาง/กรอบ
งานวิจัยของหน่วยงาน โดยครอบคลุมแผนงานวิจัยจนถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน รวมทั้งร่วมแก้ไขปัญหาให้กับ
เกษตรกรในพื้นที่ศึกษาเป็นหลัก เช่น ปัญหาดิน ปุ๋ย พันธุ์พืช ระบบชลประทาน เป็นต้น โดย
ให้มีลักษณะเป็นการบูรณาการเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันในพื้นที่
ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
๒) โครงการวิ จั ย ที่ เ สนอต้ อ งระบุ เ ป้ า หมายผลผลิ ต ผลลั พ ธ์ (ตลอดโครงการ) และระบุ
กลุ่มเป้าหมายที่จะนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้
ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย และเชิงพาณิชย์
๓) คุณสมบัติของ ผู้อํานวยการแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยว และ
หั วหน้ าโครงการวิ จัยย่ อย ต้ องเป็ นนั กวิ จัย ภายใต้ศู นย์วิจั ย/สถานีวิจั ย (ยกเว้น กรณีชุ ด
โครงการวิจัยแม่บทที่มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ) จะต้องเสนอโครงการวิจัยเฉพาะในพื้นที่
ศึกษาโดยรอบและใกล้เคียงกับหน่วยงานของตนเอง

๓. การจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยและการเสนอขอรับทุน
๓.๑ จัดทําข้อเสนอการวิจัย ตามกลุ่มและลักษณะโครงการวิจัย ดังนี้
(๑) แผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัยตามยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแผนงาน
วิจัย/ชุดโครงการวิจัยในกลุ่มโครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน (สําหรับศูนย์วิจัย/สถานีวิจัย มก.)

๕

จัดทําข้อเสนอการวิจัยตามแบบเสนอแผนงานวิจัย (ภาพรวม) และแบบเสนอโครงการวิจัยย่อย
ภายใต้แผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย กรณีโครงการวิจัยต่อเนื่อง (รวมทั้งที่ได้รับอนุมัติงบปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นปีแรก)
ต้องจัดทํารายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจัย ตามข้อกําหนดของ วช. ด้วย โดยเย็บรวมเป็นชุดเดียวกัน
(๒) โครงการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย และ
โครงการวิจัยโครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน (สําหรับศูนย์วิจัย/สถานีวิจัย มก.)
จัดทําข้อเสนอการวิจัยตามแบบเสนอโครงการวิจัย กรณีโครงการวิจัยต่อเนื่อง (รวมทั้งที่ได้รับ
อนุมัติงบปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นปีแรก) ต้องจัดทํารายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจัย ตามข้อกําหนดของ วช. ด้วย
โดยเย็บรวมเป็นชุดเดียวกัน
**ข้อเสนอแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย/โครงการวิจัยย่อย/โครงการวิจัยเดี่ยว ที่ระบุชื่อที่ปรึกษาไว้
ในข้อเสนอการวิจัย ขอให้มหี นังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา และลงลายมือชื่อกํากับแนบท้ายในข้อเสนอการวิจัย**
หมายเหตุ: ขอให้จัดทําข้อเสนอการวิจัยด้วยภาษาไทยเท่านั้น ยกเว้นเฉพาะบางหัวข้อที่จําเป็นต้อง
อ้างอิงหรือใช้ภาษาอื่นประกอบการอธิบาย รวมทั้งระบุเลขหน้าของข้อเสนอการวิจัยทุกหน้าด้วย
๓.๒ การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย ขอให้ดําเนินการ ดังนี้
๓.๒.๑ ชุดโครงการวิจัย/โครงการวิจัยเดี่ยว ประเภทโครงการวิจัย ๓ สาขา ตามที่ระบุในข้อ ๓.๑
(๑) และ (๒) จัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์ม Template Proposal เท่านั้น และลงทะเบียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยผ่าน “ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย [KUR]” (https://research.rdi.ku.ac.th/kur/) และ
จัดพิมพ์เอกสารต่างๆ นําส่ง สวพ.มก. ดังนี้
¾ แบบนําส่งข้อเสนอการวิจัยตามแบบ สวพ-ว-๑ จัดพิมพ์จากระบบ KUR โดยผ่าน
การพิจารณาเบื้องต้นและให้ความเห็นชอบจากต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่นักวิจัยปฏิบัติงานอยู่ จํานวน ๑ ชุด
¾ แบบข้อเสนอชุดโครงการวิจัย/โครงการวิจัยเดี่ยว/โครงการวิจัยย่อย (ต้องจัดทําโดย
Template proposal เท่านั้น) จํานวน ๑๐ ชุด
๓.๒.๒ กําหนดเวลาสิน้ สุดการลงทะเบียน และส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ดังนี้
¾ การลงทะเบียนผ่านเว็บ (Online Submission deadline) ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๙
¾ การส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย ตามที่ระบุในข้อ ๓.๒.๑ จัดส่งไปยัง ฝ่าย
ประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ภายในวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙**
๓.๓ กรณีโครงการวิจัยต่อเนื่องต้องเสนอโครงการวิจัยปีต่อปี โดยการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปี
แรกจะไม่ผูกพันถึงการให้ทุนในปีต่อ ๆ ไป ทั้งนี้กําหนดระยะเวลาการดําเนินงานวิจัยตลอดโครงการไม่เกิน ๓ ปี
๓.๔ กรณี โครงการวิ จั ยที่ มี การใช้ สั ตว์ ทดลอง ขอให้ ปฏิ บั ติ ตามจรรยาบรรณการใช้ สั ตว์ เพื่ องานทาง
วิ ท ยาศาสตร์ สภาวิ จั ย แห่ ง ชาติ ข้ อ กํ า หนดของสํ า นั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ และประกาศ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ เรื่ อ ง แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการเลี้ ย งและใช้ สั ต ว์ เพื่ อ งานทางวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยต้องมีการขออนุญาต และอนุมัติจาก
คณะกรรมการกํ ากั บและดู แลการใช้ สั ตว์ ฯ ระดั บคณะ/สถาบั น และมหาวิ ทยาลั ยฯ ตามแบบฟอร์ มที่ กํ าหนด

๖

(download แบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ http://www.rdi.ku.ac.th) และจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จพร้อม
แบบฟอร์มการขออนุญาติใช้สัตว์ทดลองให้คณะกรรมการฯ พิจารณาล่วงหน้าก่อนการนําส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
๓.๕ กรณีโครงการวิจัยที่มีการทําวิจัยในคน ขอให้ปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในคน สภาวิจัยแห่งชาติ
โดยต้องจัดส่งเอกสารการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ข้อเสนอการวิจัย เอกสารข้อมูลคําอธิบายสําหรับผู้เข้าร่วมการวิจัยและอื่น ๆ เพื่อรับการพิจารณารับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จพร้อม
แบบฟอร์มการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนพิจารณาล่วงหน้าก่อนการนําส่งข้อเสนอโครงการวิจัยไปสถาบันวิจัย
และพัฒนาแห่ง มก.
๓.๖ กรณีโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม ขอให้ปฏิบัติตามแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สําหรับการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวาภาพสมัยใหม่ หรือพันธุวิศวกรรม
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จัดทําโดยคณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การกําหนดใช้แนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุมความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ สําหรับการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ หรือพันธุวิศวกรรมในกํากับของ
คณะกรรมการระดับสถาบันด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยต้องมีการขออนุญาตและอนุมัติตามแบบฟอร์มที่กําหนด
(download แบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์
http://www.rdi.ku.ac.th)
๓.๗ ขอให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศเป็นแนวทาง
ประพฤติปฏิบัติแก่นักวิจัย
๔. การเสนอของบประมาณ
เสนอของบประมาณได้ในหมวดค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าจ้างชั่วคราว (ตามความจําเป็น โดยจ้าง
ตามเวลาการจ้างภายในปีงบประมาณ) ค่าอํานวยการโครงการวิจัย (ร้อยละ ๑๐ ของงบดําเนินการวิจัยไม่รวม
ค่าจ้างชั่วคราว ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดการจ่ายค่าอํานวยการโครงการวิจัยจากงบโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย
มก.) และค่าตอบแทนนักวิจัย (ร้อยละ ๑๐ ของวงเงินเสนอขอ ไม่รวมค่าจ้างชั่วคราว) กรณีแผนงานวิจัย/ชุด
โครงการวิจัย ขอให้ตั้งตามความจําเป็นของการบริหารจัดการแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย โดยนําค่าตอบแทน
นักวิจัยตั้งเสนอเป็นวงเงินรวมไว้ในงบบริหารกลางด้วย
๕. การพิจารณาจัดสรรทุน
การประเมินข้อเสนอการวิจัย และพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย ดําเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณา
จั ด สรรทุ น อุ ด หนุ น วิ จั ย มก. ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ร่ ว มกั บ ผลการประเมิ น ข้ อ เสนอโครงการวิ จั ย จากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ด้วย โดยใช้แบบการประเมินข้อเสนอการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. เป็นเกณฑ์ใน
การพิจารณา ทั้งนี้จะนําข้อมูลประวัติการส่งรายงานวิจัยของนักวิจัย และการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/การนําผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาใช้ประกอบการพิจารณา
ในกรณีโครงการวิจัยต่อเนื่องจะพิจารณาผลความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจัย/ผลการประเมินประกอบด้วย

๗

๖. การรับทุนวิจยั
๖.๑ คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับอนุมัติทุนวิจัย และเป็นผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยในฐานะผู้อํานวยการแผน
งานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย และหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑) เป็นข้าราชการ / พนักงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ปฏิบัติงานประจํา) และไม่อยู่ระหว่าง
การลาศึกษาเต็มเวลา และไม่อยู่ระหว่างการลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (Sabbatical leave)
๒) มีความรู้ ความสามารถ และความชํานาญตรงตามสาขาที่ทําการวิจัย
๓) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี
๔) มีประวัติการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเป็นไปตามลักษณะของโครงการวิจัยของกลุ่มโครงการวิจัย
๕) เป็นผู้อํานวยการแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย ได้ไม่เกิน ๑ ชุดโครงการวิจัย และเป็นหัวหน้า
โครงการวิจัย (โครงการวิจัยเดี่ยวหรือโครงการวิจัยย่อยภายในแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย) ได้ไม่เกิน ๒ โครงการวิจัย
๖) ไม่ค้างส่งรายงานวิจัยโครงการวิจัยฯ ช่วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๗
๗) ขึ้นทะเบียนนักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และกรอก
ข้อมูลในระบบงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [KUR3]
๖.๒ การทําสัญญารับทุน และขออนุมัติเบิกเงิน ดําเนินการโดยผ่านเว็บของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
ในระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย [KUR] โดยจัดส่งสัญญารับทุน (จํานวน ๒ ชุด) พร้อมรายละเอียดการ
ดําเนินงานวิจัย ตามแบบ สวพ-ว-๓ (จํานวน ๑ ชุด) และบันทึกขออนุมัติเบิกเงินวิจัยตามแบบ สวพ-ง-๑ (จํานวน
๑ ชุด) ผ่านต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่นักวิจัยปฏิบัติงานอยู่ไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ภายใน ๓๐ วัน
หลังจากได้รับแจ้งผลการอนุมัติโครงการ
๖.๓ การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ขอให้จัดซื้อรายการที่สามารถผลิตได้ในประเทศไทย กรณีการจัดซื้อจาก
ต่างประเทศให้ดําเนินการเฉพาะที่จําเป็นจริง ๆ เท่านั้น หรือให้ผลิตเครื่องมือ อุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีไม่สูงนักขึ้นใช้เอง
๖.๔ ขอให้พิจารณาจ้างนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้ช่วยวิจัยใน
โครงการวิจัย (หมวดค่าใช้สอย) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
๖.๕ การปรับเปลี่ยนหัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ร่วมวิจัย แผนการดําเนินงานวิจัย และการงดดําเนินการวิจัย
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะต้องเสนอและได้รับอนุมัติจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.ก่อน จึงจะดําเนินการได้
(กรณีโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย ต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้อํานวยการแผนงานวิจัย/
ชุดโครงการวิจัยก่อนนําเสนอสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.)
๗. การเบิกจ่ายเงินวิจัยและค่าตอบแทนนักวิจัย
๗.๑ การเบิกจ่ายเงินวิจัยและค่าตอบแทนนักวิจัย แบ่งเป็น ๓ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ งบดําเนินการวิจัย ๖ เดือนแรก
งวดที่ ๒ งบดําเนินการวิจัย ๖ เดือนหลัง และ *ค่าตอบแทนนักวิจัยงวดแรก
งวดที่ ๓ *ค่าตอบแทนนักวิจัยงวดหลัง
* เฉพาะโครงการวิจัยประเภท ๓ สาขา และโครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน เท่านั้น

๘

ทั้งนี้ งบวิจัยในหมวดค่าอํานวยการโครงการวิจัย และเงินสมทบผู้ประกันตนในส่วนของนายจ้างในหมวด
ค่าใช้สอย ให้เบิกจ่ายได้ทั้งหมดในงวดที่ ๑ ส่วนค่าวัสดุ ใช้สอย ตอบแทน แบ่งเบิกจ่ายงวดละ ๕๐%
๗.๒ การอนุมัติเงินงวดที่ ๑ หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องไม่ค้างส่งรายงานความก้าวหน้า / รายงาน
ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนในปีที่ผ่าน ๆ มา และครบกําหนดเวลาการส่งแล้ว การอนุมัติ
เงินงวดที่ ๒ หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจัย (๖ เดือน) และรายงานฯ ได้รับ
การตรวจสอบจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.แล้ว และการอนุมัติเงินงวดที่ ๓ หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องส่ง
รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจัย ๖ เดือนหลัง/ร่างรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่กําหนด
ทั้งนี้ กรณีแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย จะได้รับการจัดสรรค่าตอบแทนนักวิจัยรวมในงบบริหารกลาง และ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จะอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ เมื่อส่งรายงานความก้าวหน้า/รายงานผลการวิจัย ครบทุก
โครงการวิจัยย่อยแล้ว
๗.๓ กรณีเบิกจ่ายเงินวิจัยไม่ทันภายในปีงบประมาณที่ได้รับทุน หัวหน้าโครงการวิจัยสามารถขยายเวลา
การเบิกจ่ายได้ครั้งละ ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๑ ปี ของปีงบประมาณถัดไป (กันเงินเหลื่อมปี) หากพ้นกําหนดงบวิจัย
จะต้องนําส่งคืนงบประมาณแผ่นดิน ทั้งนี้จะต้องทําหนังสือขออนุมัติขยายเวลาจากผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่ง มก. ก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณที่ได้รับทุน
๗.๔ การเบิกค่าตอบแทนนักวิจัย จะต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ของปีงบประมาณ
ถัดไป หากพ้นกําหนดเงินค่าตอบแทนนักวิจัยจะต้องนําส่งคืนงบประมาณแผ่นดิน
๗.๕ ผู้อํานวยการแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการวิจัย จะต้องเป็นผู้เก็บรักษาใบสําคัญคู่
จ่ายเพื่อเป็นหลักฐานพร้อมที่จะให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบ และส่งสรุปผลการใช้จ่ายเงิน
ตลอดปี ตามแบบ สวพ-ง-๒ เมื่อใช้จ่ายเงินครบถ้วนแล้ว
๘. การบริการเครือ่ งมือและสถานที่ในการวิจัย
โครงการวิจัยที่ประสงค์จะใช้บริการเครื่องมือและสถานที่ในการวิจัยจากหน่วยงานในสังกัดสถาบันวิจัย
และพัฒนาแห่ง มก. ให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ และอัตราค่าวิเคราะห์วิจัยของหน่วยงานในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
ประกาศ ณ วั นที่ ๓๐ กั นยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอี ยดดั งปรากฏในเว็ บ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาแห่ ง มก.
(http://www.rdi.ku.ac.th คลิกไปที่หัวข้อ การบริการงานวิจัย/วิชาการ)
๙. การบริการสารสนเทศงานวิจัย
๙.๑ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้จัดทําระบบงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภายใต้เว็บ http://research.rdi.ku.ac.th/kur3 โดยอาจารย์ นักวิจัย สามารถเรียกสืบค้นและปรับปรุงเพิ่มเติม
ข้อมูล โดยใช้บัญชีเครือข่าย “นนทรี” ในการเข้าระบบ
๙.๒ อาจารย์ นักวิจัย ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่ง มก. ขอให้ขึ้นทะเบียนทางเว็บหรือดาว์นโหลดแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนได้ที่ http://www.rdi.ku.ac.th คลิก
เลือก ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย [KUR]
๑๐. การส่งรายงานวิจัย

๙

๑๐.๑ จัดทํารายงานวิจัยผ่านเว็บของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ดังนี้
๑) โครงการวิจัย ๑ ปี
๑.๑) ส่งรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจัย ๖ เดือนแรก เมื่อถึงเวลาครบกําหนด โดย
จัดทํารายงานผ่านระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย (KUR)
ทั้งโครงการวิจัยเดี่ยว และแผนงานวิจัย/ชุด
โครงการวิจัย ในกรณีโครงการวิจัยย่อยให้ดําเนินการผ่านระบบฯ พร้อมทั้งนําส่งรายงานฯ รวมในแผนงานวิจัย/ชุด
โครงการวิจัยเป็นชุดเดียวกัน และนําส่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จํานวน ๑ ชุด
๑.๒) ส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ร่าง) ภายในเวลา ๔ เดือน หลังจากสิ้นสุดการ
ดําเนินงานวิจัย ๑ ปี นับจากวันลงนามในสัญญารับทุน โดยจัดทํารายงานผ่านระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย
(KUR) ทั้งโครงการวิจัยเดี่ยว และแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย ในกรณีโครงการวิจัยย่อยให้ดําเนินการผ่านระบบฯ
พร้อมทั้งนําส่งรายงานฯ รวมในแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัยเป็นชุดเดียวกัน และนําส่งสถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่ง มก. จํานวน ๓ ชุด เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน/วิจารณ์รายงานแล้ว สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จะแจ้งให้
ผู้อํานวยการแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการวิจัยปรับแก้ไข และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ปรับแก้
ไขแล้ว จํานวน ๓ ชุด พร้อม CD จํานวน ๕ แผ่น
๒) โครงการวิจัยต่อเนื่อง
๒.๑) ส่งรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจัย ๖ เดือนแรก เช่นเดียวกับข้อ ๑) ใน ๑.๑)
๒.๒) ส่งรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจัย ๖ เดือนหลัง (กรณีไม่ใช่ปีสุดท้าย) ภายใน
เวลา ๔ เดือน หลังจากสิ้นสุดการดําเนินงานวิจัย ๑ ปี นับจากวันลงนามในสัญญารับทุน โดยจัดทํารายงานผ่าน
ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย (KUR) ทั้งโครงการวิจัยเดี่ยว และแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย ในกรณี
โครงการวิจัยย่อยให้ดําเนินการผ่านระบบฯ พร้อมทั้งนําส่งรายงานฯ รวมในแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัยเป็นชุด
เดียวกัน และนําส่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จํานวน ๓ ชุด พร้อม CD จํานวน ๑ แผ่น
หรือรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ร่าง) โดยดําเนินการเช่นเดียวกับข้อ ๒) ใน ๑.๒
(กรณีปีสุดท้าย) จํานวน ๓ ชุด ภายในเวลา ๔ เดือน หลังจากสิ้นสุดการดําเนินงานวิจัย ๑ ปี นับจากวันที่ที่ระบุใน
สั ญ ญารั บ ทุ น เมื่ อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ป ระเมิ น /วิ จ ารณ์ ร ายงานแล้ ว สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาแห่ ง มก. จะแจ้ ง ให้
ผู้อํานวยการแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการวิจัยปรับแก้ไข และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ปรับแก้
ไขแล้ว จํานวน ๓ ชุด พร้อม CD จํานวน ๕ แผ่น
๓) การงดดําเนินการวิจัย หรือขอถอนโครงการวิจัย หลังจากที่ได้รับอนุมัติทุนวิจัย และได้รับ
อนุมัติความเห็นชอบจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. แล้ว ขอให้ผอู้ ํานวยการแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย/
หัวหน้าโครงการวิจัย สรุปผลการดําเนินงานวิจัยในรูปแบบการจัดทํารายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จํานวน ๓ ชุด
พร้อม CD จํานวน ๕ แผ่น และนําเงินส่วนที่เป็นงบดําเนินการวิจัย (ค่าวัสดุ/ใช้สอย/ตอบแทน) ที่เหลือจ่ายส่งคืน
งานคลัง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เพื่อนําส่งกรมบัญชีกลางต่อไป สําหรับค่าอํานวยการโครงการวิจัยที่มอบ
ให้คณะ/สถาบัน/สํานัก หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และหมวดค่าจ้างชั่วคราวที่มีการเบิกจ่ายตามจริง
ไปแล้วนั้นไม่ต้องนําส่งคืน อย่างไรก็ตามผู้อํานวยการแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการวิจัย จะต้อง

๑๐

จัดทํารายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนวิจัย มก. ตามแบบ สวพ-ง-๒ ที่ใช้จ่ายไปแล้วนําเสนอสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่ง มก. รับทราบด้วย
๑๐.๒ จัดทําสรุปผลงานวิจัยเชิงประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผ่านเว็บของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ใน
ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย [KUR] ความยาวไม่เกิน ๑๕ บรรทัด และรูปภาพไม่เกิน ๒ รูป โดยเน้น
ความสําคัญ ผลสําเร็จ/จุดเด่นของผลงานวิจัย ตลอดจนการนําไปใช้ประโยชน์และผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมกับ
การส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ร่าง)
๑๐.๓ ให้ระบุการได้รับทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
ในรายงานผลการวิจัยด้วย และ/หรือในผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
๑๐.๔ กรณี โครงการวิ จัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย ให้ส่งรายงานความก้าวหน้ าและ
รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ไปยังผู้อํานวยการแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย เพื่อรวมชุดส่งสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่ง มก.
๑๑. การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จะมีการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย โดยคณะทํางานติดตาม
และประเมินผลโครงการวิจัย / ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
๑๑.๑ ตรวจสอบ/ประเมินผลความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจัยจากรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจัย
๑๑.๒ ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจัยจากการนําเสนอรายงาน/เยี่ยมชม ณ สถานที่
ทําการวิจัย
๑๑.๓ ประเมิน / วิจารณ์รายงานผลการวิจัย
๑๒. การตีพิมพ์เผยแพร่และนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
๑๒.๑ โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้นการดําเนินงาน และส่งรายงานผลการวิจัยแล้ว สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มก. จะดําเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่และถ่ายทอดงานวิจัยโดยสื่อต่าง ๆ ได้แก่ เอกสาร สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์
วิทยุ โทรทัศน์ และจัดนิทรรศการ
๑๒.๒ อาจารย์/นักวิจัย ต้องดําเนินการเสนอผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Agriculture and Natural
Resources / Kasetsart Journal of Social Sciences หรือวารสารวิชาการอื่นๆ ระดับชาติ/นานาชาติ หรือนํา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ตามเงื่อนไขของกลุ่มโครงการวิจัย
๑๒.๓ อาจารย์ นักวิจัย ที่ประสงค์จะเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ สามารถขอรับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๒.๔ ผลงานวิจัยที่มีการเสนอในการประชุมวิชาการ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ จดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา และนํ าไปใช้ ประโยชน์ ขอให้แจ้งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยกรอกในระบบงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์

๑๑

๑๒.๕ ผลงานวิจัยที่มี ผลผลิต/ผลลัพธ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ
นักวิจัยสามารถยื่นเสนอของบประมาณวิจัยได้จากมหาวิทยาลัยฯ เพื่อการขยายผลต่อยอดโครงการวิจัย รวมทั้งการ
จัดทําแผนกิจกรรมการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อให้สามารถนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงและเกิด
ประโยชน์สูงสุด
๑๓. สิทธิประโยชน์จากงานวิจัยและการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
๑๓.๑ ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ใด ๆ จากการทดลองวิจัย (ที่ไม่ใช่ผลงานวิจัย) ซึ่งขายเป็นรายได้ได้ ให้มอบ
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการวิจัยหรือหน่วยงานที่เป็นสถานที่ทําการวิจัย
๑๓.๒ กรรมสิทธิ์ในผลงานวิจัยเป็นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนผลประโยชน์ที่เกิดจากผลงานวิจัย
ให้เป็นไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
และสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๓.๓ ผลงานวิจั ยที่เป็นพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ต้องดําเนินการการยื่นขอขึ้นทะเบี ยนกับสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่ง มก. ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย
การขึ้นทะเบียนและตั้งชื่อพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓
๑๓.๔ การยื่นขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรผลงานวิจัย หรือรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ขอให้
ติดต่องานทรัพย์สินทางปัญญา สํานักงานบริการวิชาการ ซึ่งเป็นหน่วยงานดําเนินการ รวมทั้งการเจรจาถ่ายทอด
เทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ทั้งนี้ การดําเนินการใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมิได้กําหนดไว้ หรือมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย สุวรรณสิชณน์)
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

