ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยตามแผนบูรณาการงบประมาณการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ด้วยถึงกําหนดเวลาการส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่ อ เสนอต่ อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการวิ จั ยแห่ ง ชาติ (วช.) สํ า นั ก งานนโยบายวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) เพื่อการประเมินตามมติ ครม.
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงกําหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยตามแผนงานบูรณาการการวิจัยและ
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้านการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ดังนี้
๑. เป้าหมายการวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. สนับสนุนการดําเนินงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย ในมหาวิทยาลัยฯ
โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติราย
ประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล ซึ่งมุ่งเน้นแก้ปัญหาที่เป็นวิกฤตของประเทศ และการ
วิ จั ย ในสาขาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ฯ มี ค วามเข้ ม แข็ ง ทางด้ า นการเกษตรเกษตร นวั ต กรรม และวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี โดยมีเป้าหมายการวิจัย ดังนี้
๑) สร้างผลงานวิจัยที่สามารถนําไปพัฒนาต่อยอด และใช้ประโยชน์ได้ในเชิงสาธารณะ เชิงพาณิชย์
เชิงอุตสาหกรรม และเชิ งนโยบาย (เชิงนโยบาย เช่น เป็นข้ อมู ล แนวทางในการกํ าหนดนโยบาย/แผนงาน/
มาตรการของรัฐและองค์กร เชิงสาธารณะ เช่น การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีแก่สาธารณะชน เชิงพาณิชย์
เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตใช้สิทธิแก่ภาคธุรกิจเอกชน)
๒) สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถนําไปเผยแพร่ได้ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ โดยเฉพาะ
การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ทั้งนี้การเสนอโครงการวิจัยจะต้องเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่เน้นการสนับสนุนงานวิจัยที่มีศักยภาพใน
การนําไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน ทั้งที่เป็นเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ก่อให้เกิด
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกําหนดเป้าหมายการวิจัยเพื่อการ
จัดทําข้อเสนอแผนงานสําหรับแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม จําแนกตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี ดังนี้

๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ (เป้าหมายที่ ๑): การวิจยั และนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
แนวทางดําเนินงาน เป้าหมายที่ ๑ แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรม
และวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย ดังนี้
๑) อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชวี ภาพและเทคโนโลยีการแพทย์
๑.๑) Modern Agriculture
๑.๒) Functional Ingredients
๑.๓) Biologics
๑.๔) Medical Devices
๒) เศรษฐกิจดิจิทลั และข้อมูล
๒.๑) วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation
๒.๒) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)
๒.๓) IoT และ Big Data
๒.๔) Digital Content
๓) ระบบโลจิสติกส์
๓.๑) Next-generation Automotive
๓.๒) Smart Logistics
๓.๓) Aviation
๔) การบริการมูลค่าสูง
๔.๑) การบริการทางการแพทย์ (Medical Services)
๔.๒) การท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism)
๔.๓) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism)
๔.๔) ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีคุณภาพ (Creative Local Products)
๕) พลังงาน
๕.๑) Biofuel
๕.๒) Bioenergy
๕.๓) Energy Efficiency
๕.๔) Energy Storage

๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ (เป้าหมายที่ ๒): การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ประเด็นท้าทายทางสังคม
แนวทางดําเนินงาน เป้าหมายที่ ๒ ดังนี้
๑) สังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษที่ ๒๑
๑.๑) ศักยภาพและโอกาสของผู้สูงวัย (Healthy and Productive Aging)
๑.๒) การอยู่ร่วมกันของประชากรหลายวัย
๑.๓) เชื่อมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก (Thailand to ASEAN and to the World)
๑.๔) ความมั่นคงประเทศ
๑.๕) รัฐบาล ๔.๐ (Government ๔.๐)
๑.๖) ความมั่นคงมนุษย์
๑.๗) ลดความเหลื่อมล้ํา
๒) คนไทยในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๑) คนไทย ๔.๐
๒.๒) เยาวชน ๔.๐
๒.๓) เกษตรกร ๔.๐
๒.๔) แรงงาน ๔.๐
๓) สุขภาพและคุณภาพชีวิต
๓.๑) ระบบบริการสุขภาพ (Healthcare Service and Devices)
๓.๒) การป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพ (Health Promotion and Disease Prevention)
๓.๓) ระบบสวัสดิการสังคม
๔) การบริหารจัดการน้ําและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
๔.๑) การบริหารจัดการน้ํา (Water Management System)
๔.๒) ระบบน้ําชุมชนและเกษตร
๔.๓) การลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ํา
(Climate Change: Mitigation)
๔.๔) การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate Change: Adaptation)
๔.๕) การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
(Natural resource Management and Utilization)
๕) การกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่
๕.๑) การพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด ๔.๐
๕.๒) Smart and Livable Cities (เมืองอัจฉริยะ)
๕.๓) ผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน

๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ (เป้าหมายที่ ๓): การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
และขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
แนวทางดําเนินงาน เป้าหมายที่ ๓ ดังนี้
๑) เทคโนโลยีฐาน (Platform Technology)
๑.๑) เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
๑.๒) เทคโนโลยีวัสดุ (Advanced Materials Technology)
๑.๓) นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)
๑.๔) เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
๒) องค์ความรู้พนื้ ฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์
๒.๑) สังคมศาสตร์
๒.๒) มนุษยศาสตร์
๒.๓) ศิลปและวัฒนธรรม/อารยธรรม
๓) การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ (Frontier Research)
๓.๑) วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural sciences)
๓.๒) วิศวกรรม (Engineering)
๓.๓) วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data sciences)
๓.๔) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life science)
๓.๕) วิทยาศาสตร์สมอง (Brain sciences)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ (เป้าหมายที่ ๔): การสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาระบบนิเวศ และ
เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง
แนวทางดําเนินงาน เป้าหมายที่ ๔ ดังนี้
๑) บุคลากรและเครือข่ายวิจัย
๑.๑) ทุนการศึกษาและวิจัย
๑.๒) การพัฒนาอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นักบริหารจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
๑.๓) การส่งเสริม Talent Mobility
๑.๔) การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้บุคลากรด้านแรงงาน
๑.๕) การสร้างความตระหนัก
๒) เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม
๒.๑) เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)
๒.๒) อุทยานวิทยาศสตร์ประเทศไทย
๒.๓) อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

๕
๓) บัญชีนวัตกรรมและบัญชีสิ่งประดิษฐ์
๓.๑) บัญชีนวัตกรรม
๓.๒) บัญชีสิ่งประดิษฐ์
๔) โครงสร้างพื้นฐานวิจัยและนวัตกรรม
๔.๑) โครงการสร้างพื้นฐาน
๑) ห้องปฏิบัติการ/เครื่องมืออุปกรณ์วิจัยเฉพาะทาง
๒) โรงงานต้นแบบ (Pilot Plant)
๓) ศูนย์ส่งเสริมการบริหารจัดการนวัตกรรม
๔) ระบบสารสนเทศการวิจัยและนวัตกรรม
๔.๒) มาตรฐานอุตสาหกรรม
๑) ระบบมาตรวิทยา/สอบเทียบเครื่องมือ
๒) การกําหนดมาตรฐาน
๓) การทดสอบ
๔) การรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน
๔.๓) มาตรฐานวิจัย
๑) วิจัยในคน
๒) วิจัยในสัตว์ทดลอง
๓) มาตราฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
๔) มาตรฐานจริยธรรมนักวิจัย
๕) มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. การจัดทําข้อเสนอแผนงาน/ชุดโครงการวิจัย และการเสนอขอรับทุนวิจัยฯ
การเสนอขอทุนวิจัยในแต่ละเป้าหมายกําหนดให้ส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัยได้ในลักษณะ
แผนงาน/ชุดโครงการวิจัยเป็นลักษณะ Program-based ซึ่งจะเป็นการบูรณาการงานวิจัยลักษณะแผนงาน
ภายในมหาวิทยาลัย และ/หรือการบูรณาการเป็นแผนงานระหว่างมหาวิทยาลัยที่มีแนวทางการดําเนินงานที่
สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันสามารถส่งผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัดและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
และก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ ชุมชน/สังคม อย่างไรก็ตามหากนักวิจัยประสงค์จะเสนอขอทุนวิจัยใน
ลักษณะแผนงาน/ชุดโครงการวิจัยฯ ขอให้จัดทําข้อเสนอการวิจัย ดังนี้
๑) จัดทําข้อเสนอการวิจัย ตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี ดังนี้
๑.๑) ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑-๓ (เป้ า หมายที่ ๑–๓) จั ด ทํ า ข้ อ เสนอการวิ จั ย ในลั ก ษณะแผนงาน/
ชุดโครงการวิจัย ขอให้ใช้ Template Proposal ตามแบบเสนอแผนงานวิจัย (research program) และ
แบบเสนอโครงการวิจัยย่อย (research project) โดยใช้ Template Proposal จะต้องจัดทําด้วยเวอร์ชั่น
ของ MS word ๒๐๐๗ ขึ้นไป และลงทะเบียนข้อเสนอการวิจัยผ่าน “ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย
[KUR]” (https://research.rdi.ku.ac.th/kur/) และจัดพิมพ์เอกสารต่างๆ นําส่ง สวพ.มก. ดังนี้

๖
• แบบนําส่งข้อเสนอการวิจัยตามแบบ สวพ-ว-๑ จัดพิมพ์จากระบบ KUR จํานวน ๑ ชุด
• แบบเสนอแผนงาน/ชุดโครงการวิจัย และโครงการวิจัยย่อย (เย็บรวมเป็นชุดเดียวกัน)
จํานวน ๑๐ ชุด
๑.๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ (เป้าหมายที่ ๔) เป็นลักษณะของโครงสร้างพื้นฐาน การจัดทํารายละเอียดการ
เสนอขอทุนฯ ควรเป็นการเสนอขอในระดับหน่วยงาน แบบฟอร์มการเสนอขอทุนฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
๒) จัดทําในรูปแบบโครงการวิจัยเดี่ยว กรณีโครงการวิจัยต่อเนื่องเท่านั้น
การจัดทําข้อเสนอการวิจัยตามแบบเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว (research project) โดยใช้ Template
Proposal จะต้องจัดทําด้วยเวอร์ชั่นของ MS word ๒๐๐๗ ขึ้นไป สามารถเสนอขอได้ในกรณีของโครงการวิจัยเดี่ยว
ต่อเนื่องเท่านั้น (ที่ได้รับอนุมัติงบปี พ.ศ. ๒๕๖๑) ซึ่งจะต้องตอบตัวชี้วัดได้อย่างชัดเจน และจะต้องจัดทํารายงาน
ความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจัย (ตามข้อกําหนดของ วช.) โดยเย็บรวมเป็นชุดเดียวกัน และลงทะเบียนข้อเสนอการ
วิจัยในลักษณะโครงการต่อเนื่องผ่าน “ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย [KUR]” (https://research.rdi.ku.ac.th/kur/)
และจัดพิมพ์เอกสารเช่นเดียวกับข้อ (๑) นําส่ง สวพ.มก.
หมายเหตุ:
๑) ขอให้จัดทําข้อเสนอการวิจัยด้วยภาษาไทยเท่านั้น ยกเว้นเฉพาะบางหัวข้อที่จําเป็นต้องอ้างอิงหรือใช้ภาษาอื่น
ประกอบการอธิบาย และระบุเลขหน้าของข้อเสนอการวิจัยทุกหน้าด้วย
๒) ข้ อ เสนอแผนงาน/ชุ ด โครงการวิ จั ย /โครงการวิ จั ย ย่ อ ย ต้ อ งลงลายมื อ ชื่ อ ผู้ อํ า นวยการแผนงาน/
ชุดโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย กํากับไว้ในข้อเสนอการวิจัยด้วย รวมทั้งหากระบุชื่อที่ปรึกษาไว้ในข้อเสนอการวิจัย
ขอให้มีหนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา และลงลายมือชื่อกํากับแนบท้ายในข้อเสนอการวิจัย

๓) ระยะเวลาสิน้ สุดการลงทะเบียน และส่งข้อเสนอการวิจยั ดังนี้
¾ สิ้นสุดการลงทะเบียนข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ KUR (online submission deadline)
**ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐**
¾ สิ้นสุดการส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย จัดส่งไปยัง ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. **ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐**
๔) กรณีโครงการวิจัยต่อเนื่องต้องเสนอโครงการวิจัยปีต่อปี โดยการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปี
แรกจะไม่ผูกพันถึงการให้ทุนในปีต่อ ๆ ไป ทั้งนี้กําหนดระยะเวลาการดําเนินงานวิจัยตลอดโครงการไม่เกิน ๓ ปี
๕) 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
(download แบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ http://www.rdi.ku.ac.th) และจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จพร้อม
แบบฟอร์มการขออนุญาติใช้สัตว์ทดลองให้คณะกรรมการฯ พิจารณาล่วงหน้าก่อนการนําส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

๗
๖) กรณีโครงการวิจัยที่มีการทําวิจัยในคน ขอให้ปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในคน สภาวิจัยแห่งชาติ
โดยต้องจัดส่งเอกสารการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ข้อเสนอการวิจัย เอกสารข้อมูลคําอธิบายสําหรับผู้เข้าร่วมการวิจัยและอื่น ๆ เพื่อรับการพิจารณารับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จพร้อม
แบบฟอร์มการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนพิจารณาล่วงหน้าก่อนการนําส่งข้อเสนอโครงการวิจัยไปสถาบันวิจัย
และพัฒนาแห่ง มก.
๗) กรณีโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม ขอให้ปฏิบัติตาม
แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สําหรับการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวาภาพสมัยใหม่ หรือพันธุ
วิศวกรรมฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จัดทําโดยคณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การกําหนดใช้แนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุมความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ สําหรับการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ หรือพันธุวิศวกรรมในกํากับของ
คณะกรรมการระดับสถาบันด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยต้องมีการขออนุญาตและอนุมัติตามแบบฟอร์มที่กําหนด
(download แบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์
http://www.rdi.ku.ac.th)
๘) ขอให้ป ฏิ บั ติต ามจรรยาบรรณนั กวิจั ย ซึ่ง สํานั ก งานคณะกรรมการวิจั ยแห่ งชาติ ประกาศเป็ น
แนวทางประพฤติปฏิบัติแก่นักวิจัย
๓. การเสนอของบประมาณ
การเสนอของบประมาณได้ในหมวดค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าอํานวยการโครงการวิจัย (ร้อยละ ๑๐ ของ
งบดําเนินการวิจัย ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดการจ่ายค่าอํานวยการโครงการวิจัยจากงบโครงการวิจัยทุนอุดหนุน
วิจัย มก.) **(ยกเลิก) ค่าตอบแทนนักวิจัย**
๔. การพิจารณาจัดสรรทุนวิจยั
การประเมินข้อเสนอการวิจัย และพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย ดําเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
ทุนวิจัย มก. ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ร่วมกับผลการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) โดยใช้แบบการประเมินข้อเสนอการวิจัยทุนวิจัยเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ทั้งนี้จะนําข้อมูลประวัติการส่ง
รายงานวิจัยของนักวิจัย และการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาใช้ประกอบการพิจารณา ในกรณีโครงการวิจัยต่อเนื่องจะพิจารณา
ผลความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจัย/ผลการประเมินประกอบด้วย
๕. การรับทุนวิจยั
คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับอนุมัติทุนวิจัย และเป็นผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยในฐานะผู้อํานวยการแผนงาน/
ชุดโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย และหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๘
๑) เป็นข้าราชการ / พนักงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ปฏิบัติงานประจํา) และไม่อยู่ระหว่างการลา
ศึกษาเต็มเวลา และไม่อยู่ระหว่างการลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (Sabbatical leave)
๒) มีความรู้ ความสามารถ และความชํานาญตรงตามสาขาที่ทําการวิจัย
๓) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี
๔) เป็นผู้อํานวยการแผนงาน/ชุดโครงการวิจัย ได้ไม่เกิน ๑ ชุดโครงการวิจัย และเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
(โครงการวิจัยเดี่ยวหรือโครงการวิจัยย่อยภายในแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย) ได้ไม่เกิน ๒ โครงการวิจัย
๕) ไม่ค้างส่งรายงานวิจัยโครงการวิจัยฯ ช่วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๙
๖) ขึ้นทะเบียนนักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และกรอกข้อมูล
ในระบบงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [KUR3]
การทําสัญญารับทุนและขออนุมัติเบิกเงินวิจัย 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
การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ขอให้จัดซื้อรายการที่สามารถผลิตได้ในประเทศไทย กรณีการจัดซื้อจาก
ต่างประเทศให้ดําเนินการเฉพาะที่จําเป็นจริง ๆ เท่านั้น หรือให้ผลิตเครื่องมือ อุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีไม่สูงนักขึ้นใช้เอง
การจ้างนิสิตช่วยงานวิจัย ขอให้พิจารณาจ้างนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
เป็นผู้ช่วยวิจัยในโครงการวิจัย (หมวดค่าใช้สอย) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
การปรับเปลี่ยนหัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ร่วมวิจัย แผนการดําเนินงานวิจัย และการงดดําเนินการวิจัย
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะต้องเสนอและได้รับอนุมัติจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.ก่อน จึงจะดําเนินการได้
(กรณี โครงการวิ จั ยย่ อยภายใต้ แผนงาน/ชุ ดโครงการวิ จั ย ต้ องผ่ านความเห็ นชอบจากผู้ อํ านวยการแผนงาน/
ชุดโครงการวิจัย ก่อนนําเสนอสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.)
๖. การเบิกจ่ายเงินวิจัย
๖.๑ การเบิกจ่ายเงินวิจัย แบ่งเป็น ๒ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ งบดําเนินการวิจัย ๖ เดือนแรก
งวดที่ ๒ งบดําเนินการวิจัย ๖ เดือนหลัง
ทั้งนี้ งบวิจัยในหมวดค่าอํานวยการโครงการวิจัย และเงินสมทบผู้ประกันตนในส่วนของนายจ้างใน
หมวดค่าใช้สอย ให้เบิกจ่ายทั้งหมดในงวดที่ ๑ ส่วนค่าวัสดุ ใช้สอย แบ่งเบิกจ่ายเป็นรายงวด ร้อยละ ๕๐
๖.๒ การอนุมัติเงินงวดที่ ๑ ผู้อํานวยการแผนงาน/ชุดโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องไม่ค้าง
ส่งรายงานความก้าวหน้า / รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนในปีที่ผ่าน ๆ มา และครบ
กําหนดเวลาการส่งแล้ว การอนุมัติเงินงวดที่ ๒ หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงาน
วิจัย (๖ เดือน) และรายงานฯ ได้รับการตรวจสอบจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.แล้ว

๙
๖.๓ กรณีเบิกจ่ายเงินวิจัยไม่ทันภายในปีงบประมาณที่ได้รับทุน ผู้อํานวยการแผนงาน/ชุดโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการวิจัยสามารถขยายเวลาการเบิกจ่ายได้ครั้งละ ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๑ ปี ของปีงบประมาณถัดไป
(กันเงินเหลื่อมปี) หากพ้นกําหนดงบวิจัยจะต้องนําส่งคืนงบประมาณแผ่นดิน ทั้งนี้จะต้องทําหนังสือขออนุมัติขยาย
เวลาจากผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณที่ได้รับทุน
๖.๔ ผู้อํานวยการแผนงาน/ชุดโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการวิจัย จะต้องเป็นผู้เก็บรักษาใบสําคัญคู่จ่าย
เพื่อเป็นหลักฐานพร้อมที่จะให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบ และส่งสรุปผลการใช้จ่ายเงินตลอดปี
ตามแบบ สวพ-ง-๒ เมื่อใช้จ่ายเงินครบถ้วนแล้ว
๗. 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)
๘. การบริการสารสนเทศงานวิจัย
๘.๑ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้จัดทําระบบงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภายใต้เว็บ http://research.rdi.ku.ac.th/kur3 โดยอาจารย์ นักวิจัย สามารถเรียกสืบค้นและปรับปรุงเพิ่มเติม
ข้อมูล โดยใช้บัญชีเครือข่าย “นนทรี” ในการเข้าระบบ
๘.๒ อาจารย์ นักวิจัย ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่ง มก. ขอให้ขึ้นทะเบียนทางเว็บหรือดาว์นโหลดแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนได้ที่ http://www.rdi.ku.ac.th คลิก
เลือก ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย [KUR]
๙. การส่งรายงานวิจัย
๙.๑) 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

๑๐
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 ขอให้ผู้อํานวยการแผนงาน/ชุดโครงการวิจัย/
หัวหน้าโครงการวิจัย สรุปผลการดําเนินงานวิจัยจัดทํารายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จํานวน ๓ ชุด พร้อม CD
จํานวน ๕ แผ่น และนําเงินส่วนที่เป็นงบดําเนินการวิจัย (ค่าวัสดุ/ใช้สอย) ที่เหลือจ่ายส่งคืน งานคลัง สถาบันวิจัย
และพัฒนาแห่ง มก. เพื่อนําส่งกรมบัญชีกลางต่อไป สําหรับค่าอํานวยการโครงการวิจัยที่มอบให้คณะ/สถาบัน/
สํานัก หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และหมวดค่าจ้างชั่วคราวที่มีการเบิกจ่ายตามจริงไปแล้วนั้นไม่ต้อง
นําส่งคืน ทั้งนี้ผู้อํานวยการแผนงาน/ชุดโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการวิจัย จะต้องจัดทํารายงานสรุปผลการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนวิจัย มก. ตามแบบ สวพ-ง-๒ ที่ใช้จ่ายไปแล้วนําเสนอสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. รับทราบด้วย
๙.๒) จัดทําสรุปผลงานวิจัยเชิงประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผ่านเว็บของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
ในระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย [KUR] ความยาวไม่เกิน ๑๕ บรรทัด และรูปภาพไม่เกิน ๒ รูป โดยเน้น
ความสําคัญ ผลสําเร็จ/จุดเด่นของผลงานวิจัย ตลอดจนการนําไปใช้ประโยชน์และผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมกับ
การส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ร่าง)
๙.๓) ให้ ร ะบุ ก ารได้ รั บ ทุ น วิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ จ ากสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาแห่ ง มก.
ในรายงานผลการวิจัยด้วย และ/หรือในผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
๙.๔) กรณีโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงาน/ชุดโครงการวิจัย ให้ส่งรายงานความก้าวหน้าและรายงาน
ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ไปยังผู้อํานวยการแผนงาน/ชุดโครงการวิจัย เพื่อรวมชุดส่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
๑๐. การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จะมีการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย โดยคณะทํางานติดตาม
และประเมินผลโครงการวิจัย / ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

๑๑
๑๐.๑) ตรวจสอบ/ประเมินผลความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจัยจากรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจัย
๑๐.๒) ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจัยจากการนําเสนอรายงาน/เยี่ยมชม ณ สถานที่
ทําการวิจัย
๑๐.๓) ประเมิน / วิจารณ์รายงานผลการวิจัย
๑๑. การตีพิมพ์เผยแพร่และนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
๑๑.๑) โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้นการดําเนินงาน และส่งรายงานผลการวิจัยแล้ว สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
จะดําเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่และถ่ายทอดงานวิจัยโดยสื่อต่าง ๆ ได้แก่ เอกสาร สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ
โทรทัศน์ และจัดนิทรรศการ
๑๑.๒) อาจารย์/นักวิจัย ต้องดําเนินการเสนอผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Agriculture and
Natural Resources / Kasetsart Journal of Social Sciences หรือวารสารวิชาการอื่นๆ ระดับชาติ/นานาชาติ
หรือนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ตามเงื่อนไขของกลุ่มโครงการวิจัย
๑๑.๓) อาจารย์ นักวิจัย ที่ประสงค์จะเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ สามารถขอรับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๑.๔) ผลงานวิจัยที่มีการเสนอในการประชุมวิชาการ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ จดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา และนําไปใช้ประโยชน์ ขอให้แจ้งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยกรอกในระบบงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
๑๑.๕) ผลงานวิจัยที่มีผลผลิต/ผลลัพธ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ นักวิจัย
สามารถยื่นเสนอของบประมาณวิจัยได้จากมหาวิทยาลัยฯ เพื่อการขยายผลต่อยอดโครงการวิจัย รวมทั้งการจัดทําแผน
กิจกรรมการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อให้สามารถนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุด
๑๒. สิทธิประโยชน์จากงานวิจัยและการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญา
๑๒.๑) ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ใด ๆ จากการทดลองวิจัย (ที่ไม่ใช่ผลงานวิจัย) ซึ่งขายเป็นรายได้ได้ ให้มอบ
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการวิจัยหรือหน่วยงานที่เป็นสถานที่ทําการวิจัย
๑๒.๒) กรรมสิทธิ์ในผลงานวิจัยเป็นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนผลประโยชน์ที่เกิดจากผลงานวิจัย
ให้เป็นไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
และสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๒.๓) ผลงานวิจัยที่เป็นพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ต้องดําเนินการการยื่นขอขึ้นทะเบียนกับสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่ง มก. ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย
การขึ้นทะเบียนและตั้งชื่อพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓
๑๒.๔) การยื่นขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรผลงานวิจัย หรือรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ขอให้
ติดต่องานทรัพย์สินทางปัญญา สํานักงานบริการวิชาการ ซึ่งเป็นหน่วยงานดําเนินการ รวมทั้งการเจรจาถ่ายทอด
เทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

๑๒
ทั้งนี้ การดําเนินการใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมิได้กําหนดไว้ หรือมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย สุวรรณสิชณน์)
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

