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กระบวนการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สวพ. มก. จัดทำาระเบียบ/หลัก

เกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุน

วิจัย มก. และประชาสัมพันธ์ การ

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

3 เดือน (ก.ค.-ก.ย.) 1-2 เดือน (ก.ย.-ต.ค.)

สวพ. มก. รวบรวม/ตรวจสอบ

ข้อเสนอ การวิจัย และพิจารณา

เบื้องต้น/จัดลำาดับความสำาคัญนำา

เข้าระบบ NRMS

ธ.ค.-ก.ย.

วช. & สวทน. ประเมินข้อเสนอ 

โครงการวิจัยตามมติ ครม. และ

นำาผลการประเมินเสนอต่อคณะ

กรรมธิการฯ

7 เดือน (มี.ค.-ก.ย.)

จัดทำ ข้อมูล/รายละเอียด โครงการวิจัยที่ผ่าน 

การประเมินแล้วนำาเสนอสำานักงบประมาณ เพื่อ

เข้ารับการชี้แจงกรรมาธิการงบประมาณรายจ่าย  

(จัดสรรงบประมาณ)

สวพ. มก. รับทราบผลการ

ประเมนิข้อเสนอโครงการวจิยัจาก 

วช. & สวทน.

1 สัปดาห์ (ไตรมาสที่ 1)

นักวิจัย 
ทำาสัญญารบัทนุฯ และเบิกจา่ยเงนิ

วิจัยงวดแรก

1 สัปดาห์ (ไตรมาสที่ 2)

นักวิจัย 
ส่งรายงานความก้าวหน้า 6 เดือน

แรก เบิกจ่ายเงินวิจัยงวดที่สอง

สวพ. มก. 
• ติดตามประเมินผล โดยคณะทำางานฯ  

(เยี่ยมชม ณ สถานที่ทำาการวิจัย / นำาเสนอผลความ

ก้าวหน้า)

• ติดตามประเมินผล โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  

(จากเอกสารรายงานฯ)

สวพ. มก. 
ประเมิน/วิจารณ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
(จากเอกสารรายงานฯ)

ภายใน 3 เดือนหลังจากสิ้นสุดสัญญา 
1 ปี (สิ้นไตรมาสที่ 4)

นักวิจัย 
ส่งรายงานความก้าวหน้า 6 เดือน

หลัง (โครงการวิจัยต่อเนื่อง) และ

เบิกจ่ายเงินวิจัยงวดที่ 3 (ถ้ามี)

ภายใน 3 เดือนหลังจากสิ้นสุดสัญญา 
1 ปี / ปีสุดท้าย (สิ้นไตรมาสที่ 4)

นักวิจัย 
ส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

(โครงการวิจัยปีเดียวหรือต่อเนื่อง

ปีสุดท้าย) และเบิกจ่ายเงินวิจัย

งวดที่ 3 (ถ้ามี)

ตีพิมพ์เผยแพร่ / 
พัฒนาใช้ประโยชน์

1 เดือน (ต.ค.)

สวพ. มก. รับทราบผลการ

พิจารณางบประมาณรายจ่าย

ประจำาปี แจ้งผลการพิจารณาให้

นักวิจัยทราบเพ่ือทำาสัญญารับทุนฯ

ข้อมูล : ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
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ประเภท โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและ 
สร้างความพร้อมในการแข่งขันของประเทศ 

เสนอรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

ให้ความเห็นชอบในประกาศหลักเกณฑ์ฯ 

ประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยทราบ

จัดทำาข้อเสนอโครงการวิจัย  
(ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน) 

จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

พิจารณาเนื้อหาสาระสำาคัญของข้อเสนอ

โครงการวิจัยและจัดสรรงบประมาณวิจัย

นำาเสนอกรอบแนวคิดงานวิจัย

แจ้งผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยให ้

นักวิจัยทราบเพื่อทำาสัญญารับทุนฯ

ตอบรับทุน โดยทำาสัญญารับทุนฯ และเบิกจ่ายเงิน

วิจัยงวดท่ี 1 ภายใน 15 วัน นับจากวันแจ้งผลทุนวิจัย

ส่งรายงานความก้าวหน้า 6 เดือนหลัง /  

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ร่าง)

ส่งรายงานความก้าวหน้า 6 เดือนแรก และเบิกจ่าย

เงินวิจัยงวดที่ 2

กำาหนดทิศทาง/แนวทางงาน

วิจัย และพิจารณาหลักเกณฑ์  

การสนับสนุนทุนวิจัยฯ

รวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัย 

และนำาเข้าพิจารณาต่อคณะ

กรรมการพิจารณาจัดสรรทุนฯ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ

นักวิจัย

นักวิจัย

นักวิจัย

สวพ. มก.

สวพ. มก.
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ประเภทโครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

เสนอผู้อำานวยการ สวพ. มก. ให้ความเห็นชอบ 

ในประกาศหลกัเกณฑฯ์ และประชาสมัพนัธ ์ให้

นักวิจัยทราบ

จัดทำาข้อเสนอโครงการวิจัย  

(ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน) 

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การ
เพิ่มศักยภาพในการเขียนข้อเสนอการวิจัย 
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก." 
เพื่อนำาเสนอกรอบแนวคิดงานวิจัย

แจ้งผลทุนวิจัยให้นักวิจัย และคณะ/สถาบัน/
สำานัก ต้นสังกัดของนักวิจัยรุ่นใหม่รับทราบ 
ซึ่งการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยเป็นลักษณะ 
Matching fund ในอัตราส่วน 3:1 โดย 
มหาวิทยาลัยฯ ให้การสนับสนุน 3 ส่วนจาก
เงินรายได้ส่วนกลาง มก. และอีก 1 ส่วนจาก
เงินรายได้ของคณะ/สถาบัน/สำานักต้นสังกัด
ของนักวิจัย และนักวิจัยดำาเนินการทำาสัญญา
รับทุนฯ และเบิกจ่ายเงินวิจัยงวดที่ 1

ตอบรับทุน และทำาสัญญารับทุนฯ ภายใน 15 วัน นับ 

จากวันแจ้งผลทุนวิจัย และเบิกจ่ายเงินวิจัยงวดที่ 1

ส่งรายงานความก้าวหน้า 6 เดือนหลัง /  

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ร่าง)

นักวิจัยประสานงานกับต้นสังกัด 
เพื่อหักจ่ายเงินวิจัย

ส่งรายงานความก้าวหน้า 6 เดือนแรก และเบิกจ่าย 

เงินวิจัยงวดที่ 2

กำาหนดทิศทาง/แนวทางการ

ดำาเนินงานวิจัย และพิจารณา

หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยฯ

รวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัย 

และนำ า เข้ าพิจารณาในคณะ

กรรมการพิจารณาจัดสรรทุนฯ

คุณสมบัติของนักวิจัยรุ่นใหม่

1. อาจารย์/นักวิจัย ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงาน ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยฯ ไม่เกิน 5 ปี (ไม่นับรวมช่วงเวลาลาศึกษาต่อ) และขึ้นทะเบียนนักวิจัยกับสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. แล้ว

2. ไม่เคยได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนใดในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย ยกเว้นทุนวิจัยของหน่วยงานต้นสังกัด (คณะ/สถาบัน/สำานัก)

3. ไม่มีภาระงานด้านบริหาร ตำาแหน่งตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าขึ้นไป

4. ทำาวิจัยคนเดียว หรือมีสัดส่วนการวิจัยอย่างน้อยร้อยละ 80

นักวิจัยรุ่นใหม่

นักวิจัยรุ่นใหม่

นักวิจัยรุ่นใหม่คณะ/สถาบัน/สำ นัก

สวพ. มก.

สวพ. มก.

คณะกรรมการ




