คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อการวิจัยและพัฒนา ทุนอุดหนุนวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งสาระสําคัญของการกําหนดแนวทางปฏิบัติระบุไว้ใน “คู่มือการบริหารจัดการ
งานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ฉบับนี้ และถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารทุนอุดหนุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังมีสาระสําคัญดังนี้

ประเภทของทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย
“ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย” หมายความว่า ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุนรัฐบาล
และเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยและส่วนงาน และ
ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งจากบุคคลหรือนิติบุคคลทั้งในประเทศและ
ต่ างประเทศ เพื่อสนั บ สนุ นการวิ จัยในลั ก ษณะโครงการวิจัย และชุ ดโครงการวิจั ยหรื อแผน ทั้ ง นี้ ไม่ ร วมถึ ง
ทุ น อุ ด หนุ น วิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ได้ รั บ งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากแหล่ ง เงิ น ที่ มี ข้ อ ตกลงกั บ
มหาวิทยาลัยในลักษณะเป็นการว่าจ้างให้ทําวิจัยตามวัตถุประสงค์ของแหล่งทุน
คําอธิบายเพิ่มเติมของประเภททุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย ดังนี้
1) ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้
หมายถึง ทุนอุดหนุนวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินผ่านกองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับอนุมัติโดยตรงไปยัง
หน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ เช่น สกสว. วช. สวก. สวรส. สนช. บพข. บพค. บพท. เป็นต้น
2) ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยและส่วนงาน
หมายถึง ทุนอุดหนุนวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินรายได้ส่วนกลางมหาวิทยาลัยฯ และเงิน
รายได้ส่วนงานหรือหน่วยงานระดับภาควิชา ฝ่าย ศูนย์ สถานีวิจัย ภายใต้สังกัดของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
หมายถึง ทุ น อุ ด หนุ น วิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากแหล่ ง ทุ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากเงิ น
งบประมาณแผ่นดิน เช่น ทุนอุดหนุนวิจัยจากภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ กองทุนอิสระ
องค์กรต่างประเทศ เช่น บริษัท ห้างร้าน ผู้ประกอบการ SME การไฟฟ้า กองทุนดิจิทัล
UNDP CIAT เป็นต้น
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การรับทุนและการเบิกจ่ายเงินวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้กําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทุนและการเบิกจ่ายเงินวิจัย
เพื่อการวิจัยและพัฒนา ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย ไว้ดังนี้
๑. การรับทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย
๑.๑) การรับทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาล
จัดสรรให้ และเงินอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
ผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย เป็นผู้ดําเนินการ
ทําสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยในลักษณะโครงการวิจัยเดี่ยว และชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย (โครงการวิจัยย่อย
ไม่ต้องดําเนินการทําสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย เนื่องจากชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย จะดําเนินการในภาพรวม
ทั้งหมด) โดยจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย (KUR) ที่เว็บของสถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่ง มก. (http://www.rdi.ku.ac.th) โดยการ Login ด้วย username และ password ของนักวิจัย และจัดพิมพ์
เอกสารส่งไปยัง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประกอบด้วย
(๑) สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย มก. (ตามแบบ สวพ-ว-๒) จํานวน ๒ ชุด
(๒) แบบแสดงรายละเอียดการดําเนินงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย (ตามแบบ สวพ-ว-๓)
จํานวน ๑ ชุด (กรณีโครงการวิจัยย่อย ขอให้ดําเนินการจัดทําแบบแสดงรายละเอียดการดําเนินงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย
มหาวิทยาลัย ให้ครบถ้วนทุกโครงการวิจัยย่อย และนํารวมส่งพร้อมกับชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย)
(๓) บันทึกขออนุมัติเบิกเงินและรับเงินอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย งวดที่ ๑ (ตามแบบสวพ-ง-๑)
ผ่านต้นสังกัดตามลําดับ จํานวน ๑ ชุด
เมื่ อ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาแห่ ง มก. ได้ ดํ า เนิ น การลงนามในฐานะผู้ ใ ห้ ทุ น โดยลงวั น ที่
วั น เดี ย วกั บ การอนุ มั ติ เ งิ น จะส่ ง คู่ สั ญ ญาให้ ผู้ อํ า นวยการชุ ด โครงการวิ จั ย หรื อ แผนงานวิ จั ย หรื อ หั ว หน้ า
โครงการวิจัย เก็บไว้เป็นหลักฐานการรับทุน ในกรณีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานวิจัยจากแผนการ
ดําเนินงานวิจัยเดิมที่ได้รับอนุมัติ หรือการขอยุติดําเนินการวิจัย การเปลี่ยนแปลงผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัยหรือ
แผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย และผู้ร่วมวิจัย ให้ทําบันทึกขออนุมัติหลักการเสนอ
ต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กรณีโครงการวิจัยย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยต้องผ่านความ
เห็นชอบจากผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยก่อน
๑.๒) การรับทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติของการรับทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยจากแหล่งทุนภายนอก
ขอให้นักวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนปฏบัติ ดังต่อไปนี้
๑) การเสนอขอรับทุนวิจัยในนามมหาวิทยาลัย (จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย) จะต้องเสนอขอ
และลงนามข้อเสนอโครงการวิจัยโดยผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีเป็นผู้ลงนามเสนอขอทุน หรือ
หากในกรณีที่นักวิจัยเป็นผู้ลงนามในข้อเสนอโครงการวิจัยและสัญญารับทุนฯ ด้วยตนเองในนามมหาวิทยาลัยฯ
จะต้องมีหนังสือมอบอํานาจจากท่านอธิการบดีเป็นลําดับแรกก่อน
๒) สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย ที่ได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานภาคเอกชน/องค์กรต่างประเทศ
จะต้องดําเนินการจัดส่งให้สํานักงานกฎหมายพิจารณาให้ข้อคิดเห็นฯ ก่อนการลงนาม (กรณีสัญญารับทุนอุดหนุน
วิจัยที่เป็นฉบับภาษาอังกฤษจะต้องทําการแปลเป็นภาษาไทยและรับรองการการแปลมาด้วย)
๓) การจัดทําสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย (ที่ไม่ใช่ลักษณะการว่าจ้างวิจัย) แหล่งทุนจะต้องแจ้ง
ผลการพิจารณาทุนให้มหาวิทยาลัยฯ รับทราบ และส่งสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยให้อธิการบดี หรือ รองอธิการบดี

-๓-

ฝ่ายวิจัย (ในฐานะปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ลงนามในสัญญาฯ (ยกเว้นในกรณีที่
ผู้วิจัยได้รับมอบอํานาจจากท่านอธิการบดีให้มีอํานาจในการลงนามแทน) โดยผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัยหรือ
แผนงานวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย เป็นผู้ดําเนินการทําสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยในลักษณะโครงการวิจัยเดี่ยว
และชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย ตามแบบฟอร์มที่แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยกําหนด นําส่งสถาบันวิจัย
และพัฒนาแห่ง มก. เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยลงนามในสัญญารับทุน และจัดเตรียมเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔) เมื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ดํ า เนิ น การลงนามในสั ญ ญารั บ ทุ น ฐานะผู้ ใ ห้ ทุ น เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
ผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย ขอรับคืนสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เพื่อนําส่งแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยดําเนินการอนุมัติเบิก
จ่ายเงินวิจัยประจํางวด
๕) สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (ฝ่ายบริหารทุนและประเมินผลงานวิจัย) ดําเนินการ
กรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามข้อเสนอโครงการวิจัยเข้าระบบบริหารเงินอุดหนุนวิจัยภายนอก (KURX) เพื่อแสดง
สถานภาพโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
๖) ผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย ประสานและ
ติดตามการโอนเงินประจํางวดที่ ๑ จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. หรือแหล่งทุน เมื่อได้รับแจ้งการโอนเงิน
จากแหล่นทุนแล้ว ให้ประสานไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (งานคลัง) และผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัย
หรือแผนงานวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย ดําเนินการจัดพิมพ์บันทึกเบิกจ่ายเงินวิจัยประจํางวดจากระบบบริหาร
เงินอุดหนุนวิจัยภายนอก (KURX) โดยนักวิจัยจะต้องตัดจ่ายค่าอํานวยการโครงการวิจัย ร้อยละ ๑๐ จะต้องถือ
ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารทุนอุดหนุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ.2562 และประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ และอัตราค่าอํานวยการโครงการวิจัย และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการบริหารโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย
๒.๑) การเบิกจ่ายทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยจากเงิ นอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่
รัฐบาลจัดสรรให้ และเงินอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ดําเนินการเบิกจ่ายเงินวิจัย
ประจํางวด ดังต่อไปนี้
งวดที่ ๑ รายละเอียดการเบิกจ่าย ดังต่อไปนี้
- งบดํ าเนิ นการวิจัย (๖ เดือนแรก) ร้อ ยละ ๕๐ ของงบที่ได้รับอนุมั ติ ไม่ รวม
หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง หมวดค่าจ้างชั่วคราว เงินสมทบผู้ประกันตนในส่วนของนายจ้างในหมวด
ค่าใช้สอย และค่าอํานวยการโครงการวิจัย
- ค่าอํานวยการโครงการวิจัย กําหนดขั้นต่ํา ร้อยละ ๑๐ ของงบดําเนินการวิจัย
ให้เบิกจ่ายในงวดที่ ๑ ทั้งหมด และจัดสรรค่าอํานวยการโครงการวิจัยให้แก่ส่วนงานต่าง ๆ ตามสัดส่วน
งวดที่ ๒ รายละเอียดการเบิกจ่าย ดังต่อไปนี้
- งบดําเนินการวิจัย (๖ เดือนหลัง) ร้อยละ ๕๐ ของงบที่ได้รับอนุมัติ ไม่รวม
หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง หมวดค่าจ้างชั่วคราว เงินสมทบผู้ประกันตนในส่วนของนายจ้างในหมวด
ค่าใช้สอย และค่าอํานวยการโครงการวิจัย
หมายเหตุ กรณีการดําเนินงานวิจัยเร่งด่วน หรือความจําเป็นในการใช้จ่ายเงินวิจัยเป็นงวดเดียว
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
เมื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ตรวจสอบเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกเงินวิจัยจาก
ผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย ครบถ้วนแล้ว และไม่ค้างส่งรายงานการ
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วิจัยโครงการวิจัยปีที่ถึงกําหนดส่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จะอนุมัติเงินวิจัยงวดที่ ๑ โดยการโอนเงินไปยัง
ชื่อบัญชีนักวิจัยโดยตรง หรือการสั่งจ่ายเช็คในบางกรณี ซึ่งจะมีข้อความทางโทรศัพท์มือถือ (SMS) หรือจดหมาย
อิ เล็ กโทรนิกส์ (E-mail) แจ้ งเตื อนผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัยหรื อแผนงานวิจั ย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย
รับทราบ สําหรับค่าอํานวยการโครงการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จะทําการโอนเงินโดยตรง ไปยัง
คณะ/สถาบั น /สํ า นั ก ของแต่ ล ะวิ ท ยาเขต ที่ ผู้ อํ า นวยการชุ ด โครงการวิ จั ย หรื อ แผนงานวิ จั ย หรื อ หั ว หน้ า
โครงการวิจัย แจ้งความจํานงจะสนับสนุนค่าอํานวยการโครงการวิจัยให้กับภาควิชา/ฝ่าย/ศูนย์/สถานีวิจัย และ
ขอรับหลักฐานการจ่ายเงินจากคณะ/สถาบัน/สํานัก เก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ สําหรับหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย จะต้อง
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สําหรับ
หมวดค่าจ้างชั่วคราว (ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินสมทบผู้ประกันตนในส่วนของ
ลูกจ้าง) และหมวดค่าใช้สอยรายการเงินสมทบผู้ประกันตนในส่วนของนายจ้าง สามารถดําเนินการได้ที่ต้นสังกัด
ของตนเองและต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
เมื่อการดําเนินงานวิจัยไปจนครบ ๖ เดือนแรก ขอให้ผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัยหรือแผน
งานวิ จัย หรื อหัวหน้าโครงการวิจัย ดําเนินการขออนุมัติเบิกเงิ น งวดที่ ๒ โดยส่ งรายงานความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานวิจัย (๖ เดือนแรก) และดําเนินการเบิกจ่ายเงินวิจัย (๖ เดือนหลัง) ร้อยละ ๕๐ ของงบที่ได้รับอนุมัติไม่
รวมหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง หมวดค่าจ้างชั่วคราว เงินสมทบผู้ประกันตนในส่วนของนายจ้างในหมวด
ค่าใช้สอย และค่าอํานวยการโครงการวิจัย
กรณี การเบิ กจ่ ายเงิ นวิ จั ยไม่ ทั นภายในปี งบประมาณที่ ได้ รั บทุ นอุ ดหนุ นวิ จั ยมหาวิ ทยาลั ย
ให้ผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย ดําเนินการจัดทําหนังสือขออนุมัติขยาย
เวลาการเบิ กจ่ ายเงิ นวิ จั ยเสนอต่ อผู้ อํ านวยการสถาบั นวิ จั ยและพั ฒนาแห่ ง มก. ภายในเดื อ นสิ ง หาคมของ
ปีงบประมาณที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย โดยสามารถขยายเวลาการเบิกจ่ายได้ครั้งละ ๖ เดือน แต่ไม่เกิน
๑ ปีของปีงบประมาณถัดไป หากดําเนินการไม่ทันภายในกําหนดจะต้องนําเงินเหลือจ่ายส่งคืนคลังเพื่อเป็นรายได้
มหาวิทยาลัย
ผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย เป็นผู้จัดเก็บและ
รับผิดชอบใบเสร็จรั บเงิ นและใบสําคัญคู่ จ่ ายด้วยตนเอง โดยพร้อมที่จะให้ สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิ น (สตง.)
ตรวจสอบ และจะต้องจัดทํารายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยตลอดปีงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรทุนในแต่ละปี ตามแบบ สวพ-ง-๒ จํานวน ๑ ชุด โดยสามารถจัดส่งเอกสารได้เมื่อใช้จ่ายเงินวิจัยครบถ้วนตาม
จํานวนที่ได้รับอนุมัติแล้ว หรือเมื่อครบกําหนดการขยายเวลาการใช้จ่ายเงินของปีงบประมาณนั้น ๆ โดยส่งไปยัง
งานคลัง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เพื่อจะได้จัดเก็บไว้เป็นหลักฐานการใช้จ่ายเงินของแต่ละโครงการวิจัย
และชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย เพื่อการตรวจสอบของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ต่อไป
การขอยุ ติ โครงการวิ จั ยหากผู้ อํ านวยการชุ ดโครงการวิ จั ยหรื อแผนงานวิ จั ย หรื อหั วหน้ า
โครงการวิจัย ไม่อาจดําเนินโครงการวิจัยให้เป็นไปตามพันธะกรณี หรือขอยุติโครงการวิจัยก่อนการดําเนินงานวิจัย
เสร็จสิ้นให้ผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย แจ้งให้หัวหน้าส่วนงานทราบ
ภายใน ๗ วัน และให้หัวหน้าส่วนงานแจ้งให้สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ทราบภายใน ๑๔ วัน นับจากวันที่
ทราบถึงเหตุดังกล่าว และให้ผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย จัดทํา
สรุปผลการดําเนินงานวิจัยในรูปแบบการจัดทํารายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์เท่าที่ได้ดําเนินการวิจัยมาแล้ว
และรายงานต่อหัวหน้าส่วนงานและสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ตามลําดับ
หากโครงการวิจัยสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินงานโครงการวิจัย หรือเมื่อครบกําหนดขยายเวลาการ
ใช้จ่ายเงินทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยของปีงบประมาณนั้นๆ แล้ว ผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย
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หรือหัวหน้าโครงการวิจัย ไม่ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และขออนุมัติปิดโครงการวิจัยภายใน ๖๐ วันนับจาก
วันที่ครบกําหนดการส่งรายงานการวิจัย ให้หัวหน้าส่วนงานที่ผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย หรือ
หัวหน้าโครงการวิ จั ยสั งกั ด มีหน้ าที่ เสนอรายงานต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เพื่ อให้ ผู้ อํานวยการชุ ด
โครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย ชดใช้เงินหรือทําหนังสือรับสภาพหนี้ตามจํานวนเงิน
ทุ นอุ ดหนุ นวิ จั ยมหาวิ ทยาลั ยที่ เบิ กจ่ ายไปแล้ ว ยกเว้ นค่ าอํ านวยการโครงการวิ จั ย และหากผู้ อํ านวยการชุ ด
โครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัยรายใดไม่ยอมชดใช้เงินหรือทําหนังสือรับสภาพหนี้ ก็ให้
ดําเนินการทางวินัยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
และหากหั ว หน้ า ส่ ว นงานที่ผู้ อํ า นวยการชุ ด โครงการวิ จั ย หรื อ แผนงานวิ จั ย หรื อ หั ว หน้า
โครงการวิจัยสังกัด มิได้ปฏิบัติตามความในวรรคหนึ่ง โดยไม่มีเหตุผลอันควร ให้หัวหน้าส่วนงานรับผิดชอบ
ร่วมกับผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย ในการชดใช้เงินหรือทําหนังสือ
รับสภาพหนี้ด้วย
๒.๒) การเบิกจ่ายเงินวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
การเบิกจ่ายเงินวิจัยประจํางวดจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของแต่ละแหล่งทุน ซึ่งผู้อํานวยการ
ชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย จะต้องดําเนินการเบิกจ่ายเงินวิจัยประจํางวดโดย
ประสานและติดตามการโอนเงินแต่ละงวดจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. หรือแหล่งทุน เมื่อได้รับแจ้งการ
โอนเงินแล้ว ผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย ดําเนินการจัดพิมพ์บันทึก
เบิกจ่ายเงินวิจัยประจํางวดจากระบบบริหารเงินอุดหนุนวิจัยภายนอก (KURX) โดยนักวิจัยจะต้องตัดจ่ายค่า
อํานวยการโครงการวิจัย ร้อยละ ๑๐ จากงบดําเนินการวิจัย โดยให้เบิกจ่ายในงวดที่ ๑ ทั้งหมด หรือหากประสงค์
จะแบ่งการเบิกจ่ายค่าอํานวยการโครงการวิจัยออกเป็นแต่ละงวด ขอให้ดําเนินการขออนุมัติหลักการการแบ่งจ่าย
เสนอผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พิจารณาอนุมัติหลักการ และจัดสรรค่าอํานวยการโครงการวิจัย
ให้แก่ส่วนงานต่าง ๆ ตามสัดส่วน และประสานไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (งานคลัง) เพื่อดําเนินการ
เบิกจ่ายเงินต่อไป
เมื่ อสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ตรวจสอบเอกสารประกอบการขออนุ มัติเบิกเงิ นวิจัยจาก
ผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัยครบถ้วนแล้ว สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มก. จะอนุมัติเงินวิจัยประจํางวด โดยการโอนเงินไปยังชื่อบัญชีนักวิจัยโดยตรง ผ่านธนาคารหรือการสั่งจ่ายเช็คใน
บางกรณี สําหรับค่าอํานวยการโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยจะทําการโอนเงินโดยตรง ไปยังส่วนงานต่าง ๆ ตาม
สัดส่วน และผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย ขอรับหลักฐานการจ่ายเงิน
จากคณะ/สถาบัน/สํานัก เก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ สําหรับหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
ผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย จะต้องดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สําหรับหมวดค่าจ้างชั่วคราว (ค่าจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินสมทบผู้ประกันตนในส่วนของลูกจ้าง) และหมวดค่าใช้สอย
รายการเงินสมทบผู้ประกันตนในส่วนของนายจ้าง สามารถดําเนินการได้ที่ต้นสังกัดของตนเองและต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
ผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้จัดเก็บและรับผิดชอบ
ใบเสร็จรับเงินและใบสําคัญคู่จ่ายด้วยตนเอง โดยพร้อมที่จะให้ สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบ

การส่งรายงานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้กําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งรายงานวิจัย เพื่อการวิจัยและ
พัฒนา ทุนอุดหนุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไว้ดังนี้

-๖-

๑. การส่งรายงานผลการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุน
อื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ และเงินอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ขอให้จัดทํารายงานวิจัย
ตามแบบฟอร์ มที่ กํ าหนด เมื่ อจั ดทํ ารายงานผลการวิ จั ยเรี ยบร้ อยแล้ วให้ นํ าเข้ าข้ อมู ลผ่ านระบบบริ หารจั ดการ
โครงการวิจัย (KUR) ที่เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (http://www.rdi.ku.ac.th) โดยการ Login เข้า
ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย (KUR) ด้วย username และ password ของท่าน และ printout เอกสารส่ง
ฝ่ายบริหารทุนและสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ดังนี้
โครงการวิจัยปีเดียว
๑.๑ ส่งรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจัย ๖ เดือนแรก กรณีชุดโครงการวิจัยหรือแผน
งานวิจัยตามแบบ สวพ-ว-๔(ช) หรือ แบบฟอร์มรายงาน (เป้าหมายที่ ๑-๔) และกรณีโครงการวิจัยเดี่ยวหรือ
โครงการวิจัยย่อยตามแบบ สวพ-ว-๔(ด) หรือ แบบฟอร์มรายงาน (เป้าหมายที่ ๑-๔) จํานวน ๑ ชุด
๑.๒ ส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ฉบับร่าง) กรณีชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยตาม
แบบ สวพ-ว-๕(ช) หรือ แบบฟอร์มรายงาน (เป้าหมายที่ ๑-๔) และกรณีโครงการวิจัยเดี่ยวหรือโครงการวิจัยย่อย
ตามแบบ สวพ-ว-๕(ด) หรื อ แบบฟอร์ ม รายงาน (เป้ า หมายที่ ๑-๔) จํ า นวน ๓ ชุ ด ภายในเวลา
๔ เดือน หลังจากสิ้นสุดการดําเนินงานวิจัย ๑ ปี เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน/วิจารณ์รายงานแล้ว สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่ง มก. จะแจ้งให้ผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัยปรับแก้ไข (ถ้ามี)
และส่งรายงานที่ปรับแก้ไขแล้ว จํานวน ๓ ชุด พร้อม CD จํานวน ๕ แผ่น
โครงการวิจัยต่อเนื่อง
๑.๑ ส่งรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจัย ๖ เดือนแรก กรณีชุดโครงการวิจัยหรือแผน
งานวิจัยตามแบบ สวพ-ว-๔(ช) หรือ แบบฟอร์มรายงาน (เป้าหมายที่ ๑-๔) และกรณีโครงการวิจัยเดี่ยวหรือ
โครงการวิจัยย่อยตามแบบ สวพ-ว-๔(ด) หรือ แบบฟอร์มรายงาน (เป้าหมายที่ ๑-๔) จํานวน ๑ ชุด
๑.๒ ส่ ง รายงานความก้ า วหน้ า การดํ า เนิ น งานวิ จั ย ๖ เดื อ นหลั ง กรณี ชุ ด โครงการวิ จั ย หรื อ
แผนงานวิจัยตามแบบ สวพ-ว-๔(ช) หรือแบบฟอร์มรายงาน (เป้าหมายที่ ๑-๔) และกรณีโครงการวิจัยเดี่ยวหรือ
โครงการวิจัยย่อยตามแบบ สวพ-ว-๔(ด) หรือแบบฟอร์มรายงาน (เป้าหมายที่ ๑-๔) (กรณีไม่ใช่ปีสุดท้าย) จํานวน ๓ ชุด
พร้อม CD จํานวน ๑ แผ่น หรือส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ฉบับร่าง) กรณีชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย
ตามแบบ สวพ-ว-๕(ช) หรือแบบฟอร์มรายงาน (เป้าหมายที่ ๑-๔) และกรณีโครงการวิจัยเดี่ยวหรือโครงการวิจัยย่อย
ตามแบบ สวพ-ว-๕(ด) หรือแบบฟอร์มรายงาน (เป้าหมายที่ ๑-๔) (กรณีปีสุดท้าย) จํานวน ๓ ชุด ภายใน ๔ เดือน หลัง
สิ้นสุดการดําเนินงานวิจัย ๑ ปี เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน/วิจารณ์รายงานแล้ว สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จะแจ้ง
ให้หัวหน้าโครงการวิจัยปรับแก้ไข (ถ้ามี) และส่งรายงานที่ปรับแก้ไขแล้ว จํานวน ๓ ชุด พร้อม CD จํานวน ๕ แผ่น
กรณีชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย ที่ทําสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยและเบิกจ่ายเงินวิจัยรวม ขอให้
โครงการวิจัยย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย จัดทํารายงานวิจัยเช่นเดียวกันกับโครงการวิจัย
ทั้งนี้ ในการส่งรายงานวิจัย ให้ใช้ใบนําส่งรายงานวิจัยตามแบบ สวพ-ว-๔(๑) ซึ่งสามารถจัดพิมพ์
ออกมาพร้อมกับรายงานวิจัยที่ได้ดําเนินการจัดพิมพ์ผ่านระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย (KUR) เสร็จสิ้นแล้ว
การจัดทํารายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ในกรณีขอยุติโครงการวิจัยก่อนการดําเนินงานวิจัย
เสร็จสิ้น หรือถูกสั่งให้ยุติการดําเนินงานวิจัยจากผู้ให้ทุนภายหลังได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยแล้ว ให้
ผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัยสรุปผลการดําเนินงานวิจัยในรูปแบบการ
จัดทํารายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์เท่าที่ได้ดําเนินการวิจัยมาแล้ว โดยใช้แบบฟอร์มรายงานผลการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ตามแบบ สวพ-ว-๕(ช) หรือแบบฟอร์มรายงาน (เป้าหมายที่ ๑-๔) กรณีชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย
และแบบ สวพ-ว-๕(ด) หรือแบบฟอร์มรายงาน (เป้าหมายที่ ๑-๔) กรณีโครงการวิจัยเดี่ยวหรือโครงการวิจัยย่อย
จํานวน ๓ ชุด พร้อม CD จํานวน ๕ แผ่น และรายงานต่อหัวหน้าส่วนงาน และสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

-๗-

การจัดทําสรุปผลงานวิจัยเชิงประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ขอให้ผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัยหรือ
แผนงานวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย ดําเนินการจัดทําสรุปผลงานวิจัยเชิงประชาสัมพันธ์เผยแพร่ โดยเน้น
ความสําคัญ ผลสําเร็จหรือจุดเด่นของผลงานวิจัย ตลอดจนการนําไปใช้ประโยชน์และผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อม
กับการส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ฉบับร่าง)
๒. การส่งรายงานผลการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย ดําเนินการจัดทํารายงาน
ผลการวิจัยตามแบบฟอร์มและช่วงเวลาที่แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยกําหนด จัดส่งให้หน่วยงานเจ้าของแหล่ง
ทุนภายนอก และสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จํานวน ๑ ชุด รวมทั้งการขอยุติโครงการวิจัยก่อนการดําเนิน
งานวิจัยเสร็จสิ้น หรือถูกสั่งให้ยุติการดําเนินงานวิจัยจากคณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิหรือแหล่งทุน ก็ให้เป็นไป
ตามขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติของแหล่งทุนนั้นๆ
การจัดทําสรุปผลงานวิจัยเชิงประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ขอให้ผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัยหรือ
แผนงานวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย ดําเนินการจัดทําสรุปผลงานวิจัยเชิงประชาสัมพันธ์เผยแพร่ โดยเน้น
ความสําคัญ ผลสําเร็จหรือจุดเด่นของผลงานวิจัย ตลอดจนการนําไปใช้ประโยชน์และผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อม
กับการส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ฉบับร่าง)

การใช้จ่ายเงินทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย
๑. หมวดค่าจ้างชั่วคราว
หมวดค่าจ้างชั่วคราว ประกอบด้วย ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตามวุฒิ และเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว ซึ่งผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย จะจ้างได้
เฉพาะโครงการวิจัยและอัตราที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบให้จ้างได้เท่านั้น ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้
- ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย ๒ รูป
- หลักฐานการศึกษา
- สําเนาทะเบียนบ้าน
- สําเนาบัตรประชาชน
- ใบรับรองแพทย์
- ใบรับรองตัวบุคคล
เมื่อมหาวิทยาลัยมีคําสั่งจ้างและคําสั่งเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแล้ว ให้ผู้อํานวยการ
ชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย จัดทําหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามเอกสารและแบบฟอร์ม จํานวน ๒ ชุด เสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
ชั่วคราวผ่านต้นสังกัดของนักวิจัยเอง ดังต่อไปนี้
เอกสารชุดที่ ๑
๑. แบบ ๔๒๐๐
๒. แบบ ๔๒๑๑
๓. สําเนาคําสั่งจ้าง (ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง)
๔. สําเนาคําสั่งเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง)
๕. สําเนาขออนุมัติหลักการโอนเงินค่าจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราว (ต้องเสนอขออนุมัติก่อนในลําดับแรก)
๖. แบบ สปส ๑-๑๐ (ส่วนที่ ๑)
๗. แบบ สปส ๑-๑๐ (ส่วนที่ ๒)
๘. แบบ กค ๕๔๑๐
๙. สําเนาแบบ ๔๒๐๐
๑๐. สําเนาแบบ ๔๒๑๑

เอกสารชุดที่ ๒
๑. ขออนุมัติเบิกเงินสมทบผู้ประกันตนในส่วนของนายจ้าง
๒. แบบ สปส ๑-๑๐ (ส่วนที่ ๑) พร้อมสําเนา
๓. แบบ สปส ๑-๑๐ (ส่วนที่ ๒) พร้อมสําเนา

-๘-

ทั้งนี้ ระยะเวลาการจ้าง จะเป็นไปตามปีงบประมาณ คือ สิ้นสุดในเดือนกันยายน กรณี
โครงการวิจัยต่อเนื่อง ให้ทําเรื่องขออนุมัติจ้างต่อ ในปีงบประมาณถัดไป และลูกจ้างชั่วคราวที่ประสงค์จะลาออก
ให้ยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นพิเศษโดยให้ยื่นต่อ
ผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย เพื่อเสนอขออนุมัติลาออกผ่านต้นสังกัด
ไปมหาวิทยาลัยต่อไป
เมื่อมหาวิทยาลัย มีคําสั่งจ้างและคําสั่งเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแล้ว ให้ผู้อํานวยการ
ชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย จัดทําหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวผ่านต้นสังกัดของนักวิจัยเอง ทั้งนี้
ระยะเวลาการจ้างจะเป็นไปตามปีงบประมาณ คือ สิ้นสุดในเดือนกันยายน
การเบิกเงินสมทบประกันตนในส่วนของลูกจ้างและนายจ้าง นายจ้างและลูกจ้าง จะต้อง
จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราตามที่สํานักงานประกันสังคมกําหนดใช้ในปัจจุบัน โดยส่วนของ
นายจ้าง (ผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย) ใช้เงินในหมวดค่าใช้สอย
๒. หมวดค่าตอบแทน ได้แก่
(๑) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ถือปฏิบัติตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
(๒) ค่าสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมของส่วนราชการ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กค.
๓. หมวดค่าวัสดุ ผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย เป็น
ผู้รับผิดชอบจัดหาและซื้อวัสดุด้วยตนเอง โดยเก็บหลักฐานใบเสร็จรับเงิน หรือใบสําคัญรับเงิน หรือใบสําคัญคู่จ่าย
ค่าวัสดุไว้เป็นหลักฐาน โดยเอกสารต้องมีสาระสําคัญ ดังนี้
(๑) ระบุ ชื่ อ และนามสกุ ล ผู้ อํ า นวยการชุ ด โครงการวิ จั ย หรื อ แผนงานวิ จั ย หรื อ หั ว หน้ า
โครงการวิจัย และ/หรือ ชื่อโครงการวิจัย โดยใช้ที่อยู่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบุลงในใบเสร็จรับเงิน
หรือใบสําคัญรับเงิน หรือใบสําคัญคู่จ่าย ได้ทุกกรณี
(๒) ระบุ วั น ที่ เดื อ น พ.ศ. ให้ ค รบถ้ ว น และตรงตามปี ง บประมาณที่ ไ ด้ รั บ ทุ น อุ ด หนุ น วิ จั ย
มหาวิทยาลัย และครอบคลุมการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินวิจัย
(๓) ระบุชื่อ ที่อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของบริษัทหรือร้านค้าที่รับเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
โดยระบุรายละเอียด ดังนี้
๑) ระบุรายการสินค้าว่าเป็นสินค้าอะไร
๒) จํานวนเงินตัวเลข และตัวหนังสือ
๓) มีลายมือชื่อผู้รบั เงิน
๔) ลงนามตรวจรับของทุกฉบับ
๕) ลงนามขอรับรองว่าจ่ายเงินสดแล้วจริงทุกฉบับ
ทั้งนี้ การจัดหาและซื้อวัสดุ นักวิจัยไม่จําเป็นต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องด้วยนักวิจัยได้ทําสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย
มหาวิทยาลัยและได้รับเงินงบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.โดยตรงทั้งจํานวน เพื่อนําไป
บริหารจัดการด้วยตนเอง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา มิใช่กรณีที่หน่วยงานของรัฐ
เป็นผู้จัดซื้อจัดจ้าง จึงมิต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ แต่อย่างใด (อ้างอิงตามความในข้อที่ ๑ หนังสือด่วนที่สุดจากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้อ

-๙-

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง หนังสือที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕๒/ว๑๒๒
ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัย
และพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ)
๔. หมวดค่าใช้สอย
๑) การจ้างเหมาในหมวดค่าใช้สอย
(๑) การจ้างเหมานิสิตช่วยงานวิจัย จะต้องทําเรื่องขออนุมัติการจ้างเสนอต่อผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมแนบหนังสือรับรองการเป็นนิสิต อัตราการจ้างเหมานิสิตเป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ หลักฐานการจ่ายให้ใช้ใบสําคัญรับเงินทั่วไปซึ่งต้องแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือ
สําเนาหนังสือเดินทางประกอบ โดยผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย ลง
นามตรวจรับงานจ้างทุกเดือน อัตราค่าจ้างต่อวัน ดังนี้
๑.๑) นิสิตปริญญาตรี วันละ ๓๕๐ บาท แต่ไม่เกินเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๑.๒) นิสิตปริญญาโท วันละ ๕๕๐ บาท แต่ไม่เกินเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๑.๓) นิสิตปริญญาเอก วันละ ๗๕๐ บาท แต่ไม่เกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
(๒) การจ้างเหมาแรงงานเกษตรรายวัน สามารถเสนอขออนุมัติการจ้างผ่านต้นสังกัดของ
ตนเองได้ หลักฐานการจ่ายให้ใช้ใบสําคัญรับเงินทั่วไป ทั้งนี้ หลักฐานการจ่ายให้ใช้ใบสําคัญรับเงินทั่วไป ซึ่งต้อง
แนบสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางประกอบ โดยผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย
หรือหัวหน้าโครงการวิจัย ลงนามตรวจรับงานจ้างทุกครั้ง ทั้งนี้ให้ใช้อัตราค่าจ้างขั้นต่ํา ตามประกาศกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคมที่ใช้บังคับในปัจจุบัน
(๓) การจ้างเหมาเฉพาะงาน สามารถดําเนินการจ้างเหมาเฉพาะงานได้ตามความจําเป็น
และเหมาะสม
(๔) การจ้างเหมาผู้ช่วยวิจัย ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศ สามารถ
ดําเนินการจ้างเหมาได้ ตามความจําเป็นและเหมาะสม
(๕) การจ้างเหมาอื่น ๆ อันเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับโครงการวิจัย ด้วยเหตุผลอันสมควร
สามารถดําเนินการจ้างเหมาได้ ตามความจําเป็นและเหมาะสม
ทั้งนี้ การจ้างเหมาในข้อที่ (๓) - (๕) ให้ผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย
หรือหัวหน้าโครงการวิจัย ดําเนินการจ้างเหมาในหมวดค่าใช้สอยภายในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน) โดยมิต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ในกรณีจ้างเหมาเกินวงเงินดังกล่าว ให้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องการมอบ
อํานาจดําเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งออกตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ผ่านต้นสังกัดของตนเองก่อนดําเนินการจ้าง หลักฐานการจ่ายให้
ใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสําคัญรับเงินทั่วไป โดยผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย หรือหัวหน้า
โครงการวิจัย ลงนามตรวจรับงานจ้างทุกฉบับ
๒) การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบ่งออกเป็นดังนี้
(๑) การเดินทางไปราชการภายในประเทศ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ กค. ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้จัดทําบันทึกขออนุมัติเดินทางจากคณะ/สํานัก/สถาบัน ต้นสังกัด และใช้

- ๑๐ -

หลักฐานเบิกเงินประกอบตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบ กค.
- บั นทึ กขออนุ มั ติ เดิ นทางไปราชการ จะต้ องระบุ จํ านวนเงิ นค่ าเบี้ ยเลี้ ยงเดิ น ทาง
ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าชดเชยยานพาหนะ (ในกรณีใช้รถยนต์ส่วนตัว) ค่าบํารุงรักษารถยนต์ราชการ ค่าน้ํามัน
เชื้อเพลิง/หล่อลื่น และอื่นๆ การเบิกจ่ายจะต้องไม่เกินจํานวนเงินที่ขออนุมัติไว้แต่ละรายการ และไม่สามารถถัวจ่ายได้
- การเดิ น ทางไปราชการภายในประเทศโดยใช้ พ าหนะส่ ว นตั ว จะต้ อ งทํ า บั น ทึ ก
ขออนุมัติจาก คณะ/สํานัก/สถาบันต้นสังกัด จึงจะมีสิทธิเบิกค่าชดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายให้เป็น
ค่าใช้จ่ายสําหรับเป็นค่าพาหนะส่วนตัวได้
เงิ น ชดเชยเป็ น ค่ า พาหนะ ให้ เ บิ ก จ่ า ยในประเภทค่ า พาหนะ ตามระเบี ย บ กค.
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้เบิกเงินชดเชยให้แก่ผู้เดินทางไปราชการ ซึ่งเป็นเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองได้ในอัตราต่อ ๑ คัน ดังนี้
- รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ ๔ บาท
- รถจักรยานยนต์ กิโลเมตรละ ๒ บาท
การเบิกเงินชดเชยดังกล่าวจะเบิกค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วนอีกไม่ได้
- การเดินทางไปราชการโดยใช้พาหนะของราชการ หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องยื่นความ
จํานงที่ส่วนงานนั้นๆ และจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษารถยนต์ ตามที่ส่วนงานนั้นได้กําหนดไว้
- ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักและค่ายานพาหนะเฉพาะหัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ร่วม
วิจัย ซึ่งเป็นบุคลากรประจําของมหาวิทยาลัย
- อัตราค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัดระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติ
ราชการกับสถานียานพาหนะประจําทางหรือสถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานีที่ปฏิบัติราชการ
(๑) กรณีเป็นการเดินทางข้ามเขตจังหวัดระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับ
กรุงเทพฯ หรือการเดินทางข้ามเขตจังหวัดที่ผ่านเขตกรุงเทพ ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงภายในวงเงินเที่ยวละไม่เกิน ๖๐๐ บาท
(๒) การเดินทางข้ามเขตจังหวัดอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ (๑) ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริง
ภายในวงเงินเที่ยวละไม่เกิน ๕๐๐ บาท
- การเบิกค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่าย เนื่องในการเดินทางไปราชการต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไข ดังนี้
(๑) เป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นต้องจ่าย หากไม่จ่ายไม่อาจเดินทางถึงจุดหมายแต่ละช่วงที่
เดินทางไปปฏิบัติงานได้
(๒) ต้องไม่เป็นค่าใช้จ่ายที่มีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่ง
การของกระทรวงการคลังกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ
(๓) ต้องไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเนื้องานที่ไปปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของส่วนงาน
อัตราค่าใช้จา่ ยในการเดินทางภายในประเทศ
ระดับ

ค่าเบี้ยเลี้ยง
เหมาจ่าย

๑-๘
๙
๑๐ ขึ้นไป

๒๔๐
๒๗๐
๒๗๐

ค่าที่พัก
จ่ายจริง
พักเดี่ยว
พักคู่
๑,๕๐๐
๘๕๐
๒,๒๐๐ ๑,๒๐๐
๒,๕๐๐ ๑,๔๐๐

บาท : วัน : คน

เหมาจ่าย
๘๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐

ค่ายานพาหนะ

ค่าตั๋วเครื่องบิน

- ข้ามเขตจังหวัดระหว่างกรุงเทพฯ
จ่ายจริงเที่ยวละ ไม่เกิน ๖๐๐ บาท
- ข้ามเขตจังหวัดอื่นจ่ายจริงเทีย่ วละไม่
เกิน ๕๐๐ บาท

ระดับ ๖ ชั้นประหยัด
ระดับ ๙ ชั้นธุรกิจ
ระดับ ๑๐ ขึ้นไป ชั้นหนึ่ง

- ๑๑ -

(๒) การเดินทางไปราชการต่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ กค. ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้จัดทําบันทึกขออนุมัติเดินทางจาก คณะ/สํานัก/สถาบัน ต้นสังกัดเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติ บันทึกขออนุมัติการใช้จ่ายเงินของโครงการวิจัยและใช้หลักฐานเบิกเงินประกอบตามระเบียบ กค.
- บันทึกขออนุมัติการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัยจะต้องระบุจํานวนเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่า
ที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช่จ่ายอื่น (ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าซักเสื้อผ้า ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน) ค่าลงทะเบียน อัตราค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นของหัวหน้าโครงการวิจัย การเบิกจ่ายจะต้องไม่เกินจํานวนเงินที่
ขออนุมัติไว้แต่ละรายการ และไม่สามารถถัวจ่ายได้
อัตราค่าใช้จา่ ยในการเดินทางต่างประเทศ
ระดับ

ค่าเบี้ยเลี้ยง
จ่าย เหมา
จริง จ่าย

ประเภท ก
เดี่ยว คู่

บาท : วัน : คน

ค่าเช่าที่พัก
ค่าพาหนะ
ค่
า
ค่าพาหนะอื่น ค่ารับรอง
ประเภท ข ประเภท ค
เครื
อ
่
งบิ
น
เดี่ยว คู่ เดี่ยว คู่

๘ ลงมา ๔,๕๐๐ ๒,๑๐๐ ๗,๕๐๐ ๕,๒๕๐ ๕,๐๐๐ ๓,๕๐๐ ๓,๑๐๐ ๒,๑๗๐
๙ ขึ้นไป ๔,๕๐๐ ๓,๑๐๐ ๑๐,๐๐๐

หมายเหตุ

-

๗,๐๐๐

-

๔,๕๐๐

-

ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าซักเสือ้ ผ้า ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้สอย
ภาษี
เบ็ดเตล็ด

ค่าเครื่องแต่งตัว
(เหมาจ่าย)

กรณีเดินทาง ตามที่เรียก เหมาจ่ายไม่ ระดับ ๕ ลงมา
ตาม
ชั้น
ตามความ
เก็บ
เกินวันละ คนละ ๗,๕๐๐ บาท
ประหยัด จําเป็นและ หลักเกณฑ์ที่ ๗ วันขึน้ ไป จ่าย
๕๐๐ บาท ระดับ ๖ ขึ้นไป
ชั้นหนึ่ง เหมาะสม มก.กําหนด จริงไม่เกินวันละ
๕๐๐ บาท
คนละ ๙,๐๐๐บาท

๑. ค่าเช่าที่พักประเภท ก, ข และ ค ให้เป็นไปตามประกาศท้ายบัญชี หมายเลข ๗ อัตราค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
๒. ค่าพาหนะรายการค่าโดยสารเครื่องบินให้เดินทางโดยสายการบินใด ๆ ก็ได้ที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

(๓) ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และผู้สังเกตการณ์ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ กค.
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ วิธีการดําเนินงานจัดอบรมต้อง
ทราบระดับการฝึกอบรม ประมาณการค่าใช้จ่าย ขออนุมัติโครงการ/หลักสูตร ขออนุมัติจัด เดินทางไปจัดเข้า
อบรม ดูงาน
อัตราค่าเช่าทีพ่ ักในการฝึกอบรมในประเทศ
ระดับการฝึกอบรม
๑. การฝึกอบรมประเภท ก.
๒. การฝึกอบรมประเภท ข
๓. การฝึกอบรมบุคคลภายนอก

บาท : วัน : คน

อัตราค่าเช่าที่พักคนเดียว
ไม่เกิน ๒,๔๐๐
ไม่เกิน ๑,๔๕๐
ไม่เกิน ๑,๒๐๐

อัตราค่าเช่าที่พัก ๒ คน
ไม่เกิน ๑,๓๐๐
ไม่เกิน ๙๐๐
ไม่เกิน ๗๕๐

อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร

บาท : ชั่วโมง : คน

ระดับการฝึกอบรม
๑. การฝึกอบรมประเภท ก.
๒. การฝึกอบรมประเภท ข
และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
๓. กรณีที่เป็นการฝึกอบรมเฉพาะที่ต้องใช้
วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง

วิทยากรบุคลากรของรัฐ
ไม่เกิน ๘๐๐
ไม่เกิน ๖๐๐

ตามความจําเป็นและเหมาะสม

อัตราค่าอาหารในการฝึกอบรม
ระดับการฝึกอบรม
๑. การฝึกอบรมประเภท ก.
๒. การฝึกอบรมประเภท ข
๓. การฝึกอบรมบุคคลภายนอก

วิทยากรภายนอก
ไม่เกิน ๑,๖๐๐
ไม่เกิน ๑,๒๐๐

บาท : วัน : คน
ในประเทศ
การฝึกอบรมในสถานที่ของทางราชการหรือ การฝึกอบรมในสถานที่ของเอกชน
รัฐวิสาหกิจ
จัดครบทุกมือ้
จัดไม่ครบทุกมื้อ
จัดครบทุกมือ้
จัดไม่ครบทุกมื้อ

ไม่เกิน ๘๕๐
ไม่เกิน ๖๐๐
ไม่เกิน ๕๐๐

ไม่เกิน ๖๐๐
ไม่เกิน ๔๐๐
ไม่เกิน ๓๐๐

ไม่เกิน ๑,๒๐๐
ไม่เกิน ๙๕๐
ไม่เกิน ๘๐๐

ไม่เกิน ๘๕๐
ไม่เกิน ๗๐๐
ไม่เกิน ๖๐๐

ต่างประเทศ

ไม่เกิน ๒,๕๐๐

- ๑๒ -

๕. หมวดค่าอํานวยการโครงการวิจัย เป็นค่าบริหารจัดการงานวิจัยโดยการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ให้กับส่วนงานที่นักวิจัยไปปฏิบัติงานวิจัย ส่วนงานต้นสังกัด มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
โดยการจัดเก็บจากโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ําประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามภารกิจจําเป็นทางด้านการวิจัยของ
ส่วนงาน ซึ่งได้กําหนดอัตราการจ่ายค่าอํานวยการโครงการวิจัยของทุนอุดหนุนวิจัยแต่ละประเภท ดังนี้
๕.๑) โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยจากเงิ นอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุน อื่ น
ที่ รั ฐบาลจั ดสรรให้ และโครงการวิ จั ยทุ นอุ ดหนุ นวิ จั ยมหาวิ ทยาลั ยจากเงิ นรายได้ ให้ จ่ ายเงิ นค่ าอํ านวยการ
โครงการวิจัยร้อยละ ๑๐ ของงบดําเนินการวิจัย และให้จัดสรรเงินตามสัดส่วนดังนี้
(๑) ส่วนงาน หรือหน่วยงานระดับภาควิชา ฝ่าย ศูนย์ สถานีวิจัย ที่นักวิจัยสังกัดหรือปฏิบัติ
งานวิจัยอยู่ ร้อยละ ๕
การจัดสรรเงินค่าอํานวยการโครงการวิจัยระหว่างส่วนงาน และหน่วยงาน ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์หรือการตกลงภายในของแต่ละโครงการวิจัยแล้วแต่กรณี
(๒) สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร้อยละ ๕
(๓) วิ ธี ก ารเบิ ก จ่ า ย ให้ ผู้ อํ า นวยการชุ ด โครงการวิ จั ย หรื อ แผนงานวิ จั ย หรื อ หั ว หน้ า
โครงการวิจัย วางแผนการเบิกจ่ายค่าอํานวยการโครงการวิจัยในงวดที่ ๑ ทั้งหมดตามอัตราที่กําหนด โดยสถาบันวิจยั
และพัฒนาแห่ง มก. จะทําการโอนเงินโดยตรงไปยังส่วนงานที่ระบุในข้อ (๑) และ (๒) และนักวิจัยต้องขอรับหลักฐาน
การจ่ายเงินจากคณะ/สถาบัน/สํานัก/วิทยาเขต เก็บไว้ที่โครงการวิจัยเพื่อการตรวจสอบ เพื่อเป็นการสนับสนุนและ
เอื้อให้ส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นมาตรการเดียวกัน
๕.๒) โครงการวิ จั ย ทุ น อุ ด หนุ น วิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย จากแหล่ ง ทุ น ภายนอก ให้ จ่ า ยเงิ น
ค่าอํ านวยการโครงการวิ จั ยร้อ ยละ ๑๐ จากงบดําเนิ นการวิ จัย แต่ ละงวด หรื อตามการอนุ มัติของแหล่งทุน
ภายนอกมหาวิทยาลัย และให้จัดสรรเงินตามสัดส่วน ดังนี้
(๑) ส่วนงาน หรือหน่วยงานระดับภาควิชา ฝ่าย ศูนย์ สถานีวิจัย ที่นักวิจัยสังกัดหรือปฏิบัติ
งานวิจัยอยู่ ร้อยละ ๘
การจัดสรรเงินค่าอํานวยการโครงการวิจัยระหว่างส่วนงาน และหน่วยงาน ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์หรือการตกลงภายในของแต่ละส่วนงาน หรือหน่วยงานแล้วแต่กรณี
(๒) สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร้อยละ ๑.๕
(๓) มหาวิทยาลัย หรือสํานักงานวิทยาเขตในกรณีที่ผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัยหรือแผน
งานวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัยสังกัดวิทยาเขต ร้อยละ ๐.๕
๕.๓) ค่าอํานวยการโครงการวิจัยส่วนที่ตัดจ่ายให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. นําเข้าเป็นเงิน
รายได้สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เพื่อการบริหารและดําเนินงานตามภารกิจประจําของสถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่ง มก. การบริหารงานวิจัยและพัฒนาบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาเขตในด้านต่าง ๆ เช่น การสนับสนุน
นักวิจัยในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ การสนับสนุนนักวิจัยในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
การสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนาบุคลากรวิจัย การบริหารและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย การติดตามและประเมินผลทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย และ
การจัดจ้างพนักงานเงินรายได้ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และภารกิจอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
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๖. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย หรือ
หัวหน้าโครงการวิจัย ดําเนินการ ดังนี้
๑) ดําเนินการสั่งซื้อ สั่งจ้าง สั่งจ่ายเงินในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ โดยอํานาจใน
การสั่งซื้อ สั่งจ้าง และสั่งจ่ายเงินตามที่ได้รับอนุมัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ให้ดําเนินการจัดซื้อ
จั ด จ้ า งตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็ น ไปตามคํ า สั่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องการมอบอํานาจดําเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐซึ่งออก
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ผ่านต้นสังกัดของตนเอง และ
นําส่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ดําเนินการเบิกจ่าย โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒) การโอนครุภัณฑ์
(๑) เมื่อดําเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จะดําเนินการ
โอนครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ให้ส่วนงานระดับภาควิชา/ฝ่าย/ศูนย์/สถานี หรือ คณะ/สถาบัน/สํานัก/วิทยาเขต
ที่นักวิจัยสังกัด หรือส่วนงานที่หัวหน้าโครงการวิจัยปฏิบัติงานวิจัยอยู่เพื่อรับผิดชอบและควบคุมตามระเบียบพัสดุฯ
โดยให้ถือเป็นสมบัติของส่วนงานนั้นๆ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
(๒) เมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานโครงการวิจัยแล้ว หัวหน้าโครงการวิจัยส่งมอบครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง ให้ส่วนงานตามข้อ ๑ หรือตามข้อกําหนดของแหล่งทุนภายนอกต่อไป
ทั้งนี้วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินวิจัยให้เป็นไปตามคู่มือการบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุน
วิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กําหนด โดยจะสอดคล้องและเป็นไปตาม
แนวทางและระเบียบปฏิบัติของมหาวิทยาลัย

การกรอกข้อมูลระบบสารสนเทศงานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้กําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลระบบสารสนเทศ
งานวิจัย ไว้ดังนี้
๑. อาจารย์และนักวิจัยจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงจะมีสิทธิ์เข้า
ใช้ระบบการบริหารทุนอุดหนุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บสถาบันวิจัย
และพัฒนาแห่ง มก. (http://www.rdi.ku.ac.th) และเลือก
๑.๑ ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย (KUR) หรือ
๑.๒ ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. (KUR3)
โดยใช้รหัสและบัญชีเครือข่าย "นนทรี" ในการเข้าระบบ ซึ่งคุณสมบัติผู้ที่ขึ้นทะเบียนนักวิจัยจะต้อง
เป็นบุคลากรประจําของมหาวิทยาลัยฯ (ข้าราชการ พนักงานเงินงบประมาณ พนักงานเงินรายได้)
๒. อาจารย์และนักวิจัยจะต้องกรอกข้อมูลงานวิจัยในระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก.
(KUR3) เพื่ อ รายงานข้ อ มู ล งานวิ จั ย ให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ซึ่ ง ข้ อ มู ล นี้ จ ะใช้ เ ชื่ อ มโยงกั บ ระบบประกั น คุ ณ ภาพของ
มหาวิทยาลัย และระบบภาระงานของอาจารย์

การเผยแพร่ผลงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัยหลายช่องทาง ที่จะสามารถสื่อสารให้ทุกภาค
ส่วนรับทราบและนําไปใช้ประโยชน์ โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นองค์กรหลักใน
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การผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์/นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่สาธารณะ ปัจจุบันการ
เผยแพร่ข่าวสารในยุคดิจิทัลด้วยสื่อมัลติมีเดีย มีบทบาทสําคัญเป็นอย่างมาก เพราะการรับส่งข่าวสารมีความ
รวดเร็ ว และเข้ าถึ งง่ าย สถาบั นวิ จัยและพั ฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนารูปแบบการผลิตสื่อ
มั ล ติ มี เ ดี ย ต่ า งๆ ให้ ทั นสมั ย เข้ าใจง่าย น่ า สนใจ และทุกสื่อได้ถูกทําการเผยแพร่อย่ างรวดเร็วผ่าน Web site
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Facebook มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สถาบันวิจัย
และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ YouTube ซึ่งเป็น Social media ที่เข้าถึงผู้รับสารได้เป็นอย่างดี
โดยได้ทําการผลิตสื่อหลากหลายรูปแบบดังนี้
๑. ผลิตรายการเกษตรศาสตร์นําไทย
เป็ น การนํ า เสนอข้ อ มู ล ข่ า วสารทางการเกษตรที่ น่ า สนใจของเกษตรกร เทคโนโลยี และ
ภูมิปัญญาไทยที่สามารถสร้างเสริมความรู้ และก่อประโยชน์ในการดํารงชีวิต และแนวทางการประกอบอาชีพทั้ง
อาชี พ หลั ก และอาชี พ เสริ ม สํ า หรั บ ผู้ ส นใจทั่ ว ไป เผยแพร่ ผ่ า นสื่ อ Social media VDO Sharing ในเว็ บ ไซต์
YouTube โดยใช้ชื่อ “เกษตรศาสตร์นําไทย” http://www.youtube.com/user/KasetsartNamThai
๒. ผลิตรายการ KURDI NEWS
เผยแพร่งานวิจัยที่ช่วยแก้ปัญหาสังคมในประเด็นร้อน งานวิจัยที่สร้างผลกระทบสูง และเชิดชูเกียรติ
อาจารย์/นักวิจัย ที่ได้รับรางวัล และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมไปถึงเผยแพร่ข่าวอบรม
สัมมนา ต่างๆ ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้น เผยแพร่ผ่านสื่อ Social Media VDO
Sharing ในเว็ บ ไซต์ YouTube โดยใช้ ชื่ อ “KURDI NEWS” https://www.youtube.com/channel/UCQZbe3fM3jNOvtrPo6_IzA
๓. ผลิต Bill Board
เผยแพร่ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรูปแบบ Bill Board ผ่า นป้า ยอิเ ล็ก ทรอนิกส์
(LED) ที่มหาวิทยาลัยติดตั้งอยู่ทั้งสิ้น ๘ แห่ง ในพื้นที่บางเขน
๔. ผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารในรูปแบบ Infographic
สังเคราะห์ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในรูปแบบ Infographic เพื่อให้เข้าใจง่าย น่าสนใจ
๕. ผลิตรายการวิทยุ รายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.”
เป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกอากาศทางสถานีวิทยุ มก. บางเขน
ความถี่ 1107 KHz เชียงใหม่ ความถี่ 675 KHz สงขลา ความถี่ 1264 KHz และ ขอนแก่น ความถี่ 1314 KHz
ความยาว ๒๐ นาที โดยกําหนดออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา ๐๗.๑๐-๐๗.๓๐ น. ทุกสัปดาห์ และนําคลิปวิทยุ
เผยแพร่ผ่านช่องทาง You tube
๖. ผลิตรายการ Blog Research Weekly
เผยแพร่ข่าวและผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรูปแบบของ Web Blog
๗. เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านวารสารเคหการเกษตร
เผยแพร่ข่าวและผลงานวิจัยด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านวารสารเคห
การเกษตร ซึ่งเป็นวารสารที่มีกลุ่มเป้าหมายเพื่อเกษตรกรโดยตรง
๘. จัดทําเอกสารรวบรวมผลงานวิจัย
นอกจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เป็นองค์กรหลักในการผลิตสื่อเพื่อ
เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์/นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่สาธารณะ ยังมีหน่วยงานจากคณะต่างๆ
และงานประชาสั ม พั น ธ์ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ที่ ช่ ว ยกั น ผลิ ต สื่ อ และเผยแพร่ เพื่ อ ให้ ผ ลงานวิ จั ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ประจักษ์และเกิดการพัฒนานําไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ให้บริการด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย ขอเชิญชวนอาจารย์และนักวิจัย
ส่ ง บทความขอรั บ การตี พิ ม พ์ ใ นวารสาร Agriculture and Natural Resources และ Kasetsart Journal of
Social Science
ข้อมูลวารสาร
๑. วารสารวิชาการ Agriculture and Natural Resource เป็นวารสารที่ได้รับการยอมรับอยู่ในฐานข้อมูล
SCOPUS Q3, ACI และTCI กลุ่ม ๑ โดยตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เกษตร ดังนี้
 Agricultural science
 Animal science and aquaculture
 Biodiversity and evolution
 Biotechnology
 Environment and ecology
 Food science
 Forestry
 Genetics and breeding
 Microbiology
 Plant science
 Soil science
 Veterinary science
 Agricultural applications in physical science, engineering and computational science
๒. วารสารวิชาการ Kasetsart Journal of Social Sciences ซึ่งเป็นวารสารที่ได้รับการยอมรับอยูใ่ น
ฐานข้อมูล SCOPUS Q3, ACI และTCI กลุ่ม ๑ โดยตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ดังนี้
 Agricultural Development
 Business
 Economics
 Education
 Humanities
 Human and Community Resource Development
 Political Sciences
 Other areas in Social Sciences

