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ประกาศ 

หลักเกณฑ์การใหทุ้นสนับสนนุโครงการวิจัย 

งบประมาณแผน่ดนิ ประจ าปงีบประมาณ 2563 

(ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 

1. เป้าหมายในการพิจารณาสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2563  

2. หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย 

2.1 ตอ้งเป็นโครงการวจิัยท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

2.2 ต้องเป็นโครงการวิจัยท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหง่ชาติฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564) 

2.3 ตอ้งเป็นโครงการวจิัยท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแหง่ชาติ 20 ปี  

2.4 ตอ้งเป็นโครงการวจิัยท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น 

2.5 ตอ้งเป็นโครงการวจิัยท่ีสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการวจิัยของมหาวิทยาลัยพะเยา (ตามขอ้ 4) 

** หมายเหตุ นักวิจัยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ wwmms.up.ac.th หากมีข้อสงสัยสามารถตดิต่อสอบถามได้ที่  

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศกึษา (อรพรรณ,เกตุวดี, สุดาพร) โทร.1047 

 

3. นโยบายและทิศทางการวิจัยของยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาต ิ20 ปี 

เป้าหมายที่ 1 การวจิัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 

เป้าหมายที่ 2 การวจิัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอ้ม  

เป้าหมายที่ 3 การวจิัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พืน้ฐานของประเทศ 

เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวจิัยและนวัตกรรมของประเทศ 

 

4. นโยบายและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประเด็นที่ 1 การวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โครงการสนับสนุนโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ในพื้นท่ี

จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการสนับสนุนแนวคิดหนึ่งมหาวทิยาลัยหนึ่งจังหวัด หนึ่งคณะหนึ่งอ าเภอ (เชงิพื้นท่ี) และหนึ่งคณะหนึ่งโมเดล 

(เชงิประเด็น) (เนน้การสร้างสุขภาวะ อาชีพ รายได้ และคุณภาพการศึกษา)  

ประเด็นที่ 2 การวิจัยท่ีสนับสนุนกลุ่มนักวิจัยท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ในศาสตร์หรือเชิงประเด็นท่ีเกิดจากการบูร

ณาการศาสตร์สาขาตา่ง ๆ ในลักษณะ Seed of Excellence, Unit of Excellence หรือ Center of Excellence  

ประเด็นที่ 3 การวจิัยเชงิพื้นท่ี เพื่อสร้างรูปแบบในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ของจังหวัดพะเยาตอ่ยอดเชงิพาณิชยท่ี์สง่ผลตอ่การพัฒนาสังคมท่ีย่ังยนื 

ประเด็นที่ 4 การพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จากนิสิต บุคลากร ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ผู้ประกอบการในชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ตามยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแหง่ชาติ  
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ประเด็นที่ 5 โครงการพัฒนากว๊านพะเยา เร่ือง “วิถีแห่งสายน้ ากว๊านพะเยาสู่ความยั่งยืน” ประกอบไปด้วย

แผนงานการพัฒนากว๊านพะเยา 7 แผนงาน    

แผนงานท่ี 1 แผนงานวิจัยและพัฒนาเชิงรุกให้กว๊านพะเยาสามารถเป็นแหล่งน้ าที่รักษาความสมดุลของระบบ

นเิวศ (ปริมาณน้ า) 

แผนงานท่ี 2  แผนงานวจิัยและพัฒนาเชงิรุกให้กวา๊นพะเยาสามารถเป็นแหล่งน้ าท่ีรักษาความสมดุลของระบบนเิวศ 

(คุณภาพน้ าและระบบนเิวศ) 

แผนงานที่ 3 การวจิัยและพัฒนาตน้แบบกิจกรรมและเส้นทางทอ่งเท่ียวรอบกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา 

แผนงานที่ 4 แผนงานวิจัยเพื่อขยายผลความส าเร็จของชุมชนต้นแบบเกษตรปลอดภัย   

แผนงานที่ 5 แผนงานวิจัยเพื่อสง่เสริมการพัฒนาเครอืขา่ยสังคมและกฎหมาย 

แผนงานที่ 6 แผนงานวิจัยเพื่อสง่เสริมสุขภาวะท่ีดแีก่ประชาชน 

แผนงานที่ 7 แผนงานบริหารจัดการชุดโครงการกว๊านพะเยา  

** หมายเหตุ นักวิจัยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.kwan.up.ac.th  

 

ประเด็นที่ 6 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี โดยก าหนดกรอบแนวทางการด าเนนิงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชืฯ 3 กรอบ คือ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 

กรอบการใช้ประโยชน ์และกรอบการสร้างจิตส านึก  

ประเด็นที่ 7 โครงการวจิัยเพื่อพัฒนา หรือสบืสาน ศลิปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ของกลุม่ชาติพันธ์ุ  

ในจังหวัดพะเยา 

ประเด็นที่ 8 การวจิัยตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของนักวิจัย  

 

5. เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอการวิจัย  

ข้อเสนอการวิจัยต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

5.1 โครงการที่สนองนโยบายและทิศทางการวิจัยของยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาต ิ20 ปี และนโยบายและทิศ

ทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้  

5.1.1 โครงการวิจัยเพื่อขยายผล 1 คณะ 1 โมเดล ท่ีประสบผลส าเร็จ หรือกลุ่มนักวิจัยท่ีมีความเข้มแข็งในการพัฒนา

กลไกเพ่ือขับเคลื่อนสังคม หรือเศรษฐกิจในลักษณะแผนบูรณาการวจิัยและนวัตกรรม 

5.1.2 มรีะยะเวลาการด าเนนิงานโครงการไม่เกิน 3 ปี และสามารถด าเนินการแลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  

5.1.3 งบประมาณท่ีเสนอขอรับการสนับสนุนตามเหมาะสมท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายและกิจกรรมท่ีก าหนดของ

โครงการ  

** หมายเหตุ การเบิกจ่ายเงินโครงการวจิัย ให้เป็นไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ืองหลักเกณฑ์และอัตรา

การเบิกจ่ายเงินโครงการวจิัย นักวิจัยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://wwmms.up.ac.th/ 

5.2 ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอการวิจัยนี้ ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัยท่ีได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

แหลง่ทุนวจิัยอื่น (กรณีมีการต่อยอดจากงานวจิัยเดิมตอ้งแสดงขอบเขตการด าเนินงานระหว่างงานเดิม และงานใหม)่ 

5.3 ต้องไม่เป็นโครงการวิจัยท่ีได้รับทุนซ้ าซ้อนหรือมีการด าเนินการวิจัยมาแล้ว หากตรวจพบทางกองบริหารงานวิจัย 

และประกันคุณภาพการศึกษา ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลิกการสนับสนุนทุนวจิัย และเรียกเงนิทุนวจิัยคืน 

5.4 มกีารสร้างนักวจิัยรุ่นใหม ่และมีแผนการน าเสนอผลงานวจิัยในการประชุมวิชาการและตพีมิพใ์นระดับชาติหรือนานาชาติ จด

ทะเบียนเป็นทรัพย์สนิทางปัญญา โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การสง่เสริมและพัฒนาผู้ประกอบการท่ีมีความเข้มแข็ง 

http://wwmms.up.ac.th/
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5.5 เป็นโครงการท่ีมีเป้าหมายชัดเจน และสอดคล้องกับความมุ่งหมายของการให้ทุน ตลอดจนแสดงถงึศักยภาพท่ีน าไปใชใ้ห้เกิด

ประโยชน ์และมีการรับรองการใชป้ระโยชนจ์รงิจากหนว่ยงาน หรือสังคมภายนอก 

5.6 มีรายละเอียดตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดอย่างครบถ้วน และผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือคณะกรรมการ

วจิัยของคณะ มฉิะนั้นจะไมไ่ด้รับการพจิารณา  

5.7 ระบุกิตติกรรมประกาศ เป็นข้อความขอบคุณบุคคล และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสนับสนุนงานวิจัยเป็นข้อความขอบคุณ คือ 

ได้รับทุนอุดหนุนการวจิัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจ าป ีพ.ศ. 2563 มหาวทิยาลัยพะเยา สัญญาเลขท่ี RD………. 

5.8 กรณท่ีีเป็นการวิจัยท่ีใชม้นุษย์หรือสัตวใ์นการทดลอง ให้มีหนังสอืรับรองการผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการก ากับดูแล

ทางวิจัยในมนุษย์ หรือคณะกรรมการการก ากับดูแลการวิจัยในสัตว์ของหน่วยงานท่ีเป็นไปโดยถูกต้องตามมาตรฐาน

จรรยาบรรณของการวจิัย (แลว้แต่กรณี)  

5.9 กรณีท่ีนักวิจัยมีการด าเนินงานวิจัยโดยใช้สิ่งมชีีวิตท่ีตัดต่อพันธุกรรม (GMO) ให้ปฏิบัติตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ให้อยู่ใน

ดุลพนิจิของผู้ให้ทุนวจิัย 

5.10 กรณีท่ีเป็นงานวิจัยสิ่งมชีีวิตในอาณาจักรพชืรวมถึงเห็ด และสาหร่าย (แต่ไม่รวมถึงจุลชีพอื่น) ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ.2542 ตามวิธีการ และขั้นตอนท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  

 

6. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

6.1 เป็นอาจารย์ประจ า และบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา (ลูกจ้างชั่วคราวไมส่ามารถเป็นเป็นหัวหนา้โครงการได้) 

6.2 ไมเ่ป็นผู้ถูกระงับโครงการวจิัยประเภทอุดหนุนท่ัวไป อันเนื่องมาจากผู้รับทุนวจิัยละทิง้โครงการ 

6.3 ผู้ขอรับทุนสามารถเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ได้ไม่เกิน 3 โครงการ รวมงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ หรือ

มหาวทิยาลัยพะเยาเห็นสมควร 

6.4 ผู้ขอรับทุนไม่เป็นหัวหนา้โครงการท่ีขาดการสง่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ หลังจากได้รับทุนวจิัยแลว้เป็นระยะเวลามากกวา่ 

2 ปี 6 เดอืน นับจากวันท่ีลงนามในสัญญารับทุน 

6.5 ผู้ขอรับทุนจะต้องไมอ่ยู่ในระหว่างลาศกึษาตอ่ หรือ ฝึกอบรม ดูงานเป็นระยะเวลาตัง้แต ่1 ภาคเรียนขึ้นไป 

6.6 ผู้ขอรับทุนมีความรู้ความสามารถ ศักยภาพ ความพร้อมด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการวิจั ยเป็นอย่างดี 

ท่ีจะด าเนินการให้แล้วเสร็จ 

6.7 ผู้ขอรับทุนสามารถปฏิบัติงาน ควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาท่ีได้รับทุน รายงาน และน าเสนอความก้าวหน้าระยะ 6 

เดอืน รวมท้ังสามารถด าเนินการวจิัยให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีคุณภาพ 

6.8 ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวจิัยตอ้งปฏบัิตติามจรรยาบรรณนักวจิัยอย่างเครง่ครัดเพื่อรักษาช่ือเสียง และส่งเสริมเกียรตคิุณวิชาชพี

ของตน ตามข้อบังคับมหาวิยาลัยพะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณนักวจิัยและแนวทางปฏิบัต ิพ.ศ.2553  

6.9 กรณอียู่นอกเหนอืจากคุณสมบัตดิังกล่าวขา้งต้นให้อยู่ในดุลยพนิจิของคณะกรรมการพิจารณาขอ้เสนอโครงการวจิัย 

 

7. ข้ันตอนการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของข้อเสนอโครงการวิจัย 

7.1 กองบริหารงานวิจั ยและประกั นคุณภาพการศึกษาแต่ งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาข้อ เสนอโครงการวิ จั ย  

เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และจัดเรียงล าดับความส าคัญของข้อเสนอ

โครงการวจิัยตามผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก 

7.2 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาเสนอโครงการวิจัยท่ีเรียงล าดับความส าคัญของโครงการแล้ว  

ให้กับส านักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติพิจารณา 
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7.3 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาเสนอโครงการวิจัย ท่ีเ รียงล าดับความส าคัญ ของโครงการ  

และผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติให้กับประธานคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและส านัก

งบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

 

8. การส่งข้อเสนอการวิจัย 

 ผู้สนใจสามารถส่งโครงการของแผนบูรณการตามแบบฟอร์ม แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (แบบฟอร์มแผนบูรณา

การวิจัยและนวัตกรรม) และข้อเสนอโครงการวิจัย ตามแบบเสนอโครงการวิจัย (แบบฟอร์มโครงการวิจัย) และแบบเสนอหัวข้อ

การวจิัยส าหรับขอรับทุน (ผด.-1) แผนบูรณาการท่ีประกอบไปด้วยกิจกรรมไมน่อ้ยกว่า 3 กิจกรรม สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ได้ท่ี http://wwmms.up.ac.th/ โดยมีรายละเอยีดและเงื่อนไขในการส่งขอ้เสนอโครงการวจิัยดังนี้ 

8.1 จัดท าข้อเสนอการวจิัยท่ีเป็นภาษาไทยตาม แบบฟอร์มโครงการวิจัย และแบบเสนอหัวข้อการวจิัยส าหรับขอรับทุน (ผด.-1) 

ท่ีพิมพ์จากระบบ UPRM เท่านั้น โดยมีรายละเอียดครบถ้วนทุกข้อ ท้ังนี้ให้นักวิจัยแนบงานวิจัยท่ีใช้อ้างอิงในระดับนานาชาตท่ีิ

เป็น original paper แบบ full paper จ านวน 3 papers   

8.2 การอ้างอิงเอกสาร ให้จัดท าตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด (รูปแบบวารสารนเรศวร พะเยา หรือวารสารมนุษยศาสตร์

และสังคมสาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา) 

8.3 ส่งต้นฉบบัข้อเสนอการวจิัย จ านวน 4 ชุด และกรอกข้อมูลลงในระบบ UPRM โดยใช ้ font TH Niramit AS ตัวหนังสอืขนาด 16 

ภายในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 กรณีโครงการวิจัยภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชด าร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตอ้งส่ง ภายในวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 

8.4 ลงทะเบียนการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยท่ี http://nrms.go.th/ พร้อมแนบไฟล์โครงการวิจัย  (ตามประกาศการแจ้ง 

การเปิด-ปิดระบบลงทะเบียนจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) หากพ้นก าหนดส านักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ จะไมรั่บพจิารณา 

8.5 รายละเอยีดขอ้เสนอโครงการวจิัยและไฟลแ์นบตอ้งมีลายมอืช่ือของหัวหนา้โครงการวจิัย 

8.6 หากพบว่าข้อเสนอโครงการวิจัยท่ีน าส่งมีรายละเอียดไมค่รบถ้วนตามเงื่อนไข และน าส่งเกินก าหนดระยะเวลาทางกองบริหาร

งานวจิัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอสงวนสทิธ์ิไมส่่งขอ้เสนอการวจิัยดังกล่าวคนื โดยจะด าเนินการท าลายข้อเสนอ การ

วจิัยดังกล่าวทันที  

8.7 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ส่งข้อเสนอการวิจัยดังกล่าวคืน โดยจะด าเนินการ

ท าลายข้อเสนอการวจิัยดังกล่าวทันที หลังจากเสร็จสิ้นการพจิาณา และประกาศรายช่ือผู้ได้รับทุนอุดหนุน  

 


