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(ร่าง) หลักเกณฑก์ารเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 

งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

---------------------------------------- 

 

การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี 2564 มหาวิทยาลัยได้

ก าหนดลักษณะของโครงการวิจัย เกณฑก์ารสนับสนุน และรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 

 

1. ลักษณะของข้อเสนอโครงการวจิัยที่พิจารณาจัดสรรทุน 

1.1. ต้องเป็นโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติ 20 ป ี 

1.2. ต้องเป็นโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564) 

1.3. ต้องเป็นโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรว์ิจัยและนวัตกรรมแหง่ชาติ 20 ปี  

1.4. ต้องเป็นโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารวิจัยของชาติรายประเด็น 

1.5. ต้อง เป็น โครงการวิ จั ยที่ สอดคล้องกับ  ทิศทางและประเด็นการวิ จัยของภาคเหนือ  

และมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

 ประเด็นที่ 1 Tourist Cities พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถ

สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้า และบริการที่มี

ศักยภาพสูงด้วยภูมปิัญญาและนวัตกรรม 

 จุดเน้นของมหาวิทยาลัยพะเยา: 

 การท่องเที่ยวในรูปแบบนวเกษตร เชน่ ข่วงนกยูง ภูซาง เป็นต้น 

 การท่องเที่ยวในรูปแบบ Eco-tourism เชน่ กว๊านพะเยา ชุมชนไทลือ้ เป็นต้น 

 

 ประเด็นที่ 2 Revived Economy ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภาค 

GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานพัฒนาของภาค 

 จุดเน้นของมหาวิทยาลัยพะเยา: 

 โอกาสทางเศรษฐกิจจากการเปิดด่านถาวรบ้านฮวก  

 โอกาสทางเศรษฐกิจจากแผนการพัฒนาระบบ logistics ใหม่ภาคเหนอื และในจังหวัดพะเยา 



2 
 

 

 ประเด็นท่ี 3 Reduced Agricultural ยกระดับฐานผลิตภัณฑเ์กษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย

เชื่อมโยงสูอุ่ตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สรา้งมูลค่าเพิ่มสูง 

 จุดเน้นของมหาวิทยาลัยพะเยา: 

 การพัฒนาการผลิต แปรรูป และการตลาดของสินค้าเกษตรของจังหวัด เชน่ ข้าว ลิน้จี่ โค

ขุนดอกค าใต้ เป็นต้น  

 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อลดตน้ทุน/ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร (Smart Farming) 

 การเกษตรตามแนวพระราชด าริ “เศรษฐกิจพอเพียง” การประมงน้ าจดื เป็นต้น 

 

 ประเด็นท่ี 4 Aging Society พัฒนาคุณภาพชวีิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแล

ผูสู้งอายุอย่างมสี่วนรว่มของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝมีอืแรงงานภาคบริการ 

 จุดเน้นของมหาวิทยาลัยพะเยา: 

 การพัฒนาพะเยาสู่การเป็น “เมืองผูสู้งอายุสุขภาพดี” 

 รูปแบบการบริหารจัดการท้องถิ่น /ชุมชน ในการสร้างมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีของ

ผูสู้งอายุ 

 การวิจัยพืชสมุนไพร เพื่อผู้สูงอายุ 

 การวิจัยอาหารสุขภาพ เพื่อผู้สูงอายุ 

 

 ประเด็นที่ 5 Environment อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหาร

จัดการน้ าอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึงป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 

 จุดเน้นของมหาวิทยาลัยพะเยา: 

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี 

 การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ า 

 บริหารจัดการน้ าอย่างเหมาะสมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ  

 ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน  

 แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมภาคเหนือที่ส าคัญให้เป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะสีเขียว (Smart green 

city) 
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 ประเด็นท่ี 6 Basic Research การวิจัยตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของนักวิจัย  

 จุดเน้นของมหาวิทยาลัยพะเยา: 

 UoEs 

 Frontier Research  

  ประเด็นท่ี 7 Phayao Signature Products  

 จุดเน้นของมหาวิทยาลัยพะเยา:  

 1 Faculty 1 Signature 

    - Food products 

    - Non-food products 

    - Local Development model 

    - Public policies/ Community laws  

  

* หมายเหตุ นักวิจัยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ wwmms.up.ac.th หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถาม

ได้ที่กองบริหารงานวิจัย (อรพรรณ, เกตุวดี) โทร.1047, 3866 

 

2. กรอบงบประมาณในการจัดท าข้อเสนอโครงการ 

มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้พัฒนาโครงการวิจัยในลักษณะแผนงาน/ ชุดโครงการวจิัย 

อย่างไรก็ตามนักวิจัยสามารถเสนอโครงการในลักษณะโครงการเดี่ยวได้ เชน่กัน 

 

งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร เป้าหมายตวัชี้วัด 

โครงการละไมเ่กิน 150,000 บาท 1) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์น

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  

(Proceedings) จ านวนไมน่อ้ยกว่า 1 เร่ือง 

โครงการ >150,000 บาท - 300,000 บาท 1) บทความวิจั ยห รือบทความวิชาการมีการตีพิมพ์ ใน

วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI จ านวนไม่น้อย

กว่า 1 เร่ือง หรือ 

2) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์น

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

(Proceedings) จ านวนไมน่อ้ยกว่า 1 เร่ือง หรือ 

3) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการมีการตีพิมพ์ในระดับ

นานาชาติ ที่ไม่ปรากฎในฐาน ISI หรือ Scopus จ านวนไม่

นอ้ยกว่า 1 เร่ือง หรือ 

4) เอกสารการยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร จ านวนไมน่อ้ยกว่า 1 ชิ้น 
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งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร เป้าหมายตวัชี้วัด 

โครงการ >300,000 บาท - 500,000 บาท 1) บทความวิจั ยห รือบทความวิชาการมีการตีพิมพ์ ใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  ได้ แก่  ERIC, MathSciNet, 

Pubmed, Scopus, Web of science ( เฉพาะในฐานข้อมูล 

SCIE, SSCI, และ AHCL เท่านั้น) JSTOR และ Project Muse 

จ านวนไมน่อ้ยกว่า 1 เร่ือง หรือ 

2) บทความวิจั ยห รือบทความวิชาการมีการตีพิมพ์ ใน

วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI จ านวนไม่น้อย

กว่า  2 เร่ือง หรือ 

3) เอกสารการยื่นขอจดสิทธิบัตร จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ชิ้น 

โครงการ >500,000 บาท – 1,000,000 บาท 1) บทความวิจั ยห รือบทความวิชาการมีการตีพิมพ์ ใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  ได้ แก่  ERIC, MathSciNet, 

Pubmed, Scopus, Web of science ( เฉพาะในฐานข้อมูล 

SCIE, SSCI, และ AHCL เท่านั้น) JSTOR และ Project Muse 

จ านวนไมน่อ้ยกว่า 2 เร่ือง หรือ 

2) บทความวิจั ยห รือบทความวิชาการมีการตีพิมพ์ ใน

วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI จ านวนไม่น้อย

กว่า 4 เร่ือง  หรือ 

3) เอกสารการยื่นขอจดสิทธิบัตร จ านวนไม่น้อยกวา่ 2 ชิ้น  

โครงการ >1,000,000 บาท – 2,000,000 บาท 1) บทความวิจั ยห รือบทความวิชาการมีการตีพิมพ์ ใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  ได้ แก่  ERIC, MathSciNet, 

Pubmed, Scopus, Web of science ( เฉพาะในฐานข้อมูล 

SCIE, SSCI, และ AHCL เท่านั้น) JSTOR และ Project Muse 

จ านวนไมน่อ้ยกว่า 3 เร่ือง หรือ 

2) บทความวิจั ยห รือบทความวิชาการมีกา รตีพิมพ์ ใน

วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI จ านวนไม่น้อย

กว่า 6 เร่ือง  หรือ 

3) เอกสารการยื่นขอจดสิทธิบัตร จ านวนไม่น้อยกวา่ 3 ชิ้น  

 

** หมายเหตุ การเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย ให้เป็นไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องหลักเกณฑ์และ

อัตราการ เบิกจ่ าย เ งินอุดหนุน โครงการวิ จั ย  พ .ศ .2562   นักวิจัยสามารถดู รายละเอียดได้ที่  

http://wwmms.up.ac.th 
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3. เงื่อนไขการจ าท าข้อเสนอโครงการวิจัย  

ข้อเสนอโครงการวจิัยต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

3.1 ข้อเสนอโครงการมีความสอดคล้องกับประเด็นตามข้อ 1  

3.2 งบประมาณที่เสนอขอรับการจัดสรร มีความเหมาะสมสอดคล้องกิจกรรมของโครงการและ

สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชีว้ัดตามข้อ 2 

3.3 มีระยะเวลาการด าเนินงานโครงการไม่เกิน 1 ปี และสามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา

ที่ก าหนด  

3.4 ข้อเสนอโครงการวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอโครงการวิจัยนี้ ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอ

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยอื่น (กรณีมีการต่อยอดจากงานวิจัยเดิมต้องแสดง

ขอบเขตการด าเนินงานระหว่างงานเดิม และงานใหม่) 

3.5 ต้องไม่เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนซ้ าซ้อนหรือมีการด าเนินการวิจัยมาแล้ว หากตรวจพบทางกอง

บริหารงานวิจัย ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัย และอาจเรียกเงินทุนวิจัยคืน 

3.6 เป็นโครงการที่มีเป้าหมายชัดเจน และสอดคล้องกับความมุ่งหมายของการให้ทุน ตลอดจนแสดง

ถึงศักยภาพที่น าไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์ และมีการรับรองการใชป้ระโยชน์จริงจากหน่วยงาน หรอืสังคมภายนอก 

3.7 มีรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ก าหนดอย่างครบถ้วน และผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานต้น

สังกัด หรอืคณะกรรมการวจิัยของคณะ 

3.8 กรณีที่เป็นการวิจัยที่ใช้มนุษย์หรือสัตว์ในการทดลอง ให้มีหนังสือรับรองการผ่านการพิจารณา

ของคณะกรรมการก ากับดูแลทางวิจัยในมนุษย์  หรือคณะกรรมการการก ากับดูแลการวิจัยในสัตว์ของ

หนว่ยงานที่เป็นไปโดยถูกต้องตามมาตรฐานจรรยาบรรณของการวิจัย (แล้วแต่กรณี)  

3.9 กรณีที่นักวิจัยมีการด าเนินงานวิจัยโดยใช้สิ่งมีชีวิตที่ตัดต่อพันธุกรรม (GMO) ให้ปฏิบัติตาม

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนีใ้ห้อยู่ในดุลพินจิของผูใ้ห้ทุนวิจัย 

3.10 กรณีที่เป็นงานวิจัยสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืชรวมถึงเห็ด และสาหร่าย (แต่ไม่รวมถึงจุลชีพอื่น) ให้

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุม้ครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ตามวิธีการ และขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
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4. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน  

4.1 เป็นอาจารย์ประจ า และพนักงานประจ าของมหาวิทยาลัยพะเยา (ลูกจ้างช่ัวคราวไม่สามารถเป็น

หัวหนา้โครงการได้) 

4.2 ไม่เป็นผู้ถูกระงับโครงการวจิัยประเภทอุดหนุนทั่วไป อันเนื่องมาจากผู้รับทุนวิจัยละทิ้งโครงการ 

4.3 ผู้ขอรับทุนไม่เป็นหัวหน้าโครงการที่ขาดการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ หลังจากได้รับทุน

วิจัยแลว้เป็นระยะเวลามากกว่า 2 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญารับทุน 

4.4 ผู้ขอรับทุนจะต้องไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือ ฝึกอบรม ดูงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 ภาค

เรียนขึน้ไป 

4.5 ผู้ขอรับทุนมีความรู้ความสามารถ ศักยภาพ ความพร้อมด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์  

ในการวิจัยเป็นอย่างดทีี่จะด าเนนิการให้แล้วเสร็จ 

4.6 ผู้ขอรับทุนสามารถปฏิบัติงาน ควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่ ได้รับทุน รายงาน  

และน าเสนอความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน หรือตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด รวมทั้งสามารถด าเนินการวิจัยให้แล้ว

เสร็จภายในเวลาที่ก าหนดอย่างมคีุณภาพ 

4.7 ผูข้อรับทุนต้องเป็นผู้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัยอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาชื่อเสียง และส่งเสริม

เกียรติคุณวิชาชีพของตน ตามข้อบังคับมหาวิยาลัยพะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ  

พ.ศ.2553  

4.8 กรณีอยู่นอกเหนือจากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของผูบ้ริหารมหาวิทยาลัย หรอื

คณะกรรมการที่รับผดิชอบ 

 

5. เกณฑ์การพจิารณาจัดสรรทุน 

5.1 สนับสนุนโครงการวิจัยที่ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สนับสนุน 

5.2 จัดสรรตามล าดับความส าคัญของโครงการตามที่ได้แจ้งไปยังส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

5.3 มหาวิทยาลัยจะแจ้งอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยหลังจากได้รับอนุมัติกรอบวงเงิน

จากส านักงบประมาณแล้ว (คาดว่าประมาณเดือนกันยายน-ตุลาคม 2563) ดังนั้นผู้เสนอขอรับทุนควรจะ

ด าเนินการวิจัยหลังจากที่มหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการแล้ว  เนื่องจากบางโครงการอาจจะ

ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน กรณีที่มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณต่ ากว่าที่เสนอขอ 

5.4 มหาวิทยาลัยอาจจะไม่พิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนให้กับนักวิจัยที่ติดค้างการส่งผลงานการวิจัย

และตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
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6. การส่งข้อเสนอโครงการวจิัย 

6.1 ผูส้นใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มดังนี้ 

ลักษณะของข้อเสนอโครงการวิจัย แบบฟอร์มโครงการวิจัย 

แผนบูรณการวิจัยและนวัตกรรม 

จะต้องมีชุดโครงการวิจัย หรือโครงการวิจัยเดี่ยวภายใต้แผน

บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ 

แบบฟอร์มแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 

(Integrated research program) 

ชุดโครงการวิจัย  

จะต้องประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อยตั้งแต่ 2 โครงการขึ้นไป 

และมีประเด็นความสอดคล้องกันทั้งชุดโครงการ 

แ บ บ ฟ อ ร์ ม แ บ บ เ ส น อ ชุ ด โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย  

(research program) 

โครงการวิจัยภายใต้แผนและชุดโครงการ 

 

แบบฟอร์มโครงการวิจัย (research project) และ

แบบเสนอหัวข้อการวจิัยส าหรับขอรับทุน (ผด.-1) 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://wwmms.up.ac.th โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขในการส่ง

ข้อเสนอโครงการวิจัยดังนี้ 

6.2 จัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยที่เป็นภาษาไทยตาม แบบฟอร์มโครงการวิจัย และแบบเสนอหัวข้อ

การวิจัยส าหรับขอรับทุน (ผด.-1) ที่พิมพ์จากระบบ UPRM เท่านั้น โดยต้องมีรายละเอียดครบถ้วนทุกข้อ  

6.3 การอ้างอิงเอกสาร ให้จัดท าตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด (รูปแบบวารสารนเรศวร พะเยา 

หรอืวารสารมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา) 

6.4 ส่งต้นฉบับข้อเสนอโครงการวิจัย จ านวน 4 ชุด และกรอกข้อมูลลงในระบบ UPRM โดยใช้  font  

TH Niramit AS ตัวหนังสือขนาด 16 

6.5 ลงทะเบียนการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่  http://nrms.go.th พร้อมแนบไฟล์โครงการวิจัย   

(ตามประกาศการแจ้งการเปิด-ปิดระบบลงทะเบียนจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช .) หากพ้นก าหนด

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะไม่รับพิจารณา 

6.6 รายละเอียดข้อเสนอโครงการวจิัยและไฟล์แนบต้องมีลายมือชื่อของหัวหน้าโครงการวิจัย 

6.7 กรณีที่พบว่าข้อเสนอโครงการวิจัยที่น าส่งมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข และน าส่งเกิน

ก าหนดระยะเวลามหาวิทยาลัยขอปฏิเสธที่จะน าโครงการวิจัยเข้าพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งข้อเสนอ

โครงการวิจัยดังกล่าวคืน โดยจะด าเนินการท าลายเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าวทันที  

6.8 กรณีข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนเข้าสู่กระบวนการพิจารณา มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์

ในการไม่ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าวคืน โดยอาจจะด าเนินการท าลายข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าวทันที 

หรอืหลังจากเสร็จสิน้การพิจารณา และประกาศรายชื่อผูไ้ด้รับทุน 
 


