
1 
 

 
 
 

หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2561 

(ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 ) 
 

1. เป้าหมายในการพิจารณาสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2561 ประมาณ 40,000,000 บาท 
 

2. หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย 
2.1 ต้องเป็นโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ  

ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564) 
2.2 ต้องเป็นโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
2.3 ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น 
2.4 ระบุความสอคล้องกับโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์ประเทศ 
2.5 ต้องเป็นโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  
2.6 ต้องเป็นโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา (ประเด็นต่างๆ ในข้อท่ี 3)  

** หมายเหตุ นักวิจัยสามารถดูรายละเอียดได้ที่  wwmms.up.ac.th หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่  
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา (เกตุวดี, สุดาพร, อรพรรณ) โทร.1047 

 

3. นโยบายและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา   
ประเด็นที่ 1 การวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โครงการสนับสนุนโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ในพื้นที่จังหวัด

พะเยา เพื่อเป็นการสนับสนุนแนวคิดหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด หน่ึงคณะหนึ่งอ าเภอ (เชิงพื้นที่) และหนึ่งคณะหนึ่งโมเดล (เชิงประเด็น) 
(เน้นการสร้างสุขภาวะ อาชีพ รายได้ และคุณภาพการศึกษา)  

ประเด็นที่ 2 การวิจัยที่สนับสนุนกลุ่มนักวิจัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ในศาสตร์หรือเชิงประเด็นที่เกิดจากการบูรณาการ
ศาสตร์สาขาต่าง ๆ ในลักษณะ Seed of Excellence, Unit of Excellence หรือ Center of Excellence  

ประเด็นที่ 3 โครงการพัฒนากว๊านพะเยา เรื่อง “วิถีแห่งสายน้ ากว๊านพะเยาสู่ความยั่งยืน” ประกอบไปด้วยแผนงาน
การพัฒนากว๊านพะเยา 7 แผนงาน    

แผนงานท่ี 1 แผนงานวิจัยและพัฒนาเชิงรุกให้กว๊านพะเยาสามารถเป็นแหล่งน้ าที่รักษาความสมดุลของระบบนิเวศ 
(ปริมาณน้ า) 

แผนงานท่ี 2  แผนงานวิจัยและพัฒนาเชิงรุกให้กว๊านพะเยาสามารถเป็นแหล่งน้ าที่รักษาความสมดุลของระบบนิเวศ 
(คุณภาพน้ าและระบบนิเวศ) 

แผนงานท่ี 3 การวิจัยและพัฒนาต้นแบบกิจกรรมและเส้นทางท่องเที่ยวรอบกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา 
แผนงานท่ี 4 แผนงานวิจัยเพื่อขยายผลความส าเร็จของชุมชนต้นแบบเกษตรปลอดภัย   
แผนงานท่ี 5 แผนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายสังคมและกฎหมาย 
แผนงานท่ี 6 แผนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชน 
แผนงานท่ี 7 แผนงานบริหารจัดการชุดโครงการกว๊านพะเยา  

** หมายเหตุ นักวจิัยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.kwan.up.ac.th   
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ประเด็นที่ 4 การวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิอินทรีย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการเกษตรแปลง
ใหญ่ของ อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา  

ประเด็นที่ 5 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี โดยก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 3 กรอบ คือ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กรอบการใช้
ประโยชน์ และกรอบการสร้างจิตส านึก  

ประเด็นที่ 6 การวิจัยตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของนักวิจัย  
 

4. เง่ือนไขการเสนอข้อเสนอการวิจัย  
ข้อเสนอการวิจัยต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
4.1 ต้องเป็นโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย และนโยบายและทิศทางการวิจัย 

ของมหาวิทยาลัยพะเยา ตามข้อที่ 2 และ 3 
4.2 เป็นโครงการวิจัยเดี่ยวหรือชุดโครงการได้ตามความเหมาะสม  
4.3 มีระยะเวลาการด าเนินงานโครงการไม่เกิน 1 ปี และสามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
4.4 งบประมาณที่เสนอขอรับการสนับสนุนให้ใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ 

กรณีขอเป็นโครงการเดี่ยว ให้ขอได้ไม่เกินวงเงิน 300,000 บาท/โครงการ/ปี โดยให้มีค่าตอบแทนคณะผู้วิจัย  (10%)  
ไว้ในงวดสุดท้าย 
กรณีขอเป็นชุดโครงการ ให้ขอโดยวงเงินงบประมาณในแต่ละโครงการย่อยไม่เกิน 300 ,000 บาท/โครงการ/ปี  
และงบประมาณตลอดชุดโครงการไม่เกิน 1 ,500,000 บาท โดยให้มีค่าตอบแทนคณะผู้วิจัย (10%) ไว้ในงวดสุดท้าย 
ของแต่ละโครงการย่อย 
** หมายเหตุ การเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย ให้เป็นไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการเบิก
จ่ายเงินโครงการวิจัย นักวิจัยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://wwmms.up.ac.th/ 

4.5 เป็นโครงการวิจัยที่พร้อมด าเนินการโดยไม่ต้องจัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติม  
4.6 ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอการวิจัยนี้ ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย  

จากแหล่งทุนวิจัยอ่ืน (กรณีมีการต่อยอดจากงานวิจัยเดิมต้องแสดงขอบเขตการด าเนินงานระหว่างงานเดิม และงานใหม่) 
4.7 ต้องไม่เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนซ้ าซ้อนหรือมีการด าเนินการวิจัยมาแล้ว หากตรวจพบทางกองบริหารงานวิจัย 

และประกันคุณภาพการศึกษา ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัย และเรียกเงินทุนวิจัยคืน 
4.8 มีการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ และมีแผนการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

หรือจดทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางปัญญา 
4.9 เป็นโครงการที่มีเป้าหมายชัดเจน และสอดคล้องกับความมุ่งหมายของการให้ทุน ตลอดจนแสดงถึงศักยภาพที่น าไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงาน หรือสังคมภายนอก 
4.10 มีรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ก าหนดอย่างครบถ้วน และผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือคณะกรรมการ

วิจัยของคณะ มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา  
4.11 ระบุกิตติกรรมประกาศ เป็นข้อความขอบคุณบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงานวิจัยเป็นข้อความขอบคุณ  

เช่น  ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยพะเยา 
4.12 กรณีที่เป็นการวิจัยที่ใช้มนุษย์หรือสัตว์ในการทดลอง ให้มีหนังสือรับรองการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการก ากับดูแล

ทางวิจัยในมนุษย์ หรือคณะกรรมการการก ากับดูแลการวิจัยในสัตว์ของหน่วยงานที่เป็นไปโดยถูกต้องตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณของการวิจัย (แล้วแต่กรณี)  

4.13 กรณีที่นักวิจัยมีการด าเนินงานวิจัยโดยใช้สิ่งมีชีวิตที่ตัดต่อพันธุกรรม (GMO) ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของผู้ให้ทุนวิจัย 

4.14 กรณีที่เป็นงานวิจัยสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืชรวมถึงเห็ด และสาหร่าย (แต่ไม่รวมถึงจุลชีพอื่น) ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ตามวิธีการ และขั้นตอนท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 

5. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
5.1 เป็นอาจารย์ประจ า และบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา (ลูกจ้างช่ัวคราวไม่สามารถเป็นเป็นหัวหน้าโครงการได้) 
5.2 ไม่เป็นผู้ถูกระงับโครงการวิจัยประเภทอุดหนุนท่ัวไป อันเนื่องมาจากผู้รับทุนวิจัยละทิ้งโครงการ 
5.3 ผู้ขอรับทุนสามารถเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ได้ไม่เกิน 3 โครงการ รวมงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ 
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5.4 ผู้ขอรับทุนไม่เป็นหัวหน้าโครงการที่ขาดการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ หลังจากได้รับทุนวิจัยแล้วเป็นระยะเวลา
มากกว่า 2 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญารับทุน 

5.5 ผู้ขอรับทุนจะต้องไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือ ฝึกอบรม ดูงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 ภาคเรียนข้ึนไป 
5.6 ผู้ขอรับทุนมีความรู้ความสามารถ ศักยภาพ ความพร้อมด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ในการวิจัยเป็นอย่างดี  

ที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
5.7 ผู้ขอรับทุนสามารถปฏิบัติงาน และควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน รวมทั้งสามารถด าเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จ

ภายในเวลาที่ก าหนดอย่างมีคุณภาพ 
5.8 ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัยอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาช่ือเสียง และส่งเสริมเกียรติคุณ

วิชาชีพของตน ตามข้อบังคับมหาวิยาลัยพะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ พ.ศ.2553  
5.9 กรณีอยู่นอกเหนือจากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 
 

6. ขั้นตอนการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของข้อเสนอโครงการวิจัย 
6.1 กองบริห ารงานวิจัยและประกันคุณ ภาพการศึ กษาแต่ งตั้ งคณ ะกรรมการพิ จารณ าข้อ เสนอโครงการวิจั ย  

เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และจัดเรียงล าดับความส าคัญของข้อเสนอ
โครงการวิจัยตามผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

6.2 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่ เรียงล าดับความส าคัญของโครงการแล้ว  
ให้กับส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติพิจารณา 

6.3 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เรียงล าดับความส าคัญ ของโครงการ และผ่าน 
การพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติให้กับประธานคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและส านักงบประมาณ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

 

7. การส่งข้อเสนอการวิจัย 
 ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอการวิจัยตามแบบเสนอแผนงานวิจัย (แบบฟอร์มแผนงานวิจัย) ส าหรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เป็นแผน
งานวิจัยแบบเสนอโครงการวิจัย (แบบฟอร์มโครงการวิจัย) ส าหรับข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว และแบบเสนอหัวข้อการวิจัยส าหรับขอรับ
ทุน (ผด.-1) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  http://wwmms.up.ac.th/ โดยมีรายละเอียดและเง่ือนไขในการส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัยดังนี ้

7.1 จัดท าข้อเสนอการวิจัยที่เป็นภาษาไทยกรณีเป็นชุดโครงการให้ใช้ แบบฟอร์มแผนงานวิจัย กรณีโครงการย่อยภายใต้ชุด
โครงการให้ใช้ แบบฟอร์มโครงการวิจัย และกรณีเป็นโครงการวิจัยเดี่ยวให้ใช้ แบบฟอร์มโครงการวิจัย และแบบเสนอ
หัวข้อการวิจัยส าหรับขอรับทุน (ผด.-1) ที่พิมพ์จากระบบ UPRM  เท่านั้น โดยมีรายละเอียดครบถ้วนทุกข้อ ทั้งนี้ให้นักวิจัย
แนบงานวิจัยท่ีใช้อ้างอิงในระดับนานาชาติที่เป็น original paper แบบ full paper จ านวน 3 paper   

7.2 การอ้างอิงเอกสาร ให้จัดท าตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด (รูปแบบวารสารนเรศวร พะเยา หรือวารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา) 

7.3 ส่งต้นฉบับข้อเสนอการวิจัย จ านวน 4 ชุด และกรอกข้อมูลลงในระบบ UPRM โดยใช้  font TH Sarabun PSK ตัวหนังสือ
ขนาด 16 ภายในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 กรณีโครงการวิจัยภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต้องส่ง ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 30 มิถุนายน 2559 

7.4 ลงทะเบียนการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่ http://nrms.go.th/ พร้อมแนบไฟล์โครงการวิจัย  (ตามประกาศการแจ้ง 
การเปิด-ปิดระบบลงทะเบียนจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) หากพ้นก าหนดส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ จะไม่รับพิจารณา 

7.5 รายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยและไฟล์แนบต้องมีลายมือช่ือของหัวหน้าข้อเสนอโครงการวิจัย 
7.6 หากพบว่าข้อเสนอโครงการวิจัยทีน่ าส่งมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข และน าส่งเกินก าหนดระยะเวลาทางกองบริหาร

งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งข้อเสนอการวิจัยดังกล่าวคืน โดยจะด าเนินการท าลายข้อเสนอ 
การวิจัยดังกล่าวทันท ี 

7.7 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ส่งข้อเสนอการวิจัยดังกล่าวคืน โดยจะด าเนินการ
ท าลายข้อเสนอการวิจัยดังกล่าวทันที หลังจากเสร็จสิ้นการพิจาณา และประกาศรายช่ือผู้ได้รับทุนอุดหนุน  

 

 


