
                                                                                      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

๑ 
 

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงค์จะสนับสนุนการท าวิจัยของอาจารย์

และบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรและหน่วยงานรูปแบบหนึ่ง ที่จะท าให้เกิด

วิทยาการใหม่ ๆ เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อน าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางการวิชาการ พัฒนาการเรียนการสอน และยกระดับงานวิจัยใหม้ีมาตรฐานสูงขึ้น

และมีระบบมากขึ้น หรอืน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชน สังคมตอ่ไป 

 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 นี ้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จงึจัดสรรงบประมาณ

เพื่อสนับสนุนและพัฒนานักวิจัย จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีแนวทางในการจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุน

การวิจัย ๔ รูปแบบ ได้แก่ ๑) วิจัยในช้ันเรียน ๒) วิจัยเฉพาะทาง ๓) กลุ่มวิจัย ๔) ทุนสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์/

นวัตกรรม/งานวิจัยจากงานประจ า (R๒R)  
 

๒. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑ เพื่อสนับสนุนให้เกิดกลุ่มวิจัยของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ๒.๒ เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและการบริหารงานโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ในด้านการพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม การบริหารงาน การสร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผ่านรูปแบบการท าวิจัย ตลอดจน

เผยแพร่องค์ความรู้ในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติ 

 ๒.๓ เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ในการท าวิจัยอันส่งผลใหก้ารท างานมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
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๒ 
 

 

๓. หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย 

๓.๑ พิจารณาจากประเด็นหลักของการวิจัยใน ๔ ข้อ ดังน้ี 

๓.๑.๑ การวิจัยเพื่อสร้างนักวิจัยและการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

โดยเชื่อมโยงการวิจัยกับพันธกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น การเรียนการสอน การบริการวิชาการ 

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ 

๓.๑.๒ การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ตามความ

เชี่ยวชาญของตนเองเพื่อสรา้งองค์ความรู้ใหม่ 

๓.๑.๓ การวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติประเทศไทย ๔.๐ 

(Thailand ๔.๐) 

๓.๑.๔ การวิจัยเพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่มวิจัยของคณาจารย์และ/หรือนักวิจัย  

เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

สู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการหรือการวิจัยสู่ระดับนานาชาติ  
 

๓.๒ กรอบงบประมาณในการจัดสรรแก่โครงการวิจัย 

ประเภทนักวิจัย ประเภทโครงการวิจัย/กลุ่มวิจัย 

บุคลากรสายวิชาการ/ 

เจา้หน้าที่นักวิทยาศาสตร์ 

๑. ทุนสนับสนุนวิจัยในช้ันเรยีน 

ไม่เกินโครงการละ ๑๐,๐๐๐ บาท  

๒.ทุนสนับสนุนการวิจัยเฉพาะทาง  

ไม่เกินโครงการละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

ทุนสนับสนุนการรวมกลุ่มวิจัย

เฉพาะทางของอาจารย์ และ/หรือ

นักวิจัย (ตั้งแต่ ๒ คน ขึ้นไป) ไม่เกิน

โครงการละ ๒๕,๐๐๐ บาท  

บุคลากรสายสนับสนุน ทุนสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/งานวิจัยจากงานประจ า (R๒R)  

ไม่เกินโครงการละ ๕,๐๐๐ บาท 

 

หมายเหตุ  

งานวิจัยในช้ันเรยีน 

๑. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้เรยีนของโรงเรียน/มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. เป็นงานวิจัยที่มุง่เน้นการแก้ไขปัญหาหรอืพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

 

งานวิจัยเฉพาะทาง 

๑. ตัวชี้วัดความส าเร็จของงานวิจัย (KPI) น าเสนอผลงานในรูปแบบบรรยายหรอืโปสเตอร์ ในงานประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ/ระดับชาติ ที่มกีารเผยแพรเ่ฉพาะ Abstract (C๑ ขึน้ไป) 
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๓ 
 

งานวิจัยกลุ่ม 

๑. จ านวนผู้ร่วมวิจัยตั้งแต่ ๒ คน ขึ้นไป 

๒. เป็นงานวิจัยที่บูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเป็นกลุ่มวิจัยที่มีความช านาญ เช่ียวชาญ 

และมีความสนใจในการศึกษาและวิจัยไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป็นการตอบโจทย์รว่มกัน 

๓. ตัวชี้วัดความส าเร็จของงานวิจัย (KPI) น าเสนอผลงานในรูปแบบบรรยายหรอืโปสเตอร์ ในงานประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ/ระดับชาติ ที่มกีารเผยแพรเ่ฉพาะ Abstract (C๑ ขึน้ไป) 

 

ยุทธศาสตรข์องโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

     ยุทธศาสตรท์ี่ ๓. การวิจัย นวัตกรรมและบริการสังคม 

           กลยุทธ์ ที่ ๓.๑ พัฒนาและส่งเสริม บุคลากรและนักเรียน ให้มีศักยภาพในการท าวิจัย

และนวัตกรรม สามารถน าเสนอได้ในระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ 

 

๓.๓ เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอการวิจัย 

๓.๓.๑ ต้องเป็นโครงการวิจัยที่มีประเด็นวิจัยตามกรอบการวิจัยที่โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดไว้ตามข้อ ๓.๑ 

๓.๓.๒ มีระยะเวลาการด าเนินงานโครงการไม่เกิน ๑ ปี และสามารถด าเนินการแล้ว

เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

๓.๓.๓ งบประมาณที่เสนอขอรับการสนับสนุนส าหรับโครงการในแต่ละโครงการ 

สามารถมีค่าตอบแทนคณะผู้วจิัย ไม่เกิน ๑๐% และสามารถเบิกได้ในงวดสุดท้าย 

๓.๓.๔ โครงการวิจัยที่เสนอขอ ต้องไม่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของการได้มาซึ่งปริญญา

นิพนธ์หรอืวิทยานิพนธ์ของนักวิจัย 

๓.๓.๕ ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอการวิจัยนี้ ต้องไม่อยู่ 

ในข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยอื่น หรือไม่ซ้ าซ้อนกับงานวิจัย  

ที่ด าเนินการมาแล้ว หากตรวจพบ ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก

การสนับสนุนทุนวิจัยและเรียกเงินทุนวิจัยคืนทั้งหมด 

๓.๓.๖ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายชัดเจน และสอดคล้องกับความมุ่งหมายของ 

การให้ทุน ตลอดจนแสดงถึงศักยภาพที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริง 

จากหน่วยงานหรอืสังคมภายนอก 

๓.๓.๗ มีรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ก าหนดอย่างครบถ้วน และผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในการ

พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับทิศทางนโยบายของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
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๔ 
 

๓.๓.๘ ระบุกิตติกรรมประกาศ เป็นข้อความขอบคุณหน่วยงานที่สนับสนุนงานวิจัย 

ได้แก่  “ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖6  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา “This work was supported by Demonstration School University  

of Phayao (Grant Number)” 

๓.๓.๙ กรณีที่เป็นการวิจัยที่ใช้มนุษย์หรือสัตว์ในการทดลอง ให้มีหนังสือรับรอง 

การผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการก ากับดูแลทางวิจัยในมนุษย์หรอืคณะกรรมการการก ากับดูแล

การวิจัยในสัตว์ของหน่วยงานที่เป็นไปโดยถูกต้องตามมาตรฐานจรรยาบรรณของการวิจัย (แล้วแต่กรณี) 

และในกรณีที่นักวิจัยมีการด าเนินงานวิจัยโดยใช้สิ่งมีชีวิตที่ตัดต่อพันธุกรรม (GMO) ให้ปฏิบัติตาม

ระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งนีใ้ห้อยู่ในดุลพินจิของผูใ้ห้ทุนวิจัย 

 

๔. คุณสมบัติผู้ขอรับทุน 

๔.๑ บุคลากรสายวิชาการ/ เจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ 

๔.๑.๑ เป็นบุคลากรสายวิชาการ/ เจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา 

๔.๑.๒ ผูข้อรับทุนสามารถเป็นหัวหนา้กลุ่มวจิัย ได้ไม่เกิน ๑ โครงการวิจัย 

๔.๑.๓  ผู้ขอรับทุนจะต้องไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือฝึกอบรม ดูงาน 

เป็นระยะเวลาตัง้แต่ ๑ ภาคเรียนขึ้นไป 

๔.๑.๔ ผู้ขอรับทุนมีความรู้ความสามารถ ศักยภาพ ความพร้อมด้านวุฒิการศึกษา 

ประสบการณใ์นการวิจัยเป็นอย่างดทีี่จะด าเนนิการให้แล้วเสร็จ 

๔.๑.๕ ผู้ขอรับทุนสามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลา 

ที่ได้รับทุน รวมทั้งสามารถด าเนินการวิจัยให้แลว้เสร็จภายในเวลาที่ก าหนดอย่างมคีุณภาพ 

๔.๑.๖ ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัยอย่างเคร่งครัด

เพื่อรักษาชื่อเสียงและสง่เสริมเกียรตคิุณวิชาชีพของตน 

๔.๑.๒ กรณีอยู่นอกเหนือจากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ ในดุลยพินิจ 

ของคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย  

หมายเหตุ  โครงการวิจัยประเภทกลุ่มวจิัย ผูข้อรับทุนสามารถเป็นหัวหนา้กลุ่มวจิัยได้ 

ไม่เกิน ๑ กลุ่มวจิัย และต้องมีสมาชิกภายในกลุ่ม จ านวน ๒ คนขึน้ไป  
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๕ 
 

๔.๒ บุคลากรสายสนับสนุน 

๔.๒.๑ เป็นบุคลากรสายสนับสนุนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

๔.๒.๒ ผูข้อรับทุนสามารถเป็นหัวหนา้โครงการวิจัย ได้ไม่เกิน ๑ โครงการวิจัย 

๔.๒.๓ ผู้ขอรับทุนจะต้องไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือฝึกอบรม ดูงานเป็น

ระยะเวลาตัง้แต ่๑ ภาคเรียนขึ้นไป 

๔.๒.๔ ผู้ขอรับทุนมีความรู้ความสามารถ ศักยภาพ ความพร้อมด้านวุฒิการศึกษา 

ประสบการณใ์นการวิจัยเป็นอย่างดทีี่จะด าเนนิการให้แล้วเสร็จ 

๔.๒.๕ ผู้ขอรับทุนสามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลา 

ที่ได้รับทุน รวมทั้งสามารถด าเนินการวิจัยให้แลว้เสร็จภายในเวลาที่ก าหนดอย่างมคีุณภาพ 

๔.๒.๖ ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัยอย่าเคร่งครัด 

เพื่อรักษาชื่อเสียงและสง่เสริมเกียรติคุณวิชาชีพของตน 

๔.๒.๗ กรณีอยู่นอกเหนือจากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ ในดุลยพินิจ 

ของคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 

 

๕. ขั้นตอนการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของข้อเสนอโครงการวิจัย 

๕.๑ คณะกรรมการวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 

และพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามหลักเกณฑท์ี่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาก าหนด 

๕.๒ คณะกรรมการวิจัย จัดเรียงล าดับความส าคัญของข้อเสนอโครงการวิจัยตาม 

ผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

๕.๓ คณะกรรมการวจิัย ส่งข้อแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิให้นักวิจัยด าเนินการแก้ไข  

๕.๔ คณะกรรมการวจิัย ประกาศผลพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 

 

๖. การส่งข้อเสนอการวิจัย 

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอการวิจัยตามแบบเสนอแผนงานวิจัย โดยสามารถ 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.satit.up.ac.th โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขในการส่งข้อเสนอ

โครงการวิจัยดังนี ้

๖.๑ จัดท าข้อเสนอการวิจัยที่เป็นภาษาไทยตามแบบเสนอโครงการวิจัยหรือกลุ่มวิจัย 

โดยมีรายละเอียดครบถ้วนทุกข้อ 

๖.๒ ส่งต้นฉบับแบบข้อเสนอโครงการวิจัยและแบบเสนอหัวข้อการวิจัย จ านวนอย่างละ 

๒ ชุด และส่งไฟล์ต้นฉบับในรูปแบบ MS Word และ PDF มายัง นางสาวสายธาร ดวงจิต ไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ saitan.do@up.ac.th โดยใช้ฟอนต ์TH Niramit AS ตัวหนังสือขนาด ๑๖ 
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๖ 
 

๖.๓ ต้องมีหนังสือน าส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยรายละเอียดตามแบบฟอร์ม 

ที่ก าหนดอย่างครบถ้วน ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับทิศทางการวิจัย  

ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

๖.๔  รายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยและไฟล์แนบจะต้องมีลายมือชื่อของหัวหน้า

โครงการวิจัย 

๖.๕ หากพบว่าข้อเสนอโครงการวิจัยที่น าส่งมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข 

และน าส่งเกินก าหนดระยะเวลา ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งข้อเสนอ 

การวิจัยดังกล่าวคืน โดยจะด าเนินการท าลายข้อเสนอการวิจัยดังกล่าวทันที  

๖.๖ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ส่งข้อเสนอการวิจัย

ดังกล่าวคืน โดยจะด าเนินการท าลายข้อเสนอการวิจัยดังกล่าวทันที หลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาและ

ประกาศรายชื่อผูไ้ด้รับทุนอุดหนุน  

 

๗.  ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้รักษาการตามประกาศน้ี กรณีที่  

มีปัญหาการตีความตามประกาศน้ีให้ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตเป็นผู้วิ นิจฉัยชี้ขาด  

และค าวินิจฉัยชี้ขาดนั้นให้ถือเป็นท่ีสุด 
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๗ 
 

ปฏิทินการด าเนินงานส าหรับการจัดท าข้อเสนอวิจัย 

โครงการวิจัยงบประมาณรายได้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา 

๑. ประชาสัมพันธ์ บัดนี ้- ๓0 พ.ย. ๒๕๖5 

๒. นักวิจัยส่งขอ้เสนอการวิจัย ๒ ชุด ให้แก่โรงเรยีน

สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์  

๑๕ - 30 พ.ย. ๒๕๖5 

๓. แตง่ตัง้คณะกรรมการวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

ข้อเสนอโครงการวิจัย 

1 – 15 ธ.ค. ๒๕๖5 

๔. คณะกรรมการวิจัยและผูท้รงคุณวุฒิพิจารณา

ข้อเสนอโครงการวิจัยและงบประมาณ  

16 – 23 ธ.ค. ๒๕๖5 

๕. นักวิจัยแก้ไขข้อเสนอการวิจัยตามค าแนะน าของ

ผูท้รงคุณวุฒิ  

24 – 30 ธ.ค. ๒๕๖5 

๖. ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย  3 – 5 ม.ค. 2566 

๗. รายงานมหาวิทยาลัย เรื่องการจัดสรรทุนวิจัยส าหรับ

บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ประชุม กบห. เดือนมกราคม 

๘. ท าสัญญารับทุนสนับสนุนโครงการวจิัย เดือนกุมภาพันธ์ 2566 

๙. นักวิจัยด าเนินโครงการวิจัยตามแผนงานของ

โครงการวิจัย  

๑ ก.พ. ๒๕๖6-๓๑ ม.ค. ๒๕๖7 

ข้อมูล ณ วันท่ี 16 พฤศจิกายน ๒๕๖5 

 

หมายเหตุ: ปฏทิินอาจจะมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 


