
ตฌะรพทชฟิใฝืตร์

ป ระกาศคณ ะสห เวชศาสตร ์

เร ื่อง ท ุนส ่งเสร ิมน ักว ิจ ัยหน ้าใหม ่ และท ุนสน ับสน ุน เพ ื่อพ ัฒ นางานประจำส ู่งานว ิจ ัย  

คณ ะสหเวชศาสตร ์ ป ีงบประมาณ  2565

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดทิศทางการวิจัยคณะสหเวชศาสตร์ ให้สอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์การพัฒนา 
บุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2563 -  2579) กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงการ 
อุดมดีกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2563 -  2570 และยุทธศาสตร์การวิจัย 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565-2569 เพื่อส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่จัดทำข้อเสนอโครงร่างงานวิจัยที่มีคุณภาพและ 
เพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย สามารถดำเนินงานวิจัยที่มีคุณภาพและ 
สอดคล้องกันกับนโยบายการวิจัยของชาติ ตลอดจนและมีผลงานที่สามารถนำโปสู่การติพิมพ์ในระดับนานาชาติโด้ 
และคณะสหเวชศาสตร์มีความมุ่งหวังในการพัฒนาคน เพื่อพัฒนางาน ขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(learning organization) ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม คณะสหเวชศาสตร์ ในคราว 
ประชุมคร้ังท่ี 3/2564 ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 จึงมีมติให้ออกประกาศโว้ดังนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ทุนส่งเสริมนักวิจัยหน้าใหม่ และทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 
คณะสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใข้บังดับต้ังแต่วันกัดจากวันประกาศเป็นต้นโป

ข้อ 3 ในประกาศนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

“คณะ” หมายความว่า คณะสหเวชศาสตร์



นักวิจัย” หมายความว่า พนักงานของมหาวิทยาลัยพะเยาสายวิชาการ ตำแหน่ง
อาจารย์ ในลังกัดคณะฬหเวชศาสตร์

นักวิจัยหน้าใหม่” หมายความว่า พนักงานของมหาวิทยาลัยพะเยาสายวิชาการ ตำแหน่ง
อาจารย์ ในลังกัดคณะสหเวชศาสตร์ ที่ปฏิบัติงาน หรือ รายงานตัว 
กลับมาปฏิบัติงานอย่างน้อย 6 เดือน ที่ย ังโม่เคยมีผลงานตีพ ิมพ์ 
เผยแพร่ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร 
ทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 และ 
ยังโม่เคยดำเนินโครงการวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย ที่โด้รับการ 
สนับสนุนทุนวิจัยทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
และยังโม่เคยยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ข้วยศาสตราจารย์ขึ้น 
โป

งบประมาณ” หมายความว่า งบประมาณรายโต้คณะสหเวชศาสตร์

คณะกรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม” หมายความว่า คณะกรรมการที่โต้รับการแต่งตั้ง 
ตามดำสั่งคณะสหเวชศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่พ ิจารณาการเกณฑ์ 
สนับส'พนจาก งบประมาณรายโต้คณะสหเวชศาสตร์

คณะกรรมการพ ัฒนาการว ิจ ัยและวิเทศสัมพ ันธ ์ คณะสหเวชศาสตร์” หมายความว่า 
คณะกรรมการที่โต ้ร ับการแต่งตั้งตามดำสั่งคณะสหเวชศาสตร์ 
เพ ื่อทำหน ้าท ี่กำก ับด ูแล และพ ิจารณ าการสน ับสน ุนท ุนจาก 
งบประมาณรายโต้คณะสหเวชศาสตร์

ผลงานที่โต้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ” หมายความว่า บทความ 
ทางการวิชาการที่ใต้ร ับการตีพ ิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ม ีข ึ้อ 
ปรากฎในฐานข ้อม ูลสากล โต ้แก ่ ERIC, MdthSciNet, Pubmed, 
Scopus, Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI 
เท่านั้น), JSTOR และ Project Muse ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ 
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562



ผู้นิพนธ์หลัก (Corresponding author) หมายความว่า บุคคลากรลังกัดคณะสหเวชศาสตร์'ทึ่มร}อ
ปรากฏอย ู่ในรายท ี่อผ ู้ว ิจ ัย และเป ็นผ ู้ท ี่ทำหน ้าท ี่เป ็นห ัวหน ้า 
โค รงการว ิจ ัย  น ิพนธ์ ตรวจลอบต ้นฉบ ับ  ให ้คำแนะนำและ 
ประลานงานในการส่งบทความทางใชาการโปตีพิมพ์เผยแพร่ใน 
วารสารทางนิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

ผู้นิพนธ์ที่อแรก (First author) หมายความว่า บุคคลากรสังกัดคณะสหเวชศาสตร์ที่มีที่อปรากฏ
อยู่ในรายท่ีอผู้นิลัย เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในผลงานมากที่สุด และเป็นท่ีอ 
ลำดับแรกในบทความทางนิซาการที่ติพิมพ์อยู่ในวารสารทางวิชาการ 
ระดับชาติหรือนานาชาติ

ผู้นิพนธ์ร่วม (co-author) หมายความว่า บุคลากรสังกัดคณะสหเวชศาสตร์ท ี่ม ีท ี่อปรากฏ 
อยู่ในรายที่อผู้นิลัยและมิโต้เป็นผู้นิพนธ์หลัก ในบทความทางวิชาการ 
ที่ติพิมพ์อยู่ในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

“วารสารทางวิชาการในควอโทล์ 3 หรือ 4” หมายความว่า วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
ท่ีถูกลัดอยู่ในกลุ่มที่ 3 หรือ 4 ดังปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Scinnago

“วารสารทางวิชาการที่อยู่ในควอใทล์ 1 หรือ 2” หมายความว่า วารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ถูกลัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 หรือ 2 ดังปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล 
Scimago

“ค่า Impact factor” หมายความว่า ค่าคำนวณการอ้างอิงของวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติดังปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล ISI Web of Knowledge

ข้อ 4 การเสนอขอรับทุนส่งเสริมนักวิจัยหน้าใหม่ และทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนางานประจำส่งานวิลัย 
คณะสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565 ต้องมิคุณสมบัติเป็นโปตามเงื่อนโขดังต่อโปน้ี

4.1 ทุนส่งเสริมนักวิจัยหน้าใหม่

4.1.1 ต้องมิสถานภาพเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยพะเยาสายวิชาการ ตำแหน่ง
อาจารย์ ในลังกัดคณะสหเวชศาสตร์

4.1.2 ผู้ขอ,ทุนต้องปฐบัติ'งานหรือรายงานตัวกลับเข้าปฎบัติงาน โม่น้อยกว่า 6 เดือน



4.1.3 ผู้ฃอทุนต้องโม่อยู่ระหว่างการลาดิกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ

4.1.4 ผู้ขอทุนต้องโม่อยู่ระหว่างยื่นเรื่องขอตำแหน่ง หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
ต้ังแต่ระดับผู้ช่วยศาลตราจารย์ฃึ้นโป

4.1.5 ผู้ฃอทุนต้องโม่ดำรงตำแหน่งบริหารตั้งแต่ประธานหลักสูตรขึ้นโป

4.1.6 ต้องโม่อยู่ระหว่างโต้รับทุนโม่ว่าจะเป็นโครงการวิจัยเรื่องเดิม หรือเรื่องใหม่ จาก 
แหล่งทุนคณะสหเวชศาสตร์ในฐานะหัวหน้าโครงการที่โต้รับทุนตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2560-2564 เป็นจำนวนเงินสนับฬนุนรวมมากกว่า 50,000 บาทข้ึนโป

4.1.7โม่เป็นผู้ดิดค้างการส่งรายงานการวิจัยและตัวขึ้วัดงานวิจัยที่เคยโต้รับทุนอุดหนุน 
จากคณะ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560-2564

4.1.8 ผ ู้ฃอสน ับสน ุนส่งเสริมการวิจ ัยสำหรับน ักวิจ ัยหน้าใหม ่ต ้องโม ่เคยดำเน ้น 
โครงการวิจัยในฐานะหัวหน้าหรือผู้จัดการโครงการวิจัยมาก่อน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2560-2564

4.1.9 ผู้ขอรับทุนฯ จะต้องเป็นผู้ท ี่ย ังโม่เคยมีผลงานตีพ ิมพ์บทความทางวิชาการ 
ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติในฐานะของผู้นิพนธ์หลัก (Corresponding author) 
หรือผู้นิพนธ์ขึ้อแรก (First author) ต้ังแต่ปี 2560-2564 ที่มีคุณสมบัติเป็นโปตามเกณฑ์ 
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 และ ประกาศ 
ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการ พ.ศ. 2562

4.2 ทุนสนับสนุนเพ่ือพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

4.2.1 ต ้องย ื่นขอสน ับสน ุนโครงการว ิจ ัยเพ ื่อพ ัฒ นางานประจำส ู่งานว ิจ ัยของ 
มหาวิทยาลัยพะเยามาก่อน หากโม่โต้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย จึงจะ 
โต้รับการสนับสนุนจากคณะ



4.2.2 ต้องมิสถานภาพเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยพะเยาสายสนับสนุน โนลังกัด 
คณะสหเวชศาสตร์

4.2.3 หัวหน้ากลุ่มวิจัยต้องใม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยและตัวขั้วดงานวิจัยที่ 
เคยใต้รับทุนอุดหนุนจากคณะ ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2560-2564

เกณฑ์การให้ทุนสนับสนุน

5.1 ทุนส่งเสริมนักวิจัยหน้าใหม่

5.1.1 นักวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ต้องเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ 4.1

5.1.2 ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนต้องเป็นใปตามกรอบนโยบายและ 
ยุทธศาสตร์ของคณะ

5.1.3 ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนต้องระบุเบัาหมายและผลลัมฤทธี้ที่ 
สำคัญ (Objectives and Key Results: OKR) ที่สอดคล้องกันกับกรอบนโยบายของคณะ 
และสามารถบรรลุตามเบัาหมายที่กำหนดใต้ในระยะเวลาที่กำหนด

5.1.4 เป็นการวิจัยที่ดำเนินการในประเทศใทย

5.2 ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

5.2.1 นักวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ต้องเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ 4.2

5.2.2 ข้อเสนอแผนวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนให้เป็นการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 
(Routine to Research: R2R) โดยมุ่งเน ้นให้นำงานวิจ ัยใปพัฒนางานประจำของตนให้ด ีฃ ึ้น 
เป็นสำคับแรก ใม่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ

5.2.3 โจทย์วิจัยมาจากงานประจำที่ทำอยู่ เพื่อพัฒนางานประจำนั้น โดยผลลัพธ์ 
ประเมินจากผลต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการ หรือการนำผลวิจัยใปใข้ประโยชน์ สามารถข้วยลด 
ขั้นตอนการทำงาน, การบริการที่ดีขั้น, การแก้ปัญหาภาระงานท่ีทำอยู่ใต้ เป็นต้น



ข้อ 6 การให ้ท ุนส ่งเสร ิมน ักว ิจ ัยหน ้าใหม ่ และท ุนสน ับสน ุนเพ ื่อพ ัฒ นางานประจำส ู่งานว ิจ ัย 
คณะสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565 ให้เป็นโปตามเกณฑ์ ดังนี้

6.1 ทุนส่งเสริมนักวิจัยหน้าใหม่ พิจารณาให้ทุนวิจัยในจำนวนเงินสนับสนุนจำนวน 3 ทุน ทุนละ 
โม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) ระยะเวลาของของการรับทุน 12 เดือน

6.2 ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย พิจารณาให้ทุนวิจัยในจำนวนเงินสนับสนุน 
จำนวน 3 ทุน ทุนละโม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาของของการรับทุน 
12 เดือน

ข้อ 7 ขั้นตอนการขอรับทุนส่งเสริม

7.1 ผู้ประสงค์ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ยื่นแบบเสนอโครงการวิจัยตาม แบบวิจัย ว-ใด ท่ี 
งานวิจัยคณะ ภายในวันที่กำหนดในปฏิทินการดำเนินงานประจำปี จำนวน 2 ชุด (ใช้ font TH 
Niramit AS ขนาด 16 pt.)

7.2 โครงการใดที่ใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต ให้แนบตัวอย่างหรือร่างแบบ 
ด ังกล ่าวมาพร้อมก ับโครงการวิจ ัยด ้วย และหากเป ็นการวิจ ัยที่เก ี่ยวข ้องกับมนุษย์หรือ 
สัตว์ทดลอง จะต้องดำเนินการให้ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ทดลอง 
แล้วแต่กรณี

7.3 คณะกรรมการพัฒนาการวิจัยและวิเทศสัมพันร์คณะสหเวชศาสตร์ เป็นผู้พิจารณาดัดเลือก 
โครงการ และเสนอโครงการทั้งหมดแก่คณบดี โดยคณะจะทำเรื่องขออนุมัติในภาพรวมผ่าน 
กองบริหารงานวิจ ัยเพ ื่อนำเรื่องเข้าแจ้งที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ ื่อทราบ 
ตามลำดับ
7.4 เมื่อมหาวิทยาสัยพะเยาอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณรายโต้คณะแล้วให้ 
ห ัวหน ้าโครงการ ขออน ุม ัต ิดำเน ินโครงการและขออน ุม ัต ิเบ ิก เง ิน  โดยใช ้แบบฟอร์ม 
ของมหาวิทยาลัยพะเยาในระบบการบริหารงานวิจัย (UPRM) ให้เป็นโปตามประกาศของ 
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากเงินรายโต้ระดับ
คณะ พ.ศ. 2559



ข้อ 8 เอกสารประกอบการขอรับทุนส่งเสริมนักวิจัยหน้าใหม่ และสนับสนุนเพี่อพัฒนางานประจำสู่ 
งานวิจัย ประกอบด้วย

8.1 ทุนส่งเสริมนักวิจัยหน้าใหม่

8.1.1 ข้อเสนอโครงการวิจัย ตามแบบวิจัย ว-1ด

8.1.2 ประวัตินักวิจัย

8.2 ทุนสนับสนุนเพี่อพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

8.2.1 ข้อเสนอแผนการวิจัย ตามแบบวิจัยที่ย่ีนขอกับมหาวิทยาลัย

8.2.2 ประวัตินักวิจัย

ข้อ 9 ให้เบิกจำยทุนส่งเสริมนักวิจัยหน้าใหม่ และทุนเพี่อพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย จากงบประมาณ 
รายโต้คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ทั้งนี้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาการวิจัย 
และวิเทศสัมพันธ์คณะสหเวชศาสตร์ ให้ถือเป็นที่สินสุด

ประกาศ ณ รันท่ี 10 กันยายน 2564

(ผู้ซ่'วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา หมนดี)

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์


