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กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา 
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย  

“โครงการพัฒนาหน่วยความเป็นเลิศ (Unit of Excellence :UoE)” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ระดับ Premier League 

........................................................... 
 

1. รูปแบบของโครงการพัฒนาหน่วยความเป็นเลิศ (UoE) 
1.1 มีความชัดเจนในประเด็นความเป็นเลิศ 
1.2 มีหัวหน้าหน่วย (Leader) ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์คุณภาพ 
1.3 มีทีมวิจัยที่หลากหลายสามารถสนับสนุนการท างานวิจัยในประเด็นความเป็นเลิศ 
1.4 มีความสามารถในการผลิตผลงานวิจัยตามค่า เป้าหมาย หรือ ความท้าทาย (Committed Target or 

Challenges) 
 
2. เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอการวิจัย  

ข้อเสนอการวิจัยต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
2.1 มีระยะเวลาการด าเนินงานโครงการไม่เกิน 1 ปี และสามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
2.2 งบประมาณที่เสนอขอรับการสนับสนุนวงเงินตั้งแต่ 500,000 - 1,000,000 บาท/โครงการ/ปี  การก าหนด

รายละเอียดงบประมาณโครงการวิจัยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย พ.ศ. 2562 

2.3 เป็นโครงการวิจัยที่พร้อมด าเนินการ  
2.4 ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอการวิจัยนี้ ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน

การวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยอ่ืน (กรณีมีการต่อยอดจากงานวิจัยเดิมต้องแสดงขอบเขตการด าเนินงานระหว่าง
งานเดิม และงานใหม่) 

2.5 ต้องไม่เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนซ้ าซ้อนหรือมีการด าเนินการวิจัยมาแล้ว หากตรวจพบทางกองบริหาร
งานวิจัยขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัย และเรียกเงินทุนวิจัยคืน 

2.6 มีการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ และมีแผนการน าเสนอผลงานวิจัยตามค่าเป้าหมาย หรือ ความท้าทาย 
(Committed Target or Challenges) ทีก่ าหนด 

2.7 เป็นโครงการที่มีเป้าหมายชัดเจน และสอดคล้องกับความมุ่งหมายของการให้ทุน ตลอดจนแสดงถึงศักยภาพ
ที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงาน หรือสังคมภายนอก 

2.8 มีรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ก าหนดอย่างครบถ้วน และผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือ
คณะกรรมการวิจัยของคณะ มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา  
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3. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
3.1 เป็นพนักงานสายวิชาการที่มีภาระงานด้านการวิจัย 
3.2 ไม่เป็นผู้ถูกระงับโครงการวิจัย อันเนื่องมาจากผู้รับทุนวิจัยละทิ้งโครงการ 
3.3 ผู้ขอรับทุนจะต้องไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือ ฝึกอบรม ดูงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 ภาคเรียนขึ้นไป 
3.4 ผู้ขอรับทุนมีความรู้ความสามารถ ศักยภาพ ความพร้อมด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการวิจัยเป็นอย่าง

ดีที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
3.5 ผู้ขอรับทุนสามารถปฏิบัติงาน ควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน รายงาน และน าเสนอ

ความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน รวมทั้งสามารถด าเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดอย่างมีคุณภาพ 
3.6 ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัยอย่างเคร่งครัดเพ่ือรักษาชื่อเสียง  และส่งเสริม

เกียรติคุณวิชาชีพของตน  
3.7 กรณีอยู่นอกเหนือจากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ

โครงการ 
 

4. ช่วงเวลาเปิดรับข้อเสนอ  
ตั้งแต่บัดนี้ – 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. 

 
5. การส่งข้อเสนอการวิจัย 

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (UoE) สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ 
http://wwmms.up.ac.th/ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ นางสาวอรพรรณ พรหมธนพันธ์ โทรศัพท์  
054-466-666 ต่อ 1047 โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยดังนี้ 

5.1 จัดท าข้อเสนอโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศ (UoE) ตามแบบฟอร์ม ข้อเสนอโครงการจัดตั้ง
หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (UoE) 

5.2 จัดท าข้อเสนอส าหรับโครงการวิจัยภายใต้หน่วยตามแบบฟอร์ม เสนอโครงการวิจัย (research project)  
5.3 ส่งต้นฉบับข้อเสนอโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศ (UoE) และโครงการวิจัยภายใต้ หน่วยตาม

แบบฟอร์มที่ก าหนด และจัดส่งข้อเสนอโครงการที่ลงนามโดยผู้อ านวยการหน่วยวิจัยและหัวหน้า
โครงการวิจัยภายใต้หน่วย จ านวน 2 ชุด  ส่งมายังกองบริหารงานงานวิจัย ภายในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 
2563 เวลา 16.00 น. และส่งข้อมูลมายังอีเมลล์ : arraphun.ph@up.ac.th ทั้งนี้หากเอกสารที่น าส่งมี
รายละเอียดไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขและหากพ้นก าหนดกองบริหารงานวิจัย จะถือว่าเป็นโมฆะ 

 
6. การแจ้งผลการพิจารณา  

กองบริหารงานวิจัย จะประกาศผลการพิจารณาผ่านทางเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา 
http://wwmms.up.ac.th และแจ้งไปยังอีเมลล์ผู้เสนอขอรับทุน 

mailto:arraphun.ph@up.ac.th


 

เกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุนหน่วยวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(Unit of Excellence : UoE) 

 

ระดับของความเป็นเลิศ 
(Level of Excellence) 

เกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพ 
(Qualification Criteria) 

60% 

เป้าหมาย หรือ ความท้าทาย 
(Committed Target  or Challenges) 

40% 

งบประมาณสนับสนุน 
(Financial Support) 
ต่อเนื่อง อย่างน้อย 3 ปี 
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1. Qualification of Researcher (15%) 
- Academic background (5%) 

(คุณวุฒิทางการศึกษา) 
- PhD (5%) 
- MA, MSc (3%) 

- Research Experiences in UP (5%) 
(ประสบการณ์การท าวิจัยท่ี ม.พะเยา) 

- Main investigator (5%) 
- Co-investigator (2%) 

- Funding Experiences in UP (5%) 
(ประสบการณ์การได้รับทุนวิจัยท่ี ม.พะเยา) 

- External (5%) 
- Internal (3%) 

หมายเหตุ: ค าจ ากัดความของแหล่งทุนภายนอก (External fundings) หรือแหล่งทุน
ภายใน (Internal fundings) ใช้ตามค าจ ากัดความเกณฑ์การประกันคุณภาพ สกอ. 
2. Quality of Previous Publications (30%) 

(ประสบการณ์การตีพิมพ์ผลงาน ข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง) (30%)  
- No. of Papers with IF/Quartile  (≥10 papers = 30%) หรือ 
- International Publication without IF/Quartile  

(≥ 30 papers = 30%) หรือ 
- National Publication TCI (≥ 30 papers = 30%) 

3. Quality of Research Proposal (15%) 
(คุณภาพของข้อเสนอโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย) 
- By External Reviewers 

1. เป้าหมายผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ (20%) 
- International Publication with IF/Quartile 

(≥10 papers = 20%)  
2. เป้าหมายการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย (5%) 

- มีการรับรองการใช้ประโยชน์ หรือการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์   
หรือมีการจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร (2 ผลงาน = 5%) 

3. เป้าหมายการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยภายนอก (เพิ่มเติม) (5%) 
- มีการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยภายนอก เพิ่มเติม (≥  ทุนท่ี ม. พะเยา 

สนับสน = 5%)  
4. เป้าหมายการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (5%) 

- มีการสร้าง*นักวิจัยรุ่นใหม่ (ไม่เคยมีประวัติการเป็นหัวหน้าโครงการ
มาก่อน) (2 คน = 5%)  

*หมายเหตุ 1 คนสามารถนับได้ 1 Unit 
5. เป้าหมายการผลิตบัณฑิต หรือการบูรณาการกับการเรียนการสอน 

(5%) 
- มีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา (1 คน = 5%) หรือ 
- มีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  (1 คน = 3%) หรือ 
- สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอน (1 รายวิชา = 5%) 

 
500,000 – 1,000,000/ ปี 


