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UoE Proposal-Premier Leaque 

-ตัวอย่าง- 
ข้อเสนอโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศ (Unit of Excellence)  

ด้าน …เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์.... 
 
ส่วนที่ : 1  หน้าสรุปโครงการ (Executive summary) 
ชื่อโครงการ โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of Excellence)  
ด้าน...เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์..... 
คณะนักวิจัย  

หัวหน้าโครงการ .. ผศ.ดร. เทคโนดี มีชัย...       คณะ..วิทยาศาสตร์การแพทย์... 
  ผู้ร่วมโครงการ  1. .นพ. รักษาดี มีสุข...  คณะ...แพทยศาสตร์.. 
     2. ..ดร. สหเวช เชื้อสูญ...  คณะ....สหเวชศาสตร์.... 
     3. ...ผศ.ดร. ยาดี มีครบ....... คณะ...เภสัชศาสตร์....... 
     4. ...อ. วิทยะ สอนดี......  คณะ...วิทยาศาสตร์..... 
     5. ..ดร. จุลชวีี เชื้อดี....  คณะ...วิทยาศาสตร์การแพทย์.... 

หมายเหตุ: นักวิจัยในโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
หน่วยงานต้นสังกัด  คณะ.วิทยาศาสตร์การแพทย์..... มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
ความส าคัญของโครงการ 
 

.....ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์นั้นมีความก้าวหน้าอย่างมาก  การพัฒนาศักยภาพและ 
ขีดความสามารถของบุคลากรด้านนี้จึงมีความส าคัญ เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของนักวิจัยไทยในการศึกษา  
หรือคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ทางการแพทย์ เพ่ือมายกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย  รวมทั้งยกระดับการวิจัยไทย  
ในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ ยา อาหารเสริม หรือชุดตรวจวินิจฉัย ด้วยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ และพันธุวิศวกรรม  
ดังนั้น ตามกรอบนโยบายและแผนกลยุทธ์ การบริหารงานมหาวิทยาลัยพะเยาที่มุ่งพัฒนาความเข้มแข็งและ 
ขีดความสามารถในการวิจัยของบุคลากร มีมาตราการและแผนการด าเนินงานในการที่จะจัดตั้งหน่วยความเป็น  
เลิศด้านการวิจัยขึ้น โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of Excellence) ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทาง
การแพทย์ จึงเป็นอีกกลไกหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยที่มีความรู้ ความสามารถและความสนใจ 
การศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ มีการท างานร่วมกัน เพ่ือสร้างผลงาน และผลักดันผลงานให้
เป็นที่ยอมรับทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ และมีการใช้ประโยชน์ผลงานอย่างเป็นรูปธรรม……  

  
เป้าหมาย 
 

หน่วยวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศ (Unit of Excellence) ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ มีเป้าหมายที่จะ
สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สร้างองค์ความรู้ ใหม่จากการวิจัย  โดยจะสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต 
ผลิตผลงานวิจัยที่ได้มาตรฐาน ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ อีกทั้งพัฒนาการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพ่ือผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับประเทศ 
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วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือจัดตั้งหน่วยวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศ (Unit of Excellence) ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์เพ่ือ
เป็นศูนย์กลางของนักวิจัยในมหาวิทยาพะเยาที่จะร่วมมือกันสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักวิจัย และส่งเสริมกระบวนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยในทุกระดับ  
3. เพ่ือผลิตผลงานวิจัยในการพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ และผลักดันสู่

การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
4. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อันจะน ามาซึ่งการ

พัฒนาโครงการงานวิจัยที่มีคุณภาพ  
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. สามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและน าไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารทั้งในระดับชาติ  
และนานาชาติ 

2. สามารถน าผลงานวิจัยไปน าเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติได้ 
3. สามารถสร้างสรรค์โครงการวิจัยที่สามารถน าไปเสนอของบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกได้

สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและบูรณาการงานวิจัยจากสหสาขาวิชาทั้งภายในมหา
วิทยาลัยพะเยาและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยได้  

4. สามารถสนับสนุนการผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ และมีความรู้ด้าน
การวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ 

5. สามารถสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่จากงานวิจัย ซึ่งสามารถพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็น
รูปธรรม 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

 ระยะเวลาการด าเนินงาน 3 ปี 
 
งบประมาณ 
 

11.  งบประมาณ (ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี) 
 

รายการ 2562 2563 2564 
1. หมวดค่าบริหารจัดการหน่วย (10%) 50,000 50,000 50,000 
2. หมวดค่าพัฒนาผลงานวิจัย (90%) 450,000 450,000 450,000 
รวม  500,000 500,000 500,000 
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เป้าหมายผลงานที่วางไว้ (Committed Targets/Outputs) 
 

ประเภทของค่าเป้าหมาย เป้าหมายที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
(Premier League) 

เป้าหมายที่
โครงการก าหนด 
(Premier League) 

เป้าหมายที่
โครงการท าได้จริง 
(Premier League) 

1. ผลงานตีพิมพ์/
เผยแพร่ 

1.1 ผลงานตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติ (ISI/Scopus: 
Impact factor หรือ 
Q1-Q4) 

2 ผลงาน (2 papers)   

1.2 ผลงานตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติ ที่ไม่มีค่า 
Impact factor หรือไม่
อยู่ในฐานข้อมูล 
ISI/Scopus 

5 ผลงาน (5 papers)   

1.3 ผลงานตีพิมพ์
ระดับชาติ (TCI กลุ่ม 1 
และ 2) 

5 ผลงาน (5 papers)   

1.4 ผลงานตีพิมพ์/
เผยแพร่ในรูปแบบ 
Proceedings 

10 ผลงาน (10 
papers) 

  

2. การใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัย 

2.1 มีการรับรองการใช้
ประโยชน์ผลงานวิจัย 

2 ผลงาน/รูปแบบ   

3. การแสวงหาแหล่ง
ทุนวิจัยภายนอก 
(เพ่ิมเติม) 

3.1 มีการแสวงหาแหล่ง
ทุนวิจัยภายนอก 
(เพ่ิมเติมจาก ทุนวิจัย 
UoE) 

1 ทุน   

4. การสร้างนักวิจัยรุ่น
ใหม่ (ไม่เคยเป็นหัวหน้า
โครงการวิจัยมาก่อน) 

4.1 มีสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 
(ไม่เคยเป็นหัวหน้า
โครงการวิจัยมาก่อน) 

2 คน   

5. การสนับสนุนการ
ผลิตบัณฑิต หรือ
การบูรณาการกับการ
เรียนการสอน 

5.1 มีส่วนร่วมในการผลิต
บัณฑิต หรือการบูรณา
การกับการเรียนการสอน 

1 คน/1 รายวิชา   

 
ส่วนที่ : 2  ข้อเสนอโครงการวิจัย  
 ประกอบด้วย ..2.. โครงการ ได้แก่ 

1. ชื่อโครงการ  โครงการ…………………………………………………… 
(รายละเอียดตามเอกสารแนหมายเลข 1) 

2. ชื่อโครงการ  โครงการ…………………………………………………… 
(รายละเอียดตามเอกสารแนหมายเลข 2) 
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ส่วนที่ : 3  ประวัตินักวิจัย 
 

3.1 หัวหน้าโครงการ : …ผศ.ดร.เทคโนดี มีชัย... 
1. คุณวุฒิการการศึกษา ระดับปริญญาตรี: …วทบ. เทคนิคการแพทย์ ม. เชียงใหม่… 

ระดับปริญญาโท: ..วทม. กายวิภาคศาสตร์ ม. เชียงใหม่…… 
ระดับปริญญาเอก: …ปรด. กายวิภาคศาสตร์ ม. เชียงใหม่… 

2. ประสบการณ์การท าวิจัยที่ 
ม. พะเยา (3 ปีย้อนหลัง) 

2.1 เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย จ านวน ..2.. โครงการ ได้แก่ 
- โครงการ A........................................................ 
- โครงการ B........................................................ 
2.2 เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย จ านวน ..3.. โครงการ ได้แก่ 
- โครงการ C........................................................ 
- โครงการ D........................................................ 
- โครงการ E........................................................ 

3. ประสบการณ์การได้รับทุน
วิจัยท่ี ม. พะเยา (3 ปีย้อนหลัง) 

3.1 เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย จ านวน ..2.. โครงการ ได้แก่ 
- โครงการ A....................        แหล่งทุน ....งบรายได้ ม. พะเยา....... 
- โครงการ B....................        แหล่งทุน ....งบประมาณแผ่นดิน ม. พะเยา....... 
3.2 เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย จ านวน ..3.. โครงการ ได้แก่ 
- โครงการ C....................        แหล่งทุน ....งบประมาณแผ่นดิน ม. พะเยา....... 
- โครงการ D....................        แหล่งทุน ....สกว........ 
- โครงการ E....................        แหล่งทุน ....สวทช........ 

4. ผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่  
    (3 ปี ย้อนหลัง) 

4.1 ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ( ISI/Scopus: Impact factor หรือ Q1-Q4) 
จ านวน 2 ผลงาน ได้แก่ 
- GABAergic Alterations in the Rat Testis after Methamphetamine Exposure. 
Kaewman P, Nudmamud-Thanoi S, Meechai T*. 
Int J Med Sci. 2018 Aug 10;15(12):1349-1354. doi: 10.7150/ijms.27609. 
eCollection 2018. 
Q1/IF = 2.336 
- Changes in glutamate/NMDA receptor subunit 1 expression in rat 
brain after acute and subacute exposure to methamphetamine. 
Kerdsan W, Meechai T, Nudmamud-Thanoi S. 
J Biomed Biotechnol. 2009;2009:329631. doi: 10.1155/2009/329631. 
Epub 2009 May 26. 
Q2/IF = 1.253 
4.2 ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ที่ไม่มีค่า Impact factor หรือไม่อยู่ในฐานข้อมูล 
ISI/Scopus จ านวน.............. ผลงาน ได้แก่ 
................................................................................................................................... 
4.3 ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ (TCI กลุ่ม 1 และ 2) จ านวน.......... ผลงาน ได้แก่ 
................................................................................................................................... 
4.4 ผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ในรูปแบบ Proceedings จ านวน............ ผลงาน ได้แก่ 
................................................................................................................................... 
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3.2 ผู้ร่วมโครงการ : …นพ.รักษาดี มีสุข... 
 

1. คุณวุฒิการการศึกษา ระดับปริญญาตรี: ……………………………… 
ระดับปริญญาโท: ……………………………… 
ระดับปริญญาเอก: ……………………………… 

2. ประสบการณ์การท าวิจัย
ที่ ม. พะเยา 
(3 ปีย้อนหลัง) 

2.1 เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย จ านวน ............ โครงการ ได้แก่ 
- โครงการ ........................................................ 
- โครงการ ........................................................ 
2.2 เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย จ านวน ........ โครงการ ได้แก่ 
- โครงการ ........................................................ 
- โครงการ ........................................................ 
- โครงการ ........................................................ 

3. ประสบการณ์การได้รับ
ทุนวิจัยที่ ม. พะเยา 
(3 ปีย้อนหลัง) 

3.1 เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย จ านวน .......... โครงการ ได้แก่ 
- โครงการ.................... แหล่งทุน .................... 
- โครงการ.................... แหล่งทุน .................... 
3.2 เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย จ านวน ............ โครงการ ได้แก่ 
- โครงการ.................... แหล่งทุน .................... 
- โครงการ.................... แหล่งทุน .................... 
- โครงการ.................... แหล่งทุน .................... 

4. ผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่  
(3 ปี ย้อนหลัง) 

4.1 ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ( ISI/Scopus: Impact factor หรือ Q1-Q4) 
จ านวน ....... ผลงาน ได้แก่ 
...................................................................................................................................  
................................................................................................................................... 
4.2 ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ที่ไม่มีค่า Impact factor หรือไม่อยู่ในฐานข้อมูล 
ISI/Scopus จ านวน ....... ผลงาน ได้แก่ 
..................................................................................................................................  
................................................................................................................................... 
4.3 ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ (TCI กลุ่ม 1 และ 2) จ านวน ....... ผลงาน ได้แก่ 
..................................................................................................................................  
................................................................................................................................... 
4.4 ผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ในรูปแบบ Proceedings จ านวน ....... ผลงาน ได้แก่ 
..................................................................................................................................  
................................................................................................................................... 
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3.3 ผู้ร่วมโครงการ : …ดร.สหเวช เชื้อสูญ... 
 

1. คุณวุฒิการการศึกษา ระดับปริญญาตรี: ……………………………… 
ระดับปริญญาโท: ……………………………… 
ระดับปริญญาเอก: ……………………………… 

2. ประสบการณ์การท าวิจัยที่ 
ม. พะเยา 
(3 ปีย้อนหลัง) 

2.1 เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย จ านวน ............ โครงการ ได้แก่ 
- โครงการ ........................................................ 
- โครงการ ........................................................ 
2.2 เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย จ านวน ........ โครงการ ได้แก่ 
- โครงการ ........................................................ 
- โครงการ ........................................................ 
- โครงการ ........................................................ 

3. ประสบการณ์การได้รับทุน
วิจัยท่ี ม. พะเยา 
(3 ปีย้อนหลัง) 

3.1 เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย จ านวน .......... โครงการ ได้แก่ 
- โครงการ.................... แหล่งทุน .................... 
- โครงการ.................... แหล่งทุน .................... 
3.2 เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย จ านวน ............ โครงการ ได้แก่ 
- โครงการ.................... แหล่งทุน .................... 
- โครงการ.................... แหล่งทุน .................... 
- โครงการ.................... แหล่งทุน .................... 

4. ผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่  
(3 ปี ย้อนหลัง) 

4.1 ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ( ISI/Scopus: Impact factor หรือ Q1-Q4) 
จ านวน ....... ผลงาน ได้แก่ 
...................................................................................................................................  
................................................................................................................................... 
4.2 ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ที่ไม่มีค่า Impact factor หรือไม่อยู่ในฐานข้อมูล 
ISI/Scopus จ านวน ....... ผลงาน ได้แก่ 
..................................................................................................................................   
................................................................................................................................... 
4.3 ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ (TCI กลุ่ม 1 และ 2) จ านวน ....... ผลงาน ได้แก่ 
..................................................................................................................................  
................................................................................................................................... 
4.4 ผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ในรูปแบบ Proceedings จ านวน ....... ผลงาน ได้แก่ 
..................................................................................................................................  
................................................................................................................................... 
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3.4 ผู้ร่วมโครงการ : …ผศ.ดร.ยาดี มีครบ... 
 

1. คุณวุฒิการการศึกษา ระดับปริญญาตรี: ……………………………… 
ระดับปริญญาโท: ……………………………… 
ระดับปริญญาเอก: ……………………………… 

2. ประสบการณ์การท า
วิจัยท่ี ม. พะเยา 
(3 ปีย้อนหลัง) 

2.1 เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย จ านวน ............ โครงการ ได้แก่ 
- โครงการ ........................................................ 
- โครงการ ........................................................ 
2.2 เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย จ านวน ........ โครงการ ได้แก่ 
- โครงการ ........................................................ 
- โครงการ ........................................................ 
- โครงการ ........................................................ 

3. ประสบการณ์การได้รับ
ทุนวิจัยที่ ม. พะเยา 
(3 ปีย้อนหลัง) 

3.1 เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย จ านวน .......... โครงการ ได้แก่ 
- โครงการ.................... แหล่งทุน .................... 
- โครงการ.................... แหล่งทุน .................... 
3.2 เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย จ านวน ............ โครงการ ได้แก่ 
- โครงการ.................... แหล่งทุน .................... 
- โครงการ.................... แหล่งทุน .................... 
- โครงการ.................... แหล่งทุน .................... 

4. ผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ 
(3 ปี ย้อนหลัง) 

4.1 ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ( ISI/Scopus: Impact factor หรือ Q1-Q4) 
จ านวน ....... ผลงาน ได้แก่ 
...................................................................................................................................  
................................................................................................................................... 
4.2 ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ที่ไม่มีค่า Impact factor หรือไม่อยู่ในฐานข้อมูล 
ISI/Scopus จ านวน ....... ผลงาน ได้แก่ 
..................................................................................................................................  
................................................................................................................................... 
4.3 ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ (TCI กลุ่ม 1 และ 2) จ านวน ....... ผลงาน ได้แก่ 
..................................................................................................................................  
................................................................................................................................... 
4.4 ผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ในรูปแบบ Proceedings จ านวน ....... ผลงาน ได้แก่ 
..................................................................................................................................  
................................................................................................................................... 
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3.5 ผู้ร่วมโครงการ : …อ.วิทยะ สอนดี... 
 

1. คุณวุฒิการการศึกษา ระดับปริญญาตรี: ……………………………… 
ระดับปริญญาโท: ……………………………… 
ระดับปริญญาเอก: ……………………………… 

2. ประสบการณ์การท า
วิจัยท่ี ม. พะเยา 
(3 ปีย้อนหลัง) 

2.1 เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย จ านวน ............ โครงการ ได้แก่ 
- โครงการ ........................................................ 
- โครงการ ........................................................ 
2.2 เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย จ านวน ........ โครงการ ได้แก่ 
- โครงการ ........................................................ 
- โครงการ ........................................................ 
- โครงการ ........................................................ 

3. ประสบการณ์การได้รับ
ทุนวิจัยที่ ม. พะเยา 
(3 ปีย้อนหลัง) 

3.1 เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย จ านวน .......... โครงการ ได้แก่ 
- โครงการ.................... แหล่งทุน .................... 
- โครงการ.................... แหล่งทุน .................... 
3.2 เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย จ านวน ............ โครงการ ได้แก่ 
- โครงการ.................... แหล่งทุน .................... 
- โครงการ.................... แหล่งทุน .................... 
- โครงการ.................... แหล่งทุน .................... 

4. ผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ 
(3 ปี ย้อนหลัง) 

4.1 ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ( ISI/Scopus: Impact factor หรือ Q1-Q4) 
จ านวน ....... ผลงาน ได้แก่ 
...................................................................................................................................  
................................................................................................................................... 
4.2 ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ที่ไม่มีค่า Impact factor หรือไม่อยู่ในฐานข้อมูล 
ISI/Scopus จ านวน ....... ผลงาน ได้แก่ 
..................................................................................................................................   
................................................................................................................................... 
4.3 ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ (TCI กลุ่ม 1 และ 2) จ านวน ....... ผลงาน ได้แก่ 
..................................................................................................................................  
................................................................................................................................... 
4.4 ผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ในรูปแบบ Proceedings จ านวน ....... ผลงาน ได้แก่ 
..................................................................................................................................  
................................................................................................................................... 
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3.6 ผู้ร่วมโครงการ : …ดร.จุลชีวี เชื้อดี... 
 

1. คุณวุฒิการการศึกษา ระดับปริญญาตรี: ……………………………… 
ระดับปริญญาโท: ……………………………… 
ระดับปริญญาเอก: ……………………………… 

2. ประสบการณ์การท า
วิจัยท่ี ม. พะเยา 
(3 ปีย้อนหลัง) 

2.1 เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย จ านวน ............ โครงการ ได้แก่ 
- โครงการ ........................................................ 
- โครงการ ........................................................ 
2.2 เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย จ านวน ........ โครงการ ได้แก่ 
- โครงการ ........................................................ 
- โครงการ ........................................................ 
- โครงการ ........................................................ 

3. ประสบการณ์การได้รับ
ทุนวิจัยที่ ม. พะเยา 
(3 ปีย้อนหลัง) 

3.1 เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย จ านวน .......... โครงการ ได้แก่ 
- โครงการ.................... แหล่งทุน .................... 
- โครงการ.................... แหล่งทุน .................... 
3.2 เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย จ านวน ............ โครงการ ได้แก่ 
- โครงการ.................... แหล่งทุน .................... 
- โครงการ.................... แหล่งทุน .................... 
- โครงการ.................... แหล่งทุน .................... 

4. ผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ 
(3 ปี ย้อนหลัง) 

4.1 ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ( ISI/Scopus: Impact factor หรือ Q1-Q4) 
จ านวน ....... ผลงาน ได้แก่ 
...................................................................................................................................  
................................................................................................................................... 
4.2 ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ที่ไม่มีค่า Impact factor หรือไม่อยู่ในฐานข้อมูล 
ISI/Scopus จ านวน ....... ผลงาน ได้แก่ 
..................................................................................................................................  
................................................................................................................................... 
4.3 ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ (TCI กลุ่ม 1 และ 2) จ านวน ....... ผลงาน ได้แก่ 
..................................................................................................................................   
................................................................................................................................... 
4.4 ผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ในรูปแบบ Proceedings จ านวน ....... ผลงาน ได้แก่ 
..................................................................................................................................  
................................................................................................................................... 

 
 
 


