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เกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุนหน่วยวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศ 
(Unit of Excellence ; UoE) 

 

ระดับของความเป็นเลิศ 
(Level of Excellence) 

เกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพ 
(Qualification Criteria) 

70% 

เป้าหมาย หรือ ความท้าทาย 
(Committed Target  or Challenges) 

30% 

งบประมาณสนับสนุน 
(Financial Support) 
ต่อเนื่อง อย่างน้อย 3 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premier 
League 

 
 
 
 

 

 

1. Qualification of Researcher (25%) 
- Academic background (10%) 

(คุณวุฒิทางการศึกษา) 
- PhD (10%) 
- MA, MSc (5%) 

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

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

- Funding Experiences in UP (10%) 
(ประสบการณ์การได้รับทุนวิจัยท่ี ม.พะเยา) 

- External (10%) 
- Internal (5%) 

หมายเหตุ: ค าจ ากัดความของแหล่งทุนภายนอก (External fundings) 
หรือแหล่งทุนภายใน (Internal fundings) ใช้ตามค าจ ากัดความเกณฑ์ 
การประกันคุณภาพ สกอ. 
2. Quality of Previous Publications (15%) 

(ประสบการณ์การตีพิมพ์ผลงาน ข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง) (15%)  
- No. of Papers with IF (≥ 5 papers = 15%) หรือ 
- International Publication without IF/National 

Publication TCI (≥ 10 papers = 10%) 
3. Quality of Research Proposal (30%) 

(คุณภาพของข้อเสนอโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย) 
- By External Reviewers 

 

1. เป้าหมายผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ (10%) 
- International Publication with IF or Q1-Q4  

(2 papers = 10%) หรือ 
- International Publication without IF (5 papers = 10%) หรือ 
- National Publication TCI (5 papers = 10%) หรือ 
- Proceedings (10 papers = 10%) 

2. เป้าหมายการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย (5%) 
- มีการรับรองการใช้ประโยชน์ (2 ผลงาน/รูปแบบ = 5%) 

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

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

- มีการสร้าง*นักวิจัยรุ่นใหม่ (ไม่เคยมีประวัติการเป็นหัวหน้า
โครงการมาก่อน) (2 คน = 5%)  

*หมายเหตุ 1 คนสามารถนับได้ 1 Unit 
5. เป้าหมายการผลิตบัณฑิต หรือ การบูรณาการกับการเรียนการสอน 

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

 
500,000 – 1,000,000/ ปี 
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ระดับของความเป็นเลิศ 
(Level of Excellence) 

เกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพ 
(Qualification Criteria) 

70% 

เป้าหมาย หรือ ความท้าทาย 
(Committed Target  or Challenges) 

30% 

งบประมาณสนับสนุน 
(Financial Support) 
ต่อเนื่อง อย่างน้อย 3 ปี 

 
 
 
 
 
 

Division 1 

 
1. Qualification of Researcher (25%) 

- Academic background (10%) 
(คุณวุฒิทางการศึกษา) 
- PhD (10%) 
- MA, MSc (7%) 

- Research Experiences in UP (5%) 
(ประสบการณ์การท าวิจัยท่ี ม.พะเยา) 
- Main investigator (5%) 
- Co-investigator (3%) 

- Funding Experiences in UP (10%) 
(ประสบการณ์การได้รับทุนวิจัยท่ี ม.พะเยา) 
- External (10%) 
- Internal (8%) 

หมายเหตุ: ค าจ ากัดความของแหล่งทุนภายนอก (External fundings) 
หรือแหล่งทุนภายใน (Internal fundings) ใช้ตามค าจ ากัดความเกณฑ์ 
การประกันคุณภาพ สกอ. 
2. Quality of Previous Publications (15%)    

(ประสบการณ์การตีพิมพ์ผลงาน ข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง) (15%)  
- No. of Papers  with IF (≥ 3 papers = 15%) หรือ 
- International Publication without IF/National 

Publication TCI (≥ 10 papers = 15%) 
- Proceedings (≥ 15 papers = 15%) 

3. Quality of Research Proposal (30%) 
(คุณภาพของข้อเสนอโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย) 
- By External Reviewers 

 

 
1. เป้าหมายผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ (10%) 

- International Publication with IF or Q1-Q4  
(1 papers = 10%) หรือ 

- International Publication without IF/National Publication 
TCI (3 papers = 10%) หรือ 

- Proceedings (5 papers = 10%) 
2. เป้าหมายการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย (5%) 

- มีการรับรองการใช้ประโยชน์ (2 ผลงาน/รูปแบบ = 5%) 
3. เป้าหมายการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยภายนอก (เพิ่มเติม) (5%) 

- มีการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยภายนอก เพิ่มเติม (≥  ทุนท่ี ม. พะเยา 
สนับสนุน = 5%)  

4. เป้าหมายการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (5%) 
- มีการสร้าง *นักวิจัยรุ่นใหม ่(ไม่เคยมีประวัติการเป็นหัวหน้า

โครงการมาก่อน) (2 คน = 5%)  
*หมายเหตุ 1 คนสามารถนับได้ 1 Unit 

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

 

 
≥ 300,000 – < 500,000 บาท/ ปี 
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ระดับของความเป็นเลิศ 
(Level of Excellence) 

เกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพ 
(Qualification Criteria) 

70% 

เป้าหมาย หรือ ความท้าทาย 
(Committed Target  or Challenges) 

30% 

งบประมาณสนับสนุน 
(Financial Support) 
ต่อเนื่อง อย่างน้อย 3 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Division 2 

 
1. Qualification of Researcher (25%) 

- Academic background (10%) 
(คุณวุฒิทางการศึกษา) 
- PhD (10%) 
- MA, MSc (8%) 

- Research Experiences in UP (5%) 
(ประสบการณ์การท าวิจัยท่ี ม.พะเยา) 
- Main investigator (5%) 
- Co-investigator (3%) 

- Funding Experiences in UP (10%) 
(ประสบการณ์การได้รับทุนวิจัยท่ี ม.พะเยา) 
- External (10%) 
- Internal (8%) 

หมายเหตุ: ค าจ ากัดความของแหล่งทุนภายนอก (External fundings) 
หรือแหล่งทุนภายใน (Internal fundings) ใช้ตามค าจ ากัดความเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ สกอ. 
      Quality of Previous Publications  

(ประสบการณ์การตีพิมพ์ผลงาน ข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง) (15%)  
- No. of Papers with IF (≥ 2 papers = 15%) หรือ 
- International Publication without IF/National 

Publication TCI (≥ 5 papers = 15%) 
- Proceedings (≥ 10 papers = 15%) 

2. Quality of Research Proposal (30%) 
(คุณภาพของข้อเสนอโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย) 
- By External Reviewers 

 
1. เป้าหมายผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ (10%) 

- International Publication with IF or Q1-Q4  
(1 papers = 10%) หรือ 

- International Publication without IF/National Publication 
TCI (2 papers = 10%) หรือ 

- Proceedings (3 papers = 10%) 
2. เป้าหมายการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย (5%) 

- มีการรับรองการใช้ประโยชน์ (2 ผลงาน/รูปแบบ = 5%) 
3. เป้าหมายการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยภายนอก (เพิ่มเติม) (5%) 

- มีการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยภายนอก เพิ่มเติม (≥  ทุนท่ี ม. พะเยา 
สนับสนุน = 5%)  

4. เป้าหมายการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (5%) 
- มีการสร้าง *นักวิจัยรุ่นใหม่ (ไม่เคยมีประวัติการเป็นหัวหน้า

โครงการมาก่อน) (2 คน = 5%)  
*หมายเหตุ 1 คนสามารถนับได้ 1 Unit 

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

 
 

 
 < 300,000 บาท/ ปี 
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เงื่อนไขในการสนับสนุนทุนแบบต่อเนื่อง (3 ปี) 

- ข้อเสนอโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of Excellence) จะได้รับการพิจารณาสนับสนุนทุน
ต่อเนื่อง ก็ต่อเมื่อสามารถด าเนินการบรรลุค่าเป้าหมาย หรือความท้าทาย (Committed Target of Challenges)  
ที่แต่ละโครงการครบทุกค่าเป้าหมายที่ก าหนดในแต่ละปีที่มีการสนับสนุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

รูปแบบการด าเนินการและกรอบระยะเวลา 

1. ประชุมร่วมกับนักวิจัย ช้ีแจงและตกลงร่วมกัน ในการก าหนด Level of Excellence และเง่ือนไขการประเมิน  
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 

2. นักวิจัยจัดท าแผนการจัดตั้ง UoE และโครงการวิจัยภายใต้แผนงาน (Research Project) พร้อมจัดท าประวัติและ
ผลงานของนักวิจัยหลักและทีมวิจัยตามเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพ (Qualification Criteria) และค่าเป้าหมาย 
หรือความท้าทายของโครงการ ( Committed Target or Challenges) โดยก าหนดส่งไปยังกองบริหารงานวิจัย ฯ  
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562  

3. กองบริหารงานวิจัยฯ ตั้งคณะท างานเพื่อตรวจสอบข้อมูลและประเมินผลตามเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพ 
(Qualification Criteria) เฉพาะประเด็น  1  Qualification of Researcher (25%) และ 2 Quality of Previous 
Publications รวม 40% และเป้าหมาย หรือความท้าทายของโครงการ ( Committed Target or Challenges) 
30% (ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 15 กุมภาพันธ์ 2562) 

4. กองบริหารงานวิจัยฯ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ภายใต้แผนการจัดตั้ง UoE ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกในสาขาที่เกี่ยวข้อง ประเมินในส่วนของ Quality of Research Proposal (30%) (ด าเนินการระหว่าง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 15 กุมภาพันธ์ 2562) 

5. กองบริหารงานวิจัยฯ สรุปผลการประเมินทั้งหมด จัดท าล าดับตามผลประเมินเสนอต่อผู้บริหาร/ กรรมการบริหาร
งานวิจัย เพื่อพิจารณาประกาศผล (ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562) และท าสัญญาการรับทุน (มีนาคม 2562)
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เกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of Excellence) ในส่วน
ของ Quality of Research Proposal (30%) 

เกณฑ์การประเมิน ค่าคะแนน 
1 ความเหมาะสมของช่ือโครงการ 5 
2 ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของโครงการ 5 
3 ความขัดเจนของหลักการและเหตุผล/ ที่มาของปัญหา 10 
4 ความเหมาะสมของระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ 20 
5 ความเหมาะสมของผลการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ 5 
6 ความเหมาะสมของแผนงานวิจัยที่ก าหนด 5 
7 ความเหมาะสมของงบประมาณโครงการวิจัย 5 
8 ความเหมาะสมของคณะผู้วิจัย 5 

รวม 60 
 

 


