
 

ข้อมูล ณ วันท่ี 2 ต.ค. 63 

เกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุนหน่วยวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(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%) หรือ 
2. เป้าหมายการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย (5%) 

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

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

สนับสนุน = 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 
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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 (3%) 

- 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) (15%)  
- No. of Papers  with IF/Quartile  (≥5 papers = 30%) หรือ 
- International Publication without without IF/Quartile  

(≥ 15 papers = 30%) หรือ 
- National Publication TCI (≥ 15 papers = 30%) หรือ 
- Proceedings (≥ 30 papers = 30%) 

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

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

(≥3 papers = 20%) หรือ 
- International Publication without IF/Quartile  

(≥6 papers = 20%) หรือ 
- National Publication TCI  (≥6 papers = 20%) หรือ 
- Proceedings (≥10 papers = 20%) 

2. เป้าหมายการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย (5%) 
- มีการรับรองการใช้ประโยชน์ หรือการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์   

หรือมีการจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร (2 ผลงาน = 5%) 
3. เป้าหมายการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยภายนอก (เพิ่มเติม) (5%) 

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

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

มาก่อน) (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) 

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 (3%) 

- 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) (15%)  
- No. of Papers with IF/Quartile (≥3 papers = 15%) หรือ 
- International Publication without IF/Quartile 

 (≥ 10 papers = 30%) หรือ 
- National Publication TCI (≥ 10 papers = 30%) หรือ 
- Proceedings (≥ 15 papers = 30%) 
3. Quality of Research Proposal (15%) 

(คุณภาพของข้อเสนอโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย) 
- By External Reviewers 

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

( ≥1 papers = 20%) หรือ 
- International Publication without IF/ Quartile  

(3 papers = 20%)  หรือ 
- National Publication TCI (3 papers = 20%) หรือ 
- Proceedings ( ≥5 papers = 20%) 

2. เป้าหมายการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย (5%) 
- มีการรับรองการใช้ประโยชน์ หรือการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์   

หรือมีการจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร (2 ผลงาน = 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 


