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เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กันยายน 2564
ผ่านระบบ UPRM และ จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด จ านวน 4 ชุด 

ไปยังกองบริหารงานวิจัย ภายใน 15.00 น.

กรอบการเปิดรับข้อเสนอโครงการ

ทุนพัฒนาหน่วยความเป็นเลิศ 
(Unit of Excellence :UoE) 

TCI 1 1

ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยTCI 1 2
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หลักเกณฑ์การเสนอขอทุนพัฒนาหน่วยความเป็นเลิศ 
(Unit of Excellence :UoE) 

ระดับ Premier League
• งบประมาณที่เสนอขอรับการสนับสนุนวงเงินตั้งแต่ 500,001 - 1,000,000 บาท/โครงการ/ปี
• มีผลงานการตีพิมพ์ระดบันานาชาติ ≥ 10 papers

ระดับ Division 1 
• งบประมาณที่เสนอขอรับการสนับสนุนวงเงินตั้งแต่ 300,001 - 500,000 บาท/โครงการ/ปี
• มีผลงานการตีพิมพ์ระดบันานาชาติ ≥ 5 papers

ระดับ Division 2 
• งบประมาณที่เสนอขอรับการสนับสนุนวงเงินตั้งแต่ 100,000 - 300,000 บาท/โครงการ/ปี
• มีผลงานการตีพิมพ์ระดบันานาชาติ ≥ 3 papers



 

ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค.64 

เกณฑ์และเง่ือนไขการสนับสนุนหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(Unit of Excellence : UoE) 

  

ระดับของความเป็นเลิศ 

(Level of Excellence) 

เกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพ 

(Qualification Criteria) 

60% 

เป้าหมาย หรือ ความท้าทาย 

(Committed Target  or Challenges) 

40% 

งบประมาณสนับสนุน 

(Financial Support) 

ต่อเน่ืองอย่างน้อย 3 ปี 

Pr
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r 
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1. Qualification of Researcher (15%) 

- Academic background (5%)(คณุวุฒทิางการศึกษา) 

- PhD (5%) 

- MA, MSc (3%) 

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

- Main investigator (5%) 

- Co-investigator (2%) 

- Funding Experiences in UP (5%) (ประสบการณ์การได้รับทุนวจิยัที่ 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 ป ี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%) 

(คณุภาพของข้อเสนอโครงการวจิัย/แผนงานวจิัย) 

- By External Reviewers 

1. เป้าหมายผลงานตีพิมพ์/เผยแพร ่(20%) 

- International Publication with IF/Quartile 

(≥10 papers = 20%)  

2. เป้าหมายการใช้ประโยชนผ์ลงานวจิัย (5%) 

- มีการรับรองการใช้ประโยชน์ หรือการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์  

หรือมีการจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบตัร (2 ผลงาน = 5%) 

3. เป้าหมายการแสวงหาแหล่งทุนวิจยัภายนอก (เพิ่มเตมิ) (5%) 

- มีการแสวงหาแหล่งทนุวจิัยภายนอก เพิ่มเติม (≥  ทนุที ่ม. พะเยา 
สนับสนุน = 5%)  

4. เป้าหมายการสรา้งนักวิจัยรุ่นใหม ่(5%) 

- มีการสร้าง*นักวิจัยรุ่นใหม ่(ไม่เคยมีประวตัิการเป็นหัวหนา้โครงการ

มาก่อน) (2 คน = 5%)  

*หมายเหตุ 1 คนสามารถนับได้ 1 Unit 

5. เป้าหมายการผลติบัณฑิต หรือการบูรณาการกับการเรียนการสอน 

(5%) 

- มีส่วนรว่มในการผลิตบัณฑิตระดบับัณฑิตศึกษา (1 คน = 5%) หรอื 

- มีส่วนรว่มในการผลิตบัณฑิตระดบัปริญญาตรี  (1 คน = 3%) หรือ 

- สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอน (1 รายวชิา = 5%) 

 

500,000 – 1,000,000 

บาท/ ป ี



 

ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค.64 

  

ระดับของความเป็นเลิศ 

(Level of Excellence) 

เกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพ 

(Qualification Criteria) 

60% 

เป้าหมาย หรือ ความท้าทาย 

(Committed Target  or Challenges) 

40% 

งบประมาณสนับสนุน 

(Financial Support) 

ต่อเนื่อง อย่างน้อย 3 ป ี
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1. Qualification of Researcher (15%) 

- Academic background (5%) (คณุวุฒทิางการศึกษา) 

- PhD (5%) 

- MA, MSc (3%) 

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

พะเยา) 

- Main investigator (5%) 

- Co-investigator (3%) 

- Funding Experiences in UP (5%) (ประสบการณ์การได้รับทุนวจิยัที่ 

ม.พะเยา) 

- External (5%) 

- Internal (3%) 

หมายเหตุ: ค าจ ากัดความของแหล่งทุนภายนอก (External fundings) หรือ

แหล่งทุนภายใน (Internal fundings) ใชต้ามค าจ ากัดความเกณฑ์การประกัน

คุณภาพ สกอ. 

2. Quality of Previous Publications (30%)    

(ประสบการณ์การตีพิมพ์ผลงาน ข้อมูล 3 ป ี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%) 

(คณุภาพของข้อเสนอโครงการวจิัย/แผนงานวจิัย) 

- By External Reviewers 

1. เป้าหมายผลงานตีพิมพ์/เผยแพร ่(20%) 

- International Publication with IF/Quartile 

(≥5 papers = 20%) 

2. เป้าหมายการใช้ประโยชนผ์ลงานวจิัย (5%) 

- มีการรับรองการใช้ประโยชน์ หรือการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์  

หรือมีการจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบตัร (2 ผลงาน = 5%) 

3. เป้าหมายการแสวงหาแหล่งทุนวิจยัภายนอก (เพิ่มเตมิ) (5%) 

- มีการแสวงหาแหล่งทนุวจิัยภายนอก เพิ่มเติม (≥  ทนุที ่ม. พะเยา 
สนับสนุน = 5%)  

4. เป้าหมายการสรา้งนักวิจัยรุ่นใหม ่(5%) 

- มีการสร้าง *นักวจิัยรุ่นใหม่ (ไม่เคยมีประวตัิการเป็นหัวหนา้โครงการ
มาก่อน) (2 คน = 5%)  

*หมายเหตุ 1 คนสามารถนับได้ 1 Unit 

5. เป้าหมายการผลิตบัณฑิต หรือ การบูรณาการกับการเรียนการสอน 

(5%) 

- มีส่วนรว่มในการผลิตบัณฑิตระดบับัณฑิตศึกษา (1 คน = 5%) หรอื 

- มีส่วนรว่มในการผลิตบัณฑิตระดบัปริญญาตรี  (1 คน = 3%) หรือ 

- สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอน (1 รายวชิา = 5%) 

 

 

≥ 300,000 – < 500,000 

บาท/ ป ี



 

ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค.64 

ระดับของความเป็นเลิศ 

(Level of Excellence) 

เกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพ 

(Qualification Criteria) 

60% 

เป้าหมาย หรือ ความท้าทาย 

(Committed Target  or Challenges) 

40% 

งบประมาณสนับสนุน 

(Financial Support) 

ต่อเนื่อง อย่างน้อย 3 ป ี
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1. Qualification of Researcher (15%) 

- Academic background (5%) (คุณวุฒิทางการศึกษา) 

- PhD (5%) 

- MA, MSc (3%) 

- Research Experiences in UP (5%) (ประสบการณ์การท าวิจยั

ที่ ม.พะเยา) 

- Main investigator (5%) 

- Co-investigator (3%) 

- Funding Experiences in UP (5%) (ประสบการณ์การได้รับทุน

วิจัยที่ ม.พะเยา) 

- External (5%) 

- Internal (3%) 

หมายเหตุ: ค าจ ากัดความของแหล่งทุนภายนอก (External fundings) 

หรือแหล่งทุนภายใน (Internal fundings) ใช้ตามค าจ ากัดความเกณฑ์

การประกันคุณภาพ 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  

( ≥3 papers = 20%)  

2. เป้าหมายการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย (5%) 

- มีการรับรองการใช้ประโยชน์ หรือการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์   

หรือมีการจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร (2 ผลงาน = 5%) 

3. เป้าหมายการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยภายนอก (เพิ่มเติม) (5%) 

- มีการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยภายนอก เพิ่มเติม (≥  ทุนที่ 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/ ป ี
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หลักเกณฑ์การเสนอขอทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

ประเด็นโครงการทีเ่ปิดรับ

1. โครงการวิจัยตามความเชี่ยวชาญ

2. โครงการวิจัยทีเ่กีย่วข้องกับทรัพยากรท้องถิ่นในจังหวัดพะเยาที่มีศักยภาพ (อพ.สธ.)

3. โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

4. โครงการวิจัยเชิงพื้นที่

กรอบงบประมาณและตัวชี้วัดโครงการ

1. โครงการชุด งบประมาณไม่เกิน 1,000,000 บาท/โครงการ/ปี มีผลงานการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ≥ 4 papers

2. โครงการเดี่ยว งบประมาณไม่เกิน 500,000   บาท/โครงการ/ปี  มีผลงานการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ≥ 2 papers

งบประมาณไม่เกิน 300,000 บาท/โครงการ/ปี มีผลงานการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ≥ 1 papers

งบประมาณไม่เกิน 150,000    บาท/โครงการ/ปี  มีผลงานการตีพิมพ์ระดับชาติ (TCI) ≥ 1 papers



กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา 
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย “ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” 

ประจำปีงบประมาณ 2566 
........................................................... 

กองบริหารงานวิจัยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 “ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” 

เพ่ือสนับสนุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีประเด็นการวิจัยดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 โครงการวิจัยตามความเชี่ยวชาญ 
ประเด็นที่ 2 โครงการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรท้องถิ่นในจังหวัดพะเยาที่มีศักยภาพ ตามแนวทางการ

ดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ  
ประเด็นที่ 3 โครงการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 
ประเด็นที่ 4 โครงการวิจัยเชิงพ้ืนที่ 

 
1. เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย 

1.1 มีประเด็นการวิจัยที่กำหนดไว้ 
1.2 เป็นโครงการวิจัยมีระยะเวลาการดำเนินงานโครงการไม่เกิน 1 ปี และสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
1.3 กรอบงบประมาณและตัวชี้วัดโครงการ 
- โครงการชุด งบประมาณไม่เกิน 1,000,000 บาท/โครงการ/ปี มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ≥ 4 papers 
- โครงการเดี่ยว งบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท/โครงการ/ปี มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ≥ 2 papers 
   งบประมาณไม่เกิน 300,000 บาท/โครงการ/ปี มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ≥ 1 papers 
   งบประมาณไม่เกิน 150,000 บาท/โครงการ/ปี มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ (TCI) ≥ 1 papers 
1.4 ตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลสำเร็จของโครงการต้องมากกว่าหรือเท่า 1 ผลงาน ที่มีการตีพิมพ์ในวารสาร 

ทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 
1.5 เป็นโครงการวิจัยที่พร้อมดำเนินการโดยไม่ต้องจัดหาครุภัณฑ์เพ่ิมเติม 
1.6 ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอการวิจัยนี้ ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับ

ทุนอุดหนุนการวิจัย จากแหล่งทุนวิจัยอื่น (กรณีมีการต่อยอดจากงานวิจัยเดิมต้องแสดงขอบเขตการด ำเนินงาน
ระหว่างงานเดิม และงานใหม่) 

1.7 ต้องไม่เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนซ้ำซ้อนหรือมีการดำเนินการวิจัยมาแล้ว หากตรวจพบทางกองบริหาร
งานวิจัย ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัย และเรียกเงินทุนวิจัยคืน 

1.8 มีรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนดอย่างครบถ้วน  



1.9 กองบริหารงานวิจัย ถือว่าข้อเสนอโครงการที่เสนอมานั้น ผ่านความเห็นชอบจาก หัวหน้าโครงการ
คณะผู้วิจัย และผู้บังคับชาของหน่วยงานต้นสังกัด หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวกองบริหารงานวิจัย  
ขอสงวนสิทธิ์ในการสนับสนุนทุนดังกล่าว 
 

2. คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการวิจัย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
2.1 กลุ่มที่ 1 นักวิจัยรุ่นใหม่ (นักวิจัยที่มีประวัติไม่ได้ดำเนินโครงการวิจัย ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยใน

ช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา) 
- นักวิจัยรุ่นใหม่ที่ผ่านกิจกรรม “เรียนรู้จากพี่เลี้ยง เดอะซีรีส์ ปีที่ 2” (Researcher Development from 

Mentoring system : RDM The series Season 2) 
- นักวิจัยรุ่นใหม่ทั่วไป 
2.2 กลุ่มที่ 2 นักวิจัยท่ัวไป   

 

3. การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 
3.1 กองบริหารงานวิจัย ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะข้อเสนอการวิจัยที่ดำเนินการจัดส่งเอกสาร

ทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น] 
3.2 กองบริหารงานวิจัย จะพิจารณาข้อเสนอตามประเด็นการวิจัยและคุณสมบัติของหัวหน้าโครงการวิจัย 

ที่กำหนดไว้ที่ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ตรวจสอบทางวิชาการ 
3.3 กองบริหารงานวิจัย จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนด 
3.4 ผลการพิจารณาการตัดสินของกองบริหารงานวิจัยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 

 

4. ช่วงเวลาเปิดรับข้อเสนอ  
ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น. 
 

5. การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 
5.1 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอขอรับทุน และรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ เว็บไซต์ระบบ

บริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา http://wwmms.up.ac.th  และสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1047 (สิรินุช) 

5.2 ผู้สนใจส่งเอกสารข้อเสนอโครงการต้องจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่กำหหนด และจัดส่ง
ข้อเสนอโครงการที่ลงนามโดยหัวหน้าโครงการพร้อมสำเนา รวมทั้งหมด จำนวน 4 ชุด ส่งมายังกองบริหารงานวิจัย
ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น. ทั้งนี้หากเอกสารที่นำส่งมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขและ
หากพ้นกำหนด กองบริหารงานวิจัย จะถือว่าเป็นโมฆะ 

5.3 กองบริหารงานวิจัย ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนข้อเสนอโครงการวิจัยของผู้ที ่ไม่ได้รับการสนับสนุนโดย  
จะดำเนินการทำลายข้อเสนอดังกล่าวหลังเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณา 

 
 

 

http://wwmms.up.ac.th/


การแจ้งผลการพิจารณา  
กองบริหารงานวิจัย จะประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นทางเว็บไซต์

ระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา http://wwmms.up.ac.th   
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ประกาศทุน Super KPI  

สนับสนุนการพัฒนางานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

  ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยาจะดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัยหรือผลจาก

การบริการวิชาการไปสู ่การเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ (UP Products) เพื ่อจัดจำหน่ายให้กับผู ้สนใจ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการสร้างรายได้และสร้างการรับรู้ในวงกว้างให้กับตราสินค้าของมหาวิทยาลัย ตลอดจน

กระตุ้นให้นักวิจัยและส่วนงานต้นสังกัดได้เห็นความสำคัญของการนำผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ จึงได้ประกาศทุน 

Super KPI สนับสนุนการพัฒนางานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

เงื่อนไขการขอรับการสนับสนุน 

1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีพ้ืนฐานจากงานวิจัยหรืองานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  

2. สามารถผลิตได้เองภายในมหาวิทยาลัย โดยได้รับการรับรองมาตรฐานที่เกี ่ยวข้อง หรือ

สามารถหาผู้รับจ้างผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง  เช่น อย. หรือ GMP และ

พร้อมที่จะดำเนินการผลิตโดยเร็วเมื่อได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 

3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพทางการตลาด 

4. มีการจัดสรรผลประโยชน์จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับมหาวิทยาลัย 

5. เป็นผลงานที่ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น (กรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยที่

ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ให้แสดงสำเนาเอกสารสัญญารับทุนเพื่อตรวจสอบ

เงื่อนไขทรัพย์สินทางปัญญาด้วย) 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

  1. สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับ กองบริหารงานวิจัย ประกาศรับข้อเสนอ

โครงการ โดยให้คณะที่สนใจจัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งมาที่สถาบันนวัตกรรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี งบประมาณไม่เกินโครงการละ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็น

ต้นไป จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 

2. ผู ้เสนอโครงการนำเสนอโครงการในรูปแบบของการ Pitching ต่อคณะกรรมการคัดเลือก 

ภายในเดือน มกราคม 2565 โดยทางกองบริหารงานวิจัยจะแจ้งวันและเวลาให้นักวิจัยทราบอีกครั้ง 



3. ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ Super KPI โดยแบ่งจ่าย 

เป็น 2 งวด งวดที่ 1 ร้อยละ 80 และ งวดที่ 2 ร้อยละ 20 

4. ส่วนงานต้นสังกัดทำสัญญา Super KPI และเจรจาตกลงเงื่อนไขการจัดสรรผลประโยชน์จาก

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์กับมหาวิทยาลัย  

5. ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการผลิตเป็นสินค้าพร้อมทั้งจัดทำบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าให้อยู่

ในลักษณะที่พร้อมจำหน่ายและกำหนดราคาขายส่ง 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการและสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกันทำการตลาดและ

แสวงหาช่องทางการจำหน่ายสินค้า ในช่องทางต่างๆ เช่นการจำหน่ายในช่องทาง Online และการจำหน่ายใน

ร้านค้า เป็นต้น 

7. ประเมินผลโครงการ 
 

เป้าหมายการดำเนินงาน 

  มีผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยหรือบริการวิชาการจำหน่ายในแบรนด์ของมหาวิทยาลัย  ใน Modern 

Trade หรือจุดจำหน่ายที่แพร่หลาย จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ภายในปี 2565 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา 

นางสาวจารุณี มโหฬาร (วร) เบอร์ภายใน 3714 มือถือ 098-553-5659 Email charunee825@gmail.com 

นางสาวกานต์พิชชา ปัญญา (เอ็ม) เบอร์ภายใน 3076 มือถือ 080-794-3112 Email kanpitcha.p@gmail.com 
 

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา 

นางสาวศิริลักษณ์ พิมมะสาร (ต่าย) เบอร์ภายใน 1046 มือถือ 088-2523523 Email Siriruk.pim@gmail.com 
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ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ (UP Products) 

 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ คณะ 
1 งานวิจัยสู่ผลิตภัณฑเ์ชิงพานิชย์ ผลิตภัณฑ์กาแฟลิน้จี่  

(กาแฟลิ้นจี่สกัดเย็น กาแฟลิ้นจีส่ำเร็จรูป ลิ้นจี่ผงและทารต์ลิ้นจี่) 

 

ดร.ยุพารัตน์  โพธิเศษ  เกษตรศาสตร์ฯ 

2 การพัฒนาผลิตภณัฑ์ปลาส้มระยะที่ 2 เพื่อเป็นสินค้าเอกลักษณ์
ของจังหวัดพะเยา 

ดร.วารัชต์  มัธยมบุรุษ  บริหารธรุกิจฯ 

3 ผลิตภณัฑ์ชุดงานฝีมือมัดย้อมชิโบริสีธรรมชาต ิ ดร.ศลุีพร  คำชมภู  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
4 มาโรนี : โคลด์บริวสปาร์คกลิ้งหมักด้วยจลุินทรีย์ธรรมชาตจิาก

สมุนไพรไทย 
ดร.วิทวัส  สัจจาพงศ์  วิทยาศาสตร์การแพทย ์

5 คุกกี้จิ้งหรีด : ผลติภณัฑ์โปรตีนทางเลือกเพื่อสุขภาพแห่งอนาคต ดร.วิทวัส  สัจจาพงศ์ วิทยาศาสตร์การแพทย ์

6 พัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมล้านนาบนพ้ืนฐานแนวคิดเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์อัตลักษณศ์ิลปวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีจังหวัด
พะเยา 

ผศ.ดร.ธัญญพัทธ์  มุ่งพัฒน
สุนทร  

รัฐศาสตร์ฯ 

7 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีอบแห้งแปรรูปหมูแดดเดียว ตำบลสัน
โค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

ผศ.ดร.นพรัตน์  เกตุขาว วิศวกรรมศาสตร ์

8 เป่งลึ่งพิซซ่าเตาถ่าน: พิซซ่าแป้งทดแทนด้วยข้าวจากเวียงลอ ผศ.ดร.ธนาทิพย์  จันทร์คง  วิศวกรรมศาสตร ์

 

 

 

 

 

 


