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ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การขอรับทุนวิจัยแบบเหมาจ่ายสาหรับผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพมิ พ์แล้ว ทุนวิจัยเงินรายได้คณะบริหารธุรกิจ
(ระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560

เป็นต้นไป)

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การขอรับทุนวิจัยแบบเหมาจ่ายสําหรับผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว
ทุนวิจัยเงินรายได้คณะบริหารธุรกิจ
-------------------------------------------------------คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดสรรทุนวิจัยเงินรายได้ส่วนแผนงานวิจัย สําหรับ
บุ ค ลากรคณะบริ ห ารธุร กิ จ ประจํ า ปี ง บประมาณ เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ แ ละพัฒ นางานด้ า นวิ ช าการและ
ตอบสนองยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นการวิ จั ย ของคณะฯ และมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้
งบประมาณเงินรายได้คณะฯ เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าประสงค์ คณะบริหารธุรกิจจึงได้จัดทํา
เงื่ อ นไขการขอรั บ ทุ น วิ จั ย โดยผ่ า นมติ ที่ ป ระชุ ม ของคณะกรรมการวิ จั ย คณะฯ ครั้ ง ที่ 5/2560 ลงวั น ที่
17 สิงหาคม 2560 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจํา คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่
10 /2560 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 โดยกําหนดแนวปฏิบัติในการขอรับทุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้
ส่วนแผนงานวิจัยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้
เงื่อนไขการขอรับทุนวิจยั
1. ผู้ขอรับทุนวิจัยต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์อาคันตุกะสังกัดคณะบริหารธุรกิจ
2. ผู้ขอรับทุนวิจัยจะต้องมีหลักฐานการตอบรับการตีพิมพ์บทความวิจัยที่มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติดังนี้
1) วารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai-Journal Citation Index Center) ที่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ กพอ. กําหนด
2) วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กพอ. กําหนด หรือ AACSB
ยอมรับ อันได้ แก่ Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation
Index, Art and Humanities Citation Index) , Scimago, Scopus, Cabell’ s Directory ที่ มี ค่ า
Impact Factor หรื อ วารสารที่ อ ยู่ ใ น ABDC (Australian Business Deans Council) Journal
Quality Lists หรือวารสารที่อยู่ใน ABS (The Association of Business Schools) เป็นต้น
3) ไม่เป็นบทความที่ตีพิมพ์ในบัญชีวารสารต้องห้ามตามประกาศของคณะบริหารธุรกิจ
/ 3.บทความวิจัย....

3. บทความวิจัยที่ขอรับทุนตามประกาศนี้ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
1) เป็นผลงานวิชาการที่ระบุคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหน่วยงานต้นสังกัดใน
การตีพิมพ์ (Affiliation institution)
2) ไม่ใช่งานวิจัยที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากคณะบริหารธุรกิจ หรือแหล่งทุนอื่นมาก่อนแล้ว
3) ไม่เป็นการตีพิมพ์ผลงานซ้ํา และไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหรือเพื่อรับปริญญา
4) มีชื่อผู้ตีพิมพ์ชื่อแรกเป็นอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
5) เป็นผลงานวิชาการที่ผลิตขึ้นถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
อาจารย์สถาบันอุดมศึกษา
4. เงินทุนวิจัยแบบเหมาจ่ายที่จะได้รับทุนสนับสนุนมีเงื่อนไขดังนี้
เงื่อนไขการขอรับทุนวิจยั แบบเหมาจ่าย
การจ่ายเงินทุนวิจัยแบบเหมาจ่าย
บทความวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารทางวิ ช าการที่ อ ยู่ ใ น
50,000 บาท/บทความ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (Tier1) หรือกลุ่มที่ 2 (Tier2)
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
100,000 บาท/บทความ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กพอ. กําหนด หรือ AACSB ยอมรับ
5. ผู้ขอรับทุนวิจัยจะต้องจัดส่งหลักฐานเพื่อขอเบิกเงินทุนวิจัยดังนี้
1) จดหมายตอบรับการตีพิมพ์บทความ
2) บทความฉบับเต็ม
3) ใบสําคัญรับเงินตามจํานวนวงเงินที่ได้รับทุนวิจัยแบบเหมาจ่าย
4) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล (หากมี)
5) หนังสือรับรองว่าบทความที่เสนอขอทุนวิจัยมีคุณสมบัติครบตามข้อ 3 แห่งประกาศนี้ทุก
ประการ
6. กรณี น อกเหนื อจากนี้ ให้ อยู่ใ นดุลยพิ นิจของคณะกรรมการวิ จัยคณะบริหารธุรกิจ โดยผ่ า นการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจําคณะบริหารธุรกิจถือเป็นที่ส้ินสุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560

(รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวฒ
ุ ิ บูรณพิร)
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

