เอกสารหมายเลข 18

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การให้ทุนวิจัยเพื่อเร่งรัดการตีพมิ พ์ผลงานวิชาการในฐานข้อมูล
ระดับชาติและนานาชาติ
(ระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561

ถึง 30 กันยายน 2563)

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การให้ทุนวิจัยเพื่อเร่งรัดการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในฐานข้อมูล
ระดับชาติและนานาชาติ

-------------------------------------------------------ด้วยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ มีนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การวิจัย
ตามมาตรฐานการรับ รองมาตรฐานการศึ กษาสากลของ AACSB (The Association to Advance Collegiate
Schools of Business) ว่ า ด้ ว ยกลยุ ท ธ์ ก ารส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ผลิ ต ผลทางวิ ช าการ โดยส่ ง เสริ ม ให้ ค ณาจารย์
คณะบริหารธุรกิจในการทาวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 40
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 โดยผ่านมติที่ประชุมของคณะกรรมการวิจัยคณะฯ
ครั้งที่ 5 / 2561 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจา
คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 9 /2561 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 จึงกาหนดแนวปฏิบัติในการให้ทุนวิจัยเพื่อเร่งรัด
การตีพิมพ์ผลงานวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ ดังนี้
1.ลักษณะของผลงานที่มีสทิ ธิขอรับทุนวิจัย
1.1 บทความวิจัยที่ขอรับทุนวิจัยจะต้องได้ตีพมิ พ์ หรือ ได้ตอบรับการตีพิมพ์ในช่วง 1 สิงหาคม 2561
ถึง 31 กรกฎาคม 2563
1.2 บทความวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ ต้ อ งมี ชื่ อ คณาจารย์ ผู้ ข อรั บ ทุ น และระบุ ห น่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด เป็ น
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Affiliation Institution)
1.3 บทความวิจัยที่ขอรับทุนวิจัยตามประกาศนี้ ไม่สามารถขอรับทุนวิจัยหรือเงินรางวัลตามประกาศ
อื่นของคณะบริหารธุรกิจได้อีก
1.4 บทความวิจั ย เป็ น ผลงานที่จั ด ท าขึ้น โดยได้ข้อ มู ลจากการศึ กษาค้น คว้า วิจั ย จากนั กศึ กษาที่
คณาจารย์เป็นที่ปรึกษา
1.5 บทความวิจั ยที่ตีพิมพ์พั ฒนามาจากงานวิจั ยของนักศึกษาที่ใช้ยื่นขอเพื่อ สาเร็จ การศึกษาได้
ยกเว้น กรณีผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรแบบ 2 และผลงานดุษฎีนิพนธ์
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.1
2. ผู้มีสทิ ธิขอรับทุนวิจัย
2.1 คณาจารย์ผู้ขอรับทุนวิจัยตามประกาศนีต้ ้องเป็นคณาจารย์สังกัดคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.2 เป็นผู้มีชื่อในบทความวิจัยลาดับที่ 1 หรือ 2 โดยจะมีสิทธิขอรับทุนวิจัยได้เพียง 1 คน และ 1 ครั้ง
ต่อบทความ
/ 3. ระดับของวารสารวิชาการ...
....

3. ระดับของวารสารวิชาการที่มสี ิทธิขอรับทุนวิจัย
เงินทุนวิจัยที่จะได้รับทุนสนับสนุนมีเงื่อนไขดังนี้
เงื่อนไขการขอรับทุนวิจัย

การจ่ายเงินทุนวิจัย

ผลงานวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ
ผลงานวิชาการ ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI

35,000 บาท / บทความ

กลุ่มที่ 1 (Tier1) ณ วันที่ได้รับการตอบรับตีพมิ พ์ผลงาน
ผลงานวิชาการ ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 2 (Tier2) ณ วันที่ได้รับการตอบรับตีพมิ พ์ผลงาน

15,000 บาท / บทความ

ผลงานวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ กพอ. กาหนด หรือ AACSB ยอมรับ อันได้แก่ Web of
Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index,
Art and Humanities Citation Index), Scimago, Scopus, Cabell’s Directory
ที่ มีค่ า Impact Factor หรือ วารสารที่ อ ยู่ใน ABDC (Australian Business
Deans Council) Journal Quality Lists หรื อ วารสารที่ อ ยู่ ใ น ABS (The
Association of Business Schools) เป็นต้น ณ วันที่ได้รับการตอบรับตีพมิ พ์
ผลงาน

ตามระดับชั้นคุณภาพ
- วารสารระดับ A ใน ABDC หรือระดับ
3 ใน ABS หรือ Q1,Q2 ใน Scimago
ได้รับรางวัล 90,000 บาท/บทความ
- วารสารระดับ C ใน ABDC หรือระดับ
1 ใน ABS หรือ Q3, Q4 ใน Scimago
ได้รับรางวัล 60,000 บาท/บทความ
- วารสารที่ไม่ปรากฎระดับชัน้ คุณภาพ
ที่มีคา่ Impact factor ได้รับรางวัล
50,000 บาท/บทความ

4. ผู้ขอรับทุนวิจัยจะต้องจัดส่งหลักฐานเพื่อขอเบิกเงินทุนวิจัยดังนี้
(1) แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินทุนวิจัย
(2) แบบฟอร์มรับรองผลงานจากบรรณารักษ์
(3) จดหมายตอบรับการตีพิมพ์บทความ
(4) ใบสาคัญรับเงินตามจานวนวงเงินที่ได้รับทุนวิจัย
(5) ต้นฉบับบทความวิจัย(Manuscript) ที่ได้รับการตอบรับตีพมิ พ์ หรือ ทีไ่ ด้รับการตีพมิ พ์
5. กรณีน อกเหนือ จากนี้ใ ห้อ ยู่ใ นดุล ยพินิจ ของคณะกรรมการวิจั ยคณะบริ หารธุ รกิจ โดยผ่า นการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจาคณะบริหารธุรกิจถือเป็นที่สิ้นสุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561
(รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร)
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

