บันทึกข้อความ
ส่วนงาน
คณะบริหารธุรกิจ โทร. ....................................
ที่ อว 8393(6).6-1/
วันที่
.......................................................................
เรื่อง ขออนุมัติเงินทุนวิจัยแบบเหมาจ่าย สำหรับผลงานวิจัยภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมทางวิชาการ
1. เรียน รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ (ผ่านหัวหน้าภาควิชา.............................)
ตามประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขอรับทุนวิจัยแบบเหมาจ่ายสำหรับผลงานวิจัย
ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมทางวิชาการระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น คณะการจั ด การและการท่ อ งเที ่ ย ว มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พาและ คณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2561 ข้าพเจ้าและคณะผู้วิจัย ขออนุมัติเบิกเงิน ทุนวิจัย โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1.1 ประเภทผลงานทางวิชาการ ❑ วิจัยพื้นฐาน ❑ วิจัยประยุกต์ ❑ วิจัยและพัฒนา
ลำดับที่ผู้แต่ง (Authors) ❑ ชื่อแรก (First Author) หรือ  Corresponding Author
❑ ชื่อลำดับอื่นและ ไม่ใช่ Corresponding Author ระบุ...........................
สัดส่วนผู้เขียนบทความ (เรียงลำดับตามชื่อที่ปรากฏในบทความ)
1)............. % 2)............. % 3)............. % 4)............. % 5)............. %
1.2 สถาบันที่เกี่ยวข้องภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมทางวิชาการ
❑ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
❑ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
❑ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะผู้ร่วมวิจัย (ระบุสัดส่วนการทำวิจัย)
a. ……………………………………...ผูร้ ่วมวิจัย (….%) ❑ Faculty ❑Mentor ❑ Student ❑ Researcher
b. ……………………………………...ผู้ร่วมวิจัย (….%) ❑ Faculty ❑Mentor ❑ Student ❑ Researcher
c. ……………………………………...ผู้ร่วมวิจัย (….%) ❑ Faculty ❑Mentor ❑ Student ❑ Researcher
d. ……………………………………...ผู้ร่วมวิจัย (….%) ❑ Faculty ❑Mentor ❑ Student ❑ Researcher
1.3.1 ชื่อผลงานทางวิชาการ…….…………………......……………………………………………………...........…………..….
…….…………………......……………………………………………………...........……....................................……..….
…….…………………......……………………………………………………...........……....................................……..….
ชื่อวารสาร : .................................................................................................................................
…….…………………......……………………………………………………...........……....................................……..….
Vol. .......... Issue: ..............., pp.................doi: ............................................................................
ลำดับคุณภาพ (เช่น TCI Tier 1 / TCI Tier 2 / Q1 , Q2 , Q3, Q4 / A*, A, B, C)..............................
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1.3.2 ชื่อคู่มือประกอบการสอนและรายงานผลการสอน
(ไทย) …..................….…………………........................................................……………………......……..….
…….…………………......……………………………………………………...........……....................................……..….
(อังกฤษ) …….…………………………….....................…………………..........…………………..….....................….
…….…………………......……………………………………………………...........……....................................……..….
ปีที่พิมพ์ ................สำนักพิมพ์...................................................จำนวนหน้า................................
1.4 เอกสารแนบประกอบ

❑1) จดหมายตอบรับการตีพิมพ์บทความ หรือการเผยแพร่ผลงาน
❑2) แบบฟอร์มรับรองระดับวารสารลงนามโดยบรรณารักษ์
❑3) หนังสือรับรองคุณสมบัติของบทความตามประกาศกำหนด
❑4) บทความฉบับเต็ม
❑5) ใบสำคัญรับเงินตามจำนวนวงเงินที่ได้รับทุนวิจัยแบบเหมาจ่าย
❑6) แบบฟอร์มรายงาน Impact / Innovation / Engagement
❑7) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล (ถ้ามี)
❑8) คู่มือประกอบการสอนและรายงานผลการสอน

กรณีเป็นงานวิจัยเพื่อสร้างกรณีศึกษา (Case Study Research)
ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศฉบับข้างต้นทุกประการ และได้รับความเห็นชอบ
ในการเสนอขอเงินทุนวิจัย จากผู้ร่วมตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการนี้แล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
...................................................
(...........................................)
ผู้ขอรับทุน
(............................................)
หัวหน้าภาควิชา
เงื่อนไขการขอรับทุนวิจัย

การจ่ายเงินทุนวิจัย

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (Tier1) หรือกลุ่มที่ 2 (Tier2)
งานวิจัยเพื่อสร้างกรณีศึกษา (Case Study Research) โดยต้องมีคู่มือประกอบการสอนและรายงานผลการสอน
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กพอ. กำหนด หรือ AACSB ยอมรับ

50,000 บาท
100,000 บาท

หมายเหตุ ระยะเวลาบังคับใช้ประกาศระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
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2. เรียน รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ
เพื่อโปรดพิจารณา ทั้งนี้งานวิจัยตรวจสอบเอกสารในข้อ 1 เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดดังนี้
 2.1 ผลงานมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศฉบับข้างต้นทุกประการ โดยผู้ขอรับทุนจะได้รับทุนวิจัยแบบเหมา
จ่ายเป็นเงินจำนวน .............................. บาท
 2.2 ผลงานไม่มีคุณสมบัติตามประกาศฉบับข้างต้น เนื่องจาก................................................................................
เห็นสมควรแจ้งผู้ขอรับทุนทราบต่อไป
(.................................................)
พนักงานปฏิบัติงาน
(.................................................)
หัวหน้างานบริหารงานวิจยั บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
3. ความเห็นรองคณบดี :
 3.1 เห็นชอบตามเสนอและดำเนินการต่อไป
 3.2 เห็นสมควรนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิจยั เพื่อพิจารณาในรายละเอียดของผลงานเพิ่มเติม
(............................................)
รองคณบดี
4. เรียน คณบดี (ผ่านงานการเงิน)
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติทุนวิจัยแบบเหมาจ่ายเป็นเงินจำนวน ..............................บาท โดยเบิกจากงบเงินรายได้
แผนงานวิจัย งานวิจัยพื้นฐาน กองทุนเพื่อการวิจัย เงินอุดหนุนทั่วไป
(เฉพาะกรณีที่ต้องผ่านกรรมการวิจัยจากข้อ 3.2 ) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ ครั้งที่ ............./..................
วันที่..............................ได้พิจารณาและมีมติดังนี้  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบเนื่องจาก.......................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(............................................)
รองคณบดี
5. ความเห็นของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
(............................................)
6. ความเห็นคณบดี:
 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เนื่องจาก..........................................................
(............................................)
คณบดี
หมายเหตุ : งานวิจัยฯสำเนาแจ้ง  งานการเงิน การคลังและพัสดุ  แจ้งภาควิชา............................................................และ  ลงบันทึกในฐานข้อมูล
ทั้งนีว้ าระผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการวิจยั ฯ ครั้งที่ ............./.................. วันที่..............................
และทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่ ............./.................. วันที่..............................
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หนังสือรับรองคุณสมบัติของบทความตามประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การขอรับทุนวิจัยแบบเหมาจ่ายสำหรับผลงานวิจัยภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมทางวิชาการระหว่าง
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
และ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ข้าพเจ้า ………………………………………………………………………………..………………………… ขอรับรองว่า
บทความวิจัย/คู่มือประกอบการสอนและรายงานผลการสอน เรื่อง...................................................................
..................................................................ที่ขอทุนรับวิจัยแบบเหมาจ่ายฯ มีคุณสมบัติครบตามข้อ 4 แห่งประกาศ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง การขอรับทุนวิจัยแบบเหมาจ่ายสำหรับผลงานวิจัยภายใต้บันทึก
ข้อตกลงความร่วมทางวิชาการระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น คณะการจั ด การและการท่ อ งเที ่ ย ว มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา และ คณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2561 ดังนี้
1) เป็นผลงานวิชาการที่ระบุคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหน่วยงานต้นสังกัดในการ
ตีพิมพ์ (Affiliation institution) ร่วมกับหน่วยงานที่ระบุภายใต้บ ันทึ กข้ อตกลงความร่ว มทาง
วิชาการ
2) ไม่เป็นการตีพิมพ์ผลงานซ้ำ และไม่เป็นผลงานที่ปรากฏอยู่ในวิทยานิพนธ์ หรือผลงานที่ถูกใช้เพื่อขอ
สำเร็จการศึกษา
3) เป็นผลงานวิชาการที่ผลิตขึ้นถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจ ัยและจรรยาบรรณแห่งวิช าชี พ
อาจารย์สถาบันอุดมศึกษา
4) บทความวิจัยที่ขอรับทุนวิจัยตามประกาศนี้ ไม่ได้ยื่นขอรับทุนวิจัยหรือเงินรางวัลตามประกาศอื่น
ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

...................................................
(...........................................)
ผู้ขอรับทุน
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แบบฟอร์มรับรองการ ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมายเหตุ หากเป็นงานวิจยั เพื่อสร้างกรณีศึกษา (Case Study Research) โดยต้องมีคู่มือประกอบการสอนและรายงานผลการสอน
ไม่ต้องแนบแบบฟอร์มนี้

1.ชื่อผู้แต่งที่ขอรับทุนวิจัยตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
.....................................................................................................................................
2. ผลงานทางวิชาการ บทความในวารสาร (paper) เรื่อง
………………………………………………………………………………………………..…………………….………
………………………………………………………………………………………………..…………………….………
3. ตีพิมพ์ในวารสาร ชื่อ
………………………………………………………………………………………………..…………………….………
วารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล ..........................................................................................
ลำดับคุณภาพ (โปรดระบุ ถ้ามี)
สำนักจัดอันดับ
ลำดับคุณภาพจากสูงสุดไปต่ำสุด
ระดับชาติ
TCI
❑Tier 1 ❑ Tier 2
ระดับนานาชาติ
Scimago ของสาขา
❑Q1 ❑ Q2 ❑Q3 ❑Q4
ABDC (Australian Business Deans ❑A* ❑A ❑B ❑C
Council)
ABS ( Association of Business ❑4* ❑4 ❑3 ❑2 ❑1
Schools, UK)
Cabells ที่มี Impact Factor
❑Q1 ❑Q2 ❑Q3 ❑Q4

ลงชื่อ .........................................................
( ...............................................................)
ผู้รับรองฐานข้อมูลวารสาร
ตำแหน่ง: ..............บรรณารักษ์.................
หน่วยงาน.................คณะบริหารธุรกิจ...................
หมายเหตุ: ผู้รับรองต้องเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดฯ
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แบบรายงานด้านการสร้างนวัตกรรม การมีส่วนร่วม และการสร้างผลกระทบของผลงานทาง
วิชาการ
Self-Assessment for Faculty on Impact / Innovation / Engagement of Intellectual Contributions
ส่วนที่ 1 : ผลงานทางวิชาการสอดคล้องกับคุณค่าของคณะดังนี้
❑ V1 Graduates with ethics and social conscience (บัณฑิตผู้เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม ❑ สำคัญอันดับ 1
และจิตสำนึกต่อสังคม)
❑ V2 Close-to-practice knowledge (องค์ความรู้ที่นำไปปฏิบัติได้)
❑ สำคัญอันดับ 1
❑ V3 Managerial excellence (การชี้แนวทางสู่ความเป็นเลิศทางการบริหารต่อธุรกิจ
❑ สำคัญอันดับ 1
และสังคม)
ส่วนที่ 2 : ผลงานทางวิชาการก่อให้เกิด Impact, Innovation, Engagement ดังต่อไปนี้ (ให้เลือกแล้วระบุรายละเอียด)
Check all applicable and whenever possible, please provide self-assessment in English
IM
Impact
ตัวอย่างการรายงานหลักฐานเชิงประจักษ์
รายงานหลักฐานเชิงประจักษ์
โดยสังเขป
โดยสังเขป
(Example of evidences in Brief)
(Please explain)
❑ IM1 Theoretical Contributions Offered new explanation on
organizational mindfulness
❑ IM1 Empirical Contributions - Offered a new research tool that can
be used in other researches.
-Offered updated database useful for
SMEs
Research findings lead to new
❑ IM1 Catalyst of innovation
product development
❑ IM2 Student-learning impact Research in classroom that measured
improvement in ethical judgment
Finding from the research result in
❑ IM3 Social impact
enhancing Lanna culture pride.
Findings from the research result in
❑ IM3 Economic impact
government policy on property taxation
Findings from research result in
❑ IM3 Environmental impact
decreasing corn field burning
Provide practical guidance to SMEs who
❑ IM3 Managerial-excellence
related impact
want to expand their production
capacity
❑ IM3 Ethical-guidance related Findings from the research enhance the
impact
understanding of implementing
corporate governance in SMEs
Others (Please explain)
❑
6

Innovation

❑ Registration of
intellectual
property
❑ Innovative research
method
❑ Improvement of selfexpertise, which I never
have before
❑ Others (Please explain)

Engagement

❑
❑
❑

❑

ตัวอย่างการรายงานหลักฐานเชิงประจักษ์
โดยสังเขป
(Example of evidences in Brief)
Inventory management program for SMEs

รายงานหลักฐานเชิงประจักษ์
โดยสังเขป
(Please explain)

Innovative research design on
Mindfulness Started to do research on
social innovation (Assume that
this topic was listed in my wish list.)

ตัวอย่างการรายงานหลักฐานเชิงประจักษ์
โดยสังเขป
(Example of evidences in Brief)
Co-creation of knowledge Joint publication with School of
with other discipline
Engineering
Demand-driven research Research question on “….........” was
question/ project
originated from findings of previous
research on a specific social problem.
Relate to CMU strategic Research on Lanna brand perception
focuses: E&E, F&H, CL**
(CMU Mission
engagement)
Others (Please explain)

รายงานหลักฐานเชิงประจักษ์
โดยสังเขป
(Please explain)
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ที่……………………

ใบสำคัญรับเงิน
วันที่ ...........................................
ข้าพเจ้า ....................................................................อยู่บ้านเลขที่ .....................................................................ตำบล
..........................................อำเภอ.................................................จังหวัด.................................................
ได้รับเงินจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
ดังรายการต่อไปนี้
รายการ
เงินทุนวิจัยแบบเหมาจ่ายตามประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การขอรับทุนวิจัยแบบเหมาจ่ายสำหรับผลงานวิจัยภายใต้บันทึกข้อตกลงความ

จำนวนเงิน
50,000 .-

ร่วมทางวิชาการระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยบูรพา และ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2561
จากงบเงินรายได้ แผนงานวิจัย งานวิจัยพื้นฐาน กองทุนเพื่อการวิจัย
เงินอุดหนุนทั่วไป โดยเป็นประเภทผลงานวิชาการ คือ
❑บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
(Tier1) หรือกลุ่มที่ 2 (Tier2)
เรื่อง ............................................................................................................... ใน
วารสาร .................................................
ลำดับคุณภาพ .....................................
ผู้แต่งลำดับที่ ...........................................
❑งานวิจัยเพื่อสร้างกรณีศึกษา (Case Study Research) โดยต้องมีคู่มือ
ประกอบการสอนและรายงานผลการสอน
รวม

50,000 .-

จำนวนเงิน (..................................ห้าหมื่นบาทถ้วน................................)
(ลงชื่อ)………………………………………………ผู้รับเงิน
(
)
(ลงชื่อ)………………………………………………ผู้จ่ายเงิน
(
)

8

ที่……………………

ใบสำคัญรับเงิน
วันที่ ...........................................
ข้าพเจ้า ....................................................................อยู่บ้านเลขที่ .....................................................................ตำบล
..........................................อำเภอ.................................................จังหวัด.................................................
ได้รับเงินจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
ดังรายการต่อไปนี้
รายการ
เงินทุนวิจัยแบบเหมาจ่ายตามประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การขอรับทุนวิจัยแบบเหมาจ่ายสำหรับผลงานวิจัยภายใต้บันทึกข้อตกลงความ

จำนวนเงิน
100,000 .-

ร่วมทางวิชาการระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยบูรพา และ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2561
จากงบเงินรายได้ แผนงานวิจัย งานวิจัยพื้นฐาน กองทุนเพื่อการวิจัย
เงินอุดหนุนทั่วไป โดยเป็นประเภทผลงานวิชาการ คือ
❑บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ กพอ. กำหนด หรือ AACSB ยอมรับ
เรื่อง ............................................................................................................... ใน
วารสาร .................................................
ลำดับคุณภาพ .....................................
ผู้แต่งลำดับที่ ...........................................
รวม

100,000 .-

จำนวนเงิน (..................................หนึ่งแสนบาทถ้วน................................)

(ลงชื่อ)………………………………………………ผู้รับเงิน
(
)
(ลงชื่อ)………………………………………………ผู้จ่ายเงิน
(
)
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