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1.1 ชื่อบทความภาษาไทย ....................................................................................................................................................................
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ชื่อบทความภาษาอังกฤษ.......................................................................................................................................................................
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5. ต้องไม่เป็นผลงานทางวิชาการ ที่เคยได้เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์จากแหล่ง
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แบบรายงานด้านการสร้างนวัตกรรม การมีส่วนร่วม และการสร้างผลกระทบของผลงานทางวิชาการ
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)
❑

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)

