แบบฟอร์มขออนุมัติเงินทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการใน
ฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ

(ขออนุมัติทาสัญญารับทุนวิจัย เมือ่ วางแผนเริ่มต้นทาโครงการวิจัย
หรือ บทความได้รับการตอบรับตีพิมพ์ (Accepted))และ
(ขอเบิกเงินทุนวิจัย เมื่อบทความได้รับการตีพิมพ์ (Published))
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บันทึกข้อความ
ส่วนงาน
คณะบริหารธุรกิจ โทร. ....................................
ที่ อว 8393(6).6-1/
วันที่
.......................................................................
เรื่อง ขออนุมัติเงินทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ
1. เรียน รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ (ผ่านหัวหน้าภาควิชา………………………………………………..)
ตามประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้ทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการใน
ฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าและคณะผู้วิจัยขออนุมัติ เงินทุนวิจัย โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1.1 ชื่อโครงการวิจัย
ชื่อภาษาไทย...............................................................................................................................................
ชื่อภาษาอังกฤษ ………………………………………………………………………………………………………………………………
ประเภทผลงานทางวิชาการ  วิจัยพื้นฐาน  วิจัยประยุกต์  วิจัยและพัฒนา
1.2 ประเภททุนวิจัย(เหมาจ่าย)ที่ประสงค์ขอรับทุน
 กรณีทุนวิจัยแบบเหมาจ่าย กรณีไม่มีนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor)
 กรณีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์สาหรับคณาจารย์
 กรณีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์โดยการบูรณาการร่วมกับนักศึกษามากกว่า 1 คนขึ้นไป
 กรณีทุนวิจัยแบบเหมาจ่าย กรณีมีนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor)
1.3 หัวหน้าโครงการวิจัย ……………………………………………………………………………………………………………….
ภาควิชาที่สังกัด  การเงิน  การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ  การตลาด  การบัญชี
1.4 คณะผูร้ ่วมวิจัย (ระบุสัดส่วนการทาวิจัย)
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
1.5 Targeted Journal : ..........................................................................................................................................
ISSN / e-ISSN : ..................................ลาดับคุณภาพ (เช่น TCI Tier 1 , TCI Tier 2, Q1 – Q4, A*, A-B-C) …………..
✔ 1) แบบฟอร์มขอรับทุน 
✔ 2) ข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Project Proposal)
1.6 เอกสารแนบประกอบ 
กรณีมีนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) ให้แนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
✔ 4) หนังสือยินยอมเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาในการทาวิจัย
 3) TOR นักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) 
✔ 6) สาเนาบัตรประชาชน/สาเนาพาสปอร์ต
 5) ประวัติผลงานวิจัย (CV)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
...................................................
(...........................................)
ผู้ขอรับทุน
............................................
(............................................)
หัวหน้าภาควิชา
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เงื่อนไขการขอรับทุนวิจัยแบบเหมาจ่าย

กรณีไม่มีนักวิจัยพี่เลีย้ ง (Mentor)
สาหรับ
สาหรับ
การบู
ร
ณาการร่
วมกับนักศึกษา
คณาจารย์

กรณี
มีนักวิจัย
พี่เลี้ยง (Mentor)

มากกว่า 1 คน

กลุ่มที่ 1 : บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้รับคัดเลือกจากคณะฯ ว่าเป็นวารสารที่
ได้รับการยอมรับในวงวิชาการของสาขาวิชาที่สังกัดในคณะฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กพอ. กาหนดและ AACSB ยอมรับ
ที่ปรากฏลาดับชั้นคุณภาพ - ABS*World Elite*of Business Journals (4*/ABS)
กลุ่มที่ 2 : บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้รับคัดเลือกจากคณะฯ ว่าเป็นวารสารที่
ได้รับการยอมรับในวงวิชาการของสาขาวิชาที่สังกัดในคณะฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กพอ. กาหนดและ AACSB ยอมรับ
ที่ปรากฏลาดับชั้นคุณภาพ
- (A* / ABDC) / (4/ABS) / (Q1/Scimago) / (Q1/ Web of Science)
- (A / ABDC) / (3/ABS) / (Q2/Scimago) / (Q2/ Web of Science)
- (B / ABDC) / (2/ABS) / (Q3/Scimago) / (Q3/ Web of Science)
- (C / ABDC) / (1/ABS) / (Q4/Scimago) / (Q4/ Web of Science)
กลุ่มที่ 3 : บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กพอ. กาหนด
และ AACSB ยอมรับ ได้แก่วารสารในฐานข้อมูล ERIC, MathSciNet, Pubmed, JSTOR, Project Muse, Scopus,
Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล (SCIE), (SSCI), (AHCI)) แต่ไม่มีการจัดอันดับชั้นคุณภาพ หรือบทความวิจัย
(ภาษาอังกฤษ) ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 4 : บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 Tier 1 (ภาษาไทย)
กลุ่มที่ 5 : บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 Tier 2 (ภาษาไทย)
หมายเหตุ: สามารถขอได้เพียง 1 ครั้งภายในระยะเวลา 3 ปีการศึกษา

100,000 บาท

275,000 บาท
-

100,000 บาท

70,000 บาท

30,000 บาท

50,000 บาท
40,000 บาท

20,000 บาท
-

205,000 บาท
170,000 บาท
128,000 บาท
117,500 บาท

2. เรียน รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ
เพื่อโปรดพิจารณาและเห็นสมควรนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิจยั เพื่อพิจารณาเห็นชอบข้อเสนอโครงการ โดยผู้ขอรับ
ทุนจะได้รับเงินทุนวิจัยเป็นเงินจานวน .............................. บาท
(.................................................)
เห็นสมควรนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิจัย
(............................................)
รองคณบดี
3. เรียน คณบดี (ผ่านงานการเงิน)
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิจยั ฯ ครั้งที่ .........../................วันที่.............................. ได้พิจารณาและมีมติ
 อนุมัติข้อเสนอโครงการ  ไม่อนุมัติข้อเสนอโครงการ เนื่องจาก..................................................
และให้ผู้ขอรับทุนได้รับทุนวิจัยเป็นเงินจานวน ............................... บาท
(............................................)
รองคณบดี
4. ความเห็นของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
(............................................)
5.ความเห็นคณบดี:
 อนุมัติทุนวิจัยเป็นเงินจานวน ............................... บาท
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก..........................................................
 ลงนามในสัญญาในการรับทุนอุดหนุนวิจัยงบรายได้เรียบร้อยแล้ว
(............................................)
คณบดี
หมายเหตุ งานวิจยั ฯสาเนาแจ้ง  งานการเงิน  หัวหน้าโครงการ  แจ้งภาควิชา..............................
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6. การเบิกทุนวิจัย และปิดโครงการวิจัย (เมื่อบทความได้รับการตีพิมพ์ (Published))
เรียน รองคณบดีฝ่ายวิจยั ฯ
ตามที่ได้รับอนุมัติทาสัญญาทุนวิจัยตามประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง การให้ทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ บัดนี้บทความได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะรูปเล่ม (Reprint) หรือออนไลน์
(Online) เรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอส่งแบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินทุนวิจัยเพื่อเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยและปิดทุนวิจัย รายละเอียดดังนี้
6.1 ชื่อบทความ : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อวารสาร : ……………………………………………………………………………………………………………..……………………….
Vol. ................................. Issue: ...................................., pp..........................................................................
ลาดับคุณภาพ (เช่น TCI Tier 1 , TCI Tier 2, Q1 – Q4, A*, A-B-C) ….......….
6.2 ลาดับที่ผู้แต่ง (Authors)  ผู้แต่งชื่อแรก (First Author)  ผู้เขียนหลัก (Corresponding Author)
สัดส่วนผู้เขียนบทความ (เรียงลาดับตามชื่อที่ปรากฏในบทความ)
1) ..............2) …….. 3)............. % 4)............. % 5)............. %
6.3 ประเภททุนวิจัย(เหมาจ่าย)ที่ประสงค์ขอรับทุน
 กรณีทุนวิจัยแบบเหมาจ่าย กรณีไม่มีนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor)
 กรณีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์สาหรับคณาจารย์
 กรณีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์โดยการบูรณาการร่วมกับนักศึกษามากกว่า 1 คนขึ้นไป
 กรณีทุนวิจัยแบบเหมาจ่าย กรณีมีนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor)
(กรอกส่วนนี้เฉพาะ : กรณีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์โดยการบูรณาการร่วมกับนักศึกษามากกว่า 1 คน)
1. บทความนี้เป็นผลงานมาจาก  การค้นคว้าแบบอิสระ(Independent Study)  โครงการวิจัย
เรื่อง.............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ชื่อนักศึกษา..................................................................................................................................
หลักสูตร  MBA  Ex-MBA  MM  M. Acc  Ms. Fin  Ph.D
2. บทความนี้เป็นผลงานมาจาก  การค้นคว้าแบบอิสระ(Independent Study)  โครงการวิจัย
เรื่อง.............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ชื่อนักศึกษา..................................................................................................................................
หลักสูตร  MBA  Ex-MBA  MM  M. Acc  Ms. Fin  Ph.D
3. บทความนี้เป็นผลงานมาจาก  การค้นคว้าแบบอิสระ(Independent Study)  โครงการวิจัย
เรื่อง.............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ชื่อนักศึกษา..................................................................................................................................
หลักสูตร  MBA  Ex-MBA  MM  M. Acc  Ms. Fin  Ph.D
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6.4 เอกสารแนบประกอบ
 1) สาเนาบทความในวารสารที่ตีพิมพ์แล้ว (Full Article) ที่มีเนื้อหาสอดคล้องในรูปแบบเอกสารและ
อิเลกทรอนิกส์ไฟล์ (PDF file) อย่างละ 1 ชุดพร้อมสาเนาเอกสารที่ตอบรับตีพิมพ์ (Accepted)
 2) แบบฟอร์มรับรองวารสารจากบรรณารักษ์และหลักฐานประกอบที่แสดงระดับชั้นคุณภาพของวารสาร
ตามเงื่อนไขทุนที่ขอเบิก
 3) ใบเสร็จรับเงินตามจานวนวงเงินที่ได้รับทุนวิจัยในสัญญา
 4) หนังสือรับรองว่าบทความมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามประกาศ
 5) หนังสือยินยอมจาก ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First Author) ในกรณีที่ผู้ขอรับทุนไม่ใช่
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First Author)
 6) แบบประเมิน Outcome และ EII
6.5 กรุณาเลือกรับทุนวิจัยตามระดับคุณภาพของผลงาน
 ประสงค์เบิกเงินจากระดับชั้นคุณภาพของวารสาร ณ วันที่ได้รับการตอบรับ (Accepted)
 ประสงค์เบิกเงินจากระดับชั้นคุณภาพของวารสาร ณ วันที่ได้รับการตีพิมพ์ (Published) แบบออนไลน์
 ประสงค์เบิกเงินจากระดับชั้นคุณภาพของวารสาร ณ วันที่ได้รับการตีพิมพ์ (Published) แบบรูปเล่ม (Reprint)
ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศฉบับข้างต้นทุกประการ และได้ ปฏิบัติตามแนวทาง
การเงิน บัญชีและพัสดุ สาหรับหลักฐานทางการเงินในโครงการวิจัยให้เป็นไปตามระเบียบทางการเงิน บัญชีและพัสดุ ตามข้อบังคับ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเก็บหลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณโครงการวิจัยและเอกสารสาคัญอื่น ๆ เป็นเวลา 10 ปี
เพื่อรอการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัยและสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งนี้บทความได้รับความเห็นชอบในการเสนอขอเงินทุนวิจัย
จากผู้ร่วมเขียนผลงานทางวิชาการนี้แล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
...................................................
(...........................................)
ผู้ขอรับทุน
............................................
(............................................)
หัวหน้าภาควิชา
7. เรียน รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ
เพื่อโปรดพิจารณาและเห็นสมควรนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิจยั ทั้งนี้งานวิจัยตรวจสอบเอกสารในข้อ 6 เรียบร้อย
แล้ว โดยผู้ขอรับทุนจะได้รับเงินทุนวิจัยเป็นเงินจานวน .............................. บาท
(.................................................)
เห็นสมควรนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิจัย
(............................................)
รองคณบดี
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8. เรียน คณบดี (ผ่านงานการเงิน)
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิจยั ฯ ครั้งที่ .........../................วันที่..............................ได้อนุมัติให้ผู้ขอรับทุนได้รับทุนวิจัย
เป็นเงินจานวน ............................... บาท เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเงินทุนวิจัย เป็นเงินจานวน ..............................บาท โดยเบิกจาก
งบเงินรายได้ แผนงานวิจัย งานวิจยั พื้นฐาน กองทุนเพื่อการวิจัย เงินอุดหนุนทั่วไป
(............................................)
รองคณบดี
9. ความเห็นของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
(............................................)
10. ความเห็นคณบดี:
 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เนื่องจาก..........................................................
 เห็นสมควรนาเข้าเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจาคณะ
(............................................)
คณบดี
การบันทึกข้อมูลของงานวิจัย
 ผ่านความเห็นชอบจากประชุมกรรมการคณะฯ ครั้งที่.........../..................วันที่.......................................
 งานวิจยั ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  งานวิจัยฯสาเนาแจ้ง
 งานคลังและพัสดุ
 งานวิจยั ติดตามรวบรวมใบเสร็จรับเงินการจ่ายค่าตอบแทน Mentor

 แจ้งภาควิชา...................
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หนังสือรับรองคุณสมบัติของผลงานวิชาการตามประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การให้ทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ
ข้ า พเจ้ า ………………………………………………………………………………..………………………… ขอรั บ รองว่า ผลงาน
วิชาการเรื่อง.......................................................................................................................................................... ที่ขอทุนรับวิจัยแบบ
เหมาจ่ายมีคุณสมบัติครบตามข้อ 1 แห่งประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้ทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนการ
ตีพิมพ์ผลงานวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ดังนี้
1) เป็นผลงานวิชาการที่มีอาจารย์เป็นผู้ริเริ่มโจทย์ปัญหางานวิจัย หรืออาจารย์เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และมีชื่อ
อาจารย์ผู้ขอรับทุนเป็นชื่อแรก (First Author) หรือผู้เขียนหลัก (Corresponding Author) โดยการบูรณาการ
การเขียนร่วมกับนักศึกษามากกว่า 1 คน และระบุคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหน่วยงานต้น
สังกัดในการตีพิมพ์ (Affiliation institution)
2) บทความวิจัยเป็นผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ฉบับเต็ม (Full Paper) มิใช่บทคัดย่อ
(Abstract)
3) ไม่เป็นบทความตีพิมพ์ในบัญชีวารสารต้องห้ามตามประกาศของคณะบริหารธุรกิจ
4) ไม่ใช่งานวิจัยที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากคณะบริหารธุรกิจ หรือแหล่งทุนอื่นมาก่อนแล้ว
5) ไม่เป็นการตีพิมพ์ผลงานซ้าและไม่ใช้เพื่อขอสาเร็จการศึกษาของอาจารย์หรือนักศึกษา
6) เป็ น ผลงานวิ ช าการที่ ผ ลิ ต ขึ้ น ถู ก ต้ อ งตามหลั ก จริ ย ธรรมการวิ จั ย และจรรยาบรรณแห่ ง วิ ช าชี พ อาจารย์
สถาบันอุดมศึกษา
7) กรณีใช้ข้อมูลดิบ (Raw Data) จากโครงการวิจัยแหล่งทุนอื่นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของแหล่งทุนแล้ว
8) การเบิกเงินตามระดับคุณภาพของผลงาน ข้าพเจ้าเลือกรับทุนวิจัยตามระดับคุณภาพของผลงานจาก
 ระดับชั้นคุณภาพของวารสาร ณ วันที่ได้รับการตอบรับ (Accepted)
 ระดับชั้นคุณภาพของวารสาร ณ วันที่ได้รับการตีพิมพ์ (Published) แบบออนไลน์
 ระดับชั้นคุณภาพของวารสาร ณ วันที่ได้รับการตีพิมพ์ (Published) แบบรูปเล่ม (Reprint)
ทั้งนี้ หากพบว่าภายหลังวารสารมีระดับคุณภาพสูงขึ้น ข้าพเจ้าจะไม่ขอเงินทุนวิจัยเพิ่มเติมส่วนนี้อกี
9) ผลงานที่ขอรับทุนต้องไม่ซ้าซ้อนกับงานวิจัยอื่น กรณีพบภายหลังว่า ผลงานวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนทุนมี
ลักษณะไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ผู้รับทุนต้องคืนเงินทั้งหมด
...................................................
(………………………………………………………)
ผู้ขอรับทุน
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แบบฟอร์มรับรองการ ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1.ชื่อผู้แต่งที่ขอรับทุนวิจัยตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
………………………………………………………………………………………………..…………………….………
………………………………………………………………………………………………..…………………….………
2. ผลงานทางวิชาการ บทความในวารสาร (paper) เรื่อง
………………………………………………………………………………………………..…………………….………
………………………………………………………………………………………………..…………………….………
3. ตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) ชื่อ
………………………………………………………………………………………………..……………………....………
วารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล ..........................................................................................
ลาดับคุณภาพ (โปรดระบุ ถ้ามี)
สานักจัดอันดับ
ลาดับคุณภาพจากสูงสุดไปต่าสุด

ระดับชาติ
Tier 1  Tier 2

TCI

ระดับนานาชาติ
วารสารในฐานข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ มี ก ารจั ด อั น ดั บ ชั้ น  ERIC  MathSciNet  Pubmed
คุณภาพ
 JSTOR  Project Muse  Scopus
 Web of Science ( SCIE, SSCI , AHCI )
Scopus
Q1  Q2 Q3 Q4
Web of Science ( SCIE, SSCI , AHCI )
Q1  Q2 Q3 Q4
Scimago
Q1  Q2 Q3 Q4
ABDC (Australian Business Deans Council) A* A B C
ABS (Association of Business Schools, UK) 4* 4 3 2 1

ลงชื่อ .........................................................
( ...............................................................)
ผู้รับรองฐานข้อมูลวารสาร
ตาแหน่ง: ..............บรรณารักษ์.................
หน่วยงาน.................คณะบริหารธุรกิจ...................
หมายเหตุ: ผู้รับรองต้องเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดฯ
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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  สาคัญอันดับ 1
และจิตสานึกต่อสังคม)
 V2 Close-to-practice knowledge (องค์ความรู้ที่นาไปปฏิบัติได้)
 สาคัญอันดับ 1
 V3 Managerial excellence (การชี้แนวทางสู่ความเป็นเลิศทางการบริหารต่อธุรกิจ
 สาคัญอันดับ 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)
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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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ที…่ …………………

ใบสาคัญรับเงิน
วันที่ ...........................................
ข้าพเจ้า ....................................................................อยู่บ้านเลขที่ .....................................................................ตาบล
..........................................อาเภอ.................................................จังหวัด.................................................
ได้รับเงินจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
ดังรายการต่อไปนี้
รายการ
เงินทุนวิจัยตามประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง
การให้ทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติและ
นานาชาติประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2564

จานวนเงิน
.-

จากงบเงินรายได้ แผนงานวิจัย งานวิจัยพื้นฐาน กองทุนเพื่อการวิจัย
เงินอุดหนุนทั่วไป
เรื่อง ............................................................................................................... ใน
วารสารระดับชาติ ชื่อ ..............................................................................

…………………………………………………………………………………………………..
ฐานข้อมูล / ลาดับคุณภาพ ......................

รวม

.-

จานวนเงิน (......................................................................................................)

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

(ลงชื่อ)………………………………………………ผู้จ่ายเงิน
(
)
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ที…่ …………………

ใบสาคัญรับเงิน
วันที่ ...........................................
ข้าพเจ้า ....................................................................อยู่บ้านเลขที่ .....................................................................ตาบล
..........................................อาเภอ.................................................จังหวัด.................................................
ได้รับเงินจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
ดังรายการต่อไปนี้
รายการ
เงินทุนวิจัยตามประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง
การให้ทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติและ
นานาชาติประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2564

จานวนเงิน

จากงบเงินรายได้ แผนงานวิจัย งานวิจัยพื้นฐาน กองทุนเพื่อการวิจัย
เงินอุดหนุนทั่วไป
เรื่อง ............................................................................................................... ใน
วารสารระดับนานาชาติ ชื่อ ......................................................................

………………………………………………………………….………………………………..
ฐานข้อมูล / ลาดับคุณภาพ......................

รวม
จานวนเงิน (................................................................................................)

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

(ลงชื่อ)………………………………………………ผู้จ่ายเงิน
(
)
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เอกสารแนบ 2

ข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Project Proposal)
1. ชื่อโครงการวิจัย
ชื่อภาษาไทย...............................................................................................................................................
ชื่อภาษาอังกฤษ.........................................................................................................................................
2. ประเภททุนวิจัย(เหมาจ่าย)ที่ประสงค์ขอรับทุน
 กรณีทุนวิจัยแบบเหมาจ่าย กรณีไม่มีนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor)
 กรณีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์สาหรับคณาจารย์
 กรณีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์โดยการบูรณาการร่วมกับนักศึกษามากกว่า 1 คนขึ้นไป
 กรณีทุนวิจัยแบบเหมาจ่าย กรณีมีนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor)
3. หัวหน้าโครงการวิจัย……………………………………………………………………………………………………………………..
ภาควิชาที่สังกัด  การเงิน  การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ  การตลาด  การบัญชี
คณะผูร้ ่วมวิจัย (ระบุสัดส่วนการทาวิจัย)
a. ........................................... ผู้ร่วมวิจัย (….%)  Faculty Mentor  Student  Researcher
b. ……………………………………..ผู้ร่วมวิจัย (….%)  Faculty Mentor  Student  Researcher
c. ……………………………………...ผู้ร่วมวิจัย (….%)  Faculty Mentor  Student  Researcher
d. ……………………………………...ผู้ร่วมวิจัย (….%)  Faculty Mentor  Student  Researcher
4. ความสาคัญของปัญหา (Research Context) no more than 100 words……………………………………………
5. วิธีการศึกษา (Research Methods) …………………………………………………………………………………………..…..
6. วัตถุประสงค์ (Research Questions) ……………………………………………………………………………………….……..
7. ระดับของผลงานบทความวิจัยจานวน 1 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
(Key performance indicator (KPI) : 1 Publication affiliation with a CMUBS-affiliated author in )
Quartile Score
1. กรณีไม่มนี ักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor)
กลุ่มที่ 1 : บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้รับ  (4*/ABS) ABS*World
คัดเลือกจากคณะฯ ว่าเป็นวารสารที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการของสาขาวิชา Elite*of Business Journals
ที่สังกัดในคณะฯ ที่ปรากฏลาดับชัน้ คุณภาพ
กลุ่มที่ 2 : บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ได้รับคัดเลือกจากคณะฯ ว่าเป็นวารสารที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการของ
สาขาวิชาที่สังกัดในคณะฯ ที่ปรากฏลาดับชั้นคุณภาพ
Web of Science ( SCIE, SSCI , AHCI )
Scimago
ABDC (Australian Business Deans Council)
ABS (Association of Business Schools, UK)

Q1  Q2 Q3 Q4
Q1  Q2 Q3 Q4
A* A B C
4* 4 3 2 1
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1. กรณีไม่มนี ักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor)
กลุ่มที่ 3 : บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน
ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กพอ. ก าหนด ได้แก่วารสารในฐานข้อมูล ERIC,
MathSciNet, Pubmed, JSTOR, Project Muse, Scopus, Web of Science
(เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI, AHCI) แต่ไม่มีการจัดอันดับชั้นคุณภาพ หรือ
บทความวิจัย (ภาษาอังกฤษ) ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐาน
TCI กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 4 : บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 1 Tier 1 (ภาษาไทย)
กลุ่มที่ 5 : บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 2 Tier 2 (ภาษาไทย)
หมายเหตุ: สามารถขอได้เพียง 1 ครั้งภายในระยะเวลา 3 ปีการศึกษา
2. กรณีมีนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor)
Web of Science ( SCIE, SSCI , AHCI )
Scimago
ABDC (Australian Business Deans Council)
ABS (Association of Business Schools, UK)

Quartile Score
 ERIC
 MathSciNet
 Pubmed  JSTOR
 Project Muse
 Scopus
 Web of Science
 TCI 1 (ภาษาอังกฤษ)
 TCI 1 (ภาษาไทย)
 TCI 2 (ภาษาไทย)

Quartile Score
Q1  Q2 Q3 Q4
Q1  Q2 Q3 Q4
A* A B C
4* 4 3 2 1

8. แผนการดาเนินการ (Research design (or methodological approach))
9. งบประมาณ (Budget) ……………………………………………..บาท
10. บรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง (Bibliography)
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ส่วนที่ 2 ประเด็นการวิจัยและการนาไปใช้ประโยชน์
1. ประเด็นการวิจยั
กลุ่มที่ 1 ยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัย
 นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (E&E) >> SDG 7,11,13
 นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ (F&H) >> SDG 3,4,11
 ล้านนาสร้างสรรค์ (Lanna Creative) >> SDG 2,3
กลุ่มที่ 2 PMU “C” ด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก ดังนี้
 P10 RDI for New Economy
 P10.1 BCG in Action
- P10.1 BCG in Action (เฉพาะSmart Farming)
- เกษตรและอาหาร (บางส่วนใน P7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร และ P10.1)
- P10.1 BCG in Action (เฉพาะ Genomic)
- ระบบสาธารณะสุข (บางส่วนใน P9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง และ P10.1)
 P11 พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมและพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมนวัตกรรม (P11 และบางส่วนใน P13 Sustainable communities)
 P12 โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ
 P16 การปฏิรูป อววน. (Deep Science Tech Innovation Platform)
กลุ่มที่ 3 Thailand 4.0: กลุ่มเทคโนโลยี/อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก ดังนี้
 กลุ่มเกษตรและอาหาร ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ (Food & Agriculture - Biotech)
 กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรมและบริการเพิ่มมูลค่า (Creative & Culture - High Value Services)
 กลุ่มดิจิทัลและอินเตอร์เน็ตออฟติง ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital & IOT - Embedded Technology)
 กลุ่มเครื่องมืออัจฉริยะและหุ่นยนต์ ใช้เทคโนโลยีเมคาทรอนิกส์ (Smart Devices & Robotics - Mechatronics)
 กลุ่มสุขภาพ ใช้เทคโนโลยีชีวการแพทย์ (Health & Wellness - Biomedical)
กลุ่มที่ 4 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals (SDGs)) ประกอบด้วย 5 กลุ่ม ดังนี้
 กลุ่มเป้าหมายด้านสังคม (People)
 กลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ (Prosperity)
 กลุ่มเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม (Planet)
 กลุ่มเป้าหมายด้านสันติภาพ สถาบันที่เข้มแข็ง และความยุติธรรม (Peace)
 กลุ่มเป้าหมายด้านหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership)
2. ประเภทการนาไปใช้ประโยชน์
 1. ประโยชน์ดา้ นการเรียนการสอน
 5. ประโยชน์เชิงสาธารณะ
 2. ประโยชน์ดา้ นวิชาการ
 6. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ
 3. ประโยชน์เชิงนโยบาย
 7. ประโยชน์ดา้ นอื่นๆ โปรดระบุ______________________________
 4. ประโยชน์เชิงพาณิชย์
3. ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (AACSB)
✔ 2. Sustainable
✔
 1. CSR


3. Competitiveness
4. หน่วยงานที่นาไปใช้ประโยชน์
 1. รัฐบาล
 5. องค์กรระหว่างประเทศ
 2. รัฐวิสาหกิจ
 6. ชุมชน
 3. เอกชน-ภาคผลิต
 7. สถาบันการศึกษา
 4. เอกชน-ภาคบริการ
 8. หน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกาไร
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5 Impact & Outcomes
5.1 Impacts
5.2 Outcomes
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เอกสารแนบ 3

TOR: Mentor 2021
The Faculty of Business Administration, Chiang Mai University, Thailand
hereby is “CMUBS”

Mentor: …………………………………………………..…………..
1. Key performance indicator (KPI)
1 Publication using his/her foreign affiliation with a CMUBS-affiliated author in
Journal ranking index
Web of Science ( SCIE, SSCI , AHCI )
Scimago
ABDC (Australian Business Deans Council)
ABS (Association of Business Schools, UK)

Quartile Score
Q1  Q2 Q3 Q4
Q1  Q2 Q3 Q4
A* A B C
4* 4 3 2 1

2. Nomination of candidate mentor
CMUBS faculties nominate mentors that are both capable of and likely to publish at least 1 paper
within a 12-month period using his/her affiliation (as the corresponding author or co-author with
a CMUBS- affiliated author) . The nomination must be accompanied by a nominating letter
detailing the Mentor’ s qualifications and TOR mentorship with a CMUBS- affiliated author, along
with the Mentor’s CV and his/her publication performance in Scimago and/or Web of Science ISI
between a quartile score range of 1 to 4 in 2018 - 2021 totaling at least 3 publications. The
mentor should have at least 1 in 3 papers as the first author using his/ her affiliation and the
other 2 papers as corresponding author or co- author with no lower than the 2nd rank.
(Please attach Mentor’s CV)
3. Terms of Support:
Journal ranking Index
ABS*World Elite*of Business Journals (4*/ABS)
(A* / ABDC) / (4/ABS) / (Q1/Scimago) / (Q1/Web of Science)
(A / ABDC) / (3/ABS) / (Q2/Scimago) / (Q2/Web of Science)
(B / ABDC) / (2/ABS) / (Q3/Scimago) / (Q3/Web of Science)
(C / ABDC) / (1/ABS) / (Q4/Scimago) / (Q4/Web of Science)

Amount (THB)
175,000
105,000
70,000
28,000
17,500

Total amount of grant support shall be paid after paper published in Journal.
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3.1 I am willing to be a technical advisory listed in the research proposal , to assist or consult
research with the CMUBS- affiliated author, and is a full reviewer of the entire research
process and publications.
3.2 Any publications eligible for the above contract terms can not be counted as duplicates
with any other projects already supported by CMUBS.
Period: 12 months

........................................................................... (signed)
Mentor
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เอกสารแนบ 5

สัญญาในการรับทุนอุดหนุนวิจัยงบรายได้
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อตกลงนี้ทาขึ้น ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ...................เดือน ............................... พ.ศ.
................. โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหนึ่งกับ
..................................... หัวหน้าโครงการวิจัย สังกัด ภาควิชา...................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนอุดหนุนการวิจัยงบรายได้คณะฯ ปี ................. (งบรายได้ ประจาปีงบประมาณ ….......…
แก่โครงการวิจัย เรื่อง “................................................................................”
เป็นจานวนเงิน......................... บาท
(.................................................)
ข้อ 2 ผู้ให้ทุนจะจ่ายเงินให้กับผู้รับทุนต่อเมื่อมีหลักฐานว่าผลงานวิชาการประเภทบทความวิจัยได้ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ลักษณะรูปเล่ม (Reprint) หรือออนไลน์ (Online) เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ขอทุนแนบหลักฐานตามประกาศคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้ทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ ปี
2564 ลงวั น ที่ ...............เป็ น เงิ น จ านวน .................... บาท (โดยใช้ ง บประมาณตามปี ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรทุ น
ของโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ)
ข้อ 3 ผู้รับทุนจะทาการวิจัยด้วยความวิริยะ อุตสาหะให้สาเร็จตามโครงการที่ได้เสนอไว้ ให้ได้ผลสมบูรณ์สมความมุ่ง
หมายภายในกาหนดเวลา........เดือน นับตั้งแต่วันทาข้อตกลงนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ ต้องทาวิจัยแล้วเสร็จไม่เกินกาหนดวันสุดท้าย
ของปีงบประมาณทีไ่ ด้รับการจัดสรรทุน
ข้อ 4 ชื่อหัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวิจัย และรายละเอียดของโครงการวิจัยตามที่ปรากฏแนบท้ายสัญญานี้ ผู้รับทุนจะ
เปลี่ยนแปลงได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้ทุนเท่านั้น
ข้อ 5 ผู้รับทุนจะใช้ทุนอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพและต้องปฏิบตั ิตามแนวทางการเงิน บัญชีและพัสดุ สาหรับ
หลักฐานทางการเงินในโครงการวิจัยให้เป็นไปตามระเบียบทางการเงิน บัญชีและพัสดุ ตามข้อบังคับข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนีเ้ มื่อเสร็จการวิจัย ให้ผู้รับทุนเก็บหลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณโครงการวิจัยและเอกสารสาคัญอื่น
ๆ เป็นเวลา 10 ปี เพื่อรอการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัยและสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ข้อ 6 ผู้รับทุนจะต้องดาเนินการทาวิจัยตามวิธีการที่เสนอไว้ในข้อเสนอโครงการวิจัยแนบท้ายสัญญา (เอกสารแนบที่
2) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยผู้รับทุนจะนาส่งผลงานวิชาการประเภทบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการซึ่งมีเนื้อหาตาม
ข้อเสนอโครงการวิจัยแนบท้ายสัญญา (เอกสารแนบที่ 2) ต่อผู้ให้ทุน ภายในเวลาที่กาหนดไว้
ข้อ 7 ผู้รับทุนตกลงยินยอมให้ผลงานหรือผลการวิจัยที่ได้จากการทาวิจัยตามสัญญานี้เป็นกรรมสิ ทธิ์ของผู้ให้ทุน ใน
กรณีที่จะต้องดาเนินการเพื่อขอสิทธิบัตร หรือดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ให้ดาเนินการตามระเบียบว่าด้วย
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้ทุน หรือกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 8 ในการเผยแพร่งานวิจัย ข่าวสารอันเกี่ยวกับผลงานวิจัยในสื่อใด ๆ ผู้รับทุนจะต้องระบุข้อความว่า
“ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
ข้อ 9 ผู้ให้ทุนและผู้รับทุนมีสิทธิ์บอกเลิกข้อตกลงได้ หากฝ่ายหนึ่งใดมิได้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้
ในสัญญา หรือเมื่อผู้ให้ทุนและผู้รับทุนเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะยุติการดาเนินงานในโครงการฯ โดยผู้บอกเลิกข้อตกลง จะต้อง
มีหนังสือแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบพร้อมเหตุผล ทั้งนี้การบอกเลิกข้อตกลงดังกล่าว จะมีผลหลังจาก 30 วัน นับจากวันที่ฝ่าย
หนึ่งฝ่ายใดได้รับหนังสือบอกกล่าว
ข้อ 10 ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามสัญญา ผู้ให้ทุนมีสิทธิ์ที่จะพิจารณาให้ผู้รับทุนชดใช้ทุนที่ได้รับไปแล้วทั้งหมด
ข้อ 11 เอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ประกอบด้วย
11.1 แบบฟอร์มขอรับทุน (เอกสารแนบที่ 1)
จานวน ...................หน้า
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11.2 ข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Project Proposal) (เอกสารแนบที่ 2) จานวน…………………หน้า
กรณีมีนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) ให้แนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
11.3 TOR นักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) (เอกสารแนบที่ 3)
จานวน…………………หน้า
11.4 ประวัติผลงานวิจัย (CV) (เอกสารแนบที่ 4)
จานวน…………………หน้า
กรณีที่ข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ถือเอาข้อความในสัญญานี้
เป็นเกณฑ์ และกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดหรือแย้งกันเอง ให้ถือตามคาวินิจฉัยของผู้ให้ทุน
ข้อตกลงนี้ทาขึ้น 2 ฉบับ ผู้ให้ทุนถือไว้ 1 ฉบับ ผู้รับทุนถือไว้ 1 ฉบับ คู่ตกลงได้อ่านและเข้าใจข้อความในข้อตกลงนี้
โดยตลอดดีแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ)……………………………………..ผู้ให้ทุน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์)
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
(ลงชื่อ)……………………………..………..ผู้รับทุน
(..............................................)
หัวหน้าโครงการวิจัยฯ
(ลงชื่อ)……………………………………..พยาน
(รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ์)
ผู้อานวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ
และปฏิบตั ิหน้าที่แทนคณบดีในตาแหน่งรองคณบดี
(ลงชื่อ)……………………………………..พยาน
(..............................................)
หัวหน้าภาควิชา
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หนังสือยินยอม
ข้าพเจ้า
บทความวิจัยเรื่อง “

ซึ่งเป็นผู้เขียนชื่อแรก (First author) ใน

”
ตีพิมพ์ในวารสาร
นั้น
ขอยินยอมให้
ซึ่งเป็นผู้เขียนหลัก (Corresponding
author) ในบทความวิจัยดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้ขอรับทุนวิจัย เงินรางวัลและสนับสนุนการตีพมิ พ์บทความวิจัยจากคณะ
/ มหาวิทยาลัย โดยข้าพเจ้ารับรองว่าจะไม่นามาขอรับทุนวิจัย เงินรางวัลและสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยอีก

ลงชื่อ
(
วันที่

ผู้ยินยอม
)

หมายเหตุ : ใช้เฉพาะกรณีต้นสังกัดของผูเ้ ขียนชื่อแรก (First author) และ ผูเ้ ขียนหลัก (Corresponding author) ในบทความวิจยั
ดังกล่าวเป็นสังกัดเดียวกัน
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