
  

             บันทึกขอ้ความ 

หน่วยงาน   วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ โทร.  3661 
ท่ี   ศธ 0524.25(3)/ พิเศษ                                          วันท่ี   18 มีนาคม 2554 
เรื่อง แจ้งแนวทางการจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือเสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัยเงินรายได้

วิทยาลัย (10%) ปีงบประมาณ 2555   
 
เรียน คณบดีวิทยาลัยการบริหารและจัดการ  
 
 คณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามผลโครงการวิจัย ได้กําหนดหลักเกณฑ์การของบประมาณ
สนับสนุนการวิจัยเงินรายได้วิทยาลัย (10%) ปีงบประมาณ 2555 และเชิญชวนบุคลากรในวิทยาลัย
ดําเนินการจัดทําและส่งข้อเสนอการวิจัย เพ่ือเสนอของบประมาณเงินรายได้วิทยาลัย (10%) ปีงบประมาณ 
2555 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
1. ลักษณะของข้อเสนอการวิจัย 

1.1  ข้อเสนอการวิจัยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 

1.2  การจัดทําข้อเสนอการวิจัยในระดับโครงการวิจัย สําหรับงบประมาณเงินรายได้ให้ใช้แบบฟอร์ม
ของสถาบันฯ ฉบับปรับปรุงใหม่ (2555) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.research. 
rector.kmitl.ac.th/Adownload.php 

 
2. คุณสมบัติของผู้เสนอข้อเสนอโครงการวิจัย 

2.1  หัวหน้าโครงการวิจัยเงินรายได้ ต้องเป็นอาจารย์ในวิทยาลัยการบริหารและจัดการ ส่วนผู้ร่วม
โครงการวิจัย เป็นบุคคลภายนอกวิทยาลัยได้ โดยหัวหน้าโครงการวิจัยต้องมีสัดส่วนในการทําวิจัย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

2.2  หัวหน้าโครงการวิจัยต้องไม่เป็นผู้ที่ติดค้างการส่งรายงานการวิจัย ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2554 
(จนถึง ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2554) โดยหัวหน้าโครงการที่ติดค้างรายงานการวิจัยใน
ระยะเวลาดังกล่าวทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิในการย่ืนเสนอโครงการใหม่เป็นเวลา 1 ปี 
หลังจากการส่งรายงานการวิจัย  

2.3 กําหนดส่งรูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปีและให้ใช้แบบฟอร์ม
ของสถาบันฯ ฉบับปรับปรุงใหม่ (ฉบับแก้ไข 17 พ.ย. 2553) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ 
http://www.research.rector.kmitl.ac.th/Adownload.php 

 
3. งบประมาณวิจัยและการส่งข้อเสนอการวิจัย 
 3.1 แต่ละโครงการสามารถเสนอของบประมาณโครงการวิจัยเงินรายได้ได้ต้ังแต่ 50,000 บาท และไม่

เกินโครงการละ 250,000บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ขอรับทุนสนับสนุนที่ทําสัญญาจะ
นําเสนอผลงานตามค่านํ้าหนักระดับคุณภาพงานวิจัย (ดูในเอกสารแนบ) 

http://www.research/
http://www.research.rector/


3.2 การเสนอของบประมาณโครงการวิจัยเงินงบประมาณประจําปี 2554 ผู้ขอรับทุนสนับสนุนแต่ละ
ท่านสามารถเป็นหัวหน้าโครงการได้ไม่เกิน 3 โครงการแต่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัยได้ไม่จํากัด
จํานวน 

 3.3 การของบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้วิทยาลัย ปี 2554 กําหนดส่งภายในวันที่ 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยการเสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัยน้ี ให้ส่งข้อเสนอการวิจัย 
จํานวน 3 ชุดต่อโครงการ ที่งานวิจัยของวิทยาลัยฯ 

 
4. การจัดลําดับความสําคัญและพิจารณาข้อเสนอการวิจัย 

4.1  เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเบ้ืองต้น จะพิจารณาที่รูปแบบการจัดทําข้อเสนอการวิจัย
ตามแบบฟอร์มของสถาบันฯ ฉบับปรับปรุงใหม่ (2555) ให้ถูกต้องเป็นลําดับแรกกอ่น หากไมม่กีาร
แก้ไขจะเข้าสู่กระบวนการจัดสรรเงินสนับสนุนการวิจัยต่อไป 

4.2  กระบวนการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย ดําเนินการดังน้ี 
(1) ในรอบที่ 1 กําหนดให้หัวหน้าโครงการทุกคนมีโอกาสขอทุนสนับสนุนได้คนละ 1 โครงการ

ก่อน โดยเรียงลําดับโครงการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนตามค่านํ้าหนักระดับคุณภาพงานวิจัย
ที่สูงสุดไปหาตํ่าสุดและเรียงตามลําดับการส่งก่อนหลัง จากน้ันจะพิจารณาจัดสรรเงิน
สนับสนุนในแต่ละโครงการตามลําดับจนหมดงบประมาณที่ต้ังไว้ (ประมาณการไว้ปีละ 3 ล้าน
บาท) 

(2) หากมีงบประมาณเหลืออีกจะนําโครงการที่เหลือเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการข้อ (1) 
ต่อไปจนหมดเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้ ซึ่งอาจดําเนินการหลายรอบขึ้นอยู่กับจํานวนโครงการ
และงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน 

4.3  ผู้ขอทุนสนับสนุนวิจัยมากกว่า 1 โครงการจะต้องระบุรอบที่ของแต่ละโครงการวิจัยไว้ให้ชัดเจน
ก่อนส่งข้อเสนอโครงการ เพ่ือจะได้นําเข้าพิจารณาในแต่ละรอบได้อย่างถูกต้อง หากไม่ระบุไว้ทาง
คณะกรรมการขอสงวนสิทธ์ิดําเนินการให้เอง 

 
5. เงื่อนไขภายหลังการได้รับทุนสนับสนุน 

5.1  โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน จะต้องรายงานความก้าวหน้าเมื่อดําเนินงานครบ 6 เดือน หาก
ไม่มีการรายงานความก้าวหน้า คณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามผลโครงการวิจยั สามารถระงับ
การเบิกจ่ายในงวดต่อไปได้ 

5.2  หลังจากดําเนินงานตามโครงการเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้วิจัยจะต้องส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
จํานวน 4 เล่ม และแผ่นซีดี จํานวน 1 แผ่น ให้วิทยาลัย เพ่ือดําเนินการจัดส่งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

5.3  โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน จะต้องตีพิมพ์ในวารสารหรือเสนอในการประชุมวิชาการตามค่า
ระดับคะแนนที่ตกลงไว้กับวิทยาลัย (ดูเอกสารแนบ) อย่างน้อย 1 เร่ืองภายใน 1 ปี หลังจากการ
ได้รับทุน และต้องส่งสําเนาเร่ือง 1 ชุด ให้งานวิจัยของวิทยาลัยฯ  

5.4 หากตีพิมพ์ผลงานตํ่ากว่าค่าระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตกลงไว้หรือยังไม่ได้มีการตีพิมพ์จะระงับการ
สนับสนุนเงินทุนวิจัยในปีงบประมาณต่อไป ดังนี้ 
(1) หากมีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยตามเวลาที่กําหนด โดยได้ค่าระดับคุณภาพงานวิจัยตํ่ากว่าที่ตกลง

ไว้ 1 ระดับจะระงับการสนับสนุนเงินทุนวิจัย ต้ังแต่ 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี ตามลําดับ 



(2) หากไม่ได้มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยตามเวลาที่กําหนดจะระงับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยตามค่า
ระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตกลงไว้ 1 ระดับจะระงับการสนับสนุนเงินทุนวิจัย ต้ังแต่ 1 ปี 2 ปี 4 
ปี และ 6 ปี ตามลําดับ (ดูตาราง) 

 
ระดับคณุภาพท่ีทําได้จริง ระดับคณุภาพ

ที่ตกลงไว ้ 0.25 0.50 0.75 1.00 
ไม่มีการตีพิมพ์

ผลงาน 
0.25 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ระงับ 1 ปี 
0.50 ระงับ 1 ปี ผ่าน ผ่าน ผ่าน ระงับ 2 ปี 
0.75 ระงับ 3 ปี ระงับ 1 ปี ผ่าน ผ่าน ระงับ 4 ปี 
1.00 ระงับ 5 ปี ระงับ 3 ปี ระงับ 1 ปี ผ่าน ระงับ 6 ปี 

 
5.5  โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจะต้องสามารถนําผลงานวิจัยไปจัดแสดง ในโอกาสต่าง ๆ ตามท่ี

วิทยาลัยฯ มอบหมาย 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และเห็นควรแจ้งให้บุคลากรของวิทยาลัยทราบต่อไป 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.อํานวย แสงโนรี) 
ประธานคณะกรรมการกลัน่กรองและติดตามผลโครงการวิจัย



 
การพัฒนางานวิจัย เพื่อสร้างความเป็นเลิศในระดับชาตแิละนานาชาต ิ

 
 

กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยท่ีตีพมิพ์ ดังนี ้

ค่า
น้ําหนัก 

ระดับคณุภาพงานวิจัย 
งบประมาณ

วิจัยต่อ
โครงการ 

0.25 - บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
(Journal) ระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI* หรือ บทความวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือ
คณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา
น้ันๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความท่ี
เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ 

50,000  
บาท 

0.50 - บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
(Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในบัญชีรายช่ือวารสารระดับชาติที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่ใน Web Site ของสํานักงานฯ 

100,000 
บาท 

0.75 - บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
(Journal) ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลอ่ืนๆ ที่ยอมรับใน
ศาสตร์น้ัน นอกเหนือฐานข้อมูล ISI หรือบทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในบัญชีรายช่ือ
วารสารระดับนานาชาติที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เผยแพร่ใน Web Site ของสํานักงานฯ 

150,000 
บาท 

1.00 - บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
(Journal) ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 

250,000 
บาท 

หมายเหตุ: * http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/ 
**http://ird.sut.ac.th/newsite/index.php?option=com_content&view=article&i

d=173&Itemid=108&lang=th 
 

• การตีพิมพ์ หมายถึง การตีพิมพ์บทความจากผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ (Journal) ในระดับชาติ
หรือนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลที่กําหนด รวมถึงบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ที่ตีพิมพ์
ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตามเง่ือนไขที่กําหนดบทความจาก
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ที่สามารถนํามานับได้มีเฉพาะ Article หรือ Conference Paper หรือ 
Review เท่าน้ัน ส่วนบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการนั้น 
สามารถนํามานับได้เฉพาะที่เป็น Full Paper เท่าน้ัน 
 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/


• งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่
เหมาะสมกับสาขาวิชาเพ่ือให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม 
 
• งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ (Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสาร
ระดับชาติรวมท้ังการเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ 
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
 
• งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล เช่น ฐานข้อมูล ISI Web of Science 
(Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities 
Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือในฐานข้อมูลสากลอ่ืนๆ ที่ยอมรับในศาสตร์น้ันๆ หรือ
วารสาร วิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับ
นานาชาติ รวมท้ังการเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
 
• การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัด
ประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็น
ที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็น
ผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจ้าของบทความ 
 
• การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือ
คณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้
ประเมินบทความท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ 
• วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal 
Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการท่ียอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับชาติและมีช่ือปรากฏในบัญชีรายช่ือที่เผยแพร่ 
 
• วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล เช่น 
ฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation 
Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือในฐานข้อมูลสากลอ่ืนๆ 
ที่ยอมรับในศาสตร์น้ันๆ หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับนานาชาติและมีช่ือปรากฏในบัญชีรายช่ือที่เผยแพร่ 

 


