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แบบคําขอรับทุนโครงการทนุหลงัปรญิญาเอก 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

ส่วนที่ 1  สําหรับผู้ขอรับทุนโครงการทุนหลงัปริญญาเอก (นักวิจัย) 

1.  ผู้สมัครขอรับทุน (ชื่อ-สกุล ภาษาไทย)……………………………………………………………………………………......................... 
                         (ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………………….................... 
     เกิดวันที ่…….…………. เดือน ……………………………….. พ.ศ. ……………………. 
     เพศ ……………...........  สถานะภาพสมรส         โสด         สมรส 

2.  ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้)....................................................................................................................................................... 
     จังหวัด............................................................................ รหัสไปรษณีย์………………………………………………………...... 
     โทรศัพท์ ………………………………………………….............… โทรสาร............................................................................. 
     มือถือ ............................................................................  e-mail …….………………………………………………................ 

3.  ผู้สมัครเป็นบุคลากรมหาวทิยาลัยรงัสิต          � ไม่ใช่     � ใช่  
    หากท่านเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิตโปรดระบุดงันี้  

- ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง..............................................................หน่วยงานที่สังกัด ……………………………………. 
       - ปัจจุบันได้รับเงินเดือน    � น้อยกว่า 50,000 บาท     � มากกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาท       

4.  ประวัติการศึกษา  

ปีที่จบ ชื่อย่อปรญิญา สาขา สถาบันที่จบ 

    

    

    

5.  ประวัติการทํางาน 

ระยะเวลา ตําแหน่ง ลักษณะงานที่รบัผิดชอบ สถานที่ทํางาน 

    

    

    

 

1 นิ้ว 

เลขท่ีผู้สมัคร …………….. 
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6. ประสบการณ์วจิัย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
7. รางวัลด้านวิชาการ/ด้านวิจัยทีไ่ด้รับ  

ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่ให ้

   

   

8. ทุนวิจัยที่เคยไดร้ับในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 

ระยะเวลาเริ่มตน้-
ส้ินสุดโครงการ 

ชื่อโครงการ แหล่งทุน 
งบประมาณ

ตลอดโครงการ 
เป็นหัวหน้า/ผู้

ร่วมวิจยั) 

สัดส่วนความ
รับผิดชอบ 
(ร้อยละ) 

      

      

9. ผลงานวิจัยทีต่พีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูใ่นฐานข้อมูล SJR/ISI/SCOPUS ย้อนหลัง 5 ปี (เขียน
ในรูปแบบ APA) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 

10. ผลงานวิชาการอื่นๆ (ตํารา หนังสือ สิทธิบัตร) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
  
 ลงชื่อ .............................................................ผู้ขอรับทุน (นกัวจิัย)    
        (..............................................................) 
        วันที.่.........เดือน.....................พ.ศ..........  
 
เห็นชอบโดย  ลงชื่อ..............................................................คณบดี/อธิการ/ผู้อํานวยการสถาบัน 
        (..............................................................) 
        วันที.่.........เดือน.....................พ.ศ..........  
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ส่วนที่ 2  สําหรับอาจารย์/นักวิจัยที่ปรึกษา สังกัดมหาวทิยาลัยรังสิต 

1. อาจารย์/นักวิจัยที่ปรึกษา  (ชื่อ-สกุล ภาษาไทย)………………………………………………………………………...................... 
                                      (ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………………………………….......... 
2. การทํางาน 
 ตําแหน่งทางวิชาการปัจจบุัน ……………………………………………………………………………………………………................... 
  หน่วยงานที่สังกัด ……………………………………………………………………………………………………..................................... 
 สาขาที่เชี่ยวชาญ ……………………………………………………………………………………………………..................................... 

3. สถานที่ติดต่อ …………………………………………………………………................................................................................. 
 โทรศัพท ์…………………………………………........  โทรสาร …………………………………....................... 
 มือถือ ............................................................  e-mail …….………………………………………………... 

4. ประวัติการศึกษา 

ปีที่จบ ชื่อย่อปรญิญา สาขา สถาบันที่จบ 

    

    

    

5. ประสบการณ์วจิัย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 

6. รางวัลด้านวิชาการ/ด้านวิจัยทีไ่ด้รับ  

ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่ให ้
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7. ทุนวิจัยที่เคยไดร้ับในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 

ระยะเวลาเริ่มตน้-
ส้ินสุดโครงการ 

ชื่อโครงการ แหล่งทุน 
งบประมาณ

ตลอดโครงการ 
เป็นหัวหน้า/ผู้

ร่วมวิจยั) 

สัดส่วนความ
รับผิดชอบ 
(ร้อยละ) 

      

      

8. ผลงานวิจัยทีต่พีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูใ่นฐานข้อมูล SJR/ISI/SCOPUS ย้อนหลัง 5 ปี (เขียน
ในรูปแบบ APA) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 

9. ผลงานวิชาการอื่นๆ (Proceedings ตํารา หนังสือ สิทธิบัตร) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 

10. ทุนวิจัยที่ไดร้ับในปัจจุบัน   

ระยะเวลาเริ่มตน้-
ส้ินสุดโครงการ 

ชื่อโครงการ แหล่งทุน 
งบประมาณ

ตลอดโครงการ 
เป็นหัวหน้า/ผู้

ร่วมวิจยั) 

สัดส่วนความ
รับผิดชอบ 
(ร้อยละ) 

      

      

 
 ลงชื่อ .............................................................อาจารย์/นักวจิัยที่ปรกึษา    
        (..............................................................) 
        วันที.่.........เดือน.....................พ.ศ..........              
 
เห็นชอบโดย  ลงชื่อ ..............................................................คณบดี/อธิการ/ผู้อํานวยการสถาบัน 
        (..............................................................) 
        วันที.่.........เดือน.....................พ.ศ..........              
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอโครงการวจิยั โครงการทุนหลังปริญญาเอก เสนอโดยอาจารย์/นักวจิัยที่ปรึกษา  
 
1.  ชื่อโครงการ  (ภาษาไทย) ....................................................................................................................................... 

   (ภาษาอังกฤษ) .................................................................................................................................. 

    คําสําคัญ (3-5 คํา) ............................................................................................................................................... 

    Keywords (5 keywords...................................................................................................................................... 

 

2.  ชื่อผู้ขอรับทุน (ภาษาไทย) ...................................................................................................................................... 

    (ภาษาอังกฤษ).................................................................................................................................. 

     ชื่ออาจารย์/นกัวิจัยที่ปรึกษา   (ภาษาไทย) ........................................................................................................... 

                        (ภาษาองักฤษ)....................................................................................................... 

3.  งบประมาณโครงการวิจัย  ............................................................................................................................. บาท 

     แหล่งทุนสนับสนุน (แนบหลักฐานด้วย).................................................................................................................. 

4.  ระยะเวลาดําเนนิงาน....................................................................................................................................เดือน 

5.  สถานที่ทําการวจิัย....…………………………………………………………………………………………………………………………….... 

6.  ความสําคัญและที่มาของปัญหาที่ทําการวิจัย 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

7.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

8.  ระเบียบวิธวีิจัย (โดยย่อ) 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 
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9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในเชงิความรู้พื้นฐานและการใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ   เช่น   เชิงนโยบาย เชิง
สาธารณะ และการพัฒนาสู่เชงิพาณิชย ์
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 

10.   แผนการทํางาน  ( …......... เดือน เริม่ตัง้แต ่………………......–……...……………) 

 

11.  แผนการตีพิมพ ์ (วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูใ่นฐานขอ้มูล SJR / ISI / SCOPUS และปีที่คาดว่าจะ
ตีพิมพ์ อย่างน้อย 2 เรื่อง) 

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

 
 
 

 ลงชื่อ ............................................................... อาจารย/์นักวิจยัที่ปรกึษา 
 (.............................................................)  
 วันที.่.........เดอืน.....................พ.ศ..........  
 
 ลงชื่อ ............................................................... ผู้ขอรับทุน (นกัวิจัย) 
  (.............................................................)  
 วันที.่.........เดอืน.....................พ.ศ..........  
 
  
 

10.1  ………………………............……….             

10.2  ………………….……………...........             

10.3   …………………..……………..........             

10.4  ………………...………………..........             

10.5   ………………....………………........             

10.6  ………………....……………….........             


