
การบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัยของสถาบันวิจัย : พิมพคร้ังท่ี 9 กรกฎาคม 2564 (สงวนลิขสิทธิ์). ลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต http://rri.rsu.ac.th/ 

การบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัยของสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรงัสิต 

• เอกสารสําหรบัผูวิจัยที่ขอรบัทุนภายใน ประกอบไปดวย 

(ดาวนโหลดไดที่ http://rri.rsu.ac.th/        หวัขอดาวนโหลดเอกสารงานวจิัย        ทุนวิจัย         แบบฟอรม) 

1. มรส. 80  แบบฟอรมการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย / Research Proposal 

2. มรส. 81  แบบฟอรมสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 

3. มรส. 82  แบบฟอรมสัญญายืมเงินทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยรังสิต - (รวมงวดที่ 1-4)  

4. มรส. 82-1  แบบฟอรมสัญญายืมเงินทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยรังสิต - (แตละงวด) 

5. มรส. 84  แบบฟอรมรายงานความกาวหนาของการวิจัยที่ไดรับเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 

6. มรส. 86  แบบฟอรมตาราง TOR กําหนดระยะเวลา งบประมาณ และผลงานที่ตองนําสงสถาบันวิจัย 

7. มรส. 87  แบบฟอรมตารางแจกแจงรายละเอียดงบประมาณตามงวด 

8. มรส. 92  แบบขอขยายเวลาการดําเนินการวิจัย 

 

• เอกสารทางการเงิน ประกอบไปดวย 

(ดาวนโหลดไดที่ http://rri.rsu.ac.th/        หัวขอดาวนโหลดเอกสารงานวิจัย        ทุนวิจัย         แบบฟอรม) 

1. ใบยืมเงินทดรองจาย (ใบสีเขียว) *ขอรับไดที่คณะ / วิทยาลัยของตน 

2. ใบเซ็นรับเงิน (ในการจายคาตอบแทน / คาจางผูชวยวิจัย เปนตน) 

 

• เอกสารบันทึกขอความ ประกอบไปดวย 

(ดาวนโหลดไดที่ http://rri.rsu.ac.th/        หัวขอดาวนโหลดเอกสารงานวิจัย        ทุนวิจัย         แบบฟอรม) 

1. บันทึกขอความ : สงขอเสนอโครงการวิจัย (มรส. 80) 

2. บันทึกขอความ : สงขอเสนอโครงการวิจัย (มรส. 80) ที่ไดปรับ / แกไขตามผูประเมินแลว 

3. บันทึกขอความ : สง (ราง) รายงานวิจัย 

4. บันทึกขอความ : สง (ราง) รายงานวิจัย ที่ไดปรับ / แกไขตามผูประเมินแลว 

5. บันทึกขอความ : สงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

6. บันทึกขอความ : สงบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร 

 

ขั้นตอน เอกสารที่ผูวิจัยตองดาํเนินการจัดเตรียมและนําสงสถาบันวิจัย จํานวน 

การต้ังเบิกจายเงินงวดที่ 1 
1. มรส. 82-1  งวด  1  . อยางละ 1 ฉบับ 

*สงใสซองผานสารบรรณ 2. ใบเขียว (ใบยืมเงินทดรองจาย) ระบทุุนงวด  1  . 

การรายงานความกาวหนา 

ครั้งที่  1  . 

 

** กรุณาสงเอกสารทางการเงิน

มายังสถาบันวิจัยดวยตนเอง 

เนื่องจากเปนเอกสารสําคัญ ** 

 

1. มรส. 84 (ระบุการเงินที่ใชจายเฉพาะงวดงานที่  1  .) 1 ฉบับ 

2. เอกสารแนบอื่น ๆ (ถามี) 1 ฉบับ 

3. บิลคาใชจายตาง ๆ ตามจํานวนที่ต้ังเบิกไป ในงวดงานที่  1  . 

*คํานวณคาใชจายที่เกิดขึ้นตามที่ใชจริง โดยทําเปน “ตาราง” ระบุดังนี้ 

งบประมาณที่ไดรับอนุมัต ิ งบประมาณที่ใชจายจริง จํานวนคงเหลือในแตละงวด 

   

*หากมีเงินคงเหลือ  

ขอใหนําสงคืนแกทางการเงิน คุณหนุย โทร. 5527 และ คุณอุย โทร. 5532 

ฉบับจริงเทานั้น 

(ขอใหทานโปรดสําเนาและ

เก็บไว) 

4. สง มรส. 82-1 เพื่อขอต้ังเบิกงวดที่  2  . 1 ฉบับ 

5. ใบเขียว (ใบยืมเงินทดรองจาย) ระบทุุนงวดที่  2  . 1 ฉบับ 
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ขั้นตอน เอกสารที่ผูวิจัยตองดาํเนินการจัดเตรียมและนําสงสถาบันวิจัย จํานวน 

การรายงานความกาวหนา 

ครั้งที่  2  . 

 

** กรุณาสงเอกสารทางการเงิน

มายังสถาบันวิจัยดวยตนเอง  

เนื่องจากเปนเอกสารสําคัญ ** 

1. มรส. 84 (ระบุการเงินที่ใชจายเฉพาะงวดงานที่  2  .) 1 ฉบับ 

2. เอกสารแนบอื่น ๆ (ถามี) 1 ฉบับ 

3. บิลคาใชจายตาง ๆ ตามจํานวนที่ต้ังเบิกไป ในงวดงานที่  2  . 

*คํานวณคาใชจายที่เกิดขึ้นตามที่ใชจริง โดยทําเปน “ตาราง” ระบุดังนี้ 

งบประมาณที่ไดรับอนุมัต ิ งบประมาณที่ใชจายจริง จํานวนคงเหลือในแตละงวด 

   

*หากมีเงินคงเหลือ  

ขอใหนําสงคืนแกทางการเงิน คุณหนุย โทร. 5527 และ คุณอุย โทร. 5532 

ฉบับจริงเทานั้น 

(ขอใหทานโปรดสําเนาและ

เก็บไว) 

4. สง มรส. 82-1 เพื่อขอต้ังเบิกงวดที่  3  . 1 ฉบับ 

5. ใบเขียว (ใบยืมเงินทดรองจาย) ระบทุุนงวดที่  3  . 1 ฉบับ 

การรายงานความกาวหนา 

ครั้งที่  3  . 

 

** กรุณาสงเอกสารทางการเงิน

มายังสถาบันวิจัยดวยตนเอง  

เนื่องจากเปนเอกสารสําคัญ** 

1. มรส. 84 (ระบุการเงินที่ใชจายเฉพาะงวดงานที่  3  .) 1 ฉบับ 

2. เอกสารแนบอื่น ๆ (ถามี) 

* รายงานความกาวหนาคร้ังที่  3  . นี้ ทานสามารถสงเปน (ราง) รายงานวจิัย  

จํานวน 2 เลม พรอมบันทกึขอความนําสง (ราง) 1 ฉบับ  

** (ราง) รายงานนีย้ังไมตองเขาปก ใหหนีบคลิปดําหรือเขาเลมแบบสันหวงแทน 

*สถาบันวิจัยจะนําสง (ราง) รายงานการวิจัย ใหผูเชี่ยวชาญประเมิน และจะใชระยะเวลา  

1 เดือน เปนอยางนอย เนื่องจากพิจารณาทั้งเลม 

1 ฉบับ 

3. บิลคาใชจายตาง ๆ ตามจํานวนที่ต้ังเบิกไปในงวดงานคร้ังที่  3  . 

*คํานวณคาใชจายที่เกิดขึ้นตามที่ใชจริง โดยทําเปนตาราง ระบุดังนี ้

งบประมาณที่ไดรับอนุมัต ิ งบประมาณที่ใชจายจริง จํานวนคงเหลือในแตละงวด 

   

*หากมีเงินคงเหลือ  

ขอใหนําสงคืนแกทางการเงิน คุณหนุย โทร. 5527 และ คุณอุย โทร. 5532 

ฉบับจริงเทานั้น 

(ขอใหทานโปรดสําเนาและ

เก็บไว) 

การรายงานความกาวหนา 

ครั้งที่  4  . 

 

1. (ราง) รายงานวจิัย พรอมบันทกึขอความนําสง (ราง) 1 ฉบับ 

** (ราง) รายงานนีย้ังไมตองเขาปก ใหหนีบคลิปดําหรือเขาเลมแบบสันหวงแทน 

*สถาบันวิจัยจะนําสง (ราง) รายงานการวิจัย ใหผูเชี่ยวชาญประเมิน และจะใชระยะเวลา  

1 เดือน เปนอยางนอย เนื่องจากพิจารณาทั้งเลม 

อยางละ 2 ฉบับ  

*สงใสซองผานสารบรรณ

ได 

2. สง มรส. 82-1 เพื่อขอต้ังเบิกงวดที่  4  สุดทาย (นําไปเปนคาจัดพิมพและเขาเลม) อยางละ 1 ฉบับ  

*สงใสซองผานสารบรรณ 3. ใบเขียว (ใบยืมเงินทดรองจาย) ระบทุุนงวดที่  4  สุดทาย 

การสงรายงานวิจัยฉบบัสมบูรณ  

(ที่ผานการประเมินจาก

ผูทรงคุณวุฒิและไดแกไขแลว) 

 

** กรุณาสงเอกสารทางการเงิน

มายังสถาบันวิจัยดวยตนเอง  

เนื่องจากเปนเอกสารสําคัญ ** 

1. ระยะเวลากําหนดตามที่ทานระบุในสัญญาทุนวิจยั โปรดพิจารณาสัญญารับทนุประกอบ 

ที่ทานระบุไวหลังจากส้ินสุดโครงการแลว 3 เดือน 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ  

1 เลม / CD 2 แผน /  

บันทึกขอความนําสง  

1 ฉบับ 

2. บิลคาใชจายตาง ๆ ตามจํานวนที่ต้ังเบิกไปในงวดงานที่  4  . 

*คํานวณคาใชจายที่เกิดขึ้นตามที่ใชจริง โดยทําเปน “ตาราง” ระบุดังนี้ 

งบประมาณที่ไดรับอนุมัต ิ งบประมาณที่ใชจายจริง จํานวนคงเหลือในแตละงวด 

   

*หากมีเงินคงเหลือ  

ขอใหนําสงคืนแกทางการเงิน คุณหนุย โทร. 5527 และ คุณอุย โทร. 5532 

ฉบับจริงเทานั้น 

(ขอใหทานโปรดสําเนาและ

เก็บไว) 

การขอขยายเวลา 
1. มรส. 92  แบบขอขยายระยะเวลาการดําเนินการวิจยั 

** ขอขยายไดไมเกิน 12 เดือน ของระยะเวลาที่ไดรับการอนุมัติ และ ขอขยายได 1 คร้ัง ** 
จํานวน 1 ฉบับ 

 

หมายเหตุ ขอใหผูวิจัยที่ไดลงนามสัญญารับทุน ปฏิบัติอยางเครงครัดตามระเบียบของ มรส. วาดวยทุนอุดหนุนฯ ทั้งในสวนของการดําเนินการวิจัย  

การยืม การใชจาย และการคืนเงินทดรองจายใหเปนไปตามเวลาที่ไดกําหนดและระบุไวในสัญญารับทุน รวมถึงการรายงานความกาวหนา และการ

สงเลมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 



แกไข ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 

หลักเกณฑการขอทุนวิจัยสถาบันวิจัย มหาวิทยาลยัรังสิต 

 

คุณสมบัตินักวิจัยกอนขอทุนวิจัยสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

1. เปนอาจารยประจํา / ผูชวยอาจารยมหาวิทยาลัยรังสิต 

2. ไมติดภาระทุนภายในมหาวิทยาลัย  

(สถาบันวิจัย / ศูนยสนับสนุนการเรยีนการสอน / สํานักงานงบประมาณ) 

3. ไมอยูในระหวางการศึกษาตอ 

4. กรณีท่ีเคยขอทุนวิจัยภายใน ตองมีการเผยแพรผลงานวิจัยท่ีไดทุนสนับสนุนกอนการขอทุนวิจัยรอบใหม   

 

ในระหวางการรับทุน  

 ขอใหนักวิจัยรายงานความกาวหนาทุก ๆ 3 เดือน จํานวนท้ังหมด 3 ครั้ง และรายงานฉบับสมบูรณเม่ือ

ครบกําหนดวิจัย  

1. ขอความรวมมือนักวจิัยเขียนรายงานความกาวหนาใหละเอียด ตามแบบฟอรม มรส. 84  

แบบรายงานความกาวหนาของการวิจัยท่ีไดรับเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยรังสิต 

2. นักวิจัยตองเคลียรเงินทดรองจายในแตละงวด โดยตองจัดจําแนกใบเสร็จ ตามหมวดคาใชจาย โดยไม 

สามารถเคลียรหมวดคาตอบแทนขามหมวดกับหมวดอ่ืน 

3. นักวิจัยตองแนบ มรส. 87 ตารางแจกแจงรายละเอียดงบประมาณตามงวด ทุกครั้งท่ีทําการเคลียร 

เงินทดรองจาย  

4. หมวดคาจาง 

- ผูชวยวิจัย ตองเปนบุคคลภายนอก / ผูชวยอาจารย / เจาหนาท่ี (อาจารยประจําไมสามารถเปน 

ผูชวยวิจัย) โดยตองแนบเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาของผูชวยวิจัยทุกครั้งท่ีมีการเคลียรเงินทดรอง 

5. คาจางเหมาทํารายงาน ไมสามารถจางคนเดียวกันกับผูชวยวิจัยได 

   

*** สถาบันวิจัยจะยึดตามรายละเอียดของ TOR (มรส. 86) เปนหลักในการตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน กรณีท่ี

นักวิจัยใชใบเสร็จรับเงินท่ีไมเกี่ยวของกับงานวิจัย สถาบันวิจัยขอสงวนสิทธิในการหักรายการท่ีไมเกี่ยวของ

ออก โดยนักวิจัยจะตองจายเงินคืน หรือหักจากงบประมาณในงวดถัดไป *** 


