
 
มรส. RS 16 

เกณฑ์การยืน่ข้อเสนองบประมาณทุนวจัิยเพือ่พฒันาการเรียนการสอน 

รายการ ราคา (บาท) 

1. หมวดค่าตอบแทน (ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาโครงการ เลือกเพียง 1 ขอ้) 
 ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาโครงการ 1 คน (บุคคลภายในมหาวทิยาลยั) 

 ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาโครงการ 1 คน (บุคคลภายนอกมหาวทิยาลยั) 
 ค่าตอบแทนผูช่้วยนกัวจิยั (ถา้มี)  เหมาจ่าย 

 

 
1,000 
2,000 
5,000 

2. หมวดค่าวสัดุ (เลือก 1 ประเภท) 
 วสัดุตามลกัษณะของโครงการวจัิย *เฉพาะกรณีงานวจิยัทัว่ไปท่ีมีค่าวสัดุ  
 e-Learning *เฉพาะงานวจิยัส่ือ e-Learning  

 ค่าเขียน Script and Storyboard (จ่ายใหห้วัหนา้โครงการ) 
 ค่า Courseware 3–6 ชัว่โมง (จ่ายใหผู้ผ้ลิตส่ือ) ชัว่โมงละ 

(สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท)  
 e-Book *เฉพาะงานวจิยัส่ือ e-Book 

 ค่าเขียน Script and Storyboard (จ่ายใหห้วัหนา้โครงการ) 
 ค่าผลิต e-Book (จ่ายใหผู้ผ้ลิต level 1/ level 2/ level 3) หนา้ละ 

(สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท)  

 
โปรดระบุ 

  
5,000 
5,000 

 
 

5,000 
100/ 250/ 350 

3. หมวดค่าใช้สอย 
     3.1 ค่าจดัท าแบบสอบถาม ชุดละ 
     3.2 ค่าวเิคราะห์ขอ้มูล 
     3.3 ค่าถอดเทป (กรณีมีการสัมภาษณ์) ชัว่โมงละ (สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท) 
     3.4 ค่าด าเนินการจดัสนทนากลุ่ม  (ก าหนดขนาดไวท่ี้ 6-12 คน)      
     3.5 ค่าพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั (เฉพาะกรณีงานวจิยัทัว่ไปท่ีมีการสร้าง  
          หรือพฒันาเคร่ืองมือฯ ข้ึนใหม่) เหมาจ่าย  
     3.6 ค่าจา้งพิมพง์าน ส าเนาเน้ือหา และเขา้เล่ม (1 เล่ม) เหมาจ่าย 

 
20 

3,000 
500 

300/1,000 
5,000 

 
3,000 

 

      รวมเป็นเงินทีหั่วหน้าโครงการได้รับ XXXXX 
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รายการ  ราคา (บาท) 

4. ค่าบริหารจัดการงานวจัิย (นักวจัิยไม่สามารถเบิกได้) รวม 30,000 บาท  
     4.1 ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวฒิุตรวจประเมินบทความวจิยั 3 ท่าน (เฉพาะกรณีท่ี   
            ตีพิมพบ์ทความ   ในวารสารพฒันาการเรียนการสอน มหาวทิยาลยัรังสิต)  
     4.2 ค่าตอบแทนการพิจารณาขอ้เสนอโครงการวจิยั และร่างรายงานการวจิยั        
            (กรณีนกัวิจยั บรรยาย/ตีพิมพบ์ทความ ตอ้งการให้ด าเนินการส่งร่างรายงาน 
             การวจิยั ใหผู้ท้รงคุณวฒิุตรวจสอบ คุณภาพโดยรวมของรูปเล่ม  
     4.3 ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวฒิุตรวจประเมินบทคดัยอ่ ไทย-องักฤษ  
     4.4 รางวลัการน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวจิยั (จ่ายให้หวัหนา้โครงการ) 
     4.5 ค่าสาธารณูปโภคในการด าเนินงานวจิยั    

 
3,000 

 
3,000 

 
 

200 
23,000 

800 

      รวมเป็นเงินทั้งส้ิน XXXXX 
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คณะกรรมการวจัิยฯ ให้ใช้เกณฑ์ในการยืน่ข้อเสนอโครงการวจัิย ดังต่อไปนี้ 
 โครงการวจัิยทัว่ไป สามารถก าหนดแยกตามหมวด ดงัน้ี 

 
 1. หมวดค่าตอบแทน 

1.1 ค่าตอบแทนผูเ้ช่ียวชาญท่ีปรึกษาโครงการ* (ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาโครงการ เลือกเพียง 1 ขอ้) 
o ค่าตอบแทนผูเ้ช่ียวชาญภายในมหาวทิยาลยั 1,000 บาท 
o ค่าตอบแทนผูเ้ช่ียวชาญภายนอกมหาวทิยาลยั 2,000 บาท 

*คุณสมบัติผู้ เช่ียวชาญ: มีความรอบรู้หรือความถนัดในศาสตร์ท่ีผู้ วิจัยต้องการศึกษา สามารถให้
ค าแนะน าปรึกษา ตรวจสอบคุณภาพโดยรวมของรูปเล่มงานวิจัยและบทความวิจัยท่ีจะลงตีพิมพ์เผยแพร่
ได้ 

1.2 ค่าตอบแทนผูช่้วยนกัวจิยั (ถา้มี) เหมาจ่าย 5,000 บาท  
 

 2. หมวดค่าวสัดุ 
 หมายถึง เงินท่ีจ่ายเพื่อซ้ือวสัดุส้ินเปลือง (ใชแ้ลว้หมดไป)  เช่นวสัดุก่อสร้าง วสัดุวิทยาศาสตร์

หรือการแพทย ์วสัดุการเกษตร วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ ทั้งน้ีก าหนดรายการวสัดุให้เป็นไปตามลกัษณะ
ของโครงการวจิยันั้นๆ  
 
 3. หมวดค่าใช้สอย 

3.1 ค่าจดัท าแบบสอบถาม ชุดละ 20 บาท 
3.2 ค่าวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 3,000 บาท 
3.3 ค่าถอดเทป (กรณีมีการสัมภาษณ์)  ชัว่โมงละ 500 บาท (สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท) 
3.4 ค่าด าเนินการจดัสนทนากลุ่ม  (ก าหนดขนาดไวท่ี้ 6-12 คน) 300/1,000 บาท      

 ระดบับุคคลทัว่ไป ไม่เกิน 300 บาทต่อคน และรวมของค่าของท่ีระลึก 
 ระดบัผูเ้ช่ียวชาญ/ผูช้  านาญการ/ผูท้รงคุณวุฒิ ไม่เกิน 1,000  บาทต่อคน 

                        และรวมค่าของท่ีระลึก 
3.5 ค่าพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ในกรณีท่ีผูว้จิยัตอ้งด าเนินการสร้างหรือพฒันาเคร่ืองมือท่ี 
      ใชข้ึ้นมาใหม่ (แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์/แบบสังเกต และอ่ืนๆ) ใหเ้หมาจ่าย 5,000 บาท 
3.6 ค่าจา้งพิมพง์าน ส าเนาเน้ือหา และเขา้เล่ม (1 เล่ม) เหมาจ่าย 3,000 บาท  
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 4. ค่าบริหารจัดการงานวจัิย (นักวจัิยไม่สามารถเบิกได้) รวม 30,000 บาท 
4.1 ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวฒิุตรวจประเมินบทความวิจยั 3 ท่าน (เฉพาะกรณีท่ีตีพิมพบ์ทความ    
       ในวารสารพฒันาการเรียนการสอน มหาวทิยาลยัรังสิต) 3,000 บาท 
4.2 ค่าตอบแทนการพิจารณาขอ้เสนอโครงการวิจยั และร่างรายงานการวจิยั       

                    (กรณีนกัวจิยั ตอ้งการใหด้ าเนินการส่งร่างรายงานการวจิยั ใหผู้ท้รงคุณวฒิุตรวจสอบ  
                     คุณภาพโดยรวมของรูปเล่ม รวม 3,000 บาท 
 4.3 ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวฒิุตรวจประเมินบทคดัยอ่ ไทย-องักฤษ 200 บาท 

4.4 การน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวจิยั ตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานประเภทบรรยาย/ตีพิมพบ์ทความ  
      โดยเศษส่วนน ้าหนกัของค่าผลงานตอ้งมากกวา่หรือเท่ากบั 0.2 ข้ึนไป (นกัวจิยัสามารถเบิก 
       ค่าใชจ่้ายในส่วนการตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานไดโ้ดยมีเอกสารใบตอบรับการตีพิมพ ์ใบเสร็จ   
       หรืออ่ืนๆท่ีแสดงถึงค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ   รวม 23,000 บาท  

- กรณีตีพิมพเ์ผยแพร่ลงในวารสารภายในประเทศท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูลของศูนยด์ชันีการ 
   อา้งอิงวารสารไทย(TCI) กลุ่มท่ี 1 จ่าย 5,000 บาท / กลุ่มท่ี 2 จ่าย 3,000 บาท 
- กรณีตีพิมพเ์ผยแพร่ลงในวารสารภายนอกประเทศท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลสากล ISI ท่ี   
   มีค่าดชันีผลกระทบ (Impact Factor) 0.125-0.5 จ่าย 8,000 บาท / 0.51 ข้ึนไป จ่าย  
   15,000 บาท 

  4.5 ค่าสาธารณูปโภคในการด าเนินงานวจิยั (ค่าโทรศพัท ์,ไปรษณีย ์) ตามความเหมาะสม และ    
        ไม่เกิน 800 บาท/โครงการ 
 

หมายเหต ุ ไม่มีงบประมาณค่าใชจ่้ายดงัต่อไปน้ี 
1. ค่าตอบแทนนกัวจิยั 
2. ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง   
** แนวทางการเขียนรายละเอียดงบประมาณการค่าใช้จ่าย เป็นตัวอย่างส าหรับวิธีก าหนด
รายละเอียดประมาณค่าใช้จ่ายเท่านั้น หัวหน้าโครงการวิจัย อาจก าหนดรายการของการใช้จ่าย
มากกว่าหรือน้อยกว่ารายการท่ีแสดงในตัวอย่าง ตามความเป็นจริงในการปฏิบัติงานของ
โครงการวจิยันั้น 
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 โครงการวจัิยส่ือการสอน E-Learning  สามารถก าหนดแยกตามหมวด ดงัน้ี 
 
 1. หมวดค่าตอบแทน 

1.1 ค่าตอบแทนผูเ้ช่ียวชาญท่ีปรึกษาโครงการ* (ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาโครงการ เลือกเพียง 1 ขอ้) 
o ค่าตอบแทนผูเ้ช่ียวชาญภายในมหาวทิยาลยั 1,000 บาท 
o ค่าตอบแทนผูเ้ช่ียวชาญภายนอกมหาวทิยาลยั 2,000 บาท 

*คุณสมบัติผู้ เช่ียวชาญ: มีความรอบรู้หรือความถนัดในศาสตร์ท่ีผู้วิจัยต้องการศึกษาสามารถให้ค าแนะน า
ปรึกษาตรวจสอบคุณภาพโดยรวมของรูปเล่มงานวิจัยและบทความวิจัยท่ีจะลงตีพิมพ์เผยแพร่ได้ 

 
1.2 ค่าตอบแทนผูช่้วยนกัวจิยั (ถา้มี) เหมาจ่าย 5,000 บาท 
 

 2. หมวดค่าวสัดุ 
2. 1  ค่าจดัท า Script & Storyboard (จ่ายใหห้วัหนา้โครงการ)ให้เหมาจ่าย 5,000 บาท  
2.2  ค่าจดัท า Courseware ส าหรับเน้ือหาการเรียนรู้ตั้งแต่ 3-6 ชัว่โมง (จ่ายใหผู้ผ้ลิต)              
โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชัว่โมงละ 5,000 บาท (สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท) 

 
 3. หมวดค่าใช้สอย 

3.1 ค่าจดัท าแบบสอบถาม ชุดละ 20 บาท 
3.2 ค่าวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 3,000 บาท 
3.3 ค่าถอดเทป (กรณีมีการสัมภาษณ์)  ชัว่โมงละ 500 บาท (สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท) 
3.4 ค่าด าเนินการจดัสนทนากลุ่ม  (ก าหนดขนาดไวท่ี้ 6-12 คน) 300/1,000 บาท      

 ระดบับุคคลทัว่ไป ไม่เกิน 300 บาทต่อคน และรวมของค่าของท่ีระลึก 
 ระดบัผูเ้ช่ียวชาญ/ผูช้  านาญการ/ผูท้รงคุณวุฒิ ไม่เกิน 1,000  บาทต่อคน 

                        และรวมของค่าของท่ีระลึก 
3.5 ค่าจา้งพิมพง์าน ส าเนาเน้ือหา และเขา้เล่ม (1 เล่ม) เหมาจ่าย 3,000 บาท 
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 4. ค่าบริหารจัดการงานวจัิย (นักวจัิยไม่สามารถเบิกได้) รวม 30,000 บาท 
4.1 ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวฒิุตรวจประเมินบทความวิจยั 3 ท่าน (เฉพาะกรณีท่ีตีพิมพบ์ทความ    
       ในวารสารพฒันาการเรียนการสอน มหาวทิยาลยัรังสิต) 3,000 บาท 
4.2 ค่าตอบแทนการพิจารณาขอ้เสนอโครงการวิจยั และร่างรายงานการวจิยั       

                    (กรณีนกัวจิยั ตอ้งการใหด้ าเนินการส่งร่างรายงานการวจิยั ใหผู้ท้รงคุณวฒิุตรวจสอบ  
                     คุณภาพโดยรวมของรูปเล่ม รวม 3,000 บาท 
 4.3 ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวฒิุตรวจประเมินบทคดัยอ่ ไทย-องักฤษ 200 บาท 

4.4 การน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวจิยั ตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานประเภทบรรยาย/ตีพิมพบ์ทความ  
      โดยเศษส่วนน ้าหนกัของค่าผลงานตอ้งมากกวา่หรือเท่ากบั 0.2 ข้ึนไป (นกัวจิยัสามารถเบิก 
       ค่าใชจ่้ายในส่วนการตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานไดโ้ดยมีเอกสารใบตอบรับการตีพิมพ ์ใบเสร็จ   
       หรืออ่ืนๆท่ีแสดงถึงค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ   รวม 23,000 บาท  

- กรณีตีพิมพเ์ผยแพร่ลงในวารสารภายในประเทศท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูลของศูนยด์ชันีการ 
   อา้งอิงวารสารไทย(TCI) กลุ่มท่ี 1 จ่าย 5,000 บาท / กลุ่มท่ี 2 จ่าย 3,000 บาท 
- กรณีตีพิมพเ์ผยแพร่ลงในวารสารภายนอกประเทศท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลสากล ISI ท่ี   
   มีค่าดชันีผลกระทบ (Impact Factor) 0.125-0.5 จ่าย 8,000 บาท / 0.51 ข้ึนไป จ่าย  
   15,000 บาท 

  4.5 ค่าสาธารณูปโภคในการด าเนินงานวจิยั (ค่าโทรศพัท ์,ไปรษณีย ์) ตามความเหมาะสม และ    
        ไม่เกิน 800 บาท/โครงการ 
 

 
 
หมายเหต ุ ไม่มีงบประมาณค่าใชจ่้ายดงัต่อไปน้ี 

1. ค่าตอบแทนนกัวจิยั 
2. ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง   

 
** แนวทางการเขียนรายละเอียดงบประมาณการค่าใช้จ่าย เป็นตัวอย่างส าหรับวิธีก าหนด
รายละเอียดประมาณค่าใช้จ่ายเท่านั้น หัวหน้าโครงการวิจัย อาจก าหนดรายการของการใช้จ่าย
มากกว่าหรือน้อยกว่ารายการท่ีแสดงในตัวอย่าง ตามความเป็นจริงในการปฏิบัติงานของ
โครงการวจิยันั้น 
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 โครงการวจัิยส่ือการสอน E-Book สามารถก าหนดแยกตามหมวด ดงัน้ี 

 1. หมวดค่าตอบแทน 
1.1 ค่าตอบแทนผูเ้ช่ียวชาญท่ีปรึกษาโครงการ* (ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาโครงการ เลือกเพียง 1 ขอ้) 
o ค่าตอบแทนผูเ้ช่ียวชาญภายในมหาวทิยาลยั 1,000 บาท 
o ค่าตอบแทนผูเ้ช่ียวชาญภายนอกมหาวทิยาลยั 2,000 บาท 

*คุณสมบัติผู้ เช่ียวชาญ: มีความรอบรู้หรือความถนัดในศาสตร์ท่ีผู้ วิจัยต้องการศึกษาสามารถให้ค าแนะน า
ปรึกษา ตรวจสอบคุณภาพโดยรวมของรูปเล่มงานวิจัยและบทความวิจัยท่ีจะลงตีพิมพ์เผยแพร่ได้ 
 

1.2 ค่าตอบแทนผูช่้วยนกัวจิยั (ถา้มี) เหมาจ่าย ไม่เกิน 5,000 บาท 
 

 2. หมวดค่าวสัดุ 
2.1 ค่าจดัท า Script & Storyboard (จ่ายใหห้วัหนา้โครงการ)ใหเ้หมาจ่าย 5,000 บาท  
2.2 ค่าท า e-Book (อกัษรขนาด 16 พอยต)์ ส าหรับเน้ือหาตั้งแต่ 50 – 150 หนา้     (จ่ายใหผู้ผ้ลิต) 
- Level 1 Basic:  ภาพน่ิง และ เน้ือหาค่าผลิตคิดจ านวนหนา้ตามจริง หนา้ละ 100 บาท 

 - Level 2 Progress: (มี Level 1 + ภาพเคล่ือนไหว VDO clip) ค่าผลิตคิดจ านวนหน้า   ตามจริง 
หนา้ละ 250 บาท 
 - Level 3 Interactive: (มี Level 2 + ปุ่มปฏิบติัการ ปฏิสัมพนัธ์โตต้อบ) คิดจ านวนหน้าตามจริง 
หนา้ละ 350 บาท 

*กรณีท าเป็นการ์ตูน e-Book จ่ายค่าวาดการ์ตูนหน้าละ 200 บาท ขนาดกระดาษ A4 คิดจ านวนหน้าตามจริง แต่
จ่ายสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท 
 

 3. หมวดค่าใช้สอย 
3.1 ค่าจดัท าแบบสอบถาม ชุดละ 20 บาท 
3.2 ค่าวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 3,000 บาท 
3.3 ค่าถอดเทป (กรณีมีการสัมภาษณ์)  ชัว่โมงละ 500 บาท (สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท) 
3.4 ค่าด าเนินการจดัสนทนากลุ่ม  (ก าหนดขนาดไวท่ี้ 6-12 คน) 300/1,000 บาท      

 ระดบับุคคลทัว่ไป ไม่เกิน 300 บาทต่อคน และรวมของค่าของท่ีระลึก 
 ระดบัผูเ้ช่ียวชาญ/ผูช้  านาญการ/ผูท้รงคุณวุฒิ ไม่เกิน 1,000  บาทต่อคน 

                        และรวมของค่าของท่ีระลึก 
3.5 ค่าจา้งพิมพง์าน ส าเนาเน้ือหา และเขา้เล่ม (1 เล่ม) เหมาจ่าย 3,000 บาท 
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 4. ค่าบริหารจัดการงานวจัิย (นักวจัิยไม่สามารถเบิกได้) รวม 30,000 บาท 
4.1 ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวฒิุตรวจประเมินบทความวิจยั 3 ท่าน (เฉพาะกรณีท่ีตีพิมพบ์ทความ    
       ในวารสารพฒันาการเรียนการสอน มหาวทิยาลยัรังสิต) 3,000 บาท 
4.2 ค่าตอบแทนการพิจารณาขอ้เสนอโครงการวิจยั และร่างรายงานการวจิยั       

                    (กรณีนกัวจิยั ตอ้งการใหด้ าเนินการส่งร่างรายงานการวจิยั ใหผู้ท้รงคุณวฒิุตรวจสอบ  
                     คุณภาพโดยรวมของรูปเล่ม รวม 3,000 บาท 
 4.3 ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวฒิุตรวจประเมินบทคดัยอ่ ไทย-องักฤษ 200 บาท 

4.4 การน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวจิยั ตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานประเภทบรรยาย/ตีพิมพบ์ทความ  
      โดยเศษส่วนน ้าหนกัของค่าผลงานตอ้งมากกวา่หรือเท่ากบั 0.2 ข้ึนไป (นกัวจิยัสามารถเบิก 
       ค่าใชจ่้ายในส่วนการตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานไดโ้ดยมีเอกสารใบตอบรับการตีพิมพ ์ใบเสร็จ   
       หรืออ่ืนๆท่ีแสดงถึงค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ   รวม 23,000 บาท  

- กรณีตีพิมพเ์ผยแพร่ลงในวารสารภายในประเทศท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูลของศูนยด์ชันีการ 
   อา้งอิงวารสารไทย(TCI) กลุ่มท่ี 1 จ่าย 5,000 บาท / กลุ่มท่ี 2 จ่าย 3,000 บาท 
- กรณีตีพิมพเ์ผยแพร่ลงในวารสารภายนอกประเทศท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลสากล ISI ท่ี   
   มีค่าดชันีผลกระทบ (Impact Factor) 0.125-0.5 จ่าย 8,000 บาท / 0.51 ข้ึนไป จ่าย  
   15,000 บาท 

  4.5 ค่าสาธารณูปโภคในการด าเนินงานวจิยั (ค่าโทรศพัท ์,ไปรษณีย ์) ตามความเหมาะสม และ    
        ไม่เกิน 800 บาท/โครงการ 
 

 
 
หมายเหต ุ ไม่มีงบประมาณค่าใชจ่้ายดงัต่อไปน้ี 

1. ค่าตอบแทนนกัวจิยั 
2. ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง   

 
** แนวทางการเขียนรายละเอียดงบประมาณการค่าใช้จ่าย เป็นตัวอย่างส าหรับวิธีก าหนด
รายละเอียดประมาณค่าใช้จ่ายเท่านั้น หัวหน้าโครงการวิจัย อาจก าหนดรายการของการใช้จ่าย
มากกว่าหรือน้อยกว่ารายการท่ีแสดงในตัวอย่าง ตามความเป็นจริงในการปฏิบัติงานของ
โครงการวจิยันั้น 

 


