มรส. RS 16

เกณฑ์ การยืน่ ข้ อเสนองบประมาณทุนวิจัยเพือ่ พัฒนาการเรี ยนการสอน
รายการ
1. หมวดค่ าตอบแทน (ค่าตอบแทนที่ปรึ กษาโครงการ เลือกเพียง 1 ข้อ)
 ค่าตอบแทนที่ปรึ กษาโครงการ 1 คน (บุคคลภายในมหาวิทยาลัย)
ค่าตอบแทนที่ปรึ กษาโครงการ 1 คน (บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย)
 ค่าตอบแทนผูช้ ่วยนักวิจยั (ถ้ามี) เหมาจ่าย
2. หมวดค่ าวัสดุ (เลือก 1 ประเภท)
 วัสดุตามลักษณะของโครงการวิจัย *เฉพาะกรณี งานวิจยั ทัว่ ไปที่มีค่าวัสดุ
 e-Learning *เฉพาะงานวิจยั สื่อ e-Learning
 ค่าเขียน Script and Storyboard (จ่ายให้หวั หน้าโครงการ)
 ค่า Courseware 3–6 ชัว่ โมง (จ่ายให้ผผู ้ ลิตสื่ อ) ชัว่ โมงละ
(สู งสุ ดไม่เกิน 30,000 บาท)
 e-Book *เฉพาะงานวิจยั สื่อ e-Book
 ค่าเขียน Script and Storyboard (จ่ายให้หวั หน้าโครงการ)
 ค่าผลิต e-Book (จ่ายให้ผผู ้ ลิต level 1/ level 2/ level 3) หน้าละ
(สู งสุ ดไม่เกิน 30,000 บาท)
3. หมวดค่ าใช้ สอย
3.1 ค่าจัดทาแบบสอบถาม ชุดละ
3.2 ค่าวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.3 ค่าถอดเทป (กรณี มีการสัมภาษณ์) ชัว่ โมงละ (สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท)
3.4 ค่าดาเนิ นการจัดสนทนากลุ่ม (กาหนดขนาดไว้ที่ 6-12 คน)
3.5 ค่าพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั (เฉพาะกรณี งานวิจยั ทัว่ ไปที่มีการสร้าง
หรื อพัฒนาเครื่ องมือฯ ขึ้นใหม่) เหมาจ่าย
3.6 ค่าจ้างพิมพ์งาน สาเนาเนื้อหา และเข้าเล่ม (1 เล่ม) เหมาจ่าย
รวมเป็ นเงินทีห่ ัวหน้ าโครงการได้ รับ
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รายการ
4. ค่ าบริหารจัดการงานวิจัย (นักวิจัยไม่ สามารถเบิกได้ ) รวม 30,000 บาท
4.1 ค่าตอบแทนผูท้ รงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความวิจยั 3 ท่าน (เฉพาะกรณี ที่
ตีพิมพ์บทความ ในวารสารพัฒนาการเรี ยนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิ ต)
4.2 ค่าตอบแทนการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจยั และร่ างรายงานการวิจยั
(กรณี นกั วิจยั บรรยาย/ตีพิมพ์บทความ ต้องการให้ดาเนินการส่ งร่ างรายงาน
การวิจยั ให้ผทู ้ รงคุณวุฒิตรวจสอบ คุณภาพโดยรวมของรู ปเล่ม
4.3 ค่าตอบแทนผูท้ รงคุณวุฒิตรวจประเมินบทคัดย่อ ไทย-อังกฤษ
4.4 รางวัลการนาเสนอและเผยแพร่ ผลงานวิจยั (จ่ายให้หวั หน้าโครงการ)
4.5 ค่าสาธารณูปโภคในการดาเนินงานวิจยั
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น

ราคา (บาท)
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คณะกรรมการวิจัยฯ ให้ ใช้ เกณฑ์ ในการยืน่ ข้ อเสนอโครงการวิจัย ดังต่ อไปนี้
 โครงการวิจัยทัว่ ไป สามารถกาหนดแยกตามหมวด ดังนี้
 1. หมวดค่ าตอบแทน
1.1 ค่าตอบแทนผูเ้ ชี่ยวชาญที่ปรึ กษาโครงการ* (ค่าตอบแทนที่ปรึ กษาโครงการ เลือกเพียง 1 ข้อ)
o ค่าตอบแทนผูเ้ ชี่ยวชาญภายในมหาวิทยาลัย 1,000 บาท
o ค่าตอบแทนผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกมหาวิทยาลัย 2,000 บาท
*คุณสมบัติผ้ ูเชี่ ยวชาญ: มี ความรอบรู้ หรื อความถนัดในศาสตร์ ที่ ผ้ ูวิจัยต้ องการศึ กษา สามารถให้
คาแนะนาปรึ กษา ตรวจสอบคุณภาพโดยรวมของรู ปเล่ มงานวิจัยและบทความวิจัยที่ จะลงตีพิมพ์ เผยแพร่
ได้
1.2 ค่าตอบแทนผูช้ ่วยนักวิจยั (ถ้ามี) เหมาจ่าย 5,000 บาท
 2. หมวดค่ าวัสดุ
หมายถึง เงินที่จ่ายเพื่อซื้ อวัสดุ สิ้นเปลือง (ใช้แล้วหมดไป) เช่นวัสดุก่อสร้ าง วัสดุวิทยาศาสตร์
หรื อการแพทย์ วัสดุการเกษตร วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ทั้งนี้กาหนดรายการวัสดุให้เป็ นไปตามลักษณะ
ของโครงการวิจยั นั้นๆ
 3. หมวดค่ าใช้ สอย
3.1 ค่าจัดทาแบบสอบถาม ชุดละ 20 บาท
3.2 ค่าวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ 3,000 บาท
3.3 ค่าถอดเทป (กรณี มีการสัมภาษณ์) ชัว่ โมงละ 500 บาท (สู งสุ ดไม่เกิน 5,000 บาท)
3.4 ค่าดาเนินการจัดสนทนากลุ่ม (กาหนดขนาดไว้ที่ 6-12 คน) 300/1,000 บาท
 ระดับบุคคลทัว่ ไป ไม่เกิน 300 บาทต่อคน และรวมของค่าของที่ระลึก
 ระดับผูเ้ ชี่ยวชาญ/ผูช้ านาญการ/ผูท้ รงคุณวุฒิ ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคน
และรวมค่าของที่ระลึก
3.5 ค่าพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในกรณี ที่ผวู ้ จิ ยั ต้องดาเนินการสร้างหรื อพัฒนาเครื่ องมือที่
ใช้ข้ ึนมาใหม่ (แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์/แบบสังเกต และอื่นๆ) ให้เหมาจ่าย 5,000 บาท
3.6 ค่าจ้างพิมพ์งาน สาเนาเนื้อหา และเข้าเล่ม (1 เล่ม) เหมาจ่าย 3,000 บาท
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 4. ค่ าบริหารจัดการงานวิจัย (นักวิจัยไม่ สามารถเบิกได้ ) รวม 30,000 บาท
4.1 ค่าตอบแทนผูท้ รงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความวิจยั 3 ท่าน (เฉพาะกรณี ที่ตีพิมพ์บทความ
ในวารสารพัฒนาการเรี ยนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิ ต) 3,000 บาท
4.2 ค่าตอบแทนการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจยั และร่ างรายงานการวิจยั
(กรณี นกั วิจยั ต้องการให้ดาเนินการส่ งร่ างรายงานการวิจยั ให้ผทู้ รงคุณวุฒิตรวจสอบ
คุณภาพโดยรวมของรู ปเล่ม รวม 3,000 บาท
4.3 ค่าตอบแทนผูท้ รงคุณวุฒิตรวจประเมินบทคัดย่อ ไทย-อังกฤษ 200 บาท
4.4 การนาเสนอและเผยแพร่ ผลงานวิจยั ตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานประเภทบรรยาย/ตีพิมพ์บทความ
โดยเศษส่ วนน้ าหนักของค่าผลงานต้องมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.2 ขึ้นไป (นักวิจยั สามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายในส่ วนการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานได้โดยมีเอกสารใบตอบรับการตีพิมพ์ ใบเสร็ จ
หรื ออื่นๆที่แสดงถึงค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ รวม 23,000 บาท
- กรณี ตีพิมพ์เผยแพร่ ลงในวารสารภายในประเทศที่อยูใ่ นฐานข้อมูลของศูนย์ดชั นีการ
อ้างอิงวารสารไทย(TCI) กลุ่มที่ 1 จ่าย 5,000 บาท / กลุ่มที่ 2 จ่าย 3,000 บาท
- กรณี ตีพิมพ์เผยแพร่ ลงในวารสารภายนอกประเทศที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI ที่
มีค่าดัชนีผลกระทบ (Impact Factor) 0.125-0.5 จ่าย 8,000 บาท / 0.51 ขึ้นไป จ่าย
15,000 บาท
4.5 ค่าสาธารณูปโภคในการดาเนินงานวิจยั (ค่าโทรศัพท์ ,ไปรษณี ย ์ ) ตามความเหมาะสม และ
ไม่เกิน 800 บาท/โครงการ
หมายเหตุ

ไม่มีงบประมาณค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
1. ค่าตอบแทนนักวิจยั
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
** แนวทางการเขี ย นรายละเอี ย ดงบประมาณการค่ า ใช้จ่ า ย เป็ นตัว อย่า งส าหรั บ วิ ธี ก าหนด
รายละเอี ยดประมาณค่าใช้จ่ายเท่ านั้น หัวหน้าโครงการวิจัย อาจกาหนดรายการของการใช้จ่าย
มากกว่ า หรื อน้ อ ยกว่ า รายการที่ แ สดงในตัว อย่ า ง ตามความเป็ นจริ งในการปฏิ บัติ ง านของ
โครงการวิจยั นั้น
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 โครงการวิจัยสื่ อการสอน E-Learning สามารถกาหนดแยกตามหมวด ดังนี้
 1. หมวดค่ าตอบแทน
1.1 ค่าตอบแทนผูเ้ ชี่ยวชาญที่ปรึ กษาโครงการ* (ค่าตอบแทนที่ปรึ กษาโครงการ เลือกเพียง 1 ข้อ)
o ค่าตอบแทนผูเ้ ชี่ยวชาญภายในมหาวิทยาลัย 1,000 บาท
o ค่าตอบแทนผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกมหาวิทยาลัย 2,000 บาท
*คุณสมบัติผ้ ูเชี่ ยวชาญ: มีความรอบรู้ หรื อความถนัดในศาสตร์ ที่ผ้ วู ิจัยต้ องการศึกษาสามารถให้ คาแนะนา
ปรึ กษาตรวจสอบคุณภาพโดยรวมของรู ปเล่ มงานวิจัยและบทความวิจัยที่ จะลงตีพิมพ์ เผยแพร่ ได้

1.2 ค่าตอบแทนผูช้ ่วยนักวิจยั (ถ้ามี) เหมาจ่าย 5,000 บาท
 2. หมวดค่ าวัสดุ
2. 1 ค่าจัดทา Script & Storyboard (จ่ายให้หวั หน้าโครงการ)ให้เหมาจ่าย 5,000 บาท
2.2 ค่าจัดทา Courseware สาหรับเนื้อหาการเรี ยนรู ้ต้ งั แต่ 3-6 ชัว่ โมง (จ่ายให้ผผู ้ ลิต)
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชัว่ โมงละ 5,000 บาท (สู งสุ ดไม่เกิน 30,000 บาท)
 3. หมวดค่ าใช้ สอย
3.1 ค่าจัดทาแบบสอบถาม ชุดละ 20 บาท
3.2 ค่าวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ 3,000 บาท
3.3 ค่าถอดเทป (กรณี มีการสัมภาษณ์) ชัว่ โมงละ 500 บาท (สู งสุ ดไม่เกิน 5,000 บาท)
3.4 ค่าดาเนินการจัดสนทนากลุ่ม (กาหนดขนาดไว้ที่ 6-12 คน) 300/1,000 บาท
 ระดับบุคคลทัว่ ไป ไม่เกิน 300 บาทต่อคน และรวมของค่าของที่ระลึก
 ระดับผูเ้ ชี่ยวชาญ/ผูช้ านาญการ/ผูท้ รงคุณวุฒิ ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคน
และรวมของค่าของที่ระลึก
3.5 ค่าจ้างพิมพ์งาน สาเนาเนื้ อหา และเข้าเล่ม (1 เล่ม) เหมาจ่าย 3,000 บาท
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 4. ค่ าบริหารจัดการงานวิจัย (นักวิจัยไม่ สามารถเบิกได้ ) รวม 30,000 บาท
4.1 ค่าตอบแทนผูท้ รงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความวิจยั 3 ท่าน (เฉพาะกรณี ที่ตีพิมพ์บทความ
ในวารสารพัฒนาการเรี ยนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิ ต) 3,000 บาท
4.2 ค่าตอบแทนการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจยั และร่ างรายงานการวิจยั
(กรณี นกั วิจยั ต้องการให้ดาเนินการส่ งร่ างรายงานการวิจยั ให้ผทู้ รงคุณวุฒิตรวจสอบ
คุณภาพโดยรวมของรู ปเล่ม รวม 3,000 บาท
4.3 ค่าตอบแทนผูท้ รงคุณวุฒิตรวจประเมินบทคัดย่อ ไทย-อังกฤษ 200 บาท
4.4 การนาเสนอและเผยแพร่ ผลงานวิจยั ตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานประเภทบรรยาย/ตีพิมพ์บทความ
โดยเศษส่ วนน้ าหนักของค่าผลงานต้องมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.2 ขึ้นไป (นักวิจยั สามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายในส่ วนการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานได้โดยมีเอกสารใบตอบรับการตีพิมพ์ ใบเสร็ จ
หรื ออื่นๆที่แสดงถึงค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ รวม 23,000 บาท
- กรณี ตีพิมพ์เผยแพร่ ลงในวารสารภายในประเทศที่อยูใ่ นฐานข้อมูลของศูนย์ดชั นีการ
อ้างอิงวารสารไทย(TCI) กลุ่มที่ 1 จ่าย 5,000 บาท / กลุ่มที่ 2 จ่าย 3,000 บาท
- กรณี ตีพิมพ์เผยแพร่ ลงในวารสารภายนอกประเทศที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI ที่
มีค่าดัชนีผลกระทบ (Impact Factor) 0.125-0.5 จ่าย 8,000 บาท / 0.51 ขึ้นไป จ่าย
15,000 บาท
4.5 ค่าสาธารณูปโภคในการดาเนินงานวิจยั (ค่าโทรศัพท์ ,ไปรษณี ย ์ ) ตามความเหมาะสม และ
ไม่เกิน 800 บาท/โครงการ

หมายเหตุ

ไม่มีงบประมาณค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
1. ค่าตอบแทนนักวิจยั
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
** แนวทางการเขี ย นรายละเอี ย ดงบประมาณการค่ า ใช้จ่ า ย เป็ นตัว อย่า งส าหรั บ วิ ธี ก าหนด
รายละเอี ยดประมาณค่าใช้จ่ายเท่ านั้น หัวหน้าโครงการวิจัย อาจกาหนดรายการของการใช้จ่าย
มากกว่ า หรื อน้ อ ยกว่ า รายการที่ แ สดงในตัว อย่ า ง ตามความเป็ นจริ งในการปฏิ บัติ ง านของ
โครงการวิจยั นั้น
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 โครงการวิจัยสื่ อการสอน E-Book สามารถกาหนดแยกตามหมวด ดังนี้
 1. หมวดค่ าตอบแทน
1.1 ค่าตอบแทนผูเ้ ชี่ยวชาญที่ปรึ กษาโครงการ* (ค่าตอบแทนที่ปรึ กษาโครงการ เลือกเพียง 1 ข้อ)
o ค่าตอบแทนผูเ้ ชี่ยวชาญภายในมหาวิทยาลัย 1,000 บาท
o ค่าตอบแทนผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกมหาวิทยาลัย 2,000 บาท
*คุณสมบัติผ้ ูเชี่ ยวชาญ: มีความรอบรู้ หรื อความถนัดในศาสตร์ ที่ ผ้ ูวิจัยต้ องการศึ กษาสามารถให้ คาแนะนา
ปรึ กษา ตรวจสอบคุณภาพโดยรวมของรู ปเล่ มงานวิจัยและบทความวิจัยที่ จะลงตีพิมพ์ เผยแพร่ ได้

1.2 ค่าตอบแทนผูช้ ่วยนักวิจยั (ถ้ามี) เหมาจ่าย ไม่เกิน 5,000 บาท
 2. หมวดค่ าวัสดุ
2.1 ค่าจัดทา Script & Storyboard (จ่ายให้หวั หน้าโครงการ)ให้เหมาจ่าย 5,000 บาท
2.2 ค่าทา e-Book (อักษรขนาด 16 พอยต์) สาหรับเนื้อหาตั้งแต่ 50 – 150 หน้า (จ่ายให้ผผู ้ ลิต)
- Level 1 Basic: ภาพนิ่ง และ เนื้อหาค่าผลิตคิดจานวนหน้าตามจริ ง หน้าละ 100 บาท
- Level 2 Progress: (มี Level 1 + ภาพเคลื่อนไหว VDO clip) ค่าผลิ ตคิดจานวนหน้า ตามจริ ง
หน้าละ 250 บาท
- Level 3 Interactive: (มี Level 2 + ปุ่ มปฏิบตั ิการ ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ) คิดจานวนหน้าตามจริ ง
หน้าละ 350 บาท
*กรณี ทาเป็ นการ์ ตูน e-Book จ่ ายค่ าวาดการ์ ตูนหน้ าละ 200 บาท ขนาดกระดาษ A4 คิดจานวนหน้ าตามจริ ง แต่
จ่ ายสูงสุดไม่ เกิน 30,000 บาท

 3. หมวดค่ าใช้ สอย
3.1 ค่าจัดทาแบบสอบถาม ชุดละ 20 บาท
3.2 ค่าวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ 3,000 บาท
3.3 ค่าถอดเทป (กรณี มีการสัมภาษณ์) ชัว่ โมงละ 500 บาท (สู งสุ ดไม่เกิน 5,000 บาท)
3.4 ค่าดาเนินการจัดสนทนากลุ่ม (กาหนดขนาดไว้ที่ 6-12 คน) 300/1,000 บาท
 ระดับบุคคลทัว่ ไป ไม่เกิน 300 บาทต่อคน และรวมของค่าของที่ระลึก
 ระดับผูเ้ ชี่ยวชาญ/ผูช้ านาญการ/ผูท้ รงคุณวุฒิ ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคน
และรวมของค่าของที่ระลึก
3.5 ค่าจ้างพิมพ์งาน สาเนาเนื้ อหา และเข้าเล่ม (1 เล่ม) เหมาจ่าย 3,000 บาท
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 4. ค่ าบริหารจัดการงานวิจัย (นักวิจัยไม่ สามารถเบิกได้ ) รวม 30,000 บาท
4.1 ค่าตอบแทนผูท้ รงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความวิจยั 3 ท่าน (เฉพาะกรณี ที่ตีพิมพ์บทความ
ในวารสารพัฒนาการเรี ยนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิ ต) 3,000 บาท
4.2 ค่าตอบแทนการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจยั และร่ างรายงานการวิจยั
(กรณี นกั วิจยั ต้องการให้ดาเนินการส่ งร่ างรายงานการวิจยั ให้ผทู้ รงคุณวุฒิตรวจสอบ
คุณภาพโดยรวมของรู ปเล่ม รวม 3,000 บาท
4.3 ค่าตอบแทนผูท้ รงคุณวุฒิตรวจประเมินบทคัดย่อ ไทย-อังกฤษ 200 บาท
4.4 การนาเสนอและเผยแพร่ ผลงานวิจยั ตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานประเภทบรรยาย/ตีพิมพ์บทความ
โดยเศษส่ วนน้ าหนักของค่าผลงานต้องมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.2 ขึ้นไป (นักวิจยั สามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายในส่ วนการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานได้โดยมีเอกสารใบตอบรับการตีพิมพ์ ใบเสร็ จ
หรื ออื่นๆที่แสดงถึงค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ รวม 23,000 บาท
- กรณี ตีพิมพ์เผยแพร่ ลงในวารสารภายในประเทศที่อยูใ่ นฐานข้อมูลของศูนย์ดชั นีการ
อ้างอิงวารสารไทย(TCI) กลุ่มที่ 1 จ่าย 5,000 บาท / กลุ่มที่ 2 จ่าย 3,000 บาท
- กรณี ตีพิมพ์เผยแพร่ ลงในวารสารภายนอกประเทศที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI ที่
มีค่าดัชนีผลกระทบ (Impact Factor) 0.125-0.5 จ่าย 8,000 บาท / 0.51 ขึ้นไป จ่าย
15,000 บาท
4.5 ค่าสาธารณูปโภคในการดาเนินงานวิจยั (ค่าโทรศัพท์ ,ไปรษณี ย ์ ) ตามความเหมาะสม และ
ไม่เกิน 800 บาท/โครงการ

หมายเหตุ

ไม่มีงบประมาณค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
1. ค่าตอบแทนนักวิจยั
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
** แนวทางการเขี ย นรายละเอี ย ดงบประมาณการค่ า ใช้จ่ า ย เป็ นตัว อย่า งส าหรั บ วิ ธี ก าหนด
รายละเอี ยดประมาณค่าใช้จ่ายเท่ านั้น หัวหน้าโครงการวิจัย อาจกาหนดรายการของการใช้จ่าย
มากกว่ า หรื อน้ อ ยกว่ า รายการที่ แ สดงในตัว อย่ า ง ตามความเป็ นจริ งในการปฏิ บัติ ง านของ
โครงการวิจยั นั้น

