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การบริหารจัดการโครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย : สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

ล าดับ  ขั้นตอน  รายละเอียดงาน  ผู้รับผิดชอบ  เอกสารที่เกี่ยวข้อง  หมายเหตุ 

1. ประกำศให้ทุน ประชำถัมพันธ์ให้ทุนวิจัส ถ ำบันวิจัส บันทึกข้อควำมประชำถัมพันธ์ให้ทุนวิจัส  
รอบท่ี 1 วันท่ี 1-30 มิ ุนำสน  
รอบท่ี 2 วันท่ี 1-30 กันสำสน  
รอบท่ี 3 วันท่ี 1-31 มกรำคม 

- ถ่งไปสังคณบดีวิทสำลัส/ คณะ 
- น ำขึ้นระบบ rri.rsu.ac.th 

2. ให้ข้อมูลด้ำนเอกถำรท่ีต้องใช้
ประกอบกำรขอรับทุน 

น ำเอกถำรขึ้นระบบ website URL: 
rri.rsu.ac.th 

ถ ำบันวิจัส 1. ประกำศ มรถ.ว่ำด้วสทุน พ.ศ.2557  
2. จรรสำวิชำชีพด้ำนกำรวิจัส  
3. คู่มือกำรถมัครทุน (มรถ.50)  
4. ข้อเถนอโดครงกำรวิจัส (มรถ.80) 

  

3. กำรถ่งข้อเถนอโดครงกำรวิจัส ศึกษำรำสละเอีสดจำก ประกำศ มรถ.ว่ำด้วส
ทุน 

หัวหน้ำ
โดครงกำรวิจัส 

1. บันทึกข้อควำมน ำถ่ง 1 ฉบับ  
2. ข้อเถนอโดครงกำรวิจัส (มรถ. 80) ฉบับจริง 1 ฉบับ  
    และ ถ ำเนำ 1 ฉบับ 
3. ไฟล์ข้อเถนอโดครงกำรวิจัส (.doc) ถ่งผ่ำนอีเมล์ rsurri@gmail.com 

- รำสกำรท่ี 1 และ 2 ถ่งใถ่ซอง
เอกถำร ผ่ำนระบบถำรบรรณ
มำสังถ ำบันวิจัส  
- หำกถ่งเอกถำรไม่ครบขอให้
หัวหน้ำ โดครงกำรถ่งมำเพ่ิมเติม 

4. กำรประเมินข้อเถนอ
โดครงกำรวิจัส 

กำรพิจำรณำควำมเหมำะถม และควำม
เป็นไปได้ของข้อเถนอฯ 

ผู้ประเมิน
ภำสนอก 

1. แบบประเมินข้อเถนอโดครงกำรวิจัส 
2. ข้อเถนอโดครงกำรวิจัส 
3. ผลกำรพิจำรณำ มีดังนี้ ผ่ำน / ผ่ำนแบบแก้ไข 

- หำกผ่ำนแบบแก้ไข ถ ำบันวิจัส
จะถ่งผลประเมินให้หัวหน้ำ
โดครงกำรท ำกำรแก้ไขตำม
ข้อเถนอแนะ 

5. กำรแก้ไขข้อเถนอโดครงกำรวิจัส - ปรับแก้ตำมข้อเถนอแนะ 
- ปรับแก้ได้ ปรับว่ำอส่ำงไร ท่ีหน้ำใด 
- ปรับไม่ได้ เพรำะอะไร ให้รำสละเอีสดและ
เหตุผล 

หัวหน้ำ
โดครงกำรวิจัส 

1. บันทึกข้อควำมน ำถ่ง 1 ฉบับ 
2. ข้อเถนอโดครงกำรวิจัสท่ีแก้ไขแล้ว 1 ฉบับ 
3. ตำรำงประกอบกำรแก้ไข 1 ฉบับ 
4. ไฟล์ข้อเถนอโดครงกำรวิจัส (.doc) ท่ีแก้ไขแล้ว ถ่งผ่ำนอีเมล์ 
rsurri@gmail.com 
5. ไฟล์ตำรำงประกอบกำรแก้ไข (.doc) 1 ฉบับ ถ่งผ่ำนอีเมล์ 
rsurri@gmail.com 

- รำสกำรท่ี 1, 2 และ 3 ถ่งใถ่ซอง
เอกถำรผ่ำนระบบถำรบรรณมำสัง 
ถ ำบันวิจัส 
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ล าดับ  ขั้นตอน  รายละเอียดงาน  ผู้รับผิดชอบ  เอกสารที่เกี่ยวข้อง  หมายเหตุ 

6. กำรประเมินข้อเถนอ
โดครงกำรวิจัส (หลังจำกกำร
แก้ไข) 

ถ ำบันวิจัสน ำเอกถำรท่ีหัวหน้ำโดครงกำรวิจัส
ปรับแก้ตำมข้อเถนอแนะ ถ่งไปสังผู้ประเมิน
ภำสนอกเพื่อพิจำรณำควำม ูกต้องและ
เหมำะถมหลังจำกกำรแก้ไข 

ถ ำบันวิจัส  1. ถ่งเอกถำรโดดสแนบไฟล์ผ่ำนอีเมล์ไปสังผู้ประเมินภำสนอก  
2. ผู้ประเมินตอบกลับ ึงเหมำะถมหลังจำกกำรแก้ไข  
3. หำกไม่เหมำะถม และมีข้อเถนอแนะเพิ่มเติมทำงถ ำบันวิจัสจะแจ้งไปสัง
หัวหน้ำโดครงกำรวิจัสเพื่อท ำกำรแก้ไขอีกครั้งหน่ึง 

- หำกต้องแก้ไข ขอให้ด ำเนินกำร
ตำมขั้นตอนท่ี 5 

7. กำรพิจำรณำและกลั่นกรองจำก
คณะกรรมกำรบริหำร

ถ ำบันวิจัส 

1. รวบรวม ถรุปข้อเถนอโดครงกำรที่ปรับแก้
ตำมผู้ประเมินแล้ว พร้อมข้อเถนอแนะ และ
กำรแก้ไข 
2. รวมรวม ถรุปงบประมำณตำมท่ีหัวหน้ำ 
โดครงกำรเถนอขอ 
3. นัดประชุมคณะกรรม กำรเพื่อพิจำรณำ
ตำม 
วำระทุน 
4. ถรุปผลมติท่ีประชุม วำระทุนเพื่อแจ้งต่อ 
หัวหน้ำโดครงกำรวิจัส 
ผลการพิจารณามี 3 แบบ 
- อนุมัติในหลักกำรและงบประมำณตำมท่ี
เถนอ 
ขอ 
- อนุมัติแบบมีเงื่อนไข (ด้ำนเนื้อหำ/ดำ้นงบ) 

- ไม่อนุมัติ 

ถ ำบันวิจัส บันทึกข้อควำมแจ้งมติกำรพิจำรณำทุนจำกคณะกรรมกำรฯ - อนุมัติในหลักกำรและ
งบประมำณตำมท่ีเถนอขอ 
ถ ำบันวิจัสจะขอเชิญหัวหน้ำ
โดครงกำรลงนำมในถัญญำรับทุน 
- อนุมัติแบบมีเงื่อนไข (ด้ำน
เนื้อหำ/ดำ้น 
งบ) ขอให้หัวหน้ำโดครงกำรวิจัส
ด ำเนินกำร 
ถ่ง บันทึกข้อควำมชี้แจง และ
ข้อเถนอโดครงกำรที่ปรับแก้ พร้อม
ไฟล์ 
- ไม่อนุมติ 

 7.1 อนุมัติแบบมีเงื่อนไข (ด้ำน 
เนื้อหำ/ดำ้นงบ) 

หัวหน้ำโดครงกำรด ำเนินกำรแก้ไขด้ำนเนื้อหำ/ 
งบประมำณตำมมติท่ีประชุม 

หัวหน้ำ
โดครงกำรวิจัส 

1. บันทึกข้อควำมชี้แจง 1 ฉบับ 
2. ข้อเถนอโดครงกำรวิจัส ท่ีแก้ไขแล้ว 1 ฉบับ 
3. ไฟล์ข้อเถนอโดครงกำรวิจัสท่ีแก้ไขแล้ว ถ่งผ่ำนอีเมล์ rsurri@gmail.com 

 

 7.2 ไม่อนุมัติ หัวหน้ำโดครงกำรด ำเนินกำรแก้ไข หรือ ถ่ง
ข้อเถนอโดครงกำรวิจัสเข้ำมำเถนอในรอบทุน
 ัดไป 

หัวหน้ำ
โดครงกำรวิจัส 

- - ขอให้เริ่มด ำเนินกำรตำมขั้นตอน
ท่ี 3 อีกครั้ง 
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ล าดับ  ขั้นตอน  รายละเอียดงาน  ผู้รับผิดชอบ  เอกสารที่เกี่ยวข้อง  หมายเหตุ 

8. กำรประกำศผลทุน 1. ถรุปผลกำรพิจำรณำ และจัดท ำ 
2. ประกำศผลกำรพิจำรณำทุน 

ถ ำบันวิจัส บันทึกแจ้งประกำศผลกำรพิจำรณำทุน - ถ่งไปสังคณบดีวิทสำลัส/ คณะ 
- น ำขึ้นระบบ rri.rsu.ac.th 

9. กำรลงนำมถัญญำรับทุน เมื่อหัวหน้ำโดครงกำรได้รับบันทึกขอเรีสนเชิญ
ลง 
นำมในถัญญำรับทุน 

หัวหน้ำ
โดครงกำรวิจัส 

1. ถัญญำรับทุน (มรถ.81) จ ำนวน 2 ฉบับ 
2. ถัญญำสืมเงินท่ีรวมทุกงวดงำน (มรถ.82) จ ำนวน 2 ฉบับ 
3. แผนกำรด ำเนินงำนวิจัส (มรถ.86) จ ำนวน 2 ฉบับ 
4. ตำรำงแจกแจงรำสละเอีสดงบตำมงวดงำน(มรถ.87) จ ำนวน 2 ฉบับ 

ถ่งมำสังถ ำบันวิจัส 

10. กำรถ่งถัญญำรับทุนคืน 1. เมื่อหัวหน้ำโดครงกำรวิจัสถ่งเอกถำร
ประกอบกำรท ำถัญญำรับทุนครบ ้วน 
2. ถ ำบันวิจัสน ำถ่ง 
    1) ผู้อ ำนวสกำรถ ำบันวิจัส  
    2) รองอธิกำรบดีฝำ่สวิจัส และ 
    3). ผู้ช่วสอธิกำรบดีฝ่ำสบริหำรบุคคล  
   ลงนำม 

ถ ำบันวิจัส 1. ถัญญำรับทุน (มรถ.81) จ ำนวน 1 ฉบับ 
2. ถัญญำสืมเงินท่ีรวมทุกงวดงำน (มรถ.82) จ ำนวน 1 ฉบับ 
3. แผนกำรด ำเนินงำนวิจัส (มรถ.86) จ ำนวน 1 ฉบับ 
4. ตำรำงแจกแจงรำสละเอีสดงบตำมงวดงำน (มรถ.87) จ ำนวน 1 ฉบับ 
5. ไฟล์ รำสกำรที่ 1-4 ถ่งไปสังอีเมล์หัวหน้ำโดครงกำรวิจัส 

หัวหน้ำโดครงกำรวิจัสเก็บเอกถำร
ไว้เป็นหลักฐำนตลอดกำรด ำเนิน
งำนวิจัสจนถิ้นถุดตำมถัญญำรับ
ทุน 

11. กำรขอเบิกเงินตำมงวดงำน เมื่อหัวหน้ำโดครงกำรต้องกำรเบิกเงินตำมงวด
งำน เพื่อใช้จ่ำสในกำรด ำเนินงำนวิจัส 

หัวหน้ำ
โดครงกำรวิจัส 

1. ถัญญำสืมเงินตำมงวดงำน (มรถ. 82-1) จ ำนวน 1 ฉบับ 
2. ใบสืมเงินทดรองจ่ำส (ใบถีเขีสว) จ ำนวน 1 ฉบับ 

ถ่งมำสังถ ำบันวิจัส 

12. กำรตั้ง BR เพื่อเบิกเงินตำมงวด 
งำน 

1. เมื่อหัวหน้ำโดครงกำรถ่ง มรถ.82-1 และใบ
ถี 
เขีสว มำสังถ ำบันวิจัสครบ ้วนแล้ว 
2. ถ ำบันวิจัสตั้ง BR เพื่อเบิกเงินตำมงวด
งำน 
3. ถ ำบันวิจัสถ่ง BR ฉบับจริงไป
งบประมำณ 
4. ถ ำบันวิจัสถ่ง ถ ำเนำ BR ไปสังหัวหน้ำ 
โดครงกำรวิจัส 
4. งบประมำณถ่ง BR ไปบัญชี 
5. บัญชีถ่ง BR ไปสังกำรเงิน 

ถ ำบันวิจัส เอกถำร BR ลงนำมผ่ำน ผอ.ถ ำบันวิจัส และ รองอธิกำรบด ีฝ่ำสวิจัสและ
บริกำรวิชำกำร 

ถ ำบันวิจัสถ่ง ถ ำเนำ BR ไปสัง
หัวหน้ำโดครงกำรวิจัส 
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ล าดับ  ขั้นตอน  รายละเอียดงาน  ผู้รับผิดชอบ  เอกสารที่เกี่ยวข้อง  หมายเหตุ 

13. กำรรับเงินตำมงวดงำน 1. ตำมท่ีถ ำบันวิจัสถ่ง ถ ำเนำ BR ไปสัง 
หัวหน้ำโดครงกำรวิจัส ขอให้หัวหน้ำ
โดครงกำรวิจัสรอประมำณ 2 ถัปดำห์ 
3. หัวหน้ำโดครงกำรวิจัสไปรับเงินด้วสตนเอง 
ท่ีถ ำนักงำนจ่ำสเงิน คุณล ำพึง โดทร.5530 

หัวหน้ำ
โดครงกำรวิจัส 

เอกถำร BR (ถ ำเนำ)  

14. กำรใช้จ่ำสเงินตำมงวดงำน 1. ใช้จ่ำสเงินตำมรำสกำรจริงท่ีระบุตำม
หมวด 
ต่ำงๆที่ได้รับกำรอนุมัติ 
2. ใบเถร็จที่ใช้จ่ำสมีเลขก ำกับภำษีของ 
มหำวิทสำลัส 099 4000 241 241 และ
ถำมำร ตรวจถอบได้จริง 
4. ใบเถร็จที่ใช้จ่ำสในระสะเวลำด ำเนินกำร
วิจัส 

หัวหน้ำ
โดครงกำรวิจัส 

1. ใบเถร็จฉบับจริง (เก็บไว้เพ่ือเคลีสร์กับถ ำบันวิจัส และ ถ ำนักงำน
จำ่สเงิน) 
2. ถ ำเนำใบเถร็จ (เก็บไว้เพ่ือเป็นหลักฐำนของหัวหน้ำโดครงกำรวิจัส) 

 

15. กำรรำสงำนควำมก้ำวหน้ำตำม
งวดงำนวิจัส (ครั้งท่ี 1 2 และ 3) 

กำรรำสงำนควำมก้ำวหน้ำตำมงวดงำนวิจัส 
พร้อมน ำถ่งใบเถร็จ และเอกถำรเพื่อตั้งเบิก
ในงวดงำน ัดไป 

หัวหน้ำ
โดครงกำรวิจัส 

1. ถ่งรำสงำนควำมก้ำวหน้ำ (มรถ.84) 1 ฉบับ 
2. ถ่งเอกถำรแนบอื่นๆ ( ้ำมี) 
3. ใบเถร็จฉบับจริงท่ีใช้จ่ำสตำมจริงของงวดงำนน้ัน ๆ 
4. memo ระบุ ดังน้ี 
    - ได้รับเงินมำเท่ำไร 
    - ใช้จ่ำสไปเท่ำไร 
    - คงเหลือ / เกินไปเท่ำไร 
    - หำกคงเหลือ น ำเงินถดไปคืนท่ีถ ำนักงำนจ่ำสเงิน 
5. ถัญญำสืมเงินตำมงวดงำน (มรถ. 82-1) จ ำนวน 1 ฉบับ 
6. ใบสืมเงินทดรองจ่ำส (ใบถีเขีสว) จ ำนวน 1 ฉบับ 

1. หัวหน้ำโดครงกำรวิจัสน ำถ่ง
ถ ำบันวิจัสก่อนเพื่อตรวจถอบ
เอกถำรและควำม ูกต้อง แล้ว
หัวหน้ำโดครงกำรวิจัสจึงน ำถ่ง
ถ ำนักงำนจ่ำสเงินในล ำดับต่อไป 
 
2. ใบเถร็จฉบับจริง เป็นเอกถำร
ถ ำคัญ หัวหน้ำโดครงกำรวิจัสควร
น ำถ่งด้วสตนเอง เพื่อป้องกันกำร
ตกหล่น/ถูญหำส 

16. กำรถ่งร่ำงรำสงำนวิจัส ถ่งร่ำงรำสงำนเพื่อให้ทำงถ ำบันวิจัสน ำถ่ง
เพื่อประเมินโดดสผู้ประเมินภำสนอกก่อน
จัดท ำฉบับถมบูรณ์ 

หัวหน้ำ
โดครงกำรวิจัส 

1. ถ่งร่ำงรำสงำนวิจัส จ ำนวน 2 ฉบับ ไม่ต้องเข้ำเล่ม หนีบคลิปด ำ 
2. ถ่งผลกำรตรวจถอบจำกระบบอักขรำวิถุทธิ์ (Plagiarism checking 
report) จ ำนวน 1 ฉบับ 

โดดสถำมำร เข้ำใช้งำนระบบอักข
รำวิถุทธิ ์ได้ท่ี 
http://plag.grad.chula.ac.th/ 
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17. กำรประเมินร่ำงรำสงำนวิจัส กำรพิจำรณำควำมเหมำะถม และควำม ูก
ต้องของกำรด ำเนินงำนวิจัสตลอดโดครงกำร 

ถ ำบันวิจัส 1. แบบประเมินร่ำงรำสงำนกำรวิจัส 
2. ร่ำงรำสงำนกำรวิจัส 
3. ผลกำรพิจำรณำ มีดังนี้ ผำ่น/ ผำ่นแบบแก้ไข 

- หำกผ่ำนแบบแก้ไข ถ ำบันวิจัส
จะถ่งผล 
ประเมินให้หัวหน้ำโดครงกำรท ำกำร
แก้ไขตำม ข้อเถนอแนะ 

18. กำรแก้ไขร่ำงรำสงำนวิจัส ปรับแก้ตำมข้อเถนอแนะ 
- ปรับแก้ได้ ปรับว่ำอส่ำงไร ท่ีหน้ำใด 
- ปรับไม่ได้ เพรำะอะไร ให้รำสละเอีสดและ
เหตผุล 

หัวหน้ำ
โดครงกำรวิจัส 

1. บันทึกข้อควำมน ำถ่ง จ ำนวน 1 ฉบับ 
2. ร่ำงรำสงำนวิจัส ท่ีแก้ไขแล้ว จ ำนวน 1 ฉบับ 
3. ตำรำงประกอบกำรแก้ไข จ ำนวน 1 ฉบับ 

ถ่งมำสังถ ำบันวิจัส 

19. กำรประเมินร่ำงรำสงำนวิจัส 
(หลังจำกกำรแก้ไข) 

ถ ำบันวิจัสน ำถ่งร่ำงรำสงำนวิจัสท่ีแก้ไขแล้ว 
โดดสปรับแก้ตำมข้อเถนอแนะ ถ่งไปสังผู้
ประเมินภำสนอกเพื่อพิจำรณำควำม ูกต้อง
และเหมำะถม หลังจำกกำรแก้ไขอีกครั้ง 

ถ ำบันวิจัส 1. ถ่งเอกถำรรำ่งรำสงำนวิจัสท่ีแก้ไขแล้วไปสังผู้ประเมินภำสนอก 
2. ผู้ประเมินตอบกลับ ึงเหมำะถมหลังจำกกำรแก้ไข 
3. หำกไม่เหมำะถม และมีข้อเถนอแนะเพิ่มเติมทำงถ ำบันวิจัส จะแจ้งไปสัง
หัวหน้ำโดครงกำรวิจัสเพื่อท ำกำรแก้ไขอีกครั้งหน่ึง 

- หำกต้องแก้ไข ขอให้ด ำเนินกำร
ตำมขั้นตอนท่ี18 

20. กำรจัดท ำเล่มรำสงำนวิจัสฉบับ 
ถมบูรณ์ 

หัวหน้ำโดครงกำรวิจัสจัดท ำเล่มรำสงำนวิจัส
ฉบับถมบูรณ์ (ฉบับท่ีแก้ไขตำมข้อเถนอแนะ
เป็นท่ีเรีสบร้อสแล้ว) ซ่ึงมีกำรจัดพิมพ์และท ำ
รูปเล่มตำมคู่มือนักวิจัส/ฟอร์มท ำเล่มรำสงำน
วิจัส 

หัวหน้ำ
โดครงกำรวิจัส 

1. คู่มือนักวิจัส/ฟอร์มท ำเล่มรำสงำนวิจัส 
2. ถ่งรำสงำนวิจัสฉบับถมบูรณ์ จ ำนวน 3 เล่ม 
3. ถ่ง CDบรรจุไฟล์ รำสงำนวิจัสฉบับถมบูรณ์ (pdf.) จ ำนวน 6 แผ่น 
4. ใบเถร็จฉบับจริงท่ีใช้จ่ำสตำมจริงของงวดงำนน้ันๆ ( ้ำมี) 

 

21. กำรขอขสำสเวลำ หัวหน้ำโดครงกำรวิจัส ถำมำร ขอขสำสเวลำ
ได้ครำวละไม่เกิน 3 เดือน ขสำสได้ไม่เกิน 3 
ครั้ง 

หัวหน้ำ
โดครงกำรวิจัส 

บันทึกข้อควำมขอขสำสเวลำ (มรถ. 92) จ ำนวน1 ฉบับ  

22. กำรมอบรำงวัลถนับถนุน 
จ ำนวน 3,000 บำท 

ถ ำบันวิจัสมีกำรมอบรำงวัลเมื่อจัดท ำ
รำสงำนวิจัสฉบับถมบูรณ์ จ ำนวน 30000 
บำทต่อเรื่องโดดสถ ำบันวิจัสจะตั้งเบิกให้
หัวหน้ำโดครงกำรวิจัส หลังจำกได้รับกำร
พิจำรณำและอนุมัติกำรถ่งรำสงำนวิจัสฉบับ
ถมบูรณ์เป็นท่ีเรีสบร้อส 

ถ ำบันวิจัส / 
หัวหน้ำ
โดครงกำรวิจัส 

1. ถ ำบันวิจัสแจ้งไปสังหัวหน้ำโดครงกำรวิจัสวำ่ได้รับรำงวัลถนับถนุน  
   จ ำนวน 30000 บำท 
2. หัวหน้ำโดครงกำรวิจัสถ่งถ ำเนำบัตรประชำชนมำสังถ ำบันวิจัส  
   จ ำนวน 1 ฉบับ 
3. ถ ำบันวิจัสตั้ง BR เบิกเงินรำงวัลถนับถนุน จ ำวน 30000 บำท 
4. หัวหน้ำโดครงกำรวิจัสไปรับเงินท่ีถ ำนักงำนจ่ำสเงินด้วสตนเอง โดดสปฏิบัติ
เช่นเดีสวกับกำรรับเงินตำมงวดงำนทุนวิจัสในขั้นตอนท่ี 12 และ 13 

ท้ังนี้จักต้องเป็นไปตำมก ำหนดถ่ง
งำนวิจัสฉบับถมบูรณ์ให้กับผู้ให้ทุน
ตำมท่ีระบุในถัญญำรบัทุนโดดสไม่มี
กำรขอขสำสเวลำ 
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23. กำรรำสงำนกำรขอรับ
ทุนอุดหนุนวิจัสเมื่อถิ้นปี
กำรศึกษำ และเพื่อกำรประกัน
คุณภำพ 

ผู้รับทุนต้องรำสงำนกำรขอรับทุนอุดหนุน
วิจัสผำ่นคณะและถ่งมำสังถ ำบันวิจัส โดดส
ผู้รับทุนด ำเนินกำรกรอกรำสละเอีสดตำม
แบบฟอร์มเงินถนับถนุนงำนวิจัสหรืองำน
ถร้ำงถรรค์ต่อจ ำนวนอำจำรส์ประจ ำและ
นักวิจัสประจ ำ เพื่อเป็นฐำนข้อมูลด้ำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำในระดับวิทสำลัส/
คณะและมหำวิทสำลัส ต่อไป 

หัวหน้ำ
โดครงกำรวิจัส 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเงินถนับถนุนงำนวิจัสหรืองำนถร้ำงถรรค์ต่อจ ำนวน
อำจำรส์ประจ ำและนักวิจัสประจ ำ 

ถ ำบันวิจัสถ่งไปสังวิทสำลัส/ 
คณะช่วง เดือน มิ ุนำสน-
กรกฎำคม เพื่อขอรับข้อมูล 

24. กำรเผสแพร่ผลงำนวิจัสท่ีได้รับ 
ทุนอุดหนุนกำรวิจัส (ในถ่วนของ
กำรเผสแพร่เฉพำะระดับ
นำนำชำติ) 

หัวหน้ำโดครงกำรต้องน ำเถนอผลงำนวิจัสถ่วน
หน่ึงหรือทั้งหมดประเภทบรรสำสในงำน
ประชุมวิชำกำรของมหำวิทสำลัสรังถิตและ
งำนประชุมวิชำกำร อื่น ๆ ท่ีจัดขึ้นท้ังใน
ประเทศไทสและต่ำงประเทศ ภำสใต้ควำม
เห็นชอบของมหำวิทสำลัส ในกรณีท่ีหัวหน้ำ
โดครงกำรขอรับกำรถนับถนุน เผสแพร่/ตีพิมพ์
ผลงำนวิจัสระดับนำนำชำติน้ัน โดปรด
พิจำรณำเรื่องประกำศกำรถนับถนุน
เผสแพร่/ ตีพิมพ์ผลงำนวิจัสโดดสถ ำบันวิจัส
ถนับถนุนงบประมำณในถ่วนของกำรเผสแพร่
เฉพำะระดับนำนำชำติเท่ำน้ัน 

หัวหน้ำ
โดครงกำรวิจัส 

1. ประกำศมหำวิทสำลัสรังถิต เรื่อง กำรถนับถนุนค่ำใช้จ่ำสในกำรตีพิมพ์
เผสแพร่ผลงำนวิจัสและงำนถร้ำงถรรค์ระดับนำนำชำติ 
2. ประกำศมหำวิทสำลัสรังถิต เรื่อง กำรมอบรำงวัลถนับถนุนกำรตีพิมพ์
เผสแพร่บทควำมวิจัสในวำรถำรทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ 
3. ประกำศ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำสค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอก
ถ ำนท่ี พ.ศ. 2559 
4. แบบกำรขอรับกำรถนับถนุนค่ำใช้จ่ำสในกำรน ำเถนอผลงำนวิจัสในกำร
ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ (มรถ.93) 
5. แบบกำรขอรับกำรถนับถนุนค่ำใช้จ่ำสในกำรตีพิมพ์ผลงำนวิจัสใน
วำรถำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ถ ำบันวิจัส มหำวิทสำลัสรังถิต (มรถ.94) 
6. แบบกำรขอรับรำงวัลกำรตีพิมพ์ผลงำนวิจัสในวำรถำรวิชำกำร ระดับ
นำนำชำติ (มรถ.95) 
7. แบบแถดงหลักฐำนกำรมีถ่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำร ของถ ำนักงำน
มำตรฐำนวิชำกำร 

ติดต่อผู้ประถำนงำนเรื่องกำร
เผสแพร่ผลงำนวิจัสระดับ
นำนำชำติ โดทร. 5688 

25. กำรเผสแพร่ผลงำนวิจัสท่ีได้รับ 
ทุนอุดหนุนกำรวิจัสผ่ำนเวทีงำน 
ประชุมวิชำกำรระดับชำติและ 
นำนำชำติ มหำวิทสำลัสรังถิต 
ท่ีจัดขึ้นประจ ำทุกปี 

หัวหน้ำโดครงกำรถ่งบทควำมวิจัสผ่ำนระบบ 
ออนไลน์ของงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ
และนำนำชำติ มหำวิทสำลัสรังถิต (RSU 
National and International Research 
Conference) 

หัวหน้ำ
โดครงกำรวิจัส 

1. เมื่อมีกำรเปิดระบบออนไลน์ของงำนประชุมวิชำกำรฯ ถำมำร ดำวน์
โดหลดเทมเพลตเพ่ือเตรีสมจัดท ำบทควำมวิจัส 
2. ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรถ่งผลงำนเพื่อขอรับกำรพิจำรณำบทควำมวิจัส
เพื่อน ำเถนอในงำนประชุมฯ 

ไม่เถีสคำ่ใช้จ่ำสถ ำหรับบุคลำกร 
มหำวิทสำลัสรังถิต 



การบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัยของสถาบันวิจัย : พิมพ์คร้ังท่ี 1 เมษายน 2559(สงวนลิขสิทธิ์). ลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต www.rsu.ac.th/rri 

การบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัยของสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรงัสิต 

 เอกสารส าหรับผู้วิจัยที่ขอรับทุนภายใน (ดาวน์โหลดได้ที่ www.rsu.ac.th/rri หัวข้อดาวโหลด / ทุนวิจัย) 

1. มรส. 80 แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย  

2. มรส. 81 แบบฟอร์มสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 

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

4. มรส. 82-1 แบบฟอร์มสัญญายืมเงินทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยรังสิต - (แต่ละงวด) 

5. มรส. 84 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยที่ได้รับเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 

6. มรส. 86 แบบฟอร์มตาราง TOR ก าหนดระยะเวลา งบประมาณ และผลงานที่ต้องน าส่งสถาบันวิจัย 

7. มรส. 87 แบบฟอร์มตารางแจกแจงรายละเอียดงบประมาณตามงวด 

8. มรส. 92 แบบขอขยายเวลาการด าเนินการวิจัย 

 เอกสารทางการเงิน (ดาวน์โหลดได้ที่ www.rsu.ac.th/rri หัวข้อดาวโหลด / ทุนวิจัย) 

1. ใบยืมเงินทดรองจ่าย (ใบสีเขียว) *ขอรับได้ที่คณะ/วิทยาลัย 

2. ใบเซนต์รับเงิน (ในการจ่ายค่าตอบแทน ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย หรือ นักวิจัยพี่เล้ียง เป็นต้น) 

 เอกสารบันทึกข้อความ (ดาวน์โหลดได้ที่ www.rsu.ac.th/rri หัวข้อดาวโหลด / ทุนวิจัย) 

      1. บันทึกข้อความ : ส่ง (ร่าง) รายงานวิจัย 

      2. บันทึกข้อความ : ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ขั้นตอน เอกสารที่ผู้วิจัยต้องด าเนินการจัดเตรียมและน าส่งสถาบันวิจัย จ านวน 
การตั้งเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 
 

1. มรส. 82-1 งวด 1 อย่างละ 1 ฉบับ *ส่ง
ใส่ซองผ่านสารบรรณ 2. ใบเขียว (ใบยืมเงินทดรองจ่าย) ระบทุุนงวด 1 

การรายงานความก้าวหน้า 
ครั้งที่ 1  
กรุณาส่งเอกสารทางการเงิน
มายังสถาบันวิจัยดว้ยตนเอง 
เนื่องจากเป็นเอกสารส าคัญ 
 

1. มรส. 84 (ระบุการเงินที่ใช้จ่ายเฉพาะงวดงานที่ 1) 1 ฉบับ  

2. เอกสารแนบอื่นๆ (ถ้ามี) 1 ฉบับ 

3. บิลค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามจ านวนที่ตั้งเบิกไป ในงวดงานที่ 1  
*ค านวณค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามที่ใช้จริง โดยท าเป็น ตาราง ระบุดังนี้ 

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง จ านวนคงเหลือในแต่ละงวด 
   

 
*หากมีเงินคงเหลือ ขอให้น าส่งคืนแก่ทางการเงิน คุณล าพึงฯ โทร. 5530 

ฉบับจริงเท่านัน้ 
(ขอให้ท่านโปรด
ส าเนาและเก็บไว้) 

4. ส่ง มรส. 82-1 เพื่อขอตั้งเบิกงวด 2 1 ฉบับ 

5. ใบเขียว (ใบยืมเงินทดรองจ่าย) ระบทุุนงวด 2 1 ฉบับ 

การรายงานความก้าวหน้า 
ครั้งที่ 2 
กรุณาส่งเอกสารทางการเงิน
มายังสถาบันวิจัยดว้ยตนเอง 
เนื่องจากเป็นเอกสารส าคัญ 

1. มรส. 84 (ระบุการเงินที่ใช้จ่ายเฉพาะงวดงานที่ 2) 1 ฉบับ  

2. เอกสารแนบอื่นๆ (ถ้ามี) 1 ฉบับ 

3. บิลค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามจ านวนที่ตั้งเบิกไป ในงวดงานที่ 2 
*ค านวณค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามที่ใช้จริง โดยท าเป็นตาราง ระบุดังนี ้

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง จ านวนคงเหลือในแต่ละงวด 
   

 
*หากมีเงินคงเหลือ ขอให้น าส่งคืนแก่ทางการเงิน คุณล าพึงฯ โทร. 5530 

ฉบับจริงเท่านัน้ 
(ขอให้ท่านโปรด
ส าเนาและเก็บไว้) 

4. ส่ง มรส. 82-1 เพื่อขอตั้งเบิกงวด 3 1 ฉบับ 

5. ใบเขียว (ใบยืมเงินทดรองจ่าย) ระบทุุนงวด 3 1 ฉบับ 



การบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัยของสถาบันวิจัย : พิมพ์คร้ังท่ี 1 เมษายน 2559(สงวนลิขสิทธิ์). ลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต www.rsu.ac.th/rri 

ขั้นตอน เอกสารที่ผู้วิจัยต้องด าเนินการจัดเตรียมและน าส่งสถาบันวิจัย จ านวน 
การรายงานความก้าวหน้า 
ครั้งที่ 3 
กรุณาส่งเอกสารทางการเงิน
มายังสถาบันวิจัยดว้ยตนเอง 
เนื่องจากเป็นเอกสารส าคัญ 

1. มรส. 84 (ระบุการเงินที่ใช้จ่ายเฉพาะงวดงานที่ 3) 1 ฉบับ  

2. เอกสารแนบอื่นๆ (ถ้ามี) 
* รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 นี้ บางท่านอาจส่งเป็น ร่างรายงานวิจยั ก็ได้  
ส่ง จ านวน 2 เล่ม พร้อมบันทกึข้อความน าส่งร่าง 1 ฉบับ  
*ร่างรายงานนี้ยังไม่ต้องเข้าปก แต่สามารถหนีบคลิปด าหรือเข้าเล่มแบบสันห่วง 
*สถาบันวิจัยจะน าส่งร่างรายงานการวิจยัส่งให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมิน ใช้ระยะเวลา 1 เดือน 
เป็นอย่างน้อย เนื่องจากพิจารณาทั้งเล่ม 

1 ฉบับ  

3. บิลค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามจ านวนที่ตั้งเบิกไปในงวดงานที่ 3 
*ค านวณค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามที่ใช้จริง โดยท าเป็นตาราง ระบุดังนี ้

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง จ านวนคงเหลือในแต่ละงวด 
   

 
*หากมีเงินคงเหลือ ขอให้น าส่งคืนแก่ทางการเงิน คุณล าพึงฯ โทร. 5530 

ฉบับจริงเท่านัน้ 
(ขอให้ท่านโปรด
ส าเนาและเก็บไว้) 

การรายงานความก้าวหน้า 
ครั้งที่ 4 
 

1. ร่างรายงานวิจยั พรอ้มบันทึกขอ้ความน าส่งร่าง 1 ฉบับ 
*ร่างรายงานนี้ยังไม่ต้องเข้าปก แต่สามารถหนีบคลิปด าหรือเข้าเล่มแบบสันห่วง 
สถาบันวิจยัจะน าส่งร่างรายงานการวิจยัส่งให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมิน ใช้ระยะเวลา 1 เดือน 
เป็นอย่างน้อย เนื่องจากพิจารณาทั้งเล่ม  

อย่างละ 2 ฉบับ *ส่ง
ใส่ซองผ่านสารบรรณ
ได้ 

2. ส่ง มรส. 82-1 เพื่อขอตั้งเบิกงวด 4 สุดท้าย (น าไปเป็นค่าจัดพิมพ์และเข้าเล่ม) อย่างละ 1 ฉบับ *ส่ง
ใส่ซองผ่านสารบรรณ 3. ใบเขียว (ใบยืมเงินทดรองจ่าย) ระบทุุนงวด 4 สุดท้าย 

การส่งรายงานวิจัยฉบบั
สมบูรณ ์(ที่ผ่านการประเมินจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและได้แก้ไขแล้ว) 
กรุณาส่งเอกสารทางการเงิน
มายังสถาบันวิจัยดว้ยตนเอง 
เนื่องจากเป็นเอกสารส าคัญ 

1. ระยะเวลาก าหนดตามที่ท่านระบุในสัญญาทุนวิจยั โปรดพิจารณาสัญญารับทนุประกอบ 
ที่ท่านระบุไว้หลังจากสิ้นสุดโครงการแลว้ 3 เดือน 
 

1 เล่ม CD 2 แผน่ 
บันทึกข้อความน าส่ง 
1 ฉบับ 

2. บิลค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามจ านวนที่ตั้งเบิกไปในงวดงานที่ 4 
*ค านวณค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามที่ใช้จริง โดยท าเป็นตาราง ระบุดังนี ้

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง จ านวนคงเหลือในแต่ละงวด 
   

 
*หากมีเงินคงเหลือ ขอให้น าส่งคืนแก่ทางการเงิน คุณล าพึงฯ โทร. 5530 

ฉบับจริงเท่านัน้ 
(ขอให้ท่านโปรด
ส าเนาและเก็บไว้) 

การสนับสนุนรางวัลเมื่อส่ง
รายงานวิจยัฉบับสมบูรณ ์

ตามที่ท่านระบุในสัญญาทุนวิจยั โปรดพจิารณาสัญญารับทุนประกอบ 
หากส่งทันภายในก าหนด และไม่มีการขยายเวลา สถาบันวจิัยจักด าเนินการตั้งเบิกเงินรางวัล
ให้ท่านจ านวน 3,000 บาท แก่ทา่น 
- ส าเนาบัตรประชาชน พรอ้มลงนามจรงิ 
- ส าเนาหนา้สมุดบัญชีธนาคาร พรอ้มลงนามจริง 
- รายละเอียดขอ้มูลการโอนผ่านธนาคาร (สวจ.จักน าส่งให้ท่านผ่านอีเมล์ ทา่นกรอก และ
ส่งกลับ) 

อย่างละ 1 ฉบับ 

การขอขยายเวลา  1. มรส. 92  
*ขอขยายได้คราวละไม่เกิน 1 ใน 3 ของระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติ  
และ ตลอดโครงการวจิัย ขอขยายได้ไม่เกิน 2 คร้ัง 

จ านวน 1 ฉบับ 

หมายเหตุ ขอให้ผู้วิจัยที่ได้ลงนามสัญญารับทุน ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามระเบียบของ มรส.ว่าด้วยทุนอุดหนุนฯ ทั้งในส่วนของการด าเนินการวิจัย  

การยืม การใช้จ่าย และการคืนเงินทดรองจ่ายให้เป็นไปตามเวลาที่ได้ก าหนดและระบุไว้ในสัญญารับทุน รวมถึงการรายงานความก้าวหน้า และการส่งเล่ม

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 



หลักเกณฑ์การขอทุนวิจัยสถาบันวิจัย มหาวิทยาลยัรังสิต 
 

คุณสมบัตนิักวิจัยก่อนขอทุนวิจัยสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
1. เป็นอาจารย์ประจ า / ผู้ช่วยอาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต 
2. ไม่ติดภาระทุนภายในมหาวิทยาลัย (สถาบันวิจัย, ศูนย์สนับสนุนการเรียนการสอน, ส านักงานงบประมาณ) 
3. ไม่อยู่ในระหว่างการศึกษาต่อ 
4. กรณีท่ีเคยขอทุนวิจัยภายใน ต้องมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้ทุนสนับสนุนก่อนการขอทุนวิจัยรอบใหม่   

 
ในระหว่างการรับทุน  
 ขอให้นักวิจัยรายงานความก้าวหน้าทุก ๆ 3 เดือน จ านวนทั้งหมด 3 ครั้ง และรายงานฉบับสมบูรณ์เมื่อ
ครบก าหนดวิจัย  

1. ขอความร่วมมือนักวิจัยเขียนรายงานความก้าวหน้าให้ละเอียด ตามแบบฟอร์ม มรส.84  
แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยที่ได้รับเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยรังสิต 

2. นักวิจัยต้องเคลียร์เงินทดรองจ่ายในแต่ละงวด โดยต้องจัดจ าแนกใบเสร็จ ตามหมวดค่าใช้จ่าย โดยไม ่
สามารถเคลียร์หมวดค่าตอบแทนข้ามหมวดกับหมวดอ่ืน 

3. นักวิจัยต้องแนบ มรส.87 ตารางแจกแจงรายละเอียดงบประมาณตามงวด ทุกครั้งที่ท าการเคลียร์ 
เงินทดรองจ่าย  

4. หมวดค่าจ้าง 
- ผู้ช่วยวิจัย ต้องเป็นบุคคลภายนอก / ผู้ช่วยอาจารย์/ เจ้าหน้าที่ (อาจารย์ประจ าไม่สามารถเป็น 

ผู้ช่วยวิจัย)  โดยต้องแนบเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาของผู้ช่วยวิจัยทุกครั้ง 
5. ค่าจ้างเหมาท ารายงาน ไม่สามารถจ้างคนเดียวกันกับผู้ช่วยวิจัยได้ 

   
*** สถาบันวิจัยจะยึดตามรายละเอียดของ TOR เป็นหลักในการตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน กรณีที่นักวิจัยใช้
ใบเสร็จรับเงินทีไ่ม่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย สถาบันวิจัยขอสงวนสิทธิในการหักรายการที่ไม่เกี่ยวข้องออก  
โดยนักวิจัยจะต้องจ่ายเงินคืน หรือหักจากงบประมาณในงวดถัดไป *** 


