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มรส. 80 : ข้อเสนอโครงการวจิัยเพือ่ขอรับทุนสนับสนุนการวจิัย / ใช้เฉพาะ รอบ 1 ปีการศึกษา 2562: โดย สถาบันวจิัย / ฉบับปรับเดอืนมถุินายน 2562 

เรียน ผู้ขอรับทุนอดุหนุนการวจิยั รอบที่ 1  ปีการศึกษา 2562  
ท่านสามารถส่งข้อเสนอฯมายงัสถาบันวจิยั ได้ตั้งแต่ วนัที ่3-28 มิถุนายน 2562 
 
เอกสารที่ผู้ขอรับทุนจกัต้องน าส่งให้ครบถ้วน มีดงันี ้
 
ที่ รายการ ฉบับจริง ส าเนา รวมส่ง 
1 บนัทึกขอ้ความน าส่งขอ้เสนอโครงการวิจยั  

* ลงนาม โดยผูข้อรับทุน และตน้สงักดั 
1 - 1 ฉบบั 

2  มรส. 80 : ขอ้เสนอโครงการวิจยั  
* ลงนาม โดยผูข้อรับทุน และตน้สงักดั 

1 1 2 ฉบบั 

3 ไฟล ์word (.doc )  
มรส. 80 : ขอ้เสนอโครงการวิจยั  
(ไม่ตอ้งลงนาม) 
 

- - CD 1 แผน่ 
หรือ ส่งผา่นอีเมล ์
rsurri@gmail.com 

 
* ท่านสามารถใช้ ฟอนต์ Angsana New  และ TH SarabunPSK ในการพมิพ์ ได้ค่ะ * 
 
เรียนมาเพือ่โปรดด าเนินการส่งเอกสารให้ครบถ้วน 
ด้วยความเคารพ  
ประสานงาน สถาบันวจิยั โทร. 5691 
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คณะ / วิทยาลยั                                                                     โทร.    
ที ่(เลขส่ง ขอไดจ้ากคณะตน้สังกดั)                              วันที ่  
เร่ือง   ขอน าส่งขอ้เสนอโครงการวจิยัเพ่ือขอรับทุนสนบัสนุนการวจิยั รอบท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

 

เรียน ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยั 
 

ตามประกาศท่ีอ้างถึง สถาบันวิจัยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย  
ปีการศึกษา 2561 รอบท่ี 1 เดือน มิถุนายน 2562  

ในการน้ี ขา้พเจา้ ........................................................................................................................... ....................................... 
สังกดั ............................................................................ เป็นหวัหนา้โครงการวจิยั มีประสงคจ์ะขอรับการสนบัสนุนทุนอุดหนุนการ
วจิยัเร่ือง ................................................................................................................. ............................................................................... 
งบประมาณ จ านวน ........................................ บาท งานวจิยัประเภท .................................................................................................. 
 ทั้งน้ีไดจ้ดัส่งเอกสารประกอบการเสนอขอรับทุนวจิยัมาพร้อมกนัน้ี  
  ขอ้เสนอโครงการวจิยั จ  านวน 2 ฉบบั  (ไดแ้ก่ ฉบบัจริง 1 และ ส าเนา 1 ฉบบั) 
  แผน่บนัทึกขอ้มลูขอ้เสนอโครงการวจิยั (ไฟล.์doc) จ  านวน 1 แผน่ / หรือ 
  ส่งไฟล.์doc ขอ้เสนอโครงการวจิยั ผา่นอีเมล ์rsurri@gmail.com แลว้ จ านวน 1 ไฟลแ์นบ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา จกัขอบคุณยิง่ (กรณีส่งเอกสารไม่ครบ ขา้พเจา้ยนิดีส่งเอกสารเพ่ิมเติมใหส้ถาบนัวจิยัอีกคร้ังหน่ึง) 
กรณีท่านเป็นนักวิจัยประสบการณ์ (เคยขอทุนผ่านสถาบนัวิจยัแลว้) ขอใหท่้านส่ง 1.  ส าเนาการตีพิมพบ์ทความวจิยั 1 ฉบบั หรือ 
2.   (ร่าง) บทความวจิยัท่ีจกัเตรียมเผยแพร่ 1 ฉบบั (ทุนวจิยัก่อนหนา้น้ีท่ีไดรั้บทุนจากสถาบนัวจิยั) 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 ………………………………………………………………… 
                                (  ................................................................................................... ) 

                         หัวหน้าโครงการวิจยั 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

มรส. 80 สถาบันวจิยั (รอบ1 ประจ าปีการศึกษา 2559) 

บันทึกข้อความ 

ช่องนี ้เฉพาะสถาบันวจิัย 
1. รับเอกสารขา้งตน้ไวแ้ลว้ เม่ือวนัท่ี........../........../.......... 
2. สวจ.ท่ี 6500/............... โครงการวิจยัท่ี ........./ ปี 2562  
3. ประเภทนกัวิจยั O หนา้ใหม่ O ประสบการณ์ 
4. O ผา่นการทดลองงาน O ยงัไม่ผา่นการทดลองงาน  
ครบก าหนดเม่ือ........................................................... 
5. เอกสาร O มรส.80 2 ฉบบั O ไฟลม์รส. 80 O หนงัสือน าส่ง 
*กรณี นกัวิจยัประสบการณ์   O  ส าเนาการตีพิมพผ์ลงานวิจยั 1 ฉบบั หรือ 
O (ร่าง)บทความวจิยัท่ีจกัเตรียมเผยแพร่ 1 ฉบบั เร่ืองก่อนท่ีไดรั้บทุนจาก
สถาบนัวิจยัแลว้  
6. เสนองบ ………………...….................….. ประเภท ....................................... 
หมายเหตุ O ไมค่รบ ขอเอกสารเพิ่มเติม................................................................. 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันวจิัย 
 
......................................................................................................... 
......................................................................................................... 
 

(ลงนาม) ...................................................................................... 
 
           (.....................................................................................) 

ต าแหน่ง        คณบดีวทิยาลยั/คณะ/หัวหน้าหน่วยงาน 
 

วนัท่ี              ............../........................../................. 

 

จัดพมิพ์บันทกึข้อความและprintให้อยู่ภายใน 1 หน้าค่ะ 

mailto:rsurri@gmail.com%20แล้ว
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     ตน้ฉบบั   ปรับแกต้ามผูป้ระเมิน  ปรับแกต้ามมติ รหสัทุนท่ี ............/2562 

ข้อเสนอโครงการวจิยั เพือ่ขอรับทุนอุดหนุนการวจิยั มหาวทิยาลยัรังสิต รอบ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562  
 สถาบันวิจัย (ประเภทวิจัยองค์ความรู้) 

ช่ือโครงการ 
(ภาษาไทย) ... 
(ภาษาองักฤษ) ... 
 

ประเภทนักวจิยั  หนา้ใหม่ (ไม่เคยไดรั้บทุนจากสถาบนัวจิยั)   ประสบการณ์ (เคยไดรั้บทุนจากสถาบนัวจิยั) 
       

ประเภทของงานวจิยั   ความรู้พ้ืนฐาน    วิจยัและพฒันา    วิจยัประยกุต ์  นวตักรรม/ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค ์
 

แนวทางการน าผลงานวจิยัไปใช้ประโยชน์ของโครงการวจิยั ประกอบด้วย 5 ด้าน ดงันี ้
  ดา้นนโยบาย       ดา้นสาธารณะ    ดา้นชุมชนและพ้ืนท่ี     ดา้นพาณิชย ์   ดา้นวชิาการ 
โดยใคร... และมีการน าไปใชอ้ยา่งไร ระบุ... 
 

หากท่านได้รับการอนุมตัทุินและด าเนินการวจิยัเสร็จส้ินแล้ว ท่านมคีวามประสงค์น าเสนอผลงานประเภทบรรยาย/ตพีมิพ์
บทความฉบับเตม็  
 1)  น าเสนอ ณ งานประชุมวชิาการประจ าปีของมหาวทิยาลยัรังสิต (RSU Research Conference)  

 2)  น าเสนอ ณ งานประชุมวชิาการอ่ืนๆ ท่ีจดัข้ึน 2.1) ภายในประเทศ   2.2) ต่างประเทศ  
 3)  ตีพิมพบ์ทความฉบบัเตม็ Full paper ลงในวารสารท่ีเป็นท่ียอมรับในศาสตร์สาขาท าการวจิยั 
 

ขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดอ่านและท าความเขา้ใจเอกสาร 1. “จรรยาวชิาชีพวจิยั และแนวทางปฏิบติั” และ  
2. “ประกาศ มรส. วา่ดว้ยทุนอุดหนุนการวจิยัมหาวทิยาลยัรังสิต 2557”  
  ขา้พเจา้อ่านและท าความเขา้ใจเอกสารแลว้  ขา้พเจา้ยงัไม่ไดอ่้านและและยงัไม่ท าความเขา้ใจเอกสาร 
 

ขอความอนุเคราะห์ท่านตรวจสอบดา้นความซ ้ าซอ้นของขอ้เสนอโครงการ/หวัขอ้วจิยั โดยขา้พเจา้ตรวจสอบจากแหล่งทุน
สนบัสนุนอ่ืนๆ เช่น วช. สกว. และ/หรือ จากผลงานวจิยัท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่แลว้ในศาสตร์สาขาท่ีขา้พเจา้เช่ียวชาญในการวจิยั 
และขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่  ไม่ซ ้ าซอ้น  ซ ้ าซอ้น  อ่ืนๆระบุ … 
 รวมไปถึงดา้นการทบทวนวรรณกรรม ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่  ไม่มีการลอกเลียนวรรณกรรม  มีการลอกเลียน
วรรณกรรม  อ่ืนๆ ระบุ… 
 

ข้อมูลหัวหน้าโครงการวจิยั 
ช่ือ-สกลุ ภาษาไทย   
ช่ือ-สกลุ ภาษาองักฤษ  
รหสับุคลากร มรส.  
ค าน าหนา้  นาย     นาง     นางสาว  
ต าแหน่งทางวชิาการ  ศ.  ศ.ดร.  รศ.  รศ.ดร.  ผศ.  ผศ.ดร.  อาจารย ์ดร.  อาจารย ์
ต าแหน่ง  อาจารยป์ระจ า (ปฏิบติังานเตม็เวลา)  ผูช่้วยอาจารย ์ 

 ครูปฏิบติัการ  นกัวจิยั  เจา้หนา้ท่ี  
การศึกษา  อยูร่ะหวา่งการศึกษาต่อ    ไม่ไดอ้ยูร่ะหวา่งการศึกษาต่อ     
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สถานะ  อยูร่ะหวา่งการทดลองงาน ครบก าหนดเม่ือ ว/ด/ป ระบุ ............................................... 
 ผา่นการทดลองงานแลว้และไดรั้บการบรรจุเป็นอาจารยห์รือบุคลากรประจ าท่ีท างาน
ประเภทเตม็เวลา 

สงักดั (คณะ/วทิยาลยั)  
โทรศพัท ์(ท่ีท างาน)  โทรสาร (ท่ีท างาน)  
เบอร์มือถือท่ีติดต่อไดส้ะดวก  
อีเมล ์ (เป็นอีเมลท่ี์ใชป้ระสานงาน กรุณาใหอี้เมลท่ี์ท่านใชป้ระจ าเพ่ือการติดต่อท่ีรวดเร็ว)  
ท่ีอยูปั่จจุบนั  
เวลาท าวจิยัสปัดาห์ละ (ชม.)  
ฐานะหวัหนา้โครงการวจิยั มีสดัส่วนการท างานวจิยั ร้อยละ  
 

ประวตักิารศึกษา   
วฒิุการศึกษา สาขา คณะ สถาบนั ปีท่ีส าเร็จ 

     
     
     
 

สาขาวชิาทีน่ักวจิยัเช่ียวชาญ  
1.  2.  
3. 4. 
 

สาขาวชิาทีท่่านท าการวจิยั 
1.  2.  
3. 4. 
 

การเรียนการสอน : รายวชิาทีเ่กีย่วข้องในการท างานวจิยั (โปรดระบุอย่างน้อย 1 รายวชิาเนื่องจากเป็น QA)  

รหัสวชิา ช่ือวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา 
    
    

 

การมส่ีวนร่วมกบัชุมชน : หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  
หากเสร็จส้ินโครงการแลว้กรุณาน าเอกสารท่ียนืยนัจากหน่วยงานภายนอก/ชุมชนท่ีผูว้จิยัไปปฏิบติังานวจิยั ทั้งน้ีขอฟอร์มได้
จากสถาบนัวจิยั (ถา้มี โปรดระบุ) … 
 

ท่านมโีครงการวจิยัซ่ึงได้รับทุนสนับสนุนการวจิยัจากมหาวทิยาลยั 
โปรดระบุ    ไม่มี     มี  โปรดระบุรายละเอียดขอ้มลูโครงการวจิยั ระยะเวลา และงบประมาณ 
สถานภาพ   อยูร่ะหวา่งด าเนินการ     เสร็จส้ิน    เสร็จส้ิน  และมีการเผยแพร่แลว้ 
แหล่งทุนวจิยั   สถาบนัวจิยั   ส านกังานวางแผน  ศูนยส์นบัสนุนและพฒันาการเรียนการสอน  
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ช่ือโครงการ ปีท่ีไดรั้บทุน 
สดัส่วนเวลาท างาน
ทั้งหมดของท่านใน

โครงการ (%) 

การตีพิมพผ์ลงานวิจยัแลว้ 
แบบFull Paper / Poster /  
ยงัไม่ไดรั้บการตีพิมพ ์/  

อยูร่ะหวา่งเตรียมท่ีจะตีพิมพ ์

    
++หากมีการตีพิมพแ์ลว้ หรือ เตรียมท่ีจะตีพิมพ ์กรุณาส าเนาบทความวิจยั หรือ (ร่าง) บทความวจิยัของท่าน 

เฉพาะท่ีขอทุนจากสถาบนัวิจยัเท่านั้น จ านวน 1 ฉบบั ส่งมาพร้อมขอ้เสนอโครงการวิจยัท่ีเสนอขอรับทุนใหม่ ++ 
 

ข้อมูลผู้ร่วมวจิยั (ถา้มี และหากมีมากกวา่ 1 ท่าน สามารถเพ่ิมตารางได)้         
ช่ือ-สกลุ ภาษาไทย  
ช่ือ-สกลุ ภาษาองักฤษ  
ต าแหน่งทางวชิาการ  ศ.  ศ.ดร.  รศ.  รศ.ดร.  ผศ.  ผศ.ดร.  อาจารย ์ดร.  อาจารย ์
สงักดั (คณะ/วทิยาลยั)  อาจารยป์ระจ า  ผูช่้วยอาจารย ์ เจา้หนา้ท่ี  ผูช่้วยอาจารย ์ 

 ครูปฏิบติัการ  นกัวจิยั  เจา้หนา้ท่ี  นกัศึกษา  อ่ืนๆ … 
ฐานะผูร่้วมวจิยั มีสดัส่วนการท างานวจิยั ร้อยละ ......................................... 
โทรศพัท ์(ท่ีท างาน)  
เบอร์มือถือท่ีติดต่อไดส้ะดวก  
อีเมล ์  
ท่ีอยูเ่พ่ือประสานงาน  
ฐานะผูร่้วมวจิยั มีสดัส่วนการท างานวจิยั ร้อยละ  
 
ข้อมูลผู้ช่วยวจิยั (ถา้มี และหากมีมากกวา่ 1 ท่าน สามารถเพ่ิมตารางได)้         
ช่ือ-สกลุ ภาษาไทย  
ช่ือ-สกลุ ภาษาองักฤษ  
ต าแหน่งทางวชิาการ  ศ.  ศ.ดร.  รศ.  รศ.ดร.  ผศ.  ผศ.ดร.  อาจารย ์ดร.  อาจารย ์
ต าแหน่ง  อาจารยป์ระจ า  ผูช่้วยอาจารย ์ เจา้หนา้ท่ี  ผูช่้วยอาจารย ์ 

 ครูปฏิบติัการ  นกัวจิยั  เจา้หนา้ท่ี  นกัศึกษา  อ่ืนๆ … 
สงักดั (คณะ/วทิยาลยั)  
โทรศพัท ์(ท่ีท างาน)  
เบอร์มือถือท่ีติดต่อไดส้ะดวก  
อีเมล ์  
ท่ีอยูเ่พ่ือประสานงาน  

 
ทีป่รึกษาโครงการ  (ไม่มีค่าตอบแทน)         
ช่ือ-สกลุ ภาษาไทย  
ช่ือ-สกลุ ภาษาองักฤษ  
ต าแหน่งทางวชิาการ  ศ.  ศ.ดร.  รศ.  รศ.ดร.  ผศ.  ผศ.ดร.  อาจารย ์ดร.  อาจารย ์
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สงักดั (คณะ/วทิยาลยั)  
โทรศพัท ์(ท่ีท างาน)  
เบอร์มือถือท่ีติดต่อไดส้ะดวก  
อีเมล ์  
ท่ีอยูเ่พ่ือประสานงาน  
 

การเช่ือมโยงกบันกัวจิยัทีเ่ป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาทีท่ าวจิยั โปรดระบุรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ (เช่ียวชาญในสาขาท่ีท่านท าวิจยั ตอ้งเป็นคนละท่านกบัท่ีปรึกษาโครงการ)  1 ท่าน  

ช่ือ-สกลุ (พร้อมต าแหน่งทางวชิาการ)  
หน่วยงาน/สถานท่ีท างาน  
เบอร์มือถือท่ีสะดวกในการติดต่อ  
คุณวฒิุ  
ความเช่ียวชาญ  
 

โปรดระบุรายช่ือนักวจิยัพีเ่ลีย้ง 1 ท่าน (ขอมีนกัวิจยัพี่เล้ียงได ้ในกรณีทีท่านเป็นนกัวจิยัหนา้ใหม่เท่านั้น และมีค่าตอบแทนให้โครงการละ 3,000 บาท) 
ช่ือ-สกลุ (พร้อมต าแหน่งทางวชิาการ)  
หน่วยงาน/สถานท่ีท างาน  
เบอร์มือถือท่ีสะดวกในการติดต่อ  
คุณวฒิุ  
ความเช่ียวชาญ  
 

ลกัษณะของประเดน็ปัญหาทีจ่ะท าการวจิยั   
1.    ปัญหาท่ีผูว้จิยัสนใจและผูอ่ื้นอยากทราบเพ่ือเพ่ิมคุณค่าของงานวจิยั 
2.    ปัญหาท่ีจะวจิยัเป็นเร่ืองใหม่ ไม่ซ ้าซอ้นกบัของผูอ่ื้น (ยกเวน้ในกรณีท่ีตอ้งการคน้ควา้วจิยัเพื่อดูความเปล่ียนแปลงของ

เร่ืองนั้น หรือตอ้งการคน้ควา้วจิยัต่อในเร่ืองเดิม) 
3.    ปัญหาท่ีจะวจิยัมีความส าคญัและมีคุณค่าประโยชน์ ทั้งในแง่ของการน าไปใชแ้ละการเสริมสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 
4.    ปัญหาท่ีจะท าการวจิยัมีกระบวนการท่ีใหม่และชดัเจน 
5.    ปัญหาท่ีจะท าการวจิยัจริยธรรมและคุณธรรมในการด าเนินงานวจิยั 
6.    ปัญหาท่ีจะวจิยัสามารถแกไ้ขไดโ้ดยวธีิการวิจยั และสร้างเคร่ืองมือเพ่ือใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูได ้
7.    ปัญหาวจิยัท่ีจะช้ีช่องทางให้ผูอ่ื้นท าวจิยัต่อไปได ้โดยขยายหรือแตกแขนงปัญหาออกไป อนัจะท าใหเ้กิดความรู้

กวา้งขวางข้ึน 
 

ประเดน็ทีท่ าวจิยัสอดคล้องกบัการพฒันาประเทศด้านใด 
 A. กลุ่มเร่ืองที่ควรวิจัยและสอดคล้องกับ ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิฉบับที ่12 (2560-2564) (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ)  
  การยกระดบัศกัยภาพการแข่งขนัและการหลุดพน้กบัดกัรายไดป้านกลางสู่รายไดสู้ง  
  การพฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยัและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวยัอยา่งมีคุณภาพ 
  การลดความเหล่ือมล ้าทางสังคม  
  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
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  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยา่งเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  
  การบริหารราชการแผน่ดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

 B. กลุ่มเร่ืองที่ควรวิจัยเร่งด่วนสอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2560-2564) ซ่ึง
ประกอบด้วย 12 กลุ่มเร่ือง ดงันี ้
  การเกษตรและอุตสาหกรรมฐานชีวาภาพ (Bio-Based)      ระบบโลจิสติกส์ 

เศรษฐกิจดิจิทลั     อุตสาหกรรมเป้าหมาย  
การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และพลงังาน     สังคมผูสู้งอาย ุ
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค การรักษา และการฟ้ืนฟสุูขภาพ  การท่องเท่ียว      
การเป็นประชาคมอาเซียน     ความมัน่คงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล      
การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียง     ยาเสพติด 

 C. กลุ่มเร่ืองทีค่วรวจิยัและสอดคล้องนโยบายและยุทธศาสตร์การวจิยัของชาต ิฉบบัที ่9 (พ.ศ. 2560-2564)
ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ดงันี ้ 
  เร่งส่งเสริมการวจิยัและพฒันาเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเดน็เร่งด่วนและมุ่งเนน้ตามยทุธศาสตร์และ
แผนพฒันาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพ่ือการวิจยัและพฒันาเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
  ส่งเสริมและสนบัสนุนการวจิยัและพฒันาในภาคเอกชน 
  ส่งเสริมการน ากระบวนการวจิยั ผลงานวจิยั องคค์วามรู้ นวตักรรม และเทคโนโลยจีากงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์อยา่ง
เป็นรูปธรรม โดยความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ 
  เร่งรัดพฒันาระบบวจิยัของประเทศใหเ้ขม้แขง็ เป็นเอกภาพ และยัง่ยนื รวมถึงสร้างระบบนิเวศการวจิยัท่ีเหมาะสม 
  พฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการวจิยัและพฒันาของประเทศ 
  เพ่ิมจ านวนและพฒันาศกัยภาพของบุคลากรดา้นการวจิยัและพฒันา เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศ 
  พฒันาความร่วมมือของเครือข่ายวจิยัในประเทศและระหวา่งประเทศ 
 

การวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัการวจิยัในคน 
หากขอ้เสนอโครงการวิจยัท่ีขอเสนอรับทุนน้ี เก่ียวขอ้งกบัการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัในคนตอ้งผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัของสถาบนัวจิยั (ประสานงานจริยธรรมวจิยัในคน ติดต่อ คุณวฒิุศกัด์ิ โทร.5728)  
 มีความเก่ียวขอ้ง จกัประสานงานและด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป  ไม่มีมีความเก่ียวขอ้ง 

การวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้สัตว์ทดลอง 
 หากขอ้เสนอโครงการวจิยัท่ีขอเสนอรับทุนน้ี เก่ียวขอ้งกบัการใชสั้ตวท์ดลองเพื่อ หรือ ถูกใชใ้นการวิจยั การทดสอบหรือ
การสอน (ประสานงานจรรยาบรรณการใชสั้ตวท์ดลองติดต่อ คุณอลิสา โทร.5690) 

  มีความเก่ียวขอ้ง จกัประสานงานและด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป  ไม่มีมีความเก่ียวขอ้ง 
 

การวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัความปลอดภัยทางชีวภาพ 
หากขอ้เสนอโครงการวจิยัหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของขอ้เสนอโครงการวจิยัของท่านน้ีเก่ียวขอ้งกบั เทคโนโลยชีีวภาพ 

สมยัใหม่หรือพนัธุวิศวกรรมส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม หรือส่ิงมีชีวติดดัแปลงพนัธุกรรม" จะตอ้งผา่นการประเมินความปลอดภยั
ทางชีวภาพในระดบัการทดลอง จากคณะกรรมการความปลอดภยัทางชีวภาพระดบัสถาบนั (ประสานงานรับรองดา้นความปลอดภยั
ทางชีวภาพ ติดต่อ คุณกนกรัตน์ โทร.5687) 
  มีความเก่ียวขอ้ง จกัประสานงานและด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป  ไม่มีมีความเก่ียวขอ้ง 
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ข้อสรุปโครงการ  (Executive Summary) โปรดเขียนขอ้สรุปโครงการความยาวไม่เกิน 1 หนา้ (ภาษาไทย หรือ องักฤษ) ... 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
รายละเอยีดข้อเสนอโครงการวจิยั ดงันี ้
 
1. ความส าคญัและทีม่าของปัญหาทีท่ าการวจิยั (แสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัท่ีจ าเป็นตอ้งท าการวจิยัเร่ืองน้ี) ... 
 
2. ค าถามวิจัย (ค าถามวิจยัเป็นการก าหนดประเด็นขอ้สงสัยท่ีตอ้งการคน้หาค าตอบโดยมกัเขียนอยู่ในรูปประโยคท่ีเป็น
ค าถาม ท่ีมีความเฉพาะเจาะจง สามารถสงัเกต ส ารวจและศึกษาวจิยัได)้ ... 
 
3. วตัถุประสงค์การวจิยั (ระบุวตัถุประสงคก์ารวจิยัอยา่งชดัเจนและเรียงตามล าดบัความส าคญัเป็นขอ้ๆโดยมีความเช่ือมโยง
กบัความส าคญัและท่ีมาของปัญหา) ... 
 
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึง การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ (แสดงความคาดหมายศกัยภาพและวิธีการหรือแนวทางท่ีจะน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ ระบุไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  
พร้อมระบุกลุ่มเป้าหมายท่ีจะได้รับประโยชน์และผลกระทบจากผลงานวิจัยท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับกลุ่มเป้าหมายให้
ชดัเจน) ... 
 
5. การทบทวนวรรณกรรม /สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง (ระบุเน้ือหาโดยละเอียดของเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งพร้อมขอ้มูลสถิติและ
เหตุผลท่ีเป็นไปไดจ้ากทฤษฎี/สมมติฐานในสาขาวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งโดยบรรยายใหเ้ช่ือมโยงกบัประเด็นท่ีจะท าการวจิยั) ... 
 
6. กรอบแนวคิดการวิจัย (เป็นการประมวลความคิดรวบยอด (Concept) จากการทบทวนองคค์วามรู้ ทฤษฎี ผลงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมทั้งประสบการณ์และแนวความคิดของผูว้จิยั มาสร้างเป็นแบบจ าลอง เพื่อใหแ้นวทางการ 
วจิยั อาจเป็นการบรรยาย หรือ เป็นภาพ) ... 
 
7. ระเบียบวิธีวจิยั (อธิบายขั้นตอนวิธีการท าการวจิยั อาทิ การเก็บขอ้มูลการก าหนดพ้ืนท่ี ประชากรตวัอยา่ง การสุ่มตวัอยา่ง 
ขั้นตอนและวธีิการในการวเิคราะห์ขอ้มูลฯลฯ) ... 
 1) การออกแบบวจิยั โปรดอธิบาย ... 
 2) ประชากร (Population : N) ?  และ กลุ่มตวัอยา่ง (Sample :n) ? 
 3) การสร้างและทดสอบเคร่ืองมือ โปรดอธิบาย ... 
 4) การเก็บรวบรวมขอ้มูล โปรดอธิบาย ... 
 5) การวเิคราะห์ขอ้มูล ใชส้ถิติพรรณนา หรือ สถิติอนุมาน? โปรดอธิบาย ... 
 6) มีการลงพ้ืนท่ีวจิยัภาคสนาม? หรือ มีการด าเนินการวจิยัในหอ้งทดลอง?  โปรดระบุใหช้ดัเจน... 
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8. ขอบเขตของการวิจัย (ระบุขอบเขตของการวิจัยในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพท่ีเช่ือมโยงกับปัญหาท่ีท าการวิจัยแต่ไม่
สามารถก าหนดโดยตรงในช่ือโครงการวจิยัและวตัถุประสงคข์องโครงการวจิยัได)้ ... 
 
9. สถานทีท่ าการทดลอง และ/หรือ เกบ็ข้อมูล  (ระบุสถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีท าการวิจยั/เก็บขอ้มูลให้ครบถว้นและชดัเจนเพ่ือ
ประโยชน์ในการเสนอของบประมาณ) ... 
 
10. ระยะเวลาทีท่ าวจิยั (ไม่ควรเกิน 12 เดือน) 
 
11. เอกสารอ้างอิง สถาบนัวิจยัขอให้ผูว้จิยัรูปแบบการอา้งอิงการเขียนรายการเอกสารอา้งอิงตามระบบ นาม-ปี หรือ APA; 
American Psychological Association รวมถึงการอา้งอิงแบบแทรกในเน้ือหาดว้ย (Citing References in Text) 
 
12. อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการวจิยั  1) อุปกรณ์ท่ีมีอยูแ่ลว้ ...   2) อุปกรณ์ท่ีตอ้งจดัหาเพ่ิม ... 
 
13. แผนการด าเนนิงานตลอดโครงการ 

กจิกรรม และ ผลงานทีค่าดว่าจะส าเร็จ งวดที่ 1 
(เดือนท่ี 1-3) 

งวดที่ 2 
(เดือนท่ี 4-6) 

งวดที่ 3 
(เดือนท่ี 7-9) 

งวดที่ 4 
(เดือนท่ี 10-12) 

ผู้รับผดิชอบ 

1. ... 
 

     

2. ... 
 

     

3. ... 
 

     

4. ... 
 

     

 

14. งบประมาณ 
 สามารถตรวจสอบหลกัเกณฑก์ารของงบประมาณไดท่ี้ www.rsu.ac.th/rri ประกาศ มรส. วา่ดว้ยทุนอุดหนุนการ
วจิยัมหาวทิยาลยัรังสิต URL : http://www.rsu.ac.th/rri/public/upload/file/Grant%20Rule%202015.pdf 
 คณะกรรมการฯ จะพิจารณางบประมาณเป็นส่วนส าคญั หากท่านไม่ระบุและให้รายละเอียด สถาบนัวิจยัจะตอ้ง
สอบถามกลบัไปยงัท่านอีกคร้ังเพ่ือขอความอนุเคราะห์ท่านส่งรายละเอียดกลบัมา ซ่ึงค่อนขา้งจะใชเ้วลาในการติดต่อส่งไป
และส่งกลบั ฉะนั้นขอใหร้ะบุและอิงกบัเกณฑใ์นการของบประมาณ  
 
 
 
 
 

http://www.rsu.ac.th/rri
http://www.rsu.ac.th/rri/public/upload/file/Grant%20Rule%202015.pdf
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มรส. 80 : ข้อเสนอโครงการวจิัยเพือ่ขอรับทุนสนับสนุนการวจิัย / ใช้เฉพาะ รอบ 1 ปีการศึกษา 2562: โดย สถาบันวจิัย / ฉบับปรับเดอืนมถุินายน 2562 

***สถาบนัวิจยั ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่พจิารณางบประมาณในกรณีนกัวิจยัไมแ่สดงรายละเอียดของงบประมาณ 
ในตารางแจกแจงรายละเอียดงบประมาณตามงวด (หนา้ถดัไป) และสถาบนัวิจยั มิไดมี้การสนบัสนุนค่าตอบแทนนกัวิจยัและท่ีปรึกษาโครงการ*** 

 

ตารางแจกแจงรายละเอยีดงบประมาณตามงวดทีเ่สนอขอ                                                                             (ฟอร์ม มรส. 87) 
                                                         

                  งวดท่ี 
รายการเบิก 

งวดท่ี 1 
(ไม่เกิน40%ของ

งบประมาณทั้งหมด) 

งวดท่ี 2 งวดท่ี 3 งวดท่ี 4  
(เบิกได้หลังจากที่
ส่งเล่มร่างรายงาน) 

รวม  
(แต่ละหมวด) 

หมวด 1. ค่าจ้าง   
...      

  
หมวด1. รวม  = 

หมวด 2.  
ค่าใช้สอย/วจิยัสนาม/ค่า
ทดลองวทิยาศาสตร์ 

 

...      
  

หมวด2. รวม  =  

หมวด 3. ค่าวสัดุ  
...      

  
หมวด3. รวม  =  

หมวด 4. ค่าจดัท ารายงาน  
...      

 หมวด4. รวม  =  
 

รวม  (เบิกแต่ละงวด)  
 
งวด1 รวม  = 

 
งวด2 รวม  = 

 
งวด3รวม  = 

 
งวด4 รวม  = 

 
รวมทั้งส้ิน  

…………………………. 
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มรส. 80 : ข้อเสนอโครงการวจิัยเพือ่ขอรับทุนสนับสนุนการวจิัย / ใช้เฉพาะ รอบ 1 ปีการศึกษา 2562: โดย สถาบันวจิัย / ฉบับปรับเดอืนมถุินายน 2562 

A. การขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
       ไดเ้สนอโครงการน้ี  หรือโครงการท่ีมีส่วนเหมือนกบัเร่ืองน้ีบางส่วน เพ่ือขอทุนต่อแหล่งทุนอ่ืนท่ีใดบา้ง 
 ไม่ไดเ้สนอต่อแหล่งทุนอ่ืน 
 เสนอต่อ  ________________________________ก าหนดทราบผล (หรือสถานภาพเท่าท่ีทราบ) ________________   
ช่ือโครงการท่ีเสนอ  ____________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ: สถาบันวิจัย ไม่มีข้อห้ามในการส่งโครงการไปยงัแหล่งทุนหลาย ๆ แห่งในเวลาเดียวกนั และที่จริงอาจเป็นการดทีี่มีแหล่งทุนมากกว่า 
1 แหล่งจะร่วมกนัให้ทุนอุดหนุนการวจิัย สถาบันสามารถท าหน้าที่เช่ือมโยง และเสริมการให้ทุนได้ แต่ขอให้ระบุตามความจริง 
 
 

B. การสนับสนุนของหน่วยงานต้นสังกดั (ถา้มี ใหร้ะบุวา่หน่วยงานของท่านจะร่วมสนบัสนุนค่าใชจ่้ายเป็นเงินหรือเป็นค่า
อ านวยความสะดวกอะไรบา้ง มูลค่าเท่าไรโดยใหแ้นบเอกสารรับรองจากผูมี้สิทธ์ิอนุมติัมาดว้ย) ______________________ 
 

สุดท้ายน้ี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  และยอมรับว่าผลการตัดสินของ
สถาบนัวจิยั มหาวทิยาลยัรังสิต ถือเป็นขอ้ยติุ 

 
     ลงช่ือ ____________________________________ 
               (                   )  
                                                                                                           หัวหน้าโครงการวจิยั 
      วนัท่ี ____________________________________ 
 
 

ความเห็นของหัวหน้าภาควชิา/ สาขาวชิา / หัวหน้าหน่วยงาน 
 

      
ลงช่ือ ___________________________________ 

               (                     ) 
                                                                                                      หัวหน้าภาควชิา/ สาขาวชิา 
       วนัท่ี ___________________________________ 
 
ความเห็นของคณบด/ี ผู้อ านวยการ 
 

     
ลงช่ือ ___________________________________ 

               (                     )  
                                                                                        คณบดคีณะ/วทิยาลยั _________________ 
       วนัท่ี ___________________________________ 
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เอกสารส าคญัสรุปขอ้เสนอโครงการวิจยั (ไม่เกิน 3 หนา้) โปรดระบุให้ละเอียดเพื่อน าไปแสดงต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบนัวิจยั 

*** ขอความกรุณาท่านกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นทุกขอ้ *** 
ประเภท งานวิจัย 

 
ประเภท นักวิจัย  

 
ช่ือ-สกุล  

 
สังกัด 

 
รหัสทุน 00/2562 

 

1. ช่ือเร่ือง ภาษาไทย  

2. ช่ือเร่ือง ภาษาองักฤษ  

3. ค าส าคัญ ภาษาไทย  

4. ค าส าคัญ ภาษาองักฤษ  

5. ความส าคัญและที่มาของ
ปัญหา (โปรดสรุปใจความ
ส าคญัส้ัน ๆ กระชบั) 

 

6. ค าถามการวิจัย  

7. วัตถุประสงค์การวิจัย  

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

9. กรอบแนวคิดการวิจัย  

10. ระเบียบวิธีวิจัย (โปรดสรุป
และ ระบุทุกๆหวัขอ้ใหช้ดัเจน) 

1) การออกแบบวจิยั โปรดอธิบาย ... 
2) ประชากร (Population : N)  และ กลุ่มตวัอยา่ง (Sample :n) โปรดอธิบาย ... 
3) การสร้างและทดสอบเคร่ืองมือ โปรดอธิบาย ... 
4) การเก็บรวบรวมขอ้มลู โปรดอธิบาย ... 
5) การวเิคราะห์ขอ้มลู ใชส้ถิติพรรณนา หรือ สถิติอนุมาน โปรดอธิบาย ... 
6) มีการลงพ้ืนท่ีวจิยัภาคสนาม หรือ มีการด าเนินการวจิยัในหอ้งทดลอง หรือไม่ อยา่งไร 
โปรดระบุใหช้ดัเจน... 

11. ระยะเวลา  (เดือน) 

12. งบประมาณ (บาท) 

13. การน าผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน์ ดา้นวชิาการ ดา้นนโยบาย ดา้นสาธารณะ ดา้นชุมชนและพ้ืนท่ี  ดา้นพาณิชย ์ 
ตัวอย่าง การกรอกรายละเอยีดงบประมาณ หน้าถัดไป 

รายละเอยีดงบประมาณ  รวม จ านวน (บาท) 

หมวดค่าจ้าง/ค่าตอบแทน (ค่าจา้ง/ค่าตอบแทน ไม่เกินร้อยละ 30 ของค่าใชจ่้าย / 1 โครงการ จา้งได ้ไม่เกิน 4 เดือน ตามอตัราจา้ง) 
… ... 
หมวดค่าใช้สอย / ค่าวิจัยสนาม / ค่าทดลองทางวิทยาศาสตร์ (ระบุ ช่ือวสัดุ /สารเคมี จ  านวน  และราคา (หน่วย/บาท) 
… ... 
หมวดค่าวัสดุ (ระบุ ช่ือวสัดุ /สารเคมี จ  านวน  และราคา (หน่วย/บาท)  
… ... 
หมวดค่าจัดท ารายงานผลการวิจัย (เหมาจ่ายตลอดโครงการ 7,000 บาท เป็นค่าจ่างพิมพ ์ค่าเขา้เล่ม ค่าส าเนา ค่าพิมพ ์เป็นตน้) 
1. ค่าจดัท ารายงานผลการวจิยั 3,000 

รวม ... 
หมายเหตุ  ในส่วนของสถาบันวิจัย  *** หากเป็นค่าวัสดุ / ค่าสารเคมี ขอความอนุเคราะห์ผู้วิจัย แสดงรายละเอียดของช่ือวัสดุ /สารเคมี จ านวน และราคา (หน่วย/บาท) ดัง
ฟอร์มด้านล่างน้ี (ตัวอย่าง การกรอกรายละเอียดงบประมาณ อยู่ด้านล่าง) ในกรณีท่ีท่านไม่ระบุ คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยไม่สามารถด าเนินการพจิารณาให้ท่านได้ 
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ตัวอย่าง การกรอกรายละเอยีดงบประมาณ 
 

เช่น ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน รวม จ านวน (บาท) 

ผูช่้วยวิจยั  ระบุ ช่ือ-สกุล /ระดบัการศึกษา (ป.ตรี /โท/เอก)/จ านวน (คน)/จ านวน (เดือน)/อตัราจา้งต่อเดือน 
(บาท) หมายเหตุ ค่าจา้ง/ค่าตอบแทน ไม่เกินร้อยละ 30 ของค่าใชจ่้าย / 1 โครงการ จา้งได ้ไม่เกิน 4 เดือน ตาม
อตัราจา้ง 
... 

 

ค่านกัวิจยัพ่ีเล้ียง (สนบัสนุนเฉพาะนกัวิจยัหนา้ใหม่เท่านั้น 3,000.-/โครงการ) 
... 

 

 
 

เช่น ค่าใช้สอย จ านวน หนา้/ชุด จ านวนชุด รวม จ านวน (บาท) 
ส าเนาเอกสาร (แบบสอบถาม 

หนา้ละ 0.50 บาท ) 
   

...    

...    
 
  

เช่น ค่าสารเคมี  ***โปรดเสนอราคาที่เป็นจริง และเป็นธรรม 
Chemical Grade  concentration Product Number  

(ถา้มี) 
size หน่วยละ (บาท) จ านวน(หน่วย) รวม จ านวน (บาท) 

...        

...        
 
 

เช่น ค่าวสัดุ/อุปกรณ์ *** โปรดเสนอราคาที่เป็นจริง และเป็นธรรม 

วสัดุ/อุปกรณ์ หน่วยละ (บาท) จ านวน(หน่วย) รวม จ านวน (บาท) 
...    
...    
 
 
เช่น ค่าจัดท ารายงานผลการวจิัย  

ค่าจดัท ารายงานผลการวิจยั เป็นการเหมาจ่าย 3,000 บาท รวม จ านวน (บาท) 
ค่าจดัท ารายงานผลการวิจยั  ไดแ้ก่ ค่าจดัพิมพ/์จา้งพิมพเ์อกสาร การส าเนาผลงานวิจยั/หนงัสือ รายงาน
ความกา้วหนา้ ร่างรายงานวิจยั และรายงานการวิจยั (ฉบบัจริง) และการเขา้เล่มรายงานการวิจยั 

3,000 
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มรส. 80 : ข้อเสนอโครงการวจิัยเพือ่ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย / ใช้เฉพาะ รอบ 2 ปีการศึกษา 2562: โดย สถาบันวจิัย / ฉบับปรับเดอืนกันยายน 2562 

เรียน ผู้ขอรับทุนอุดหนุนการวจิัย รอบที ่2  ปีการศึกษา 2562  
ท่านสามารถส่งข้อเสนอฯมายงัสถาบันวจิัย ได้ตั้งแต่ วนัที ่2-30 กนัยายน 2562 
 
เอกสารทีผู้่ขอรับทุนจักต้องนําส่งให้ครบถ้วน มดีงันี ้
 
ที ่ รายการ ฉบับจริง สําเนา รวมส่ง 
1 บนัทึกขอ้ความนาํส่งขอ้เสนอโครงการวจิยั  

* ลงนาม โดยผูข้อรับทุน และตน้สงักดั 
1 - 1 ฉบบั 

2  มรส. 80 : ขอ้เสนอโครงการวจิยั  
* ลงนาม โดยผูข้อรับทุน และตน้สงักดั 

1 1 2 ฉบบั 

3 ไฟล ์word (.doc )  
มรส. 80 : ขอ้เสนอโครงการวจิยั  
(ไม่ตอ้งลงนาม) 
 

- - CD 1 แผน่ 
หรือ ส่งผา่นอีเมล ์
rsurri@gmail.com 

 
* ท่านสามารถใช้ ฟอนต์ Angsana New  และ TH SarabunPSK ในการพมิพ์ ได้ค่ะ * 
 
เรียนมาเพือ่โปรดดาํเนินการส่งเอกสารให้ครบถ้วน 
ด้วยความเคารพ  
ประสานงาน สถาบันวจิัย โทร. 5691 
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คณะ / วทิยาลยั                                                                     โทร.    
ที่ (เลขส่ง ขอไดจ้ากคณะตน้สงักดั)                              วนัท่ี   
เร่ือง   ขอนาํส่งขอ้เสนอโครงการวจิยัเพื่อขอรับทุนสนบัสนุนการวจิยั รอบท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

 

เรียน ผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยั 
 

ตามประกาศท่ีอ้างถึง  สถาบันวิจัยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย  
ปีการศึกษา 2562 รอบท่ี 2 เดือน กนัยายน 2562  

ในการน้ี ขา้พเจา้ .................................................................................................................................................................. 
สงักดั ............................................................................ เป็นหวัหนา้โครงการวจิยั มีประสงคจ์ะขอรับการสนบัสนุนทุนอุดหนุนการ
วจิยัเร่ือง ................................................................................................................................................................................................ 
งบประมาณ จาํนวน ........................................ บาท งานวจิยัประเภท .................................................................................................. 
 ทั้งน้ีไดจ้ดัส่งเอกสารประกอบการเสนอขอรับทุนวจิยัมาพร้อมกนัน้ี  
  ขอ้เสนอโครงการวจิยั จาํนวน 2 ฉบบั  (ไดแ้ก่ ฉบบัจริง 1 และ สาํเนา 1 ฉบบั) 
  แผน่บนัทึกขอ้มูลขอ้เสนอโครงการวจิยั (ไฟล.์doc) จาํนวน 1 แผน่ / หรือ 
  ส่งไฟล.์doc ขอ้เสนอโครงการวจิยั ผา่นอีเมล ์rsurri@gmail.com แลว้ จาํนวน 1 ไฟลแ์นบ 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จกัขอบคุณยิง่ (กรณีส่งเอกสารไม่ครบ ขา้พเจา้ยนิดีส่งเอกสารเพิ่มเติมใหส้ถาบนัวจิยัอีกคร้ังหน่ึง) 
กรณีท่านเป็นนักวิจัยประสบการณ์ (เคยขอทุนผา่นสถาบนัวจิยัแลว้) ขอใหท่้านส่ง 1.  สาํเนาการตีพิมพบ์ทความวจิยั 1 ฉบบั หรือ 
2.   (ร่าง) บทความวจิยัท่ีจกัเตรียมเผยแพร่ 1 ฉบบั (ทุนวจิยัก่อนหนา้น้ีท่ีไดรั้บทุนจากสถาบนัวจิยั) 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 ………………………………………………………………… 
                                (  ................................................................................................... ) 

                         หัวหน้าโครงการวจัิย 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

มรส. 80 สถาบันวจิัย (รอบ1 ประจําปีการศึกษา 2559) 

บันทกึข้อความ 

ช่องนี ้เฉพาะสถาบันวจิัย 
1. รับเอกสารขา้งตน้ไวแ้ลว้ เม่ือวนัท่ี........../........../.......... 
2. สวจ.ท่ี 6500/............... โครงการวิจยัท่ี ........./ ปี 2562  
3. ประเภทนกัวิจยั O หนา้ใหม่ O ประสบการณ์ 
4. O ผา่นการทดลองงาน O ยงัไม่ผา่นการทดลองงาน  
ครบกาํหนดเม่ือ........................................................... 
5. เอกสาร O มรส.80 2 ฉบบั O ไฟลม์รส. 80 O หนงัสือนาํส่ง 
*กรณี นกัวิจยัประสบการณ์   O  สาํเนาการตีพิมพผ์ลงานวิจยั 1 ฉบบั หรือ 
O (ร่าง)บทความวิจยัท่ีจกัเตรียมเผยแพร่ 1 ฉบบั เร่ืองก่อนท่ีไดรั้บทุนจาก
สถาบนัวิจยัแลว้  
6. เสนองบ ………………...….................….. ประเภท ....................................... 
หมายเหตุ O ไม่ครบ ขอเอกสารเพ่ิมเติม................................................................. 

เรียน ผู้อาํนวยการสถาบนัวจิัย 
 
......................................................................................................... 
......................................................................................................... 
 

(ลงนาม) ...................................................................................... 
 
           (.....................................................................................) 

ตาํแหน่ง        คณบดวีทิยาลยั/คณะ/หัวหน้าหน่วยงาน 
 

วนัท่ี              ............../........................../................. 

จัดพมิพ์บันทึกข้อความและprintให้อยู่ภายใน 1 หน้าค่ะ 
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     ตน้ฉบบั   ปรับแกต้ามผูป้ระเมิน  ปรับแกต้ามมติ รหสัทุนท่ี ............/2562 

ข้อเสนอโครงการวจิัย เพือ่ขอรับทุนอุดหนุนการวจิัย มหาวทิยาลยัรังสิต รอบ 2 ประจําปีการศึกษา 2562  
 สถาบันวิจัย (ประเภทวิจัยองค์ความรู้) 

ช่ือโครงการ 
(ภาษาไทย) ... 
(ภาษาองักฤษ) ... 
 

ประเภทนักวจิัย  หนา้ใหม่ (ไม่เคยไดรั้บทุนจากสถาบนัวจิยั)   ประสบการณ์ (เคยไดรั้บทุนจากสถาบนัวจิยั) 
       

ประเภทของงานวจิัย   ความรู้พื้นฐาน    วจิยัและพฒันา    วจิยัประยกุต ์  นวตักรรม/ส่ิงประดิษฐ ์ งานสร้างสรรค ์
 

แนวทางการนําผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน์ของโครงการวจิัย ประกอบด้วย 5 ด้าน ดงันี ้
  ดา้นนโยบาย       ดา้นสาธารณะ    ดา้นชุมชนและพ้ืนท่ี     ดา้นพาณิชย ์   ดา้นวิชาการ 
โดยใคร... และมีการนาํไปใชอ้ยา่งไร ระบุ... 
 

หากท่านได้รับการอนุมตัิทุนและดาํเนินการวจิัยเสร็จส้ินแล้ว ท่านมคีวามประสงค์นําเสนอผลงานประเภทบรรยาย/ตพีมิพ์
บทความฉบับเต็ม  
 1)  นาํเสนอ ณ งานประชุมวิชาการประจาํปีของมหาวทิยาลยัรังสิต (RSU Research Conference)  

 2)  นาํเสนอ ณ งานประชุมวิชาการอ่ืนๆ ท่ีจดัข้ึน 2.1) ภายในประเทศ   2.2) ต่างประเทศ  
 3)  ตีพิมพบ์ทความฉบบัเตม็ Full paper ลงในวารสารท่ีเป็นท่ียอมรับในศาสตร์สาขาทาํการวิจยั 
 

ขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดอ่านและทาํความเขา้ใจเอกสาร 1. “จรรยาวชิาชีพวจิยั และแนวทางปฏิบติั” และ  
2. “ประกาศ มรส. วา่ดว้ยทุนอุดหนุนการวจิยัมหาวทิยาลยัรังสิต 2562”  
  ขา้พเจา้อ่านและทาํความเขา้ใจเอกสารแลว้  ขา้พเจา้ยงัไม่ไดอ้่านและและยงัไม่ทาํความเขา้ใจเอกสาร 
 

ขอความอนุเคราะห์ท่านตรวจสอบดา้นความซํ้ าซอ้นของขอ้เสนอโครงการ/หวัขอ้วจิยั โดยขา้พเจา้ตรวจสอบจากแหล่งทุน
สนบัสนุนอ่ืนๆ เช่น วช. สกว. และ/หรือ จากผลงานวจิยัท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่แลว้ในศาสตร์สาขาท่ีขา้พเจา้เช่ียวชาญในการวจิยั 
และขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่  ไม่ซํ้ าซอ้น  ซํ้ าซอ้น  อ่ืนๆระบุ … 
 รวมไปถึงดา้นการทบทวนวรรณกรรม ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่  ไม่มีการลอกเลียนวรรณกรรม  มีการลอกเลียน
วรรณกรรม  อ่ืนๆ ระบุ… 
 

ข้อมูลหัวหน้าโครงการวจิัย 
ช่ือ-สกลุ ภาษาไทย   
ช่ือ-สกลุ ภาษาองักฤษ  
รหสับุคลากร มรส.  
คาํนาํหนา้  นาย     นาง     นางสาว            

 ***กรุณาให้ข้อมูลคาํนําหน้าเพือ่ใช้เป็นส่วนหน่ึงในการเบิกงบประมาณ*** 
ตาํแหน่งทางวิชาการ  ศ.  ศ.ดร.  รศ.  รศ.ดร.  ผศ.  ผศ.ดร.  อาจารย ์ดร.  อาจารย ์
ตาํแหน่ง  อาจารยป์ระจาํ (ปฏิบติังานเตม็เวลา)  ผูช่้วยอาจารย ์ 

 ครูปฏิบติัการ  นกัวจิยั  เจา้หนา้ท่ี  
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การศึกษา  อยูร่ะหวา่งการศึกษาต่อ    ไม่ไดอ้ยูร่ะหวา่งการศึกษาต่อ     
สถานะ  อยูร่ะหวา่งการทดลองงาน ครบกาํหนดเม่ือ ว/ด/ป ระบุ ............................................... 

 ผา่นการทดลองงานแลว้และไดรั้บการบรรจุเป็นอาจารยห์รือบุคลากรประจาํท่ีทาํงาน
ประเภทเตม็เวลา 

สังกดั (คณะ/วทิยาลยั)  
โทรศพัท ์(ท่ีทาํงาน)  โทรสาร (ท่ีทาํงาน)  
เบอร์มือถือท่ีติดต่อไดส้ะดวก  
อีเมล ์ (เป็นอีเมลท่ี์ใชป้ระสานงาน กรุณาใหอี้เมลท่ี์ท่านใชป้ระจาํเพ่ือการติดต่อท่ีรวดเร็ว)  
ท่ีอยูปั่จจุบนั  
เวลาทาํวจิยัสัปดาห์ละ (ชม.)  
ฐานะหวัหนา้โครงการวจิยั มีสัดส่วนการทาํงานวจิยั ร้อยละ  

 

ประวตัิการศึกษา   
วฒิุการศึกษา สาขา คณะ สถาบนั ปีท่ีสาํเร็จ 

     
     
     

 

สาขาวชิาทีนั่กวิจัยเช่ียวชาญ  
1.  2.  
3. 4. 

 

สาขาวชิาทีท่่านทาํการวจิัย 
1.  2.  
3. 4. 

 

การเรียนการสอน : รายวชิาทีเ่กีย่วข้องในการทาํงานวจิัย (โปรดระบุอย่างน้อย 1 รายวชิาเน่ืองจากเป็น QA)  

รหัสวชิา ช่ือวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา 
    
    

 

การมส่ีวนร่วมกบัชุมชน : หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  
หากเสร็จส้ินโครงการแลว้กรุณานาํเอกสารท่ียนืยนัจากหน่วยงานภายนอก/ชุมชนท่ีผูว้จิยัไปปฏิบติังานวจิยั ทั้งน้ีขอฟอร์มได้
จากสถาบนัวจิยั (ถา้มี โปรดระบุ) … 
 

ท่านมโีครงการวจิัยซ่ึงได้รับทุนสนับสนุนการวจิัยจากมหาวทิยาลยั 
โปรดระบุ    ไม่มี     มี  โปรดระบุรายละเอียดขอ้มูลโครงการวจิยั ระยะเวลา และงบประมาณ 
สถานภาพ   อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ     เสร็จส้ิน    เสร็จส้ิน  และมีการเผยแพร่แลว้ 



5 

มรส. 80 : ข้อเสนอโครงการวจิัยเพือ่ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย / ใช้เฉพาะ รอบ 2 ปีการศึกษา 2562: โดย สถาบันวจิัย / ฉบับปรับเดอืนกันยายน 2562 

แหล่งทุนวจิยั   สถาบนัวจิยั   สาํนกังานวางแผน  ศนูยส์นบัสนุนและพฒันาการเรียนการสอน  

ช่ือโครงการ ปีท่ีไดรั้บทุน 
สดัส่วนเวลาทาํงาน
ทั้งหมดของท่านใน

โครงการ (%) 

การตีพิมพผ์ลงานวจิยัแลว้ 
แบบFull Paper / Poster /  
ยงัไม่ไดรั้บการตีพิมพ ์/  

อยูร่ะหวา่งเตรียมท่ีจะตีพิมพ ์

    

++หากมีการตีพิมพแ์ลว้ หรือ เตรียมท่ีจะตีพิมพ ์กรุณาสาํเนาบทความวิจยั หรือ (ร่าง) บทความวิจยัของท่าน 
เฉพาะท่ีขอทุนจากสถาบนัวิจยัเท่านั้น จาํนวน 1 ฉบบั ส่งมาพร้อมขอ้เสนอโครงการวิจยัท่ีเสนอขอรับทุนใหม่ ++ 

 

ข้อมูลผู้ร่วมวจิัย (ถา้มี และหากมีมากกวา่ 1 ท่าน สามารถเพิ่มตารางได)้         
ช่ือ-สกลุ ภาษาไทย  
ช่ือ-สกลุ ภาษาองักฤษ  
ตาํแหน่งทางวิชาการ  ศ.  ศ.ดร.  รศ.  รศ.ดร.  ผศ.  ผศ.ดร.  อาจารย ์ดร.  อาจารย ์
สังกดั (คณะ/วทิยาลยั)  อาจารยป์ระจาํ  ผูช่้วยอาจารย ์ เจา้หนา้ท่ี  ผูช่้วยอาจารย ์ 

 ครูปฏิบติัการ  นกัวจิยั  เจา้หนา้ท่ี  นกัศึกษา  อ่ืนๆ … 
ฐานะผูร่้วมวจิยั มีสัดส่วนการทาํงานวจิยั ร้อยละ ......................................... 
โทรศพัท ์(ท่ีทาํงาน)  
เบอร์มือถือท่ีติดต่อไดส้ะดวก  
อีเมล ์  
ท่ีอยูเ่พ่ือประสานงาน  
ฐานะผูร่้วมวจิยั มีสัดส่วนการทาํงานวจิยั ร้อยละ  

 
ข้อมูลผู้ช่วยวจิัย (ถา้มี และหากมีมากกวา่ 1 ท่าน สามารถเพิ่มตารางได)้         
ช่ือ-สกลุ ภาษาไทย  
ช่ือ-สกลุ ภาษาองักฤษ  
ตาํแหน่งทางวิชาการ  ศ.  ศ.ดร.  รศ.  รศ.ดร.  ผศ.  ผศ.ดร.  อาจารย ์ดร.  อาจารย ์
ตาํแหน่ง  อาจารยป์ระจาํ  ผูช่้วยอาจารย ์ เจา้หนา้ท่ี  ผูช่้วยอาจารย ์ 

 ครูปฏิบติัการ  นกัวจิยั  เจา้หนา้ท่ี  นกัศึกษา  อ่ืนๆ … 
สังกดั (คณะ/วทิยาลยั)  
โทรศพัท ์(ท่ีทาํงาน)  
เบอร์มือถือท่ีติดต่อไดส้ะดวก  
อีเมล ์  
ท่ีอยูเ่พ่ือประสานงาน  

 
ทีป่รึกษาโครงการ  (ไม่มีค่าตอบแทน)         
ช่ือ-สกลุ ภาษาไทย  
ช่ือ-สกลุ ภาษาองักฤษ  
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ตาํแหน่งทางวิชาการ  ศ.  ศ.ดร.  รศ.  รศ.ดร.  ผศ.  ผศ.ดร.  อาจารย ์ดร.  อาจารย ์
สังกดั (คณะ/วทิยาลยั)  
โทรศพัท ์(ท่ีทาํงาน)  
เบอร์มือถือท่ีติดต่อไดส้ะดวก  
อีเมล ์  
ท่ีอยูเ่พ่ือประสานงาน  

 

การเช่ือมโยงกบันักวจิัยทีเ่ป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาทีท่าํวจิัย โปรดระบุรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ (เช่ียวชาญในสาขาท่ีท่านทาํวจิยั ตอ้งเป็นคนละท่านกบัท่ีปรึกษาโครงการ)  1 ท่าน  

ช่ือ-สกลุ (พร้อมตาํแหน่งทางวิชาการ)  
หน่วยงาน/สถานท่ีทาํงาน  
เบอร์มือถือท่ีสะดวกในการติดต่อ  
คุณวฒิุ  
ความเช่ียวชาญ  

 

โปรดระบุรายช่ือนักวจิัยพีเ่ลีย้ง 1 ท่าน (ขอมีนกัวิจยัพ่ีเล้ียงได ้ในกรณีทีท่านเป็นนกัวิจยัหนา้ใหม่เท่านั้น และมีค่าตอบแทนใหโ้ครงการละ 3,000 บาท) 

ช่ือ-สกลุ (พร้อมตาํแหน่งทางวิชาการ)  
หน่วยงาน/สถานท่ีทาํงาน  
เบอร์มือถือท่ีสะดวกในการติดต่อ  
คุณวฒิุ  
ความเช่ียวชาญ  

 

ลกัษณะของประเดน็ปัญหาทีจ่ะทาํการวจิัย   
1.    ปัญหาท่ีผูว้จิยัสนใจและผูอ่ื้นอยากทราบเพื่อเพิ่มคุณค่าของงานวจิยั 
2.    ปัญหาท่ีจะวจิยัเป็นเร่ืองใหม่ ไม่ซํ้ าซอ้นกบัของผูอ่ื้น (ยกเวน้ในกรณีท่ีตอ้งการคน้ควา้วจิยัเพื่อดูความเปล่ียนแปลงของ

เร่ืองนั้น หรือตอ้งการคน้ควา้วจิยัต่อในเร่ืองเดิม) 
3.    ปัญหาท่ีจะวจิยัมีความสาํคญัและมีคุณค่าประโยชน์ ทั้งในแง่ของการนาํไปใชแ้ละการเสริมสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 
4.    ปัญหาท่ีจะทาํการวจิยัมีกระบวนการท่ีใหม่และชดัเจน 
5.    ปัญหาท่ีจะทาํการวจิยัจริยธรรมและคุณธรรมในการดาํเนินงานวจิยั 
6.    ปัญหาท่ีจะวจิยัสามารถแกไ้ขไดโ้ดยวธีิการวจิยั และสร้างเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลได ้
7.    ปัญหาวจิยัท่ีจะช้ีช่องทางใหผู้อ่ื้นทาํวจิยัต่อไปได ้โดยขยายหรือแตกแขนงปัญหาออกไป อนัจะทาํใหเ้กิดความรู้

กวา้งขวางข้ึน 
 

ประเดน็ทีท่าํวจิัยสอดคล้องกบัการพฒันาประเทศด้านใด 
 A. กลุ่มเร่ืองที่ควรวิจัยและสอดคล้องกับ ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิฉบับที ่12 (2560-2564) (สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ)  
  การยกระดบัศกัยภาพการแข่งขนัและการหลุดพน้กบัดกัรายไดป้านกลางสู่รายไดสู้ง  
  การพฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยัและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสงัคมสูงวยัอยา่งมีคุณภาพ 
  การลดความเหล่ือมลํ้าทางสงัคม  
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  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคมอยา่งเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  
  การบริหารราชการแผน่ดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

 B. กลุ่มเร่ืองที่ควรวิจัยเร่งด่วนสอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2560-2564) ซ่ึง
ประกอบด้วย 12 กลุ่มเร่ือง ดงันี ้
  การเกษตรและอุตสาหกรรมฐานชีวาภาพ (Bio-Based)      ระบบโลจิสติกส์ 

เศรษฐกิจดิจิทลั     อุตสาหกรรมเป้าหมาย  
การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และพลงังาน     สงัคมผูสู้งอาย ุ
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค การรักษา และการฟ้ืนฟสุูขภาพ  การท่องเท่ียว      
การเป็นประชาคมอาเซียน     ความมัน่คงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล      
การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียง     ยาเสพติด 

 C. กลุ่มเร่ืองทีค่วรวจิัยและสอดคล้องนโยบายและยุทธศาสตร์การวจิัยของชาติ ฉบับที ่9 (พ.ศ. 2560-2564)
ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้ 
  เร่งส่งเสริมการวจิยัและพฒันาเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเดน็เร่งด่วนและมุ่งเนน้ตามยทุธศาสตร์และ
แผนพฒันาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพือ่การวจิยัและพฒันาเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
  ส่งเสริมและสนบัสนุนการวจิยัและพฒันาในภาคเอกชน 
  ส่งเสริมการนาํกระบวนการวจิยั ผลงานวจิยั องคค์วามรู้ นวตักรรม และเทคโนโลยจีากงานวจิยัไปใชป้ระโยชนอ์ยา่ง
เป็นรูปธรรม โดยความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ 
  เร่งรัดพฒันาระบบวจิยัของประเทศใหเ้ขม้แขง็ เป็นเอกภาพ และยัง่ยนื รวมถึงสร้างระบบนิเวศการวจิยัท่ีเหมาะสม 
  พฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของโครงสร้างพื้นฐานดา้นการวจิยัและพฒันาของประเทศ 
  เพิ่มจาํนวนและพฒันาศกัยภาพของบุคลากรดา้นการวจิยัและพฒันา เพือ่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศ 
  พฒันาความร่วมมือของเครือข่ายวจิยัในประเทศและระหวา่งประเทศ 
 
การวจิัยทีเ่กีย่วข้องกบัการวจิัยในคน 

ถา้งานวิจยัของท่านมีการใชค้นเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ตวัอยา่งเช่น การสัมภาษณ์ ตอบแบบสอบถาม ประชุมกลุ่มยอ่ย และการ
ทดลองทางการแพทย ์  อ่ืน ๆ  

   งานวจิยัของท่านไดรั้บใบรับรองจริยธรรมในคนมาแลว้ (แนบสาํเนา) 
   งานวจิยัของท่านอยูใ่นระหวา่งการขอใบรับรองจริยธรรมผา่นชุดคณะกรรมการภายนอก ท่ี................................... 
   งานวิจยัของท่านอยู่ในระหว่างการขอใบรับรองจริยธรรมในคนมหาวิทยาลยัรังสิต (การขอใบรับรองโปรดติดต่อ 

คุณวุฒิศักดิ์ โทร.5728) 
   งานวจิยัของท่านไม่เก่ียวขอ้งกบัการใชค้นเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 

การวจิัยทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้สัตว์ทดลอง 
 หากขอ้เสนอโครงการวิจยัท่ีขอเสนอรับทุนน้ี เก่ียวขอ้งกบัการใชส้ัตวท์ดลองเพื่อ หรือ ถูกใชใ้นการวิจยั การทดสอบหรือ
การสอน (ประสานงานจรรยาบรรณการใชส้ตัวท์ดลองติดต่อ คุณอลิสา โทร.5690) 

  มีความเก่ียวขอ้ง จกัประสานงานและดาํเนินการตามขั้นตอนต่อไป  ไม่มีมีความเก่ียวขอ้ง 
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การวจิัยทีเ่กีย่วข้องกบัความปลอดภัยทางชีวภาพ 
หากขอ้เสนอโครงการวจิยัหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของขอ้เสนอโครงการวจิยัของท่านน้ีเก่ียวขอ้งกบั เทคโนโลยชีีวภาพ 

สมยัใหม่หรือพนัธุวิศวกรรมส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม หรือส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม" จะตอ้งผา่นการประเมินความปลอดภยั
ทางชีวภาพในระดบัการทดลอง จากคณะกรรมการความปลอดภยัทางชีวภาพระดบัสถาบนั (ประสานงานรับรองดา้นความปลอดภยั
ทางชีวภาพ ติดต่อ คุณกนกรัตน์ โทร.5687) 
  มีความเก่ียวขอ้ง จกัประสานงานและดาํเนินการตามขั้นตอนต่อไป  ไม่มีมีความเก่ียวขอ้ง 
 
ข้อสรุปโครงการ  (Executive Summary) โปรดเขียนขอ้สรุปโครงการความยาวไม่เกิน 1 หนา้ (ภาษาไทย หรือ องักฤษ) ... 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
รายละเอยีดข้อเสนอโครงการวจิัย ดงันี ้
 
1. ความสําคญัและทีม่าของปัญหาทีท่าํการวจิัย (แสดงใหเ้ห็นถึงความสาํคญัท่ีจาํเป็นตอ้งทาํการวจิยัเร่ืองน้ี) ... 
 
2. คําถามวิจัย (คาํถามวิจยัเป็นการกาํหนดประเด็นขอ้สงสัยท่ีตอ้งการคน้หาคาํตอบโดยมกัเขียนอยู่ในรูปประโยคท่ีเป็น
คาํถาม ท่ีมีความเฉพาะเจาะจง สามารถสังเกต สาํรวจและศึกษาวจิยัได)้ ... 
 
3. วตัถุประสงค์การวจิัย (ระบุวตัถุประสงคก์ารวิจยัอยา่งชดัเจนและเรียงตามลาํดบัความสาํคญัเป็นขอ้ๆโดยมีความเช่ือมโยง
กบัความสาํคญัและท่ีมาของปัญหา) ... 
 
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึง การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงานที่นําผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ (แสดงความคาดหมายศกัยภาพและวิธีการหรือแนวทางท่ีจะนาํผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ ระบุไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  
พร้อมระบุกลุ่มเป้าหมายท่ีจะได้รับประโยชน์และผลกระทบจากผลงานวิจัยท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับกลุ่มเป้าหมายให้
ชดัเจน) ... 
 
5. การทบทวนวรรณกรรม /สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง (ระบุเน้ือหาโดยละเอียดของเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งพร้อมขอ้มูลสถิติและ
เหตุผลท่ีเป็นไปไดจ้ากทฤษฎี/สมมติฐานในสาขาวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งโดยบรรยายใหเ้ช่ือมโยงกบัประเดน็ท่ีจะทาํการวจิยั) ... 
 
6. กรอบแนวคิดการวิจัย (เป็นการประมวลความคิดรวบยอด (Concept) จากการทบทวนองคค์วามรู้ ทฤษฎี ผลงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมทั้งประสบการณ์และแนวความคิดของผูว้จิยั มาสร้างเป็นแบบจาํลอง เพ่ือใหแ้นวทางการ 
วจิยั อาจเป็นการบรรยาย หรือ เป็นภาพ) ... 
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7. ระเบียบวิธีวจิัย (อธิบายขั้นตอนวิธีการทาํการวิจยั อาทิ การเกบ็ขอ้มูลการกาํหนดพ้ืนท่ี ประชากรตวัอยา่ง การสุ่มตวัอยา่ง 
ขั้นตอนและวธีิการในการวเิคราะห์ขอ้มูลฯลฯ) ... 
 1) การออกแบบวจิยั โปรดอธิบาย ... 
 2) ประชากร (Population : N) ?  และ กลุ่มตวัอยา่ง (Sample :n) ? 
 3) การสร้างและทดสอบเคร่ืองมือ โปรดอธิบาย ... 
 4) การเกบ็รวบรวมขอ้มูล โปรดอธิบาย ... 
 5) การวเิคราะห์ขอ้มูล ใชส้ถิติพรรณนา หรือ สถิติอนุมาน? โปรดอธิบาย ... 
 6) มีการลงพื้นท่ีวจิยัภาคสนาม? หรือ มีการดาํเนินการวจิยัในหอ้งทดลอง?  โปรดระบุใหช้ดัเจน... 
8. ขอบเขตของการวิจัย (ระบุขอบเขตของการวิจัยในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพท่ีเช่ือมโยงกบัปัญหาท่ีทาํการวิจัยแต่ไม่
สามารถกาํหนดโดยตรงในช่ือโครงการวจิยัและวตัถุประสงคข์องโครงการวจิยัได)้ ... 
 
9. สถานที่ทําการทดลอง และ/หรือ เก็บข้อมูล  (ระบุสถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีทาํการวิจยั/เก็บขอ้มูลให้ครบถว้นและชดัเจนเพื่อ
ประโยชน์ในการเสนอของบประมาณ) ... 
 
10. ระยะเวลาที่ทาํวจิัย (ไม่ควรเกิน 12 เดือน) 
 
11. เอกสารอ้างอิง สถาบนัวิจยัขอให้ผูว้ิจยัรูปแบบการอา้งอิงการเขียนรายการเอกสารอา้งอิงตามระบบ นาม-ปี หรือ APA; 
American Psychological Association รวมถึงการอา้งอิงแบบแทรกในเน้ือหาดว้ย (Citing References in Text) 
 
12. อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการวจิัย  1) อุปกรณ์ท่ีมีอยูแ่ลว้ ...   2) อุปกรณ์ท่ีตอ้งจดัหาเพ่ิม ... 
 
13. แผนการดาํเนินงานตลอดโครงการ 

กจิกรรม และ ผลงานทีค่าดว่าจะสําเร็จ งวดที ่1 
(เดือนท่ี 1-3) 

งวดที ่2 
(เดือนท่ี 4-6) 

งวดที ่3 
(เดือนท่ี 7-9) 

งวดที ่4 
(เดือนท่ี 10-12) 

ผู้รับผดิชอบ 

1. ... 
 

     

2. ... 
 

     

3. ... 
 

     

4. ... 
 

     

 

 
 
 



10 

มรส. 80 : ข้อเสนอโครงการวจิัยเพือ่ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย / ใช้เฉพาะ รอบ 2 ปีการศึกษา 2562: โดย สถาบันวจิัย / ฉบับปรับเดอืนกันยายน 2562 

14. งบประมาณ 
 สามารถตรวจสอบหลกัเกณฑ์การของงบประมาณไดท่ี้ www.rsu.ac.th/rri ประกาศ มรส. วา่ดว้ยทุนอุดหนุนการ
วจิยัมหาวทิยาลยัรังสิต URL : http://www.rsu.ac.th/rri/public/upload/file/Grant%20Rule%202015.pdf 
 คณะกรรมการฯ จะพิจารณางบประมาณเป็นส่วนสาํคญั หากท่านไม่ระบุและให้รายละเอียด สถาบนัวิจยัจะตอ้ง
สอบถามกลบัไปยงัท่านอีกคร้ังเพ่ือขอความอนุเคราะห์ท่านส่งรายละเอียดกลบัมา ซ่ึงค่อนขา้งจะใชเ้วลาในการติดต่อส่งไป
และส่งกลบั ฉะนั้นขอใหร้ะบุและอิงกบัเกณฑใ์นการของบประมาณ  
 

***สถาบนัวิจยั ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่พิจารณางบประมาณในกรณีนกัวิจยัไม่แสดงรายละเอียดของงบประมาณ 
ในตารางแจกแจงรายละเอียดงบประมาณตามงวด (หนา้ถดัไป) และสถาบนัวิจยั มิไดมี้การสนบัสนุนค่าตอบแทนนกัวิจยัและท่ีปรึกษาโครงการ*** 

 

ตารางแจกแจงรายละเอยีดงบประมาณตามงวดที่เสนอขอ                                                                             (ฟอร์ม มรส. 87) 
                           

                  งวดท่ี 
รายการเบิก 

งวดท่ี 1 
(ไม่เกนิ40%ของ
งบประมาณ
ทั้งหมด) 

งวดท่ี 2 งวดท่ี 3 งวดท่ี 4  
(เบิกได้หลงัจากที่
ส่งเล่มร่างรายงาน) 

รวม  
(แต่ละหมวด) 

หมวด 1. ค่าจ้าง   
...      

  
หมวด1. รวม  = 

หมวด 2.  
ค่าใช้สอย/วจิัยสนาม/ค่า
ทดลองวทิยาศาสตร์ 

 

...      
  

หมวด2. รวม  =  

หมวด 3. ค่าวสัดุ  
...      

  
หมวด3. รวม  =  

หมวด 4. ค่าจัดทาํรายงาน  
...      

 หมวด4. รวม  =  
 

รวม  (เบิกแต่ละงวด)  
 
งวด1 รวม  = 

 
งวด2 รวม  = 

 
งวด3รวม  
= 

 
งวด4 รวม  = 

 
รวมทั้งส้ิน  

…………………………. 
 

 



11 

มรส. 80 : ข้อเสนอโครงการวจิัยเพือ่ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย / ใช้เฉพาะ รอบ 2 ปีการศึกษา 2562: โดย สถาบันวจิัย / ฉบับปรับเดอืนกันยายน 2562 

A. การขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
       ไดเ้สนอโครงการน้ี  หรือโครงการท่ีมีส่วนเหมือนกบัเร่ืองน้ีบางส่วน เพ่ือขอทุนต่อแหล่งทุนอ่ืนท่ีใดบา้ง 
 ไม่ไดเ้สนอต่อแหล่งทุนอ่ืน 
 เสนอต่อ  ________________________________กาํหนดทราบผล (หรือสถานภาพเท่าท่ีทราบ) ________________   
ช่ือโครงการท่ีเสนอ  ____________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ: สถาบันวิจัย ไม่มีข้อห้ามในการส่งโครงการไปยังแหล่งทุนหลาย ๆ แห่งในเวลาเดียวกัน และที่จริงอาจเป็นการดีที่มีแหล่งทุนมากกว่า 
1 แหล่งจะร่วมกนัให้ทุนอุดหนุนการวจิัย สถาบนัสามารถทาํหน้าทีเ่ช่ือมโยง และเสริมการให้ทุนได้ แต่ขอให้ระบุตามความจริง 
 
 

B. การสนับสนุนของหน่วยงานต้นสังกดั (ถา้มี ใหร้ะบุวา่หน่วยงานของท่านจะร่วมสนบัสนุนค่าใชจ่้ายเป็นเงินหรือเป็นค่า
อาํนวยความสะดวกอะไรบา้ง มูลค่าเท่าไรโดยใหแ้นบเอกสารรับรองจากผูมี้สิทธ์ิอนุมติัมาดว้ย) ______________________ 
 

สุดท้ายน้ี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  และยอมรับว่าผลการตัดสินของ
สถาบนัวจิยั มหาวทิยาลยัรังสิต ถือเป็นขอ้ยติุ 

 
     ลงช่ือ ____________________________________ 
               (                   )  
                                                                                                           หัวหน้าโครงการวจิัย 
      วนัท่ี ____________________________________ 
 
 

ความเห็นของหัวหน้าภาควชิา/ สาขาวชิา / หัวหน้าหน่วยงาน 
 

      
ลงช่ือ ___________________________________ 

               (                     ) 
                                                                                                      หัวหน้าภาควชิา/ สาขาวชิา 
       วนัท่ี ___________________________________ 
 
ความเห็นของคณบด/ี ผู้อาํนวยการ 
 

     
ลงช่ือ ___________________________________ 

               (                     )  
                                                                                        คณบดคีณะ/วทิยาลยั _________________ 
       วนัท่ี ___________________________________ 
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มรส. 80 : ข้อเสนอโครงการวจิัยเพือ่ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย / ใช้เฉพาะ รอบ 2 ปีการศึกษา 2562: โดย สถาบันวจิัย / ฉบับปรับเดอืนกันยายน 2562 

เอกสารสาํคญัสรุปขอ้เสนอโครงการวจิยั (ไม่เกิน 3 หนา้) โปรดระบุใหล้ะเอียดเพื่อนาํไปแสดงต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบนัวจิยั 

*** ขอความกรุณาท่านกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นทุกขอ้ *** 
ประเภท งานวจัิย 

 
ประเภท นักวจัิย  

 
ช่ือ-สกลุ  

 
สังกดั 

 
รหัสทุน 00/2562 

 

1. ช่ือเร่ือง ภาษาไทย  
2. ช่ือเร่ือง ภาษาองักฤษ  

3. คาํสําคญั ภาษาไทย  
4. คาํสําคญั ภาษาองักฤษ  

5. ความสําคญัและท่ีมาของ
ปัญหา (โปรดสรุปใจความ
สาํคญัสั้น ๆ กระชบั) 

 

6. คาํถามการวจัิย  
7. วตัถุประสงค์การวจัิย  

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
9. กรอบแนวคดิการวจัิย  

10. ระเบียบวธีิวจัิย (โปรดสรุป
และ ระบุทุกๆหวัขอ้ใหช้ดัเจน) 

1) การออกแบบวจิยั โปรดอธิบาย ... 
2) ประชากร (Population : N)  และ กลุ่มตวัอยา่ง (Sample :n) โปรดอธิบาย ... 
3) การสร้างและทดสอบเคร่ืองมือ โปรดอธิบาย ... 
4) การเกบ็รวบรวมขอ้มูล โปรดอธิบาย ... 
5) การวเิคราะห์ขอ้มูล ใชส้ถิติพรรณนา หรือ สถิติอนุมาน โปรดอธิบาย ... 
6) มีการลงพื้นท่ีวจิยัภาคสนาม หรือ มีการดาํเนินการวจิยัในหอ้งทดลอง หรือไม่ อยา่งไร 
โปรดระบุใหช้ดัเจน... 

11. ระยะเวลา  (เดือน) 

12. งบประมาณ (บาท) 
13. การนําผลงานวจิัยไปใช้
ประโยชน์ 

ดา้นวชิาการ ดา้นนโยบาย ดา้นสาธารณะ ดา้นชุมชนและพื้นท่ี  ดา้นพาณิชย ์ 

ตัวอย่าง การกรอกรายละเอยีดงบประมาณ หน้าถัดไป 

รายละเอยีดงบประมาณ  รวม จํานวน (บาท) 

หมวดค่าจ้าง/ค่าตอบแทน (ค่าจา้ง/ค่าตอบแทน ไม่เกินร้อยละ 30 ของค่าใชจ่้าย / 1 โครงการ จา้งได ้ไม่เกิน 4 เดือน ตามอตัราจา้ง) 
… ... 
หมวดค่าใช้สอย / ค่าวจัิยสนาม / ค่าทดลองทางวทิยาศาสตร์ (ระบุ ช่ือวสัดุ /สารเคมี จาํนวน  และราคา (หน่วย/บาท) 
… ... 
หมวดค่าวสัดุ (ระบุ ช่ือวสัดุ /สารเคมี จาํนวน  และราคา (หน่วย/บาท)  
… ... 
หมวดค่าจัดทํารายงานผลการวจัิย (เหมาจ่ายตลอดโครงการ 7,000 บาท เป็นค่าจ่างพิมพ ์ค่าเขา้เล่ม ค่าสาํเนา ค่าพิมพ ์เป็นตน้) 
1. ค่าจดัทาํรายงานผลการวจิยั 3,000 

รวม ... 
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มรส. 80 : ข้อเสนอโครงการวจิัยเพือ่ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย / ใช้เฉพาะ รอบ 2 ปีการศึกษา 2562: โดย สถาบันวจิัย / ฉบับปรับเดอืนกันยายน 2562 

หมายเหตุ  ในส่วนของสถาบันวจิยั  *** หากเป็นค่าวสัดุ / ค่าสารเคมี ขอความอนุเคราะห์ผู้วจิยั แสดงรายละเอยีดของช่ือวสัดุ /สารเคมี จาํนวน และราคา (หน่วย/บาท) ดงั
ฟอร์มด้านล่างนี ้(ตวัอย่าง การกรอกรายละเอยีดงบประมาณ อยู่ด้านล่าง) ในกรณทีีท่่านไม่ระบุ คณะกรรมการบริหารสถาบันวจิยัไม่สามารถดาํเนินการพจิารณาให้ท่านได้ 

ตัวอย่าง การกรอกรายละเอยีดงบประมาณ 
 

เช่น ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน รวม จํานวน (บาท) 
ผูช่้วยวจิยั  ระบุ ช่ือ-สกลุ /ระดบัการศึกษา (ป.ตรี /โท/เอก)/จาํนวน (คน)/จาํนวน (เดือน)/อตัราจา้งต่อเดือน 
(บาท) หมายเหตุ ค่าจา้ง/ค่าตอบแทน ไม่เกินร้อยละ 30 ของค่าใชจ่้าย / 1 โครงการ จา้งได ้ไม่เกิน 4 เดือน 
ตามอตัราจา้ง 
... 

 

ค่านกัวจิยัพี่เล้ียง (สนบัสนุนเฉพาะนกัวจิยัหนา้ใหม่เท่านั้น 3,000.-/โครงการ) 
... 

 

 
 

เช่น ค่าใช้สอย จาํนวน หนา้/ชุด จาํนวนชุด รวม จาํนวน (บาท) 
สาํเนาเอกสาร (แบบสอบถาม 

หนา้ละ 0.50 บาท ) 
   

...    

...    
 
  

เช่น ค่าสารเคม ี ***โปรดเสนอราคาทีเ่ป็นจริง และเป็นธรรม 
Chemical Grade  concentration Product Number  

(ถา้มี) 
size หน่วยละ (บาท) จาํนวน(หน่วย) รวม จาํนวน (บาท) 

...        

...        
 
 

เช่น ค่าวสัดุ/อุปกรณ์ *** โปรดเสนอราคาทีเ่ป็นจริง และเป็นธรรม 
วสัดุ/อุปกรณ์ หน่วยละ (บาท) จาํนวน(หน่วย) รวม จาํนวน (บาท) 

...    

...    
 
 
เช่น ค่าจัดทาํรายงานผลการวจิัย  

ค่าจดัทาํรายงานผลการวจิยั เป็นการเหมาจ่าย 3,000 บาท รวม จาํนวน (บาท) 
ค่าจดัทาํรายงานผลการวจิยั  ไดแ้ก่ ค่าจดัพิมพ/์จา้งพิมพเ์อกสาร การสาํเนาผลงานวจิยั/หนงัสือ รายงาน
ความกา้วหนา้ ร่างรายงานวจิยั และรายงานการวจิยั (ฉบบัจริง) และการเขา้เล่มรายงานการวจิยั 

3,000 

 



1 

มรส. 80 : ข้อเสนอโครงการวจิัยเพือ่ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย / ใช้เฉพาะ รอบ 3 ปีการศึกษา 2562: โดย สถาบันวจิัย / ฉบับปรับเดอืนมกราคม 2563 

เรียน ผู้ขอรับทุนอุดหนุนการวจิัย รอบที ่3  ปีการศึกษา 2562  
ท่านสามารถส่งข้อเสนอโครงการมายงัสถาบันวจิัย ได้ตั้งแต่ วนัที ่2-31 มกราคม 2563 
 
เอกสารทีผู้่ขอรับทุนจักต้องนําส่งให้ครบถ้วน มดีงันี ้
 
ที ่ รายการ ฉบับจริง สําเนา รวมส่ง 
1 บนัทึกขอ้ความนาํส่งขอ้เสนอโครงการวจิยั  

* ลงนาม โดยผูข้อรับทุน และตน้สงักดั 
1 - 1 ฉบบั 

2  มรส. 80 : ขอ้เสนอโครงการวจิยั  
* ลงนาม โดยผูข้อรับทุน และตน้สงักดั 

1 1 2 ฉบบั 

3 ไฟล ์word (.doc )  
มรส. 80 : ขอ้เสนอโครงการวจิยั  
(ไม่ตอ้งลงนาม) 
 

- - CD 1 แผน่ 
หรือ ส่งผา่นอีเมล ์
rsurri@gmail.com 

 
* ท่านสามารถใช้ ฟอนต์ Angsana New  และ TH SarabunPSK ในการพมิพ์ ได้ค่ะ * 
 
เรียนมาเพือ่โปรดดาํเนินการส่งเอกสารให้ครบถ้วน 
ด้วยความเคารพ  
ประสานงาน สถาบันวจิัย โทร. 5691 
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คณะ / วทิยาลยั                                                                     โทร.    
ที่ (เลขส่ง ขอไดจ้ากคณะตน้สงักดั)                              วนัท่ี   
เร่ือง   ขอนาํส่งขอ้เสนอโครงการวจิยัเพื่อขอรับทุนสนบัสนุนการวจิยั รอบท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 

 

เรียน ผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยั 
 

ตามประกาศท่ีอ้างถึง  สถาบันวิจัยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย  
ปีการศึกษา 2562 รอบท่ี 3 เดือน มกราคม 2563  

ในการน้ี ขา้พเจา้ .................................................................................................................................................................. 
สงักดั ............................................................................ เป็นหวัหนา้โครงการวจิยั มีประสงคจ์ะขอรับการสนบัสนุนทุนอุดหนุนการ
วจิยัเร่ือง ................................................................................................................................................................................................ 
งบประมาณ จาํนวน ........................................ บาท งานวจิยัประเภท .................................................................................................. 
 ทั้งน้ีไดจ้ดัส่งเอกสารประกอบการเสนอขอรับทุนวจิยัมาพร้อมกนัน้ี  
  ขอ้เสนอโครงการวจิยั จาํนวน 2 ฉบบั  (ไดแ้ก่ ฉบบัจริง 1 และ สาํเนา 1 ฉบบั) 
  แผน่บนัทึกขอ้มูลขอ้เสนอโครงการวจิยั (ไฟล.์doc) จาํนวน 1 แผน่ / หรือ 
  ส่งไฟล.์doc ขอ้เสนอโครงการวจิยั ผา่นอีเมล ์rsurri@gmail.com แลว้ จาํนวน 1 ไฟลแ์นบ 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จกัขอบคุณยิง่ (กรณีส่งเอกสารไม่ครบ ขา้พเจา้ยนิดีส่งเอกสารเพิ่มเติมใหส้ถาบนัวจิยัอีกคร้ังหน่ึง) 
กรณีท่านเป็นนักวิจัยประสบการณ์ (เคยขอทุนผา่นสถาบนัวจิยัแลว้) ขอใหท่้านส่ง 1.  สาํเนาการตีพิมพบ์ทความวจิยั 1 ฉบบั หรือ 
2.   (ร่าง) บทความวจิยัท่ีจกัเตรียมเผยแพร่ 1 ฉบบั (ทุนวจิยัก่อนหนา้น้ีท่ีไดรั้บทุนจากสถาบนัวจิยั) 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 ………………………………………………………………… 
                                (  ................................................................................................... ) 

                         หัวหน้าโครงการวจัิย 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

มรส. 80 สถาบันวจิัย (รอบ1 ประจําปีการศึกษา 2559) 

บันทกึข้อความ 

ช่องนี ้เฉพาะสถาบันวจิัย 
1. รับเอกสารขา้งตน้ไวแ้ลว้ เม่ือวนัท่ี........../........../.......... 
2. สวจ.ท่ี 6500/............... โครงการวิจยัท่ี ........./ ปี 2562  
3. ประเภทนกัวิจยั O หนา้ใหม่ O ประสบการณ์ 
4. O ผา่นการทดลองงาน O ยงัไม่ผา่นการทดลองงาน  
ครบกาํหนดเม่ือ........................................................... 
5. เอกสาร O มรส.80 2 ฉบบั O ไฟลม์รส. 80 O หนงัสือนาํส่ง 
*กรณี นกัวิจยัประสบการณ์   O  สาํเนาการตีพิมพผ์ลงานวิจยั 1 ฉบบั หรือ 
O (ร่าง)บทความวิจยัท่ีจกัเตรียมเผยแพร่ 1 ฉบบั เร่ืองก่อนท่ีไดรั้บทุนจาก
สถาบนัวิจยัแลว้  
6. เสนองบ ………………...….................….. ประเภท ....................................... 
หมายเหตุ O ไม่ครบ ขอเอกสารเพ่ิมเติม................................................................. 

เรียน ผู้อาํนวยการสถาบนัวจิัย 
 
......................................................................................................... 
......................................................................................................... 
 

(ลงนาม) ...................................................................................... 
 
           (.....................................................................................) 

ตาํแหน่ง        คณบดวีทิยาลยั/คณะ/หัวหน้าหน่วยงาน 
 

วนัท่ี              ............../........................../................. 

จัดพมิพ์บันทึกข้อความและprintให้อยู่ภายใน 1 หน้าค่ะ 
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     ตน้ฉบบั   ปรับแกต้ามผูป้ระเมิน  ปรับแกต้ามมติ รหสัทุนท่ี ............/2562 

ข้อเสนอโครงการวจิัย เพือ่ขอรับทุนอุดหนุนการวจิัย มหาวทิยาลยัรังสิต รอบ 3 ประจําปีการศึกษา 2562  
 สถาบันวิจัย (ประเภทวิจัยองค์ความรู้) 

ช่ือโครงการ 
(ภาษาไทย) ... 
(ภาษาองักฤษ) ... 
 

ประเภทนักวจิัย  หนา้ใหม่ (ไม่เคยไดรั้บทุนจากสถาบนัวจิยั)   ประสบการณ์ (เคยไดรั้บทุนจากสถาบนัวจิยั) 
       

ประเภทของงานวจิัย   ความรู้พื้นฐาน    วจิยัและพฒันา    วจิยัประยกุต ์  นวตักรรม/ส่ิงประดิษฐ ์ งานสร้างสรรค ์
 

แนวทางการนําผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน์ของโครงการวจิัย ประกอบด้วย 5 ด้าน ดงันี ้
  ดา้นนโยบาย       ดา้นสาธารณะ    ดา้นชุมชนและพ้ืนท่ี     ดา้นพาณิชย ์   ดา้นวิชาการ 
โดยใคร... และมีการนาํไปใชอ้ยา่งไร ระบุ... 
 

หากท่านได้รับการอนุมตัิทุนและดาํเนินการวจิัยเสร็จส้ินแล้ว ท่านมคีวามประสงค์นําเสนอผลงานประเภทบรรยาย/ตพีมิพ์
บทความฉบับเต็ม  
 1)  นาํเสนอ ณ งานประชุมวิชาการประจาํปีของมหาวทิยาลยัรังสิต (RSU Research Conference)  

 2)  นาํเสนอ ณ งานประชุมวิชาการอ่ืนๆ ท่ีจดัข้ึน 2.1) ภายในประเทศ   2.2) ต่างประเทศ  
 3)  ตีพิมพบ์ทความฉบบัเตม็ Full paper ลงในวารสารท่ีเป็นท่ียอมรับในศาสตร์สาขาทาํการวิจยั 
 

ขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดอ่านและทาํความเขา้ใจเอกสาร 1. “จรรยาวชิาชีพวจิยั และแนวทางปฏิบติั” และ  
2. “ประกาศ มรส. วา่ดว้ยทุนอุดหนุนการวจิยัมหาวทิยาลยัรังสิต 2562”  
  ขา้พเจา้อ่านและทาํความเขา้ใจเอกสารแลว้  ขา้พเจา้ยงัไม่ไดอ้่านและและยงัไม่ทาํความเขา้ใจเอกสาร 
 

ขอความอนุเคราะห์ท่านตรวจสอบดา้นความซํ้ าซอ้นของขอ้เสนอโครงการ/หวัขอ้วจิยั โดยขา้พเจา้ตรวจสอบจากแหล่งทุน
สนบัสนุนอ่ืนๆ เช่น วช. สกว. และ/หรือ จากผลงานวจิยัท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่แลว้ในศาสตร์สาขาท่ีขา้พเจา้เช่ียวชาญในการวจิยั 
และขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่  ไม่ซํ้ าซอ้น  ซํ้ าซอ้น  อ่ืนๆระบุ … 
 รวมไปถึงดา้นการทบทวนวรรณกรรม ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่  ไม่มีการลอกเลียนวรรณกรรม  มีการลอกเลียน
วรรณกรรม  อ่ืนๆ ระบุ… 
 

ข้อมูลหัวหน้าโครงการวจิัย 
ช่ือ-สกลุ ภาษาไทย   
ช่ือ-สกลุ ภาษาองักฤษ  
รหสับุคลากร มรส.  
คาํนาํหนา้  นาย     นาง     นางสาว            

 ***กรุณาให้ข้อมูลคาํนําหน้าเพือ่ใช้เป็นส่วนหน่ึงในการเบิกงบประมาณ*** 
ตาํแหน่งทางวิชาการ  ศ.  ศ.ดร.  รศ.  รศ.ดร.  ผศ.  ผศ.ดร.  อาจารย ์ดร.  อาจารย ์
ตาํแหน่ง  อาจารยป์ระจาํ (ปฏิบติังานเตม็เวลา)  ผูช่้วยอาจารย ์ 

 ครูปฏิบติัการ  นกัวจิยั  เจา้หนา้ท่ี  
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การศึกษา  อยูร่ะหวา่งการศึกษาต่อ    ไม่ไดอ้ยูร่ะหวา่งการศึกษาต่อ     
สถานะ  อยูร่ะหวา่งการทดลองงาน ครบกาํหนดเม่ือ ว/ด/ป ระบุ ............................................... 

 ผา่นการทดลองงานแลว้และไดรั้บการบรรจุเป็นอาจารยห์รือบุคลากรประจาํท่ีทาํงาน
ประเภทเตม็เวลา 

สังกดั (คณะ/วทิยาลยั)  
โทรศพัท ์(ท่ีทาํงาน)  โทรสาร (ท่ีทาํงาน)  
เบอร์มือถือท่ีติดต่อไดส้ะดวก  
อีเมล ์ (เป็นอีเมลท่ี์ใชป้ระสานงาน กรุณาใหอี้เมลท่ี์ท่านใชป้ระจาํเพ่ือการติดต่อท่ีรวดเร็ว)  
ท่ีอยูปั่จจุบนั  
เวลาทาํวจิยัสัปดาห์ละ (ชม.)  
ฐานะหวัหนา้โครงการวจิยั มีสัดส่วนการทาํงานวจิยั ร้อยละ  

 

ประวตัิการศึกษา   
วฒิุการศึกษา สาขา คณะ สถาบนั ปีท่ีสาํเร็จ 

     
     
     

 

สาขาวชิาทีนั่กวิจัยเช่ียวชาญ  
1.  2.  
3. 4. 

 

สาขาวชิาทีท่่านทาํการวจิัย 
1.  2.  
3. 4. 

 

การเรียนการสอน : รายวชิาทีเ่กีย่วข้องในการทาํงานวจิัย (โปรดระบุอย่างน้อย 1 รายวชิาเน่ืองจากเป็น QA)  

รหัสวชิา ช่ือวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา 
    
    

 

การมส่ีวนร่วมกบัชุมชน : หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  
หากเสร็จส้ินโครงการแลว้กรุณานาํเอกสารท่ียนืยนัจากหน่วยงานภายนอก/ชุมชนท่ีผูว้จิยัไปปฏิบติังานวจิยั ทั้งน้ีขอฟอร์มได้
จากสถาบนัวจิยั (ถา้มี โปรดระบุ) … 
 

ท่านมโีครงการวจิัยซ่ึงได้รับทุนสนับสนุนการวจิัยจากมหาวทิยาลยั 
โปรดระบุ    ไม่มี     มี  โปรดระบุรายละเอียดขอ้มูลโครงการวจิยั ระยะเวลา และงบประมาณ 
สถานภาพ   อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ     เสร็จส้ิน    เสร็จส้ิน  และมีการเผยแพร่แลว้ 
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แหล่งทุนวจิยั   สถาบนัวจิยั   สาํนกังานวางแผน  ศนูยส์นบัสนุนและพฒันาการเรียนการสอน  

ช่ือโครงการ ปีท่ีไดรั้บทุน 
สดัส่วนเวลาทาํงาน
ทั้งหมดของท่านใน

โครงการ (%) 

การตีพิมพผ์ลงานวจิยัแลว้ 
แบบFull Paper / Poster /  
ยงัไม่ไดรั้บการตีพิมพ ์/  

อยูร่ะหวา่งเตรียมท่ีจะตีพิมพ ์

    

++หากมีการตีพิมพแ์ลว้ หรือ เตรียมท่ีจะตีพิมพ ์กรุณาสาํเนาบทความวิจยั หรือ (ร่าง) บทความวิจยัของท่าน 
เฉพาะท่ีขอทุนจากสถาบนัวิจยัเท่านั้น จาํนวน 1 ฉบบั ส่งมาพร้อมขอ้เสนอโครงการวิจยัท่ีเสนอขอรับทุนใหม่ ++ 

 

ข้อมูลผู้ร่วมวจิัย (ถา้มี และหากมีมากกวา่ 1 ท่าน สามารถเพิ่มตารางได)้         
ช่ือ-สกลุ ภาษาไทย  
ช่ือ-สกลุ ภาษาองักฤษ  
ตาํแหน่งทางวิชาการ  ศ.  ศ.ดร.  รศ.  รศ.ดร.  ผศ.  ผศ.ดร.  อาจารย ์ดร.  อาจารย ์
สังกดั (คณะ/วทิยาลยั)  อาจารยป์ระจาํ  ผูช่้วยอาจารย ์ เจา้หนา้ท่ี  ผูช่้วยอาจารย ์ 

 ครูปฏิบติัการ  นกัวจิยั  เจา้หนา้ท่ี  นกัศึกษา  อ่ืนๆ … 
ฐานะผูร่้วมวจิยั มีสัดส่วนการทาํงานวจิยั ร้อยละ ......................................... 
โทรศพัท ์(ท่ีทาํงาน)  
เบอร์มือถือท่ีติดต่อไดส้ะดวก  
อีเมล ์  
ท่ีอยูเ่พ่ือประสานงาน  
ฐานะผูร่้วมวจิยั มีสัดส่วนการทาํงานวจิยั ร้อยละ  

 
ข้อมูลผู้ช่วยวจิัย (ถา้มี และหากมีมากกวา่ 1 ท่าน สามารถเพิ่มตารางได)้         
ช่ือ-สกลุ ภาษาไทย  
ช่ือ-สกลุ ภาษาองักฤษ  
ตาํแหน่งทางวิชาการ  ศ.  ศ.ดร.  รศ.  รศ.ดร.  ผศ.  ผศ.ดร.  อาจารย ์ดร.  อาจารย ์
ตาํแหน่ง  อาจารยป์ระจาํ  ผูช่้วยอาจารย ์ เจา้หนา้ท่ี  ผูช่้วยอาจารย ์ 

 ครูปฏิบติัการ  นกัวจิยั  เจา้หนา้ท่ี  นกัศึกษา  อ่ืนๆ … 
สังกดั (คณะ/วทิยาลยั)  
โทรศพัท ์(ท่ีทาํงาน)  
เบอร์มือถือท่ีติดต่อไดส้ะดวก  
อีเมล ์  
ท่ีอยูเ่พ่ือประสานงาน  

 
ทีป่รึกษาโครงการ  (ไม่มีค่าตอบแทน)         
ช่ือ-สกลุ ภาษาไทย  
ช่ือ-สกลุ ภาษาองักฤษ  
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ตาํแหน่งทางวิชาการ  ศ.  ศ.ดร.  รศ.  รศ.ดร.  ผศ.  ผศ.ดร.  อาจารย ์ดร.  อาจารย ์
สังกดั (คณะ/วทิยาลยั)  
โทรศพัท ์(ท่ีทาํงาน)  
เบอร์มือถือท่ีติดต่อไดส้ะดวก  
อีเมล ์  
ท่ีอยูเ่พ่ือประสานงาน  

 

การเช่ือมโยงกบันักวจิัยทีเ่ป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาทีท่าํวจิัย โปรดระบุรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ (เช่ียวชาญในสาขาท่ีท่านทาํวจิยั ตอ้งเป็นคนละท่านกบัท่ีปรึกษาโครงการ)  1 ท่าน  

ช่ือ-สกลุ (พร้อมตาํแหน่งทางวิชาการ)  
หน่วยงาน/สถานท่ีทาํงาน  
เบอร์มือถือท่ีสะดวกในการติดต่อ  
คุณวฒิุ  
ความเช่ียวชาญ  

 

โปรดระบุรายช่ือนักวจิัยพีเ่ลีย้ง 1 ท่าน (ขอมีนกัวิจยัพ่ีเล้ียงได ้ในกรณีทีท่านเป็นนกัวิจยัหนา้ใหม่เท่านั้น และมีค่าตอบแทนใหโ้ครงการละ 3,000 บาท) 

ช่ือ-สกลุ (พร้อมตาํแหน่งทางวิชาการ)  
หน่วยงาน/สถานท่ีทาํงาน  
เบอร์มือถือท่ีสะดวกในการติดต่อ  
คุณวฒิุ  
ความเช่ียวชาญ  

 

ลกัษณะของประเดน็ปัญหาทีจ่ะทาํการวจิัย   
1.    ปัญหาท่ีผูว้จิยัสนใจและผูอ่ื้นอยากทราบเพื่อเพิ่มคุณค่าของงานวจิยั 
2.    ปัญหาท่ีจะวจิยัเป็นเร่ืองใหม่ ไม่ซํ้ าซอ้นกบัของผูอ่ื้น (ยกเวน้ในกรณีท่ีตอ้งการคน้ควา้วจิยัเพื่อดูความเปล่ียนแปลงของ

เร่ืองนั้น หรือตอ้งการคน้ควา้วจิยัต่อในเร่ืองเดิม) 
3.    ปัญหาท่ีจะวจิยัมีความสาํคญัและมีคุณค่าประโยชน์ ทั้งในแง่ของการนาํไปใชแ้ละการเสริมสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 
4.    ปัญหาท่ีจะทาํการวจิยัมีกระบวนการท่ีใหม่และชดัเจน 
5.    ปัญหาท่ีจะทาํการวจิยัจริยธรรมและคุณธรรมในการดาํเนินงานวจิยั 
6.    ปัญหาท่ีจะวจิยัสามารถแกไ้ขไดโ้ดยวธีิการวจิยั และสร้างเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลได ้
7.    ปัญหาวจิยัท่ีจะช้ีช่องทางใหผู้อ่ื้นทาํวจิยัต่อไปได ้โดยขยายหรือแตกแขนงปัญหาออกไป อนัจะทาํใหเ้กิดความรู้

กวา้งขวางข้ึน 
 

ประเดน็ทีท่าํวจิัยสอดคล้องกบัการพฒันาประเทศด้านใด 
 A. กลุ่มเร่ืองที่ควรวิจัยและสอดคล้องกับ ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิฉบับที ่12 (2560-2564) (สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ)  
  การยกระดบัศกัยภาพการแข่งขนัและการหลุดพน้กบัดกัรายไดป้านกลางสู่รายไดสู้ง  
  การพฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยัและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสงัคมสูงวยัอยา่งมีคุณภาพ 
  การลดความเหล่ือมลํ้าทางสงัคม  
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  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคมอยา่งเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  
  การบริหารราชการแผน่ดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

 B. กลุ่มเร่ืองที่ควรวิจัยเร่งด่วนสอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2560-2564) ซ่ึง
ประกอบด้วย 12 กลุ่มเร่ือง ดงันี ้
  การเกษตรและอุตสาหกรรมฐานชีวาภาพ (Bio-Based)      ระบบโลจิสติกส์ 

เศรษฐกิจดิจิทลั     อุตสาหกรรมเป้าหมาย  
การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และพลงังาน     สงัคมผูสู้งอาย ุ
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค การรักษา และการฟ้ืนฟสุูขภาพ  การท่องเท่ียว      
การเป็นประชาคมอาเซียน     ความมัน่คงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล      
การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียง     ยาเสพติด 

 C. กลุ่มเร่ืองทีค่วรวจิัยและสอดคล้องนโยบายและยุทธศาสตร์การวจิัยของชาติ ฉบับที ่9 (พ.ศ. 2560-2564)
ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้ 
  เร่งส่งเสริมการวจิยัและพฒันาเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเดน็เร่งด่วนและมุ่งเนน้ตามยทุธศาสตร์และ
แผนพฒันาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพือ่การวจิยัและพฒันาเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
  ส่งเสริมและสนบัสนุนการวจิยัและพฒันาในภาคเอกชน 
  ส่งเสริมการนาํกระบวนการวจิยั ผลงานวจิยั องคค์วามรู้ นวตักรรม และเทคโนโลยจีากงานวจิยัไปใชป้ระโยชนอ์ยา่ง
เป็นรูปธรรม โดยความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ 
  เร่งรัดพฒันาระบบวจิยัของประเทศใหเ้ขม้แขง็ เป็นเอกภาพ และยัง่ยนื รวมถึงสร้างระบบนิเวศการวจิยัท่ีเหมาะสม 
  พฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของโครงสร้างพื้นฐานดา้นการวจิยัและพฒันาของประเทศ 
  เพิ่มจาํนวนและพฒันาศกัยภาพของบุคลากรดา้นการวจิยัและพฒันา เพือ่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศ 
  พฒันาความร่วมมือของเครือข่ายวจิยัในประเทศและระหวา่งประเทศ 
 
การวจิัยทีเ่กีย่วข้องกบัการวจิัยในคน 

ถา้งานวิจยัของท่านมีการใชค้นเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ตวัอยา่งเช่น การสัมภาษณ์ ตอบแบบสอบถาม ประชุมกลุ่มยอ่ย และการ
ทดลองทางการแพทย ์  อ่ืน ๆ  

   งานวจิยัของท่านไดรั้บใบรับรองจริยธรรมในคนมาแลว้ (แนบสาํเนา) 
   งานวจิยัของท่านอยูใ่นระหวา่งการขอใบรับรองจริยธรรมผา่นชุดคณะกรรมการภายนอก ท่ี................................... 
   งานวิจยัของท่านอยู่ในระหว่างการขอใบรับรองจริยธรรมในคนมหาวิทยาลยัรังสิต (การขอใบรับรองโปรดติดต่อ 

คุณวุฒิศักดิ์ โทร.5728) 
   งานวจิยัของท่านไม่เก่ียวขอ้งกบัการใชค้นเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 

การวจิัยทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้สัตว์ทดลอง 
 หากขอ้เสนอโครงการวิจยัท่ีขอเสนอรับทุนน้ี เก่ียวขอ้งกบัการใชส้ัตวท์ดลองเพื่อ หรือ ถูกใชใ้นการวิจยั การทดสอบหรือ
การสอน (ประสานงานจรรยาบรรณการใชส้ตัวท์ดลองติดต่อ คุณอลิสา โทร.5690) 

  มีความเก่ียวขอ้ง จกัประสานงานและดาํเนินการตามขั้นตอนต่อไป  ไม่มีมีความเก่ียวขอ้ง 
 
 



8 

มรส. 80 : ข้อเสนอโครงการวจิัยเพือ่ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย / ใช้เฉพาะ รอบ 3 ปีการศึกษา 2562: โดย สถาบันวจิัย / ฉบับปรับเดอืนมกราคม 2563 

การวจิัยทีเ่กีย่วข้องกบัความปลอดภัยทางชีวภาพ 
หากขอ้เสนอโครงการวจิยัหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของขอ้เสนอโครงการวจิยัของท่านน้ีเก่ียวขอ้งกบั เทคโนโลยชีีวภาพ 

สมยัใหม่หรือพนัธุวิศวกรรมส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม หรือส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม" จะตอ้งผา่นการประเมินความปลอดภยั
ทางชีวภาพในระดบัการทดลอง จากคณะกรรมการความปลอดภยัทางชีวภาพระดบัสถาบนั (ประสานงานรับรองดา้นความปลอดภยั
ทางชีวภาพ ติดต่อ คุณกนกรัตน์ โทร.5687) 
  มีความเก่ียวขอ้ง จกัประสานงานและดาํเนินการตามขั้นตอนต่อไป  ไม่มีมีความเก่ียวขอ้ง 
 
ข้อสรุปโครงการ  (Executive Summary) โปรดเขียนขอ้สรุปโครงการความยาวไม่เกิน 1 หนา้ (ภาษาไทย หรือ องักฤษ) ... 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
รายละเอยีดข้อเสนอโครงการวจิัย ดงันี ้
 
1. ความสําคญัและทีม่าของปัญหาทีท่าํการวจิัย (แสดงใหเ้ห็นถึงความสาํคญัท่ีจาํเป็นตอ้งทาํการวจิยัเร่ืองน้ี) ... 
 
2. คําถามวิจัย (คาํถามวิจยัเป็นการกาํหนดประเด็นขอ้สงสัยท่ีตอ้งการคน้หาคาํตอบโดยมกัเขียนอยู่ในรูปประโยคท่ีเป็น
คาํถาม ท่ีมีความเฉพาะเจาะจง สามารถสังเกต สาํรวจและศึกษาวจิยัได)้ ... 
 
3. วตัถุประสงค์การวจิัย (ระบุวตัถุประสงคก์ารวิจยัอยา่งชดัเจนและเรียงตามลาํดบัความสาํคญัเป็นขอ้ๆโดยมีความเช่ือมโยง
กบัความสาํคญัและท่ีมาของปัญหา) ... 
 
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึง การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงานที่นําผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ (แสดงความคาดหมายศกัยภาพและวิธีการหรือแนวทางท่ีจะนาํผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ ระบุไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  
พร้อมระบุกลุ่มเป้าหมายท่ีจะได้รับประโยชน์และผลกระทบจากผลงานวิจัยท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับกลุ่มเป้าหมายให้
ชดัเจน) ... 
 
5. การทบทวนวรรณกรรม /สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง (ระบุเน้ือหาโดยละเอียดของเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งพร้อมขอ้มูลสถิติและ
เหตุผลท่ีเป็นไปไดจ้ากทฤษฎี/สมมติฐานในสาขาวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งโดยบรรยายใหเ้ช่ือมโยงกบัประเดน็ท่ีจะทาํการวจิยั) ... 
 
6. กรอบแนวคิดการวิจัย (เป็นการประมวลความคิดรวบยอด (Concept) จากการทบทวนองคค์วามรู้ ทฤษฎี ผลงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมทั้งประสบการณ์และแนวความคิดของผูว้จิยั มาสร้างเป็นแบบจาํลอง เพ่ือใหแ้นวทางการ 
วจิยั อาจเป็นการบรรยาย หรือ เป็นภาพ) ... 
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7. ระเบียบวิธีวจิัย (อธิบายขั้นตอนวิธีการทาํการวิจยั อาทิ การเกบ็ขอ้มูลการกาํหนดพ้ืนท่ี ประชากรตวัอยา่ง การสุ่มตวัอยา่ง 
ขั้นตอนและวธีิการในการวเิคราะห์ขอ้มูลฯลฯ) ... 
 1) การออกแบบวจิยั โปรดอธิบาย ... 
 2) ประชากร (Population : N) ?  และ กลุ่มตวัอยา่ง (Sample :n) ? 
 3) การสร้างและทดสอบเคร่ืองมือ โปรดอธิบาย ... 
 4) การเกบ็รวบรวมขอ้มูล โปรดอธิบาย ... 
 5) การวเิคราะห์ขอ้มูล ใชส้ถิติพรรณนา หรือ สถิติอนุมาน? โปรดอธิบาย ... 
 6) มีการลงพื้นท่ีวจิยัภาคสนาม? หรือ มีการดาํเนินการวจิยัในหอ้งทดลอง?  โปรดระบุใหช้ดัเจน... 
8. ขอบเขตของการวิจัย (ระบุขอบเขตของการวิจัยในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพท่ีเช่ือมโยงกบัปัญหาท่ีทาํการวิจัยแต่ไม่
สามารถกาํหนดโดยตรงในช่ือโครงการวจิยัและวตัถุประสงคข์องโครงการวจิยัได)้ ... 
 
9. สถานที่ทําการทดลอง และ/หรือ เก็บข้อมูล  (ระบุสถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีทาํการวิจยั/เก็บขอ้มูลให้ครบถว้นและชดัเจนเพื่อ
ประโยชน์ในการเสนอของบประมาณ) ... 
 
10. ระยะเวลาที่ทาํวจิัย (ไม่ควรเกิน 12 เดือน) 
 
11. เอกสารอ้างอิง สถาบนัวิจยัขอให้ผูว้ิจยัรูปแบบการอา้งอิงการเขียนรายการเอกสารอา้งอิงตามระบบ นาม-ปี หรือ APA; 
American Psychological Association รวมถึงการอา้งอิงแบบแทรกในเน้ือหาดว้ย (Citing References in Text) 
 
12. อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการวจิัย  1) อุปกรณ์ท่ีมีอยูแ่ลว้ ...   2) อุปกรณ์ท่ีตอ้งจดัหาเพ่ิม ... 
 
13. แผนการดาํเนินงานตลอดโครงการ 

กจิกรรม และ ผลงานทีค่าดว่าจะสําเร็จ งวดที ่1 
(เดือนท่ี 1-3) 

งวดที ่2 
(เดือนท่ี 4-6) 

งวดที ่3 
(เดือนท่ี 7-9) 

งวดที ่4 
(เดือนท่ี 10-12) 

ผู้รับผดิชอบ 

1. ... 
 

     

2. ... 
 

     

3. ... 
 

     

4. ... 
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14. งบประมาณ 
 สามารถตรวจสอบหลกัเกณฑ์การของงบประมาณไดท่ี้ www.rsu.ac.th/rri ประกาศ มรส. วา่ดว้ยทุนอุดหนุนการ
วจิยัมหาวทิยาลยัรังสิต พ.ศ. 2562 URL : http://rri.rsu.ac.th/public/upload/file/20190926134446DRUZ7.pdf 
 คณะกรรมการฯ จะพิจารณางบประมาณเป็นส่วนสาํคญั หากท่านไม่ระบุและให้รายละเอียด สถาบนัวิจยัจะตอ้ง
สอบถามกลบัไปยงัท่านอีกคร้ังเพ่ือขอความอนุเคราะห์ท่านส่งรายละเอียดกลบัมา ซ่ึงค่อนขา้งจะใชเ้วลาในการติดต่อส่งไป
และส่งกลบั ฉะนั้นขอใหร้ะบุและอิงกบัเกณฑใ์นการของบประมาณ  
 

***สถาบนัวิจยั ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่พิจารณางบประมาณในกรณีนกัวิจยัไม่แสดงรายละเอียดของงบประมาณ 
ในตารางแจกแจงรายละเอียดงบประมาณตามงวด (หนา้ถดัไป) และสถาบนัวิจยั มิไดมี้การสนบัสนุนค่าตอบแทนนกัวิจยัและท่ีปรึกษาโครงการ*** 

 

ตารางแจกแจงรายละเอยีดงบประมาณตามงวดที่เสนอขอ                                                                             (ฟอร์ม มรส. 87) 
                           

                  งวดท่ี 
รายการเบิก 

งวดท่ี 1 
(ไม่เกนิ40%ของ
งบประมาณ
ทั้งหมด) 

งวดท่ี 2 งวดท่ี 3 งวดท่ี 4  
(เบิกได้หลงัจากที่
ส่งเล่มร่างรายงาน) 

รวม  
(แต่ละหมวด) 

หมวด 1. ค่าจ้าง   
...      

  
หมวด1. รวม  = 

หมวด 2.  
ค่าใช้สอย/วจิัยสนาม/ค่า
ทดลองวทิยาศาสตร์ 

 

...      
  

หมวด2. รวม  =  

หมวด 3. ค่าวสัดุ  
...      

  
หมวด3. รวม  =  

หมวด 4. ค่าจัดทาํรายงาน  
...      

 หมวด4. รวม  =  
 

รวม  (เบิกแต่ละงวด)  
 
งวด1 รวม  = 

 
งวด2 รวม  = 

 
งวด3รวม  
= 

 
งวด4 รวม  = 

 
รวมทั้งส้ิน  

…………………………. 
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A. การขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
       ไดเ้สนอโครงการน้ี  หรือโครงการท่ีมีส่วนเหมือนกบัเร่ืองน้ีบางส่วน เพ่ือขอทุนต่อแหล่งทุนอ่ืนท่ีใดบา้ง 
 ไม่ไดเ้สนอต่อแหล่งทุนอ่ืน 
 เสนอต่อ  ________________________________กาํหนดทราบผล (หรือสถานภาพเท่าท่ีทราบ) ________________   
ช่ือโครงการท่ีเสนอ  ____________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ: สถาบันวิจัย ไม่มีข้อห้ามในการส่งโครงการไปยังแหล่งทุนหลาย ๆ แห่งในเวลาเดียวกัน และที่จริงอาจเป็นการดีที่มีแหล่งทุนมากกว่า 
1 แหล่งจะร่วมกนัให้ทุนอุดหนุนการวจิัย สถาบนัสามารถทาํหน้าทีเ่ช่ือมโยง และเสริมการให้ทุนได้ แต่ขอให้ระบุตามความจริง 
 
 

B. การสนับสนุนของหน่วยงานต้นสังกดั (ถา้มี ใหร้ะบุวา่หน่วยงานของท่านจะร่วมสนบัสนุนค่าใชจ่้ายเป็นเงินหรือเป็นค่า
อาํนวยความสะดวกอะไรบา้ง มูลค่าเท่าไรโดยใหแ้นบเอกสารรับรองจากผูมี้สิทธ์ิอนุมติัมาดว้ย) ______________________ 
 

สุดท้ายน้ี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  และยอมรับว่าผลการตัดสินของ
สถาบนัวจิยั มหาวทิยาลยัรังสิต ถือเป็นขอ้ยติุ 

 
     ลงช่ือ ____________________________________ 
               (                   )  
                                                                                                           หัวหน้าโครงการวจิัย 
      วนัท่ี ____________________________________ 
 
 

ความเห็นของหัวหน้าภาควชิา/ สาขาวชิา / หัวหน้าหน่วยงาน 
 

      
ลงช่ือ ___________________________________ 

               (                     ) 
                                                                                                      หัวหน้าภาควชิา/ สาขาวชิา 
       วนัท่ี ___________________________________ 
 
ความเห็นของคณบด/ี ผู้อาํนวยการ 
 

     
ลงช่ือ ___________________________________ 

               (                     )  
                                                                                        คณบดคีณะ/วทิยาลยั _________________ 
       วนัท่ี ___________________________________ 
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เอกสารสาํคญัสรุปขอ้เสนอโครงการวจิยั (ไม่เกิน 3 หนา้) โปรดระบุใหล้ะเอียดเพื่อนาํไปแสดงต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบนัวจิยั 

*** ขอความกรุณาท่านกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นทุกขอ้ *** 
ประเภท งานวจัิย 

 
ประเภท นักวจัิย  

 
ช่ือ-สกลุ  

 
สังกดั 

 
รหัสทุน 00/2562 

 

1. ช่ือเร่ือง ภาษาไทย  
2. ช่ือเร่ือง ภาษาองักฤษ  

3. คาํสําคญั ภาษาไทย  
4. คาํสําคญั ภาษาองักฤษ  

5. ความสําคญัและท่ีมาของ
ปัญหา (โปรดสรุปใจความ
สาํคญัสั้น ๆ กระชบั) 

 

6. คาํถามการวจัิย  
7. วตัถุประสงค์การวจัิย  

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
9. กรอบแนวคดิการวจัิย  

10. ระเบียบวธีิวจัิย (โปรดสรุป
และ ระบุทุกๆหวัขอ้ใหช้ดัเจน) 

1) การออกแบบวจิยั โปรดอธิบาย ... 
2) ประชากร (Population : N)  และ กลุ่มตวัอยา่ง (Sample :n) โปรดอธิบาย ... 
3) การสร้างและทดสอบเคร่ืองมือ โปรดอธิบาย ... 
4) การเกบ็รวบรวมขอ้มูล โปรดอธิบาย ... 
5) การวเิคราะห์ขอ้มูล ใชส้ถิติพรรณนา หรือ สถิติอนุมาน โปรดอธิบาย ... 
6) มีการลงพื้นท่ีวจิยัภาคสนาม หรือ มีการดาํเนินการวจิยัในหอ้งทดลอง หรือไม่ อยา่งไร 
โปรดระบุใหช้ดัเจน... 

11. ระยะเวลา  (เดือน) 

12. งบประมาณ (บาท) 
13. การนําผลงานวจิัยไปใช้
ประโยชน์ 

ดา้นวชิาการ ดา้นนโยบาย ดา้นสาธารณะ ดา้นชุมชนและพื้นท่ี  ดา้นพาณิชย ์ 

ตัวอย่าง การกรอกรายละเอยีดงบประมาณ หน้าถัดไป 

รายละเอยีดงบประมาณ  รวม จํานวน (บาท) 

หมวดค่าจ้าง/ค่าตอบแทน (ค่าจา้ง/ค่าตอบแทน ไม่เกินร้อยละ 30 ของค่าใชจ่้าย / 1 โครงการ จา้งได ้ไม่เกิน 4 เดือน ตามอตัราจา้ง) 
… ... 
หมวดค่าใช้สอย / ค่าวจัิยสนาม / ค่าทดลองทางวทิยาศาสตร์ (ระบุ ช่ือวสัดุ /สารเคมี จาํนวน  และราคา (หน่วย/บาท) 
… ... 
หมวดค่าวสัดุ (ระบุ ช่ือวสัดุ /สารเคมี จาํนวน  และราคา (หน่วย/บาท)  
… ... 
หมวดค่าจัดทํารายงานผลการวจัิย (เหมาจ่ายตลอดโครงการ 3,000 บาท เป็นค่าจ่างพิมพ ์ค่าเขา้เล่ม ค่าสาํเนา ค่าพิมพ ์เป็นตน้) 
1. ค่าจดัทาํรายงานผลการวจิยั 3,000 

รวม ... 
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หมายเหตุ  ในส่วนของสถาบันวจิยั  *** หากเป็นค่าวสัดุ / ค่าสารเคมี ขอความอนุเคราะห์ผู้วจิยั แสดงรายละเอยีดของช่ือวสัดุ /สารเคมี จาํนวน และราคา (หน่วย/บาท) ดงั
ฟอร์มด้านล่างนี ้(ตวัอย่าง การกรอกรายละเอยีดงบประมาณ อยู่ด้านล่าง) ในกรณทีีท่่านไม่ระบุ คณะกรรมการบริหารสถาบันวจิยัไม่สามารถดาํเนินการพจิารณาให้ท่านได้ 

ตัวอย่าง การกรอกรายละเอยีดงบประมาณ 
 

เช่น ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน รวม จํานวน (บาท) 
ผูช่้วยวจิยั  ระบุ ช่ือ-สกลุ /ระดบัการศึกษา (ป.ตรี /โท/เอก)/จาํนวน (คน)/จาํนวน (เดือน)/อตัราจา้งต่อเดือน 
(บาท) หมายเหตุ ค่าจา้ง/ค่าตอบแทน ไม่เกินร้อยละ 30 ของค่าใชจ่้าย / 1 โครงการ จา้งได ้ไม่เกิน 4 เดือน 
ตามอตัราจา้ง 
... 

 

ค่านกัวจิยัพี่เล้ียง (สนบัสนุนเฉพาะนกัวจิยัหนา้ใหม่เท่านั้น 3,000.-/โครงการ) 
... 

 

 
 

เช่น ค่าใช้สอย จาํนวน หนา้/ชุด จาํนวนชุด รวม จาํนวน (บาท) 
สาํเนาเอกสาร (แบบสอบถาม 

หนา้ละ 0.50 บาท ) 
   

...    

...    
 
  

เช่น ค่าสารเคม ี ***โปรดเสนอราคาทีเ่ป็นจริง และเป็นธรรม 
Chemical Grade  concentration Product Number  

(ถา้มี) 
size หน่วยละ (บาท) จาํนวน(หน่วย) รวม จาํนวน (บาท) 

...        

...        
 
 

เช่น ค่าวสัดุ/อุปกรณ์ *** โปรดเสนอราคาทีเ่ป็นจริง และเป็นธรรม 
วสัดุ/อุปกรณ์ หน่วยละ (บาท) จาํนวน(หน่วย) รวม จาํนวน (บาท) 

...    

...    
 
 
เช่น ค่าจัดทาํรายงานผลการวจิัย  

ค่าจดัทาํรายงานผลการวจิยั เป็นการเหมาจ่าย 3,000 บาท รวม จาํนวน (บาท) 
ค่าจดัทาํรายงานผลการวจิยั  ไดแ้ก่ ค่าจดัพิมพ/์จา้งพิมพเ์อกสาร การสาํเนาผลงานวจิยั/หนงัสือ รายงาน
ความกา้วหนา้ ร่างรายงานวจิยั และรายงานการวจิยั (ฉบบัจริง) และการเขา้เล่มรายงานการวจิยั 

3,000 
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