
 

 
 

มรส. ๕๐ คู่มอืการสมคัรเพื่อขอรับทุนอุดหนนุการวิจัย 

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ๒๕๖๔ 

  



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๔) 
๒ 

ค าน า 
 

 สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนในการท าวิจัยให้แก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยรังสิต อันจะส่งผลให้เกิดการประกันคุณภาพการศึกษาและเป็นหนทางน าไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและการ
วิจัยสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดท าคู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิตขึ้น เพื่อให้คณาจารย์ได้
ใช้เป็นแนวทางในการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยและขั้นตอนการด าเนินงานเมื่อได้รับทุนคู่มือนี้
ประกอบด้วยเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต รวมถึงข้อแนะน าในการ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต 
 
         สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
                  มิถุนายน ๒๕๖๔ 
  



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๔) 
๓ 

สารบัญ 
 หน้า 

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต  ๔ 

การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต ๖ 

ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. ๒๕๖๓  ๗ 

กระบวนการขอรับทุนภายในมหาวิทยาลัย  ๑๗ 

เอกสารเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยของสถาบันวิจัย  ๒๒ 

แนวทางการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนวิจัย ๒๓ 

(ตัวอย่าง) แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนวิจยั ๒๘ 

 
  



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๔) 
๔ 

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ปรัชญา    
วิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 
ปณิธาน 

ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต 
 

วิสัยทัศน์  
 สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต สนับสนุนพัฒนาความรู้จากงานวิจัย ให้เกิดการสร้างสรรค์ พัฒนาตนเอง และปรับใช้ใน
การเรียนการสอน ตลอดจนการพัฒนางานวิจัยให้เป็นผลิตภัณฑ์จริง ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการพึ่งตนเองของประเทศอย่างยั่งยืน  
  

พันธกิจ 

 เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและให้การเช่ือมโยงระหว่างนักวิจัย คณะกรรมการ ผู้บริหาร และหน่วยงานภายนอก 

เพื่อพัฒนา ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพของผลงานวิจัย รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีรายละเอียด

ดังนี ้

พิจารณาสนับสนุนงานวิจัยโดยการมอบทุนวิจัยด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้พื้นฐาน ความรู้ด้านการประยุกต์ใช้ และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับความรู้ ระเบียบวิธีการวิจัย หรือปัญหาด้านงานวิจัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลั ย เพื่อให้งานวิจัย
สามารถด าเนินงานได้ตามแผนของเวลา   
ติดต่อหรือประสานงานเพื่อสนับสนุนนักวิจัยในการขอทุนวิจัยจากแหล่งภายนอก  
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพต่อประชาคมวิชาการ และสาธารณชน   
พิจารณารางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่นักวิชาการเจ้าของผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ท่ีมีคุณภาพดีเด่นของมหาวิทยาลัย 
จัดท าฐานข้อมูลงานวิจัยและนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ตลอดจนงานวิจัยทางวิชาการของไทยในสาขาการศึกษาที่มหาวิทยาลัย
เกี่ยวข้อง เพื่ออ านวยความสะดวกให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ศึกษา ส ารวจวรรณกรรมและตรวจสอบเพื่อพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยที่รอบคอบรัดกุม 
จัดท างบประมาณด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และงบประมาณการด าเนินงานของสถาบัน เพื่อขอรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย เพื่อน าเสนอขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย และบริหารงบประมาณทั้งส่วนที่เป็นงบประมาณส่งเสริม
งานวจิัยของมหาวิทยาลัย งบประมาณที่ได้รับความสนับสนุนจากแหล่งภายนอกและงบประมาณด าเนินงานของสถาบัน 
ร่างนโยบายเพื่อพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น ตลอดจนชักจูงและ
สนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ให้เริ่มสนใจด าเนินงานวิจัยอย่างจริงจัง ภายใต้ค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารงานวิจัย  
รักษาการมาตรฐานทางวิชาการ ระเบียบ ข้อบังคับและค าสั่งของคณะกรรมการวิชาการงานวิจัย และคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในคน คณะกรรมการควบคุมการใช้สัตว์เพื่อทดลอง และคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ 
จัดการประชุมวิชาการ เพื่อให้เป็นเวทีการน าผลงานวิจัยมาเผยแพร่ และโอกาสการสร้างเครือข่ายงานวิจัยให้มีความเป็นนานาชาติ  



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๔) 
๕ 

ด าเนินการอื่นใดเพื่อพัฒนา ประสานงาน หรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
 

ภารกิจ  

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ท าหน้าที่บริหารงานทุนวิจัยภายในและทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม

คุณภาพของงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย ทั้งใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติ จัดเวทีวิชาการ น าเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต พัฒนาฐานข้อมูล

ประวัตินักวิจัย และจัดอบรมสัมมนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  

 

วัตถุประสงค์ 

 ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ และบุคลากรท างานวิจัย และสร้างสรรค์ และต่อยอดองค์ความรู้สู่ระดับการ
แข่งขันระดับชาติและนานาชาติ ในประเภทวิจัยองค์ความรู้ วิจัยและพัฒนา วิจัยประยุกต์ วิจัยด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิจัย
ด้านการเรียนการสอน และวิจัยสถาบัน 

 ๒. สนับสนุน ส่งเสริม การประสานงานด้านการวิจัย การจัดการความรู้จากงานวิจัย จัดระบบบริหารและติดตามประเมิน
ผลการวิจัย 

 ๓. สร้างเครือข่าย หน่วยงาน และบุคลากร ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจวิจัยของมหาวิทยาลัย ท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
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๖ 

การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต 

 สถาบันวิจัยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ๓ รอบ/ปีการศึกษา ดังนี ้

  - รอบที่ ๑ วันท่ี ๑ - ๓๐ มิถุนายน 

  - รอบที่ ๒ วันท่ี ๑ - ๓๐ กันยายน 

  - รอบที่ ๓ วันท่ี ๑ - ๓๑ มกราคม 

โดยสถาบันวิจัยจะจัดท าบันทึกข้อความถึงคณะ/วิทยาลัยเพื่อแจ้งให้บุคลากรทราบถึงประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย  (เดือน

มิถุนายน/กันยายน/มกราคม) และประกาศทาง www.rsu.ac.th/rri ของสถาบันวิจัย 

 

 

  



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๔) 
๗ 

 



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๔) 
๘ 

 



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๔) 
๙ 

 



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๔) 
๑๐ 

 



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๔) 
๑๑ 

 



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๔) 
๑๒ 

 



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๔) 
๑๓ 

 



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๔) 
๑๔ 

 



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๔) 
๑๕ 

 



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๔) 
๑๖ 

 



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๔) 
๑๗ 

กระบวนการขอรับทุนภายในมหาวิทยาลัย 

 

ขั้นตอนท่ี ๑ การประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต 

 สถาบันวิจัยจะจัดท าบันทึกข้อความถึงคณะ/วิทยาลัยเพื่อแจ้งให้บุคลากรทราบถึงประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย

(เดือนมิถุนายน/กันยายน/มกราคม) และประกาศทาง www.rsu.ac.th/rri ของสถาบันวิจัย สถาบันวิจัยเปิดรับข้อเสนอ

โครงการวิจัย ๓ รอบ/ปีการศึกษา ดังนี้ 

  - รอบที่ ๑ วันท่ี ๑ - ๓๐ มิถุนายน 

  - รอบที่ ๒ วันท่ี ๑ - ๓๐ กันยายน 

  - รอบที่ ๓ วันท่ี ๑ - ๓๑ มกราคม 

 

ขั้นตอนท่ี ๒ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน 

 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่สนใจท าวิจัย ศึกษารายละเอียดระเบียบ ประกาศ ข้อปฏิบัติ หลักเกณฑ์การขอ

งบประมาณ พร้อมจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ มรส. ๘๐ ส่งผ่านคณะหรือหน่วยงานท่ีสังกัดเพื่อให้ทางคณะหรือหน่วยงาน

พิจารณา และส่งข้อเสนอโครงการดังกล่าวมายังสถาบันวิจัย ประกอบด้วย  

 ๒.๑ ข้อเสนอโครงการวิจัย มรส. ๘๐ จ านวน ๒ ฉบับ (ฉบับจริง ๑ และส าเนา ๑) ลงนามรับรองโดยผู้บังคับบัญชาต้น

สังกัด 

 ๒.๒ ไฟล์ข้อเสนอโครงการ (.doc) ส่งผ่านอีเมล์สถาบันวิจัย rsurri@rsu.ac.th 

 ๒.๓ บันทึกข้อความน าสง่ ลงนามโดยหัวหน้าโครงการวิจัย และผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 

 

ขั้นตอนท่ี ๓ การประเมิน/พิจารณาข้อเสนอโครงการ 

 สถาบันวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น ๆ ประเมินเพื่อกลั่นกรองและพิจารณาข้อเสนอโครงการ 

 

ขั้นตอนท่ี ๔ การแก้ไขปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัย 

 สถาบันวิจัยแจ้งผลการประเมินแก่หัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยตามค าแนะน าของผู้

ประเมิน โดยส่งเอกสารดังนี้ 

 ๔.๑ ข้อเสนอโครงการที่แก้ไขแล้ว จ านวน ๑ ฉบับ ลงนามรับรองโดยผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 

 ๔.๒ ไฟล์ข้อเสนอโครงการ (.doc) ส่งผ่านอีเมล์สถาบันวิจัย rsurri@rsu.ac.th 

 ๔.๓ บันทึกข้อความน าส่ง ลงนามโดยหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 

  



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๔) 
๑๘ 

ขั้นตอนท่ี ๕ การพิจารณาทุนโดยคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัย 

 สถาบันวิจัยรวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้แล้วให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยเพื่อพิจารณาทั้งใน

ด้านเนื้อหาและงบประมาณ ผลการพิจารณาจ าแนกได้เป็น ๓ กรณี จากนั้นสถาบันวิจัยแจ้งมติคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยไป

ยังหัวหน้าโครงการวิจัย  

 ๕.๑ กรณีที่อนุมัติโดยไม่มีเงื่อนไข สถาบันวิจัยจะประกาศรายช่ือและเรียนเชิญลงนามในสัญญาทุนวิจัยในล าดับต่อไป 

 ๕.๒ กรณีที่อนุมัติโดยมีเง่ือนไข หรือ ชะลอโครงการ หัวหน้าโครงการจะต้องปรับแก้ข้อเสนอโครงการทั้งด้านเนื้อหาและ

งบประมาณให้เป็นไปตามมติ จากนั้นสถาบันวิจัยจะเรียนเชิญลงนามในสัญญาทุนวิจัยในล าดับต่อไป 

 ๕.๓ กรณีที่ไม่อนุมัติ หัวหน้าโครงการอาจเสนอเรื่องเข้ารับการพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

 

ขั้นตอนท่ี ๖ การแก้ไขปรับปรุง และประกาศรายช่ือผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย 

 สถาบันวิจัยจัดท าประกาศรายช่ือผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยอย่างเป็นทางการผ่านไปยงัคณบดีคณะ/วิทยาลัย พร้อมเรียน

เชิญลงนามในสัญญาทุนวิจัยในวันและเวลาที่ก าหนด 

 

ขั้นตอนท่ี ๗ การจัดเตรียมเอกสารประกอบการลงนามสัญญาทุน 

 หัวหน้าโครงการให้จัดเตรียมเอกสารประกอบการลงนามสัญญาทุน สามารถพิมพ์ได้ แต่ลงนามจริงด้วยลายมือ 

ประกอบด้วย  

 ๗.๑ มรส. ๘๑ แบบฟอร์มสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย จ านวน ๒ ฉบับ  

 ๗.๒ มรส. ๘๒ แบบฟอร์มสัญญายืมเงินทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยรังสิต (รวมงวดที่ ๑-๔) จ านวน ๒ ฉบับ 

 ๗.๓ มรส. ๘๖ แบบฟอร์มตาราง TOR ก าหนดระยะเวลา งบประมาณ และผลงานที่ต้อง น าส่งสถาบันวิจัย จ านวน ๒ ฉบับ 

 การลงนามในสัญญารับทุน(คู่ฉบับ) ประกอบด้วย หัวหน้าโครงการ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ

ผู้อ านวยการส านักงานบุคคล สถาบันวิจัยจัดส่งสัญญารับทุนฉบับจริงจ านวน ๑ ฉบับใหย้ังหวัหน้าโครงการวิจัยเพื่อเป็นหลักฐานใช้

ในการประกันคุณภาพการศึกษาแก่คณะ/วิทยาลัย 

 

ขั้นตอนท่ี ๘ การตั้งเบิกเพื่อขออนมุัติงบประมาณตามงวดงาน 

 สถาบันวิจัยตั้งเบิกทุนวิจัยงวดที่ ๑ เพื่อส ารองจ่ายในการด าเนินงานวิจัยส าหรับการขออนุมัติงบประมาณในงวดถัดไปจะ

ใช้เอกสารนี้ในการน าส่งสถาบันวิจัยทุกครั้ง ประกอบด้วย 

 ๘.๑ มรส. ๘๒-๑ แบบฟอร์มสัญญายืมเงินทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยรังสิต (แต่ละงวด) จ านวน ๑ ฉบับ 

 ๘.๒ ใบยืมเงินทดรองจ่าย (ใบสีเขียว) จ านวน ๑ ฉบับ (ขอรับได้ที่คณะ/วิทยาลัย) 

  



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๔) 
๑๙ 

ขั้นตอนท่ี ๙ การรายงานความก้าวหน้า และการน าส่งใบเสร็จเพื่อส าแดงการใช้ทุนวิจัยและการตั้งเบิกในงวดถัดไป 

 หัวหน้าโครงการจัดท ารายงานความก้าวหน้าตามเอกสาร มรส. ๘๔ โดยจัดท าตามก าหนด ๓ เดือน / ครั้ง ตาม TOR โดย

สามารถท าการตั้งเบิกเพื่อส ารองทุนในรอบถัดไปได้ เอกสารมีดังนี ้

 ๙.๑ บันทึกข้อความน าส่ง ลงนามโดยหัวหน้าโครงการวิจัย โปรดระบุ 

                  ๑) แจ้งการส่งรายงานความก้าวหน้า   /   ๒) การสรุปค่าใช้จ่าย   /   ๓) ขอตั้งเบิกเงินงวดถัดไป 

 ๙.๒ รายงานความก้าวหน้าตามแบบ มรส. ๘๔ (แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยที่ได้รับเงินทุนอุดหนุนการ

วิจัย) จ านวน ๑ ฉบับ พร้อมท้ังลงนามโดยหัวหน้าโครงการวิจัย 

 ๙.๓ หัวหน้าโครงการส่งเอกสารหลักฐานการใช้จ่ายเงินทุกรายการตามหมวดมายังสถาบันวิจัยด้วยตนเอง (ไม่ส่งผ่านสาร

บรรณ) เพื่อตรวจสอบโดยเบื้องต้น โดยใบเสร็จนั้นต้องแบ่งตามแต่ละหมวดที่ใช้ และเป็นใบเสร็จทีมีใบก ากับภาษี หากไม่มีขอให้คณบดี

คณะ/วิทยาลัยลงนามรับรองการใช้จ่ายนั้น ๆ จากนั้น สถาบันวิจัยน าส่งไปยังส านักงานการเงินเพื่อสรุปการใช้จ่ายในล าดับต่อไป 

 ๙.๔ การตั้งเบิกเพื่อขออนุมัติงบประมาณตามงวดงาน เอกสารประกอบดังข้ันตอนท่ี ๘ 

 ๙.๕ หากหัวหน้าโครงการไม่รายงานความก้าวหน้า และไม่แสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินทุกรายการตามหมวดตามเวลาที่

ก าหนด สถาบันวิจัยสามารถเสนอระงับทุนและแจ้งผ่านส านักงานนิติการเพื่อด าเนินการตามข้อปฏิบัติของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

ขั้นตอนท่ี ๑๐ การส่งร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 ๑๐.๑ บันทึกข้อความ: ส่ง (ร่าง) รายงานการวิจัย ลงนามโดยหัวหน้าโครงการวิจัย และผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 

๑๐.๒ แนบร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๑ เล่ม (หนีบคลิปด า) 

 

ขั้นตอนท่ี ๑๑ การประเมิน/พิจารณาร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 สถาบันวิจัยส่งร่างรายงานการวิจัยเพื่อประเมินโดยผู้คุณวุฒิและความเช่ียวชาญเพื่อประเมินคุณภาพรายงาน หากมีข้อ

แก้ไขและข้อเสนอแนะ สถาบันวิจัยจะแจ้งผลให้ผู้วิจัยปรับแก้ก่อนท าเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อไป เอกสารประกอบด้วย 

 ๑๑.๑ บันทึกข้อความน าส่ง ลงนามโดยหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด  

๑๑.๒ ร่างรายงานการวิจัยที่ปรับแก้ จ านวน ๑ เล่ม (หนีบคลิปด า) 

  



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๔) 
๒๐ 

ขั้นตอนท่ี ๑๒ การส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 หัวหน้าโครงการจัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โดยปกหน้า-หลังใช้กระดาษอาร์ตมันสีขาวเคลือบพลาสติกใส ตัวอักษรสี

ทอง/ด า ทั้งนี้ สันปกระบุ ช่ือเรื่อง ช่ือหัวหน้าโครงการวิจัย และ รหัสโครงการและปีท่ีรับทุน (ในส่วนรายละเอียดการท าเลม่รายงาน

วิจัยฉบับสมบูรณ์นั้น ดาวน์โหลดคู่มือนักวิจัยเพื่อจัดท าเล่มรายงานวิจัย 

น าส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้แก่สถาบันวิจัยเพื่อขอปิดโครงการวิจัย ดังนี ้

 ๑๒.๑ บันทึกข้อความน าส่ง ลงนามโดยหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 

 ๑๒.๒ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๑ เล่ม และ CD ๒ แผ่น หรือส่งไฟล์รายงานวิจัยผ่าน rsurri@rsu.ac.th 

  

ขั้นตอนท่ี ๑๓ การเผยแพร่ผลงานวิจัยท่ีได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย 

 หัวหน้าโครงการต้องน าเสนอผลงานวิจัยส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดโดยตีพิมพ์ในวารสารหรือรายงานงานประชุมวิชาการของ

มหาวิทยาลัยรังสิต และงานประชุมวิชาการอื่น ๆ ที่จัดขึ้นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ต้องไม่ใช่การจัดประชุมวิชาการหรือ

วารสารที่อยู่ในรายชื่อ Beall’s List) 

ในกรณีที่เผยแพร่/ตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาตินั้นที่ถ้าฐาน Scopus จะสามารถรับเงินรางวัลตามประกาศการสนับสนุน

เผยแพร่/ตีพิมพ์ผลงานวิจัย 

 

ขั้นตอนท่ี ๑๔ การขอขยายเวลาการด าเนินโครงการวิจัย 

 กรณีที่นักวิจัยไมส่ามารถด าเนินงานวิจัยไดต้ามเวลาที่ก าหนดไว้ใน TOR โดยอาจเกดิจากการปัญหาการด าเนินงานบาง

ประการ นักวิจัยมีสิทธิในการขอขยายเวลาด าเนินการวิจัยได้ ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของระยะเวลาที่ไดร้ับอนุมัติ หรือ  

๑๒ เดือน หลังจากสัญญาเดมิสิ้นสุดลงตามเวลาที่ก าหนดไว้ใน TOR 

 

ขั้นตอนท่ี ๑๕ การปดิโครงการวิจยัเมื่อด าเนินงานเสร็จสิ้น 

 ในกรณีที่ท่านด าเนินงานวิจยัเสร็จสิ้นแล้วและต้อการปิดทุนวิจัยเรื่องดังกล่าว ท่านสามารถด าเนินการได้ดังต่อไปนี้ 

๑๕.๑) ส่งเล่มรายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ ในหัวข้อเรื่องที่ขอทุนวิจัย  

หรือ 

๑๕.๒) ส่ งบทความวิจัยลงตีพิมพ์ ในวารสารทั้ งระดับชาติและนานาชาติ  ที่ เ ข้ าฐาน Scopus (มี เ งินรางวัล เพิ่มให้   

โทร ๕๖๘๘ คุณออม) หรือ รายงานการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติหรือนานาชาติแบบฉบับเต็ม ในหัวข้อเรื่องที่

ขอทุนวิจัย อนึ่ ง  ท่านสามารถส่งบทความเข้าร่วมใน RSU International conference ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นในทุกปี   

โดยการปิดทุนด้วยทั้งสองแบบข้างต้น ท่านไม่จ าเป็นต้องส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (งานวิจัยสายสังคมอาจต้องการรายงานวิจัย

ฉบับสมบูรณ์ร่วมด้วยเป็นกรณีจ าเพาะ) 



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๔) 
๒๑ 

ในกรณีที่ท่านปิดทุนวิจัยด้วยเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จะคงเหลือค่าจัดท าเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จากเดิม 

๗,๐๐๐ บาท จะเหลือ ๓,๐๐๐ บาท (เนื่องจากสถาบันวิจัยปรับจ านวนเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้เหลือแค่ ๑ เล่ม) และใน

กรณีที่ท่านปิดทุนโดยส่งบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ สถาบันวิจัยขอสงวนสิทธิ์ในการเบิกเงินค่าท าเล่มรายงานการวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ จ านวน ๓,๐๐๐ บาท 

 สถาบันขอแจ้งสิทธ์ิให้ท่านทราบว่า กรณีท่านเผยแพร่บทความลงวารสารนานาชาติที่เข้าฐาน SCImago ระดับต่าง ๆ จะ

มีได้รับค่าตีพิมพ์ตามที่จ่ายจริงและเงินรางวัล ๓๕,๐๐๐ / ๒๐,๐๐๐ / ๕,๐๐๐ หรือ ๓,๐๐๐ บาท ตามระดับการตีพิมพ์ (อัตราใหม่

เริ่ม ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป) และกรณีจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร จะได้รับค่าตอบแทน ๑๕,๐๐๐ และ ๕,๐๐๐ บาท 

ตามล าดับ รายละเอียดเพิ่มเติม rri.rsu.ac.th หรือ โทร ๕๖๘๘ (คุณออม) 

  



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๔) 
๒๒ 

เอกสารเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยของสถาบันวิจัย  

(สืบค้นเอกสารได้ที่ www.rsu.ac.th/rri ดาวน์โหลดไฟล์ : เลือกทุนวิจัย) 

เอกสารส าหรับผู้วิจัยท่ีขอรับทุนภายใน 

๑. มรส. ๘๐ แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

๒. มรส. ๘๑ แบบฟอร์มสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย (โครงการวิจัย : เฉพาะอาจารย์) 

๓. มรส. ๘๒ แบบฟอร์มสัญญายืมเงินทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยรังสิต - (รวมงวดที่ ๑-๔)  

๔. มรส. ๘๒-๑ แบบฟอร์มสัญญายืมเงินทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยรังสิต - (แต่ละงวด) 

๕. มรส. ๘๔ แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยที่ได้รับเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 

๖. มรส. ๘๖ แบบฟอร์มตาราง TOR ก าหนดระยะเวลา งบประมาณ และผลงานท่ีต้องน าส่งสถาบันวิจัย 

๗. มรส. ๘๙ แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจัยท่ีขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

๘. มรส. ๙๒ แบบขอขยายเวลาการด าเนินการวิจัย 

เอกสารส าหรับผู้เชี่ยวชาญ/ประเมินงานวิจัย  

๑. มรส. ๘๓ แบบฟอร์มประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย 

๒. มรส. ๘๕ แบบฟอร์มประเมินร่างรายงานการวิจัย 

๓. มรส. ๘๘ แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานให้ค าปรึกษาโครงการวิจัย 

เอกสารทางการเงิน 

๑. ใบยืมเงินทดรองจ่าย (ใบสีเขียว) (ขอรับได้ที่คณะ/วิทยาลัย) 

๒. มรส. ๙๐ ใบเซนตร์ับเงิน/ ใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้ในงานวิจัยท่ีขอรับทุนอุดหนุน                                 

ประกาศ แนวทาง และคู่มือเกี่ยวกับการขอรับทุนอุดหนนุการวิจัย 

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒. มรส.๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจยั 
๓. คู่มือนักวิจัย / ฟอรม์ท าเล่มรายงานวิจัย 

๔. จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัต ิ

๕. หลักเกณฑ์การของบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย มรส. 

๖. สรปุรายละเอียดเอกสารเกี่ยวกบัการบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัยของสถาบันวิจัย 

 
 
 
 

http://www.rsu.ac.th/rri/public/upload/file/RSU_89%20allow%20publishing.pdf
http://www.rsu.ac.th/rri/public/upload/file/RSU_92%20extension%20of%20time(edit).doc
http://www.rsu.ac.th/rri/public/upload/file/RSU_90%20receipt%20form.pdf
http://www.rsu.ac.th/rri/public/upload/file/Criteria%20for%20Budget%20edit.pdf
http://www.rsu.ac.th/rri/public/upload/file/guidelines.pdf


 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๔) 
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แนวทางการเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนนุการวิจัย 
 
ข้อเสนอโครงการวิจัย ให้เขียนช้ีแจงรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ ตามหัวข้อท่ีก าหนดให้ดังนี้ 
 
๑. ช่ือโครงการวิจัย ให้ระบุช่ือโครงการวิจัยที่จะท าให้ชัดเจนทั้งภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ โดยช่ือโครงการควรจะบ่งบอกให้
ทราบถึงเนื้อหาสาระของการวิจัย ควรก าหนดให้ชัดเจนและกระชับที่สุดเท่าที่จะท าได้ องค์ประกอบของช่ือเรื่องวิจัยควร
ประกอบด้วย ๑) ตัวแปร ๒) กลุ่มเป้าหมาย ๓) วิธีการ 
 
๒. ข้อมูลหัวหน้าโครงการวิจัยและทีมวิจัย โดยต้องระบุรหัสบุคลากร ข้อมูลการศึกษา ความเชี่ยวชาญ สัดส่วนระหว่างนักวิจัยหลัก
และผู้ร่วมวิจัย นักวิจัยที่เสี่ยง แนวทางการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของโครงการวิจัย (ถ้ามี) 
 
๓. ประเภทของงานวิจัยที่ขอทุน ได้แก่ ความรู้พื้นฐาน วิจัยและพัฒนา วิจัยประยุกต์ วิจัยพัฒนาเชิงทดลอง และนวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐ ์
 - สาขาวิชาที่ท าการวิจัย ให้ผู้วิจัยระบุว่าโครงการวิจัยเน้นหนักในสาขาวิชาใด ซึ่งจะช่วยให้การจัดข้อมูลเพื่อการศึกษา
ค้นคว้า อ้างอิง มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรม สาขา
การตลาด ฯลฯ รวมถึงระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยของท่านด้วย 
 - การมีส่วนร่วมกับชุมชน / หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 - การเช่ือมโยงกับนักวิจัยที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาที่ท าวิจัย ให้ระบุรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความเช่ียวชาญ
ในเรื่องหรือสาขาวิชาที่ท่านท าวิจัย  
 
๔. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
 ข้อมูลในเรื่องนี้จะแสดงเหตุผลความจ าเป็นของโครงการที่จะท าการวิจัยนั้น ๆ ว่าเพราะเหตุใดนักวิจัยจึงต้องการศึกษา
หรือพัฒนางานวิจัยนี้ ผู้วิจัยควรกล่าวถึงภูมิหลังและความส าคัญของปัญหาและพยายามเขียนให้ผู้อ่านเกิดความสนใจในปัญหาที่
ต้องการศึกษาวิจัย โดยเขียนให้มีความต่อเนื่องและเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน รวมถึงอธิบายหลักการและเหตุผลที่เสนอโครงการ
นี ้สภาพปัญหาและความจ าเป็นในการท าการวิจัย 
 
๕. ค าถามวิจัย 
 ให้นักวิจัยเขียนเป็นข้อ ๆ แสดงสิ่งท่ีต้องการจะศึกษาที่สนใจว่าปัจจัยที่สนใจมีผลอย่างไร หรือไม่ เป็นต้น 
- วัตถุประสงค์ของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นข้อความที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการทราบ ดังนั้นจึงควรระบุให้ชัดเจนว่าผู้วิจัยต้องการศึกษา
เกี่ยวกับอะไร ต้องการทราบหรือต้องการจะบรรลุผลในเรื่องใด และผลลัพธ์ที่คาดหวังคืออะไร ถ้ามีวัตถุประสงค์หลายประการควร
แบ่งออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ที่ชัดเจน (ไม่ซ้ าซ้อนหรือคาบเกี่ยวกัน) 
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๖. ขอบเขตของการวิจัย 
 ให้ระบุว่าการวิจัยตามโครงการที่เสนอนี้มีขอบเขตแค่ไหน ครอบคลุมถึงอะไรบ้าง การก าหนดขอบเขตของการวิจัยควร
ก าหนดไว้ท้ังในแง่ของประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา ประเด็นท่ีศึกษา พื้นที่ที่ท าการศึกษา เป็นต้น ซึ่งเป็นการตีกรอบ
ไว้ว่าผู้วิจัยจะศึกษาภายในขอบเขตที่ก าหนดนี้เท่านั้น การก าหนดขอบเขตของการวิจัยจะช่วยให้ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างและวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างได้เหมาะสมยิ่งขึ้น เกิดความสะดวกในการวางแผนรวบรวมข้อมูลและช่วยให้รู้ว่าการสรุปผลของ
การวิจัยจะอ้างอิงไปได้กว้างขวางเพียงใด 
 
๗. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ให้ระบุความคาดหมายของประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการวิจัยนี้ว่าจะมีผลต่อการพัฒนาในเรื่องใดและอย่างไรบ้าง   
ซึ่งประโยชน์ที่เกิดขึ้นอาจจะมีทั้งในด้านวิชาการและด้านการปฏิบัติ  การเขียนหัวข้อนี้อาจจะเขียนเป็นเชิงบรรยาย หรือเขียน 
เป็นข้อ ๆ ก็ได้ 
 
๘. ข้อมูลหัวหน้าโครงการวิจัย  
 ให้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับหัวหน้าโครงการวิจัยให้ละเอียดและถูกต้องประกอบด้วย ช่ือหัวหน้าโครงการ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ คุณวุฒิ ต าแหน่ง สถานท่ีท างาน ที่อยู่ อีเมล์เบอร์โทรศัพท์ ประสบการณ์ในการวิจัย สาขาความเช่ียวชาญพิเศษ 
- ข้อมูลผู้ช่วยวิจัย  
 ให้ระบุข้อมูลของผู้ช่วยวิจัย (ถ้ามี) ให้ละเอียดและถูกต้อง ได้แก่ ช่ือผู้ช่วยวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คุณวุฒิ 
ต าแหน่ง สถานท่ีท างาน ที่อยู่ อีเมล์และเบอร์โทรศัพท์ 
- ที่ปรึกษาโครงการ  
 ให้เสนอช่ือที่ปรึกษาโครงการ จ านวน ๑-๒ ท่าน พร้อมทั้งระบุรายละเอียดให้ถูกต้อง ซึ่งประกอบด้วย ช่ือที่ปรึกษา
โครงการ คุณวุฒิ ต าแหน่ง สถานท่ีท างาน ที่อยู่ อีเมล์และเบอร์โทรศัพท์ ซึ่งท่ีปรึกษาโครงการควรจะเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องที่ผู้วิจัยต้องการจะท าการศึกษา และสามารถท่ีจะติดต่อได้สะดวก (ที่ปรึกษาโครงการมิได้รับค่าตอบแทนใด ๆ) 
 

๙. ระเบียบวิธีวิจัย 
 เป็นการเขียนแสดงตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การวางแผนในแต่ละขั้นตอน ประกอบด้วย 
 
 - ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ให้ระบุว่าประชากรที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาคือใคร (หรืออะไร) มีลักษณะอย่างไร มีจ านวน
เท่าไร และวิธีการที่จะได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นอย่างไร ในกรณีของการศึกษาเชิงปริมาณ สิ่งที่ผู้วิจัยควรค านึงถึงก็คือความเพียงพอ
ของขนาดตัวอย่าง และความเป็นตัวแทนของประชากร ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความถูกต้องเหมาะสมในการอ้างอิงผลสรุปจากกลุ่มตัวอย่าง
ไปยังประชากรที่ศึกษา 
**หมายเหตุ: โครงการวิจัยที่จ าเป็นต้องท าการทดลองในมนุษย์ และ/หรือ สัตว์ทดลอง จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
คนและคณะกรรมการรับผิดชอบและจัดการเกี่ยวกับการใช้สัตว์เพื่อการทดลอง 
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 - เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ระบุให้ชัดเจนว่าผู้วิจัยจะใช้เครื่องมือประเภทใด หรืออะไรบ้าง ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
ต้องการจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเครื่องมือที่จะน ามาใช้นี้อาจเป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเองหรือเป็นเครื่องมือที่มีผู้อื่นสร้างหรือ
พัฒนาไว้ก่อนแล้วก็ได้ (ในกรณีที่ใช้เครื่องมือการวิจัยอันเป็นผลงานของผู้อื่นควรอ้างอิงแหล่งที่มาและคุณภาพของเครื่องมือด้วย) 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ให้ระบุว่าผู้วิจัยมีขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร  เมื่อไร ใครเป็นผู้ด าเนินการ มีวิธีการ
ควบคุมสภาพแวดล้อม หรือตัวแปรแทรกซ้อนท่ีอาจมีผลต่อคุณภาพของข้อมูลหรือไม่อย่างไร 
 
 - การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการจัดกระท ากับข้อมูลดิบท่ีเก็บรวบรวมมาได้ เพื่อหาทางที่จะตอบปัญหา 
วัตถุประสงค์ หรือทดสอบสมมุติฐานของการวิจัย ในประเด็นนี้ให้ระบุวิธีการทางสถิติทั้งหมดที่จะน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
แต่ไม่จ าเป็นต้องอธิบายรายละเอียดของกระบวนการทางสถิตินั้น ๆ 
 
๑๐. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 เป็นการประมวลความคิดรวบยอด (Concept) แสดงแผนผัง ล าดับการท าวิจัย (Flowchart) ผลที่ได้ในแต่ละขั้นตอน
หรือแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ท่ีต้องการจะศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องโดยเขียนแสดงเป็นผังความสัมพันธ์ 
 
๑๑. สถานท่ีท าการทดลอง และ/หรือ เก็บข้อมูล 
 ให้ระบุสถานที่ที่จะท าการเก็บรวบรวบข้อมูลหรือท าการทดลองให้ชัดเจน เพื่อบันทึกไว้ส าหรับตรวจสอบความซับซ้อน 
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ และศึกษาสถานการณ์งานวิจัย 
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย 
 ให้ระบุรายการอุปกรณ์ทั้งหมดที่จ าเป็นต้องใช้ในการวิจัย โดยแยกเป็นอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้ว และอุปกรณ์ที่ต้องจัดหาเพิ่ม 
ซึ่งข้อมูลที่ระบุนี้จะช่วยให้ทราบถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการด าเนินงานโครงการวิจัยนั้น 
 
๑๒. แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ 
 ให้ผู้วิจัยแสดงตารางที่ระบุถึงรายการของงานหรือกิจกรรม  โดยระบุว่าในแต่ละขั้นของการด าเนินการวิจัยนั้นจะ
ด าเนินการในช่วงเวลาใดและใช้เวลานานเท่าไร รวมถึงผลงานที่จะต้องน าส่งสถาบันวิจัย ในแต่ละงวดให้ชัดเจน ซึ่งการวางแผน
ตารางเวลานี้ ควรกะประมาณให้สมจริง และควรค านึงถึงความเป็นไปได้ในด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย 
 
๑๓. งบประมาณ 
 ให้ระบุรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดของโครงการพร้อมทั้งแจกแจงยอดรวมของค่าใช้จ่ายแยกตาม
ประเภทหมวดเงินงบประมาณ ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ และหมวดค่าจัดท ารายงานผลการวิจัย มี
รายละเอียด ดังนี้ (ตรวจสอบหลักเกณฑ์การของงบประมาณได้ที่  www.rsu.ac.th/rri เลือก ดาวน์โหลดไฟล์ / เลือกทุนวิจัย / 
เลือก ประกาศ มรส. ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต ๒๕๖๓) 
 คณะกรรมการฯ จะพิจารณางบประมาณเป็นส่วนส าคัญ หากท่านไม่ระบุและให้รายละเอียด สถาบันวิจัยจะต้องสอบถาม
กลับไปยังท่านอีกครั้งเพื่อขอความอนุเคราะห์ท่านส่งรายละเอียดกลับมา ซึ่งค่อนข้างจะใช้เวลาในการติดต่อส่งไปและสง่กลับ ฉะนั้น
ขอให้ระบุและอิงกับเกณฑ์ในการของบประมาณ 
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 ๑๓.๑ หมวดค่าจ้าง ได้แก่ ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย และ/หรือ นักวิจัยสนาม (ไม่เกิน ๓๐% ของงบประมาณ) ระบุช่ือ-สกุล /
ระดับการศึกษา (ป.ตรี /โท/เอก)/จ านวน (คน)/จ านวน (เดือน)/อัตราจ้างต่อเดือน (บาท)  
 ๑๓.๒ หมวดค่าใช้สอย / ค่าวิจัยสนาม / ค่าทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
ระบุถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ได้แก่ ค่าวิจัยสนาม ค่าทดลองทางวิทยาศาสตร์ ค่ายานพาหนะ (ทั้งนี้ควรเป็นงานวิจัย
ที่ลง Field ชัดเจน หากเสนอขอค่าน้ ามันจ านวนโครงการละไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาทแล้ว จะไม่อนุมัติค่าเดินทางอื่นใดอีก หากผู้วิจัย
จ าเป็นกรุณาแจ้งรายละเอียดในข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างละเอียด) 
หากผู้วิจัยใช้เครื่องมือรวบรวมโดยแบบสอบถาม โปรดระบุถึงจ านวนหน้าต่อชุด และจ านวนชุด โดยให้ค่าส าเนาเอกสารไม่เกินหน้า
ละ ๕๐ สตางค ์
 ๑๓.๓ หมวดค่าวัสดุ ได้แก่ ค่าวัสดุที่ใช้ในการวิจัย 
ระบุชนิดของที่ต้องใช้ในงานวิจัย เช่นสารเคมี /วัสดุ มีจ านวนเท่าไร ราคาต่อหน่วย รวมทั้งหมด เป็นต้น 
 

Chemical grade concentration Product Number size หน่วยละ (บาท) จ านวน(หน่วย) รวม จ านวน (บาท) 

        

  
 (ส่วนครุภัณฑ์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในเงินทุนอุดหนุนการวิจัยนี้ แต่สามารถเสนอขอได้เป็น
รายกรณี ทั้งนี้โปรดช้ีแจงถึงความจ าเป็นต่องานวิจัยและแนบใบเสนอราคามากับข้อเสนอโครงการวิจัย ) วัสดุ/อุปกรณ์  
หน่วยละ (บาท) จ านวน (หน่วย) รวม จ านวน (บาท) 
 ๑๓.๔ หมวดค่าจัดท ารายงานผลการวิจัย (ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท) *** (ขอได้เต็มจ านวนและค่าจัดท ารายงานนี้จะ
ครอบคลุมถึงค่าจัดพิมพ์/จ้างพิมพ์เอกสาร เครื่องมือที่ในการวิจัย รายงานความก้าวหน้า ร่างและรายงานการวิจัย (ฉบับจริง) และ
การเข้าเล่มรายงานการวิจัย) เพื่อความสะดวกในการคิดประมาณการค่าใช้จ่าย ขอให้ถือราคาประเมินส าหรับรายการต่อไปนี้  
เป็นแนวทางประกอบ 
         ๑. ค่าจ้างท าส าเนา ไม่เกินหน้าละ ๕๐ สตางค ์
         ๒. ค่าจ้างบันทึกข้อมูล/ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท มีหลักเกณฑ์
การพิจารณาสนับสนุน ดังนี ้
             - เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ที่มีการศึกษาวิจัยโดยมีประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง ๑,๐๐๐ ตัวอย่างขึ้นไป 
             - ไม่สนับสนุนในโครงการที่ได้จ้างผู้ช่วยวิจัยแล้ว 
             - ไม่สนับสนุนโครงการที่หัวหน้าโครงการเป็นนักวิจัยใหม่ เนื่องจากต้องการให้นักวิจัยได้มีการพัฒนาตนเอง 
 
๑๔. ระยะเวลาที่ท าการวิจัย  
 ให้ระบุระยะเวลารวมตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ ว่าจะใช้ระยะเวลาด าเนินการกี่ปีกี่เดือน ซึ่งไม่ควรเกินระยะเวลา 
๑๒ เดือน หากมากเกินกว่าที่ก าหนด คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป 
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๑๕. เอกสารอ้างอิง  
 ให้ระบุรายการหนังสือและเอกสารอ้างอิงทุกเล่มที่น ามาอ้างถึงในโครงการวิจัยนี้โดยใช้รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม
ตามที่ก าหนด ส าหรับหนังสือหรือเอกสารอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้น ามาอ้างอิง ไม่ควรจะระบุมาเพราะจะท าให้เอกสารอ้างอิงยาวเกินความ
จ าเป็น 
 
๑๖. การขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก  
 ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งสถาบันวิจัย มิได้มีข้อห้ามใดๆ เกี่ยวกับการส่งโครงการไปยังแหล่ง
ทุนหลาย ๆ แห่งในเวลาเดียวกัน แต่ขอให้ผู้วิจัยรายงานให้ทราบตามความเป็นจริงและอธิบายความเกี่ยวเนื่องกัน 
- ความสนับสนุนของหน่วยงานต้นสังกัด  
 ให้ระบุว่าหน่วยงานของท่านจะร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นเงินหรือเป็นค่าอ านวยความสะดวกอะไรบ้าง มูลค่าเท่าไร โดย
ให้แนบเอกสารรับรองจากผู้มีสิทธ์ิอนุมัติมาด้วย 
- ลายมือช่ือผู้วิจัย ให้หัวหน้าโครงการวิจัยลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 
๑๗. นักวิจัยเสนอฝ่าย หัวหน้าภาค/หัวหน้าหลักสูตรและคณบดี ตามล าดับ พร้อมท้ังให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้ใช้อุปกรณ์และ
สถานท่ีในการด าเนินการวิจัยได้ 
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เรียน ผู้ขอรับทุนอุดหนนุการวิจัย รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
ท่านสามารถส่งข้อเสนอฯ มายังสถาบันวิจัย ได้ตั้งแต่ วันที่ 1-30 กันยายน 2564  
 
เอกสารที่ผู้ขอรับทุนจักต้องน าส่งให้ครบถ้วน ดังนี ้
ที่ รายการ ฉบับจริง ส าเนา รวมส่ง 
1 บันทึกข้อความน าส่งข้อเสนอโครงการวิจัย  

*ลงนาม โดยผู้ขอรับทุน และ ต้นสังกัด 
1 - 1 ฉบับ 

2 มรส. 80: ข้อเสนอโครงการวิจัย 
*ลงนาม โดยผู้ขอรับทุน และ ต้นสังกัด 

1 1 2 ฉบับ 

3 ไฟล์ WORD (.docx) และ PDF (.pdf) 
มรส. 80: ข้อเสนอโครงการวิจัย  
*(ไม่ต้องลงนาม) 

- - 
ส่งผ่านอีเมล 
rsurri@rsu.ac.th 

 
*กรุณาส่งเอกสารดังกล่าวในรูปแบบฉบับจริงและแบบไฟล์ 

(ทั้ง .docx และ .pdf กรุณาส่งมาที่อีเมลสถาบันวจัิย rsurri@rsu.ac.th)* 
 
*ท่านสามารถใช้ ฟอนต์ Angsana New หรือ TH SarabunPSK ในการพิมพ์ได้* 
 
เรียนมาเพื่อโปรดด าเนินการส่งเอกสารให้ครบถ้วน 
 
ด้วยความเคารพ  
ประสานงาน สถาบันวิจัย โทร. 5691 
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๒๙ 

 
 
 
 
 

คณะ / วิทยาลัย                                                                     โทร.    
ที่ (เลขส่ง ขอได้จากคณะต้นสังกัด)                              วันที ่  
เรื่อง   ขอน าส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย รอบท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย, มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ต า ม ป ร ะ ก า ศ ท่ี อ้ า ง ถึ ง  ส ถ า บั น วิ จั ย เ ปิ ด รั บ ข้ อ เ ส น อ โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย เ พื่ อ ข อ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น ทุ น อุ ด ห นุ น ก า ร วิ จั ย  
ปีการศึกษา 2564 รอบท่ี 2 เดือน กันยายน 2564  
ในการน้ี ข้าพเจ้า ..........................................................................ต าแหน่ง.............................................................................. 
สังกัด ............................................................................ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย มีประสงค์จะขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย
เรื่อง .................................................................................................................................................................................................  
งบประมาณ จ านวน ........................................ บาท งานวิจัยประเภท ................................................................ 
 ท้ังนี้ได้จัดส่งเอกสารประกอบการเสนอขอรับทุนวิจัยมาพร้อมกันน้ี  
   มรส. 80 ข้อเสนอโครงการวิจัย จ านวน 2 ฉบับ  (ได้แก่ ฉบับจริง 1 และ ส าเนา 1 ฉบับ) 
   ข้าพเจ้าได้ส่งไฟล์ .docx ข้อเสนอโครงการวิจัย มายังอีเมล rsurri@rsu.ac.th แล้ว จ านวน 1 ไฟล์แนบ 
  ส าเนาการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือร่างบทความวิจัยเตรียมเผยแพร่ท่ีเคยได้รับทุนจากสถาบันวิจัย (กรณีนี้ท่านต้องเป็นนักวิจัย
ประสบการณ์ ผู้เคยขอทุนผ่านสถาบันวิจัยแล้ว) 
   ส่งไฟล์ .docx ข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านอีเมล rsurri@rsu.ac.th จ านวน 1 ไฟล์แนบ 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงในทุกด้าน (กรณีส่งเอกสารไม่ครบ ข้าพเจ้ายินดีส่งเอกสารเพิ่มเติมให้สถาบันวิจัย
อีกครั้งหน่ึง)  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จักขอบคุณยิ่ง  
       ขอแสดงความนับถือ 

                                ……………………………………………………………………….……………………… 

                                (  ....................................................................................)  
                หัวหน้าโครงการวิจัย 

 
 
 

 
  
 
 
 
 

 

บันทึกข้อความ 

ช่องนี้ เฉพาะสถาบันวจิัย 

1. รับเอกสารข้างตน้ไว้แล้ว เมือ่วนัที่........../........../.......... 

2. สวจ. ที่ 6500/............... โครงการวจิัยที ่........./ ปี 2564  

3. ประเภทนกัวิจัย O หน้าใหม ่O ประสบการณ ์

4. O ผ่านการทดลองงาน O ยังไม่ผ่านการทดลองงาน  

ครบก าหนดเมือ่........................................................... 

5. เอกสาร O  มรส.80 2 ฉบับ  O  ไฟล์มรส. 80  O  หนังสือน าส่ง 

*กรณี นกัวิจัยประสบการณ ์  O  ส าเนาการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 1 ฉบับ หรือ 
O  (ร่าง)บทความวิจัยทีจ่ักเตรียมเผยแพร ่1 ฉบับ (เรื่องก่อนที่ไดร้ับทนุจาก
สถาบันวิจัยแลว้) 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบนัวิจยั 

 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

 

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

 

           (.....................................................................................) 

จัดพิมพ์บันทึกข้อความและprintให้อยู่ภายใน 1 หน้า

ค่ะ 



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๔) 
๓๐ 

มรส. 80 สถาบันวิจัย (รอบ 2 ประจ าปีการศึกษา 2564) 

     ต้นฉบับ   ปรับแก้ตามผู้ประเมิน  ปรับแก้ตามมติ รหัสทุนท่ี ............/2564 

 

ข้อเสนอโครงการวิจัย  
เพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต รอบ 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

ชื่อโครงการ 

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

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

 

ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย……………………………………………………..………………… 

 

รหัสบุคลากร ………………………………………………..………………….……………… 

 

สังกัด ………………………………………………………..………………….……………… 

 

ประเภทนักวิจัย  หน้าใหม่ (ไม่เคยได้รับทุนจากสถาบันวิจัย)   ประสบการณ์ (เคยได้รับทุนจากสถาบันวิจัย) 
       
ประเภทของงานวิจัย   ความรู้พื้นฐาน    วิจัยและพัฒนา    วิจัยประยุกต์   นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ 
 

แนวทางการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของโครงการวิจัย ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ 
  ด้านนโยบาย    ด้านสาธารณะ    ด้านชุมชนและพื้นท่ี    ด้านพาณิชย์   ด้านผู้ประกอบการ    ด้านวิชาการ 

โดยใครและมีการน าไปใช้อย่างไร 
ระบุ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 

สาขาวิชาในการวิจัย 

  วิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 
  สาธารณสุขและสุขภาวะ 
   เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมและอนาคต  
   นวัตกรรมหุ่นยนต์และการสร้างสรรค์ทางดิจิทัล 
   เทคโนโลยีด้านการเกษตร 
   การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
   การพัฒนาเศรษฐกิจ  
   การพัฒนาด้านบริหารการจัดการ   
   งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน   
  อื่น ๆ (ระบุ) ............................................... 
 
 



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๔) 
๓๑ 

ท่านได้ยื่นขอทุนวิจัยเรื่องนี้หรือใกล้เคียงจากแหล่งทุนภายนอก เช่น วช. สกสว. หรือไม่ 
 ไม่ยื่น   
 ยื่นขอทุนไปท่ี......................................... ชื่อเรื่อง .................................  
 

เง่ือนไขการรับทุน (โปรดรับรองทุกเง่ือนไขต่อไปนี้)  
  ท่านรับทราบเงื่อนไขการตีพิมพ์หลังการรับทุน โดยเงินทุนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาท ต้องตีพิมพ์ด้วยค่าน้ าหนักของสิ่งพิมพ์ต้อง
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.4 และเงินทุนมากกว่า 100,000 บาท ค่าน้ าหนักของสิ่งพิมพ์ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.6 
  หลังจากงานวิจัยเสร็จสิ้น ขอให้ท่านจัดท าคลิปวิดีโอเพื่อเผยแพร่งานวิจัยของท่าน ความยาวโดยประมาณ 3 – 5 นาที  
  ท่านได้อ่านและท าความเข้าใจเอกสาร “จรรยาวิชาชีพวิจัย และแนวทางปฏิบัติ” และ “ประกาศ มรส. ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัยรังสิต 2563”  
 ท่านยืนยันว่าท่านเขียนโครงการ และทบทวนวรรณกรรมโดยไม่มีการลอกเลียนผลงานผู้อื่น และกรณีอ้างอิงผลงานผู้อื่นได้มีการแสดง
การอ้างอิงในเน้ือความมาแล้วด้วย  
 

ส่วนที่ 1: ข้อมูลหัวหน้าโครงการวิจัย 
 

ข้อมูลหัวหน้าโครงการวิจัย 

ช่ือ-สกุล ภาษาไทย   

ช่ือ-สกุล ภาษาอังกฤษ  

รหัสบุคลากร มรส.  

ค าน าหน้า  นาย     นาง     นางสาว  

ต าแหน่งทางวิชาการ  ศ.  ศ.ดร.  รศ.  รศ.ดร.  ผศ.  ผศ.ดร.  อาจารย์ ดร.  อาจารย์ 
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ............................................... 

ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ า (ปฏิบัติงานเต็มเวลา)  ผู้ช่วยอาจารย์  
 ครูปฏิบัติการ  นักวิจัย  เจ้าหน้าท่ี  

วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก   ปริญญาโท   ปริญญาตรี 
สถานะการท างาน  อยู่ระหว่างการทดลองงาน ครบก าหนดเมื่อ ว/ด/ป ระบุ ............................................... 

 ผ่านการทดลองงานแล้วและได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์หรือบุคลากรประจ าท่ีท างานประเภท
เต็มเวลา 

(หมายเหต:ุ ผู้ท่ีพักงานเพื่อศึกษาต่อจะไม่สามารถยื่นขอทุนได้) 
สังกัด (คณะ/วิทยาลัย)  

โทรศัพท์ (ท่ีท างาน)  โทรสาร (ที่ท างาน)  

เบอร์มือถือที่ติดต่อได้สะดวก (โปรดระบุ) 
อีเมล  (เป็นอีเมลท่ีใช้ประสานงาน กรุณาให้อีเมลท่ีท่านใช้ประจ าเพ่ือการติดต่อท่ีรวดเร็ว)  
ท่ีอยู่ปัจจุบัน  
เวลาท าวิจัยสัปดาห์ละ (ชม.)  
มีสัดส่วนการท างานวิจัย ร้อยละ (หัวหน้าโครงการวิจัยต้องมีสัดส่วนการท างานมากกว่า 50%)  

***ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ หากกรอกข้อมูลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์*** 



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๔) 
๓๒ 

ประวัติการศึกษา   
วุฒิการศึกษา สาขา คณะ สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

     
     
     

สาขาวิชาที่นักวิจัยเชี่ยวชาญ (โปรดระบุ) 
1.  2.  
3. 4. 

 

การเรียนการสอน : รายวิชาที่เกี่ยวข้องในการท างานวิจัย (โปรดระบุอย่างน้อย 1 รายวิชา)  
รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 

    
    

 

ท่านเคยมีโครงการวิจัยซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยรังสิตหรือไม่ 
โปรดระบ ุ   ไม่มี   มี  หาก มี ท่านได้รับทุนจาก   สถาบันวิจัย   ส านักงานวางแผน 

 ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน  
สถานะ    อยู่ระหว่างด าเนินการ    เสร็จสิ้น    เสร็จสิ้นและมีการเผยแพร่แล้ว 

ชื่อโครงการ ปีท่ีได้รับทุน สถานะในทุนวิจัยเดิม การตีพิมพ์ผลงานวิจัย 

  

 นักวิจัยหลัก 
 นักวิจัยร่วม 

 Full Paper  
 Poster 
 อยู่ระหว่างเตรียมตีพิมพ์ 
 อื่น ๆ (ระบุ) ...................... 

++กรณีตีพิมพ์แล้ว หรือ เตรียมท่ีจะตีพิมพ์ กรุณาส าเนาบทความวิจัย หรือ (ร่าง) บทความวิจัยของท่าน 
เฉพาะท่ีขอทุนจากสถาบันวิจัยเท่าน้ัน จ านวน 1 ฉบับ ส่งมาพร้อมข้อเสนอโครงการวิจัยท่ีเสนอขอรับทุนใหม่ ++ 

 

ข้อมูลผู้ร่วมวิจัย (ถ้ามี และหากมีมากกว่า 1 ท่าน สามารถเพิ่มตารางได้)         
ช่ือ-สกุล ภาษาไทย  

ช่ือ-สกุล ภาษาอังกฤษ  

รหัสบุคลากร  

ค าน าหน้า  นาย  นาง  นางสาว 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ศ.  ศ.ดร.  รศ.  รศ.ดร.  ผศ.  ผศ.ดร.  อาจารย์ ดร.  อาจารย์ 
ต าแหน่งในมหาวิทยาลัย  อาจารย์ประจ า  ผู้ช่วยอาจารย์  เจ้าหน้าท่ี  ผู้ช่วยอาจารย์  

 ครูปฏิบัติการ  นักวิจัย  เจ้าหน้าท่ี  นักศึกษา  อื่นๆ โปรดระบุ … 

วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก  ปริญญาโท  ปริญญาตรี 
สถานะการท างาน  อยู่ระหว่างการทดลองงาน ครบก าหนดเมื่อ ว/ด/ป ระบุ ............................................... 

 ผ่านการทดลองงานแล้วและได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์หรือบุคลากรประจ าท่ีท างานประเภท
เต็มเวลา 



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๔) 
๓๓ 

(หมายเหต:ุ ผู้ท่ีพักงานเพื่อศึกษาต่อจะไม่สามารถยื่นขอทุนได้) 
สังกัด (คณะ/วิทยาลัย/สาขา)  
โทรศัพท์ (ท่ีท างาน)  โทรสาร (ที่ท างาน)  

เบอร์มือถือที่ติดต่อได้สะดวก (โปรดระบุ) 
อีเมล  (เป็นอีเมลท่ีใช้ประสานงาน กรุณาให้อีเมลท่ีท่านใช้ประจ าเพ่ือการติดต่อท่ีรวดเร็ว)  
ท่ีอยู่เพื่อประสานงาน  

เวลาท าวิจัยสัปดาห์ละ (ชม.)  
มีสัดส่วนการท างานวิจัย ร้อยละ  

ข้อมูลผู้ช่วยวิจัย (ถ้ามี และหากมีมากกว่า 1 ท่าน สามารถเพิ่มตารางได้)         
ช่ือ-สกุล ภาษาไทย  

ช่ือ-สกุล ภาษาอังกฤษ  

รหัสบุคลากร  

ค าน าหน้า  นาย  นาง  นางสาว 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ศ.  ศ.ดร.  รศ.  รศ.ดร.  ผศ.  ผศ.ดร.  อาจารย์ ดร.  อาจารย์ 
ต าแหน่งในมหาวิทยาลัย  อาจารย์ประจ า  ผู้ช่วยอาจารย์  เจ้าหน้าท่ี  ผู้ช่วยอาจารย์  

 ครูปฏิบัติการ  นักวิจัย  เจ้าหน้าท่ี  นักศึกษา  อื่นๆ โปรดระบุ … 

วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก  ปริญญาโท  ปริญญาตรี 
สถานะการท างาน  อยู่ระหว่างการทดลองงาน ครบก าหนดเมื่อ ว/ด/ป ระบุ ............................................... 

 ผ่านการทดลองงานแล้วและได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์หรือบุคลากรประจ าท่ีท างาน
ประเภทเต็มเวลา 

(หมายเหต:ุ ผู้ท่ีพักงานเพื่อศึกษาต่อจะไม่สามารถยื่นขอทุนได้) 
สังกัด (คณะ/วิทยาลัย/สาขา)  
โทรศัพท์ (ท่ีท างาน)  โทรสาร (ที่ท างาน)  

เบอร์มือถือที่ติดต่อได้สะดวก (โปรดระบุ) 
อีเมล  (เป็นอีเมลท่ีใช้ประสานงาน กรุณาให้อีเมลท่ีท่านใช้ประจ าเพ่ือการติดต่อท่ีรวดเร็ว)  
ท่ีอยู่เพื่อประสานงาน  

เวลาท าวิจัยสัปดาห์ละ (ชม.)  
มีสัดส่วนการท างานวิจัย ร้อยละ  

ที่ปรึกษาโครงการ  (ไม่มีค่าตอบแทน)    
ช่ือ-สกุล ภาษาไทย  

ช่ือ-สกุล ภาษาอังกฤษ  

รหัสบุคลากร  

ค าน าหน้า  นาย  นาง  นางสาว 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ศ.  ศ.ดร.  รศ.  รศ.ดร.  ผศ.  ผศ.ดร.  อาจารย์ ดร.  อาจารย์ 
ต าแหน่งในมหาวิทยาลัย  อาจารย์ประจ า  ผู้ช่วยอาจารย์  เจ้าหน้าท่ี  ผู้ช่วยอาจารย์  

 ครูปฏิบัติการ  นักวิจัย  เจ้าหน้าท่ี  นักศึกษา  อื่นๆ โปรดระบุ … 

วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก  ปริญญาโท  ปริญญาตรี 



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๔) 
๓๔ 

สถานะการท างาน  อยู่ระหว่างการทดลองงาน ครบก าหนดเมื่อ ว/ด/ป ระบุ ............................................... 
 ผ่านการทดลองงานแล้วและได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์หรือบุคลากรประจ าท่ีท างานประเภท
เต็มเวลา 

(หมายเหต:ุ ผู้ท่ีพักงานเพื่อศึกษาต่อจะไม่สามารถยื่นขอทุนได้) 
สังกัด (คณะ/วิทยาลัย/สาขา)  
โทรศัพท์ (ท่ีท างาน)  โทรสาร (ที่ท างาน)  

เบอร์มือถือที่ติดต่อได้สะดวก (โปรดระบุ) 
อีเมล  (เป็นอีเมลท่ีใช้ประสานงาน กรุณาให้อีเมลท่ีท่านใช้ประจ าเพ่ือการติดต่อท่ีรวดเร็ว)  
ท่ีอยู่เพื่อประสานงาน  

เวลาท าวิจัยสัปดาห์ละ (ชม.)  
มีสัดส่วนการท างานวิจัย ร้อยละ  

ส่วนที่ 2: การพิจารณาด้านจริยธรรม 
 

ข้อพิจารณาเชิงจริยธรรมในการวิจัย 

หากการวิจัยเกี่ยวข้องกับมนุษย์ สัตว์ และความปลอดภัยทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการจะต้องชี้แจงการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการของ
ผู้เข้าร่วม และจะต้องได้รับการรับรองใบรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยก่อนท่ีจะเริ่มโครงการ 

  ข้อเสนอโครงการวิจัยของท่านไม่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ สัตว์ และความปลอดภัยทางชีวภาพ 
   ข้อเสนอโครงการวิจัยของคุณได้รับการรับรองโดยคณะกรรมจริยธรรมการวิจัย (กรุณาแนบส าเนาเอกสาร) 
   งานวิจัยของคุณอยู่ในขั้นตอนการขอใบรับรองจริยธรรม 
   จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย  มหาวิทยาลัยรังสิต 
  จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ท่ี....................................................................................(โปรดระบุ ) 
หมายเหตุ: การติดต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย   
เจ้าหน้าท่ีคณะกรรมการจริยธรรมในคน:  คุณวุฒิศักดิ์ โทร. 5728 

เจ้าหน้าท่ี คณะกรรมการจริยธรรมในสัตว์:  คุณอลิสา โทร. 5690 

เจ้าหน้าท่ี การรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ: คุณกนกรัตน์ โทร. 5687 

 

ส่วนที่ 3: รายละเอียดงานวิจัย 
 

A: รายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย  
กรุณาเขียนรายละเอียดของงานวิจัยแบ่งตามหมวดหมู่ด้านล่าง; 
1.     ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย (แสดงให้เห็นถึงความส าคัญท่ีจ าเป็นต้องท าการวิจัยเรื่องนี้) ................................... 
 
2.     ค าถามวิจัย (ค าถามวิจัยเป็นการก าหนดประเด็นข้อสงสัยท่ีต้องการค้นหาค าตอบโดยมักเขียนอยู่ในรูปประโยคท่ีเป็นค าถาม ท่ีมีความ
เฉพาะเจาะจง สามารถสังเกต ส ารวจและศึกษาวิจัยได้) ........................................................ 
 
3.     วัตถุประสงค์การวิจัย (ระบุวัตถุประสงค์การวิจัยอย่างชัดเจนและเรียงตามล าดับความส าคัญเป็นข้อ ๆ แต่ละวัตถุประสงค์ต้องสามารถ
ท่ีจะหาค าตอบได้ด้วยระเบียบวิธีวิจัย) ........................................................ 



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๔) 
๓๕ 

4.     ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึง การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
(แสดงความคาดหมายศักยภาพและวิธีการหรือแนวทางที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ  พร้อมระบุกลุ่มเป้าหมายท่ี
จะได้รับประโยชน์และผลกระทบจากผลงานวิจัยท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน) .................. 
 
5.     การทบทวนวรรณกรรม / สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง (ระบุเน้ือหาโดยละเอียดของเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมข้อมูลสถิติและเหตุผลท่ีเป็นไป
ได้จากทฤษฎี/สมมติฐานในสาขาวิชาการท่ีเกี่ยวข้องโดยบรรยายให้เชื่อมโยงกับประเด็นท่ีจะท าการวิจัย) .................. 
 
6.     กรอบแนวคิดการวิจัย (เป็นการประมวลความคิดรวบยอด (Concept) จากการทบทวนองค์ความรู้ ทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
รวมท้ังประสบการณ์และแนวความคิดของผู้วิจัย มาสร้างเป็นแบบจ าลอง เพื่อให้แนวทางการวิจัย อาจเป็นการบรรยาย หรือ เป็น
แผนภาพ) .................. 
 
7.     ระเบียบวิธีวิจัย (อธิบายขั้นตอนวิธีการท าการวิจัย อาทิ การเก็บข้อมูลการก าหนดพื้นท่ี ประชากรตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง ขั้นตอน
และวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูลฯลฯ) .................. 
 1) การออกแบบวิจัย โปรดอธิบาย  .................. 
 2) ประชากร (Population: N) ?  และ กลุ่มตัวอย่าง (Sample: n) ? 
 3) การสร้างและทดสอบเครื่องมือ โปรดอธิบาย ... 
 4) การเก็บรวบรวมข้อมูล โปรดอธิบาย ... 
 5) การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติพรรณนา หรือ สถิติอนุมาน? โปรดอธิบาย ... 
 6) มีการลงพื้นท่ีวิจัยภาคสนาม? หรือ มีการด าเนินการวิจัยในห้องทดลอง?  โปรดระบุให้ชัดเจน... 
 
8.     ขอบเขตของการวิจัย (ระบุขอบเขตของการวิจัยในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพท่ีเชื่อมโยงกับปัญหาท่ีท าการวิจัย) ... 
 
9.     สถานที่ท าการทดลอง และ/หรือ เก็บข้อมูล (ระบุสถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีท าการวิจัย/เก็บข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจนเพื่อประโยชน์ใน
การเสนอของบประมาณ) ... 
 
10.    ระยะเวลาท่ีท าวิจัย (ไม่ควรเกิน 12 เดือน) 
 
11.     เอกสารอ้างอิง สถาบันวิจัยขอให้ผู้วิจัยรูปแบบการอ้างอิงการเขียนรายการเอกสารอ้างอิงตามระบบ นาม-ปี หรือ APA; American 
Psychological Association รวมถึงการอ้างอิงแบบแทรกในเน้ือหาด้วย (Citation) 
 
12.     อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย  1) อุปกรณ์ท่ีมีอยู่แล้ว ...   2) อุปกรณ์ท่ีต้องจัดหาเพิ่ม ... 
 
 
 
 
 
 
 



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๔) 
๓๖ 

13.    แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ 

กิจกรรม และ ผลงานที่คาดว่าจะส าเร็จ 
งวดที่ 1 

(เดือนท่ี 1-3) 
งวดที่ 2 

(เดือนท่ี 4-6) 
งวดที่ 3 

(เดือนท่ี 7-9) 
งวดที่ 4 

(เดือนท่ี 10-12) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ...      

2. ...      

3. ...      

4. ...      

 

 
14.    งบประมาณ 
 สามารถตรวจสอบหลักเกณฑ์การของงบประมาณได้ท่ี URL: http://rri.rsu.ac.th/ ประกาศ มรส. ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2563  
 คณะกรรมการฯ จะพิจารณางบประมาณเป็นส่วนส าคัญ หากท่านไม่ระบุและให้รายละเอียด สถาบันวิจัยจะต้องสอบถามกลับไป
ยังท่านอีกครั้งเพื่อขอความอนุเคราะห์ท่านส่งรายละเอียดกลับมา ซ่ึงค่อนข้างจะใช้เวลาในการติดต่อส่งไปและส่งกลับ ฉะน้ันขอให้ระบุและอิง
กับเกณฑ์ในการของบประมาณ  
 

***สถาบันวิจัย ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณางบประมาณในกรณีนักวิจัยไม่แสดงรายละเอียดของงบประมาณ 

ในตารางแจกแจงรายละเอียดงบประมาณตามงวด (หน้าถัดไป)  
และสถาบันวิจัย มิได้มีการสนับสนุนค่าตอบแทนนักวิจัยและท่ีปรึกษาโครงการ*** 

  



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๔) 
๓๗ 

B: ตารางแจกแจงรายละเอียดงบประมาณตามงวดที่เสนอขอ (ฟอร์ม มรส. 87) 
 

งวดที่                      
 

รายการเบิก 

งวดที่ 1 
(ไม่เกิน40%ของ

งบประมาณ
ทั้งหมด) 

งวดที่ 2 งวดที่ 3 งวดที่ 4  
(เบิกได้หลังจาก

ที่ส่งเล่มร่าง
รายงาน) 

รวม  
(แต่ละหมวด) 

หมวด 1. ค่าจ้าง   
...      

 หมวด 1. รวม  
= 

หมวด 2.  
ค่าใช้สอย/วิจัยสนาม/ค่า
ทดลองวิทยาศาสตร์ 

 

...      
 หมวด 2. รวม   

=  
หมวด 3. ค่าวัสดุ  
...      

 หมวด 3. รวม   
=  

หมวด 4. ค่าจัดท ารายงาน  
...      

 หมวด 4. รวม   
=  

 
รวม  (เบิกแต่ละงวด) → 

งวด 1 รวม   
= 

งวด 2 รวม   
= 

งวด 3 รวม   
= 

งวด 4 รวม   
= 

รวมทั้งสิ้น  
………………… 

 
 

สุดท้ายน้ี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  และยอมรับว่าผลการตัดสินของสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ถือ
เป็นข้อยุติ 

     

 ลงชื่อ ___________________________________ 

                   (                                ) 
                                                                             หัวหน้าโครงการวิจัย 
        วันท่ี ____________________________________ 

  



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๔) 
๓๘ 

ความเห็นของหัวหน้าภาควิชา/ สาขาวิชา / หัวหน้าหน่วยงาน 

 

      

ลงชื่อ ___________________________________ 

                   (                                ) 
                                                                             หัวหน้าภาควิชา/ สาขาวิชา 

         วันท่ี ___________________________________ 

 
ความเห็นของคณบดี/ ผู้อ านวยการ 

 
     

ลงชื่อ ___________________________________ 

                   (                                ) 
                                                                                 คณบดีคณะ/วิทยาลัย 

         วันท่ี ___________________________________ 
 
        

*** สิ่งส าคัญ ***  

• การส่งข้อเสนอโครงการ ประกอบด้วย มรส. ๘๐ จ านวน ๒ ชุด + อีเมลไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัย (.doc) พร้อมบันทึก
ข้อความน าส่ง   

• การรายงานความก้าวหน้า ประกอบด้วย มรส. ๘๔ พร้อมบันทึกข้อความน าส่ง 

• การเตรียมเบิกจ่ายเงินแต่ละงวด ประกอบด้วย มรส. ๘๒-๑ + ใบยืมเงินทดรองจ่าย (ใบสเีขียวขอไดจ้ากท่ีคณะ) + 
ใบเสร็จรับเงินงวดก่อนหน้า (น าสง่ที่สถาบันวิจัยก่อนน าส่งท่ีแผนกการเงิน) 

• การท าบันทึกข้อความขอเลื่อนสง่ หรือขยายระยะเวลา มีรายละเอียดดังนี้ การขอเลื่อนส่งหากเลยก าหนดตามที่แจ้งไว้
ใน TOR ผู้วิจัยสามารถท าบันทึกข้อความแจ้งมายังสถาบันวิจยั และโปรดระบรุายละเอียด และประมาณการระยะเวลา
ในการส่งผลงานอีกครั้ง หรือ มีเหตุที่เกี่ยวข้องกับทุนวิจัยก็สามารถแจ้งมาไดโ้ดยจดัท าบันทึกข้อความเช่นกัน 

• การส่งร่างรายงานการวิจัย ประกอบด้วย ร่างรายงานการวิจัย ๑ เล่ม + CD ๑ แผ่น หรือส่งไฟล์รา่งรายงานวิจัยผ่าน 
rsurri@rsu.ac.th พร้อมบันทึกข้อความน าส่ง 

• การส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย รายงานการวิจยั ๑ เล่ม + CD ๒ แผ่น หรือส่งไฟลร์ายงานวิจัยผ่าน 
rsurri@rsu.ac.th พร้อมบันทึกข้อความน าส่ง 

• ติดต่อ สถาบันวิจัย เรื่องทุนวิจัยภายใน โทร. ๕๖๙๑  



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๔) 
๓๙ 

 
 

สถานที่ติดต่อ 

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลยัรังสิต 

ห้อง ๕๐๕ ชั้น ๕ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต  

เมืองเอก ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐-๒๗๙๑-๕๖๘๖-๙๒  

เบอร์ภายใน ๕๖๘๖-๙๒  

อีเมล์ rsurri@rsu.ac.th 


