
RSU. 80 Proposal for research grant, the academic year 2021 / June 2021 UPDATED 

Dear Applicant for RSU grant (Round 1/Academic year 2021) 
(For summitting now - 30th June 2021) 
Submission method:   
  
1) Original copy of lists of required documents 
2) Sending the electronic files of RSU. 80 Proposal (without any signed) 
    (both .doc and .pdf) to Research Institute via email rsurri@rsu.ac.th 
 
Lists of required documents 
No. Lists Original Copy Total 
1 Memorandum of submitting a 

proposal 
*Signed by the applicant and the 
original affiliation 

1 - 1 original 

2 RSU.80 Proposal 
*Signed by the applicant and the 
original affiliation 

1 1 1 original +  
1 copy 

3 1 of Microsoft Word (.doc) file and  
1 of Adobe Acrobat PDF (.pdf) file 
of RSU.80 Proposal  
(without any signed) 
*Requested font:  
Time New Roman  
or  
TH SarabunPSK  

- - 

1 CD or 
Sending  
via email 

rsurri@rsu.ac.th 

 
Please completely submit all documents. 
 
Yours sincerely, 
 
Research Institute of Rangsit University  
Contract: 02-791-5691 
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Affiliation:      Telephone:     
Reference No:    Date:                             
Issue: Submission for a research grant (round 1, Academic Year 2021) 

 
Dear  Director of Research Institute, Rangsit University 

  
I am   position   Department   Faculty 

   
As a principal investigator, I would like to submit a research proposal for granting with the title 

of             
             

  
Request Budget:     baht  
Type of Research:       
To complete the grant request, the additional documents are included.  

 2 proposals (1 original / 1 copy) 
 the electronic files of the research proposal (.docx) have sent via email 
rsurri@rsu.ac.th  
 a copy of the published (or drafted) article for the previous grant (This item is just for 
the experienced researcher who received the previous granted from the research Institute) 

I certify that the above information is all correct and true in every aspect. Hereby, I will support 
the additional documents required in case of incomplete information. Moreover,  

Thank you for your consideration. 
 

Sincerely yours, 
 
 

(   ) 
           The Principle Investigator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MEMORANDUM 

Dear Director of Research institute  
......................................................................... 
......................................................................... 

(Signed) ................................................ 
(.............................................................) 
Position: Rector/Dean of College/Faculty) 
 
Date............../.................../................. 

DONE IN 1 PAGE ONLY 

STAFF ONLY 
1. Received date ........../........../......... 
2. Reference No. 6500/............... Grant no.: ........./year: 2021  
3. Type of researcher   New   experienced 
4.  Staff  under Probation for………………….months 
5. Documents  2 copies of RSU.80 /  Electronic file RSU.80   
 Memorandum  
(Publication for previous grant from the Research Institute) 
     1 copy of published Article   
     1 draft manuscript  
6.  Budget Offer ……….…..  Type....................... 
 
 Incomplete, request for additional documents................ 

mailto:rsurri@rsu.ac.th
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RSU. 80 The Research Institute (Round 1, the academic year 2021) 
 Original  Revised following by the reviewer  Revised following by the Board's resolution 

Grant no.: ........./2021 
 

Proposal for a research grant (round 1, Academic Year 2021) 
  

Research title:   ……………………………………………………..……………………………… 
Name of Principal Investigator ……………………….……………………………………………… 
RSU Personnel ID ………………………………………………………..…………………. 
Department/Faculty  
………………………………………………………………..……………….……………………… 
 
Types of researcher:  Inexperienced (First-time applicant)  

 Experienced (Applicant who granted by the Research Institute) 
 
Types of research:  Basic knowledge  Research and development  

 Applied research  Innovation / Inventions  Creative work 
 
Research Application : 
 Applied Policy Research     Public Application    Commune and Area   
 Commercialization      Entrepreneurship     Academic field 
Detail for the utilization …………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………. 
Expected publication output (Note: If the grant is more than 100,000 Bahts, the weight point 
fraction of the publication must ≥0.4)  

1)  Proceeding   
2)  Full paper in a journal  2.1) Domestic        2.2) Abroad 
  

Expected output (Another aspect)…………………………………………………………………  

Expected outcome…………………………………………………………………  

 With this research, I agree to follow the Research Policy of Rangsit university 
including ethical approach.  

 I have read and clearly understood  
 (1) Research Ethics and Guidelines   
 (2) Handbook for the researcher  
 I confirm that this proposal is the original with no plagiarism. 
 I never duplicate this proposal for another grant.  
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PART I: Investigator information 
 
Principle investigator Information  
Name – Surname (Thai)  
Name – Surname (English)  
RSU Personnel ID  
Title    Mr.    Mrs.    Miss    Ms. 
Academic Position   Prof.     Assoc. Prof.     Asst. Prof.     Dr.  

  Other (Please specify)……. 
Position   Full-time lecturer    Assistant Lecturer   

  Researcher    Staff    Other …. 
Education   Ph. D.        Master     Bachelor 
Status   Under probation from DD/MM/YYYY specify…… 

  Full-time staff/lecturer  
(Note: Grant will not be applied for the study leave staff) 

Affililation 
(Faculty/College/Department) 

 

Tel. (Office)  Fax (Office)  
Mobile  (Regular mobile number must be input) 
Email  (All regular emails can be input) 
Current address  
Research time per week (hrs.)  
Percentage of workloads for 
this project 

Principal Investigator must be more than 50 % 

***Reserves the right to decline the grant if this section is not completed. *** 
 
Educational background 

Qualification Program Faculty Institute Graduation year 

     
     
     

 
Research field of Interest  (please specify) 
1. 3. 
2. 4. 

  
Courses subject implicated to this research proposal (At least one subject is required)  

Subject Code Subject name Subject Code Subject name 
1.  3.  
2.  4.  
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Declaration of past research fund. 
RSU grant   Never be granted by RSU 

  Yes, I was granted by  
   Research Institute  
   Instructional Support and Development Center 

  Office of Planning 
 

Grant Status    Pending 
   Complete the final report  
   Complete the final report and published  (copy of the published is attached) 

 

Project title 
Grant 

duration 
(year) 

Percentage of workload  
On the project (%). Publication  

    Full Paper +++ 
 Under publication process++ 
 No publication+ 

+++ Please attach a copy of the published paper 
++    Please clarify the current status  
+      The publication was made mandatory 
 
Co-investigators (If any): Table Duplication can be made for more co-investigators 
 
Name – Surname (Thai)  
Name – Surname (English)  
RSU Personnel ID   
Title    Mr.    Mrs.    Miss    Ms. 
Academic Position   Prof.     Assoc. Prof.     Asst. Prof.     Dr.  

  Other (Please specify)……. 
Position   Full-time lecturer    Assistant Lecturer   

  Researcher    Staff    Other …. 
Education   Ph. D.        Master     Bachelor 
Status   Under probation from DD/MM/YYYY specify…… 

  Full-time staff/lecturer  
(Note: Grant will not be applied for the study leave staff) 

Affililation 
(Faculty/College/Department) 

 

Tel. (Office)  Fax (Office)  
Mobile  (Regular mobile number must be input) 
Email  (All regular emails can be input) 
Current address  
Research time per week (hrs.)  
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Percentage of workloads for 
this project 

  

  
 
Research Assistant (If any): Table Duplication can be made for more research assistants 
 
Name – Surname (Thai)  
Name – Surname (English)  
RSU Personnel ID  
Title    Mr.    Mrs.    Miss    Ms. 
Academic Position   Prof.     Assoc. Prof.     Asst. Prof.     Dr.  

  Other (Please specify)……. 
Position   Full-time lecturer    Assistant Lecturer   

  Researcher    Staff    Other …. 
Education   Ph. D.        Master     Bachelor 
Status   Under probation from DD/MM/YYYY specify…… 

  Full-time staff/lecturer  
(Note: Grant will not be applied for the study leave staff) 

Affililation 
(Faculty/College/Department) 

 

Tel. (Office)  Fax (Office)  
Mobile  (Regular mobile number must be input) 
Email  (All regular emails can be input) 
Current address  
Research time per week (hrs.)  
Percentage of workloads for 
this project 

  

  
 
Advisor/mentor (No remuneration) 
 
Name – Surname (Thai)  
Name – Surname (English)  
RSU Personnel ID  
Title    Mr.    Mrs.    Miss    Ms. 
Academic Position   Prof.     Assoc. Prof.     Asst. Prof.     Dr.  

  Other (Please specify)……. 
Position   Full-time lecturer    Assistant Lecturer   

  Researcher    Staff    Other …. 
Education   Ph. D.        Master     Bachelor 
Status   Under probation from DD/MM/YYYY specify…… 

  Full-time staff/lecturer  
(Note: Grant will not be applied for the study leave staff) 
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Affililation 
(Faculty/College/Department) 

 

Tel. (Office)  Fax (Office)  
Mobile  (Regular mobile number must be input) 
Email  (All regular emails can be input) 
Current address  
Research time per week (hrs.)  
Percentage of workloads for 
this project 

  

  
 PART II: Research Areas and Ethical Consideration  
 
Identification of priority areas  
   Health and life sciences 
   Industrial and Future Tech  
   Improving environmental resolution 
   Agritech 
   Digital, innovation and creativity 
   Economic Development (Tour management, Logistic and Supply chain, Cane and Sugar, 
Rubber, SME) 
   Life and Community (learning Management, Humanity, Mental behavior, youth and 
society, Asian Community, Sufficiency Economy, Sustainable management) 
 
Ethical considerations in research  
 All research involving human, animal and bio-safety must calrify the protection of 
the rights and welfare of the subjects participating. Ethic certificate must be certified by the Ethics 
Research Committee prior to initiation of the project. (The proposal under processing of ethical 
approvement is acceptable for fund request but the certificate must be approved before starting the 
project) 

  Your research proposal does not involve human, animal and bio-safety 
  Your research proposal was certified by the Ethics Research Committee (attached copy). 
  Your research is in the process of requesting an ethics certificate   
    Ethics Research Committee at Rangsit University    
    Ethics Research Committee at …………………………………………… 

       (Please specify) 
 
Note: Contact for Ethical Committee 
Staff for Human Ethics Research Committee is Mr. Wuttisak Tel. 5728 
Staff for Animal Ethics Research Committee is Ms. Alisa Tel. 5690  
Staff for biosecurity certification is Ms. Kanokrat Tel. 5687  
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PART III: Research Details 
- Details of the research proposal  
- Requested Budget 
- Executive Summary 

 
A: Details of the research proposal   
 Write details of the research work in the categorized lists below; 
1.   Importance and background of research problems  

(Demonstrating the importance of this research) 
2.   Research questions  

(Research questions define the questions that need to find out, normally written in  
specific sentences which be able observed, surveyed and researched)  
3.   Research objectives  

 List the research objectives clearly and in the order of its priority  
(Note: All objectives must be relevant to the research problem and must be offered the 

solutions or give the out put at the final stage)  
4.   Expected output and Expected outcome 

List of outputs such as methods to solve the research problem, the products, the 
platforms, the strategies etc. which are relevant to the research topics.  A publication in 
journals, proceedings, patents, etc. must be included as one of the outputs.  

List of outcomes. (The possible results or utilities in a probability) 
5.   Literature review / related information  

Review the relevant documentaries including theories/hypotheses including define the 
statistics used in the research issue. Citations are required in APA format.  
6.   Conceptual framework  

Map out the conceptual framework which steers the whole research activity. The conceptual 
framework shows the researcher’s understanding of how the particular variables in the study connect 
with each other. Then, the researcher must identify the variables required in the research investigation 
and explain the relationship by mapping them together.  

It maps out the actions required in the course of the study given his previous knowledge of 
other researchers’ points of view. It should compose of (1) INPUT (2) PROCESS (3) OUTPUT 
 For laboratory scientific research the conceptual framework can be the flowcharts of the 
experimental steps.  
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The example of the conceptual framework. (please substitute with your research framework) 

 
 
7.   Research methodology  
 Explain research procedures/ Protocols such as data collection, area determination 
Sample population random sampling Procedures and methods for data analysis etc.)... 

1)  Research design  
2)  Sampling method including population (N) sample group (N) which is statistically 

representing the population.  
3)  Research tools, Research instruments, types of equipment etc. (For survey 

research, the draft of questionnaires or list of questions, interview questions etc 
must be attached)  

4)  Data collection; method to approach the sample groups  
5)  Data analysis; define the reliable statistic used in the research work. 
6)  Expected results/outputs 

8.   Scope of the research  
Scope your work with both quantitative/ qualitative research associated with the 

research problem (Scope the input variables, analytical processes, instruments, output 
variables etc) 
9.   Research site or location 

List the locations and/or experimental sites. (For the survey research, the location of 
study groups must be clarified)   
10.   Duration of research  

(Should not exceed 12 months) 
11.   References 

References must be listed in the order of the alphabet and be written in the format of 
APA; the American Psychological Association. Be sure that all the references must be cited 
in the literature reviews and the methodologies above.  

(See the APA format of the references in the Research Handbook) 
12.   Require Research equipment 

1) Existing equipment  
2) Additional procurement equipment 
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13.   Work plan for the entire project 

Activities 
1st period 
(1st -3rd  
month) 

2nd period 
(4th – 6th 
month) 

3rd period 
(7th -9th  
month) 

4th period 
(10th – 12th 

month) 

Person in 
charge 

1 ....................................      
2 ....................................      
3.....................................      
4.....................................      

 
14.  Request Budgets  
(See the announcement of Budget Limitation and Policy at URL: 
http://rri.rsu.ac.th/public/upload/file/20190926134446DRUZ7.pdf) 

Please estimate the budget   
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RSU. 87 
B: Request budget   

 
Time  

 
Requisition 

1st period 
(≤40% of the 
total budget) 

2nd period 3rd period 

4th period 
(Draft of full report 

must be attached with 
the request) 

Total 
(per 

category) 

Remuneration  
The wage for 
Research Assistants 

     

      
 Total  = 

Consumption 
expense 

 

      
      

 Total  =  
Materials cost/ 
Durable 
Expenditures 

 

      
      

 Total  =  
 Reports expense  
      
      

 Total  =  
Total 

(per period) 
1st Total 
= 

2nd Total 
= 

3rd Total 
= 

4th Total 
= 

overall  
………… 

 
I hereby certify that the foregoing is true and agree to the absolute decision of the 

Research Institute. 
      

Signature ____________________________________ 
       (                           ) 
                                                                            Principle Investigator 

             Date ____________________________________  
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Approval and additional comments of the Head of the Department / Head of Division: 
___________________________________________________________________________
          

Signature ____________________________________ 
                       (                               ) 

                                                                     Head of Department/Division 
             Date ____________________________________  

 
Approval and comments from the Rector/Dean  of the college/faculty 
___________________________________________________________________________ 
 

     Signature ____________________________________ 
                       (                               ) 

                                                                     Rector/Dean  of the college/faculty 
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มรส. 80: ข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย / ใช้เฉพาะ รอบ 1 ปีการศึกษา 2564: โดย สถาบันวิจัย / ฉบับปรับเดือนมิถุนายน 2564 

เรียน ผู้ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ท่านสามารถส่งข้อเสนอฯ มายังสถาบันวิจัย ได้ตั้งแต่ วันที่ 1-30 มิถุนายน 2564  

 

เอกสารที่ผู้ขอรับทุนจักต้องนําส่งให้ครบถ้วน ดงันี ้

ที ่ รายการ ฉบับจริง สําเนา รวมส่ง 

1 บนัทึกขอ้ความนาํส่งขอ้เสนอโครงการวิจยั  

*ลงนาม โดยผูข้อรับทุน และ ตน้สังกดั 
1 - 1 ฉบบั 

2 มรส. 80: ขอ้เสนอโครงการวิจยั 

*ลงนาม โดยผูข้อรับทุน และ ตน้สังกดั 
1 1 2 ฉบบั 

3 ไฟล ์WORD (.docx) และ PDF (.pdf) 

มรส. 80: ขอ้เสนอโครงการวิจยั  

*(ไม่ตอ้งลงนาม) 

- - 
ส่งผา่นอีเมล ์

rsurri@rsu.ac.th 

 

*กรุณาส่งเอกสารดังกล่าวในรูปแบบฉบับจริงและแบบไฟล์ (ท้ัง .docx และ .pdf  กรุณาส่งมาที่

อเีมล์สถาบันวิจัย rsurri@rsu.ac.th) * 

 

*ท่านสามารถใช้ ฟอนต์ Angsana New หรือ TH SarabunPSK ในการพมิพ์ได้ค่ะ* 

 

เรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการส่งเอกสารให้ครบถ้วน 

 

ด้วยความเคารพ  

ประสานงาน สถาบันวิจัย โทร. 5691 

  



2 

มรส. 80: ข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย / ใช้เฉพาะ รอบ 1 ปีการศึกษา 2564: โดย สถาบันวิจัย / ฉบับปรับเดือนมิถุนายน 2564 

 

คณะ / วิทยาลัย                                                                     โทร.    

ท่ี (เลขส่ง ขอไดจ้ากคณะตน้สังกดั)                              วันท่ี   

เร่ือง   ขอนาํส่งขอ้เสนอโครงการวิจยัเพ่ือขอรับทุนสนบัสนุนการวิจยั รอบท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

 

เรียน ผูอ้าํนวยการสถาบนัวิจยั, มหาวิทยาลยัรังสิต 

 

ตามประกาศท่ีอ้างถึง สถาบันวิจัยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเ พ่ือขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย  

ปีการศึกษา 2564 รอบท่ี 1 เดือน มิถุนายน 2564  

ในการน้ี ขา้พเจา้ ..........................................................................ตาํแหน่ง.............................................................................. 

สังกดั ............................................................................ เป็นหวัหนา้โครงการวิจยั มีประสงคจ์ะขอรับการสนบัสนุนทนุอุดหนุนการ

วิจยัเร่ือง ................................................................................................................................................................................................. 

งบประมาณ จาํนวน ........................................ บาท งานวิจยัประเภท ................................................................ 

 ทั้งน้ีไดจ้ดัส่งเอกสารประกอบการเสนอขอรับทุนวิจยัมาพร้อมกนัน้ี  

  มรส. 80 ขอ้เสนอโครงการวิจยั จาํนวน 2 ฉบบั  (ไดแ้ก่ ฉบบัจริง 1 และ สาํเนา 1 ฉบบั) 

  ขา้พเจา้ไดส่้งไฟล ์.docx ขอ้เสนอโครงการวิจยั มายงัอีเมล ์rsurri@rsu.ac.th แลว้ จาํนวน 1 ไฟลแ์นบ 

 สาํเนาการตีพิมพบ์ทความวิจยัหรือร่างบทความวิจยัเตรียมเผยแพร่ท่ีเคยไดรั้บทุนจากสถาบนัวิจยั (กรณีนีท่้านต้องเป็น

นักวิจัยประสบการณ์ ผู้เคยขอทุนผ่านสถาบันวิจัยแล้ว) 

  ส่งไฟล ์.docx ขอ้เสนอโครงการวิจยั ผา่นอีเมล ์rsurri@rsu.ac.th จาํนวน 1 ไฟลแ์นบ 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้มูลขา้งตน้ถูกตอ้งและเป็นความจริงในทุกด้าน (กรณีส่งเอกสารไม่ครบ ขา้พเจา้ยินดีส่งเอกสาร

เพ่ิมเติมให้สถาบนัวิจยัอีกคร้ังหน่ึง)  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา จกัขอบคุณยิ่ง  

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

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

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

                หัวหน้าโครงการวิจัย 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

  

บันทึกข้อความ 

ช่องน้ี เฉพาะสถาบันวิจัย 

1. รับเอกสารขา้งตน้ไวแ้ลว้ เมื่อวนัท่ี........../........../.......... 

2. สวจ.ท่ี 6500/............... โครงการวิจยัท่ี ........./ ปี 2564  

3. ประเภทนกัวิจยั O หนา้ใหม่ O ประสบการณ์ 

4. O ผ่านการทดลองงาน O ยงัไม่ผ่านการทดลองงาน  

ครบกาํหนดเมื่อ........................................................... 

5. เอกสาร O มรส.80 2 ฉบบั O ไฟลม์รส. 80 O หนงัสือนาํส่ง 

*กรณี นกัวิจยัประสบการณ์   O  สาํเนาการตีพิมพผ์ลงานวิจยั 1 ฉบบั หรือ 

O (ร่าง)บทความวจิยัท่ีจกัเตรียมเผยแพร่ 1 ฉบบั เร่ืองก่อนท่ีไดรั้บทุนจาก

สถาบนัวิจยัแลว้  

6. เสนองบ ………………...….................….. ประเภท ....................................... 

หมายเหตุ O ไมค่รบ ขอเอกสารเพิ่มเติม................................................................. 

เรียน ผู้อํานวยการสถาบันวิจัย 

 

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

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

 

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

 

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

ตาํแหน่ง        คณบดีวิทยาลัย/คณะ/หัวหน้าหน่วยงาน 

 

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

 

จัดพิมพ์บันทึกข้อความและprintให้อยู่ภายใน 1 หน้าค่ะ 
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มรส. 80 สถาบันวิจัย (รอบ 1 ประจําปีการศึกษา 2564) 

     ตน้ฉบบั   ปรับแกต้ามผูป้ระเมิน  ปรับแกต้ามมติ รหสัทุนท่ี ............/2564 

 

ข้อเสนอโครงการวิจัย เพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต รอบ 1 ประจําปีการศึกษา 2564 

 

ช่ือโครงการ 

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

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

 

ช่ือหัวหน้าโครงการวิจัย……………………………………………………..………………… 

 

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

 

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

 

ประเภทนักวิจัย  หนา้ใหม่ (ไม่เคยไดรั้บทุนจากสถาบนัวิจยั)   ประสบการณ์ (เคยไดรั้บทุนจากสถาบนัวิจยั) 

       

ประเภทของงานวิจัย   ความรู้พ้ืนฐาน    วิจยัและพฒันา    วิจยัประยกุต ์  นวตักรรม/ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค ์

 

แนวทางการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของโครงการวิจัย ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี ้

  ดา้นนโยบาย    ดา้นสาธารณะ    ดา้นชุมชนและพ้ืนท่ี    ดา้นพาณิชย ์  ดา้นผูป้ระกอบการ    ดา้นวิชาการ 

โดยใครและมีการนาํไปใชอ้ยา่งไร 

ระบ ุ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

หากท่านได้รับการอนุมัติทุนและดําเนินการวิจัยเสร็จส้ินแล้ว ท่านมีความประสงค์นําเสนอผลงานประเภทบรรยาย/ตีพิมพ์บทความ

ฉบับเต็ม (หมายเหตุ: หากเงินทุนมากกว่า 100,000 บาท เศษส่วนนํ้าหนกัของส่ิงพิมพต์อ้งมากกว่าหรือเท่ากบั 0.4) 

 1)  นาํเสนอ ณ งานประชุมวิชาการประจาํปีของมหาวิทยาลยัรังสิต (RSU Research Conference)  

 2)  นาํเสนอ ณ งานประชุมวิชาการอื่น ๆ ท่ีจดัขึ้น  2.1) ภายในประเทศ   2.2) ต่างประเทศ  

 3)  ตีพิมพบ์ทความฉบบัเต็ม Full paper ลงในวารสารท่ีเป็นท่ียอมรับในศาสตร์สาขาทาํการวิจยั 

4)  อื่น ๆ โปรดระบ…ุ…………………………………………………………………………………… 

 

ขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดอ่านและทาํความเขา้ใจเอกสาร  

1. “จรรยาวิชาชีพวิจยั และแนวทางปฏิบติั” และ 2. “ประกาศ มรส. ว่าดว้ยทุนอุดหนุนการวิจยัมหาวิทยาลยัรังสิต 2563”  

  ขา้พเจา้อ่านและทาํความเขา้ใจเอกสารแลว้  ขา้พเจา้ยงัไม่ไดอ้่านและและยงัไม่ทาํความเขา้ใจเอกสาร 

 

ขอความอนุเคราะห์ท่านตรวจสอบดา้นความซํ้าซอ้นของขอ้เสนอโครงการ/หวัขอ้วิจยั โดยขา้พเจา้ตรวจสอบจากแหล่งทุนสนบัสนุน

อื่น ๆ เช่น วช. สกสว. และ/หรือ จากผลงานวิจยัท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่แลว้ในศาสตร์สาขาท่ีขา้พเจา้เช่ียวชาญในการวิจยั และขา้พเจา้ขอ

ยืนยนัว่า   ไม่ซํ้าซอ้น   ซํ้าซอ้น   อื่น ๆ ระบ ุ… 

รวมไปถึงดา้นการทบทวนวรรณกรรม ขา้พเจา้ขอยืนยนัว่า  ไม่มีการลอกเลียนวรรณกรรม  มีการลอกเลียน

วรรณกรรม  อื่น ๆ ระบ…ุ…………………………………………………………………………………… 
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มรส. 80: ข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย / ใช้เฉพาะ รอบ 1 ปีการศึกษา 2564: โดย สถาบันวิจัย / ฉบับปรับเดือนมิถุนายน 2564 

ส่วนที่ 1: ข้อมูลหัวหน้าโครงการวิจัย 

 

ข้อมูลหัวหน้าโครงการวิจัย 

ช่ือ-สกุล ภาษาไทย   

ช่ือ-สกุล ภาษาองักฤษ  

รหสับุคลากร มรส.  

คาํนาํหนา้  นาย     นาง     นางสาว  

ตาํแหน่งทางวิชาการ  ศ.  ศ.ดร.  รศ.  รศ.ดร.  ผศ.  ผศ.ดร.  อาจารย ์ดร.  อาจารย ์

 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ............................................... 

ตาํแหน่ง  อาจารยป์ระจาํ (ปฏิบติังานเตม็เวลา)  ผูช่้วยอาจารย ์ 

 ครูปฏิบติัการ  นกัวิจยั  เจา้หนา้ท่ี  

วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก   ปริญญาโท   ปริญญาตรี 

สถานะการทาํงาน  อยูร่ะหว่างการทดลองงาน ครบกาํหนดเม่ือ ว/ด/ป ระบุ ............................................... 

 ผา่นการทดลองงานแลว้และไดรั้บการบรรจุเป็นอาจารยห์รือบุคลากรประจาํท่ีทาํงาน

ประเภทเตม็เวลา 

(หมายเหตุ: ผูท่ี้พกังานเพ่ือศึกษาต่อจะไม่สามารถยื่นขอทุนได)้ 

สังกดั (คณะ/วิทยาลยั)  

โทรศพัท ์(ท่ีทาํงาน)  โทรสาร (ท่ีทาํงาน)  

เบอร์มือถือท่ีติดต่อไดส้ะดวก (โปรดระบุ) 

อีเมล ์ (เป็นอีเมลท่ี์ใชป้ระสานงาน กรุณาให้อีเมลท่ี์ท่านใชป้ระจาํเพ่ือการติดต่อท่ีรวดเร็ว)  

ท่ีอยูปั่จจุบนั  

เวลาทาํวิจยัสัปดาห์ละ (ชม.)  

มีสัดส่วนการทาํงานวิจยั ร้อยละ (หวัหนา้โครงการวิจยัตอ้งมีสัดส่วนการทาํงานมากกว่า 50%)  

***ขอสงวนสิทธ์ิในการปฏิเสธ หากกรอกข้อมูลในส่วนนีไ้ม่สมบูรณ์*** 

ประวัติการศึกษา   

วุฒิการศึกษา สาขา คณะ สถาบนั ปีท่ีสาํเร็จ 

     

     

     

 

สาขาวิชาท่ีนักวิจัยเช่ียวชาญ (โปรดระบุ) 

1.  2.  

3. 4. 

 

การเรียนการสอน : รายวิชาท่ีเก่ียวข้องในการทํางานวิจัย (โปรดระบุอย่างน้อย 1 รายวิชา)  

รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา 
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มรส. 80: ข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย / ใช้เฉพาะ รอบ 1 ปีการศึกษา 2564: โดย สถาบันวิจัย / ฉบับปรับเดือนมิถุนายน 2564 

ท่านเคยมีโครงการวิจัยซ่ึงได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยรังสิตหรือไม่? 

โปรดระบ ุ   ไม่มี     มี   

หาก มี ท่านไดรั้บทุนจาก  สถาบนัวิจยั  ศูนยส์นบัสนุนและพฒันาการเรียนการสอน  สาํนกังานวางแผน 

สถานะ    อยูร่ะหว่างดาํเนินการ    เสร็จส้ิน    เสร็จส้ินและมีการเผยแพร่แลว้ 

ช่ือโครงการ ปีท่ีไดรั้บทุน 

สัดส่วนเวลาทาํงาน

ทั้งหมดของท่านใน

โครงการ (%) 

การตีพิมพผ์ลงานวิจยั 

   

 Full Paper  

 Poster 

 ยงัไม่ไดรั้บการตีพิมพ ์

 อยูร่ะหว่างเตรียมท่ีจะตีพิมพ ์

++หากมีการตีพิมพแ์ลว้ หรือ เตรียมท่ีจะตีพิมพ ์กรุณาสาํเนาบทความวิจยั หรือ (ร่าง) บทความวิจยัของท่าน 

เฉพาะท่ีขอทุนจากสถาบนัวิจยัเท่านั้น จาํนวน 1 ฉบบั ส่งมาพร้อมขอ้เสนอโครงการวิจยัท่ีเสนอขอรับทุนใหม่ ++ 

 

ข้อมูลผู้ร่วมวิจัย (ถา้มี และหากมีมากกว่า 1 ท่าน สามารถเพ่ิมตารางได)้         

ช่ือ-สกุล ภาษาไทย  

ช่ือ-สกุล ภาษาองักฤษ  

รหสับุคลากร  

คาํนาํหนา้  นาย  นาง  นางสาว 

ตาํแหน่งทางวิชาการ  ศ.  ศ.ดร.  รศ.  รศ.ดร.  ผศ.  ผศ.ดร.  อาจารย ์ดร.  อาจารย ์

ตาํแหน่งในมหาวิทยาลยั  อาจารยป์ระจาํ  ผูช่้วยอาจารย ์ เจา้หนา้ท่ี  ผูช่้วยอาจารย ์ 

 ครูปฏิบติัการ  นกัวิจยั  เจา้หนา้ท่ี  นกัศึกษา  อื่นๆ โปรดระบ ุ… 

วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก  ปริญญาโท  ปริญญาตรี 

สถานะการทาํงาน  อยูร่ะหว่างการทดลองงาน ครบกาํหนดเม่ือ ว/ด/ป ระบุ ............................................... 

 ผา่นการทดลองงานแลว้และไดรั้บการบรรจุเป็นอาจารยห์รือบุคลากรประจาํท่ีทาํงาน

ประเภทเตม็เวลา 

(หมายเหตุ: ผูท่ี้พกังานเพ่ือศึกษาต่อจะไม่สามารถยื่นขอทุนได)้ 

สังกดั (คณะ/วิทยาลยั/สาขา)  

โทรศพัท ์(ท่ีทาํงาน)  โทรสาร (ท่ีทาํงาน)  

เบอร์มือถือท่ีติดต่อไดส้ะดวก (โปรดระบุ) 

อีเมล ์ (เป็นอีเมลท่ี์ใชป้ระสานงาน กรุณาให้อีเมลท่ี์ท่านใชป้ระจาํเพ่ือการติดต่อท่ีรวดเร็ว)  

ท่ีอยูเ่พ่ือประสานงาน  

เวลาทาํวิจยัสัปดาห์ละ (ชม.)  

มีสัดส่วนการทาํงานวิจยั ร้อยละ  
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ข้อมูลผู้ช่วยวิจัย (ถา้มี และหากมีมากกว่า 1 ท่าน สามารถเพ่ิมตารางได)้         

 

ช่ือ-สกุล ภาษาไทย  

ช่ือ-สกุล ภาษาองักฤษ  

รหสับุคลากร  

คาํนาํหนา้  นาย  นาง  นางสาว 

ตาํแหน่งทางวิชาการ  ศ.  ศ.ดร.  รศ.  รศ.ดร.  ผศ.  ผศ.ดร.  อาจารย ์ดร.  อาจารย ์

ตาํแหน่งในมหาวิทยาลยั  อาจารยป์ระจาํ  ผูช่้วยอาจารย ์ เจา้หนา้ท่ี  ผูช่้วยอาจารย ์ 

 ครูปฏิบติัการ  นกัวิจยั  เจา้หนา้ท่ี  นกัศึกษา  อื่นๆ โปรดระบุ … 

วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก  ปริญญาโท  ปริญญาตรี 

สถานะการทาํงาน  อยูร่ะหว่างการทดลองงาน ครบกาํหนดเม่ือ ว/ด/ป ระบุ ............................................... 

 ผา่นการทดลองงานแลว้และไดรั้บการบรรจุเป็นอาจารยห์รือบุคลากรประจาํท่ีทาํงาน

ประเภทเตม็เวลา 

(หมายเหตุ: ผูท่ี้พกังานเพ่ือศึกษาต่อจะไม่สามารถยื่นขอทุนได)้ 

สังกดั (คณะ/วิทยาลยั/สาขา)  

โทรศพัท ์(ท่ีทาํงาน)  โทรสาร (ท่ีทาํงาน)  

เบอร์มือถือท่ีติดต่อไดส้ะดวก (โปรดระบุ) 

อีเมล ์ (เป็นอีเมลท่ี์ใชป้ระสานงาน กรุณาให้อีเมลท่ี์ท่านใชป้ระจาํเพ่ือการติดต่อท่ีรวดเร็ว)  

ท่ีอยูเ่พ่ือประสานงาน  

เวลาทาํวิจยัสัปดาห์ละ (ชม.)  

มีสัดส่วนการทาํงานวิจยั ร้อยละ  
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ท่ีปรึกษาโครงการ  (ไม่มีค่าตอบแทน)    

ช่ือ-สกุล ภาษาไทย  

ช่ือ-สกุล ภาษาองักฤษ  

รหสับุคลากร  

คาํนาํหนา้  นาย  นาง  นางสาว 

ตาํแหน่งทางวิชาการ  ศ.  ศ.ดร.  รศ.  รศ.ดร.  ผศ.  ผศ.ดร.  อาจารย ์ดร.  อาจารย ์

ตาํแหน่งในมหาวิทยาลยั  อาจารยป์ระจาํ  ผูช่้วยอาจารย ์ เจา้หนา้ท่ี  ผูช่้วยอาจารย ์ 

 ครูปฏิบติัการ  นกัวิจยั  เจา้หนา้ท่ี  นกัศึกษา  อื่นๆ โปรดระบุ … 

วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก  ปริญญาโท  ปริญญาตรี 

สถานะการทาํงาน  อยูร่ะหว่างการทดลองงาน ครบกาํหนดเม่ือ ว/ด/ป ระบุ ............................................... 

 ผา่นการทดลองงานแลว้และไดรั้บการบรรจุเป็นอาจารยห์รือบุคลากรประจาํท่ีทาํงาน

ประเภทเตม็เวลา 

(หมายเหตุ: ผูท่ี้พกังานเพ่ือศึกษาต่อจะไม่สามารถยื่นขอทุนได)้ 

สังกดั (คณะ/วิทยาลยั/สาขา)  

โทรศพัท ์(ท่ีทาํงาน)  โทรสาร (ท่ีทาํงาน)  

เบอร์มือถือท่ีติดต่อไดส้ะดวก (โปรดระบุ) 

อีเมล ์ (เป็นอีเมลท่ี์ใชป้ระสานงาน กรุณาให้อีเมลท่ี์ท่านใชป้ระจาํเพ่ือการติดต่อท่ีรวดเร็ว)  

ท่ีอยูเ่พ่ือประสานงาน  

เวลาทาํวิจยัสัปดาห์ละ (ชม.)  

มีสัดส่วนการทาํงานวิจยั ร้อยละ  

      

ส่วนที่ 2: สาขาวิชาในการวิจัยและการพจิารณาด้านจริยธรรม 

สาขาวิชาในการวิจัย 

  สาธารณสุขและวิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิต 

   เทคโนโลยีดา้นอุตสาหกรรมและอนาคต  

   การแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

   เทคโนโลยีการเกษตร 

   นวตักรรมและการสร้างสรรคท์างดิจิทลั 

   การพฒันาเศรษฐกิจ (เช่น Tour management, Logistic and Supply chain, Cane and Sugar, Rubber, SME) 

   ชีวิตและชุมชน (เช่น Learning Management, Humanity, Mental behavior, Youth and Society, Asian Community, 

Sufficiency Economy, Sustainable Management) 

ข้อพิจารณาเชิงจริยธรรมในการวิจัย 

หากการวิจยัเก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์สัตว ์และความปลอดภยัทางชีวภาพ หัวหนา้โครงการจะตอ้งช้ีแจงการคุม้ครองสิทธิและ

สวสัดิการของผูเ้ขา้ร่วม และจะตอ้งไดรั้บการรับรองใบรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัก่อนท่ีจะเร่ิมโครงการ 

  ขอ้เสนอโครงการวิจยัของท่านไม่เก่ียวขอ้งกบัการวิจยัในมนุษย ์สัตว ์และความปลอดภยัทางชีวภาพ 

   ขอ้เสนอโครงการวิจยัของคุณไดรั้บการรับรองโดยคณะกรรมจริยธรรมการวิจยั (กรุณาแนบสาํเนาเอกสาร) 

   งานวิจยัของคุณอยูใ่นขั้นตอนการขอใบรับรองจริยธรรม 

   จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั  มหาวิทยาลยัรังสิต 

  จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ท่ี....................................................................................(โปรดระบ)ุ 
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หมายเหตุ: การติดต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั   

เจา้หนา้ท่ีคณะกรรมการจริยธรรมในคน:  คุณวุฒิศกัด์ิ โทร. 5728 

เจา้หนา้ท่ี คณะกรรมการจริยธรรมในสัตว:์ คุณอลิสา โทร. 5690 

เจา้หนา้ท่ี การรับรองความปลอดภยัทางชีวภาพ: คุณกนกรัตน์ โทร. 5687 

 

ส่วนท่ี 3: รายละเอยีดงานวิจัย 

- รายละเอียดขอ้เสนอโครงการวิจยั 

- งบประมาณท่ีร้องขอ 

- ขอ้มูลสรุป 

 

A: รายละเอยีดข้อเสนอโครงการวิจัย  

กรุณาเขียนรายละเอียดของงานวิจยัแบ่งตามหมวดหมู่ดา้นล่าง; 

1.     ความสําคัญและท่ีมาของปัญหาท่ีทําการวิจัย (แสดงให้เห็นถึงความสาํคญัท่ีจาํเป็นตอ้งทาํการวิจยัเร่ืองน้ี) ... 

 

2.     คําถามวิจัย (คาํถามวิจยัเป็นการกาํหนดประเด็นขอ้สงสัยท่ีตอ้งการคน้หาคาํตอบโดยมกัเขียนอยู่ในรูปประโยคท่ีเป็นคาํถาม ท่ีมี

ความเฉพาะเจาะจง สามารถสังเกต สาํรวจและศึกษาวิจยัได)้ ... 

 

3.     วัตถุประสงค์การวิจัย (ระบุวตัถุประสงคก์ารวิจยัอย่างชัดเจนและเรียงตามลาํดบัความสําคญัเป็นขอ้ๆโดยมีความเช่ือมโยงกบั

ความสาํคญัและท่ีมาของปัญหา) ... 

 

4.     ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ รวมถึง การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงานท่ีนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

(แสดงความคาดหมายศกัยภาพและวิธีการหรือแนวทางท่ีจะนาํผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ ระบุไดม้ากกว่า 1 ขอ้  พร้อมระบุ

กลุ่มเป้าหมายท่ีจะไดรั้บประโยชน์และผลกระทบจากผลงานวิจยัท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นกบักลุ่มเป้าหมายให้ชดัเจน) ... 

 

5.     การทบทวนวรรณกรรม / สารสนเทศท่ีเก่ียวข้อง (ระบุเน้ือหาโดยละเอียดของเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งพร้อมขอ้มูลสถิติและเหตุผลท่ี

เป็นไปไดจ้ากทฤษฎี/สมมติฐานในสาขาวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งโดยบรรยายให้เช่ือมโยงกบัประเด็นท่ีจะทาํการวิจยั) ... 

 

6.     กรอบแนวคิดการวิจัย (เป็นการประมวลความคิดรวบยอด (Concept) จากการทบทวนองคค์วามรู้ ทฤษฎี ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

รวมทั้งประสบการณ์และแนวความคิดของผูวิ้จยั มาสร้างเป็นแบบจาํลอง เพ่ือให้แนวทางการวิจยั อาจเป็นการบรรยาย หรือ เป็น

แผนภาพ) ... 

 

7.     ระเบียบวิธีวิจัย (อธิบายขั้นตอนวิธีการทาํการวิจัย อาทิ การเก็บขอ้มูลการกาํหนดพ้ืนท่ี ประชากรตวัอย่าง การสุ่มตวัอย่าง 

ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ขอ้มูลฯลฯ) ... 

 1) การออกแบบวิจยั โปรดอธิบาย ... 

 2) ประชากร (Population: N) ?  และ กลุ่มตวัอยา่ง (Sample: n) ? 

 3) การสร้างและทดสอบเคร่ืองมือ โปรดอธิบาย ... 

 4) การเก็บรวบรวมขอ้มูล โปรดอธิบาย ... 

 5) การวิเคราะห์ขอ้มูล ใชส้ถิติพรรณนา หรือ สถิติอนุมาน? โปรดอธิบาย ... 
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 6) มีการลงพ้ืนท่ีวิจยัภาคสนาม? หรือ มีการดาํเนินการวิจยัในห้องทดลอง?  โปรดระบุให้ชดัเจน... 

 

8.     ขอบเขตของการวิจัย (ระบุขอบเขตของการวิจยัในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพท่ีเช่ือมโยงกบัปัญหาท่ีทาํการวิจยัแต่ไม่สามารถ

กาํหนดโดยตรงในช่ือโครงการวิจยัและวตัถุประสงคข์องโครงการวิจยัได)้ ... 

 

9.     สถานท่ีทําการทดลอง และ/หรือ เก็บข้อมูล (ระบุสถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีทาํการวิจยั/เก็บขอ้มูลให้ครบถว้นและชดัเจนเพ่ือประโยชน์

ในการเสนอของบประมาณ) ... 

 

10.    ระยะเวลาท่ีทําวิจัย (ไม่ควรเกิน 12 เดือน) 

 

11.     เอกสารอ้างอิง สถาบันวิจัยขอให้ผูวิ้จัยรูปแบบการอ้างอิงการเขียนรายการเอกสารอ้างอิงตามระบบ นาม-ปี หรือ APA; 

American Psychological Association รวมถึงการอา้งอิงแบบแทรกในเน้ือหาดว้ย (Citing References in Text) 

 

12.     อุปกรณ์ท่ีใช้ในการวิจัย  1) อปุกรณ์ท่ีมีอยูแ่ลว้ ...   2) อุปกรณท่ี์ตอ้งจดัหาเพ่ิม ... 

 

13.    แผนการดําเนินงานตลอดโครงการ 

กิจกรรม และ ผลงานท่ีคาดว่าจะสําเร็จ 
งวดท่ี 1 

(เดือนท่ี 1-3) 

งวดท่ี 2 

(เดือนท่ี 4-6) 

งวดท่ี 3 

(เดือนท่ี 7-9) 

งวดท่ี 4 

(เดือนท่ี 10-12) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ... 

 

     

2. ... 

 

     

3. ... 

 

     

4. ... 

 

     

 

14.    งบประมาณ 

 สามารถตรวจสอบหลกัเกณฑก์ารของงบประมาณไดท่ี้ URL: http://rri.rsu.ac.th/ ประกาศ มรส. ว่าดว้ยทุนอุดหนุนการวิจยั

มหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ. 2563  

 คณะกรรมการฯ จะพิจารณางบประมาณเป็นส่วนสําคญั หากท่านไม่ระบุและให้รายละเอียด สถาบนัวิจยัจะตอ้งสอบถาม

กลบัไปยงัท่านอีกคร้ังเพ่ือขอความอนุเคราะห์ท่านส่งรายละเอียดกลบัมา ซ่ึงค่อนขา้งจะใชเ้วลาในการติดต่อส่งไปและส่งกลบั ฉะนั้น

ขอให้ระบุและอิงกบัเกณฑใ์นการของบประมาณ  

 

***สถาบนัวิจยั ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่พิจารณางบประมาณในกรณีนกัวิจยัไม่แสดงรายละเอียดของงบประมาณ 

ในตารางแจกแจงรายละเอียดงบประมาณตามงวด (หนา้ถดัไป)  

และสถาบนัวิจยั มิไดมี้การสนบัสนุนค่าตอบแทนนกัวิจยัและท่ีปรึกษาโครงการ*** 
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B: ตารางแจกแจงรายละเอยีดงบประมาณตามงวดท่ีเสนอขอ (ฟอร์ม มรส. 87) 

 

งวดท่ี                      

 

รายการเบิก 

งวดท่ี 1 

(ไม่เกิน40%ของ

งบประมาณ

ท้ังหมด) 

งวดท่ี 2 งวดท่ี 3 งวดท่ี 4  

(เบิกได้หลังจาก

ท่ีส่งเล่มร่าง

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. ค่าจัดทํารายงาน  

...      

 หมวด 4. รวม   

=  

 

รวม  (เบิกแต่ละงวด)  

งวด 1 รวม   

= 

งวด 2 รวม   

= 

งวด 3 รวม   

= 

งวด 4 รวม   

= 

รวมท้ังส้ิน  

………………… 

 

 

สุดทา้ยน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้ความขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ  และยอมรับว่าผลการตดัสินของสถาบนัวิจยั 

มหาวิทยาลยัรังสิต ถือเป็นขอ้ยติุ 

      ลงช่ือ ____________________________________ 

                       (                           )  

                                                                               หัวหน้าโครงการวิจัย 

        วนัท่ี ____________________________________ 
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ความเห็นของหวัหน้าภาควิชา/ สาขาวิชา / หัวหน้าหน่วยงาน 

 

      

ลงช่ือ ___________________________________ 

                   (                                ) 

                                                                                         หัวหน้าภาควิชา/ สาขาวิชา 

         วนัท่ี ___________________________________ 

 

ความเห็นของคณบดี/ ผู้อํานวยการ 

 

     

ลงช่ือ ___________________________________ 

                   (                                ) 

                                                                                             คณบดีคณะ/วิทยาลัย 

         วนัท่ี ___________________________________ 



[ลิขสิทธิ์ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต] ฉบับปรับปรุงโดยสำนักงานนิติการ 03 ก.ย. 2564 

สัญญาเลขท่ี............../2565                                                                                                                         มรส. 81 

 

สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ทำท่ี  มหาวิทยาลัยรังสิต  52/347 หมูท่ี 7 ตำบลหลักหก 

อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 

 

วันท่ี.......... เดือน........................... พ.ศ. ................ 

 

 

สัญญาฉบับน้ีทำขึ้นระหวาง .................................................................................... อายุ..................... ป ตำแหนง..................................... 

อยูบานเลขท่ี.............................. ถนน.............................. แขวง....................................... เขต.............................จังหวัด........................................ 

เปนหัวหนาโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย จาก มหาวิทยาลัยรังสิต ซ่ึงตอไปในสัญญาน้ีจะเรียกวา “ผูรับทุน” ฝายหน่ึง กับ มหาวิทยาลัย

รังสิต โดย ผศ. ดร. นเรฏฐ พันธราธร ตำแหนง รองอธิการบดีฝายวิจัย ปฏิบัติหนาที่แทน อธิการบดี ตั้งอยูเลขที่ 52/347 หมูที่ 7 ถนนพหลโยธิน 

ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “ผูใหทุน” อีกฝายหนึ่ง คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงทำ

สัญญากันมีขอความดังน้ี 

 

ขอ 1. วัตถุประสงค 

“ผูใหทุน” ตกลงใหทุน และ “ผูรับทุน” ตกลงรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำป พ.ศ. .................... เพ่ือทำการวิจัย เรื่อง……………….. 

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

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

 

ขอ 2. เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา  

2.1 เอกสารหมายเลข 1 เอกสารขอเสนอโครงการวิจัย เรื่อง.................................................................................................................... 

2.2 เอกสารหมายเลข 2 ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวย ทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2565 

ความใดในเอกสารดังกลาวขัดแยงกับขอความในสัญญาน้ีใหใชขอความในสัญญาน้ีบังคับ 

 

ขอ 3. ระยะเวลาของสัญญา 

ทุนวิจัยมีกำหนดระยะเวลา...............เดือน เริ่มต้ังแตวันท่ี........ เดือน..............พ.ศ. .............ถึงวันท่ี..........เดือน............พ.ศ. ................ 

 

ขอ 4. หนาท่ีของผูรับทุน 

4.1 “ผูรับทุน” ตกลงรับเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจาก “ผูใหทุน” ตามที่จายจริงในวงเงินจำนวน..................................................... บาท 

(............................ตัวอักษร........................................) โดยจะทำการเบิกจายเงินทุนเปนงวด ๆ ตามสัญญายืมเงินทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยรังสิต 

เพ่ือเปนคาตอบแทนและคาใชจายอื่น ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวย ทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2565 

4.2 “ผูรับทุน” ไดรับทราบและเขาใจ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับเกี่ยวกับการรับทุนอุดหนุนการวิจัยของ “ผูใหทุน” ซ่ึงมีอยูในวันท่ีทำ

สัญญาน้ีโดยตลอดแลว “ผูรับทุน” ยินยอมผูกพันตามระเบียบ ประกาศ ขอบังคับดังกลาวและท่ีจะมีขึ้นบังคับใชตอไปภายหนา โดยจะปฏิบัติตาม

อยางเครงครัดทุกประการ 

4.3 “ผูรับทุน” จะทำการวิจัยดวยความวิริยะอุตสาหะ ใหสำเร็จไดผลสมดังความมุงหมายของ “ผูใหทุน” โดยมีกำหนดสงงานวิจัยฉบับ

สมบูรณใหกับ “ผูใหทุน” ภายในวันท่ี ................................................. หากเกิดอุปสรรคไมสามารถทำการวิจัยไดดวยประการใดก็ดี “ผูรับทุน”  

จะรายงานให “ผูใหทุน” ทราบเปนลายลักษณอักษรทันทีและ “ผูรับทุน” จะรายงานผลการวิจัยตรงตามเวลาและหลักเกณฑท่ีกำหนดไว 

4.4 “ผูรับทุน” ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ วาดวยการเบิกจายเงินและการสงใบสำคัญ โดย “ผูรับทุน” จะใชเงินทุนอยาง

ประหยัดมีประสิทธิภาพและใหเกิดประโยชนสูงสุด ในกรณีท่ีมีคาใชจายเกินกวาท่ีไดรับอนุมัติ “ผูรับทุน” ตกลงรับผิดชอบเองท้ังส้ิน หากยังมีเงินท่ี

เบิกจายไปแลวคงเหลือจำนวนเทาใด “ผูรับทุน” ตกลงคืนใหกับ “ผูใหทุน” ท้ังหมด 

รูปถายหัวหนาโครงการ 

(แทรกรูปหนาตรง) 

ขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว 

(ขาว-ดำ / สี) 

** จำเปน** 

เอกสารสัญญาทุนจำเปนตองจัดพิมพใหอยูใน 2 หนาเทาน้ัน 



[ลิขสิทธิ์ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต] ฉบับปรับปรุงโดยสำนักงานนิติการ 03 ก.ย. 2564 

4.5 “ผูรับทุน” รับรองวาทุก ๆ 3 (สาม) เดือน นับแตวันที่ทำสัญญาขอรับทุนเปนตนไป จะสงรายงานความกาวหนาการวิจัย และสง

รายงานสรุปผลเม่ือส้ินปของการไดรับทุนแมวาการวิจยัน้ันจะยังไมเสร็จสมบูรณ และเม่ือทำการวิจัยเสร็จสมบูรณตามระยะเวลาท่ีกำหนดแลว จะ

สงรายงานฉบับสมบูรณตามเงื่อนไขท่ี “ผูใหทุน” กำหนด 

4.6 “ผูรับทุน” ตองตีพิมพผลงานวิจัยสวนหน่ึงหรือท้ังหมดในวารสารทางวิชาการหรือเอกสารสืบเน่ืองทางวิชาการอยางใดอยางหน่ึง ท่ีมี

คาน้ำหนักตามท่ีกำหนดไวในขอเสนอโครงการวิจัย  

4.7 ในการเผยแพรขอมูล ขาวสารอันเกี่ยวกับผลงานของโครงการ ในส่ิงพิมพใดหรือส่ือใดในแตละครั้ง “ผูรับทุน” จะตองระบุขอความ

วา “ไดรับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยรังสิต” ท้ังน้ีใหสงสำเนาของส่ิงท่ีไดเผยแพรน้ันให “ผูใหทุน” จำนวน 1 (หน่ึง) ชุดดวย 

 

ขอ 5. กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาและความรับผิดชอบ 

5.1 สิทธิความเปนเจาของทรัพยสินทางปญญาในผลงานวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยครั้งน้ีใหเปนสิทธิรวมกัน ของ “ผูใหทุน” และ 

“ผูรับทุน” ท้ังสองฝาย 

5.2 กรรมสิทธ์ิในเอกสารและผลงานใด ๆ ท่ี “ผูรับทุน” จัดทำขึ้นในโครงการและสงมอบใหกับ “ผูใหทุน” ไดตกเปนของ “ผูใหทุน”  

5.3 “ผูใหทุน” สามารถนำเสนอหรือเผยแพรผลงานวิจัย เพ่ือประชาสัมพันธอันกอประโยชนตอ “ผูใหทุน” ได 

5.4 ในการเผยแพรขอมูล ขาวสารหรือการใหความเห็นเกี่ยวกับผลงานวิจัยขางตน ในสิ่งพิมพใดหรือสื่อใด “ผูรับทุน” ซึ่งใหความเห็นใน

ผลงานวิจัยจะตองเปนผูรับผิดชอบกับผูเกี่ยวของแตเพียงผูเดียว “ผูใหทุน” ไมตองรับผิดชอบตอความเห็นขางตนแตอยางใดท้ังส้ิน 

5.5 กรรมสิทธิ์ในวัสดุครุภัณฑหรือเครื่องมืออุปกรณที่ใชในการวิจัย ที่จัดซื้อจัดจางในการดำเนินการโครงการตามสัญญานี้รวมถึง

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ใหกรรมสิทธิ์ตกเปนของ “ผูใหทุน” โดยมอบหมายให สถาบันวิจัยเปนผูรับผิดชอบดูแล “ผูรับทุน” อาจขอใชวัสดุ

ครุภัณฑหรือเครื่องมืออุปกรณขางตนไดภายใตความรับผิดชอบของสถาบันวิจัย 

 

ขอ 6. จรรยาวิชาชีพวิจัย และแนวทางปฏิบัติ 

“ผูรับทุน” ไดอานและทำความเขาใจเอกสารวาดวยเรื่อง “จรรยาวิชาชีพและแนวทางปฏิบัติ” โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

และ “ผูรับทุน” ไดปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติในจรรยาวิชาชีพท่ีเปนไปตามหลักวิชาการและวิชาชีพวิจัยแลว  

 

ขอ 7. การบอกเลิกสัญญาและชดใชทุน 

หาก “ผูรับทุน” ประพฤติผิดสัญญานี้ไมวาขอหนึ่งขอใด หรือไมอาจทำการวิจัยใหลุลวงตลอดไปตามโครงการวิจัยที่ไดรับการจัดสรรเงิน

ทุนอุดหนุน หรือทำการอันเปนที่เสื่อมเสียในทางวิชาการ หลอกลวง และเขียนขอมูลอันเปนเท็จ ไมไดทำการวิจัยจริงตามที่กลาวอาง ตลอดจนการ

ดำเนินงานวิจัยโดยไมมีจรรยาบรรณของนักวิจัยท่ีดี รวมถึงทำการคัดลอกผลงานทางวิชาการของตนเองหรือของผูอื่น และ “ผูใหทุน” พิจารณาแลวไม

มีเหตุอันสมควร “ผูใหทุน” มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญานี้ไดทันที โดย “ผูรับทุน”ยินยอมคืนเงินที่ไดรับไปแลวทั้งหมด พรอมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดตาม

กฎหมายนับแตวันรับทุนใหแก “ผูใหทุน” และจะไมเรียกรองคาเสียหายอยางใด ๆ จาก “ผูใหทุน” ท้ังส้ินทุกประการ 

 

สัญญาฉบับน้ีทำขึ้นเปนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาท้ังสองฝายไดเขาใจขอความโดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปน

สำคัญตอหนาพยาน 
 

 

ลงชื่อ.......................................................ผูรับทุน 

 

ลงชื่อ.......................................................มหาวิทยาลัยรังสิต ผูใหทุน 

(                                                 ) (ผศ. ดร. นเรฏฐ พันธราธร) 

หัวหนาโครงการวิจัย รองอธิการบดีฝายวจัิย 
 

 

ลงชื่อ.......................................................พยาน 

 

ลงชื่อ.......................................................พยาน 

(ผศ. ดร. เอกพล ล้ิมพงษา) (นางสมญา แชมเบอรส) 

ผูอำนวยการสถาบันวิจัย ผูอำนวยการสำนักงานบุคคล 

 



(เงินยืม : รวมทุกงวดงาน 1-4 ) มรส. 82 

[ลิขสิทธิ์ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต] ฉบับปรับปรุงโดยสำนักงานนิติการ 3 ก.ย. 2564 

 

สัญญายืมเงินทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยรังสิต “รวมงวดท่ี 1-4”  
 

                           เลขท่ี……………………..…… 

วันท่ี ……….เดือน ……………………….พ.ศ. ……… 
 

ขาพเจา ……………………………….................................………… ตำแหนง  ……………………….…………………...................................... 

สังกัดสาขา ............................................................................... คณะ  .......................................................................... มหาวิทยาลยัรังสติ 

หัวหนาโครงการวิจัยเรื่อง …………………............................................………………………………………………………………………………................…. 

มีความประสงคขอยืมเงินทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยรังสิต .....งวดท่ี 1-4 ..... เพ่ือเปนคาใชจายในการวิจัย                        

ตามสญัญารับทุนวิจัยมหาวิทยาลยัรังสิต ฉบับท่ี........./….…. ลงวันท่ี ..................... เดือน ................................... พ.ศ. ............................. 

ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 
 

(ดูรายการคาใชจายท่ีสรุปในมรส. 86 ตารางงบงวด เพ่ือใชกรอกในตารางน้ี) 

1. หมวดคาตอบแทน บาท 

2. หมวดคาใชสอย  บาท 

3. หมวดคาวัสดุ บาท 

4. หมวดคาพิมพรายงานการวิจัย บาท 

รายการท่ี 5-7 รวม 70,000 บาท  

5.  การนำเสนอผลงานและเผยแพรงานวิจัย 50,000 บาท 

6. คาตอบแทนการพิจารณาขอเสนอโครงการและรางรายงานการวิจัย 2,000 บาท 

7. คาสาธารณูปโภคในการดำเนินงานวิจัย 18,000 บาท 

 

รวมเปน จำนวนเงิน (ตัวเลข) ........................................................................................................................................................ บาท  

 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (...........................................................................................................................................................................) 

 

 ขาพเจาสัญญาวาจะปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวย ทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2565 

ทุกประการและจะนำใบสำคัญคูจายที่ถูกตองพรอมทั้งเงินเหลือจาย (ถามี) สงใชภายในกำหนดเวลาในระเบียบการเบิกจายเงินจาก

มหาวิทยาลัยรังสิต คืนภายใน  120  วัน นับแตวันที่ไดรับเงินยืมนี้ ถาขาพเจาไมสงตามกำหนด ขาพเจายินยอมใหหักเงินเดือนคาจาง 

หรือเงินอ่ืนใดท่ีขาพเจาจะพึงไดรับจากมหาวิทยาลัยรังสิต ชดใชจำนวนเงินท่ียืมไปจนครบถวนไดทันที 

 

ลงชื่อ.......................................................ผูรับทุน 

 

ลงชื่อ.......................................มหาวิทยาลัยรังสิต ผูใหทุน 

(                                                 ) (ผศ. ดร. นเรฏฐ พันธราธร) 

หัวหนาโครงการวิจัย รองอธิการบดีฝายวิจัย 

 

ลงชื่อ.......................................................พยาน 

 

ลงชื่อ.......................................................พยาน 

(ผศ. ดร. เอกพล ลิ้มพงษา) (นางสมญา แชมเบอรส) 

ผูอำนวยการสถาบันวิจัย ผูอำนวยการสำนักงานบุคคล 

 



มรส. 82-1: (เงินยืม : งวดท่ี 1 / 2 / 3 หรือสุดทาย) 

[ลิขสิทธิ์ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต] ฉบับปรับปรุงโดยสำนักงานนิติการ DD MM YYYY 

 

งวดท่ี ................  

 

สัญญายืมเงินทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยรังสิต 

 

                           เลขท่ี……………………..…… 

วันท่ี ……….เดือน ……………………….พ.ศ. ……… 

 

ขาพเจา .............................................................. ตำแหนง…………………...…......….… สังกัดสาขา .............................................  

คณะ........................................................... มหาวิทยาลัยรังสิต หัวหนาโครงการวิจัยเรื่อง ....................................................................... 

................................................……………………….............………….มีความประสงคขอยืมเงินทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยรังสิต  

งวดท่ี (ระบุงวดที่ตองการเบิก) ..............................……… เพื่อเปนคาใชจายในการวิจัย ตามสัญญารับทุนวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต 

เลขท่ี................/….........…. ลงวันท่ี...............เดือน............................พ.ศ....................... 

ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 

 

1. หมวดคาตอบแทน บาท 

2. หมวดคาใชสอย  บาท 

3. หมวดคาวัสด ุ บาท 

4. หมวดคาพิมพรายงานการวิจัย บาท 

 

รวมเปน จำนวนเงิน (ตัวเลข) .................................................................................................................................... บาท  

 

จำนวนเงิน (ตวัอักษร) (.....................................................................................................................................................) 

 

 

ขาพเจาสัญญาวาจะปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวย ทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2563  

ทุกประการและจะนำใบสำคัญคูจายที่ถูกตองพรอมทั้งเงินเหลือจาย (ถามี) สงใชภายในกำหนดเวลาในระเบียบการเบิกจายเงินจาก

มหาวิทยาลัยรังสิต คืนภายใน 120 วัน นับแตวันท่ีไดรับเงินยืมน้ี ถาขาพเจาไมสงตามกำหนด ขาพเจายินยอมใหหักเงินเดือนคาจาง หรือ

เงินอ่ืนใดท่ีขาพเจาจะพึงไดรับจากมหาวิทยาลัยรังสิต ชดใชจำนวนเงินท่ียืมไปจนครบถวนไดทันที 

 

 

                                                                    ลงช่ือ…………………………………….  

                                                                          (                            )               

                                                                       หัวหนาโครงการวิจัย  

 

หมายเหตุ เบอรติดตอ.............................................................. อีเมล .......................................................................................  

 



                        มรส.83 
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RSU. 83 

แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย 
ชื่องานวิจัย   _____________________________________________________                                                           
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน (คะแนน) 

เหมาะสม
มาก 

เหมาะสม ปานกลาง น้อย 
ไม่

เหมาะสม 

1. โจทย์วิจัยมาจากปัญหาความต้องการมุ่งแก้ไขปัญหา/ตอบสนองการใช้
ประโยชน์อย่างชัดเจน 

     

2. หัวข้อวิจัยชัดเจนสอดคล้องกับหัวข้ออื่นในรายงานวิจัย ครอบคลุม
ประเด็นการวิจัย (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

     

3. ความส าคัญ/ความน่าสนใจ/คุณค่าทางปัญหาของโครงการวิจัย      
4. ปัญหา/วัตถุประสงค์/สมมติฐาน มีความชัดเจนและมีความส าคัญ
สอดคล้องตามหัวข้อวิจัย 

     

5. ความเหมาะสมของกรอบแนวคิด/ทฤษฎี เอกสารอ้างอิง และการ
ทบทวนวรรณกรรม/ผลงานวิจัย ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

     

6. ความเหมาะสมของขอบเขตการวิจัย      
7. แบบการวิจัยที่เลือกใช้เหมาะสม      
8. การเลือกตัวอย่างเหมาะสม      
9. เครื่องมือที่ใช้และการเก็บรวบรวมข้อมูลเหมาะสม      
10. รูปแบบการวิเคราะห์ สถิติ และน าเสนอข้อมูลชัดเจนถูกต้องเหมาะสม      
11. ความสอดคล้องของประโยชน์ที่ได้จากการวิจัยกับวัตถุประสงค์การวิจัย      
12. ความเหมาะสมของขนาดงบประมาณ /ค่าใช้จ่ายในการวิจัย      
13. ความเป็นไปได้ในเรื่องผลส าเร็จของโครงการวิจัย การตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
และการพัฒนาตอ่ยอดขยายผลจากงานวิจัยนี ้

     

รวมคะแนน      
หมายเหตุ : ผู้ประเมินสามารถระบุรายละเอียดที่ควรแก้ไขในต้นฉบับ หรือในกระดาษเพิ่มเติมได้ในหน้าถัดไป 
คะแนน : เหมาะสมมาก = 5 คะแนน , เหมาะสม = 4 คะแนน , ปานกลาง = 3 คะแนน , น้อย = 2 คะแนน , ไม่เหมาะสม = 1 คะแนน 

 
สรุปผลการประเมินภาพรวมของโครงการวิจัย  

       พิจารณาเห็นสมควรสนับสนุนโครงการวิจัย 
 พิจารณาเห็นสมควรสนับสนุนโครงการวิจัย โดยผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
หากมีการปรับแก้ตามที่เสนอแนะแล้ว  ยินดีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  เสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยพิจารณาล าดับถัดไป 
 ไม่สมควรสนับสนุนโครงการวิจัย เนื่องจาก .............................................................................................................................. 

 
ลงชื่อ .......................................................................................... ผู้ประเมิน 
 
       (………………………………………………………………………………) 

สถานที่ติดต่อ ..........................................................................................................................................................................................................  
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ติดต่อได้สะดวก ........................................................... E-mail........................................................................................ 

 



 

 

 

แผนก / คณะ                                                              โทร.    

ท่ี          วันท่ี   

เรื่อง   ขอนำสง มรส.84 แบบรายงานความกาวหนาของการวิจัยท่ีไดรับเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ตามงวดงานท่ี ........ 

 

 

เรียน ผูอำนวยการสถาบันวิจัย 

 

ส่ิงท่ีสงมาดวย  1. มรส.84 แบบรายงานความกาวหนาของการวิจัยท่ีไดรับเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ตามงวดงานท่ี ........ 

2. ใบเสร็จการใชจายเงินตามงวดงานท่ี...... 

3. มรส. 82-1 สัญญายืมเงินทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยรังสิต 

4. ใบยืมเงินทดรองจาย (ใบเขียว) 

  

ตามประกาศที ่อ างถึง รายนามผูไดร ับทุนเพื ่อสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจ ัย ป ............... ในการนี ้ กระผม/ดิฉัน 

.......................................................................... สังกัด ............................................................................เปนหัวหนาโครงการวิจัยเรื่อง 

............................................................................................................................ รหัสทุน ..............................ไดดำเนินโครงการวิจัยตาม

งวดงานที่........แลว จึงมีความประสงคนำสง มรส. 84 รายงานความกาวหนา และใบเสร็จการใชจายเงินตามงวดงานที่ ...................  

จำนวน ............................... บาท  

พรอมกันน้ีไดแนบเอกสาร มรส. 82-1 สัญญายืมเงินทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยรังสิต และใบยืมเงินทดรองจาย (ใบ

เขียว) เพ่ือขอความอนุเคราะหทางสถาบันวิจัยจัดทำ BR เพ่ือต้ังเบิกเงินในงวดถัดไป (ดังส่ิงท่ีสงมาดวย) หากใบเสร็จการใชจายเงินตาม

งวดงานไมถูกตองหรือไมสามารถตรวจสอบไดยินดีดำเนินการตามที่สถาบันวิจัย และสำนักงานการเงินแจงเมื่อไดตรวจสอบเอกสาร

ดังกลาวแลว  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา จักขอบคุณยิ่งเสร็จส้ิน 

ขอแสดงความนับถอื 

 

 ………………………………………………………………………….. 

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

             หัวหนาโครงการวิจัย 

 

 

 

 

  

 

  

ชองนี้ เฉพาะสถาบันวิจัย 
 
1. รับเอกสารขางตนไวแลว เม่ือวันท่ี........../........../.......... 
2. สวจ.ท่ี 6500/............... โครงการวิจัยท่ี ........./ป..........  
3.  เอกสาร � หนังสือนำสง � มรส.84 � มรส.82-1  
� ใบยืมเงินทดรองจาย (ใบเขียว) 
� ใบเสร็จงวด ........ จำนวนเงิน .............................. บาท 
� ไมครบ ขอเอกสารเพ่ิมเติม ........................................... 

เรียน ผูอำนวยการสถาบันวิจัย 

 

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

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

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

 

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

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

ตำแหนง         คณบดีวิทยาลัย/คณะ/หัวหนาหนวยงาน 

วันท่ี              ............../........................../................. 

บันทึกขอความ 



 

แบบฟอรมรายงานความกาวหนาของการวิจัยท่ีไดรับเงินทุนอุดหนุนการวิจัย  

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

R a n g s i t  U n i v e r s i t y  :  P r o g r e s s  R e p o r t  F o r m  

 

RSU. 84 

แบบรายงานความกาวหนาของการวิจัยท่ีไดรับเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 

จากมหาวิทยาลัยรังสิต 

ประจำปการศึกษา ....................... 

 

1. โครงการวิจัยรหัสท่ี ............................................ ช่ือหัวหนาโครงการ .............................................................................. 

 

2. ช่ือโครงการ ................................................................................................................................................................. ....... 

 

3. รายงานผลความกาวหนาของการวิจัย ครั้งท่ี ......... ระหวางเดือน .........................ถึงเดือน ........................ พ.ศ. .............. 

 

4. ในระยะเวลา .................... เดือนท่ีผานมา 

 ก. (    ) ขาพเจาไดเริ่มดำเนินการตามแผนงานท่ีไดกำหนดไวประมาณ ............................... % 

ข. (    ) เทาท่ีไดดำเนินการไปแลวน้ัน ไดมีอุปสรรค และ/หรือมีปญหาสำคญั ๆ บางประการ

คือ ................................................................................................................................................................................................ 

 ค. (    ) ขาพเจายังไมสามารถดำเนินตามแผนงานท่ีไดกำหนดไว

เพราะ ....................................................................................................................................................................................... 

แตคาดวาจะสามารถเริ่มตนโครงการวิจัยน้ีไดประมาณเดือน ................................................พ.ศ. ......................................... 

 

5. ท่ีอยูท่ีติดตอได ..................................................................................................................................................................

โทรศัพท ................................................................ 

 

6. การใชจายงบประมาณ  งวดท่ี  ........................... 

 งบประมาณท่ีไดรับ 

(เงินงวดน้ัน ๆ) 

งบประมาณท่ีใชจาย

จริง 

คงเหลือ 

 

 หมวดคาตอบแทน 

หมวดคาใชสอย 

หมวดคาวัสด ุ

คาจัดทำรายงาน 

อ่ืน ๆ 

 

..........................บาท 

..........................บาท 

..........................บาท 

..........................บาท 

..........................บาท 

 

..........................บาท 

..........................บาท 

..........................บาท 

..........................บาท 

..........................บาท 

 

..........................บาท 

..........................บาท 

..........................บาท 

..........................บาท 

..........................บาท 

 

รวม 

 

.....................บาท 

 

..................... บาท 

 

................บาท 

หมายเหตุ  ท้ังน้ีผูวิจัยตองนำใบเสร็จมาแจงยังสถาบันวิจัยกอนท่ีจะนำไปแจงยังแผนกการเงินในลำดบัตอไป  

มรส. 84 



 

แบบฟอรมรายงานความกาวหนาของการวิจัยท่ีไดรับเงินทุนอุดหนุนการวิจัย  

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

R a n g s i t  U n i v e r s i t y  :  P r o g r e s s  R e p o r t  F o r m  

 

RSU. 84 

7. ถามีการเปลีย่นแปลงคณะผูดำเนินการวิจัยไปจากเดมิ ตองแจงใหทราบดังน้ี 

(1.) ....................................................... (ลาออก) ....................................................... (ทำหนาท่ีแทน) ................................... 

(2.) ....................................................... (ลาออก) ....................................................... (ทำหนาท่ีแทน) ................................... 

(3.) ....................................................... (ลาออก) ....................................................... (ทำหนาท่ีแทน) ................................... 

 

8. ผลงานท่ีวิจัยท่ีไดทำไปแลวในงวดน้ี (ตองมีการรายงานขอมูลท่ีได พรอมท้ังการเขียนวิเคราะหขอมลูท่ีไดโดยละเอียด) 

8.1 วิธีดำเนินงานวิจัย/ ข้ันตอนการทดลองในงวดน้ี   

8.2 ผลการดำเนินงานวิจัย/ผลการทดลอง (แสดงขอมลู และวิเคราะหขอมูล กรณีมรีูปงานวิจัยตองแสดงและ 

     เขียนคำอธิบาย และบรรยายเชิงวิเคราะหท้ังหมด) 

8.3 สรุปผลการวิจัยในงวดน้ี 

 

9. คำช้ีแจงและปญหาอุปสรรค (ถามีใหช้ีแจง)  

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

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

 

ลงช่ือ ............................................................................... 

              (หัวหนาโครงการ) 

 

ลงช่ือ ............................................................................... 

                  (ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย) 

  



 

แบบฟอรมรายงานความกาวหนาของการวิจัยท่ีไดรับเงินทุนอุดหนุนการวิจัย  

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

R a n g s i t  U n i v e r s i t y  :  P r o g r e s s  R e p o r t  F o r m  

 

RSU. 84 

(1)  เรียน  ผูอำนวยการสถาบันวิจัย 

 

 สงรายงานความกาวหนา ตามงวดงานท่ี …....... แลว 

  เคลียรใบเสรจ็ ตามงวดงานท่ี …....... แลว 

 

…………………………………… 

( นางสาวนิภาพร พบสระบัว ) 

เจาหนาท่ีนักวิจัย 

……../…......…./…… 

(2) เรียน รองอธิการบดฝีายวิจัย 

 

 โปรดทราบ 

 อ่ืน ๆ 

ระบุ ................................................................................ 

 

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

( ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกพล ลิ้มพงษา ) 

ผูอำนวยการสถาบันวิจัย 

……../….......…./……. 

(3) 

 รับทราบ 

 อ่ืน ๆ ระบุ .............................................................................................. 

 

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

( ผูชวยศาสตราจารย ดร. นเรฏฐ พันธราธร) 

รองอธิการบดีฝายวิจัย 

……../….......…./……. 
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แบบประเมินร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ชื่องานวิจัย    ____________________________________________________ 
 

รายการประเมิน น ้าหนัก
คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

ไม่สามารถ
ประเมินได้ 

ข้อเสนอแนะ 

1. ชื่อเรื่อง  
มีความน่าสนใจ มีคุณค่า และมีความชัดเจน 
(สั้น กะทัดรัด ระบุตัวแปรที่ศึกษา) 

10    

2. ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา  
มีความชัดเจน สมเหตุสมผล ครอบคลุม 
ประเด็นเนื้อหา และเข้าใจง่าย 

10    

3. วัตถุประสงค์การวิจัย  
มีความชัดเจน สอดคล้องกับชื่อเรื่องและ
ความส าคัญของปัญหา 

10    

4. ระเบียบวิธีวิจัย  
มีการระบุขอบเขตของการวิจัย (ตัวแปร/ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/ระยะเวลา) 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ และ
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ชัดเจน เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์/ค าถามของการวิจัย 

10    

5. ผลการวิจัย  
มีความละเอียดชัดเจน อธิบายได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย/ค าถามวิจัยที่ตั้งไว้ 

10    

6. ผลการวิจัย   
สามารถตอบค าถามของการวิจัยได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงประเด็น 

10    

7. การอภิปรายผล  
มีการให้เหตุผลสนับสนุนในเชิงทฤษฎี มีความ
ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

10    

8. ข้อเสนอแนะ  
ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ อยู่ในขอบเขต
ของข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย 

10    

9. ภาพรวม  
งานวิจัยทั้งเรื่องมีความสอดคล้องกันในเชิง
เนื้อหาทั้งหมด ตั้งแต่ความเป็นมา 
วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีวิจัย  ผลการวิจัย 
การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

20    

คะแนนรวม 100    
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ผลสรุปคุณภาพของรายงานการวิจัย 
   ดีเย่ียม คะแนนรวม    90-100 คะแนน    ดีมาก คะแนนรวม    80-89 คะแนน 
   ดี    คะแนนรวม    70-79 คะแนน    พอใช้ คะแนนรวม    60-69 คะแนน 
   ปรับปรุง คะแนนรวม  น้อยกว่า 60 คะแนน 
 
การคัดสรรผลงาน 

 งานวิจัยนี้   มีความเหมาะสม  ไม่เหมาะสม ในการตีพิมพ/์น าเสนอ/เผยแพร่ผลงานวิจัย 
ประเภท    วารสาร   บทความวิชาการ        รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ 
ระดับ    ระดับชาติ   ระดับนานาชาติ 

 
การน้าไปใช้ประโยชน์ 

 งานวิจัยนี้  
 1. เหมาะสมต่อการน าไปเผยแพร่ยังสื่อประเภทต่างๆ ดังนี้ 
A.   สื่อวิทยุ B.   สื่อโทรทัศน์ C.   สื่อสิ่งพิมพ์ D.   สื่ออิเล็กทรอนิกส์ E.  อื่นๆ ...................        
 2. ไม่มีความเหมาะสมต่อการน าไปเผยแพร่ยังสื่อประเภทต่างๆ 

 
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา  

 งานวิจัยนี้  
 1. มีความเหมาะสมและเห็นสมควรให้มี     การจดสิทธิบัตร    การจดอนุสิทธิบัตร 
 2. ไม่มีความเหมาะสมและไม่เห็นควรให้มี       การจดสิทธิบัตร    การจดอนุสิทธิบัตร 
 3. ยังไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

 
ข้อเสนอแนะของผู้ประเมินผลเพื่อการพัฒนางานวิจัยต่อไป   
(ระบุประเด็น/เรื่องที่จะพัฒนางานวิจัยต่อไป และแนวทางการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์) 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
 

        ลงชื่อ ..............................................................................  ผู้ประเมิน 

             (                                                           ) 

                     วันที่  .............../.............../............... 



แบบฟอรมตาราง TOR กำหนดระยะเวลา งบประมาณ และผลงานท่ีตองนำสงสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ลิขสิทธ์ิ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

แผนการดำเนินงานโครงการวิจัย (TOR) เร่ือง .................................................................................................................... 

โดย .........................................................................คณะ ....................................................... โครงการท่ี ............./…………. 

 

 

รวม (แตละงวด) 
งวดท่ี 1 (บาท) งวดท่ี 2 (บาท) งวดท่ี 3 (บาท) รวมท้ังสิ้น (บาท) 

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

 

 

งวดท่ี ชวงเวลา กิจกรรม ตัวชี้วัด / ผลลัพธ (KR ของงวด) 

1 ต้ังแต ..... ถึง ..... รายละเอียด 

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

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

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

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

รายละเอียด 

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

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

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

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

 

งวดท่ี งบประมาณ 

1 

หมวดคาจาง หมวดคาใชสอย หมวดคาวัสดุ หมวดคาจัดทำรายงาน  

รายละเอียด 

1) ........................................................ 

จำนวนเงิน ............................... บาท 

2) ........................................................ 

จำนวนเงิน ............................... บาท 

3) ........................................................ 

จำนวนเงิน ............................... บาท 

รายละเอียด 

1) ........................................................ 

จำนวนเงิน ............................... บาท 

2) ........................................................ 

จำนวนเงิน ............................... บาท 

3) ........................................................ 

จำนวนเงิน ............................... บาท 

รายละเอียด 

1) ........................................................ 

จำนวนเงิน ............................... บาท 

2) ........................................................ 

จำนวนเงิน ............................... บาท 

3) ........................................................ 

จำนวนเงิน ............................... บาท 

รายละเอียด 

1) ........................................................ 

จำนวนเงิน ............................... บาท 

2) ........................................................ 

จำนวนเงิน ............................... บาท 

3) ........................................................ 

จำนวนเงิน ............................... บาท 

รวมท้ังสิ้น 

(บาท) 

รวมงบประมาณ 

(บาท) 
...................... ...................... ...................... ...................... ...................... 
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............................................................................................................ 
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............................................................................................................ 
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2) ........................................................ 
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แผนการดำเนินงานโครงการวิจัย (TOR) เร่ือง .................................................................................................................... 
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