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ข้อเสนอโครงการวจิยั  เร่ือง  
โดย  สังกดั  รหัสทุนวจิยัที ่  งบประมาณ                  บาท 

 

รายการประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ ข้อเสนอแนะ 
1.  หวัขอ้วจิยัชดัเจนสอดคลอ้งกบัหวัขอ้อ่ืนในรายงานวจิยั ครอบคลมุ

ประเด็นการวจิยั  
5   

 
2.  โจทยว์จิยั/ค าถามวจิยั (ท่ีมาของปัญหาท่ีท าการวจิยั) มุ่งแกไ้ขปัญหา และ

มีความส าคญัสามารถตอบสนองความจ าเป็นระดบัใด  
10   

3.  วตัถุประสงคก์ารวจิยั และสมมติฐานงานวจิยั มีความชดัเจนและ
สอดคลอ้งหวัขอ้วจิยั 

5   
 

4.  ความเหมาะสมของกรอบแนวคิด/ทฤษฎี เอกสารอา้งอิง และการทบทวน
วรรณกรรม/ผลงานวจิยั ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

10   

5.  ขอบเขตการวจิยัมีความเหมาะสม ระดบัใด 5   
6.   การออกแบบงานวจิยั กระบวนการด าเนินงาน (method) เหมาะสม 10   
7.  การเลือกกลุ่มตวัอยา่งเหมาะสม มากนอ้ยเพียงใด 5   
8.   ขนาดกลุ่มตวัอยา่งสอดคลอ้ง มีหลกัการชดัเจน เพียงใด 5   
9.  เคร่ืองมือท่ีใชแ้ละการเก็บรวบรวมขอ้มูลเหมาะสม เพียงใด 5   
10. วธีิการเขา้ถึงกลุ่มตวัอยา่งถูกตอ้งตามหลกัการของจริยธรรมงานวจิยั 5   
11. สถิติ การวเิคราะห์ขอ้มูล ถูกตอ้ง และเหมาะสม มากนอ้ยเพียงใด 10   
12.  ความเป็นไปได้ของการน าผลวิจัย ตีพิมพ์วารสารหรือน า เสนอ

ผลงานวจิยัในระดบัชาติ/นานาชาติ 
5   

13. โอกาสน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์จริง 10   
14.  ภาพรวมทั้งหมดของขอ้เสนอโครงการวจิยั 10   

รวม 100 
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สรุปผลการประเมนิภาพรวมของโครงการวจิยั  

 1. พิจารณาเห็นสมควรสนบัสนุนโครงการวจิยั  

 2. ไม่สนบัสนุนโครงการวจิยัเน่ืองจาก

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

 3. พิจารณาเห็นสมควรสนบัสนุนโครงการวจิยั แต่ผูว้จิยัตอ้งปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุ  

และหากผูว้จิยัท าการปรับแกต้ามท่ีเสนอแนะแลว้  ท่านยนิดีพิจารณาอีกคร้ังหน่ึงถึงความเหมาะสมตามท่ีไดแ้กไ้ข/ปรับปรุง   

       ขอใหน้ าเสนอต่อคณะกรรมการทุนวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 

                                                                                     พิจารณาล าดบัถดัไป 

                                                                                              
ลงช่ือ .......................................................... ผูป้ระเมิน 

        
 

หมายเหตุ : หากเน้ือท่ีส าหรับแสดงความเห็นไม่เพียงพอ โปรดเขียนรายละเอียดในกระดาษเพ่ิมเติม 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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ข้อมูลผู้ประเมนิ 

 ช่ือ    นามสกลุ (ระบุพร้อมต าแหน่งทางวชิาการ)  

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

 วฒิุการศึกษา 

ปริญญาตรี........................................................................................................................................................ 

ปริญญาโท........................................................................................................................................................ 

ปริญญาเอก....................................................................................................................................................... 

 สถานท่ีท างาน........................................................................................โทรศพัท.์.......................................... 

 ความเช่ียวชาญพิเศษ........................................................................................................................................ 

 เลขท่ีวชิาชีพ (ถา้มี)........................................................................................................................................... 

 

แบบข้อมูลการโอนเงนิผ่านธนาคาร 

 ช่ือ.........................................................................นามสกลุ.............................................................................. 

 หมายเลขประจ าตวัประชาชน/อ่ืนๆ.........................................................................วนัหมดอาย.ุ..................... 

 ท่ีอยูติ่ดต่อได ้ อาคาร...........................................หอ้งเลขท่ี................ชั้น...............................หมู่บา้น............. 

เลขท่ี...........................หมู่ท่ี.....................ตรอก/ซอย...............................ถนน................................................. 

ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ/เขต...............................จงัหวดั............................................ 

รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

 โอนเงินผา่นธนาคาร..................................................................สาขา.............................................................. 

เลขท่ีบญัชี....................................................................................ประเภท........................................................ 

โทรศพัทมื์อถือ..................................................................................................................................................  

E-mail address ท่ีใชป้ระจ า (***ส าคญั**เพื่อน าส่งหลกัฐานการโอนเงิน)  

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

ลงนามผูรั้บเงิน  

                >>>>สามารถใช ้e-signature ลงในกรอบน้ี>>>> 
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(โปรดพมิพ์เอกสารฉบับนี ้และจดัส่งมาที ่สถาบันวจิยั มหาวทิยาลยัรังสิต ทางอเีมลล์ rsurri@rsu.ac.th) 

พร้อมแนบเอกสารต่อไปนี ้   

  ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน    1 ฉบับ (ลงนามส าเนาถูกต้อง) 

  ส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงนิฝากธนาคาร   1 ฉบับ 

 

 


