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สถำบันวิจัย มหำวิทยำลัยรังสิต เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ในกำรส่งเสริมและสนับสนุนในกำร
ท ำวิจัยให้แก่บุคลำกรของมหำวิทยำลัยรังสิต อันจะส่งผลให้เกิดกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและเป็น
หนทำงน ำไปสู่ควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำรและกำรวิจัย  

 
สถำบันวิจัย มหำวิทยำลัยรังสิต ได้จัดท ำคู่มือนักวิจัยขึ้น เพ่ือให้คณำจำรย์ได้ใช้เป็นแนวทำง

ในกำรสมัครเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกมหำวิทยำลัย ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนเมื่อได้รับทุน แนว
ทำงกำรปฏิบัติ รูปแบบกำรพิมพ์รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์เมื่อด ำเนินงำนวิจัยเสร็จสิ้น และเอกสำร
เกี่ยวกับทุนอุดหนุนกำรวิจัยของสถำบันวิจัย รวมไปถึงแนวทำงปฏิบัติเมื่อได้รับทุนวิจัยภำยนอก กำร
ขอรับรองจริยธรรมกำรวิจัยในคน กำรขอรับรองจริยธรรมกำรวิจัยในสัตว์ทดลอง และควำมปลอดภัย
ทำงชีวภำพในห้องปฏิบัติกำร และในคู่มือนี้ยังประกอบด้วยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำร
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ กำรมอบรำงวัลสนับสนุนกำร
เผยแพร่บทควำมวิจัยในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ สถำบันวิจัยหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำร
เล่มนี้เป็นประโยชน์แก่ท่ำนอย่ำงยิ่งในด้ำนกำรวิจัย 

 
 
 

สถำบันวิจัย มหำวิทยำลัยรังสิต 
มิถุนำยน 2565 
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ภารกิจสถาบันวิจัย  มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

ปรัชญา    
วิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 
ปณิธาน 

ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต 
 

วิสัยทัศน์  
 สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต สนับสนุนพัฒนาความรู้จากงานวิจัย ให้เกิดการสร้างสรรค์ พัฒนา
ตนเอง และปรับใช้ในการเรียนการสอน ตลอดจนการพัฒนางานวิจัยให้เป็นผลิตภัณฑ์จริง ซึ่งเป็นปัจจัยหลัก
ของการพึ่งตนเองของประเทศอย่างยั่งยืน  
  
พันธกิจ 
 เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและให้การเชื่อมโยงระหว่างนกัวิจัย คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
หน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนา ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพของผลงานวิจัย รวมทั้งการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. พิจารณาสนับสนุนงานวิจัยโดยการมอบทุนวิจัยด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้พื้นฐาน ความรู้ด้านการ
ประยุกต์ใช้ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 2. ให้ค าแนะน าปรึกษาเก่ียวกับความรู้ ระเบียบวิธีการวิจัย หรือปัญหาด้านงานวิจัยแก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้งานวิจัยสามารถด าเนินงานได้ตามแผนของเวลา 
 3. ติดต่อหรือประสานงานเพื่อสนับสนุนนักวิจัยในการขอทุนวิจัยจากแหล่งภายนอก 
 4. สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพต่อประชาคมวิชาการ และ
สาธารณชน 
 5. พิจารณารางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่นักวิชาการเจ้าของผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่มี
คุณภาพดีเด่นของมหาวิทยาลัย 
 6. จัดท าฐานข้อมูลงานวิจัยและนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ตลอดจนงานวิจัยทางวิชาการของไทยใน
สาขาการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเก่ียวข้อง เพื่ออ านวยความสะดวกให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ศึกษา ส ารวจ
วรรณกรรมและตรวจสอบเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่รอบคอบรัดกุม 
 7. จัดท างบประมาณด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และงบประมาณการด าเนินงานของสถาบัน 
เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัย เพื่อน าเสนอขออนุมัติจากมหาวิทยาลั ย และ
บริหารงบประมาณทั้งส่วนที่เป็นงบประมาณส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย งบประมาณที่ได้รับความ
สนับสนุนจากแหล่งภายนอกและงบประมาณด าเนินงานของสถาบัน 
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 8. ร่างนโยบายเพื่อพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานวจิยั
เพิ่มข้ึน ตลอดจนชักจูงและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ให้เร่ิมสนใจด าเนินงานวิจัยอย่างจริงจัง ภายใต้ค าแนะน า
ของคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
 9. รักษาการมาตรฐานทางวิชาการ ระเบียบ ข้อบังคับและค าสั่งของคณะกรรมการวิชาการงานวิจัย 
และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะกรรมการควบคุมการใช้สัตว์เพื่อทดลอง และคณะกรรมการ
เพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ 
 10. จัดการประชุมวิชาการ เพื่อให้เป็นเวทีการน าผลงานวิจัยมาเผยแพร่ และโอกาสการสร้าง
เครือข่ายงานวิจัยให้มีความเป็นนานาชาติ 
 11. ด าเนินการอ่ืนใดเพื่อพัฒนา ประสานงาน หรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดย
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
 
ภารกิจ  

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ท าหน้าที่บริหารงานทุนวิจัยภายในและทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพของงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้มี
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ จัดเวทีวิชาการ 
น าเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต พัฒนาฐานข้อมูลประวัตินักวิจัย และจัดอบรม
สัมมนาความรู้ที่เก่ียวข้องกับการวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
 
วัตถุประสงค์ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ และบุคลากรท างานวิจัย และสร้างสรรค์ และต่อยอดองค์
ความรู้สู่ระดับการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ ในประเภทวิจัยองค์ความรู้ วิจัยและพัฒนา วิจัยประยุกต์ 
วิจัยด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิจัยด้านการเรียนการสอน และวิจัยสถาบัน 
 2. สนับสนุน ส่งเสริม การประสานงานด้านการวิจัย การจัดการความรู้จากงานวิจัย จัดระบบ
บริหารและติดตามประเมินผลการวิจัย 
 3. สร้างเครือข่าย หน่วยงาน และบุคลากร ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจวิจัยของมหาวิทยาลัย 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
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ประเภทของทุนวิจัย 

สถาบันวิจัยสนับสนุนงานวิจัยใน 5 ประเภท คือ  
1. วิจัยความรู้พ้ืนฐาน เป็นการศึกษาที่มุ่งแสวงหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์อย่างมีระเบียบ

แบบแผนเพื่อน าไปใช้ทดสอบและ/หรือสร้างทฤษฎีอธิบายปรากฏการณ์นั้น ๆ 
2. วิจัยประยุกต์ เป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาความรู้ใหม่และมีวัตถุประสงค์เพื่อน าความรู้นั้นไปใช้

ประโยชน์ในการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นการน าเอาความรู้และวิชาการต่าง ๆ ที่ได้จากการวิจัย
พื้นฐานมาประยุกต์ใช้อีกต่อหนึ่งและให้ระบุเพิ่มเติมด้วยว่าเป็นการวิจัยตามความต้องการของมหาวิทยาลัย
หรือเป็นการวิจัยทั่วไป 

3. วิจัยและพัฒนา เป็นการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาคิดค้นอย่างเป็นระบบและน่าเชื่อถือ โดยมี
เป้าหมายในพัฒนาผลผลิต เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ สื่อ อุปกรณ์ เทคนิควิธี รูปแบบการท างาน หรือระบบการ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มข้ึนอย่างชัดเจน 

4. นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เป็นการศึกษาค้นคว้า หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน 
หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้นเมื่อน านวัตกรรมมาใช้
จะช่วยให้การท างานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิมทั้งยังช่วย ประหยัดเวลาและ
แรงงานได้ด้วย 

5. วิจัยพัฒนาเชิงทดลอง เป็นการศึกษาอย่างมีระบบ โดยน าความรู้ที่มีอยู่แล้วจากการวิจัยหรือ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ กระบวนการผลิต 
กรรมวิธีระบบและการบริการใหม่ ๆ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น 
 
เงื่อนไขการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและการสมัคร 

คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับทุน หัวหน้าโครงการวิจัยต้องเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิต 
1. เป็นอาจารย์หรือบุคลากรซึ่งผ่านการทดลองปฏิบัติงาน (probation period) เป็นที่เรียบร้อย 

และได้รับการรับรองบรรจุเป็นอาจารย์หรือบุคลากรประจ าที่ท างานประเภทเต็มเวลาจากส านักงานบุคคล 
2. ไม่อยู่ระหว่างศึกษาต่อปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด  ๆ และ/หรือต้องไม่ลาพักโดยไม่ได้รับ

เงินเดือนทั้งที่แจ้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
3. เป็นผู้ด าเนินการหลักในการด าเนินงานวิจัย มีสัดส่วนของปริมาณงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผลงานวิจัย 1 เร่ือง โดยมีบทบาทและความรับผิดชอบส าคัญในการออกแบบการ
วิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลการวิจัยและให้ข้อเสนอแนะ เนื่องจากการตีพิมพ์และเผยแพร่
ผลงานวิจัยรวมถึงการพิจารณาขอต าแหน่งทางวิชาการนั้น (หัวหน้าโครงการวิจัยจักเป็นผู้ด าเนินการหลัก
และมีสัดส่วนของปริมาณงานและหน้าที่ความรับผิดชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผลงานวิจัย 1 เรื่อง) 
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4. หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ร่วมวิจัย และผู้ช่วยวิจัย ที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยจะต้องได้รับ
อนุมัติจากผู้บังคับบัญชาว่าไม่กระทบต่อภาระงานที่รับผิดชอบ 

5. หัวหน้าโครงการวิจัยต้องไม่อยู่ในระหว่างด าเนินงานวิจัย หรือ ไม่ติดค้างการส่งรูปเล่มรายงานการ
วิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนทุนทุนอุดหนุนการวิจัยในส่วนของสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

6. หัวหน้าโครงการวิจัยที่ด าเนินการวิจัยเสร็จแล้วแต่ยังไม่มีการตีพิมพ์/น าเสนอผลงานวิจัย ขอให้
ด าเนินการตีพิมพ์/น าเสนอผลงานวิจัย หรือจัดเตรียม (ร่าง) บทความวิจัยที่จะตีพิมพ์/น าเสนอ ก่อนที่จะ
ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยโครงการใหม่ ทั้งนี้ขอให้หัวหน้าโครงการวิจัยแนบเอกสารผลงานวิจัย หรือ (ร่าง) 
บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์/น าเสนอผลงานวิจัยมาพร้อมกับข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่องใหม่เพื่อเป็นการ
ยืนยันว่าได้มีการด าเนินงานในส่วนของการเผยแพร่ผลงานวิจัยแล้ว 

7. โครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนวิจัยทางสายวิทยาศาสตร์กายภาพและสุขภาพ สายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และสายสังคมศาสตร์  มีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ หัวหน้า
โครงการวิจัยจักต้องด าเนินการขอรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะกรรมการควบคุม
การใช้สัตว์เพื่อทดลอง และคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยมีหนังสือผ่านการรับรองของ
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอกมาแสดง ต่อสถาบันวิจัย หากไม่มีหลักฐานยืนยันหัวหน้าโครงการวิจัย
จักไม่มีสิทธิ์เบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย 

 
ลักษณะของโครงการวิจัย 

1. เป็นโครงการวิจัยที่ใหม่ ดี และมีประโยชน์ 
2. เป็นโครงการวิจัยที่ไม่ซ้ ากับงานวิจัยอื่น 
3. เป็นโครงการวิจัยที่ยังไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งอ่ืนมาก่อน 
4. โครงการวิจัยที่เสนอขอทุนต้องเป็นศาสตร์ในสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรังสิต 
5. โครงการวิจัยที่มิได้เป็นท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ 
6. เป็นโครงการวิจัยที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรอนุมัติให้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย 
7. เป็นโครงการที่เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วสามารถน าไปตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในงาน

ประชุมวิชาการ วารสารในระดับชาติหรือนานาชาติ โดยวารสารอยู่ในฐานข้อมูล ISI SJR Scopus หรือ
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสาขานั้น ๆ 
 
ลักษณะของประเด็นปัญหาที่จะท าการวิจัย 

1.ปัญหาที่ผู้วิจัยสนใจและผู้อื่นอยากทราบเพื่อเพิ่มคุณค่าของงานวิจัย 
2. ปัญหาที่จะวิจัยเป็นเรื่องใหม่ ไม่ซ้ าซ้อนกับของผู้อ่ืน (ยกเว้นในกรณีที่ต้องการค้นคว้าวิจัยเพื่อดู

ความเปลี่ยนแปลงของเร่ืองนั้น หรือต้องการค้นคว้าวิจัยต่อในเร่ืองเดิม) 
3. ปัญหาที่จะวิจัยมีความส าคัญและมีคุณค่าประโยชน์ ทั้งในแง่ของการน าไปใช้และการเสริมสร้าง

องค์ความรู้ใหม่ 
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4. ปัญหาที่จะท าการวิจัยมีกระบวนการที่ใหม่และชัดเจน 
5. ปัญหาที่จะท าการวิจัยมีคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินงานวิจัย 
6. ปัญหาที่จะวิจัยสามารถแก้ไขได้โดยวิธีการวิจัย และสร้างเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้ 
7. ปัญหาวิจัยที่จะชี้ช่องทางให้ผู้อื่นท าวิจัยต่อไปได้ โดยขยายหรือแตกแขนงปัญหาออกไป อันจะท า

ให้เกิดความรู้กว้างขวางขึ้น  
 
 

ระยะเวลาในการท าวิจัย 
โครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนนั้นสามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี (12 เดือน) และ

สามารถเสนอขอรับทุนสนับสนุนได้ไม่เกินโครงการละ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 
วิธีการยื่นเอกสารเพื่อขอสมัครรับทุน 

1. ผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยต้องยื่นแบบเสนอโครงการวิจัย มรส. 80 จ านวน 2 ฉบับ 
(ฉบับจริง 1 ฉบับและ ส าเนา 1 ฉบับ) พร้อมส่งไฟล์เอกสารทั้งแบบ .doc และ PDF มายัง rsurri@rsu.ac.th 
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการวิจัย มรส. 80 ได้จากเว็บไซต์ของสถาบันวิจัย http://rri.rsu.ac.th/ 

2. โครงการที่ใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต ให้แนบตัวอย่างหรือร่างแบบ ดังกล่าวมา
กับแบบเสนอโครงการวิจัยด้วย 

 
ระยะเวลาในการรับสมัคร 

รอบที่  1   เดือนมิถุนายน ของทุกปี (1-30 มิถุนายน) 
รอบที่  2 เดือนกันยายน ของทุกปี (1-30 กันยายน) 
รอบที่  3 เดือนมกราคม ของทุกปี (1-31 มกราคม) 
 
มหาวิทยาลัยจัดท าประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติการเสนอ

โครงการวิจัย และการบริหารการเงินให้ผู้มีสิทธิ์ทราบ อนึ่ง การประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการในเดือน มิถุนายน กันยายน และมกราคม ของทุกปีการศึกษา โดยผู้ขอทุนที่มี
คุณสมบัติตามที่กล่าวมาข้างต้นสามารถส่งเสนอโครงการวิจัยตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด (มรส. 80) 
จ านวน 2 ชุด ไฟล์ที่บันทึกผลงานทางอีเมล rsurri@rsu.ac.th และส่งถึงสถาบันวิจัยตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ในประกาศเพื่อน าเข้าที่ประชุมพิจารณา และข้อเสนอโครงการวิจัยนั้นจักถูกประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในหรือภายนอก และคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัย (หากส่งเอกสารเกินก าหนดสถาบันวิจัยจะขอ
ด าเนินการพิจารณาทุนในรอบถัดไป) 
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การท าสัญญา 
1.  โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้ผู้วิจัยท าสัญญารับทุนกับมหาวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐานภายใน

เวลาที่สถาบันวิจัยก าหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์  
2.  ผู้ได้รับทุนจะต้องด าเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
3.  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะระงับการให้ทุน ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามโครงการที่ได้รับ

อนุมัติตลอดจนตามสัญญารับทุน 
4.  หากโครงการวิจัยใดไม่สามารถด าเนินงานต่อไปได้ ให้ผู้รับทุนแจ้งเหตุผลและสรุปผลงานวิจัย

ทั้งหมดเท่าที่ได้ท ามาแล้วพร้อมรายงานการใช้จ่ายเงินไปยังสถาบันวิจัย ผ่านหน่วยงานที่สังกัด ภายใน  
3 เดือน นับแต่วันที่ยุติโครงการและส่งคืนเงินทั้งหมดหรือเงินที่เหลือ ไปยังแผนกการเงินของมหาวิทยาลัย
ผ่านหน่วยงานที่สังกัดทันที 
 
การจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 

1. งวดที่ 1 (หนึ่ง) จะเบิกจ่ายได้ทันทีภายหลังจากการท าสัญญา เป็นจ านวนเงินไม่เกินร้อยละ  40 
ของเงินทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับทั้งหมด 

2. งวดที่ 2 - 3 (สอง – สาม) จะเบิกจ่ายได้ภายหลังการรายงานความก้าวหน้าตามงวดงาน 
3. เงินที่ 4 (งวดสุดท้าย) จะเบิกจ่ายได้ภายหลังการส่ง (ร่าง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ซึ่งได้มีการ

แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ค าแนะน าแล้ว จ านวน 1 เล่ม 
 
การรายงานความก้าวหน้าตามงวดงานของโครงการวิจัย 

1.  ผู้ท าวิจัยต้องจัดท ารายงานความก้าวหน้าอย่างน้อย 2 คร้ัง (ทุก ๆ 3 เดือน) ตามแบบ มรส. 84 
โดยผ่านการตรวจสอบและแนะน าจากที่ปรึกษาโครงการ (ถ้ามี) แล้วจึงส่งไปยังสถาบันวิจัยตามก าหนด
ระยะเวลา 

2.  เมื่อท าการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้วิจัย จัดท า (ร่าง) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากที่ปรึกษาโครงการ โดยหนีบคลิปด า จ านวน 1 เล่ม และไฟล์เอกสารดังกล่าวมายังอีเมล 
rsurri@rsu.ac.th น าส่งสถาบันวิจัย พร้อมด้วยหนังสือ/บันทึกข้อความที่มีการลงนามจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

3. จากนั้น สถาบันวิจัย จะด าเนินการส่ง (ร่าง) รายงานการวิจัยฉบับสมบรูณ์ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา 
แล้วจะแจ้งให้ท่านทราบ เพื่อให้ท่านจัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เย็บเล่มเข้าปกกระดาษอาร์ตมันสี
ขาว (สันกาว) จ านวน 1 เล่ม ไฟล์เอกสารดังกล่าวมายังอีเมล rsurri@rsu.ac.th และน าส่งสถาบนัวิจัยภายใน 
3 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดสัญญา 
 4. กรณีมีเหตุผลจ าเป็นท าให้ไม่สามารถส่งรายงานการวิจัยเพื่อขอรับการประเมินภายในเวลา
ก าหนดได้ ผู้รับทุนจะต้องยื่นแบบค าขอขยายระยะเวลาในการท าวิจัยต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัย
ก่อนครบก าหนดตามสัญญาไม่น้อยกว่า 1 เดือน และให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย การขยาย
เวลาส่งผลงานจะขยายได้ 2 คร้ัง ครั้งละไม่เกิน 1 ใน 3 ของระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ แต่ไม่เกิน 12 เดือน 
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 5. หากหัวหน้าโครงการไม่รายงานความก้าวหน้า และไม่แสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินทุกรายการ
ตามหมวดตามเวลาที่ก าหนด สถาบันวิจัยจักแจ้งผ่านส านักงานนิติการเพื่อด าเนินการตามข้อปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 
เอกสารการใช้จ่ายเงิน 
 ผู้ท าวิจัยต้องน าหลักฐานการใช้จ่ายเงินทุกรายการตามหมวดเพื่อแสดงต่อสถาบันวิจัย และ
ส านักงานจ่ายเงินตามล าดับตามงวดงาน ประกอบไปด้วย สรุปค่าใช้จ่ายและเอกสารการเงิน (ใบเสร็จที่มี
ใบก ากับภาษี หากไม่มีขอให้คณบดีคณะ/วิทยาลัยลงนามรับรองการใช้จ่ายนั้น ๆ) ดังนี้ 
 1.  หมวดค่าตอบแทน 

2.  หมวดค่าใช้สอย 
3.  หมวดค่าวัสดุ 
4.  หมวดค่าจัดท ารายงานผลการวิจัย 

 
สิทธิในผลงาน 
 สิทธิอันเกิดจากผลงานตามโครงการที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยนี้ เป็นของมหาวิทยาลัยและให้
ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2564 และประกาศ
มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์จากผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี พ.ศ. 2565 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ในการตีพิมพ์และ/หรือน าเสนอผลงานวิจัยในระหว่างการท างานวิจัย หรือเมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัย
แล้วไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จะต้องมีกิตติกรรมประกาศเกี่ยวกับการสนับสนุนที่ได้รับ ระบุว่า “ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต” พร้อมรหัสทุนวิจัยและปีรับทุน โดยผู้รับทุน
จะต้องแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
การน าเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 ผู้รับทุนต้องน าเสนอผลงานวิจัยส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดประเภทบรรยายในงานประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลัย และงานประชุมวิชาการอ่ืน ๆ ที่จัดขึ้นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ภายใต้ความ
เห็นชอบของมหาวิทยาลัย 
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การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ขั้นตอนที่ 1 การประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต 

สถาบันวิจัย จะจัดท าบันทึกข้อความถึงคณะ/วิทยาลัยเพ่ือแจ้งให้บุคลากรทราบถึงประกาศ
การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและประกาศทาง http://rri.rsu.ac.th/ ของสถาบันวิจัย หรือติดตามได้จาก
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางเฟซบุ๊กและแฟนเพจของสถาบันวิจัย (https://www.facebook.com/ 
rrirsu) เพ่ือประกาศรับทุนในเดือน มิถุนายน กันยายน และ มกราคม ของทุกปี 

 
ขั้นตอนที่ 2 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน 

บุคลาภรภายในมหาวิทยาลัยที่สนใจท าวิจัย โปรดพิจารณารายละเอียดระเบียบ ประกาศ ข้อ
ปฏิบัติ หลักเกณฑ์การของบประมาณ พร้อมจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ มรส. 80 ส่งผ่าน
คณะหรือหน่วยงานที่สังกัดเพ่ือให้ทางคณะหรือหน่วยงานพิจารณา และส่งข้อเสนอโครงการดังกล่าว
มายังสถาบันวิจัย ประกอบด้วย  

2.1 ข้อเสนอโครงการวิจัย มรส. 80 จ านวน 2 ฉบับ (ฉบับจริง 1 และส าเนา 1) ลงนามรับรอง
โดยผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 

2.2 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ (.doc) ส่งผ่านอีเมลสถาบันวิจัย rsurri@rsu.ac.th 
2.2 บันทึกข้อความน าส่ง ลงนามโดยหัวหน้าโครงการวิจัย 
 

ขั้นตอนที่ 3 การประเมิน/พิจารณาข้อเสนอโครงการ 
สถาบันวิจัยรวมรวมและจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้แก่ผู้ประเมินทั้งภายในและภายนอกท่ี

มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญเพ่ือกลั่นกรองและพิจารณาข้อเสนอโครงการ 
 

ขั้นตอนที่ 4 การแก้ไขปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัย 
สถาบันวิจัยแจ้งผลการประเมินแก่หัวหน้าโครงการวิจัยเพ่ือแก้ไขปรับปรุงข้อเสนอ

โครงการวิจัยตามค าแนะน าของผู้ประเมิน โดยส่งเอกสารดังนี้ 
4.1 ข้อเสนอโครงการที่แก้ไขแล้ว จ านวน 1 ฉบับ ลงนามรับรองโดยผู้บังคับบัญชาต้น

สังกัด 
4.2 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ (.doc) ส่งผ่านอีเมลสถาบันวิจัย rsurri@rsu.ac.th 
4.2 บันทึกข้อความน าส่ง ลงนามโดยหัวหน้าโครงการวิจัย 
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ขั้นตอนที่ 5 การเสนอคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัย 
สถาบันวิจัยรวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้แล้วให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

สถาบันวิจัยพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาและงบประมาณ  จากนั้นสถาบันวิจัยจึงแจ้งมติคณะ
กรรมการบริหารสถาบันวิจัยไปยังหัวหน้าโครงการวิจัย  

5.1 กรณีที่อนุมัติโดยไม่มีเงื่อนไข สถาบันวิจัยจะประกาศรายชื่อและเรียนเชิญลงนามใน
สัญญาทุนวิจัยในล าดับต่อไป 

5.2 กรณีที่อนุมัติโดยมีเงื่อนไข หรือ ชะลอโครงการ  หัวหน้าโครงการจะต้องปรับแก้
ข้อเสนอโครงการทั้งด้านเนื้อหาและงบประมาณให้เป็นไปตามมติ จากนั้นสถาบันวิจัยจะเรียนเชิญลง
นามในสัญญาทุนวิจัยในล าดับต่อไป 

 
ขั้นตอนที่ 6 การแก้ไขปรับปรุง และประกาศรายช่ือผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย 

สถาบันวิจัยแจ้งหัวหน้าโครงการเพ่ือแก้ไขปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยตามมติ และจัดท า
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยอย่างเป็นทางการผ่านไปยังคณะ/วิทยาลัย พร้อมเรียนเชิญ
ลงนามในสัญญาทุนวิจัยในวันและเวลาที่ก าหนด 

 
ขั้นตอนที่ 7 การจัดเตรียมเอกสารประกอบการลงนามสัญญาทุน 

สถาบันวิจัยแจ้งหัวหน้าโครงการให้จัดเตรียมเอกสารประกอบการลงนามสัญญาทุนผ่าน
บันทึกข้อความ และอีเมลส่วนตัวของหัวหน้าโครงการ ประกอบด้วย 

7.1 มรส. 81 แบบฟอร์มสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย จ านวน 2 ฉบับ (สามารถพิมพ์ได้ แต่
ลงนามด้วยลายมือ) 

7.2 มรส. 82 แบบฟอร์มสัญญายืมเงินทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยรังสิต (รวมงวดที่ 
1-4) จ านวน 1 ฉบับ 

7.3 มรส. 86 แบบฟอร์มตาราง TOR ก าหนดระยะเวลา งบประมาณ และผลงานที่ต้องน าส่ง
สถาบันวิจัย จ านวน 1 ฉบับ 

7.4 มรส. 80 ข้อเสนอโครงการวิจัย (ในกรณีปรับแก้รายละเอียดต่าง ๆ ด้านเนื้อหา และ
งบประมาณ) จ านวน 1 ฉบับ และไฟล์ข้อเสนอโครงการ ( .doc) ส่งผ่านอีเมลสถาบันวิจัย 
rsurri@rsu.ac.th 
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ขั้นตอนที่ 8 การตั้งเบิกเพื่อขออนุมัติงบประมาณตามงวดงาน 
สถาบันวิจัยจะด าเนินการตั้งเบิกทุนวิจัยงวด 1 ให้หัวหน้าโครงการวิจัยพร้อมกับการลงนาม

สัญญาทุน และการตั้งเบิกเพ่ือขออนุมัติงบประมาณในงวดถัดไปจะใช้เอกสารนี้ในการน าส่ง
สถาบันวิจัยทุกครั้งประกอบด้วย 

8.1 มรส. 82-1 แบบฟอร์มสัญญายืมเงินทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยรังสิต (แต่ละ
งวด) จ านวน 1 ฉบับ 

8.2 ใบยืมเงินทดรองจ่าย (ใบสีเขียว) จ านวน 1 ฉบับ (ขอรับได้ที่คณะ/วิทยาลัย) 
 

ขั้นตอนที่ 9 การรายงานความก้าวหน้า และการน าส่งใบเสร็จเพื่อส าแดงการใช้ทุนวิจัยและการตั้ง
เบิกในงวดถัดไป 

 หัวหน้าโครงการสามารถรายงานความก้าวหน้าได้หากผลงานนั้นเสร็จสิ้นตามที่ก าหนดไว้ใน 
มรส. 86 (การรายงานความก้าวหน้าควรรายงานระยะเวลา 3 เดือน/ครั้ง ) และ สามารถเบิกเงินใน
งวดถัดไปได้ เอกสารมีดังนี้ 

9.1 บันทึกข้อความน าส่ง ลงนามโดยหัวหน้าโครงการวิจัย โปรดระบุถึง 1) แจ้งการส่ง
รายงานความก้าวหน้า 2) การสรุปค่าใช้จ่าย 3) ขอเบิกเงินงวดถัดไป) 
 9.2 รายงานความก้าวหน้าตามแบบ มรส. 84 (แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย
ที่ได้รับเงินทุนอุดหนุนการวิจัย) จ านวน 1 ฉบับ พร้อมทั้งลงนามโดยหัวหน้าโครงการวิจัย 

9.3 น าส่งใบเสร็จมายังสถาบันวิจัยเป็นอันดับแรกเพ่ือตรวจสอบโดยเบื้องต้น โดยใบเสร็จนั้น
ต้องแบ่งตามแต่ละหมวดที่ใช้ จากนั้นหัวหน้าโครงการน าใบเสร็จที่ตรวจสอบแล้วไปส าแดงยังแผนก
การเงินในล าดับต่อไป 

9.4 การตั้งเบิกเพ่ือขออนุมัติงบประมาณตามงวดงาน เอกสารประกอบดังขั้นตอนที่ 8 
 

ขั้นตอนที่ 10 การส่งผลงานวิจัยในขั้นตอน (ร่าง) รายงานการวิจัย 
 10.1 บันทึกข้อความน าส่ง ลงนามโดยหัวหน้าโครงการวิจัย 

10.2 (ร่าง) รายงานการวิจัย จ านวน 1 เล่ม (หนีบคลิปด า) 
10.3 ไฟล์ (ร่าง) รายงานการวิจัย (.doc) ส่งผ่านอีเมลสถาบันวิจัย rsurri@rsu.ac.th 
 

ขั้นตอนที่ 11 การประเมิน/พิจารณา (ร่าง) รายงานการวิจัย 
 สถาบันวิจัยจะน าร่างรายงานการวิจัยส่งให้ให้แก่ผู้ประเมินทั้งภายในและภายนอกที่มีคุณวุฒิ
และความเชี่ยวชาญเพ่ือกลั่นกรองและพิจารณาข้อเสนอโครงการ หากมีข้อแก้ไขและข้อเสนอแนะ 
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สถาบันวิจัยจะแจ้งผลโดยท าบันทึกข้อความส่งไปยังผู้วิจัยอีกครั้งหนึ่งและให้ผู้วิจัยปรับแก้ต่ อไป 
เอกสารประกอบด้วย 
 11.1 บันทึกข้อความน าส่ง ลงนามโดยหัวหน้าโครงการวิจัย  

11.2 (ร่าง) รายงานการวิจัยที่ปรับแก้ จ านวน 1 เล่ม (หนีบคลิปด า) 
11.3 ไฟล์ (ร่าง) รายงานการวิจัยที่ปรับแก้ (.doc) ส่งผ่านอีเมลสถาบันวิจัย rsurri@rsu.ac.th 
 

ขั้นตอนที่ 12 การส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
หัวหน้าโครงการน าส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้แก่สถาบันวิจัยเพ่ือขอปิดโครงการวิจัย 

ดังนี้ 
12.1 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน 1 เล่ม (ปกขาว) และ ไฟล์รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

(.doc) และ PDF ส่งผ่านอีเมลสถาบันวิจัย rsurri@rsu.ac.th 
1.2.2 โดยเล่มรายงานนั้น ปกหน้า-หลัง ใช้กระดาษอาร์ตมันสีขาวเคลือบพลาสติกใส 

ตัวอักษรสีทอง/ด า สันปกระบุ ชื่อเรื่อง ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย และ รหัสโครงการและปีที่รับทุน (ใน
ส่วนรายละเอียดการท าเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์นั้น ดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ีเว็บไซต์สถาบันวิจัย) 

12.3 บันทึกข้อความน าส่ง ลงนามโดยหัวหน้าโครงการวิจัย 
 

ขั้นตอนที่ 13 การเผยแพร่ผลงานวิจัยท่ีได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย 
หัวหน้าโครงการต้องน าเสนอผลงานวิจัยส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดประเภทบรรยายในงานประชุม

วิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิต และงานประชุมวิชาการอ่ืน ๆ ที่จัดขึ้นทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ภายใต้ความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่หัวหน้าโครงการขอรับการสนับสนุนเผยแพร่/ตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาตินั้น 
โปรดพิจารณาเรื่องประกาศการสนับสนุนเผยแพร่/ตีพิมพ์ผลงานวิจัย (ตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต 
เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ) 

 
ขั้นตอนที่ 14 การติดตามการด าเนินโครงการวิจัย 
 สถาบันวิจัยมีการติดตามการด าเนินโครงการวิจัย 2 ครั้ง/ภาคการศึกษา โดยจะจัดท าบันทึก
ข้อความไปยังหัวหน้าโครงการวิจัยที่มิได้รายงานความก้าวหน้าทั้งในรูปแบบ มรส. 84 (แบบฟอร์ม
รายงานความก้าวหน้าของการวิจัยที่ได้รับเงินทุนอุดหนุนการวิจัย) และ(ร่าง) รายงานการวิจัยตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน มรส. 86 (แบบฟอร์มตาราง TOR ก าหนดระยะเวลา งบประมาณ และ
ผลงานที่น าส่งสถาบันวิจัย)  
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 14.1 ในกรณีที่ไม่สามารถรายงานความก้าวหน้าและแสดงใบเสร็จแก่สถาบันวิจัยและ
แผนการเงิน ตามที่ระบุไว้ตาม มรส. 86 ขอให้ด าเนินการดังนี้ โดยน าส่ง มรส. 92 แบบติดตาม
ผลการวิจัยและการขอขยายเวลาการด าเนินการวิจัย จ านวน 1 ฉบับ ลงนามโดยหัวหน้าโครงการวิจัย 
 14.2 การขอขยายระยะเวลาในการด าเนินโครงการวิจัย จะขยายได้ไม่เกิน 12 เดือนหลังจาก
สัญญาเดิมสิ้นสุดลง 
 14.3 ในกรณีที่ส านักงานการเงินติดตามการคืนเอกสารยืมเงินทดรองจ่ายทุนวิจัย หาก
สถาบันวิจัยติดตามไปยังหัวหน้าโครงการ และหัวหน้าโครงการไม่ยื่นเอกสารภายในวันที่ก าหนด 
สถาบันวิจัยจักด าเนินการประสานงานส่งเรื่องไปยังส านักงานนิติการในล าดับต่อไป 
 
หมายเหตุ 
1. การขอรับทุนวิจัยภายในผ่านสถาบันวิจัย  

ประสานงานโดยตรง คุณนิภาพร พบสระบัว (โอ๋) โทร. 5691 
 
2. การวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยในคน 
 หากข้อเสนอโครงการวิจัยที่ขอเสนอรับทุนนี้ เกี่ยวข้องกับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยใน
คนต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบันวิจัย (ประสานงาน
โดยตรง ติดต่อ คุณวุฒิศักดิ์ อยู่จ านงค์ (บอย) โทร.5728)  
 
3. การวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์ทดลอง 
 หากข้อเสนอโครงการวิจัยที่ขอเสนอรับทุนนี้ เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์ทดลองเพ่ือ หรือ ถูกใช้
ในการวิจัย การทดสอบหรือการสอน (ประสานงานโดยตรง เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง 
ติดต่อ คุณอลิสา ยวงนุ่น (อ๋ิว) โทร. 5690) 
 
4. การวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ 
 หากข้อเสนอโครงการวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอโครงการวิจัยของท่านนี้เกี่ยวข้อง
กับ เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรมสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม หรือสิ่งมีชีวิตดัดแปลง
พันธุกรรม จะต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับการทดลอง จากคณะกรรมการ
ความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน (ประสานงานโดยตรง เรื่อง จริยธรรมการวิจัยด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ติดต่อ คุณกนกรัตน์ ครูกิมโสม (หญิง) โทร. 5687) 

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_92%20extension%20of%20time(edit).doc
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แนวทางการเขียนเสนอโครงการวิจัยตามแบบ มรส. 80 
เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

 
สถาบันวิจัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณา หากท่านกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน 

 
 ข้อมูลพื้นฐานของหัวหน้าโครงการ 
 
  ข้อสรุปโครงการ (Executive Summary) 
 ให้เขียนบทคัดย่อสรุปโครงการวิจัยของท่าน ประมาณ 1-2 หน้า ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 
แบบสรุปข้อเสนอโครงการวิจัย 

ชื่อโครงการ       งบประมาณ 
ชื่อ-สกุล       หน่วยงาน  
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล 

--------------------------------------------------------------------------------- 
ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ หากเป็นโครงการที่ต่อยอดจากโครงการที่เคยได้รับทุน
มาแล้ว กรุณาระบุให้ชัดเจนด้วยว่าต่อยอดอย่างไร (ประมาณ ¼ - ½ หน้า) 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
วัตถุประสงค์ (สั้น กระชับและตรงประเด็น โดยสามารถสื่อความหมายได้ใน 1 ประโยค) 
_________________________________________________________________________ 
วิธีการด าเนินการวิจัย (ประมาณ ¼ - ½ หน้า) อย่างย่อ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ  

- แบบสรุปข้อเสนอโครงการดังกล่าว ขอให้ไม่เกิน 1 - 1 ½ หน้า 

- ส าหรับนักวิจัยที่เคยได้รับทุนวิจัยจากสถาบันวิจัย โปรดเขียนเป็นภาษาอังกฤษ 
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  ข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal) ให้เขียนชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ 
ตามหัวข้อที่ก าหนดให้ ดังนี้ 
 
1. ชื่อโครงการ  

ให้ระบุชื่อโครงการวิจัยที่จะท าให้ชัดเจนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยชื่อโครงการควร
จะบ่งบอกให้ทราบถึงเนื้อหาสาระของการวิจัย ควรก าหนดให้ชัดเจนและกระชับที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
 
2. ประเภทของการวิจัย ให้ระบุประเภทของการวิจัยให้ชัดเจน โดยพิจารณาดังนี้ 
 2.1 การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) เป็นการศึกษาที่มุ่งแสวงหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์อย่างมีระเบียบแบบแผน เพ่ือน าไปใช้ทดสอบและ/หรือสร้างทฤษฎีอธิบายปรากฏการณ์
นั้น ๆ 
 2.2 การวิจัยประยุกต์ (Applied Research) เป็นการศึกษาค้นคว้าเพ่ือหาความรู้ใหม่และ
มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเป็นการน าเอา
ความรู้และวิชาการต่าง ๆ ที่ได้จากการวิจัยพ้ืนฐานมาประยุกต์ใช้ต่ออีกหนึ่ง และให้ระบุเพ่ิมเติมด้วย
ว่าเป็นการวิจัยตามความต้องการของมหาวิทยาลัยรังสิตหรือเป็นการวิจัยทั่วไป 
 2.3 การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เป็นการศึกษาค้นคว้าและ
พัฒนาคิดค้นอย่างเป็นระบบและน่าเชื่อถือ โดยมีเป้าหมายในพัฒนาผลผลิต เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อ อุปกรณ์ เทคนิควิธี รูปแบบการท างาน หรือระบบการบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึนอย่างชัดเจน   

2.4 นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ (Innovation and Invention) เป็นการศึกษาค้นคว้า หรือ
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้
ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อน านวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การท างานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย 

2.5 วิจัยพัฒนาเชิงทดลอง เป็นการศึกษาอย่างมีระบบ โดยน าความรู้ที่มีอยู่แล้วจากการวิจัย
หรือประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ใหม่  ๆ 
กระบวนการผลิต กรรมวิธีระบบและการบริการใหม่ ๆ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิต
เดิมที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น 
 
3. แนวทางการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของโครงการวิจัย  
 ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ ด้านชุมชนและพ้ืนที่ ด้านพาณิชย์ 
และด้านวิชาการ โดยใคร มีการน าไปใช้อย่างไร 
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4. สาขาวิชาที่ท าการวิจัย  
ให้ผู้วิจัยระบุว่าโครงการวิจัยเน้นหนักในสาขาวิชาใด ซึ่งจะช่วยให้การจัดข้อมูลเพ่ือการศึกษา

ค้นคว้า อ้างอิง มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาการท่องเที่ยว 
สาขาการโรงแรม สาขาการตลาด ฯลฯ รวมถึงระบุรายวิชาที่เก่ียวข้องกับโครงการวิจัยของท่านด้วย 
5. การเชื่อมโยงกับนักวิจัยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ท าการวิจัย/รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่
ผู้วิจัยประสงค์จะเสนอ ให้ระบุรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญใน
เรื่องหรือสาขาวิชาที่ท่านท าวิจัย  
 
6. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย  

ข้อมูลในเรื่องนี้จะเป็นเครื่องแสดงเหตุผลความจ าเป็นของโครงการที่จะท าการวิจัยนั้น  ๆ ว่า
สมควรได้รับการสนับสนุนเพียงใดหรือไม่ ผู้วิจัยควรกล่าวถึงภูมิหลังและความส าคัญของปัญหาและ
พยายามเขียนให้ผู้อ่านเกิดความสนใจในปัญหาที่ต้องการศึกษาวิจัย โดยเขียนให้มีความต่อเนื่ องและ
เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน รวมถึงอธิบายหลักการและเหตุผลที่เสนอโครงการนี้ สภาพปัญหาและ
ความจ าเป็นในการท าการวิจัย  
 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นข้อความที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการทราบ ดังนั้นจึงควร
ระบุให้ชัดเจนว่าผู้วิจัยต้องการศึกษาเกี่ยวกับอะไร ต้องการทราบหรือต้องการจะบรรลุผลในเรื่องใด 
และผลลัพธ์ที่คาดหวังคืออะไร ถ้ามีวัตถุประสงค์หลายประการควรแบ่งออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ที่ชัดเจน 
(ไม่ซ้ าซ้อนหรือคาบเก่ียวกัน) 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

ให้ระบุความคาดหมายของประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการวิจัยนี้ว่าจะมีผลต่อการพัฒนาใน
เรื่องใดและอย่างไรบ้าง ซึ่งประโยชน์ที่เกิดข้ึนอาจจะมีทั้งในด้านวิชาการและด้านการปฏิบัติ การเขียน
หัวข้อนี้อาจจะเขียนเป็นเชิงบรรยาย หรือเขียนเป็นข้อ ๆ ก็ได ้
 
9. การทบทวนวรรณกรรม 

ให้ระบุรายละเอียดของทฤษฎีหรือหลักการต่าง  ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับกรอบแนวคิดของ
โครงการวิจัย รวมถึงรายละเอียด/ผลการวิจัย ของงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
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10. กรอบแนวคิดการวิจัย 
การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย เป็นขั้นตอนของการน าเอาตัวแปรและประเด็นที่ต้องการ

ท าวิจัยมาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องในรูปของค าบรรยาย แบบจ าลองแผนภาพหรือแบบ
ผสมการวาง กรอบแนวคิดในการวิจัยที่ดี จะต้องชัดเจน แสดงทิศทางของความสัมพันธ์ ของสิ่งที่
ต้องการศึกษา หรือตัวแปรที่จะศึกษา สามารถใช้เป็นกรอบในการก าหนดขอบเขตของการวิจัย การ
พัฒนาเครื่องมือในการวิจัย รูปแบบการวิจัย ตลอดจนวิธีการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 
11. ระเบียบวิธีวิจัย 

ให้บรรยายถึงการด าเนินการวิจัย ซึ่งจะเป็นเครื่องช่วยพิจารณาถึงความเหมาะสม และความ
เป็นไปได้ของโครงการวิจัย จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเขียนให้ชัดเจน และละเอียดพอสมควรพร้อมอ้างถึง
เอกสารที่จ าเป็น เนื่องจากผู้ประเมินโครงการวิจัยอาจเป็นผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีนั้น ๆ แต่ต่างสาขา 
และมีความประสงค์จะเข้าใจรายละเอียดแผนงานเพียงพอก่อนให้ความเห็นต่อโครงการ ผู้วิจัยควร
เขียนให้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ให้ระบุว่าประชากรที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาคือใคร (หรืออะไร) มี
ลักษณะอย่างไร มีจ านวนเท่าไร และวิธีการที่จะได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นอย่างไร ในกรณีของ
การศึกษาเชิงปริมาณ สิ่งที่ผู้วิจัยควรค านึงถึงก็คือความเพียงพอของขนาดตัวอย่าง และความเป็น
ตัวแทนของประชากร ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมความถูกต้องเหมาะสมในการอ้างอิงผลสรุปจากกลุ่มตัวอย่างไปยัง
ประชากรที่ศึกษา  

**หมายเหตุ: โครงการวิจัยที่จ าเป็นต้องท าการทดลองในมนุษย์ สัตว์ทดลอง หรือความ
ปลอดภัยทางชีวภาพจะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
คณะกรรมการรับผิดชอบและจัดการเกี่ยวกับการใช้สัตว์เพ่ือการทดลอง และคณะกรรมการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ  

- ประสานงานจริยธรรมวิจัยในคน ติดต่อ คุณวุฒิศักดิ์ (บอย) โทร. 5728 
- ประสานงานจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง ติดต่อ คุณอลิสา (อ๋ิว) โทร. 5690 
- ประสานงานรับรองด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ติดต่อ คุณกนกรัตน์ (หญิง) โทร. 5687 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ระบุให้ชัดเจนว่าผู้วิจัยจะใช้เครื่องมือประเภทใด หรืออะไรบ้าง ใน

การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องการจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเครื่องมือที่จะน ามาใช้นี้อาจเป็นเครื่องมือที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเอง หรือเป็นเครื่องมือที่มีผู้อ่ืนสร้างหรือพัฒนาไว้ก่อนแล้วก็ได้ (ในกรณีที่ใช้เครื่องมือ
การวิจัยอันเป็นผลงานของผู้อื่นควรอ้างอิงแหล่งที่มาและคุณภาพของเครื่องมือด้วย) 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ให้ระบุว่าผู้วิจัยมีขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร 
เมื่อไร ใครเป็นผู้ด าเนินการ มีวิธีการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือตัวแปรแทรกซ้อนที่อาจมีผลต่อ
คุณภาพของข้อมูลหรือไม่อย่างไร 

การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการจัดกระท ากับข้อมูลดิบที่เก็บรวบรวมมาได้ 
เพ่ือหาทางที่จะตอบปัญหา วัตถุประสงค์ หรือทดสอบสมมุติฐานของการวิจัย ในประเด็นนี้ให้ระบุ
วิธีการทางสถิติทั้งหมดที่จะน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล แต่ไม่จ าเป็นต้องอธิบายรายละเอียดของ
กระบวนการทางสถิตินั้น ๆ 
 
12. ขอบเขตของการวิจัย 

ให้ระบุว่าการวิจัยตามโครงการที่เสนอนี้มีขอบเขตแค่ไหน ครอบคลุมถึงอะไรบ้าง การก าหนด
ขอบเขตของการวิจัยควรก าหนดไว้ทั้งในแง่ของประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา ประเด็นที่
ศึกษา พ้ืนที่ที่ท าการศึกษา เป็นต้น ซึ่งเป็นการตีกรอบไว้ว่าผู้วิจัยจะศึกษาภายในขอบเขตที่ ก าหนดนี้
เท่านั้น การก าหนดขอบเขตของการวิจัยจะช่วยให้ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างได้เหมาะสมยิ่งขึ้น เกิดความสะดวกในการวางแผนรวบรวมข้อมูลและช่วยให้รู้ว่าการ
สรุปผลของการวิจัยจะอ้างอิงไปได้กว้างขวางเพียงใด 
 
13. สถานที่ท าการทดลอง และ/หรือ เก็บข้อมูล 

ให้ระบุสถานที่ที่จะท าการเก็บรวบรวบข้อมูลหรือท าการทดลองให้ชัดเจน  เพ่ือบันทึกไว้
ส าหรับตรวจสอบความซับซ้อน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ และศึกษา
สถานการณ์งานวิจัย 
 
14. อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย 
 ให้ระบุรายการอุปกรณ์ทั้งหมดที่จ าเป็นต้องใช้ในการวิจัย โดยแยกเป็นอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้ว 
และอุปกรณ์ที่ต้องจัดหาเพ่ิม ซึ่งข้อมูลที่ระบุนี้จะช่วยให้ทราบถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของการด าเนินงานโครงการวิจัยนั้น 
 
15. แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ 

ให้ผู้วิจัยแสดงตารางที่ระบุถึงรายการของงานหรือกิจกรรม โดยระบุว่าในแต่ละขั้นของการ
ด าเนินการวิจัยนั้น จะด าเนินการในช่วงเวลาใดและใช้เวลานานเท่าไร รวมถึงผลงานที่จะต้องน าส่ง
สถาบันวิจัย ในแต่ละงวดให้ชัดเจน ซึ่งการวางแผนตารางเวลานี้ ควรกะประมาณให้สมจริง และควร
ค านงึถึงความเป็นไปได้ในด้านอ่ืนๆ ประกอบด้วย  
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16. งบประมาณ  
ให้ระบุรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดของโครงการพร้อมทั้งแจกแจงยอดรวม

ของค่าใช้จ่ายแยกตามประเภทหมวดเงินงบประมาณ ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย หมวด
ค่าวัสดุ และหมวดค่าจัดท ารายงานผลการวิจัย ส าหรับรายละเอียดของการประมาณค่าใช้จ่ายนั้น ให้
ค านวณและแจกแจงรายละเอียดตามแนวทางประมาณการค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้ 

16.1 หมวดค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ได้แก่    
1) ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย และ/หรือ นักวิจัยภาคสนาม ไม่เกินร้อยละ 30 ของ

งบประมาณท้ังหมด เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิจัย มีอัตราดังนี้ 
คุณวุฒิ อัตรา/เดือน 
ก. ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 7,500 บาท 
ข. ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 7,000 บาท 
ค. ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า (ปวส.) 6,500 บาท 
    ระดับประกาศนียบัตรการศึกษาสูง (ปกศ./ปวท.)  
ง. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 6,000 บาท 
หัวหน้าโครงการวิจัยสามารถเลือกจ้างผู้ช่วยวิจัย เพ่ือปฏิบัติงานประจ าโครงการได้ 

โดยมีระยะเวลาตามความจ าเป็น และเหมาะสมกับภาระงาน ในสาขาวิชาของโครงการวิจัยนั้น 
หมายเหตุ ให้แนบภาระงาน (Job Description) ของผู้ช่วยวิจัยที่ประสงค์จะจ้าง

ด้วย ส าหรับการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างผู้ช่วยเป็นรายวัน ให้ใช้อัตรารายเดือนข้างต้นหารด้วย 30 และใน
กรณีการจ้างแรงงานให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนตามอัตราค่าแรงงานขั้นต่ าที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด 

2) กรณีจ้างเป็นรายวัน ให้ใช้อัตรารายเดือนข้างต้นหารด้วย 30 
 
16.2 หมวดค่าใช้สอย ได้แก่   

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ได้แก่ ค่าพาหนะ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร/เบี้ยเลี้ยงนักวิจัย (กรณีที่ผู้วิจัยด าเนินงานวิจัยเพ่ือรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามภายในประเทศเท่านั้น) ให้ใช้อัตราที่ก าหนดตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยเรื่อง 
“หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกสถานที่ พ.ศ. 2565” อนึ่ง กรณีผู้วิจัยด าเนิน
งานวิจัยในห้องปฏิบัติการ ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานได้ในเงิน
ทุนอุดหนุนการวิจัยนี้ (รายละเอียดตาม ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยเรื่อง “ทุนอุดหนุนการวิจัย 
มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2565”) 
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 2) ค่าจ้างเหมา ค่าธรรมเนียม เช่น ค่าจ้างเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ค่าจ้าง
บันทึกข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (เฉพาะสาขาที่จ าเป็น) ค่าถ่ายส าเนาแบบสอบถาม 
ค่าถ่ายส าเนาเอกสารทบทวนวรรณกรรม ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการส่งไปรษณีย์ และ
ค่าวัสดุในการจัดส่ง เช่น กล่อง/ซอง ค่าโทรศัพท์และโทรสาร ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูล (ผู้ตอบ
แบบสอบถามหรือผู้ให้สัมภาษณ์) ค่าด าเนินการจัดการสนทนากลุ่ม ค่าจ้างถอดเทป (รวมถึงเครื่อง
บันทึกเสียงอย่างอ่ืน) ค่าตอบแทนวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ/ฝึกอบรม/สนทนากลุ่ม 
ค่าอาหารว่างหรือชุดเลี้ยงรับรอง ค่าอาหาร (รายละเอียดตาม ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยเรื่อง 
“ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2565”) 

 
16.3 หมวดค่าวัสดุ ได้แก่ ค่าวัสดุที่ใช้ในการวิจัย ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ซึ่งอาจ

แบ่งเป็นประเภทต่างๆ คือ วัสดุส านักงาน วัสดุไฟฟ้า วัสดุงานบ้านและครัว วัสดุเครื่องบริโภค อาหาร
สด วัสดุก่อสร้าง วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ วัสดุการเกษตร วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุเครื่องแต่งกายเพื่อการวิจัย ทั้งนี้ การก าหนด
รายการวัสดุให้เป็นไปตามลักษณะของโครงการวิจัยนั้น ๆ 

ส่วนครุภัณฑ์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในเงินทุนอุดหนุนการวิจัยนี้ 
แต่สามารถเสนอขอได้เป็นรายกรณี ทั้งนี้ครุภัณฑ์และ/หรือซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในการวิจัยเป็นทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย โดยผู้วิจัยเป็นผู้ครอบครองและดูแลรักษาระหว่างการท าวิจัย เมื่อโครงการวิจัยแล้ว
เสร็จให้ผู้วิจัยส่งมอบครุภัณฑ์และ/หรือซอฟต์แวร์ โดยผ่านการพิจารณาของหัวหน้าหน่วยงานต้น
สังกัดของผู้วิจัย และคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยว่าควรให้ครุภัณฑ์และ/หรือซอฟต์แวร์ อยู่ใน
ความดูแลของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่นที่มีความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ขอให้ค านึงถึงความ
เหมาะสม ประหยัด และความคุ้มค่า เพ่ือให้มีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 อนึ่ง มหาวิทยาลัยมีการบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่
คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้บริการของศูนย์เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 4/2 

 
16.4 หมวดค่าจัดท ารายงานผลการวิจัย เป็นค่าตอบแทนเหมาจ่ายต่อโครงการ โครงการ

ละ 3,000 บาท จะครอบคลุมถึงค่าจ้างพิมพ์เอกสารและ/หรือเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ส านาเอกสาร
ต่าง ๆ การจัดท ารูปเล่มและเข้าเล่มเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่สืบเนื่องจากการท างานวิจัย เช่น 
รายงานความก้าวหน้า (ร่าง) รายงานการวิจัย และรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 



แนวทางการเขียนเสนอโครงการวิจยัตามแบบ มสร. 80 เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจยั  20 

***สถาบันวิจัย ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับ/ตัดงบประมาณ กรณีนักวิจัยไม่แสดงรายละเอียดของ
งบประมาณ*** สถาบันวิจัย มิได้มีการสนับสนุนค่าตอบแทนนักวิจัยและที่ปรึกษาโครงการ 

   
หมายเหตุ 

1. ทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยรังสิต ไม่มีค่าตอบแทนนักวิจัยและที่ปรึกษา
โครงการ 

2. แนวทางการเขียนรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย เป็นตัวอย่างส าหรับวิธีก าหนด
รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายเท่านั้น หัวหน้าโครงการวิจัย อาจก าหนดรายการของการใช้จ่าย
มากกว่าหรือน้อยกว่ารายการที่แสดงในตัวอย่าง ตามความเป็นจริงในการปฏิบัติงานของโครงการวิจัย
นั้น 

3. งบประมาณแต่ละหมวด ควรมีรายละเอียด ชัดเจน สอดคล้องกับการด าเนิน การโครงการ 
เช่น     1) ค่าสัตว์ทดลอง จะต้องระบุว่าใช้สัตว์ทดลองกี่ตัว ราคา/ตัว  

2) ค่าสารเคมีระบุชื่อสารเคมีและราคา 
3) ค่าเดินทางเพ่ือการด าเนินวิจัยหรือเก็บตัวอย่าง ต้องระบุจ านวนวัน คน อัตราที่จ่าย 

จ านวนครั้ง 
4. กรณีนอกเหนือจากรายการที่ก าหนดนี้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสม 

 
17. ระยะเวลาที่ท าการวิจัย  

ให้ระบุระยะเวลารวมตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ ว่าจะใช้ระยะเวลาด าเนินการก่ีเดือน ซ่ึง
ไม่ควรเกินระยะเวลา 12 เดือน หากมากเกินกว่าที่ก าหนด คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป 
 
18. เอกสารและสิ่งอ้างอิง  

ให้ระบุรายการหนังสือและเอกสารอ้างอิงทุกเล่มที่น ามาอ้างถึงในโครงการวิจัยนี้โดยใช้
รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมตามที่ก าหนด ส าหรับหนังสือหรือเอกสารอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้น ามาอ้างอิง 
ไม่ควรจะระบุมาเพราะจะท าให้เอกสารอ้างอิงยาวเกินความจ าเป็น 
 
19. ข้อมูลหัวหน้าโครงการวิจัย  

ให้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับหัวหน้าโครงการวิจัยให้ละเอียดและถูกต้อง ประกอบด้วย ชื่อหัวหน้า
โครงการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คุณวุฒิ ต าแหน่ง สถานที่ท างาน ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ 
ประสบการณ์ในการวิจัย สาขาความเชี่ยวชาญพิเศษ  
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20. ข้อมูลผู้ช่วยวิจัย  
ให้ระบุข้อมูลของผู้ช่วยวิจัย (ถ้ามี) ให้ละเอียดและถูกต้อง ได้แก่ ชื่อผู้ช่วยวิจัย ทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ คุณวุฒิ ต าแหน่ง สถานที่ท างาน ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ 
 
21. ที่ปรึกษาโครงการ  

ให้เสนอชื่อที่ปรึกษาโครงการ จ านวน 2 ท่าน พร้อมทั้งระบุรายละเอียดให้ถูกต้อง ซึ่ง
ประกอบด้วย ชื่อที่ปรึกษาโครงการ คุณวุฒิ ต าแหน่ง สถานที่ท างาน ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์  ซึ่งที่
ปรึกษาโครงการควรจะเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ผู้วิจัยต้องการจะท าการศึกษา และ
สามารถที่จะติดต่อได้สะดวก (มิได้มีการสนับสนุนค่าตอบแทน) 
 
22. การขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก  

เป็นการระบุข้อมูลเกี่ยวกับการขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งสถาบันวิจัย มิได้มีข้อห้ามใด 
ๆ เกี่ยวกับการส่งโครงการไปยังแหล่งทุนหลาย ๆ แห่งในเวลาเดียวกัน แต่ขอให้ผู้วิจัยรายงานให้ทราบ
ตามความเป็นจริง 
 
23. ความสนับสนุนของหน่วยงานต้นสังกัด  

ให้ระบุว่าหน่วยงานของท่านจะร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นเงินหรือเป็นค่าอ านวยความ
สะดวกอะไรบ้าง มูลค่าเท่าไร โดยให้แนบเอกสารรับรองจากผู้มีสิทธิ์อนุมัติมาด้วย 
 
24. ลายมือชื่อผู้วิจัย  

ให้หัวหน้าโครงการวิจัยลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
25. ความเห็นของคณบดี/ผู้บังคับบัญชา  

ให้คณบดีหรือผู้บังคับบัญชาลงความเห็นประกอบการพิจารณาว่าโครงการวิจัยที่เสนอนี้มี
ความจ าเป็นหรือมีความส าคัญอย่างไร พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้ใช้อุปกรณ์และสถานที่
ในการด าเนินการวิจัยได้ 
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เอกสารส าคัญเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยของสถาบันวิจัย 
ที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สถาบันวิจัย 

 
เอกสารเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยของสถาบันวิจัย อาจารย์และนักวิจัยสามารถดาวน์โหลด

ได้ที่ http://rri.rsu.ac.th/ เอกสารส าคัญ: เลือกทุนวิจัย ประกอบด้วยเอกสารต่าง ๆ ดังนี้ 
 

เอกสารส าหรับผู้วิจัยท่ีขอรับทุนภายใน 
1. มรส. 80  แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
2. มรส. 81  แบบฟอร์มสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 
3. มรส. 82  แบบฟอร์มสัญญายืมเงินทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยรังสิต  

(รวมงวดที่ 1-4) 
4. มรส. 82-1  แบบฟอร์มสัญญายืมเงินทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยรังสิต - (แต่ละงวด) 
5. มรส. 84  แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยที่ได้รับเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 
6. มรส. 86  แบบฟอร์มตาราง TOR ก าหนดระยะเวลา งบประมาณ และผลงานที่ต้องน าส่ง

สถาบันวิจัย 
7. มรส. 92  แบบขอขยายเวลาการด าเนินการวิจัย 

 
เอกสารส าหรับผู้เชี่ยวชาญ/ประเมินงานวิจัย  
1. แบบฟอร์มประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย 
2. แบบฟอร์มประเมินร่างรายงานการวิจัย 

 
เอกสารทางการเงิน 
1. ใบยืมเงินทดรองจ่าย (ใบสีเขียว) (ขอรับได้ที่คณะ/วิทยาลัย) 
2. มรส. 90 ใบเซนต์รับเงิน/ ใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้ในงานวิจัยที่ขอรับทุนอุดหนุน 
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ประกาศ แนวทาง และคู่มือเกี่ยวกับการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
1. ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2565 
2. คู่มือการสมัครเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2565 
3. คู่มือนักวิจัย / ฟอร์มท าเล่มรายงานวิจัย 
4. จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ 
5. หลักเกณฑ์การของบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย มรส. 
6. แนวทางการปฏิบัติของนักวิจัยพี่เลี้ยง 
7. สรุปรายละเอียดเอกสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัยของสถาบันวิจัย 
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รูปแบบการพิมพ์รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 

สิ่งควรรู้ : ผู้วิจัยควรจัดพิมพ์ตามระเบียบและแบบฟอร์มตามที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

เล่มรายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ 

น าส่งสถาบันวิจัยจ านวน 1 เล่ม และไฟล์รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  
(.doc) ส่งผ่านอีเมลสถาบันวิจัย rsurri@rsu.ac.th 
(โดยจัดเก็บเล่มวิจัยไว้ที่ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต) 

ตัวพิมพ์ ใช้ตัวอักษร (Fonts) สีด า คมชัด สะดวกแก่การอ่าน และใช้ตัวพิมพ์แบบ
เดียวกันตลอดท้ังเล่ม เช่น TH SarabunPSK / Angsana New 

ขนาดตัวพิมพ์ ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ (Points) ไม่ใช้ตัวอักษรที่มีการบีบย่อ 
(Compressed) พิมพ์ด้วย Microsoft Word 

กระดาษท่ีใช้พิมพ์ ใช้กระดาษปอนด์ขาวไม่มีบรรทัด ขนาดมาตรฐาน A4 หนา 80 แกรม ใช้
พิมพ์เพียงหน้าเดียว 

การเว้นที่ว่างจาก
ขอบกระดาษ (ตั้งค่า
หน้ากระดาษ) 

ด้านซ้ายมือและด้านบน เว้นห่างขอบกระดาษประมาณ 1.5 นิ้ว  
(3.17 ซม.) 
ด้านขวามือและด้านล่าง เว้นห่างขอบกระดาษประมาณ 1 นิ้ว (2.54 ซม.) 

การเว้นบรรทัด  
(ตั้งค่าระยะห่าง
ระหว่างบรรทัด) 

ระยะห่างระหว่างบรรทัด ก่อนและหลัง (Line spacing : Single) ระบุเป็น 
0 พอยต์ (Points)  

การย่อหน้า การย่อหน้าเมื่อเริ่มหัวข้อใหม่หรือขึ้นบรรทัดใหม่นั้น กด Tab บน
แป้นพิมพ์ 1 ครั้ง หรือระยะประมาณ 0.5 นิ้ว (1.25 ซม.) (13 เคาะ 
space bar) 

การพิมพ์เลขหน้า การล าดับในส่วนน าเรื่องทั้งหมดให้เรียงล าดับตามพยัญชนะในภาษาไทย 
คือ  ก / ข / ค / ง / จ / ... 
การล าดับในส่วนเนื้อเรื่อง ให้เรียงล าดับตามเลขฮินดู-อารบิกทั้งหมด 
คือ  1 / 2 / 3 / … 
พิมพ์ล าดับตามพยัญชนะและเลขฮินดู-อารบิกไว้ที่มุมขวาด้านบนห่างจาก
ขอบกระดาษด้านบนและด้านขวามือประมาณ 1 นิ้ว (2.54 ซม.) (ยกเว้น
หน้าแรกของแต่ละบท หน้าแรกของบรรณานุกรม และภาคผนวก ไม่ต้อง
พิมพ์เลขหน้าก ากับ แต่ให้นับจ านวนหน้ารวมไว้ด้วย) 
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สิ่งควรรู้ : ผู้วิจัยควรจัดพิมพ์ตามระเบียบและแบบฟอร์มตามที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

การเรียงหัวข้อ
ล าดับเพื่อเข้าเล่ม 

1. ปกหน้า คั่นด้วยกระดาษเปล่า 1 แผ่น  
2. ปกใน 
3. บทคัดย่อภาษาไทย 
4. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
5. กิตติกรรมประกาศ 
6. สารบัญ 
7. สารบัญตาราง (ถ้ามี) 
8. สารบัญรูปภาพ (ถ้ามี) 
9. สารบัญแผนที่ (ถ้ามี) 
10. บทที ่... (เรียงล าดับตั้งแต่บทที่ 1 จนถึงบทสุดท้าย) 
11.เอกสารอ้างอิง คั่นด้วยกระดาษเปล่า 1 แผ่น 
12. ภาคผนวก คั่นด้วยกระดาษเปล่า 1 แผ่น 
13. ปกหลัง 

การเข้าเล่ม ปกหน้าและปกหลัง ใช้กระดาษอาร์ตมันสีขาว เคลือบพลาสติกใส  
ปกหน้าและสันเล่ม ใช้ตัวอักษรสีทองหรือสีด า 

การเขียนรายงาน
การวิจัย 

บทที ่1  บทน า จะกล่าวถึงความเป็นมาและปัญหาของการวิจัย 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมติฐานการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ข้อจ ากัดของการวิจัยและขอบเขตของการวิจัย 
บทที ่2  ทฤษฎี เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
บทที ่3  ระเบียบวิธีวิจัย 
บทที ่4  ผลการทดลอง และอภิปรายผล จะรายงานถึงผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ในบทนี้ผู้วิจัยจะต้องอภิปรายถึงผลการวิจัยที่ได้ข้อค้นพบจากการ
วิจัยที่ตั้งไว้ในวัตถุประสงค์และสมมติฐาน 
บทที ่5  สรุป วิจารณ์ และข้อเสนอแนะ 

การอ้างอิง การอ้างอิงแบบนาม-ปี  
เอกสารอ้างอิง รูปแบบ APA ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 (The 6th Edition of American 

Psychological Association) 
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1. ตัวอย่างหน้าปกรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ใช้ตราสัญลักษณ์ใหม่ของ มรส.) 
 
 
 

 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  

 
 

โครงการวิจัย 
 

การหาความชุกของเช้ือ COVID-19 ในบุคลาการ และนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต  
ที่ผ่านการตรวจคัดกรองหา SARS-CoV-2 แอนติเจนแบบรวดเร็ว 

 
Prevalence of COVID-19 infection in staffs and students in Rangsit 

university by Rapid SARS-CoV-2 antigen detection assay 
 

โดย 
รศ. ดร. ปานันท์ กาญจนภูม ิ

 
 

สนับสนุนโดย 
สถาบันวิจัย มหาวิทยาลยัรังสิต 

2564 
 

 

ตัวอักษรหนา  
ขนาด 20 พอยต ์

ตัวอักษร
หนา 

ขนาด 18 
พอยต์ 

ห่างจากขอบกระดาษ 
ที่ตั้งค่าไว้ประมาณ 1 น้ิว 

ห่างจากขอบกระดาษ 
ที่ตั้งค่าไว้ประมาณ 1 น้ิว 
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2. ตัวอย่างสันปก ตัวอักษรหนาขนาด 16 พอยต์ ( ปรับได้ตามความเหมาะสม) 
 

สันปกแนวนอน 

ชื่อเรื่อง 
(เว้นระยะเพื่อความเหมาะสมและสวยงาม) 

ใส่เฉพาะ ชื่อ-สกุล 
ไม่ระบุต าแหน่งทาง

วิชาการ 

รหัสโครงการที่
ได้รับทุน 

การหาความชุกของเชื้อ COVID-19 ในบุคลาการ และ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ที่ผ่านการตรวจคัดกรองหา 

SARS-CoV-2 แอนติเจนแบบรวดเร็ว 
ปานันท์ กาญจนภูมิ สวจ. 13/2564 

 
3. บทคัดย่อ (ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) บทคัดย่อประกอบด้วยส่วนส าคัญ 2 ส่วน คือ 
 3.1.1. ส่วนกล่าวน า แสดงระบบวิธีการท าวิจัยโดยย่อ ดังนี้ 
 รายงานการวิจัย เรื่อง (ระบุชื่อโครงการวิจัย) เป็นการวิจัย (เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ /
เอกสาร / สนาม ฯลฯ มุ่งศึกษาให้ทราบ (ระบุวัตถุประสงค)์ โดยใช้ (แบบสัมภาษณ์ / แบบสอบถาม /
การทดลอง / การสังเกตแบบมีส่วนร่วม / ฯลฯ 

เก็บรวบรวมข้อมูลจาก  (ประชากร / กลุ่มตัวอย่าง) จ านวน………….ซึ่ง (องค์ประกอบของ
ประชากร / กลุ่มตัวอย่าง และพ้ืนที่ท าการวิจัย) 
 3.2.2. ส่วนค้นพบจากการวิจัย แสดงผลของการวิจัยที่ค้นพบทั้งหมดโดยย่อ โดยเริ่มจากย่อ
หน้าที่ 2 ต่อจากส่วนกล่าวน า คือ ผลจากการวิจัย พบว่า (สรุปผลการวิจัยที่ค้นพบทั้งหมด ทั้งผลการ
พิสูจน์สมมติฐาน ถ้าม)ี ส่วนข้อเสนอแนะหากมีก าหนดในวัตถุประสงค์ถือเป็นส่วนของการค้นพบต้อง
สรุปข้อเสนอด้วยแต่หากเป็นข้อเสนอแนะของผู้ท าวิจัยเองอาจไม่จ าเป็นต้องสรุปเสนอในบทคัดย่อก็ได้ 
 
4. ตัวอย่างบทคัดย่อภาษาไทย (ตัวอักษรขนาด 16 พอยต์) 
ชื่อเรื่อง: ………………………..………… 
ผู้วิจัย: ………………………..……………    สถาบัน: …………… 
ปีท่ีพิมพ:์ ………………………..…………   สถานที่พิมพ:์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
แหล่งที่เก็บรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์: มหาวิทยาลัยรังสิต จ านวนหน้างานวิจัย: …… หน้า 
ค าส าคัญ: ………………, ……………………, …………………… 
ลิขสิทธิ์: มหาวิทยาลัยรังสิต 
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บทคัดย่อ (ตัวอักษรหนาขนาด 16 พอยต์) 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5. ตัวอย่างบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (ตัวอักษรขนาด 16 พอยต์) 
Title: ………………………..………………………… 
Researcher: ………………………..………………  Affiliation: …………… 
Year of Publication: ………………………..   Publisher: Rangsit University 
Source: Rangsit University    No. of pages: …… pages 
Keywords: ………………, ……………………, …………………… 
Copyrights: Rangsit University 
 

Abstract (ตัวอักษรหนาขนาด 16 พอยต์) 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. กิตติกรรมประกาศ คือ ข้อความที่กล่าวขอบคุณผู้ที่ให้การช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินงานวิจัย แต่ไม่เก่ียวข้องกับผู้บังคับบัญชาโดยต าแหน่ง ความยาวไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ 

 
(ตัวอย่าง) กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาวิจัย เรื่อง .......... ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องจากผู้วิจัยได้รับความช่วยเหลือในการให้
ข้อมูลจาก............ และขอขอบคุณ ......... ผู้ให้การสนับสนุนและเป็นก าลังใจในการศึกษาวิจัย และให้
ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการท าวิจัยในทุกขั้นตอน รวมทั้งกรุณาพิจารณาและตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายงานการวิจัยเล่มนี้โดยตลอด 

ขอขอบคุณ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ได้สนับสนุนทุนการวิจัยในครั้งนี้  และ
ขอขอบคุณบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ได้กรุณาสละเวลาให้ข้อมูลประกอบการ
ด าเนินการวิจัย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง น ามาซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่สมบูรณ์ ส่งผลให้การวิจัย
ครั้งนี้ประสบความส าเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยดี 
 

ชื่อ – นามสกุล นักวิจัยหลัก 
 
 
 

ย่อหน้า 1 Tab 
(1.25 ซม. หรือ 0.5 นิ้ว หรือ 10 เคาะ Space Bar) 
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7. ตัวอย่างหน้าสารบัญ (ตัวอักษรขนาด 16 พอยต์) 
สารบัญ (ตัวอักษรขนาด 16 พอยต์) 

 หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย  ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ข 
กิตติกรรมประกาศ ค 
สารบัญ ง 
สารบัญตาราง/รูปภาพ/แผนที่ (ถ้ามี) จ 
บทที ่1  บทน า (บทท่ี 1 ใช้ตัวอักษรหนา ขนาด 16 พอยต์) 
           ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
           วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
           นิยามศัพท์ 
           ขอบเขตของการวิจัย 
           ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

บทที ่2  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 7 
บทที ่3  ระเบียบวิธีวิจัย 
           ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
           เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
           การเก็บรวบรวมข้อมูล  
           การวิเคราะห์ข้อมูล 

8 
9 
10 
11 
12 

บทที ่4  ผลการทดลอง และอภิปรายผล 13 
บทที ่5  สรุป วิจารณ์ และข้อเสนอแนะ  
           สรุป 
           วิจารณ์ 
           ข้อเสนอแนะ 

14 
15 
16 
17 

เอกสารอ้างอิง 18 
ภาคผนวก (ภาคผนวก ใช้ตัวอักษรหนา ขนาด 16 พอยต์) 
           แบบสอบถาม 
           บทความวิจัยที่สืบเนื่องจากงานวิจัย 
           ประวัติผู้วิจัย 

19 
20 
21 
22 

  



รูปแบบการพิมพ์รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์       30 

7. ตัวอย่างหน้าสารบัญตาราง สารบัญรูปภาพ และสารบัญแผนที่ (ตัวอักษรขนาด 16 พอยต์) 
 

สารบัญตาราง (ในเนื้อหาใช้ หัวตารางว่า ตารางที่ ...) 
ตารางท่ี           หน้า 
 1…………………………………………………………………………………….   X 
 2…………………………………………………………………………………….   X 

 

สารบัญรูป (ในเนื้อหาใช้ ระบุใต้ภาพว่า รูปที ่...) 
ภาพที่           หน้า 
 1…………………………………………………………………………………….   X 
 2…………………………………………………………………………………….   X 

 

สารบัญแผนภูมิ (ในเนื้อหาใช้ ระบุใต้แผนภูมิว่า แผนภูมิที่ ...) 
แผนภูมิที่          หน้า 
 1…………………………………………………………………………………….   X 
 2…………………………………………………………………………………….   X 

 
8. ตัวอย่างบทที่ 1 (เนื้อหา ตัวอักษร ขนาด 16 พอยต์) 
 

 
บทที ่1 (ตัวอักษรหนา ขนาด 16 พอยต์) 
บทน า (ตัวอักษรหนา ขนาด 16 พอยต์) 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (ตัวอักษรหนา ขนาด 16 พอยต์) 
………………………………………………………………………………………………………………….………………...... 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย (ตัวอักษรหนา ขนาด 16 พอยต์) 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สมมุติฐานของการวิจัย (ถ้ามี) (ตัวอักษรหนา ขนาด 16 พอยต์) 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ขอบเขตของการวิจัย (ตัวอักษรหนา ขนาด 16 พอยต์) 
ด้านเนื้อหา 
……………....................................................................... .......................................................... 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
……………....................................................................... ................................. 
ระยะเวลาที่ด าเนินการวิจัย 
……………………………………………………………………………………………............... 
กรอบแนวคิดในการวิจัย (ตัวอักษรหนา ขนาด 16 พอยต์) 
............................................................................................................................. .............................. 
นิยามศัพท์เฉพาะ (ตัวอักษรหนา ขนาด 16 พอยต์)  
............................................................................................................................. .............................. 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตัวอักษรหนา ขนาด 16 พอยต์)  
1. ............................................................................................................................. .................. 
2. ............................................................................................................. .................................. 

 
9. ตัวอย่างบทที่ 2 (เนื้อหา ตัวอักษร ขนาด 16 พอยต์) 
 

 
บทที ่2 (ตัวอักษรหนา ขนาด 16 พอยต์) 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ตัวอักษรหนา ขนาด 16 พอยต์) 
 

..................………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับ......................................... 
2. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับ......................................... 
3. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับ......................................... 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง...................................................... 
 
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ..................... (ตัวอักษรหนา ขนาด 16 พอยต์) 
.................………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ.................... (ตัวอักษรหนา ขนาด 16 พอยต์) 
.................………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ................... (ตัวอักษรหนา ขนาด 16 พอยต์) 
.................………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ตัวอักษรหนา ขนาด 16 พอยต์) 
.................…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
10. ตัวอย่างบทที่ 3 (เนื้อหา ตัวอักษร ขนาด 16 พอยต์) 

 
บทที ่3 (ตัวอักษรหนา ขนาด 16 พอยต์) 

วิธีด าเนินการวิจัย (ตัวอักษรหนา ขนาด 16 พอยต์) 
 
.................………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (ตัวอักษรหนา ขนาด 16 พอยต์) 
.................………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (ตัวอักษรหนา ขนาด 16 พอยต์) 
.................………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (ตัวอักษรหนา ขนาด 16 พอยต์) 
.................………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล (ตัวอักษรหนา ขนาด 16 พอยต์) 
.................………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล (ตัวอักษรหนา ขนาด 16 พอยต์) 
.................………………………………………………………………………………………………………………………… 
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11. ตัวอย่างบทที่ 4 (เนื้อหา ตัวอักษร ขนาด 16 พอยต์) 
 

 
บทที ่4 (ตัวอักษรหนา ขนาด 16 พอยต์) 

ผลการทดลอง และอภิปรายผล (ตัวอักษรหนา ขนาด 16 พอยต์) 
 

……………..…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติ (หรือผลการทดลอง) (ตัวอักษรหนา ขนาด 16 พอยต์) 
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
12. ตัวอย่างบทที่ 5 (เนื้อหา ตัวอักษร ขนาด 16 พอยต์) 
 

 
บทที ่5 (ตัวอักษรหนา ขนาด 16 พอยต์) 

สรุป วิจารณ์ และข้อเสนอแนะ (ตัวอักษรหนา ขนาด 16 พอยต์) 
 

..................………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
สรุป (ตัวอักษรหนา ขนาด 16 พอยต์) 
..................………………………………………………………………………………………………………………………… 
วิจารณ์ (ตัวอักษรหนา ขนาด 16 พอยต์) 
..................………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ (ตัวอักษรหนา ขนาด 16 พอยต์) 
..................………………………………………………………………………………………………………………………… 
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12. ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง (เนื้อหา ตัวอักษร ขนาด 16 พอยต์) 
 

 
เอกสารอ้างอิง (ตัวอักษรหนา ขนาด 16 พอยต์) 

 
ภาษาไทย (ตัวอักษรหนา ขนาด 16 พอยต์) 
............................................................................................................................. .............................. 
 
ภาษาอังกฤษ (ตัวอักษรหนา ขนาด 16 พอยต์)  
............................................................................................................................. .............................. 

 
13. การอ้างอิงในเนื้อหา (Citation) (แบบนาม-ปี) APA ฉบับตีพิมพ์ครั้งท่ี 6 
 

ที ่ หลักเกณฑ์การอ้างอิงในเนื้อหา ตัวอย่าง 
1 เกณฑ์การเขียนนามผู้แต่ง 

1.1 ชาวไทยใส่ชื่อก่อนและตามด้วยนามสกุล 
/ ชาวต่างประเทศใส่ เฉพาะนามสกุล 

(เปลื้อง ณ นคร. 2511) / (Fontana, 1985) 

1.2 ใส่ ฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ ์สมณศักดิ์ 
(ถ้ามี) แต่ ไม่ใส่ ยศทาง ทหาร ต ารวจ 
ต าแหน่งทางวิชาการ/วิชาชีพ เช่น 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ พันเอก 

(ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุธรรณ, 2520) 

2 การอ้างอิงนามผู้แต่งท่ีเป็นบุคคล 
2.1 ผู้แต่ง 1 คน (เปลื้อง ณ นคร, 2511) 
2.2 ผู้แต่ง 2 คน เชื่อมด้วย และ หรือ and (จักรกฤษณ ์นรนิติผดุงการ และ ทวี สวนมาลี, 

2519) / (Schlachter and Thompson, 
1974) 

2.3 ผู้แต่ง 3 คน อ้างครั้งแรกระบุชื่อทุกคน 
อ้างครั้งต่อไป ระบุชื่อแรก และตามด้วย 
และคณะ หรือ และคนอ่ืน ๆ / et al. 
หรือ and others 

ครั้งแรก  
(คณิต มีสมมนต์, แสวง โพธิ์เงิน และสนอง 
ค้านสิทธิ์, 2502) 
(Case, Borgman, and Meadow, 1986) 
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  ครั้งท่ีสอง  
(คณิต มีสมมนต์ และคณะ, 2502: 25) 
(Case et al., 1986) 

2.4 ผู้แต่งมากกว่า 3 คน ใส่ชื่อคนแรก ตาม
ด้วย และคณะ หรือ และ คนอ่ืน ๆ / et 
al. หรือ and others 

(สุมน อมรวิวัฒน์ และคณะ, 2535) 
(Takac et al., 1982) 

3 การอ้างอิงนามผู้แต่งท่ีเป็นสถาบัน  
3.1 อ้างครั้งแรก ใส่ชื่อเต็ม และชื่อย่อ (ถ้ามี) ครั้งแรก  

(องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ [ร.ส.พ.], 
2519) 

3.2 
 

อ้างครั้งต่อไป ใส่ชื่อย่อ(ถ้ามี) / ถ้าไม่มีชื่อ
ย่อใส่ชื่อเต็ม 

ครั้งท่ีสอง  
(ร.ส.พ., 2519) 

4 การอ้างอิงเอกสารหลายเรื่องโดยผู้แต่งคนเดียวกัน 
4.1 4.1 ปีพิมพ์ต่างกัน (บุญยงค์ เกศเทศ, 2516, 2520, 2523) 
4.2 4.2 ปีพิมพ์ซ้ ากัน (เจือ สตะเวทิน, 2516ก, 2516ข) 

(Bruce, 1980a, 1980b, 1980c) 
5 การอ้างอิงเอกสารหลายเรื่องโดยผู้แต่งหลายคน 

5.1 เรียงตามตัวอักษรของนามผู้แต่ง ตามด้วย 
ปีพิมพ์และใส่เครื่องหมาย ( ; ) คั่น
เอกสารแต่ละเรื่อง 

(เจือ สตะเวทิน, 2516ข; เปลื้อง ณ นคร, 
2512) 

5.2 5.2 เรียงตามปีพิมพ์ และใส่เครื่องหมาย  
( ; ) คั่นเอกสารแต่ละเรื่อง 

(Woodward, 1965; Fiedler, 1967) 

6 การอ้างอิงที่ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง 
6.1 ใส่ชื่อเรื่อง (ภูมิศาสตร์แห่งทวีปเอเชีย, 2482) 
6.2 ใส่ผู้ท าหน้าที่บรรณาธิการหรือผู้รวบรวม (ทวน วิริยาภรณ์, บรรณาธิการ, 2505) 
7 การอ้างอิงเอกสารที่อ้างอิงถึงในเอกสารอ่ืน 
 ระบุนามผู้แต่งและปีพิมพ์ของเอกสาร

แรก ตามด้วย “อ้างถึงใน” หรือ  
“cited in” และนามผู้แต่งและปีพิมพ์
ของเอกสารอันดับรอง 

(สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ, 2495 
อ้างถึงใน แม้นมาส ชวลิต, 2509) 
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8 การสัมภาษณ์ (อภิชาต สืบสมบัติ, สัมภาษณ์, 5 กันยายน 
2529) 

9 ระบบออนไลน์ (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2547 : ออนไลน์) 
(Singh, 2002 : online) 

10 การอ้างอิงเอกสารพิเศษหรือสื่อลักษณะอ่ืน 
10.1 ต้นฉบับตัวเขียน คัมภีร์โบราณ (“การเกต.” สมุดไทยขาว อักษรไทยเส้นดินสอ

ด า, 1: 55) 
10.2 รายการวิทยุโทรทัศน์ (กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, รายการ

โทรทัศน์ ชุด “มรดกไทย”) 
10.3 สไลด์ ฟิล์มสตริปส์ (กรมส่งเสริมการเกษตร, สไลด์) 
10.4 เทป (ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช, เทปตลับ) 
10.5 บทวิจารณ์ ใส่ชื่อผู้วิจารณ์ (เกศิน ีหงสนันท์, 2517: 379) 

 
14. การอ้างอิงในรายการอ้างอิง (References) 
 ส าหรับผลงานภาษาไทยใช้ “เอกสารอ้างอิง” ส าหรับผลงาน ภาษาอังกฤษใช้ “References” 
ให้อ้างอิงโดย จัดเรียงรายการตามล าดับอักษรชื่อผู้แต่ง และให้ใช้การอ้างอิงตามรูปแบบของ 
American Psychological Association   
หมายเหตุ :  

1) รายละเอียดการเขียนชื่อผู้แต่ง แสดงไว้ในหัวข้อ 15  
2) การพิมพ์หลัง full stop (.) comma (,) หรือ colon (:) จะเคาะ 1 แป้นพิมพ์  
3) บรรทัดที่สองย่อเข้าประมาณ 7-8 อักษร (ควรใช้ค าสั่งตั้งก้ันหน้า)  
4) รายการอ้างอิงไม่ต้องจัดหน้าแบบเต็ม  

 
14.1 หนังสือหรือต ารา 
 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. 
 
ตัวอย่าง 
ขจร สุขพานิช. (2519). ฐานันดรไพร่. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒประสานมิตร. 
นิศา ชูโต. (2545). การวิจัยเชิงคุณภาพ. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์. 
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เกรียงศักดิ ์อุดมสินโรจน์. (2542). การบําบัดนํ้าเสีย: Wastewater treatment. (พิมพ์ครั้งที ่2). 
กรุงเทพฯ: สยามสเตชั่นเนอรี่ซัพพลายส์. 

Elliott, H. (1979). College bound seniors. New Jersey: College Board Publications. 
Streibel, B. J. (2003). The manager’s guide to effective meetings. New York: 

McGraw-Hill. 
 
14.2 บทความในหนังสือ 
 
ชื่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ใน ชื่อบรรณาธิการ(ถ้ามี). ชื่อหนังสือ, หน้าที่. เมืองที่พิมพ์: 

ส านักพิมพ์. 
 
ตัวอย่าง 
ชัยพร วิชชาวธุ. (2518). การสอนในระดับอุดมศึกษา. ใน การสอนและการวัดผลการศึกษา. หน้า 1-

30. พระนคร: ฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
Brown, R., and Dyer, A. F. 1972. Cell division in higher plants. In F.C. Steward (ed.), An 

advanced treatise. pp.49-90. New York: Academic Press. 
 
14.3 บทความตีพิมพ์ในวารสารหรือนิตยสาร  
 
ชื่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร (เต็ม). ปีที ่(ฉบับที่), เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย.  
หรือ 
ชื่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์, เดือน). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร (เต็ม). ปีท่ี (ฉบับที่), เลขหน้าแรก-หน้า

สุดท้าย.  
 
ตัวอย่าง 
ชมเพลิน จันทร์เรืองเพ็ญ, สมคิด แก้วสนธิ และทองอินทร์ วงศ์โสธร. (2519, พฤษภาคม). การสอนใน

ระดับอุดมศึกษา. วารสารครุศาสตร์. 6(9), 34-49. 
พิชัย วิจิตรบุญยรักษ์. (2554). สื่อสังคมออนไลน์: สื่อแห่งอนาคต. วารสารนักบริหาร. 31(4), 99-

103.  
Wilson, K., et al. (1980, January). Rights and responsibilities in interlibrary cooperative 

ventures. Southeastern Librarian. 30, 22-28. 
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Kamins, M. A. (1990). An investigation into match up hypothesis in celebrity 
advertising: when beauty may be only skin deep. Journal of Advertising. 
19(1), 4-13.  

 
14.4 บทความในวารสารออนไลน์ ที่มี DOI (Digital Object Identifier)  

(DOI: เป็นตัวบ่งชี้ (รหัส) ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์) 
 
ชื่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร (เต็ม). ปีที ่(ฉบับที่), เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย. เลข

หมาย DOI 
 
ตัวอย่าง 
Cohen, B. S., Bronzaft, A. L., Heikkinen, M., Goodman, J., and N´adas, A. (2008). 

Airport- related air pollution and noise. Journal of Occupational and 
Environmental Hygiene. 5, 119-129. doi: 10.1080/15459620701815564. 

Herbs-Damm, K. L. and Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and the 
survival times of terminally ill patients. Health Psychology. 24, 225-229. doi: 
1037/0278-6133.24.2.225 

 
14.5 บทความในวารสารออนไลน์ ที่ไม่มี DOI  
 
ชื่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร (เต็ม). ปีที ่(ฉบับที่), เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย. 

สืบค้นจาก http://....... 
 
ตัวอย่าง 
บงการ หอมนาน. (2551). เทคโนโลยีกับการควบคุมด้วยตรรกะฟัซซี ตามขั้นตอนและฟังค์ชั่นสมาชิก. 

ไมโครคอมพิวเตอร์. 26(1), 153-156. แหล่งที่มา: 
http://www.dpu.ac.th/laic/page.php?id=5753. [25 มกราคม 2552] 

Inada, K. A. (1995). Buddhist response to the nature of human rights. Journal of 
Buddhist Ethics [Online]. Available from: http://www.psu.edu/ jbe.html 
[1995, May 21] 

 

http://www.psu.edu/
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14.6 ผลงานวิจัยท่ีน าเสนอในที่ประชุมวิชาการ (Proceedings)   
 
ชื่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ใน ชื่อรายงานการประชุม (เต็ม). หน้าที่. วัน เดือน ปี ที่ประชุม

วิชาการ.   
ชื่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ใน ชื่อบรรณาธิการ ชื่อรายงานการประชุม (เต็ม). หน้าที่. วัน 

เดือน ปี ที่ประชุมวิชาการ. เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์.  
 
ตัวอย่าง 
วิทย์ วิศทเทย์. (2542). จริยธรรมในสังคมไทย. ใน รายงานการสัมมนาจริยธรรมในสังคมไทย. (หน้า 

103-112). 28-29 เมษายน 2522 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย จังหวัดปทุมธานี. 
Deci, E. L., and Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self: Integration in 

personality. In R. Dienstbier (Ed.) Nebraska Symposium on Motivation: Vol. 
38. Perspectives on Motivation. (pp. 237 -288). Lincoln: University of Nebraska 
Press.  

Antani, S., Long L. R., Thomas, G. R., and Lee, D. J. (2003, September). Anatomical 
shape representation in spine X-ray images. 3rd IASTED International 
Conference on Visualization, Imaging and Image Processing. (pp. 123 – 
129). 

 
14.7 วิทยานิพนธ์ 
 การอ้างอิงวิทยานิพนธ์จากทุกสถาบัน ไม่ต้องระบุชื่อปริญญา โดยระดับบัณฑิตศึกษา ใช้ค า
ว่า วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต (Master’s Thesis) ส าหรับวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และ
ใช้ค าว่า วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Dissertation) ส าหรับวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาเอก 
 
ชื่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตหรือวิทยานิพนธ์

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา. สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์หรือชื่อมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษา. 
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ตัวอย่าง  
รณชัย ศิลากร. (2547). ผลของโครงการปฏิบัติสมาธิเบื้องต้นตามทฤษฎีของมาสโลว์. วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์. 
กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

Attachariya, T. (2009). Bayesian Alphas Predictability of the UK market. Master’s 
Thesis of Department of Banking and Finance, Faculty of Commerce and 
Accountancy. Bangkok: Chulalongkorn University. 

 
14.8 รายงานวิจัย 
 
ชื่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อรายงาน (รายงานผลวิจัย). เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์.  
 
ตัวอย่าง  
พินิจ ทิพย์มณี. (2553). การวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการตายของ ประเทศไทย 

(รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.   
Chitnomrath, T. (2011). A study of factors regarding firm characteristics that 

affect financing decisions of public companies listed on the stock 
exchange of Thailand (Research report). Bangkok: Dhurakij Pundit University 

 
14.9 เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง. [ออนไลน์]. ปีที่เขียนบทความ. แหล่งที่มา http://................... 
ชื่อเว็บไซต์. ชื่อเรื่อง. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา http://................... 
ชื่อเรื่อง. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา http://................... 
 
ตัวอย่าง 
กัลยาณมิตร. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. [ออนไลน์]. 2548. แหล่งที่มา 

http://www.kalyanamitra.org/daily/dhamma/index.php?option=com [9 
พฤศจิกายน 2552]. 
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โลชั่นผิวขาว. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา 
http://www.pikool.com/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%B1%
E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%82%
E0%B8%B2%E0%B8%A7/ [25 เมษายน 2560].  

โรคไวรัสตับอักเสบ. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา
http://www.siamhealth.net/public_html/Disease/GI/hepatitis/hepaindex.htm 
[25 เมษายน 2560]. 

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล. มารู้จักไวรัสตับอักเสบกันเถอะ. [ออนไลน์]. 
แหล่งที่มา http://www.tm.mahidol.ac.th/hospital/hospital-viral-hepatitis-th.php. 
[9 พฤศจิกายน 2552]. 

วิกิพีเดีย. ทองแดง. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา 
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%
81%E0%B8%94%E0%B8%87. [12 กันยายน 2552]. 

Wikipedia. Biodegradable plastic. [online]. Available from 
https://en.wikipedia.org/wiki/ Biodegradable_plastic. [2552, March 11]. 

 
14.10 บทสัมภาษณ์ 
 
ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์. ต าแหน่ง. สัมภาษณ์, วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์.   
 
ตัวอย่าง 
แม้นมาส ชวลิต. ผู้อ านวยการกองหอสมุดแห่งชาติ. สัมภาษณ์, 7 ธันวาคม 2519. 
Ross, R. Associate Director, Cornell University Libraries. Interview, 5 May 1980. 
 
  

http://www.siamhealth.net/public_html/Disease/GI/hepatitis/hepaindex.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/
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15. หลักการเขียนชื่อผู้แต่ง 
 
ที ่ หลักการอ้างอิงชื่อผู้แต่ง รายละเอียด 
1 ผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศ ให้ลงชื่อสกุล ตามด้วยอักษรย่อของชื่อต้น และ

ใช้เครื่องหมายจุลภาค ( , ) คั่นชื่อสกุล และ
อักษรย่อของชื่อต้น เช่น Reynolds, F. E. 

2 ผู้แต่งเป็นชาวไทย ให้ลงชื่อก่อน แล้วตามด้วยนามสกุล เช่น รัก
ชาติ นิยมไทย 

3 ผู้แต่งชาวไทยมีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ ให้พิมพ์ชื่อ ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) 
เช่น ธรรมศักดิ์มนตรี,เจ้าพระยา และไม่ใส่ยศ 
หรือต าแหน่งทางวิชาการ 
เช่น พตอ., รศ. ตัวอย่างเช่น วศิษย์ เดชกุญชร 

4 ผู้แต่งไม่เกิน 6 คน ให้ลงชื่อผู้แต่งทุกคน โดยใช้ค าว่า “, และ” 
(ส าหรับภาษาไทย) และใช้ค าว่า “, and” 
(ส าหรับภาษาอังกฤษ) ก่อนชื่อผู้แต่งคนสุดท้าย 
เช่น รักชาติ นิยมไทย, สุวัฒน์ จริงใจ และ รัก
ไทย พันธุ์แท้ 

5 ผู้แต่ง 6 คน ขึ้นไป ให้ใช้ค าว่า “และคนอ่ืน ๆ” (ส าหรับภาษาไทย) 
และใช้ค าว่า “et al.” หรือ “and others” 
(ส าหรับภาษาอังกฤษ) เช่น รักชาติ นิยมไทย 
และคนอ่ืน ๆ 

6 ผู้แต่งเป็นสถาบัน ให้เขียนกลับค าน าหน้า เช่น มหาดไทย, 
กระทรวง. กรมการปกครอง. โดยอย่างน้อย
ต้องอ้างถึงระดับกรม และอ้างหน่วยงาน
ระดับสูงก่อน 

7 วิธีเขียนรายการอ้างอิง 
 

ผู้เขียนสามารถเลือกใช้ แบบที่ 1 (ปีพิมพ์อยู่
ท้ายสุด) หรือ แบบท่ี 2 (ปีพิมพ์อยู่ข้างหลังผู้
แต่ง) แต่ให้ใช้แบบเดียวกันตลอดเล่ม 
ตัวอย่างต่อไปนี้ เป็นการอ้างอิงแบบที่ 2 
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16. ประวัติผู้วิจัย 
 

ประวัติผู้วิจัย 
 
 

ค าน าหน้า   นาย     นาง     นางสาว 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ศ.     รศ.     ผศ.     อ่ืน ๆ _________________ 
ชื่อ
ผู้วิจัย___________________________________________________________________ 
นามสกุล
ผู้วิจัย__________________________________________________________________ 
ชื่อภาษาอังกฤษ___________________________________________________________ 
นามสกุลภาษาอังกฤษ_______________________________________________________ 
วัน/เดือน/ปี เกิด__________________________________________________________ 
ที่อยู่ (บ้าน)______________________________________________________________ 
จังหวัด (บ้าน)____________________________________________________________ 
รหัสไปรษณีย ์(บ้าน)_______________________________________________________ 
โทรศัพท์ (บ้าน)___________________________________________________________ 
แฟกซ์ (บ้าน)____________________________________________________________ 
ที่อยู่ (ที่ท างาน)___________________________________________________________ 
จังหวัด (ที่ท างาน)_________________________________________________________ 
รหัสไปรษณีย ์(ที่ท างาน)____________________________________________________ 
โทรศัพท์ (ที่ท างาน)________________________________________________________ 
แฟกซ์ (ที่ท างาน)__________________________________________________________ 
อีเมล___________________________________________________________________ 
 
ปริญญาตรี 
สาขา__________________________________________________________________ 
ปีท่ีจบ_________________________________________________________________ 
สถาบัน__________________________________________________________________ 
ประเทศ_______________________________________________________________ 

ไฟล์รูปภาพ
นักวิจัย 
ขนาด 

150*200 
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ปริญญาโท 
สาขา___________________________________________________________ 
ปีท่ีจบ________________________________________________________________ 
สถาบัน____________________________________________________________ 
ประเทศ_______________________________________________________________ 
 
ปริญญาเอก 
สาขา________________________________________________________________ 
ปีท่ีจบ_______________________________________________________________ 
สถาบัน_______________________________________________________________ 
ประเทศ____________________________________________________________ 
 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารภายในประเทศ (โปรดระบุวารสารที่ตีพิมพ์) 
______________________________________________________________________ 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ (โปรดระบุวารสารที่ตีพิมพ์) 
___________________________________________________________________ 
ผลงานวิจัยที่ได้น าเสนอในการประชุมทางวิชาการภายในประเทศ (โปรดระบุหัวข้อประชุม/
สัมมนาและสถานที่)    
______________________________________________________________________ 
ผลงานวิจัยที่ได้น าเสนอในการประชุมทางวิชาการในต่างประเทศ (โปรดระบุหัวข้อประชุม/
สัมมนาและสถานที่)    
___________________________________________________________________ 
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล(โปรดระบุรางวัลที่ได้รับ) 
____________________________________________________________________ 
บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสาร(โปรดระบุวารสารที่ตีพิมพ์) 
_____________________________________________________________________ 
สาขาวิชาที่นักวิจัยเชี่ยวชาญ 
___________________________________________________________________ 
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แนวทางการด าเนินการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
 

อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก และท่ีได้รับทุน
สนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก มีขั้นตอนการด าเนินการงานตามแนวทางการปฏิบัติเพ่ือขอรับทุน
สนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ดังต่อไปนี้ 
 
1. ขั้นตอนการส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

1.1 อาจารย์ (นักวิจัย) ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการท าจดหมายน าส่งข้อเสนอโครงการวิจัย โดยให้
อธิการบดีลงนาม เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก โดยผ่านสถาบันวิจัย 

1.2 สถาบันวิจัยจัดท าจดหมายน าส่งข้อเสนอโครงการ ซึ่งลงนามโดยอธิการบดี 
1.3 อาจารย์ (นักวิจัย) รับจดหมายขอน าส่งข้อเสนอโครงการและข้อเสนอโครงการ จาก

สถาบันวิจัยเพ่ือด าเนินการส่งต่อให้แก่ผู้ให้ทุนต่อไป 
 
2. ขั้นตอนเม่ือได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 

เมื่ออาจารย์ ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยได้รับอนุมัติทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ให้
ด าเนินการส่งเอกสาร ผ่านสถาบันวิจัย ดังต่อไปนี้  

2.1 ท าบันทึกข้อความแจ้งอนุมัติยืนยันการได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก  
2.2 แนบจดหมายแบบตอบรับยืนยันการรับทุน หรือในกรณีมีแบบตอบรับยืนยันการรับทุน 

หรือยืนยันในการร่วมสมทบทุน  (มหาวิทยาลัยรังสิต) ร่วมกับผู้ ให้ทุน เช่น จาก ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  หรือ ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) เพ่ือให้อธิการบดีลงนาม 

 
3. ขั้นตอนการลงนามและตรวจสอบสัญญารับทุน 

เมื่ออาจารย์ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยได้รับสัญญาการรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก จะต้อง
น าส่งใบปะหน้าและสัญญารับทุนจากแหล่งทุนภายนอกพร้อมเอกสารแนบทั้งหมดน าส่งให้
สถาบันวิจัย เพ่ือตรวจสอบด้านลิขสิทธิ์ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และหนังสือมอบอ านาจเพ่ือใช้ใน
การขอเปิดบัญชีและด าเนินการเบิกถอน โดยส านักงานนิติการ และให้อธิการบดี ลงนามในสัญญาตาม
ข้อก าหนด หรือกรณีที่แหล่งผู้ให้ทุนภายนอกส่งสัญญาให้กับสถาบันวิจัยโดยตรง สถาบันวิจัยจะ
ด าเนินการต่อไปและแจ้งให้อาจารย์ ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยรับทราบด้วย 
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4. ขั้นตอนการลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
4.1 เมื่อส านักงานนิติการแจ้งกลับมาว่าตรวจสอบสัญญารับทุนเรียบร้อยแล้ว สามารถ

ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
4.2 อาจารย์ (นักวิจัย) ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย จะต้องลงนามในสัญญารับทุนตามที่แหล่ง

ผู้ให้ทุนก าหนดไว้ ก่อนที่จะส่งให้อธิการบดี ลงนามในสัญญา 
4.3 เมื่ออธิการบดี ลงนามเรียบร้อยแล้ว สถาบันวิจัยด าเนินการแจ้งอาจารย์ (นักวิจัย) ซึ่งเป็น

หัวหน้าโครงการวิจัย เพ่ือมารับสัญญาพร้อมเอกสารแนบท้ายสัญญา เพ่ือน าส่งให้กับแหล่งผู้ให้ทุน
ต่อไป 

4.4 หลังจากนั้นเมื่อสัญญารับทุนได้จัดท าเรียบร้อยและเสร็จสิ้นแล้วจากแหล่งผู้ให้ทุน
ภายนอก สัญญารับทุนฉบับจริงจะถูกเก็บไว้เป็นหลักฐานส าคัญทั้งหมด 3 ที่ ดังนี้  

1) ผู้ให้ทุน (แหล่งทุนภายนอก)  
2) ผู้รับทุน (มหาวิทยาลัยรังสิต) จ านวน 1 ชุด 
3) นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ) จ านวน 1 ชุด 

 
5. ขั้นตอนการลงนามความรับผิดชอบ 

ในกรณีอาจารย์ (นักวิจัย) รับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก โดยผ่านมหาวิทยาลัย
รังสิต จะต้องท าการลงนามในบันทึกข้อความความรับผิดชอบ เพ่ือเรียนอธิการบดี รับทราบ 
 
6. ขั้นตอนการเสียภาษีส าหรับนักวิจัย 

6.1 อาจารย์ (นักวิจัย) ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องเก็บหลักฐานที่ใช้ในการด าเนิน
โครงการทั้งหมด เพ่ือน ามารวบรวมและแจกแจงรายละเอียดต่าง ๆ กับแหล่งผู้ให้ทุน หรือตาม
ข้อตกลงของผู้ให้ทุนกับนักวิจัย (สถาบันวิจัยจะไม่เก็บหรือส าเนาใบเสร็จใด ๆ ทั้งสิ้นเก็บไว้ที่
สถาบันวิจัย) 

6.2 การเสียภาษีจากการรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
1) การรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกโดยผ่านมหาวิทยาลัยรังสิต การเสียภาษี

นักวิจัยนั้น จะต้องด าเนินการผ่านงบประมานและการเงินตามล าดับ โดยการเสียภาษีของนักวิจัย จะ
เสียเป็นจ านวน ร้อยละ 3 ของจ านวนเงินที่นักวิจัยได้รับเป็นค่าตอบแทนนักวิจัย  

2) การรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก โดยอาจารย์ ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกรับทุนด้วยตนเองจะต้องเสียภาษีนักวิจัยเป็นจ านวน ร้อยละ 3 
ของจ านวนเงินทั้งหมดของโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
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7. ขั้นตอนการขอเปิดบัญชีโครงการวิจัย 
ในการขอเปิดบัญชีโครงการวิจัยจะต้องเปิดในชื่อโครงการวิจัยนั้น ๆ โดยมหาวิทยาลัยรังสิต 

หรือขึ้นอยู่กับข้อก าหนดการเปิดบัญชีของแหล่งผู้ให้ทุนภายนอก 
เอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชี 
7.1 หนังสือมอบอ านาจโดยอธิการบดี มอบอ านาจให้กับผู้อ านวยการสถาบันวิจัย เป็นผู้มีสิทธิ์ลง

นาม 
7.2 หนังสือมอบอ านาจโดยอธิการบดี มอบอ านาจให้กับอาจารย์ (นักวิจัย) ซึ่งเป็นหัวหน้า

โครงการวิจัย 
7.3 หนังสือมอบอ านาจโดยอธิการบดี หรือรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มอบ

อ านาจให้กับผู้ร่วมเปิดบัญชี อาจเป็นผู้ดูแลประสานงานด้านทุนภายนอก สถาบันวิจัย หรือบุคลากรใน
สังกัดคณะ/วิทยาลัยของท่าน 

7.4 ส าเนาบัตรประชาชนของอธิการบดี หรือรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
พร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง 

7.5 ส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ านาจทั้ง 3 ท่าน พร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง 
7.6 ใบรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ถ้ามี) 
7.7 ในการเปิดบัญชีผู้รับมอบอ านาจจะต้องไปพร้อมกันทั้ง 3 ท่าน 

 
8. ค่าบริการวิชาการ 

เมื่ออาจารย์ (นักวิจัย) ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ได้ด าเนินการโครงการวิจัยสิ้นสุดลง 
จะต้องช าระค่าบริการวิชาการ ร้อยละ 10 ของจ านวนเงินทุนทั้งหมดที่ได้รับ ให้กับมหาวิทยาลัยรังสิต 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้จากการ
ด าเนินงานวิจัย) 

 
หมายเหตุ 

การส่งจดหมายน าส่งข้อเสนอโครงการวิจัย โดยให้อธิการบดีลงนามหรือรองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและบริการวิชาการ ลงนามเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกนั้น  
 ขอให้ผู้วิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัย ส่งมายังสถาบันวิจัยล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันท าการ 
ก่อนที่แหล่งทุนก าหนดปิดรับสมัคร  
 เนื่องจาก สถาบันวิจัยต้องเสนอเอกสารให้อธิการบดีลงนามหรือรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการต้องท าการลงนาม ซึ่งในบางครั้งท่านอาจมีภารกิจนอกมหาวิทยาลัย ไม่ได้ปฏิบัติงานภายใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งหากหัวหน้าโครงการวิจัยส่งมาล่วงหน้าก่อนทางสถาบันวิจัยจักขอบคุณยิ่ง 
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ในปัจจุบันได้มีกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ในหลาย ๆ ด้าน ได้มีการออกกฎระเบียบและ

แนวปฏิบัติขึ้น เช่น การผลิตยาหรือการจดสิทธิบัตรยา การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวกับการท า
วิจัยในมนุษย์ จ าเป็นจะต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนก่อนจึงจะ
สามารถจดสิทธิบัตรยาหรือตีพิมพ์ได้ เป็นต้น   

ทั้งนี้สถาบันวิจัย เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนทุนการวิจัย จึงได้ตระหนักถึงจริยธรรมการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนขึ้นเพ่ือก ากับดูแลให้การ
ด าเนินการในสถาบันให้สอดคล้องตามหลักการ การท าวิจัยในมนุษย์ ซึ่งเป็นเรื่องที่จ าเป็นในการ
ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของ
มนุษย์ ผู้ที่ท าวิจัยมีเหตุผลที่จะต้องด าเนินการวิจัย เช่น เพ่ือบรรเทาทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย เพ่ือ
ประเมินคุณค่าทางสังคม หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ความจ าเป็นในการท าวิจัยในมนุษย์ เพ่ือเป็น
การสร้างความรู้ใหม่  และสร้างความเข้าใจใหม่ ตลอดจนเพ่ิมพูนความก้าวหน้าทางความรู้ซึ่งเป็น
ประโยชน์แก่อาสาสมัคร อาสาสมัครอาจได้ประโยชน์จากการพัฒนาการรักษาความเจ็บป่วย ค้นพบ
ข้อมูลใหม่ เกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดี การวิจัยเป็นประโยชน์แก่สังคมโดยรวม หรือเฉพาะกลุ่มบางกลุ่ม 
แนวทางจริยธรรมการวิจัยมีหลักการส าคัญในการพิทักษ์สิทธิและสวัสดิภาพ ตลอดจนให้ความเคารพ
ในความเป็นมนุษย์ของผู้เข้าร่วมการวิจัย ผู้วิจัยจึงจ าเป็นต้องทราบข้อจริยธรรม กฎหมายและระเบียบ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการท าวิจัย และในขั้นตอนสุดท้ายต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในคน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือปกป้องศักดิ์ศรี สิทธิ สวัสดิภาพ และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครใน
งานวิจัย  

2. เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติให้กับผู้วิจัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย องค์กรและสถาบันและผู้
ที่เก่ียวข้องกับด้านจริยธรรมการ รวมถึงผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการท าวิจัย ซึ่งอาจจะรวมถึง
ผู้ท าวิจัย คณะกรรมการจริยธรรมการท าวิจัย หรือ องค์กรและสาธารณชน  

3. เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักจริยธรรมสากลในการส่งเสริมให้เกิดการวิจัย 
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ขั้นตอนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน 
 อาจารย์/นักวิจัย สามารถยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ควบคู่ไปกับการยื่นขอทุนวิจัยได้ 
โดยท่านจะได้รับเงินทุนวิจัยงวดแรกหลังจากหลักจากผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แล้ว 
ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้ 

1. อาจารย์/นักวิจัย น าส่งเอกสารขอพิจารณารับรองการท าวิจัยในมนุษย์ เอกสารตัวจริง  
1 ชุด ส าเนา 2 ชุด ที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ตึก 1 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) 
ชั้น 5 ห้อง 504 และส่งไฟล์ทางอีเมล rsuethics@rsu.ac.th 

2. ส านักงานจริยธรรมการวิจัยตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้น ถ้าเอกสารไม่ครบแจ้งจะ
อาจารย์/นักวิจัย น าส่งเพ่ิมเติม ถ้าเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์จะน าส่งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในคนเพ่ือพิจารณา (ระยะเวลาในการพิจารณา ประมาณ 1 - 3 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับประเภทของ
งานวิจัย) 

3. ส านักงานจริยธรรมการวิจัยบันทึก วันที่รับโครงการวิจัย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระบุรหัส
โครงการวิจัย และแจ้งรหัสโครงการวิจัยให้แก่ผู้วิจัยทางอีเมลเพ่ือใช้ในการติดต่อกับส านักงาน
จริยธรรมการวิจัย และติดตามขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 

4. ส านักงานจริยธรรมการวิจัยสรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ท าหนังสือแจ้งอาจารย์/
นักวิจัยเพ่ือปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ (ใช้ระยะเวลาปรับแก้ไข ประมาณ  
3 สัปดาห์) 

5. อาจารย์/นักวิจัย แก้ไขตามระยะเวลาที่ก าหนด ส่งกลับมายังส านักงานจริยธรรมการวิจัย
เพ่ือด าเนินการจัดส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง หรือ ออกหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยใน
คน 
 
เอกสารส าคัญเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคน 

สืบค้นข้อมูลและเอกสารได้ที่ https://ethics.rsu.ac.th/ เลือกแบบฟอร์ม ---> จริยธรรม
การวิจัยในคน 
 
หมายเหตุ  

การขอรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน  
โปรดติดต่อ คุณวุฒิศักดิ์ อยู่จ านงค์ (บอย) โทร. 5728 
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การขอรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง 
 

ในปัจจุบันได้มีกฎหมายเกี่ยวกับการท าวิจัยในสัตว์ทดลอง และได้มีการออกกฎระเบียบและ
แนวปฏิบัติขึ้น  เช่น การผลิตยาหรือการจดสิทธิบัตรยา  การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับการ
ท าวิจัยในสัตว์ทดลอง จ าเป็นจะต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในสัตว์
ก่อนจึงจะสามารถจดสิทธิบัตรยาหรือตีพิมพ์ได้ เป็นต้น   

ทั้งนี้สถาบันวิจัย เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนทุนการวิจัย จึงได้ตระหนักถึงจริยธรรมการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับสัตว์ทดลอง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลองขึ้นเพ่ือก ากับดูแลให้
การด าเนินการในสถาบันให้สอดคล้องตามหลักการ การท าวิจัยในสัตว์ทดลอง ซึ่งเป็นเรื่องที่จ าเป็นใน
การท าวิจัยในสัตว์ทดลอง เพ่ือเป็นการสร้างความรู้ใหม่  และสร้างความเข้าใจใหม่ ตลอดจนเพ่ิมพูน
ความก้าวหน้าทางความรู้  ซึ่งการวิจัยเป็นประโยชน์แก่สังคมโดยรวม หรือเฉพาะกลุ่มบางกลุ่ม 
แนวทางจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลองมีหลักการส าคัญในการปกป้องกลุ่มตัวอย่างในสัตว์ทดลอง 
ผู้วิจัยจึงจ าเป็นต้องทราบข้อจริยธรรม กฎหมายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการท าวิจัย และใน
ขั้นตอนสุดท้ายต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติให้กับผู้วิจัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย องค์กรและสถาบันและผู้
ที่เกี่ยวข้องกับด้านจริยธรรมการวิจัย รวมถึงผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการท าวิจัย ซึ่งอาจจะรวมถึง
ผู้ท าวิจัย คณะกรรมการจริยธรรมการท าวิจัย หรือองค์กรและสาธารณชน  

2. เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักจริยธรรมสากลในการส่งเสริมให้เกิดการวิจัย 
3. เพ่ือให้นักวิจัยและนักวิชาการ ได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการใช้สัตว์อย่างถูกต้อง 

เหมาะสม และเป็นผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์ อย่างแท้จริง 
 
ขั้นตอนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง 

อาจารย์/นักวิจัย สามารถยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลองควบคู่ไปกับการยื่นขอทุน
วิจัยได้ โดยท่านจะได้รับเงินทุนวิจัยงวดแรกหลังจากหลักจากผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยใน
สัตว์ทดลองแล้ว ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. อาจารย์/นักวิจัย น าส่งเอกสารขอพิจารณารับรองการท าวิจัยในสัตว์ทดลอง เอกสารตัว
จริง 1 ชุด ส าเนา 2 ชุด ที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ตึก 1 (อาคารอาทิตย์ อุไร
รัตน์) ชั้น 5 ห้อง 504 และส่งไฟล์ทางอีเมล rsuethics@rsu.ac.th 
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2. ส านักงานจริยธรรมการวิจัยตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้น ถ้าเอกสารไม่ครบแจ้ง จะ
อาจารย์/นักวิจัย น าส่งเพ่ิมเติม ถ้าเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์จะน าส่งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในสัตว์ทดลองเพ่ือพิจารณา (ระยะเวลาในการพิจารณา ประมาณ 1 - 3 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับประเภท
ของงานวิจัย) 

3. ส านักงานจริยธรรมการวิจัยบันทึก วันที่รับโครงการวิจัย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระบุรหัส
โครงการวิจัย และแจ้งรหัสโครงการวิจัยให้แก่ผู้วิจัยทางอีเมลเพ่ือใช้ในการติดต่อกับส านักงาน
จริยธรรมการวิจัย และติดตามขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 

4. ส านักงานจริยธรรมการวิจัยสรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ท าหนังสือแจ้งอาจารย์/
นักวิจัยเพ่ือปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ (ใช้ระยะเวลาปรับแก้ไข ประมาณ 3 
สัปดาห์) 

5. อาจารย์/นักวิจัย แก้ไขตามระยะเวลาที่ก าหนด ส่งกลับมายังส านักงานจริยธรรมการวิจัย
เพ่ือด าเนินการจัดส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง หรือ ออกหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยใน
สัตว์ทดลอง 
 
เอกสารส าคัญเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคน 

สืบค้นข้อมูลและเอกสารได้ที่ https://ethics.rsu.ac.th/ เลือกแบบฟอร์ม ---> จริยธรรม
การวิจัยในสัตว์ทดลอง 
 
แบบฟอร์มการขอจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง 

1. ค าขอใช้สัตว์ทดลองเพ่ืองานสอน งานวิจัย หรืองานบริการเพ่ือใช้ในการตรวจสอบ 
2. แบบขอพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง 
3. พระราชบัญญัติ สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 

 
หมายเหตุ 

การขอรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง  
โปรดติดต่อ คุณอลิสา ยวงนุ่น (อ๋ิว) โทร. 5690 

http://www.rsu.ac.th/rri/public/upload/file/ani.doc
http://www.rsu.ac.th/rri/public/upload/file/animal.doc


การขอรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ                                                     52 
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 ปัจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ได้ก้าวหน้าและได้มีบทบาทอย่างมาก ในฐานะผู้ใช้
เทคโนโลยี ผู้วิจัย บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จ าต้องตระหนักถึงการปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย
ต่อทั้งตนเองและส่วนรวม เพ่ือให้การด าเนินการงานทดลองด้านเทคโนโลยีชีวภาพเป็นไปตามแนวทาง
ปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย ทางคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน มหาวิทยาลัย
รังสิตเห็นความส าคัญในการอบรมแนวปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยการจัดอบรมในแต่
ละปี 1 ครั้ง/ปีการศึกษา (ช่วงเดือนกันยายน) โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านบันทึกข้อความ 
เว็บไซต์สถาบันวิจัย http://rri.rsu.ac.th/ และทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค www.facebook.com/rrirsu  
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้มอบความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ให้แก่คณาจารย์และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
2. เพ่ือให้การด าเนินงานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเป็นไปอย่างปลอดภัยทั้งต่อตนเองและ

ส่วนร่วม 
 3. เพ่ือให้คณาจารย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้เข้ารับอบรมมีโอกาสได้รับการถ่ายทอด
ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกนั 
 

วิธีการด าเนินการ 
การอบรม/สัมมนา 
 1. สถาบันวิจัยประชาสัมพันธ์การจัดอบรม/สัมมนาผ่านทางบันทึกข้อความ ข่าว
ประชาสัมพันธ์จากทางเว็บไซต์สถาบันวิจัย http://rri.rsu.ac.th/ และทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค 
www.facebook.com/rrirsu 
 2. คณาจารย์หรือผู้ที่สนใจส่งรายชื่อเข้าร่วมการอบรม/สัมมนาก่อนจัดงาน 1 สัปดาห์  
 3. คณาจารย์เข้าร่วมการอบรม/สัมมนา ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 
 4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมการอบรมท่านอื่น ๆ 
 5. เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม/สัมมนา โปรดตอบแบบประเมิน และส่งกลับ ณ จุดลงทะเบียน 
 

ขั้นตอนการขอรับการพิจารณาความปลอดภัยในระดับห้องปฏิบัติการ 
1. หัวหน้าโครงการวิจัยจัดท าบันทึกข้อความเพ่ือขอรับการพิจารณาความปลอดภัยในระดับ

ห้องปฏิบัติการโดยลงนามผ่านคณบดีคณะ/วิทยาลัย 

http://www.rsu.ac.th/rri%20และ
http://www.facebook.com/rrirsu
http://www.facebook.com/rrirsu
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2. หัวหน้าโครงการวิจัยจัดท าแบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาความปลอดภัยในระดับ
ห้องปฏิบัติการ จ านวน 2 ชุด (โดยส านักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต อ้างอิงแบบฟอร์ม
จากคณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ) ส่งที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ตึก 1 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ชั้น 5 
ห้อง 504 และส่งไฟล์ทางอีเมล rsuethics@rsu.ac.th 

3. ส านักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต รวบรวมเอกสารเพ่ือส่งคณะกรรมการ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ เพ่ือกลั่นกรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมและแจ้งผลกลับไปยัง
หัวหน้าโครงการวิจัย 

4. ในกรณีที่คณะกรรมการฯ ไม่เห็นชอบ หรือเห็นชอบโดยมีข้อเสนอแนะขอให้หัวหน้า
โครงการวิจัย ปรับแก้ตามค าแนะน าคณะกรรมการฯ และส่งกลับส านักงานจริยธรรมการวิจัย 
มหาวิทยาลัยรังสิต เพ่ือส่งคณะกรรมการฯพิจารณาอีกครั้ง 

5. เมื่อผ่านการเห็นชอบแล้ว สามารถเริ่มด าเนินโครงการวิจัยได้ หากการด าเนินงานนั้นไม่
เป็นไปตามที่ก าหนดขอความอนุเคราะห์หัวหน้าโครงการวิจัยจัดท าบันทึกข้อความเพ่ือชี้แจงเหตุผล
และขอเลื่อนเวลาการด าเนินงานเป็นวันที่เท่าไหร่ 

6. ทางส านักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ส่งผลพิจารณากลับให้หัวโครงการวิจัย
อีกครั้ง 
 

เอกสารเกี่ยวกับการขอรับพิจารณาเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ 
สืบค้นข้อมูลและเอกสารได้ที่ https://ethics.rsu.ac.th/ เลือกแบบฟอร์ม ---> จริยธรรม

การวิจัยในด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 
 

แบบฟอร์มการขอจริยธรรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพด้านการวิจัย 
1. แบบฟอร์มส าหรับการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการ 
2. แบบฟอร์มส าหรับการวิจัยและทดลองในระดับภาคสนาม 
3. แบบฟอร์มส าหรับเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมระหว่างสถาบัน 
4. แบบฟอร์มข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพ (Material Transfer Agreement – MTA) 

 

หมายเหตุ 
การขอรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือพิจารณาด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ โปรดติดต่อ 

คุณกนกรัตน์ ครูกิมโสม (หญิง) โทร. 5687 
 



การขออนุมัติการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ                           54 

 

การขออนุมัติการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 
และงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ 

 
เอกสารเกี่ยวกับการขออนุมัติการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับ

นานาชาต ิ
สืบค้นข้อมูลและเอกสารได้ที่ http://rri.rsu.ac.th/ เลือกดาวน์โหลดไฟล์  

และเลือกเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 
 
แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 

1. มรส.93 แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

2. มรส.94 การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
เอกสารทางการเงิน 

1. ใบยืมเงินทดรองจ่าย (ใบสีเขียว) (ขอรับได้ที่คณะ/วิทยาลัย) 
 
ประกาศและคู่มือเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ระดับชาติและระดับนานาชาติ 2565 

2. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกสถานที่ พ.ศ. 2565 
 
หมายเหตุ 
การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ 

โปรดติดต่อ โทร. 5688 



การขอรับรางวัลสนับสนุนการตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ               55 

การขอรับรางวัลสนับสนนุการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย 
ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ 

 
เอกสารเกี่ยวกับการขอรับรางวัลสนับสนุนการเผยแพร่บทความวิจัย 

ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ 
สืบค้นข้อมูลและเอกสารได้ที่ http://rri.rsu.ac.th/ เลือกดาวน์โหลดไฟล์  

และเลือกเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 
 

เอกสารส าหรับขอรับรางวัลการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
1. มรส.95 การขอรับรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ 

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ประกาศ และคู่มือเกี่ยวกับการขอรับรางวัลการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ 
1. ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การมอบรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยใน

วารสารทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ พ.ศ. 2565 
 
หมายเหตุ 
การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ 

โปรดติดต่อ โทร. 5688 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต วา่ด้วยทุนอดุหนุนการวจิัยมหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ. 2557  57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต  
ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2565 

  



ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต วา่ด้วยทุนอดุหนุนการวจิัยมหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ. 2557  58 



ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต วา่ด้วยทุนอดุหนุนการวจิัยมหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ. 2557  59 



ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต วา่ด้วยทุนอดุหนุนการวจิัยมหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ. 2557  60 



ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต วา่ด้วยทุนอดุหนุนการวจิัยมหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ. 2557  61 



ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต วา่ด้วยทุนอดุหนุนการวจิัยมหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ. 2557  62 



ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต วา่ด้วยทุนอดุหนุนการวจิัยมหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ. 2557  63 



ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต วา่ด้วยทุนอดุหนุนการวจิัยมหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ. 2557  64 



ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต วา่ด้วยทุนอดุหนุนการวจิัยมหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ. 2557  65 



ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต วา่ด้วยทุนอดุหนุนการวจิัยมหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ. 2557  66 

 



ระเบียบ แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก  /หลักเกณฑ์จัดสรรรายได้จากงานวิจัย                 67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ระเบียบ แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบ แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก  /หลักเกณฑ์จัดสรรรายได้จากงานวิจัย                 68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบ แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก  /หลักเกณฑ์จัดสรรรายได้จากงานวิจัย                 69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบ แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก  /หลักเกณฑ์จัดสรรรายได้จากงานวิจัย                 70 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบ แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก  /หลักเกณฑ์จัดสรรรายได้จากงานวิจัย                 71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบ แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก  /หลักเกณฑ์จัดสรรรายได้จากงานวิจัย                 72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบ แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก  /หลักเกณฑ์จัดสรรรายได้จากงานวิจัย                 73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เร่ือง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ       74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
(ฉบับแก้ไขเพ่ิมเตมิ) ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เร่ือง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติและระดับนานาชาติ 2565 

  



ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เร่ือง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ       75 



ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เร่ือง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ       76 



ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เร่ือง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ       77 

 



ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เร่ือง การมอบรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ   78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
(ฉบับแก้ไขเพ่ิมเตมิ) ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เร่ือง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติและระดับนานาชาติ 2565 



ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เร่ือง การมอบรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ 79 



ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เร่ือง การมอบรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ 80 

 



พระราชบัญญัติ สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558                                                                                     81 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
พระราชบัญญัติ สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 
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สถานที่ติดต่อ 

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
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