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มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๑) 
๒ 

ค าน า 
 

 สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนในการท าวิจัยให้แก่บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยรังสิต อันจะส่งผลให้เกิดการประกันคุณภาพการศึกษาและเป็นหนทางน าไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
และการวิจัยสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดท าคู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลยัรังสติขึ้น เพื่อให้
คณาจารย์ได้ใช้เป็นแนวทางในการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยและขั้นตอนการด าเนินงานเมื่อได้รับ
ทุนคู่มือนี้ประกอบด้วยเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต รวมถึง
ข้อแนะน าในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต 
 
         สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
                  มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๑) 
๓ 

สารบัญ 
 หน้า 

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต  ๔ 

การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต ๗ 

ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. ๒๕๕๗  ๘ 

ขั้นตอนและข้อปฏิบัติการขอรับทุนภายในมหาวิทยาลัย  ๑๘ 

เอกสารเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยของสถาบันวิจัย  ๒๒ 

แนวทางการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนวิจัย ๒๓ 

สรุปขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวจิัย 

(ตัวอย่าง) แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนวิจัย 

๒๘ 

๓๐ 

(ตัวอย่างที่ ๑) การเขียนระเบียบวิธีวิจัยและขอบเขตการวิจัย สายวิทยาศาสตร์และสุขภาพ ๔๓ 

(ตัวอย่างที ่๒) การเขียนระเบียบวิธีวิจัยและขอบเขตการวิจัย สายวิทยาศาสตร์และสุขภาพ ๔๕ 

(ตัวอย่าง ๓) การเขียนระเบียบวิธีวิจัยและขอบเขตการวิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๔๖ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๑) 
๔ 

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

ปรัชญา 
 วิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม  

ปณิธาน 

 ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต 

วิสัยทัศน์ 

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต จัดตั้งขึ้นเพื่อท าหน้าที่สนับสนุนคณาจารย์บุคลากร และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
รังสิตให้มีโอกาสน าความรู้ และความเช่ียวชาญทางการวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆไปบริการแก่หน่วยงานของรัฐ  
หน่วยงานธุรกิจเอกชน หน่วยงานต่างประเทศ นิติบุคคลหรือบุคคลต่างๆ อันจะน าไปสู่ความเป็นเลิศทางวิจัย และ
ทางวิชาการ ที่สอดคล้องต่อการเปิดการค้าเสรีของประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองอย่างยั่งยืน 

สถาบันวิจัย มีจดุมุ่งหมายเพื่อ 

 ๑. พัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตให้มีความเป็นเลิศทางการวิจัย ในแต่ละสาขาวิชาเฉพาะด้าน (Specialization) และใน
ลักษณะองค์รวม ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งเสริมให้มี
การบูรณาการศาสตร์ข้ามสาขา เพื่อพัฒนามาตรฐานสู่ระดับชาติและนานาชาติ 
 
 ๒. ใช้ผลงานวิจัยและกระบวนการวิจัย น าหน้างานด้านการเรียนการสอน แล้วน าองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย 
ผนวกกับประสบการณ์วิจัยและประสบการณ์สอนไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
 
 ๓. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ประชาคมวิชาการ ชุมชนในละแวกใกล้เคียงจังหวัดปทุมธานีและปริมณฑล 
โดยใช้ผลงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาชุมชน 
 
 ๔. เพื่อพัฒนานักวิจัยที่มีคุณภาพให้กับประชาคมวิจัยและประเทศชาติ โดยมีการพัฒนาตามแผนที่สถาบันวิจัย
ก าหนด ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยและวิชาการสู่ระดับประเทศและ
ระดับสากล 
 
พันธกิจ 
 ๑. ร่างนโยบายเพื่อพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงาน วิจัยเพิ่มขึ้น 
ตลอดจนชักจูงและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ให้เริ่มสนใจด าเนินงานวิจัยอย่างจริงจัง 
 
 ๒. ติดต่อหรือประสานงานเพื่อแสวงหาความสนับสนุนด้านเงินทุนการวิจัย จากแหล่งภายใน  ประเทศหรือ
ต่างประเทศ 
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๕ 

 ๓. จัดท าฐานข้อมูลงานวิจัยและนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ตลอดจนงานวิจัยทางวิชาการของไทยในสาขาการศึกษาที่
มหาวิทยาลัยเกี่ยวข้อง เพื่ออ านวยความสะดวกให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ศึกษา ส ารวจวรรณกรรมและตรวจสอบเพื่อ
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่รอบคอบรัดกุม 

 ๔. จัดท างบประมาณด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และงบประมาณการด าเนินงานของสถาบัน เพื่อขอรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัย เพื่อน าเสนอขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย และบริหารงบประมาณทั้งส่วนที่เป็น
งบประมาณส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย งบประมาณที่ได้รั บความสนับสนุนจากแหล่งภายนอกและงบประมาณ
ด าเนินงานของสถาบัน 

 ๕. พิจารณาด าเนินงานด้านการวิจัยตามค าแนะน าปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษา ด าเนินงานตามการ
มอบหมายหรือมติของคณะกรรมการบริหารงานวิจัย รักษาการให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ ระเบียบ ข้อบังคับและ
ค าสั่งของคณะกรรมการวิชาการงานวิจัย และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะกรรมการควบคุมการใช้สัตว์เพื่อ
ทดลอง และคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ 

 ๖. พิจารณาเสนอให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพื่อด าเนินงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย 

 ๗. ด าเนินโครงการวิจัยของสถาบัน และเป็นศูนย์กลางพัฒนาโครงการวิจัยอันเป็นความร่วมมือระหว่างบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย หรือความร่วมมือกับนักวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย 

 ๘. จัดท าและด าเนินโครงการเพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการวิจัยทั่วไป หรือการวิจัยเฉพาะศาสตร์
สาขาใดสาขาหนึ่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 

 ๙. ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับความรู้ ระเบียบวิธีการวิจัย หรือปัญหาด้านงานวิจัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

 ๑๐. เผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพต่อประชาคมวิชาการ และสาธารณชน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย 

 ๑๑. ด าเนินงานโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่นักวิชาการ
เจ้าของผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ท่ีมีคุณภาพดีเด่นของมหาวิทยาลัย 

 ๑๒. เสนอนโยบาย และด าเนินการวิจัยสถาบันของมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัย 

 ๑๓. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและให้การเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัย คณะกรรมการ ผู้บริหาร และหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อพัฒนา ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพของผลงานวิจัย รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิต 

 ๑๔. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลด้านการวิจัย ของคณะวิชาและหน่วยงานสนับสนุน เพื่อการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

 ๑๕. ด าเนินการอื่นใดเพื่อพัฒนา ประสานงาน หรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
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๖ 

วัตถุประสงค์ 

 ๑. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพงานวิจัยของบุคลากรในสาขาวิชาการต่างๆ 

 ๒. ให้ความร่วมมือและบริการการวิจัยกับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก 

 ๓. เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยและขยายผลการวิจัยไปสู่กลุ่มเป้าหมายและผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย  
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน ท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
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๗ 

การสนับสนุนทนุอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรงัสิต 

 

 มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นมหาวิทยาลัยที่เลง็เห็นความส าคัญของการท างานวิจัย จึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนและส่งเสรมิ
ให้บุคลากรท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ที่จะสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนรวมทั้งแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาสังคมต่อไป  โดยสถาบันวิจัยเป็นหน่วยงานกลางที่ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ และ
บุคลากรท างานวิจัย และสร้างสรรค์ และต่อยอดองค์ความรู้สู่ระดับการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ ในประเภทวิจัยองค์
ความรู้ ได้แก่ วิจัยความรู้พื้นฐาน วิจัยและพัฒนา วิจัยประยุกต์ วิจัยพัฒนาเชิงทดลอง และนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ อีกทั้ง
เพื่อให้มีเงินสนับสนุนการท างานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยเพิ่มขึ้น และ
เพื่อให้มีโครงการบริการวิชาการที่น าความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้  
สถาบันวิจัยมีการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อเป็นแนว
ทางการปฏิบัติส าหรับผู้ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ดังน้ี 

  



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๑) 
๘ 



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๑) 
๙ 



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๑) 
๑๐ 



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๑) 
๑๑ 



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๑) 
๑๒ 



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๑) 
๑๓ 



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๑) 
๑๔ 



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๑) 
๑๕ 



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๑) 
๑๖ 



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๑) 
๑๗ 

 
 

 



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๑) 
๑๘ 

ขั้นตอนและข้อปฏิบัติการขอรับทุนภายในมหาวิทยาลัย 

 

ขั้นตอนท่ี ๑ การประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต 

 สถาบันวิจัยจะจัดท าบันทึกข้อความถึงคณะ/วิทยาลัยเพื่อแจ้งให้บุคลากรทราบถึงประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย

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

ประชาสัมพันธ์ทางเฟซบุ๊กและแฟนเพจของสถาบันวิจัย  (https://www.facebook.com/rrirsu) สถาบันวิจัยเปิดรับข้อเสนอ

โครงการวิจัย ๓ รอบ/ปีการศึกษา ดังนี้ 

  - รอบที่ ๑ วันท่ี ๑-๓๐ มิถุนายน 

  - รอบที่ ๒ วันท่ี ๑-๓๐ กันยายน 

  - รอบที่ ๓ วันท่ี ๑-๓๑ มกราคม 

 

ขั้นตอนท่ี ๒ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน 

 บุคลาภรภายในมหาวิทยาลัยที่สนใจท าวิจัย โปรดพิจารณารายละเอียดระเบียบ ประกาศ ข้อปฏิบัติ หลักเกณฑ์การ

ของบประมาณ พร้อมจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ มรส. ๘๐ ส่งผ่านคณะหรือหน่วยงานท่ีสังกัดเพื่อให้ทางคณะหรือ

หน่วยงานพิจารณา และส่งข้อเสนอโครงการดังกล่าวมายังสถาบันวิจัย ประกอบด้วย  

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

 ๒.๒ ไฟล์ข้อเสนอโครงการ (.doc) ส่งผ่านอีเมล์สถาบันวิจัย rsurri@gmail.com 

 ๒.๓ บันทึกข้อความน าส่ง ลงนามโดยหัวหน้าโครงการวิจัย และผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 

 

ขั้นตอนท่ี ๓ การประเมิน/พิจารณาข้อเสนอโครงการ 

 สถาบันวิจัยรวมรวมและจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้แก่ผู้ประเมินภายนอกที่มีคุณวุฒิและความเช่ียวชาญเพื่อ

กลั่นกรองและพิจารณาข้อเสนอโครงการ 

 

ขั้นตอนท่ี ๔ การแก้ไขปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัย 

 สถาบันวิจัยแจ้งผลการประเมินแก่หัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยตามค าแนะน าของผู้

ประเมิน โดยส่งเอกสารดังนี้ 

 ๔.๑ ข้อเสนอโครงการที่แก้ไขแล้ว จ านวน ๑ ฉบับ ลงนามรับรองโดยผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 

 ๔.๒ ไฟล์ข้อเสนอโครงการ (.doc) ส่งผ่านอีเมล์สถาบันวิจัย rsurri@gmail.com 

 ๔.๓ บันทึกข้อความน าส่ง ลงนามโดยหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/rrirsu


 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๑) 
๑๙ 

ขั้นตอนท่ี ๕ การเสนอคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัย 

 สถาบันวิจัยรวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้แล้วให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยพิจารณาทั้งใน

ด้านเนื้อหาและงบประมาณ จากนั้นสถาบันวิจัยจึงแจ้งมติคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยไปยังหัวหน้าโครงการวิจัย  

 ๕.๑ กรณีที่อนุมัติโดยไม่มีเง่ือนไข สถาบันวิจัยจะประกาศรายช่ือและเรียนเชิญลงนามในสัญญาทุนวิจัยในล าดับ

ต่อไป 

 ๕.๒ กรณีที่อนุมัติโดยมีเง่ือนไข หรือ ชะลอโครงการ หัวหน้าโครงการจะต้องปรับแก้ข้อเสนอโครงการทั้งด้านเนื้อหา

และงบประมาณให้เป็นไปตามมติ จากนั้นสถาบันวิจัยจะเรียนเชิญลงนามในสัญญาทุนวิจัยในล าดับต่อไป  

 ๕.๓ กรณีที่ไม่อนุมัติ หัวหน้าโครงการอาจเสนอเรื่องเข้ารับการพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

 

ขั้นตอนท่ี ๖ การแก้ไขปรับปรุง และประกาศรายช่ือผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย 

 สถาบันวิจัยแจ้งหัวหน้าโครงการเพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยตามมติ และจัดท าประกาศรายช่ือผู้ได้รับ

ทุนอุดหนุนการวิจัยอย่างเป็นทางการผ่านไปยังคณบดีคณะ/วิทยาลัย พร้อมเรียนเชิญลงนามในสัญญาทุนวิจัยในวันและเวลาที่

ก าหนด 

 

ขั้นตอนท่ี ๗ การจัดเตรียมเอกสารประกอบการลงนามสัญญาทุน 

 สถาบันวิจัยแจ้งหัวหน้าโครงการให้จัดเตรียมเอกสารประกอบการลงนามสัญญาทุนผ่านบันทึกข้อความ และอีเมล์

ส่วนตัวของหัวหน้าโครงการ (สามารถพิมพ์ได้ แต่ลงนามจริงด้วยลายมือ) ประกอบด้วย  

 ๗.๑ มรส. ๘๑ แบบฟอร์มสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย (โครงการวิจัย: เฉพาะอาจารย์) จ านวน ๒ ฉบับ  

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

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

 ๗.๔ มรส. ๘๗ แบบฟอร์มตารางแจกแจงรายละเอียดงบประมาณตามงวด จ านวน ๒ ฉบับ 

 หากกระบวนการการลงนามในสัญญารับทุน(คู่ฉบับ) เสร็จสิ้นครบถ้วนจาก หัวหน้าโครงการ ผู้อ านวยการ

สถาบันวิจัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล สถาบันวิจัยจักน าส่งสัญญารับ

ทุนฉบับจริงจ านวน ๑ ฉบับส่งไปยังหัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงในการรับทุนอุดหนุนการวิจัย และเป็นหลักฐาน

การประกันคุณภาพการศึกษาแก่คณะ/วิทยาลัยต่อไป 

 

ขั้นตอนท่ี ๘ การตั้งเบิกเพื่อขออนมุัติงบประมาณตามงวดงาน 

 สถาบันวิจัยจะด าเนินการตั้งเบิกทุนวิจัยงวด ๑  ให้หัวหน้าโครงการวิจัยพร้อมกับการลงนามสัญญาทุนและการตั้ง

เบิกเพื่อขออนุมัติงบประมาณในงวดถัดไปจะใช้เอกสารนี้ในการน าส่งสถาบันวิจัยทุกครั้ง ประกอบด้วย 

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

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

 

 



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๑) 
๒๐ 

ขั้นตอนที ่๙ การรายงานความก้าวหน้า และการน าส่งใบเสร็จเพื่อส าแดงการใช้ทุนวิจัยและการตั้งเบิกในงวดถัดไป 

 หัวหน้าโครงการสามารถรายงานความก้าวหน้าได้หากผลงานนั้นเสร็จสิ้นตามที่ก าหนดไว้ใน มรส. ๘๖ (การรายงาน

ความก้าวหน้าควรรายงานระยะเวลา ๓ เดือน/ครั้ง ตาม TOR) และ สามารถเบิกเงินในงวดถัดไปได้ เอกสารมีดังนี้ 

 ๙.๑ บันทึกข้อความน าส่ง ลงนามโดยหัวหน้าโครงการวิจัย โปรดระบุถึง ๑) แจ้งการส่งรายงานความก้าวหน้า ๒) 

การสรุปค่าใช้จ่าย ๓) ขอเบิกเงินงวดถัดไป 

 ๙.๒ รายงานความก้าวหน้าตามแบบ มรส. ๘๔ (แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยที่ได้รับเงินทุนอุดหนุน 

การวิจัย) จ านวน ๑ ฉบับ พร้อมท้ังลงนามโดยหัวหน้าโครงการวิจัย 

 ๙.๓ หัวหน้าโครงการน าส่งเอกสารหลักฐานการใช้จ่ายเงินทุกรายการตามหมวดมายังสถาบันวิจัยด้วยตนเอง (ไม่

ส่งผ่านสารบรรณ) เพื่อตรวจสอบโดยเบื้องต้น โดยใบเสร็จนั้นต้องแบ่งตามแต่ละหมวดที่ใช้ และเป็นใบเสร็จทีมีใบก ากับภาษี 

หากไม่มีขอให้คณบดีคณะ/วิทยาลัยลงนามรับรองการใช้จ่ายนั้นๆ จากนั้น หัวหน้าโครงการน าใบเสร็จที่ตรวจสอบจาก

สถาบันวิจัยแล้ว น าส่งยังส านักงานจ่ายเงินในล าดับต่อไป 

 ๙.๔ การตั้งเบิกเพื่อขออนุมัติงบประมาณตามงวดงาน เอกสารประกอบดังขั้นตอนที่ ๘ 

 ๙.๕ หากหัวหน้าโครงการไม่รายงานความก้าวหน้า และไม่แสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินทุกรายการตามหมวดตาม

เวลาที่ก าหนด สถาบันวิจัยจักแจ้งผ่านส านักงานนิติการเพื่อด าเนินการตามข้อปฏิบัติของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

ขั้นตอนท่ี ๑๐ การส่งผลงานวิจัยในข้ันตอนร่างรายงานการวิจัย 

 ๑๐.๑ บันทึกข้อความน าส่ง ลงนามโดยหัวหน้าโครงการวิจัย และผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 

๑๐.๒ ร่างรายงานการวิจัย จ านวน ๒ เล่ม (หนีบคลิปด า หรือเข้าเล่มสันห่วง)  

 

ขั้นตอนท่ี ๑๑ การประเมิน/พิจารณาร่างรายงานการวิจัย 

 สถาบันวิจัยจะน าร่างรายงานการวิจัยส่งให้ให้แก่ผู้ประเมินภายนอกที่มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญเพื่อกลั่นกรองและ

พิจารณาข้อเสนอโครงการ หากมีข้อแก้ไขและข้อเสนอแนะ สถาบันวิจัยจะแจ้งผลโดยท าบันทึกข้อความส่งไปยังผู้วิจัยอีกครั้ง

หนึ่งและให้ผู้วิจัยปรับแก้ต่อไป เอกสารประกอบด้วย 

 ๑๑.๑ บันทึกข้อความน าส่ง ลงนามโดยหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด  

๑๑.๒ ร่างรายงานการวิจัยที่ปรับแก้ จ านวน ๑ เล่ม (หนีบคลิปด า หรือเข้าเล่มสันห่วง) 

 

ขั้นตอนท่ี ๑๒ การส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 หัวหน้าโครงการน าส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้แก่สถาบันวิจัยเพื่อขอปิดโครงการวิจัย ดังนี ้

 ๑๒.๑ บันทึกข้อความน าส่ง ลงนามโดยหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 

 ๑๒.๒ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๑ เล่ม และ CD ๒ แผ่น 

 

 



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๑) 
๒๑ 

 ๑.๒.๓ โดยเล่มรายงานนั้น ปกหน้า-หลังใช้กระดาษอาร์ตมันสีขาวเคลือบพลาสติกใส ตัวอักษรสีทอง/ด า ทั้งนี้ สันปก

ระบุ ช่ือเรื่อง ช่ือหัวหน้าโครงการวิจัย และ รหัสโครงการและปีที่รับทุน (ในส่วนรายละเอียดการท าเล่มรายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณ์นั้น ดาวน์โหลดคู่มือนักวิจัยเพื่อจัดท าเล่มรายงานวิจัย 

 ๑๒.๓ บันทึกข้อความน าส่ง ลงนามโดยหัวหน้าโครงการวิจัย และผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 

 

ขั้นตอนท่ี ๑๓ การมอบรางวัลเมื่อจัดท ารายงานวิจยัฉบับสมบูรณ ์

 เมื่อผู้รับทุนด าเนินการจัดท าและส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้แก่สถาบันวิจัยทันเวลาโดยไม่มีการขอขยายเวลา 

สถาบันวิจัยมีการสนับสนุนรางวัล จ านวน ๓,๐๐๐ บาทต่อเรื่อง โดยสถาบันวิจัยจะตั้งเบิกให้ผู้รับทุนหลังจากได้รับการ

พิจารณาและอนุมัติการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้จักต้องเป็นไปตามก าหนดส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ให้กับผู้ให้ทุนตามที่ระบุในสัญญารับทุน 

 

ขั้นตอนท่ี ๑๔ การเผยแพร่ผลงานวิจัยท่ีได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย 

 หัวหน้าโครงการต้องน าเสนอผลงานวิจัยส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดประเภทบรรยายในงานประชุมวิชาการของ

มหาวิทยาลัยรังสิต และงานประชุมวิชาการอื่น ๆ ที่จัดขึ้นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ภายใต้ความเห็นชอบของ

มหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่หัวหน้าโครงการขอรับการสนับสนุนเผยแพร่/ตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาตินั้น โปรดพิจารณาเรื่อง

ประกาศการสนับสนุนเผยแพร่/ตีพิมพ์ผลงานวิจัย  

 

ขั้นตอนท่ี ๑๕ การติดตามการด าเนินโครงการวิจัย 

 สถาบันวิจัยมีการติดตามการด าเนินโครงการวิจัย ๒ ครั้ง/ภาคการศึกษา โดยจะจัดท าบันทึกข้อความไปยังหัวหน้า

โครงการวิจัยที่มิได้รายงานความก้าวหน้าทั้งในรูปแบบ มรส. ๘๔ (แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยที่ได้รับเงิน

ทุนอุดหนุนการวิจัย) และร่างรายงานการวิจัยตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน มรส. ๘๖ (แบบฟอร์มตาราง TOR ก าหนด

ระยะเวลา งบประมาณ และผลงานท่ีน าส่งสถาบันวิจัย)  

 ๑๕.๑ ในกรณีที่ไม่สามารถรายงานความก้าวหน้า หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินทุกรายการตามหมวด

เพื่อแก่สถาบันวิจัยและส านักงานจ่ายเงินตามที่ระบุไว้ตาม มรส. ๘๖ ขอให้ด าเนินการดังนี้  

  ๑๕.๑.๑ ขอให้น าส่ง มรส. ๙๒ แบบติดตามผลการวิจัยและการขอขยายเวลาการด าเนินการวิจัย จ านวน 

๑ ฉบับ ลงนามโดยหัวหน้าโครงการวิจัย 

  ๑๕.๑.๒ การขอขยายระยะเวลาในการด าเนินโครงการวิจัย จะขยายได้ ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของ

ระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ 

 ๑๕.๒ หากหัวหน้าโครงการไม่รายงานความก้าวหน้า และไม่ด าเนินการและแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินทุกรายการ

ตามหมวดตามเวลาที่ก าหนด สถาบันวิจัยจักแจ้งผ่านส านักงานนิติการเพื่อด าเนินการตามข้อปฏิบัติของมหาวิทยาลัยต่อไป 

  

http://www.rsu.ac.th/rri/public/upload/file/RSU_92%20extension%20of%20time(edit).doc


 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๑) 
๒๒ 

เอกสารเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยของสถาบันวิจัย  

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

เอกสารส าหรับผู้วิจัยท่ีขอรับทุนภายใน 

๑. มรส. ๘๐ แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

๒. มรส. ๘๑ แบบฟอร์มสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย (โครงการวิจัย : เฉพาะอาจารย์) 

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

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

๕. มรส. ๘๔ แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยที่ได้รับเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 

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

๗. มรส. ๘๗ แบบฟอร์มตารางแจกแจงรายละเอียดงบประมาณตามงวด 

๘. มรส. ๘๙ แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจัยท่ีขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

๙. มรส. ๙๑ สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต (โครงการปริญญานิพนธ์ : เฉพาะนักศึกษา) 

๑๐. มรส. ๙๒ แบบติดตามผลการวิจัยและการขอขยายเวลาการด าเนินการวิจัย 

เอกสารส าหรับผู้เชี่ยวชาญ/ประเมินงานวิจัย  

๑. มรส. ๘๓ แบบฟอร์มประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย 

๒. มรส. ๘๕ แบบฟอร์มประเมินร่างรายงานการวิจัย 

๓. มรส. ๘๘ แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานให้ค าปรึกษาโครงการวิจัย 

เอกสารทางการเงิน 

๑. ใบยืมเงินทดรองจ่าย (ใบสีเขียว) (ขอรับได้ท่ีคณะ/วิทยาลัย) 

๒. มรส. ๙๐ ใบเซนต์รับเงิน/ ใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้ในงานวิจัยท่ีขอรับทุนอุดหนุน                                 

ประกาศ แนวทาง และคู่มือเกี่ยวกับการขอรับทุนอุดหนนุการวิจัย 

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

๔. จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัต ิ

๕. หลักเกณฑ์การของบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย มรส. 

๖. แนวทางการปฏิบัติของนักวิจัยพี่เลี้ยง 

๗. สรุปรายละเอียดเอกสารเกี่ยวกบัการบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัยของสถาบันวิจัย 

 
  

http://www.rsu.ac.th/rri/public/upload/file/RSU_89%20allow%20publishing.pdf
http://www.rsu.ac.th/rri/public/upload/file/RSU_91%20contract%20student.pdf
http://www.rsu.ac.th/rri/public/upload/file/RSU_92%20extension%20of%20time(edit).doc
http://www.rsu.ac.th/rri/public/upload/file/RSU_90%20receipt%20form.pdf
http://www.rsu.ac.th/rri/public/upload/file/Criteria%20for%20Budget%20edit.pdf
http://www.rsu.ac.th/rri/public/upload/file/Mentor%20Guidelines.pdf
http://www.rsu.ac.th/rri/public/upload/file/guidelines.pdf


 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๑) 
๒๓ 

แนวทางการเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนนุการวิจัย 
 
๑. ระบุข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัย ข้อมูลหัวหน้าโครงการวิจัย ลักษณะของประเด็นปัญหาที่จะท าการวิจัย 
 
๒. ข้อสรุปโครงการ โดยเขียนบทคัดย่อสรุปโครงการวิจัยของท่าน ประมาณ ๑-๒ หน้า ตามรายละเอียด ดังนี ้
แบบสรุปข้อเสนอโครงการวิจัย 
 - ช่ือโครงการ งบประมาณ 
 - ช่ือ-สกุล หน่วยงาน โทรศัพท ์โทรสาร E-mail 
 - ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ หากเป็นโครงการที่ต่อยอดจากโครงการที่เคยได้รบัทุนมาแล้วกรุณาระบุ
ให้ชัดเจนด้วยว่าต่อยอดอย่างไร (ประมาณ ½ หน้า) 
 - วัตถุประสงค์ (สั้น กระชับและตรงประเด็น โดยสามารถสื่อความหมายได้ใน ๑ ประโยค) 
 - วิธีการด าเนินการวิจัย (ประมาณ ½ หน้า) อย่างย่อ 
 - ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
๓. ข้อเสนอโครงการวิจัย ให้เขียนช้ีแจงรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ ตามหัวข้อท่ีก าหนดให้ดังนี ้
 - ช่ือโครงการวิจัย ให้ระบุช่ือโครงการวิจัยที่จะท าให้ชัดเจนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยช่ือโครงการควรจะ
บ่งบอกให้ทราบถึงเนื้อหาสาระของการวิจัย ควรก าหนดให้ชัดเจนและกระชับท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 
 - ลักษณะของประเด็นปัญหาที่จะท าการวิจัย   
 - นโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิต 
 - การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในคน / การใช้สัตว์ทดลอง / ความปลอดภัยทางชีวภาพ 

 - กลุ่มเรื่องที่ควรวิจัยและสอดคลอ้งกับ ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาต ิ

ฉบับท่ี ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 

 - กลุ่มเรื่องที่ควรวิจัยเร่งด่วนสอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

 - กลุ่มเรื่องที่ควรวิจัยและสอดคล้องนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 - แนวทางการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของโครงการวิจัย 
 - ประเภทของงานวิจัย ได้แก่ ความรู้พื้นฐาน วิจัยและพัฒนา วิจัยประยุกต์ วิจัยพัฒนาเชิงทดลอง และนวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐ ์
 - สาขาวิชาที่ท าการวิจัย ให้ผู้วิจัยระบุว่าโครงการวิจัยเน้นหนักในสาขาวิชาใด  ซึ่งจะช่วยให้การจัดข้อมูลเพื่อ
การศึกษาค้นคว้า อ้างอิง มีความสะดวกและรวดเรว็ยิ่งขึ้น เช่น สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรม 
สาขาการตลาด ฯลฯ รวมถึงระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยของท่านด้วย 
 - การมีส่วนร่วมกับชุมชน / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 - การเช่ือมโยงกับนักวิจัยที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาที่ท าวิจัย  ให้ระบุรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องหรือสาขาวิชาที่ท่านท าวิจัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ/นักวิจัยพี่เลี้ยง) 
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๔. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
 ข้อมูลในเรื่องนี้จะเป็นเครื่องแสดงเหตุผลความจ าเป็นของโครงการที่จะท าการวิจัยนั้น  ๆ ว่าสมควรได้รับ 
การสนับสนุนเพียงใดหรือไม่ ผู้วิจัยควรกล่าวถึงภูมิหลังและความส าคัญของปัญหาและพยายามเขียนให้ผู้อ่านเกิดความสนใจ
ในปัญหาที่ต้องการศึกษาวิจัย โดยเขียนให้มีความต่อเนื่องและเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน รวมถึงอธิบายหลักการและเหตุผล
ที่เสนอโครงการนี้ สภาพปัญหาและความจ าเป็นในการท าการวิจัย 
 
๕. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นข้อความที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการทราบ ดังนั้นจึงควรระบุให้ชัดเจนว่าผู้วิจัย
ต้องการศึกษาเกี่ยวกับอะไร ต้องการทราบหรือต้องการจะบรรลุผลในเรื่องใด และผลลัพธ์ที่คาดหวังคืออะไร ถ้ามีวัตถุประสงค์
หลายประการควรแบ่งออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ที่ชัดเจน (ไม่ซ้ าซ้อนหรือคาบเกี่ยวกัน) 
 
๖. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ให้ระบุความคาดหมายของประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการวิจัยนี้ว่าจะมีผลต่อการพัฒนาในเรื่องใดและอย่างไรบ้าง 
ซึ่งประโยชน์ที่เกิดขึ้นอาจจะมีทั้งในด้านวิชาการและด้านการปฏิบัติ การเขียนหัวข้อนี้อาจจะเขียนเป็นเชิงบรรยาย หรือเขียน
เป็นข้อๆ ก็ได้ 
 
๗. การทบทวนวรรณกรรม 
 ให้ระบุรายละเอียดของทฤษฎีหรือหลักการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรอบแนวคิดของโครงการวิจัยรวมถึงรายละเอียด/
ผลการวิจัย ของงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

๘. ระเบียบวิธีวิจัย 
 ให้บรรยายถึงการด าเนินการวิจัย ซึ่งจะเป็นเครื่องช่วยพิจารณาถึงความเหมาะสม  และความเป็นไปได้ของ
โครงการวิจัย จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเขียนให้ชัดเจน และละเอียดพอสมควรพร้อมอ้างถึงเอกสารที่จ าเป็นเนื่องจากผู้ประเมิน
โครงการวิจัยอาจเป็นผู้เช่ียวชาญในเทคโนโลยีนั้นๆ แต่ต่างสาขา และมีความประสงค์จะเข้าใจรายละเอียดแผนงานเพียงพอ
ก่อนให้ความเห็นต่อโครงการ ผู้วิจัยควรเขียนให้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี ้
 
 - ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ให้ระบุว่าประชากรที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาคือใคร (หรืออะไร) มีลักษณะอย่างไร มี
จ านวนเท่าไร และวิธีการที่จะได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นอย่างไร ในกรณีของการศึกษาเชิงปริมาณ สิ่งที่ผู้วิจัยควรค านึงถึงก็คือ
ความเพียงพอของขนาดตัวอย่าง และความเป็นตัวแทนของประชากร ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความถูกต้องเหมาะสมในการอ้างอิงผลสรุป
จากกลุ่มตัวอย่างไปยังประชากรที่ศึกษา 
**หมายเหตุ: โครงการวิจัยที่จ าเป็นต้องท าการทดลองในมนุษย์ และ/หรือ สัตว์ทดลอง 
จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนและคณะกรรมการรับผิดชอบและจัดการเกี่ยวกับการใช้สัตว์เพื่อการทดลอง 
 

 - เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ระบุให้ชัดเจนว่าผู้วิจัยจะใช้เครื่องมือประเภทใด หรืออะไรบ้าง ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ที่ต้องการจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเครื่องมือที่จะน ามาใช้นี้อาจเป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเองหรือเป็นเครื่องมือที่มีผู้อื่นสร้าง
หรือพัฒนาไว้ก่อนแล้วก็ได้ (ในกรณีที่ใช้เครื่องมือการวิจัยอันเป็นผลงานของผู้อื่นควรอ้างอิงแหล่งที่มาและคุณภาพของ
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เครื่องมือด้วย) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ให้ระบุว่าผู้วิจัยมีขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร  เมื่อไร ใครเป็น
ผู้ด าเนินการ มีวิธีการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือตัวแปรแทรกซ้อนท่ีอาจมีผลต่อคุณภาพของข้อมูลหรือไม่อย่างไร 
 
 - การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการจัดกระท ากับข้อมูลดิบที่เก็บรวบรวมมาได้  เพื่อหาทางที่จะตอบ
ปัญหา วัตถุประสงค์ หรือทดสอบสมมุติฐานของการวิจัย ในประเด็นนี้ให้ระบุวิธีการทางสถิติทั้งหมดที่จะน ามาใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล แต่ไม่จ าเป็นต้องอธิบายรายละเอียดของกระบวนการทางสถิตินั้นๆ 
 
๙. ขอบเขตของการวิจัย 
 ให้ระบุว่าการวิจัยตามโครงการที่เสนอนี้มีขอบเขตแค่ไหน ครอบคลุมถึงอะไรบ้าง การก าหนดขอบเขตของการวิจัย
ควรก าหนดไว้ทั้งในแง่ของประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา ประเด็นที่ศึกษา พื้นที่ที่ท าการศึกษา เป็นต้น ซึ่งเป็น
การตีกรอบไว้ว่าผู้วิจัยจะศึกษาภายในขอบเขตที่ก าหนดนี้เท่านั้น  การก าหนดขอบเขตของการวิจัยจะช่วยให้ผู้วิจัยก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างได้เหมาะสมยิ่งขึ้น เกิดความสะดวกในการวางแผนรวบรวมข้อมูลและช่วยให้
รู้ว่าการสรุปผลของการวิจัยจะอ้างอิงไปได้กว้างขวางเพียงใด 
 
๑๐. สถานท่ีท าการทดลอง และ/หรือ เก็บข้อมูล 

 ให้ระบุสถานท่ีที่จะท าการเก็บรวบรวบข้อมูลหรือท าการทดลองให้ชัดเจน เพื่อบันทึกไว้ส าหรับ 
ตรวจสอบความซับซ้อน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ และศึกษาสถานการณ์งานวิจัย 
 
๑๑. อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย 
 ให้ระบุรายการอุปกรณ์ทั้งหมดที่จ าเป็นต้องใช้ในการวิจัย โดยแยกเป็นอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้ว และอุปกรณ์ที่ต้องจัดหา
เพิ่ม ซึ่งข้อมูลที่ระบุนี้จะช่วยให้ทราบถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการด าเนินงานโครงการวิจัยนั้น 
 
๑๒. แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ 
 ให้ผู้วิจัยแสดงตารางที่ระบุถึงรายการของงานหรือกิจกรรม โดยระบุว่าในแต่ละขั้นของการด าเนินการวิจัยนั้นจะ
ด าเนินการในช่วงเวลาใดและใช้เวลานานเท่าไร รวมถึงผลงานท่ีจะต้องน าส่งสถาบันวิจัย ในแต่ละงวดให้ชัดเจน ซึ่งการวางแผน
ตารางเวลานี้ ควรกะประมาณให้สมจริง และควรค านึงถึงความเป็นไปได้ในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย 
 
๑๓. งบประมาณ 
 ให้ระบุรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดของโครงการพร้อมทั้งแจกแจงยอดรวมของค่าใช้จ่ายแยกตาม
ประเภทหมวดเงินงบประมาณ ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ และหมวดค่าจัดท ารายงานผลการวิจัย 
มีรายละเอียด ดังนี ้(ตรวจสอบหลักเกณฑ์การของงบประมาณได้ที่ www.rsu.ac.th/rri เลือก ดาวน์โหลดไฟล์/ เลือกทุนวิจัย / 
เลือก ประกาศ มรส. ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต ๒๕๕๗) 
 คณะกรรมการฯ จะพิจารณางบประมาณเป็นส่วนส าคัญ หากท่านไม่ระบุและให้รายละเอียด สถาบันวิจัยจะต้อง
สอบถามกลับไปยังท่านอีกครั้งเพื่อขอความอนุเคราะห์ท่านส่งรายละเอียดกลับมา ซึ่งค่อนข้างจะใช้เวลาในการติดต่อส่งไปและ
ส่งกลับ ฉะนั้นขอให้ระบุและอิงกับเกณฑ์ในการของบประมาณ 
 
 

http://www.rsu.ac.th/rri%20เลือก%20ดาวน์โหลดไฟล์/%20เลือกทุนวิจัย%20/
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 ๑๓.๑ หมวดค่าจ้าง ได้แก่ ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย และ/หรือ นักวิจัยสนาม (ไม่เกิน ๓๐ % ของงบประมาณ) 
ระบุช่ือ-สกุล /ระดับการศึกษา (ป.ตรี /โท/เอก)/จ านวน (คน)/จ านวน (เดือน)/อัตราจ้างต่อเดือน (บาท) 
หากเป็นนักวิจัยหน้าใหม่(ผู้ที่ไม่เคยขอรับทุนมรส.) สามารถขอค่าตอบแทนนักวิจัยพี่เลี้ยงได้ โครงการละ ๓,๐๐๐ บาท 
 ๑๓.๒ หมวดค่าใช้สอย / ค่าวิจัยสนาม / ค่าทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
ระบุถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ได้แก่ ค่าวิจัยสนาม ค่าทดลองทางวิทยาศาสตร์ ค่ายานพาหนะ (ทั้งนี้ควรเป็น
งานวิจัยที่ลง Field ชัดเจน หากเสนอขอค่าน้ ามันจ านวนโครงการละไม่เกิน ๔,๐๐๐บาทแล้ว จะไม่อนุมัติค่าเดินทางอื่นใดอีก 
หากผู้วิจัยจ าเป็นกรุณาแจ้งรายละเอียดในข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างละเอียด) 
หากผู้วิจัยใช้เครื่องมือรวบรวมโดยแบบสอบถาม โปรดระบุถึงจ านวนหน้าต่อชุด และจ านวนชุด โดยให้ค่าส าเนาเอกสารไม่เกิน
หน้าละ ๕๐ สตางค ์
 ๑๓.๓ หมวดค่าวัสดุ ได้แก่ ค่าวัสดุที่ใช้ในการวิจัย 
ระบุชนิดของที่ต้องใช้ในงานวิจัย เช่นสารเคมี /วัสดุ มีจ านวนเท่าไร ราคาต่อหน่วย รวมทั้งหมด เป็นต้น 
Chemical grade concentration Product 

Number 

size หน่วยละ 

(บาท) 

จ านวน(หน่วย) รวม จ านวน 

(บาท) 

        

 (ส่วนครุภัณฑ์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในเงินทุนอุดหนุนการวิจัยนี้ แต่สามารถเสนอขอได้
เป็นรายกรณี ทั้งนี้โปรดช้ีแจงถึงความจ าเป็นต่องานวิจัยและแนบใบเสนอราคามากับข้อเสนอโครงการวิจัย ) วัสดุ/อุปกรณ์ 
หน่วยละ (บาท) จ านวน (หน่วย) รวม จ านวน (บาท) 
 ๑๓.๔ หมวดค่าจัดท ารายงานผลการวิจัย (ไม่เกิน ๗,๐๐๐ บาท) *** (ขอได้เต็มจ านวนและค่าจัดท ารายงานนี้จะ
ครอบคลุมถึงค่าจัดพิมพ์/จ้างพิมพ์เอกสาร เครื่องมือที่ในการวิจัย รายงานความก้าวหน้า ร่างและรายงานการวิจัย (ฉบับจริง) 
และการเข้าเล่มรายงานการวิจัย) เพื่อความสะดวกในการคิดประมาณการค่าใช้จ่าย ขอให้ถือราคาประเมินส าหรับรายการ
ต่อไปนี ้เป็นแนวทางประกอบ 
 ๑. ค่าจ้างท าส าเนา ไม่เกินหน้าละ ๕๐ สตางค ์
 ๒. ค่าจ้างบันทึกข้อมูล/ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท มีหลักเกณฑ์การ
พิจารณาสนับสนุน ดังนี ้
 - เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ที่มีการศึกษาวิจัยโดยมีประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง ๑,๐๐๐ ตัวอย่างขึ้นไป 
 - ไม่สนับสนุนในโครงการที่ได้จ้างผู้ช่วยวิจัยแล้ว 
 - ไม่สนับสนุนโครงการที่หัวหน้าโครงการเป็นนักวิจัยใหม่ เนื่องจากต้องการให้นักวิจัยได้มีการพัฒนาตนเอง 
 ๓. ค่าอัดล้างและขยายภาพ ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 
 
๑๔. ระยะเวลาที่ท าการวิจัย  
 ให้ระบุระยะเวลารวมตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ  ว่าจะใช้ระยะเวลาด าเนินการกี่ปีกี่เดือน  ซึ่งไม่ควรเกิน
ระยะเวลา ๑๒ เดือน หากมากเกินกว่าที่ก าหนด คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป 
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๑๕. เอกสารและสิ่งอ้างอิง  
 ให้ระบุรายการหนังสือและเอกสารอ้างอิงทุกเล่มที่น ามาอ้างถึงในโครงการวิจัยนี้โดยใช้รูปแบบการเขียน
บรรณานุกรมตามที่ก าหนด ส าหรับหนังสือหรือเอกสารอื่นๆที่ยังไม่ได้น ามาอ้างอิง  ไม่ควรจะระบุมาเพราะจะท าให้
เอกสารอ้างอิงยาวเกินความจ าเป็น 
 
๑๖. ข้อมูลหัวหน้าโครงการวิจัย  
 ให้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับหัวหน้าโครงการวิจัยให้ละเอียดและถูกต้องประกอบด้วย ช่ือหัวหน้าโครงการ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ คุณวุฒิ ต าแหน่ง สถานท่ีท างาน ที่อยู่ อีเมล์เบอร์โทรศัพท์ ประสบการณ์ในการวิจัย สาขาความเชี่ยวชาญพิเศษ 
 
๑๗. ข้อมูลผู้ช่วยวิจัย  
 ให้ระบุข้อมูลของผู้ช่วยวิจัย (ถ้ามี) ให้ละเอียดและถูกต้อง ได้แก่ ช่ือผู้ช่วยวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คุณวฒุ ิ
ต าแหน่ง สถานท่ีท างาน ที่อยู่ อีเมล์และเบอร์โทรศัพท์ 
 
๑๘. ที่ปรึกษาโครงการ  
 ให้เสนอช่ือที่ปรึกษาโครงการ จ านวน ๑-๒ ท่าน พร้อมทั้งระบุรายละเอียดให้ถูกต้อง ซึ่งประกอบด้วย ช่ือที่ปรึกษา
โครงการ คุณวุฒิ ต าแหน่ง สถานที่ท างาน ที่อยู่ อีเมล์และเบอร์โทรศัพท์ ซึ่งที่ปรึกษาโครงการควรจะเป็นบุคคลที่มีความ
เช่ียวชาญในเรื่องที่ผู้วิจัยต้องการจะท าการศึกษา และสามารถที่จะติดต่อได้สะดวก (ที่ปรึกษาโครงการมิได้รับค่าตอบแทนใด 
ๆ) 
 
๑๙. นักวิจัยพี่เลี้ยง  
 ส าหรับอาจารย์ที่เป็นนักวิจัยหน้าใหม่สามารถเลือกพี่เลี้ยงนักวิจัยได้เอง และสถาบันวิจัยสนับสนุนค่าตอบแทน
นักวิจัยพี่เลี้ยง ๓,๐๐๐ บาท โดยนักวิจัยพี่เลี้ยงต้องมีคุณสมบัติ คือ ๑) คุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ / 
ศาสตราจารย์ หรือ ๒) มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ ๓) มีความเช่ียวชาญที่สูงกว่านักวิจัยหลักหรือหัวหน้าโครงการ อาจ
เป็นอาจารย์ภายในหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เอกชนหน่วยงานอื่น ๆ ก็ได้ ๔) มีหน้าที่ให้
ค าแนะน าในการท าวิจัยเวลาให้ค าปรึกษาแก่ผู้ขอรับทุนได้ตลอดระยะเวลาการท าวิจัย 
 
๒๐. การขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก  
 ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งสถาบันวิจัย มิได้มีข้อห้ามใดๆ เกี่ยวกับการส่งโครงการไปยัง
แหล่งทุนหลาย ๆ แห่งในเวลาเดียวกัน แต่ขอให้ผู้วิจัยรายงานให้ทราบตามความเป็นจริง 
 
๒๑. ความสนับสนุนของหน่วยงานต้นสังกัด  

 ให้ระบุว่าหน่วยงานของท่านจะร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นเงินหรือเป็นค่าอ านวยความสะดวกอะไรบ้าง มูลค่าเท่าไร 
โดยให้แนบเอกสารรับรองจากผู้มีสิทธ์ิอนุมัติมาด้วย 
 
๒๒. ลายมือช่ือผู้วิจัย ให้หัวหน้าโครงการวิจัยลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
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๒๓. ความเห็นของคณบดี/ผู้บังคับบัญชา ให้คณบดีหรือผู้บังคับบัญชาลงความเห็นประกอบการพิจารณาว่าโครงการวิจัยที่
เสนอนี้มีความจ าเป็นหรือมีความส าคัญอย่างไร พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้ใช้อุปกรณ์และสถานที่ในการ
ด าเนินการวิจัยได้ 
 

สรุปขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการเสนอขอรับทุนสนับสนนุการวิจัย 
 
ขั้นตอนการยื่นเอกสาร 
ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (มรส. ๘๐) พร้อมท้ังแนบบันทึกข้อความน าส่งทุกครั้ง 
ทั้งนี้ให้ผู้วิจัยส่งเอกสาร ๓ ฉบับ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด และ CD ๑ แผ่น 
 
สถาบันวิจัยจะน าส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้แก่ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ เพื่อประเมินตามฟอร์ม (มรส. ๘๓)  
 
หากมีข้อแก้ไขและข้อเสนอแนะ สถาบันวิจัยจะแจ้งผลโดยท าบันทึกข้อความส่งไปยังผู้วิจัยอีกครั้งหนึ่ง และให้ผู้วิจัยแก้ไขและ
ส่งกลับมายังสถาบันวิจัยอีกครั้งหน่ึง พร้อมท้ังแนบบันทึกข้อความน าส่งทุกครั้ง 
 
หากได้รับการประกาศช่ือและโครงการวิจัยเพื่อรับทุนจากมติคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัย ทั้งนี้สถาบันวิจัยจะประกาศ
ข่าวที่หน้าเวบ็ไซต์ www.rsu.ac.th/rri  
 
สถาบันวิจัยท าบันทึกข้อความแจ้งไปยังผู้วิจัยที่ได้รับทุน เพื่อแจ้งมติพร้อมเรียนเชิญลงนามในสัญญาทุน  
  
สิ่งที่ผู้วิจัยต้องเตรียมในการท าสัญญา ได้แก่ แบบฟอร์มสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย (มรส. ๘๑) แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
ทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยรังสิต - (รวมงวดที่ ๑-๔) (มรส. ๘๒) แบบฟอร์มสัญญายืมเงินทุนอุดหนุนการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยรังสิต - (แต่ละงวด) (มรส. ๘๒-๑) และใบยืมเงินทดรองจ่าย(ใบสีเขียว ขอได้จากที่คณะและแผนกการเงิน) 
แบบฟอร์มตาราง TOR ก าหนดระยะเวลา งบประมาณ และผลงานท่ีต้องน าส่งสถาบันวิจัย (มรส. ๘๖) และ แบบฟอร์มตาราง
แจกแจงรายละเอียดงบประมาณตามงวด (มรส. ๘๗) ให้ผู้วิจัยท ามาล่วงหน้าและน าส่งมายังสถาบันวิจัยให้ครบถ้วน  
 
สถาบันวิจัยจะด าเนินการเกี่ยวกับสัญญาทุน และท าเบิกจ่ายทุนงวดที่ 1 ตามที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ใน TOR และ ส่งใบ BR ที่
สถาบันวิจัยตั้งเบิกส่งไปยังแผนกงบประมาณ หลังจากที่ผู้วิจัยได้รับใบ BR อีกประมาณ ๒ สัปดาห์ ให้ผู้วิจัยติดต่อไปที่
ส านักงานจ่ายเงิน คุณล าพึง โทร. ๕๕๓๐ โดยแจ้งช่ือและเงินทุนวิจัยที่ขออนุมัติงวดนั้นว่าสามารถรับเงินได้หรือไม่ **จะต้อง
มารับเงินที่แผนกการเงินด้วยตนเองเท่านั้น** 
 
ผู้วิจัยสามารถรายงานความก้าวหน้าได้หากผลงานนั้นเสร็จสิ้นตามที่ก าหนดไว้ใน TOR  (การรายงานความก้าวหน้าควร
รายงานระยะเวลา ๓ เดือน/ครั้ง) และส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยที่ได้รับเงินทุนอุดหนุนการวิจัย (มรส. ๘๔) พร้อม
ทั้งบันทึกข้อความน าส่งแนบมาทุกครั้ง 
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การรายงานความก้าวหน้าแต่ละครั้งนั้น สามารถเบิกเงินในงวดถัดไปได้ โดยผู้วิจัยเตรียมเอกสารการเบิกเงิน ดังนี้ แบบฟอร์ม
สัญญายืมเงินทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยรังสิต - (แต่ละงวด) (มรส. ๘๒-๑) และ ใบยืมเงินทดรองจ่าย (ใบสีเขียว ขอ
ได้จากที่คณะ) การเบิกเงินแต่ละงวดนั้น ผู้วิจัยสามารถดูได้ตารางแจกแจงรายละเอียดงบประมาณว่าจะต้องเบิกเท่าไร  
 
ทั้งนี้ผู้วิจัยจะต้องน าใบเสร็จรับเงินในการใช้เงินงวดก่อนหน้านั้นๆมาแจ้งยังสถาบันวิจัยก่อนเพื่อตรวจสอบก่อนท่ีผู้วิจัยจะน าส่ง
แผนกการเงินต่อไปเพื่อตรวจสอบอีกครั้ง หากไม่น าใบเสร็จมาเคลียร์กับกับสถาบันวิจัยจะไม่สามารถตั้งเบิกในงวดถัดไปได้ 
 
กรณีที่ผู้วิจัยส่งผลงานวิจัยในข้ันตอนร่างรายงานการวิจัยนั้น กรุณาส่งจ านวน ๒ เล่ม พร้อมทั้งแนบบันทึกข้อความน าส่งมาทุก
ครั้ง 
 
สถาบันวิจัยจะน าร่างรายงานการวิจัยส่งให้ผู้เช่ียวชาญเพื่อประเมินอีกครั้ง หากมีข้อแก้ไขและข้อเสนอแนะ สถาบันวิจัยจะแจ้ง
ผลโดยท าบันทึกข้อความส่งไปยังผู้วิจัยอีกครั้งหนึ่ง และให้ผู้วิจัยแก้ไขและส่งกลับมายังสถาบันวิจัยอีกครั้ง พร้อมท้ังแนบบันทึก
ข้อความน าส่งมาทุกครั้ง 
 
หากผู้วิจัยแก้ไขตามที่ผู้เช่ียวชาญเสนอแนะมาแล้ว และส่งกลับมายังสถาบันวิจัย ทางสถาบันวิจัยจะตั้งเบิกงวดสุดท้ายเพื่อ
เบิกจ่าย โดยใช้เอกสาร คือ มรส. ๘๒-๑และ ใบยืมเงินทดรองจ่าย (ใบสีเขียว ขอได้จากที่คณะ)   การเบิกเงินแต่ละงวดนั้น 
ผู้วิจัยสามารถดูได้ตารางแจกแจงรายละเอียดงบประมาณว่าจะต้องเบิกเท่าไร  
 
การน าส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์นั้น ผู้วิจัยจะต้องน าส่งจ านวน ๑ เล่ม และ CD ๒ แผ่น พร้อมทั้งแนบบันทึกข้อความ
น าส่งมาทุกครั้ง เล่มรายงานนั้น หน้าปกใช้กระดาษอาร์ตมันสีขาวเคลือบพลาสติกใส ตัวอักษรสีทอง ในส่วนรายละเอียดการ
ท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์นั้นดาวน์โหลดได้ที่ (สืบค้นเอกสารได้ที่ www.rsu.ac.th/rri ดาวน์โหลดไฟล์ : เลือกทุนวิจัย / 
เลือกคู่มือนักวิจัย) 
 
การเผยแพร่ผลงาน ผู้วิจัยต้องน าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการประจ าปีของมหาวิทยาลัยรังสิตในเบื้องต้น และ
สามารถน าเสนอในการประชุม วิชาการอื่นๆ ที่จัดขึ้นทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ในกรณีที่หัวหน้าโครงการขอรับการ
สนับสนุนเผยแพร่/ตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาตินั้น โปรดพิจารณาเรื่องประกาศการสนับสนุนเผยแพร่/ตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
 
  



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๑) 
๓๐ 

เรียน ผู้ขอรับทุนอดุหนุนการวจิยั รอบที่ 1  ปีการศึกษา 2561  
ท่านสามารถส่งข้อเสนอฯมายงัสถาบันวจิยั ได้ตั้งแต่ วนัที ่1-30 มิถุนายน 2561 
 
เอกสารที่ผู้ขอรับทุนจกัต้องน าส่งให้ครบถ้วน มีดงันี ้
 
ที่ รายการ ฉบับจริง ส าเนา รวมส่ง 
1 บนัทึกขอ้ความน าส่งขอ้เสนอโครงการวิจยั  

* ลงนาม โดยผูข้อรับทุน และตน้สงักดั 
1 - 1 ฉบบั 

2  มรส. 80 : ขอ้เสนอโครงการวิจยั  
* ลงนาม โดยผูข้อรับทุน และตน้สงักดั 

1 1 2 ฉบบั 

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

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

 
* ท่านสามารถใช้ ฟอนต์ Angsana New  และ TH SarabunPSK ในการพมิพ์ ได้ค่ะ * 
 
เรียนมาเพือ่โปรดด าเนินการส่งเอกสารให้ครบถ้วน 
ด้วยความเคารพ  
ประสานงาน สถาบันวจิยั โทร. 5691 
  



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๑) 
๓๑ 

 

 
คณะ / วิทยาลยั                                                                     โทร.    
ที่ (เลขส่ง ขอไดจ้ากคณะตน้สังกดั)                              วันที ่  
เร่ือง   ขอน าส่งขอ้เสนอโครงการวจิยัเพ่ือขอรับทุนสนบัสนุนการวจิยั รอบท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

 

เรียน ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยั 
 

ตามประกาศ ท่ีอ้า ง ถึ ง  สถาบันวิ จัย เ ปิ ด รับข้อ เสนอโครงก ารวิ จั ย เพื่ อ ขอ รับการสนับส นุน ทุน อุ ดหนุนกา รวิ จั ย  
ปีการศึกษา 2561 รอบท่ี 1 เดือน มิถุนายน 2561  
ในการน้ี ขา้พเจา้ .................................................................................................................... .............................................. 
สังกดั ............................................................................ เป็นหวัหนา้โครงการวจิยั มีประสงคจ์ะขอรับการสนบัสนุนทุนอุดหนุนการ
วจิยัเร่ือง ....................................................................................................... ......................................................................................... 
งบประมาณ จ านวน ........................................ บาท งานวจิัยประเภท ..................................................................................................  
 ทั้งน้ีไดจ้ดัส่งเอกสารประกอบการเสนอขอรับทุนวจิยัมาพร้อมกนัน้ี  
  ขอ้เสนอโครงการวจิยั จ  านวน 2 ฉบบั  (ไดแ้ก่ ฉบบัจริง 1 และ ส าเนา 1 ฉบบั) 
  แผน่บนัทึกขอ้มลูขอ้เสนอโครงการวจิยั (ไฟล.์doc) จ  านวน 1 แผน่ / หรือ 
  ส่งไฟล.์doc ขอ้เสนอโครงการวจิยั ผา่นอีเมล ์rsurri@gmail.com แลว้ จ านวน 1 ไฟลแ์นบ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา จกัขอบคุณยิง่ (กรณีส่งเอกสารไม่ครบ ขา้พเจา้ยนิดีส่งเอกสารเพ่ิมเติมใหส้ถาบนัวจิยัอีกคร้ังหน่ึง) 
กรณีท่านเป็นนักวิจัยประสบการณ์ (เคยขอทุนผา่นสถาบนัวิจยัแลว้) ขอใหท่้านส่ง 1.  ส าเนาการตีพิมพบ์ทความวิจยั 1 ฉบบั หรือ 
2.   (ร่าง) บทความวจิยัท่ีจกัเตรียมเผยแพร่ 1 ฉบบั (ทุนวจิยัก่อนหนา้น้ีท่ีไดรั้บทุนจากสถาบนัวจิยั) 
ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                          ………………………………………………………………… 

                                (  ................................................................................................... ) 
                         หัวหน้าโครงการวิจยั 

 
 
 
 
  
 
 
  

ช่องนี ้เฉพาะสถาบันวจิัย 
1. รับเอกสารขา้งตน้ไวแ้ลว้ เม่ือวนัท่ี........../........../.......... 
2. สวจ.ท่ี 6500/............... โครงการวิจยัท่ี ........./ ปี 2561  
3. ประเภทนกัวิจยั O หนา้ใหม่ O ประสบการณ์ 
4. O ผา่นการทดลองงาน O ยงัไม่ผา่นการทดลองงาน  
ครบก าหนดเม่ือ........................................................... 
5. เอกสาร O มรส.80 2 ฉบบั O ไฟลม์รส. 80 O หนงัสือน าส่ง 
*กรณี นกัวิจยัประสบการณ์   O  ส าเนาการตีพิมพผ์ลงานวิจยั 1 ฉบบั หรือ 
O (ร่าง)บทความวจิยัท่ีจกัเตรียมเผยแพร่ 1 ฉบบั เร่ืองก่อนท่ีไดรั้บทุนจาก
สถาบนัวิจยัแลว้  
6. เสนองบ ………………...….................….. ประเภท ....................................... 
หมายเหตุ O ไมค่รบ ขอเอกสารเพิ่มเติม................................................................. 

บันทึกข้อความ 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันวจิัย 

 

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

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

 

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

 

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

ต าแหน่ง        คณบดีวทิยาลยั/คณะ/หัวหน้าหน่วยงาน 

 

จัดพมิพ์บันทกึข้อความและprintให้อยู่ภายใน 1 หน้าค่ะ 

mailto:rsurri@gmail.com%20แล้ว


 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๑) 
๓๒ 

มรส. 80 สถาบันวจิยั (รอบ1 ประจ าปีการศึกษา 2561) 
     ตน้ฉบบั   ปรับแกต้ามผูป้ระเมิน  ปรับแกต้ามมติ รหสัทุนท่ี ............/2561 

ข้อเสนอโครงการวจิยั เพือ่ขอรับทุนอุดหนุนการวจิยั มหาวทิยาลยัรังสิต รอบ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561  
 สถาบันวิจัย (ประเภทวิจัยองค์ความรู้) 

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

ประเภทนักวจิยั  หนา้ใหม่ (ไม่เคยไดรั้บทุนจากสถาบนัวจิยั)   ประสบการณ์ (เคยไดรั้บทุนจากสถาบนัวจิยั) 
       

ประเภทของงานวจิยั   ความรู้พ้ืนฐาน    วิจยัและพฒันา    วิจยัประยกุต ์  นวตักรรม/ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค ์
 

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

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

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

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

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

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

 ครูปฏิบติัการ  นกัวจิยั  เจา้หนา้ท่ี  



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๑) 
๓๓ 

การศึกษา  อยูร่ะหวา่งการศึกษาต่อ    ไม่ไดอ้ยูร่ะหวา่งการศึกษาต่อ     
สถานะ  อยูร่ะหวา่งการทดลองงาน ครบก าหนดเม่ือ ว/ด/ป ระบุ ............................................... 

 ผา่นการทดลองงานแลว้และไดรั้บการบรรจุเป็นอาจารยห์รือบุคลากรประจ าท่ีท างาน
ประเภทเตม็เวลา 

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

 

ประวตักิารศึกษา   
วฒิุการศึกษา สาขา คณะ สถาบนั ปีท่ีส าเร็จ 

     
     
     

 

สาขาวชิาทีน่ักวจิยัเช่ียวชาญ  
1.  2.  
3. 4. 

 

สาขาวชิาทีท่่านท าการวจิยั 
1.  2.  
3. 4. 

 

การเรียนการสอน : รายวชิาทีเ่กีย่วข้องในการท างานวจิยั (โปรดระบุอย่างน้อย 1 รายวชิาเนื่องจากเป็น QA)  

รหัสวชิา ช่ือวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา 
    
    

 

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

ท่านมโีครงการวจิยัซ่ึงได้รับทุนสนับสนุนการวจิยัจากมหาวทิยาลยั 
โปรดระบุ    ไม่มี     มี  โปรดระบุรายละเอียดขอ้มลูโครงการวจิยั ระยะเวลา และงบประมาณ 
สถานภาพ   อยูร่ะหวา่งด าเนินการ     เสร็จส้ิน    เสร็จส้ิน  และมีการเผยแพร่แลว้ 



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๑) 
๓๔ 

แหล่งทุนวจิยั   สถาบนัวจิยั   ส านกังานวางแผน  ศูนยส์นบัสนุนและพฒันาการเรียนการสอน  

ช่ือโครงการ ปีท่ีไดรั้บทุน 
สดัส่วนเวลาท างาน
ทั้งหมดของท่านใน

โครงการ (%) 

การตีพิมพผ์ลงานวิจยัแลว้ 
แบบFull Paper / Poster /  
ยงัไม่ไดรั้บการตีพิมพ ์/  

อยูร่ะหวา่งเตรียมท่ีจะตีพิมพ ์

    

++หากมีการตีพิมพแ์ลว้ หรือ เตรียมท่ีจะตีพิมพ ์กรุณาส าเนาบทความวิจยั หรือ (ร่าง) บทความวจิยัของท่าน 
เฉพาะท่ีขอทุนจากสถาบนัวิจยัเท่านั้น จ านวน 1 ฉบบั ส่งมาพร้อมขอ้เสนอโครงการวิจยัท่ีเสนอขอรับทุนใหม่ ++ 

 

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

 ครูปฏิบติัการ  นกัวจิยั  เจา้หนา้ท่ี  นกัศึกษา  อ่ืนๆ … 
ฐานะผูร่้วมวจิยั มีสดัส่วนการท างานวจิยั ร้อยละ ......................................... 
โทรศพัท ์(ท่ีท างาน)  
เบอร์มือถือท่ีติดต่อไดส้ะดวก  
อีเมล ์  
ท่ีอยูเ่พ่ือประสานงาน  
ฐานะผูร่้วมวจิยั มีสดัส่วนการท างานวจิยั ร้อยละ  

 
ข้อมูลผู้ช่วยวจิยั (ถา้มี และหากมีมากกวา่ 1 ท่าน สามารถเพ่ิมตารางได)้         
ช่ือ-สกลุ ภาษาไทย  
ช่ือ-สกลุ ภาษาองักฤษ  
ต าแหน่งทางวชิาการ  ศ.  ศ.ดร.  รศ.  รศ.ดร.  ผศ.  ผศ.ดร.  อาจารย ์ดร.  อาจารย ์
ต าแหน่ง  อาจารยป์ระจ า  ผูช่้วยอาจารย ์ เจา้หนา้ท่ี  ผูช่้วยอาจารย ์ 

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

 

การเช่ือมโยงกบันกัวจิยัทีเ่ป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาทีท่ าวจิยั โปรดระบุรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ (เช่ียวชาญในสาขาท่ีท่านท าวิจยั ตอ้งเป็นคนละท่านกบัท่ีปรึกษาโครงการ)  1 ท่าน  

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

 

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

 

ลกัษณะของประเดน็ปัญหาทีจ่ะท าการวจิยั   
 1.    ปัญหาท่ีผูว้จิยัสนใจและผูอ่ื้นอยากทราบเพ่ือเพ่ิมคุณค่าของงานวจิยั 
 2.    ปัญหาท่ีจะวจิยัเป็นเร่ืองใหม่ ไม่ซ ้าซอ้นกบัของผูอ่ื้น (ยกเวน้ในกรณีท่ีตอ้งการคน้ควา้วจิยัเพื่อดูความ
เปล่ียนแปลงของเร่ืองนั้น หรือตอ้งการคน้ควา้วจิยัต่อในเร่ืองเดิม) 
 3.    ปัญหาท่ีจะวจิยัมีความส าคญัและมีคุณค่าประโยชน์ ทั้งในแง่ของการน าไปใชแ้ละการเสริมสร้างองคค์วามรู้
ใหม่ 
 4.    ปัญหาท่ีจะท าการวจิยัมีกระบวนการท่ีใหม่และชดัเจน 
 5.    ปัญหาท่ีจะท าการวจิยัจริยธรรมและคุณธรรมในการด าเนินงานวจิยั 
 6.    ปัญหาท่ีจะวจิยัสามารถแกไ้ขไดโ้ดยวธีิการวิจยั และสร้างเคร่ืองมือเพ่ือใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูได ้
 7.    ปัญหาวจิยัท่ีจะช้ีช่องทางให้ผูอ่ื้นท าวจิยัต่อไปได ้โดยขยายหรือแตกแขนงปัญหาออกไป อนัจะท าใหเ้กิด
ความรู้กวา้งขวางข้ึน 
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ประเดน็ทีท่ าวจิยั 
 A. นโยบายของมหาวทิยาลยัรังสิต 
  สังคมธรรมาธิปไตย  มหาวทิยาลยัสมบูรณ์แบบท่ีการศึกษาคือ นวตักรรม  
  โครงการอนุรักษพ์นัธุ์พืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริระยะ 5 ปี (2559-2564) 
  
 B. กลุ่มเร่ืองที่ควรวิจัยและสอดคล้องกับ ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิฉบับที ่12 (2560-2564) (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ)  
  การยกระดบัศกัยภาพการแข่งขนัและการหลุดพน้กบัดกัรายไดป้านกลางสู่รายไดสู้ง  
  การพฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยัและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวยัอยา่งมีคุณภาพ 
  การลดความเหล่ือมล ้าทางสังคม  
  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยา่งเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  
  การบริหารราชการแผน่ดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

 C. กลุ่มเร่ืองที่ควรวิจัยเร่งด่วนสอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2560-2564) ซ่ึง
ประกอบด้วย 12 กลุ่มเร่ือง ดงันี ้
  การเกษตรและอุตสาหกรรมฐานชีวาภาพ (Bio-Based)      ระบบโลจิสติกส์ 
 เศรษฐกิจดิจิทลั     อุตสาหกรรมเป้าหมาย  
 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และพลงังาน     สังคมผูสู้งอาย ุ
 การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค การรักษา และการฟ้ืนฟสุูขภาพ  การท่องเท่ียว      
 การเป็นประชาคมอาเซียน     ความมัน่คงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล      
 การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียง     ยาเสพติด 
 
 D. กลุ่มเร่ืองทีค่วรวจิยัและสอดคล้องนโยบายและยุทธศาสตร์การวจิยัของชาต ิฉบบัที ่9 (พ.ศ. 2560-2564)
ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ดงันี ้ 
  เร่งส่งเสริมการวจิยัและพฒันาเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเดน็เร่งด่วนและมุ่งเนน้ตามยทุธศาสตร์และ
แผนพฒันาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพ่ือการวิจยัและพฒันาเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
  ส่งเสริมและสนบัสนุนการวจิยัและพฒันาในภาคเอกชน 
  ส่งเสริมการน ากระบวนการวจิยั ผลงานวจิยั องคค์วามรู้ นวตักรรม และเทคโนโลยจีากงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์อยา่ง
เป็นรูปธรรม โดยความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ 
  เร่งรัดพฒันาระบบวจิยัของประเทศใหเ้ขม้แขง็ เป็นเอกภาพ และยัง่ยนื รวมถึงสร้างระบบนิเวศการวจิยัท่ีเหมาะสม 
  พฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการวจิยัและพฒันาของประเทศ 
  เพ่ิมจ านวนและพฒันาศกัยภาพของบุคลากรดา้นการวจิยัและพฒันา เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศ 
  พฒันาความร่วมมือของเครือข่ายวจิยัในประเทศและระหวา่งประเทศ 
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การวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัการวจิยัในคน 
หากข้อเสนอโครงการวิจัยท่ีขอเสนอรับทุนน้ี เก่ียวข้องกับการวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัยในคนต้องผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัของสถาบนัวจิยั (ประสานงานจริยธรรมวจิยัในคน ติดต่อ คุณวฒิุศกัด์ิ โทร.5688)  
 มีความเก่ียวขอ้ง จกัประสานงานและด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป  ไม่มีมีความเก่ียวขอ้ง 
 
การวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้สัตว์ทดลอง 
 หากขอ้เสนอโครงการวิจยัท่ีขอเสนอรับทุนน้ี เก่ียวขอ้งกบัการใชสั้ตวท์ดลองเพ่ือ หรือ ถูกใชใ้นการวิจยั การทดสอบหรือ
การสอน (ประสานงานจรรยาบรรณการใชสั้ตวท์ดลองติดต่อ คุณอลิสา โทร.5690) 
  มีความเก่ียวขอ้ง จกัประสานงานและด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป  ไม่มีมีความเก่ียวขอ้ง 
 
การวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัความปลอดภัยทางชีวภาพ 
หากขอ้เสนอโครงการวจิยัหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของขอ้เสนอโครงการวจิยัของท่านน้ีเก่ียวขอ้งกบั เทคโนโลยชีีวภาพ 
สมยัใหม่หรือพนัธุวศิวกรรมส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม หรือส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม" จะตอ้งผ่านการประเมินความปลอดภยั
ทางชีวภาพในระดบัการทดลอง จากคณะกรรมการความปลอดภยัทางชีวภาพระดบัสถาบนั (ประสานงานรับรองดา้นความปลอดภยั
ทางชีวภาพ ติดต่อ คุณกนกรัตน์ โทร.5687) 
  มีความเก่ียวขอ้ง จกัประสานงานและด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป  ไม่มีมีความเก่ียวขอ้ง 
 
ข้อสรุปโครงการ  (Executive Summary) โปรดเขียนขอ้สรุปโครงการความยาวไม่เกิน 1 หนา้ (ภาษาไทย หรือ องักฤษ) ... 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
รายละเอยีดข้อเสนอโครงการวจิยั ดงันี ้
 
1. ความส าคญัและทีม่าของปัญหาทีท่ าการวจิยั (แสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัท่ีจ าเป็นตอ้งท าการวจิยัเร่ืองน้ี) ... 
 
2. ค าถามวิจัย (ค าถามวิจยัเป็นการก าหนดประเด็นขอ้สงสัยท่ีตอ้งการคน้หาค าตอบโดยมกัเขียนอยู่ในรูปประโยคท่ีเป็น
ค าถาม ท่ีมีความเฉพาะเจาะจง สามารถสงัเกต ส ารวจและศึกษาวจิยัได)้ ... 
 
3. วตัถุประสงค์การวจิยั (ระบุวตัถุประสงคก์ารวจิยัอยา่งชดัเจนและเรียงตามล าดบัความส าคญัเป็นขอ้ๆโดยมีความเช่ือมโยง
กบัความส าคญัและท่ีมาของปัญหา) ... 
 
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึง  การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ (แสดงความคาดหมายศกัยภาพและวิธีการหรือแนวทางท่ีจะน าผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ ระบุไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  
พร้อมระบุกลุ่มเป้าหมายท่ีจะได้รับประโยชน์และผลกระทบจากผลงานวิจัยท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับกลุ่มเป้าหมายให้
ชดัเจน) ... 
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5. การทบทวนวรรณกรรม /สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง (ระบุเน้ือหาโดยละเอียดของเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งพร้อมขอ้มูลสถิติและ
เหตุผลท่ีเป็นไปไดจ้ากทฤษฎี/สมมติฐานในสาขาวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งโดยบรรยายใหเ้ช่ือมโยงกบัประเด็นท่ีจะท าการวจิยั) ... 
 
6. กรอบแนวคิดการวิจัย (เป็นการประมวลความคิดรวบยอด (Concept) จากการทบทวนองคค์วามรู้ ทฤษฎี ผลงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมทั้งประสบการณ์และแนวความคิดของผูว้จิยั มาสร้างเป็นแบบจ าลอง เพ่ือใหแ้นวทางการ 
วจิยั อาจเป็นการบรรยาย หรือ เป็นภาพ) ... 
 
7. ระเบียบวธีิวจิยั (อธิบายขั้นตอนวธีิการท าการวจิยั อาทิ การเก็บขอ้มูลการก าหนดพ้ืนท่ี ประชากรตวัอยา่ง การสุ่มตวัอยา่ง 
ขั้นตอนและวธีิการในการวเิคราะห์ขอ้มูลฯลฯ) ... 
 1) การออกแบบวจิยั โปรดอธิบาย ... 
 2) ประชากร (Population : N) ?  และ กลุ่มตวัอยา่ง (Sample :n) ? 
 3) การสร้างและทดสอบเคร่ืองมือ โปรดอธิบาย ... 
 4) การเก็บรวบรวมขอ้มูล โปรดอธิบาย ... 
 5) การวเิคราะห์ขอ้มูล ใชส้ถิติพรรณนา หรือ สถิติอนุมาน? โปรดอธิบาย ... 
 6) มีการลงพ้ืนท่ีวจิยัภาคสนาม? หรือ มีการด าเนินการวจิยัในหอ้งทดลอง?  โปรดระบุใหช้ดัเจน... 
 
8. ขอบเขตของการวิจัย (ระบุขอบเขตของการวิจัยในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพท่ีเช่ือมโยงกับปัญหาท่ีท าการวิจัยแต่ไม่
สามารถก าหนดโดยตรงในช่ือโครงการวจิยัและวตัถุประสงคข์องโครงการวจิยัได)้ ... 
 
9. สถานที่ท าการทดลอง และ/หรือ เก็บข้อมูล  (ระบุสถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีท าการวิจยั/เก็บขอ้มูลใหค้รบถว้นและชดัเจนเพ่ือ
ประโยชน์ในการเสนอของบประมาณ) ... 
 
10. ระยะเวลาทีท่ าวจิยั (ไม่ควรเกิน 12 เดือน) 
 
11. เอกสารอ้างอิง สถาบนัวิจยัขอให้ผูว้ิจยัรูปแบบการอา้งอิงการเขียนรายการเอกสารอา้งอิงตามระบบ นาม-ปี หรือ APA; 
American Psychological Association รวมถึงการอา้งอิงแบบแทรกในเน้ือหาดว้ย (Citing References in Text) 
 
12. อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการวจิยั  1) อุปกรณ์ท่ีมีอยูแ่ลว้ ...   2) อุปกรณ์ท่ีตอ้งจดัหาเพ่ิม ... 
 
13. แผนการด าเนนิงานตลอดโครงการ 

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

งวดที่ 2 
(เดือนท่ี 4-6) 

งวดที่ 3 
(เดือนท่ี 7-9) 

งวดที่ 4 
(เดือนท่ี 10-12) 

ผู้รับผดิชอบ 

1. ...      
2. ...      
3. ...      
4. ...      
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๓๙ 

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

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

 

ตารางแจกแจงรายละเอยีดงบประมาณตามงวดทีเ่สนอขอ                                                                             (ฟอร์ม มรส. 87) 
                                                         

                  งวดท่ี 
รายการเบิก 

งวดท่ี 1 
(ไม่เกิน40%ของ
งบประมาณ
ทั้งหมด) 

งวดท่ี 2 งวดท่ี 3 งวดท่ี 4  
(เบิกได้หลังจากที่
ส่งเล่มร่างรายงาน) 

รวม  
(แต่ละหมวด) 

หมวด 1. ค่าจ้าง   
...      

  
หมวด1. รวม  = 

หมวด 2.  
ค่าใช้สอย/วจิยัสนาม/ค่า
ทดลองวทิยาศาสตร์ 

 

...      
  

หมวด2. รวม  =  

หมวด 3. ค่าวสัดุ  
...      

  
หมวด3. รวม  =  

หมวด 4. ค่าจดัท ารายงาน  
...      

 หมวด4. รวม  =  
 

รวม  (เบิกแต่ละงวด)  
 
งวด1 รวม  = 

 
งวด2 รวม  = 

 
งวด3รวม  
= 

 
งวด4 รวม  = 

 
รวมทั้งส้ิน  

…………………………. 
 

 

  

http://www.rsu.ac.th/rri
http://www.rsu.ac.th/rri/public/upload/file/Grant%20Rule%202015.pdf
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A. การขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
       ไดเ้สนอโครงการน้ี  หรือโครงการท่ีมีส่วนเหมือนกบัเร่ืองน้ีบางส่วน เพ่ือขอทุนต่อแหล่งทุนอ่ืนท่ีใดบา้ง 
 ไม่ไดเ้สนอต่อแหล่งทุนอ่ืน 
 เสนอต่อ  ________________________________ก าหนดทราบผล (หรือสถานภาพเท่าท่ีทราบ) ________________   
ช่ือโครงการท่ีเสนอ  ____________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ: สถาบันวจิัย ไม่มีข้อห้ามในการส่งโครงการไปยังแหล่งทุนหลาย ๆ แห่งในเวลาเดยีวกัน และที่จริงอาจเป็นการดทีี่มีแหล่งทุนมากกว่า 
1 แหล่งจะร่วมกนัให้ทุนอุดหนุนการวจิัย สถาบันสามารถท าหน้าที่เช่ือมโยง และเสริมการให้ทุนได้ แต่ขอให้ระบุตามความจริง 
 

B. การสนับสนุนของหน่วยงานต้นสังกดั (ถา้มี ใหร้ะบุวา่หน่วยงานของท่านจะร่วมสนบัสนุนค่าใชจ่้ายเป็นเงินหรือเป็นค่า
อ านวยความสะดวกอะไรบา้ง มูลค่าเท่าไรโดยใหแ้นบเอกสารรับรองจากผูมี้สิทธ์ิอนุมติัมาดว้ย) ______________________ 
 

สุดท้ายน้ี ขา้พเจ้าขอรับรองว่าขอ้ความขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ  และยอมรับว่าผลการตดัสินของสถาบนัวิจยั 
มหาวทิยาลยัรังสิต ถือเป็นขอ้ยติุ 
 
     ลงช่ือ ____________________________________ 
               (                   )  
                                                                                                           หัวหน้าโครงการวจิยั 
      วนัท่ี ____________________________________ 
 
 

ความเห็นของหัวหน้าภาควชิา/ สาขาวชิา / หัวหน้าหน่วยงาน 
 

      
ลงช่ือ ___________________________________ 
               (                     ) 
                                                                                                      หัวหน้าภาควชิา/ สาขาวชิา 
       วนัท่ี ___________________________________ 
 
ความเห็นของคณบด/ี ผู้อ านวยการ 
 

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

*** ขอความกรุณาท่านกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นทุกขอ้ *** 
ประเภท งานวิจัย 

 
ประเภท นักวิจัย  

 
ช่ือ-สกุล  

 
สังกัด 

 
รหัสทุน 00/2561 

 

1. ช่ือเร่ือง ภาษาไทย  

2. ช่ือเร่ือง ภาษาองักฤษ  

3. ค าส าคัญ ภาษาไทย  

4. ค าส าคัญ ภาษาองักฤษ  

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

 

6. ค าถามการวิจัย  

7. วัตถุประสงค์การวิจัย  

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

9. กรอบแนวคิดการวิจัย  

10. ระเบียบวิธีวิจัย (โปรดสรุป
และ ระบุทุกๆหวัขอ้ใหช้ดัเจน) 

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

11. ระยะเวลา  (เดือน) 

12. งบประมาณ (บาท) 

13. การน าผลงานวจิัยไปใช้
ประโยชน์ 

ดา้นวชิาการ ดา้นนโยบาย ดา้นสาธารณะ ดา้นชุมชนและพ้ืนท่ี  ดา้นพาณิชย ์ 

ตัวอย่าง การกรอกรายละเอยีดงบประมาณ หน้าถัดไป 

รายละเอยีดงบประมาณ  รวม จ านวน (บาท) 

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

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

ตัวอย่าง การกรอกรายละเอยีดงบประมาณ 
 

เช่น ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน รวม จ านวน (บาท) 

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

 

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

 

 
 

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

หนา้ละ 0.50 บาท ) 
   

...    

...    
 
  

เช่น ค่าสารเคมี  ***โปรดเสนอราคาที่เป็นจริง และเป็นธรรม 

Chemical Grade  concentration Product Number  
(ถา้มี) 

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

...        

...        
 
 

เช่น ค่าวสัดุ/อุปกรณ์ *** โปรดเสนอราคาที่เป็นจริง และเป็นธรรม 

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

 
 
เช่น ค่าจัดท ารายงานผลการวจิัย  

ค่าจดัท ารายงานผลการวิจยั เป็นการเหมาจ่าย 7,000 บาท รวม จ านวน (บาท) 
ค่าจดัท ารายงานผลการวิจยั  ไดแ้ก่ ค่าจดัพิมพ/์จา้งพิมพเ์อกสาร การส าเนาผลงานวิจยั/หนงัสือ รายงาน
ความกา้วหนา้ ร่างรายงานวิจยั และรายงานการวิจยั (ฉบบัจริง) และการเขา้เล่มรายงานการวิจยั 

7,000 
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ตัวอย่าง การเขียนระเบียบวิธีวิจัย 

สายวิทยาศาสตร์-สุขภาพ 

ตัวอย่างที่ 1 ผศ.ดร.จิระพรชัย สุขเสรี 

ระเบียบวิธีวิจัย  
1. เตรียมสารสกัดเพคติน 
 บดเปลือกทุเรียนให้เป็นผง จากนั้นน าไปสกัดเพคตินด้วยสภาวะที่ดีที่สุด จากนั้นน าไปเตรียมเป็น microparticle 
ด้วยวิธี spray dry หรือวิธีอ่ืนท่ีเหมาะสม 
  ศึกษา microparticle ของสารสกัดเพคตินจากเปลือกทุเรียน 
 ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscopy (SEM)) 
  การหาองค์ประกอบของเพคติน 
 1. การหาปริมาณความช้ืน 
 2. การหาปริมาณ ash 
 3. การหาปริมาณ mineral 
 4. การหาปริมาณ crude fiber 
  ศึกษาสมบัติทางเคมี 
 1. Phenol – sulfuric acid test 
 2. Iodine solution test 
  ศึกษาสมบัติทางกายภาพ 
 1. วัดขนาดอนุภาคและการกระจายอนุภาค 
 2. หาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของเพคตินและความหนืด 
 3. หาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของเพคตินและความเป็นกรดด่าง 
2. การเตรียมชั้นเมทริกซ์ส าหรับแผ่นแปะผิวหนังโดยใช้สารสกัดเพคตินจากเปลือกทุเรียน 

ละลายสารสกัดเพคตินจากเปลือกทุเรียนผสมรวมกับสารพลาสติไซเซอร์ที่เหมาะสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นเท
สารละลายยาต้นแบบ คือ นิโคติน ลงในสารละลายข้างต้น ผสมให้เข้ากัน เทสารละลายผสมที่ได้ลงใน Petri dish แล้วน าไป
ระเหยแห้ง น าแผ่นแปะที่ได้ไปตรวจสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ตอ่ไป 
 ศึกษาสมบัติเชิงกล ด้วยเครื่องทดสอบแรงดึง (tensile testing) 

ศึกษาลักษณะภาคตัดขวาง ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscopy 
(SEM)) 

 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางความร้อนโดยวิธี Differential scanning calorimetry (DSC) ตั้งแต่ 25 C ถึง 500 C 

ใช้ Heating rate 10 C/min ภายใต้สภาวะไนโตรเจน 
 ศึกษาความเป็นผลึกของแผ่นฟิล์ม โดย X-Ray diffractometry (XRD) 

การศึกษาการปลดปล่อยและซึมผ่านผิวหนังหมูของตัวยาส าคัญ 
ใช้ Modified Franz-type diffusion cell ซึ่งมีพื้นที่ 1.77 ตารางเซนติเมตร ในการศึกษาการปลดปล่อยยา และ

การซึ มผ่ านผิ วหนั งหมู  โ ดยมี  Phosphate buffer solution (PBS)  pH 7.4 เ ป็ นตั วกลาง ในส่ วนรั บ  ( Receptor 
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compartment) ท าการศึกษาที่อุณหภูมิ 37 ºC ท าการเก็บตัวอย่างที่เวลา 0.5, 1, 2, 3, 4, 6, และ 8 ช่ัวโมง แล้วน าไป
วิเคราะห์ปริมาณสารตัวยาส าคัญด้วยเครื่อง HPLC system  
 
ขอบเขตของการวิจัย  
 การวิจัยนี้ท าการสกัดสารคล้ายเพคตินจากเปลือกทุเรียนด้วยวิธีท่ีดีที่สุด จากนั้นทดสอบสมบัติเบื้องต้นของสารคล้าย
เพคตินที่สกัดได้ เช่น การวิเคราะห์หาองค์ประกอบของเพคติน การวิเคราะห์สมบัติทางเคมีและกายภาพ จากนั้นจึงน าสาร
คล้ายเพคตินท่ีสกัดได้ไปเตรียมเป็นช้ันเมทริกซ์ส าหรับแผ่นแปะผิวหนัง โดยใช้ยานิโคตินเป็นยาต้นแบบ 
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ตัวอย่างที่ 2 ผศ.ดร.สุพัฒน์ มูลสิน 
ระเบียบวิธีวิจัย  
 1) เตรียมน้ ายางธรรมชาติชนิดโปรตีนต่ า (DPNR) โดยการเซนทริฟิวก์หรือปั่นเหวี่ยงน้ ายางธรรมชาติชนิดโปรตีนสูง 
(HANR) ร่วมกับการใส่สารเคมี แล้วศึกษาผลของปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ที่ส่งผลต่อค่าเปอร์เซ็นต์โปรตีนในน้ ายางธรรมชาติซึ่ง
วิเคราะห์ด้วยเทคนิคเจลดาห์ล 
 - ศึกษาผลของชนิดสารเคมีที่ใช้ในการก าจัดโปรตีนในน้ ายาง HANR  
 (เช่น โซเดียมโดเดซิลซัลเฟต  ยูเรีย และ โซเดียมไฮดรอกไซด์) 

- ศึกษาผลของปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการก าจัดโปรตีนในน้ ายาง HANR  
 (เช่น ปริมาณโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต : 1, 3, 5, 7, 9 phr) 

        ปริมาณยูเรีย : 0.1, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 phr 
 ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ : 1.0, 2.0, 3.0 %w/w) 
 - ศึกษาผลของอุณหภูมิที่ใช้ในการบ่มน้ ายางก่อนการเซนทริฟิวก์ 

  (เช่น 30, 40, 50, 60C) 
- ศึกษาผลของเวลาที่ใช้ในการบ่มน้ ายางก่อนการเซนทริฟิวก์ 

 (เช่น 30, 60, 90, 120, 180 นาที) 
 2) วิเคราะห์น้ ายาง DPNR ที่เตรียมได้โดยใช้เทคนิคทางเคมี เช่น เทคนิคฟูเรียทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโก
ปี (Fourier transform infrared spectroscopy; FT-IR)  
 3) วิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในน้ ายาง DPNR หลังจากการก าจัดโปรตีนจากน้ ายาง HANR ด้วยเทคนิคเจลดาห์ล 
 4) เตรียมผลิตภัณฑ์ฟิล์มยางจากน้ ายางโปรตีนต่ า DPNR ที่เตรียมได้จากสารเคมีแต่ละชนิด (เลือกสภาวะที่ดีที่สุด 
จากอุณหภูมิ เวลาในการบ่มน้ ายางและปริมาณสารเคมีที่ใช้ เพียงสภาวะเดียวในการเตรียมผลิตภัณฑ์ฟิล์มยาง ดังนั้น จะมี
ผลิตภัณฑ์ฟิล์มยาง 4 ชนิด คือ ฟิล์มยางจาก HANR, ฟิล์มยางจากการใช้สารโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต , ฟิล์มยางจากการใช้ 
สารยูเรีย และฟิล์มยางจากการใช้สารโซเดียมไฮดรอกไซด์) 
 5) ทดสอบคุณสมบัติทางกลของฟิล์มยางแต่ละชนิดว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของฟิล์มยางหรือถุงมือยางหรือไม่ 
 6) วิเคราะห์ปริมาณโปรตีนท่ีละลายน้ าได้จากผลิตภัณฑ์ฟิล์มยาง (เพื่อหาโปรตีนที่สามารถหลดุออกมาได้ขณะสวมใส่
ถุงมือยาง ซึ่งท าให้เกิดการแพ้โปรตีนได้) 
 7) ปรับปรุงสมบัติของผลิตภัณฑ์ฟิล์มยางโดยเฉพาะสมบัติทางกล เช่น การต้านแรงดึง เปอร์เซ็นต์การยืดดึงของ
ผลิตภัณฑ์ฟิล์มยาง โดยใส่สารเติมแต่ง เช่น นาโนซิลิกาท่ีผ่านการปรับปรุงคุณสมบัติ เป็นต้น 
หมายเหตุ  
1) phr = parts per hundred of rubber หรือ ส่วนในร้อยส่วนของยาง 
2) ขั้นตอนที่ 1-3 ด าเนินการที่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ส่วนขั้นตอนที่ 4-7 ด าเนินการที่ส่วนอุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจยั
ยาง กรมวิชาการเกษตร บางเขน กรุงเทพฯ 

 
ขอบเขตของการวิจัย  
 งานวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการก าจัดโปรตีนท่ีมีอยู่ในน้ ายางธรรมชาติ (HANR) เพื่อให้ได้น้ ายาง
ธรรมชาติที่มีเปอร์เซ็นต์โปรตีนต่ าที่สุดส าหรับการเตรียมผลิตภัณฑ์ฟิล์มยาง (เช่น ถุงมือยาง) หลังจากนั้นเป็นการทดสอบ
สมบัติทางกลและวิเคราะห์หาปริมาณโปรตนีท่ีละลายน้ าไดข้องผลิตภัณฑ์ฟิล์มยางที่เตรียมขึ้น นอกจากน้ีงานวิจัยนี้จะปรับปรุง
สมบัติของถุงมือยางให้มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นโดยการใส่สารเติมแต่งท่ีปรับปรุงขึ้นมา 
 



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๑) 
๔๖ 

สายมนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์ 

ตัวอย่างที่ 3 ดร.ปิยะรัตน์ จันทรยุคล 

ระเบียบวิธีวิจัย  
 1) การออกแบบวิจัย 

ผู้วิจัยใช้รูปแบบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (indepth interview) ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้ได้ข้อมูล โดยจะสัมภาษณ์

ผู้บริหาร Coworking space ค้นหาประเด็นปัจจุบันของสภาพแวดล้อมภายในธุรกิจ Coworking space ในประเทศไทย 
ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากการสัมภาษณ์คนแรก เช่ือมโยงกับทฤษฎี สิ่งที่ปรากฏต่างๆ แล้วสร้างเป็น
สมมติฐานช่ัวคราวเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์บุคคลรายต่อไป ดังนั้นข้อค าถามจะเพิ่มขึ้นจากข้อสรุปสมมติฐาน
ช่ัวคราวด้วย โดยสุดท้ายข้อมูลจะสามารถเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างกัน จากนั้นผู้วิจัยจะน าประเด็นที่ส าคัญ
ของสภาพแวดล้อมภายในธุรกิจ Coworking space มาก าหนดข้อค าถามเพื่อสร้างแบบสอบถาม (questionnaires) ประเด็น
เรื่องสิ่งจูงใจที่ เจอเนเรช่ันวาย  ใช้บริการ Coworking space เพื่อให้เกิดความเข้าใจสภาพการณ์ของสถานที่ท างานที่เป็น
ทางเลือกใหม่ของคนท างานในปัจจุบัน 
 
 2) ประชากร และ กลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร มี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหาร Coworking spaces และ กลุ่มเจอเนเรชั่นวาย ในประเทศไทย 

กลุ่มตัวอย่างท่ี1 ผู้บริหาร Coworking space เพือ่เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
เก็บรวบรวมข้อมูลและประเด็นที่ส าคัญกับผู้บริหาร Coworking space ที่เป็น key informants โดยการสัมภาษณ์

เชิงลึก (indepth interview) จ านวน 8 คน  ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต จ านวน 4 จังหวัด  
กลุ่มตัวอย่างท่ี2 กลุ่มเจอเนเรช่ันวาย เพื่อเก็บข้อมูลเชิงปรมิาณ  
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามกับกลุ่มเจอเนเรชั่นวาย โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ชนิดจัดล าดับ

คุณภาพ 5 ระดับ (Likert’s rating scale) จ านวน 400 ชุด ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเกต็ จ านวน 
4 จังหวัด โดยการแจกแบบสอบถามตามความสะดวก (Convenience Sampling) กับกลุ่มเจอเนเรชั่นวาย 

 
3) การสร้างและทดสอบเครื่องมือ  
วิธีที่ 1 ค าถามเพื่อการสัมภาษณ์ที่มีลักษณะกึ่งโครงสร้าง ได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องสภาพแวดล้อม

ภายในธุรกิจ ก าหนดเป็นข้อค าถามขั้นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ โดยก่อนน าไปใช้จะน าไปให้ผู้เช่ียวชาญ นักวิจัยพี่
เลี้ยงตรวจสอบความถูกต้อง และการครอบคลุมหัวข้องานวิจัย  

วิธีที่ 2 แบบสอบถามชนิดจัดล าดับคุณภาพ 5 ระดับ ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยจะน าข้อค าถามไปตรวจคุณภาพสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) 
ด้วยดัชนีความสอดคล้องที่เรียกว่า IOC (Index of Item Object Congruence) โดยการให้นักวิชาการและผู้เช่ียวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คนพิจารณาเครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเชิงคุณภาพเพื่อความสมบูรณ์และความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล จากนั้นผู้วิจัยน าค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ไปทดลองกับบุคคลที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้จ านวน 20 
คน และน าข้อมูลที่ได้ไปค านวณหาค่าความเชื่อมั่น (Cronbach alpha) ที่จะต้องได้ค่าไม่ต่ ากว่า .7 จึงน าแบบสอบถามไปใช้ใน
การเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างเจอเนเรชั่นวาย ทั้ง 4 เมืองใหญ่ 
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4) การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย แบ่งเป็น 3 วิธี คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร( Documentary 

Research) การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์( Interview) และการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม(Questionnaire) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

วิธีที่ 1:  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) โดยที่ผู้วิจัยท าการศึกษา วิเคราะห์ และ
สรุปผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง (Documentary Research) สภาพแวดล้อมภายในธุรกิจ  
Coworking space และ การท างานกลุ่มเจอเนเรช่ันวาย โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยใช้วิธีการจด
บันทึกข้อความของค าหรือประโยคและวิเคราะห์ค าหลักเพื่อจัดกลุ่มค า (Domain Analysis) ซึ่งเป็นการจัดกลุ่มค าชุดหนึ่งให้
อยู่ร่วมกันโดยอาศัยลักษณะความสัมพันธ์บางอย่างของค าแต่ละค าเพื่อน ามาใช้จัดกลุ่ม ด้วยวิธีการจ าแนกจัดกลุ่มค าชุดหนึ่งให้
อยู่ภายใต้ค าอีกชุดหนึ่ง ซึ่งค าดังกล่าวนั้นจะต้องมีความหมายครอบคลุมค าชุดนั้น แล้วท าการสรุปโดยเน้นความสัมพันธ์ของ
เนื้อหาส าหรับใช้ในการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย (เอื้อมพร หลินเจริญ, 2555) ส าหรับน าไปใช้ในการวิจัยในด้านอื่น
ต่อไป 
 วิธีที่ 2: การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง(Semi-structured interview) กับ
ผู้บริหาร Coworking space จ านวน 8 คน จาก 4 เมืองใหญ่ในประเทศไทย โดยผู้วิจัยก าหนดค าถามที่มีลักษณะกึ่งโครงสร้าง 
เพื่อได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย นอกจากนั้นจะใช้วิธีการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการในประเด็นท่ีน่าสนใจ โดยจะใช้
ค าส าคัญ (keywords)ในการน าการสนทนา เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมที่สนับสนุนงานวิจัย จากนั้นน าข้อมูลที่ได้ไปสร้างเครื่องมือ
แบบสอบถาม (Questionnaire) ชนิดจัดล าดับคุณภาพ 5 ระดับ (Likert’s rating scale) เพื่อวัดสิ่งจูงใจจากสภาพแวดล้อม
ภายในธุรกิจ Coworking space กับกลุ่มเจอเนเรชั่นวาย ทั้ง 4 เมืองใหญ่  

วิธีที่ 3: การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่ม เจอเนเรช่ันวาย โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) ชนิดจัดล าดับคุณภาพ 5 ระดับ (Likert’s rating scale) กับกลุ่มเจอเนเรช่ันวาย ทั้ง 4 เมือง
ใหญ่ 
 

5) การวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจาการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview) โดยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ของผู้บริหาร Coworking spaces จ านวน 8 คน มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เป็นเทคนิคการวิจัยที่ศึกษา
ปรากฏการณ์ทางสังคมด้วยการวิเคราะห์ความหมายแฝงท่ีอยู่ภายใต้ค าพูดของผู้ถูกสัมภาษณ์ (ชาย โพธิสิตา, 2556)  

5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานจากการแสดง
ความเห็นของกลุ่มเจอเนเรชั่นวาย โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติทางสังคมศาสตร์ ดังนี้ 

(1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพือ่แจกแจงความถี่แสดงตารางแบบร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายเกี่ยวกับ

คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง พฤติกรรมการใช้บริการ Coworking space และสิ่งจูงใจในการใช้บริการ 
Coworking space 

(2) การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระกับ
ตัวแปรตาม ความแตกต่างของกลุ่ม เจอเนเรชั่นวาย  กับสิ่งจูงใจการใช้บริการ Coworking space และ สิ่งจูงใจกับพฤติกรรม
ในการใช้บริการ Coworking space โดยใช้สถิติ อนุมานในการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และ ความถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple Regression) เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปร 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ในการศึกษานี้จะมุ่งศึกษาประเด็นสภาพแวดล้อมภายในธุรกิจ Coworking space และสิ่งจูงใจที่มีต่อกลุ่มเจอ

เนเรช่ันวาย ในการใช้บริการ Coworking space โดยผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลจากผู้บริหาร Coworking space จ านวน 8 คนจาก 
4 เมืองใหญ่ในประเทศไทย คือ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต  ส่วนการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยแจก
แบบสอบถามกับกลุ่มเจอเนเรชั่นวาย จ านวน 400 คน 
 

ขอบเขตด้านเวลา ผู้วิจัยก าหนดระยะเวลาในการท าวิจัยตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 – กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
โดยช่วงเวลาของการเก็บข้อมูลระหว่างเดือน กันยายน 2561 – ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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*** สิ่งส าคัญ ***  

 การส่งข้อเสนอโครงการ ประกอบด้วย มรส. ๘๐ จ านวน ๒ ชุด + CD ๑ แผ่น พร้อมบันทึกข้อความน าส่ง 

 การรายงานความก้าวหน้า ประกอบด้วย มรส. ๘๔ พร้อมบันทึกข้อความน าส่ง 

 การเตรียมเบิกจ่ายเงินแต่ละงวด ประกอบด้วย มรส. ๘๒-๑ + ใบยืมเงินทดรองจ่าย (ใบสีเขียวขอได้จากท่ีคณะ) + 
ใบเสร็จรับเงินงวดก่อนหน้า (น าส่งท่ีสถาบันวิจัยก่อนน าส่งท่ีแผนกการเงิน) 

 การท าบันทึกข้อความขอเลื่อนส่ง หรือขยายระยะเวลา มีรายละเอียดดังนี้ การขอเลื่อนส่งหากเลยก าหนดตามที่
แจ้งไว้ใน TOR ผู้วิจัยสามารถท าบันทึกข้อความแจ้งมายังสถาบันวิจัย และโปรดระบุรายละเอียด และประมาณการ
ระยะเวลาในการส่งผลงานอีกครั้ง หรือ มีเหตุที่เกี่ยวข้องกับทุนวิจัยก็สามารถแจ้งมาได้โดยจัดท าบันทึกข้อความ
เช่นกัน 

 การส่งร่างรายงานการวิจัย ประกอบด้วย ร่างรายงานการวิจัย ๒ เล่ม + CD ๑ แผ่น พร้อมบันทึกข้อความน าส่ง 

 การส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย รายงานการวิจัย ๑ เล่ม + CD ๒ แผ่น พร้อมบันทึกข้อความน าส่ง 

 การขอค าปรึกษาจากนักวิจัยพ่ีเลี้ยง (สนับสนุนเฉพาะนักวิจัยหน้าใหม่เท่านั้น โครงการละ ๓,๐๐๐ บาท) 
ประกอบด้วย มรส. ๘๘ (นักวิจัยพี่เลี้ยงกรอกข้อมูลรายงานการปฏิบัติงานให้ค าปรึกษาและลงนาม) กรณีที่นักวิจัย
น าค่าตอบแทนมอบให้นักวิจัยพี่เลี้ยงนั้น ขอความกรุณาให้นักวิจัยพี่เลี้ยงลงนามในใบเซนต์รับเงิน และแนบส าเนา
บัตรประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 

 ติดต่อ สถาบันวิจัย เรื่องทุนวิจัยภายใน โทร. ๕๖๙๑ โทรสาร. ๕๖๘๙ 
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