
 

 
 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ๒๕๖๓ 

  



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวจิยัมหาวิทยาลัยรังสิต (ป�การศึกษา ๒๕๖๓) 
๒ 

คำนำ 

 

 สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต เป�นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนในการทำวิจัยให้แก่บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยรังสิต อันจะส่งผลให้เกิดการประกันคุณภาพการศึกษาและเป�นหนทางนำไปสู่ความเป�นเลิศทางด้านวิชาการและการ

วิจัยสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดทำคู่มือการสมัครเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิตขึ้น เพ่ือให้คณาจารย์ได้

ใช้เป�นแนวทางในการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยและขั้นตอนการดำเนินงานเมื ่อได้รับทุนคู ่มือนี้

ประกอบด้วยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต รวมถึงข้อแนะนำในการ

เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต 

 

         สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

                  มิถุนายน ๒๕๖๓ 
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๓ 

สารบัญ 

 หน้า 

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต  ๔ 

การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต ๗ 

ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. ๒๕๖๓  ๘ 

ขั้นตอนและข้อปฏิบัติการขอรับทุนภายในมหาวิทยาลัย  ๑๘ 

เอกสารเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยของสถาบันวิจัย  ๒๓ 

แนวทางการเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนวิจัย ๒๔ 

(ตัวอย่าง) แบบเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนวิจัย ๒๙ 
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๔ 

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

ปรัชญา 

 วิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม 

ปณิธาน 

 ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต 

วิสัยทัศน ์

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต จัดต้ังขึ้นเพ่ือทำหน้าท่ีสนับสนุนคณาจารย์บุคลากร และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิตให้

มีโอกาสนำความรู้ และความเชี่ยวชาญทางการวิจัยในสาขาวิชาการต่าง ๆ ไปบริการแก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานธุรกิจเอกชน 

หน่วยงานต่างประเทศ นิติบุคคลหรือบุคคลต่างๆ อันจะนำไปสู่ความเป�นเลิศทางวิจัย และทางวิชาการ ที่สอดคล้องต่อการเป�ด

การค้าเสรีของประเทศ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างย่ังยืน 

สถาบันวิจัย มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 

 ๑. พัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตให้มีความเป�นเลิศทางการวิจัย ในแต่ละสาขาวิชาเฉพาะด้าน (Specialization) และใน

ลักษณะองค์รวม ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งเสริมให้มี

การบูรณาการศาสตร์ข้ามสาขา เพ่ือพัฒนามาตรฐานสู่ระดับชาติและนานาชาติ 

 ๒. ใช้ผลงานวิจัยและกระบวนการวิจัย นำหน้างานด้านการเรียนการสอน แล้วนำองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย ผนวก

กับประสบการณ์วิจัยและประสบการณ์สอนไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 

 ๓. เพ่ือให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ประชาคมวิชาการ ชุมชนในละแวกใกล้เคียงจังหวัดปทุมธานีและปริมณฑล โดยใช้

ผลงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาชุมชน 

 ๔. เพ่ือพัฒนานักวิจัยท่ีมีคุณภาพให้กับประชาคมวิจัยและประเทศชาติ โดยมีการพัฒนาตามแผนท่ีสถาบันวิจัยกำหนด ให้

สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต เพ่ือสร้างความเป�นเลิศทางการวิจัยและวิชาการสู่ระดับประเทศและระดับสากล 

พันธกิจ 

 ๑. ร่างนโยบายเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงาน วิจัยเพ่ิมขึ้น ตลอดจนชัก

จูงและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ให้เริ่มสนใจดำเนินงานวิจัยอย่างจริงจัง 

 ๒. ติดต่อหรือประสานงานเพ่ือแสวงหาความสนับสนุนด้านเงินทุนการวิจัย จากแหล่งภายใน ประเทศหรือต่างประเทศ 
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๕ 

 ๓. จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยและนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ตลอดจนงานวิจัยทางวิชาการของไทยในสาขาการศึกษาท่ี

มหาวิทยาลัยเกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ศึกษา สำรวจวรรณกรรมและตรวจสอบเพื่อพัฒนา

ข้อเสนอโครงการวิจัยท่ีรอบคอบรัดกุม 

 ๔. จัดทำงบประมาณด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และงบประมาณการดำเนินงานของสถาบัน เพื่อนำเสนอขออนุมัติ

จากมหาวิทยาลัย และบริหารงบประมาณทั้งส่วนที่เป�นงบประมาณส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย งบประมาณที่ได้รับความ

สนับสนุนจากแหล่งภายนอกและงบประมาณดำเนินงานของสถาบัน 

 ๕. พิจารณาดำเนินงานด้านการวิจัยตามคำแนะนำปรึกษาของคณะกรรมการท่ีปรึกษา ดำเนินงานตามการมอบหมายหรือ

มติของคณะกรรมการบริหารงานวิจัย รักษาการให้เป�นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งของคณะกรรมการ

วิชาการงานวิจัย และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะกรรมการควบคุมการใช้สัตว์เพื่อทดลอง และคณะกรรมการเพ่ือ

ความปลอดภัยทางชีวภาพ 

 ๖. เป�นศูนย์กลางพัฒนาโครงการวิจัยอันเป�นความร่วมมือระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือความร่วมมือกับนักวิจัย

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

 ๗. จัดทำและดำเนินโครงการเพ่ือเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการวิจัยท่ัวไป หรือการวิจัยเฉพาะศาสตร์สาขาใด

สาขาหนึ่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 

 ๘. ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับความรู้ ระเบียบวิธีการวิจัย หรือป�ญหาด้านงานวิจัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมท้ัง

พัฒนา ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพของผลงานวิจัย รวมท้ังการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิต 

 ๙. เผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพต่อประชาคมวิชาการ และสาธารณชน โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารงานวิจัย 

 ๑๐. ดำเนินงานโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่นักวิชาการเจ้าของ

ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ท่ีมีคุณภาพดีเด่นของมหาวิทยาลัย 

 ๑๑. เสนอนโยบาย และดำเนินการวิจัยสถาบันของมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

งานวิจัย 

 ๑๒. ดำเนินการอื่นใดเพื่อพัฒนา ประสานงาน หรือแก้ป�ญหาเกี่ยวกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
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๖ 

วัตถุประสงค ์

 ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ และบุคลากรทำงานวิจัย และสร้างสรรค์ และต่อยอดองค์ความรู้สู่ระดับการ

แข่งขันระดับชาติและนานาชาติ ในประเภทวิจัยองค์ความรู้ วิจัยและพัฒนา วิจัยประยุกต์ วิจัยด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิจัย

ด้านการเรียนการสอน และวิจัยสถาบัน 

 ๒. สนับสนุน ส่งเสริม การประสานงานด้านการวิจัย การจัดการความรู้จากงานวิจัย จัดระบบบริหารและติดตามประเมิน

ผลการวิจัย 

 ๓. สร้างเครือข่าย หน่วยงาน และบุคลากร ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจวิจัยของมหาวิทยาลัย ทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
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๗ 

การสนับสนนุทุนอุดหนนุการวิจัยมหาวิทยาลัยรงัสิต 

 สถาบันวิจัยเป�ดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ๓ รอบ/ป�การศึกษา ดังนี้ 

  - รอบท่ี ๑ วันท่ี ๑ - ๓๐ มิถุนายน 

  - รอบท่ี ๒ วันท่ี ๑ - ๓๐ กันยายน 

  - รอบท่ี ๓ วันท่ี ๑ - ๓๑ มกราคม 

โดยสถาบันวิจัยจะจัดทำบันทึกข้อความถึงคณะ/วิทยาลัยเพื่อแจ้งให้บุคลากรทราบถึงประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวจิัย 

(เดือนมิถุนายน/กันยายน/มกราคม) และประกาศทาง www.rsu.ac.th/rri ของสถาบันวิจัย 
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๘ 
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๙ 

 



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวจิยัมหาวิทยาลัยรังสิต (ป�การศึกษา ๒๕๖๓) 
๑๐ 
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๑๑ 
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๑๒ 

 



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวจิยัมหาวิทยาลัยรังสิต (ป�การศึกษา ๒๕๖๓) 
๑๓ 
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๑๔ 
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๑๕ 
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๑๖ 

 



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวจิยัมหาวิทยาลัยรังสิต (ป�การศึกษา ๒๕๖๓) 
๑๗ 

 



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวจิยัมหาวิทยาลัยรังสิต (ป�การศึกษา ๒๕๖๓) 
๑๘ 

กระบวนการขอรับทุนภายในมหาวิทยาลัย 

 

ขั้นตอนท่ี ๑ การประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต 

 สถาบันวิจัยจะจัดทำบันทึกข้อความถึงคณะ/วิทยาลัยเพื่อแจ้งให้บุคลากรทราบถึงประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย

(เดือนมิถุนายน/กันยายน/มกราคม) และประกาศทาง www.rsu.ac.th/rri ของสถาบันวิจัย สถาบันวิจัยเป�ดรับข้อเสนอ

โครงการวิจัย ๓ รอบ/ป�การศึกษา ดังนี้ 

  - รอบท่ี ๑ วันท่ี ๑ - ๓๐ มิถุนายน 

  - รอบท่ี ๒ วันท่ี ๑ - ๓๐ กันยายน 

  - รอบท่ี ๓ วันท่ี ๑ - ๓๑ มกราคม 

 

ขั้นตอนท่ี ๒ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุน 

 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที ่สนใจทำวิจัย ศึกษารายละเอียดระเบียบ ประกาศ ข้อปฏิบัติ หลักเกณฑ์การขอ

งบประมาณ พร้อมจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ มรส. ๘๐ ส่งผ่านคณะหรือหน่วยงานท่ีสังกัดเพ่ือให้ทางคณะหรือหน่วยงาน

พิจารณา และส่งข้อเสนอโครงการดังกล่าวมายังสถาบันวิจัย ประกอบด้วย  

 ๒.๑ ข้อเสนอโครงการวิจัย มรส. ๘๐ จำนวน ๒ ฉบับ (ฉบับจริง ๑ และสำเนา ๑) ลงนามรับรองโดยผู้บังคับบัญชาต้น

สังกัด 

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

 ๒.๓ บันทึกข้อความนำส่ง ลงนามโดยหัวหน้าโครงการวิจัย และผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 

 

ขั้นตอนท่ี ๓ การประเมิน/พิจารณาข้อเสนอโครงการ 

 สถาบันวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น ๆ ประเมินเพ่ือกลั่นกรองและพิจารณาข้อเสนอโครงการ 

 

ขั้นตอนท่ี ๔ การแก้ไขปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัย 

 สถาบันวิจัยแจ้งผลการประเมินแก่หัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยตามคำแนะนำของผู้

ประเมิน โดยส่งเอกสารดังนี้ 

 ๔.๑ ข้อเสนอโครงการท่ีแก้ไขแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ ลงนามรับรองโดยผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 

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

 ๔.๓ บันทึกข้อความนำส่ง ลงนามโดยหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 

  



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวจิยัมหาวิทยาลัยรังสิต (ป�การศึกษา ๒๕๖๓) 
๑๙ 

ขั้นตอนท่ี ๕ การพิจารณาทุนโดยคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัย 

 สถาบันวิจัยรวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้แล้วให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยเพื่อพิจารณาทั้งใน

ด้านเนื้อหาและงบประมาณ ผลการพิจารณาจำแนกได้เป�น ๓ กรณี จากนั้นสถาบันวิจัยแจ้งมติคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยไป

ยังหัวหน้าโครงการวิจัย  

 ๕.๑ กรณีท่ีอนุมัติโดยไม่มีเงื่อนไข สถาบันวิจัยจะประกาศรายชื่อและเรียนเชิญลงนามในสัญญาทุนวิจัยในลำดับต่อไป 

 ๕.๒ กรณีที่อนุมัติโดยมีเงื่อนไข หรือ ชะลอโครงการ หัวหน้าโครงการจะต้องปรับแก้ข้อเสนอโครงการทั้งด้านเนื้อหาและ

งบประมาณให้เป�นไปตามมติ จากนั้นสถาบันวิจัยจะเรียนเชิญลงนามในสัญญาทุนวิจัยในลำดับต่อไป 

 ๕.๓ กรณีท่ีไม่อนุมัติ หัวหน้าโครงการอาจเสนอเรื่องเข้ารับการพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

 

ขั้นตอนท่ี ๖ การแก้ไขปรับปรุง และประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย 

 สถาบันวิจัยจัดทำประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยอย่างเป�นทางการผ่านไปยังคณบดีคณะ/วิทยาลัย พร้อมเรียน

เชิญลงนามในสัญญาทุนวิจัยในวันและเวลาท่ีกำหนด 

 

ขั้นตอนท่ี ๗ การจัดเตรียมเอกสารประกอบการลงนามสัญญาทุน 

 หัวหน้าโครงการให้จัดเตรียมเอกสารประกอบการลงนามสัญญาทุน สามารถพิมพ์ได้ แต่ลงนามจริงด้วยลายมือ 

ประกอบด้วย  

 ๗.๑ มรส. ๘๑ แบบฟอร์มสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน ๒ ฉบับ  

 ๗.๒ มรส. ๘๒ แบบฟอร์มสัญญายืมเงินทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยรังสิต (รวมงวดท่ี ๑-๔) จำนวน ๒ ฉบับ 

 ๗.๓ มรส. ๘๖ แบบฟอร์มตาราง TOR กำหนดระยะเวลา งบประมาณ และผลงานท่ีต้อง นำส่งสถาบันวิจัย จำนวน ๒ ฉบับ 

 ๗.๔ มรส. ๘๗ แบบฟอร์มตารางแจกแจงรายละเอียดงบประมาณตามงวด จำนวน ๒ ฉบับ 

 การลงนามในสัญญารับทุน(คู่ฉบับ) ประกอบด้วย หัวหน้าโครงการ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล สถาบันวิจัยจัดส่งสัญญารับทุนฉบับจริงจำนวน ๑ ฉบับให้ยังหัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อเป�น

หลักฐานใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาแก่คณะ/วิทยาลัย 

 

ขั้นตอนท่ี ๘ การต้ังเบิกเพ่ือขออนุมัติงบประมาณตามงวดงาน 

 สถาบันวิจัยตั้งเบิกทุนวิจัยงวดท่ี ๑ เพื่อสำรองจ่ายในการดำเนินงานวิจัยสำหรับการขออนุมัติงบประมาณในงวดถัดไปจะ

ใช้เอกสารนี้ในการนำส่งสถาบันวิจัยทุกครั้ง ประกอบด้วย 

 ๘.๑ มรส. ๘๒-๑ แบบฟอร์มสัญญายืมเงินทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยรังสิต (แต่ละงวด) จำนวน ๑ ฉบับ 

 ๘.๒ ใบยืมเงินทดรองจ่าย (ใบสีเขียว) จำนวน ๑ ฉบับ (ขอรับได้ท่ีคณะ/วิทยาลัย) 

  



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวจิยัมหาวิทยาลัยรังสิต (ป�การศึกษา ๒๕๖๓) 
๒๐ 

ขั้นตอนท่ี ๙ การรายงานความก้าวหน้า และการนำส่งใบเสร็จเพ่ือสำแดงการใช้ทุนวิจัยและการตั้งเบิกในงวดถัดไป 

 หัวหน้าโครงการจัดทำรายงานความก้าวหน้าตามเอกสาร มรส. ๘๔ โดยจัดทำตามกำหนด ๓ เดือน / ครั้ง ตาม TOR โดย

สามารถทำการตั้งเบิกเพ่ือสำรองทุนในรอบถัดไปได้ เอกสารมีดังนี้ 

 ๙.๑ บันทึกข้อความนำส่ง ลงนามโดยหัวหน้าโครงการวิจัย โปรดระบุ 

                  ๑) แจ้งการส่งรายงานความก้าวหน้า   /   ๒) การสรุปค่าใช้จ่าย   /   ๓) ขอต้ังเบิกเงินงวดถัดไป 

 ๙.๒ รายงานความก้าวหน้าตามแบบ มรส. ๘๔ (แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยที่ได้รับเงินทุนอุดหนุนการ

วิจัย) จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมท้ังลงนามโดยหัวหน้าโครงการวิจัย 

 ๙.๓ หัวหน้าโครงการส่งเอกสารหลักฐานการใช้จ่ายเงินทุกรายการตามหมวดมายังสถาบันวิจัยด้วยตนเอง (ไม่ส่งผ่านสาร

บรรณ) เพ่ือตรวจสอบโดยเบื้องต้น โดยใบเสร็จนั้นต้องแบ่งตามแต่ละหมวดท่ีใช้ และเป�นใบเสร็จทีมีใบกำกับภาษี หากไม่มีขอให้คณบดี

คณะ/วิทยาลัยลงนามรับรองการใช้จ่ายนั้น ๆ จากนั้น สถาบันวิจัยนำส่งไปยังสำนักงานการเงินเพ่ือสรุปการใช้จ่ายในลำดับต่อไป 

 ๙.๔ การตั้งเบิกเพ่ือขออนุมัติงบประมาณตามงวดงาน เอกสารประกอบดังขั้นตอนท่ี ๘ 

 ๙.๕ หากหัวหน้าโครงการไม่รายงานความก้าวหน้า และไม่แสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินทุกรายการตามหมวดตามเวลาท่ี

กำหนด สถาบันวิจัยสามารถเสนอระงับทุนและแจ้งผ่านสำนักงานนิติการเพ่ือดำเนินการตามข้อปฏิบัติของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

ขั้นตอนท่ี ๑๐ การส่งร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ์

 ๑๐.๑ บันทึกข้อความ: ส่ง (ร่าง) รายงานการวิจัย ลงนามโดยหัวหน้าโครงการวิจัย และผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 

๑๐.๒ แนบร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๒ เล่ม (หนีบคลปิดำ) 

 

ขั้นตอนท่ี ๑๑ การประเมิน/พิจารณาร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ์

 สถาบันวิจัยส่งร่างรายงานการวิจัยเพื่อประเมินโดยผู้คุณวุฒิและความเชี่ยวชาญเพื่อประเมินคุณภาพรายงาน หากมีข้อ

แก้ไขและข้อเสนอแนะ สถาบันวิจัยจะแจ้งผลให้ผู้วิจัยปรับแก้ก่อนทำเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อไป เอกสารประกอบด้วย 

 ๑๑.๑ บันทึกข้อความนำส่ง ลงนามโดยหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด  

๑๑.๒ ร่างรายงานการวิจัยท่ีปรับแก้ จำนวน ๑ เล่ม (หนีบคลปิดำ) 

  



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวจิยัมหาวิทยาลัยรังสิต (ป�การศึกษา ๒๕๖๓) 
๒๑ 

ขั้นตอนท่ี ๑๒ การส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์

 หัวหน้าโครงการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โดยปกหน้า-หลังใช้กระดาษอาร์ตมันสีขาวเคลือบพลาสติกใส ตัวอักษรสี

ทอง/ดำ ท้ังนี้ สันปกระบุ ชื่อเรื่อง ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย และ รหัสโครงการและป�ท่ีรับทุน (ในส่วนรายละเอียดการทำเล่มรายงาน

วิจัยฉบับสมบูรณ์นั้น ดาวน์โหลดคู่มือนักวิจัยเพ่ือจัดทำเล่มรายงานวิจัย 

นำส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้แก่สถาบันวิจัยเพ่ือขอป�ดโครงการวิจัย ดังนี้ 

 ๑๒.๑ บันทึกข้อความนำส่ง ลงนามโดยหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 

 ๑๒.๒ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๑ เล่ม และ CD ๒ แผน่ 

  

ขั้นตอนท่ี ๑๓ การเผยแพร่ผลงานวิจัยท่ีได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย 

 หัวหน้าโครงการต้องนำเสนอผลงานวิจัยส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดโดยตีพิมพ์ในวารสารหรือรายงานงานประชุมวิชาการของ

มหาวิทยาลัยรังสิต และงานประชุมวิชาการอื่น ๆ ที่จัดขึ้นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ต้องไม่ใช่การจัดประชุมวิชาการหรือ

วารสารท่ีอยู่ในรายชื่อ Beall’s List) 

ในกรณีที่เผยแพร่/ตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาตินั้นที่ถ้าฐาน Scopus จะสามารถรับเงินรางวัลตามประกาศการ

สนับสนุนเผยแพร่/ตีพิมพ์ผลงานวิจัย 

 

ขั้นตอนท่ี ๑๔ การขอขยายเวลาการดำเนินโครงการวิจัย 

 กรณีท่ีนักวิจัยไม่สามารถดำเนินงานวิจัยได้ตามเวลาท่ีกำหนดไว้ใน TOR โดยอาจเกิดจากการป�ญหาการดำเนินงานบาง

ประการ นักวิจัยมีสิทธิในการขอขยายเวลาดำเนินการวิจัยได้ ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของระยะเวลาท่ีได้รับอนุมัติ หรือ  

๑๒ เดือน หลังจากสัญญาเดิมสิ้นสุดลงตามเวลาท่ีกำหนดไว้ใน TOR 

 

ขั้นตอนท่ี ๑๕ การป�ดโครงการวิจัยเม่ือดำเนินงานเสร็จสิ้น 

 ในกรณีท่ีท่านดำเนินงานวิจัยเสร็จสิ้นแล้วและต้อการป�ดทุนวิจัยเรื่องดังกล่าว ท่านสามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้ 

๑๕.๑) ส่งเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ในหัวข้อเรื่องท่ีขอทุนวิจัย  

หรือ 

๑๕.๒) ส่งบทความวิจัยลงตีพิมพ์ในวารสารทั ้งระดับชาติและนานาชาติ ที ่เข้าฐาน Scopus (มีเงินรางวัลเพิ ่มให้  

โทร 5728 คุณบอย) หรือ รายงานการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติหรือนานาชาติแบบฉบับเต็ม ในหัวข้อเรื่องท่ี

ขอทุนวิจัย อนึ่ง ท่านสามารถส่งบทความเข้าร่วมใน RSU International conference 2020 ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นในวันทุกป�  

โดยการป�ดทุนด้วยทั้งสองแบบข้างต้น ท่านไม่จำเป�นต้องส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (งานวิจัยสายสังคมอาจต้องการรายงานวิจัย

ฉบับสมบูรณ์ร่วมด้วยเป�นกรณีจำเพาะ) 



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวจิยัมหาวิทยาลัยรังสิต (ป�การศึกษา ๒๕๖๓) 
๒๒ 

ในกรณีท่ีท่านป�ดทุนวิจัยด้วยเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จะคงเหลือค่าจัดทำเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จาก

เดิม 7,000 บาท จะเหลือ 3,000 บาท (เนื่องจากสถาบันวิจัยปรับจำนวนเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้เหลือแค่ 1 เล่ม) และ

ในกรณีที่ท่านป�ดทุนโดยส่งบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ สถาบันวิจัยขอสงวนสิทธิ์ในการเบิกเงินค่าทำเล่มรายงานการวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ จำนวน 3,000 บาท 

 สถาบันขอแจ้งสิทธิ์ให้ท่านทราบว่า กรณีท่านเผยแพร่บทความลงวารสารนานาชาติที่เข้าฐาน SCImago ระดับต่าง ๆ จะ

มีได้รับค่าตีพิมพ์ตามที่จ่ายจริงและเงินรางวัล 35,000 / 20,000 / 5,000 หรือ 3,000 บาท ตามระดับการตีพิมพ์ (อัตราใหม่เริ่ม 8 

มิถุนายน 2563 เป�นต้นไป) และกรณีจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร จะได้รับค่าตอบแทน 15,000 และ 5,000 บาท ตามลำดับ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม rri.rsu.ac.th หรือ โทร 5728 (คุณบอย) 

  



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวจิยัมหาวิทยาลัยรังสิต (ป�การศึกษา ๒๕๖๓) 
๒๓ 

เอกสารเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยของสถาบันวิจัย  

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

เอกสารสำหรับผู้วิจัยที่ขอรับทุนภายใน 

๑. มรส. ๘๐ แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

๒. มรส. ๘๑ แบบฟอร์มสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย (โครงการวิจัย : เฉพาะอาจารย์) 

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

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

๕. มรส. ๘๔ แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยท่ีได้รับเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 

๖. มรส. ๘๖ แบบฟอร์มตาราง TOR กำหนดระยะเวลา งบประมาณ และผลงานท่ีต้องนำส่งสถาบันวิจัย 

๗. มรส. ๘๗ แบบฟอร์มตารางแจกแจงรายละเอียดงบประมาณตามงวด 

๘. มรส. ๘๙ แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจัยท่ีขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

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

๑๐. มรส. ๙๒ แบบขอขยายเวลาการดำเนินการวิจัย 

เอกสารสำหรับผู้เชี่ยวชาญ/ประเมินงานวิจัย  

๑. มรส. ๘๓ แบบฟอร์มประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย 

๒. มรส. ๘๕ แบบฟอร์มประเมินร่างรายงานการวิจัย 

๓. มรส. ๘๘ แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานให้คำปรึกษาโครงการวิจัย 

เอกสารทางการเงิน 

๑. ใบยืมเงินทดรองจ่าย (ใบสีเขียว) (ขอรับได้ท่ีคณะ/วิทยาลัย) 

๒. มรส. ๙๐ ใบเซนต์รับเงิน/ ใบเสร็จรับเงินเพ่ือใช้ในงานวิจัยท่ีขอรับทุนอุดหนุน                                 

ประกาศ แนวทาง และคู่มือเกี่ยวกับการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒. มรส.๕๐ คู่มือการสมัครเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

๓. คู่มือนักวิจัย / ฟอร์มทำเล่มรายงานวิจัย 

๔. จรรยาวิชาชพีวิจัยและแนวทางปฏิบัติ 

๕. หลักเกณฑ์การของบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย มรส. 

๖. แนวทางการปฏิบัติของนักวิจัยพ่ีเลี้ยง 

๗. สรุปรายละเอียดเอกสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัยของสถาบันวิจัย 

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 คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวจิยัมหาวิทยาลัยรังสิต (ป�การศึกษา ๒๕๖๓) 
๒๔ 

แนวทางการเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

 

ข้อเสนอโครงการวิจัย ให้เขียนชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ ตามหัวข้อท่ีกำหนดให้ดังนี้ 

 

๑. ชื่อโครงการวิจัย ให้ระบุชื่อโครงการวิจัยที่จะทำให้ชัดเจนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยชื่อโครงการควรจะบ่งบอกให้

ทราบถึงเนื ้อหาสาระของการวิจัย ควรกำหนดให้ชัดเจนและกระชับที ่สุดเท่าที ่จะทำได้ องค์ประกอบของชื่อเรื ่องวิจัยควร

ประกอบด้วย ๑) ตัวแปร ๒) กลุ่มเป้าหมาย ๓) วิธีการ 

 

๒. ข้อมูลหัวหน้าโครงการวิจัยและทีมวิจัย โดยต้องระบุรหัสบุคลากร ข้อมูลการศึกษา ความเชี่ยวชาญ สัดส่วนระหว่างนักวิจัยหลัก

และผู้ร่วมวิจัย นักวิจัยท่ีเสี่ยง แนวทางการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของโครงการวิจัย (ถ้ามี) 

 

๓. ประเภทของงานวิจัยที่ขอทุน ได้แก่ ความรู้พื ้นฐาน วิจัยและพัฒนา วิจัยประยุกต์ วิจัยพัฒนาเชิงทดลอง และนวัตกรรม/

สิ่งประดิษฐ์ 

 - สาขาวิชาที่ทำการวิจัย ให้ผู้วิจัยระบุว่าโครงการวิจัยเน้นหนักในสาขาวิชาใด ซึ่งจะช่วยให้การจัดข้อมูลเพื่อการศึกษา

ค้นคว้า อ้างอิง มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรม สาขา

การตลาด ฯลฯ รวมถึงระบุรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยของท่านด้วย 

 - การมีส่วนร่วมกับชุมชน / หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 - การเชื่อมโยงกับนักวิจัยที่เป�นผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่ทำวิจัย ให้ระบุรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ

ในเรื่องหรือสาขาวิชาท่ีท่านทำวิจัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ/นักวิจัยพ่ีเลี้ยง) 

 

๔. ความสำคัญและท่ีมาของป�ญหาท่ีทำการวิจัย 

 ข้อมูลในเรื่องนี้จะแสดงเหตุผลความจำเป�นของโครงการที่จะทำการวิจัยนั้น ๆ ว่าเพราะเหตุใดนักวิจัยจึงต้องการศึกษา

หรือพัฒนางานวิจัยนี้ ผู้วิจัยควรกล่าวถึงภูมิหลังและความสำคัญของป�ญหาและพยายามเขียนให้ผู้อ่านเกิดความสนใจในป�ญหาท่ี

ต้องการศึกษาวิจัย โดยเขียนให้มีความต่อเนื่องและเป�นเหตุเป�นผลซ่ึงกันและกัน รวมถึงอธิบายหลักการและเหตุผลท่ีเสนอโครงการ

นี้ สภาพป�ญหาและความจำเป�นในการทำการวิจัย 

 

๕. คำถามวิจัย 

 ให้นักวิจัยเขียนเป�นข้อ ๆ แสดงสิ่งท่ีต้องการจะศึกษาท่ีสนใจว่าป�จจัยท่ีสนใจมีผลอย่างไร หรือไม่ เป�นต้น 

- วัตถุประสงค์ของโครงการ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเป�นข้อความที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการทราบ ดังนั้นจึงควรระบุให้ชัดเจนว่าผู้วิจัย

ต้องการศึกษาเกี่ยวกับอะไร ต้องการทราบหรือต้องการจะบรรลุผลในเรื่องใด และผลลัพธ์ที่คาดหวังคืออะไร ถ้ามีวัตถุประสงค์

หลายประการควรแบ่งออกเป�นหัวข้อต่าง ๆ ท่ีชัดเจน (ไม่ซ้ำซ้อนหรือคาบเกี่ยวกัน) 

  



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวจิยัมหาวิทยาลัยรังสิต (ป�การศึกษา ๒๕๖๓) 
๒๕ 

๖. ขอบเขตของการวิจัย 

 ให้ระบุว่าการวิจัยตามโครงการที่เสนอนี้มีขอบเขตแค่ไหน ครอบคลุมถึงอะไรบ้าง การกำหนดขอบเขตของการวิจัยควร

กำหนดไว้ท้ังในแง่ของประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรท่ีศึกษา ประเด็นท่ีศึกษา พ้ืนท่ีท่ีทำการศึกษา เป�นต้น ซ่ึงเป�นการตีกรอบ

ไว้ว่าผู้วิจัยจะศึกษาภายในขอบเขตที่กำหนดนี้เท่านั้น การกำหนดขอบเขตของการวิจัยจะช่วยให้ผู้วิจัยกำหนดขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างและวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างได้เหมาะสมย่ิงขึ้น เกิดความสะดวกในการวางแผนรวบรวมข้อมูลและช่วยให้รู้ว่าการสรุปผลของ

การวิจัยจะอ้างอิงไปได้กว้างขวางเพียงใด 

 

๗. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ให้ระบุความคาดหมายของประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการวิจัยนี้ว่าจะมีผลต่อการพัฒนาในเรื่องใดและอย่างไรบ้าง  

ซึ่งประโยชน์ที่เกิดขึ้นอาจจะมีทั้งในด้านวิชาการและด้านการปฏิบัติ การเขียนหัวข้อนี้อาจจะเขียนเป�นเชิงบรรยาย หรือเขียน 

เป�นข้อ ๆ ก็ได้ 

 

๘. ข้อมูลหัวหน้าโครงการวิจัย  

 ให้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับหัวหน้าโครงการวิจัยให้ละเอียดและถูกต้องประกอบด้วย ชื่อหัวหน้าโครงการ ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ คุณวุฒิ ตำแหน่ง สถานท่ีทำงาน ท่ีอยู่ อีเมล์เบอร์โทรศัพท์ ประสบการณ์ในการวิจัย สาขาความเชี่ยวชาญพิเศษ 

- ข้อมูลผู้ช่วยวิจัย  

 ให้ระบุข้อมูลของผู้ช่วยวิจัย (ถ้ามี) ให้ละเอียดและถูกต้อง ได้แก่ ชื่อผู้ช่วยวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คุณวุฒิ 

ตำแหน่ง สถานท่ีทำงาน ท่ีอยู่ อีเมล์และเบอร์โทรศัพท์ 

- ท่ีปรึกษาโครงการ  

 ให้เสนอชื่อที่ปรึกษาโครงการ จำนวน ๑-๒ ท่าน พร้อมทั้งระบุรายละเอียดให้ถูกต้อง ซึ่งประกอบด้วย ชื่อที่ปรึกษา

โครงการ คุณวุฒิ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน ที่อยู่ อีเมล์และเบอร์โทรศัพท์ ซ่ึงที่ปรึกษาโครงการควรจะเป�นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ

ในเรื่องท่ีผู้วิจัยต้องการจะทำการศึกษา และสามารถท่ีจะติดต่อได้สะดวก (ท่ีปรึกษาโครงการมิได้รับค่าตอบแทนใด ๆ) 

 

๙. ระเบียบวิธีวิจัย 

 เป�นการเขียนแสดงตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ป�จจัยท่ีเกี่ยวข้อง การวางแผนในแต่ละขั้นตอน ประกอบด้วย 

 

 - ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ให้ระบุว่าประชากรที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาคือใคร (หรืออะไร) มีลักษณะอย่างไร มีจำนวน

เท่าไร และวิธีการท่ีจะได้มาซ่ึงกลุ่มตัวอย่างเป�นอย่างไร ในกรณีของการศึกษาเชิงปริมาณ สิ่งท่ีผู้วิจัยควรคำนึงถึงก็คือความเพียงพอ

ของขนาดตัวอย่าง และความเป�นตัวแทนของประชากร ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความถูกต้องเหมาะสมในการอ้างอิงผลสรุปจากกลุ่มตัวอย่าง

ไปยังประชากรท่ีศึกษา 

**หมายเหตุ: โครงการวิจัยที่จำเป�นต้องทำการทดลองในมนุษย์ และ/หรือ สัตว์ทดลอง จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในคนและคณะกรรมการรับผิดชอบและจัดการเก่ียวกับการใช้สัตว์เพ่ือการทดลอง 

  



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวจิยัมหาวิทยาลัยรังสิต (ป�การศึกษา ๒๕๖๓) 
๒๖ 

 - เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ระบุให้ชัดเจนว่าผู้วิจัยจะใช้เครื่องมือประเภทใด หรืออะไรบ้าง ในการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ี

ต้องการจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเครื่องมือที่จะนำมาใช้นี้อาจเป�นเครื่องมือที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเองหรือเป�นเครื่องมือที่มีผู้อื่นสร้างหรือ

พัฒนาไว้ก่อนแล้วก็ได้ (ในกรณีที่ใช้เครื่องมือการวิจัยอันเป�นผลงานของผู้อื่นควรอ้างอิงแหล่งที่มาและคุณภาพของเครื่องมือด้วย) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ให้ระบุว่าผู้วิจัยมีขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร เมื่อไร ใครเป�นผู้ดำเนินการ มีวิธีการ

ควบคุมสภาพแวดล้อม หรือตัวแปรแทรกซ้อนท่ีอาจมีผลต่อคุณภาพของข้อมูลหรือไม่อย่างไร 

 

 - การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเป�นการจัดกระทำกับข้อมูลดิบที่เก็บรวบรวมมาได้ เพื่อหาทางที่จะตอบป�ญหา 

วัตถุประสงค์ หรือทดสอบสมมุติฐานของการวิจัย ในประเด็นนี้ให้ระบุวิธีการทางสถิติทั้งหมดที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

แต่ไม่จำเป�นต้องอธิบายรายละเอียดของกระบวนการทางสถิตินั้น ๆ 

 

๑๐. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 เป�นการประมวลความคิดรวบยอด (Concept) แสดงแผนผัง ลำดับการทำวิจัย (Flowchart) ผลที่ได้ในแต่ละขั้นตอน

หรือแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ท่ีต้องการจะศึกษาป�จจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องโดยเขียนแสดงเป�นผังความสัมพันธ์ 

 

๑๑. สถานท่ีทำการทดลอง และ/หรือ เก็บข้อมูล 

 ให้ระบุสถานที่ที่จะทำการเก็บรวบรวบข้อมูลหรือทำการทดลองให้ชัดเจน เพื่อบันทึกไว้สำหรับตรวจสอบความซับซ้อน 

ความเหมาะสมและความเป�นไปได้ของโครงการ และศึกษาสถานการณ์งานวิจัย 

- อุปกรณ์ท่ีใช้ในการวิจัย 

 ให้ระบุรายการอุปกรณ์ทั้งหมดที่จำเป�นต้องใช้ในการวิจัย โดยแยกเป�นอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้ว และอุปกรณ์ที่ต้องจัดหาเพ่ิม 

ซ่ึงข้อมูลท่ีระบุนี้จะช่วยให้ทราบถึงความเหมาะสมและความเป�นไปได้ของการดำเนินงานโครงการวิจัยนั้น 

 

๑๒. แผนการดำเนินงานตลอดโครงการ 

 ให้ผู ้วิจัยแสดงตารางที่ระบุถึงรายการของงานหรือกิจกรรม โดยระบุว่าในแต่ละขั้นของการดำเนินการวิจัยนั ้นจะ

ดำเนินการในช่วงเวลาใดและใช้เวลานานเท่าไร รวมถึงผลงานที่จะต้องนำส่งสถาบันวิจัย ในแต่ละงวดให้ชัดเจน ซึ่งการวางแผน

ตารางเวลานี้ ควรกะประมาณให้สมจริง และควรคำนึงถึงความเป�นไปได้ในด้านอ่ืน ๆ ประกอบด้วย 

 

๑๓. งบประมาณ 

 ให้ระบุรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดของโครงการพร้อมทั้งแจกแจงยอดรวมของค่าใช้จ่ายแยกตาม

ประเภทหมวดเงินงบประมาณ ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ และหมวดค่าจัดทำรายงานผลการวิจัย มี

รายละเอียด ดังนี้ (ตรวจสอบหลักเกณฑ์การของงบประมาณได้ท่ี http://rri.rsu.ac.th/ เลือก ดาวน์โหลดไฟล์ / เลือกทุนวิจัย / 

เลือก ประกาศ มรส. ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต ๒๕๖๓) 

 คณะกรรมการฯ จะพิจารณางบประมาณเป�นส่วนสำคัญ หากท่านไม่ระบุและให้รายละเอียด สถาบันวิจัยจะต้องสอบถาม

กลับไปยังท่านอีกครั้งเพ่ือขอความอนุเคราะห์ท่านส่งรายละเอียดกลับมา ซ่ึงค่อนข้างจะใช้เวลาในการติดต่อส่งไปและส่งกลับ ฉะนั้น

ขอให้ระบุและอิงกับเกณฑ์ในการของบประมาณ 
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 ๑๓.๑ หมวดค่าจ้าง ได้แก่ ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย และ/หรือ นักวิจัยสนาม (ไม่เกิน ๓๐% ของงบประมาณ) ระบุชื่อ-สกุล /

ระดับการศึกษา (ป.ตรี /โท/เอก)/จำนวน (คน)/จำนวน (เดือน)/อัตราจ้างต่อเดือน (บาท) หากเป�นนักวิจัยหน้าใหม่(ผู้ท่ีไม่เคยขอรับ

ทุนมรส.) สามารถขอค่าตอบแทนนักวิจัยพ่ีเลี้ยงได้ โครงการละ ๓,๐๐๐ บาท 

 ๑๓.๒ หมวดค่าใช้สอย / ค่าวิจัยสนาม / ค่าทดลองทางวิทยาศาสตร์ 

ระบุถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ได้แก่ ค่าวิจัยสนาม ค่าทดลองทางวิทยาศาสตร์ ค่ายานพาหนะ (ท้ังนี้ควรเป�นงานวิจัย

ที่ลง Field ชัดเจน หากเสนอขอค่าน้ำมันจำนวนโครงการละไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาทแล้ว จะไม่อนุมัติค่าเดินทางอื่นใดอีก หากผู้วิจัย

จำเป�นกรุณาแจ้งรายละเอียดในข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างละเอียด) 

หากผู้วิจัยใช้เครื่องมือรวบรวมโดยแบบสอบถาม โปรดระบุถึงจำนวนหน้าต่อชุด และจำนวนชุด โดยให้ค่าสำเนาเอกสารไม่เกินหน้า

ละ ๕๐ สตางค ์

 ๑๓.๓ หมวดค่าวัสดุ ได้แก่ ค่าวัสดุท่ีใช้ในการวิจัย 

ระบุชนิดของท่ีต้องใช้ในงานวิจัย เช่นสารเคมี /วัสดุ มีจำนวนเท่าไร ราคาต่อหน่วย รวมท้ังหมด เป�นต้น 

 

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

        

  

 (ส่วนครุภัณฑ์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในเงินทุนอุดหนุนการวิจัยนี้ แต่สามารถเสนอขอได้เป�น

รายกรณี ทั ้งนี ้โปรดชี ้แจงถึงความจำเป�นต่องานวิจัยและแนบใบเสนอราคามากับข้อเสนอโครงการวิจ ัย) วัสดุ/อุปกรณ์  

หน่วยละ (บาท) จำนวน (หน่วย) รวม จำนวน (บาท) 

 ๑๓.๔ หมวดค่าจัดทำรายงานผลการวิจัย (ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท) *** (ขอได้เต็มจำนวนและค่าจัดทำรายงานนี ้จะ

ครอบคลุมถึงค่าจัดพิมพ์/จ้างพิมพ์เอกสาร เครื่องมือที่ในการวิจัย รายงานความก้าวหน้า ร่างและรายงานการวิจัย (ฉบับจริง) และ

การเข้าเล่มรายงานการวิจัย) เพื่อความสะดวกในการคิดประมาณการค่าใช้จ่าย ขอให้ถือราคาประเมินสำหรับรายการต่อไปนี้  

เป�นแนวทางประกอบ 

         ๑. ค่าจ้างทำสำเนา ไม่เกินหน้าละ ๕๐ สตางค ์

         ๒. ค่าจ้างบันทึกข้อมูล/ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท มีหลักเกณฑ์

การพิจารณาสนับสนุน ดังนี้ 

             - เป�นการวิจัยเชิงปริมาณ ท่ีมีการศึกษาวิจัยโดยมีประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง ๑,๐๐๐ ตัวอย่างขึ้นไป 

             - ไม่สนับสนุนในโครงการท่ีได้จ้างผู้ช่วยวิจัยแล้ว 

             - ไม่สนับสนุนโครงการท่ีหัวหน้าโครงการเป�นนักวิจัยใหม่ เนื่องจากต้องการให้นักวิจัยได้มีการพัฒนาตนเอง 

 

๑๔. ระยะเวลาท่ีทำการวิจัย  

 ให้ระบุระยะเวลารวมตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ ว่าจะใช้ระยะเวลาดำเนินการกี่ป�กี่เดือน ซึ่งไม่ควรเกินระยะเวลา 

๑๒ เดือน หากมากเกินกว่าท่ีกำหนด คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเป�นรายกรณีไป 
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๑๕. เอกสารอ้างอิง  

 ให้ระบุรายการหนังสือและเอกสารอ้างอิงทุกเล่มที่นำมาอ้างถึงในโครงการวิจัยนี้โดยใช้รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม

ตามที่กำหนด สำหรับหนังสือหรือเอกสารอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้นำมาอ้างอิง ไม่ควรจะระบุมาเพราะจะทำให้เอกสารอ้างอิงยาวเกินความ

จำเป�น 

 

๑๖. การขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก  

 ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก ซ่ึงสถาบันวิจัย มิได้มีข้อห้ามใดๆ เกี่ยวกับการส่งโครงการไปยังแหล่ง

ทุนหลาย ๆ แห่งในเวลาเดียวกัน แต่ขอให้ผู้วิจัยรายงานให้ทราบตามความเป�นจริงและอธิบายความเกี่ยวเนื่องกัน 

- ความสนับสนุนของหน่วยงานต้นสังกัด  

 ให้ระบุว่าหน่วยงานของท่านจะร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป�นเงินหรือเป�นค่าอำนวยความสะดวกอะไรบ้าง มูลค่าเท่าไร โดย

ให้แนบเอกสารรับรองจากผู้มีสิทธิ์อนุมัติมาด้วย 

- ลายมือชื่อผู้วิจัย ให้หัวหน้าโครงการวิจัยลงลายมือชื่อไว้เป�นหลักฐาน 

 

๑๗. นักวิจัยเสนอฝ่าย หัวหน้าภาค/หัวหน้าหลักสูตรและคณบดี ตามลำดับ พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้ใช้อุปกรณ์และ

สถานท่ีในการดำเนินการวิจัยได้ 

 

  



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวจิยัมหาวิทยาลัยรังสิต (ป�การศึกษา ๒๕๖๓) 
๒๙ 

เรียน ผู้ขอรบัทุนอุดหนุนการวิจัย รอบท่ี 1 ป�การศึกษา 2563 

ท่านสามารถส่งข้อเสนอฯ มายังสถาบันวิจัย ไดต้ัง้แต่ วันท่ี 1 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2563 

เอกสารท่ีผู้ขอรับทุนจักตอ้งนำส่งให้ครบถ้วน ดังนี้ 

 

ท่ี รายการ ฉบบัจริง สำเนา รวมส่ง 

1 บันทึกข้อความนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย  

*ลงนาม โดยผู้ขอรับทุน และ ต้นสังกัด 
1 - 1 ฉบับ 

2 มรส. 80: ข้อเสนอโครงการวิจัย 

*ลงนาม โดยผู้ขอรับทุน และ ต้นสังกัด 
1 1 2 ฉบับ 

3 ไฟล์ word (.docx)  

มรส. 80: ข้อเสนอโครงการวิจัย  

(ไม่ต้องลงนาม) 

- - 

CD 1 แผ่น 

หรือ ส่งผ่าน

อีเมล์rsurri@rsu.ac.th 

 

*กรุณาส่งเอกสารดงักล่าวในรปูแบบฉบบัจริงและแบบไฟล์ (ท้ัง .docx และ .pdf  กรุณาส่งมาท่ี

อีเมล์สถาบันวิจัย rsurri@rsu.ac.th)* 
 

*ท่านสามารถใช้ ฟอนต์ Angsana New หรือ TH SarabunPSK ในการพมิพ์ได้ค่ะ* 
 

เรียนมาเพื่อโปรดดำเนนิการส่งเอกสารให้ครบถ้วน 

 

ด้วยความเคารพ  

ประสานงาน สถาบันวิจัย โทร. 5691 
 

  



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวจิยัมหาวิทยาลัยรังสิต (ป�การศึกษา ๒๕๖๓) 
๓๐ 

 
คณะ / วิทยาลัย                                                                     โทร.    

ที่ (เลขส่ง ขอไดจ้ากคณะต้นสังกัด)                              วันที่   

เร่ือง   ขอนำสง่ขอ้เสนอโครงการวจิัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวจิัย รอบท่ี 1 ป�การศึกษา 2563 

 

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย, มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ตามประกาศที่อ้างถึง สถาบันวิจัยเป�ดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ป�การศึกษา 2563  

รอบท่ี 1 เดือน มิถุนายน 2563  

ในการน้ี ข้าพเจา้ ..........................................................................ตำแหน่ง.............................................................................. 

สังกัด ............................................................................ เป�นหัวหน้าโครงการวิจัย มปีระสงค์จะขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย

เรื่อง .................................................................................................................................................................................................  

งบประมาณ จำนวน ........................................ บาท งานวิจัยประเภท ................................................................ 

 ท้ังน้ีได้จัดส่งเอกสารประกอบการเสนอขอรับทุนวิจัยมาพร้อมกันน้ี  

  มรส. 80 ข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 2 ฉบับ  (ได้แก่ ฉบับจริง 1 และ สำเนา 1 ฉบับ) 

  ข้าพเจ้าได้ส่งไฟล์ .docx ข้อเสนอโครงการวิจัย มายังอีเมล์ rsurri@rsu.ac.th แล้ว จำนวน 1 ไฟล์แนบ 

 สำเนาการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือร่างบทความวิจัยเตรียมเผยแพร่ที่เคยได้รับทุนจากสถาบันวิจัย (กรณีนี้ท่านต้องเป�น

นักวิจัยประสบการณ์ ผู้เคยขอทุนผ่านสถาบันวิจัยแล้ว) 

  ส่งไฟล์ .docx ข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านอีเมล์ rsurri@rsu.ac.th จำนวน 1 ไฟล์แนบ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องและเป�นความจริงในทุกด้าน (กรณีส่งเอกสารไม่ครบ ข้าพเจ้ายินดีส่งเอกสารเพิ่มเติมให้สถาบันวจิัย

อีกครั้งหน่ึง)  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จักขอบคุณย่ิง  

       ขอแสดงความนับถือ 

 

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

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

                หัวหนา้โครงการวิจัย 

 

 

 

 
  
 

 

 

บันทึกข้อความ 

ช่องน้ี เฉพาะสถาบันวิจัย 
1. รับเอกสารข้างต้นไว้แล้ว เม่ือวันที่........../........../.......... 
2. สวจ.ที่ 6500/............... โครงการวิจัยที่ ........./ ป� 2563  
3. ประเภทนักวิจัย O หน้าใหม่ O ประสบการณ์ 
4. O ผ่านการทดลองงาน O ยังไม่ผ่านการทดลองงาน  
ครบกำหนดเม่ือ........................................................... 
5. เอกสาร O มรส.80 2 ฉบับ O ไฟล์มรส. 80 O หนังสือนำส่ง 
*กรณี นักวิจัยประสบการณ์   O  สำเนาการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 1 ฉบับ หรือ 
O (ร่าง)บทความวิจัยที่จักเตรียมเผยแพร่ 1 ฉบับ เรื่องก่อนที่ได้รบัทุนจากสถาบันวิจัยแล้ว  
6. เสนองบ ………………...….................….. ประเภท ....................................... 
หมายเหตุ O ไม่ครบ ขอเอกสารเพิ่มเติม................................................................. 

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย 

 

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

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

 

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

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

ตำแหน่ง        คณบดีวิทยาลัย/คณะ/หัวหน้าหน่วยงาน 

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

จัดพมิพ์บันทึกข้อความและprintให้อยู่ภายใน 1 หน้าค่ะ 



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวจิยัมหาวิทยาลัยรังสิต (ป�การศึกษา ๒๕๖๓) 
๓๑ 

มรส. 80 สถาบันวิจัย (รอบ 1 ประจำป�การศึกษา 2563) 

     ต้นฉบับ   ปรับแก้ตามผู้ประเมิน  ปรับแก้ตามมติ รหัสทุนท่ี ............/2563 
 

ข้อเสนอโครงการวิจัย เพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต รอบ 1 ประจำป�การศึกษา 2563 
ชื่อโครงการ 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

ประเภทนักวิจยั  หน้าใหม ่(ไม่เคยได้รับทุนจากสถาบันวจิัย)   ประสบการณ์ (เคยได้รับทุนจากสถาบนัวิจัย) 
       

ประเภทของงานวิจัย   ความรู้พื้นฐาน    วิจัยและพัฒนา    วิจัยประยุกต์   นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ 

แนวทางการนำผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ของโครงการวิจัย ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ 

  ดา้นนโยบาย    ดา้นสาธารณะ    ดา้นชุมชนและพื้นท่ี    ดา้นพาณิชย์   ด้านผู้ประกอบการ    ดา้นวิชาการ 

โดยใครและมกีารนำไปใช้อย่างไร 

ระบุ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

หากท่านได้รับการอนุมัติทุนและดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว ท่านมีความประสงค์นำเสนอผลงานประเภทบรรยาย/ตีพิมพบ์ทความฉบบั

เต็ม (หมายเหตุ: หากเงินทุนมากกวา่ 1,000,000 บาท เศษส่วนน้ำหนักของผลงานตีพิมพ์ตอ้งมากกว่าหรือเท่ากับ 0.4) 

 1)  นำเสนอ ณ งานประชุมวิชาการประจำป�ของมหาวิทยาลัยรังสิต (RSU Research Conference)  

 2)  นำเสนอ ณ งานประชุมวิชาการอื่น ๆ ท่ีจัดขึ้น  2.1) ภายในประเทศ   2.2) ต่างประเทศ  

 3)  ตีพมิพ์บทความฉบับเตม็ Full paper ลงในวารสารท่ีเป�นท่ียอมรับในศาสตรส์าขาทำการวิจัย 

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

ขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดอ่านและทำความเข้าใจเอกสารต่อไปน้ี 

1. “จรรยาวิชาชีพวิจัย และแนวทางปฏิบัติ” และ 2. “ประกาศ มรส. ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลยัรงัสิต 2563”  

  ข้าพเจา้อา่นและทำความเข้าใจเอกสารแล้ว  ข้าพเจา้ยังไม่ได้อ่านและและยังไม่ทำความเขา้ใจเอกสาร 

ขอความอนุเคราะห์ท่านตรวจสอบด้านความซ้ำซ้อนของข้อเสนอโครงการ/หวัข้อวจิัย โดยข้าพเจา้ตรวจสอบจากแหล่งทุน

สนับสนุนอื่น ๆ เช่น วช. สกสว. และ/หรือ จากผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่แลว้ในศาสตร์สาขาท่ีขา้พเจา้เช่ียวชาญในการวจิัย และข้าพเจ้าขอ

ยืนยันว่า   ไม่ซ้ำซ้อน   ซ้ำซ้อน   อื่น ๆ ระบ ุ… 

รวมไปถึงดา้นการทบทวนวรรณกรรม ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า  

 ไมม่ีการลอกเลียนวรรณกรรม  มีการลอกเลียนวรรณกรรม  

 อื่น ๆ ระบ…ุ…………………………………………………………………………………… 
  



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวจิยัมหาวิทยาลัยรังสิต (ป�การศึกษา ๒๕๖๓) 
๓๒ 

ส่วนที่ 1: ข้อมูลหัวหน้าโครงการวิจัย 

ข้อมูลหัวหน้าโครงการวิจัย 

ช่ือ-สกุล ภาษาไทย   

ช่ือ-สกุล ภาษาอังกฤษ  

รหัสบุคลากร มรส.  

คำนำหน้า  นาย     นาง     นางสาว  

ตำแหน่งทางวิชาการ  ศ.  ศ.ดร.  รศ.  รศ.ดร.  ผศ.  ผศ.ดร.  อาจารย์ ดร.  อาจารย์ 

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

ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำ (ปฏิบัตงิานเตม็เวลา)  ผู้ช่วยอาจารย์  

 ครูปฏิบัตกิาร  นักวจิัย  เจา้หน้าท่ี  

วุฒิการศึกษา  ปรญิญาเอก   ปรญิญาโท   ปรญิญาตร ี

สถานะการทำงาน  อยู่ระหวา่งการทดลองงาน ครบกำหนดเมื่อ ว/ด/ป ระบุ ............................................... 

 ผา่นการทดลองงานแล้วและได้รบัการบรรจุเป�นอาจารย์หรือบุคลากรประจำท่ีทำงานประเภท

เต็มเวลา 

(หมายเหต:ุ ผู้ท่ีพกังานเพื่อศึกษาตอ่จะไม่สามารถย่ืนขอทุนได้) 

สังกัด (คณะ/วิทยาลัย)  

โทรศัพท์ (ท่ีทำงาน)  โทรสาร (ท่ีทำงาน)  

เบอร์มือถือท่ีติดตอ่ได้สะดวก (โปรดระบุ) 

อีเมล์  (เป�นอีเมล์ท่ีใช้ประสานงาน กรณุาให้อีเมล์ท่ีท่านใช้ประจำเพื่อการติดตอ่ท่ีรวดเรว็)  

ท่ีอยู่ป�จจุบัน  

เวลาทำวจิัยสัปดาห์ละ (ชม.)  

มีสัดส่วนการทำงานวิจัย ร้อยละ (หัวหน้าโครงการวจิัยต้องมสีัดส่วนการทำงานมากกวา่ 50%)  

***ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ หากกรอกข้อมูลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์*** 
 

ประวัติการศึกษา   

วุฒิการศึกษา สาขา คณะ สถาบัน ป�ท่ีสำเรจ็ 

     

     

     

 

สาขาวิชาทีน่ักวิจยัเชี่ยวชาญ (โปรดระบุ) 
1.  2.  

3. 4. 

 

การเรียนการสอน : รายวิชาที่เกี่ยวข้องในการทำงานวิจัย (โปรดระบอุย่างน้อย 1 รายวิชา)  

รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
    

    

 



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวจิยัมหาวิทยาลัยรังสิต (ป�การศึกษา ๒๕๖๓) 
๓๓ 

ท่านเคยมีโครงการวิจัยซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยรังสิตหรือไม่? 

โปรดระบ ุ    ไมม่ี     ม ี  

หาก มี ท่านได้รับทุนจาก   สถาบันวจิัย  ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรยีนการสอน  สำนักงานวางแผน 

สถานะ     อยู่ระหวา่งดำเนินการ    เสร็จสิ้น    เสรจ็สิ้นและมีการเผยแพรแ่ล้ว 

ช่ือโครงการ ป�ท่ีได้รับทุน 
สัดสว่นเวลาทำงานท้ังหมด

ของท่านในโครงการ (%) 
การตพีิมพผ์ลงานวิจัย 

   

 Full Paper  

 Poster 

 ยังไม่ไดร้ับการตีพิมพ ์

 อยู่ระหวา่งเตรยีมท่ีจะตีพิมพ ์

++หากมีการตีพมิพ์แล้ว หรือ เตรียมท่ีจะตีพิมพ์ กรุณาสำเนาบทความวจิัย หรือ (ร่าง) บทความวิจัยของท่าน 

เฉพาะท่ีขอทุนจากสถาบันวจิัยเท่าน้ัน จำนวน 1 ฉบบั ส่งมาพร้อมข้อเสนอโครงการวจิัยท่ีเสนอขอรับทุนใหม่ ++ 

 

ข้อมูลผู้ร่วมวิจัย (ถ้ามี และหากมมีากกว่า 1 ท่าน สามารถเพ่ิมตารางได้)         

ช่ือ-สกุล ภาษาไทย  

ช่ือ-สกุล ภาษาอังกฤษ  

รหัสบุคลากร  

คำนำหน้า  นาย  นาง  นางสาว 

ตำแหน่งทางวิชาการ  ศ.  ศ.ดร.  รศ.  รศ.ดร.  ผศ.  ผศ.ดร.  อาจารย์ ดร.  อาจารย์ 

ตำแหน่งในมหาวทิยาลัย  อาจารย์ประจำ  ผู้ช่วยอาจารย์  เจา้หน้าท่ี  ผู้ช่วยอาจารย์  

 ครูปฏิบัตกิาร  นักวจิัย  เจา้หน้าท่ี  นักศึกษา  อื่นๆ โปรดระบุ … 

วุฒิการศึกษา  ปรญิญาเอก  ปรญิญาโท  ปริญญาตร ี

สถานะการทำงาน  อยู่ระหวา่งการทดลองงาน ครบกำหนดเมื่อ ว/ด/ป ระบุ ............................................... 

 ผา่นการทดลองงานแล้วและได้รบัการบรรจุเป�นอาจารย์หรือบุคลากรประจำท่ีทำงานประเภท

เต็มเวลา 

(หมายเหต:ุ ผู้ท่ีพกังานเพื่อศึกษาตอ่จะไม่สามารถย่ืนขอทุนได้) 

สังกัด (คณะ/วิทยาลัย/สาขา)  

โทรศัพท์ (ท่ีทำงาน)  โทรสาร (ท่ีทำงาน)  

เบอร์มือถือท่ีติดตอ่ได้สะดวก (โปรดระบุ) 

อีเมล์  (เป�นอีเมล์ท่ีใช้ประสานงาน กรณุาให้อีเมล์ท่ีท่านใช้ประจำเพื่อการติดตอ่ท่ีรวดเรว็)  

ท่ีอยู่เพื่อประสานงาน  

เวลาทำวจิัยสัปดาห์ละ (ชม.)  

มีสัดส่วนการทำงานวิจัย ร้อยละ  

 

  



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวจิยัมหาวิทยาลัยรังสิต (ป�การศึกษา ๒๕๖๓) 
๓๔ 

ข้อมูลผู้ช่วยวิจัย (ถ้ามี และหากมมีากกว่า 1 ท่าน สามารถเพ่ิมตารางได้)         
 

ช่ือ-สกุล ภาษาไทย  

ช่ือ-สกุล ภาษาอังกฤษ  

รหัสบุคลากร  

คำนำหน้า  นาย  นาง  นางสาว 

ตำแหน่งทางวิชาการ  ศ.  ศ.ดร.  รศ.  รศ.ดร.  ผศ.  ผศ.ดร.  อาจารย์ ดร.  อาจารย์ 

ตำแหน่งในมหาวทิยาลัย  อาจารย์ประจำ  ผู้ช่วยอาจารย์  เจา้หน้าท่ี  ผู้ช่วยอาจารย์  

 ครูปฏิบัตกิาร  นักวจิัย  เจา้หน้าท่ี  นักศึกษา  อื่นๆ โปรดระบุ … 

วุฒิการศึกษา  ปรญิญาเอก  ปรญิญาโท  ปริญญาตร ี

สถานะการทำงาน  อยู่ระหวา่งการทดลองงาน ครบกำหนดเมื่อ ว/ด/ป ระบุ ............................................... 

 ผา่นการทดลองงานแล้วและได้รบัการบรรจุเป�นอาจารย์หรือบุคลากรประจำท่ีทำงานประเภท

เต็มเวลา 

(หมายเหต:ุ ผู้ท่ีพกังานเพื่อศึกษาตอ่จะไม่สามารถย่ืนขอทุนได้) 

สังกัด (คณะ/วิทยาลัย/สาขา)  

โทรศัพท์ (ท่ีทำงาน)  โทรสาร (ท่ีทำงาน)  

เบอร์มือถือท่ีติดตอ่ได้สะดวก (โปรดระบุ) 

อีเมล์  (เป�นอีเมล์ท่ีใช้ประสานงาน กรณุาให้อีเมล์ท่ีท่านใช้ประจำเพื่อการติดตอ่ท่ีรวดเรว็)  

ท่ีอยู่เพื่อประสานงาน  

เวลาทำวจิัยสัปดาห์ละ (ชม.)  

มีสัดส่วนการทำงานวิจัย ร้อยละ  

  



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวจิยัมหาวิทยาลัยรังสิต (ป�การศึกษา ๒๕๖๓) 
๓๕ 

ที่ปรึกษาโครงการ  (ไมม่ค่ีาตอบแทน)    

ช่ือ-สกุล ภาษาไทย  

ช่ือ-สกุล ภาษาอังกฤษ  

รหัสบุคลากร  

คำนำหน้า  นาย  นาง  นางสาว 

ตำแหน่งทางวิชาการ  ศ.  ศ.ดร.  รศ.  รศ.ดร.  ผศ.  ผศ.ดร.  อาจารย์ ดร.  อาจารย์ 

ตำแหน่งในมหาวทิยาลัย  อาจารย์ประจำ  ผู้ช่วยอาจารย์  เจา้หน้าท่ี  ผู้ช่วยอาจารย์  

 ครูปฏิบัตกิาร  นักวจิัย  เจา้หน้าท่ี  นักศึกษา  อื่นๆ โปรดระบุ … 

วุฒิการศึกษา  ปรญิญาเอก  ปรญิญาโท  ปริญญาตร ี

สถานะการทำงาน  อยู่ระหวา่งการทดลองงาน ครบกำหนดเมื่อ ว/ด/ป ระบุ ............................................... 

 ผา่นการทดลองงานแล้วและได้รบัการบรรจุเป�นอาจารย์หรือบุคลากรประจำท่ีทำงานประเภท

เต็มเวลา 

(หมายเหต:ุ ผู้ท่ีพกังานเพื่อศึกษาตอ่จะไม่สามารถย่ืนขอทุนได้) 

สังกัด (คณะ/วิทยาลัย/สาขา)  

โทรศัพท์ (ท่ีทำงาน)  โทรสาร (ท่ีทำงาน)  

เบอร์มือถือท่ีติดตอ่ได้สะดวก (โปรดระบุ) 

อีเมล์  (เป�นอีเมล์ท่ีใช้ประสานงาน กรณุาให้อีเมล์ท่ีท่านใช้ประจำเพื่อการติดตอ่ท่ีรวดเรว็)  

ท่ีอยู่เพื่อประสานงาน  

เวลาทำวจิัยสัปดาห์ละ (ชม.)  

มีสัดส่วนการทำงานวิจัย ร้อยละ  

      

ส่วนที่ 2: สาขาวิชาในการวิจัยและการพจิารณาด้านจริยธรรม 

สาขาวิชาในการวิจัย 

  สาธารณสขุและวิทยาศาสตร์เพือ่ชีวิต 

   เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมและอนาคต  

   การแก้ไขป�ญหาสิง่แวดล้อม 

   เทคโนโลยีการเกษตร 

   นวัตกรรมและการสรา้งสรรค์ทางดจิิทัล 

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

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

Community, Sufficiency Economy, Sustainable Management) 

 

  



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวจิยัมหาวิทยาลัยรังสิต (ป�การศึกษา ๒๕๖๓) 
๓๖ 

ข้อพิจารณาเชิงจริยธรรมในการวิจัย 

หากการวิจัยเกี่ยวข้องกับมนุษย์ สัตว์ และความปลอดภัยทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการจะตอ้งช้ีแจงการคุ้มครองสิทธิและสวสัดกิารของ

ผู้เข้ารว่ม และจะต้องได้รบัการรับรองใบรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยก่อนท่ีจะเริ่มโครงการ 

  ข้อเสนอโครงการวิจัยของท่านไม่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ สตัว์ และความปลอดภัยทางชีวภาพ 

   ข้อเสนอโครงการวิจัยของคุณได้รับการรับรองโดยคณะกรรมจริยธรรมการวจิัย (กรณุาแนบสำเนาเอกสาร) 

   งานวิจัยของคุณอยู่ในขั้นตอนการขอใบรบัรองจริยธรรม 

   จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย  มหาวิทยาลัยรังสิต 

  จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ท่ี....................................................................................(โปรดระบุ) 

หมายเหต:ุ การตดิต่อคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิัย   

เจ้าหน้าท่ีคณะกรรมการจริยธรรมในคน:  คุณวุฒิศักดิ์ โทร. 5728 

เจ้าหน้าท่ี คณะกรรมการจรยิธรรมในสัตว:์  คุณอลิสา โทร. 5690 

เจ้าหน้าท่ี การรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ: คุณกนกรัตน์ โทร. 5687 

 

ส่วนที่ 3: รายละเอียดงานวิจัย 

- รายละเอียดขอ้เสนอโครงการวิจัย 

- งบประมาณทีร่้องขอ 

- ข้อมูลสรุป 

 

A: รายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย  
กรุณาเขียนรายละเอียดของงานวิจัยแบ่งตามหมวดหมู่ดา้นล่าง; 

1.     ความสำคัญและที่มาของป�ญหาที่ทำการวิจัย (แสดงให้เห็นถึงความสำคัญท่ีจำเป�นต้องทำการวิจัยเรื่องน้ี) ... 

 

2.     คำถามวิจัย (คำถามวิจัยเป�นการกำหนดประเด็นข้อสงสัยที่ต้องการค้นหาคำตอบโดยมักเขียนอยู่ในรูปประโยคที่เป�นคำถาม ที่มีความ

เฉพาะเจาะจง สามารถสงัเกต สำรวจและศึกษาวิจัยได้) ... 

 

3.     วัตถุประสงค์การวิจัย (ระบุวัตถุประสงค์การวิจัยอย่างชัดเจนและเรียงตามลำดับความสำคัญเป�นข้อๆโดยมีความเชื่อมโยงกับ

ความสำคัญและท่ีมาของป�ญหา) ... 

 

4.     ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึง การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงานที่นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ (แสดง

ความคาดหมายศักยภาพและวิธกีารหรอืแนวทางท่ีจะนำผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ  พร้อมระบุกลุ่มเป้าหมายท่ีจะไดร้บั

ประโยชน์และผลกระทบจากผลงานวจิัยท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน) ... 

 

5.     การทบทวนวรรณกรรม / สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง (ระบุเนื้อหาโดยละเอียดของเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมข้อมูลสถิติและเหตุผลท่ี

เป�นไปได้จากทฤษฎี/สมมติฐานในสาขาวิชาการท่ีเกี่ยวข้องโดยบรรยายให้เช่ือมโยงกับประเด็นท่ีจะทำการวิจัย) ... 

 

 



 

มรส. ๕๐ คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวจิยัมหาวิทยาลัยรังสิต (ป�การศึกษา ๒๕๖๓) 
๓๗ 

6.     ระเบียบวิธีวิจัย (อธิบายขั้นตอนวิธีการทำการวิจัย อาทิ การเก็บข้อมูลการกำหนดพื้นที่ ประชากรตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง ขั้นตอน

และวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมลูฯลฯ) ... 

 1) การออกแบบวิจัย โปรดอธิบาย ... 

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

 3) การสร้างและทดสอบเครื่องมอื โปรดอธิบาย ... 

 4) การเก็บรวบรวมข้อมูล โปรดอธิบาย ... 

 5) การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติพรรณนา หรือ สถิติอนุมาน? โปรดอธิบาย ... 

 6) มีการลงพื้นท่ีวิจัยภาคสนาม? หรือ มีการดำเนินการวิจัยในห้องทดลอง?  โปรดระบุให้ชัดเจน... 

 

7.     กรอบแนวคิดการวิจัย (เป�นการประมวลความคิดรวบยอด (Concept) แสดงแผนงานลำดับการทำวิจัย ผลที่ได้ในแต่ละขั้นตอนหรือ

แสดงตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ผลท่ีตอ้งการ ป�จจัยท่ีเกี่ยวข้อง มาสร้างเป�นแบบจำลอง เพ่ือให้แนวทางการวิจัย อาจเป�นการบรรยาย หรือ เป�น

แผนภาพ) ... 

 

8.     ขอบเขตของการวิจัย (ระบุขอบเขตของการวิจัยในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพที่เชื่อมโยงกับป�ญหาที่ทำการวิจัยแต่ไม่สามารถกำหนด

โดยตรงในช่ือโครงการวิจัยและวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยได้) ... 

 

9.     สถานที่ทำการทดลอง และ/หรือ เก็บข้อมูล (ระบุสถานที่ที่จะใช้เป�นที่ทำการวิจัย/เก็บข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจนเพื่อประโยชน์ใน

การเสนอของบประมาณ) ... 

 

10.    ระยะเวลาที่ทำวิจัย (ไม่ควรเกิน 12 เดือน) 

 

11.     เอกสารอ้างอิง สถาบันวิจัยขอให้ผู้วิจัยรูปแบบการอ้างอิงการเขียนรายการเอกสารอ้างอิงตามระบบ นาม-ป� หรือ APA; American 

Psychological Association รวมถึงการอ้างอิงแบบแทรกในเน้ือหาด้วย (Citing References in Text) 

 

12.     อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการวิจัย  1) อุปกรณ์ท่ีมีอยู่แลว้ ...   2) อุปกรณ์ท่ีต้องจดัหาเพิม่ ... 

 

13.    แผนการดำเนินงานตลอดโครงการ 

กิจกรรม และ ผลงานที่คาดว่าจะสำเร็จ 
งวดที่ 1 

(เดือนท่ี 1-3) 

งวดที่ 2 

(เดือนท่ี 4-6) 

งวดที่ 3 

(เดือนท่ี 7-9) 

งวดที่ 4 

(เดือนท่ี 10-12) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ...      

2. ...      

3. ...      

4. ...      
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14.    งบประมาณ 

 สามารถตรวจสอบหลักเกณฑ์การของงบประมาณได้ท่ี URL: http://rri.rsu.ac.th/ ประกาศ มรส. ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย

มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2563  

 คณะกรรมการฯ จะพิจารณางบประมาณเป�นส่วนสำคัญ หากท่านไม่ระบุและให้รายละเอียด สถาบันวิจัยจะต้องสอบถามกลับไป

ยังท่านอีกครั้งเพื่อขอความอนุเคราะห์ท่านส่งรายละเอียดกลับมา ซ่ึงค่อนข้างจะใช้เวลาในการติดต่อส่งไปและส่งกลับ ฉะน้ันขอให้ระบุและอิง

กับเกณฑ์ในการของบประมาณ  
 

***สถาบันวิจัย ขอสงวนสิทธิใ์นการไม่พิจารณางบประมาณในกรณีนักวจิัยไม่แสดงรายละเอียดของงบประมาณ 

ในตารางแจกแจงรายละเอียดงบประมาณตามงวด (หน้าถัดไป)  

และสถาบันวจิัย มิได้มีการสนับสนุนค่าตอบแทนนักวจิยัและท่ีปรึกษาโครงการ*** 

 

B: ตารางแจกแจงรายละเอียดงบประมาณตามงวดทีเ่สนอขอ (ฟอรม์ มรส. 87) 
 

งวดที่                      

 

รายการเบิก 

งวดที่ 1 

(ไม่เกิน40%ของ

งบประมาณ

ทั้งหมด) 

งวดที่ 2 งวดที่ 3 งวดที่ 4  

(เบิกได้หลังจาก

ที่ส่งเล่มร่าง

รายงาน) 

รวม  

(แต่ละหมวด) 

หมวด 1. ค่าจ้าง   

...      

 หมวด 1. รวม  

= 

หมวด 2.  

ค่าใช้สอย/วิจัยสนาม/ค่า

ทดลองวิทยาศาสตร์ 

 

...      

 หมวด 2. รวม   

=  

หมวด 3. ค่าวัสดุ  

...      

 หมวด 3. รวม   

=  

หมวด 4. ค่าจัดทำรายงาน  

...      

 หมวด 4. รวม   

=  

 

รวม  (เบิกแตล่ะงวด)  

งวด 1 รวม   

= 

งวด 2 รวม   

= 

งวด 3 รวม   

= 

งวด 4 รวม   

= 

รวมทั้งสิ้น  

………………… 
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สุดท้ายน้ี ข้าพเจา้ขอรับรองวา่ข้อความข้างต้นเป�นความจริงทุกประการ และยอมรับว่าผลการตดัสนิของสถาบนัวจิัย มหาวิทยาลัย

รังสิต ถือเป�นข้อยุต ิ

        ลงช่ือ ____________________________________ 

                        (                          )  

                                                                                 หัวหน้าโครงการวิจัย 

            วันท่ี ____________________________________ 

 

ความเห็นของหัวหน้าภาควิชา/ สาขาวิชา / หัวหน้าหน่วยงาน 

 

 

        ลงช่ือ ___________________________________ 

                                 (                        ) 

                                                                                        หัวหนา้ภาควิชา/ สาขาวิชา 

          วันท่ี ___________________________________ 

 

ความเห็นของคณบดี/ ผู้อำนวยการ 

 

 

        ลงช่ือ ___________________________________ 

                 (             ) 

                                                                                             คณบดคีณะ/วิทยาลัย 

          วันท่ี ___________________________________ 
 

*** สิ่งสำคัญ ***  

• การส่งข้อเสนอโครงการ ประกอบด้วย มรส. ๘๐ จำนวน ๒ ชุด + อีเมลไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัย (.doc) พร้อมบันทึก

ข้อความนำส่ง   

• การรายงานความก้าวหน้า ประกอบด้วย มรส. ๘๔ พร้อมบันทึกข้อความนำส่ง 

• การเตรียมเบิกจ่ายเงินแต่ละงวด ประกอบด้วย มรส. ๘๒-๑ + ใบยืมเงินทดรองจ่าย (ใบสีเขียวขอได้จากท่ีคณะ) + 

ใบเสร็จรับเงินงวดก่อนหน้า (นำส่งท่ีสถาบันวิจัยก่อนนำส่งท่ีแผนกการเงิน) 

• การทำบันทึกข้อความขอเลื่อนส่ง หรือขยายระยะเวลา มีรายละเอียดดังนี้ การขอเลื่อนส่งหากเลยกำหนดตามท่ีแจ้งไว้

ใน TOR ผู้วิจัยสามารถทำบันทึกข้อความแจ้งมายังสถาบันวิจัย และโปรดระบุรายละเอียด และประมาณการระยะเวลา

ในการส่งผลงานอีกครั้ง หรือ มีเหตุท่ีเกี่ยวข้องกับทุนวิจัยก็สามารถแจ้งมาได้โดยจัดทำบันทึกข้อความเช่นกัน 

• การส่งร่างรายงานการวิจัย ประกอบด้วย ร่างรายงานการวิจัย ๒ เล่ม + CD ๑ แผ่น พร้อมบันทึกข้อความนำส่ง 

• การส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย รายงานการวิจัย ๑ เล่ม + CD ๒ แผ่น พร้อมบันทึกข้อความนำส่ง 

• ติดต่อ สถาบันวิจัย เรื่องทุนวิจัยภายใน โทร. ๕๖๙๑  
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สถานท่ีติดตอ่ 

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

ห้อง ๕๐๕ ชัน้ ๕ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสติ  

เมืองเอก ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐-๒๗๙๑-๕๖๘๖-๙๒  

เบอร์ภายใน ๕๖๘๖-๙๒  

อีเมล์ rsurri@rsu.ac.th 


