ศสพ. RS1-11
โครงการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยรังสิต
ประจำปี กำรศึกษำ
1. ชื่อโครงกำร (ภำษำไทย)
(ภำษำอังกฤษ)
2. ประเภทนักวิจยั

 มีประสบกำรณ์ เคยได้รบั ทุนจำก (ระบุ)
 หน้ำใหม่ (ยังไม่เคยได้รบั ทุนอุดหนุ น)

3. ประเภทของงำนวิจยั เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน (โปรดเลือก 1 ประเภท ตำมรำยกำรต่อไปนี้ )
1. กำรวิจยั เกี่ยวกับนักศึกษำ
 กำรเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
 กำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู ้
 กำรปรับปรุงลักษณะ พฤติกรรม และทัศนคติของผูเ้ รียน
 อื่นๆ (โปรดระบุ)
2. กำรวิจยั เกี่ยวกับอำจำรย์ผูส้ อน
 กำรออกแบบ-วำงแผนกำรสอน
 กำรพัฒนำ-เพิ่มพูนศักยภำพด้ำนกำรสอน
 อื่นๆ (โปรดระบุ)
3. กำรวิจยั เพื่อปรับปรุงรูปแบบและเทคนิ คกำรสอน
 กลยุทธ์-รูปแบบ-วิธีกำรสอนที่มีประสิทธิภำพ
 เทคนิ คและรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
 วิธีกำรวัดและกำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอน
 กำรแก้ปัญหำในชั้นเรียน
 อื่นๆ (โปรดระบุ)
4. กำรวิจยั เพื่อสร้ำงสื่อกำรสอนหรือนวัตกรรม
 สื่อกำรสอน e-Learning
 สื่อกำรสอน e-Book
 ชุดสื่อวิดีทศั น์เพื่อกำรเรียนกำรสอน
 ระบบฐำนข้อมูล เว็บไซต์ เว็บเพจ
 ชุดอุปกรณ์กำรเรียนภำคปฏิบตั ิกำร
 อื่นๆ (โปรดระบุ)
5. กำรวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยสนับสนุ นเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
 อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน โสตทัศนูปกรณ์
 สภำพห้องเรียน-ห้องปฏิบตั ิกำร เช่น แสง เสียง อุณหภูมิ
 อื่นๆ (โปรดระบุ)
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4. รำยวิชำ/สำขำวิชำที่ทำกำรวิจยั
5. ผูด้ ำเนิ นงำนวิจยั
ชื่อ (ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ)
คุณวุฒิ
ตำแหน่ งทำงวิชำกำร
สถำนที่ทำงำน
โทรศัพท์
หมำยเหตุ: กรณีมีผรู้ ่วมวิจยั ให้กรอกรำยละเอียดเหมือนกับข้อ 5
6. ผูเ้ ชี่ยวชำญที่ปรึกษำโครงกำร
ชื่อ (ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ)
คุณวุฒิ
ตำแหน่ งทำงวิชำกำร
สถำนที่ทำงำน
โทรศัพท์
7. สถำนที่ทำกำรทดลองหรือเก็บข้อมูล
8. ควำมสำคัญและที่มำของปั ญหำที่ทำกำรวิจยั
หมำยเหตุ: ต้องมีกำรอ้ำงอิงเนื้ อหำจำกทฤษฎี หรืองำนวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
9. วัตถุประสงค์ของโครงกำร
10. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รบั
11. ทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้อง (พอสังเขป)
12. ระเบียบวิธีวิจยั ให้ระบุรำยละเอียดต่อไปนี้
12.1 ใช้ระเบียบวิธีวิจยั อะไร (ระเบียบวิธีวิจยั เชิงบรรยำย เชิงปฏิบตั ิกำร ระเบียบวิธีวิจยั เชิง
ทดลอง ระเบียบวิธีวิจยั เชิงประวัติศำสตร์ กำรวิจยั เอกสำร กำรวิจยั กรณีศึกษำฯลฯ)
12.2 ประชำกรและ กลุ่มตัวอย่ำง โดยให้ระบุวิธีกำรได้มำซึ่งกลุ่มตัวอย่ำง
12.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล โดยให้ระบุลกั ษณะของเครื่องมือที่ใช้
12.4 วิธีกำรดำเนิ นกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
12.5 กำรดำเนิ นกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล ต้องระบุสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลด้วย (ถ้ำมี)
12.6 วิธีกำรดำเนิ นงำนตลอดโครงกำร (โปรดระบุข้นั ตอนโดยละเอียด ในกรณีที่เป็ น
โครงกำรร่วมกัน ให้ระบุกำรแบ่งส่วนงำนและผูร้ บั ผิดชอบ)
13. ขอบเขตของกำรวิจยั
(สมมติฐำนกำรวิจยั เนื้ อหำที่ใช้ทำกำรวิจยั และกรอบแนวคิดในกำรวิจยั )
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14. แผนกำรดำเนิ นงำนตลอดโครงกำร
(ให้แสดงแผนภูมิกำรดำเนิ นกำรวิจยั โดยกำหนดว่ำ ในแต่ละเดือนดำเนิ นกำรอะไรบ้ำง)
15. งบประมำณ
(ดูรำยละเอียดกำรของบประมำณ)
16. เอกสำรอ้ำงอิง
ลงนำม
(

ผูเ้ สนอโครงกำร
)

17. ควำมเห็นของหัวหน้ำภำควิชำ/หัวหน้ำสำขำวิชำ/หัวหน้ำหน่ วยงำน

ลงนำม
(
18. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรประจำคณะ (ลงนำมโดยคณบดี)

ลงนำม
(

)

)
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เกณฑ์การยืน่ ข้อเสนองบประมาณทุนวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
รายการ
ราคา (บาท)
1. หมวดค่าตอบแทน (เลือกเพียง 1 ข้อ)
1,000
 ค่ำตอบแทนที่ปรึกษำโครงกำร 1 คน (บุคคลภำยในมหำวิทยำลัย)
2,000
ค่ำตอบแทนที่ปรึกษำโครงกำร 1 คน (บุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัย)
2. หมวดค่าวัสดุ (เลือก 1 ประเภท)
โปรดระบุ
 วัสดุตามลักษณะของโครงการวิจยั *เฉพำะกรณีงำนวิจยั ทัว่ ไปที่มีค่ำวัสดุ
 e-Learning *เฉพำะงำนวิจยั สื่อ e-Learning
5,000
 ค่ำเขียน Script and Storyboard (จ่ำยให้หวั หน้ำโครงกำร)
1,500/5,000
 ค่ำ Courseware 3–6 ชัว่ โมง (จ่ำยให้ผูผ้ ลิตสื่อ) ชัว่ โมงละ
(สูงสุดไม่เกิน 30,000 บำท)
 e-Book *เฉพำะงำนวิจยั สื่อ e-Book
 ค่ำเขียน Script and Storyboard (จ่ำยให้หวั หน้ำโครงกำร)
5,000
 ค่ำผลิต e-Book (จ่ำยให้ผูผ้ ลิต level1/ level2/ level3) หน้ำละ
100/ 250/ 350
(สูงสุดไม่เกิน 30,000 บำท)
3. หมวดค่าใช้สอย
20
3.1 ค่ำจัดทำแบบสอบถำมและวิเครำะห์ขอ้ มูล ชุดละ
5,000
3.2 ค่ำจ้ำงพิมพ์งำน สำเนำเนื้ อหำ และเข้ำเล่ม เหมำจ่ำย
300
3.3 ค่ำถอดเทปและพิมพ์เนื้ อหำ (กรณีมีกำรสัมภำษณ์) ชัว่ โมงละ
5,000
3.4 ค่ำพัฒนำเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจยั (เฉพำะกรณีงำนวิจยั ทัว่ ไปที่มีกำรสร้ำง
หรือพัฒนำเครื่องมือฯ ขึ้ นใหม่) เหมำจ่ำย
1,000
3.5 ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด เหมำจ่ำย
รวมเป็ นเงินที่หวั หน้าโครงการได้รบั
XXXXX
4. อื่นๆ(จ่ายในนาม ศสพ.)
2,000
4.1 ค่ำตอบแทนผูท้ รงคุณวุฒิตรวจประเมินบทควำมวิจยั 2 ท่ำน (เฉพำะกรณีที่
ตีพิมพ์บทควำมในวำรสำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน มหำวิทยำลัยรังสิต)
500
4.2 ค่ำตอบแทนผูท้ รงคุณวุฒิตรวจประเมินข้อเสนอโครงกำรวิจยั
200
4.3 ค่ำตอบแทนผูท้ รงคุณวุฒิตรวจประเมินบทคัดย่อ ไทย-อังกฤษ
3,000
4.4 ค่ำสมนำคุณโครงกำรวิจยั ที่เสร็จสมบูรณ์(จ่ำยให้หวั หน้ำโครงกำร)
4.5 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเผยแพร่และนำเสนอผลงำนวิจยั (จ่ำยให้หวั หน้ำโครงกำร) 3,000/5,000/10,000
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
15,700
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คณะกรรมการวิจยั ฯ ให้ใช้เกณฑ์ในการยืน่ ข้อเสนอโครงการวิจยั ดังต่อไปนี้
15.1 โครงการวิจยั ทั ่วไป สำมำรถกำหนดแยกตำมหมวด ดังนี้
 1. หมวดค่าตอบแทน
1.1 ค่ำตอบแทนผูเ้ ชี่ยวชำญที่ปรึกษำโครงกำร*(เลือกเพียง 1 ท่ำน)
o ค่ำตอบแทนผูเ้ ชี่ยวชำญภำยในมหำวิทยำลัย 1,000 บำท
o ค่ำตอบแทนผูเ้ ชี่ยวชำญภำยนอกมหำวิทยำลัย 2,000 บำท
*คุณสมบัติผเู้ ชี่ ยวชาญ: มีความรอบรูห้ รือความถนัดในศาสตร์ที่ผูว้ จิ ยั ต้องการศึ กษา สามารถให้คาแนะนา
ปรึกษา ตรวจสอบคุณภาพโดยรวมของรูปเล่มงานวิจยั และบทความวิจยั ที่ จะลงตีพิมพ์เผยแพร่ได้

 2. หมวดค่าวัสดุ
หมำยถึง เงินที่จ่ำยเพื่อซื้ อสิ่งของที่โดยสภำพย่อมสิ้ นเปลือง ซึ่งอำจแบ่งเป็ นประเภทต่ำงๆ
คื อ วัส ดุ ไ ฟฟ้ ำ วัส ดุ ง ำนบ้ำ นและครัว วัส ดุ เ ครื่ อ งบริ โ ภค วัส ดุ ก่ อ สร้ำ ง วัส ดุ วิ ท ยำศำสตร์ห รื อ
กำรแพทย์ วัสดุกำรเกษตร วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ วัสดุเครื่องแต่งกำยเพื่อกำรวิจยั ฯลฯ ทั้งนี้ กำร
กำหนดรำยกำรวัสดุให้เป็ นไปตำมลักษณะของโครงกำรวิจยั นั้นๆ
 3. หมวดค่าใช้สอย
3.1 ค่ำจัดทำแบบสอบถำมและกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลทำงสถิติ ชุดละ 20 บำท
3.2 ค่ำจ้ำงพิมพ์งำน สำเนำเนื้ อหำ และเข้ำเล่ม ให้เหมำจ่ำย 5,000 บำท
3.3 ค่ำถอดเทป และจัดพิมพ์เนื้ อหำ (กรณีมีกำรสัมภำษณ์) ชัว่ โมงละ 300 บำท
3.4 ค่ำพัฒนำเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจยั ในกรณีที่ผูว้ ิจยั ต้องดำเนิ นกำรสร้ำงหรือพัฒนำ
เครื่องมือที่ใช้ขนมำใหม่
ึ้
ให้เหมำจ่ำย 5,000 บำท
3.5 ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด ให้เหมำจ่ำย 1,000 บำท ต่อโครงกำร
 4. หมวดค่าใช้จา่ ยอื่นๆ(ศสพ. เป็ นผูเ้ บิกจ่ำยแทนหัวหน้ำโครงกำร รวมสูงสุด 15,700 บำท)
4.1 ค่ำตอบแทนผูท้ รงคุ ณวุ ฒิตรวจประเมินบทควำมวิจัย 2 ท่ ำน (เฉพำะกรณี ที่ ตีพิ มพ์
บทควำมในวำรสำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน มหำวิทยำลัยรังสิต) 2,000 บำท
4.2 ค่ำตอบแทนผูท้ รงคุณวุฒิตรวจประเมินข้อเสนอโครงกำรวิจยั 500 บำท
4.3 ค่ำตอบแทนผูท้ รงคุณวุฒิตรวจประเมินบทคัดย่อ ไทย-อังกฤษ 200 บำท
4.4 ค่ำสมนำคุณโครงกำรวิจยั ที่เสร็จสมบูรณ์(จ่ำยให้หวั หน้ำโครงกำร) 3,000 บำท
4.5 รำงวัลในกำรเผยแพร่และนำเสนอผลงำนวิจยั (จ่ำยให้หวั หน้ำโครงกำร)
- กรณีตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวำรสำรภำยในประเทศที่อยู่ในฐำนข้อมูลของศูนย์ดชั นี กำร
อ้ำงอิงวำรสำรไทย(TCI) กลุ่มที่ 2 จ่ำย 3,000 บำท / กลุ่มที่ 1 จ่ำย 5,000 บำท
- กรณีตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวำรสำรภำยนอกประเทศที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลสำกล ISI ที่
มีค่ำดัชนี ผลกระทบ(Impact Factor) 0.125-0.5 จ่ำย 5,000 บำท / 0.51 ขึ้ นไป
จ่ำย 10,000 บำท

6

หมายเหตุ

ไม่มีงบประมำณค่ำใช้จ่ำยดังต่อไปนี้
1. ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเดินทำง
2. ค่ำตอบแทนผูช้ ่วยวิจยั

15.2 โครงการวิจยั สื่อการสอน E-Learning สำมำรถกำหนดแยกตำมหมวด ดังนี้
 1. หมวดค่าตอบแทน
1.1 ค่ำตอบแทนผูเ้ ชี่ยวชำญที่ปรึกษำโครงกำร*(เลือกเพียง 1 ท่ำน)
o ค่ำตอบแทนผูเ้ ชี่ยวชำญภำยในมหำวิทยำลัย 1,000 บำท
o ค่ำตอบแทนผูเ้ ชี่ยวชำญภำยนอกมหำวิทยำลัย 2,000 บำท
*คุณสมบัติผเู้ ชี่ ยวชาญ: มีความรอบรูห้ รือความถนัดในศาสตร์ทผูี่ ว้ จิ ยั ต้องการศึกษาสามารถให้คาแนะนา
ปรึกษาตรวจสอบคุณภาพโดยรวมของรูปเล่มงานวิจยั และบทความวิจยั ที่ จะลงตีพิมพ์เผยแพร่ได้

 2. หมวดค่าวัสดุ
2.1 ค่ำจัดทำ Script & Storyboard (จ่ำยให้หวั หน้ำโครงกำร)ให้เหมำจ่ำย 5,000บำท
2.2 ค่ำจัดทำ Courseware สำหรับเนื้ อหำกำรเรียนรูต้ ้งั แต่ 3-6 ชัว่ โมง (จ่ำยให้ผูผ้ ลิต)
o ผลิต Courseware โดยใช้โปรแกรม Adobe Presenter, Adobe Captivate, Camtasia
Studio หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เทียบเท่ำ ชัว่ โมงละ 1,500 บำท
o ผลิต Courseware โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash, Adobe Autoware, Adobe Dream
weaver, Toolbook หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เทียบเท่ำ ชัว่ โมงละ 5,000 บำท
จ่ายสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท

 3. หมวดค่าใช้สอย
3.1 ค่ำจัดทำแบบสอบถำมและกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลทำงสถิติ ชุดละ 20 บำท
3.2 ค่ำจ้ำงพิมพ์งำน สำเนำเนื้ อหำ และเข้ำเล่ม ให้เหมำจ่ำย 5,000 บำท
3.3 ค่ำถอดเทป และจัดพิมพ์เนื้ อหำ (กรณีมีกำรสัมภำษณ์) ชัว่ โมงละ 300 บำท
3.4 ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด ให้เหมำจ่ำย 1,000 บำท ต่อโครงกำร
 4. หมวดค่าใช้จา่ ยอื่นๆ (ศสพ. เป็ นผูเ้ บิกจ่ำยแทนหัวหน้ำโครงกำร รวมสูงสุด 15,700 บำท)
4.1 ค่ำตอบแทนผูท้ รงคุ ณวุ ฒิตรวจประเมินบทควำมวิจัย 2 ท่ ำน (เฉพำะกรณี ที่ ตีพิ มพ์
บทควำมในวำรสำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน มหำวิทยำลัยรังสิต) 2,000 บำท
4.2 ค่ำตอบแทนผูท้ รงคุณวุฒิตรวจประเมินข้อเสนอโครงกำรวิจยั 500 บำท
4.3 ค่ำตอบแทนผูท้ รงคุณวุฒิตรวจประเมินบทคัดย่อ ไทย-อังกฤษ 200 บำท
4.4 ค่ำสมนำคุณโครงกำรวิจยั ที่เสร็จสมบูรณ์(จ่ำยให้หวั หน้ำโครงกำร) 3,000 บำท
4.5 รำงวัลในกำรเผยแพร่และนำเสนอผลงำนวิจยั (จ่ำยให้หวั หน้ำโครงกำร)
- กรณีตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวำรสำรภำยในประเทศที่อยู่ในฐำนข้อมูลของศูนย์ดชั นี กำร
อ้ำงอิงวำรสำรไทย(TCI) กลุ่มที่ 2 จ่ำย 3,000 บำท / กลุ่มที่ 1 จ่ำย 5,000 บำท
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- กรณีตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวำรสำรภำยนอกประเทศที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลสำกล ISI ที่
มีค่ำดัชนี ผลกระทบ (Impact Factor) 0.125-0.5 จ่ำย 5,000 บำท / 0.51 ขึ้ นไป
จ่ำย 10,000 บำท
หมายเหตุ

ไม่มีงบประมำณค่ำใช้จ่ำยดังต่อไปนี้
1. ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเดินทำง
2. ค่ำตอบแทนผูช้ ่วยวิจยั

15.3 โครงการวิจยั สื่อการสอน E-Book สำมำรถกำหนดแยกตำมหมวด ดังนี้
 1. หมวดค่าตอบแทน
1.1 ค่ำตอบแทนผูเ้ ชี่ยวชำญที่ปรึกษำโครงกำร*(เลือกเพียง 1 ท่ำน)
o ค่ำตอบแทนผูเ้ ชี่ยวชำญภำยในมหำวิทยำลัย 1,000 บำท
o ค่ำตอบแทนผูเ้ ชี่ยวชำญภำยนอกมหำวิทยำลัย 2,000 บำท
*คุณสมบัติผเู้ ชี่ ยวชาญ: มีความรอบรูห้ รือความถนัดในศาสตร์ที่ผูว้ จิ ยั ต้องการศึกษาสามารถให้คาแนะนา
ปรึกษา ตรวจสอบคุณภาพโดยรวมของรูปเล่มงานวิจยั และบทความวิจยั ที่ จะลงตีพิมพ์เผยแพร่ได้

 2. หมวดค่าวัสดุ
2.1 ค่ำจัดทำ Script & Storyboard (จ่ำยให้หวั หน้ำโครงกำร)ให้เหมำจ่ำย 5,000 บำท
2.2 ค่ำทำ e-Book (อัก ษรขนำด 16 พอยต์) สำหรับเนื้ อหำตั้งแต่ 50 – 150 หน้ำ
(จ่ำยให้ผูผ้ ลิต)
- Level 1 Basic: ภำพนิ่ ง และ เนื้ อหำค่ำผลิตคิดจำนวนหน้ำตำมจริง หน้ำละ 100 บำท
- Level 2 Progress: (มี Level 1 + ภำพเคลื่อนไหว VDO clip) ค่ำผลิตคิดจำนวนหน้ำ
ตำมจริง หน้ำละ 250 บำท
- Level 3 Interactive: (มี Level 2 + ปุ่ มปฏิบตั ิกำร ปฏิสมั พันธ์โต้ตอบ)คิดจำนวนหน้ำ
ตำมจริง หน้ำละ 350 บำท
*กรณีทาเป็ นการ์ตนู e-Book จ่ายค่าวาดการ์ตนู หน้าละ 200 บาท ขนาดกระดาษ A4 คิดจานวนหน้า
ตามจริง แต่จา่ ยสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท

 3. หมวดค่าใช้สอย
3.1 ค่ำจัดทำแบบสอบถำมและกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลทำงสถิติ ชุดละ 20 บำท
3.2 ค่ำจ้ำงพิมพ์งำน สำเนำเนื้ อหำ และเข้ำเล่ม ให้เหมำจ่ำย 5,000 บำท
3.3 ค่ำถอดเทป และจัดพิมพ์เนื้ อหำ (กรณีมีกำรสัมภำษณ์) ชัว่ โมงละ 300 บำท
3.4 ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด ให้เหมำจ่ำย 1,000 บำท ต่อโครงกำร
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 4. หมวดค่าใช้จา่ ยอื่นๆ(ศสพ. เป็ นผูเ้ บิกจ่ำยแทนหัวหน้ำโครงกำร รวมสูงสุด 15,700 บำท)
4.1 ค่ำตอบแทนผูท้ รงคุ ณวุ ฒิตรวจประเมินบทควำมวิจัย 2 ท่ ำน (เฉพำะกรณี ที่ ตีพิ มพ์
บทควำมในวำรสำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน มหำวิทยำลัยรังสิต) 2,000 บำท
4.2 ค่ำตอบแทนผูท้ รงคุณวุฒิตรวจประเมินข้อเสนอโครงกำรวิจยั 500 บำท
4.3 ค่ำตอบแทนผูท้ รงคุณวุฒิตรวจประเมินบทคัดย่อ ไทย-อังกฤษ 200 บำท
4.4 ค่ำสมนำคุณโครงกำรวิจยั ที่เสร็จสมบูรณ์(จ่ำยให้หวั หน้ำโครงกำร) 3,000 บำท
4.5 รำงวัลในกำรเผยแพร่และนำเสนอผลงำนวิจยั (จ่ำยให้หวั หน้ำโครงกำร)
- กรณีตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวำรสำรภำยในประเทศที่อยู่ในฐำนข้อมูลของศูนย์ดชั นี กำร
อ้ำงอิงวำรสำรไทย(TCI) กลุ่มที่ 2 จ่ำย 3,000 บำท / กลุ่มที่ 1 จ่ำย 5,000 บำท
- กรณีตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวำรสำรภำยนอกประเทศที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลสำกล ISI ที่
มีค่ำดัชนี ผลกระทบ (Impact Factor) 0.125-0.5 จ่ำย 5,000 บำท / 0.51 ขึ้ นไป
จ่ำย 10,000 บำท
หมายเหตุ

ไม่มีงบประมำณค่ำใช้จ่ำยดังต่อไปนี้
1. ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเดินทำง
2. ค่ำตอบแทนผูช้ ่วยวิจยั
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ประวัตินักวิจยั
โครงการวิจยั
ชื่อ – สกุล (ภำษำไทย) (นำย, นำง, นำงสำว)
(ภำษำอังกฤษ) (Mr., Mrs., Miss)
วัน เดือน ปี เกิด
ตำแหน่ ง อำจำรย์  ผศ.
รศ.
กำรศึกษำ
 ไม่ได้อยูร่ ะหว่ำงศึกษำต่อ
สถำนภำพในโครงกำรวิจยั หัวหน้ำโครงกำร
ที่อยู่ (ที่ทำงำน)
จังหวัด
โทรศัพท์
ที่อยู่ (ที่บำ้ น)
จังหวัด
โทรศัพท์
E-mail Address
ประวัติกำรศึกษำ(เรียงจำกคุณวุฒิสงู สุดก่อน)
วุฒิการศึกษา
สาขา

 ศ.
 อื่นๆ
 อยูร่ ะหว่ำงศึกษำต่อ
ผูร้ ว่ มวิจยั
ผูช้ ่วยวิจยั
รหัสไปรษณีย์
โทรสำร
รหัสไปรษณีย์
โทรสำร

คณะ

สถาบัน

ปี ที่สาเร็จ

ผลงำนวิจยั

ชื่อโครงการ

แหล่งเงินทุน

สัดส่วนเวลา
ระยะเวลา
ทางานใน
โครงการ โครงการของท่าน
(%)
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ท่ำนมีเวลำในกำรทำวิจยั ประมำณสัปดำห์ละ

ชัว่ โมง
ลงชื่อ
(
วันที่

)

หมายเหตุ: ส่งเอกสารฉบับนี้ พร้อม CD ไฟล์ขอ้ เสนอโครงการ(ต้องเป็ นไฟล์ Word เท่านั้น) จานวน 1 ชุด ผูท้ าวิจยั
สามารถพิมพ์ดว้ ยตนเองตามแบบฟอร์มที่ กาหนด (ศสพ.RS1-11 และ ศสพ.RS1-12)ที่ ศสพ. ตึก1 ชัน้ 6 ห้อง 602 C
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

