ศสพ RS1-11(รอบพิเศษ)
กกก๖(๖

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. วิธีกำรสอน/เทคนิ คกำรสอน/กิจกรรมกำรสอน
2. กำรวัดผลและประเมินผลสัมฤทธ์
3. สื่อกำรเรียนกำรสอนหรือนวัตกรรม
4. คุณธรรมจริยธรรม
5. อื่นๆโปรดระบุ
4. รำยวิชำ/สำขำวิชำที่ทำกำรวิจยั
5. ผูด้ ำเนิ นงำนวิจยั
ชื่อ (ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ)
คุณวุฒิ
ตำแหน่ งทำงวิชำกำร
สถำนที่ทำงำน
โทรศัพท์
หมำยเหตุ: กรณีมีผรู้ ่วมวิจยั ให้กรอกรำยละเอียดเหมือนกับข้อ 5
6. สถำนที่ทำกำรทดลองหรือเก็บข้อมูล
7. ควำมสำคัญและที่มำของปั ญหำที่ทำกำรวิจยั
หมำยเหตุ: ต้องมีกำรอ้ำงอิงเนื้ อหำจำกทฤษฎี หรืองำนวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
8. วัตถุประสงค์ของโครงกำร
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รบั
10. ทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้อง (พอสังเขป)
11. ระเบียบวิธีวิจยั ให้ระบุรำยละเอียดต่อไปนี้
11.1 ใช้ระเบียบวิธีวิจยั อะไร (ระเบียบวิธีวิจยั เชิงบรรยำย เชิงปฏิบตั ิกำร ระเบียบวิธีวิจยั เชิง
ทดลอง ระเบียบวิธีวิจยั เชิงประวัติศำสตร์ กำรวิจยั เอกสำร กำรวิจยั กรณีศึกษำฯลฯ)
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11.2 ประชำกรและ กลุ่มตัวอย่ำง โดยให้ระบุวิธีกำรได้มำซึ่งกลุ่มตัวอย่ำง
11.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล โดยให้ระบุลกั ษณะของเครื่องมือที่ใช้
11.4 วิธีกำรดำเนิ นกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
11.5 กำรดำเนิ นกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล ต้องระบุสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลด้วย (ถ้ำมี)
11.6 วิธีกำรดำเนิ นงำนตลอดโครงกำร (โปรดระบุข้นั ตอนโดยละเอียด ในกรณีที่เป็ น
โครงกำรร่วมกัน ให้ระบุกำรแบ่งส่วนงำนและผูร้ บั ผิดชอบ)
12. ขอบเขตของกำรวิจยั
(สมมติฐำนกำรวิจยั เนื้ อหำที่ใช้ทำกำรวิจยั และกรอบแนวคิดในกำรวิจยั )
13. แผนกำรดำเนิ นงำนตลอดโครงกำร
(ให้แสดงแผนภูมิกำรดำเนิ นกำรวิจยั โดยกำหนดว่ำ ในแต่ละเดือนดำเนิ นกำรอะไรบ้ำง)
14. งบประมำณ(รอบพิเศษ)
(ดูรำยละเอียดกำรของบประมำณรอบพิเศษ)
15. เอกสำรอ้ำงอิง
ลงนำม
(

ผูเ้ สนอโครงกำร
)

16. ควำมเห็นของหัวหน้ำภำควิชำ/หัวหน้ำสำขำวิชำ/หัวหน้ำหน่ วยงำน

ลงนำม
(
17. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรประจำคณะ (ลงนำมโดยคณบดี)

ลงนำม
(

)

)
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เกณฑ์การยื่นข้อเสนองบประมาณทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (รอบพิเศษ)
รายการ
1. หมวดค่าตอบแทน
 ค่าตอบแทนผู้ช่วยนักวิจัย ไม่เกิน 2 คน (อัตราจ้างรายเดือนไม่เกิน 4 เดือน/คน)
คุณวุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือเทียบเท่า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
กรณีจ้างเป็นรายวัน

ราคา (บาท)
โปรดระบุ

อัตราจ้างรายเดือน ไม่เกิน
7,500 บาท
7,000 บาท
6,500 บาท
6,000 บาท
ให้ใช้อัตรารายเดือนข้างต้น หารด้วย 30

2. หมวดค่าวัสดุ (เลือก 1 ประเภท)
 วัสดุตามลักษณะของโครงการวิจัย *การกาหนดรายการวัสดุเป็นไปตามลักษณะของ
โครงการนั้นๆ
3. หมวดค่าใช้สอย
3.1 ค่าจัดทาแบบสอบถาม ชุดละ
3.2 ค่าจ้างประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล เหมาจ่าย
3.2 ค่าจ้างพิมพ์งาน สาเนาเนื้อหา และเข้าเล่ม เหมาจ่าย
3.3 ค่าถอดเทปและพิมพ์เนื้อหา (กรณีมีการสัมภาษณ์)ชั่วโมงละ
3.4 ค่าพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (เฉพาะกรณีงานวิจัยทั่วไปที่มีการสร้าง
หรือพัฒนาเครื่องมือฯ ขึ้นใหม่) เหมาจ่าย
3.5 ค่าดาเนินการจัดการสนทนากลุ่ม (กาหนดขนาดไว้ที่ 6-10 คน)
3.6 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เหมาจ่าย

รวมเป็นเงินที่หัวหน้าโครงการได้รับ
4. อื่นๆ(จ่ายในนาม ศสพ.)
4.1 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความวิจัย 2 ท่าน (เฉพาะกรณีที่
ตีพิมพ์บทความในวารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต)
4.2 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยและตรวจเล่มวิจัยสมบูรณ์
4.3 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทคัดย่อ ไทย-อังกฤษ
4.4 ค่าสมนาคุณโครงการวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์ (จ่ายให้หัวหน้าโครงการ กรณีงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์
ภายใน 1 ปี)
4.5 ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่และนาเสนอผลงานวิจัย (จ่ายให้หัวหน้าโครงการ)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

โปรดระบุ

20
3,000
5,000
300
5,000
300/500
1,000

XXXXX
2,000
3,000
200
5,000
3,000/5,000/10,000
สูงสุด 20,200
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คณะกรรมการวิจัยฯ ให้ใช้เกณฑ์ในการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย (รอบพิเศษ) ดังต่อไปนี้
โครงการวิจัย (รอบพิเศษ )สามารถกาหนดแยกตามหมวด ดังนี้
 1. หมวดค่าตอบแทน
1.1 ค่าตอบแทนผู้ช่วยนักวิจัย 2 คน เป็นค่าตอบแทนการจ้างบุคคลที่มิใช่ผู้ร่วมทาการวิจัยในโครงการนั้นซึ่งอา
จะเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ จ้างเพื่อปฏิบัติงานประจาหรือบางเวลาใน
โครงการวิจัยได้โครงการละ ไม่เกิน 2 คน โดยมีระยะเวลาตามความจาเป็นและเหมาะสมกับภาระงานในสาขาวิชา
ของโครงการวิจัยนั้น (ไม่เกิน 4 เดือน) โดยผู้ช่วยนักวิจัยต้องมีคุณวุฒิหรือตาแหน่งทางวิชาการไม่สูงกว่านักวิจัยหลัก
หรือหัวหน้าโครงการวิจัย
คุณวุฒิ
อัตราจ้างรายเดือน ไม่เกิน
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือเทียบเท่า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
กรณีจา้ งเป็นรายวัน

7,500 บาท
7,000 บาท
6,500 บาท
6,000 บาท
ให้ใช้อัตรารายเดือนข้างต้นหารด้วย 30

 2. หมวดค่าวัสดุ
หมายถึง เงินที่จ่ายเพื่อซื้อสิ่งของที่โดยสภาพย่อมสิ้นเปลือง ซึ่งอาจแบ่งเป็นประเภทต่างๆ คือ วัสดุไฟฟ้า วัสดุ
ก่อสร้าง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัสดุการเกษตร วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุเครื่องแต่งกายเพื่อการวิจัย ฯลฯ
ทั้งนี้ การกาหนดรายการวัสดุให้เป็นไปตามลักษณะของโครงการวิจัยนั้นๆ
 3. หมวดค่าใช้สอย
3.1 ค่าจัดทาแบบสอบถาม ชุดละ 20 บาท
3.2 ค่าจ้างประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล เหมาจ่าย 3,000 บาท
3.2 ค่าจ้างพิมพ์งาน สาเนาเนื้อหา และเข้าเล่ม เหมาจ่าย 5,000 บาท
3.3 ค่าถอดเทปและพิมพ์เนื้อหา (กรณีมีการสัมภาษณ์)ชั่วโมงละ 300 บาท
3.4 ค่าพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (เฉพาะกรณีงานวิจัยทั่วไปที่มีการสร้าง 5,000 บาท
หรือพัฒนาเครื่องมือฯ ขึ้นใหม่) เหมาจ่าย
3.5 ค่าดาเนินการจัดการสนทนากลุ่ม (กาหนดขนาดไว้ที่ 6-10 คน)
 ระดับบุคคลทั่วไป ไม่เกิน 300 บาทต่อคน และรวมของค่าของที่ระลึก
 ระดับผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ชานาญการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 500 บาทต่อคน
และรวมของค่าของที่ระลึก
3.6 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ให้เหมาจ่าย 1,000 บาท ต่อโครงการ
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 4. หมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆ(ศสพ. เป็นผู้เบิกจ่ายแทนหัวหน้าโครงการ รวมสูงสุด 20,200 บาท)
4.1 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความวิจัย 2 ท่าน (เฉพาะกรณีที่ตีพิมพ์บทความในวารสาร
พัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต) 2,000 บาท
4.2 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย และตรวจเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์
(โครงการละ 3,000 บาท)
4.3 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทคัดย่อ ไทย-อังกฤษ 200 บาท
4.4 ค่าสมนาคุณโครงการวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์(จ่ายให้หัวหน้าโครงการ) 3,000 บาท
4.5 รางวัลในการเผยแพร่และนาเสนอผลงานวิจยั (จ่ายให้หัวหน้าโครงการ)
- กรณีตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารภายในประเทศที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
(TCI) กลุ่มที่ 2 จ่าย 3,000 บาท / กลุ่มที่ 1 จ่าย 5,000 บาท
- กรณีตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารภายนอกประเทศที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI ที่มีค่าดัชนีผลกระทบ
(Impact Factor) 0.125-0.5 จ่าย 5,000 บาท / 0.51 ขึ้นไป จ่าย 10,000 บาท
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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.RS1-11รอบพิเศษ)
ที่ ศสพ. ตึก1 ชัน้ 6 ห้อง 602 C อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

