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
3.3 ค่าจ้างพิมพ์งาน สาเนาเนื้อหา และเข้าเล่ม เหมาจ่าย
3.4 ค่าถอดเทปและพิมพ์เนื้อหา (กรณีมีการสัมภาษณ์)ชั่วโมงละ
3.5 ค่าพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (เฉพาะกรณีงานวิจัยทั่วไปทีม่ ีการสร้าง
หรือพัฒนาเครื่องมือฯ ขึ้นใหม่) เหมาจ่าย
3.6 ค่าดาเนินการจัดการสนทนากลุ่ม (กาหนดขนาดไว้ที่ 6-10 คน)
3.7 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เหมาจ่าย
รวมเป็นเงินที่หัวหน้าโครงการได้รับ
4. อื่นๆ(จ่ายในนาม ศสพ.)
4.1 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความวิจัย 2 ท่าน (เฉพาะกรณีที่
ตีพิมพ์บทความในวารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต)
4.2 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินข้อเสนอโครงการวิจยั และตรวจเล่มวิจัยสมบูรณ์
4.3 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทคัดย่อ ไทย-อังกฤษ
4.4 ค่าสมนาคุณโครงการวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์ (จ่ายให้หวั หน้าโครงการ กรณีงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์

โปรดระบุ

20
3,000
5,000
300
5,000
300/500
1,000
XXXXX
2,000
3,000
200
5,000

ภายใน 1 ปี)

4.5 ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่และนาเสนอผลงานวิจัย (จ่ายให้หัวหน้าโครงการ)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

3,000/5,000/10,000
สูงสุด 20,200

คณะกรรมการวิจัยฯ ให้ใช้เกณฑ์ในการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย (รอบพิเศษ) ดังต่อไปนี้
โครงการวิจัย (รอบพิเศษ )สามารถกาหนดแยกตามหมวด ดังนี้
 1. หมวดค่าตอบแทน
1.1 ค่าตอบแทนผู้ช่วยนักวิจัย 2 คน เป็นค่าตอบแทนการจ้างบุคคลที่มิใช่ผู้ร่วมทาการวิจัยในโครงการนั้นซึ่งอาจะ
เป็ น บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ บุ ค คลภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ก็ ไ ด้ จ้ า งเพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านประจ าหรื อ บางเวลาใน
โครงการวิจัยได้โครงการละ ไม่เกิน 2 คน โดยมีระยะเวลาตามความจาเป็นและเหมาะสมกับภาระงานในสาขาวิชาของ
โครงการวิจัยนั้น (ไม่เกิน 4 เดือน) โดยผู้ช่วยนักวิจัยต้องมีคุณวุฒิหรือตาแหน่งทางวิชาการไม่สูงกว่านักวิจัยหลักหรือ
หัวหน้าโครงการวิจัย
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
3.3 ค่าจ้างพิมพ์งาน สาเนาเนื้อหา และเข้าเล่ม เหมาจ่าย 5,000 บาท
3.4 ค่าถอดเทปและพิมพ์เนื้อหา (กรณีมีการสัมภาษณ์)ชั่วโมงละ 300 บาท
3.5 ค่าพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (เฉพาะกรณีงานวิจัยทั่วไปที่มีการสร้าง 5,000 บาท
หรือพัฒนาเครื่องมือฯ ขึ้นใหม่) เหมาจ่าย
3.6 ค่าดาเนินการจัดการสนทนากลุ่ม (กาหนดขนาดไว้ที่ 6-10 คน)
 ระดับบุคคลทั่วไป ไม่เกิน 300 บาทต่อคน และรวมของค่าของที่ระลึก
 ระดับผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ชานาญการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 500 บาทต่อคน
และรวมของค่าของที่ระลึก
3.7 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ให้เหมาจ่าย 1,000 บาท ต่อโครงการ

 4. หมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆ(ศสพ. เป็นผู้เบิกจ่ายแทนหัวหน้าโครงการ รวมสูงสุด 20,200 บาท)
4.1 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความวิจัย 2 ท่าน (เฉพาะกรณีที่ตีพิมพ์บทความในวารสารพัฒนาการ
เรียนการสอน 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

