
 
RS9-1 ประเภทงานวจิยัท่ี 1-5 

เกณฑก์ารยืน่ขอ้เสนองบประมาณทุนวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน 

รายการ ราคา (บาท) 

1. หมวดค่าตอบแทน (เลือกเพียง 1 ขอ้) 

 ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาโครงการ 1 คน (บุคคลภายในมหาวิทยาลยั) 

      ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาโครงการ 1 คน (บุคคลภายนอกมหาวิทยาลยั) 

 

1,000 

2,000 

2. หมวดค่าวสัดุ (เลือก 1 ประเภท) 

 วสัดุตามลกัษณะของโครงการวิจยั *เฉพาะกรณีงานวิจยัทัว่ไปท่ีมีค่าวสัดุ  

 e-Learning *เฉพาะงานวจิยัส่ือ e-Learning  

 ค่าเขียน Script and Storyboard (จ่ายใหห้วัหนา้โครงการ) 

 ค่า Courseware 3–6 ชัว่โมง (จ่ายใหผู้ผ้ลิตส่ือ) ชัว่โมงละ 

(สงูสุดไมเ่กิน 30,000 บาท)  

 e-Book *เฉพาะงานวิจยัส่ือ e-Book 

 ค่าเขียน Script and Storyboard (จ่ายใหห้วัหนา้โครงการ) 

 ค่าผลิต e-Book (จ่ายใหผู้ผ้ลิต level1/ level2/ level3) หนา้ละ 

(สงูสุดไมเ่กิน 30,000 บาท)  

 

โปรดระบุ 

  

5,000 

1,500/5,000 

 

 

 

5,000 

100/ 250/ 350 

3. หมวดค่าใชส้อย 

3.1 ค่าจดัท าแบบสอบถามและวิเคราะหข์อ้มลู ชุดละ 

3.2 ค่าจา้งพิมพง์าน ส าเนาเน้ือหา และเขา้เล่ม เหมาจ่าย 

3.3 ค่าถอดเทปและพิมพเ์น้ือหา (กรณีมีการสมัภาษณ)์ ชัว่โมงละ 

3.4 ค่าพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั (เฉพาะกรณีงานวิจยัทัว่ไปท่ีมีการสรา้ง  

      หรือพฒันาเคร่ืองมือฯ ขึ้ นใหม่) เหมาจ่าย 

3.5 ค่าใชจ้่ายเบ็ดเตล็ด เหมาจ่าย 

 

20 

5,000 

300 

5,000 

 

1,000 

      รวมเป็นเงินที่หวัหนา้โครงการไดร้บั XXXXX 

4. อื่นๆ(จา่ยในนาม ศรร.รวมเป็นเงินทั้งสิ้ น 16,200 บาท) 

4.1 ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความวิจยั 2 ท่าน (เฉพาะกรณีท่ี 

      ตีพิมพบ์ทความในวารสารพฒันาการเรียนการสอน มหาวิทยาลยัรงัสิต) 

4.2 ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิตรวจประเมินขอ้เสนอโครงการวิจยั 

4.3 ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิตรวจประเมินบทคดัย่อ ไทย-องักฤษ 

4.4 ค่าสมนาคุณโครงการวิจยัท่ีเสร็จสมบรูณ(์จ่ายใหห้วัหนา้โครงการ) 

4.5 ค่าใชจ้่ายในการเผยแพร่และน าเสนอผลงานวิจยั(จ่ายใหห้วัหนา้โครงการ) 

 

2,000 

 

1,000 

200 

3,000 

3,000/5,000/10,000 

      รวมเป็นเงินทั้งสิ้ น 16,200 
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คณะกรรมการวิจยัฯ ใหใ้ชเ้กณฑใ์นการยืน่ขอ้เสนอโครงการวิจยั ดงัต่อไปน้ี 

 

15.1 โครงการวิจยัทัว่ไป สามารถก าหนดแยกตามหมวด ดงัน้ี 

 1. หมวดค่าตอบแทน 

1.1 ค่าตอบแทนผูเ้ช่ียวชาญท่ีปรึกษาโครงการ*(เลือกเพียง 1 ท่าน) 

o ค่าตอบแทนผูเ้ช่ียวชาญภายในมหาวิทยาลยั 1,000 บาท 

o ค่าตอบแทนผูเ้ช่ียวชาญภายนอกมหาวิทยาลยั 2,000 บาท 

*คณุสมบตัิผ ูเ้ช่ียวชาญ: มีความรอบรูห้รือความถนัดในศาสตรท่ี์ผูว้จิยัตอ้งการศึกษา สามารถใหค้ าแนะน า

ปรกึษา ตรวจสอบคณุภาพโดยรวมของรปูเลม่งานวจิยัและบทความวจิยัท่ีจะลงตีพิมพเ์ผยแพรไ่ด ้

 2. หมวดค่าวสัดุ 

 หมายถึง เงินท่ีจ่ายเพ่ือซ้ือส่ิงของท่ีโดยสภาพย่อมส้ินเปลือง ซ่ึงอาจแบ่งเป็นประเภทต่างๆ 

คือ วัสดุไฟฟ้า วัสดุก่อสรา้ง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัสดุการเกษตร วัสดุโฆษณาและ

เผยแพร่ วสัดุเคร่ืองแต่งกายเพ่ือการวิจยั ฯลฯ ทั้งน้ี การก าหนดรายการวสัดุใหเ้ป็นไปตามลกัษณะ

ของโครงการวิจยัน้ันๆ 

 3. หมวดค่าใชส้อย 

3.1 ค่าจดัท าแบบสอบถามและการวิเคราะหข์อ้มลูทางสถิติ ชุดละ 20 บาท 

3.2 ค่าจา้งพิมพง์าน ส าเนาเน้ือหา และเขา้เล่ม ใหเ้หมาจ่าย 5,000 บาท  

3.3 ค่าถอดเทป และจดัพิมพเ์น้ือหา (กรณีมีการสมัภาษณ)์  ชัว่โมงละ 300 บาท  

3.4 ค่าพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ในกรณีท่ีผูว้ิจยัตอ้งด าเนินการสรา้งหรือพฒันา

เคร่ืองมือท่ีใชข้ึ้ นมาใหม ่ใหเ้หมาจ่าย 5,000 บาท 

3.5 ค่าใชจ้่ายเบ็ดเตล็ด ใหเ้หมาจ่าย 1,000 บาท ต่อโครงการ 

 4. หมวดค่าใชจ้า่ยอื่นๆ(ศรร. เป็นผูเ้บิกจ่ายแทนหวัหนา้โครงการ รวมสงูสุด 16,200 บาท) 

4.1 ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความวิจัย 2 ท่าน (เฉพาะกรณีท่ีตีพิมพ์

บทความในวารสารพฒันาการเรียนการสอน มหาวิทยาลยัรงัสิต) 2,000 บาท 

4.2  ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิตรวจประเมินขอ้เสนอโครงการวิจยั 1,000  บาท 

4.3 ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิตรวจประเมินบทคดัย่อ ไทย-องักฤษ 200 บาท 

4.4 ค่าสมนาคุณโครงการวิจยัท่ีเสร็จสมบรูณ(์จ่ายใหห้วัหนา้โครงการ) 3,000 บาท 

4.5 รางวลัในการเผยแพร่และน าเสนอผลงานวิจยั(จ่ายใหห้วัหนา้โครงการ) 

-  กรณีตีพิมพเ์ผยแพร่ลงในวารสารภายในประเทศท่ีอยู่ในฐานข้อมลูของศูนยด์ชันีการ

อา้งอิงวารสารไทย(TCI) กลุ่มท่ี 2 จ่าย 3,000 บาท / กลุ่มท่ี 1 จ่าย 5,000 บาท 

 -  กรณีตีพิมพเ์ผยแพร่ลงในวารสารภายนอกประเทศท่ีปรากฏในฐานขอ้มลูสากล ISI ท่ี

มีค่าดชันีผลกระทบ(Impact Factor) 0.125-0.5 จ่าย 5,000 บาท / 0.51 ขึ้ นไป 

จ่าย 10,000 บาท 

หมายเหต ุ ไม่มีงบประมาณค่าใชจ้่ายดงัต่อไปน้ี 

  1. ค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง    

2. ค่าตอบแทนผูช่้วยวิจยั 
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15.2 โครงการวิจยัสื่อการสอน E-Learning  สามารถก าหนดแยกตามหมวด ดงัน้ี 

 1. หมวดค่าตอบแทน 

1.1 ค่าตอบแทนผูเ้ช่ียวชาญท่ีปรึกษาโครงการ*(เลือกเพียง 1 ท่าน) 

o ค่าตอบแทนผูเ้ช่ียวชาญภายในมหาวิทยาลยั 1,000 บาท 

o ค่าตอบแทนผูเ้ช่ียวชาญภายนอกมหาวิทยาลยั 2,000 บาท 

*คณุสมบตัิผ ูเ้ช่ียวชาญ: มีความรอบรูห้รอืความถนัดในศาสตรท่ี์ผูว้จิยัตอ้งการศึกษาสามารถใหค้ าแนะน า

ปรกึษาตรวจสอบคณุภาพโดยรวมของรปูเลม่งานวจิยัและบทความวจิยัท่ีจะลงตีพิมพเ์ผยแพรไ่ด ้

 2. หมวดค่าวสัดุ 

2.1 ค่าจดัท า Script & Storyboard (จ่ายใหห้วัหนา้โครงการ)ใหเ้หมาจ่าย 5,000บาท  

2.2 ค่าจดัท า Courseware ส าหรบัเน้ือหาการเรียนรูต้ั้งแต่ 3-6 ชัว่โมง (จ่ายใหผู้ผ้ลิต) 

o ผลิต Courseware โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Presenter, Adobe Captivate, Camtasia 

Studio หรือโปรแกรมอ่ืนๆ ท่ีเทียบเท่า ชัว่โมงละ 1,500 บาท 

o ผลิต Courseware โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Flash, Adobe Autoware, Adobe Dream 

weaver, Toolbook หรือโปรแกรมอ่ืนๆ ท่ีเทียบเท่า ชัว่โมงละ 5,000 บาท  

จา่ยสงูสดุไม่เกิน 30,000 บาท 

 3. หมวดค่าใชส้อย 

3.1 ค่าจดัท าแบบสอบถามและการวิเคราะหข์อ้มลูทางสถิติ ชุดละ 20 บาท 

3.2 ค่าจา้งพิมพง์าน ส าเนาเน้ือหา และเขา้เล่ม ใหเ้หมาจ่าย 5,000 บาท  

3.3 ค่าถอดเทป และจดัพิมพเ์น้ือหา (กรณีมีการสมัภาษณ)์ ชัว่โมงละ 300 บาท  

3.4 ค่าใชจ้่ายเบ็ดเตล็ด ใหเ้หมาจ่าย 1,000 บาท ต่อโครงการ 

 4. หมวดค่าใชจ้า่ยอื่นๆ (ศรร. เป็นผูเ้บิกจ่ายแทนหวัหนา้โครงการ รวมสูงสุด 16,200 บาท) 

4.1 ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความวิจัย 2 ท่าน (เฉพาะกรณีท่ีตีพิมพ์

บทความในวารสารพฒันาการเรียนการสอน มหาวิทยาลยัรงัสิต) 2,000 บาท 

4.2  ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิตรวจประเมินขอ้เสนอโครงการวิจยั 1,000  บาท 

4.3 ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิตรวจประเมินบทคดัย่อ ไทย-องักฤษ 200 บาท 

4.4 ค่าสมนาคุณโครงการวิจยัท่ีเสร็จสมบรูณ(์จ่ายใหห้วัหนา้โครงการ) 3,000 บาท 

4.5 รางวลัในการเผยแพร่และน าเสนอผลงานวิจยั(จ่ายใหห้วัหนา้โครงการ) 

-  กรณีตีพิมพเ์ผยแพร่ลงในวารสารภายในประเทศท่ีอยู่ในฐานขอ้มลูของศูนยด์ชันีการ

อา้งอิงวารสารไทย(TCI) กลุ่มท่ี 2 จ่าย 3,000 บาท / กลุ่มท่ี 1 จ่าย 5,000 บาท 

 -  กรณีตีพิมพเ์ผยแพร่ลงในวารสารภายนอกประเทศท่ีปรากฏในฐานขอ้มลูสากล ISI ท่ี

มีค่าดชันีผลกระทบ (Impact Factor) 0.125-0.5 จ่าย 5,000 บาท / 0.51 ขึ้ นไป 

จ่าย 10,000 บาท 

 

หมายเหต ุ ไม่มีงบประมาณค่าใชจ้่ายดงัต่อไปน้ี 

  1. ค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง   

2. ค่าตอบแทนผูช่้วยวิจยั 
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15.3 โครงการวิจยัสื่อการสอน E-Book สามารถก าหนดแยกตามหมวด ดงัน้ี 

 1. หมวดค่าตอบแทน 

1.1 ค่าตอบแทนผูเ้ช่ียวชาญท่ีปรึกษาโครงการ*(เลือกเพียง 1 ท่าน) 

o ค่าตอบแทนผูเ้ช่ียวชาญภายในมหาวิทยาลยั 1,000 บาท 

o ค่าตอบแทนผูเ้ช่ียวชาญภายนอกมหาวิทยาลยั 2,000 บาท 

*คณุสมบตัิผ ูเ้ช่ียวชาญ: มีความรอบรูห้รอืความถนัดในศาสตรท่ี์ผูว้จิยัตอ้งการศึกษาสามารถใหค้ าแนะน า

ปรกึษา ตรวจสอบคณุภาพโดยรวมของรปูเลม่งานวจิยัและบทความวจิยัท่ีจะลงตีพิมพเ์ผยแพรไ่ด ้

 

 2. หมวดค่าวสัดุ 

2.1 ค่าจดัท า Script & Storyboard (จ่ายใหห้วัหนา้โครงการ)ใหเ้หมาจ่าย 5,000 บาท  

2.2 ค่าท า e-Book (อักษรขนาด 16 พอยต์) ส าหรับเน้ือหาตั้งแต่ 50 – 150 หน้า     

(จ่ายใหผู้ผ้ลิต) 

- Level 1 Basic:  ภาพน่ิง และ เน้ือหาค่าผลิตคิดจ านวนหนา้ตามจริง หนา้ละ 100 บาท 

 - Level 2 Progress: (มี Level 1 + ภาพเคล่ือนไหว VDO clip) ค่าผลิตคิดจ านวนหน้า   

ตามจริง หนา้ละ 250 บาท 

 - Level 3 Interactive: (มี Level 2 + ปุ่มปฏิบติัการ ปฏิสมัพนัธโ์ตต้อบ)คิดจ านวนหน้า

ตามจริง หนา้ละ 350 บาท 

*กรณีท าเป็นการต์นู e-Book จ่ายค่าวาดการต์นูหน้าละ 200 บาท ขนาดกระดาษ A4 คิดจ  านวนหน้า

ตามจรงิ แตจ่า่ยสงูสดุไม่เกิน 30,000 บาท 

 

 3. หมวดค่าใชส้อย 

3.1 ค่าจดัท าแบบสอบถามและการวิเคราะหข์อ้มลูทางสถิติ ชุดละ 20 บาท 

3.2 ค่าจา้งพิมพง์าน ส าเนาเน้ือหา และเขา้เล่ม ใหเ้หมาจ่าย 5,000 บาท  

3.3 ค่าถอดเทป และจดัพิมพเ์น้ือหา (กรณีมีการสมัภาษณ)์  ชัว่โมงละ 300 บาท  

3.4 ค่าใชจ้่ายเบ็ดเตล็ด ใหเ้หมาจ่าย 1,000 บาท ต่อโครงการ 

 

 4. หมวดค่าใชจ้า่ยอื่นๆ(ศรร. เป็นผูเ้บิกจา่ยแทนหวัหน้าโครงการ รวมสงูสุด 16,200 บาท) 

4.1 ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความวิจัย 2 ท่าน (เฉพาะกรณีท่ีตีพิมพ์

บทความในวารสารพฒันาการเรียนการสอน มหาวิทยาลยัรงัสิต) 2,000 บาท 

4.2  ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิตรวจประเมินขอ้เสนอโครงการวิจยั 1,000  บาท 

4.3 ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิตรวจประเมินบทคดัย่อ ไทย-องักฤษ 200 บาท 

4.4 ค่าสมนาคุณโครงการวิจยัท่ีเสร็จสมบรูณ(์จ่ายใหห้วัหนา้โครงการ) 3,000 บาท 

4.5 รางวลัในการเผยแพร่และน าเสนอผลงานวิจยั(จ่ายใหห้วัหนา้โครงการ) 

-  กรณีตีพิมพเ์ผยแพร่ลงในวารสารภายในประเทศท่ีอยู่ในฐานขอ้มลูของศูนยด์ชันีการ

อา้งอิงวารสารไทย(TCI) กลุ่มท่ี 2 จ่าย 3,000 บาท / กลุ่มท่ี 1 จ่าย 5,000 บาท 
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 -  กรณีตีพิมพเ์ผยแพร่ลงในวารสารภายนอกประเทศท่ีปรากฏในฐานขอ้มลูสากล ISI ท่ี

มีค่าดชันีผลกระทบ (Impact Factor) 0.125-0.5 จ่าย 5,000 บาท / 0.51 ขึ้ นไป 

จ่าย 10,000 บาท 

 

หมายเหต ุ ไม่มีงบประมาณค่าใชจ้่ายดงัต่อไปน้ี 

  1. ค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง   

2. ค่าตอบแทนผูช่้วยวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


