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คํานํา.......... 
 

  สถาบันวิจัยและพัฒนา มีนโยบายสงเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคําแหงใหมีการ
ดําเนินงานวิจัยเพ่ิมมากขึ้น จึงเห็นความสําคัญในการจัดทําแนวปฏิบัติเพ่ือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและได
จัดทําคูมือ รวม 3 เลม ประกอบดวยคูมือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดิน คูมือการขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย และสําหรับเลมน้ีเปนคูมือการขอรับทุนอุดหนุนการ
วิจัยจากงบประมาณรายจายจากรายไดของมหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยจัดทําขึ้นเพ่ือเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานวิจัยภายใตระเบียบหลักเกณฑและขอบังคับที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะจะเนนใหทราบขั้นตอนการขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย ซ่ึงทานจะทราบรายละเอียดในขั้นตอนตาง ๆ ที่จะตองดําเนินการตั้งแตเร่ิมยื่นแบบเสนอ
โครงการวิจัยจนถึงขั้นตอนสุดทาย คือการพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิจัย รวมทั้งขอมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับเอกสารที่ใชประกอบการยืมเงินและเบิกเงินยืมทดรองจาย ตลอดจนแบบ วจ. ตาง ๆ ที่ตองใชในการ
จัดทําแบบเสนอโครงการวิจัย 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ซ่ึงเปนหนวยงานกลางที่รับผิดชอบดานการสงเสริมและสนับสนุนให
บุคลากรของมหาวิทยาลัยดําเนินการวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ และทราบขั้นตอนที่มีความชัดเจนในการขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือเลมน้ีจะเปนประโยชนสําหรับผูสนใจเพื่อนําไปเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานตอไป 

 
      รองศาสตราจารย ดร. มณี อัชวรานนท 
             ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

                                      มิถุนายน  2550 
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สารบัญ 
 
 หนา 
  

  ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจายจากรายไดของมหาวิทยาลยั 
      รามคําแหง 
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  ขั้นตอนการยืมเงินและเบิกเงินยืมทดรองจายเพื่อดําเนินการวิจัย 7 
  แบบเสนอโครงการวิจัย (วจ.1) 9 
  สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย (วจ.2) 12 
  แบบรายงานความกาวหนาของการวิจัย (วจ.3) 15 
  แบบการจัดพิมพรายงานการวิจัย (วจ.4) 16 
  แบบการเขียนบทคัดยอ (วจ.5) 20 
  แบบสงรายงานการวิจัย (วจ.6) 21 
  แบบรายงานการเขียนบทความเพื่อตีพิมพในวารสารวิจัย (วจ.7) 22 
  แบบคํารองขอขยายเวลาการวิจัย (วจ.8) 23 
  แบบประเมินรายงานการวิจัยเพ่ือพิมพเผยแพร (วจ.9) 24 
  แบบขอรบัเงินสมนาคณุการวิจัย (วจ.10) 25 
  แบบคํารองขอยุติการวจัิย (วจ.11) 26 
  แบบขอรบัรางวัลการวจัิย (วจ.12) 27 
  แบบประเมินผลการวิจัยเพ่ือรับรางวลั (วจ.13) 28 
  แบบรายงานสรุปผลงานวิจัยเพ่ือนําเสนอในงานประชุมวิชาการประจําป (วจ.14) 30 
  แบบรายงานแสดงคาใชจายเงินอุดหนุนการวิจัย (วจ.15) 31 
  หนังสือรับรองการเปนที่ปรึกษาโครงการวิจัย 32 

ภาคผนวก 33 
  หลักเกณฑและแนวปฏิบัตใินการขอรับเงินอุดหนุนการวิจัย 34 
  ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการวิจัย พ.ศ. 2549 36 
  สรุปการเสนอของบประมาณตามขอบังคับป 2549 38 
  สัญญาการยืมเงิน 39 
  แบบขออนุมัติยืมเงินทดรองจาย 40 
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ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณ 
รายจายจากรายไดของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

ขั้นตอนที ่  แนวปฏิบัต ิ

1.    การสงแบบเสนอโครงการวิจัยเพือ่ 
       ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ตามแบบ  
       วจ. 1 

สงครั้งที่  1  จํานวน  3  ฉบับ  พรอมหนังสือนําเพื่อตรวจสอบ
รูปแบบตามทีส่ถาบันวิจัยและพัฒนากําหนด (จะไดรับการติดตอ
กลับภายใน 1 สัปดาห หลังจากทางสถาบันฯ ไดรับแบบเสนอ
โครงการฯ) 
สงครั้งที่  2   หากไมมีการแกไขใหสงเพ่ิมเติมเทากับจํานวน
คณะกรรมการ (สายสังคมฯ 20 ฉบบั สายวิทยฯ 22 ฉบับ) ทั้งน้ี
เพ่ือไมใหเกิดการสูญเปลาในการจัดทําเอกสารหากมีการแกไข 
แตถามีการแกไขก็เริ่มขั้นตอนสงครั้งที่ 1 

2.    คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยฯ  
       พิจารณาแบบเสนอโครงการวิจัย 

ผูวิจัยเตรียมพรอมเพ่ือการซักถามจากคณะกรรมการฯ  
ในวันทีค่ณะกรรมการฯ พิจารณาแบบเสนอโครงการวิจัยของ
ผูวิจัย ซ่ึงจะไดรับการติดตอนัดหมายอีกครั้ง โครงการวิจัยที่ผาน
การพิจารณาจากคณะกรรมการฯ แลวสถาบันวิจัยและพัฒนา
จะแจงใหผูวิจัยทราบ กรณีมีการแกไขในรายละเอียดแบบเสนอ
โครงการวิจัย ผูวิจัยจะตองแกไขตามที่ไดรับแจงแลวสงแบบ
เสนอโครงการวิจัยฉบบัแกไข จํานวน 2 ฉบับ พรอมหนังสือนํา  

3.    การขออนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย และ   
       ทําสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนาจะดําเนินการขออนุมัติโครงการวิจัยเพ่ือ
ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยกบัมหาวิทยาลยั เม่ือไดรับอนุมัติแลว
จะแจงไปยังผูวิจัยใหไปดําเนินการทําสัญญารับเงินอุดหนุนการ
วิจัย (วจ.2) ทีง่านวินัยและนิติการ สํานักงานอธิการบดี ภายใน  
15 วัน นับจากวันอนุมัติโครงการวิจัย 

4.    การยืมเงินทดรองจายเพื่อการวิจยังวด 
       ที่ 1 

ผูวิจัยขออนุมัติเงินยืมทดรองจายที่กองคลัง งวดที่ 1 โดยทําเรื่อง
ผานสถาบันวิจัยและพัฒนาในวงเงินครึ่งหน่ึงของเงินทุนที่ไดรับอนุมัติ 

5.    การรายงานความกาวหนาและเบกิเงิน  
        งวดที่1 พรอมยืมเงินทดรองจายงวดที่ 2 

ผูวิจัยจะตองรายงานความกาวหนาของการวิจัย (วจ.3) เม่ือได
ดําเนินการวิจัยผานไปแลวครึ่งหน่ึงของระยะเวลาการทําวิจัย 
และเบิกเงินยมืทดรองจายงวดที่ 1 พรอม ยืมเงินทดรองจายงวด
ที่ 2 (ดูหลักฐานที่ใชแนบทาย) 

6.    การขอขยายเวลาการวิจัย กรณีการดําเนินงานวิจัยไมแลวเสร็จตามระยะเวลาทีก่ําหนดใน
สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย ผูวิจัยสามารถขยายเวลาการวิจัย
ออกไปได 2 ครั้ง ๆ ละ 6 เดือน รวมแลวไมเกิน 1 ป (วจ.8) 
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7.    การสงรายงานการวจิัยเพื่อใหผูทรง     
       คุณวุฒิประเมินผลงานการวิจัย 

ผูวิจัยจะตองสงรายงานการวิจัย จํานวน 3 เลม พรอมแบบสง
รายงานการวิจัย (วจ.6)  ใหสถาบันวิจัยและพัฒนาเพือ่สถาบันฯ
ดําเนินการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัย หากมีขอ
แกไขผูวิจัยจะตองดําเนินการตามขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
และสงรายงานการวิจัยฉบบัที่แกไข 1 เลม มายังสถาบันฯ อีก
ครั้งเพ่ือตรวจสอบการแกไขตามขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
กรณีผูวิจัยไมแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิถือวา
งานวิจัยน้ันยังไมเสร็จสมบูรณ  ยกเวนมีเหตุผลที่สามารถอธิบาย
ถึงงานวิจัยดังกลาวทีไ่มตองการแกไข 

8.    การสงรายงานการวจิัยฉบับสมบรูณ จัดทํารูปเลมรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณตามรูปแบบที่
สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนด จํานวน 20 เลม พรอมฉบับยอ
และแผน CD 1 แผน เพ่ือการเผยแพรรายงานการวิจัยไปยัง 
คณะ / สํานัก / สถาบันตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และ
หนวยงานภายนอก 

9.    การเผยแพรผลงานวจิัยในวารสารวิจัย การเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิจัยจะตองสงสรุปยอ
ผลงานวิจัยตามรูปแบบที่สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนด (วจ.7) 
พรอมแผน CD 1 แผน เพ่ือนําสงคณะกรรมการวารสารวิจัย 

10.   การเบิกเงินยืมทดรองจาย งวดที่ 2 ผูวิจัยนําหลักฐานการเบิกเงินยืมทดรองจาย งวดที่ 2 ผาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือสงดําเนินการที่กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลยัรามคําแหงตอไป (ดูหลักฐานที่ใชแนบ
ทาย) 

11.   การขอรับเงินสมนาคุณ เม่ือผลงานการวิจัยไดตีพิมพในวารสารวจัิยแลว สถาบนัวิจัยและ
พัฒนาจะดําเนินการขออนุมัติเงินสมนาคุณใหกับผูวิจัยโดย
จะแจงใหผูวิจัยกรอกแบบขอรับเงินสมนาคุณการวิจัย  (วจ.10) 

 
   

 

 
 
 
 
 

 

เพื่อความรวดเร็วในการติดตอและประสานงาน ขอความกรุณาผูวิจัยแจงหมายเลขโทรศัพท 
ที่ติดตอไดสะดวกไวดวย 
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ขั้นตอนการยืมเงินและเบิกเงินยมืทดรองจายเพื่อดําเนนิการวิจัย 
 
การยืมเงินทดรองจายเพือ่ดําเนินการวิจัย งวดที่ 1 หลักฐานในการยืมเงิน    

1. บันทึกขอความ ขออนุมัติยืมเงินทดรองจายเพื่อดําเนินการวิจัยงวดที ่1 
2. หนังสืออนุมัติโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัย (สําเนา) 
3. หนังสือสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย (วจ.2) 1 ชุด (สําเนา)  
4. หนังสือสัญญาการยืมเงิน 2 ฉบับ และแบบขออนุมัติยืมเงินทดรองจาย 2 ฉบับ 
5. แบบเสนอโครงการวิจัย (วจ.1) 1 ชุด 

 
การเบิกเงินงวดที่ 1  หลักฐานเปนฉบับจริงทั้งหมด 

1. บันทึกขอความ ขออนุมัติเบิกเงินยืมทดรองจายงวดที่ 1 
2. หนังสืออนุมัติโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัย  
3. หนังสือสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย (วจ.2) 1 ชุด 
4. หนังสือสัญญาการยืมเงิน 1 ฉบับ  
5. แบบรายงานแสดงคาใชจายเงินอุดหนุนการวิจัย (วจ.15) 
6. แบบเสนอโครงการวิจัย (วจ.1) 1 ชุด 
7. แบบรายงานความกาวหนาของการวิจัย (วจ.3) 

 
การยืมเงินทดรองจายเพือ่ดําเนินการวิจัย งวดที่ 2  หลักฐานในการยืมเงิน 

1. บันทึกขอความ ขออนุมัติยืมเงินทดรองจายเพื่อดําเนินการวิจัยงวดที ่2 
2. หนังสืออนุมัติโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัย (สําเนา)  
3. หนังสือสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย (วจ.2) 1 ชุด (สําเนา)  
4. หนังสือสัญญาการยืมเงิน 2 ฉบับ และแบบขออนุมัติยืมเงินทดรองจาย 2 ฉบับ 
5. แบบเสนอโครงการวิจัย (วจ.1) 1 ชุด 

 
การเบิกเงินงวดที่ 2  หลักฐานเปนสําเนาทั้งหมด ใหเซ็นชื่อรับรองสําเนาทุกฉบบั 

1. บันทึกขอความ ขออนุมัติเบิกเงินยืมทดรองจายงวดที่ 2 
2. หนังสืออนุมัติโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัย  (สําเนา)   
3. หนังสือสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย (วจ.2) 1 ชดุ (สําเนา) 
4. หนังสือสัญญาการยืมเงิน 1 ฉบับ 
5. แบบรายงานแสดงคาใชจายเงินอุดหนุนการวิจัย (วจ.15)  
6. แบบเสนอโครงการวิจัย (วจ.1) 1 ชุด 
7. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 1 เลม 
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ในกรณีผูวิจยัเบิกเงินคาวิจัยงวดเดียวเมื่องานวิจยัเสร็จสมบูรณ 
มีเอกสารดังน้ี (ฉบับจริง) 

1. บันทึกขอความ ขออนุมัติเบิกเงินวิจัย  
2. หนังสืออนุมัติโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัย 
3. หนังสือสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย (วจ.2)  1 ชุด 
4. แบบรายงานแสดงคาใชจายเงินอุดหนุนการวิจัย  (วจ.15) 
5. แบบเสนอโครงการวิจัย (วจ.1) 1 ชุด 
6. หนังสืออนุมัติขยายเวลาการวิจัย (กรณีขยายเวลา) 
7. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ  1 เลม 

 
เอกสารประกอบการขอขยายเวลาการวิจัย (2 ครัง้) 
   ครั้งที่ 1  

1. บันทึกขอความขออนุมัติขยายเวลาการวจัิย ครั้งที่ 1 
2. แบบคํารองขอขยายเวลาการวิจัย (วจ.8) 
3. แบบรายงานความกาวหนาของการวิจัย ครั้งที่ 1 (วจ.3) 
4. หนังสืออนุมัติโครงการวิจัย 
5. สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย (วจ. 2) 
6. แบบเสนอโครงการวิจัย 1 ชุด 

ครั้งที่ 2  
1. บันทึกขอความขออนุมัติขยายเวลาการวจัิย ครั้งที่ 2 
2. หนังสืออนุมัติขยายเวลาการวิจัย ครั้งที่ 1 
3. แบบคํารองขอขยายเวลาการวิจัย (วจ. 8) 
4. แบบรายงานความกาวหนาของการวิจัย ครั้งที่ 2  (วจ. 3) 
5. หนังสืออนุมัติโครงการวิจัย 
6. สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย (วจ. 2) 
7. แบบเสนอโครงการวิจัย 1 ชุด  
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แบบ วจ.1 

 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
แบบเสนอโครงการวิจัย   

 
1. ชื่อหัวขอวิจยั  (ภาษาไทย) ..................................................................................................................... 
     …………………………………………………………………………………………………...........................

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

2. ชื่อผูวิจัย/คณะผูวจิัย 

1.) หัวหนาโครงการ.............................................................................................................................. 
2.) ผูรวมวิจัยในโครงการ ...................................................................................................................... 

3. ประเภทการขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

1.) การวิจัยมหาวทิยาลัย ในวงเงิน............................บาท (.............................................................) 
2.) การวิจัยคณะ/สํานัก/สถาบัน ในวงเงิน............................บาท (.................................................) 

4. วัตถุประสงคการวิจัย ........................................................................................................................... 
       ............................................................................................................................................................. 
       ............................................................................................................................................................. 
       ............................................................................................................................................................. 
5. ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ ................................................................................................................... 
       ............................................................................................................................................................. 
       .............................................................................................................................................................         
       ............................................................................................................................................................. 
6. ระยะเวลาการวิจัย ................................................................................................................................ 
7. หนวยงานทีหั่วหนาโครงการสังกัด(คณะ/ สํานัก/ สถาบัน) ................................................................. 
8. วัน เดือน ป  ที่เสนอขออนุมัติโครงการ ............................................................................................... 
9. ชื่อที่ปรึกษาโครงการวิจัย .................................................................................................................... 
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วจ. 1.1 

 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
แบบเสนอโครงการวิจัย   

 
1.  บทนํา  (INTRODUCTION) 

1.1  ความเปนมาและสภาพปญหา(PROBLEM STATEMENT) 
1.2  วัตถุประสงค (OBJECTIVES) 
1.3  สมมติฐานการวิจัย (HYPOTHESES) 
1.4  ขอบเขตการวิจัย (SCOPE OF RESEARCH) 
1.5  นิยามศัพทเฉพาะ (DEFINITION OF TECHNICAL TERMS) 
1.6  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวจัิย (OUTPUTS AND BENEFIT) 

- องคความรูใหมที่คาดวาจะคนพบสามารถนําไปใชประโยชนในดานใด 
2.  วรรณกรรมที่เก่ียวของ (LITERATURE  REVIEW) 

2.1  แนวคิด  ทฤษฎี  และผลงานวิจัยที่เกีย่วของในการทําวิจัย 
2.2  กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 

3.  วิธีดําเนินการวิจัย (METHODOLOGY) 
3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.2  เครื่องมือที่ใชในการวจัิย/วิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
3.3  วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
3.4  วิธีวิเคราะหขอมูล 
3.5  สถิติที่ใชในการวิจัย 

4.  แผนการดําเนินงานวจิัย (จัดทําเปนตารางแผนงานรายเดือน) 
5.  งบประมาณ 

5.1  หมวดคาตอบแทน   5.2  หมวดคาจาง     5.3  หมวดคาใชสอย       5.4  หมวดคาวัสดุ 
6.   บรรณานุกรม (อางตามคูมือการทําดษุฎนิีพนธ วทิยานพินธ สารนพินธของบัณฑติวทิยาลัย มหาวิทยาลยัรามคําแหง) 
7.  ประวัตินักวิจัย (ชื่อ-สกุล/ ระดับการศึกษา/ ตําแหนง/ หนวยงานที่สังกัด/ เบอรโทรศัพท/ ผลงานทางวิชาการ) 
8.  ประวัติทีป่รึกษาโครงการวิจัย 
9.  หนังสือรับรองการเปนที่ปรึกษาโครงการของที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
10. กรอบในการจัดทําแบบสอบถาม  (กรณีที่ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการทําวิจัย)  
     ตัวอยาง กรอบการจัดทําแบบสอบถาม  ใชแบบสอบถาม 2 ชุด กับกลุมตวัอยาง 2 กลุม 
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ชุดที่ 1  สําหรับสอบถาม อาจารยของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
  มีจํานวน..........ตอน 
  แตละตอนตองการถามในเรื่องใด? (ตามตัวแปร) 

       ชุดที่ 2  สําหรับสอบถาม นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มีจํานวน..........ตอน 
แตละตอนตองการถามในเรื่องใด? (ตามตัวแปร) 

 
 
 

ลายมือชื่อผูวจัิย............................................................. 
                                                                                     (...........................................................) 
 

ลายมือชื่อที่ปรึกษาโครงการ.............................................................. 
                                                                                     (...........................................................) 
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แบบ วจ.2 

 
สัญญารับเงนิอุดหนุนการวิจัย 

เขียนที…่…………………….. 
วันที…่….เดือน………………….พ.ศ………. 

ผูใหสัญญาชื่อ……………………………………ชื่อสกุล……………………………………………..…… 
เกิดวันที่…………..เดือน………………….พ.ศ………อายุ……ป อยูบานเลขที่…………………………………. 
ตรอก/ซอย………………………….ถนน………………………..ตําบล(แขวง) ……………………………...…… 
อําเภอ(เขต)…………………………….จังหวัด…………………………………………………………………….. 
สังกัดคณะ/สํานัก………………………………………………………….……………….มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
กระทรวงศึกษาธิการ ไดรับอนุมัติใหทําการวิจัย  ดวยเงินอุดหนุนการวิจัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
วาดวยการวิจัย พ.ศ. 2547 จึงขอใหสัญญาไวแกมหาวิทยาลัยรามคําแหง โดย…………………………………... 
ตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง ซ่ึงตอไปจะเรียกวา “ผูรับสัญญา” ดังมีขอความตอไปน้ี 

ขอ 1 ผูใหสัญญาเปนผูไดรับเงินอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงประเภท………...….......... 
เพ่ือทําการวิจัย เรื่อง....................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................  
ในโครงการวิจัยประจําปงบประมาณ พ.ศ………………..…..........ซ่ึงคณะกรรมการของผูรับสัญญาไดพิจารณา
เห็นชอบแบบเสนอโครงการวิจัยแลว 

ขอ 2 ผูใหสัญญาไดทราบและเขาใจขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการวิจัย พ.ศ. 2547 ซ่ึงมี
อยูแลวในวันทําสัญญานี้โดยตลอด และยินยอมปฏิบัติตามขอบังคับดังกลาวโดยเครงครัด 

ขอ 3 ผูรับสัญญาตกลงจายเงินใหแกผูใหสัญญา จํานวนเงิน…………………….….……………….บาท 
(………………………………………………..….) โดยจายเปนสองงวด ๆ ละเทา ๆ กัน งวดที่หน่ึงจายเม่ือเร่ิม
ดําเนินการ งวดที่สองจายเม่ือไดรับรายงานความกาวหนาพรอมหลักฐานการใชเงินงวดที่หน่ึงซ่ึงจะตองใชไปแลว 
เกินกวาสามในสี่ของงวดที่หน่ึง 

ขอ 4 ผูใหสัญญารับรองวาจะทําการวิจัยตามหัวขอและแบบเสนอโครงการวิจัยที่กําหนดไวใหแลวเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนดไวในโครงการวิจัย (เริ่มตั้งแตวันที่….……เดือน…….……………พ.ศ…………….ถึง
วันที่……….เดือน…………………….พ.ศ………...) และจะสงรายงานผลการวิจัยเพ่ือใหผูทรงคุณวุฒิ 
พิจารณาความถูกตอง จํานวน 3 ชุด ตามที่คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยมหาวิทยาลัยรามคําแหงกําหนดไว 

ผูรับสัญญาอาจพิจารณาขยายเวลาทําการวิจัยตอไปอีกตามความจําเปน หากผูใหสัญญารองขอโดย
ขยายเวลาไดไมเกิน 2 ครั้ง แตรวมกันแลวไมเกิน 1 ป 

กรณีไดรับการขยายเวลาทําการวิจัยดังกลาว ผูใหสัญญายินยอมใหสัญญาฉบับน้ีมีผลใชบังคับตอไป 
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ในกรณีผูใหสัญญาประสงคจะลาออกจากราชการก็ดี โอนไปรับราชการที่อ่ืนก็ดี ไปทํางานตางประเทศ
ตามมติของคณะรัฐมนตรีก็ดี ไปศึกษาตอตางประเทศก็ดี   ผูใหสัญญาจะตองทําการวิจัยใหเสร็จสิ้นเสียกอน 
มิฉะนั้นแลวผูใหสัญญาตองคืนเงินอุดหนุนการวิจัย 

ขอ 5 ผูใหสัญญาจะรายงานผลความกาวหนาของการวิจัยใหผูรับสัญญาทราบทุกระยะ 6 เดือน นับแต
วันเริ่มตนของโครงการวิจัย หากเกิดอุปสรรคไมสามารถทําการวิจัยไดดวยประการใดก็ดีผูใหสัญญาจะรายงาน
ใหผูรับสัญญาทราบทันที และจะสงรายงานสรุปผลเม่ือสิ้นปของการไดรับเงินอุดหนุนการวิจัย แมวาการวิจัยน้ัน
จะยังไมเสร็จสมบูรณก็ตาม 

ขอ 6 กอนที่ผูใหสัญญาจะนําผลการวิจัยไปเผยแพรไมวาจะดวยวิธีใด  ผลงานวิจัยน้ันจะตองไดรับการ
ตรวจสอบรับรอง และจะตองไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยกอนดวย 

ขอ 7 เม่ือผูใหสัญญารายงานผลการวิจัยตามขอ 5 แลวหากคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย ตรวจพบวา 
ผลการวิจัยของผูใหสัญญาไมตรงตามแบบเสนอโครงการวิจัยที่เสนอไวน้ัน โดยไมมีเหตุผลสมควร ผูใหสัญญา
จะตองแกไขใหมจนกวาคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย  จะเห็นชอบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการสงเสริม
การวิจัยกําหนดให 

ขอ 8 หากผูใหสัญญามิไดทําการวิจัยใหแลวเสร็จสมบูรณ (เผยแพรลงในวารสารวิจัย มร.) ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไวในขอ 4   หรือผูใหสัญญาผิดสัญญาในขอหน่ึงขอใด โดยไมมีเหตุผลอันสมควรใหถือวา
ยกเลิกการใหเงินอุดหนุนการวิจัย ผูใหสัญญาจะตองคืนเงินทั้งหมดที่ไดรับไปพรอมดอกเบี้ยรอยละสิบหาตอป
ใหแกผูรับสัญญาหรือชําระคาเสียหายตามสวนที่ผูรับสัญญากําหนดภายในเวลา 30 วัน นับจากวันไดรับแจง
จากผูรับสัญญา ในกรณีเชนนี้ผูใหสัญญายินยอมใหผูรับสัญญาหักเงินเดือนตามที่กําหนดในหนังสือยินยอมให
หักเงินเดือน 

 ในกรณีที่ผูใหสัญญาถึงแกความตาย และการวิจัยยังไมเสร็จสมบูรณใหถือวาการวิจัยยุติผูใหสัญญาไม
ตองคืนเงิน 

สัญญานี้ทําขึ้นเปนสามฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ฉบับหนึ่งผูใหสัญญาเก็บไว สวนอีกสองฉบับ
ผูรับสัญญาเก็บไว คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอ
หนาพยาน 

ลงชื่อ…………………………….ผูรับสญัญา 
  (……………………………….) 

                           
ลงชื่อ…………………………….ผูใหสญัญา 

(………………………………) 
 

                                                                                ลงชื่อ……………………………..พยาน 
   (………………………………) 

 
                                                                                ลงชื่อ……………………………...พยาน 
                                                                 (………………………………) 
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หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน 
 

ทําที…่…………………………….. 
วันที…่………เดือน………………….พ.ศ………. 

 
เรียน อธิการบดี 

ขาพเจา…………………………………………………..ตําแหนง……………………………................. 
สังกัด…………………………………………….…….ซ่ึงไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงใหเงินอุดหนุน 
การวิจัยเปนจํานวนเงิน…………..………………........................บาท และไดทําสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย 
ลงวันที…่……………………………..….น้ัน 

ถาขาพเจาผิดสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย ยินยอมใหมหาวิทยาลัยหักเงินเดือนเพ่ือชําระหนี้คืน ซ่ึง
เงินที่ไดรับพรอมดอกเบี้ยรอยละ 15  ตอป  เปนจํานวนหนึ่งในสามของเงินเดือนแตไมนอยกวา  2,000   บาท 
จนกวาจะครบจํานวนเงินทีต่องชดใช ถาหักเงินเดือนหน่ึงในสาม (ไมนอยกวา 2,000 บาท) แลวยังตองใชเวลา
ชําระหนี้คืนเกนิ 3 ป ยินยอมใหหักเงินเดือนใหพอกับชําระหนี้ครบภายใน 3 ป 

เพ่ือเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวขางทายนีต้อหนาพยาน ณ วัน เดือน ป ที่ระบุขางตนแลว 
 
 
 

ลงชื่อ……………………………………ผูใหคํายินยอม 
        (….……………………………….) 
 
ลงชื่อ……………………………………พยาน 
        (…………………………………...) 
 
ลงชื่อ……………………………………พยาน 

                   (…………………………………...) 
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แบบ วจ.3 

 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

แบบรายงานความกาวหนาของการวิจัย 
 

1.  ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย).................................................................................................................... 
 ……………………………………………………………………………………………………………….…….                
                          (ภาษาอังกฤษ) ..............................................................................................................  
 .................................................................................................................................................................... 
2.  ไดรับเงินอุดหนุนการวิจัยประเภท        

� มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ ................................. 
� คณะ � สํานัก � สถาบัน ประจําปงบประมาณ ................. 

     จํานวนเงิน ....................................................บาท 
3.  ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลยัรามคําแหง เม่ือวนัที่ ............เดือน ..........................พ.ศ............... 
4.  รายงานความกาวหนาของการวิจัย ครั้งที่ ...........ระหวาง (เดือน/ป) .................................................... 
      ถึง (เดือน/ป) ............................................................ 
5.  รายละเอียดเก่ียวกบัผลงานความกาวหนาของการวิจัย 

5.1  ผลงานวิจัยทีไ่ดดําเนินการแลว  โดยแสดงตารางเปรยีบเทียบกับแผนการดําเนนิงานวจัิยที่ไดเสนอไว
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 

5.2 งานตามโครงการที่จะดําเนินการตอไป
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 

5.3 งบประมาณที่ไดจายไปแลวนับตั้งแตวันเริ่มตนโครงการเปนเงิน .........................................บาท 
6.  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการวิจัย (ถามี) 
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
7.  คาดวารายงานการวิจยัจะแลวเสรจ็ภายใน วันที่ ............เดือน ..........................พ.ศ............... 

 
        ลงชื่อ ........................................................ 
            ( ......................................................) 

    ผูวิจัย/คณะผูวิจัย 
                                                                           วันที่...........เดือน .............พ.ศ......... 
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แบบ วจ.4 

 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

แบบการจัดพิมพรายงานการวิจัย 
 
1.  สวนประกอบของเอกสารรายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ จะมีสวนประกอบที่สําคญั 3 สวน  คือ 
- สวนประกอบตอนตน 
- สวนเนื้อความ 
- สวนอางอิง 

1.1  สวนประกอบตอนตน 
       สวนประกอบตอนตน  หมายถึง  ขอความที่ปรากฏบนปกนอกไปจนถึงหนาแรกของสวน
เน้ือความ  ไดแกรายละเอียดเกี่ยวกับผูจัดทําและที่มาของรายงานนั้น  ตลอดจนระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับสารบญัประเภทตาง ๆ  อีกดวย  สวนประกอบตอนตนนี้  ไดแก 

1.1.1  ปกนอก  ขอความที่จะตองปรากฏ  ไดแก  ชื่อเรื่องหรือชื่องานวิจัย ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  ชื่อ นามสกุล  ผูวิจัย และผูรวมวิจัย  คณะ/สํานัก  มหาวิทยาลัย
รามคําแหง  ระบุปงบประมาณ  อน่ึง  ถาเปนสิ่งพิมพที่มีการพิมพเผยแพร  ใหระบุเลข
สากลประจําหนังสือ  โดยวางไวกลางหนา  จัดระยะใหสวยงาม   
ปกใน  คือ  หนาที่ระบุรายละเอียดของการจัดทําและการนําเสนอรายงาน  ตลอดจน
รายละเอียดทางการพิมพอ่ืน ๆ  นับวาเปนหนาที่สําคญัยิ่งในการบนัทึกรายการทาง
บรรณานุกรม  และเปนแหลงที่มาของขอมูลสําหรับการเขียนรายการอางอิงและ
บรรณานุกรมสําหรับผูที่จะนํารายงานนั้นไปใชคนควา สวนหนาปกในจะตองมีขอความ
เหมือนปกนอก 

1.1.2  บทคัดยอ  ผูเสนอรายงานควรจัดทําบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ใน
บทคัดยอระบวุัตถุประสงคของการวิจัย  วิธีการวิจัย  และผลการวิจัยโดยสังเขป   โดย
เขียนบทคัดยออยางกระชับและชัดเจนโดยไมตองมีการระบุหรืออางอิงเอกสาร ใด ๆ  
บทคัดยอน้ีไมควรมีความยาวเกิน 1 หนา 

1.1.3  คํานํา  หรือกิตติกรรมประกาศ  คอื  ขอความที่กลาวขอบคุณที่มีสวนชวยเหลือหรือให
การสนับสนุนในการเสนอรายงานนั้น  เขียนไวถัดจากบทคัดยอและมีความยาวไมเกิน 1 
หนา 
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 1.1.4  หนาสารบัญ  ถามีสารบัญหลายประเภท  ใหเรียงลําดับดังน้ี           
-  สารบัญ 

           -  สารบัญตาราง 
           -  สารบัญภาพ 
           -  สารบัญแผนภูมิ 
           -  สารบัญภาคผนวก 

ขอความที่ใชเปนชื่อบท  ชือ่ตาราง  ชื่อภาพ  หรือชื่อแผนภูมิที่ปรากฏในหนาสารบัญ
กับที่ปรากฏในเนื้อเรื่องจะตองเปนชื่อเดียวกัน  มีขอความตรงกันและใชตวัสะกด
เหมือนกัน 

1.2  สวนเน้ือความ 
      เน้ือความของรายงานควรแบงออกเปน 3  สวน  คือ บทนํา สวนเน้ือเรื่อง และภาคผนวก 
 บทนํา  กลาวถึงความเปนมาและความสาํคัญของเน้ือเรื่องหรือปญหาที่นํามาวิจัยและคนควา  
วัตถุประสงคและขอบเขตของการวิจัย  วิธีการวิจัยโดยสังเขป  และประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 
 สวนเน้ือเรื่อง  ไดแก  ใจความหรือสาระที่ผูวิจัยหรือผูเขียนตองการนําเสนอ  ซ่ึงควรเริ่มตน
ดวยการกลาวถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของ  วิธกีารศึกษาวิจัยโดยละเอียด  แลวเขาสูเน้ือหาของผลการวิจัย  
บทสุดทายควรเปนบทสรปุและ/หรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัย 
 ภาคผนวก  คือ  การนําขอความหรือตารางในสวนทีเ่ปนรายละเอียดมาไว 
1.3  สวนอางอิง 
 ไดแก บรรณานุกรมของเอกสารหรือที่มาของแหลงขอมูลที่ใชประกอบการวิจัย 
 

2.  การพิมพรายงาน 
2.1  กระดาษที่ใชพิมพและตวัพิมพ 

  ใหใชกระดาษ A4 ใชพิมพหนาเดียว สวนในการพิมพใหใชเครื่องคอมพิวเตอร ตวัพิมพ
ตองคมชัดและอานงายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สีของตัวอักษรที่พิมพตองเปนสีดําเทานัน้ 
การวางหนา 

1.  การเวนทีว่างริมขอบกระดาษ 
1.1   การขึ้นบทใหม  ถาเปนการขึ้นบทใหมใหเวนเนือ้หาที่ดานบนของขอบกระดาษ 

2  น้ิว  เวนทีข่อบซายมือ 1 1/2 น้ิว  ขอบขวามือและขอบลาง 1  น้ิว  การพิมพ
ชื่อบทใหพิมพกลางหนากระดาษโดยบรรทัดแรกพิมพบทที่...  แลวเวนลงมา  
จึงพิมพชื่อบทโดยกําหนดขอความของชื่อบทใหอยูกลางหนากระดาษ  ถาไม
สามารถพิมพชื่อลงบรรทัดเดียว  

1.2  การพิมพขอความในหนาถัดไป ใหกําหนดกรอบหนา โดยเวนที่วางจากขอบบน 
11/2 น้ิว เวนที่วางจากขอบซาย 11/2 น้ิว เวนที่วางจากขอบขวามือและขอบลาง 1 น้ิว 
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2.2  การจัดลําดับเลขหนาและลําดับหวัขอในบท 
  การจัดลําดับเลขหนา  ไมตองกําหนดเลขหนาสําหรับปกใน  และสวนแรกที่ไมใช
เน้ือความ ไดแก บทคัดยอ คํานําหรือกิตติกรรมประกาศ  สารบัญ  ใหใชอักษรภาษาไทย (ก,ข,ค,)  
กํากับหนา  สวนหนาเนื้อหาซึ่งเริ่มจากบทนําใหใชเลขอารบิคกํากับ  การพิมพเลขหนาใหพิมพไว
กลางหนากระดาษตอนบน  โดยเวนจากขอบกระดาษดานบนสุด 1  น้ิว  สําหรับหนาแรกของปก  
ภาคผนวกและสวนอางอิงไมตองลงเลขหนากํากับแตใหนับเลขรวมไปดวย 

การจัดลําดับหัวขอในบท  เม่ือผูวิจัยไดกําหนดเนื้อหาสาระแบงบทและตอนตาง ๆ  
เรียบรอยแลว  เม่ือจะเรียบเรียงใหแบงเนือ้หาภายในบทออกเปนหัวขอตาง ๆ  ดังตัวอยาง 

 

1.  ใชตัวอักษรสลับกับตวัเลขในการกํากับชื่อหัวขอ 
ตัวอยาง 
 
ปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายไปปฏบิัต ิ
ก.  ปจจัยดานนโยบาย 
     1.  ความสอดคลองของนโยบายตอสภาพปญหา 
     2.  ความชัดเจนของนโยบาย 
   ก.  การลําดับวัตถุประสงค 
 ข.  การจัดสรรทรัพยากร 
 ค.  การมอบหมายงาน 
 ง.  เกณฑการตัดสินใจ 
ข.  ปจจัยดานองคกร 
 
 

2.  ใชตัวเลขกํากับหัวขอยอยในบทอยางเดียว 
    

ปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายไปปฏบิัต ิ
1.  ปจจัยดานนโยบาย 
     1.1  ความสอดคลองของนโยบายตอสภาพปญหา 
     1.2  ความชัดเจนของนโยบาย 
   1.2.1  การลําดับวัตถุประสงค 
 1.2.2  การจัดสรรทรัพยากร 
 1.2.3  การมอบหมายงาน 
 1.2.4  เกณฑการตัดสินใจ 
 2.  ปจจัยดานองคกร 
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การพิมพหนาสารบัญ 
      การพิมพหนาแรกของสารบัญใหใชหลักเกณฑของการขึ้นบทใหม 
 การพิมพตาราง  ภาพ  แผนที่  แผนภูมิ  และกราฟ 
      ขนาดของตาราง ภาพ  แผนที่  แผนภูมิ  และกราฟ  จะตองสามารถบรรจุลงไดภายในกรอบการ
กําหนดของการวางหนา  หากตารางมีขนาดยาวหรือใหญกวากรอบหนาใหถายยอลง  โดยคุณภาพของตาราง
หรือรูปภาพที่ถายจะตองชดัเจนและอานงาย  หากตารางมีความยาวเกินที่จะพิมพลงหนาเดียวใหขึ้นหนาใหม
ได 
      ทุกตารางควรมีชื่อกําหนด  ชื่อตารางในสารบัญตารางและชื่อตารางในรายงานจะตองตรงกนัทั้ง
ถอยคําและตวัสะกด  ในกรณีที่มีการแบงเนื้อหาภายในบทออกเปนหัวขอยอยและมีหมายเลขกํากับหัวขออาจ
กําหนดหมายเลขประจําตารางใหตรงกับหัวขอก็ได  รูปแบบของตารางควรเปนรปูแบบเดียวกันทุกตารางในทุกบท 

การพิมพสวนอางอิง 
    ใชตามรูปแบบการอางอิงในคูมือการทําดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

รามคําแหง 
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แบบ วจ.5 

 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
แบบการเขียนบทคัดยอ 

--------------- 
สวนที ่1 

1. ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย).............................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
(ภาษาอังกฤษ)...................................................................................................................... 

          ............................................................................................................................................. 
2. ชื่อผูวิจัย/คณะผูวิจัย............................................................................................................ 
3. ระยะเวลาทําการวิจัย ..............เดือน ตั้งแต (เดือน/ป) ........................................................ ถึง 
(เดือน/ป) .......................................................... 

 
สวนที ่2  

บทคัดยอ (Abstract) 
ภาษาไทย 
.........................................................................................................................................................

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

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

...................................................................................................................................................................... 
ภาษาอังกฤษ  
..........................................................................................................................................................

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

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

...................................................................................................................................................................... 
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แบบวจ.6 

 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
แบบสงรายงานการวิจัย 

-------------- 
 

1.  ชื่อผูวิจัย/หัวหนาโครงการวิจัย .............................................................................................................. 
    คณะ/สํานัก/สถาบัน................................................................................................................................... 
2.  ชื่อผลงานวิจัย 

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

(ภาษาอังกฤษ) .................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
3.  ประเภทงานวิจัย  �มหาวิทยาลัย  � คณะ  � สํานัก   � สถาบัน 
4.  การอนุมัติโครงการ วนัที่............เดือน...............................พ.ศ..................  
     จํานวนเงิน ......................................... บาท  (.......................................................................................) 
5.  โครงการวิจัยแลวเสรจ็ วันที่............เดือน...............................พ.ศ..................  
      รวมระยะเวลาทําการวิจัย ............................เดือน 
6.  เอกสารที่ตองสงมหาวทิยาลัย 3 รายการ 

�รายงานการวิจัย จํานวน 3 เลม 
�สําเนาหนังสืออนุมัติใหเงินอุดหนุนการวิจัย 1 ฉบับ 
�แบบเสนอโครงการวิจัยทีไ่ดรับอนุมัติเงินอุดหนุน 3 ชุด 
 
 

ลงชื่อ ...................................................... 
                                                                            (....................................................) 

 ผูวิจัย/หัวหนาโครงการวิจัย 
 
สําหรับเจาหนาที่ 

ไดรับเอกสาร 3 รายการไวครบถวนแลว เม่ือวันที่............เดือน...............................พ.ศ..................  
ลงชื่อ ..................................................... 
          (....................................................) 
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แบบ วจ.7 

 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

แบบรายงานการเขียนบทความเพื่อตพีิมพในวารสารวิจัย 
------------------ 

 
1.  จํานวนความยาวประมาณ 15 หนา 
2.  ภาษาที่ใช ภาษาไทย 
3.  รูปแบบเคาโครงในการจัดพิมพ ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

3.1   บทคัดยอ (ABSTRACT) เปนการยอเน้ือความของงานวิจัยทั้งเรื่องใหสั้น โดยยังมีเน้ือหาครบถวน
ตามเรื่องเต็ม 

3.2   บทนํา (INTRODUCTION) ระบุถงึความสําคัญและที่มาของปญหา วัตถปุระสงคและขอบขายการวิจัย
โดยสรุป 

3.3   วิธีดําเนนิการวิจัย (METHODOLOGY) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวธิีดําเนินการวิจัยโดยสรุป 
3.4   ผลการวจัิย (RESULTS) กลาวถึงผลการวิจัยโดยสรุป 
3.5   อภิปราย (DISCUSSION) เสนอขอวิจารณผลงานวิจัยทั้งที่เปนหรือไมเปนตามสมมติฐานที่ตั้งไวโดย

สรุป 
3.6   ขอเสนอแนะ (RECOMMENDATION) เสนอแนะเกี่ยวกบัการวิจัยในขั้นตอไปตลอดจนประโยชน 
       ในทางประยุกตของผลงานวิจัยที่ได 
3.7   บรรณานุกรม (BIBLIOGRAPHY) ระบุรายชื่อเอกสารอางอิงโดยเรียงลําดับเอกสารอางอิงภาษาไทย

กอน แลวตามดวยเอกสารภาษาตางประเทศและจะตองใชแบบเดียวกนัทั้งฉบับ 
 

 
 

หมายเหตุ  :  โดยอาศัยหลักเกณฑและรปูแบบการสงตนฉบบับทความเพื่อตีพิมพในวารสารวจัิยรามคําแหง
เปนหลัก 
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แบบ วจ. 8 

 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

แบบคํารองขอขยายเวลาการวิจัย 
--------------------- 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
วันที่.........เดือน..........................พ.ศ........... 

เรื่อง  ขอขยายเวลาการวิจัย 
เรียน 

ดวยขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว) ...............................................นามสกุล............................................ 
ตําแหนง ......................................ระดับ ......................... สังกัด คณะ/ สํานัก................................................. 
โทรศัพท ........................................... เปนผูไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประเภท 
� มหาวิทยาลยั �คณะ �สํานัก �สถาบัน ประจําป .........................จํานวนเงิน................................บาท  
(.............................................................................................) ใหทาํการวิจัยเรื่อง 
(ภาษาไทย).................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................  
(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
ตามบันทึกอนมัุติที่....................................ลงวันที่................เดือน.....................................พ.ศ.......................
และสิ้นสุดตามแบบเสนอโครงการวิจัยวนัที่....................เดือน..............................พ.ศ................................... 
มีความประสงคจะขอขยายเวลาการวิจัย ครั้งที่...............ถึงวันที่..........เดือน...........................พ.ศ................. 
รวม.........................เดือน เน่ืองจาก (ระบุสาเหตทุี่ไมสามารถทําการวิจัยใหแลวเสร็จตามโครงการ) 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พรอมน้ีไดแนบสําเนาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยมาเพื่อ 

ประกอบการพิจารณาดวย 
ลงชื่อ......................................................... 
(..............................................................) 

                                                     ผูวิจัย/คณะผูวิจัย 
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แบบ วจ. 9 

 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

แบบประเมนิรายงานการวิจัยเพื่อพิมพเผยแพร 
 

หัวขอท่ีจะประเมิน รายละเอียดท่ีควรแกไข 

ตอนที่ 1 ความนํา 
1.1  ความสําคญัของปญหา 
1.2  วัตถุประสงค 
1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
1.4  อ่ืน ๆ ………………………… 

 

ตอนที่ 2 วิธีการเขียน 
2.1  การใชภาษา 
2.2  การอางอิง 
2.3  บรรณานุกรม 
2.4  อ่ืน ๆ ………………………… 

 

ตอนที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย 
3.1  การเลือกตัวอยาง/ประชากร/สถานที่ 
3.2  เทคนคิที่ใชในการวิจัย (วิธีเก็บขอมูล/เครื่องมือ/อุปกรณ) 
3.3  วิธีวิเคราะหขอมูล 

 

ตอนที่ 4 ผลการวิจัย 
4.1  ความถูกตองของการสรุปผลวิจัย 
4.2  ประโยชนในดานวิชาการ 
4.3  ส่ิงใหมที่คนพบ 
4.4  การนําผลการวิจัยไปอางอิงและ/หรือเผยแพร 
4.5  อ่ืน ๆ ………………………………… 

 

                                                                                 � ผาน                           � ไมผาน 
สรุปผลการประเมิน 
� เห็นสมควรใหมหาวิทยาลัยพิมพเผยแพร  � เห็นสมควรใหแกไขกอนจัดพิมพ  � อ่ืน ๆ …………….…       

ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………
………......……………………………………………………………………………………………………………. 

(ลงชื่อ) ………………………………….. 
                                                                                             (………………………………….) 

         กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
วันที่.......เดือน................พ.ศ. ........ 
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แบบ วจ. 10 

 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

แบบขอรับเงนิสมนาคุณการวิจัย 
 

1.  ชื่อผูวิจัย/หัวหนาโครงการวิจัย................................................................................................................... 
     คณะ/สํานัก..................................................................................โทร................................................ 
2.  ชื่อผลงานวิจัย  

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

(ภาษาอังกฤษ)...................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
3.  ไดรับอนุมัติเงินอุดหนุนการวิจัย วันที.่............เดือน................................................พ.ศ............................. 
       สงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ วันที่.................เดือน............................................พ.ศ......................... 
       รวมระยะเวลาที่ทําการวิจัย.................เดือน จํานวนเงินที่ไดรับอนุมัติ...............................................บาท 
4.  งานวิจัยที่ไดรับเงินอุดหนุนการวิจัยเปนงานวิจัยประเภท 
      � คณะ    � สํานัก 
      � มหาวิทยาลัย   � สถาบัน 
5.  สิ่งที่สงมาดวย 

� สําเนาหนังสืออนุมัติเงินอุดหนุนการวิจัย 1 ฉบับ 
� แบบรายงานสรุปเพ่ือเผยแพรลงในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยรามคําแหง ความยาวไมเกิน 15 หนา 
� รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณเปนภาษาไทย 20 เลม 
� สําเนาสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย 1 ชุด 
 
 

(ลงชื่อ).................................................    
(..........................................................) 

                                                ผูวิจัย/หัวหนาโครงการวิจัย 
                                                                                      วันที่.......เดือน................พ.ศ. ........ 
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แบบ วจ.11 

 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
แบบคํารองขอยุติการวิจยั 

------------- 
                                                                        มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

วันที่ ...........เดือน ............................ พ.ศ............. 
เรื่อง  ขอยุติการวิจัย 
เรียน      

ดวยขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว) ...............................................นามสกุล............................................ 
ตําแหนง .................................ระดับ ........................ สังกัด คณะ/สํานัก/สถาบัน............................................ 
โทรศัพท ........................................... เปนผูไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประเภท 
� มหาวิทยาลัย �คณะ �สํานัก �สถาบัน ประจําป .........................จํานวนเงิน................................บาท   
(.............................................................................................) ใหทาํการวิจัยเรื่อง 
(ภาษาไทย)....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ..............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
ตามบันทึกอนมัุติที่.......................ลงวันที่...........เดือน...............................พ.ศ. ................... ที่แนบ มีความ
ประสงคจะขอยุติการวิจัยตามโครงการดังกลาว เน่ืองจาก (ระบุสาเหตทุี่ไมสามารถทําการวิจัยตอไปได หรือไม
อาจทําการวิจัยใหแลวเสร็จได) …………………………………………………………………………………….. 
.................................................................................................................................................................... 
ขาพเจาไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยไปแลวเปนเงิน ........................บาท (..........................................................) 
และไดใชจายในโครงการวจัิยน้ีไปแลวเปนเงิน .........................บาท (............................................................)  
มีเงินเหลือจายเปนเงิน ...................................บาท (............................................................) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากขาพเจาไดรับอนุมัติใหยุติการวิจัยแลว ขาพเจาจะดําเนินการคืนเงิน
ทุนอุดหนุนการวิจัยที่ไดรับ เปนจํานวนเงนิ ....................... บาท (...............................................................)
ใหมหาวิทยาลัยภายใน 7 วัน นับแตวันที่อนุมัติใหยุตกิารทําวิจัย 
 

ลงชื่อ ................................................................ 
     (..............................................................) 

 ผูวิจัย/คณะผูวิจัย 
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แบบ วจ. 12 

 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
แบบขอรับรางวัลการวิจยั 

 
1.  ชื่อผูวิจัย/หัวหนาโครงการวิจัย................................................................................................................... 
      คณะ/สํานัก..................................................................................โทร..................................................... 
2.  ชื่อผลงานวิจัยที่ขอรับรางวัลการวิจัย  

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

(ภาษาอังกฤษ)...................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
3.  ไดรับอนุมัติเงินอุดหนุนการวจัิยจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง วันที่.............เดือน.....................พ.ศ............ 
       รวมระยะเวลาที่ทําการวิจัย.................เดือน จํานวนเงินที่ไดอนุมัติ...................................................บาท 
       (......................................................................................................) 
4.  งานวิจัยที่ไดรับเงินอุดหนุนการวิจัยเปนงานวิจัยประเภท 
       � มหาวิทยาลัย  � คณะ  � สํานัก/สถาบัน 
5.  งานวิจัยทีข่อรับรางวัลการวิจัยเปนงานที่จัดอยูในสาขาวิชา 

� นิติศาสตร    � วิทยาศาสตร                 � เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 
� บริหารธุรกิจ   � รัฐศาสตร 
� มนุษยศาสตร   � เศรษฐศาสตร 
� ศึกษาศาสตร   � วิศวกรรมศาสตร 

6.  สิ่งที่สงมาดวยไดแก 
� สําเนาหนังสืออนุมัติเงินอุดหนุนการวิจัย 1 ฉบับ 
� แบบเสนอโครงการวิจัยที่ไดรับอนุมัตเิงินอุดหนุนการวิจัย 6 ฉบบั 
� รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ เปนภาษาไทย 6 เลม 
� สําเนาสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย 1 ชุด 
 

(ลงชื่อ)..................................................... 
(..........................................................) 

             หัวหนาโครงการวิจัย 
                                                                                     วันที่.......เดือน................พ.ศ. ........ 
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แบบ วจ. 13 

 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

แบบประเมนิผลการวิจัยเพื่อรับรางวลั 
A = ดีมาก   B = ดี    C = พอใช   D = ไมพอใช 

ระดับคะแนนที่ไดรับ 
หัวขอที่จะประเมิน A(4) B(3) C(2) D(1) 

ตอนที่ 1 ความนํา 
1.1  ความสําคัญของปญหา 
1.2  วัตถุประสงค 
1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
1.4  อ่ืน ๆ ……………………… 

    

รวม     
คาเฉล่ีย     

ตอนที่ 2 วิธีการเขียน 
2.1  การใชภาษา 
2.2  การอางอิง 
2.3  บรรณานุกรม 
2.4  อ่ืน ๆ …………………….. 

    

รวม     
คาเฉล่ีย     

ตอนที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย 
3.1 การเลือกตัวอยาง/ประชากร/สถานที่ 
3.2 เทคนิคที่ใชในการวิจัย (วิธีเก็บขอมูล,เครื่องมืออุปกรณที่ใช) 
3.3 วิธีวิเคราะหขอมูล 

    

รวม     
คาเฉล่ีย     

ตอนที่ 4 ผลการวิจัย 
4.1  ความเหมาะสมของผลวิจัยกับวิธีวิเคราะห 
4.2  ประโยชนในดานวิชาการ 
4.3  ส่ิงใหมที่คนพบจากการวิจัย 
4.4  การนําผลการวิจัยไปอางอิง 
4.5  อ่ืน ๆ ……………………… 

    

รวม     
คาเฉล่ีย     
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การใหคะแนน  นําคาคะแนนแตละชองมารวมกันแลวหาคาเฉลี่ย โดยใชสูตร Σfx / fx 
ตอนที ่1  คาเฉลี่ย 
ตอนที ่2  คาเฉลี่ย 
ตอนที ่3  คาเฉลี่ย 
ตอนที ่4  คาเฉลี่ย 
 
สรุป 
1.  คาเฉลี่ย ตอนที ่1 และ 2 
2.  คาเฉลี่ย ตอนที ่3 และ 4 
3.  คาเฉลี่ยสะสมทั้งหมด 
 
เกณฑการประเมิน 

รางวัลดีมาก 
ตอนที ่1 และตอนที ่2 ตองไดคาเฉลี่ยตอนละไมตํ่ากวา 3.00 
สําหรับตอนที ่3 และตอนที ่4 ตองไดคาเฉลี่ยตอนละไมตํ่ากวา 3.00 เม่ือรวมกันแลวจะตองมีคาเฉลี่ย  
3.50-4.00 
รางวัลดี 
ตอนที ่1 และตอนที ่2 ตองไดคาเฉลี่ยตอนละไมตํ่ากวา 3.00 
สําหรับตอนที ่3 และตอนที ่4 ตองไดคาเฉลี่ยตอนละไมตํ่ากวา 3.00 เม่ือรวมกันแลวจะตองมีคาเฉลี่ย  
3.00-3.49 

 
ผลการประเมนินี้สรุปไดดังน้ี 

� ไดรับรางวัลดีมาก 
� ไดรับรางวัลดี 
� ยังไมสมควรไดรับรางวลั 
 

 
(ลงชื่อ)……………………………ผูประเมิน 

                                                                                             (…………………………..) 
 วันที่.......เดือน................พ.ศ. ........ 
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แบบ  วจ. 14 

 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

แบบรายงานสรุปผลงานวจิัยเพื่อนําเสนอในงานประชุมวิชาการประจําป 
------------------ 

 
1.  จํานวนความยาว ประมาณไมเกิน  15  หนากระดาษ 
2.  ภาษาที่ใช  ภาษาไทย 
3.  บรรณานุกรม อางอิงตามคูมือการทําดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

รามคําแหง 
4.  รูปแบบเคาโครงในการจัดพิมพ    ประกอบดวยรายละเอียด  ดังน้ี 

4.1  บทนํา  ระบถุึงความสําคญัและที่มาของขอวิจัย 
4.2  วัตถุประสงคของการวิจัย โดยสรุป 
4.3  วิธีดําเนินการวิจัย  กลาวถงึวิธีเกบ็ขอมูล  เครื่องมือที่ใช  การเลือกกลุมตัวอยาง วธิีการ

วิเคราะหขอมูล  โดยสรุป 
4.4  ระยะเวลาทําการวิจัย 
4.5  สถานที่ทําการวิจัย 
4.6  สรุปผลการวจัิย 
4.7  บรรณานุกรม 

5.  ประวตัิผูวิจัย   ประกอบดวยรายละเอียด  ดังน้ี 
5.1  ชื่อ  (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….นามสกุล………………………. 
5.2  คุณวุฒิ………………………………………………………………………………………. 
5.3  อาชีพ…………………………ตําแหนง……………………………………………………. 
5.4  หนวยงานที่สังกัดและรหัสไปรษณีย……………………………………………………….. 
      หมายเลขโทรศัพท………………………………………………………………………….. 
5.5  ที่อยูถาวรและรหัสไปรษณยี………………………………………………………………… 
      หมายเลขโทรศัพท………………………………………………………………………….. 
5.6  ผลงานวิจัยทีเ่คยทํามาแลว…………………………………………………………………… 
5.7  ผลงานวิจัยทีไ่ดรับการตีพิมพเผยแพร……………………………………………………….. 
5.8  ผลงานวิจัยทีก่ําลังดําเนินการอยูในปจจุบัน…………………………………………………. 
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แบบ วจ.15 

 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

แบบรายงานแสดงคาใชจายเงินอุดหนุนการวิจัย 
 

ชื่อโครงการ………………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อผูวิจัย ……………………………………………….. หนวยงานที่สังกัด ………………………………... 
ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทวิจัย…………………………………….ประจําปงบประมาณ …………… 
จํานวนเงิน………………………………...บาท (.……………………………………………………..……) 
วัน/ เดือน/ ป ที่ไดรับอนุมัตทิุนอุดหนุนการวิจัย………………………………ไดรับเงินยืมจากมหาวิทยาลัย- 
รามคําแหง ตามสัญญาการยืมเงินเลขที ่……………………… ลงวันที…่………………………………….. 
งวดที ่…………..……… จํานวน …………………………บาท (……………………………………….….) 
เพ่ือเปนคาใชจายในการวิจัยและไดใชจายเงินไปแลว จํานวน……………………………บาท ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
1. หมวดคาตอบแทน 
    ……………………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………………… 
2. หมวดคาจาง 
    ……………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………… 
3. หมวดคาใชสอย 
    ……………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………… 
4. หมวดคาวัสดุ 
    ……………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………… 

  

    (ตัวอักษร) ………………………………………….............รวมเงิน (บาท)   
ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 
(ลงชื่อ)……………………………………………… 

                                                                              ( ……………………………………………..) 
                                                                                           ผูวิจัย/หัวหนาโครงการ 
                                                                                    วันที่.......เดือน................พ.ศ. ........ 
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หนังสือรับรองการเปนท่ีปรึกษาโครงการวจัิย 
 
 

ช่ือที่ปรึกษาโครงการวิจัย.......................................................................................................................................... 
ช่ือโครงการวิจัย........................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................. 
ช่ือหัวหนาโครงการวิจยั............................................................................................................................................ 

 ขาพเจาไดตรวจสอบรายละเอียดขอเสนอโครงการวิจัยฯ : ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาอังกฤษ  ความเปนมา
และสภาพปญหา  วัตถุประสงคของการวิจัย ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  และวิธีดําเนินการวิจัยเรียบรอยแลว  และเห็น
วามีความสมบรูณ และถูกตอง จึงขอรับรองการเปนที่ปรึกษาโครงการวิจยัดังกลาว   เร่ิมตั้งแตขั้นตอนการเขียน
ขอเสนอโครงการฯ จนกระทั่งงานวิจยัเสรจ็สมบูรณ 
  

 
 
 
 
                              (ลงชื่อ)...............................................................ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 
                                        (..............................................................) 
                             วันที่..................................................... 
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ภาคผนวก 
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ประกาศมหาวทิยาลัยรามคําแหง  

เร่ือง   หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการขอรับเงินอุดหนุนการวิจัย 
 

 
  เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการวิจยั พ.ศ.2547 หมวด 5 เงินอุดหนุน
การวิจัยและแบบเสนอโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยรามคาํแหงไดกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัตใินการขอรับเงนิ
อุดหนุนการวจิยั ดังตอไปนี ้
   1.  การวิจยัมหาวิทยาลัยและการวิจยัคณะ แบงเปน  2 ประเภท ดังนี ้
    1.1  การวิจยัประเภทกําหนดหัวขอ 
    1.2  การวิจยัประเภทไมกําหนดหวัขอ 
    2.  การวิจยัประเภทกําหนดหัวขอ คณะกรรมการสงเสริมการวิจยัของมหาวิทยาลัย รามคําแหงและ
คณะกรรมการวิจยัของคณะจะเปนผูกาํหนดหัวขอ และจะประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป 
    3.  การวิจยัประเภทไมกําหนดหัวขอ เปนการวิจัยทกุสาขาวิชาที่ผูวิจยัสนใจ โดยยืน่แบบเสนอ
โครงการวิจัยที่คณะกรรมการสงเสริมการวิจัย หรือคณะ แลวแตกรณ ี
    4.  การเสนอโครงการวิจัยตามขอ 2 และขอ 3 จะตองเปนไปตามแบบเสนอโครงการวจิัยที่
คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยกําหนด (แบบ วจ.1) 
    5.  โครงการวิจัยที่เสนอขอรบัเงินอุดหนุนการวิจยั จะตองไมนําผลงานวิจัยไปใชเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญาบัตรหรือวุฒิบัตรอื่นใด 
    6.  เงินอุดหนนุการวจิยัจะไมครอบคลุมคาใชจายทีใ่ชภายนอกประเทศไทย 
    7.  เงินอุดหนนุการวจิัยที่ไดรับอนุมัติไปแลว  ผูวิจัยไมมสิีทธิขอรับเงินอุดหนุนการวจิัยเพิ่มเติมอีก
ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
    8.  การพิจารณาโครงการวิจัยเปนอํานาจของคณะกรรมการสงเสริมการวิจัยของมหาวทิยาลัยซ่ึง
เสนออธิการบดีอนุมัต ิ
    ในกรณีที่เปนการวิจยัประเภทคณะ/สํานกั/สถาบัน ใหคณะกรรมการวจิัยของคณะ/สํานัก/สถาบัน 
เปนผูพิจารณาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ/สํานัก/สถาบัน เพื่อนําเสนอคณบดีอนุมัติและแจง
ใหสถาบันวจิยัและพฒันาทราบ 
    9.  ผูขอรับเงินอุดหนุนการวจิัยตองไมเปนหัวหนาโครงการวิจัยทีไ่ดรับเงินอุดหนนุการวิจัยและยัง
ไมไดเสนอผลงานวิจยัที่เสรจ็สมบูรณตอมหาวิทยาลัย 
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    10.  ผูขอรับเงินอุดหนนุการวิจัยจะตองไมอยูในระหวางการลาศึกษาตอและไดรับทนุการศึกษา
จากมหาวิทยาลัย 
    11.  ผูขอรับเงินอุดหนนุการวิจัยตองสงแบบเสนอโครงการวิจัยตอคณะกรรมการ     สงเสริมการ
วิจัย โครงการละ  20  ชุด 
    12.  ผูไดรับเงินอุดหนนุการวิจัยตองทําสัญญารับเงินอุดหนนุการวจิยัที่มหาวิทยาลยักําหนดภายใน  
15 วัน  นับแตวันที่ไดรับอนมุตัิเงินอุดหนนุการวจิัยและแบบเสนอโครงการวิจยัหากพนจากกําหนดจะถือวาสละ
สิทธิขอรับเงินอุดหนุนการวจิัย 
    13.  กรณีที่ผูไดรับเงินอุดหนุนการวิจัย ทําการวิจยัไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด สามารถ
ที่จะขอขยายเวลาการวิจยัไดไมเกนิ  2 คร้ัง รวมกันไมเกนิ  1 ป นับจากวันวันครบกาํหนดในสัญญา 
    14.  การขยายเวลาการวิจยัของมหาวิทยาลัยใหอธิการบดเีปนผูอนุมัต ิ สวนการขยายเวลาการวิจยั
ของคณะ/สํานกั/สถาบัน ใหคณบดีเปนผูอนุมัติและแจงสถาบันวิจัยและพัฒนาทราบ 
    15.  ผูไดรับเงินอุดหนนุการวิจัยตองเสนอรายงานการวิจยัฉบับรางเพื่อการตรวจสอบจาก
ผูทรงคุณวุฒิตามแบบของมหาวิทยาลัย จํานวน  3  เลม  และแบบเสนอโครงการวิจยั จํานวน 3 ชุด 
    16.  ในกรณีผูวจิัยไมแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒ ิถือวางานวจิัยนั้นยังไมเสร็จสมบรูณ 
    17.  หลังจากแกไขงานวิจัยตามที่ผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะแลว ใหเสนอรายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ
ตามแบบของมหาวิทยาลยั จํานวน 20 เลม พรอมแผนดิสก และสรุปยอ 1 ชุด พรอมแผนดิสก 
    18.  ผูไดรับเงินอุดหนนุการวิจัยสามารถเผยแพรผลงานวจิัยเอง โดยไดรับการอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัย ซ่ึงอาจพิมพเปนเลมสมบูรณ พิมพเปนรายงานฉบับยอ พมิพในวารสารวิชาการที่เกีย่วของหรือวารสาร
วิจัย 
   
   ประกาศ  ณ  วนัที่          15                  กรกฎาคม  พ.ศ. 2547 
 

                                                                                                    
        (รองศาสตราจารยเฉลิมพล  ศรีหงษ) 
                     รองอธิการบดีฝายวิชาการและวจิัย ปฏิบัติราชการแทน 
                                                                                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

วาดวยงบประมาณเงินทนุอดุหนนุโครงการวิจัย 
พ.ศ. 2549 

                           
 โดยที่เปนการสมควรมีขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยงบประมาณเงินทุนอุดหนุนโครงการวิจัย 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) และ (12) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2541
สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 
 ขอ  1  ขอบังคับนี้ เ รียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยงบประมาณเงินทุนอุดหนุน
โครงการวิจัย พ.ศ. 2549” 
 ขอ  2  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ  3  การขอเงินทุนอุดหนุนโครงการวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหงกําหนดหลักเกณฑ ดังนี้ 
  3.1  หมวดคาตอบแทน 
   3.1.1  คาตอบแทนที่ปรึกษานักวิจัย  จํานวน  10,000  บาท    
   3.1.2  คาตอบแทนผูวิจัยหรือหัวหนาโครงการ ใหไดรับรอยละ 20 ของโครงการที่ไดรับอนุมัติ
แตไมเกิน  20,000  บาท    
  3.2  หมวดคาจาง 
   คาจางผูชวยนักวิจัยใหไดรับตามวุฒิการศึกษา และตามอัตราคาจางที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้
ไมเกิน  75,000  บาท โดยขึ้นอยูกับความจําเปนและภาระงานที่ผูวิจัยมอบหมายใหผูชวยนักวิจัยรับผิดชอบโดยให
คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยเปนผูพิจารณากลั่นกรอง 
  3.3  หมวดคาใชสอย 
   3.3.1  คาประมวลผลดวยคอมพิวเตอร โครงการละไมเกิน  5,000  บาท  โดยใหคณะกรรมการ
สงเสริมการวิจัยเปนผูพิจารณากลั่นกรอง 
   3.3.2  คาลงรหัส  ชุดละ  5  บาท   
   3.3.3  คาแบบสอบถาม  ชุดละ  5  บาท   
   3.3.4  คาเอกสารและสืบคนขอมูล โครงการละไมเกิน   5,000  บาท  โดยใหคณะกรรมการ
สงเสริมการวิจัยเปนผูพิจารณากลั่นกรอง 



 

 คูมือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจายจากรายไดของมหาวิทยาลัยรามคาํแหง   37

   3.3.5  คาจัดทําเอกสารรายงานการวิจัย โครงการละไมเกิน  2,000  บาท  ยกเวนกรณีการจัดทํา
เอกสารที่มีความยาก เชน การพิมพสูตรตางๆ  หรืองานวิจัยที่ใชเอกสารเปนจํานวนมากจะพิจารณาใหตามความ
จําเปน  ทั้งนี้โครงการละไมเกิน  5,000  บาท  
   3.3.6  คาเบี้ยเล้ียง  ที่พักและพาหนะ ใหเหมาจายตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยพิจารณาตาม
ความจําเปนและเหมาะสมของการดําเนินโครงการวิจัยนั้นๆ  
   3.3.7  คาใชจายเบ็ดเตล็ด โครงการละไมเกิน  2,000  บาท   
  3.4  หมวดคาวัสดุ 
   3.4.1  คาจัดทํารูปเลมรายงานการวิจัย จํานวน  20  เลม ๆ ละ  200  บาท   
   3.4.2  คาวัสดุสํานักงานโครงการละไมเกิน  1,000  บาท   
   3.4.3  คาวัสดุวิทยาศาสตรพิจารณาใหตามความเหมาะสม   
 ขอ  4  ในกรณีมีปญหาในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาของสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง  มีอํานาจพิจารณาไดตามที่เห็นควร 
 ขอ  5  ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้   
 
    ประกาศ   ณ   วันที่   25    เมษายน  พ.ศ.   2549                                      
 
 

                                                                                      
       (นายประจวบ  ไชยสาสน) 
                นายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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สรุปการเสนอของบประมาณตามขอบังคับ ป 2549 

 
1.  หมวดคาตอบแทน 

1.1   คาที่ปรึกษา 10,000 บาท 
1.2   คาตอบแทนผูวิจัย/หัวหนา           20% ของเงินทุน 
 ไมเกิน     20,000 บาท 

 
2.  หมวดคาจาง 

ผูชวยนักวิจัย (ตามวุฒิ)  ป.โท           9,320 บาท 
(ขึ้นกับความจําเปน/ ภาระงาน)  ป.ตรี           7,630 บาท 
 ไมเกิน       75,000 บาท 

    
3.  หมวดคาใชสอย 

3.1   คาประมวลผล ไมเกิน      5,000 บาท 
3.2   คาลงรหัสชุดละ                      5 บาท 
3.3   คาแบบสอบถามชุดละ  5 บาท 
3.4   คาเอกสารและสืบคนขอมูล  ไมเกิน      5,000 บาท 
3.5   คาจัดทําเอกสารรายงานการวิจัย ไมเกิน      2,000 บาท 
3.6 คาเบี้ยเลี้ยงทีพั่ก และคาพาหนะ เหมาจายตาม 

ระเบียบกระทรวงการคลัง 
 

3.7   คาเบ็ดเตล็ด   ไมเกิน      2,000 บาท 
                             
4.  หมวดคาวัสด ุ

4.1   จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ  
       (20 เลมๆ ละ 200 บาท)        

4,000 บาท 
 

4.2   คาวสัดุสํานักงาน ไมเกิน      1,000 บาท 
4.3   คาวัสดุวิทยาศาสตร (ตามความเหมาะสม)  

 
      

 
ประกาศ ณ วนัที่ 25 เมษายน 2549 
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