
๑ 
 

 

คู่มือ 
การรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

คณะศึกษาศาสตร์ 
 

 
 

ผู้จัดทำ 
คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
 
 
 



๒ 
 

วิสัยทัศน์ ภารกิจ  
และรายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ 

 

วิสัยทัศน์    ส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้คณาจารย์ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
ภารกิจ  ๑. พิจารณาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์  

 ๒. ส่งเสริมการขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนอ่ืน ๆ  
 ๓. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 ๔. แจ้งหลักสูตรที่ครบรอบให้ปรับปรุง (วิจัย) 

คณะกรรมการ  
๑. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์    ทีป่รึกษา 
๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย    ที่ปรึกษา 
๓. รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  ที่ปรึกษา 

  ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.มานิกา  วิเศษสาธร  ประธานกรรมการ 
  ๕. อาจารย์ปิยพงศ์ แซ่ตั้ง     รองประธานคณะกรรมการ 
  ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ติรกานันท์   กรรมการ 

๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรัฐ  วัฒนพานิช   กรรมการ   
   ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ธิรตา ภาสะวณิช   กรรมการ 

๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ศยามน อินสะอาด   กรรมการ 
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ ศักดิ์เจริญ   กรรมการ 

   ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยมน อินทุสุต  กรรมการ 
   ๑๒. รองศาสตราจารย์ภูชิษย์ สว่างสุข   กรรมการ 

๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำเพชร นาสารีย์   กรรมการ  
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร วัจนะ   กรรมการ 
๑๕. อาจารย์ ดร.ภูวเดช ธนิชานนท์   กรรมการ 
๑๖. อาจารย์ ดร.สง่า วงค์ไชย    กรรมการ 
๑๗. อาจารย์ ดร.เอกอมร เอ่ียมศิริรักษ์   กรรมการ 
๑๘. อาจารย์ ดร.พนิดา พานิชวัฒนะ   กรรมการ 
๑๙. อาจารย์ยาซา มะหะมาน    กรรมการ 
๒๐. อาจารย์รพีกรณ์ เปี่ยมพืช    กรรมการ 
๒๑. อาจารย์ ดร.จิตราภรณ์ บุญถนอม   กรรมการและเลขานุการ  



๓ 
 

๒๒. นางสาวเบญจรัตน์ รัตนกุล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๓. นางสาวธนัชพร เกตุมณี      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๔. นางสาววัชราภรณ์ พรหมรักษ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

สำนักงาน หน่วยส่งเสริมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น ๕ อาคารคณะศึกษาศาสตร์(EOB) ห้อง ๕๐๑/๑ 
  โทรศัพท์  ๐๒ ๓๑๐ ๘๓๗๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

คำนำ 
 

  ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีนโยบายในการส่งเสริมการวิจัย โดยจัดให้เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของ
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากร  ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ได้ปฏิบัติ
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ด้วยการจัดตั้งหน่วยส่งเสริมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๕๙ เพ่ือทำ
หน้าที่สำคัญด้านการส่งเสริมงานวิจัยของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาผลงานวิจัยเพ่ือรับทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะ ส่งเสริมการขอรับทุนวิจัยจากแหล่ง
ทุนอ่ืนๆ  ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ประสานงานเกี่ยวกับโครงการวิจัย
หลักสูตรและโครงการวิจัยอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด   
 
 ในการนี้ หน่วยส่งเสริมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ จึงได้จัดทำคู่มือการรับทุนอุดหนุนการวิจัยคณะ เพ่ือ
อำนวยความสะดวกและเป็นแนวทางให้กับคณาจารย์และบุคลากร  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์แก่ทุกท่านต่อไป  
 
  
 
 
                  

คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ 
                     พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕ 
 

สารบัญ 
 

                        หน้า 

วิสัยทัศน์ ภารกิจ และรายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์       ๒ 
คำนำ              ๓  
ขั้นตอนการขอทุนอุดหนุนการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์         ๕ 
แนวปฏิบัติการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์                                                          ๘           
เอกสารเกีย่วกับการส่งโครงร่างวิจัย          ๙ 

เอกสารเกี่ยวกับการส่งโครงร่างวิจัยหลังแก้ไขตามข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิ    ๑๔ 
เอกสารเกี่ยวกับการรายงานความก้าวหน้า        ๑๖ 
เอกสารเกี่ยวกับการขอขยายเวลาวิจัย        ๑๙ 
เอกสารเกี่ยวกับการส่งรายงานการวิจัย (๕ บท)       ๒๒ 
เอกสารเกีย่วการส่งรายงานการวิจัย (๕ บท) หลังแก้ไขตามข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิ   ๒๔  

เอกสารเกี่ยวกับการส่งแบบแสดงค่าใช้จ่าย ๒๖ 

ภาคผนวก           ๒๘ 

ภาคผนวก ก ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการขอรับทุนฯ    ๒๙ 

ภาคผนวก ข สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย        ๓๒ 

ภาคผนวก ค หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน        ๓๕ 

ภาคผนวก ง ประชาสัมพันธ์ One Stop Service       ๓๗ 
ภาคผนวก จ เอกสารประกอบการขอรับอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร     ๓๙ 

ภาคผนวก ฉ แนวทางปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา    ๕๓ 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

 
 

 
 
 
 
 

ขั้นตอนการขอทุนอุดหนุนการวิจัย 
คณะศึกษาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗ 
 

ขั้นตอนการเสนอโครงร่างวิจัย  
เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ 

 
๑. ผู้วิจัยเสนอโครงร่างวิจัย จำนวน ๑๓ ชุด (แบบ วจ ๑ และ วจ ๑.๑) 

 
๒. นำเสนอผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสรมิการวิจยั คณะศึกษาศาสตร์ 

                                                                                             (ถ้าผ่าน) กรรมการส่งเสริมการวิจัย                                                                                     
                                                                                           แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายใน/ภายนอก                                                                                                                                                                                                               
                                                                                พิจารณาโครงรา่งวิจัย (เตรยีมโครงร่าง ๓ ชุด) 

 
๓. แจ้งผลการพิจารณาโครงรา่งตอ่ผู้วิจัย 

 
                                                                   (มีเวลาปรับแก้ไขโครงร่างวิจัยประมาณ ๓๐ วัน) 

                    (มีคลินิกวิจัย กรณีต้องการขอ้เสนอแนะ) 
 

 ๔. ส่งโครงร่างฉบับสมบูรณ์ (หลังแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวุฒิ) 
 ภายในเวลาที่กำหนดในแต่ละรอบปี (จำนวน ๓ ชุด) ที่คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร ์

 
 

๕. เสนอ กปค. เพื่อพิจารณาโครงร่างวิจัย 
 
 

๖. เสนอกองแผนงาน มหาวิทยาลยัรามคำแหง 
เพื่ออนุมัติงบอุดหนุนการวิจยั 

 
 

๗. แจ้งผลการอนุมตัิโครงร่างวิจัยและงบประมาณการวิจัย ใหผู้้วิจัยทราบ 
พร้อมบันทึกข้อความขออนุมัติเงินอุดหนุนวิจัย (ลงนามอนุมตัิโดยคณบดี) 

 
 

๘. (เมื่อได้รับบันทึกข้อความขออนุมัติเงินอุดหนุนวิจัย ลงนามอนุมตัิโดยคณบดีแล้ว) 
ผู้วิจยัทำสญัญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย ท่ีงานนิติการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

และ/หรือทำเรื่องการยืมเงินสำรองจ่ายที่งานการเงิน คณะศึกษาศาสตร์  
(แบบ วจ ๒ และหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน) 



๘ 
 

ขั้นตอนระหว่างดำเนินการวิจัย และการสิ้นสุดการวิจัย 
 

 ๙. ดำเนินการวิจัยตามระเบียนขั้นตอนการวิจัย *** 
 

 ๑๐. รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานวิจัย ทุก ๖ เดือน 
ผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ (แบบ วจ ๓ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง) 

 

เมื่อสิ้นสุดการวิจัย 
 

         กรณีวิจัยเสร็จสิ้นตามกรอบเวลา     กรณีวิจัยไม่เสร็จสิ้นตามกรอบเวลา 
    ๑๑. ผู้วิจัยส่งรายงานการวิจัย                ผู้วิจัยขออนุมัติขยายเวลาการวิจัย 

                    จำนวน ๓ ชดุ                  (แบบ วจ ๘) ลว่งหน้า ๑ เดือนก่อนครบกำหนด 
                           และให้ขยายเวลาได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง 

           ๑๒. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายใน/ภายนอก              ครั้งละไม่เกิน ๖ เดือน 
           พิจารณาคุณภาพงาน 
 

  ๑๓. แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้วิจัยและปรับปรุง      ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย 
                 แก้ไขภายในระยะเวลา ๑ เดือน             (กรณีขยายเวลาเกิน ๒ ครั้ง ต้องขออนุมัติ กปค.)                  
     
                      

     ๑๔. ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ภายหลังแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ)  
                         และเอกสารตามท่ีระบุในแบบ วจ.๖   
 
            ๑๕. เมื่อคณะกรรมการตรวจเล่มวิจัยแล้วให้ผู้วิจยัส่งแบบรายงานแสดงค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย 
                        (วจ. ๑๕) ที่คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ 
 

๑๖. คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยส่งเรื่องค่าใช้จ่าย 
ไปที่การเงินของคณะ           กองคลัง มร.        เงินเข้าบัญชีชื่อผู้วิจัย 

 
*** หมายเหตุ  หากข้ันตอนการดำเนินงานวิจัยล่วงเลยปีงบประมาณ (ภายใน ๓๐ กันยายนของปีนั้น)  ไม่ว่าจะ
ครบรอบระยะเวลาสิ้นสุดการวิจัยหรือไม่ ขอให้ผู้วิจัยแจ้งคณะกรรมการฯ เพ่ือกันเงินส่วนที่เหลือ 



๙ 
 

แนวปฏิบติัการขอรบัทุนอดุหนุนการวิจยัคณะศึกษาศาสตร ์
๑. ตามนโยบายของคณะศกึษาศาสตรแ์ละมหาวทิยาลยัรามค าแหง มนีโนยายใหก้ารเสนอขอรบั

ทุนอุดหนุนการวจิยัคณะ เป็นการสนบัสนุนนักวิจยั โดยพจิารณาจากคุณสมบตัขิองหวัหน้า
โครงการวจิยั คอื (๑) ผูท้ีไ่ม่เคยไดร้บัทุนวจิยัภายในหรอืภายนอกมหาวทิยาลยัมาก่อน หรอื (๒) 
เป็นอาจารยใ์หม่ทีอ่ยู่ในช่วงประเมนิการปฏบิตังิานเพือ่ต่อสญัญารายปี (ช่วง ๓ ปีแรก)  

๒. หวัหน้าโครงการวิจยัตอ้งเป็นผูท้ าสญัญา และตอ้งปฏบิตัริาชการเตม็เวลาตลอดช่วงสญัญา (๑๒ 
เดอืนเตม็) 

๓. หวัหน้าโครงการวิจยัตอ้งไม่ยื่นเสนอขอรบัทุนอุดหนุนวจิยัคณะศกึษาศาสตร ์มากกว่า ๑ เรื่องใน
ปีงบประมาณเดยีวกนั  โดยอาจเป็นผูร้่วมวจิยัในโครงการวจิยัทีข่อรบัทุนอุดหนุนวจิยัคณะ
ศกึษาศาสตรอ์ื่นๆ ได ้แต่ไม่เกนิ ๑ โครงการ 

๔. ผูว้จิยัอาจม/ีไม่มท่ีีปรึกษาโครงการวิจยั ซึง่อาจเป็นบุคลากรภายในหรอืภายนอกมหาวทิยาลยั
รามค าแหงกไ็ด ้ ถา้มทีีป่รกึษาฯ ใหพ้จิารณาความเชีย่วชาญในสาขาทีต่รงหรอืเกีย่วขอ้งกบังานวจิยั
ทีเ่สนอขอรบัทุนฯ  

- จบการศกึษาระดบัปรญิญาเอก หรอื 
- ด ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยข์ึน้ไป หรอื 
- ด ารงต าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานวจิยัระดบัคณะ หรอืโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามค าแหง  
- และ มปีระสบการณ์วจิยั เช่น มผีลงานวจิยั บทความวจิยั ควบคุมการท าวิจยัของ

บณัฑติศกึษาการสอนวชิาวจิยั  
- เป็นทีป่รกึษาโครงการวจิยัพรอ้มกนัไดไ้ม่เกนิ ๓ โครงการ 

๕. ใหผู้ว้จิยั/คณะผูว้จิยัด าเนินการวจิยัให้เสรจ็สิน้ภายในปีงบประมาณทีข่อทุนวจิยั (ภายใน ๓๐ 
กนัยายนของปีงบประมาณทีไ่ดร้บัทุน) 

๖. หากผูว้จิยั/คณะผูว้จิยัมคีวามประสงคจ์ะขอขยายเวลาการวจิยั (รอบละ ๖ เดอืน) ใหน้ าเสนอ
ความกา้วหน้าและแผนการท าวจิยัใหแ้ลว้เสรจ็ดว้ยตนเองกบัทีป่ระชุมคณะกรรมการสง่เสรมิการ
วจิยั พรอ้มแนบเอกสาร วจ.๓ และ วจ.๘ เพือ่ประกอบการพจิารณา ทัง้นี้ใหเ้สนอทีป่ระชุม กปค. 
พจิารณาตามขัน้ตอนต่อไป 

๗. ผูว้จิยัมหีน้าทีด่ าเนินการเกี่ยวกบัการขอรบัรองจรยิธรรมการวจิยั โดยจะขอการรบัรองจาก
หน่วยงานภายในหรอืภายนอกมหาวทิยาลยัรามค าแหงกไ็ด ้แต่ใหแ้จง้ผลการด าเนินการกบั
คณะกรรมการสง่เสรมิการวจิยัคณะศกึษาศาสตรท์ราบ และใหแ้นบเอกสารรบัรองจรยิธรรมการวจิยั 
ในภาคผนวกของเล่มรายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์     

๘. หากผูว้จิยั/คณะผูว้จิยัด าเนินการยืมเงินส ารองจ่าย ใหผู้ว้จิยัยื่นเรื่องยมืเงนิทดรองจ่ายหลงัจาก
ไดร้บัอนุมตัโิครงการวจิยั ๖ เดอืนไปแลว้ โดยใหย้ื่นเรื่องขอยมืเงนิทดรองจ่ายกบัคณะ หรอืถา้เป็น
ผูว้จิยัของโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามค าแหงใหย้ื่นเรื่องกบัโรงเรยีน และใหแ้จง้คณะกรรมการ



๑๐ 
 

สง่เสรมิการวจิยัคณะศกึษาศาสตรท์ราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือ่ประโยชน์ในการกนัเงนิในรอบ
ปีงบประมาณ 

๙. ใหผู้ว้จิยั/คณะผูว้จิยัปฏบิตัติามระเบยีบลาศกึษา ฝึกอบรม ปฏบิตักิารวจิยัฯ ของงานวนิยัและนิตกิาร 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 
มต ิกปค.ครัง้ที ่๑๖/๒๕๖๒ วาระที ่๔.๔๓ เมื่อวนัที ่๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ 

 



๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารเกี่ยวกับ 
การส่งโครงร่างวิจัย 

 



๑๐ 
 

                                             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ          ภาควิชา..........................   คณะศึกษาศาสตร์   โทรศัพท์ ๐ ๒๓๑๐ ๘๓.....                                       

ที ่  อว....... /............                                     วันที่          
เรื่อง   ขอส่งโครงร่างวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์  ปีงบประมาณ พ.ศ. ....... 

 
เรียน   คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (ผ่านประธานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย, หัวหน้าภาควิชา..............) 
    
  ด้วย ................................ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัยในโครงการ.............................. 
มีความประสงค์จะขอเสนอแบบโครงการวิจัย  เรื่อง “.........................ชื่อเรื่องภาษาไทย.........................” 
(.........................ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ.........................) เพ่ือขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์ 
เป็นจำนวนเงิน .......... บาท (.........................บาทถ้วน) โดยได้แนบแบบเสนอโครงการวิจัย วจ.๑ และ วจ.๑.๑ 
จำนวนอย่างละ ๑๓ ชุดมาพร้อมนี้  
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 (.............................................................) 
                               หัวหน้าโครงการวิจัย 
  

ตัวอย่างบันทึกข้อความ 

ขอส่งโครงร่างวิจัย 



๑๑ 
 

แบบ วจ.๑ 

 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
แบบเสนอโครงการวิจัย   

 
1. ชื่อหัวข้อวิจัย  

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

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

2. ชื่อผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย 

1.) หัวหน้าโครงการ...................................................................................................................... 

2.) ผู้ร่วมวิจัยในโครงการ ................................................................................................ ............. 
3. ประเภทการขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

1.) การวิจัยมหาวิทยาลัย ในวงเงิน............................บาท(...........................................................) 

2.) การวิจัยคณะ/สำนัก/สถาบัน ในวงเงิน............................บาท (................................................) 
4. วัตถุประสงค์การวิจัย ........................................................................................ ............................ 
       ...................................................................................................................... ............................... 
       ............................................................... ................................................................................... ... 
       ............................................................ ...................................................................................... ... 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ .......................................................................................................... .. 
       .................................................................................................................. ................................... 
       ............................................................................................................................. ........................        
       ................................................................................................................................................... .. 
6. ระยะเวลาการวิจัย ................................................................................................ ......................... 
7. หน่วยงานที่หัวหน้าโครงการสังกัด(คณะ/ สำนัก/ สถาบัน) .......................................................... 
8. วัน เดือน ป ี ที่เสนอขออนุมัติโครงการ ................................................................. ....................... 
9. ชื่อที่ปรึกษาโครงการวิจัย .............................................................................................................. 



๑๒ 
 

วจ. ๑.๑ 

 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
แบบเสนอโครงการวิจัย   

 
๑.  บทนำ (INTRODUCTION) 

๑.๑  ความเป็นมาและสภาพปัญหา(PROBLEM STATEMENT) 
๑.๒  วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) 
๑.๓  สมมติฐานการวิจัย (HYPOTHESES) 
๑.๔  ขอบเขตการวิจัย (SCOPE OF RESEARCH) 
๑.๕  นิยามศัพท์เฉพาะ (DEFINITION OF TECHNICAL TERMS) 
๑.๖  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย (OUTPUTS AND BENEFIT) 

- องค์ความรู้ใหม่ที่คาดว่าจะค้นพบสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านใด 
๒.  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง (LITERATURE  REVIEW) 

๒.๑  แนวคิด  ทฤษฎี  และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการทำวิจัย 
๒.๒  กรอบแนวคิดในการทำวิจัย 

๓.  วิธีดำเนินการวิจัย (METHODOLOGY) 
๓.๑  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
๓.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย/วิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
๓.๓  วธิีเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๔  วธิีวิเคราะห์ข้อมูล 
๓.๕  สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

๔.  แผนการดำเนนิงานวิจัย (จัดทำเป็นตารางแผนงานรายเดือน) 
๕.  งบประมาณ 

๕.๑  หมวดค่าตอบแทน   ๕.๒  หมวดค่าจ้าง     ๕.๓  หมวดค่าใช้สอย       ๕.๔  หมวดค่าวัสดุ 
๖.   บรรณานุกรม (อ้างตามคู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย   
 รามคำแหง) 



๑๓ 
 

๗.  ประวัตินักวิจัย (ชื่อ-สกุล/ ระดับการศึกษา/ ตำแหน่ง/ หน่วยงานที่สังกัด/ เบอร์โทรศัพท์/ ผลงานทาง
 วิชาการ) 
๘.  ประวัติที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
๙.  หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการของที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
๑๐. กรอบในการจัดทำแบบสอบถาม  (กรณีท่ีใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการทำวิจัย)  
     ตัวอย่าง กรอบการจัดทำแบบสอบถาม  ใช้แบบสอบถาม ๒ ชุด กับกลุ่มตัวอย่าง ๒ กลุ่ม 

 
 
ชุดที่ ๑  สำหรับสอบถาม อาจารย์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
  มีจำนวน..........ตอน 
  แต่ละตอนต้องการถามในเรื่องใด? (ตามตัวแปร) 

       ชุดที่ ๒  สำหรับสอบถาม นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
มีจำนวน..........ตอน 
แต่ละตอนต้องการถามในเรื่องใด? (ตามตัวแปร) 

 
 
 

ลายมือชื่อผู้วิจัย............................................................. 
                                                                                      (............................................................) 
 

ลายมือชื่อที่ปรึกษาโครงการ.............................................................. 
                                                                                      (............................................................) 
  



๑๔ 
 

 
 
 
 
 

 
 

เอกสารเกี่ยวกับ 
การส่งโครงร่างวิจัยหลังแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

                                              

                                               บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ          ภาควิชา..........................   คณะศึกษาศาสตร์   โทรศัพท์ ๐ ๒๓๑๐ ๘๓.....                                       

ที ่  อว....... /............                                     วันที ่         
เรื่อง   ขอส่งโครงร่างวิจัยหลังแก้ไขจากผู้ทรงคณุวุฒิ  

 
เรียน   คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (ผ่านประธานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย, หัวหน้าภาควิชา..............) 
   

ตามที่ข้าพเจ้า..................(ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย)................... ได้ส่งโครง
ร่างวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ............ ตามแบบ
เสนอโครงการวิจัย เรื ่อง“................................... ....................... .....”  ในวงเงิน...... .................. 
(.....................................................บาทถ้วน) โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาโครงร่างวิจัยและมีข้อเสนอแนะ
ให้แก้ไขไปแล้ว นั้น 

 
บัดนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการแก้ไขโครงร่างวิจัยตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะ และขอจัดส่งโครง

ร่างวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๓ ฉบับ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 (.................................................................) 

                            หวัหน้าโครงการวิจัย 
 
 

 
 
 
 

ตัวอย่างบันทึกข้อความ 
ผู้วิจัยขอส่งโครงร่างวิจัยหลัง

แก้ไข 



๑๖ 
 

 
 
 
 
 

เอกสารเกี่ยวกับ 
การรายงานความก้าวหน้า 

(ทำทุกรอบ ๖ เดือน  
นับจากวันที่ทำสัญญารับทุน) 

 



๑๗ 
 

                                              บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ          ภาควิชา..........................   คณะศึกษาศาสตร์   โทรศัพท์ ๐ ๒๓๑๐ ๘๓.....                                       

ที ่  อว....... /............                                     วันที ่         
เรื่อง   ขอส่งรายงานความก้าวหน้าการทำวิจัย ครั้งที่ .......  

 
เรียน   คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (ผ่านประธานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย, หัวหน้าภาควิชา..............) 
   

ตามที่ข้าพเจ้า...........................(ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย)........................... 
ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....เรื่อง“.........................”  
ในวงเงิน............. (................. .............บาทถ้วน)  โดยมีสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ตั ้งแต่วันที ่ 
............... ถึงวันท่ี....................... นั้น 

 
บัดนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการทำวิจัยครบรอบ ๖ เดือนนับจากวันที่ทำสัญญา จึงขอรายงาน

ความก้าวหน้าการทำวิจัย ครั้งที่ ....... ระหว่างวันที่ .........(วัน/เดือน/ปี)......... ถึงวันที่ .........(วัน/เดือน/ปี)......... 
ตามแบบ วจ.๓ ที่แนบมาพร้อมนี้ 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 
 

            (.......................................................................) 
                       หวัหน้าโครงการวิจัย 
  

ตัวอย่างบันทึกข้อความ 
รายงานความก้าวหน้า 



๑๘ 
 

แบบ วจ.๓ 

 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
 

๑.  ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)................................................................................................................................................... 
    …………………………………………………………………...............................………........................................………………....................... 
                           (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................................... 
๒.  ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยประเภท        

 มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ................................. 
 คณะ  สำนัก  สถาบัน ประจำปีงบประมาณ............................. 

     จำนวนเงิน ....................................................บาท 
๓.  ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันท่ี ............เดอืน ..........................พ.ศ............... 
๔.  รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ครั้งท่ี ......  ระหว่าง (วัน/เดือน/ปี) .........ถงึ .........(วัน/เดือน/ปี) .................................. 
๕.  รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 

๕.๑  ผลงานวิจัยทีไ่ดด้ำเนินการแลว้  โดยแสดงตารางเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงานวิจัยทีไ่ดเ้สนอไว้
................................................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................................... 

๕.๒ งานตามโครงการที่จะดำเนินการต่อไป
................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 

๕.๓ งบประมาณที่ได้จ่ายไปแล้วนบัตั้งแต่วันเริม่ต้นโครงการเป็นเงิน .........................................บาท 
๖.  ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการวิจัย (ถ้ามี) 
..........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................... 
๗.  คาดว่ารายงานการวิจัยจะแล้วเสร็จภายใน วันท่ี ............เดือน ..........................พ.ศ............... 

 
        ลงช่ือ ........................................................ 
               (........................................................) 

    ผู้วิจัย/คณะผู้วิจยั 
                                                                                      วันท่ี...........เดือน .............พ.ศ......... 



๑๙ 
 

 

 
เอกสารเกี่ยวกับ 

การขอขยายเวลาวิจัย 
(ทำเมือ่ครบกำหนดวิจัยตามสัญญา 

โดยขอขยายเวลาได้ครั้งละ ๖ เดือน) 
 



๒๐ 
 

                                              บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ          ภาควิชา..........................   คณะศึกษาศาสตร์   โทรศัพท์ ๐ ๒๓๑๐ ๘๓.....                                       

ที ่  อว....... /............                                     วันที ่         
เรื่อง   ขอขยายเวลาการทำวิจัย ครั้งที่ .......  

 
เรียน   คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (ผ่านประธานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย, หัวหน้าภาควิชา..............) 
   

ตามที่ข้าพเจ้า...........................(ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย)........................... 
ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....เรื่อง“.........................”  
ในวงเงิน............. (................. .............บาทถ้วน)  โดยมีสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ตั ้งแต่วันที ่ 
............... ถึงวันท่ี....................... น้ัน 

 
บัดนี้ ได้ครบกำหนดการวิจัยตามสัญญารับทุนแล้ว แต่ผู้วิจัยยังอยู่ในระหว่างดำเนินการวิจัย 

.................................................... ระบุขั้นตอนที่กำลังดำเนินการ พร้อมให้เหตุผลประกอบการพิจารณา

......................................................จึงขออนุมัติขยายเวลาการวิจัย ครั้งที่ ....... ออกไปเป็นระยะเวลา ๖ เดือน  
ตั้งแต่วันที่ ...................... ถึงวันที่ ...................... ตามแบบ วจ.๘ ที่แนบมาพร้อมนี้ 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 
 
 (.........................................................) 

                          หัวหน้าโครงการวิจัย 
  

ตัวอย่างบันทึกข้อความ 
ขอขยายเวลาวิจัย 



๒๑ 
 

แบบ วจ. ๘ 

 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

แบบคำร้องขอขยายเวลาการวิจัย 
--------------------- 

มหาวิทยาลยัรามคำแหง 
วันท่ี.........เดือน..........................พ.ศ........... 

เรื่อง  ขอขยายเวลาการวิจัย 
เรียน  คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์

ด้วยข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว) ................................................นามสกุล.................................................................... 
ตำแหน่ง ..........................................ระดบั ............................ สังกดั คณะ/ สำนัก....................................................................... 
โทรศัพท์ ........................................... เป็นผูไ้ดร้ับทุนอุดหนุนการวิจยัจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเภท 
 มหาวิทยาลัย  คณะ  สำนัก  สถาบัน ประจำปี ...........................จำนวนเงิน............................บาท  
(........................................บาทถ้วน) ให้ทำการวิจัยเรื่อง 
(ภาษาไทย)....................................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................................  
(ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
ตามบันทึกอนุมัติที่....................................ลงวันท่ี................เดือน.....................................พ.ศ.......................และสิ้นสุดตามแบบ
เสนอโครงการวิจัยวันท่ี....................เดือน..............................พ.ศ................................... 
มีความประสงค์จะขอขยายเวลาการวิจัย ครั้งท่ี...............ถึงวันท่ี..........เดือน...........................พ.ศ................. 
รวม.........................เดือน เนื่องจาก (ระบุสาเหตุที่ไม่สามารถทำการวิจัยให้แล้วเสร็จตามโครงการ) 
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................... 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พรอ้มนี้ได้แนบสำเนาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยมาเพื่อ 

ประกอบการพิจารณาด้วย 
ลงช่ือ......................................................... 
(..............................................................) 

                                                     ผู้วิจัย/คณะผู้วจิัย 
 



๒๒ 
 

 
 

 
 
 
 

เอกสารเกี่ยวกับ 
การส่งรายงานวิจัย        

ฉบับสมบูรณ์ (๕ บท) 
เพื่อให้ผู้ทรงคณุวุฒิพิจารณา 

 



๒๓ 
 

                                             บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ          ภาควิชา..........................   คณะศึกษาศาสตร์   โทรศัพท์ ๐ ๒๓๑๐ ๘๓.....                                       

ที ่  อว....... /............                                     วันที่          
เรื่อง   ขอส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 

 
เรียน   คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (ผ่านประธานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย, หัวหน้าภาควิชา..............) 
    

ตามที่ข้าพเจ้า...........................(ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย).. ......................... 
ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....  เรื่อง“.........................”  
ในวงเงิน....................... (..............................บาทถ้วน)  โดยมีสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจั ย ตั้งแต่วันที่ 
....................... ถึงวันที่....................... นั้น 

 
บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จำนวน ๓ ฉบับ 

เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 
 (................................................................) 
                            หวัหน้าโครงการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ตัวอย่างบันทึกข้อความ 

ขอส่งรายงานวิจัย ฉบับ
สมบูรณ ์



๒๔ 
 

 
 
 
 
 

เอกสารเกี่ยวกับ 
การส่งรายงานวิจัย (๕ บท) 
หลังแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 



๒๕ 
 

                                              บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ          ภาควิชา..........................   คณะศึกษาศาสตร์   โทรศัพท์ ๐ ๒๓๑๐ ๘๓.....                                       

ที ่  อว....... /............ วันที่          
เรื่อง   ขอส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์หลังแก้ไขจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
เรียน   คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (ผ่านประธานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย, หัวหน้าภาควิชา..............) 
   
  ตามท่ีข้าพเจ้า...........................(ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย)........................... ได้รับ
อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....  เรื่อง“.........................”  ในวงเงิน
................. (.........................................บาทถ้วน)  โดยมีสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ตั้งแต่วันที่ ...... ............... 
ถึงวันที่....................... โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาโครงร่างวิจัยและมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขไปแล้วนั้น 
 
  บัดนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการแก้ไขรายงานวิจัย (๕ บท) ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะ และขอ
จัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๓ ฉบับ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 (...............................................................) 
                           หวัหน้าโครงการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างบันทึกข้อความ 
ส่งรายงานวิจัย (๕ บท) หลัง

แก้ไข 



๒๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารเกี่ยวกับ 
การส่งแบบแสดงค่าใช้จ่าย 

 
 

  



๒๗ 
 

แบบ วจ.๑๕ 

 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

แบบรายงานแสดงค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย 
 

ชื่อโครงการ…………………………………………………………………………………………………………….…………………….……….. 
ชื่อผู้วิจัย …………………………………………...…….. หนว่ยงานที่สังกัด ……………………………………………..………………... 
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทวิจัย………………………………….………….ประจำปีงบประมาณ ……………..…..……… 
จำนวนเงิน……….....…...บาท (.…………………..……บาทถ้วย) วัน/ เดือน/ ปี ที่ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย......... 
……….…ได้รับเงินยืมจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตามสัญญาการยืมเงินเลขที่ ……………. ลงวันที่……………………..
งวดที่ …… จำนวน …………………………บาท (……………………………….….) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัยและได้ใช้
จ่ายเงินไปแล้ว จำนวน……………………………บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
๑. หมวดคา่ตอบแทน 
    ……………………………………………………………………………… 
๒. หมวดคา่จ้าง 
    ……………………………………………………………………………… 
๓. หมวดคา่ใช้สอย 
    ……………………………………………………………………………… 
๔. หมวดคา่วัสด ุ
    ……………………………………………………………………………… 

  

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

(ลงชื่อ)……………………………………………… 
                                                                                    ( ……………………………………………..) 
                                                                                                     ผูว้จิัย/หัวหน้าโครงการ 
                                                                                           วันที่.......เดอืน................พ.ศ. ........ 

 




