
๑ 
 

 
 

คู่มือ 
การรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

คณะศึกษาศาสตร์ 
 

 
 

ผู้จัดท า 
คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 



๒ 
 

วิสัยทัศน์ ภารกิจ  
และรายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ 

 

วิสัยทัศน์    ส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจให้คณาจารย์ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
ภารกิจ  ๑. พิจารณาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์  

 ๒. ส่งเสริมการขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนอ่ืน ๆ  
 ๓. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 ๔. ประสานงานเกี่ยวกับโครงการวิจัยหลักสูตร 
 ๕. ประสานงานเกี่ยวกับโครงการวิจัยอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

คณะกรรมการ  
๑. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์    ที่ปรึกษา 
๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย    ที่ปรึกษา 

  ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.มานิกา  วิเศษสาธร  ประธานกรรมการ 
  ๔. รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร.ศิริพงษ์  เศาภายน  กรรมการ 

๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรัฐ  วัฒนพานิช   กรรมการ   
   ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บงกช  ทองเอ่ียม  กรรมการ 

๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  กฤชคฤหาสน์  กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น้ าเพชร  นาสารีย์   กรรมการ 

   ๙. อาจารย์ ดร.จิตราภรณ์  บุญถนอม   กรรมการ 
   ๑๐. อาจารย์ปิยพงศ์  แซ่ตั้ง    กรรมการ 

๑๑ อาจารย์รพีกรณ์  เปี่ยมพืช    กรรมการ  
๑๒. นางสาวกรรณิการ์  ตนะทิพย์    กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. นางสาวเบญจรัตน์  รัตนกุล    กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. นางสาวธนัชพร  เกตุมณี      กรรมการและเลขานุการ 

ส านักงาน ศูนย์ส่งเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ ส านักงานคณบดี ชั้น ๕ อาคาร EOB 
  โทรศัพท์  ๐๒ ๓๑๐ ๘๓๑๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

ค าน า 
 

  ด้วยมหาวิทยาลัยรามค าแหงมีนโยบายในการส่งเสริมการวิจัย โดยจัดให้เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากร  ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ได้ปฏิบัติ
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ด้วยการจัดตั้งหน่วยส่งเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๕๙ เพ่ือท า
หน้าที่ส าคัญด้านการส่งเสริมงานวิจัยของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาผลงานวิจัยเพ่ือรับทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะ ส่งเสริมการขอรับทุนวิจัยจากแหล่ง
ทุนอ่ืนๆ  ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  ประสานงานเกี่ยวกับโครงการวิจัย
หลักสูตรและโครงการวิจัยอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
 
 ในการนี้ หน่วยส่งเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ จึงได้จัดท าคู่มือการรับทุนอุดหนุนการวิจัยคณะ เพ่ือ
อ านวยความสะดวกและเป็นแนวทางให้กับคณาจารย์และบุคลากร  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์แก่ทุกท่านต่อไป  
 
  
 
 
                  

คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ 
                     พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

สารบัญ 
 

                        หน้า 

วิสัยทัศน์ ภารกิจ และรายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์       ๒ 
ค าน า              ๓  
ขั้นตอนการขอทุนอุดหนุนการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์         ๕ 
กรอบเวลาการด าเนินงานการขอทุนอุดหนุนวิจัย คณะศึกษาศาสตร์       ๘ 
เอกสารเกีย่วกับการส่งโครงร่างวิจัย          ๙ 

เอกสารเกี่ยวกับการส่งโครงร่างวิจัยหลังแก้ไขตามข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิ    ๑๑ 
เอกสารเกี่ยวกับการรายงานความก้าวหน้า        ๑๓ 
เอกสารเกี่ยวกับการขอขยายเวลาวิจัย        ๑๕ 
เอกสารเกี่ยวกับการส่งรายงานการวิจัย (๕ บท)       ๑๗ 
เอกสารเกี่ยวการส่งรายงานการวิจัย (๕ บท) หลังแก้ไขตามข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิ   ๑๙  

เอกสารเกี่ยวกับการส่งแบบแสดงค่าใช้จ่ายและรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ถึงผู้อ านวยการกองคลัง  ๒๑ 

ภาคผนวก เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับทุนอุดหนุนการวิจัย      ๒๓ 

 วจ.๑   แบบเสนอโครงการ        ๒๔ 

 วจ.๑.๑  แบบเสนอโครงการ        ๒๕ 

 วจ.๓   แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย      ๒๗ 

 วจ.๖   แบบส่งรายงานการวิจัย        ๒๘ 

 วจ.๘  แบบค าร้องขอขยายเวลาการวิจัย       ๒๙ 

 วจ.๑๕  แบบรายงานแสดงค่าใช้จ่ายอุดหนุนการวิจัย     ๓๐ 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



๕ 
 

 

 

 

 
 
 
 

ขั้นตอนการขอทุนอุดหนุนการวิจัย 
คณะศึกษาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๖ 
 

ขั้นตอนการเสนอโครงร่างวิจัย  
เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ 

 
๑. ผู้วิจัยเสนอโครงร่างวิจัย จ านวน ๑๐ ชุด (แบบ วจ ๑ และ วจ ๑.๑) 

 
๒. น าเสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ 

                                                                                             (ถ้าผ่าน) กรรมการส่งเสริมการวิจัย                                                                                     
                                                                                           แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายใน/ภายนอก                                                                                                                                                                                                               
                                                                                พิจารณาโครงร่างวิจัย (เตรียมโครงร่าง ๓ ชุด) 

 
๓. แจ้งผลการพิจารณาโครงร่างต่อผู้วิจัย 

 
                                                                   (มีเวลาปรับแก้ไขโครงร่างวิจัยประมาณ ๓๐ วัน) 
                    (มีคลินิกวิจัย กรณีต้องการข้อเสนอแนะ) 
 

 ๔. ส่งโครงร่างฉบับสมบูรณ์ (หลังแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน (จ านวน ๓ ชุด) ที่คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ 

 
 

๕. เสนอ กปค. เพ่ือพิจารณาโครงร่างวิจัย 
 
 

๖. เสนอกองแผนงาน มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
เพ่ืออนุมัติงบอุดหนุนการวิจัย 

 
 

๗. แจ้งผลการอนุมัติโครงร่างวิจัยและงบประมาณการวิจัย ให้ผู้วิจัยทราบ 
พร้อมบันทึกข้อความขออนุมัติเงินอุดหนุนวิจัย (ลงนามอนุมัติโดยคณบดี) 

 
 

๘. (เม่ือได้รับบันทึกข้อความขออนุมัติเงินอุดหนุนวิจัย ลงนามอนุมัติโดยคณบดีแล้ว) 
ผู้วิจัยท าสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย ที่งานนิติการ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

และ/หรือท าเรื่องการยืมเงินส ารองจ่ายที่งานการเงิน คณะศึกษาศาสตร์  
(แบบ วจ ๒ และหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน) 

 



๗ 
 

ขั้นตอนระหว่างด าเนินการวิจัย และการสิ้นสุดการวิจัย 
 

 ๙. ด าเนินการวิจัยตามระเบียนขั้นตอนการวิจัย *** 
 

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

 
เมื่อสิ้นสุดการวิจัย 

 
         กรณีวิจัยเสร็จสิ้นตามกรอบเวลา     กรณีวิจัยไม่เสร็จสิ้นตามกรอบเวลา 
    ๑๑. ผู้วิจัยส่งรายงานการวิจัย                ผู้วิจัยขออนุมัติขยายเวลาการวิจัย 

                    จ านวน ๓ ชดุ                  (แบบ วจ ๘) ลว่งหน้า ๑ เดือนก่อนครบก าหนด 
                           และให้ขยายเวลาได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง 

           ๑๒. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายใน/ภายนอก              ครั้งละไม่เกิน ๖ เดือน 
           พิจารณาคุณภาพงาน 
 

  ๑๓. แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้วิจัย                      ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย 
             (กรณีต้องแก้ไขเพ่ิมเติม)          (กรณีขยายเวลาเกิน ๒ ครั้ง ต้องขออนุมัติ กปค.)                  
    มีเวลาประมาณ ๑ เดือน 
                      

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

๑๖. คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยส่งเรื่องค่าใช้จ่าย 
ไปที่การเงินของคณะ           กองคลัง มร.        เงินเข้าบัญชีชื่อผู้วิจัย 

 
*** หมายเหต ุ หากข้ันตอนการด าเนินงานวิจัยล่วงเลยปีงบประมาณ (ภายใน ๓๐ กันยายนของปีนั้น)  
ไม่ว่าจะครบรอบระยะเวลาสิ้นสุดการวิจัยหรือไม่ ขอให้ผู้วิจัยแจ้งคณะกรรมการฯ เพ่ือกันเงินส่วนที่เหลือ 

 
 
 



๘ 
 

กรอบเวลาการด าเนินงานการขอทุนอุดหนุนวิจัย คณะศึกษาศาสตร ์
 

การด าเนินการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
๑ เปิดรับโครงร่างวิจัย             
๒  ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ 

พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
            

๓  ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงร่างวิจัย             
๔.  แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้วิจัย และผู้วิจัยปรับปรุงเนื้อหาให้

เป็นโครงร่างวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
            

๕  ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ 
รวบรวมโครงร่างวิจัยที่สมบูรณ์ 

            

๖  น าเสนอกองแผนงาน มหาวิทยาลัยรามค าแหง เพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

 



๙ 
 

 

 

 

เอกสารเกี่ยวกับ 
การส่งโครงร่างวิจัย 

 



๑๐ 
 

 บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ          ภาควิชา..........................   คณะศึกษาศาสตร์   โทรศัพท์ ๐ ๒๓๑๐ ๘๓.....                                       
ที ่  อว....... /............ วันที ่         
เรื่อง   ขอส่งโครงร่างวิจัยเพ่ือรับทุนอุดหนุนการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์  ปีงบประมาณ พ.ศ…… 
 
เรียน   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (ผ่านประธานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย, หัวหน้าภาควิชา..............) 
    
  ด้วย ..................................ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัยในโครงการ................................  
มีความประสงค์จะขอเสนอแบบโครงการวิจัย  เรื่อง “................... ชื่อเรื่องภาษาไทย.........................................” 
(........................................................................................ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ................. ...................................) 
เพ่ือขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์ เป็นจ านวนเงิน .......... บาท (......................... บาทถ้วน)  
โดยได้แนบแบบเสนอโครงการวิจัย  วจ.๑  และ วจ. ๑.๑  จ านวนอย่างละ ๑๐ ชุดมาพร้อมนี้  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

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

 

 

 

 

ตัวอย่างบันทึกข้อความ 
ขอส่งโครงร่างวิจัย 



๑๑ 
 

 

 

 

เอกสารเกี่ยวกับ 
การส่งโครงร่างวิจัยหลังแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิ 

 



๑๒ 
 

                                                     บันทกึข้อความ 
 
ส่วนราชการ          ภาควิชา..........................   คณะศึกษาศาสตร์   โทรศัพท์ ๐ ๒๓๑๐ ๘๓.....                                       
ที ่  อว....... /............ วันที ่         
เรื่อง   ขอส่งโครงร่างวิจัยหลังแก้ไขจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
เรียน   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (ผ่านประธานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย, หัวหน้าภาควิชา..............) 
   

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

 
บัดนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการแก้ไขโครงร่างวิจัยตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะ และขอจัดส่งโครงร่าง

วิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๓ ฉบับ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 
 

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

ตัวอย่างบันทึกข้อความ 
ผู้วิจัยขอส่งโครงร่างวิจัยหลังแก้ไข 



๑๓ 
 

 

 

 

เอกสารเกี่ยวกับ 
การรายงานความก้าวหน้า 

(ท าทุกรอบ ๖ เดือน  
นับจากวันที่ท าสัญญารับทุน) 

 



๑๔ 
 

                                                     บันทกึข้อความ 
 
ส่วนราชการ          ภาควิชา..........................   คณะศึกษาศาสตร์   โทรศัพท์ ๐ ๒๓๑๐ ๘๓.....                                       
ที ่  อว....... /............ วันที ่         
เรื่อง   ขอส่งรายงานความก้าวหน้าการท าวิจัย 
 
เรียน   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (ผ่านประธานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย, หัวหน้าภาควิชา..............) 
   

ตามที่ข้าพเจ้า...........................(ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย)........................... 
ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .....เรื่อง“.........................”  
ในวงเงิน............. (..............................บาทถ้วน)  โดยมีสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ตั้งแต่วันที่ ............... 
ถึงวันที่....................... นั้น 

 
บัดนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการท าวิจัยครบรอบ ๖ เดือนนับจากวันที่ท าสัญญา จึงขอรายงาน

ความก้าวหน้าการท าวิจัย ครั้งที่ ....... ตามแบบ วจ.๓ ที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 
 

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

 

ตัวอย่างบันทึกข้อความ 
รายงานความก้าวหน้า 



๑๕ 
 

 

 

เอกสารเกี่ยวกับ 
การขอขยายเวลาวิจัย 

(ท าเมื่อครบก าหนดวิจัยตาม
สัญญา โดยขอขยายเวลาได้

ครั้งละ ๖ เดือน) 
 



๑๖ 
 

                                                     บันทกึข้อความ 
 
ส่วนราชการ          ภาควิชา..........................   คณะศึกษาศาสตร์   โทรศัพท์ ๐ ๒๓๑๐ ๘๓.....                                       
ที ่  อว....... /............ วันที ่         
เรื่อง   ขอขยายเวลาการท าวิจัย 
 
เรียน   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (ผ่านประธานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย, หัวหน้าภาควิชา..............) 
   

ตามที่ข้าพเจ้า...........................(ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย)........................... 
ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .....เรื่อง“.........................”  
ในวงเงิน............. (..............................บาทถ้วน)  โดยมีสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ตั้งแต่วันที่ ............... 
ถึงวันที่....................... นั้น 

 
บัดนี้ ได้ครบก าหนดการวิจัยตามสัญญารับทุนแล้ว แต่ผู้วิจัยยังอยู่ในระหว่างด าเนินการวิจัย 

................ ระบข้ัุนตอนท่ีก าลงัด าเนนิการ พรอ้มใหเ้หตุผลประกอบการพิจารณา...................................................... 
จึงขออนุมัติขยายเวลาการวิจัย ครั้งที่ ....... ออกไปเป็นระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ............. ถึงวันที่ .................. 
ตามแบบ วจ.๘ ที่แนบมาพร้อมนี้ 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 
 

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

ตัวอย่างบันทึกข้อความ 
ขอขยายเวลาวิจัย 



๑๗ 
 

 

 

 

 

เอกสารเกี่ยวกับ 
การส่งรายงานวิจัย (๕ บท) 

 



๑๘ 
 

 บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ          ภาควิชา..........................   คณะศึกษาศาสตร์   โทรศัพท์ ๐ ๒๓๑๐ ๘๓.....                                       
ที ่  อว....... /............ วันที ่         
เรื่อง   ขอส่งรายงานวิจัย (๕ บท) 
 
เรียน   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (ผ่านประธานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย, หัวหน้าภาควิชา..............) 
    

ตามที่ข้าพเจ้า...........................(ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย)........................... 
ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .....เรื่อง “.........................”  
ในวงเงิน............. (................. .............บาทถ้วน)  โดยมีสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ต้ังแต่วันท่ี ............... 
ถึงวันที่....................... นั้น 

 
บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ด าเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอส่งรายงานวิจัย (๕ บท) จ านวน ๓ ฉบับ พร้อม

แบบ วจ.๖ เพ่ือด าเนินการต่อไป  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

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

 

 

 

ตัวอย่างบันทึกข้อความ 
ขอส่งโครงร่างวิจัย 



๑๙ 
 

 

 

 

เอกสารเกี่ยวกับ 
การส่งรายงานวิจัย (๕ บท) 
หลังแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 



๒๐ 
 

                                                     บันทกึข้อความ 
 
ส่วนราชการ          ภาควิชา..........................   คณะศึกษาศาสตร์   โทรศัพท์ ๐ ๒๓๑๐ ๘๓.....                                       
ที ่  อว....... /............ วันที ่         
เรื่อง   ขอส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์หลังแก้ไขจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
เรียน   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (ผ่านประธานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย, หัวหน้าภาควิชา..............) 
   

ตามที่ข้าพเจ้า...........................(ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย)........................... 
ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .....เรื่อง “.........................”  
ในวงเงิน............. (................. .............บาทถ้วน)  โดยมีสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ต้ังแต่วันท่ี ............... 
ถึงวันที่....................... โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาโครงร่างวิจัยและมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขไปแล้ว นั้น  

 
บัดนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการแก้ไขรายงานวิจัย (๕ บท) ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะ และขอจัดส่ง

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๓ ฉบับ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 
 

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

 

ตัวอย่างบันทึกข้อความ 
ส่งรายงานวิจัย (๕ บท) หลังแก้ไข 



๒๑ 
 

 

 

 

เอกสารเกี่ยวกับ 
การส่งแบบแสดงค่าใช้จ่าย

และรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 ถึงผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 
 
 



๒๒ 
 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ          ภาควิชา..........................   คณะศึกษาศาสตร์   โทรศัพท์ ๐ ๒๓๑๐ ๘๓.....                                       
ที ่  อว....... /............ วันที ่         
เรื่อง   ขอส่งแบบแสดงค่าใช้จ่ายและรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 
เรียน   ผู้อ านวยการกองคลัง  
  

ตามที่ข้าพเจ้า...........................(ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย)........................... 
ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .....เรื่อง “.........................”  
ในวงเงิน............. (................. .............บาทถ้วน)  โดยมีสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ต้ังแต่วันท่ี ............... 
ถึงวันที่....................... นั้น  

 
บัดนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอส่งแบบรายงานแสดงค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนการ

วิจัย (แบบ วจ.๑๕) และเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวนอย่างละ ๑ ชุด ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

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

ตัวอย่างบันทึกข้อความ 
ส่งแบบแสดงค่าใช้จ่ายและรายงาน

วิจัยฉบับสมบูรณ์ 



๒๓ 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับ

ทุนอุดหนุนการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

แบบ วจ.๑ 

 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
แบบเสนอโครงการวิจัย   

 
1. ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)........................................................................................................................  
 ……………………………………………………………………………………………………………….……. ……………………………                 
                          (ภาษาอังกฤษ) .................................................................................................................  
  ............................................................................................................................. ........................................ 
2. ชื่อผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย 

1.) หัวหน้าโครงการ............................................................................................................... ............... 
2.) ผู้ร่วมวิจัยในโครงการ ..................................................................................................................... . 

3. ประเภทการขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
1.) การวิจัยมหาวิทยาลัย ในวงเงิน............................บาท (.............................................................) 
2.) การวิจัยคณะ/ส านัก/สถาบัน ในวงเงิน............................บาท (.................................................)  

4. วัตถุประสงค์การวิจัย ........................................................................... ................................................ 
       ............................................................................................................................. ................................ 
       .................................................................................................................................................. ........... 
       ............................................................................................................................. ................................ 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ .......................................................................................................... ......... 
       ........................................................................... ....................................................................... ........... 
       ............................................................................................................................. ................................         
       ............................................................................................................................. ................................ 
6. ระยะเวลาการวิจัย .......................................................................... ...................................................... 
7. หน่วยงานที่หัวหน้าโครงการสังกัด(คณะ/ ส านัก/ สถาบัน) ................................................................. 
8. วัน เดือน ปี  ที่เสนอขออนุมัติโครงการ ...............................................................................................  
9. ชื่อที่ปรึกษาโครงการวิจัย ....................................................................................................................  
 

 
 

 
 
 



๒๕ 
 

วจ. ๑.๑ 

 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
แบบเสนอโครงการวิจัย   

 
๑.  บทน า  (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) 

- องค์ความรู้ใหม่ที่คาดว่าจะค้นพบสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในด้านใด 
๒.  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง (LITERATURE  REVIEW) 

๒.๑  แนวคิด  ทฤษฎี  และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการท าวิจัย 
๒.๒  กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 

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

๔.  แผนการด าเนนิงานวิจัย (จัดท าเป็นตารางแผนงานรายเดือน) 
๕.  งบประมาณ 

๕.๑  หมวดค่าตอบแทน   ๕.๒  หมวดค่าจ้าง     ๕.๓  หมวดค่าใช้สอย       ๕.๔  หมวดค่าวัสดุ 
๖.   บรรณานุกรม (อ้างตามคู่มือการท าดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง) 
๗.  ประวัตินักวิจัย (ชื่อ-สกุล/ ระดับการศึกษา/ ต าแหน่ง/ หน่วยงานที่สังกัด/ เบอร์โทรศัพท์/ ผลงานทางวิชาการ) 
๘.  ประวัติที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
๙.  หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการของที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
๑๐. กรอบในการจัดท าแบบสอบถาม  (กรณีท่ีใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการท าวิจัย)  
     ตัวอย่าง กรอบการจัดท าแบบสอบถาม  ใช้แบบสอบถาม ๒ ชุด กับกลุ่มตัวอย่าง ๒ กลุ่ม 

 
 



๒๖ 
 

ชุดที่ ๑  ส าหรับสอบถาม อาจารย์ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
  มีจ านวน..........ตอน 
  แต่ละตอนต้องการถามในเรื่องใด? (ตามตัวแปร) 

       ชุดที่ ๒  ส าหรับสอบถาม นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มีจ านวน..........ตอน 
แต่ละตอนต้องการถามในเรื่องใด? (ตามตัวแปร) 

 
 
 

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

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



๒๗ 
 

แบบ วจ.๓ 

 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
 

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

� มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ ................................. 
� คณะ � ส านัก � สถาบัน ประจ าปีงบประมาณ ................. 

     จ านวนเงิน ....................................................บาท 
๓.  ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยรามค าแหง เมื่อวันที่ ............เดือน ..........................พ.ศ............... 
๔.  รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ครั้งที่ ...........ระหว่าง (เดือน/ปี) .................................................... 
      ถึง (เดือน/ปี) ............................................................ 
๕.  รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 

๕.๑  ผลงานวิจัยที่ได้ด าเนินการแล้ว  โดยแสดงตารางเปรียบเทียบกับแผนการด าเนินงานวิจัยที่ได้เสนอไว้
............................................................................................................. ................................................
................................................................................................... .................................. 

๕.๒ งานตามโครงการที่จะด าเนินการต่อไป
............................................................................................................. ................................................
.....................................................................................................................................  

๕.๓ งบประมาณท่ีได้จ่ายไปแล้วนับตั้งแต่วันเริ่มต้นโครงการเป็นเงิน .........................................บาท 
๖.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการวิจัย (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. .......................................................
..................................................................... ................................................................................. .. 
๗.  คาดว่ารายงานการวิจัยจะแล้วเสร็จภายใน วันที่ ............เดือน ..........................พ.ศ............... 

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

    ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย 
                                                                           วันที่...........เดือน .............พ.ศ......... 



๒๘ 
 

แบบ วจ.๖ 

 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
แบบส่งรายงานการวิจัย 

-------------- 
๑.  ชื่อผู้วิจัย/หัวหน้าโครงการวิจัย .............................................................................................................. ........... 
    คณะ/ส านัก/สถาบัน....................................................................................................................... ...................... 
๒.  ชื่อผลงานวิจัย 

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

(ภาษาอังกฤษ) 
............................................................................................................................. .......................................................
.................................................................................................................................................................. .................. 
๓.  ประเภทงานวิจัย  �มหาวิทยาลัย  � คณะ  � ส านัก   � สถาบัน 
๔.  การอนุมัติโครงการ วันที่............เดือน...............................พ.ศ..................  
     จ านวนเงิน ......................................... บาท  (................................................................... ....................) 
๕.  โครงการวิจัยแล้วเสร็จ วันที่............เดือน...............................พ.ศ..................  
      รวมระยะเวลาท าการวิจัย ............................เดือน 
๖.  เอกสารที่ต้องส่งมหาวิทยาลัย ๓ รายการ 

�รายงานการวิจัย จ านวน ๓ เล่ม 
�ส าเนาหนังสืออนุมัติให้เงินอุดหนุนการวิจัย ๑ ฉบับ 
�แบบเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุน ๓ ชุด 

 
ลงชื่อ ...................................................... 

                                                                            (....................................................) 
 ผู้วิจัย/หัวหน้าโครงการวิจัย 

 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

ได้รับเอกสาร ๓ รายการไว้ครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่............เดือน...............................พ.ศ..................  
ลงชื่อ ..................................................... 
          (....................................................) 

 



๒๙ 
 

แบบ วจ. ๘ 

 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

แบบค าร้องขอขยายเวลาการวิจัย 
--------------------- 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
วันที่.........เดือน..........................พ.ศ........... 

เรื่อง  ขอขยายเวลาการวิจัย 
เรียน 

ด้วยข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว) ...............................................นามสกุล...................................................  
ต าแหน่ง ......................................ระดับ ......................... สังกัด คณะ/ ส านัก.......................................................... 
โทรศัพท์ ........................................... เป็นผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประเภท 
� มหาวิทยาลัย �คณะ �ส านัก �สถาบัน ประจ าปี .........................จ านวนเงิน................................บาท  
(............................................................................................. ) ให้ท าการวิจัยเรื่อง 
(ภาษาไทย)..................................................................................................................... ............................................ 
............................................................................................................................. .....................................................  
(ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................................................... .......... 
........................................................................................................................ ......................................................... 
ตามบันทึกอนุมัติที่....................................ลงวันที่................เดือน.....................................พ.ศ. ......................และ
สิ้นสุดตามแบบเสนอโครงการวิจัยวันที่....................เดือน..............................พ.ศ................................... 
มีความประสงค์จะขอขยายเวลาการวิจัย ครั้งที่...............ถึงวันที่..........เดือน...........................พ.ศ................. 
รวม.........................เดือน เนื่องจาก (ระบุสาเหตุที่ไม่สามารถท าการวิจัยให้แล้วเสร็จตามโครงการ)……………………. 
.............................................................................................................................. ......................................................
........................................................................................................................................ ............................................
....................................................................................... .............................................................................................  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบส าเนาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยมาเพ่ือ 

ประกอบการพิจารณาด้วย 
 

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

                                                     ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย 
 



๓๐ 
 

แบบ วจ.๑๕ 

 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

แบบรายงานแสดงค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย 
 

ชื่อโครงการ…………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
ชื่อผู้วิจัย ……………………………………………….. หน่วยงานที่สังกัด ……………………………………………..…………………... 
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทวิจัย…………………………………….………….ประจ าปีงบประมาณ ……………..………… 
จ านวนเงิน…………...บาท (.…………………..……) วัน/ เดือน/ ปี ที่ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย ……………………..…
ได้รับเงินยืมจากมหาวิทยาลัยรามค าแหง ตามสัญญาการยืมเงินเลขที่ …………… ลงวันที่……………………..งวดที่ …… 
จ านวน …………………………บาท (……………………………….….) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัยและได้ใช้จ่ายเงินไปแล้ว 
จ านวน……………………………บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. หมวดค่าตอบแทน 
    ……………………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………………… 
๒. หมวดค่าจ้าง 
    ……………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………… 
๓. หมวดค่าใช้สอย 
    ……………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………… 
๔. หมวดค่าวัสดุ 
    ……………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………… 

  

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

 

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


