
๑ 
 

 

คูมือ 
การรับทุนอุดหนนุการวจิยั 

คณะศึกษาศาสตร 
 

 
 

ผูจดัทาํ 
คณะกรรมการสงเสริมการวจิยั คณะศึกษาศาสตร 

 
 
 
 
 
 

  



๒ 
 

วิสยัทศัน ภารกิจ  
และรายชือ่คณะกรรมการสงเสรมิการวจิยั คณะศกึษาศาสตร 

 

วสิยัทัศน    สงเสริมและสรางขวัญกําลังใจใหคณาจารยผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
 

ภารกิจ  ๑. พิจารณาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะศึกษาศาสตร  
 ๒. สงเสริมการขอรับทุนวิจัยจากแหลงทุนอ่ืน ๆ  
 ๓. สงเสริมการเผยแพรผลงานท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

 
คณะกรรมการ  

๑. คณบดีคณะศึกษาศาสตร    ท่ีปรึกษา 
๒. รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย   ท่ีปรึกษา 
๓. รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  ท่ีปรึกษา 
๔. รองศาสตราจารย ดร.มานิกา วิเศษสาธร  ประธานคณะกรรมการ 
๕. ผูชวยศาสตราจารยปยพงศ แซตั้ง   รองประธาน 
๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตราภรณ บุญถนอม  รองประธานฝายแผนเชิงรุก 

๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลทิพย ศรีหาเศษ  รองประธานฝายแผนเชิงรุก 

๘. รองศาสตราจารย ดร.ธิรตา ภาสะวณิช  กรรมการ 

๙. รองศาสตราจารย ดร.ปยะ ศักดิ์เจริญ  กรรมการ 

๑๐. รองศาสตราจารย ดร.ศยามน อินสะอาด  กรรมการ 

๑๑. รองศาสตราจารยภูชิษย สวางสุข   กรรมการ 

๑๒. รองศาสตราจารย ดร.อัมพร วัจนะ   กรรมการ 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.คึกฤทธิ์ ศิลาลาย  กรรมการ 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.น้ําเพชร นาสารีย   กรรมการ 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยน้ําเพชร เทศะบํารุง  กรรมการ 

๑๖. อาจารย ดร.สุภาพร มานะจิตประเสริฐ  กรรมการ 

๑๗. อาจารย ดร.สงา วงคไชย    กรรมการ 

๑๘. อาจารย ดร.พนิดา พานิชวัฒนะ   กรรมการ 

๑๙. อาจารย ดร.จุฑามาศ แสงงาม   กรรมการ 

๒๐. อาจารยยาซา มะหะมาน    กรรมการ 

๒๑. อาจารยรพีกรณ เปยมพืช    กรรมการ 

๒๒. อาจารยจีรวรรณ เกิดรวม    กรรมการ 

๒๓. อาจารยศักดิ์สิทธิ์ เหมแกว    กรรมการ 

๒๔. อาจารย ดร.เอกอมร เอ่ียมศิริรักษ   กรรมการและเลขานุการ 



๓ 
 

๒๕. นางสาวเบญจรัตน รัตนกุล    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๒๖. นางสาวธนัชพร เกตุมณี      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
สํานักงาน หนวยสงเสริมวิจัย คณะศึกษาศาสตร ชั้น ๕ อาคารคณะศึกษาศาสตร(EOB) หอง ๕๐๑/๑ 
  โทรศัพท  ๐๒ ๓๑๐ ๘๓๗๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๔ 
 

คาํนาํ 
 

  ดวยมหาวิทยาลัยรามคําแหงมีนโยบายในการสงเสริมการวิจัย โดยจัดใหเปนหนึ่งในนโยบายหลักของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนาองคความรูใหกับบุคลากร  ซ่ึงคณะศึกษาศาสตรได
ปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ดวยการจัดตั้งหนวยสงเสริมวิจัย คณะศึกษาศาสตรข้ึนในป พ.ศ.๒๕๕๙ 
เพ่ือทําหนาท่ีสําคัญดานการสงเสริมงานวิจัยของบุคลากรคณะศึกษาศาสตรและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคําแหง  ท้ังท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาผลงานวิจัยเพ่ือรับทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะ สงเสริมการขอรับทุน
วิจัยจากแหลงทุนอ่ืนๆ  สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ ประสานงานเก่ียวกับ
โครงการวิจัยหลักสูตรและโครงการวิจัยอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด   
 
 ในการนี้ หนวยสงเสริมวิจัย คณะศึกษาศาสตร จึงไดจัดทําคูมือการรับทุนอุดหนุนการวิจัยคณะ เพ่ือ
อํานวยความสะดวกและเปนแนวทางใหกับคณาจารยและบุคลากร  และหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้จะเปน
ประโยชนแกทุกทานตอไป  
 
  
 
 
                  

คณะกรรมการสงเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๕ 
 

 

สารบญั 
 

                        หนา 

วิสัยทัศน ภารกิจ และรายชื่อคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร       ๒ 
คํานํา              ๔ 
ข้ันตอนการขอทุนอุดหนุนการวิจัยคณะศึกษาศาสตร         ๖ 
แนวปฏิบัติการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยคณะศึกษาศาสตร                                                          ๙           
เอกสารเก่ียวกับการสงโครงรางวิจัย        ๑๑ 

เอกสารเก่ียวกับการสงโครงรางวิจัยหลังแกไขตามขอเสนอแนะผูทรงคุณวุฒิ    ๑๗ 
เอกสารเก่ียวกับการรายงานความกาวหนา        ๑๙ 
เอกสารเก่ียวกับการขอขยายเวลาวิจัย        ๒๒ 
เอกสารเก่ียวกับการสงรายงานการวิจัย (๕ บท)       ๒๕ 
เอกสารเก่ียวการสงรายงานการวิจัย (๕ บท) หลังแกไขตามขอเสนอแนะผูทรงคุณวุฒิ   ๒๗ 

เอกสารเก่ียวกับการสงแบบแสดงคาใชจาย ๒๙ 

ภาคผนวก           ๓๑ 

ภาคผนวก ก ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑในการขอรับทุนฯ    ๓๒ 

ภาคผนวก ข สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย        ๓๕ 

ภาคผนวก ค หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน        ๓๙ 

ภาคผนวก ง ประชาสัมพันธ One Stop Service       ๔๑ 
ภาคผนวก จ เอกสารประกอบการขอรับอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร     ๔๓ 

ภาคผนวก ฉ แนวทางปฏิบัติในการเผยแพรผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา    ๕๗ 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖ 
 

 
 

ขั้นตอนการขอทุนอุดหนนุการวิจยั 
คณะศึกษาศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



๗ 
 

ขัน้ตอนการเสนอโครงรางวจิยั  
เพือ่ขอรบัทนุอดุหนนุการวจิยัคณะศกึษาศาสตร 

 
๑. ผูวิจัยเสนอโครงรางวิจัย จํานวน ๓ ชุด (แบบ วจ ๑ และ วจ ๑.๑) 

 
๒. นําเสนอผานท่ีประชุมคณะกรรมการสงเสรมิการวิจยั คณะศึกษาศาสตร 

                                                                                             (ถาผาน) กรรมการสงเสริมการวิจัย                                                                                     
                                                                                           แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายใน/ภายนอก                                                                                                                                                                                                               
                                                                                พิจารณาโครงรางวิจัย (เตรยีมโครงราง ๓ ชุด) 

 
๓. แจงผลการพิจารณาโครงรางตอผูวิจัย 

 
                                                                   (มีเวลาปรับแกไขโครงรางวิจัยประมาณ ๓๐ วัน) 

                    (มีคลินิกวิจัย กรณีตองการขอเสนอแนะ) 
 

 ๔. สงโครงรางฉบับสมบูรณ (หลังแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคณุวุฒิ) 
 ภายในเวลาท่ีกําหนดในแตละรอบป (จํานวน ๓ ชุด) ท่ีคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร 

 
 

๕. เสนอ กปค. เพ่ือพิจารณาโครงรางวิจัย 
 
 

๖. เสนอกองแผนงาน มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
เพ่ืออนุมัติงบอุดหนุนการวิจยั 

 
 

๗. แจงผลการอนุมตัิโครงรางวิจัยและงบประมาณการวิจัย ใหผูวิจัยทราบ 
พรอมบันทึกขอความขออนุมัติเงินอุดหนุนวิจัย (ลงนามอนุมตัิโดยคณบดี) 

 
 

๘. (เมื่อไดรับบันทึกขอความขออนุมัติเงินอุดหนุนวิจัย ลงนามอนุมตัิโดยคณบดีแลว) 
ผูวิจัยทําสญัญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย ท่ีงานนิติการ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

       และ/หรือทําเรื่องการยมืเงินสํารองจายท่ีงานการเงิน คณะศึกษาศาสตร (แบบ วจ ๒ และหนังสอืยินยอมใหหักเงินเดือน) 

  



๘ 
 

ขัน้ตอนระหวางดาํเนนิการวิจยั และการสิน้สดุการวิจยั 
 

 ๙. ดําเนินการวิจัยตามระเบียนข้ันตอนการวิจัย *** 
 
 

 ๑๐. รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานวิจัย ทุก ๖ เดือน 
ผานคณะกรรมการสงเสริมการวิจยั คณะศึกษาศาสตร (แบบ วจ ๓ และเอกสารท่ีเก่ียวของ) 

 

เมือ่สิน้สดุการวจิยั 
 
         กรณวีจิยัเสรจ็สิน้ตามกรอบเวลา                                         กรณวีจิยัไมเสรจ็สิน้ตามกรอบเวลา 
    ๑๑. ผูวิจัยสงรายงานการวิจัย                ผูวิจัยขออนุมัติขยายเวลาการวิจยั 

                    จํานวน ๓ ชุด                          (แบบ วจ ๘) ลวงหนา ๑ เดือนกอนครบกําหนด 
                           และใหขยายเวลาไดไมเกิน ๒ ครั้ง 

           ๑๒. แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายใน/ภายนอก              ครั้งละไมเกิน ๖ เดือน 
           พิจารณาคุณภาพงาน 
 

  ๑๓. แจงผลการพิจารณาตอผูวิจัยและปรับปรุง      ผานท่ีประชุมคณะกรรมการสงเสรมิการวิจัย 
                 แกไขภายในระยะเวลา ๑ เดอืน             (กรณีขยายเวลาเกิน ๒ ครั้ง ตองขออนุมัติ กปค.)                  
     
                      

     ๑๔. สงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ (ภายหลังแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ)  
                         และเอกสารตามท่ีระบุในแบบ วจ.๖   
 
            ๑๕. เมื่อคณะกรรมการตรวจเลมวิจัยแลวใหผูวิจัยสงแบบรายงานแสดงคาใชจายเงินอุดหนุนการวิจัย 
                        (วจ. ๑๕) ท่ีคณะกรรมการสงเสรมิการวิจัย คณะศึกษาศาสตร 
 

๑๖. คณะกรรมการสงเสรมิการวิจยัสงเรื่องคาใชจาย 
ไปท่ีการเงินของคณะ           กองคลัง มร.        เงินเขาบัญชีช่ือผูวิจัย 
 

*** หมายเหตุ  หากข้ันตอนการดาํเนินงานวิจัยลวงเลยปงบประมาณ (ภายใน ๓๐ กันยายนของปน้ัน)  ไมวาจะ 
ครบรอบระยะเวลาสิ้นสดุการวิจยัหรือไม ขอใหผูวิจยัแจงคณะกรรมการฯ เพ่ือกันเงินสวนท่ีเหลือ 

 
 

  



๙ 
 

แนวปฏบิัตกิารขอรบัทนุอดุหนนุการวจิยัคณะศกึษาศาสตร 
 
๑.   ตามนโยบายของคณะศึกษาศาสตรและมหาวิทยาลัยรามคําแหง มีนโยบายใหการเสนอขอรับทุนอุดหนุน
การวิจัยคณะ เปนการสนับสนุนนักวิจัย โดยพิจารณาจากคุณสมบตัขิองหวัหนาโครงการวจิยั ดังนี้   

๑) ผูท่ีไมเคยไดรับทุนวิจัยภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยมากอน หรือ  
๒) เปนอาจารยใหมท่ีอยูในชวงประเมินการปฏิบัติงานเพ่ือตอสัญญารายป (ชวง ๓ ปแรก) หรือ  
๓) เปนผูท่ีเคยไดรับทุนวิจัยภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย โดยขอนี้ มีประเด็นประกอบการพิจารณา 

คือ 
๓.๑ การพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ใหเปนไปตามดุลยพินิจของงานนโยบายและแผน 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง เนื่องจากข้ึนอยูกับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 
๓.๒ เกณฑท่ีใชประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร 

ประกอบดวย 
๓.๒.๑)  ประโยชนท่ีจะไดรับจากงานวิจัย โดยโครงรางวิจัยท่ีเนนประโยชนตอสังคม อาทิ 

กลุมวิชาชีพ กลุมชุมชน กลุมสังคม กลุมองคกรระดับชาติหรือนานาชาติ จะไดรับการ
พิจารณาเปนพิเศษ 

๓.๒.๒)  ลําดับกอนหลังในการจัดสงหัวขอการวิจัย โดยยึดท่ีการสงเลมโครงรางวิจัยฉบับท่ีอยู
ภายในกรอบเวลาการประชาสัมพันธ หากผูวิจัยมีการขอนําเลมโครงรางวิจัยกลับไป
แกไขแลวจึงมาสงใหมอีกครั้ง จะนับการสงเลมครั้งลาสุด โดยกําหนดนับลําดับจาก
วันเวลาท่ีหนวยสงเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร ไดรับเลมโครงรางวิจัยตาม
ข้ันตอน (ในเวลาราชการ) 

๒. หวัหนาโครงการวจิยัตองเปนผูทําสัญญา และตองปฏิบัติราชการเต็มเวลาตลอดชวงสัญญา (๑๒ เดือนเต็ม) 
๓. หวัหนาโครงการวจิยั มีคุณสมบัติโดยท่ัวไป ดังนี้  

๑) สามารถเปนหัวหนาโครงการวิจัยไดไมเกิน ๒ โครงการ คือ ทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะ หรือ 
ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สวพ. ท้ังนี้ ในสวนของการรับทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะ ไมสามารถยื่น
เสนอขอรับทุนมากกวา ๑ เรื่องในปงบประมาณเดียวกัน 

๒) เปนผูรวมโครงการวิจัยไดไมเกิน ๒ โครงการ 
๓) ไมติดคางการสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 
๔) ไมมีประวัติการดําเนินโครงการวิจัยท่ีไมสําเร็จตามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยท่ีทําไวกับ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
๕) ไมอยูระหวางการศึกษาตอทุกกรณี 
๖) ไมมีสถานภาพเปนลูกจางรายปท่ีมหาวิทยาลัยรามคําแหงจางปตอไป 

(ท้ังนี้ เพ่ือใหสอดคลองกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคําแหง ท่ีประชาสัมพันธและประกาศไว วันท่ี 
๕ มกราคม ๒๕๖๕) 



๑๐ 
 

๔. ผูวิจัยอาจมี/ไมมีที่ปรึกษาโครงการวจิยั ซ่ึงอาจเปนบุคลากรภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยรามคําแหงก็
ได ถามี ท่ีปรึกษาฯ ใหพิจารณาความเชี่ยวชาญในสาขาท่ีตรงหรือเก่ียวของกับงานวิจัยท่ีเสนอขอรับทุนฯ  

− จบการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือ ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป หรือ ดํารงตําแหนง
หัวหนาหนวยงานวิจัยระดับคณะหรือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง  

− และ มีประสบการณวิจัย เชน มีผลงานวิจัย บทความวิจัย ควบคุมการทําวิจัยของบัณฑิตศึกษา การ
สอนวิชาวิจัย  

− เปนท่ีปรึกษาโครงการวิจัยพรอมกันไดไมเกิน ๓ โครงการ 
๕. ใหผูวิจัย/คณะผูวิจัยดําเนินการวิจัยใหเสร็จสิ้นภายในสัญญาท่ีรับทุน 
๖. ผูวิจัยมีหนาท่ีดําเนินการเก่ียวกับการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย โดยจะขอการรับรองจากหนวยงานภายใน

หรือภายนอกมหาวิทยาลัยรามคําแหงก็ได แตใหแจงผลการดําเนินการกับคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย 
คณะศึกษาศาสตรทราบ และใหแนบเอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัย ในภาคผนวกของเลมรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ     

๗. หากผูวิจัย/คณะผูวิจัยดําเนินการยืมเงนิสาํรองจาย ใหผูวิจยัยื่นเรื่องยืมเงินทดรองจายหลังจากไดรับอนุมัติ
โครงการวิจัย ๖ เดือนไปแลว โดยใหยื่นเรื่องขอยืมเงินทดรองจายกับคณะ หรือถาเปนผูวิจัยของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงใหยื่นเรื่องกับโรงเรียน และใหแจงคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย คณะ
ศึกษาศาสตรทราบเปนลายลักษณอักษร เพ่ือประโยชนในการกันเงินในรอบปงบประมาณ 

๘. ใหผูวิจัย/คณะผูวิจัยปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๑๑ 
 

 

เอกสารเก่ียวกับ 
การสงโครงรางวิจยั 

 



๑๒ 
 

                                             บนัทกึขอความ 
สวนราชการ          ภาควิชา..........................   คณะศึกษาศาสตร   โทรศัพท ๐ ๒๓๑๐ ๘๓.....                                       

ที่   อว....... /............                                     วนัที ่         
เรือ่ง   ขอสงโครงรางวิจัยเพ่ือรับทุนอุดหนุนการวิจัยคณะศึกษาศาสตร  ปงบประมาณ พ.ศ. ....... 

 
เรยีน   คณบดีคณะศึกษาศาสตร (ผานประธานคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย, หัวหนาภาควิชา..............) 
    
  ดวย ................................ชื่อหัวหนาโครงการวิจัยและผูรวมวิจัยในโครงการ.............................. 
มีความประสงคจะขอเสนอแบบโครงการวิจัย  เรื่อง “.........................ชื่อเรื่องภาษาไทย.........................” 
(.........................ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ.........................) เพ่ือขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร 
เปนจํานวนเงิน .......... บาท (.........................บาทถวน) โดยไดแนบแบบเสนอโครงการวิจัย วจ.๑ และ วจ.๑.๑ 
จํานวนอยางละ ๓ ชุดมาพรอมนี้  
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 (.............................................................) 
                               หัวหนาโครงการวิจัย 
  

ตวัอยางบนัทึกขอความ 

ขอสงโครงรางวจิยั 



๑๓ 
 

แบบ วจ.๑ 

 
มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
แบบเสนอโครงการวจิยั   

 
ความสอดคลองของโครงการวจิยักบัพนัธกจิของมหาวทิยาลยั 
  สนับสนุนและสงเสริมการกระจายโอกาสความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษาหลากหลาย

รูปแบบและหลากหลายสาขาวิชาในลักษณะการศึกษาเพ่ือปวงชนใหมีความรูคูคุณธรรม 
  สนับสนุนและสงเสริมการใหความรูและบริการทางดานสุขภาพแกสังคม 
  สนับสนุนและสงเสริมการวิจัยและพัฒนางานสรางสรรค เพ่ือนําไปใชประโยชน 
  สนับสนุนและสงเสริมการบริการทางวิชาการแกสังคม และประชาชนเพ่ือเสริมสรางความเข็มแข็งและ

ยั่งยืน 
  สนับสนุนและสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

 
ยุทธศาสตรของมหาวทิยาลยั (เลือกจาก website ของสถาบันวิจัยแลtพัฒนา)...................................................... 
เปาประสงค (เลือกจาก website ของสถาบันวิจัยและพัฒนา) .............................................................................. 
กลยทุธ (เลือกจาก website ของสถาบันวิจัยและพัฒนา) ..................................................................................... 
ตวัชีว้ดั (ตัวชีว้ัดท่ีไดจากโครงการวิจัยเพ่ือตอบเปาประสงค) .................................................................................. 
 
ชื่อโครงการวจิยั   

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

1. ชื่อผูวจิยั/คณะผูวจิยั 
ชื่อ-สกลุ ตาํแหนงในโครงการ สดัสวนในโครงการ (รอยละ) 
1.   
2.   
3.   
(หัวหนาโครงการวิจยั/ผูรวมโครงการวิจัย) 

 
  



๑๔ 
 

2. งบประมาณทีเ่สนอขอรบัเงินอุดหนนุการวจิยัจากมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

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

 
3. หนวยงานสงักดัของ

ผูวจิยั ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

4. คําสาํคญั 
(ภาษาไทย) ................................................................................................................................................ 
(ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................………………………. 

 
5. บทสรปุผูบรหิาร  

...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
6. กรอบแนวคิด ทฤษฎ ีสมมตฐิาน และผลงานวจิยัทีเ่กีย่วของในการทําวจิยั 

...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
 
7. เอกสารอางองิและบรรณานกุรรม 

...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
 
8. วตัถปุระสงคการวจิยั  

1. .................................................................................................... 
2. .................................................................................................... 
3. .................................................................................................. 
4. ..……………………………………………………………………………………….. 

 
9. วธิดีาํเนินการวจิยั 

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



๑๕ 
 

10. แผนการดาํเนนิงานวจิยั (จดัทาํเปนตารางแผนงานรายเดือน) 
การดาํเนนิงานวจิยั 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             
             

 
11. งบประมาณ  
ประเภทงบประมาณ รายละเอยีด จาํนวนเงนิ 
หมวดคาจาง        
หมวดคาตอบแทน   
หมวดคาใชสอย          
หมวดคาวัสด ุ   

รวม   

 
12. ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 

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

12.1 ผลผลิต (Output) ……………………………………………………………………………………………………........... 
12.2 ผลลัพธ (Outcome) ………………………………………………………………………………………………….......... 
12.3 ผลกระทบ (Impact) …………………………………………………………………………………………………………. 
 

13. ระยะเวลาการวจิยั ........................................................................................................................................... 
 

14. พื้นทีห่รือสถานทีท่าํวจิยั/ดําเนนิโครงการวจิยั 
จงัหวดั ชื่อพืน้ทีห่รอืสถานที่ทาํวจิยั/ดาํเนนิโครงการวจิยั 
  

 
15. พื้นทีห่รือสถานทีท่ี่ไดรบัประโยชนจากโครงการวจิยั 
จงัหวดั ชื่อพืน้ทีห่รอืสถานทีไ่ดประโยชนจากโครงการวจิยั 
  

 
16. วนั เดือน ป ทีเ่สนอขออนมุัติ

โครงการ .................................................................................................................. 
 
17. ประวตันิักวจิยั (ชื่อ-สกุล/ ระดับการศึกษา/ ตําแหนง/ หนวยงานท่ีสังกัด/ เบอรโทรศัพท/ ผลงานทางวิชาการ) 

 



๑๖ 
 

18. ประวตัิทีป่รกึษาโครงการวจิยั (ชื่อ-สกุล/ ระดับการศึกษา/ ตําแหนง/ หนวยงานท่ีสังกัด/ เบอรโทรศัพท/ 
ผลงานทางวิชาการ) (กรณีมีท่ีปรึกษาโครงการวิจัย) 

 
19. หนังสอืรบัรองการเปนทีป่รกึษาโครงการของทีป่รกึษาโครงการวจิยั (กรณีมีท่ีปรึกษาโครงการวิจัย) 
 
20. กรอบในการจดัทาํแบบสอบถาม  (กรณีท่ีใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการทําวิจัย)  
ตัวอยาง กรอบการจัดทําแบบสอบถาม  ใชแบบสอบถาม 2 ชุด กับกลุมตัวอยาง 2 กลุม 
ชุดท่ี 1  สําหรับสอบถาม อาจารยของมหาวิทยาลัยรามคําแหง มีจํานวน..........ตอน แตละตอนตองการถามใน
เรื่องใด? (ตามตัวแปร) 
ชุดท่ี 2  สําหรับสอบถาม นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง มีจํานวน..........ตอน แตละตอนตองการถามใน
เรื่องใด? (ตามตัวแปร) 

 
ลายมือชื่อผูวิจัย............................................................. 

(...........................................................) 
ลายมือชื่อท่ีปรึกษาโครงการ.............................................................. 

(...........................................................) 
  



๑๗ 
 

 

 

เอกสารเก่ียวกับ 
การสงโครงรางวิจยัหลังแกไขตาม

ขอเสนอแนะผูทรงคุณวุฒิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๑๘ 
 

 

                                              

                                               บนัทกึขอความ 
สวนราชการ          ภาควชิา..........................   คณะศึกษาศาสตร   โทรศัพท ๐ ๒๓๑๐ ๘๓.....                                       

ที่   อว....... /............                                     วนัที ่         
เรือ่ง   ขอสงโครงรางวิจัยหลังแกไขจากผูทรงคุณวุฒิ  

 
เรยีน   คณบดีคณะศึกษาศาสตร (ผานประธานคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย, หัวหนาภาควิชา..............) 
   

ตามท่ีขาพเจา..................(ชื่อหัวหนาโครงการวิจัยและผูรวมวิจัย)................... ไดสงโครง
รางวิจัยเพ่ือรับทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะศึกษาศาสตร   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ............ ตามแบบ
เสนอโครงการวิจัย เรื ่อง“...... ......... ...... .... ..... .... .... ..... .... ..... ...... .... .”  ในวงเงิน......... ..... .......... 
(.....................................................บาทถวน) โดยผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาโครงรางวิจัยและมีขอเสนอแนะ
ใหแกไขไปแลว นั้น 

 
บัดนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการแกไขโครงรางวิจัยตามท่ีผูทรงคุณวุฒิไดเสนอแนะ และขอจัดสงโครง

รางวิจัยฉบับสมบูรณ จํานวน ๓ ฉบับ ตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้ 
  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 (.................................................................) 

                            หวัหนาโครงการวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัอยางบนัทึกขอความ 
ผูวจิยัขอสงโครงรางวจิยัหลงัแกไข 



๑๙ 
 

 

เอกสารเก่ียวกับ 
การรายงานความกาวหนา 

(ทําทุกรอบ ๖ เดอืน  
นับจากวันที่ทําสัญญารับทุน) 

 



๒๐ 
 

                                              บนัทึกขอความ 
สวนราชการ          ภาควชิา..........................   คณะศึกษาศาสตร   โทรศัพท ๐ ๒๓๑๐ ๘๓.....                                       

ที่   อว....... /............                                     วนัที ่         
เรือ่ง   ขอสงรายงานความกาวหนาการทําวิจัย ครั้งท่ี .......  
 
เรยีน   คณบดีคณะศึกษาศาสตร (ผานประธานคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย, หัวหนาภาควิชา..............) 
   

ตามท่ีขาพเจา...........................(ชื่อหัวหนาโครงการวิจัยและผูรวมวิจัย)........................... 
ไดรับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยคณะศึกษาศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .....เรื่อง“.........................”  
ในวงเงิน.. .. ... . .. .. . (... . . . .. . .. . . . .. . .. . . . .. . .. .. .บาทถวน)  โดยมีสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ตั ้งแตวันท่ี 
............... ถึงวันท่ี....................... นั้น 

 
บัดนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการทําวิจัยครบรอบ ๖ เดือนนับจากวันท่ีทําสัญญา จึงขอรายงาน

ความกาวหนาการทําวิจัย ครั้งท่ี ....... ระหวางวันท่ี .........(วัน/เดือน/ป)......... ถึงวันท่ี .........(วัน/เดือน/ป)......... 
ตามแบบ วจ.๓ ท่ีแนบมาพรอมนี้ 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 
 

            (.......................................................................) 
                       หวัหนาโครงการวิจัย 
  

ตวัอยางบนัทึกขอความ 
รายงานความกาวหนา 



๒๑ 
 

แบบ วจ.๓ 

 
มหาวทิยาลัยรามคาํแหง 

แบบรายงานความกาวหนาของการวจิยั 
 

๑.  ชือ่โครงการวจิยั (ภาษาไทย)................................................................................................................................................... 
    …………………………………………………………………...............................………........................................………………....................... 
                           (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................................... 
๒.  ไดรบัเงนิอดุหนนุการวจิยัประเภท        

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

     จํานวนเงิน ....................................................บาท 
๓.  ไดรบัอนมุตัจิากมหาวทิยาลยัรามคาํแหง เมื่อวันท่ี ............เดือน ..........................พ.ศ............... 
๔.  รายงานความกาวหนาของการวจิยั ครั้งท่ี ......  ระหวาง (วัน/เดอืน/ป) .........ถึง .........(วัน/เดือน/ป) .................................. 
๕.  รายละเอยีดเกีย่วกบัผลงานความกาวหนาของการวจิยั 

๕.๑  ผลงานวิจัยท่ีไดดําเนินการแลว  โดยแสดงตารางเปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงานวิจัยท่ีไดเสนอไว
................................................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................................... 

๕.๒ งานตามโครงการท่ีจะดําเนินการตอไป
................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 

๕.๓ งบประมาณท่ีไดจายไปแลวนับตั้งแตวันเริม่ตนโครงการเปนเงิน .........................................บาท 
๖.  ปญหาและอปุสรรคในการดาํเนนิการวจิยั (ถามี) 
..........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................... 
๗.  คาดวารายงานการวจิยัจะแลวเสรจ็ภายใน วันท่ี ............เดือน ..........................พ.ศ............... 

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

    ผูวิจัย/คณะผูวิจยั 
                                                                                      วันท่ี...........เดือน .............พ.ศ......... 
 

 
 



๒๒ 
 

 

เอกสารเก่ียวกับ 
การขอขยายเวลาวิจัย 

(ทําเมื่อครบกําหนดวิจัยตามสัญญา 
โดยขอขยายเวลาไดครั้งละ ๖ เดอืน) 

 



๒๓ 
 

                                              บนัทึกขอความ 
สวนราชการ          ภาควชิา..........................   คณะศึกษาศาสตร   โทรศัพท ๐ ๒๓๑๐ ๘๓.....                                       

ที่   อว....... /............                                     วนัที ่         
เรือ่ง   ขอขยายเวลาการทําวิจัย ครั้งท่ี .......  
 
เรยีน   คณบดีคณะศึกษาศาสตร (ผานประธานคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย, หัวหนาภาควิชา..............) 
   

ตามท่ีขาพเจา...........................(ชื่อหัวหนาโครงการวิจัยและผูรวมวิจัย)........................... 
ไดรับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยคณะศึกษาศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .....เรื่อง“.........................”  
ในวงเงิน.. .. ... . .. .. . (... . . . .. . .. . . . .. . .. . . . .. . .. .. .บาทถวน)  โดยมีสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ตั ้งแตวันท่ี 
............... ถึงวันท่ี....................... นั้น 

 
บัดนี้ ไดครบกําหนดการวิจัยตามสัญญารับทุนแลว แตผูวิจัยยังอยูในระหวางดําเนินการวิจัย 

.................................................... ระบุข้ันตอนท่ีกําลังดําเนินการ พรอมใหเหตุผลประกอบการพิจารณา

......................................................จึงขออนุมัติขยายเวลาการวิจัย ครั้งท่ี ....... ออกไปเปนระยะเวลา ๖ เดือน 
ตั้งแตวันท่ี ...................... ถึงวันท่ี ...................... ตามแบบ วจ.๘ ท่ีแนบมาพรอมนี้ 

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

                          หัวหนาโครงการวิจัย 
  

ตวัอยางบนัทึกขอความ 
ขอขยายเวลาวจิยั 



๒๔ 
 

แบบ วจ. ๘ 

 
มหาวทิยาลัยรามคาํแหง 

แบบคํารองขอขยายเวลาการวจิยั 
--------------------- 

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

เรื่อง  ขอขยายเวลาการวิจัย 
เรียน  คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

ดวยขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว) ................................................นามสกุล.................................................................... 
ตําแหนง ..........................................ระดบั ............................ สังกัด คณะ/ สํานัก....................................................................... 
โทรศัพท ........................................... เปนผูไดรับทุนอุดหนุนการวิจยัจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประเภท 
 มหาวิทยาลัย  คณะ  สํานัก  สถาบัน ประจําป ...........................จํานวนเงิน............................บาท  
(........................................บาทถวน) ใหทําการวิจัยเรื่อง 
(ภาษาไทย)....................................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................................  
(ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
ตามบันทึกอนุมัติท่ี....................................ลงวันท่ี................เดือน.....................................พ.ศ.......................และสิ้นสุดตามแบบ
เสนอโครงการวิจัยวันท่ี....................เดือน..............................พ.ศ................................... 
มีความประสงคจะขอขยายเวลาการวิจัย ครั้งท่ี...............ถึงวันท่ี..........เดือน...........................พ.ศ................. 
รวม.........................เดือน เน่ืองจาก (ระบุสาเหตุท่ีไมสามารถทําการวิจัยใหแลวเสร็จตามโครงการ) 
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................... 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา พรอมน้ีไดแนบสําเนาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยมาเพ่ือ 

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

                                                     ผูวิจัย/คณะผูวิจัย 
 
 
 

 
 



๒๕ 
 

 

เอกสารเก่ียวกับ 
การสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ  

เพื่อใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณา 
 



๒๖ 
 

                                             บนัทกึขอความ 
สวนราชการ          ภาควชิา..........................   คณะศึกษาศาสตร   โทรศัพท ๐ ๒๓๑๐ ๘๓.....                                       

ที่   อว....... /............                                     วนัที ่         
เรือ่ง   ขอสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณเพ่ือใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณา 
 
เรยีน   คณบดีคณะศึกษาศาสตร (ผานประธานคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย, หัวหนาภาควิชา..............) 
    

ตามท่ีขาพเจา...........................(ชื่อหัวหนาโครงการวิจัยและผูรวมวิจัย)........................... 
ไดรับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยคณะศึกษาศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ..... เรื่อง“.........................”  
ในวงเงิน....................... (..............................บาทถวน)  โดยมีสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ตั้งแตวันท่ี 
....................... ถึงวันท่ี....................... นั้น 

 
บัดนี้ ขาพเจาไดดําเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแลว จึงขอสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณจํานวน ๓ ฉบับ 

เพ่ือใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณา 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 
 (................................................................) 
                            หวัหนาโครงการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัอยางบนัทึกขอความ 

ขอสงรายงานวจิยั ฉบบัสมบรูณ 



๒๗ 
 

 

เอกสารเก่ียวกับ 
การสงรายงานวิจัย หลังแกไขตาม

ขอเสนอแนะผูทรงคุณวุฒิ 
 



๒๘ 
 

                                              บนัทึกขอความ 
สวนราชการ          ภาควชิา..........................   คณะศึกษาศาสตร   โทรศัพท ๐ ๒๓๑๐ ๘๓.....                                       

ที่   อว....... /............ วนัที่          
เรือ่ง   ขอสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณหลังแกไขจากผูทรงคุณวุฒิ 
 
เรยีน   คณบดีคณะศึกษาศาสตร (ผานประธานคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย, หัวหนาภาควิชา..............) 
   
  ตามท่ีขาพเจา...........................(ชื่อหัวหนาโครงการวิจัยและผูรวมวิจัย)........................... ไดรับ
อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยคณะศึกษาศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ..... เรื่อง“.........................”  ในวงเงิน
................. (.........................................บาทถวน)  โดยมีสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ตั้งแตวันท่ี ..................... 
ถึงวันท่ี....................... โดยผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณารายงานวิจัยและมีขอเสนอแนะใหแกไขไปแลวนั้น 
 
  บัดนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการแกไขรายงานวิจัย (๕ บท) ตามท่ีผูทรงคุณวุฒิไดเสนอแนะ และขอ
จัดสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ จํานวน ๓ ฉบับ ตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้ 
  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 (...............................................................) 
                           หวัหนาโครงการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัอยางบนัทึกขอความ 
สงรายงานวจิยั (๕ บท) หลงัแกไข 



๒๙ 
 

 

เอกสารเก่ียวกับ 
การสงแบบแสดงคาใชจาย 

 
 

  



๓๐ 
 

แบบ วจ.๑๕ 

 
มหาวทิยาลัยรามคาํแหง 

แบบรายงานแสดงคาใชจายเงนิอดุหนนุการวจิยั 
 

ชื่อโครงการ…………………………………………………………………………………………………………….…………………….……….. 
ชื่อผูวิจัย …………………………………………...…….. หนวยงานท่ีสังกัด ……………………………………………..………………... 
ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทวิจัย………………………………….………….ประจําปงบประมาณ ……………..…..……… 
จํานวนเงิน……….....…...บาท (.…………………..……บาทถวย) วัน/ เดือน/ ป ท่ีไดรับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย......... 
……….…ไดรับเงินยืมจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ตามสัญญาการยืมเงินเลขท่ี ……………. ลงวันท่ี……………………..
งวดท่ี …… จํานวน …………………………บาท (……………………………….….) เพ่ือเปนคาใชจายในการวิจัยและไดใช
จายเงินไปแลว จํานวน……………………………บาท ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
๑. หมวดคาตอบแทน 
    ……………………………………………………………………………… 
๒. หมวดคาจาง 
    ……………………………………………………………………………… 
๓. หมวดคาใชสอย 
    ……………………………………………………………………………… 
๔. หมวดคาวัสด ุ
    ……………………………………………………………………………… 

  

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

ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 

(ลงชื่อ)……………………………………………… 
                                                                                    ( ……………………………………………..) 
                                                                                                     ผูวจิัย/หัวหนาโครงการ 
                                                                                           วันท่ี.......เดอืน................พ.ศ. ........ 

 
 


