คู่มือและขั้นตอนการดาเนินการวิจัย

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือที่ QR Code

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

บทนา
คู่ มื อ และขั้ น ตอนการด าเนิ น การวิ จั ย ที่ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหง
จัดทาขึ้นนี้ เพื่อเป็นแนวทางและขั้นตอนให้นักวิจัยดาเนินการตั้งแต่เริ่มต้นจากการเตรียมเอกสารเพื่อขอรับทุน
การวิจัย จนกระทั่งส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การยืมเงิน การเบิกเงิน การเผยแพร่ผลงานวิจัย การจดลิขสิทธิ์
การจดสิ ทธิบั ตร การจดอนุ สิ ทธิบั ตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิ จัยรวมไปถึงเชิงพาณิช ย์ และรวมทั้ง
การขอหมายเลขจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัยเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานในทุกเรื่องราว สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปรับวิธีการและขั้นตอนต่างๆ เพื่อเป็นการประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณ
ที่จะต้องใช้ไปกับเอกสาร จึงมีหลายขั้นตอนที่ให้นักวิจัยดาเนินการโดยการผ่านระบบออนไลน์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคาแหงหวังว่า คู่มือและขั้นตอนการดาเนินการวิจัยเล่มนี้
จะเป็ น แนวทางและส่ ง เสริ ม ให้ นั ก วิ จั ย มี ค วามเข้ า ใจในการด าเนิ น การวิ จั ยได้ ม ากพอสมควร อย่ า งไรก็ ต าม
ถ้านักวิจัยยังมีคาถามที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการดาเนินการวิจัย ขอความกรุณาติ ดต่อที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง อาคารสุโขทัยชั้น 12 หมายเลขโทรศัพท์ 02 3108696

รองศาสตราจารย์ ดร. มณี อัชวรานนท์
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มหาวิทยาลัยรามคาแหง
18 ธันวาคม 2562

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การลงทะเบียนนักวิจัย
ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่ายจากรายได้
การส่งแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยพิจารณาแบบเสนอโครงการ
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
การขออนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย และทาสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย
การยืมเงินทดรองจ่าย การเบิกเงิน และการเคลียร์เงิน
การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
การขยายเวลาการวิจัย
การส่งรายงานการวิจัยเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานการวิจัย
ขั้นตอนการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
การจัดทารูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
การส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิจัยรามคาแหง
หลักเกณฑ์ การเตรียมบทความ และขั้นตอนการตีพิมพ์บทความวิจัย
การขอรับเงินสมนาคุณการวิจัย
การจดลิขสิทธิ์ / สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
ทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน และแหล่งทุนอื่นๆ
ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน และแหล่งทุนอื่นๆ
ภาคผนวก
นโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคาแหง
แบบฟอร์ม (วจ.)
แบบฟอร์ม การขอรับการพิจารณาจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย
แบบฟอร์ม การจดลิขสิทธิ์ / สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
แบบฟอร์ม ประกอบการดาเนินการวิจัย
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15
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ทุนอุดหนุนการวิจัย
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
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การลงทะเบียนนักวิจัย ระบบฐานข้อมูลการวิจัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง
www.researcher.ru.ac.th
1. เข้าหน้าหลักหน้าเว็บไซต์ ระบบฐานข้อมูลการวิจัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง

2. ค้นหารายชื่อนักวิจัยที่มีในระบบฐานข้อมูล คลิกที่เมนู นักวิจัย

2

3. ค้นหารายชื่อ โดยใช้ ชื่อนักวิจัย หมายเลขนักวิจัย หมายเลขประจำตัวประชาชน หรือ ค้นหาด้วยการเลือก
จาก คณะ / สำนัก / สถาบัน

4. หากพบรายชื่อข้อมูลนักวิจัยในระบบฐานข้อมูลนักวิจัย

หากมีรายชื่อในระบบฐานข้อมูลให้ดำเนินการ ดังนี้
- ติดต่อมายัง นายวีระศักดิ์ มะประสิทธิ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อขอรับ
Username และ Password โทรศัพท์ 0 2310 8696
- เมื่อได้รับ Username และ Password แล้ว ให้เข้าระบบ เพื่อตรวจสอบ และแก้ไขรายละเอียดข้อมูล
ส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันที่สุด
- ในการเข้าระบบครั้งแรกควรทำการเปลี่ยน Password เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว
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5. หากไม่มีรายชื่อในระบบฐานข้อมูลการวิจัย ให้ไปยังเมนู เข้าสู่ระบบ และ คลิกที่ ลงทะเบียนนักวิจัย

6. กรอกข้อมูลที่ละขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. ตรวจสอบรายชื่อนักวิจัยในระบบฐานข้อมูล (ตามขั้นตอนที่ 2 - 4)
2. ตั้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
3. กรอกข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว
4. กรอกข้อมูลที่อยู่
5. กดยืนยันข้อมูล
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7. นักวิจัยสามารถเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลวิจัย โดยสามารถดำเนินการจัดการต่างๆ ดังนี้

นักวิจ ัย สามารถดำเนิน การ จัดการโครงการวิจัย ที่ได้รับทุนอุ ด หนุนการวิจัย จากงบประมาณ
รายจ่ายจากรายได้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดังนี้
1. งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ
2. งานวิจัยที่แล้วเสร็จ
3. ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
4. วารสารวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
5. รายงานการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
6. อื่นๆ
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ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การส่งแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
ครั้งที่ 1 ส่งแบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ วจ.1 และ วจ.1.1) จำนวน 1 ชุด พร้อมบันทึกข้อความนำส่ง
เพื่อตรวจสอบรูปแบบตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนด (ภายใน 1 สัปดาห์)
ครั้งที่ 2 ในกรณีที่มีการปรับแก้ไขแบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ วจ.1 และ วจ.1.1) ขอให้ส่งกลับมา
ตรวจสอบอีกครั้ง (ภายใน 1 สัปดาห์)
ครั้งที่ 3 ส่งแบบเสนอโครงการที่แก้ไขแล้ว พร้อมแนบ
- บันทึกข้อความนำส่งเพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย ต่อไป โดยสำเนาแบบ
เสนอโครงการวิ จ ั ย ตามจำนวนคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การวิ จ ั ย (สาขามนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์จำนวน 15 ชุด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 17 ชุด)
- บันทึกข้อความนำส่งเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย (นำส่งแบบเสนอ
โครงการวิจัย 15 ชุด)
- แบบฟอร์มขอรับการพิจารณาจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย
- แนบผลการตรวจสอบจากระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ (อักขราวิสุทธิ์)
สามารถตรวจสอบได้ที่ http://plag.grad.chula.ac.th/
หมายเหตุ แบบฟอร์มขอรับการพิจารณาจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย (ดูที่ภาคผนวก)
ตัวอย่างผลการตรวจสอบ
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หมายเหตุ เพื่อไม่ให้เกิดการล่าช้าในการนำแบบเสนอโครงการวิจัยเข้าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม การวิจัย
เพื่อพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ขอให้ผู้วิจัยตรวจสอบรูปแบบ (แบบ วจ.1 และ วจ.1.1) ให้ถูกต้อง
ตามที่สถาบันวิจ ัย และพัฒนากำหนดไว้ (การพิมพ์ตัว สะกด การเรียงลำดับหัว ข้อ การเว้นวรรค
รายละเอียดการของบประมาณแต่ละหมวด เป็นต้น)

คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยพิจารณาแบบเสนอโครงการ
1. ผู้วิจัยเตรียมพร้อมเพื่อเข้าร่วมชี้แจงโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยในวันที่มีการประชุม
พิจารณาแบบเสนอโครงการวิจัยของผู้วิจัย ซึ่งผู้วิจัยจะได้รับการติดต่อนัดหมายอีกครั้ง
2. โครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาจะแจ้งมติที่ประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยให้ผู้วิจัยทราบ ภายใน 10 วัน
3. กรณีมีการแก้ไขในรายละเอียดแบบเสนอโครงการวิจัย ขอให้ผู้วิจัยแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วจัดทำ
บันทึกข้อความนำส่งสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 ชุด พร้อมสำเนาบันทึกข้อความที่แจ้งมติที่ประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากที่ได้รับการแจ้ง
หมายเหตุ ผู้วิจัยจะได้รับการติดต่อล่วงหน้าจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการเข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียด
โครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
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ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย
การขออนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย และทำสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาจะดำเนินการขออนุมัติโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยกับมหาวิทยาลัย
รามคำแหง เมื่อได้ร ับ อนุมัติแล้วจะแจ้งไปยังผู้ว ิจัยให้ไปดำเนินการทำสัญญารับ เงินอุดหนุนการวิจัย (วจ.2)
ที่งานวินัยและนิติการ สำนักงานอธิการบดี ภายใน 15 วัน นับจากวันอนุมัติโครงการวิจัย
สำเนาบันทึกอนุมัติโครงการวิจัย และ แบบเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ 1 ชุด (วจ.1 และ วจ.1.1)
(เซ็นและรับรองสำเนาโดยหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการวิจัย ) สามารถดาวน์โหลดสำเนาเอกสารได้ที่ระบบฐานข้อมูล
การวิจัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง www.researcher.ru.ac.th เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่ลงทะเบียนไว้ ไปยังเมนู
จัดการวิจัย เลือกเมนูภาพรวมการวิจัย ไปยังโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ดูที่ไฟล์อ้างอิงค์ -สำเนาเอกสาร
อนุมัติโครงการ (วจ.1 และ วจ.1.1)

หมายเหตุ แบบเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ (วจ.1 และ วจ.1.1) ที่ใช้ในการดำเนินการขั้นตอนต่างๆ
ในการดำเนินการวิจัย จะต้องเซ็นและรับรองสำเนาโดยหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการวิจัยเท่านั้น
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การยืมเงินทดรองจ่าย การเคลียร์เงิน และการเบิกเงิน
การยืมเงินทดรองจ่ายงวดที่ 1 หลักฐานในการยืมเงิน
1. บันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายงวดที่ 1
2. สำเนาบันทึกอนุมัติโครงการวิจัย
3. สำเนาหนังสือสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย (วจ.2)
4. สำเนาหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน
5. หนังสือสัญญาการยืมเงินทดรองจ่าย 2 ฉบับ (ฉบับจริง)
6. หนังสือแบบขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย 1 ฉบับ (ฉบับจริง)
7. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ที่ผู้วิจัยรับเงินเดือน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
8. แบบเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ 1 ชุด (วจ.1 และ วจ.1.1) (เซ็นและรับรองสำเนาโดย
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการวิจัย)
9. บัตรประชาชนของผู้ยืมและผู้ค้ำฯ
การยืมเงินทดรองจ่ายงวดที่ 2 หลักฐานในการยืมเงิน
1. บันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายงวดที่ 2
2. สำเนาบันทึกอนุมัติโครงการวิจัย
3. สำเนาหนังสือสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย (วจ.2)
4. สำเนาหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน
5. หนังสือสัญญาการยืมเงินทดรองจ่าย 2 ฉบับ (ฉบับจริง)
6. หนังสือแบบขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย 1 ฉบับ (ฉบับจริง)
7. สำเนาบันทึกส่งรายงานความก้าวหน้า และสำเนารายงานความก้าวหน้า
8. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ที่ผู้วิจัยรับเงินเดือน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
9. แบบเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ 1 ชุด (วจ.1 และ วจ.1.1) (เซ็นและรับรองสำเนาโดย
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการวิจัย)
10. บัตรประชาชนของผู้ยืมและผู้ค้ำฯ
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การเคลียร์เงินยืมทดรองจ่ายงวดที่ 1 หลักฐานการเคลียร์เงินยืม
1. หนังสือบันทึกขออนุมัติเคลียร์เงินยืมทดรองจ่ายงวดที่ 1
2. บันทึกอนุมัติแบบเสนอโครงการวิจัย (ฉบับจริง)
3. หนังสือสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย (วจ.2) (ฉบับจริง)
4. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (ฉบับจริง)
5. หนังสือสัญญาการยืมเงิน (ฉบับจริง)
6. แบบรายงานแสดงค่าใช้จ่าย (วจ.15)
7. แบบรายงานความก้าวหน้า (วจ.3) (ฉบับจริง)
8. แบบเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ 1 ชุด (วจ.1 และ วจ.1.1) (เซ็นและรับรองสำเนาโดย
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการวิจัย)
หมายเหตุ เซ็นและรับรองเอกสารที่เป็นสำเนาทุกหน้า
การเคลียร์เงินยืมทดรองจ่ายงวดที่ 2 หลักฐานการเคลียร์เงินยืม
1. หนังสือบันทึกขออนุมัติเคลียร์เงินยืมทดรองจ่ายงวดที่ 2
2. สำเนาบันทึกอนุมัติแบบเสนอโครงการวิจัย
3. สำเนาหนังสือสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย (วจ.2)
4. สำเนาหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน
5. หนังสือสัญญาการยืมเงิน (ฉบับจริง)
6. แบบรายงานแสดงค่าใช้จ่าย (วจ.15)
8. แบบเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ 1 ชุด (วจ.1 และ วจ.1.1) (เซ็นและรับรองสำเนาโดย
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการวิจัย)
9. แบบรายงานความก้าวหน้า (วจ.3) (ฉบับจริง)
10. หนังสือขยายเวลาครั้งที่ 1 หรือครั้งที่ 2 (ฉบับจริง) (กรณีมีขอขยายเวลาการวิจัย)
11. หนังสือบันทึกส่งเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ฉบับจริง)
12. รายงานการวิจัย จำนวน 1 เล่ม
หมายเหตุ เซ็นและรับรองเอกสารที่เป็นสำเนาทุกหน้า
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การเคลียร์เงินยืมทดรองจ่ายงวดที่ 1 และเบิกเงินงวดที่ 2
1. หนังสือบันทึกขออนุมัติเคลียร์เงินยืม ทดรองจ่ายงวดที่ 1 และเบิกเงินงวดที่ 2
2. บันทึกอนุมัติแบบเสนอโครงการวิจัย (ฉบับจริง)
3. หนังสือสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย (วจ.2) (ฉบับจริง)
4. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (ฉบับจริง)
5. หนังสือสัญญาการยืมเงิน (ฉบับจริง)
6. แบบรายงานแสดงค่าใช้จ่าย (วจ.15)
7. แบบรายงานความก้าวหน้า (วจ.3) (ฉบับจริง)
8. แบบเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ 1 ชุด (วจ.1 และ วจ.1.1) (เซ็นและรับรองสำเนาโดย
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการวิจัย)
9. หนังสือขยายเวลาครั้งที่ 1 หรือครั้งที่ 2 (ฉบับจริง) (กรณีมีขอขยายเวลาการวิจัย)
10. หนังสือบันทึกส่งเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ฉบับจริง)
11. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 เล่ม
12. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ผู้วิจัยรับเงินเดือน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หมายเหตุ เซ็นและรับรองเอกสารที่เป็นสำเนาทุกหน้า
การเบิกเงินงวดที่ 1 หลักฐานการเบิกเงิน
1. หนังสือบันทึกขออนุมัติเบิกเงินวิจัยงวดที่ 1
2. บันทึกอนุมัติแบบเสนอโครงการวิจัย (ฉบับจริง)
3. หนังสือสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย (วจ.2) (ฉบับจริง)
4. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (ฉบับจริง)
5. แบบรายงานแสดงค่าใช้จ่าย (วจ.15)
6. แบบรายงานความก้าวหน้า (วจ.3)
7. แบบเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ 1 ชุด (วจ.1 และ วจ.1.1) (เซ็นและรับรองสำเนาโดย
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการวิจัย)
8. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ที่ผู้วิจัยรับเงินเดือน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หมายเหตุ เซ็นและรับรองเอกสารที่เป็นสำเนาทุกหน้า
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การเบิกเงินงวดที่ 2 หลักฐานการเบิกเงิน
1. หนังสือบันทึกขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 2
2. สำเนาบันทึกอนุมัติแบบเสนอโครงการวิจัย
3. สำเนาหนังสือสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย (วจ.2)
4. สำเนาหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน
5. แบบรายงานแสดงค่าใช้จ่าย (วจ.15)
6. แบบเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ 1 ชุด (วจ.1 และ วจ.1.1) (เซ็นและรับรองสำเนาโดย
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการวิจัย)
7. แบบรายงานความก้าวหน้า (วจ.3) (ฉบับจริง)
8. หนังสือขยายเวลาครั้งที่ 1 หรือครั้งที่ 2 (ฉบับจริง) (กรณีมีขอขยายเวลาการวิจัย)
9. หนังสือบันทึกส่งเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ฉบับจริง)
10. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 เล่ม
11. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ที่ผู้วิจัยรับเงินเดือน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หมายเหตุ เซ็นและรับรองเอกสารที่เป็นสำเนาทุกหน้า
การเบิกเงินวิจัยงวดเดียว
1. หนังสือบันทึกขออนุมัติเบิกเงินวิจัย
2. บันทึกอนุมัติแบบเสนอโครงการวิจัย (ฉบับจริง)
3. หนังสือสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย (วจ.2) (ฉบับจริง)
4. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (ฉบับจริง)
5. แบบรายงานแสดงค่าใช้จ่าย (วจ.15)
6. แบบรายงานความก้าวหน้า (วจ.3) (ฉบับจริง)
7. แบบเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ 1 ชุด (วจ.1 และ วจ.1.1) (เซ็นและรับรองสำเนาโดย
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการวิจัย)
8. หนังสือขยายเวลาครั้งที่ 1 หรือครั้งที่ 2 (ฉบับจริง) (กรณีมีขอขยายเวลาการวิจัย)
9. หนังสือบันทึกส่งเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ฉบับจริง)
10. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 เล่ม
11. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ที่ผู้วิจัยรับเงินเดือน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
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การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
ผู้วิจัยจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (วจ.3) เมื่อได้ดำเนินการวิจัยผ่านไปแล้ว 6 เดือน
โดยแนบหลักฐานดังนี้
1.
2.
3.
4.

บันทึกข้อความนำส่ง
แนบรายงานความก้าวหน้า (วจ.3)
สำเนาอนุมัติโครงการ
สำเนาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย

หมายเหตุ เมื่อถึงวันที่กำหนดส่งรายงานความก้าวหน้า เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา จะทำการแจ้งเตือนให้
นักวิจัยทำการส่งรายงานความก้าวหน้าการวิจัย

การขยายเวลาการวิจัย
การขอขยายเวลาการวิจัย ครั้งที่ 1
ผู้วิจัยดำเนินการขอขยายเวลาการวิจัยก่อนหมดระยะเวลา ดำเนินการวิจัย 1 เดือน โดยแนบหลักฐาน
ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บันทึกข้อความเรื่องขออนุมัติขยายเวลาการวิจัย ครั้งที่ 1
แบบคำร้องขอขยายเวลาการวิจัย (วจ.8)
แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ครั้งที่ 1 (วจ.3)
สำเนาหนังสืออนุมัติโครงการวิจัย
สำเนาสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย (วจ.2)
แบบเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ 1 ชุด (วจ.1 และ วจ.1.1) (เซ็นและรับรองสำเนาโดย
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการวิจัย)
หมายเหตุ เมื่อถึงวันที่กำหนดส่ง ขยายเวลาการวิจัย เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา จะทำการแจ้งเตือนให้
นักวิจัยทำการขยายเวลาการวิจัยล่วงหน้าประมาณ 2 เดือน
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การขอขยายเวลาการวิจัย ครั้งที่ 2
ผู้วิจัยดำเนินการขอขยายเวลาการวิจัยก่อนหมดระยะเวลาในการขยายครั้งที่ 1 โดยแนบหลักฐานดังนี้
1. บันทึกข้อความเรื่องขออนุมัติขยายเวลาการวิจัย ครั้งที่ 2
2. สำเนาหนังสืออนุมัติขยายเวลาการวิจัย ครั้งที่ 1
3. แบบคำร้องขอขยายเวลาการวิจัย (วจ.8)
4. แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ครั้งที่ 2 (วจ.3) (ถ้ามี)
5. สำเนาหนังสืออนุมัติโครงการวิจัย
6. สำเนาสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย และหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (วจ.2)
7. แบบเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ 1 ชุด (วจ.1 และ วจ.1.1) (เซ็นและรับรองสำเนาโดย
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการวิจัย)
หมายเหตุ เมื่อถึงวันที่กำหนดส่ง ขยายเวลาการวิจัย เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา จะทำการแจ้งเตือนให้
นักวิจัยทำการขยายเวลาการวิจัยล่วงหน้าประมาณ 2 เดือน

การส่งรายงานการวิจัยเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานการวิจัย
1. ผู้วิจัยจะต้องส่งรายงานการวิจัย จำนวน 3 เล่ม พร้อมแนบ
1.1 ข้อเสนอโครงการวิจัย (แบบ วจ.1 และ วจ.1.1) จำนวน 3 ชุด (เซ็นและรับรองสำเนาโดย
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการวิจัย)
1.2 แบบส่งรายงานวิจัย (วจ.6)
1.3 สำเนาหนังสืออนุมัติโครงการวิจัย
1.4 สำเนาสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย
ส่ ง ให้ ส ถาบั น วิ จ ัย และพั ฒ นาเพื ่อ สถาบัน วิ จั ย และพั ฒ นา ดำเนิ น การแต่ ง ตั้ ง ผู ้ท รงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานวิจัย ล่วงหน้าก่อนหมดระยะเวลาการวิจัย 4 เดือน หากมีข้อแก้ไขผู้วิจัยจะต้องดำเนินการ
ตามข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและส่งรายงานการวิจัยฉบับที่แก้ไข 1 เล่ม มายัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
อีกครั้งเพื่อตรวจสอบการแก้ไขตามข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
2. กรณีที่ผู้วิจัยไม่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ผู้วิจัยทำบันทึกชี้แจงเหตุผลประกอบ
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การส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
การจัดทำรูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ผู้วิจัยจัดทำรูปเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบของสถาบันวิจัยและพัฒนากำหนดไว้
หมายเหตุ : ขอให้ตรวจสอบชื่อเรื่องภาษาไทย ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ให้ถูกต้องตรงกับบันทึกอนุม ัติแบบเสนอ
โครงการวิจัย

การส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ผู้ว ิจ ัย จัดส่งรายงานวิจ ั ย ฉบับสมบูร ณ์ต ามรูป แบบที่ส ถาบันวิจั ยและพัฒ นากำหนด ได้ แ ก่
รายงานการวิ จ ั ย ฉบับ สมบูร ณ์ จ ำนวน 2 เล่ ม และแผ่ น CD จำนวน 1 แผ่ น (พร้ อ มบั น ทึ ก ข้ อ ความนำส่ง)
เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย พิจารณาอนุมัติพิมพ์เผยแพร่รายงานการวิจัย ฉบับสมบูรณ์
และเพื ่ อ ใช้ ป ระกอบเป็ น หลั ก ฐานในการเบิ ก เงิ น /เคลี ย ร์ เ งิ น อุ ด หนุ น โครงการวิ จ ั ย ขออนุ ม ั ติ
พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ร ายงานการวิ จ ั ย พร้ อ มทั ้ ง อั พ โหลดไฟล์ ร ายงานวิ จ ั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์ รู ป แบบ PDF ที่
http://www.researcher.ru.ac.th/full_research.php
โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.1. เข้าสู่ระบบ เพื่อส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยคลิกที่เมนู ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
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1.2. ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยคลิกที่ ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

1.3. กรอกข้อมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

รายละเอียดดังนี้
- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง
- อัพโหลดโดยเลือกไฟล์เป็น PDF เท่านั้น
- กดปุ่มอัพโหลด
16

1.4. หน้าแสดงข้อมูลการอัพโหลด

ระบบจะแสดงรายละเอียดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และลิงค์รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ส่งแล้ว
ที่นักวิจัยต้องระบุในหนังสือ บันทึกข้อความเพื่อส่งรายงานมายัง สถาบันวิจัยและพัฒนา แทน
การส่งฉบับสมบูรณ์ 20 เล่ม
- คลิกปุ่มยืนยันเพื่อบันทึกข้อมูล
-

หมายเหตุ สถาบันวิจัยและพัฒนาจะได้เผยแพร่รายงานการวิจัยไปยัง คณะ/สำนัก/สถาบัน ต่อไป
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การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ในวารสารวิจัยรามคำแหง
หลักเกณฑ์ การเตรียมบทความ และขั้นตอนการตีพิมพ์บทความวิจัย
ดูรายละเอียดการส่งบทความได้ที่ http://www.rd.ru.ac.th/?page_id=1003

การขอรับเงินสมนาคุณการวิจัย
1. บันทึกขอรับเงินสมนาคุณการวิจัย
2. แบบขอรับเงินสมนาคุณการวิจัย (วจ.10)
3. สำเนาบันทึกอนุมัติแบบเสนอโครงการวิจัย (เซ็นและรับรองสำเนา)
4. สำเนาหนังสือสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย (วจ.2) (เซ็นและรับรองสำเนา)
5. สำเนาหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (เซ็นและรับรองสำเนา)
6. สำเนาปกวารสารและบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (เซ็นและรับรองสำเนา)
7. สำเนาบันทึกอนุมัติเผยแพร่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (เซ็นและรับรองสำเนา)
8. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ที่ผู้วิจัยรับเงินเดือน มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เซ็นและรับรองสำเนา)
9. สำเนาบันทึกส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (สวพ.)
10. สำเนาบันทึกส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์กับคณะ(อนุมัติทุนคณะ/สำนัก)
หมายเหตุ
1. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องบทความวิจัย แนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
1.1. แนบหลักฐานการแก้ไขชื่อเรื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิ
1.2. แนบหลักฐานการแก้ไขชื่อเรื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ที่อนุมัติทุนอุดหนุน
การวิจัย
2. กรณีที่ผู้วิจัยขอรับเงินสมนาคุณการวิจัย ผู้วิจัยจะต้องได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัย
รามคำแหงเท่านั้น คือทุนวิจัยส่วนกลาง (สถาบันวิจัยและพัฒนา) และทุนวิจัยคณะ/สำนัก/สถาบัน
3. บทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ต้องตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือ ฐานข้อมูลที่
ได้รับการรับรอง
4. ในกรณีที่ได้รับทุนจากคณะ/สำนัก/สถาบัน หากจะขอรับเงินสมนาคุณ ผู้วิจัยจะต้องดำเนินการวิจัยให้
เสร็จ สมบูร ณ์และนำส่ งรายงานการวิ จัย ฉบั บสมบูร ณ์ จำนวน 2 เล่ม แผ่น CD จำนวน 1 แผ่ น
มายั ง สถาบั น วิ จ ั ย และพั ฒ นา และอั พ โหลดไฟล์ ร ายงานวิ จ ั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์ รู ป แบบ PDF ที่
http://www.researcher.ru.ac.th/ full_research.php ก่ อ นที ่ จ ะดำเนิ น การตี พ ิ ม พ์ เ ผยแพร่
บทความวิจัยต่อไป
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การจดลิขสิทธิ์ / สิทธิบตั ร / อนุสิทธิบตั ร
ขั้นตอน วิธีการ และแบบฟอร์มเอกสาร
เอกสารที่ใช้ในการโอนสิทธิการประดิษฐ์
1. หนังสือบันทึกข้อความ ขอโอนสิทธิการประดิษฐ์
2. หนังสือสัญญาโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้ประดิษฐ์ 1 ชุด
4. รายละเอียดการประดิษฐ์
5. ข้อถือสิทธิ
6. รูปสิ่งประดิษฐ์
7. บทสรุปการประดิษฐ์
(เอกสารประกอบดูที่ภาคผนวก)
สามารถ ดู ร ายละเอี ย ดขั ้ น ตอน วิ ธ ี ก าร และแบบฟอร์ ม เอกสารได้ ท ี ่ http://www.rd.ru.ac.th/
?page_id=4291
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ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
และแหล่งทุนอื่นๆ

20

ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
งบประมาณแผ่นดิน และแหล่งทุนอื่นๆ
ขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดิน และแหล่งทุนอืน่ ๆ นักวิจัยที่สนใจ
สามารถติดตามการประกาศ ประชาสัมพันธ์ ได้ที่เว็บไซต์หลักของ สถาบันวิจัยและพัฒนา

www.rd.ru.ac.th
ทุนวิจัย ของ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

www.nrct.go.th

ทุนวิจัย ของ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

www.arda.or.th
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

www.tsri.or.th
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ภาคผนวก

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง
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เอกสาร แบบฟอร์ม คู่มือ ที่ใช้ในการดำเนินการวิจยั ทั้งหมด
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
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แบบฟอร์ม (วจ.)
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4.
5.
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10.
11.
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วจ.1 แบบเสนอโครงการวิจัย
วจ.1.1 แบบเสนอโครงการวิจัย
วจ.2 สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย
วจ.3 แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย
วจ.4 แบบการจัดพิมพ์รายงานการวิจัย
วจ.6 แบบส่งรายงานการวิจัย
วจ.8 แบบคำร้องขอขยายเวลาการวิจัย
วจ.9 แบบประเมินรายงานการวิจัยเพื่อพิมพ์เผยแพร่
วจ.10 แบบขอรับเงินสมนาคุณการวิจัย
วจ.11 แบบคำร้องยุติการวิจัย
วจ.15 แบบรายงานแสดงค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย
หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ http://www.rd.ru.ac.th/?page_id= 431

แบบ วจ.1

มหาวิ ทยาลัยรามคาแหง
แบบเสนอโครงการวิ จยั
1. ชื่อหัวข้อวิ จยั (ภาษาไทย) ...................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2. ยุทธศาสตร์การวิ จยั มหาวิ ทยาลัยรามคาแหง ....................................................................................
3. ชื่อผูว้ ิ จยั /คณะผูว้ ิ จยั
1.) หัวหน้าโครงการ ...........................................................................................................................
2.) ผูร้ ว่ มวิจยั ในโครงการ ....................................................................................................................
4 ประเภทการขอรับทุนอุดหนุนการวิ จยั จากมหาวิ ทยาลัยรามคาแหง
1.) การวิจยั มหาวิทยาลัย ในวงเงิน............................บาท (.............................................................)
2.) การวิจยั คณะ / สานัก / สถาบัน ในวงเงิน............................บาท (.................................................)
5. วัตถุประสงค์การวิ จยั
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
6. ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
7. ระยะเวลาการวิ จยั ...............................................................................................................................
8. หน่ วยงานที่หวั หหน้ าโครงการสังกัด (คณะ/ สานัก / สถาบัน)
...............................................................................................................................................................
9. วัน เดือน ปี ที่เสนอขออนุมตั ิ โครงการ
...............................................................................................................................................................
10. ชี่อที่ปรึกษาโครางการ
...............................................................................................................................................................

สัญญารับงินอุดหนุนการวิจัย

แบบ วจ.2

ขียนทีไ.............................................
วันทีไ...........ดือน.........................พ.ศ. ..........................
ขຌาพจຌาชืไอ............................ชืไอสกุล........................ กิดมือไ วันทีไ......ดือน.................พ.ศ...............
อายุ........ป อยูบຌานลขทีไ.......... ตรอก/ซอย................... ถนน...................... ตาบล/ขวง....................
อาภอ/ขต....................................จังหวัด..............................................................
สังกัดคณะ/สานัก.............................................. มหาวิทยาลัยรามคาหง กระทรวงศึกษาธิการ เดຌรับอนุมัติ฿หຌ
ทาการวิจัยดຌวยงินอุดหนุนการวิจัยตามขຌอบังคับมหาวิทยาลัยรามคาหง วาดຌวยการวิจัย พ.ศ. โ5ไ็ จึงขอ฿หຌ
สัญญาเวຌกมหาวิทยาลัยรามคาหง ดย รองศาสตราจารย์สุขสมัย สุทธิบดี รองอธิการบดีฝຆายนิติการละ
สิทธิประยชน์ ปฏิบัติราชการทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาหง ซึไงตอเปนีๅ จะรียกวา ผูรຌ ับสัญญา ดัง
มีขຌอความตอเปนีๅ
ขຌอ แ ขຌาพจຌาป็นผูรຌ ับงินอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยรามคาหง ประภท.........................
พืไอทาการวิจัยรืไอง..............................................................................................................................................
฿นครงการวิจัยประจาป................................ ซึงไ คณะกรรมการของผูຌรบั สัญญาเดຌพจิ ารณาหในชอบบบสนอ
ครงการวิจัยลຌว
ขຌอ โ ขຌาพจຌาเดຌรับทราบละขຌา฿จขຌอบังคับมหาวิทยาลัยรามคาหง วาดຌวยการวิจัย พ.ศ. 2553 ซึไง
มีอยู฿นวันทาสัญญานีๅดยตลอด ละยินยอมปฏิบัติตามขຌอบังคับดังกลาวดยครงครัด
ขຌอ ใ ผูຌรับสัญญาตกลงจายงิน฿หຌกผูຌ฿หຌสญ
ั ญา จานวนงิน.......................................บาท
ิ......................................................................ี ดยจายป็นสองงวด งวดละทาโ กัน งวดทีไหนึงไ จายมืไอริไม
ดานินการ งวดทีสไ องจายมืไอคณะกรรมการสงสริมการวิจยั หรือคณะกรรมการประจาคณะสานัก สถาบัน
เดຌรับรายงานความกຌาวหนຌา฿นการดานินการวิจัยลຌว
ขຌอ ไ ขຌาพจຌาเดຌรับรองวาจะทาการวิจัยตามหัวขຌอ ละบบสนอครงการวิจัยทีไกาหนดเวຌ฿หຌลຌว
สรใจตามระยะวลาทีกไ าหนดเวຌ฿นครงการวิจัย ิริไมตังๅ ตวันทีไ...........ดือน..............................พ.ศ
......................... ถึง วันทีไ..................ดือน.............................พ.ศ............................ี ละจะสงรายงาน
ผลการวิจัยซึไงทาลຌวสรใจ จานวน ใ ชุด พรຌอมกับสรุปยอวิจัย ตามทีไคณะกรรมการสงสริมการวิจัย
มหาวิทยาลัยรามคาหง กาหนดเวຌ
ผูຌรบั สัญญาอาจพิจารณาขยายวลาทาการวิจัยตอเปอีกตามความจาป็น หากผูรຌ ับสัญญารຌองขอ ดย
ขยายวลาเดຌเมกิน โ ครัๅง ตรวมกันลຌวเมกิน แ ป
กรณีเดຌรับการขยายวลาทาการวิจัยดังกลาว ผูຌ฿หຌสัญญายินยอม฿หຌสัญญาฉบับนีๅมผี ล฿ชຌบังคับตอเป
฿นกรณีผูຌ฿หຌสญ
ั ญาประสงค์จะลาออกจากราชการกใดี อนเปรับราชการทีไอืไนกใดี เปทางานตางประทศ
ตามมติคณะรัฐมนตรีกใดี เปศึกษาตอตางประทศกใดี ผูຌ฿หຌสญ
ั ญาจะตຌองทาการวิจัย฿หຌสรใจสิๅนสียกอน มิฉะนัๅน
ลຌวผูຌ฿หຌสัญญาตຌองคืนงินอุดหนุนการวิจัย
ขຌอ 5 ขຌาพจຌาจะรายงานผลความกຌาวหนຌาของการวิจัย฿หຌผรูຌ ับสัญญาทราบทุกระยะ ๆ ดือน นับต
ริไมตຌนของครงการวิจัย หากกิดอุปสรรคเมสามารถทาการวิจัยเดຌดຌวยประการ฿ดกใดี ขຌาพจຌาจะรายงาน฿หຌ
ผูຌรบั สัญญาทราบทันที ละจะสงรายงานสรุปผลมือไ สิๅนปของการเดຌรบั งินอุดหนุนการวิจัย มຌวาการวิจัยนัๅน
จะยังเมสรใจสมบูรณ์กใตาม

แบบ วจ.2

ขຌอ ๆ กอนทีไผูຌ฿หຌสญ
ั ญาจะนาผลการวิจัยเปผยพรเมวาจะดຌวยวิธี฿ดโ ผลงานวิจัยนัๅนจะตຌองเดຌรบั
การตรวจสอบรับรอง ละจะตຌองเดຌรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยกอนดຌวย
ขຌอ ็ มืไอผูຌ฿หຌสญ
ั ญารายงานผลการวิจัยตามขຌอ 5 ลຌว หากคณะกรรมการสงสริมการวิจัยฯ ตรวจ
พบวาการวิจัยของผูຌ฿หຌสญ
ั ญาเมตรงตามบบสนอครงการวิจัยทีไสนอเวຌนัๅน ดยเมมีหตุผลสมควร ผูຌ฿หຌ
สัญญาจะตຌองกຌเข฿หมจนกวาคณะกรรมการสงสริมการวิจยั ฯ จะหในชอบภาย฿นระยะวลาทีไคณะกรรมการ
สงสริมการวิจัยกาหนด฿หຌ
ขຌอ ่ หากผูຌ฿หຌสัญญามิเดຌทาการวิจัย฿หຌลຌวสรใจสมบูรณ์ ภาย฿นระยะวลาทีไกาหนดเวຌ฿นขຌอ ไ หรือ
ผูຌ฿หຌสัญญาผิดสัญญา฿นขຌอหนึไงขຌอ฿ด ดยเมมี หตุผลอันสมควร ฿หຌถือวายกลิกการ฿หຌงินอุดหนุนการวิจัย ผูຌ฿หຌ
สัญญาจะตຌองคืนงินทัๅงหมดทีรไ ับเปพรຌอมดอกบีๅยรຌอยละสิบหຌาตอป ฿หຌกผรูຌ ับสัญญาหรือชาระคาสียหาย
ตามสวนทีไผรูຌ ับสัญญากาหนดภาย฿นระยะวลา ใเ วัน นับจากวันเดຌรับจຌงจากผูຌรบั สัญญา
฿นกรณีชนนีๅ฿หຌผูຌ฿หຌสัญญายินยอม฿หຌผรูຌ ับสัญญาหักงินดือนตามทีไกาหนด฿นหนังสือยินยอม฿หຌหกั
งินดือน
฿นกรณีทีไผูຌ฿หຌสญ
ั ญาถึงกความตาย ละการวิจัยยังเมสรใจสมบูรณ์ ฿หຌถือวาการวิจัยยุติ ผูຌ฿หຌสัญญา
เมตຌองคืนงิน
สัญญาฉบับนีทๅ าขึๅนป็นสามฉบับ มีขຌอความถูกตຌองตรงกัน ฉบับหนึงไ ผูຌ฿หຌสญ
ั ญากใบเวຌ สวนอีกสอง
ฉบับผูรຌ ับสัญญากใบเวຌ คูสัญญาเดຌอานละขຌา฿จขຌอความดยละอียดตลอดลຌว จึงเดຌลงลายมือชืไอเวຌป็น
สาคัญตอหนຌาพยาน
ลงชืไอ..................................................................ผูຌรบั สัญญา
ิรองศาสตราจารย์สุขสมัย สุทธิบดีี
รองอธิการบดีฝຆายนิตกิ ารละสิทธิประยชน์ ปฏิบัตริ าชการทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาหง
ลงชืไอ..................................................................ผูຌ฿หຌสญ
ั ญา
(................................................................ี

ลงชืไอ..................................................................พยาน
ิ..................................................................ี
จຌาหนຌาทีไกองการจຌาหนຌาทีไ
ลงชืไอ..................................................................พยาน
ิ..................................................................ี
จຌาหนຌาทีไกองการจຌาหนຌาทีไ

แบบ วจ. 10

มหาวิ ทยาลัยรามคาแหง
แบบขอรับเงิ นสมนาคุณการวิ จยั
1. ชื่อผูว้ จิ ยั /หัวหน้าโครงการวิจยั ...................................................................................................................
คณะ/สานัก..................................................................................โทร................................................
2. ชื่อผลงานวิจยั
(ภาษาไทย).......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)...................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
3. ได้รบั อนุ มตั เิ งินอุดหนุ นการวิจยั วันที.่ ............เดือน................................................พ.ศ.............................
ส่งรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ วันที.่ ................เดือน............................................พ.ศ.........................
รวมระยะเวลาทีท่ าการวิจยั .................เดือน จานวนเงินทีไ่ ด้รบั อนุ มตั .ิ ..............................................บาท
4. งานวิจยั ทีไ่ ด้รบั เงินอุดหนุนการวิจยั เป็ นงานวิจยั ประเภท
 คณะ
 สานัก
 มหาวิทยาลัย
 สถาบัน
5. สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย
 สาเนาหนังสืออนุ มตั เิ งินอุดหนุนการวิจยั 1 ฉบับ
 แบบรายงานสรุปเพื่อเผยแพร่ลงในวารสารวิจยั มหาวิทยาลัยรามคาแหง ความยาวไม่เกิน 15 หน้า
 รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์เป็ นภาษาไทย 20 เล่ม
 สาเนาสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจยั 1 ชุด

(ลงชื่อ).................................................
(..........................................................)
ผูว้ จิ ยั /หัวหน้าโครงการวิจยั
วันที.่ ......เดือน................พ.ศ. ........

แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาจริยธรรม
และจรรยาบรรณการวิจัย
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ http://www.rd.ru.ac.th/?page_id= 4586

แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย
ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย
 จริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
 จริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่อสัตว์ทดลอง
 จริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ
 อื่นๆ ระบุ
ได้แนบเอกสาร แบบตรวจสอบการคัดลอกด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์
พบว่า  มีค่าเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 30
 มีค่าเฉลี่ยเกินร้อยละ 30
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งอื่นๆ
หน่วยงานที่สังกัด
สถานที่ทำงาน
โทรศัพท์มือถือ
E-mail address:
ชื่อผู้ร่วมโครงการวิจัย (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ
หน่วยงานที่สังกัด
โทรศัพท์มือถือ

ตำแหน่งอื่นๆ
สถานที่ทำงาน
E-mail address:

แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
 ไม่มีทุน
 อยู่ระหว่างการขอทุน ระบุแหล่งทุน
 มีทุน
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รัฐ ระบุแหล่งทุน
 เอกชน ระบุแหล่งทุน
 อื่นๆ ระบุแหล่งทุน
(*หลังจากได้รับทุนแล้วขอให้ส่งหลักฐานการอนุมัติทุน)
ระยะเวลาที่ทำวิจัยตลอดโครงการ
วันที่เริ่มต้น

วันสิ้นสุด

รวมเวลา

เดือน

ปี

ข้าพเจ้าและผู้ร่วมโครงการวิจัยดังมีรายนามในเอกสารนี้ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและตามโครงร่าง
การวิจัยที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ลงชื่อ...............................................หัวหน้าโครงการวิจัย
(.....................................................)
วันที่…………/………………..…/....…........
ลงชื่อ............................................... ผู้ร่วมวิจัย
(....................................................)
วันที่…………/………….......…/....….........

แบบฟอร์ม
การจดลิขสิทธิ์ / สิทธิบัตร / อนุสทิ ธิบัตร
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ http://www.rd.ru.ac.th/?page_id= 4291

ส่วนราชการ
ที่
เรื่อง ขอโอนสิทธิการประดิษฐ์

บันทึกข้อความ
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๖๙๖

วันที่

เรียน อธิการบดี (ผ่านผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)
ด้วย ข้าพเจ้า ......................................................ตำแหน่ง ................................................สังกัด
...............................................ดำเนินการวิจยั ..........................................................................................โดยมีผู้ร่วม
วิจัยดังนี้คือ
1. ....................................................(คณะ................................ มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
2. ................................................... (คณะ................................ มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
บัดนี้งานวิจัยได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการขอรับอนุสิทธิบัตร กับกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ในชื่อว่า ..................................................................... จึงใคร่ขอโอนสิทธิ์ขอรั บ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรนี้ให้แก่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริ ญทรัพย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้รับโอนสิทธินี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จักขอบพระคุณยิ่ง

(

)
ผู้วิจัย/เจ้าของผลงาน

หนังสือสัญญาโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร
เขียนที่ 282 ....................................................
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240
วันที่.......................................
สัญญาระหว่างผู้โอนคือ ............................................................................. อยู่บ้านเลขที่ ......................
ซอย.......................... ถนน.............................. แขวง.................. เขต....................... จังหวัด................................
และผู้รับโอนคือ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 282 มหาวิทยาลัย
รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
โดยสัญญานี้ ผู้โอนซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์ ............................................................ โอนสิทธิ์ในการประดิษฐ์
ดังกล่าวซึ่งรวมถึงสิทธิขอรับสิทธิบัตร และสิทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้รับโอน
เพื่อเป็นพยานหลักฐานแห่งการนี้ ผู้โอนและผู้รับโอนได้ลงลายมือชื่อไว้ข้างล่างนี้
ลงชื่อ
(

ผู้โอน
)

ลงชื่อ
ผู้รับโอน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วฒ
ุ ิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์)

ลงชื่อ
(

พยาน
)

ลงชื่อ
(

พยาน
)

รายละเอียดการประดิษฐ์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อถือสิทธิ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
รูปสิ่งประดิษฐ์

บทสรุปการประดิษฐ์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

หมายเหตุ แต่ละหัวข้อแยกหน้าและไฟล์

แบบฟอร์มประกอบการดำเนินการวิจัย
1. แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ส่งแบบเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
2. แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ส่งแบบเสนอโครงการวิจัย เพื่อเข้าพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย
3. แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ส่งแบบเสนอโครงการวิจัย เพื่อขออนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย
4. แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
5. แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขอส่งรายงานการวิจัยเพื่อประเมินผลงานการวิจัย
6. แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขอส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
7. แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขอขยายเวลาการวิจัย ครั้งที่ 1
8. แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขอขยายเวลาการวิจัย ครั้งที่ 2
9. แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขอรับเงินสมนาคุณการวิจัย
10. แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย งวดที่ 1
11. แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขออนุมัติเคลียร์เงินยืมทดรองจ่ายงวดที่ 1
12. แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย งวดที่ 2
13. แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขออนุมัติเคลียร์เงินยืมทดรองจ่ายงวดที่ 2
14. แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขออนุมัติเคลียร์เงินยืมทดรองจ่ายงวดที่ 1 และขอเบิกเงินวิจัยงวดที่ 2
15. แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขออนุมัติเบิกเงินวิจัยงวดที่ ๑
16. แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขออนุมัติเบิกเงินวิจัยงวดที่ ๒
17. แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขออนุมัติเบิกเงินการวิจัย (กรณีเบิกงวดเดียว)
18. แบบฟอร์ม ขอให้แก้ไขเอกสารการรับเงินสมนาคุณ
19. แบบฟอร์ม หลักฐานในการยืมเงิน เคลียร์ เบิก
20. แบบฟอร์ม หลักฐานการเบิกเงินวิจัยงวดเดียว
21. แบบฟอร์ม การขอรับเงินสมนาคุณ

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ http://www.rd.ru.ac.th/?page_id=4631

บันทึกข้อความ บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ คณะ/สำนัก/สถาบัน
โทร.
ที่ อว ๐๖๐๑.
วันที่
เรื่อง ส่งแบบเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผ่านคณบดีคณะ/ผอ./หน.)
ข้าพเจ้า .................................................................ตำแหน่ง................................................. สังกัด
.........................................ขอส่งแบบเสนอโครงการวิจยั เรื่อง “.............................................................”
ตามแบบ (วจ.1 และ วจ.1.1) จำนวน 1 ชุด และแบบตรวจอักขราวิสุทธิ์ จำนวน 1 ฉบับ เพื่อโปรดพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบโครงการวิจัยในการพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จักขอบพระคุณยิ่ง

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

บันทึกข้อความ บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ คณะ/สำนัก/สถาบัน
โทร. ๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐
ที่ อว ๐๖๐๑.
วันที่
เรื่อง ส่งแบบเสนอโครงการวิจัย เพื่อเข้าพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ข้าพเจ้า ..............................................................(ตำแหน่ง)..................................................
(สังกัด).........................มีความประสงค์ขอรับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเภทวิจัยมหาวิทยาลัย
เรื่อง “.........................................................” และได้ส่งแบบเสนอโครงการวิจัยที่ได้ผ่านการตรวจสอบแก้ไขแล้ว
จำนวน (สาขาสังคมศาสตร์ฯ จำนวน 15 ชุด / สาขาวิทยาศาสตร์ ฯ จำนวน 17 ชุด ) เพื่อนำเข้าที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยฯ พิจารณาต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จักขอบพระคุณยิ่ง

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

บันทึกข้อความ บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ คณะ/สำนัก/สถาบัน
โทร. ๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐
ที่ อว ๐๖๐๑.
วันที่
เรื่อง ส่งแบบเสนอโครงการวิจัย เพื่อขออนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ข้าพเจ้า ..............................................................(ตำแหน่ง)............................................. .....
(สังกัด).........................ขอส่งแบบเสนอโครงการวิจัยฉบับแก้ไขเรื่อง “...................................................................
...........................................................................................................................................................................................”
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย สาขา..........................................................................................
เมื่อคราวประชุมครั้งที่................................วาระที่.........................................เมื่อวันที่........... ...............................
จำนวน 1 ชุด และสำเนาบันทึกแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยฯ เพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัย
อนุมัติต่อไป ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จักขอบพระคุณยิ่ง

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

บันทึกข้อความ บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ คณะ/สำนัก/สถาบัน
ที่ อว ๐๖๐๑.
เรื่อง ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

โทร. ๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐

วันที่

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ตามที่ข้าพเจ้าได้รับอนุมัตทิ ุนอุดหนุนโครงการวิจัยเรื่อง “
” ปีงบประมาณ
จำนวนเงิน
บาท
(
) ระยะเวลาการวิจัย
เดือน ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
บั ด นี ้ ไ ด้ด ำเนิน การวิ จั ยไปแล้ ว เป็น ระยะเวลา ๖ เดื อ น จึ ง ขอรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการวิจัย ครั้งที่
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
โดยแนบเอกสาร ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

แบบรายงานความก้าวหน้า (วจ.๓)
สำเนาบันทึกอนุมัติแบบเสนอโครงการวิจัย
สำเนาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
สำเนาหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน
แบบเสนอโครงการวิจัย (วจ 1, วจ. 1.1)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

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

บันทึกข้อความ บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ คณะ/สำนัก/สถาบัน
ที่ อว ๐๖๐๑.
วันที่
เรื่อง ขอส่งรายงานการวิจัยเพื่อประเมินผลงานการวิจัย

โทร. ๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ตามที่ข้าพเจ้าได้รับอนุมัตทิ ุนอุดหนุนโครงการวิจัยเรื่อง “
”
ปีงบประมาณ
จำนวนเงิน
บาท (
) บัดนีไ้ ด้
ดำเนินการวิจัยเสร็จสมบูรณ์แล้ว จึงใคร่ขอส่งรายงานการวิจัย จำนวน ๓ เล่ม พร้อมแบบเสนอโครงการวิจัย
(วจ.๑,วจ.๑.๑) จำนวน ๓ ชุด และได้แนบแบบ วจ. ๖, สำเนาบันทึกอนุมัติแบบเสนอโครงการวิจัย, สำเนา
สัญญารับทุนอุดหนุนและสำเนาหนังสือรับรองการหักเงินเดือน จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ เพื่อ
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานการวิจัยต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

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

บันทึกข้อความ บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ คณะ/สำนัก/สถาบัน
ที่ อว ๐๖๐๑.
เรื่อง ขอส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

โทร. ๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐

วันที่

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ตามที่ข้าพเจ้าได้รับอนุมัตทิ ุนอุดหนุนโครงการวิจัยเรื่อง “
”
ปีงบประมาณ

ทุนประเภท (มหาวิทยาลัย/คณะ/สำนัก)
บัดนี้ข้าพเจ้าได้ดำเนินโครงการวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
จำนวน ๒ เล่ม พร้อมแผ่น CD จำนวน ๑ แผ่น มาพร้อมหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

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

บันทึกข้อความ บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ คณะ/สำนัก/สถาบัน
ที่ อว ๐๖๐๑.
เรื่อง ขอขยายเวลาการวิจัย ครั้งที่ 1

โทร. ๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐

วันที่

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ตามที่ข้าพเจ้าได้รับอนุมัตทิ ุนอุดหนุนโครงการวิจัย เรื่อง“
”
)

ปีงบประมาณ
จำนวนเงิน
บาท (
ระยะเวลาการวิจัย
เดือน ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
แต่ขณะนี้ข้าพเจ้ายังดำเนินการวิจัยไม่แล้วเสร็จ จึงขอขยายเวลาการวิจัยครั้งที่ 1 ออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
เนื่องจากอยู่ระหว่าง
.
.
โดยได้แนบเอกสารหลักฐานการขอขยายเวลาและแบบคำร้องขอขยายเวลาการวิจัย (วจ.8) มาพร้อมหนังสือ
ฉบับนี้
.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

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

บันทึกข้อความ บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ คณะ/สำนัก/สถาบัน
ที่ อว ๐๖๐๑.
เรื่อง ขอขยายเวลาการวิจัย ครั้งที่ 2

โทร. ๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐

วันที่

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ตามที่ข้าพเจ้าได้รับอนุมัตทิ ุนอุดหนุนโครงการวิจัยเรื่อง “
”
ปีงบประมาณ

จำนวนเงิน
) ระยะเวลาการวิจัย

บาท (
เดือน ตั้งแต่วันที่
ถึ ง
วันที่
และได้ขยายเวลาการวิจัยครั้งที่ 1 ออกไปแล้ว เป็นระยะเวลา 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
แต่ ข ณะนี้
ข้าพเจ้ายังดำเนิ น การวิ จ ัย ไม่แล้ว เสร็จ จึงขอขยายเวลาการวิจัย ครั้ง ที่ 2 ออกไปอีก 6 เดือน ตั้ง แต่
วันที่
ถึงวันที่
เนื ่ อ งจากอยู่
ระหว่าง
โดยได้แนบเอกสารหลักฐานการขยายเวลาและแบบคำร้องขอขยายเวลาการวิจัย
(วจ.๘) มาพร้อมหนังสือนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

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

ส่วนราชการ คณะ/สำนัก/สถาบัน
ที่ อว ๐๖๐๑.
เรื่อง ขอรับเงินสมนาคุณการวิจัย

บันทึกข้อความ บันทึกข้อความ
โทร. ๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐

วันที่

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ตามที่ข้าพเจ้าได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเภททุน
วิจัย.............................. (ส่วนกลาง/คณะ/สำนัก/สถาบัน) ................................. สังกัด .........................
เมื่อวัน ที่ ...................................... เรื่อ ง “..................................................................................”
ปีงบประมาณ .............จำนวนเงิน .......................................บาท (....................................................................)
และได้ ด ำเนิ น การวิ จ ั ย เสร็ จ สมบู ร ณ์ แ ล้ ว ขณะนี ้ ผ ลงานวิ จ ั ย ได้ ต ี พ ิ ม พ์ เ ผยแพร่ บทความวิ จ ั ย ลง
ใน .......................................... (ชื่อแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่) .................................................................
เมื่อวันที่ ............................................. ฉบับที่เผยแพร่ .........................หน้าที่...............ถึง...................
เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอรับเงินสมนาคุณการวิจัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการวิจัย
พ.ศ.2553 หมวด 6 เงินสมนาคุณการวิจัย โดยได้แนบเอกสารหลักฐานการขอรับเงินสมนาคุณการวิจัยและ
แบบขอรับเงินสมนาคุณการวิจัย (วจ.๑๐) มาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

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

บันทึกข้อความ บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ คณะ/สำนัก/สถาบัน
ที่ อว ๐๖๐๑.
เรื่อง ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย งวดที่ 1

โทร. ๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐

วันที่

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง (ผ่าน ผอ.สวพ.)
ตามที่ข้าพเจ้าได้รับอนุมัตทิ ุนอุดหนุนโครงการวิจัย เรื่อง “
” ปีงบประมาณ
จำนวนเงิน
บาท
(
) แล้วนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิจัย ข้าพเจ้าจึ ง
ขออนุ มั ติ ยื ม เงิ น ทดรองจ่ า ยงวดที่ 1 จำนวน
บาท (
)
ตามเอกสารหลักฐานที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

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

บันทึกข้อความ บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ คณะ/สำนัก/สถาบัน
ที่ อว ๐๖๐๑.
เรื่อง ขออนุมัติเคลียร์เงินยืมทดรองจ่ายงวดที่ 1

โทร. ๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐

วันที่

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง (ผ่าน ผอ.สวพ.)
ตามที่ข้าพเจ้าได้รับอนุมัตทิ ุนอุดหนุนโครงการวิจัยเรื่อง “
” ปีงบประมาณ
จำนวนเงิน
บาท
(
) และได้ยืมเงินทดรองจ่ายงวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน
บาท (
) แล้วนั้น
บัดนี้ข้ า พเจ้ า ได้ ด ำเนิ น การวิ จั ย ผ่ า นไปแล้ ว เป็ น ระยะเวลา 6 เดื อ น จึ ง ขออนุ มั ติ เ คลี ย ร์ เ งิ น
ยื ม ทดรองจ่ า ยงวดที่ 1 จำนวน
บาท (
) ตามรายละเอียด
เอกสารหลักฐานที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

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

บันทึกข้อความ บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ คณะ/สำนัก/สถาบัน
ที่ อว ๐๖๐๑.
เรื่อง ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย งวดที่ 2

โทร. ๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐

วันที่

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง (ผ่าน ผอ.สวพ.)
ตามที่ข้าพเจ้าได้รับอนุมัตทิ ุนอุดหนุนโครงการวิจัยเรื่อง “
”
ปีงบประมาณ
จำนวนเงิน
บาท
(
) แล้วนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิจัย ข้าพเจ้าจึงขออนุมัติ
ยืมเงินทดรองจ่ายงวดที่ 2 จำนวน
บาท (
) ตามเอกส า ร
หลักฐานที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

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

บันทึกข้อความ บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ คณะ/สำนัก/สถาบัน
ที่ อว ๐๖๐๑.
เรื่อง ขออนุมัติเคลียร์เงินยืมทดรองจ่ายงวดที่ 2

โทร. ๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐

วันที่

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง (ผ่าน ผอ.สวพ.)
ตามที่ข้าพเจ้าได้รับอนุมัตทิ ุนอุดหนุนโครงการวิจัยเรื่อง “
”ปีงบประมาณ
จำนวนเงิน
บาท (
) และได้ยืมเงิ นทดรองจ่า ยงวดที ่ 2
เป็นจำนวนเงิน
บาท (
) แล้วนั้น
บัดนี้ข้าพเจ้าได้ดำเนินการวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัตเิ คลียร์เงินยืมทดรองจ่ายงวดที่ 2
จำนวน
บาท (
) ตามรายละเอี ย ด
เอกสารหลักฐานที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

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

บันทึกข้อความ บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ คณะ/สำนัก/สถาบัน
โทร. ๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐
ที่ อว ๐๖๐๑.
วันที่
เรื่อง ขออนุมัติเคลียร์เงินยืมทดรองจ่ายงวดที่ 1 และขอเบิกเงินวิจัยงวดที่ 2
เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง (ผ่าน ผอ.สวพ.)
ตามที่ข้าพเจ้าได้รับอนุมัตทิ ุนอุดหนุนโครงการวิจัยเรื่อง “
” ปีงบประมาณ
จำนวนเงิน
บาท
(
) และได้ยืมเงินทดรองจ่ายงวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน
บาท
(
) แล้วนั้น
บัดนี้ข้าพเจ้าได้ทำการวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเคลียร์เงินยืมทดรองจ่ายงวดที่ 1
จำนวน
บาท (
) และขอเบิกเงินวิจัยงวดที่ 2
จำนวน
บาท (
) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
จำนวน
บาท (
) ตามรายละเอี ย ด
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

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

บันทึกข้อความ บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ คณะ/สำนัก/สถาบัน
ที่ อว ๐๖๐๑.
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินวิจัยงวดที่ ๑

โทร. ๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐

วันที่

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง (ผ่าน ผอ.สวพ.)

(

ตามที่ข้าพเจ้าได้รับอนุมัตทิ ุนอุดหนุนโครงการวิจัยเรื่อง “
” ปีงบประมาณ
จำนวนเงิน
) แล้วนั้น

บาท

บัดนี้ข้าพเจ้าได้ดำเนินการวิจัยผ่านไปแล้วเป็นระยะเวลา 6 เดือน จึงขอเบิกเงินวิจัยงวดที่ 1
จำนวน
บาท (
) ตามรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่
แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

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

บันทึกข้อความ บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ คณะ/สำนัก/สถาบัน
ที่ อว ๐๖๐๑.
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินวิจัยงวดที่ ๒

โทร. ๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐

วันที่

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง (ผ่าน ผอ.สวพ.)

(

ตามที่ข้าพเจ้าได้รับอนุมัตทิ ุนอุดหนุนโครงการวิจัยเรื่อง “
” ปีงบประมาณ
จำนวนเงิน
) แล้วนั้น

บาท

บัดนี้ข้าพเจ้าได้ดำเนินการวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเบิกเงินวิจัยงวดที่ ๒ จำนวน
บาท (
) ตามรายละเอียดเอกสารหลักฐาน
ที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

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

บันทึกข้อความ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะ/สำนัก/สถาบัน
ที่ อว ๐๖๐๑.
วันที่
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินการวิจัย (กรณีเบิกงวดเดียว)

โทร. ๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง (ผ่าน ผอ.สวพ.)
ตามที่ข้าพเจ้าได้รับอนุมัตทิ ุนอุดหนุนโครงการวิจัยเรื่อง“
”ปีงบประมาณ
จำนวนเงิน
บาท
(
) แล้วนั้น
บัดนี้ข้าพเจ้าได้ดำเนิ น การวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัตเิ บิกเงิน จำนวน
บาท (
) ตามรายละเอียดเอกสารหลักฐาน
ที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

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

ปีงบประมาณที่ขอรับเงินสมนาคุณ..........................
เรื่อง ขอให้แก้ไขเอกสารการรับเงินสมนาคุณ
เรียน............................................................................................................................................................................
สถาบันวิจยั และพัฒนาได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับเงินสมนาคุณแล้วมีแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
สถาบันวิจัยและพัฒนา

นักวิจัย

วันที่ส่งเอกสาร ............../.............................../..............................
1.บันทึกข้อความขอรับเงินสมนาคุณ
ส่งคืน/แก้ไข...........................................................................................................
2.แบบขอรับเงินสมนาคุณการวิจัย (วจ.10)
ส่งคืน/แก้ไข...........................................................................................................
3.สำเนาบันทึกอนุมัติแบบเสนอโครงการวิจัย (เซ็นและรับรองสำเนา)
ส่งคืน/แก้ไข...............................................................................................................
4.สำเนาหนังสือสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย (วจ.2) (เซ็นและรับรอง สำเนา) ส่งคืน/แก้
ไข................................................................................................
5.สำเนาหนังสือยินยอมให้หกั เงินเดือน (เซ็นและรับรองสำเนา)
ส่งคืน/แก้ไข.............................................................................................................
6.สำเนาปกวารสารและบทความที่ได้รบั การตีพิมพ์เผยแพร่ (เซ็นและรับรองสำเนา)
ส่งคืน/แก้ไข................................................................................................
7.สำเนาบันทึกอนุมัติเผยแพร่รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ (เซ็นและรับรองสำเนา)
ส่งคืน/แก้ไข................................................................................................
8.สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ผู้ที่วจิ ัยรับเงินเดือน ม.ร.) (เซ็นและรับรองสำเนา) ส่งคืน/แก้
ไข................................................................................................
9.สำเนาบันทึกส่งรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ (สวพ.)
ส่งคืน/แก้ไข...............................................................................................................
10.สำเนาบันทึกส่งรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์กับคณะ(อนุมัติทุนคณะ/สำนัก)
ส่งคืน/แก้ไข...............................................................................................................
*หมายเหตุ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องบทความวิจยั แนบเอกสารเพิ่มเติม
แนบหลักฐานการแก้ไขชื่อเรื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ส่งคืน/แก้ไข............................................................................................................
แนบหลักฐานการแก้ไขชื่อเรื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ที่อนุมัติทุนอุดหนุนการ
วิจัย
ส่งคืน/แก้ไข...........................................................................................................

วันทีส่ ่งเอกสาร ............../.............................../..............................
1.บันทึกข้อความขอรับเงินสมนาคุณ
ส่งคืน/แก้ไข...........................................................................................................
2.แบบขอรับเงินสมนาคุณการวิจัย (วจ.10)
ส่งคืน/แก้ไข...........................................................................................................
3.สำเนาบันทึกอนุมัติแบบเสนอโครงการวิจัย (เซ็นและรับรองสำเนา)
ส่งคืน/แก้ไข...............................................................................................................
4.สำเนาหนังสือสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย (วจ.2) (เซ็นและรับรอง สำเนา) ส่งคืน/แก้
ไข................................................................................................
5.สำเนาหนังสือยินยอมให้หกั เงินเดือน (เซ็นและรับรองสำเนา)
ส่งคืน/แก้ไข.............................................................................................................
6.สำเนาปกวารสารและบทความที่ได้รบั การตีพิมพ์เผยแพร่ (เซ็นและรับรองสำเนา)
ส่งคืน/แก้ไข................................................................................................
7.สำเนาบันทึกอนุมัติเผยแพร่รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ (เซ็นและรับรองสำเนา)
ส่งคืน/แก้ไข................................................................................................
8.สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ผู้ที่วจิ ัยรับเงินเดือน ม.ร.) (เซ็นและรับรองสำเนา) ส่งคืน/แก้
ไข................................................................................................
9.สำเนาบันทึกส่งรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ (สวพ.)
ส่งคืน/แก้ไข...............................................................................................................
10.สำเนาบันทึกส่งรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์กับคณะ(อนุมัติทุนคณะ/สำนัก)
ส่งคืน/แก้ไข...............................................................................................................
*หมายเหตุ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องบทความวิจยั แนบเอกสารเพิ่มเติม
แนบหลักฐานการแก้ไขชื่อเรื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ส่งคืน/แก้ไข............................................................................................................
แนบหลักฐานการแก้ไขชื่อเรื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ที่อนุมัติทุนอุดหนุนการ
วิจัย
ส่งคืน/แก้ไข...........................................................................................................

.....................................................
(นางสาวรุ่งนภา อินภูวา)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัตกิ าร
หมายเหตุ โปรดนำส่งเอกสารฉบับที่ให้แก้ไขกลับมาด้วย
ส่งคืน ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย สถาบันวิจยั และพัฒนา ชั้น 12 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เบอร์โทรติดต่อ 8696

ลงชื่อ .........................................................
(
)ผู้วิจัย
สังกัด .........................................................
เบอร์โทรติดต่อ.............................................

การยืมเงินทดรองจ่าย งวดที่ 1 และ 2
หลักฐานในการยืมเงิน
 1. บันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายงวดที่
12
 2. สำเนาบันทึกอนุมัตโิ ครงการวิจัย
 3. สำเนาหนังสือสัญญารับเงินอุดหนุนการ
วิจัย (วจ.2)
 4. สำเนาหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน
 5. หนังสือสัญญาการยืมเงินทดรองจ่าย
2 ฉบับ (ฉบับจริง)
 6. หนังสือแบบขออนุมัตยิ ืมเงินทดรองจ่าย
1 ฉบับ (ฉบับจริง)
 7. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ที่ผู้วิจัยรับ
เงินเดือน ม.ร.)
 8. แบบเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ 1
ชุด (วจ.1)
 9. บัตรประชาชนของผู้ยืมและผู้ค้ำฯ
(หมายเหตุ เซ็นและรับรองเอกสารที่เป็น
สำเนาทุกหน้า)
การเบิกเงินวิจัยงวดที่ 1
หลักฐานการเบิกเงิน
 1. หนังสือบันทึกขออนุมัตเิ บิกเงินวิจัยงวด
ที่ 1
 2. บันทึกอนุมัติแบบเสนอโครงการวิจัย
(ฉบับจริง)
 3. หนังสือสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย
(วจ.2) (ฉบับจริง)
 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน
(ฉบับจริง)
 5. แบบรายงานแสดงค่าใช้จ่าย (วจ.15)
 6. แบบรายงานความก้าวหน้า (วจ.3)
 7. แบบเสนอโครงการวิจัย (วจ.1)
 8. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ที่ผู้วิจัยรับ
เงินเดือน ม.ร.)(เซ็นและรับรองสำเนา)

การเคลียร์เงินยืมทดรองจ่ายงวดที่ 1
หลักฐานการเคลียร์เงินยืม
 1. หนังสือบันทึกขออนุมัตเิ คลียร์เงินยืมทดรอง
จ่ายงวดที่ 1
 2. บันทึกอนุมัติแบบเสนอโครงการวิจัย (ฉบับ
จริง)
 3. หนังสือสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย (วจ.
2) (ฉบับจริง)
 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (ฉบับจริง)
 5. หนังสือสัญญาการยืมเงิน (ฉบับจริง)
 6. แบบรายงานแสดงค่าใช้จ่าย (วจ.15)
 7. แบบรายงานความก้าวหน้า (วจ.3)
(ฉบับจริง)
 8. แบบเสนอโครงการวิจัย (วจ.1)
(เซ็นและรับรองสำเนา)

การเบิกเงินวิจัยงวดที่ 2
หลักฐานการเบิกเงิน
 1. หนังสือบันทึกขออนุมัตเิ บิกเงินงวดที่ 2
 2. สำเนาบันทึกอนุมัติแบบเสนอโครงการวิจัย
 3. สำเนาหนังสือสัญญารับเงินอุดหนุนการ
วิจัย (วจ.2)
 4. สำเนาหนังสือยินยอมให้หกั เงินเดือน
 5. แบบรายงานแสดงค่าใช้จ่าย (วจ.15)
 6. แบบเสนอโครงการวิจัย (วจ.1)
(เซ็นและรับรองสำเนา)
 8. แบบรายงานความก้าวหน้า (วจ.3) (ฉบับ
จริง)
 9. หนังสือขยายเวลา 1,2 (ฉบับจริง)(ถ้ามี)
 10. หนังสือบันทึกส่งเล่มรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (ฉบับจริง)
11. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1
เล่ม
 12. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ที่ผู้วิจัยรับ
เงินเดือน ม.ร.)(เซ็นและรับรองสำเนา)

การเคลียร์เงินยืมทดรองจ่ายงวดที่ 2
หลักฐานการเคลียร์เงินยืม
 1. หนังสือบันทึกขออนุมัตเิ คลียร์เงินยืมทดรอง
จ่ายงวดที่ 2
 2. สำเนาบันทึกอนุมัติแบบเสนอโครงการวิจัย
 3. สำเนาหนังสือสัญญารับเงินอุดหนุนการ
วิจัย (วจ.2)
 4. สำเนาหนังสือยินยอมให้หกั เงินเดือน
 5. หนังสือสัญญาการยืมเงิน (ฉบับจริง)
 6. แบบรายงานแสดงค่าใช้จ่าย (วจ.15)
 7. แบบเสนอโครงการวิจัย (วจ.1) (เซ็นและ
รับรองสำเนา)
 8. แบบรายงานความก้าวหน้า (วจ.3)
(ฉบับจริง)
 9. หนังสือขยายเวลา 1,2 (ฉบับจริง)
10.หนังสือบันทึกส่งเล่มรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (ฉบับจริง)
 11.รายงานการวิจัย จำนวน 1 เล่ม

การเคลียร์เงินยืมทดรองจ่ายงวดที่ 1 และเบิก
เงินงวดที่ 2
 1. หนังสือบันทึกขออนุมัตเิ คลียร์เงินยืม
ทดรองจ่ายงวดที่ 1 และเบิกเงินงวดที่ 2
 2. บันทึกอนุมัติแบบเสนอโครงการวิจัย
(ฉบับจริง)
 3. หนังสือสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย
(วจ.2) (ฉบับจริง)
 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (ฉบับจริง)
 5. หนังสือสัญญาการยืมเงิน (ฉบับจริง)
 6. แบบรายงานแสดงค่าใช้จ่าย (วจ.15)
 7. แบบรายงานความก้าวหน้า (วจ.3)
(ฉบับจริง)
 8. แบบเสนอโครงการวิจัย (วจ.1)
(เซ็นและรับรองสำเนา)
 9. หนังสือขยายเวลา 1,2 (ฉบับจริง)(ถ้ามี)
 10. หนังสือบันทึกส่งเล่มรายงานการวิจัย ฉบับ
สมบูรณ์ (ฉบับจริง)
11. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน
1 เล่ม
 12. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ที่ผู้วิจัยรับ
เงินเดือน ม.ร.)(เซ็นและรับรองสำเนา)
หมายเหตุ -บันทึกข้อความ เรียน ผอ.กองคลัง (ผ่าน ผอ.สวพ.) - เอกสารที่เป็นสำเนากรุณาเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุก

การเบิกเงินวิจัยงวดเดียว
 1. หนังสือบันทึกขออนุมัติเบิกเงินวิจัย
 2. บันทึกอนุมัติแบบเสนอโครงการวิจัย (ฉบับจริง)
 3. หนังสือสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย (วจ.2) (ฉบับจริง)
 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (ฉบับจริง)
 5. แบบรายงานแสดงค่าใช้จ่าย (วจ.15)
 6. แบบรายงานความก้าวหน้า (วจ.3)(ฉบับจริง)
 7. แบบเสนอโครงการวิจัย (วจ.1) (เซ็นและรับรองสำเนา)
 8. หนังสือขยายเวลา ครั้งที่ 1 หรือ ครั้งที่ 2 (ฉบับจริง) (กรณีมีการขยายเวลา)
 9. หนังสือบันทึกส่งเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ฉบับจริง)
 10. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 เล่ม
 11. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ที่ผู้วิจัยรับเงินเดือน มหาวิทยาลัยรามคำแหง)(เซ็นและรับรองสำเนา)

การขอรับเงินสมนาคุณ
1.บันทึกข้อความขอรับเงินสมนาคุณ
2.แบบขอรับเงินสมนาคุณการวิจัย (วจ.10)
3.สำเนาบันทึกอนุมัติแบบเสนอโครงการวิจัย (เซ็นและรับรองสำเนา)
4.สำเนาหนังสือสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย (วจ.2) (เซ็นและรับรอง สำเนา) ส่งคืน/แก้ไข
5.สำเนาหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (เซ็นและรับรองสำเนา)
6.สำเนาปกวารสารและบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (เซ็นและรับรองสำเนา) ส่งคืน/แก้ไข
7.สำเนาบันทึกอนุมัติเผยแพร่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (เซ็นและรับรองสำเนา) ส่งคืน/แก้ไข
8.สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ผู้ที่วิจัยรับเงินเดือน ม.ร.) (เซ็นและรับรองสำเนา) ส่งคืน/แก้ไข
9.สำเนาบันทึกส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (สวพ.)
10.สำเนาบันทึกส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์กับคณะ(อนุมัติทุนคณะ/สำนัก)
*หมายเหตุ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องบทความวิจัย แนบเอกสารเพิ่มเติม
แนบหลักฐานการแก้ไขชื่อเรื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิ
แนบหลักฐานการแก้ไขชื่อเรื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ที่อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย

เริม่ ขอรับทุนอุดหนุน
การวิจยั

แผนภาพแสดงลาดับขัน้ ตอน
การขอทุนอุดหนุนการวิจยั
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย

ส่งแบบ
เสนอโครงการวิจยั
เพือ่ ขอรับทุนอุดหนุน
(วจ.1และวจ1.1
จานวน 1 ชุดและ
แนบอักขราวิสทุ ธิ ์
จานวน 1ฉบับ)

แก้ไขเพือ่ ตรวจสอบครัง้ ที่ 1,2,3

ตรวจสอบความถูกต้องของ
รูปแบบโครงการวิจยั

ผ่านการตรวจสอบหรือไม่

ไม่ผา่ นการตรวจสอบ

ผ่านการตวจสอบ

ส่งแบบ
เสนอโครงการวิจยั
สาขาสังคมศาสตร์
จานวน 15 ชุด/
สาขาวิทยาศาสตร์
จานวน 17 ชุด
แก้ไขเพือ่ พิจารณาอนุมตั คิ รัง้ ที่ 1,2,3

เข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมการวิจยั พิจารณาอนุมตั ิ
ทุนอุดหนุนการวิจยั

ผ่านพิจารณาอนุมตั หิ รือไม่

ไม่ผา่ นการพิจารณาอนุมตั ิ

ผ่านการพิจารณา

ส่งแบบเสนอโครงการที่
ผ่านการแก้ไขตามมติใน
ทีป่ ระชุมพิจารณาอนุมตั ิ
จานวน 1 ชุด เพือ่
นาเสนอมหาวิทยาลัย
อนุมตั ิ

อนุมตั ทิ นุ อุดหนุนโครงการวิจยั

นักวิจยั ทาสัญญา

สามารถดาวส์โหลดแบบฟอร์ม วจ.1 และ 1.1 ได้ท่ี http://www.rd.ru.ac.th/?page_id=431
สามารถดาวส์โหลดแบบฟอร์มบันทึกข้อความได้ท่ี http://www.rd.ru.ac.th/?page_id=4631

สิน้ สุดขัน้ ตอนการขอรับ
ทุนอุดหนุน
ฝา่ ยส่งเสริมการวิจยั

สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคาแหง

เริ่ มเข้าสู่ขนั ้ ตอนการดาเนิ นการวิ จยั

รายงานความก้าวหน้ า เมื่อครบระยะเวลา 6 เดือน ต้องรายงานความก้าวหน้ า
(*ในกรณี ที่ขอระยะเวลา 18 เดือน ต้องรายงานความก้าวหน้ า 2 ครัง้ เมื่อเวลา 6เดือนครัง้ ที่1 และ 12เดือนครัง้ ที่2*)
แบบฟอร์ม เอกสารหลักฐานดาวน์ โหลดได้ที่ http://www.rd.ru.ac.th/?page_id=4631

แผนภาพแสดงลาดับขัน้ ตอน
การดาเนิ นการวิ จยั
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิ ทยาลัย

*ในกรณี ยืมเงิ นทดรองจ่ายเพื่อดาเนิ นการวิ จยั ขอให้เคลียร์เงิ น
หลังจากครบกาหนดระยะเวลารายงานความก้าวหน้ าไปแล้ว 7 วัน
กรณี เบิกเงิ นยืมทดรองจ่าย งวดที่ 1
แบบฟอร์ม เอกสารหลักฐานดาวน์ โหลดได้ที่ http://www.rd.ru.ac.th/?page_id=4631
แก้ไข

ตรวจสอบความถูกต้อง

ไม่ผา่ นการตรวจสอบ

ผ่านการตรวจสอบ
หรือไม่

ผ่านการตรวจสอบ

*กรณี ที่ดาเนิ นการวิ จยั ไม่แล้วเสร็จ
ในระยะเวลาตามสัญญารับทุนฯ
กาหนดการแจ้งขยายเวลา
แจ้งขยายเวลาครัง้ ที่ 1 ล่วงหน้า 2 เดือนก่อนครบ
กาหนดระยะเวลาดาเนินการวิจยั ตามสัญญารับทุน
แบบฟอร์ม เอกสารหลักฐานดาวน์ โหลดได้ที่
http://www.rd.ru.ac.th/?page_id=4631

เคลียร์เงิ นยืมทดลองจ่ายงวดที่1

แจ้งขยายเวลาครัง้ ที่ 2 ล่วงหน้า 2 เดือนก่อนครบ
กาหนดระยะเวลาการขยายครัง้ ที่ 1

แต่งตัง้ ผูท้ รงคุณวุฒิ ประเมิ นและตรวจสอบ
ส่งรายงานการวิ จยั ก่อนครบกาหนดระยะเวลา 3 เดือน

แบบฟอร์ม เอกสารหลักฐานดาวน์ โหลดได้ที่
http://www.rd.ru.ac.th/?page_id=4631

แบบฟอร์ม เอกสารหลักฐานดาวน์ โหลดได้ที่ http://www.rd.ru.ac.th/?page_id=4631
แก้ไข

ผูท้ รงคุณวุฒิ ประเมิ น/ตรวจสอบ

ผ่าน การประเมิ น/
ตรวจสอบหรือไม่

ไม่ผา่ นการตรวจสอบ

ผ่านการตรวจสอบ

ส่งรายงานวิ จยั ฉบับสมบูรณ์
แบบฟอร์ม เอกสารหลักฐานดาวน์ โหลดได้ที่ http://www.rd.ru.ac.th/?page_id=4631

สิ้ นสุดขัน้ ตอนการดาเนิ นการวิ จยั

ฝา่ ยส่งเสริมการวิจยั

สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคาแหง

แผนภาพแสดงขัน้ ตอนการ
เบิกเงิน เคลียร์เงิน
โครงการวิจยั

เริ่ มต้นการเบิกเงิ นเคลียร์เงิ น

ส่งรายงานวิ จยั ฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

-(เบิกเงิ นงวดที่2) -(เคลียร์เงิ นงวดที่1 เบิกเงิ นงวดที่2) -(เบิกเงิ นงวดเดียว) -(เคลียร์เงิ นงวดที่2)
แบบฟอร์ม เอกสารหลักฐานดาวน์ โหลดได้ที่ http://www.rd.ru.ac.th/?page_id=4631

แก้ไข

ตรวจสอบความถูกต้อง

ผ่านการตรวจสอบ
หรือไม่

ไม่ผา่ นการตรวจสอบ

ผ่านการตรวจสอบ

เบิกเงิ น/เคลียร์เงิ น

สิ้ นสุดขัน้ ตอนดาเนิ นโครงการวิ จยั

การขอรับเงิน
สมนาคุณการวิจยั

เริ่ มต้น

บทความวิ จยั ที่ได้รบั การตีพิมพ์เผยแพร่

ขอรับเงิ นสมนาคุณ
แบบฟอร์ม เอกสารหลักฐานดาวน์ โหลดได้ที่ http://www.rd.ru.ac.th/?page_id=4631
แก้ไข

ตรวจสอบความถูกต้อง

ผ่านการตรวจสอบ
หรือไม่
ผ่านการตรวจสอบ

นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
พิ จารณา อนุมตั ิ เงิ นสมนาคุณ

อนุมตั ิ เงิ นสมนาคุณ

รับเงิ นสมนาคุณ

สิ้ นสุดขัน้ ตอนดาเนิ น

ไม่ผา่ นการตรวจสอบ

