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ทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับจากงบประมาณรายจา่ยจากรายได้ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
(งบวิจัยส่วนกลาง การวิจัยประเภทมหาวิทยาลยั) 

 

 ผู้วิจัยส่งแบบเสนอโครงการไม่ต้องมาชี้แจงหรือน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย 
 การพิจารณาอนุมัติโครงการไม่เกิน 4 สัปดาห์ เมื่อแบบเสนอโครงการวิจัยมีรูปแบบถูกต้อง 

ชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

วัตถุประสงค ์
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

แบบสอบถาม 
สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 

 โครงการวิจัยจะมีที่ปรึกษาวิจัยหรือไม่มีก็ได ้
 แบบเสนอโครงการวิจัยไม่จ าเป็นต้องเขียนครบ 3 บท แต่ให้เขียนตามแบบ วจ.1 และ วจ. 1.1  
 เมื่อผู้วิจัยได้รับความเห็นชอบให้ด าเนินการวิจัยจากคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยแล้วสถาบันวิจัย

และพัฒนาจะมีบันทึกข้อความให้ผู้วิจัยแก้ไขแบบเสนอโครงการวิจัยและส่งกลับมา 2 ชุด เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบให้ท่านอธิการบดีลงนามอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยได้ โดย 

1. ผู้วิจัยส่งฉบับแก้ไขสมบูรณ์กลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใน 4 สัปดาห์หลังจากได้รับแจ้ง 
2. แบบเสนอโครงการวิจัยที่ส่งกลับมานั้นต้องมีชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการวิจัย 

เหมือนเดิม ถ้าชื่อเรื่องเดิม แต่เปลี่ยนวิธีด าเนินการวิจัยใหม่ คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย
ต้องพิจารณาใหม่ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเหมือนเป็นเรื่องใหม่ ซึ่งจะต้องนับ 1 ใหม่อีก 

 งบประมาณวิจัยขึ้นกับระเบียบวิธีวิจัย 
ขณะนี้ใช้อัตราเงินเดือนปริญญาตรี 9,140 บาท ปริญญาโท 12,600 บาท 
ผู้วิจัยสามารถตั้งงบประมาณค่าตอบแทนที่ปรึกษาวิจัย(ถ้ามี) ค่าตอบแทนผู้วิจัย ค่าตอบแทน 

ผู้ให้ข้อมูล ค่าประมวลผล ค่าลงรหัสข้อมูล ค่าแบบสอบถาม ค่าสืบค้นข้อมูล ค่าจัดท าเอกสาร ค่าที่พักและ
พาหนะ(ถ้ามี) ค่าส ารวจ ค่าเขียนแบบ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดท ารูปเล่มรายงานการวิจัย ค่า
วัสดุส านักงาน ค่าวสัดุทดลอง ค่าจ้างวิเคราะห์ตัวอย่าง 

 

กรุณาดูรายละเอียดงบประมาณเพ่ิมเติมจากประกาศมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์ในการขอรับเงินอุดหนุนโครงการวิจัย พ.ศ. 2552 

 

ผู้วิจัยยื่นแบบเสนอโครงการได้ตลอดปี ไม่มีก าหนดระยะเวลาในการส่งแบบเสนอโครงการ 
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 ผู้วิจัยมีค าถามว่า  แบบเสนอโครงการวิจัยต้องเขียนครบ 3 บทเต็มสมบูรณ์เหมือนกับรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์หรือไม่ 

  ค าตอบ  แบบเสนอโครงการวิจัยให้เขียนทุกหัวข้อแต่พอสังเขป เพ่ือให้ทราบว่าจะด าเนินการ
วิจัยอะไร อย่างไร ที่ไหน  

แบบเสนอโครงการวิจัยเขียนตามแบบ วจ. 1 และ วจ. 1.1 โดยในแต่ละหัวข้อให้เขียนโดยสังเขป 
เพื่อให้ทราบว่า ท าไมจึงศึกษาหัวข้อวิจัยนี้ มีการศึกษาในหัวข้อใกล้เคียงมาก่อนหรือไม่ ที่ไหน ได้ผลอย่างไร 
โดยเขียนพอสังเขป 
 
 วัตถุประสงค์ในการด าเนินการวิจัยนี้คืออะไรประมาณ 2 – 3 ข้อ 
 ขอบเขตการวิจัย ด าเนินการวิจัยที่ไหน ช่วงเวลาไหน กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่างเป็นใคร 
 นิยามศัพท์เฉพาะที่เป็นศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยนี้ (ล้อตามวัตถุประสงค์) 
 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีไหน ใช้สถิติอะไรในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 แผนการด าเนินงานเขียนเป็นตารางจากเดือนที่ 1 – 12 (กรณีด าเนินการวิจัย 12 เดือน) 
 งบประมาณ (ดูรายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยรามค าแหง เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์ในการขอรบั

เงินอุดหนุนโครงการวิจัย พ.ศ. 2552) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย – แบบสอบถาม ให้สอดคล้องกับ ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค ์

 

 ผู้วิจัยมีค าถามว่า  ส่งแบบเสนอโครงการวิจัยกี่ชุด 

  ค าตอบ  ส่งครั้งแรก 1 ชุด เพื่อให้สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบรูปแบบและงบประมาณ 
เมื่อถูกต้องแล้ว สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ส่ง 18 ชุด สายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีส่ง 19 ชุด เพื่อให้คณะกรรมการส่งเสริมการวิจยัพิจารณาเห็นชอบต่อไป 
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ขอความร่วมมือ 
 

 
เพื่อให้นักวิจัยได้รับการพิจารณาอนุมัติทุนวิจัยรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอความร่วมมือจากนักวิจัยให้

หลีกเลี่ยงปัญหาที่ท าให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณาทุนวิจัย ปัญหาที่พบบ่อยและแก้ไข 
1. การจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยต้องตามรูปแบบของ วจ. 1 และ วจ. 1.1 ตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 
2. ข้อเสนอโครงการวิจัยมีค าสะกดผิดจ านวนมาก 
3. วิธีการศึกษาต้องตามระเบียบวิธีวิจัย เช่น การก าหนดขนาดตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกวิธีวิเคราะห์ทางสถิติ ฯลฯ 
4. การอ้างอิงและบรรณานุกรมต้องตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
5. การจัดท างบประมาณต้องตามระเบียบและเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
6. การออกแบบเครื่องมือในการวิจัยไม่ชัดเจน ต้องสามารถตอบโจทย์วิจัยได้ และสอดคล้อง

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
7. การแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยตามข้อเสนอของคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยฯล่าช้า และ

ไม่ครบถ้วน 
8. ข้อเสนอโครงการวิจัยจ านวนมากเป็นงานการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ซึ่ง

ควรเป็นหัวข้อวิจัยในเชิงพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 
9. นักวิจัยรุ่นใหม่ควรปรึกษาที่ปรึกษาโครงการวิจัย ก าหนดประเด็นวิจัยให้ชัดเจนและมีความ

ทันสมัย 
 

 

ขอความกรุณาผู้วิจัยตรวจสอบค าสะกดให้ถูกต้องทั้งในแบบเสนอโครงการวิจัย 
รายงานการวิจัยและบทความวิจัย 
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การก าหนดแนวทางและกรอบการวิจัยเพื่อให ้
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 
ตามนัยมติที่ประชุม ก.บ.ม.ร. วาระที่ 4.3 ครั้งที่  5/2555 วันที่ 3 ตุลาคม 2555 อนุมัติแนวทาง 

และกรอบการวิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้ 
1. ข้อเสนอโครงการวิจัยในหัวข้อวิธีการด าเนินการวิจัยต้องระบุแนวทางและวิธีการถ่ายทอดองค์

ความรู้และเทคโนโลยีที่เกิดจากการวิจัยสู่ชุมชน หรือกลุ่มเป้าหมายภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน  
พร้อมทั้งด าเนินการรวบรวมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ตามเกณฑ์ของการประกันคุณภาพการศึกษา หลังการ
ถ่ายทอดหรือน าไปใช้ประโยชน์ โดยงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการดังกล่าวให้ใช้ข้อ 3.12 ของประกาศ
มหาวิทยาลัยรามค าแหง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ในการขอรับเงินอุดหนุนโครงการวิจัย พ.ศ. 2552  

2. ข้อเสนอโครงการวิจัยควรอยู่ภายใต้กรอบการวิจัยดังนี้  
2.1 งานวิจัยเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
2.2 งานวิจั ยสร้ างองค์ความรู้ ใหม่  ด้ านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สั งคมศาสตร์  

และมนุษยศาสตร์ หรือนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน หรือบริการชุมชน 
2.3 งานวิจัยหรืองานค้นคว้าเชิงคุณภาพ โดยการท างานในภาคสนาม การสัมภาษณ์เชิงลึก 

การวิเคราะห์เอกสาร การสังเคราะห์งานวรรณกรรม งานวิจัยด้านภาษา วรรณคดี การแปล  
หรือการสังเคราะห์งานวิจัย 
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การยืมเงิน/เบิกเงินเพื่อการวิจัย 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ตรวจสอบเอกสารการยืมเงิน/เบิกจ่ายเงินของผู้วิจัยก่อนส่งให้ 

กองคลังด าเนินการ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา จะตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกเงินตั้งแต่วันที่ 1 – 20  

ของทุกเดือน (เนื่องจากกองคลังปิดระบบ 3 มิติ ตั้งแต่วันที่ 25 – 31 ของทุกเดือน) 
 เบิกเงินวิจัยเสร็จเรียบร้อย ภายใน 2 สัปดาห์ (นับตั้งแต่วันที่เอกสารและหลักฐานเบิกเงิน

ครบถ้วน) 
 

หลักฐานที่ใช้ส าหรับการขอรับเงินสมนาคุณการวิจัย 

 
1. แบบวจ. 10 
2. ส าเนาหนังสืออนุมัติเงินอุดหนุนการวิจัย 1 ฉบับ 
3. ส าเนาสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย 1 ฉบับ 
4. ส าเนาใบปะหน้าน าส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่มีการประทับรับเรื่องแล้ว  

จากสถาบันวิจัยและพัฒนา 
5. ส าเนาบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 1 ชุด 

 
 

บทความวิจัยที่ขอรับเงินสมนาคุณการวิจัย ไม่จ าเป็นต้องพิมพ์เผยแพร่
เฉพาะในวารสารวิจัยรามค าแหง จะตีพิมพ์ที่ไหนก็ได้ แต่ต้องมีรูปแบบเป็น
บทความวิจัย และมีชื่อเรื่องตรงกับงานวิจัยที่ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยรามค าแหงทุกท่าน 
ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวกับ “ประชาคมอาเซียน” 

เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยที่ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

อาคารสุโขทัย ชั้น 12 โทรศัพท์ 0-2310-8119 / 0-2310-8696 
สามารถดาวน์โหลดแบบ วจ. 1 และวจ.1.1 ได้ที่ 

www.rd.ru.ac.th 
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รายงานวิจัยเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

ผูวิจัยสงแบบเสนอโครงการวิจัย จํานวน 3 ชุด (แบบ วจ. 1 และ วจ. 1.1) 
 

ผูวิจัยสงแบบเสนอโครงการวิจัยที่แกไข 
-สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จํานวน  18 ชุด -สาขาวิทยาศาสตร จํานวน  19 ชุด 

 

คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยฯ ประชุมพิจารณาแบบเสนอโครงการวิจัย 

ฝายประสานงานวิจัยตรวจรูปแบบและแจงผูวิจัย 

ฝายประสานงานวิจัยแจงผูวิจัยสงแบบเสนอโครงการวิจัยที่ปรับปรุงเรียบรอยแลว 
จํานวน 2 ชุด เพื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการขออนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย 

ผูวิจัยทําสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยที่งานวินัยและนิติกร (แบบ วจ.2) 
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่อธิการบดีลงนามอนุมัติ 

ผูวิจัยดําเนินการยืมเงินทดรองจายงวดที่ 1 จากกองคลัง จํานวนคร่ึงหน่ึงของ 
เงินอุดหนุนการวิจัยที่ไดรับอนุมัติเพื่อดําเนินการวิจัย 

ผูวิจัยรายงานความกาวหนาของการวิจัย (แบบ วจ.3) เมื่อดําเนินการวิจัยผานไปแลวคร่ึงหน่ึงของ 
ระยะเวลาการวิจัยพรอมเบิกเงินยืมทดรองจายงวดที่ 1 และหลังจากเบิกเงินยืมทดรองจายงวดที่ 1 

ผูวิจัยสามารถยืมเงินทดรองจายงวดที่ 2 จากกองคลัง 

ผูวิจัยสงรายงาน จํานวน 3 เลม เพื่อใหผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานการวิจัย  

กรณีท่ีงานวิจัยไมเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดผูวิจัยขออนุมัติ
ขยายเวลาการวิจัย (แบบ วจ. 8)  
ลวงหนา 1 เดือนกอนครบกําหนดเวลา 
และขยาย 2 คร้ัง ๆ ละไมเกิน 6 เดือน 

ผูวิจัยแกไขรายงานตามที่ผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะและสงรายงานฉบับสมบูรณ  
                       1 เลม เพื่อผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกตอง   

บทความวิจัยไดรับการตีพิมพเผยแพร 
 

ผูวิจัยดําเนินการย่ืนเร่ืองขอรับเงินสมนาคุณ (แบบ วจ. 10 ) จํานวน 1 ใน 3 ของงบประมาณที่
ไดรับอนุมัติในการวิจัย ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแตไมเกินโครงการละ 20,000 บาท  

รายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
จากงบประมาณรายจายจากรายไดของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ผูวิจัยเบิกเงินยืมทดรองจายงวดที่ 2  

ผูวิจัยสงบทความวิจัยตามแบบฟอรมของวารสารวิจัยรามคําแหงเพื่อตีพิมพเผยแพรลงในวารสารวิจัย
รามคําแหงจํานวน 4 ชุด พรอมแผน CD  1 แผน ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

    ผูวิจัยไดรับแจงจากสถาบันวิจัยและพัฒนาสงรายงานฉบับสมบูรณจํานวน 20 เลม  
 



 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการยืมเงินทดรองจายและเบิกเงิน 
 

การยืมเงินทดรองจาย งวดท่ี  1 หลักฐานในการยืมเงิน  
(ท่ีกองคลัง)        

การเบิกเงินยืม งวดท่ี 1 หลักฐานในการเบิกเงินยืม   
(ยื่นเรื่องท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา) เปนฉบับจริงท้ังหมด    

1.บันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองจายงวดที่  1  1.บันทึกขออนุมัติเบิกเงินยืมทดรองจายงวดที่  1   
2.สําเนาบันทึกอนุมัติโครงการวิจัย รับรองสําเนาถูกตอง 2.บันทึกอนุมัติโครงการวิจัย  ฉบับจริง 
3.สําเนาหนังสือสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย  (วจ.2)                                       
   รับรองสําเนาถูกตอง 

3.หนังสือสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย ( วจ.2)  ฉบับจริง 
 

4.สําเนาหนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน รับรองสําเนาถูกตอง 4.หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน  ฉบับจริง 
5.หนังสือสัญญาการยืมเงิน  2  ฉบับ   
6.หนังสือแบบขออนุมัติยืมเงินทดรองจาย  2  ฉบับ 

5.หนังสือสัญญาการยืมเงินงวดที่  1  ฉบับจริง  1  ฉบับ   
6.แบบรายงานแสดงคาใชจายเงินอุดหนุนการวิจัย ใหตรงกับจํานวนเงินที่ยืม  
   (วจ.15)   

7.สําเนาสมุดบัญชีธนาคารหนาแรก (ที่ผูวิจัยรับเงินเดือน มร.)                                     
   รับรองสําเนาถูกตอง 

7.แบบรายงานความกาวหนาของการวิจัย  (วจ.3) 
                                                                

8.แบบเสนอโครงการวิจัยที่ไดรับอนุมัติ  1 ชุด  (วจ.1)    
                                                                

8.แบบเสนอโครงการวิจัยที่ไดรับอนุมัติ  1 ชุด  (วจ.1)    

------------------------------------------------------------------------------- 
การยืมเงินทดรองจาย งวดท่ี 2 หลักฐานในการยืมเงิน  
(ท่ีกองคลัง)        

------------------------------------------------------------------------------------ 
การเบิกเงินยืม งวดท่ี 2 หลักฐานในการเบิกเงินยืม  
(ยื่นเรื่องท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา)   

1.บันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองจายงวดที่  2   1.บันทึกขออนุมัติเบิกเงินยืมทดรองจายงวดที่  2   
2.สําเนาบันทึกอนุมัติโครงการวิจัย รับรองสําเนาถูกตอง 2.สําเนาบันทึกอนุมัติโครงการวิจัย  รับรองสําเนาถูกตอง 
3.สําเนาหนังสือสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย  (วจ.2)                                    
  รับรองสําเนาถูกตอง  

3.สําเนาหนังสือสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย  (วจ.2)                                                     
   รับรองสําเนาถูกตอง 

4.สําเนาหนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน รับรองสําเนาถูกตอง 4.สําเนาหนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน  รับรองสําเนาถูกตอง 
5.หนังสือสัญญาการยืมเงิน  2  ฉบับ   5.หนังสือสัญญาการยืมเงินงวดที่  2   ฉบับจริง   1  ฉบับ   
6.หนังสือแบบขออนุมัติยืมเงินทดรองจาย  2  ฉบับ 6.แบบรายงานแสดงคาใชจายเงินอุดหนุนการวิจัย ใหตรงกับจํานวนเงินที่ยืม  

(วจ.15)   
7.สําเนาสมุดบัญชีธนาคารหนาแรก (ที่ผูวิจัยรับเงินเดือน มร.)   
   รับรองสําเนาถูกตอง 

7.แบบสงรายงานการวิจัย  (วจ.6)  ฉบับจริง 

8.แบบเสนอโครงการวิจัยที่ไดรับอนุมัติ  1 ชุด  (วจ.1)                                                                  8. แบบคํารองขอขยายเวลาการวิจัย  (วจ.8) (กรณีมีการขยายเวลา)  
    ฉบับจริง  

 
 

9. แบบเสนอโครงการวิจัยที่ไดรับอนุมัติ  1 ชุด   (วจ.1) 
10.รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ  1  เลม                                                             
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ผูวิจัยยืมเงินทดรองจายงวดที่ 1 ที่กองคลัง ผูวิจัยเบิกเงินงวดที่ 1 ย่ืนเร่ืองที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผูวิจัยยืมเงินทดรองจายงวดที่ 2 ที่กองคลัง ผูวิจัยเบิกเงินงวดที่ 2 ย่ืนเร่ืองที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ขั้นตอนการยืมเงินและเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจายจากรายไดของ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 



 
แบบ วจ.1 

 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
แบบเสนอโครงการวิจัย   

 
1. ชื่อหัวขอวิจัย  (ภาษาไทย) 

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

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

2. ชื่อผูวิจัย/คณะผูวิจัย 
1.) หัวหนาโครงการ

.............................................................................................................................. 
2.) ผูรวมวิจัยในโครงการ 

...................................................................................................................... 
3. ประเภทการขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

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

4. วัตถุประสงคการวิจัย ........................................................................................................................... 
       ............................................................................................................................................................. 
       ............................................................................................................................................................. 
       ............................................................................................................................................................. 
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ................................................................................................................... 
       ............................................................................................................................................................. 
       .............................................................................................................................................................         
       ............................................................................................................................................................. 
6. ระยะเวลาการวิจัย ................................................................................................................................ 
7. หนวยงานที่หัวหนาโครงการสังกัด(คณะ/ สํานัก/ สถาบัน) ................................................................. 
8. วัน เดือน ป  ทีเ่สนอขออนุมัติโครงการ ............................................................................................... 
9. ชื่อที่ปรึกษาโครงการวิจัย .................................................................................................................... 
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แบบ วจ.1 

 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
แบบเสนอโครงการวิจัย   

 
1. ชื่อหัวขอวิจัย  (ภาษาไทย) 

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

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

2. ชื่อผูวิจัย/คณะผูวิจัย 
1.) หัวหนาโครงการ

.............................................................................................................................. 
2.) ผูรวมวิจัยในโครงการ 

...................................................................................................................... 
3. ประเภทการขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

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

4. วัตถุประสงคการวิจัย ........................................................................................................................... 
       ............................................................................................................................................................. 
       ............................................................................................................................................................. 
       ............................................................................................................................................................. 
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ................................................................................................................... 
       ............................................................................................................................................................. 
       .............................................................................................................................................................         
       ............................................................................................................................................................. 
6. ระยะเวลาการวิจัย ................................................................................................................................ 
7. หนวยงานที่หัวหนาโครงการสังกัด(คณะ/ สํานัก/ สถาบัน) ................................................................. 
8. วัน เดือน ป  ทีเ่สนอขออนุมัติโครงการ ............................................................................................... 
9. ชื่อที่ปรึกษาโครงการวิจัย .................................................................................................................... 
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วจ. 1.1 

 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
แบบเสนอโครงการวิจัย   

 
1.  บทนํา  (INTRODUCTION) 

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

- องคความรูใหมที่คาดวาจะคนพบสามารถนําไปใชประโยชนในดานใด 
2.  วรรณกรรมที่เก่ียวของ (LITERATURE  REVIEW) 

2.1  แนวคิด  ทฤษฎี  และผลงานวิจัยที่เก่ียวของในการทําวิจัย 
2.2  กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 

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

4.  แผนการดําเนินงานวิจัย (จัดทําเปนตารางแผนงานรายเดือน) 
5.  งบประมาณ 

5.1  หมวดคาตอบแทน   5.2  หมวดคาจาง     5.3  หมวดคาใชสอย       5.4  หมวดคาวัสดุ 
6.   บรรณานุกรม (อางตามคูมือการทําดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ สารนิพนธของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 
7.  ประวัตินักวิจัย (ชื่อ-สกุล/ ระดับการศึกษา/ ตําแหนง/ หนวยงานที่สังกัด/ เบอรโทรศัพท/ ผลงานทางวิชาการ) 
8.  ประวัติที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
9.  หนังสือรับรองการเปนที่ปรึกษาโครงการของที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
10. กรอบในการจัดทําแบบสอบถาม  (กรณีที่ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการทําวิจัย)  
     ตัวอยาง กรอบการจัดทําแบบสอบถาม  ใชแบบสอบถาม 2 ชุด กับกลุมตัวอยาง 2 กลุม 
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ชุดที่ 1  สําหรับสอบถาม อาจารยของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
  มีจํานวน..........ตอน 
  แตละตอนตองการถามในเรื่องใด? (ตามตัวแปร) 

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

 
 
 

ลายมือชื่อผูวิจัย............................................................. 
                                                                                     (...........................................................) 
 

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

 
สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย 

เขียนที่……………………….. 
วันที่…….เดือน………………….พ.ศ………. 

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

ขอ 1 ผูใหสัญญาเปนผูไดรับเงินอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประเภท………...….......... 
เพ่ือทําการวิจัย เรื่อง....................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................  
ในโครงการวิจัยประจําปงบประมาณ พ.ศ………………..…..........ซึ่งคณะกรรมการของผูรับสัญญาไดพิจารณา
เห็นชอบแบบเสนอโครงการวิจัยแลว 

ขอ 2 ผูใหสัญญาไดทราบและเขาใจขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการวิจัย พ.ศ. 2547 ซึ่งมี
อยูแลวในวันทําสัญญานี้โดยตลอด และยินยอมปฏิบัติตามขอบังคับดังกลาวโดยเครงครัด 

ขอ 3 ผูรับสัญญาตกลงจายเงินใหแกผูใหสัญญา จํานวนเงิน…………………….….……………….บาท 
(………………………………………………..….) โดยจายเปนสองงวด ๆ ละเทา ๆ กัน งวดที่หนึ่งจายเมื่อเริ่ม
ดําเนินการ งวดที่สองจายเมื่อไดรับรายงานความกาวหนาพรอมหลักฐานการใชเงินงวดที่หนึ่งซึ่งจะตองใชไปแลว 
เกินกวาสามในสี่ของงวดที่หนึ่ง 

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

ผูรับสัญญาอาจพิจารณาขยายเวลาทําการวิจัยตอไปอีกตามความจําเปน หากผูใหสัญญารองขอโดย
ขยายเวลาไดไมเกิน 2 ครั้ง แตรวมกันแลวไมเกิน 1 ป 

กรณีไดรับการขยายเวลาทําการวิจัยดังกลาว ผูใหสัญญายินยอมใหสัญญาฉบับนี้มีผลใชบังคับตอไป 
ในกรณีผูใหสัญญาประสงคจะลาออกจากราชการก็ดี โอนไปรับราชการที่อ่ืนก็ดี ไปทํางานตางประเทศ

ตามมติของคณะรัฐมนตรีก็ดี ไปศึกษาตอตางประเทศก็ดี   ผูใหสัญญาจะตองทําการวิจัยใหเสร็จสิ้นเสียกอน 
มิฉะนั้นแลวผูใหสัญญาตองคืนเงินอุดหนุนการวิจัย 
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ขอ 5 ผูใหสัญญาจะรายงานผลความกาวหนาของการวิจัยใหผูรับสัญญาทราบทุกระยะ 6 เดือน นับแต

วันเริ่มตนของโครงการวิจัย หากเกิดอุปสรรคไมสามารถทําการวิจัยไดดวยประการใดก็ดีผูใหสัญญาจะรายงาน
ใหผูรับสัญญาทราบทันที และจะสงรายงานสรุปผลเมื่อสิ้นปของการไดรับเงินอุดหนุนการวิจัย แมวาการวิจัยนั้น
จะยังไมเสร็จสมบูรณก็ตาม 

ขอ 6 กอนที่ผูใหสัญญาจะนําผลการวิจัยไปเผยแพรไมวาจะดวยวิธีใด  ผลงานวิจัยนั้นจะตองไดรับการ
ตรวจสอบรับรอง และจะตองไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยกอนดวย 

ขอ 7 เมื่อผูใหสัญญารายงานผลการวิจัยตามขอ 5 แลวหากคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย ตรวจพบวา 
ผลการวิจัยของผูใหสัญญาไมตรงตามแบบเสนอโครงการวิจัยที่เสนอไวนั้น โดยไมมีเหตุผลสมควร ผูใหสัญญา
จะตองแกไขใหมจนกวาคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย  จะเห็นชอบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการสงเสริม
การวิจัยกําหนดให 

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

 ในกรณีที่ผูใหสัญญาถึงแกความตาย และการวิจัยยังไมเสร็จสมบูรณใหถือวาการวิจัยยุติผูใหสัญญาไม
ตองคืนเงิน 

สัญญานี้ทําข้ึนเปนสามฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ฉบับหนึ่งผูใหสัญญาเก็บไว สวนอีกสองฉบับ
ผูรับสัญญาเก็บไว คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอ
หนาพยาน 

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

                           
ลงชื่อ…………………………….ผูใหสัญญา 

(………………………………) 
 

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

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

ทําที่……………………………….. 
วันที่…………เดือน………………….พ.ศ………. 

 
เรียน อธิการบดี 

ขาพเจา…………………………………………………..ตําแหนง……………………………................. 
สังกัด…………………………………………….…….ซึ่งไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงใหเงินอุดหนุน 
การวิจัยเปนจํานวนเงิน…………..………………........................บาท และไดทําสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย 
ลงวันที…่……………………………..….นั้น 

ถาขาพเจาผิดสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย ยินยอมใหมหาวิทยาลัยหกัเงินเดือนเพ่ือชําระหนี้คืน ซึ่ง
เงินที่ไดรับพรอมดอกเบ้ียรอยละ 15  ตอป  เปนจํานวนหนึ่งในสามของเงินเดือนแตไมนอยกวา  2,000   บาท 
จนกวาจะครบจํานวนเงินที่ตองชดใช ถาหักเงินเดือนหนึ่งในสาม (ไมนอยกวา 2,000 บาท) แลวยังตองใชเวลา
ชําระหนี้คืนเกิน 3 ป ยินยอมใหหักเงินเดือนใหพอกับชําระหนี้ครบภายใน 3 ป 

เพ่ือเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวขางทายนี้ตอหนาพยาน ณ วัน เดือน ป ที่ระบุขางตนแลว 
 
 
 

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

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

 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

แบบรายงานความกาวหนาของการวิจัย 
 

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

 ……………………………………………………………………………………………………………….……
.                  

    (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................................... 
2.  ไดรับเงินอุดหนุนการวิจัยประเภท        

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

     จํานวนเงิน ....................................................บาท 
3.  ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง เมื่อวันที่ ............เดือน ..........................พ.ศ............... 
4.  รายงานความกาวหนาของการวิจัย ครั้งที่ ...........ระหวาง (เดือน/ป) .................................................... 
      ถึง (เดือน/ป) ............................................................ 
5.  รายละเอียดเก่ียวกับผลงานความกาวหนาของการวิจัย 

5.1  ผลงานวิจัยที่ไดดําเนินการแลว  โดยแสดงตารางเปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงานวิจัยที่ไดเสนอไว
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 

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

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

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

    ผูวิจัย/คณะผูวิจัย 
                                                                           วันที่...........เดือน .............พ.ศ......... 
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แบบวจ.6 

 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
แบบสงรายงานการวิจัย 

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

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

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

(ภาษาอังกฤษ) 
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
3.  ประเภทงานวิจัย  มหาวิทยาลัย   คณะ   สํานัก    สถาบัน 
4.  การอนุมัติโครงการ วันที่............เดือน...............................พ.ศ..................  
     จํานวนเงิน ......................................... บาท  (.......................................................................................) 
5.  โครงการวิจัยแลวเสร็จ วันที่............เดือน...............................พ.ศ..................  
      รวมระยะเวลาทําการวิจัย ............................เดือน 
6.  เอกสารที่ตองสงมหาวิทยาลัย 3 รายการ 

รายงานการวิจัย จํานวน 3 เลม 
สําเนาหนังสืออนุมัติใหเงินอุดหนุนการวิจัย 1 ฉบับ 
แบบเสนอโครงการวิจัยที่ไดรับอนุมัติเงินอุดหนุน 3 ชุด 

 
 

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

 ผูวิจัย/หัวหนาโครงการวิจัย 
 
สําหรับเจาหนาที ่

ไดรับเอกสาร 3 รายการไวครบถวนแลว เมื่อวันที่............เดือน...............................พ.ศ..................
  

ลงชื่อ ..................................................... 
       (....................................................) 
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แบบ วจ. 8 

 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

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

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

เรื่อง  ขอขยายเวลาการวิจัย 
เรียน 

ดวยขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว) ...............................................นามสกุล............................................ 
ตําแหนง ......................................ระดับ ......................... สังกัด คณะ/ สํานัก................................................. 
โทรศัพท ........................................... เปนผูไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประเภท 

 มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน ประจําป .........................จํานวนเงิน................................บาท  
(.............................................................................................) ใหทําการวิจัยเรื่อง 
(ภาษาไทย).................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................  
(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
ตามบันทึกอนุมัติที.่...................................ลงวันที่................เดือน.....................................พ.ศ.......................
และสิ้นสุดตามแบบเสนอโครงการวิจัยวันที่....................เดือน..............................พ.ศ................................... 
มีความประสงคจะขอขยายเวลาการวิจัย ครั้งที.่..............ถึงวันที่..........เดือน...........................พ.ศ................. 
รวม.........................เดือน เนื่องจาก (ระบุสาเหตุที่ไมสามารถทําการวิจัยใหแลวเสร็จตามโครงการ) 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา พรอมนี้ไดแนบสําเนาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยมาเพ่ือ 

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

                                                     ผูวิจัย/คณะผูวิจัย 
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แบบ วจ. 10 

 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

แบบขอรับเงินสมนาคุณการวิจัย 
 

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

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

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

 สําเนาหนังสืออนุมัติเงินอุดหนุนการวิจัย 1 ฉบับ 
 แบบรายงานสรุปเพ่ือเผยแพรลงในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยรามคําแหง ความยาวไมเกิน 15 หนา 
 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเปนภาษาไทย 20 เลม 
 สําเนาสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย 1 ชุด 

 
 

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

                                                ผูวิจัย/หัวหนาโครงการวิจัย 
                                                                                      วันที่ .......เดือน................พ.ศ. ........ 
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แบบ วจ.15 

 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

แบบรายงานแสดงคาใชจายเงินอุดหนุนการวิจัย 
 

ชื่อโครงการ………………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อผูวิจัย ……………………………………………….. หนวยงานที่สังกัด ………………………………... 
ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทวิจัย…………………………………….ประจําปงบประมาณ …………… 
จํานวนเงิน………………………………...บาท (.……………………………………………………..……) 
วัน/ เดือน/ ป ที่ไดรับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย………………………………ไดรับเงินยืมจากมหาวิทยาลัย- 
รามคําแหง ตามสัญญาการยืมเงินเลขที ่……………………… ลงวันที่…………………………………….. 
งวดที่ …………..……… จํานวน …………………………บาท (……………………………………….….) 
เพ่ือเปนคาใชจายในการวิจัยและไดใชจายเงินไปแลว จํานวน……………………………บาท ดังรายละเอียดตอไปนี ้
1. หมวดคาตอบแทน 
    ……………………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………………… 
2. หมวดคาจาง 
    ……………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………… 
3. หมวดคาใชสอย 
    ……………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………… 
4. หมวดคาวัสดุ 
    ……………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………… 

  

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

 
(ลงชื่อ)……………………………………………… 

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