
 
 
 
 

คู่มือและขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 
 

 
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือที่ QR Code 

 

 
สถาบันวิจัยและพฒันา 

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 



บทน า 
 

คู่มือและขั้นตอนการด าเนินการวิจัยที่  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
จัดท าขึ้นนี้ เพ่ือเป็นแนวทางและขั้นตอนให้นักวิจัยด าเนินการตั้งแต่เริ่มต้นจากการเตรียมเอกสารเพ่ือขอรับทุน  
การวิจัย จนกระทั่งส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การยืมเงิน การเบิกเงิน  การเผยแพร่ผลงานวิจัย การจดลิขสิทธิ์  
การจดสิทธิบัตร การจดอนุสิทธิบัตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิ จัยรวมไปถึงเชิงพาณิชย์ และรวมทั้ง  
การขอหมายเลขจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัยเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

 

          ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานในทุกเรื่องราว  สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยรามค าแหง ปรับวิธีการและขั้นตอนต่างๆ เพ่ือเป็นการประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณ 
ที่จะต้องใช้ไปกับเอกสาร จึงมีหลายขั้นตอนที่ให้นักวิจัยด าเนินการโดยการผ่านระบบออนไลน์ 
            สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามค าแหงหวังว่า คู่มือและข้ันตอนการด าเนินการวิจัยเล่มนี้ 
จะเป็นแนวทางและส่งเสริมให้นักวิจัยมีความเข้าใจในการด าเนินการวิจัยได้มากพอสมควร อย่างไรก็ตาม  
ถ้านักวิจัยยังมีค าถามที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ขอความกรุณาติดต่อที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง อาคารสุโขทัยชั้น 12 หมายเลขโทรศัพท์ 02 3108696 

 
 
 

           รองศาสตราจารย์ ดร. มณี อัชวรานนท์ 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
      18 ธันวาคม 2562 
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ทุนอุดหนุนการวิจัย 
งบประมาณรายจ่ายจากรายได ้

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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การลงทะเบียนนักวิจัย ระบบฐานข้อมูลการวิจัยมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
www.researcher.ru.ac.th 

 
1. เข้าหน้าหลักหน้าเว็บไซต์ ระบบฐานข้อมูลการวิจัยมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
 

2. ค้นหารายชื่อนักวิจัยที่มีในระบบฐานข้อมูล คลิกที่เมนู นักวิจัย

 
 

http://www.researcher.ru.ac.th/
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3. ค้นหารายชื่อ โดยใช้ ชื่อนักวิจัย หมายเลขนักวิจัย หมายเลขประจ าตัวประชาชน หรือ ค้นหาด้วยการเลือก
จาก คณะ / ส านัก / สถาบัน 

 
 

4. หากพบรายชื่อข้อมูลนักวิจัยในระบบฐานข้อมูลนักวิจัย 

 
 
หากมีรายชื่อในระบบฐานข้อมูลให้ด าเนินการ ดังนี้ 
- ติดต่อมายัง นายวีระศักดิ์ มะประสิทธิ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามค าแหง เพ่ือขอรับ 

Username และ Password โทรศัพท ์0 2310 8696 
- เมื่อได้รับ Username  และ Password แล้ว ให้เข้าระบบ เพ่ือตรวจสอบ และแก้ไขรายละเอียดข้อมูล

ส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันที่สุด 
- ในการเข้าระบบครั้งแรกควรท าการเปลี่ยน Password เพ่ือความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว 
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5. หากไม่มีรายชื่อในระบบฐานข้อมูลการวิจัย ให้ไปยังเมนู เข้าสู่ระบบ และ คลิกท่ี ลงทะเบียนนักวิจัย 

 
6. กรอกข้อมูลที่ละข้ันตอน ดังนี้ 

 
 
ขั้นตอนการลงทะเบียน 

1. ตรวจสอบรายชื่อนักวิจัยในระบบฐานข้อมูล (ตามข้ันตอนที่ 2 - 4) 
2. ตั้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 
3. กรอกข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว 
4. กรอกข้อมูลที่อยู่ 
5. กดยืนยันข้อมูล 
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7. นักวิจัยสามารถเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลวิจัย โดยสามารถด าเนินการจัดการต่างๆ ดังนี้ 

  
 

นักวิจัยสามารถด าเนินการ  จัดการโครงการวิจัย ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณ 
รายจ่ายจากรายได ้มหาวิทยาลัยรามค าแหง ดังนี้ 

1. งานวิจัยที่ก าลังด าเนินการ 
2. งานวิจัยที่แล้วเสร็จ 
3. วารสารวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
4. รายงานการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
5. ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
6. อื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

ขั้นตอนการขอรับทุนอดุหนุนการวิจัย 
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

การส่งแบบเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

ครั้งที่ 1 ส่งแบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ วจ.1 และ วจ.1.1) จ านวน 1 ชุด พร้อมบันทึกข้อความน าส่ง 
เพ่ือตรวจสอบรูปแบบตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนด (ภายใน 1 สัปดาห์)  

   ครั้งที่ 2 ในกรณีที่มีการปรับแก้ไขแบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ วจ.1 และ วจ.1.1) ขอให้ส่งกลับมา
ตรวจสอบอีกครั้ง (ภายใน 1 สัปดาห์) 

ครั้งที่ 3 ส่งแบบเสนอโครงการที่แก้ไขแล้ว พร้อมแนบ 
- บันทึกข้อความน าส่งเพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยต่อไป โดยส าเนาแบบ

เสนอโครงการวิจัยตามจ านวนคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์จ านวน 15 ชุด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 17 ชุด)  

- บันทึกข้อความน าส่งเพ่ือขอรับการพิจารณาจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย (น าส่งแบบเสนอ
โครงการวิจัย 15 ชุด) 

- แบบฟอร์มขอรับการพิจารณาจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย 
- แนบผลการตรวจสอบจากระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ (อักขราวิสุทธิ์) 

สามารถตรวจสอบได้ท่ี http://plag.grad.chula.ac.th/ 

หมายเหตุ แบบฟอร์มขอรับการพิจารณาจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย (ดูที่ภาคผนวก) 

ตัวอย่างผลการตรวจสอบ 

 

http://plag.grad.chula.ac.th/


7 

 

หมายเหตุ  เพ่ือไม่ให้เกิดการล่าช้าในการน าแบบเสนอโครงการวิจัยเข้าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย 
เพ่ือพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ขอให้ผู้วิจัยตรวจสอบรูปแบบ (แบบ วจ.1 และ วจ.1.1) ให้ถูกต้อง
ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนดไว้  (การพิมพ์ตัวสะกด การเรียงล าดับหัวข้อ การเว้นวรรค 
รายละเอียดการของบประมาณแต่ละหมวด เป็นต้น) 

 

คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยพิจารณาแบบเสนอโครงการ 
1. ผู้วิจัยเตรียมพร้อมเพ่ือเข้าร่วมชี้แจงโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยในวันที่มีการประชุม 

พิจารณาแบบเสนอโครงการวิจัยของผู้วิจัย ซึ่งผู้วิจัยจะได้รับการติดต่อนัดหมายอีกครั้ง  
2. โครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย แล้วสถาบันวิจัยและพัฒนาจะแจ้งให้

ผู้วิจัยทราบ ภายใน 1 สัปดาห์ 
3. กรณีมีการแก้ไขในรายละเอียดแบบเสนอโครงการวิจัย ผู้วิจัยจะต้องแก้ไขตามที่ได้รับแจ้งแล้วส่งแบบเสนอ

โครงการวิจัยฉบับแก้ไข จ านวน 3 ชุด เพ่ืออนุมัติโครงการ 

หมายเหตุ  ผู้วิจัยจะได้รับการติดต่อล่วงหน้าจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการเข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียด
โครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
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ขั้นตอนการด าเนินการวจิัย 
 
การขออนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย และท าสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาจะด าเนินการขออนุมัติโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยกับมหาวิทยาลัย 
รามค าแหง เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจะแจ้งไปยังผู้วิจัยให้ไปด าเนินการท าสัญญารับ เงินอุดหนุนการวิจัย (วจ.2)  
ที่งานวินัยและนิติการ ส านักงานอธิการบดี ภายใน 15 วัน นับจากวันอนุมัติโครงการวิจัย 

การยืมเงินทดรองจ่าย การเคลียร์เงิน และการเบิกเงิน 

การยมืเงินทดรองจ่ายงวดที่ 1 และ 2 หลักฐานในการยืมเงิน 

1. บันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายงวดที่ 1 และ 2  
2. ส าเนาบันทึกอนุมัติโครงการวิจัย  
3. ส าเนาหนังสือสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย (วจ.2) 
4. ส าเนาหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน  
5. หนังสือสัญญาการยืมเงินทดรองจ่าย 2 ฉบับ (ฉบับจริง) 
6. หนังสือแบบขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย 1 ฉบับ (ฉบับจริง) 
7. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร ที่ผู้วิจัยรับเงินเดือน มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
8. แบบเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ 1 ชุด (วจ.1) 
9. บัตรประชาชนของผู้ยืมและผู้ค้ าฯ 

หมายเหตุ  เซ็นและรับรองเอกสารที่เป็นส าเนาทุกหน้า 
 
 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. แบบเสนอโครงการวิจัย (วจ.1) (เซ็นและรับรองส าเนาโดยหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการวิจัย) 

หมายเหตุ  เซ็นและรับรองเอกสารที่เป็นส าเนาทุกหน้า 
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การเคลียร์เงินยืมทดรองจ่ายงวดที่ 2 หลักฐานการเคลียร์เงินยืม 
 1.  หนังสือบันทึกขออนุมัติเคลียร์เงินยืมทดรองจ่ายงวดที่ 2 
 2.  ส าเนาบันทึกอนุมัติแบบเสนอโครงการวิจัย   
 3.  ส าเนาหนังสือสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย (วจ.2)   
 4.  ส าเนาหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน   
 5.  หนังสือสัญญาการยืมเงิน (ฉบับจริง) 
 6.  แบบรายงานแสดงค่าใช้จ่าย (วจ.15) 
 8.  แบบเสนอโครงการวิจัย (วจ.1) (เซ็นและรับรองส าเนาโดยหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการวิจัย) 
 9.  แบบรายงานความก้าวหน้า (วจ.3) (ฉบับจริง) 
10. หนังสือขยายเวลาครั้งที่ 1 หรือครั้งท่ี 2 (ฉบับจริง) 
11. หนังสือบันทึกส่งเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ฉบับจริง) 
12. รายงานการวิจัย จ านวน 1 เล่ม 

หมายเหตุ  เซ็นและรับรองเอกสารที่เป็นส าเนาทุกหน้า 
 
การเคลียร์เงินยืมทดรองจ่ายงวดที่ 1 และเบิกเงินงวดท่ี 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. แบบเสนอโครงการวิจัย (วจ.1) (เซ็นและรับรองส าเนาโดยหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการวิจัย) 
 9. หนังสือขยายเวลาครั้งท่ี 1 หรือครั้งท่ี 2 (ฉบับจริง) (ถ้ามี) 
 10. หนังสือบันทึกส่งเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ฉบับจริง) 
 11. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน 1 เล่ม 
 12. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ผู้วิจัยรับเงินเดือน มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
หมายเหตุ  เซ็นและรับรองเอกสารที่เป็นส าเนาทุกหน้า 
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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. แบบเสนอโครงการวิจัย (วจ.1) (เซ็นและรับรองส าเนาโดยหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการวิจัย) 
 8. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร ที่ผู้วิจัยรับเงินเดือน มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

หมายเหตุ  เซ็นและรับรองเอกสารที่เป็นส าเนาทุกหน้า 

 
การเบิกเงินงวดที่ 2 หลักฐานการเบิกเงิน 

 1.  หนังสือบันทึกขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 2 
 2.  ส าเนาบันทึกอนุมัติแบบเสนอโครงการวิจัย   
 3.  ส าเนาหนังสือสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย (วจ.2)   
 4.  ส าเนาหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน   
 5.  แบบรายงานแสดงค่าใช้จ่าย (วจ.15) 
 6.  แบบเสนอโครงการวิจัย (วจ.1) (เซ็นและรับรองส าเนาโดยหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการวิจัย) 
 8.  แบบรายงานความก้าวหน้า (วจ.3) (ฉบับจริง) 
 9.  หนังสือขยายเวลาครั้งท่ี 1 หรือครั้งท่ี 2 (ฉบับจริง) (ถ้ามี) 
 10. หนังสือบันทึกส่งเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ฉบับจริง) 
 11. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน 1 เล่ม 
 12. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร ที่ผู้วิจัยรับเงินเดือน มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

หมายเหตุ  เซ็นและรับรองเอกสารที่เป็นส าเนาทุกหน้า 
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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) (เซ็นและรับรองส าเนาโดยหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการวิจัย) 
 8.  หนังสือขยายเวลาครั้งที่ 1 หรือครั้งท่ี 2 (ฉบับจริง) (ถ้ามี) 
 9.  หนังสือบันทึกส่งเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ฉบับจริง) 
 10. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน 1 เล่ม 
 11. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร ที่ผู้วิจัยรับเงินเดือน มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 

 ผู้วิจัยจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (วจ.3) เมื่อได้ด าเนินการวิจัยผ่านไปแล้ว 6 เดือน  
โดยแนบหลักฐานดังนี้  

1. บันทึกข้อความน าส่ง  
2. แนบรายงานความก้าวหน้า (วจ.3) 
3. ส าเนาอนุมัติโครงการ 
4. ส าเนาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 

หมายเหตุ  เมื่อถึงวันที่ก าหนดส่งรายงานความก้าวหน้า เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา จะท าการแจ้งเตือนให้    
นักวิจัยท าการส่งรายงานความก้าวหน้าการวิจัย 
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การขยายเวลาการวิจัย 

การขอขยายเวลาการวิจัย ครั้งที่ 1 

ผู้วิจัยด าเนินการขอขยายเวลาการวิจัยก่อนหมดระยะเวลา ด าเนินการวิจัย 1 เดือน โดยแนบหลักฐาน
ดังนี้ 

1. บันทึกข้อความเรื่องขออนุมัติขยายเวลาการวิจัย ครั้งที่ 1 
2. แบบค าร้องขอขยายเวลาการวิจัย (วจ.8)  
3. แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ครั้งที่ 1 (วจ.3) 
4. ส าเนาหนังสืออนุมัติโครงการวิจัย 
5. ส าเนาสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย (วจ.2) 
6. แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ วจ.1 และ วจ.1.1) 1 ชุด 

หมายเหตุ เมื่อถึงวันที่ก าหนดส่งรายงานความก้าวหน้า เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา จะท าการแจ้งเตือนให้
นักวิจัยท าการขยายเวลาการวิจัย 

 
การขอขยายเวลาการวิจัย ครั้งที่ 2 

ผู้วิจัยด าเนินการขอขยายเวลาการวิจัยก่อนหมดระยะเวลาในการขยายครั้งที่ 1 โดยแนบหลักฐานดังนี้ 
1. บันทึกข้อความเรื่องขออนุมัติขยายเวลาการวิจัย ครั้งที่ 2 
2. ส าเนาหนังสืออนุมัติขยายเวลาการวิจัย ครั้งที่ 1 
3. แบบค าร้องขอขยายเวลาการวิจัย (วจ.8)  
4. แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ครั้งที่ 2 (วจ.3) (ถ้ามี) 
5. ส าเนาหนังสืออนุมัติโครงการวิจัย 
6. ส าเนาสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย และหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (วจ.2) 
7. แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ วจ.1 และ วจ.1.1) 1 ชุด 

 
หมายเหตุ เมื่อถึงวันที่ก าหนดส่งรายงานความก้าวหน้า เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา จะท าการแจ้งเตือนให้

นักวิจัยท าการขยายเวลาการวิจัย 
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การส่งรายงานการวิจัยเพือ่ให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานการวิจัย 

1. ผู้วิจัยจะต้องส่งรายงานการวิจัย จ านวน 3 เล่ม พร้อมแบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ วจ.1 และ วจ.1.1) 
จ านวน 3 ชุด ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือสถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานวิจัย ล่วงหน้าก่อนหมดระยะเวลาการวิจัย 4 เดือน หากมีข้อแก้ไขผู้วิจัยจะต้องด าเนินการ
ตามข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและส่งรายงานการวิจัยฉบับที่แก้ไข 1 เล่ม มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา 
อีกครั้งเพื่อตรวจสอบการแก้ไขตามข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. กรณีท่ีผู้วิจัยไม่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิฯ ให้ผู้วิจัยท าบันทึกชี้แจงเหตุผลประกอบ  
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การส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์
 
การจัดท ารูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  

ผู้วิจัยจัดท ารูปเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบของสถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนดไว้ 

หมายเหตุ : ขอให้ตรวจสอบชื่อเรื่องภาษาไทย ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ให้ถูกต้องตรงกับบันทึกอนุมัติแบบเสนอ
โครงการวิจัย 

การส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  

ผู้วิจัยจัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่สถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนด ได้แก่ รายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์จ านวน 3 เล่ม และแผ่น CD จ านวน 1 แผ่น (พร้อมบันทึกข้อความน าส่ง) เพ่ือน าเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย และเพ่ือใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการเบิกเงิน/เคลียร์เงินอุดหนุน
โครงการวิจัย ขออนุมัติพิมพ์เผยแพร่รายงานการวิจัยพร้อมทั้งอัพโหลดไฟล์รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ รูปแบบ PDF 
ที ่http://www.researcher.ru.ac.th/full_research.php 

โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1.1. เข้าสู่ระบบ เพื่อส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยคลิกที่เมนู ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.researcher.ru.ac.th/full_research.php
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1.2. ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยคลิกที่ ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 
1.3. กรอกข้อมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  

 
รายละเอียดดังนี้ 
- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง 
- อัพโหลดโดยเลือกไฟล์เป็น PDF เท่านั้น 
- กดปุ่มอัพโหลด 
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1.4. หน้าแสดงข้อมูลการอัพโหลด 

 
- ระบบจะแสดงรายละเอียดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และลิงค์รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ส่งแล้ว  

ที่นักวิจัยต้องระบุในหนังสือบันทึกข้อความเพ่ือส่งรายงานมายัง สถาบันวิจัยและพัฒนา แทน
การส่งฉบับสมบูรณ์ 20 เล่ม 

- คลิกปุ่มยืนยันเพ่ือบันทึกข้อมูล 
 

หมายเหตุ  สถาบันวิจัยและพัฒนาจะได้เผยแพร่รายงานการวิจัยไปยัง คณะ/ส านัก/สถาบัน ต่อไป 
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การตพีิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 
ในวารสารวิจัยรามค าแหง 

 
หลักเกณฑ์ การเตรียมบทความ และขั้นตอนการตีพิมพ์บทความวิจัย 
 ดูรายละเอียดการส่งบทความได้ที่ http://www.rd.ru.ac.th/?page_id=1003 

 
การขอรับเงินสมนาคุณการวิจัย 

1. บันทึกขอรับเงินสมนาคุณการวิจัย 
2. แบบขอรับเงินสมนาคุณการวิจัย (วจ.10) 
3. ส าเนาบันทึกอนุมัติแบบเสนอโครงการวิจัย  (เซ็นและรับรองส าเนา) 
4. ส าเนาหนังสือสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย (วจ.2)  (เซ็นและรับรองส าเนา) 
5. ส าเนาหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน  (เซ็นและรับรองส าเนา) 
6. ส าเนาปกวารสารและบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (เซ็นและรับรองส าเนา) 
7. ส าเนาบันทึกอนุมัติพิมพ์เผยแพร่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (เซ็นและรับรองส าเนา) 
8. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร ที่ผู้วิจัยรับเงินเดือน มหาวิทยาลัยรามค าแหง (เซ็นและรับรองส าเนา) 
9. ส าเนาบันทึกส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
10. กรณีมีการเปลี่ยนชื่อโครงการวิจัย ให้แนบเอกสารการเปลี่ยนชื่อจากผู้ทรงคุณวุฒิ และมติที่ประชุม 

คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย 
 

หมายเหต ุ กรุณารับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า     

1. กรณีที่ผู้วิจัยขอรับเงินสมนาคุณการวิจัย ผู้วิจัยจะต้องได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัย
รามค าแหงเท่านั้น คือทุนวิจัยส่วนกลาง (สถาบันวิจัยและพัฒนา) และทุนวิจัยคณะ/ส านัก/สถาบัน 

2. บทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ต้องตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือ ฐานข้อมูลที่
ไดร้ับการรับรอง 

3. ในกรณีที่ได้รับทุนจากคณะ/ส านัก/สถาบัน หากจะขอรับเงินสมนาคุณ ผู้วิจัยจะต้องด าเนินการวิจัยให้
เสร็จสมบูรณ์และน าส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน 3 เล่ม มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา และ
อัพโหลดไฟล์ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  รูปแบบ PDF ที่  http://www.researcher.ru.ac.th/ 
full_research.php ก่อนที่จะด าเนินการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยต่อไป  

 
 
 
 
 

http://www.rd.ru.ac.th/?page_id=1003
http://www.researcher.ru.ac.th/%20full_research.php
http://www.researcher.ru.ac.th/%20full_research.php
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 การจดลิขสิทธิ์ / สทิธิบตัร / อนุสิทธิบตัร 
 
ขั้นตอน วิธีการ และแบบฟอร์มเอกสาร 
 เอกสารที่ใช้ในการโอนสิทธิการประดิษฐ์ 

1. หนังสือบันทึกข้อความ ขอโอนสิทธิการประดิษฐ์ 
2. หนังสือสัญญาโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร 
3. ส าเนาบัตรประชาชนผู้ประดิษฐ์ 1 ชุด 
4. รายละเอียดการประดิษฐ์ 
5. ข้อถือสิทธิ 
6. รูปสิ่งประดิษฐ์ 
7. บทสรุปการประดิษฐ์ 
(เอกสารประกอบดูที่ภาคผนวก) 

 สามารถดูรายละเอียดขั้นตอน วิธีการ และแบบฟอร์มเอกสาร ได้ที่  http://www.rd.ru.ac.th/ 
?page_id=4291 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.rd.ru.ac.th/%20?page_id=4291
http://www.rd.ru.ac.th/%20?page_id=4291
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ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน  
และแหล่งทุนอื่นๆ 
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ขั้นตอนการขอรับทุนอดุหนุนการวิจัย 
งบประมาณแผ่นดิน และแหล่งทุนอื่นๆ 

 
ขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดิน และแหล่งทุนอืน่ๆ นักวิจัยท่ีสนใจ

สามารถติดตามการประกาศ ประชาสัมพันธ์ ได้ที่เว็บไซต์หลักของ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

www.rd.ru.ac.th 

 
ทุนวิจัย ของ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

 
www.nrct.go.th 

 
 

ทุนวิจัย ของ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 
 

www.arda.or.th 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
 

www.tsri.or.th

http://www.rd.ru.ac.th/
https://www.nrct.go.th/
http://www.arda.or.th/
https://www.tsri.or.th/


 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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เอกสาร แบบฟอร์ม คูม่ือ ที่ใช้ในการด าเนินการวิจยัทั้งหมด 

สามารถดาวน์โหลดไดท้ี่ เวบ็ไซตส์ถาบันวยัและพฒันา 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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แบบฟอร์ม (วจ.)  
1. วจ.1 แบบเสนอโครงการวิจัย 
2. วจ.1.1 แบบเสนอโครงการวิจัย  
3. วจ.2 สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย 
4. วจ.3 แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
5. วจ.4 แบบการจัดพิมพ์รายงานการวิจัย  
6. วจ.6 แบบส่งรายงานการวิจัย   
7. วจ.8 แบบค าร้องขอขยายเวลาการวิจัย 
8. วจ.9 แบบประเมินรายงานการวิจัยเพ่ือพิมพ์เผยแพร่ 
9. วจ.10 แบบรับเงินสมนาคุณการวิจัย  
10. วจ.11 แบบค าร้องยุติการวิจัย  
11. วจ.15 แบบรายงานแสดงค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย   
12. หนังสือรับรองการเป็นท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
แบบเสนอโครงการวิจยั

แบบ วจ.1

1. ช่ือหวัข้อวิจยั   (ภาษาไทย) ...................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................... 

(ภาษาองักฤษ)  .......................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................... 

2. ยทุธศาสตรก์ารวิจยัมหาวิทยาลยัรามค าแหง  ....................................................................................
3. ช่ือผูวิ้จยั/คณะผูวิ้จยั

1.)  หวัหน้าโครงการ  ...........................................................................................................................

2.)  ผูร้ว่มวจิยัในโครงการ ....................................................................................................................

4  ประเภทการขอรบัทุนอดุหนุนการวิจยัจากมหาวิทยาลยัรามค าแหง
1.)  การวจิยัมหาวทิยาลยั ในวงเงนิ............................บาท (.............................................................)
2.)  การวจิยั คณะ / ส านกั / สถาบนั ในวงเงนิ............................บาท (.................................................)

5. วตัถปุระสงคก์ารวิจยั
 ...............................................................................................................................................................  

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

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

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

6. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั
 ...............................................................................................................................................................  

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

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

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

7. ระยะเวลาการวิจยั  ...............................................................................................................................

8. หน่วยงานท่ีหวัหหน้าโครงการสงักดั (คณะ/ ส านัก / สถาบนั)
 ...............................................................................................................................................................  

9. วนั เดือน ปี ท่ีเสนอขออนุมติัโครงการ
 ...............................................................................................................................................................  

10. ช่ีอท่ีปรึกษาโครางการ
 ............................................................................................................................................................... 





















 

 

   

แบบ วจ. 10 

 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

แบบขอรบัเงินสมนาคณุการวิจยั 

 

1.  ชื่อผูว้จิยั/หวัหน้าโครงการวจิยั................................................................................................................... 
     คณะ/ส านกั..................................................................................โทร................................................ 
2.  ชื่อผลงานวจิยั  

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

(ภาษาองักฤษ)...................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
3.  ไดร้บัอนุมตัเิงนิอุดหนุนการวจิยั วนัที.่............เดอืน................................................พ.ศ............................. 
       ส่งรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ วนัที.่................เดอืน............................................พ.ศ......................... 
       รวมระยะเวลาทีท่ าการวจิยั.................เดอืน จ านวนเงนิทีไ่ด้รบัอนุมตั.ิ..............................................บาท 

4.  งานวจิยัทีไ่ดร้บัเงนิอุดหนุนการวจิยัเป็นงานวจิยัประเภท 

       คณะ     ส านกั 

       มหาวทิยาลยั    สถาบนั 

5.  สิง่ทีส่่งมาดว้ย 

 ส าเนาหนงัสอือนุมตัเิงนิอุดหนุนการวจิยั 1 ฉบบั 

 แบบรายงานสรปุเพื่อเผยแพรล่งในวารสารวจิยัมหาวทิยาลยัรามค าแหง ความยาวไมเ่กนิ 15 หน้า 

 รายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์เป็นภาษาไทย 20 เล่ม 

 ส าเนาสญัญารบัเงนิอุดหนุนการวจิยั 1 ชุด 

 

 

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

                                                ผูว้จิยั/หวัหน้าโครงการวจิยั 

                                                                                      วนัที.่......เดอืน................พ.ศ. ........ 
 

 

 

 









สัญญารบังินอุดหนุนการวิจัย

ขียนทีไ.............................................
วันทีไ...........ดือน.........................พ.ศ. ..........................

ขຌาพจຌาชืไอ............................ชืไอสกลุ........................  กิดมืไอวันทีไ......ดือน.................พ.ศ..... .......... 
อายุ........ป  อยูบຌานลขทีไ.......... ตรอก/ซอย...................  ถนน...................... ต าบล/ขวง.............. ......
อ าภอ/ขต....................................จังหวัด..............................................................
สังกัดคณะ/ส านัก.............................................. มหาวิทยาลยัรามค าหง กระทรวงศึกษาธิการ  เดຌรับอนมุัติ฿หຌ
ท าการวิจัยดຌวยงินอุดหนุนการวิจัยตามขຌอบังคับมหาวิทยาลัยรามค าหง วาดຌวยการวิจัย พ.ศ. โ5ไ็ จึงขอ฿หຌ
สัญญาเวຌกมหาวิทยาลัยรามค าหง ดย รองศาสตราจารยส์ุขสมัย  สทุธิบดี รองอธิการบดฝีຆายนิติการละ
สิทธิประยชน์ ปฏิบัติราชการทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค าหง ซึไงตอเปนีๅ จะรียกวา ผูຌรับสัญญา ดัง
มีขຌอความตอเปนีๅ

ขຌอ แ  ขຌาพจຌาป็นผูຌรับงินอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลยัรามค าหง ประภท......................... 
พืไอท าการวิจัยรืไอง.................................................................................................. ............................................
฿นครงการวิจัยประจ าป................................ ซึไงคณะกรรมการของผูຌรบัสญัญาเดຌพจิารณาหในชอบบบสนอ
ครงการวิจัยลຌว

ขຌอ โ  ขຌาพจຌาเดຌรับทราบละขຌา฿จขຌอบงัคับมหาวิทยาลัยรามค าหง วาดຌวยการวิจัย พ.ศ. โ5ไ็ ซึไง
มีอยู฿นวันท าสัญญานีๅดยตลอด ละยินยอมปฏิบัติตามขຌอบงัคับดังกลาวดยครงครัด

ขຌอ ใ  ผูຌรับสัญญาตกลงจายงิน฿หຌกผูຌ฿หຌสญัญา จ านวนงิน.......................................บาท 
ิ......................................................................ี ดยจายป็นสองงวด งวดละทาโ กัน งวดทีไหนึไงจายมืไอริไม
ด านินการ งวดทีไสองจายมืไอคณะกรรมการสงสริมการวิจยัหรือคณะกรรมการประจ าคณะส านัก สถาบัน 
เดຌรับรายงานความกຌาวหนຌา฿นการด านินการวิจัยลຌว

ขຌอ ไ  ขຌาพจຌาเดຌรับรองวาจะท าการวิจัยตามหัวขຌอ ละบบสนอครงการวิจัยทีไก าหนดเวຌ฿หຌลຌว
สรใจตามระยะวลาทีไก าหนดเวຌ฿นครงการวิจัย ิริไมตัๅงตวันทีไ...........ดือน..............................พ.ศ
......................... ถึง วันทีไ..................ดือน.............................พ.ศ............... .............ี ละจะสงรายงาน
ผลการวิจัยซึไงท าลຌวสรใจ จ านวน ใ ชุด พรຌอมกับสรุปยอวิจัย ตามทีไคณะกรรมการสงสริมการวิจัย 
มหาวิทยาลัยรามค าหง ก าหนดเวຌ

ผูຌรบัสญัญาอาจพิจารณาขยายวลาท าการวิจัยตอเปอีกตามความจ าป็น หากผูຌรับสัญญารຌองขอ ดย
ขยายวลาเดຌเมกิน โ ครัๅง ตรวมกันลຌวเมกิน แ ป

กรณีเดຌรับการขยายวลาท าการวิจัยดังกลาว ผูຌ฿หຌสัญญายินยอม฿หຌสัญญาฉบับนีๅมผีล฿ชຌบังคับตอเป
฿นกรณีผูຌ฿หຌสญัญาประสงค์จะลาออกจากราชการกใดี อนเปรับราชการทีไอืไนกใดี เปท างานตางประทศ

ตามมติคณะรัฐมนตรีกใดี เปศึกษาตอตางประทศกใดี ผูຌ฿หຌสญัญาจะตຌองท าการวิจัย฿หຌสรใจสิๅนสียกอน มิฉะนัๅน
ลຌวผูຌ฿หຌสัญญาตຌองคืนงินอุดหนุนการวิจัย

ขຌอ 5  ขຌาพจຌาจะรายงานผลความกຌาวหนຌาของการวิจัย฿หຌผูຌรับสัญญาทราบทุกระยะ  ๆ ดือน นับต
ริไมตຌนของครงการวิจัย หากกิดอุปสรรคเมสามารถท าการวิจัยเดຌดຌวยประการ฿ดกใดี ขຌาพจຌาจะรายงาน฿หຌ
ผูຌรบัสญัญาทราบทันที ละจะสงรายงานสรุปผลมืไอสิๅนปของการเดຌรบังินอุดหนุนการวิจัย มຌวาการวิจัยนัๅน
จะยังเมสรใจสมบูรณ์กใตาม

แบบ วจ.2



ขຌอ ๆ  กอนทีไผูຌ฿หຌสญัญาจะน าผลการวิจัยเปผยพรเมวาจะดຌวยวิธี฿ดโ ผลงานวิจัยนัๅนจะตຌองเดຌรบั
การตรวจสอบรบัรอง ละจะตຌองเดຌรับอนมุัติจากมหาวิทยาลัยกอนดຌวย

ขຌอ ็  มืไอผูຌ฿หຌสญัญารายงานผลการวิจัยตามขຌอ 5 ลຌว  หากคณะกรรมการสงสริมการวิจัยฯ ตรวจ
พบวาการวิจัยของผูຌ฿หຌสญัญาเมตรงตามบบสนอครงการวิจัยทีไสนอเวຌนัๅน ดยเมมีหตผุลสมควร ผูຌ฿หຌ
สัญญาจะตຌองกຌเข฿หมจนกวาคณะกรรมการสงสรมิการวิจยัฯ จะหในชอบภาย฿นระยะวลาทีไคณะกรรมการ
สงสริมการวิจัยก าหนด฿หຌ

ขຌอ ่  หากผูຌ฿หຌสัญญามิเดຌท าการวิจัย฿หຌลຌวสรใจสมบรูณ์ ภาย฿นระยะวลาทีไก าหนดเวຌ฿นขຌอ ไ หรือ
ผูຌ฿หຌสัญญาผิดสัญญา฿นขຌอหนึไงขຌอ฿ด ดยเมมีหตผุลอันสมควร ฿หຌถือวายกลิกการ฿หຌงินอุดหนุนการวิจัย ผูຌ฿หຌ
สัญญาจะตຌองคืนงินทัๅงหมดทีไรับเปพรຌอมดอกบีๅยรຌอยละสบิหຌาตอป ฿หຌกผูຌรับสัญญาหรือช าระคาสียหาย
ตามสวนทีไผูຌรับสัญญาก าหนดภาย฿นระยะวลา ใเ วัน นับจากวันเดຌรับจຌงจากผูຌรบัสญัญา

฿นกรณีชนนีๅ฿หຌผูຌ฿หຌสัญญายินยอม฿หຌผูຌรับสัญญาหักงินดอืนตามทีไก าหนด฿นหนังสือยินยอม฿หຌหกั
งินดือน

฿นกรณีทีไผูຌ฿หຌสญัญาถึงกความตาย ละการวิจัยยังเมสรใจสมบรูณ์ ฿หຌถือวาการวิจัยยุติ ผูຌ฿หຌสัญญา
เมตຌองคืนงิน

สัญญาฉบับนีๅท าขึๅนป็นสามฉบบั มีขຌอความถูกตຌองตรงกัน ฉบับหนึไงผูຌ฿หຌสญัญากใบเวຌ สวนอีกสอง
ฉบับผูຌรับสัญญากใบเวຌ คูสัญญาเดຌอานละขຌา฿จขຌอความดยละอียดตลอดลຌว จึงเดຌลงลายมอืชืไอเวຌป็น
ส าคัญตอหนຌาพยาน

ลงชืไอ..................................................................ผูຌรบัสญัญา
         ิรองศาสตราจารยส์ุขสมัย  สทุธิบดีี

 รองอธิการบดฝีຆายนิติการละสิทธิประยชน์ ปฏิบัตริาชการทน
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค าหง

 ลงชืไอ..................................................................ผูຌ฿หຌสญัญา
(................................................................ี

 ลงชืไอ..................................................................พยาน
ิ..................................................................ี

 จຌาหนຌาทีไกองการจຌาหนຌาทีไ

 ลงชืไอ..................................................................พยาน
ิ..................................................................ี

 จຌาหนຌาทีไกองการจຌาหนຌาทีไ

แบบ วจ.2



 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาจริยธรรม 

และจรรยาบรรณการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย 

 

ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย 

  จริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ 

  จริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการต่อสัตว์ทดลอง 

  จริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ 

  อ่ืนๆ ระบุ            
 

ได้แนบเอกสาร แบบตรวจสอบการคัดลอกด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ 

 พบว่า  มีค่าเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 30  
   มีค่าเฉลี่ยเกินร้อยละ 30 

 

ชือ่โครงการวิจัย (ภาษาไทย)           

           (ภาษาอังกฤษ)           
 

ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย (ภาษาไทย)          

                    (ภาษาอังกฤษ)          

ต าแหน่งทางวิชาการ    ต าแหน่งอ่ืนๆ       

หน่วยงานที่สังกัด   สถานที่ท างาน        

โทรศัพท์มือถือ    E-mail address:        
 

ชื่อผู้ร่วมโครงการวิจัย (ภาษาไทย)         

                  (ภาษาอังกฤษ)          

ต าแหน่งทางวิชาการ    ต าแหน่งอ่ืนๆ       

หน่วยงานที่สังกัด   สถานที่ท างาน        

โทรศัพท์มือถือ    E-mail address:        

 



 

 

 

แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย 

  ไมม่ีทุน 

  อยู่ระหว่างการขอทุน ระบุแหล่งทุน         

  มีทุน   มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

   รัฐ ระบุแหล่งทุน         

   เอกชน ระบุแหล่งทุน        

   อ่ืนๆ ระบุแหล่งทุน         

 (*หลังจากได้รับทุนแล้วขอให้ส่งหลักฐานการอนุมัติทุน) 
 

ระยะเวลาที่ท าวิจัยตลอดโครงการ 

 วันที่เริ่มต้น   วันสิ้นสุด   รวมเวลา       เดือน ปี 
 

ข้าพเจ้าและผู้ร่วมโครงการวิจัยดังมีรายนามในเอกสารนี้ จะปฏิบัติตามข้อก าหนดและตามโครงร่าง
การวิจัยท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
 

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

               วันที่…………/………………..…/....…........ 
 

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

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์ 

การจดลขิสิทธิ์ / สิทธบิัตร / อนุสทิธิบัตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ                                              โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๖๙๖                                   

ที ่   วันที ่              

เรื่อง   ขอโอนสิทธิการประดิษฐ์ 

เรียน  อธิการบดี (ผ่านผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 

                   ด้วย ข้าพเจ้า ......................................................ต าแหน่ง ................................................สังกัด
...............................................ด าเนนิการวจิยั ..........................................................................................โดยมีผู้ร่วม
วิจัยดังนี้คือ 

 1. ....................................................(คณะ................................ มหาวิทยาลยัรามค าแหง) 

 2. ................................................... (คณะ................................ มหาวิทยาลัยรามค าแหง)  

 บัดนี้งานวิจัยได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะด าเนินการขอรับอนุสิทธิบัตร กับกรมทรัพย์สิน    
ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ในชื่อว่า ..................................................................... จึงใคร่ขอโอนสิทธิ์ขอรั บ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรนี้ให้แก่มหาวิทยาลัยรามค าแหง ในนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค าแหง เป็นผู้รับโอนสิทธินี้ 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา จักขอบพระคุณยิ่ง 

      

 

      (                                                    ) 

                                  ผู้วิจัย/เจ้าของผลงาน 

 

 

 

 



 

 

หนังสือสัญญาโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร 

   เขียนที่ 282 .................................................... 
                                                             มหาวิทยาลัยรามค าแหง เขตบางกะปิ  
                       กรุงเทพมหานคร 10240 

       วันที่....................................... 

 สัญญาระหว่างผู้โอนคือ ............................................................................. อยู่บ้านเลขท่ี .......... ............  
ซอย.......................... ถนน.............................. แขวง.................. เขต....... ................ จังหวดั................................ 
และผู้รับโอนคือ มหาวิทยาลัยรามค าแหง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 282 มหาวิทยาลัย
รามค าแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240  

 โดยสัญญานี้ ผู้โอนซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์ ............................................................ โอนสิทธิ์ในการประดิษฐ์
ดังกล่าวซึ่งรวมถึงสิทธิขอรับสิทธิบัตร และสิทธิอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้รับโอน 

 เพ่ือเป็นพยานหลักฐานแห่งการนี้ ผู้โอนและผู้รับโอนได้ลงลายมือชื่อไว้ข้างล่างนี้ 
 

       ลงชื่อ                            ผู้โอน 
        (                                         ) 

 

       ลงชื่อ    ผู้รับโอน 
               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วฒุิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์) 

 

       ลงชื่อ                 พยาน 
         (                                        ) 

 

       ลงชื่อ                 พยาน 
         (                                        ) 

 



 

 

รายละเอียดการประดิษฐ์ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

ข้อถือสิทธิ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

รูปสิ่งประดิษฐ์ 

 

 

 

บทสรุปการประดิษฐ์ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

 
หมายเหตุ แต่ละหัวข้อแยกหน้าและไฟล ์



 

 

แบบฟอร์มประกอบการด าเนินการวิจัย 
1. แบบฟอร์ม ส่งคืนแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อแก้ไข   

2. แบบฟอร์ม แก้ไขแบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (แบบ วจ.3) 

3. แบบฟอร์ม ประกอบการยืมเงินทดรองจ่าย การเบิกเงินวิจัย และการเคลียร์เงินยืมทดรองจ่าย 

4. แบบฟอร์ม การเบิกเงินวิจัยงวดเดียว 

5. แบบฟอร์ม การขอรับเงินสมนาคุณ 

6. แบบฟอร์ม ขอให้แก้ไขเอกสารการรับเงินสมนาคุณ 

7. แบบฟอร์ม แจ้งส่งคืน/แก้ไข เอกสาร 

8. แบบฟอร์ม ส่งเอกสารคืนด่วน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

ปีงบประมาณ.......................... 
วันที่ ............../.............................../.............................. 

เรื่อง ส่งคืนแบบเสนอโครงการวิจัยเพ่ือแก้ไข   ตรวจสอบรูปแบบ   ตรวจสอบการแก้ไขตามมติที่ประชุมฯ 

เรียน...................................................................................................................... .......................................... ................ 
การแก้ไข    ครั้งที่ 1   ครั้งที่ 2   ครั้งที ่3  
  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า....................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
  ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยฯ มีมติ 
 ขอให้แก้ไขแบบเสนอโครงการ แล้วส่งคืนภายใน 15 วัน นบัจากวันที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งเรื่องให้แก้ไขดังนี้ 
สาขา  วิทยาศาสตร์ฯ        ส่ง 17 ชุดน า เข้าที่ประชุมฯ       ส่ง 1 ชุด เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง + (CD 1 แผ่น)            
สาขา  สังคมศาสตร์ฯ        ส่ง 15 ชุดน า เข้าที่ประชุมฯ     ส่ง 2 ชุด เพื่ออนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย + (CD 1 แผ่น)                                                                                     

                                   กรุณาท าบันทึกขอ้ความน าส่ง     แนบอักขราวิสุทธิ์ 
               

                   ........................................................... 
                                                                                                  (นางสาวรุ่งนภา อินภูวา) 
                                                                                        นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

หมายเหตุ โปรดน าส่งเอกสารฉบับนี้กลับมาด้วย                                
 

เรียน  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 วันที่ส่งเรื่องแก้ไข ............./............................./....................................... 
 ข้าพเจ้าได้แก้ไขแบบเสนอโครงการวิจัยตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว  
และขอส่งคืน (ระบุรายละเอียดการแก้ไขหรือเอกสารแนบ) ...................................................................... ................. 
............................................................................................................................. ....................................................... 
สาขา  วิทยาศาสตร์ฯ        ส่ง 17 ชุด น าเข้าท่ีประชุมฯ     ส่ง 1 ชุด เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง + (CD 1 แผ่น)                                                                       
สาขา  สังคมศาสตร์ฯ        ส่ง 15 ชุด น าเข้าท่ีประชุมฯ     ส่ง 2 ชุด เพื่ออนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย + (CD 1 แผ่น) 
                                               
  ลงชื่อ .........................................................  

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

หมายเหตุ : (โปรดแนบแบบเสนอโครงการวิจัยฉบับเดิมมาด้วย) 
ส่งคืน ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 12 มหาวิทยาลัยรามค าแหง เบอร์โทรติดต่อ 8696 

 
 
 



 

 

ปีงบประมาณ.......................... 
วันที่ ............../.............................../.............................. 

เรื่อง แก้ไขแบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (แบบ วจ.3)  
เรียน...................................................................................................................... ...................................................... 
การแก้ไข    ครั้งที่ 1   ครั้งที่ 2   ครั้งที ่3  
    สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า...........................................................................................  
.................................................................................................................................................. .................................. 
................................................................................................ ....................................................................................  

 1.ชื่อโครงการวิจัย  
 2.ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยประเภท  
 3.ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 4.รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย  
 5.รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของงานวิจัย 

  5.1 ผลการวิจัยที่ได้ด าเนินการแล้ว โดยแสดงตารางเปรียบเทียบกับแผนการด าเนินงานวิจัยที่ได้เสนอไว้ 
  5.2 งานตามโครงการที่จะด าเนินการต่อไป 

  5.3 งบประมาณท่ีได้จ่ายไปแล้วนับตั้งแต่วันเริ่มต้นโครงการเป็นเงิน 

 6.ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการวิจัย (ถ้ามี) 
 7.คาดว่ารายงานการวิจัยจะแล้วเสร็จภายใน 

               

                   ........................................................... 
                                                                                                  (นางสาวรุ่งนภา อินภูวา) 
                                                                                       นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

หมายเหตุ โปรดน าส่งเอกสารฉบับนี้กลับมาด้วย  
ส่งคืน ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารสุโขทัย ชั้น12 มหาวิทยาลัยรามค าแหง ติดต่อ 8696 
 

วันที่ส่งเอกสารคืน............/............./................. 
 
 

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

สังกัด ......................................................... 
  เบอร์โทรติดต่อ............................................. 

 

 



 

 

ปีงบประมาณ.......................... 

วันที ่............../.............................../.............................. 
เรื่อง ขอให้แก้ไขเอกสารการรับเงินสมนาคุณ 

เรียน...................................................................................................................... ...................................................... 
การแก้ไข    ครั้งที่ 1   ครั้งที่ 2   ครั้งที ่3  
    สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับเงินสมนาคุณแล้วมีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

แก้ไข เอกสาร(เพ่ิมเติม) 
 1.บันทึกข้อความขอรับเงินสมนาคุณ 
 2.แบบขอรับเงินสมนาคณุการวิจยั (วจ.10) 
 3.ส าเนาบันทึกอนุมัติแบบเสนอโครงการวิจัย (เซ็นและรับรอง

ส าเนา) 
 4.ส าเนาหนังสือสญัญารับเงินอุดหนุนการวิจัย (วจ.2) (เซ็น

และรับรอง ส าเนา) 
 5.ส าเนาหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (เซ็นและรับรอง

ส าเนา) 
 6.ส าเนาปกวารสารและบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

(เซ็นและรับรองส าเนา) 
 7.ส าเนาบันทึกอนุมัติเผยแพรร่ายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

(เซ็นและรับรองส าเนา) 
 8.ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ผู้ที่วจิัยรับเงินเดือน มหาวิทยาลัย

รามค าแหง) (เซ็นและรับรองส าเนา) 
 9.ส าเนาบันทึกส่งรายงานวิจัยฉบบัสมบูรณ์ (สวพ.) 
 10.ส าเนาบันทึกส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์กับคณะ(อนุมตัิ

ทุนคณะ/ส านัก) 
*หมายเหตุ กรณมีีการเปลี่ยนแปลงช่ือเรื่องบทความวิจัย แนบ
เอกสารเพิ่มเตมิ 

 แนบหลักฐานการแกไ้ขช่ือเรื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 แนบหลักฐานการแกไ้ขช่ือเรื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ส่งเสริมการวิจยั ที่อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย  

 1.บันทึกข้อความขอรับเงินสมนาคุณ 
 2.แบบขอรับเงินสมนาคณุการวิจยั (วจ.10) 
 3.ส าเนาบันทึกอนุมัติแบบเสนอโครงการวิจัย (เซ็นและรับรอง

ส าเนา) 
 4.ส าเนาหนังสือสญัญารับเงินอุดหนุนการวิจัย (วจ.2) (เซ็นและ

รับรองส าเนา) 
 5.ส าเนาหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (เซ็นและรับรองส าเนา) 
 6.ส าเนาปกวารสารและบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (เซ็น

และรับรองส าเนา) 
 7.ส าเนาบันทึกอนุมัติเผยแพรร่ายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (เซ็น

และรับรองส าเนา) 
 8.ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ผู้ที่วจิัยรับเงินเดือน มหาวิทยาลัย

รามค าแหง) (เซ็นและรับรองส าเนา) 
 9.ส าเนาบันทึกส่งรายงานวิจัยฉบบัสมบูรณ์ (สวพ.) 
 10.ส าเนาบันทึกส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์กับคณะ(อนุมตัิทุน

คณะ/ส านัก) 
*หมายเหตุ กรณมีีการเปลี่ยนแปลงช่ือเรื่องบทความวิจัย แนบเอกสาร
เพิ่มเตมิ 

 แนบหลักฐานการแกไ้ขช่ือเรื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 แนบหลักฐานการแกไ้ขช่ือเรื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ส่งเสริมการวิจยั ที่อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย 

                            ........................................................... 
                                                                                                           (นางสาวรุ่งนภา อินภูวา) 
                                                                                               นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
หมายเหตุ โปรดน าส่งเอกสารฉบับที่ให้แก้ไขกลับมาด้วย  
ส่งคืน ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 12 มหาวิทยาลัยรามค าแหง เบอร์โทรติดต่อ 8696 
 

วันที่ส่งคืนเอกสารการแก้ไข............/............./.................      ลงชื่อ ......................................................... 
(                                           ) ผู้วิจัย                             

สังกัด ......................................................... 



 

 

การยืมเงินทดรองจ่าย งวดที่ 1 และ 2  
หลักฐานในการยมืเงิน  
  1. บันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายงวดที่     

 1  2  
 2. ส าเนาบันทึกอนุมัตโิครงการวิจัย  
 3. ส าเนาหนังสือสัญญารับเงินอุดหนุนการ

วิจัย (วจ.2) 
 4. ส าเนาหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน  
 5. หนังสือสัญญาการยมืเงินทดรองจ่าย  

2 ฉบับ (ฉบับจริง) 
 6. หนังสือแบบขออนุมัตยิืมเงินทดรองจ่าย 

1 ฉบับ (ฉบับจริง) 
 7. ส าเนาสมุดบญัชีธนาคาร (ที่ผู้วิจัยรับ

เงินเดือน ม.ร.) 
 8. แบบเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ 1 

ชุด (วจ.1) 
 9. บัตรประชาชนของผู้ยืมและผู้ค้ าฯ 
(หมายเหตุ  เซ็นและรับรองเอกสารทีเ่ป็น
ส าเนาทุกหน้า) 

การเคลียร์เงินยืมทดรองจ่ายงวดที่ 1 
หลักฐานการเคลยีร์เงินยมื 
 1. หนังสือบันทึกขออนุมัตเิคลยีร์เงินยืมทดรอง

จ่ายงวดที่ 1 
 2. บันทึกอนุมัติแบบเสนอโครงการวิจัย (ฉบับ

จริง) 
 3.  หนังสือสญัญารับเงินอุดหนุนการวิจัย (วจ.

2) (ฉบับจริง) 
 4.  หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (ฉบับจริง)  
 5. หนังสือสัญญาการยมืเงิน (ฉบับจริง) 
 6. แบบรายงานแสดงค่าใช้จ่าย (วจ.15) 
 7. แบบรายงานความก้าวหน้า (วจ.3)  

(ฉบับจริง) 
 8. แบบเสนอโครงการวิจัย (วจ.1) 

(เซ็นและรับรองส าเนา) 
 

การเคลียร์เงินยืมทดรองจ่ายงวดที่ 2 
หลักฐานการเคลยีร์เงินยมื 
 1. หนังสือบันทึกขออนุมัตเิคลยีร์เงินยืมทดรอง

จ่ายงวดที่ 2 
 2. ส าเนาบันทึกอนุมัติแบบเสนอโครงการวิจัย   
 3.  ส าเนาหนังสือสัญญารับเงนิอุดหนุนการ

วิจัย (วจ.2)   
 4.  ส าเนาหนังสือยินยอมให้หกัเงินเดือน   
 5. หนังสือสัญญาการยมืเงิน (ฉบับจริง) 
 6. แบบรายงานแสดงค่าใช้จ่าย (วจ.15) 
 7. แบบเสนอโครงการวิจัย (วจ.1) (เซ็นและ

รับรองส าเนา) 
 8. แบบรายงานความก้าวหน้า (วจ.3)  

(ฉบับจริง) 
 9. หนังสือขยายเวลา 1,2 (ฉบับจริง) 
10.หนังสือบันทึกส่งเล่มรายงานการวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ (ฉบับจริง) 
 11.รายงานการวิจัย จ านวน 1 เลม่ 

การเบิกเงินวิจัยงวดที่ 1 
หลักฐานการเบิกเงิน 
 1. หนังสือบันทึกขออนุมัตเิบิกเงินวิจัยงวด

ที่ 1 
 2. บันทึกอนุมัติแบบเสนอโครงการวิจัย  

(ฉบับจริง) 
 3.  หนังสือสญัญารับเงินอุดหนุนการวิจัย

(วจ.2) (ฉบับจริง) 
 4.  หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน  

(ฉบับจริง)  
 5. แบบรายงานแสดงค่าใช้จ่าย (วจ.15) 
 6. แบบรายงานความก้าวหน้า (วจ.3) 
 7. แบบเสนอโครงการวิจัย (วจ.1) 
 8. ส าเนาสมุดบญัชีธนาคาร (ที่ผู้วิจัยรับ

เงินเดือน ม.ร.)(เซ็นและรับรองส าเนา) 
 

การเบิกเงินวิจัยงวดที่ 2 
หลักฐานการเบิกเงิน 
 1. หนังสือบันทึกขออนุมัตเิบิกเงินงวดที่ 2 
 2. ส าเนาบันทึกอนุมัติแบบเสนอโครงการวิจัย   
 3.  ส าเนาหนังสือสัญญารับเงนิอุดหนุนการ

วิจัย (วจ.2)   
 4.  ส าเนาหนังสือยินยอมให้หกัเงินเดือน   
 5. แบบรายงานแสดงค่าใช้จ่าย (วจ.15) 
 6. แบบเสนอโครงการวิจัย (วจ.1)  

(เซ็นและรับรองส าเนา) 
  8. แบบรายงานความก้าวหน้า (วจ.3) (ฉบับ

จริง) 
 9. หนังสือขยายเวลา 1,2 (ฉบับจริง)(ถ้ามี) 
 10. หนังสือบันทึกส่งเล่มรายงานการวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ (ฉบับจริง) 
11. รายงานการวิจัยฉบับสมบรูณ์ จ านวน 1 

เล่ม 
 12. ส าเนาสมดุบัญชีธนาคาร (ท่ีผู้วิจัยรับ

เงินเดือน ม.ร.)(เซ็นและรับรองส าเนา) 

การเคลียร์เงินยืมทดรองจ่ายงวดที่ 1 และเบิก
เงินงวดที่ 2 
 1. หนังสือบันทึกขออนุมัตเิคลยีร์เงินยืม  

ทดรองจ่ายงวดที่ 1 และเบิกเงินงวดที่ 2 
 2. บันทึกอนุมัติแบบเสนอโครงการวิจัย  

(ฉบับจริง) 
 3.  หนังสือสญัญารับเงินอุดหนุนการวิจัย  

(วจ.2) (ฉบับจริง) 
 4.  หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (ฉบับจริง)  
 5. หนังสือสัญญาการยมืเงิน (ฉบับจริง) 
 6. แบบรายงานแสดงค่าใช้จ่าย (วจ.15) 
 7. แบบรายงานความก้าวหน้า (วจ.3)  

(ฉบับจริง) 
 8. แบบเสนอโครงการวิจัย (วจ.1)  

(เซ็นและรับรองส าเนา) 
 9. หนังสือขยายเวลา 1,2 (ฉบับจริง)(ถ้ามี) 
 10. หนังสือบันทึกส่งเล่มรายงานการวิจัย ฉบับ

สมบูรณ์ (ฉบับจริง) 
11. รายงานการวิจัยฉบับสมบรูณ์ จ านวน  

1 เลม่ 
 12. ส าเนาสมดุบัญชีธนาคาร (ท่ีผู้วิจัยรับ

เงินเดือน ม.ร.)(เซ็นและรับรองส าเนา) 
หมายเหตุ  -บันทึกข้อความ เรียน ผอ.กองคลัง (ผ่าน ผอ.สวพ.)    - เอกสารที่เป็นส าเนากรุณาเซ็นรับรองส าเนาถูกต้องทุก 



 

 

 
 

การขอรับเงินสมนาคุณ 
 1. บันทึกขอรับเงินสมนาคณุการวิจัย 

 2. แบบขอรับเงินสมนาคณุการวิจัย(วจ.10) 

 3. ส าเนาบันทึกอนุมัตแิบบเสนอโครงการวิจัย  (เซ็นและรับรองส าเนา) 

 4. ส าเนาหนังสือสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย (วจ.2)  (เซ็นและรับรองส าเนา) 

 5. ส าเนาหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน  (เซ็นและรับรองส าเนา) 

 6. ส าเนาปกวารสารและบทความที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ (เซน็และรับรองส าเนา) 

 7. ส าเนาบันทึกอนุมัติพมิพ์เผยแพร่รายงานการวิจัยฉบับสมบรูณ์ (เซ็นและรับรองส าเนา) 

 8. ส าเนาสมุดบญัชีธนาคาร (ที่ผู้วิจัยรับเงินเดือน ม.ร.)(เซ็นและรับรองส าเนา) 

 9. ส าเนาบันทึกส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบรูณ์  (สวพ.) 

10. กรณีมีการเปลี่ยนช่ือโครงการวิจัย ให้แนบเอกสารการเปลีย่นช่ือจากผู้ทรงฯ และมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสรมิฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การเบิกเงินวิจัยงวดเดียว 

 1. หนังสือบันทึกขออนุมัติเบิกเงินวิจัย 
 2. บันทึกอนุมัติแบบเสนอโครงการวิจัย (ฉบับจริง) 
 3.  หนังสือสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย (วจ.2) (ฉบับจริง) 
 4.  หนังสือยินยอมให้หักเงินเดอืน (ฉบับจริง)  
 5.  แบบรายงานแสดงค่าใช้จ่าย (วจ.15) 
 6. แบบรายงานความก้าวหนา้ (วจ.3)(ฉบับจริง) 
 7. แบบเสนอโครงการวิจัย (วจ.1)(เซ็นและรับรองส าเนา) 
 8. หนังสือขยายเวลา 1,2 (ฉบับจริง)(ถ้ามี) 
 9. หนังสือบันทึกส่งเลม่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ฉบับจริง) 
 10. รายงานการวิจัยฉบับสมบรูณ์ จ านวน 1 เลม่ 
 11. ส าเนาสมุดบญัชีธนาคาร (ที่ผู้วิจัยรับเงินเดือน มหาวิทยาลัยรามค าแหง)(เซ็นและรับรองส าเนา) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
วันท่ีส่งเอกสาร................................เลขท่ี..................ครั้งที่........ 
ช่ือนักวิจัย................................................................................. 
คณะ/ส านัก/สถาบัน................................................................. 
เอกสารทีส่่งคืน/แก้ไขดังนี้ 

 1. หนังสือบันทึกขออนุมัตเิบิกเงินงวดที่.......เคลียรเ์งินงวดที่.......
ส่งคืน/แก้ไข.............................................................................. 

 2. บันทึกอนุมัติแบบเสนอโครงการวิจัย (ฉบับจริง)(ส าเนา)  
ส่งคืน/แก้ไข.............................................................................. 

 3.  หนังสือสญัญารับเงินอุดหนุนการวิจัย (วจ.2) (ฉบับจริง) (วจ.2)
ส่งคืน/แก้ไข.............................................................................. 

 4.  หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (ฉบับจริง) (วจ.2)  
ส่งคืน/แก้ไข.............................................................................. 

 5.  สญัญายมืเงิน (ฉบับจริง)  
 6. แบบรายงานแสดงค่าใช้จ่าย (วจ.15)  

ส่งคืน/แก้ไข.............................................................................. 
 7. แบบรายงานความก้าวหน้า ครั้งท่ี...... (ฉบับจริง) (วจ.3) 

ส่งคืน/แก้ไข.............................................................................. 
 8. แบบเสนอโครงการวิจัย 1 ชุด (วจ.1)(เซ็นและรับรองส าเนา)

ส่งคืน/แก้ไข.............................................................................. 
 9. หนังสือขออนุมัติขยายเวลา 1,2 (ฉบับจริง)(ถ้ามี) 

ส่งคืน/แก้ไข.............................................................................. 
 10. หนังสือบันทึกส่งเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ฉบับจรงิ)

ส่งคืน/แก้ไข.............................................................................. 
11. รายงานการวิจัยฉบับสมบรูณ์ จ านวน 1 เลม่ 
12. ส าเนาสมุดบญัชีธนาคาร (ที่ผู้วิจัยรับเงินเดือน ม.ร.)(เซ็นและ

รับรองส าเนา) 
13. อื่นๆ............................................................. 
14. เอกสารที่ส่งคืนจ านวน....................ชุด  

                        ลงช่ือ........................................... 
                                  (นางญนันทพร กลั่นเจริญ) 
                                          ผู้ตรวจเอกสาร 
 
                       ลงช่ือ.............................................  
                                (...........................................) 
                               
โปรดส่งคืนด่วน ภายในวันที่................................................ 
โปรดติดต่อ02-3108696                    

นักวิจัย 
วันท่ีส่งเอกสาร................................เลขท่ี..................ครั้งที่........ 
ช่ือนักวิจัย................................................................................. 
คณะ/ส านัก/สถาบัน................................................................. 
เอกสารที่ส่งคืน/แก้ไขดังน้ี 

 1. หนังสือบันทึกขออนุมัติเบิกเงินงวดที่.......เคลียรเ์งินงวดที่.......
ส่งคืน/แก้ไข.............................................................................. 

 2. บันทึกอนุมัติแบบเสนอโครงการวิจัย (ฉบับจริง)(ส าเนา)  
ส่งคืน/แก้ไข.............................................................................. 

 3.  หนังสือสญัญารับเงินอุดหนุนการวิจัย (วจ.2) (ฉบับจริง) (วจ.2)
ส่งคืน/แก้ไข.............................................................................. 

 4.  หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (ฉบับจริง) (วจ.2) ส่งคืน/แกไ้ข
.............................................................................. 

 5.  สัญญายมืเงิน (ฉบับจริง)  
 6. แบบรายงานแสดงค่าใช้จ่าย (วจ.15) 

ส่งคืน/แก้ไข.............................................................................. 
 7. แบบรายงานความก้าวหน้า ครั้งท่ี...... (ฉบับจริง) (วจ.3) 

ส่งคืน/แก้ไข.............................................................................. 
 8. แบบเสนอโครงการวิจัย 1 ชุด (วจ.1)(เซ็นและรับรองส าเนา)

ส่งคืน/แก้ไข.............................................................................. 
 9. หนังสือขออนุมัติขยายเวลา 1,2 (ฉบับจริง)(ถ้ามี) 

ส่งคืน/แก้ไข.............................................................................. 
 10. หนังสือบันทึกส่งเลม่รายงานการวิจัยฉบับสมบรูณ์ (ฉบับจริง)

ส่งคืน/แก้ไข.............................................................................. 
11. รายงานการวิจัยฉบับสมบรูณ์ จ านวน 1 เลม่ 
12. ส าเนาสมดุบัญชีธนาคาร (ท่ีผู้วิจัยรับเงินเดือน ม.ร.)(เซ็นและ

รับรองส าเนา) 
13. อื่นๆ............................................................. 
14. เอกสารที่ส่งคืนจ านวน....................ชุด                          

                       
                          ลงช่ือ.............................................  
                                (...........................................) 
                               
****หมายเหตุ โปรดส่งเอกสารฉบับน้ีคืนภายในเวลาท่ีก าหนด
มิฉะน้ันจะไม่สามารถท าการเคลยีร์เงินยืมและเบิกเงินให้กับนักวิจัย
ได้*** 

 



 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

เรียน    
สังกัด   

เรียน    
สังกัด   

เรื่อง ขอคืนเอกสารการยืมเงินทดรองจ่าย งวด 1 งวดที่  2 เรื่อง ขอคืนเอกสารการยืมเงินทดรองจ่าย   งวด 1    งวด  2     
วันท่ีส่งให้ด าเนินการ    วันท่ีส่งเอกสารคืน      
โปรดส่งเอกสารคืนด่วน ภายในวนัที่          
เอกสารที่ด าเนินการแกไ้ข ดังนี ้ เอกสารที่ด าเนินการแกไ้ข ดังนี ้
1.  หนังสือขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อท าการวิจัย งวดที่  1  งวดที่  2

คืน / แก้ไข................................................................................. 
1.  หนังสือขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อท าการวิจัย งวดที่  1  งวดที่  2

คืน / แก้ไข...................................................................................... 
2.  หนังสือขออนุมัติแบบเสนอโครงการวิจัย  (ส าเนา)   คืน /แก้ไข .......

(เซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง)........................................ 
2.  หนังสือขออนุมัติแบบเสนอโครงการวิจัย (ส าเนา) คืน / แก้ไข  

 (เซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง)........................................ 
3.  แบบขออนุมัติยืมเงินทดรองจา่ย (ฉบับจริง)   (ส าเนา) จ านวน  2  ชุด

คืน / แก้ไข......................................................................................... 
3.  แบบขออนุมัติยืมเงินทดรองจา่ย (ฉบับจริง) (ส าเนา) จ านวน  2  ชุด 

คืน / แก้ไข........................................................................................ 
4.  สัญญาการยืมเงิน  (ฉบับจริง)   (ส าเนา)   จ านวน  2  ชุด (กรอก

เอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน)  คืน / แก้ไข.......................... 
4.  สัญญาการยืมเงิน  (ฉบับจริง) (ส าเนา) จ านวน  2  ชุด 

คืน/แก้ไข.......................................................................................... 
5. สญัญารับเงินอุดหนุนการวิจัย  (ฉบับจริง)   (ส าเนา)   จ านวน  1  ชุด

คืน  /  แก้ไข.....(เซ็นชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง)..................................  
5. สญัญารับเงินอุดหนุนการวิจัย  (ฉบับจริง)   (ส าเนา)   จ านวน  1  ชุด

คืน  /  แก้ไข.....(เซ็นชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง).................................... 
6. หนังสือยินยอมใหห้ักเงินเดือน (ฉบับจริง)   (ส าเนา)   จ านวน  1  ชุด

คืน  /  แก้ไข.....(เซ็นชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง)...................................... 
6. หนังสือยินยอมใหห้ักเงินเดือน (ฉบับจริง)   (ส าเนา)   จ านวน  1  ชุด

คืน  /  แก้ไข.....(เซ็นชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง)................................... 
7.  แบบเสนอโครงการวิจยั  (แบบ วจ. 1 )  (ส าเนา)   จ านวน  1  ชุดคืน  

/  แก้ไข.....(เซ็นชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง)................................... 
7.  แบบเสนอโครงการวิจยั  (แบบ วจ. 1 )  (ส าเนา)   จ านวน  1  ชุดคืน  

/  แก้ไข.....(เซ็นชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง)................................ 
8. สมดุบัญชีหน้าแรกที่ได้แจ้งกับทางกองคลัง จ านวน  1  ฉบับ     

คืน  /  แก้ไข...(เซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง)...................................... 
8.  สมดุบัญชีหน้าแรกที่ได้แจ้งกับทางกองคลัง จ านวน  1  ฉบับ    คืน  /  

แก้ไข...(เซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง)...................................... 
9. ส าเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประชาชนของผู้ยืมเงิน...(เซ็นช่ือรับรอง

ส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ 
9. ส าเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประชาชนของผู้ยืมเงิน...(เซ็นช่ือรับรอง

ส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ 
9. ส าเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประชาชนของผู้ค้ าประกัน (กรณีใช้ผูค้้ า) ...

(เซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ 
9. ส าเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประชาชนของผู้ค้ าประกัน (กรณีใช้ผูค้้ า) ...

(เซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ 
9.  อื่นๆ…………………………………………………………………………… 
 

9.  อื่นๆ…………………………………………………………………………… 
 

10.  รวมเอกสารที่ส่งคืนจ านวน....................................ชุด 10.  รวมเอกสารที่ส่งคืนจ านวน....................................ชุด 
ลงช่ือ............................................... 

(นางญนันทพร   กลั่นเจริญ) 
ผู้ตรวจเอกสาร 

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

หัวหน้าโครงการ/นักวิจัย 
 

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

*  หมายเหตุ    โปรดส่งเอกสารฉบับนี้คืน 
พร้อมเอกสารการยมืเงินทดรองจา่ยที่ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา คนืให้กับ
นักวิจัย 
ทุกฉบับ เพื่อทางสถาบันวิจัยและพัฒนา จักได้ด าเนินการต่อไป*** 

หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ  02-3108696 * มิฉะนั้นจะไม่สามารถท าการยืมเงินทดรองจ่ายให้กับนักวิจัยได ้
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