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วิสัยทัศน์  
  คณะทัศนมาตรศาสตร์มุ่งเน้นเป็นศูนย์องค์ความรู้และบริการทางด้านทัศนมาตรศาสตร์ที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 ค่านิยมองคก์าร 
  ร่วมคิด ร่วมท า มีจิตบริการ เพื่อพัฒนาประเทศ ด้วยคุณธรรม ตามหลักวิชาการ 

ปรัชญา  
  ผลิตบัณฑิตทัศนมาตรศาสตรท์ี่มีความรู้คู่คุณธรรม ช านาญวิชาชีพ มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

ปณธิาน  
  พัฒนาคณะทัศนมาตรศาสตร์ให้เป็นแหล่งวิทยาการ เพื่อผลติบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม 
ช านาญวิชาชีพ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

พันธกิจ 
๑. ผลิตบัณฑิตทัศนมาตรศาสตรท์ี่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม

ในการประกอบวิชาชีพ 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ด้านการเรียนการสอน 

การวิจัย การบรกิารวิชาการแกส่ังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบรหิารจัดการ
ตามหลกัธรรมาภิบาล  
และการพัฒนาบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายด้านการวิจัย 
คณะทศันมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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แผนปฏิบตัิราชการคณะทศันมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ด้านการวิจัย 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4      
การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
และพัฒนา 

 
 

   

เป้าประสงค์      
4. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ได้รับการเผยแพร่และน าไปใช้
ประโยชน์ 

 
 

   

กลยุทธ์      
7. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและ

พัฒนา (สร้างนวัตกรรม) 
1. ร้อยละของจ านวนบทความ

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่แล้ว
เสร็จที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

80 1. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่แล้ว
เสร็จที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

1. จ านวนบทความงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

2. ร้อยละของจ านวนบทความงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่แล้วเสร็จที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

1 
 

80 

 2. ร้อยละของจ านวนงานวิจัยหรือ
สร้างสรรค์ที่แล้วเสร็จและน าไปใช้
ประโยชน์ 

80 2. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ 

1. จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ 

2. ร้อยละของจ านวนงานวิจัยหรือ
สร้างสรรค์ที่แล้วเสร็จและน าไปใช้
ประโยชน์ 

1 
 

80 

 3. ร้อยละของจ านวนบทความ
วิทยานิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทสาขาวิชา
สารสนเทศทางสุขภาพที่ได้ตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

80 3. จ านวนบทความวิทยานิพนธ์ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาวิชาสารสนเทศทางสุขภาพที่ได้
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

1. จ านวนบทความวิทยานิพนธ์ ระดับ
ปริญญาโทที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

2. ร้อยละของจ านวนบทความวิทยานิพนธ์
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

5 
 

80 
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1.  แหล่งทุนวิจัย  แบ่งออกเป็น 

 1.1  แหล่งทุนภายใน  ได้แก่ 
  1) ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย จากงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ คณะทัศนมาตรศาสตร์ 
  2) ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย จากงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
(เสนอผ่านสถาบันวิจัยและพฒันา) 

 1.2 แหล่งทุนภายนอก  ได้แก่ 
  1) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (www.nrct.net) 
  2) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (www.trf.or.th) 
  3) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (www.mua.go.th) 
  4) ส านักงบประมาณ (www.bb.go.th) 
  5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหง่ชาติ (www.once.go.th) 
  6) เครือข่ายกาญจนาภิเษก (www.kanchanapisek.or.th) 
  7) ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ (www.nstda.or.th) 
  8) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (www.hsri.or.th) 
  9) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (www.fda.moph.go.th) 
  10) กรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม (www.dip.go.th) 
  11) กองสง่เสรมิเทคโนโลยี ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(www.ttc.moste.go.th) 
  12) สถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (www.ipst.ac.th) 
  13) องค์กรเอกชนอื่นๆ 

2. ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย จากงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 2.1 ลักษณะทุน   เป็นทุนอุดหนุนการวิจัยส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 2.2 หัวข้อวิจัย    
  1) การวิจัยเพือ่พัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวิจัยสถาบัน เพื่อน าไปสู่การ
ปรับปรงุการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
  2) การวิจัยเพือ่การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ เพือ่น าไปสูก่ารจดสิทธิบัตร อนุสทิธิบัตร และ
ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 
  3) การวิจัยพื้นฐานเพื่อพฒันาองค์ความรู้ และการวิจัยเพื่อพฒันาภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  4) การวิจัยด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
  5) การวิจัยเพือ่สง่เสรมิอัตลกัษณ์ของมหาวิทยาลัย เช่น สุโขทัยศึกษา 

ระบบและกลไกบริหารการวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
คณะทศันมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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  6) การวิจัยด้านการปรบัปรุงพฒันาสายพันธ์ุพืชและสัตว์เศรษฐกิจ ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมของประเทศไทย เพื่อแข่งขันกับต่างประเทศ 
  7) การวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมอืง 
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทรพัยากร และสิ่งแวดล้อม 
  8) การวิจัยเพือ่แก้ไขปัญหาสงัคม และการพฒันาชุมชน 
  9) การวิจัยเพือ่เพิม่ศักยภาพของประเทศในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยกีับต่างประเทศ 
  10) การวิจัยเพือ่สร้างเครือข่ายชุมชนด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน และสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้าน
การวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม 
  11) การวิจัยเพือ่การอนรุักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในการใช้ประโยชน์ด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  12) การวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
  13) การวิจัยเพือ่สร้างนวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการ 
  14) การวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องกบักระบวนการทางความคิด
สุนทรียะ ภาษา และสื่อสารของชุมชน ในประเทศและต่างประเทศ 
  15) การวิจัยที่ใช้คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง และระบบการเช่ือมโยงเครือข่าย 

 2.3 ขั้นตอนปฏิบัติในการขอรับทุน  แสดงดังรูปที่ 1 

 2.4 ขั้นตอนการยืมเงินและเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย  แสดงดังรปูที่ 2 

  ในกรณีผู้วิจัยเบกิเงินอุดหนุนการวิจัยงวดเดียว เมื่องานวิจัยเสรจ็สมบรูณ์ มีเอกสารดงันี้ 
(เอกสารฉบับจรงิทั้งหมด) 
  (1) บันทึกขออนมุัติเบิกเงินวิจัย 
  (2) บันทึกอนมุัติโครงการวิจัย 
  (3) หนังสือสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย (วจ. 2) 
  (4) หนังสือยินยอมให้หกัเงินเดือน 
  (5) แบบรายงานแสดงค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย ให้ตรงกับจ านวนเงินที่ได้รบัอนุมัติ   
(วจ. 15) 
  (6) แบบส่งรายงานการวิจัย (วจ. 6) 
  (7) แบบค าร้องขอขยายเวลาการวิจัย (วจ. 8) (กรณีมกีารขยายเวลา) 
  (8) ส าเนาสมุดบญัชีธนาคารหน้าแรก (ที่ผู้วิจัยรบัเงินเดือน มร.) รับรองส าเนาถูกต้อง 
  (9) แบบเสนอโครงการวิจัยที่ไดร้ับอนมุัติ 1 ชุด (วจ. 1) 
  (10) รายงานการวิจัยฉบบัสมบรูณ์ 1 เล่ม 
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รูปท่ี 1  ข้ันตอนปฏิบัติในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย

รามค าแหง (ที่มา: โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพฒันามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ. 
เอกสารเผยแพร่ สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยรามค าแหง.  พ.ศ. 2553) 
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เอกสารประกอบการยืมเงินทดรองจ่ายและเบิกเงิน 
 

การยืมเงินทดรองจ่าย งวดที่ 1 หลักฐานในการยืมเงิน 
(ที่กองคลัง) 

การเบิกเงินยืม งวดที่ 1 หลักฐานในการเบิกเงินยืม  
(ย่ืนเรื่องที่สถาบันวิจัยและพัฒนา) เป็นฉบับจริงทั้งหมด 

1. บันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย งวดที่ 1 
2. ส าเนาบันทึกอนุมัติโครงการวิจัย รับรองส าเนาถูกต้อง 
3. ส าเนาหนังสือสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย (วจ. 2) 

รับรองส าเนาถูกต้อง 
4. ส าเนาหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน รับรองส าเนาถูกต้อง 
5. หนังสือสัญญาการยืมเงิน 2 ฉบับ 
6. หนังสือแบบขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย 2 ฉบับ 
7. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก (ที่ผู้วิจัยรับเงินเดือน 

มร.) รับรองส าเนาถูกต้อง 
8. แบบเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ 1 ชุด (วจ. 1) 

1. บันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย งวดที่ 1 
2. บันทึกอนุมัติโครงการวิจัย ฉบับจริง 
3. หนังสือสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย (วจ. 2) ฉบับจริง 
 
4. ส าเนาหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน ฉบับจริง 
5. หนังสือสัญญาการยืมเงินงวดที่ 1 ฉบับจริง 
6. แบบรายงานแสดงค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย ให้ตรงกับ

จ านวนเงินที่ยืม (วจ. 15) 
7. แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (วจ. 3) 
8. แบบเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ 1 ชุด (วจ. 1) 

การยืมเงินทดรองจ่าย งวดที่ 2 หลักฐานในการยืมเงิน 
(ที่กองคลัง) 

การเบิกเงินยืม งวดที่ 2 หลักฐานในการเบิกเงินยืม  
(ย่ืนเรื่องที่สถาบันวิจัยและพัฒนา)  

1. บันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย งวดที่ 2 
2. ส าเนาบันทึกอนุมัติโครงการวิจัย รับรองส าเนาถูกต้อง 
3. ส าเนาหนังสือสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย (วจ. 2) 

รับรองส าเนาถูกต้อง 
4. ส าเนาหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน รับรองส าเนาถูกต้อง 
5. หนังสือสัญญาการยืมเงิน 2 ฉบับ 
6. หนังสือแบบขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย 2 ฉบับ 
7. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก (ที่ผู้วิจัยรับเงินเดือน 

มร.) รับรองส าเนาถูกต้อง 
8. แบบเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ 1 ชุด (วจ. 1) 

1. บันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย งวดที่ 2 
2. ส าเนาบันทึกอนุมัติโครงการวิจัย รับรองส าเนาถูกต้อง 
3. ส าเนาหนังสือสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย (วจ. 2) 

รับรองส าเนาถูกต้อง 
4. ส าเนาหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน ฉบับจริง 
5. หนังสือสัญญาการยืมเงินงวดที่ 2 ฉบับจริง 
6. แบบรายงานแสดงค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย ให้ตรงกับ

จ านวนเงินที่ยืม (วจ. 15) 
7. แบบส่งรายงานการวิจัย (วจ. 6) ฉบับจริง 
8. แบบค าร้องขอขยายเวลาการวิจัย (วจ. 8) (กรณีมีการ

ขยายเวลา) ฉบับจริง 
9. แบบเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ 1 ชุด (วจ. 1) 
10. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 1 เล่ม 

 
รูปท่ี 2  ข้ันตอนการยืมเงินและเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย

รามค าแหง (ที่มา: โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพฒันามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ. 
เอกสารเผยแพร่ สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยรามค าแหง.  พ.ศ. 2553) 
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3.  ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย จากงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ คณะทัศนมาตรศาสตร์ 

3.1 ลักษณะทุน   เป็นทุนอุดหนุนการวิจัยส าหรับบุคลากรคณะทัศนมาตรศาสตร์ 

 3.2 หัวข้อวิจัย    
  1) การวิจัยเพือ่พัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวิจัยสถาบัน เพื่อน าไปสู่การ
ปรับปรงุการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการสร้างบัณฑิตด้านทัศนมาตรศาสตร์ ที่มีคุณภาพ 
  2) การวิจัยเพือ่การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ด้านทัศนมาตรศาสตร์ เพื่อน าไปสู่การจด
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสทิธ์ิของมหาวิทยาลัย 

3) การวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม และการ
พัฒนาชุมชน  

3.3 ขั้นตอนปฏิบัติในการขอรับทุน  แสดงดังรูปที่ 3 

3.4 ก าหนดเวลาในการยื่นขอรับทุน   การพิจารณาทุนจะแบ่งเป็น 4 ช่วงในรอบปี ดังต่อไปนี ้
 รอบที่ 1  ส่งแบบเสนอโครงการวิจัย  ภายในเดือน กันยายน 
 รอบที่ 2  ส่งแบบเสนอโครงการวิจัย  ภายในเดือน ธันวาคม 

รอบที่ 3  ส่งแบบเสนอโครงการวิจัย  ภายในเดือน มีนาคม 
รอบที่ 4  ส่งแบบเสนอโครงการวิจัย  ภายในเดือน มิถุนายน 

 3.5 เงื่อนไขในการขอรบัทุน 
  1) ผู้ขอรับทุน จะต้องสง่โครงการวิจัย และแบบเสนอโครงการวิจัย ตามแบบฟอรม์ที่ได้
ก าหนด 
  2) เมื่อคณะได้พิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัยที่สมควรได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยแล้ว จะ
ด าเนินการแจ้งผลการพจิารณาใหผู้้รบัทุนทราบ 
  3) การเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับรายละเอียดตามโครงการทีไ่ด้รับอนุมัติแล้ว ต้องได้รับอนมุัติ
จากคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัยของคณะ 
  4) ในกรณีที่ผู้ได้รบัทุนไมส่ามารถท าการวิจัยต่อไปได้ หรอืไม่อาจท าการวิจัยให้แล้วเสรจ็ และ
ประสงค์จะขอยุติการวิจัยตามโครงการนั้น ให้ผูร้ับทุนยื่นค าร้องต่อกรรมการวิจัยประจ าคณะ เพื่อปฏิบัติตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยต่อไป 
  5) คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย มีสิทธิจะระงับการให้ทุน ในกรณีทีผู่้ได้รบัทุนไม่
ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย หรือตามมติของคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย 

 3.6 การใช้เงินวิจัย  เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยรามค าแหง เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการ
ขอรับเงินอุดหนุนโครงการวิจัย พ.ศ. 2552 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

 3.7 กรรมสิทธิ์และการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
  1) อุปกรณ์การวิจัยประเภทครุภัณฑ์ ซึ่งจัดซื้อโดยใช้เงินทุนของคณะทัศนมาตรศาสตร์ เป็น
กรรมสทิธ์ิของคณะทัศนมาตรศาสตร ์
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  2) ผลการวิจัยและสิง่ซึ่งเป็นผลจากการวิจัย อันเกิดจากการใช้เงินทุนน้ี ถือเป็นทรัพยส์ินทาง
ปัญญาของมหาวิทยาลัยรามค าแหง ตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยบริหารจัดการสิทธิประโยชน์
จากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2549 
  3) การเผยแพรผ่ลการวิจัยที่ได้รับทุนนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของงานวิจัย 
 ในเอกสารหรือสิง่พิมพ์ใด หรือในการสาธิตต่อสาธารณชน จะต้องมีข้อความ “ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จาก
คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง” ปรากฏอยู ่

 3.8 กลไกการคัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์
ความรู้ท่ีคนท่ัวไปเข้าใจได้  มีดังน้ี 
  1) บุคลากรที่ท าวิจัยเสร็จสิ้น และไดร้ายงานผลการวิจัยต่อหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ที่
ได้รับทุนวิจัยเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งผลการวิจัยต่อคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย ทราบ เพือ่พิจารณา
แนวทางเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย เพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจได้ต่อไป  
  2) ผลการพจิารณาของคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย มีดังนี ้
   2.1) กรณีที่งานวิจัยมีความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์การเผยแพร่ และตาม
มาตรฐานทางวิชาการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย จะด าเนินการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ความรูจ้าก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพือ่ใหเ้ป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ ในรูปแบบต่างๆ อาทิ แผ่นพบัเพื่อการ
บริการทางวิชาการ การน าเสนอในงานประชุมวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรูผ้่านเวทีต่างๆ การน าเสนอองค์
ความรู้แก่หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
   2.2) กรณีที่งานวิจัยไมเ่หมาะสมต่อการวิเคราะห์ สงัเคราะห ์ความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ เพื่อใหเ้ป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย จะเกบ็เป็น
ฐานข้อมูลฝ่ายวิจัย เพื่อการวิจัยต่อยอดต่อไป 
  3) การประเมินผลความส าเรจ็ในการเผยแพร่องค์ความรู้ จะพิจารณาจากแบบส ารวจความ
พึงพอใจ หรือ หนงัสอืรบัรองการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 
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รูปท่ี 3  ข้ันตอนปฏิบัติในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของคณะ

ทัศนมาตรศาสตร ์
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4. แนวทางสนับสนุนบุคลากรในการท าวิจัย ของคณะทัศนมาตรศาสตร์ 

 4.1 พัฒนาศักยภาพการเป็นนักวิจัยของบุคลากร โดยการสง่บุคลากรเข้าร่วมการอบรม การสัมมนา 
ประชุมวิชาการ ด้านการวิจัย การจัดการความรู้ด้านการวิจยั และการจัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัตกิาร/ประชุม
วิชาการ เพื่อกระตุ้นการวิจัย 
 4.2 ส่งเสรมิการวิจัยร่วมกันคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง และมหาวิทยาลัยอินเดีย
น่า ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากร และนักวิจัย ตามความในข้อ 2 แห่ง บันทึกความร่วมมอืทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยรามค าแหง และมหาวิทยาลัยอินเดียนา่  
 4.3 สนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการวิจัย ห้องสมุด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4.4 สนับสนุนการลงพมิพ์ผลงานวิจัย ทั้งในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยรามค าแหง วารสารอื่นๆ ที่
ปรากฏในฐานข้อมลู TCI และวารสารที่มีช่ืออยู่ในประกาศของ สมศ. โดยการสง่เสรมิให้บุคลากรด าเนินการขอ
เงินสมนาคุณการวิจัย จากงบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยเงิน
สมนาคุณการวิจัยสมทบ พ.ศ. 2553 
 4.5 สนับสนุนให้บุคลากร ให้น าเสนอบทความวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ และระดบั
นานาชาติ ที่มีบทความฉบับสมบรูณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) โดยการส่งเสริมให้บุคลากรด าเนินการขอรบัทุนเสนอบทความหรือผลงานทางวิชาการ จาก
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการใหทุ้นเสนอบทความหรือ
ผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ แก่ข้าราชการ และพนกังานมหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2545 
 
  



13 
 

 
 

 
 
 ความเป็นมา 
 ปัจจุบันน้ีผลการวิจัยมีความส าคัญต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมเป็นอย่างยิง่ หากงานวิจัยที่
ปรากฏสูส่าธารณชน มีความเที่ยงตรง น าเสนอสิ่งที่เป็นความจรงิ สะท้อนใหเ้ห็นสภาพปัญหาทีเ่กิดข้ึนอย่าง
แท้จรงิ ก็จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ การที่จะให้ได้มาซึ่งงานวิจัยที่ดมีีคุณภาพ 
จ าเป็นต้องมสี่วนประกอบส าคัญหลายประการ นอกจากการด าเนินตามระเบียบวิธีการวิจัยอย่างมีคุณภาพแล้ว 
คุณธรรม หรอืจรรยาบรรณของนักวิจัย เป็นปจัจัยส าคัญยิง่อีกประการหนึ่ง คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ 
สาขาสังคมวิทยา ตระหนักถึงความส าคัญของจรรยาบรรณนกัวิจัยดังกล่าว จึงได้รเิริ่มด าเนินการยกร่าง
จรรยาบรรณนักวิจัย เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทัง้ประเทศ เพื่อให้นกัวิจัย นักวิชาการ ในสาขาวิชาการต่างๆ 
สามารถน าไปปฏิบัติได้ โดยผ่านกระบวนการขอรบัความคิดเห็นจากนักวิจัย ผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ 
และได้ปรบัปรุงให้เหมาะสมรัดกุมชัดเจน จนกระทัง่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสภาวิจัย
แห่งชาติ ประกาศให้เป็นหลักเกณฑ์ควรประพฤติของนกัวิจยัทั่วไป 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป โดยมีลักษณะเป็นข้อพงึสงัวรณ์ มากกว่าจะ
เป็นข้อบงัคับ อันจะน าไปสูก่ารเสริมสร้างจรรยาบรรณในหมูน่ักวิจัยต่อไป 

นิยาม 
 นักวิจัย หมายถึง   ผู้ที่ด าเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบประเด็นทีส่งสัย โดยมี
ระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรบัในแต่ละศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน์ และวิธีการที่ใช้ใน
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลู 
 จรรยาบรรณ  หมายถึง  หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาชีพประมวลข้ึนไว้เปน็หลัก เพื่อใหส้มาชิกในสาขาวิชาชีพนั้นๆ ยึดถือ
ปฏิบัติ เพื่อรักษาช่ือเสียงและสง่เสรมิเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน 
 จรรยาบรรณนักวิจัย  หมายถึง  หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพือ่ให้การ
ด าเนินงานวิจัยต้ังอยูบ่นพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของ
การศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย 
 

จรรยาบรรณนักวิจัย: แนวทางปฏิบัติ 
 
ข้อ 1  นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไมล่อกเลียนงานของผูอ้ื่น 
ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรอืแหล่งทีม่าของข้อมลูที่น ามาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุน
วิจัย และมีความเป็นธรรมเกี่ยวกบัประโยชน์ที่ได้จากการวิจยั 
 1.1 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น 

จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ 
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- นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแต่การเลือกเรื่องที่จะท า
วิจัย การเลือกผู้เข้าร่วมท าวิจัย การด าเนินการวิจัย ตลอดจนการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน ์

- นักวิจัยต้องให้เกียรติผูอ้ื่น โดยการอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมลู และความคิดเห็น
ที่น ามาใช้ในงานวิจัย 

 1.2 นักวิจัยต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย 
- นักวิจัยต้องเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา ในการเสนอ
โครงการวิจัย เพื่อขอรับทุน 

- นักวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยด้วยความซื่อสัตย์ โดยไม่ขอทุนซ้ าซ้อน 
 1.3 นักวิจัยต้องมีความเป็นธรรมเกี่ยวกบัผลประโยชน์ที่ไดจ้ากการวิจัย 
  - นักวิจัยต้องจัดสรรสัดส่วนของผลงานวิจัยแก่ผูร้่วมวิจัยอยา่งยุติธรรม 
  - นักวิจัยต้องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่น าผลงานของผู้อื่นมาอ้างว่าเป็นของตน 

ข้อ 2  นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัย ตามข้อตกลงท่ีท าไว้กับหน่วยงานท่ีสนับสนุนการ
วิจัย และต่อหน่วยงานท่ีตนสังกัด 

 นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจัยทีผู่เ้กีย่วข้องทุกฝ่ายยอมรบัร่วมกัน อุทิศเวลา
ท างานวิจัยให้ไดผ้ลดีทีสุ่ดและเป็นไปตามก าหนดเวลา มีความรับผิดชอบ ไมล่ะทิ้งงานระหว่างด าเนินการ 
 2.1 นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัย 

- นักวิจัยต้องศึกษาเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ของเจ้าของทุนอยา่งละเอียด รอบคอบ เพือ่ป้องกัน
ความขัดแย้งที่จะเกิดข้ึนในภายหลัง 

- นักวิจัยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ ตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน 
 2.2 นักวิจัยต้องอุทิศเวลาท างานวิจัย 

- นักวิจัยต้องทุ่มเทความรู้ ความสามารถและเวลาใหก้ับการท างานวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน ์

 2.3 นักวิจัยต้องมีความรบัผิดชอบในการท าวิจัย 
- นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบ ไมล่ะทิ้งงานโดยไม่มเีหตผุลอันควร และสง่งานตาม
ก าหนดเวลา ไม่ท าผิดสญัญาข้อตกลงจนก่อให้เกิดความเสียหาย 

- นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการจัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบรูณ์ เพื่อใหผ้ลอันเกิด
จากการวิจัยได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

ข้อ 3  นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาท่ีท าวิจัย 
 นักวิจัยต้องพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท าวิจัยอย่างเพยีงพอ และมีความรู้ความช านาญ หรือมี
ประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ท าวิจัย เพื่อน าไปสู่งานวิจยัที่มีคุณภาพ และเพื่อป้องกันปัญหาการวิเคราะห์ 
การตีความ หรือการสรปุทีผ่ิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย 
 3.1 นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ ความช านาญ หรอืประสบการณ์เกี่ยวกบัเรื่องที่ท าวิจัยอย่างเพียงพอ 
เพื่อน าไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ 
 3.2 นักวิจัยต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัย ในสาขาวิชาการนั้นๆ เพื่อป้องกันความ
เสียหายต่อวงการวิชาการ 
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ข้อ 4  นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งท่ีศึกษาวิจัย ไม่ว่าเป็นสิ่งท่ีมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 
 นักวิจัยต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการท าวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกบัคน 
สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตส านึกและปณิธานทีจ่ะอนรุักษ์ ศิลปวัฒนธรรม 
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 
 4.1 การใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่างทดลอง ต้องท าในกรณีทีไ่ม่มีทางเลือกอื่นเท่านั้น 
 4.2 นักวิจัยต้องด าเนินการวิจัย โดยมจีิตส านึกที่จะไมก่่อความเสียหายต่อคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม 
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 
 4.3 นักวิจัยต้องมีความรบัผิดชอบต่อผลทีจ่ะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาและสังคม 

ข้อ 5  นักวิจัยต้องเคารพศักด์ิศรี และสิทธิของมนุษย์ท่ีใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 
 นักวิจัยต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการ จนละเลยและขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของเพื่อน
มนุษย์ ต้องถือเป็นภาระหน้าทีท่ี่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่
หลอกลวงหรอืบบีบังคับ ต้องมลีะเมิดสทิธิส่วนบุคคล 
 แนวทางปฏิบัติ 
 5.1 นักวิจัยต้องมีความเคารพในสิทธิของมนุษย์ที่ใช้ในการทดลอง โดยต้องได้รับความยินยอมก่อนท า
การวิจัย 
 5.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ที่ใช้ในการทดลองด้วยเมตตา ไม่ค านึงถึงแต่ประโยชนท์าง
วิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจก่อใหเ้กิดความขัดแย้ง 
 5.3 นักวิจัยต้องดูแลปกป้องสทิธิประโยชน์ และรกัษาความลับของกลุม่ตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง 

ข้อ 6  นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการท าวิจัย 
 นักวิจัยต้องมอีิสระทางความคิด ต้องตระหนกัว่า อคติส่วนตนหรือความล าเอียงทางวิชาการ อาจ
ส่งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย 
 6.1 นักวิจัยต้องมีอสิระทางความคิด ไม่ท างานวิจัยด้วยความเกรงใจ 
 6.2 นักวิจัยต้องปฏิบัตงิานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการมาเป็นเกณฑ์ และไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง 
 6.3 นักวิจัยต้องเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย โดยหวังประโยชน์
ส่วนตน หรือต้องการสร้างความเสียหายแกผู่้อื่น 

ข้อ 7  นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบ 
 นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายข้อค้นพบจนเกิดความ
เป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ 
 7.1 นักวิจัยพึงมีความรบัผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 7.2 นักวิจัยพึงเผยแพรผ่ลงานวิจัย โดยค านึงถึงประโยชน์ทางวิชาการ และสงัคม ไม่เผยแพร่
ผลงานวิจัยเกิดความเป็นจรงิ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง 
 7.3 นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่ขยายผลข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบ
ยืนยันในทางวิชาการ 
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ข้อ 8  นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อ่ืน 
 นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พรอ้มทีจ่ะเปิดเผยข้อมลูและข้ันตอนการวิจัย ยอมรบัฟงัความคิดเห็นและเหตุผล
ทางวิชาการของผู้อื่น และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง 
 8.1 นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจในงานวิจัยกบั
เพื่อนร่วมงานและนกัวิชาการอื่นๆ 
 8.2 นักวิจัยพึงยอมรับฟงั แก้ไขการท าวิจัย และการเสนอผลงานวิจัยตามข้อแนะน าที่ดี เพือ่สร้าง
ความรู้ที่ถูกต้อง และสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ 

ข้อ 9  นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 
 นักวิจัยมีจิตส านึกทีจ่ะอทุิศก าลงัสตปิัญญาในการท าวิจัย เพือ่ความก้าวหน้าทางวิชาการ เพือ่ความ
เจริญและประโยชน์สุขของสงัคมและมวลมนุษยชาติ 
 9.1 นักวิจัยพึงไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจัยด้วยความรอบคอบ และท าการวิจัยด้วยจิตส านึกที่จะอุทิศ
ก าลังปัญญาของตน เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพือ่ความเจริญของสถาบันและประโยชน์สุขต่อสงัคม 
 9.2 นักวิจัยพึงรบัผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพื่อความเจริญของสงัคม ไม่ท าการวิจัยที่
ขัดกับกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 9.3 นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ย่ิงข้ึน และอุทิศเวลา น้ าใจ กระท าการส่งเสริม 
พัฒนาความรู้ จิตใจ พฤติกรรม ของนักวิจัยรุ่นใหม่ ใหม้ีส่วนสร้างสรรค์ความรู้แกส่ังคมสบืไป 
 
 
ที่มา:  จรรยาบรรณนักวิจัย และแนวทางปฏิบัติ.  เอกสารเผยแพร่ สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัย

รามค าแหง.  พ.ศ. 2553 
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หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตีพิมพ์บทความ 
 1. ผลงานวิชาการที่สง่มาเพื่อตีพิมพ์ตอ้งไมเ่คยผ่านการเผยแพร่ที่ใดมากอ่น 
 2. ผลงานทางวิชาการทีส่่งมาเพื่อตพีิมพ์ต้องไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น 
 3. ผลงานทางวิชาการทีส่่งมาเพื่อตพีิมพ์ต้องเป็นบทความทีม่ีคุณค่าทางวิชาการ คือ เกิดข้ึนจาก
ผู้เขียนได้ท าการทดลอง สร้างสรรค์ สังเคราะห์ หรอืมสี่วนเกี่ยวข้องกับงานโดยตรง หรือเป็นบทความทีเ่สนอถึง
ความคิดหรือหลักการใหม่ที่เป็นไปได้ และมทีฤษฎีประกอบหรือสนับสนุนอย่างเพียงพอ มีประโยชน์ต่อ
การศึกษาและการวิจัย 
 4. ผลงานทางวิชาการทีส่่งมาเพื่อตพีิมพ์ ต้องไม่ไดล้อกเลียนหรือตัดทอนมาจากผลงานวิจัยของผู้อื่น 
หรือจากบทความอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต หรอืปราศจากการอ้างองิที่ถูกต้อง 
 5. ผู้เขียนต้องจัดเตรียมต้นฉบบัตามรปูแบบ ตามข้อก าหนดในการสง่ต้นฉบับอย่างเคร่งครัด 
 6. ผู้เขียนได้แก้ไขความถูกต้องของบทความที่สง่มาตีพิมพ์ตามข้อเสนอแนะของคณะผูท้รงคุณวุฒิ 
(Peer review) แล้ว 
 7. บทความจะต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากกองบรรณาธิการแล้วเท่านั้น 

รูปแบบการเตรียมต้นฉบับ 
 1. ให้พิมพ์โดยใช้กระดาษ A4 พิมพ์หน้าเดียว 
 2. จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word for Windows 
 3. ใช้ตัวอักษรแบบ Browallia UPC/New 
 4. ระยะห่างระหว่างบรรทัด ใช้ Double space โดยมีความยาวไม่เกิน 30 หน้า (รวมเอกสารอ้างองิ) 
 5. การตั้งค่าหน้ากระดาษ 
  - ระยะขอบบน (Top margin) 1 นิ้ว หรือ 2.54 เซนติเมตร 
  - ระยะขอบล่าง (Bottom margin) 1 นิ้ว หรือ 2.54 เซนติเมตร 
  - ระยะขอบซ้าย (Left margin)  1 นิ้ว หรือ 2.54 เซนติเมตร 
  - ระยะขอบขวา (Right margin) 1 นิ้ว หรือ 2.54 เซนติเมตร 

รายละเอียดการจัดเตรียมต้นฉบับ 
 ชื่อเรื่อง  ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดให้อยูก่ึ่งกลางหน้ากระดาษ ช่ือภาษาอังกฤษ ข้ึนต้น
ค าให้พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ และให้ใช้ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา 
 ชื่อผู้เขียน  ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 12 ตัวปกติ และให้จัดชิดซา้ยของหน้ากระดาษ โดยให้ก ากบั
หมายเลขยกก าลังไว้ต่อท้ายด้วย ส าหรับช่ือของหน่วยงานให้พิมพ์ไว้ในส่วนของเชิงอรรถ (หน้าที่ 1) โดยพิมพ์
ช่ือหน่วยงานต้นสังกัดให้ตรงกบัตัวเลขยกก าลงัที่ก ากบัไว้ในหน้าเดียวกัน 

คู่มือการจัดเตรียมต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรามค าแหง 
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 บทคัดย่อ และ ABSTRACT  ใช้ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา และให้จัดกึง่กลางหน้ากระดาษ ส าหรบั
เนื้อความให้ใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวปกติ จัดพิมพ์เปน็ 1 คอลัมน์ โดยเนือ้หาต้องครอบคลุมถงึบทน า 
วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรปุและวิจารณ์ผล เป็นล าดับ 
 ค าส าคัญ (Keywords)  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรเลือกค าส าคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ 
ประมาณ 3-5 ค า โดยพิมพ์ต่อจากส่วนเนื้อหาของบทคัดย่อ และ Abstract ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวปกติ 
และใหจ้ัดชิดซ้ายของหน้ากระดาษ 
 เน้ือหา  ให้จัดพิมพเ์ป็น 1 คอลัมน์ หัวข้อใหญ่ ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา หัวข้อย่อย ใช้ตัวอักษร
ขนาด 14 ตัวหนา จัดชิดซ้ายคอลัมน์ เนื้อความ ใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวปกติ โดยให้บรรทัดแรกของทกุย่อ
หน้าเยื้อง 0.5 นิ้ว ของบรรทัดถัดไป โดยเรียงหัวข้อตามล าดับดังนี้ บทน า วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุป
และวิจารณ์ผล กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิง 
 รูปภาพ  จัดให้ชิดซ้ายของคอลัมน์ ความละเอียดของรูปภาพไม่น้อยกว่า 600x600 dpi ค าบรรยาย
รูปภาพให้พมิพ์ไว้ใต้รูปภาพ ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 12 ตัวปกติ โดยให้แนบไฟลร์ูปภาพทีป่ระกอบในเนื้อเรื่องมา
ต่างหาก จากไฟล์เอกสารปกต ิ
 ตาราง  จัดให้ชิดซ้ายของคอลัมน์ รูปแบบของตารางให้ใช้แบบ Table classic I ค าบรรยายตารางให้
จัดพิมพ์ไว้ด้านบนของหัวข้อตาราง และใช้ตัวอักษรขนาด 12 ตัวปกติ 

หมายเหต ุ  ต้นฉบับบทความที่น าส่งจะต้องถูกต้องตามหลกัเกณฑ์การเขียนที่ก าหนดเท่านั้น จึงจะได้รบัการ
พิจารณาด าเนินการประเมินบทความก่อนตีพมิพ์ 

การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง 
- การอ้างอิงในเน้ือเรื่อง 
 ให้วงเล็บช่ือผู้แต่ง (ภาษาไทย) ช่ือสกุลผู้แต่ง (ภาษาต่างประเทศ) และปีที่พมิพ์ของเอกสารที่อ้างถึง 
ต่อท้ายข้อความที่ต้องการอ้าง ตัวอย่าง 
 ...........................(มณี และคณะ, 2550) หรอื..........................(Archawaranon et al., 2003)  
 Archawaranon et al. (2003)…………………….หรือ มณี และคณะ (2550)............................ 

- การอ้างอิงท้ายเรื่อง 
  1. วารสาร 
 ก. ภาษาไทย 

ช่ือผู้เขียน (ใหเ้ขียนช่ือเต็ม ตามด้วยช่ือสกลุ). ปทีี่พิมพ.์ ช่ือบทความ. ช่ือวารสาร (ใช้ช่ือเตม็). 
ปีที่ (ฉบบัที่): หน้าที่ปรากฏบทความ. เช่น 

พุทธชาด โปธิบาล และ ธนานันท์ ตรงดี. 2541. สถานะของภาษาตากใบในภาษาถ่ิน. 
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร.์ 4(2)ซ 167-187. 

 ข. ภาษาอังกฤษ 
  ใช้เช่นเดียวกับภาษาไทย แต่ช่ือผู้เขียนใช้ช่ือสกุลข้ึนก่อน, ตามด้วยตัวอักษรย่อของช่ือต้น. 
และวารสารใช้ช่ือตัวย่อตามเกณฑท์ี่ใช้กัน เช่น 

Archawaranon, M. 2003.  The impact of human interference on Hill Mynahs 
Gracula religiosa breeding in Thailand.  Bird Conserv. Intl. 13(2): 139-
149 
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  2. หนังสือ 
 ช่ือผู้แต่ง. ปีทีพ่ิมพ์. ช่ือหนงัสือ. ครั้งทีพ่ิมพ์. สถานที่พิมพ.์ ผูจ้ัดพิมพ์. เช่น 

มณี อัชวรานนท์. 2549. นกขุนทอง: งานวิจัยเพื่อการอนรุักษ์ในเขตร้อน. กรงุเทพฯ. อมรินทรพ์ริ้นต้ิง
แอนด์พับลิชช่ิง. 

Sharp, W.F. 1985. Investment. 3rd ed.  New Jersey. Prentice-Hall. 

  3. บทความ/เรื่อง/ตอน ในหนังสือรวมเรื่อง หรือรายงานประจ าปี 
ช่ือผู้แต่ง. ปีทีพ่ิมพ์. ช่ือบทความ. ใน ช่ือบรรณาธิการ. ช่ือเรือ่ง. (ฉบบัพิมพ์ ถ้ามี), หน้าที่ปรากฏ

บทความ. ผูจ้ัดพิมพ์. สถานที่พิมพ.์ เช่น 
เสรี ลีลาลัย. 2542. เศรษฐกจิชาตินิยมในประเทศก าลังพัฒนาและสถานการณ์ในประเทศไทย. ใน 

ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ (บรรณาธิการ). 1999 จุดเปลี่ยนแหง่ยุคสมัยใหม่ (หน้า 90-141). ศูนย์
ศึกษาเศรษฐศาสตรก์ารเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ. 

  4. การอ้างอิงจากวารสารออนไลน์ 
ช่ือผู้แต่ง. ปีทีพ่ิมพ์. ช่ือบทความ. ช่ือวารสาร. ปทีี่และฉบับทีพ่ิมพ:์ หน้าที่ปรากฏบทความ. ที่มา: 

สถานที่มาของสารสนเทศ. เช่น 
Overby, J.M. 1996.  Ozone brings better water.  Water Technology [Online]. 19, no. 5: 

62-64.  Abstract from Dialog File: Water Resources Abstract (117) Item: 
00798344 

  5. วิทยานิพนธ์ 
 ช่ือผู้แต่ง. ปีทีพ่ิมพ์. ช่ือวิทยานิพนธ์. สถานที่พมิพ์. ช่ือสถาบนัการศึกษา เช่น 

พรชัย วงศ์วาสนา. 2543. การศึกษาชีววิทยาประชากรของนกขุนทองในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. กรงุเทพฯ. บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

การส่งต้นฉบับ 
 ส่งต้นฉบบั จ านวน 4 ชุด พร้อมแผ่นซีดีจ านวน 1 แผ่น ไปยัง กองบรรณาธิการวารสารวิจัย
รามค าแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารสุโขทัย ช้ัน 12  มหาวิทยาลัยรามค าแหง ถนนรามค าแหง แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพฯ 10240  โทรศัพท์ 0-2310-8696, โทรสาร 0-2310-8119  E-mail: 
ruresearch@ru.ac.th 
 
 
ที่มา:  คู่มือการจัดเตรียมต้นฉบบับทความวิจัยเพื่อตีพมิพ์ในวารสารวิจัยรามค าแหง.  เอกสารเผยแพร่ 
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แบบ วจ. 1 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
แบบเสนอโครงการวิจัย 

1. ช่ือหัวข้อวิจัย (ภาษาไทย).................................................................................................... ............................ 
   (ภาษาอังกฤษ)....................................................................................... ........................................................... 
2. ช่ือผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย 
 1) หัวหน้าโครงการ............................................................................................................ .................... 
 2) ผู้ร่วมวิจัยในโครงการ........................................................................................................................  
3. ประเภทของการขอรบัเงินอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 1) การวิจัยมหาวิทยาลัย ในวงเงิน...............................บาท (.................................................) 
 2) การวิจัยคณะ/ส านัก/สถาบัน ในวงเงิน.......................บาท (..............................................) 
4. วัตถุประสงค์การวิจัย
...................................................................... ........................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................... ................... 
6. ระยะเวลาการวิจัย........................................................................................... 
7. หน่วยงานที่หัวหน้าโครงการสังกัด (คณะ/ส านัก/สถาบัน)........................................................................ .. 
8. วัน เดือน ปี ที่เสนอขออนุมัตโิครงการ...................................................................................... .... 
9. ช่ือที่ปรึกษาโครงการวิจัย................................................................................................. .............. 
 
 
  

แบบฟอร์มท่ีใช้ในการวิจัย 
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แบบ วจ. 1.1 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
แบบเสนอโครงการวิจัย 

1. บทน า (INTRODUCTION) 
 1.1 ความเป็นมาและสภาพปัญหา (Problem statement) 
 1.2 วัตถุประสงค์ (Objectives) 
 1.3 สมมติฐานการวิจัย (Hypotheses) 
 1.4 ขอบเขตการวิจัย (Scope of research) 
 1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ (Definition of technical terms) 
 1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบัจากการวิจัย (Outputs and benefit) 
2. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง (LITERATURE REVIEW) 
 2.1 แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องในการท าวิจยั 
 2.2 กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
3. วิธีด าเนินการวิจัย (METHODOLOGY) 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย/วิธีตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 3.3 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.5 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
4. แผนการด าเนินงานวิจัย (จัดท าเป็นตารางแผนงานรายเดือน) 
5. งบประมาณ 
 5.1 หมวดค่าตอบแทน 
 5.2 หมวดค่าจ้าง 
 5.3 หมวดค่าใช้สอย 
 5.4 หมวดค่าวัสดุ 
6. บรรณานุกรม (อ้างตามคู่มือการท าดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

รามค าแหง) 
7. ประวัตินักวิจัย (ช่ือ-สกลุ/ระดบัการศึกษา/ต าแหน่ง/หนว่ยงานที่สังกัด/เบอร์โทรศัพท์/ผลงานวิชาการ) 
8. ประวัติท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 
9. หนังสือรับรองการเป็นท่ีปรึกษาโครงการของท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 
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แบบ วจ. 3 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 

1. ช่ือโครงการวิจัย  (ภาษาไทย)....................................................................................................................  
       (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................................. 
2. ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัย ประเภท 
   มหาวิทยาลัย ประจ าปงีบประมาณ................................... 
   คณะ       ส านัก      สถาบัน  ประจ าปีงบประมาณ............................. 
3. ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยรามค าแหง เมื่อวันที่................เดือน...................................พ.ศ................ ........ 
4. รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ครั้งที่...............ระหว่าง (เดือน/ป)ี........................................ถึง (เดอืน/

ปี).............................................. 
5. รายละเอียดเกี่ยวกบัผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
 5.1 ผลงานวิจัยที่ได้ด าเนินการแล้ว โดยแสดงตารางเปรียบเทียบกบัแผนการด าเนินงานวิจัยที่ได้เสนอไว้ 

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

............................................................................................... ................................................................ 
5.2 งานตามโครงการทีจ่ะด าเนินการต่อไป 

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

............................................................................................................................. .................................. 
5.3 งบประมาณที่ได้จ่ายไปแล้วนับตั้งแต่วันเริ่มต้นโครงการ เป็นเงิน..............................บาท 

6. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการวิจัย (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. ...................................
...............................................................................................................................................................  

7. คาดว่ารายงานการวิจัยจะแล้วเสรจ็ภายใน  วันที่.............เดือน......................................พ.ศ................ 
 
     ลงช่ือ .............................................................. 

       (..............................................................) 
  ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย 
  วันที่............เดือน......................พ.ศ. ................ 
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แบบ วจ. 4 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
แบบการจัดพิมพ์รายงานการวิจัย 

1. ส่วนประกอบของเอกสารรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 รายงานการวิจัยฉบบัสมบรูณ์ จะมสี่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ส่วน คือ ส่วนประกอบตอนต้น ส่วน
เนื้อความ และส่วนอ้างอิง 

   1.1 ส่วนประกอบตอนต้น 
 ส่วนประกอบตอนต้น หมายถึง ข้อความที่ปรากฏบนปกนอกไปจนถึงหน้าแรกของส่วนเนื้อความ 
ได้แก่รายละเอียดเกี่ยวกบัผูจ้ัดท าและทีม่าของรายงานนั้น ตลอดจนระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัสารบญัประเภท
ต่างๆ อีกด้วย ส่วนประกอบตอนต้นน้ี ได้แก่ 
 1.1.1 ปกนอก  ข้อความที่จะต้องปรากฏ ได้แก่ ช่ือเรื่อง หรอืช่ืองานวิจัย ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ช่ือ นามสกุล ผู้วิจัยและผูร้่วมวิจัย คณะ/ส านัก มหาวิทยาลัยรามค าแหง ระบปุีงบประมาณ อนึ่ง 
ถ้าเป็นสิง่พิมพท์ี่มีการพิมพ์เผยแพร่ ใหร้ะบุเลขสากลประจ าหนังสือ โดยวางไว้กลางหน้า จัดระยะใหส้วยงาม 
         ปกใน  คือ หน้าที่ระบรุายละเอียดของการจัดท าและการน าเสนอรายงาน ตลอดจน
รายละเอียดทางการพิมพ์อื่นๆ นับว่าเป็นหน้าทีส่ าคัญยิ่งในการบันทึกรายการทางบรรณานุกรม และเป็น
แหล่งที่มาของข้อมูลส าหรับการเขียนรายการอ้างองิและบรรณานุกรม ส าหรับผู้ทีจ่ะน ารายงานนั้นไปใช้ค้นคว้า 
ส่วนหน้าปกในจะต้องมีข้อความเหมือนปกนอก 
 1.1.2 บทคัดย่อ  ผู้เสนอรายงานควรจัดท าบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในบทคัดย่อระบุ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการวิจัย และผลการวิจัยโดยสังเขป โดยเขียนบทคัดย่ออย่างกระชับและชัดเจน 
โดยไม่ต้องมีการระบหุรืออ้างอิงเอกสารใดๆ บทคัดย่อนี้ไม่ควรมีความยาวเกิน 1 หน้า 
 1.1.3 ค าน า หรือกิตติกรรมประกาศ คือ ข้อความที่กล่าวขอบคุณที่มสี่วนช่วยเหลือหรอืให้การ
สนับสนุนในการเสนอรายงานนั้น เขียนไว้ถัดจากบทคัดย่อและมีความยาวไม่เกิน 1 หน้า 
 1.1.4 หน้าสารบัญ  ถ้ามีสารบัญหลายประเภท ให้เรียงล าดับดังนี ้
  - สารบัญ 
  - สารบัญตาราง 
  - สารบัญภาพ 
  - สารบัญแผนภูม ิ
  - สารบัญภาคผนวก 
  ข้อความที่ใช้เป็นช่ือบท ช่ือตาราง ช่ือภาพ หรือช่ือแผนภูมิทีป่รากฏในหน้าสารบัญกบัที่
ปรากฏในเนื้อเรือ่งจะต้องเป็นช่ือเดียวกัน มีข้อความตรงกันและใช้ตัวสะกดเหมือนกัน 

   1.2 ส่วนเน้ือความ 
 เนื้อความของรายงานควรแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ บทน า สว่นเนื้อเรือ่ง และภาคผนวก 
 บทน า  กล่าวถึงความเป็นมาและความส าคัญของเนื้อเรื่องหรือปญัหาที่น ามาวิจัยและค้นคว้า 
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย วิธีการวิจัยโดยสังเขป และประโยชน์ที่ได้รบัจากการวิจัย 
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 ส่วนเน้ือเรื่อง  ได้แก่ ใจความหรือสาระที่ผู้วิจัยหรือผูเ้ขียนตอ้งการน าเสนอ ซึ่งควรเริ่มต้นด้วยการ
กล่าวถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีการศึกษาวิจัยโดยละเอียด แล้วเข้าสูเ่นื้อหาของผลการวิจัย บทสุดท้ายควรเป็น
บทสรุป และ/หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัการวิจัย 
 ภาคผนวก  คือ การน าข้อความหรือตารางในส่วนทีเ่ป็นรายละเอียดมาไว้ 

   1.3 ส่วนอ้างอิง 
 ได้แก่ บรรณานุกรมของเอกสารหรอืที่มาของแหล่งข้อมลูที่ใช้ประกอบการวิจัย 

2. การพิมพ์รายงาน 
   2.1 กระดาษท่ีใช้พิมพ์และตัวพิมพ์ 
 ให้ใช้กระดาษ A4 ใช้พิมพ์หน้าเดียว ส่วนในการพิมพ์ให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวพิมพ์ต้องคมชัดและ
อ่านง่ายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สีของตัวอักษรที่พิมพ์ต้องเป็นสีด าเท่านั้น 
 การวางหน้า 
 การเว้นที่ว่างริมขอบกระดาษ 

การข้ึนบทใหม่ ถ้าเป็นการข้ึนบทใหม่ให้เว้นเนื้อหาที่ด้านบนของขอบกระดาษ 2 นิ้ว เว้นที่ขอบซ้ายมือ 
1 ½ นิ้ว ขอบขวามือและขอบล่าง 1 นิ้ว การพิมพ์ช่ือบทใหพ้ิมพ์กลางหน้ากระดาษ โดยบรรทัดแรกพิมพบ์ทที่  
แล้วเว้นลงมาจงึพิมพ์ช่ือบทโดยก าหนดข้อความของช่ือบทให้อยู่กลางหน้ากระดาษ ถ้าไม่สามารถพิมพ์ช่ือลง
บรรทัดเดียว 

การพิมพ์ข้อความในหน้าถัดไป ให้ก าหนดกรอบหน้า โดยเว้นที่ว่างจากขอบบน 1 ½ นิ้ว เว้นที่ว่างจาก
ขอบซ้าย 1 ½ นิ้ว เว้นที่ว่างจากขอบขวามือและขอบล่าง 1 นิ้ว 

   2.2 การจัดล าดับเลขหน้าและล าดับหัวข้อในบท 
 การจัดล าดับเลขหน้า  ไม่ต้องก าหนดเลขหน้าส าหรับปกใน และส่วนแรกที่ไม่ใช่เนื้อความ ได้แก่ 
บทคัดย่อ ค าน าหรือกิตติกรรมประกาศ สารบัญ ให้ใช้อักษรภาษาไทย (ก, ข, ค) ก ากับหน้า ส่วนหน้าเนื้อหาซึง่
เริ่มจากบทน าให้ใช้เลขอารบิคก ากบั การพิมพ์เลขหน้าใหพ้มิพ์ไว้กลางหน้ากระดาษตอนบน โดยเว้นจาก
ขอบกระดาษด้านบนสุด 1 นิ้ว ส าหรบัหน้าแรกของปก ภาคผนวก และส่วนอ้างอิงไม่ต้องลงเลขหน้าก ากับ แต่
ให้นับเลขรวมไปด้วย 
 การจัดล าดับหัวข้อในบท  เมื่อผู้วิจัยได้ก าหนดเนื้อหาสาระแบ่งบทและตอนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว เมือ่
จะเรียบเรียงให้แบง่เนื้อหาภายในบทออกเป็นหัวข้อต่างๆ ดังตัวอย่าง 
 1. ใช้ตัวอักษรสลับกับตัวเลขในการก ากับช่ือหัวข้อ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยที่สง่ผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัต ิ
ก. ปัจจัยด้านนโยบาย 
 1. ความสอดคล้องของนโยบายต่อสภาพปญัหา 
 2. ความชัดเจนของนโยบาย 
  ก. การล าดับวัตถุประสงค์ 
  ข. การจัดสรรทรพัยากร 
  ค. การมอบหมายงาน 
  ง. เกณฑ์การตัดสินใจ 
ข. ปัจจัยด้านองค์กร 
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 2. ใช้ตัวเลขก ากับหัวข้อย่อยในบทอย่างเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การพิมพ์หน้าสารบัญ 
 การพิมพห์น้าแรกของสารบัญ ให้ใช้หลักเกณฑ์ของการข้ึนบทใหม่ 
 การพิมพ์ตาราง ภาพ แผนท่ี แผนภูมิ และกราฟ 
 ขนาดของตาราง ภาพ แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ จะตอ้งสามารถบรรจุลงได้ภายในกรอบการก าหนด
ของการวางหน้า หากตารางมีขนาดยาวหรอืใหญก่ว่ากรอบหน้าให้ถ่ายย่อลง โดยคุณภาพของตารางหรือ
รูปภาพที่ถ่ายจะต้องชัดเจนและอ่านง่าย หากตารางมีความยาวเกินที่จะพิมพล์งหน้าเดียวให้ข้ึนหน้าใหม่ได้ 
 ทุกตารางควรมีช่ือก าหนด ช่ือตารางในสารบัญตารางและช่ือตารางในรายงานจะตอ้งตรงกันทัง้ถ้อยค า
และตัวสะกด ในกรณีที่มีการแบง่เนื้อหาภายในบทออกเป็นหัวข้อย่อยและมหีมายเลขก ากับหัวข้อ อาจก าหนด
หมายเลขประจ าตารางให้ตรงกับหัวข้อก็ได้ รูปแบบของตารางควรเป็นรูปแบบเดียวกันทุกตารางในทุกบท 
 การพิมพ์ส่วนอ้างอิง 
 ใช้ตามรูปแบบการอ้างอิงในคู่มอืการท าดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 
 
 
  

ปัจจัยที่สง่ผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัต ิ
1. ปัจจัยด้านนโยบาย 
 1.1 ความสอดคล้องของนโยบายต่อสภาพปญัหา 
 1.2 ความชัดเจนของนโยบาย 
  1.2.1 การล าดับวัตถุประสงค์ 
  1.2.2 การจัดสรรทรพัยากร 
  1.2.3 การมอบหมายงาน 
  1.2.4 เกณฑ์การตัดสินใจ 
2. ปัจจัยด้านองค์กร 
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แบบ วจ. 6 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
แบบส่งรายงานการวิจัย 

1. ช่ือผู้วิจัย/หัวหน้าโครงการวิจัย............................................................................................. ..................... 
2. ช่ือผลงานวิจัย    (ภาษาไทย)....................................................................................................................  
       (ภาษาอังกฤษ)........................................................................................... ................... 
3. ประเภทงานวิจัย 
   มหาวิทยาลัย   คณะ        ส านัก       สถาบัน   
4. การอนุมัติโครงการ  วันที่................เดือน...................................พ.ศ........................  
   จ านวนเงิน.........................บาท (..............................................................................) 
5. โครงการวิจัยแล้วเสรจ็  วันที่..............เดอืน...................................พ.ศ.......................... 
   รวมระยะเวลาท าการวิจัย..................เดือน 
6. เอกสารที่ต้องสง่มหาวิทยาลัย 3 รายการ 

 รายงานการวิจัย จ านวน 3 เล่ม 
 ส าเนาหนังสืออนุมัติให้เงินอุดหนุนการวิจัย 1 ฉบับ 
 แบบเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับอนมุัติเงินอุดหนุน 3 ชุด 
 

 
ลงช่ือ .............................................................. 

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

________________________________________________________________________________ 
 
ส าหรับเจ้าหน้าที ่
 ได้รับเอกสาร 3 รายการ ไว้ครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่...........เดอืน..............................พ.ศ..................... 
 
 

ลงช่ือ .............................................................. 
                  (..............................................................) 
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แบบ วจ. 8 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
แบบค าร้องขอขยายเวลาการวิจัย 

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

เรื่อง ขอขยายเวลาการวิจัย 
เรียน 
 ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)....................................................นามสกลุ......................................... 
ต าแหน่ง.........................................ระดับ......................................สงักัด คณะ/ส านัก.................. ........................ 
โทรศัพท.์.............................................เป็นผู้ไดร้ับทุนอุดหนนุการวิจัยจากมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประเภท 
 มหาวิทยาลัย    คณะ     ส านัก     สถาบัน ประจ าปี..................จ านวนเงิน..................บาท 
(..................................................................) ให้ท าการวิจัยเรือ่ง 
(ภาษาไทย).................................................................................................................... ........................................ 
(ภาษาอังกฤษ)...................................................................................................................................................... 
ตามบันทึกอนุมัติที่...........................ลงวันที่................เดือน.........................................พ.ศ. .... ....................... 
และสิ้นสุดตามแบบเสนอโครงการวิจัยวันที่..................เดือน...........................................พ.ศ. ................ ......... 
มีความประสงค์ขอขยายเวลาการวิจัย ครั้งที่................ถงึวันที่......................เดือน........................พ.ศ.. .............. 
รวม..............เดือน เนื่องจาก (ระบุสาเหตุที่ไมส่ามารถท าการวิจัยให้แล้วเสร็จตามโครงการ) 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา พร้อมนี้ได้แนบส าเนาสัญญารบัทุนอุดหนนุการวิจัยมาเพือ่ประกอบการ
พิจารณาด้วย 
 
 

ลงช่ือ .............................................................. 
                  (..............................................................) 
           ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย 
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แบบ วจ. 9 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
แบบประเมินรายงานการวิจัยเพ่ือพิมพ์เผยแพร่ 

หัวข้อที่จะประเมิน รายละเอียดที่ควรแก้ไข 
ตอนท่ี 1 ความน า 
1.1 ความส าคัญของปัญหา 
1.2 วัตถุประสงค์ 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
1.14 อื่นๆ.............................. 

 

ตอนท่ี 2 วิธีการเขียน 
2.1 การใช้ภาษา 
2.2 การอ้างอิง 
2.3 บรรณานุกรม 
2.4 อื่นๆ.............................. 

 

ตอนท่ี 3 ระเบียบวิธีวิจัย 
3.1 การเลอืกตัวอย่าง/ประชากร/สถานที่ 
3.2 เทคนิคที่ใช้ในการวิจัย (วิธีเก็บข้อมุล/เครื่องมือ/

อุปกรณ์) 
3.3 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ตอนที่ 4 ผลการวิจัย 
4.1 ความถูกต้องของการสรปุผลวิจัย 
4.2 ประโยชน์ในด้านวิชาการ 
4.3 สิ่งใหมท่ี่ค้นพบ 
4.4 การน าผลการวิจัยไปอ้างองิ และ/หรือเผยแพร่ 
4.5 อื่นๆ................................ 

 

 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน 

สรุปผลการประเมิน 
 เห็นสมควรให้มหาวิทยาลัยพิมพ์เผยแพร่    เห็นสมควรให้แก้ไขก่อนจัดพมิพ ์      อื่นๆ.................... 
ข้อเสนอแนะ................................................................................................................... ..................................... 
 
 

ลงช่ือ .............................................................. 
                  (..............................................................) 
           กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ
             วันที่.........เดือน........................พ.ศ................... 
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แบบ วจ. 11 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
แบบค าร้องขอยุติการวิจัย 

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

เรื่อง ขอยุติการวิจัย 
เรียน 
 ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)....................................................นามสกลุ......................................... 
ต าแหน่ง.........................................ระดับ......................................สงักัด คณะ/ส านัก.................. ........................ 
โทรศัพท.์.............................................เป็นผู้ไดร้ับทุนอุดหนนุการวิจัยจากมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประเภท 
 มหาวิทยาลัย    คณะ     ส านัก     สถาบัน ประจ าปี..................จ านวนเงิน..................บาท 
(..................................................................) ให้ท าการวิจัยเรือ่ง 
(ภาษาไทย).................................................................................................................... ........................................ 
(ภาษาอังกฤษ)...................................................................................................................................................... 
ตามบันทึกอนุมัติที่...........................ลงวันที่................เดือน...............................พ.ศ. .............. ..........ที่แนบ มี
ความประสงค์จะขอยุติการวิจัยตามโครงการดงักล่าว เนื่องจาก (ระบสุาเหตุที่ไมส่ามารถท าการวิจัยต่อไปได้ 
หรือไมอ่าจท าการวิจัยให้แล้วเสรจ็ได้)......................................................................................... .......................... 
............................................................................................................................................. ................................. 
ข้าพเจ้าได้รบัทุนอุดหนุนการวิจัยไปแล้ว เป็นเงิน ....................... บาท (.................... ................................) 
และได้ใช้จ่ายในโครงการวิจัยน้ีไปแล้วเป็นเงิน........................บาท (.................................................... ......) 
มีเงินเหลือจ่ายเป็นเงิน............................บาท (.................................................................) 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา หากข้าพเจ้าได้รับอนมุัติให้ยุติการวิจัย ข้าพเจ้าจะด าเนินการคืนเงิน
อุดหนุนการวิจัยที่ได้รบั เป็นจ านวนเงิน..........................บาท (........................................................ ............) ให้
มหาวิทยาลัยภายใน 7 วัน นับแต่วันที่อนุมัติให้ยุติการท าวิจยั 
 
และสิ้นสุดตามแบบเสนอโครงการวิจัยวันที่..................เดือน...........................................พ.ศ. ................ ......... 
มีความประสงค์ขอขยายเวลาการวิจัย ครั้งที่................ถงึวันที่......................เดือน........................พ.ศ................ 
รวม..............เดือน เนื่องจาก (ระบุสาเหตุที่ไมส่ามารถท าการวิจัยให้แล้วเสร็จตามโครงการ) 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................ 
 
  

ลงช่ือ .............................................................. 
                  (..............................................................) 
           ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย 
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แบบ วจ. 15 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
แบบรายงานแสดงค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย 

ช่ือโครงการ.................................................................................................................. ........................................ 
ช่ือผู้วิจัย................................................................................หน่วยงานทีส่ังกัด................ .................................... 
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทวิจัย..........................................................ประจ าปีงบประมาณ....................... 
จ านวนเงิน......................บาท (......................................................................................... .......) 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย.............................................ได้รับเงินยืมจากมหาวิทยาลัย
รามค าแหง ตามสัญญาการยมืเงนิเลขที่..........................ลงวันที่.......................................................... . 
งวดที่....................จ านวน........................บาท (...................... ............................................................) 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัย และได้ใช้จ่ายเงินไปแล้ว จ านวน...........................บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. หมวดค่าตอบแทน 

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

.............................................................................................................. 
2. หมวดค่าจ้าง 

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

.............................................................................................................. 
3. หมวดค่าใช้สอย 

.............................................................................................................. 
    .............................................................................................................. 
4. หมวดค่าวัสดุ 

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

  

(ตัวอักษร).............................................................................รวมเงิน (บาท)   
ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจรงิทกุประการ 
 
 

ลงช่ือ .............................................................. 
                  (..............................................................) 
          ผู้วิจัย/หัวหน้าโครงการ 
  วันที่.........เดือน....................พ.ศ....... 
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ทศ.วจ. 1 

หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย 
 
ช่ือหน่วยงานที่รบัรอง ..................................................................................................... 
ที่อยู่หน่วยงานทีร่ับรอง ..................................................................................................... 
วัน เดือน ปี ที่ให้การรับรอง ....................................................................................... 
เรื่อง การรบัรองการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย 
เรียน คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
 ข้าพเจ้า  ..................................................................  ต าแหน่ง  ......................................................  
ขอรับรองว่าได้มีการน าผลงานวิจัย เรื่อง  ................................................................................................
น าไปใช้ประโยชน์ดังนี ้(กรุณาเลือกโดยท าเครือ่งหมาย  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง และกรุณาให้
รายละเอียดการใช้ประโยชน์เพิ่มเติมท้ายข้อความทีเ่ลอืก) 
 
   การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ (เช่น ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนใน
เรื่องต่างๆ ทีท่ าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกจิของประชาชนดีข้ึน ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้าน
การบริหารจัดการส าหรับวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ด้านการสง่เสรมิประชาธิปไตยภาคประชาชน 
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย (เช่น การใช้ประโยชนจ์ากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการน าไป
ประกอบเป็นข้อมลูการประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เป็นต้น) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  (เช่น การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การพฒันา
สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ที่กอ่ใหเ้กิดรายได้ หรือน าไปสู่การเพิม่ประสทิธิภาพการผลิต เป็นต้น) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดบัจิตใจ
ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข (เช่น งานศิลปะที่น าไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและการ
ประเมินไว้) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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ช่วงเวลาการใช้ประโยชน์ 
 ตั้งแต่  วันที่ ................................................  จนถึง................................................. 
 
โดยการใช้ประโยชน์น้ัน  ก่อนให้เกิดผลดี หรือประโยชน์ ดังน้ี 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
     ลงช่ือ ........................................................................ 
             (........................................................................) 

          ต าแหน่ง..................................................................... 
 
 
หมายเหตุ  ท่านสามารถประทับตราของหน่วยงานในเอกสารนี้ได้  (ถ้ามี) 
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หนังสือรับรองการเป็นท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 
 
ช่ือที่ปรึกษาโครงการวิจัย.................................................................................................... ............................... 
ช่ือโครงการวิจัย................................................................................... .............................................................. 
ช่ือหัวหน้าโครงการวิจัย...................................................................................................... ................................ 
  
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยฯ: ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาอังกฤษ ความเป็นมา 
และสภาพปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และวิธีด าเนินการวิจัยเรียบร้อยแล้ว 
และเห็นว่ามีความสมบูรณ์ และถูกต้อง จงึขอรบัรองการเปน็ที่ปรกึษาโครงการวิจัยดังกล่าว เริ่มตั้งแต่ข้ันตอน
การเขียนข้อเสนอโครงการฯ จนกระทัง่งานวิจัยเสรจ็สมบรูณ์ 
 
       
 

                   ลงช่ือ .............................................................ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
    (..............................................................)     
         วันที่........................................ 
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สัญญารบัเงินอุดหนุนการวิจัย 
 

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

 ข้าพเจ้าช่ือ............................ช่ือสกลุ........................  เกิดเมือ่วันที่......เดือน.................พ.ศ..... ..........  
อายุ........ปี  อยู่บ้านเลขที่.......... ตรอก/ซอย...................  ถนน...................... ต าบล/แขวง.............. ...... 
อ าเภอ/เขต....................................จังหวัด.............................................................. 
สังกัดคณะ/ส านัก.............................................. มหาวิทยาลยัรามค าแหง กระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับอนมุัติให้
ท าการวิจัยด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยการวิจัย พ.ศ. 2547 จึงขอให้
สัญญาไว้แก่มหาวิทยาลัยรามค าแหง โดย รองศาสตราจารยส์ุขสมัย  สทุธิบดี รองอธิการบดฝี่ายนิติการและ
สิทธิประโยชน์ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “ผูร้ับสัญญา” ดัง
มีข้อความต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  ข้าพเจ้าเป็นผูร้ับเงินอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลยัรามค าแหง ประเภท......................... 
เพื่อท าการวิจัยเรื่อง.................................................................................................. ............................................ 
ในโครงการวิจัยประจ าปี................................ ซึง่คณะกรรมการของผู้รบัสญัญาได้พจิารณาเห็นชอบแบบเสนอ
โครงการวิจัยแล้ว 
 ข้อ 2  ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจข้อบงัคับมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยการวิจัย พ.ศ. 2547 ซึ่ง
มีอยู่ในวันท าสัญญาน้ีโดยตลอด และยินยอมปฏิบัติตามข้อบงัคับดังกล่าวโดยเครง่ครัด 
 ข้อ 3  ผู้รับสัญญาตกลงจ่ายเงินให้แก่ผู้ให้สญัญา จ านวนเงิน.......................................บาท 
(......................................................................) โดยจ่ายเป็นสองงวด งวดละเท่าๆ กัน งวดที่หนึง่จ่ายเมื่อเริ่ม
ด าเนินการ งวดทีส่องจ่ายเมื่อคณะกรรมการส่งเสริมการวิจยัหรือคณะกรรมการประจ าคณะส านัก สถาบัน 
ได้รับรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการวิจัยแล้ว 
 ข้อ 4  ข้าพเจ้าได้รับรองว่าจะท าการวิจัยตามหัวข้อ และแบบเสนอโครงการวิจัยที่ก าหนดไว้ให้แล้ว
เสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในโครงการวิจัย (เริ่มตัง้แต่วันที่...........เดือน..............................พ.ศ
......................... ถึง วันที่..................เดือน.............................พ.ศ............... .............) และจะส่งรายงาน
ผลการวิจัยซึ่งท าแล้วเสรจ็ จ านวน 3 ชุด พร้อมกับสรุปย่อวิจัย ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ก าหนดไว้ 
 ผู้รบัสญัญาอาจพิจารณาขยายเวลาท าการวิจัยต่อไปอีกตามความจ าเป็น หากผูร้ับสัญญาร้องขอ โดย
ขยายเวลาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง แต่รวมกันแล้วไมเ่กิน 1 ปี 
 กรณีได้รับการขยายเวลาท าการวิจัยดังกล่าว ผู้ใหส้ัญญายินยอมใหส้ัญญาฉบับนี้มผีลใช้บังคับตอ่ไป 
 ในกรณีผู้ให้สญัญาประสงค์จะลาออกจากราชการก็ดี โอนไปรับราชการที่อื่นก็ดี ไปท างานต่างประเทศ
ตามมติคณะรัฐมนตรีก็ดี ไปศึกษาต่อต่างประเทศก็ดี ผู้ให้สญัญาจะตอ้งท าการวิจัยให้เสรจ็สิ้นเสียก่อน มิฉะนั้น
แล้วผู้ใหส้ัญญาต้องคืนเงินอุดหนุนการวิจัย 
 ข้อ 5  ข้าพเจ้าจะรายงานผลความก้าวหน้าของการวิจัยใหผู้ร้ับสัญญาทราบทุกระยะ  6 เดือน นับแต่
เริ่มต้นของโครงการวิจัย หากเกิดอุปสรรคไม่สามารถท าการวิจัยได้ด้วยประการใดก็ดี ข้าพเจ้าจะรายงานให้
ผู้รบัสญัญาทราบทันที และจะส่งรายงานสรุปผลเมือ่สิ้นปีของการได้รบัเงินอุดหนุนการวิจัย แม้ว่าการวิจัยน้ัน
จะยังไมเ่สร็จสมบูรณ์ก็ตาม 
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 ข้อ 6  ก่อนที่ผู้ให้สญัญาจะน าผลการวิจัยไปเผยแพร่ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดๆ ผลงานวิจัยน้ันจะต้องได้รบั
การตรวจสอบรบัรอง และจะต้องไดร้ับอนมุัติจากมหาวิทยาลัยก่อนด้วย 
 ข้อ 7  เมื่อผู้ให้สญัญารายงานผลการวิจัยตามข้อ 5 แล้ว  หากคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยฯ ตรวจ
พบว่าการวิจัยของผู้ให้สญัญาไม่ตรงตามแบบเสนอโครงการวิจัยที่เสนอไว้นั้น โดยไม่มีเหตผุลสมควร ผู้ให้
สัญญาจะต้องแก้ไขใหมจ่นกว่าคณะกรรมการสง่เสรมิการวิจยัฯ จะเห็นชอบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ส่งเสริมการวิจัยก าหนดให ้
 ข้อ 8  หากผู้ให้สัญญามิได้ท าการวิจัยให้แล้วเสรจ็สมบรูณ์ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 4 หรือ
ผู้ใหส้ัญญาผิดสัญญาในข้อหนึ่งข้อใด โดยไม่มเีหตผุลอันสมควร ให้ถือว่ายกเลิกการให้เงินอุดหนุนการวิจัย ผู้ให้
สัญญาจะต้องคืนเงินทั้งหมดทีร่ับไปพร้อมดอกเบี้ยร้อยละสบิห้าต่อปี ให้แก่ผูร้ับสัญญาหรือช าระค่าเสียหาย
ตามส่วนที่ผูร้ับสัญญาก าหนดภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันได้รับแจ้งจากผู้รบัสญัญา 
 ในกรณีเช่นน้ีใหผู้้ใหส้ัญญายินยอมใหผู้ร้ับสัญญาหักเงินเดอืนตามที่ก าหนดในหนังสือยินยอมให้หกั
เงินเดือน 
 ในกรณีที่ผู้ให้สญัญาถึงแก่ความตาย และการวิจัยยังไม่เสร็จสมบรูณ์ ให้ถือว่าการวิจัยยุติ ผู้ใหส้ัญญา
ไม่ต้องคืนเงิน 
 สัญญาฉบับนีท้ าข้ึนเป็นสามฉบบั มีข้อความถูกต้องตรงกัน ฉบับหนึง่ผู้ให้สญัญาเก็บไว้ ส่วนอีกสอง
ฉบับผูร้ับสัญญาเก็บไว้ คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมอืช่ือไว้เป็น
ส าคัญต่อหน้าพยาน 
 
 
     ลงช่ือ..................................................................ผู้รบัสญัญา 
                                                              (รองศาสตราจารยส์ุขสมัย  สทุธิบดี) 
                                             รองอธิการบดฝี่ายนิติการและสิทธิประโยชน์ ปฏิบัตริาชการแทน 
                                                               อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
 
               ลงช่ือ..................................................................ผู้ให้สญัญา 
                     (................................................................) 
 
 
 
                                                     ลงช่ือ..................................................................พยาน 
                     (..................................................................) 
                                                                    เจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที ่
 
 
                                                     ลงช่ือ..................................................................พยาน 
            (..................................................................) 

      เจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที ่
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(ส าเนา) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ว่าด้วยงบประมาณเงินทุนอุดหนุนโครงการวิจัย 
พ.ศ. 2552 

____________________________ 
 
 โดยที่เป็นการสมควรปรบัปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยงบประมาณเงินทุนอุดหนุน
โครงการวิจัย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) และ (12) แห่งพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 
2541 สภามหาวิทยาลัยรามค าแหง จงึวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยงบประมาณเงินทุนอุดหนุน
โครงการวิจัย พ.ศ. 2552” 
 ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บงัคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ให้ยกเลิกข้อบงัคับมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการวิจัย พ.ศ. 
2549 และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4  การขอเงินทุนอุดหนุนโครงการวิจัยต้องเป็นโครงการวิจัยที่ด าเนินงานโดยบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยรามค าแหง กรณีจ าเป็นต้องมบีุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องได้รบัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ข้อ 5  การขอเงินทุนอุดหนุนโครงการวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามค าแหง ก าหนดดงันี ้
  5.1 หมวดค่าตอบแทน 
   5.1.1 ค่าตอบแทนที่ปรึกษานักวิจัย จ านวน 10,000 บาท 
   5.1.2 ค่าตอบแทนผู้วิจัยหรือหัวหน้าโครงการ ให้ได้รับร้อยละ 20 ของโครงการที่
ได้รับอนุมัติ แต่ไม่เกิน 20,000 บาท 
   5.1.3 ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูลหรือพิจารณาให้ความเห็นทางวิชาการ 
   5.1.4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  5.2 หมวดค่าจ้าง 
   ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัยให้ไดร้ับตามวุฒิการศึกษา และตามอัตราค่าจ้างที่มหาวิทยาลัย
รามค าแหงก าหนด โดยข้ึนอยู่กบัความจ าเป็นและภาระงานที่ผู้วิจัยมอบหมายใหผู้้ช่วยนักวิจัยรบัผิดชอบ 
  5.3 หมวดค่าใช้สอย 
   5.3.1 ค่าประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร ์
   5.3.2 ค่าลงรหสั 
   5.3.3 ค่าแบบสอบถาม 
   5.3.4 ค่าส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย ์
   5.3.5 ค่าสืบค้นข้อมูล 
   5.3.6 ค่าจัดท าเอกสารรายงานการวิจัย 
   5.3.7 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ และค่าจ้างเหมาบริการ ใหอ้นุโลมเบกิจ่ายได้ตาม
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
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   5.3.8 ค่าส ารวจ ค่าเขียนแบบ ค่าจ้างท าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ จัดสร้างหรอื
ผลิต ค่าทดลองด าเนินการสร้างหรือผลิต ค่าเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
   5.3.9 ค่าสาธารณูปโภค 
   5.3.10 ค่าประกันอุบัตเิหต ุ
   5.3.11 ค่าจัดท าโปสเตอร์และวัสดอุุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับนทิรรศการ 
   5.3.12 ค่าจัดประชุมหรือจัดอบรม สมัมนา ให้อนุโลมเบกิจ่ายได้ตามระเบียบ
กระทรวงการคลงั ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ 
   5.3.13 ค่าจ้างแปลเอกสารแบบสอบถามจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ 
   5.3.14 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 
   5.3.15 ค่าถ่ายเอกสาร 
   5.3.16 ค่าจ้างวิเคราะห์ตัวอย่าง 
   5.3.17 ค่าเช่าสถานที่ด าเนินการทดลอง 
  5.4 หมวดค่าวัสดุ 
   5.4.1 ค่าจัดท ารูปเลม่รายงานการวิจัย 
   5.4.2 ค่าวัสดุส านักงาน 
   5.4.3 ค่าวัสดุทดลอง 
 ข้อ 6  ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดอัตราตามข้อ 5 ให้คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย พจิารณาก าหนดตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม 
 ข้อ 7  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่ไม่ไดก้ าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้อธิการบดีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการทีป่รึกษาของสภามหาวิทยาลัยรามค าแหง มีอ านาจพิจารณาตามที่
เห็นสมควร 
 
   ประกาศ ณ วันที่   26  มีนาคม  พ.ศ.  2552 
 
 
       ประจวบ  ไชยสาส์น 
                       (นายประจวบ  ไชยสาส์น) 

   นายกสภามหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
 
  



38 
 

(ส าเนา) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ว่าด้วยเงินสมนาคุณการวิจัยสมทบ 
พ.ศ. 2553 

____________________________ 
 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยเงินสมนาคุณการวิจัยสมทบ เพื่อ
ส่งเสริมการวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) และ (12) แห่งพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 
2541 สภามหาวิทยาลัยรามค าแหง จงึวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยเงินสมนาคุณการวิจัยสมทบ พ.ศ. 
2553” 
 ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บงัคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ในระเบียบนี ้
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 “อธิการบด”ี หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 “คณะกรรมการกลั่นกรอง”  หมายความว่า  คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานวิจัยทีส่มควรไดร้ับเงิน
สมนาคุณการวิจัยสมทบ 
 ข้อ 4  เงินสมนาคุณการวิจัยสมทบ คือ เงินตอบแทนที่มหาวิทยาลัยให้แกบุ่คลากรของมหาวิทยาลัย
รามค าแหง ซึง่ด าเนินการวิจัยส าเร็จและตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการ หรือเผยแพร่
ผลงานวิจัยในรปูแบบอื่นตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองก าหนด โดยเป็นเงินสมนาคุณสมทบจากเงินสมนาคุณ
ปกติ และต้องเป็นโครงการวิจัยประเภทการวิจัยของมหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนการวิจัย
จากงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย หรือไดร้ับทุนจากแหลง่อื่นที่คณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยและพัฒนาให้ความเห็นชอบ 
 ข้อ 5  ให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานวิจัยทีส่มควรได้รบัเงินสมนาคุณการวิจัยสมทบ โดย
อธิการบดเีป็นผู้แต่งตั้ง 
 ข้อ 6  ให้คณะกรรมการกลั่นกรองมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (1) ก าหนดประเภทผลงานวิจัยที่จะไดร้ับเงินสมนาคุณการวิจัยสมทบ 
  (2) ก าหนดแหล่งตีพมิพ ์
  (3) ก าหนดจ านวนเงินสมมนาคุณการวิจัยสมทบตามข้อ 7 
  (4) จัดท าประกาศและก าหนดระยะเวลาของการรับและการจ่ายเงินสมนาคุณวิจัยสมทบ 
 ข้อ 7  ให้คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาจ่ายเงินสมนาคุณการวิจัยสมทบแก่ผู้วิจัย ดังนี้  
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติในระดับดเียี่ยม โครงการละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ระดับดี โครงการ
ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) และผลงานวิจัยระดับชาติระดับดีเยี่ยม โครงการละ 20,000 บาท (สอง
หมื่นบาทถ้วน) ระดับดี โครงการละ 10,000 บาท (หนึง่หมืน่บาทถ้วน) ระดับพอใช้ โครงการละ 5,000 บาท 
(ห้าพันบาทถ้วน) 
 ข้อ 8  ให้จ่ายเงินสมนาคุณการวิจัยสมทบจากงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับจากการ
บรจิาคเพื่อสนับสนุนการวิจัย 



39 
 

ข้อ 9  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ กรณีที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้อธิการบดีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการทีป่รกึษาของสภามหาวิทยาลัยรามค าแหง มีอ านาจสั่งและปฏิบัติตามทีเ่ห็นสมควร 
 
   ประกาศ ณ วันที่   31  สิงหาคม  พ.ศ.  2553 
 
 
       ประจวบ  ไชยสาส์น 
                       (นายประจวบ  ไชยสาส์น) 

   นายกสภามหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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(ส าเนา) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ว่าด้วยการบรหิารจัดการสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทางปญัญา 
พ.ศ. 2549 

____________________________ 
 
 ด้วยมหาวิทยาลัยรามค าแหง มีนโยบายส่งเสริมและมุ่งมั่นพฒันาประสทิธิภาพการวิจัยทกุสาขาและ
ทุกระดบั และมุง่ผลิตนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย เพื่อออกไปรบั
ใช้สังคมและประเทศชาติ โดยการส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และนักศึกษา ใน
การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นสิง่ใหม่ๆ  และสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และ
เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิอันชอบธรรมของผู้สร้างสรรค์ในผลงานอันเป็นทรพัย์สินทางปญัญา รวมทั้งการจัดสรร
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) และ (12) แห่งพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 
2541 สภามหาวิทยาลัยรามค าแหง จงึวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยการบริหารจัดการสทิธิประโยชน์
จากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2549” 
 ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บงัคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ระเบียบนี้ไม่ใช้กับระเบียบมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาต าราและ
การจ่ายเงินรางวัลสนับสนุนการพัฒนาต ารา พ.ศ. 2525 แต่บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค าสัง่ ประกาศ หรือ
กฎเกณฑ์อื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4  ในระเบียบนี ้
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 “อธิการบด”ี หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 “คณะ”   หมายความว่า   คณะ ส านัก สถาบัน หรอืหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
และใหห้มายความรวมถึงหน่วยงานในก ากบัของมหาวิทยาลยัที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 “สถาบัน” หมายความว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบรหิารจัดการสิทธิประโยชน์จากทรัพยส์ินทาง
ปัญญา 
 “บุคลากร” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างงบรายได้ 
ลูกจ้างงบรายได้ปฏิบัตงิานช่ัวคราวรายปี ลูกจ้างงบรายได้ที่เบิกจ่ายจากโครงการต่างๆ และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยรามค าแหง และบุคคลอื่นทีม่หาวิทยาลัยว่าจ้างหรือมอบหมายให้ปฏิบัติงาน 
 “ทรัพยส์ินทางปญัญา” หมายความว่า ผลงานอันเกิดจากการวิจัย พัฒนา และการสร้างสรรค์ของ
บุคลากรที่อยู่ในความควบคุมของมหาวิทยาลัย หรอืได้ใช้ทรพัยากร เครือ่งมอื วัสดุ อุปกรณ์ หอ้งปฏิบัติการ 
ตลอดจนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยในการสร้างผลงาน ซึ่งเป็นอาจเป็นงานอันเกิดจากเงินงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย หรืองานอันเกิดจากการได้รบัเงินทุนจากแหล่งทุนอื่นๆ โดยอาจก่อใหเ้กิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
หรือน าไปสู่การด าเนินการขอรบัความคุ้มครองสทิธิตามกฎหมายทรัพยส์ินทางปัญญา ได้แก่ ลิขสทิธ์ิ สิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลบัทางการค้า สิ่งที่บง่ช้ีทางภูมิศาสตร์ แบบผังภูมิของวงจรรวม หรือ
การคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นๆ ได้ 
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 “ลิขสทิธ์ิ” หมายความว่า งานหรอืความคิดสร้างสรรค์ในสาขาวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรี
กรรม งานภาพยนตร์ หรืองานอื่นใดในแขนงวิทยาศาสตร์ ลขิสิทธ์ิยังรวมถงึสทิธิข้างเคียง คือการน าเอางาน
ด้านลิขสิทธ์ิออกแสดง ซึง่การคุ้มครองสทิธิผู้สร้างสรรค์จะมสีิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวที่จะท าการใดๆ ตาม
พระราชบัญญัตลิิขสทิธ์ิ เกี่ยวกับงานที่ผูส้ร้างสรรค์ได้ท าข้ึน 
 “สิทธิบัตร”  หมายความว่า หนังสือส าคัญที่รฐัออใหเ้พื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีลกัษณะตามที่กฎหมายก าหนด การประดิษฐ์ คือ ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับลักษณะ 
องค์ประกอบ โครงสร้างหรือกลไกของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีการผลิตการรกัษา หรือการปรบัปรุงคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ 
  การออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการท าให้รปูร่างลักษณะภายนอก
ของผลิตภัณฑ์เกิดความสวยงามและแตกต่างไปจากเดิม 
 “อนุสิทธิบัตร” หมายความว่า หนังสือส าคัญที่รฐัออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ ซึ่งจะมี
ลักษณะคล้ายกันกับการประดิษฐ์ แต่เป็นความคิดสร้างสรรค์ ที่มีระดับการพฒันาเทคโนโลยีไมสู่งมาก หรือ
เป็นการประดิษฐ์คิดค้นเพียงเลก็น้อย 
 “เครื่องหมายการค้า” หมายความว่า  เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบรกิาร 
 “ความลับทางการค้า” หมายความว่า  ข้อมูลการค้าที่ยงัไม่เป็นที่รูจ้ักกันโดยทั่วไป และมมีูลค่าในเชิง
พาณิชย์ เนื่องจากข้อมลูนั้นเป็นความลบั และมกีารด าเนินการตามสมควรเพือ่รักษาข้อมลูนั้นไว้เป็นความลับ 
 “สิ่งที่บง่ช้ีทางภูมิศาสตร์” หมายความว่า  สัญลักษณ์หรือสิง่อื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหลง่
ภูมิศาสตร์และสามารถบง่บอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหลง่ภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ช่ือเสียง หรือ
คุณลักษณะเฉพาะของแหลง่ภูมิศาสตร์นั้น 
 “แบบผังภูมิของวงจรรวม” หมายความว่า  แผนผังหรือแบบที่ท าข้ึนเพื่อแสดงถึงการจัดวางและการ
เช่ือมต่อของวงจรไฟฟ้า 
 “ผู้ประดิษฐ์/ผู้สร้างสรรค์” หมายความว่า  ผู้ท าหรือผู้ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์ในผลงานทีเ่ป็น
ทรัพยส์ินทางปัญญาประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลทีม่หาวิทยาลัยได้เชิญหรือ
มอบหมายใหม้าปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 
 “สิทธิประโยชน์”   หมายความว่า  ผลประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากผลงานวิจัย ความเป็นเจ้าของใน
ผลงานหรือผลประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรืออนญุาตให้ใช้สิทธิตามทรัพยส์ินทางปญัญา
ทุกประเภท ซึง่หมายความรวมถึงผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน หุ้น สิทธิในการครอบครอง อาคารสถานที่ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ และผลประโยชน์ในลักษณะอื่นๆ 
 “งานวิจัย”  หมายความว่า  งานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ศึกษา ค้นคว้า ไม่ว่าจะพัฒนาข้ึนใหม่
หรือพฒันาต่อยอด หรือท าข้ึน รวมทุกสาขาวิชาและทุกรปูแบบ และรวมทัง้งานอันเกิดจากเงินงบประมาณ
หรือจากแหล่งทุนภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ 
 ข้อ 5  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีทีม่ีปัญหาเกี่ยวกบัการด าเนินการตาม
ระเบียบนี้ ให้อธิการบดีโดยมติของคณะกรรมการที่ปรึกษามหาวิทยาลัยพจิารณาตามที่เห็นสมควร 

หมวดที่ 1 
บททั่วไป 

 ข้อ 6  ให้มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท งานทรัพยส์ินทางปัญญาที่
บุคลากรได้ประดิษฐ์หรอืสร้างสรรค์ข้ึน โดยหน้าที่ หรือการจ้างหรือตามค าสั่ง หรืออยู่ในความดูแลของ
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มหาวิทยาลัย ยกเว้นทรัพยส์ินทางปญัญาที่ไดจ้ากการด าเนนิการร่วมกับหน่วยงานอื่นใหเ้ป็นไปตามข้อตกลง
เฉพาะความร่วมมอืนั้น 
 ข้อ 7  มหาวิทยาลัยมีสิทธิอนญุาตใหผู้้หนึ่งผู้ใดใช้สิทธิในงานด้านทรัพยส์ินทางปัญญา ตามที่ก าหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแบบผังภูมิวงจรรวม และกฎหมายอื่น ที่คุ้มครองทรพัย์สินทางปัญญาทุกประเภท โดยจะได้รับ
ค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้ ซึ่งหมาวิทยาลับไมจ่ าต้องแจ้งใหผู้ป้ระดิษฐ์ ผู้สร้างสรรค์ทราบกอ่นล่วงหน้า 
 ข้อ 8  ผู้ใดจะน างานด้านทรัพยส์ินทางปัญญา ตามข้อ 6 ออกเผยแพร่ ต้องได้รบัความยินยอมจาก
มหาวิทยาลัยเป็นลายลกัษณ์อักษร 
 การเผยแพรง่านด้านทรัพย์สินทางปัญญาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ได้รบัความยินยอมจากมหาวิทยาลัย 
ให้ผู้ประดิษฐ์ ผูส้ร้างสรรค์ใช้ช่ือและตราของมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงให้ปรากฏถึงความเป็นเจ้าของงานด้าน
ทรัพยส์ินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยไว้ในส่วนทีส่ังเกตเห็นได้ชัดเจน 
 ข้อ 9  ผู้ประดิษฐ์ ผู้สร้างสรรค์มีหน้าที่ต้องให้ข้อมลูความจรงิเกี่ยวกบังานทรัพยส์ินทางปัญญา และให้
ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนในการด าเนินการเกี่ยวกบัการจัดสรรผลประโยชน์ตามระเบียบนี้ 
 ข้อ 10  ทรัพย์สินทางปญัญาของมหาวิทยาลัย ย่อมได้รบัความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธ์ิ 
กฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจร
รวม และกฎหมายทรพัย์สินทางปญัญาประเภทอื่น ผู้ใดกระท าการละเมิดสทิธิ ย่อมได้รับโทษตามกฎหมายที่
ก าหนด 

หมวด 2 
การด าเนินงาน 

 ข้อ 11  ให้สถาบันเป็นหน่วยงานในการด าเนินการยื่นค าขอรับความคุ้มครองสทิธิในทรัพยส์ินทาง
ปัญญาทุกประเภท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในนามของมหาวิทยาลัย ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ 
 ข้อ 12   ให้สถาบันเป็นหน่วยงานรบัผิดชอบค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ในการด าเนินการขอรับความ
คุ้มครองในทรัพยส์ินทางปัญญาทุกประเภททัง้ในและต่างประเทศ 
 ข้อ 13  ให้สถาบันเป็นหน่วยงานที่รบัผิดชอบด าเนินการในการจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการรักษา
สิทธิในทรพัย์สินทางปญัญา ตลอดอายุความคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ อายุสิทธิบัตร อายุอนุ
สิทธิบัตร หรืออายุความคุ้มครองในทรัพยส์ินทางปญัญาด้านอื่น รวมทั้งกรณีที่มพีันธะร่วมกบัภาคเอกชนทีร่่วม
ทุนตามบันทกึข้อตกลง 
 ข้อ 14  ให้สถาบันมหีน้าที่ด าเนินการปกป้องรกัษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
 ข้อ 15  ให้สถาบันเป็นผูร้ับข้ึนทะเบียนผลงานของผูป้ระดิษฐ์ ผู้สร้างสรรค์ที่ได้สร้างผลงานข้ึนไม่ว่าใน
สาขาวิชาใด รูปแบบใด ได้จดแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิ สทิธิบัตร เครื่องหมายการค้า ไม่ว่าจะเป็นงานอันเกิดจากเงิน
งบประมาณ เงินรายได้ หรอืงานอันเกิดจากการไดร้ับเงินจากแหลง่ทุนใดๆ ก็ตาม เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บ
ข้อมูล และศึกษาค้นคว้า 

หมวด 3 
การจัดสรรสิทธิประโยชน ์

 ข้อ 16  ผลงานที่จะน ามาจัดสรรสทิธิประโยชน์ ตามระเบียบนี้ได้แก่ 
  (1) ทรัพยส์ินทางปัญญาอันเกิดจากเงินอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย 
  (2) ทรัพยส์ินทางปัญญาอันเกิดจากแหลง่เงินทุนวิจัยภายนอก 
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  (3) ทรัพยส์ินทางปัญญาอันเกิดจากการร่วมลงทุนวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน
ภายนอก 
  (4) ทรัพยส์ินทางปัญญาอันเกิดจากแหลง่ทุนอื่น ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 
 ข้อ 17  ให้การจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา เป็นดังนี้ 
  (1) ผลประโยชน์ร้อยละ 50 ให้แก่ ผู้ประดิษฐ์ ผูส้ร้างสรรค์ผลงานคนเดียวหรือหลายคน ใน
กรณีที่มผีู้สร้างงานหลายคนใหจ้ัดสรรตามสัดส่วนของงานที่ได้จัดท า โดยมีเอกสารรบัรองเป็นลายลักษณ์อักษร 
  (2) ผลประโยชน์ร้อยละ 30 ให้แก่มหาวิทยาลัย 
  (3) ผลประโยชน์ร้อยละ 10 ให้แก่สถาบัน 
  (4) ผลประโยชน์ร้อยละ 10 ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดของผูป้ระดิษฐ์ ผูส้ร้างสรรค์ 
 ผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง มหาวิทยาลัยจะจัดสรรให้ เมื่อมหาวิทยาลัยน างานด้านทรัพยส์ินทาง
ปัญญา ทัง้ที่ได้จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนหกั
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการขอจดทะเบียนคุ้มครองสทิธิตามกฎหมาย 
 ข้อ 18  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยร่วมทุนกับหน่วยงานภายนอก การจัดสรรผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตาม
ข้อตกลงเฉพาะความร่วมมือนั้น 

หมวด 4 
คณะกรรมการบรหิารสิทธิประโยชนจ์ากทรัพย์สินทางปัญญา 

 ข้อ 19  ให้มีคณะกรรมการบริหารสทิธิประโยชน์จากทรัพยส์ินทางปัญญาคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
อธิการบดเีป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดฝี่ายนิติการและสทิธิประโยชน์ เป็นรองประธานกรรมการ 
ผู้อ านวยการสถาบัน และกรรมการอื่นซึง่แต่งตั้งโดยอธิการบดีอีกไม่เกินเก้าคนเป็นกรรมการ หัวหน้าฝ่ายใน
สถาบันเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ให้ผู้อ านวยการสถาบัน มอี านาจแต่งตัง้เจ้าหน้าที่ในสถาบันไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 ข้อ 20  ให้คณะกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้
  (1) ให้ค าปรกึษา หรือข้อเสนอแนะแก่อธิการบดีในการออกประกาศตามระเบียบฉบับนี้ 
  (2) ให้ค าปรกึษา และแนะน าแก่หน่วยงาน หรือคณะท างานที่จัดต้ังข้ึน 
  (3) ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกบัการขอจดทะเบียนเพื่อให้ผลงานที่เป็นทรัพยส์ินทางปัญญา
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 
  (4) ให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัข้อตกลงด้านทรัพยส์ินทางปัญญาและการ
แบ่งปันผลประโยชน์ที่กระท าข้ึนระหว่างมหาวิทยาลัยกับหนว่ยงานภายนอก 
  (5) พิจารณาจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากงานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาตามระเบียบนี้ 
เพื่อเสนออธิการบดีพจิารณาอนุมัต ิ
  (6) จัดท าสัญญาระหว่างผูป้ระดิษฐ์ ผูส้ร้างสรรค์ กับสถาบันให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
  (7) ประเมินคุณค่าเชิงพาณิชย์ของงานอันเป็นทรพัย์สินทางปัญญาของผูป้ระดิษฐ์ ผู้
สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย ทั้งทีจ่ดทะเบียนและมิไดจ้ดทะเบียน 
  (8) พิจารณาก าหนดอัตราการจ่ายเงินหรือเบี้ยประชุมให้แกบุ่คคลที่ปฏิบัติงานตามระเบียบนี้ 
หรืออัตราค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยความเห็นชอบจากอธิการบด ี
  (9) พิจารณา วินิจฉัย ก าหนดหลกัเกณฑ์ต่างๆ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานหรือ
บุคคลใด เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี ้
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  (10) ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นๆ ตามที่อธิการบดมีอบหมาย 
 ข้อ 21  คณะกรรมการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหนง่อาจไดร้ับ
แต่งตั้งอีกได ้
 ข้อ 22  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ตามข้อ 21 แล้ว กรรมการพ้นจากต าแหนง่ เมื่อ 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออก 
  (3) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
  (4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (5) ถูกลงโทษฐานกระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  (6) กระท าความผิดอาญา โดยมีค าพิพากษาถึงทีสุ่ดให้จ าคุก แม้จะมีการรอการลงโทษหรือรอ
การก าหนดโทษก็ตาม เว้นแต่เป็นการกระท าความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (7) อธิการบดสีั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 
 ข้อ 23  ในกรณีที่มีการแตง่ตั้งกรรมการไม่ว่าจะแต่งตั้งเพิ่ม หรือแต่งตัง้ทดแทนให้ผูท้ี่ได้รับการแต่งตัง้
เป็นกรรมการอยู่ในต าแหน่งเท่ากบัวาระทีเ่หลืออยู่ของคณะกรรมการ 
 ข้อ 24  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด จงึจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุม หรือไม่อาจมาประชุมให้ได้ รอง
ประธานกรรมการที่มาประชุมเป็นประธานทีป่ระชุมแทน และหากรองประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรอืไม่อาจมา
ประชุมได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งใหม้ีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้า
มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
 ข้อ 25  ให้คณะกรรมการมีอ านาจในการแต่งตั้งคณะอนกุรรมการคณะหนึง่ หรือหลายคณะ เพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยความเห็นชอบของอธิการบดี 
 การประชุมของคณะอนกุรรมการ ให้น าความตามข้อ 24 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

บทเฉพาะกาล 
 ระเบียบนี้ไม่ใช้บงัคับแก่งานด้านทรัพยส์ินทางปญัญาที่ได้ด าเนินการมาก่อนวันทีร่ะเบียบนี้มผีลใช้
บังคับ 
 

ประกาศ ณ วันที่   2  มิถุนายน  พ.ศ.  2549 
 
 
       ประจวบ  ไชยสาส์น 
                       (นายประจวบ  ไชยสาส์น) 

   นายกสภามหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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(ส าเนา) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ว่าด้วยการให้ทุนเสนอบทความหรือผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ แก่ข้าราชการ และพนักงาน
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

พ.ศ. 2545 
____________________________ 

 
 โดยที่เป็นการสมควรปรบัปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยการให้ทุนเสนอบทความหรือ
ผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ แก่ข้าราชการ และพนกังานมหาวิทยาลัยรามค าแหง  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) และ (12) แห่งพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 
2541 สภามหาวิทยาลัยรามค าแหง จงึวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยการให้ทุนเสนอบทความหรือ
ผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ แก่ข้าราชการ และพนกังานมหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2545” 
 ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บงัคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ให้ยกเลิก 
  3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยการใหทุ้นเสนอบทความหรือผลงานทางวิชาการ 
ณ ต่างประเทศ แก่ข้าราชการ และพนกังานมหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2535 
  3.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยการใหทุ้นเสนอบทความหรือผลงานทางวิชาการ 
ณ ต่างประเทศ แก่ข้าราชการ และพนกังานมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2538 
 ข้อ 4  ในระเบียบนี ้
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 “อธิการบด”ี หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 “ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรอืนในมหาวิทยาลัย สงักัดมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 “พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 “การเสนอบทความหรือผลงานทางวิชาการ” หมายความว่า การเสนอบทความหรือผลงานทาง
วิชาการของตนในสาขาวิชาที่ปฏิบัติ หรอืมีความช านาญที่มคีวามสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ปฏิบัติ ในการ
ประชุมสัมมนาระดบันานาชาติ โดยได้รับเชิญจากสถาบันศึกษา องค์การระหว่างประเทศหรือองค์การทาง
วิชาชีพ 
 ข้อ 5  ผู้เสนอบทความหรือผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ต้องได้รับเชิญเป็นอย่างทางการด้วย
ลักษณ์อักษร ในฐานะบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
คณะกรรมการประจ าส านัก หรอืคณะกรรมการประจ าสถาบัน และคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยรามค าแหงว่าด้วยการใหทุ้นการศึกษา ฝึกอบรม และดงูาน แก่ข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยรามค าแหง และได้รบัอนุมัตจิากมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 6  ทุนเสนอบทความหรือผลงานทางวิชาการ ได้แก่ 
  6.1 เงินค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ ระหว่างกรุงเทพฯ ถึงเมอืงที่ต้องเสนอบทความ หรือ
ผลงานทางวิชาการนั้น โดยใช้เส้นทางตรง และสั้นทีสุ่ด 
  6.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พกั ตามระเบียบราชการ แต่ไม่เกนิ 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาท
ถ้วน)  
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  6.3 ในกรณีที่ผู้เชิญจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง หรือจ่ายค่าที่พักให้ มหาวิทยาลัยจะงดจ่ายเงินในส่วนน้ัน 
เว้นแต่ในกรณีที่ผูเ้ชิญจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง และหรือค่าที่พกัใหเ้ปน็เงินรวมกันแล้วน้อยกว่า 50,000.- บาท (ห้าหมื่น
บาทถ้วน) มหาวิทยาลัยจะจ่ายสมทบให้แต่เมื่อรวมกับทีผู่้เชิญจ่ายแล้วต้องไม่เกิน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาท
ถ้วน) 
  6.4 ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนเสนอบทความหรือผลงานทางวิชาการตามทีจ่่ายจริง แต่
ไม่เกิน 45,000.- (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 ข้อ 7  คุณสมบัติของผู้มสีิทธิขอรบัทุนเสนอบทความหรือผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ 
  7.1 ต้องเป็นข้าราชการ หรอืพนักงานในมหาวิทยาลัยมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ยื่น
ขอรับทุน 
  7.2 ผู้เคยได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยไปศึกษาในประเทศ โดยใช้เวลาในการปฏิบัตริาชการเต็ม
เวลาราชการ ต้องกลับมาปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นขอรับทุน 
  7.3 ผู้ที่เคยได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยไปเสนอบทความหรือผลงานทางวิชาการ ณ 
ต่างประเทศ หรือผู้เคยได้รบัทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ ต้องกลบัมาปฏิบัตริาชการใน
มหาวิทยาลัยไม่นอ้ยกว่า 1 ปี นับถึงวันย่ืนขอรับทุน จึงจะมสีิทธิยื่นค าขอรับทุน 
  7.4 ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างได้รบัทุนอื่นใดของมหาวิทยาลัย หรือเป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ใน
ต่างประเทศ 
  7.5 ถ้าผู้ขอรับทุนเสนอบทความหรือผลงานทางวิชาการและขอรับทุนประเภทอื่นของ
มหาวิทยาลัยพร้อมกันหรือต่อเนื่องกัน ให้มสีิทธิได้รับทุนเดยีว ส าหรับระยะเวลาของการขอรับทุนครั้งต่อไปให้
เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรับทุนประเภทนั้น 
 ข้อ 8  เงื่อนไขการให้ทุนเสนอบทความหรือผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ 
  8.1 ผู้ได้รับทุนต้องท าสัญญากับมหาวิทยาลัย โดยจะต้องกลบัมาปฏิบัตริาชการชดใช้ทุนเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 เท่า ของระยะเวลาที่ได้รับทุน หรอือย่างน้อย 6 เดือน แล้วแต่จ านวนไหนจะมากกว่ากัน ใน
กรณีผูร้ับทุนผิดสัญญาจะต้องชดใช้เงินคืนให้กบัมหาวิทยาลยัเป็นจ านวน 3 เท่า ของจ านวนเงินทุนที่ได้รับ 
  8.2 ระยะเวลาการไปประชุม และเสนอบทความหรือผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ให้
เป็นไปตามโครงการประชุมสัมมนาที่ได้รบัเชิญ 
  8.3 หลังจากสิ้นสุดการประชุม และเสนอบทความหรือผลงานทางวิชาการแล้ว ผู้ได้รบัทุน
ต้องเสนอรายงานการเสนอบทความหรอืผลงานทางวิชาการต่อมหาวิทยาลัยตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ภายใน 3 เดือน นับแต่กลับเข้าปฏิบัตริาชการ ผู้ไมป่ฏิบัติตามจะไม่ได้รบัการพิจารณาใบสมัครขอรับทุนนี้ใน
คราวต่อไป 
 ข้อ 9  ทุนเสนอบทความหรือผลงานทางวิชาการ ใหจ้่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของ
มหาวิทยาลัย โครงการพัฒนาบุคลากร 
 ข้อ 10  ให้อธิการบดรีักษาการตามระเบียบนี ้
 

ประกาศ ณ วันที่   19  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2545 
 
        ประภาศน์  อวยชัย 
                       (นายประภาศน์  อวยชัย) 

   นายกสภามหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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(ส าเนา) 
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรามค าแหงและมหาวิทยาลัยอินเดียน่า 

AGREEMENT OF FRIENDSHIP AND COOPERATION BETWEEN RAMKHAMHAENG UNIVERSITY 
AND THE INDIANA UNIVERSTIY SCHOOL OF OPTOMETRY 

Both universities agree to work to develop collaborative activities related to teaching, patient care and 
research.  These activities may include, but are not limited to the following: 

1.  Faculty members from the Indiana University School of Optometry (IUSO) are invited to 
Ramkhamhaeng University for various periods of time to teach in the optometry program.  This 
requires review by the IUSO Executive Associate Dean.  Specific arrangements for payment of 
related expenses, including airfare, board, and lodging, will be agreed upon in advance of each 
visit. 

2. To develop collaborative research projects between the two institutions, including exchange of 
faculty, visiting research fellows, and post-doctoral fellows.  Specific arrangements for special 
facilities, laboratories and the like will be agreed upon by the two universities in advance. 

3. To cooperate in the development of faculty members of Ramkhamhaeng University, including 
qualified Ramkhamhaeng University faculty members attending Indiana University, to work on 
advanced degree (M.Sc., Ph.D.).  Specific arrangements for special facilities, laboratories and the like 
will be agreed upon by the two universities in advance. 

4. To collaborate with respect to clinical training at Indiana University, qualified graduates of 
Ramkhamhaeng University will have the opportunity to do one to three months specialty training 
at the Indiana University School of Optometry.  The graduated selected from Ramkhamhaeng 
University to attend Indiana University must: 

a. Successfully complete the course work with a degree at Ramkhamhaeng University. 
b. Be selected on a competitive basis by a committee made up of members of 

Ramkhamhaeng and Indiana Universities. 
c. Be able to complete a vision examination in English or show English language ability to 

be satisfactory according to feature selecting committee. 
The specifics of these exchanges (e.g. living & training expenses) will be incorporated into one or more 
separate implementation plans that will also be presented to both universities. 

In the event of an implementation plan involving the exchange of students from Indiana University, 
approval must first be obtained from the Indiana University Overseas Study Advisory Council. 

All implementation plans must be forwarded to the Indiana University Office of International Programs for 
final review and approval before they become active. 

5. Qualified students from Ramkhamhaeng University meeting the competitive admission requirements 
to the Indiana University School of Optometry programs with have the opportunity to participate in 
the optometry or vision science programs at Indiana University. 
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Exchange personnel must abide by the laws of the host country and the rules and regulations of the host 
university. 

This agreement, the third of its kind, becomes effective when signed by the representatives of the two 
universities.  As with the previous agreement, it shall remain in effect for a period of five years unless 
either university gives a one-year notice of intent to discontinue.  At the end of five years the agreement 
will again be re-evaluated. 

Any articles in this agreement may be amended or revised by the two universities after consultation and 
mutual agreement.  Any issues not mentioned in this agreement may be resolved through mutual 
agreement. 

Nothing in this agreement shall be construed as creating any legal or financial relationships between the 
parties. 

This agreement will be construed as statements of intent to foster genuine and mutually beneficial 
academic collaboration. 
 
On behalf of  
Ramkhamhaeng University 

On behalf of the Trustees of 
Indiana University 

 
Wuttisak Lapcharoensap 
Assistant Professor Wuttisak Lapcharoensap 
President, Ramkhamhaeng University 

 
Patric O’Meara 
Patric O’Meara 
Vice President of International Affair, 
Indiana University 

 
Prachuab Chaiyasan 
Prachuab Chaiyasan 
Chairman, Ramkhamhaeng University Council 

 
MarryFrances McCourt 
MarryFrances McCourt 
Treasurer, Indiana University 

 
Wanna Musig 
Associate Professor Dr. Wanna Musig 
Director, Institute of Health Sciences 
Date:   6 / 13 / 2011 

 
Joseph A. Bonanno 
Joseph A. Bonanno 
Dean, School of Optometry 
Date:   6 / 13 / 2011 
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(ส าเนา) 
ค าสัง่คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ที่     ๔   /๒๕๕๖ 
เร่ือง แตง่ตัง้คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะทศันมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ตามท่ีสภามหาวทิยาลัยรามค าแหง ในคราวประชุมคร้ังที ่๑๔/๒๕๕๕ วาระที่ ๔.๙ เม่ือวันที ่๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้มีมติอนุมัติการจดัตัง้คณะทัศนมาตรศาสตร์ น้ัน 

เพื่อให้การด าเนินงานของคณะทัศนมาตรศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 
อาศัยอ านาจตามข้อ ๑๐ แหง่ข้อบงัคับมหาวิทยาลยัรามค าแหง ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานคณะทศันมาตร
ศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ จงึแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวชิาการและวจิัย คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ดังต่อไปน้ี 

๑. คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์    ประธานกรรมการ 
๒. รองคณบดีฝ่ายบริหาร     รองประธานกรรมการ 
๓. หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ    รองประธานกรรมการ 
๔. อาจารยภ์ัทรกร  ถาวรกสิวฒันกุล    กรรมการ 
๕. นางสาวมลฤดี เชื้อวังค า     กรรมการ 
๖. นางสาวสุรางคนา  พินอยู่วงษ ์    กรรมการ 
๗. นายคธาวุธ  เทีย่งมิตร     กรรมการ 
๘. นายณัฐณรงค์  บุญเจือ     กรรมการ 
๙. นางสาวสุวภัทร  พราหมณโชต ิ    กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การประกัน
คุณภาพการศึกษา ตามรายละเอียดต่อไปน้ี 

๑. จัดท า และควบคุมระบบและกลไกการเปิดหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร การปิดหลักสูตร การประกัน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (องค์ประกอบที่ ๒.๑ และ ๒.๖) 

๒. จัดท า และควบคุมระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (องค์ประกอบที่ ๔.๑)  
๓. จัดท า และควบคุมระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (องค์ประกอบที่ ๔.๒) 
๔. จัดท า และควบคุมระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ (องค์ประกอบที่ ๔.๒) 
๕. จัดท า และควบคุมระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (องค์ประกอบที่ ๕.๑) 
๖. จัดท า และควบคุมระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (องค์ประกอบที่ ๙.๑) 
๗. จัดท า บริหาร และควบคุมการด าเนินการตามแผนการด าเนินงานสนับสนุนการวิจัย ทั้งการวิจัยเพื่อสร้าง

องค์ความรู้ใหม่ และการวิจัยสถาบัน (องค์ประกอบที่ ๔.๗) 
๘. จัดท า บริหาร และควบคุมการด าเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคมของคณะทัศนมาตรศาสตร์ 

(องค์ประกอบที่ ๕.๑ และ ๕.๓) 
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๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ว่าเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการรับผิดชอบและ
บริหารหลักสูตร (องค์ประกอบที่ ๒.๑) คณะกรรมการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (องค์ประกอบที่ ๔.๑) 
คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม (องค์ประกอบที่ ๕.๑) และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นต้นไป 

  สัง่ ณ วันที่    ๑๑      มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 
ดนัย  ตันเกิดมงคล 

    (อาจารย์ ดร.ดนัย  ตันเกิดมงคล) 
                                     รักษาการในต าแหน่ง คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์ 

 


