
 
 
 

 
 
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 1, ลักษณะทุน   เป็นทุนอุดหนุนการวิจัยส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
Ȯ2. 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 

Ȯ

 
  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 
3, ขั้นตอนปฏิบัติในการขอรับทุน  แสดงดังรูปที่ 1 

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 



 
 

 
 
  
รูปท่ี 1  ข้ันตอนปฏิบัติในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย

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

 



 
 

 
 
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) 

 
 


	คู่มือการบริหารงานวิจัย



