
 

 

  
 
 

เขียนที่  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทร ………...........………..  

 
วันที่               
เรื่อง    ขอส่งแบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการที่ได้รับทุน Dean’s Leader Practice Award  
 ในโครงการต้นกล้ารามาธิบดี ครั้งที่......... 
เรียน  คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยและเงินอุดหนุน 

ข้าพเจ้า นาย/นางสาว (ผู้ขอทุน).........................รหัสประจ าตัวนักศึกษา................นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่.............  
 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : ชื่อ-นามสกุล ....................................... ภาควิชา ..................... คณะ……………………..............                                                              

ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ครั้งที่.......เรื่อง ชื่อโครงการภาษาไทย (ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ)                             
พร้อมแจ้งรายการค่าใช้จ่ายที่ได้ด าเนินการที่แนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและด าเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณยิ่ง 
 

                                                                            ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                         ลงนาม.......................................................  
                                                                               (...................................................) 

                                                                            ผู้ขอทุน 
                                                                              วันที่.............../................/.............. 

 

 
 
 
 
 

 

                                                                           ลงนาม.......................................................  
                                                                                   (...................................................) 

                                                                                    อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ 
                                                                                  วันที่.............../................/.............. 

 
 

มุ่งเรยีนรู ้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกจิ คดินอกกรอบ รบัผดิชอบสงัคม  

 

TK12 /  
(ส าหรับเจ้าหนา้ที่) 



 

 

  

แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการ  คร้ังที่............ 
ทุนสนับสนุน Dean’s Leader Practice Award โครงการต้นกล้ารามาธิบดี 

(พ.ศ. ..................../ปงีบประมาณ..................) 
……..............................................................................................................................................…………………………… 
 
1. ชื่อโครงการ 

(ภาษาไทย)                                 
(ภาษาอังกฤษ)                               

      โครงการที่เสนอโดยรายบุคคล   
        โครงการที่เสนอโดยกลุ่มบุคคล (ทีม) มากกว่า 2 คนขึน้ไป 

2. รายชื่อผู้ร่วมโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E – mail                                                                       

3. ไดร้ับทุนสนับสนุนการท าโครงการ Dean’s Leader Practice Award  โครงการต้นกล้ารามาธิบดี              
จ านวน       บาท (..........ตัวอักษร............)  เมื่อวันที่...................................................... 

4. เริ่มท าโครงการเมื่อ (เดือน,ปี)     ถึง (เดือน,ปี)            

5. รายละเอียดที่เก่ียวกับผลงานความก้าวหน้าของโครงการ 
5.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ (โดยสรุป)         

                                                
5.2 เปรียบเทียบการด าเนินงานตามท่ีเสนอไว้ในโครงการกับท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว    

                                                                            
5.3 รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว โดยให้แนบผลระหว่างการด าเนินโครงการ 

รูปภาพ (ถ้ามี)                                                                                                     
5.4 งบประมาณท่ีได้ใช้จ่ายไปแล้วนับตั้งแต่เริ่มด าเนินการเป็นเงินทั้งสิ้น     บาท (แนบเอกสาร/หลักฐาน

การใช้จ่าย-ตารางที่ 1) 
5.5 งานตามแผนการด าเนินการโครงการที่จะท าต่อไป                   
5.6 ค าชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาและหรืออุปสรรค (ถ้ามี)         

6.  ระยะเวลาที่คาดว่าจะด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 
 (   )  เป็นไปตามแผนเดิม 

(   )  ไม่เป็นไปตามแผน/เปลี่ยนแปลง  โปรดระบุ (เดือน, ปี) .................................................................... 
 

7. กรณีได้รับอนุมัติทุนไปแล้ว แต่มีการเปลี่ยนแผนด าเนินการจากเดิม ให้ชี้แจงรายละเอียดให้ชัดเจนตามเอกสารแนบท้าย  
 

TK12 /  

(ส าหรับเจ้าหน้าท่ี) 



 

ตารางท่ี 1 รายละเอียดค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายทุน Dean’s Leader Practice Award (พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานคา่ใช้จ่ายในแต่ละหมวด) 

รายการ 
งบประมาณที่

ได้รับ 
(บาท) 

งบประมาณที่ใช้
จ่าย 

(บาท) 

ยอดคงเหลือ 
(บาท) 

1. หมวดค่าวัสดุอุปกรณ์  
   1.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์     
   1.2 ค่าวัสดุต่างๆ ได้แก่ ค่าฟิล์ม ค่าล้างรูป ฯลฯ    
   1.3 ค่าจัดท าเอกสาร    
2. หมวดค่าตอบแทน  
   2.1 ค่าตอบแทน/ของที่ระลึกวิทยากร    
3. หมวดค่าใช้สอย 
   3.1 ค่าอาหารว่างรวมเครื่องดื่ม    
   3.2 ค่าอาหารหลักรวมเครื่องดื่ม    
   3.3 ค่าน้ าดื่ม    
   3.4 ค่าเดินทาง    
   3.5 ค่าที่พัก     
   3.6 ค่าน้ ามันรถ    
   3.7 ค่าเช่ารถ    
   3.8 ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ (ค่าทางด่วน)    
   3.9 ค่าเช่าห้องรับรอง/ห้องประชุม    
4. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ไม่เกิน 3,000 บาท)    
5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โปรดระบุ    

รวมยอดคงเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร......................................................)  

 
หมายเหตุ  1. ส าหรับหมวดค่าตอบแทนผู้วิเคราะห์ข้อมูลและหมวดครุภัณฑ์จะไม่สนับสนนุ ควรใช้ครุภัณฑ์ที่มีอยู่ของหน่วยงาน  

 2. การน าส่งสรุปรายการและหลักฐานค่าใช้จ่ายในแต่ละหมวด หากมีเงินคงเหลือ ต้องน าส่งคืนโครงการภายใน  30 วัน  
     หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ หากไม่ส่งเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายภายในก าหนดจะมีผลต่อการรับทุนในครั้งต่อไป    
3. การจัดหาวัสดุ ให้ด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดหาวัสดุและค่าใช้สอยที่ใช้ 

      เงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2560 ( https://op.mahidol.ac.th/ra/contents/research_regulation/ANNOUNCE_2560-02.pdf) 
  4. ส าหรับค่าด าเนินการตีพิมพ์จะไม่สนับสนนุ 
  5. ประกาศคณะฯ เร่ือง ค่าตอบแทนวิทยากร บุคคลภายในคณะฯ พ.ศ.2556 และภายนอกคณะฯ พ.ศ.2549     
      (https://is.gd/BYg82t)  
  

****************************************** 

ลงนาม : ผู้ขอทุน ลงนาม : อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ 

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

 (                                        )   

วันท่ี.............../................/.............. 

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

 (                                        )   

         วันท่ี.............../................/.............. 

**สามารถน าส่งเอกสารผ่านทางอีเมล์ ratonkla@mahidol.ac.th หรืองานบรหิารการศึกษา/งานแพทยศาสตรศึกษา ชั้น ๓ อาคารบริหาร 

https://op.mahidol.ac.th/ra/contents/research_regulation/ANNOUNCE_2560-02.pdf
https://is.gd/BYg82t
mailto:ratonkla@mahidol.ac.th


 

 

 

เขียนที่.........................................................  
 
วันที่              มีนาคม  ๒๕๖๖ 
เรื่อง    ขอชี้แจงรายละเอียดการเปลี่ยนแผนด าเนินการโครงการทุน Dean’s Leader Practice Award  
 ในโครงการต้นกล้ารามาธิบดี  
 

เรียน คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยและเงินอุดหนุน 

ตามหนังสืองานบริหารการศึกษา ส านักงานการศึกษา ว. …../๒๕๖… ลงวันที่ ……….. แจ้งผลพิจารณาทุน 
Dean’s Leader Practice Award โครงการเรื่อง ………ชื่อโครงการภาษาไทย…....... (ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ...............) 
พร้อมงบด าเนินการ จ านวนเงิน .............. บาท (ตัวอักษร) และได้รับอนุมัติเม่ือวันที่ ..................... โดยมี ........(ชื่ออาจารย์
ที่ปรึกษาโครงการ)................ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ตามรายละเอียดทราบแล้วนั้น 

ในการนี้  ที ม งานฯ  จึ งขอชี้ แจ งรายละ เ อียดการ เปลี่ ยนแผนด า เนิ นการ ของ โครงการดั งกล่ า ว                                   
เนื่องจาก.......................(พร้อมระบุเหตุผล)...........................ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

ขอแสดงความนับถือ 

ลงนาม..................................................(ผู้ขอทุน)             
(                                     ) 

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

ลงนาม : อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
ลงนาม................................................................  

  (                                           ) 
วันที่…....../........../............. 

 
 
 
 
 

 
  
 

มุ่งเรยีนรู ้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกจิ คดินอกกรอบ รบัผดิชอบสงัคม  

 



 

  ชี้แจงรายละเอียดการเปลี่ยนแผนด าเนินการของโครงการ เรื่อง........................................................................................ 
แผนด าเนินการ (เดิม)............................................................................................................................. ............................... 
................................................................................................... ............................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................
................................................................................................................................................................... ............................
....................................................................................................... ........................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................. 
............................................................................................................................. ..................................................................  
..................................................................................................................................................................... .......................... 
แผนด าเนินการ (ใหม่)..................................................................................... ...................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................................. 
................................................................ ............................................................................................................................. .. 
............................................................................................................................. .................................................................. 
............................................................................................................................. ..................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................................  
................................................................ ............................................................................................................................. .. 
............................................................................................................................. .................................................................. 
............................................................................................................................. ..................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................................  
................................................................ ............................................................................................................................. .. 
............................................................................................................................. .................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................................. 
 


