
  
 
 

      

เขียนที่  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

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

เรื่อง    ขอสงแบบเสนอขอทุนวิจัย Dean’s Research Novice Award  ในโครงการตนกลารามาธิบดี 

เรียน    คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยและเงินอุดหนุน 

ขาพเจา นาย/นางสาว (ผูขอทุน)...................................รหัสประจําตัวนักศึกษา................นักศึกษาแพทยชั้นปที่.........  

 อาจารยที่ปรึกษาวิจัย : ชื่อ-นามสกุล ........................................ ภาควิชา ..................... คณะ……………………………..………..…..                                                                         

๑. ขอมูลการขออนุมัติทุนวิจัย Dean’s Research Novice Award  ในโครงการตนกลารามาธิบดี 

- ชื่อโครงการวิจัย เรื่อง (ชื่อภาษาไทย) : ................................................................................................................................ 

           (ชื่อภาษาอังกฤษ) : .......................................................................................................................... 

- ประเภทผลงานวิจัย :  

 

 

 
     

๒.  งบประมาณดําเนินการ  รวมเปนเงิน.........................................บาท (.......................................................บาทถวน)   

     ไมใชงบประมาณ เปนโครงรางงานวิจัย (research proposal) ที่ไมเสนอขอทุนสนับสนุนการทําวิจัย 

    (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา จะเปนพระคุณย่ิง 

         

ขอแสดงความนับถือ 

 

          .........................................นักศึกษาแพทย (ผูขอทุน) 

         (...........................................) 

                      

 

 
 

 งานวิจัยดานวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน (Basic Science Research) 

 งานวิจัยทางคลินิก (Clinical Research) 

 งานวิจัยชุมชนและระบบสุขภาพ (Community/Health Systems Research) 

 งานวิจัยดานแพทยศาสตรศึกษา (Medical Education Research) 

 งานวิจัยที่นําสูการไปใชประโยชน (Translational Research) 

มุ่งเรียนรู ้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกจิ คดินอกกรอบ รบัผดิชอบสงัคม 
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แบบเสนอขอทุนวิจัย Dean’s Research Novice Award 

โครงการตนกลารามาธิบดี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

(พ.ศ. ......................../ปงบประมาณ ........................) 

 

สวนท่ี 1 : ขอมูลผูขอทุนวิจัย 

1. ชื่อผูขอทุน : (ภาษาไทย)  ………………………….………………………………….................................................................................. 

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

                รหัสประจําตัวนักศึกษา : ………………………..……………………………  ชั้นป ......................................................... 

                e-mail : ………………………..………………………………………..……  โทรศัพท ......................................................... 

 

2. ชื่อผูรวมวิจัย (ถามี กรุณาระบุใหครบทุกคน) 

คนท่ี 1 : (ภาษาไทย)  …………………………………………….……………………..………………..................................................... 

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

                  รหัสประจําตัวนักศึกษา : ……………………………….….………………  ชั้นป ......................................................... 

คนท่ี 2 : (ภาษาไทย)  …………………………………………………………………..………………..................................................... 

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

                  รหัสประจําตัวนักศึกษา : ……………………………………………………  ชั้นป ......................................................... 

 

3 ชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิจัยโครงการตนกลารามาธิบดี 

3.1 ชื่อ-นามสกุล : .......................................................................................................................................................... 

ภาควิชา : ……………………………………………………………. คณะ : ……………………………………………………………….......…….. 

เบอรโทรศัพท : …………………………………………………… e-mail : ………………………………………………......…………………... 

 

3.2 ชื่อ-นามสกุล : .......................................................................................................................................................... 

ภาควิชา : ……………………………………………………………. คณะ : …………………………………………………….......……………….. 

เบอรโทรศัพท : …………………………………………………… e-mail : ……………………………………………………......……………... 

 

4. การแจงความประสงคขอเทียบโอนหนวยกิต วิชาปฏิบัติการวิจัย 1 (RAID422) ดังนี ้

  ขอเทียบโอนหนวยกิต     ไมขอเทียบโอนหนวยกิต 

การดําเนินการวิจัยในโครงการตนกลาฯ สามารถเทียบเทาการดําเนินการวิจัยในหลักสตูรฯ ได โดยนักศึกษาตองแจงความประสงค

ดังกลาวกับทางโครงการตนกลาฯ ตั้งแตเริ่มปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาวิจัยเพื่อทําวางแผนการวิจัย เพ่ือทางโครงการตนกลาฯ           

จะประสานงานกับกลุมรายวิชาปฏิบัติการวิจัยตอไป 

 

TK03-1/ 

(สําหรับเจาหนาที่) 
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สวนท่ี 2 : โครงการวิจัย 

1. ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : …………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) : ……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

2. ประเภทของการวิจัย 

(  )  ก. งานวิจัยดานวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน (basic science research) 

(  )  ข. งานวิจัยทางคลินิก (clinical research) 

(  )  ค. งานวิจัยชุมชนและระบบสุขภาพ (community/health systems research) 

(  )  ง. งานวิจัยดานแพทยศาสตรศึกษา (medical education research) 

(  )  จ. งานวิจัยที่นําสูการไปใชประโยชน (translational research) 

(  )  ช. งานวิจัยดานอื่นๆ ระบุ ................................................................................ 

3. ความสําคัญ ที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย และการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ  

แสดงแนวความคิดพ้ืนฐานหรือปญหาและอุปสรรคทางวิชาการที่มีความสําคัญหรือมีความจําเปนที่จะตองทําการวิจัย

เรื่องนี้ 

 

4. คําถามวิจัย / สมมติฐานการวิจัย 

แสดงสิ่งท่ีผูวิจัยสนใจ ตองการศึกษา คาควา เพ่ือหาคําตอบ 

 

5. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย  

แสดงวัตถุประสงคของโครงการวิจัยนี้อยางชดัเจน และเรียงตามลําดับความสําคัญเปนขอๆ 

 

6. วิธีวิจัย 

- ระบุวิธีที่จะใช 

ก. ขั้นตอนและวิธีในการเก็บขอมลู   

ข. ขั้นตอนและวิธีการวิเคราะหขอมูล 

- Protocol Flow Chart (ถามี) 

 

7. ขอบเขตของการวิจัย  

ระบุขอบเขตของการวิจัยวาครอบคลุมถึงอะไรบาง เชน จํานวนผูเขารวมการวิจัย เพศ กลุมอายุ เกณฑคัดเขา และ

เกณฑคัดออก เปนตน (แสดงวิธีคํานวณกลุมตัวอยาง) แนบดวย 

 

8. ระยะเวลาที่ทําการวิจัย  

ระบุระยะเวลาที่ใชในการวิจัยตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ หากเปนโครงการตอเนื่องใหระบุปที่เริ่มตน และปที่

สิ้นสุดโครงการ (แสดงแผนการดําเนินการโครงการในแตละรอบ 6 เดือน) 
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9. แผนการดําเนินการวิจัยตลอดโครงการ (โปรดระบุใหชัดเจนพรอมเอกสารอางอิง) 

- ระบขุั้นตอนและระยะเวลาของแผนการดําเนนิงานโดยละเอียด รวมทั้งแผนภูมิแสดงระยะเวลาในการดําเนินงาน (Phasing 

Chart) 

(โครงการวิจัยที่กําหนดระยะเวลาดําเนินการเกินกวา 1 ปขึ้นไป ใหแจงแผนการดําเนินงานในปตอๆ ไปโดยสังเขปดวย) 

10. สถานท่ีทําการวิจัย/เก็บขอมูล และอุปกรณในการทําวิจัยที่มีอยูแลวในหนวยงาน  

- ระบุสถานที่ท่ีจะใชเปนที่ทําการวิจัย และ/หรือ เก็บขอมูลใหชัดเจน 

11. อุปกรณในการวิจัย ระบุประเภท และจํานวนของอุปกรณตอไปนี้ 

-  อุปกรณท่ีจําเปนในการวิจยั : ระบุชื่อ   -  อุปกรณวิจัยที่มีอยูแลว : ระบุช่ือ 

 

12. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของและเอกสารอางอิง  

กลาวถึงความเก่ียวเนื่องและความสัมพันธของโครงการนี้กับโครงการวิจัยเรื่องอื่นๆ ทั้งใน และตางประเทศวาเคยมีใคร

ทําการวิจัยมาแลว ทําที่ไหน เมื่อไร กาวหนาไปแคไหน ขอมูลของปลาสุด ฯลฯ 
 

13. ประโยชนที่จะไดรับของโครงการ 

- ระบุประโยชนที่จะไดรบัจากโครงการวิจัยนี้วาจะมีผลตอการพัฒนาในเรื่องใด 

- ใครหรือหนวยงานใดจะเปนผูนําผลงานวิจัยนี้ไปใชประโยชนและใชอยางไร 

14. วางแผนจะนําผลงานวิจัยไปนําเสนอ/ ตีพิมพ  

- ระบุช่ือที่ประชุมวิชาการที่คาดวาจะนําไปนําเสนอ 

- ระบุช่ือวารสารที่คาดวาจะตีพิมพ 
 

15. โครงการนี้มีการทดลอง 

15.1 (   ) การทดลองในคน  15.2  (  ) การใชสัตวทดลอง  

15.3 (   ) การทดลองทางพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ 

ในกรณีโครงการวิจัยที่ขอทุนมีการทดลองตามขอ 15.1-15.3 ขอใหแนบหลักฐานการรับรองหรือจดหมายยืนยันการดําเนินการ   ขอคาํรับรองจาก

คณะกรรมการระดับคณะหรือมหาวิทยาลัยดวย (สามารถแนบใบขอคํารับรองของอาจารยที่ปรึกษาได  หากเปนโครงการภายใตโครงการของอาจารยที่

ปรึกษา) 
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16. รายละเอียดงบประมาณของโครงการตามหมวดเงินประเภทตางๆ 

รายการ ราคาตอหนวย 
จํานวนกลุม

ตัวอยาง 
รวมเปนเงนิ (บาท) 

1.หมวดวัสดุ (ระบุตามความเปนจริง) 

1.1 วัสดวุิทยาศาสตร ไดแก สารเคมี สตัวทดลอง สมุนไพร วัสดุในการทดลอง ฯลฯ    

1.2 วัสดุสํานักงาน ไดแก กระดาษ ปากกา ฯลฯ    

1.3 วัสดุตางๆ ไดแก คาฟลม คาลางรูป ฯลฯ    

2.หมวดคาตอบแทน  

2.1 คาตอบแทนผูชวยวิจยั (ระบุตามความจําเปน) 

(ใหระบุจํานวนผูชวยนกัวิจัย และหนาทีรั่บผิดชอบโดยละเอยีด) 
   

3.หมวดคาใชสอย 

3.1คาเดินทางและคาชดเชยการสูญเสียรายไดของผูเขารวมโครงการ (200 

บาทตอราย) 

   

3.2 คาจาง คาเชา คาซอมบํารุงรักษาครุภัณฑของราชการ คาเจาะเลือด 

คาจางพิมพ/ถายเอกสาร ฯลฯ 

   

3.3 คาใชสอยในการเตรียมรายงานผลการวิจัย    

รวมเปนเงินทั้งสิ้น : -บาท(ตัวอักษร)-  
 

         หมายเหตุ  1. สาํหรับหมวดคาตอบแทนผูวิเคราะหขอมูลและหมวดครภุัณฑจะไมสนับสนุน ควรใชครภุัณฑที่มีอยูของหนวยงาน  

              2. การนาํสงรายการและหลกัฐานคาใชจายในแตละหมวด และหากมีเงนิคงเหลือ ตองนําสงคนืโครงการฯภายใน 30 วันหลังจาก  

                  เสร็จสิ้นโครงการ 
3. การจัดหาวัสดุ ใหดาํเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลกัเกณฑการจัดหาวัสดุและคาใชสอยที่ใชเงินอุดหนุนการ 

    วิจยั พ.ศ.2560(https://op.mahidol.ac.th/ra/contents/research_regulation/ANNOUNCE_2560-02.pdf) 

4. สําหรับคาดําเนินการตีพิมพจะไมสนบัสนนุ 

17. ความเสี่ยงและความไมสบายที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับผูเขารวมการวิจัย (ถามี) 

18. คําชี้แจงเพิ่มเติม 

18.1  รายละเอียดใดก็ตามท่ีจะเปนประโยชนและจะชวยใหกรรมการเขาใจในโครงการการวิจัยนี้ดีขึ้น 
18.2  โครงการวิจัยที่ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย ใหแนบแบบสอบถามมาดวย 
18.3  โครงการศึกษาวิจัยและทดลองในมนุษยทุกโครงการยกเวนงานวิจัยที่ไมมีผลกระทบโดยตรงตอผูเขารวมการวิจัยแตละคน 

อาทิเชน การวิจัยที่เก่ียวของกับขอมูลที่ไดรับจากรายงานของผูปวยหรือสิ่งสงตรวจตางๆ จากรางกายมนษุยที่ไมมีชื่อและถูกละ
ทิ้งไว เปนตน) จะตองแนบเอกสาร ดังน้ี 

ก. ขอพิจารณาทางดานจริยธรรม (Ethical Consideration)  
ข. เอกสารชี้แจงขอมูล / คําแนะนําแกผูเขารวมโครงการ (Patient/Participant Information Sheet) 
ค. หนังสือยินยอมโดยไดรับการบอกกลาวและเต็มใจ (Informed Consent Form) 

(ตามตัวอยางในคูมอืการขออนุมัติเพื่อการศึกษาวจิัย และการทดลองในมนุษย คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

พ.ศ.2545 http://med.mahidol.ac.th/research/th/ethics/content/12082014-0939-th) 

18.4 ทุนสนับสนุนการทําวิจัย เมื่อโครงการฯ ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยในโครงการฯ คณะฯ จะโอน 

เงินทุนสนับสนุนการทําวิจัย เขาบัญชีของอาจารยที่ปรึกษาวิจัยหลักเทานั้น และผูรับทุนและอาจารยที่ปรึกษาหลักลงนามสัญญา

ผูรับทุนวิจัยโครงการตนกลารามาธิบดี  
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ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนจริงทุกประการ  และยอมรับวาผลการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย                   

และเงินอุดหนุน ถือเปนขอยุติ  

 

 

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

(                                        ) 

วันที่.............../................/.............. 

ลงนาม : ผูรวมวิจัย 

ลงนาม................................................. (คนท่ี 1) 

(                                        ) 

วันที่.............../................/.............. 

ลงนาม................................................. (คนท่ี 2) 

(                                        ) 

วันที่.............../................/.............. 

ลงนาม : อาจารยที่ปรึกษาวิจัยหลัก ลงนาม : อาจารยที่ปรึกษาวิจัย 

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

 (                                        )   

วันที่.............../................/.............. 

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

 (                                        )   

         วันที่.............../................/.............. 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**สามารถนําสงเอกสารผานทางอีเมล ratonkla@mahidol.ac.th หรืองานบริหารการศึกษา/งานแพทยศาสตรศึกษา ชั้น ๓ อาคารบริหาร 


