
 
 
 

      
เขียนท่ี  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

  วันท่ี .......... เดือน ............พ.ศ. ........... 

เรื่อง   ขอสงแบบเสนอขอทุนวิจัย Dean’s Research Novice Award สําหรับโครงการวิจัยยอย ซ่ึงเปนสวนหนึ่งใน

โครงการวิจัยหลักของอาจารยท่ีปรึกษา โครงการตนกลารามาธิบดี 

เรียน    คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยและเงินอุดหนุน 

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

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

๑. ขอมูลการขออนุมัติทุนวิจัย Dean’s Research Novice Award สําหรับโครงการวิจัยยอยฯ  

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

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

- ประเภทผลงานวิจัย :  

 

 

 
     

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

    (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา จะเปนพระคุณยิ่ง 

         

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

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

 

 

 

 

 งานวิจัยดานวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน (Basic Science Research) 
 งานวิจัยทางคลินิก (Clinical Research) 
 งานวิจัยชุมชนและระบบสุขภาพ (Community/Health Systems Research) 

 งานวิจัยดานแพทยศาสตรศึกษา (Medical Education Research) 
 งานวิจัยท่ีนําสการไปใชประโยชน (Translational Research) 

 

 

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

สําหรับโครงการวิจัยยอย ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในโครงการวิจัยหลักของอาจารยท่ีปรึกษา 

โครงการตนกลารามาธิบดี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

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

 

สวนท่ี 1 : ขอมูลผูขอทุนวิจัย 

1. ชื่อผูขอทุน 

(ช่ือภาษาไทย) : 

(ช่ือภาษาอังกฤษ) : 

รหัสประจําตัวนักศึกษา : ช้ันป : 

E-mail : โทรศัพท : 

2. ชื่อผูรวมวิจัย (ถามี กรุณาระบุใหครบทุคน) 

1. (ช่ือภาษาไทย) : 

   (ช่ือภาษาอังกฤษ) : 

รหัสประจําตัวนักศึกษา : ช้ันป : 

E-mail : โทรศัพท : 

2. (ช่ือภาษาไทย) : 

   (ช่ือภาษาอังกฤษ) : 

   รหัสประจําตัวนักศึกษา : ช้ันป : 

E-mail : โทรศัพท : 

3. ชื่ออาจารยท่ีปรึกษาวิจัยโครงการตนกลารามาธิบดี  (กรุณาระบุใหครบทุคน) 

1. ช่ือ-นามสกุล  ศ./รศ./ผศ./อ. : 

   ภาควิชา : คณะ : 

   E-mail : โทรศัพท : 

2. ช่ือ-นามสกุล  ศ./รศ./ผศ./อ. : 

   ภาควิชา : คณะ : 

   E-mail : โทรศัพท : 

 

 

TK03-2/ 

(สําหรับเจาหนาที่) 
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4. การแจงความประสงคขอเทียบโอนหนวยกิต วิชาปฏิบัติการวิจัย 1 (RAID422) ดังนี้ 

  ขอเทียบโอนหนวยกิต     ไมขอเทียบโอนหนวยกิต 

การดําเนินการวิจัยในโครงการตนกลาฯ สามารถเทียบเทาการดําเนินการวิจัยในหลักสูตรฯ ได โดยนักศึกษาตองแจงความประสงค

ดังกลาวกับทางโครงการตนกลาฯ ตั้งแตเริ่มปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาวิจัยเพ่ือทําวางแผนการวิจัย เพ่ือทางโครงการตนกลาฯ                         

จะประสานงานกับกลุมรายวิชาปฏิบัติการวิจัยตอไป 

 

สวนท่ี 2 : โครงการวิจัย 

1. ชื่อโครงการหลัก ของอาจารยท่ีปรึกษาวิจัยหลัก  

(ภาษาไทย) : ...………………………......................................…………………………………………………………………………..…… 

ชื่อโครงการหลัก ของอาจารยท่ีปรึกษาวิจัยหลัก  

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

2. ชื่อโครงการยอย (ภาษาไทย) : .......................................…………………………………………………………………………..…… 

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

3. ประเภทของการวิจัย 

(  )  ก. งานวิจัยดานวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน (basic science research) 

(  )  ข. งานวิจัยทางคลินิก (clinical research) 

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

(  )  ง. งานวิจัยดานแพทยศาสตรศึกษา (medical education research) 

(  )  จ. งานวิจัยท่ีนําสูการไปใชประโยชน (translational research) 

(  )  ช. งานวิจัยดานอ่ืนๆ ระบุ ................................................................................ 

4. ความสําคัญ ท่ีมาของปญหาท่ีทําการวิจัย และการทบทวนเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

แสดงแนวความคิดพ้ืนฐานหรือปญหาและอุปสรรคทางวิชาการท่ีมีความสําคัญหรือมีความจําเปนท่ีจะตองทําการวิจัย

เรื่องน้ี เนนสวนโครงการวิจัยท่ีจะใหนักศึกษาดําเนินการ 

 

5. คําถามวิจัย / สมมติฐานการวิจัย 

แสดงสิ่งท่ีผูวิจัยสนใจ ตองการศึกษา คาควา เพ่ือหาคําตอบ โดยเฉพาะสวนโครงการวิจัยยอย ท่ีจะใหนักศึกษา

ดําเนินการ 

 

6. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย  

แสดงวัตถุประสงคของโครงการวิจัยยอยท่ีจะใหนักศึกษาดําเนินการน้ีอยางชัดเจน และเรียงตามลําดับความสําคัญเปน

ขอๆ 
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7. วิธีวิจัยโครงการวิจัยยอย 

- ระบุวิธีท่ีจะใช 

ก. ข้ันตอนและวิธีในการเก็บขอมลู   

ข. ข้ันตอนและวิธีการวิเคราะหขอมูล 

  - Protocol Flow Chart (ถามี) 

 

8. ขอบเขตของการวิจัยโครงการวิจัยยอย 

ระบุขอบเขตของการวิจัยวาครอบคลุมถึงอะไรบาง เชน จํานวนผูเขารวมการวิจัย เพศ กลุมอายุ เกณฑคัดเขา และ

เกณฑคัดออก เปนตน (แสดงวิธีคํานวณกลุมตัวอยาง) แนบดวย 

 

9. ระยะเวลาท่ีทําการวิจัยโครงการวิจัยยอย  

ระบุระยะเวลาท่ีใชในการวิจัยตั้งแตเริ่มตนจนกระท่ังสิ้นสุดโครงการ หากเปนโครงการตอเน่ืองใหระบุปท่ีเริ่มตน และปท่ี

สิ้นสุดโครงการ (แสดงแผนการดําเนินการโครงการในแตละรอบ 6 เดือน) 

 

10. แผนการดําเนินการวิจัยโครงการวิจัยยอยตลอดโครงการ (โปรดระบุใหชัดเจนพรอมเอกสารอางอิง) 

ระบุข้ันตอนและระยะเวลาของแผนการดําเนินงานโดยละเอียด รวมท้ังแผนภูมิแสดงระยะเวลาในการดําเนินงาน (Phasing Chart) 

(โครงการวิจัยท่ีกําหนดระยะเวลาดําเนินการเกินกวา 1 ปข้ึนไป ใหแจงแผนการดําเนินงานในปตอๆ ไปโดยสังเขปดวย) 

11. สถานท่ีทําการวิจัย/เก็บขอมูล และอุปกรณในการทําวิจัยท่ีมีอยูแลวในหนวยงาน  

ระบุสถานท่ีท่ีจะใชเปนท่ีทําการวิจัย และ/หรือ เก็บขอมูลใหชัดเจน 

 

12. อุปกรณในการวิจัย ระบุประเภท และจํานวนของอุปกรณตอไปนี้ 

อุปกรณท่ีจําเปนในการวิจัย : ระบุช่ือ   อุปกรณวิจัยท่ีมีอยูแลว : ระบุช่ือ 

 

13. ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของและเอกสารอางอิง  

กลาวถึงความเก่ียวเน่ืองและความสัมพันธของโครงการน้ีกับโครงการวิจยัเรื่องอ่ืนๆ ท้ังใน และตางประเทศวาเคยมีใคร

ทําการวิจัยมาแลว ทําท่ีไหน เมื่อไร กาวหนาไปแคไหน ขอมูลของปลาสุด ฯลฯ 
 

14. ประโยชนท่ีจะไดรับจากโครงการวิจัยยอย 

ระบุประโยชนท่ีจะไดรับจากโครงการวิจัยน้ีวาจะมีผลตอการพัฒนาในเรื่องใด 

ใครหรือหนวยงานใดจะเปนผูนําผลงานวิจัยน้ีไปใชประโยชนและใชอยางไร 

15. วางแผนจะนาํผลงานวิจัยไปนําเสนอ/ ตีพิมพ (ถามี) 

ระบุช่ือท่ีประชุมวิชาการท่ีคาดวาจะนําไปนําเสนอ 

ระบุช่ือวารสารท่ีคาดวาจะตีพิมพ 
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16. โครงการนี้มีการทดลอง 

16.1  (  ) การทดลองในคน  16.2  (  ) การใชสัตวทดลอง  

16.3  (  ) การทดลองทางพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ 
ในกรณีโครงการวิจัยที่ขอทุนมีการทดลองตามขอ 16.1-16.3 ขอใหแนบหลักฐานการรับรองหรือจดหมายยืนยันการดําเนินการ ขอคํารับรองจาก

คณะกรรมการระดับคณะหรือมหาวิทยาลัยดวย (สามารถแนบใบขอคํารับรองของอาจารยที่ปรึกษาได  หากเปนโครงการภายใตโครงการของอาจารยที่

ปรึกษา) 

 

17. รายละเอียดงบประมาณของโครงการวิจัยยอยตามหมวดเงินประเภทตางๆ 

รายการ ราคาตอหนวย 
จํานวนกลุม

ตัวอยาง 
รวมเปนเงิน (บาท) 

1.หมวดวัสดุ (ระบุตามความเปนจริง) 

1.1 วัสดุวิทยาศาสตร ไดแก สารเคมี สัตวทดลอง สมุนไพร วัสดุในการทดลอง 

ฯลฯ 
   

1.2 วัสดุสํานักงาน ไดแก กระดาษ ปากกา ฯลฯ    

1.3 วัสดุตางๆ ไดแก คาฟลม คาลางรูป ฯลฯ    

2. หมวดคาใชสอย 

2.1 คาเดินทางและคาชดเชยการสูญเสียรายไดของผูเขารวมโครงการ  

(200 บาทตอราย) 

   

2.2 คาจาง คาเชา คาซอมบํารุงรักษาครุภัณฑของราชการ คาเจาะเลือด 

คาจางพิมพ/ถายเอกสาร ฯลฯ 

   

2.3 คาใชสอยในการเตรียมรายงานผลการวิจัย    

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
 

 หมายเหตุ 1. สําหรับหมวดคาตอบแทนผูวิเคราะหขอมูลผูชวยวจิัยและหมวดครุภัณฑจะไมสนับสนุน ควรใชครุภัณฑที่มีอยูของหนวยงาน  

              2. การนาํสงสรุปรายการและหลักฐานคาใชจายในแตละหมวด หากมีเงินคงเหลือ ตองนําสงคืนโครงการ ภายใน 30 วัน  

                 หลังจากเสร็จส้ินโครงการ และหากไมสงเอกสารหลักฐานคาใชจายภายในกําหนดจะมีผลตอการรับทุนในคร้ังตอไป 

3. การจัดหาวัสดุ ใหดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง หลักเกณฑการจัดหาวัสดุและคาใชสอยที่ใชเงินอุดหนุนการ
วิจัย พ.ศ.2560 (https://op.mahidol.ac.th/ra/contents/research_regulation/ANNOUNCE_2560-02.pdf) 

4. สําหรับคาดําเนินการตีพิมพจะไมสนบัสนุน 

18. ความเสี่ยงและความไมสบายท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นกับผูเขารวมการวิจัย (ถามี) 

19. คําชี้แจงเพ่ิมเติม 

19.1  รายละเอียดใดก็ตามท่ีจะเปนประโยชนและจะชวยใหกรรมการเขาใจในโครงการการวิจัยน้ีดีข้ึน 
19.2  โครงการวิจัยท่ีใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย ใหแนบแบบสอบถามมาดวย 
19.3  โครงการศึกษาวิจัยและทดลองในมนุษยทุกโครงการยกเวนงานวิจัยท่ีไมมีผลกระทบโดยตรงตอผูเขารวมการวิจัยแตละคน 

อาทิเชน การวิจัยท่ีเก่ียวของกับขอมูลท่ีไดรับจากรายงานของผูปวยหรือสิ่งสงตรวจตางๆ จากรางกายมนุษยท่ีไมมีช่ือและถูกละ
ท้ิงไว เปนตน) จะตองแนบเอกสาร ดังน้ี 

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

(ตามตัวอยางในคูมือการขออนุมัติเพื่อการศึกษาวจิัย และการทดลองในมนุษย คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

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

https://op.mahidol.ac.th/ra/contents/research_regulation/ANNOUNCE_2560-02.pdf
http://med.mahidol.ac.th/research/th/ethics/content/12082014-0939-th


 Page 5 

 

Update 7 December 2022 

19.4 ทุนสนับสนุนการทําวิจัย เมื่อโครงการฯ ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยในโครงการฯ คณะฯ จะโอน

เงินทุนสนับสนุนการทําวิจัย เขาบัญชีของอาจารยท่ีปรึกษาวิจัยหลักเทาน้ัน และผูรับทุนและอาจารยท่ีปรึกษาหลักลงนามสญัญา

ผูรับทุนวิจัยโครงการตนกลารามาธิบดี 

 

 

 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนจริงทุกประการ  และยอมรับวาผลการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย                   

และเงินอุดหนุน ถือเปนขอยุต ิ 

 

 

 

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

(                                        ) 

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

 

ลงนาม : อาจารยท่ีปรึกษาวิจัย 

 

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

(                                        ) 

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