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แนวปฏิบัติในการสมัครแนวปฏิบัติในการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจยัเงินรายไดคณขอรับทุนอุดหนุนการวิจยัเงินรายไดคณะฯ ะฯ   

1. หัวหนาโครงการรับแบบเสนอโครงการจากหนวยบริหารงานวิจัย โทร. 1701, 2416 (เอกสารประกอบหมายเลข เอกสารประกอบหมายเลข 11) 
หรือ Download Iจาก Inntteerrnneett  wweebbssiittee  ที่   hhttttpp::////wwwwww..rraa22..mmaahhiiddooll..aacc..tthh//rraarr//   
หรือ IInnttrraanneett  wweebbssiittee  ที่ http://intra.rama.mahidol.ac.th/Dean/RAR/index.htmlhttp://intra.rama.mahidol.ac.th/Dean/RAR/index.html

2. หัวหนาโครงการทําบันทึกขอความผานหัวหนาภาควิชา/สํานักงาน เรื่อง “ สงโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
เงินรายไดคณะฯ ” (ดังตัวอยาง เอกสารประกอบหมายเลข  เอกสารประกอบหมายเลข 2 2 - สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ ใหออก
บันทึกโดยภาควิชา/สํานักงานตนสังกัดของอาจารยที่ปรึกษา) แลวสงมาตามที่อยูขอ 1. พรอมกับโครงการวิจัย จํานวน 1 ชุด 
( พรอมไฟลที่บันทึกลง 3.2 Floppy Disk หรือ  CD-Rom ) Download ตัวอยางบันทึกสงโครงการไดจาก Website ขางตน 

3. คณะฯ เปดรับสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายไดคณะฯ แตละปงบประมาณตลอดทั้งป โดยสงแบบเสนอโครงการ 
ภายในวันที่ 15 ของเดือน และสามารถสงโครงการได จนถึงวันที่ 15 15 สิงหาสิงหาคมคม  ของปนั้นของปนั้น  สวนโครงการที่สงภายหลัง
วันที่ 15 สิงหาคม  จะเสนอขอรับทุนในปงบประมาณถัดไป 

4. มีการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยเงินรายไดคณะฯ ทุกวันพุธสัปดาหที่ 4 ของเดือน และ
จะแจงผลการพิจารณาใหผูวิจัยทราบในสัปดาหแรกของเดือนถัดไป 

5. เมื่อโครงการวิจัยไดรับอนุมัติ หัวหนาโครงการติดตอรับแบบฟอรมสัญญาเพื่อกรอก และสงหลักฐานประกอบการเบิก
เงินทุนตามระเบียบคณะฯ 

เงื่อนไขควรอานเงื่อนไขควรอาน  ::  

1. โครงการที่จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 
a. โครงการที่เสนอโดยนักวิจัยรุนใหม 
b. โครงการวิจัยรวมระหวางคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

หรือโครงการวิจัยที่เปนสหวิทยาการ 
2. ผูวิจัยที่เคยไดรับทุนวิจัยรายไดคณะฯ จะตองสงรายงานความกาวหนา หรือรายงานฉบับสมบูรณของงานวิจัยที่ไดรับทุน

กอน จึงจะไดรับการพิจารณาใหทุนครั้งตอไป 
3. แพทยประจําบาน แพทยผูชวยอาจารย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ สามารถรับทุนฯ ไดเพียงครั้งเดียว 
4. ผูวิจัยจะตองเสนอรายงานความกาวหนา (Progress report) (เอกสารประกอบหมายเลข เอกสารประกอบหมายเลข 33) ดังนี้ 

a. อาจารยทุก 6 เดือน 
b. บุคลากรอื่นๆ แพทยประจําบาน แพทยผูชวยอาจารย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ ทุก 4 เดือน 

5. โครงการที่เปนการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษยจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
จริยธรรมการวิจัยในคนของคณะฯ กอน (โครงการวิจัยที่มิไดแนบเอกสารรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
คน จะมิไดรับการเสนอเขาที่ประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรทุน) 

6. โครงการวิจัยของแพทยประจําบานและแพทยผูชวยอาจารย จะตองยอมรับการตรวจเยี่ยมและประเมินจากคณะกรรมการ
กํากับดูแลขอมูล และความปลอดภัยของการทําวิจัยในคน (Data and Safety Monitoring Board = DSMB) 

7. คณะฯ ไดจัดใหมีบริการปรึกษาการวิจัย (Research Consultation) เพื่อเปนการสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรของคณะฯ ได
มีโอกาสทําการวิจัยไดอยางถูกตอง หากผูใดสนใจกรุณาติดตอไปยัง หนวยบริหารงานวิจัย  

8. ผูวิจัยจะตองนําเสนอผลการวิจัยในที่ประชุมวิชาการของคณะฯ หรือในโอกาสอื่นตามที่คณะฯ กําหนด และจะตองสง 
บทคัดยอผลงานวิจัยที่นําเสนอ 

9. เมื่องานวิจัยเสร็จสมบูรณ ผูวิจัยจะตองสงรายงานฉบับสมบูรณ (เอกสารประกอบหมายเลข เอกสารประกอบหมายเลข 44) หรือ reprint จากการ 
ตีพิมพ จํานวน 1 ชุด พรอมไฟลที่บันทึกลง 3.5″ Floppy disk และสรุปการใชจายเงิน ใบเสร็จ และเงินสวนที่ใชไมหมด (ถามี) 

10. ผูไดรับทุนจะตองทําวิจัยใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 1 ป หากมีอุปสรรคทําบันทึกแจงประธานอนุกรรมการ
พิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายไดคณะฯ ทราบ และสงเงินทุนที่เหลือคืน 

11. ผูไดรับทุนควรระบุขอความ กิตติกรรมประกาศ Acknowledgement ในผลงานวิจัยทุกครั้งที่ตีพิมพ ดังนี้  
“การศึกษาครั้งนี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
รหัสโครงการเลขที่................................” 
“This study was supported by Research Grant from the Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University 
No………………….” 

http://intra.rama.mahidol.ac.th/Dean/RAR/index.html


เอกสารประกอบหมายเลข เอกสารประกอบหมายเลข 11  
 

แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายไดคณะฯ 
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประจําปงบประมาณ ................. 
(ขอที่ไมมีขอมูลใหพิมพเฉพาะหัวขอแลวใสเครื่องหมาย “ - ” กํากับไว) 

 

1. ชื่อโครงการ  -  ภาษาไทย -  ภาษาอังกฤษ 

2. ประเภทของการวิจัย (ระบุเพียง 1 ประเภท)  
วงเงินโครงการละไมเกิน 50,000 บาท, 100,000 บาท หรือ 200,000 บาท โดยมีรายละเอียดของ

ประเภททนุวิจยั ดังตอไปนี ้

ประเภทที่ 1 ทุน Biomedical research ไดแกการวิจยัดาน 
• การวิจยัทางคลินิกทางการแพทย และการพยาบาล 
• การวิจยัพื้นฐาน 

ประเภทที่ 2 ทุน Health services research ไดแกการวจิัยดาน 
• การวิจยัทางการบริการ 
• การวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร และสังคมศาสตร 

ประเภทที่ 3 ทุนวิจยัดานการศึกษา ไดแกการวิจยัดานการศึกษาทางดานแพทยศาสตร หรือ 
พยาบาลศาสตร 

ประเภทที่ 4 ทุนวิจยัเพื่อปรบัปรุงคุณภาพงาน ไดแกการวิจัยดานกระบวนการที่เกี่ยวของกับ 
พันธกิจของคณะฯ โดยมวีัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงคุณภาพของงาน 

 
ผูสมัครที่เปนแพทยผูชวยอาจารย แพทยประจําบาน และนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาของคณะฯ 

จะตองเสนอโครงการที่ดําเนินการวิจัยแลวเสร็จในชวงฝกอบรม หรือชวงที่ศึกษาในหลักสูตร และมีสิทธิ์ขอไดเพียง
หนึ่งครั้งตลอดชวงการศกึษา/อบรมตามหลักสูตร โดยอาจารยที่ปรึกษา 1 ทาน มีสิทธิ์ดูแลแพทยประจําบาน หรือ 
แพทยผูชวยอาจารย หรือ นกัศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาของคณะฯ ทีเ่สนอขอทุนไดปงบประมาณละไมเกิน 2 คน 
และจะตองมลีายเซ็นของอาจารยที่ปรึกษาลงนามในโครงการวิจยัดวย 
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3. คณะผูดําเนนิการวิจัย 
3.1 หัวหนาโครงการวิจัย (ใหแนบ) Curriculum Vitae ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมช่ืีอ  

คุณวุฒิ ตําแหนง ภาควิชา หมายเลขโทรศัพท และ e-mail address 
3.2 ผูรวมวิจยัระบ ุ ช่ือ  คุณวุฒิ  ตําแหนง  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ภาควิชา  โทรศัพท และ e-mail 

address 
3.3 ระบุช่ือแพทยผูจะดูแลผูเขารวมการวจิัย อยางนอย 2 คน โดยใสช่ือ ที่อยู โทรศัพทที่จะติดตอไดตลอด 

24 ช่ัวโมง ทั้งที่บานและที่ทาํงาน 
(ยกเวนโครงการที่ไมใชการวิจัยทางคลินิก และไมจําเปนตองมีแพทย) 

4. ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย 
 แสดงแนวความคิดพื้นฐานหรือปญหาและอุปสรรคทางวิชาการที่มีความสําคัญหรือมีความจําเปนที่

จะตองทําการวิจัยเร่ืองนี ้

5. วัตถุประสงคของโครงการ 
 แสดงวัตถุประสงคของโครงการวิจยันี้อยางชัดเจน และเรียงตามลําดับความสําคัญเปนขอๆ 

6. วิธีวิจัย 
 ระบุวิธีที่จะใช 

ก. ขั้นตอนและวธีิในการเก็บขอมูล 
ข. ขั้นตอนและวธีิการวิเคราะหขอมูล 

 Protocol Flow Chart 

7. ขอบเขตของการวิจัย 
 ระบุขอบเขตของการวิจยัวาครอบคลุมถึงอะไรบาง เชน จาํนวนผูเขารวมการวิจยั เพศ กลุมอายุ เกณฑ

คัดเขา และเกณฑคัดออก เปนตน 

8. ระยะเวลาทําการวิจัย 
 ระบุระยะเวลาที่ใชในการวิจยัตั้งแตเร่ิมตนจนกระทั่งส้ินสุดโครงการ หากเปนโครงการตอเนื่องให

ระบุปที่เริ่มตน และปที่ส้ินสุดโครงการ 

9. แผนการดําเนนิการวิจัยตลอดโครงการ (ใหระบุขั้นตอนโดยละเอียด) 
 ระบุขั้นตอนและระยะเวลาของแผนการดําเนินงานโดยละเอียด รวมทั้งแผนภูมิแสดงระยะเวลาในการ

ดําเนินงาน (Phasing Chart) 
 โครงการวิจัยที่กําหนดระยะเวลาดําเนินการเกินกวา 1 ปขึ้นไป ใหแจงแผนการดําเนนิงานในปตอๆ ไป

โดยสังเขปดวย 

10. สถานที่ทําการวิจัย/และหรือ เก็บขอมูล 
 ระบุสถานที่ที่จะใชเปนที่ทําการวิจยั และ/หรือ เก็บขอมลูใหชัดเจน 

11. ชื่อหนวยงานที่ทําการวิจัยรวม และลักษณะของการรวมงาน 
 ตัวอยาง : โครงการนี้ดําเนนิการรวมกับคณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

โดยคณะเภสัชศาสตรใหการสนับสนุนดานเครื่องมือและอุปกรณ 
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12. อุปกรณในการวิจัย ระบุประเภท และจํานวนของอปุกรณตอไปนี ้
 อุปกรณที่จําเปนในการวิจยั : ระบุช่ือ 
 อุปกรณวจิัยทีม่ีอยูแลว : ระบุช่ือ 

13. ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของและเอกสารอางอิง 
 กลาวถึงความเกี่ยวเนื่องและความสัมพันธของโครงการนี้กับโครงการวิจัยเร่ืองอื่นๆ ทั้งใน และตางประเทศ

วาเคยมใีครทําการวิจยัมาแลว ทําที่ไหน เมือ่ไร กาวหนาไปแคไหน ขอมูลของปลาสุด ฯลฯ 

14. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ระบุประโยชนที่จะไดรับจากโครงการวิจยันี้วาจะมีผลตอการพัฒนาประเทศในเรื่องใด 

  วิทยาศาสตรและชีววิทยา    วิทยาศาสตรการแพทย 
  ปรัชญา (รวมทั้งมนุษยศาสตรและการศึกษา) นิติศาสตร 
  วิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร  วิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรม 
  เกษตรศาสตร, การพยาบาล   สหสาขา หรืออ่ืนๆ 

 ใครหรือหนวยงานใดจะเปนผูนําผลงานวจิัยนี้ไปใชประโยชนและใชอยางไร 

15. รายละเอียดงบประมาณของโครงการตามหมวดเงินประเภทตางๆ 
หมวดเงิน       จํานวนเงิน 
1. หมวดคาวัสด ุ

 วัสดุวิทยาศาสตร     ระบุตามความจําเปน 
 วัสดุสํานักงาน     ระบุตามความจําเปน 

2. หมวดคาตอบแทน 
 คาตอบแทนผูชวยวิจยั    ไมเกิน 10% ของงบประมาณโครงการ 

(ใหระบุจํานวนผูชวยนักวิจยั และหนาที่รับผิดชอบโดยละเอียด) 
 คาตอบแทนการวิเคราะหขอมูล   ระบุตามเความจําเปน 

(ในกรณีที่ผูเสนอขอทุนเปนแพทยประจําบาน หรือ แพทยผูชวยอาจารย หรือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ จะไม
สนับสนุนคาตอบแทนในการวิเคราะหขอมูล) 

3. หมวดคาใชสอย 
 คาเดินทางและคาชดเชยการสูญเสียรายไดของผูเขารวมโครงการ 

ไมเกิน 30% ของงบประมาณโครงการ 
 คาใชสอยในการเตรียมเอกสารรายงานผลการวิจยั ไมเกิน 2000 บาท 
 คาใชสอยอ่ืนๆที่เกี่ยวของกบัการวิจยั   ระบุตามความจําเปน 

4. สําหรับหมวดครุภัณฑจะไมสนับสนุน ควรใชครุภัณฑทีม่ีอยูของหนวยงาน 
16. งบประมาณทีใ่ชตลอดโครงการ  (ในกรณท่ีีเปนโครงการตอเนื่อง) 

 ถาโครงการวิจัยมีกําหนดระยะเวลาดําเนินการวิจัยเกินกวา 1 ปขึ้นไป ใหระบุงบประมาณที่จะใชใน
ปงบประมาณตอๆ ไป แตละปโดยสังเขปดวย 

 ในกรณีที่ไดรับทุนอุดหนนุการวิจยัจากแหลงอ่ืนสําหรับโครงการวิจยัที่เสนอขอมาใหระบแุหลง และ
จํานวนเงิน 
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17. รายงานความกาวหนาของโครงการ  (ในกรณีท่ีเปนโครงการตอเนื่อง) 
 สําหรับโครงการการวิจยัที่เปนโครงการตอเนื่อง ใหรายงานความกาวหนาวาไดดําเนนิการไปถึง 

ขั้นตอนใดบางแลว (เอกสารประกอบหมายเลข เอกสารประกอบหมายเลข 33) 

18. ถาเคยไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยรายไดคณะฯ มากอน กรุณาแจงรายละเอียดใหชดัเจน 
 

รายงานความกาวหนา รายงานฉบับสมบูรณ 
ปท่ีไดรับทุน 

ชื่อ
โครงการ สง ไมสง สง ไมสง 

Abstract เสนอใน
งาน 

ประชุมวิชาการ 

Abstract 
ท่ีตีพิมพ 

Full paper 
ตีพิมพในวารสาร 

         
         
         

ระบุช่ือเร่ือง Abstract และชือ่ประชุมวิชาการ เวลา สถานที่ 
ระบุช่ือเร่ือง  ตลอดจน วารสาร/หนังสือ/รายงานที่ตีพิมพ พรอม ป : volume : หนา 

19. ความเสี่ยงและความไมสบายที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับผูเขารวมการวิจัย 

20. คําชี้แจงเพิ่มเติม 
20.1 รายละเอียดใดก็ตามที่จะเปนประโยชนและจะชวยใหกรรมการเขาใจในโครงการการวจิัยนีด้ีขึ้น 
20.2 โครงการวิจัยที่ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย ใหแนบแบบสอบถามมาดวย 
20.3 โครงการศึกษาวิจัยและทดลองในมนุษยทกุโครงการ (ยกเวนงานวิจยัที่ไมมีผลกระทบโดยตรงตอ 

ผูเขารวมการวจิัยแตละคน อาทิเชน การวิจยัที่เกีย่วของกบัขอมูลที่ไดรับจากรายงานของผูปวยหรือส่ิงสงตรวจตางๆ 
จากรางกายมนุษยทีไ่มมีช่ือและถูกละทิ้งไว เปนตน) จะตองแนบเอกสาร ดังนี ้

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

(ตามตัวอยางในคูมือการขออนุมัติเพื่อการศึกษาวจิัย และการทดลองในมนุษย  
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล พ.ศ.2545) 
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21. ลายเซ็นหัวหนาโครงการวิจัย 
 
ลงชื่อ.....................................................หัวหนาโครงการ 
         (...................................................) 
วันที่...................................................... 

22. ลายเซ็นอาจารยท่ีปรึกษา (ในกรณีเปนโครงการของแพทยประจําบาน หรือ แพทยผูชวยอาจารย หรือ นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ) 

 
ลงชื่อ......................................................อาจารยที่ปรึกษา 
         (...................................................) 
วันที่...................................................... 

23. โครงการนีไ้ดผานการพิจารณาเห็นชอบ และอนุมัติใหใชสถานที่และอุปกรณในการวจัิยเพื่อใหการวิจัยสําเรจ็
ตามความมุงหมาย 

 
ลงชื่อ.....................................................หัวหนาภาควิชา 
         (...................................................) 
วันที่...................................................... 



เอกสารประกอบหมายเลข เอกสารประกอบหมายเลข 22  

(ตัวอยาง) 
 
 
 
 

สวนราชการ       โทร 

 

 

 

ที ่      วันที ่
เรื่อง สงโครงการวิจัยเพื่อขอรับทนุอุดหนนุการวิจัยจากเงนิรายไดคณะฯ 
 

เรียน คณบด ี

 ภาควิชาชื่อภาควิชา ขอสงโครงการวิจัย เร่ือง ชื่อโครงการภาษาไทย (ช่ือโครงการภาษาอังกฤษ) 
โดยมี ชื่อหัวหนาโครงการ เปนหัวหนาโครงการ จํานวน 8 ชุด เพื่อขอรับทุนอุดหนนุการวิจยัจากเงนิรายไดคณะฯ 
ประจําปงบประมาณ ........... ประเภท ระบปุระเภททุน และวงเงินของทุนประเภทนัน้ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

(ช่ือหัวหนาภาควิชา) 
หัวหนาภาควชิา ................................. 
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แบบรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยท่ีไดรับ 
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายไดคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

ปงบประมาณ ......................... 
………………………………… 

1. ช่ือโครงการวิจัย 
(ภาษาไทย)             
(ภาษาอังกฤษ)            

2. รายช่ือผูวิจยั และผูรวมวิจยั พรอมทั้งหนวยงานที่สังกัด หมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ E – mail   
            

3. ไดัรับอนุมัติจดัสรรงบประมาณประจําป   ประเภท    จํานวน    บาท 
4. เร่ิมทําการวิจยัเมื่อ (เดือน,ป)     .ถึง (เดือน,ป)     
5. รายละเอียดที่เกี่ยวกับผลงานความกาวหนาของการวิจยั 

5.1 วัตถุประสงคของโครงการวิจัย (โดยสรุป)         
            

5.2 เปรียบเทียบการดําเนินงานวจิัยตามที่เสนอไวในโครงการวิจัยกับงานวจิัยที่ไดดําเนนิการไปแลว  
            

5.3 รายละเอียดเพิม่เติมเกี่ยวกับการวิจยัที่ไดดาํเนินการไปแลว โดยใหแนบบทความงานวิจยั ความกาวหนาทาง
วิชาการของงานวิจยัระหวางดําเนินการ ที่เคยพิมพในวารสารทางวิชาการแลว หรือบทความที่จะนําเผยแพร
ทางสื่อมวลชนได (ถามี)        

5.4 งบประมาณทีไ่ดใชจายไปแลวนับตั้งแตเร่ิมดําเนินการเปนเงินทั้งส้ิน     บาท 
5.5 งานตามแผนการดําเนินการโครงการวิจัยทีจ่ะทําตอไป       
5.6 คําชี้แจงเกีย่วกบัปญหาและหรืออุปสรรค (ถามี)        

            
 
 

(ลงชื่อ)       
(    ) 

หัวหนาโครงการวิจัย 
วันที…่….เดือน……………พ.ศ.…… 
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หัวขอเกี่ยวกับสวนประกอบในการจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 

สําหรับโครงการวิจัยที่ไดรับทนุอุดหนุนการวจิัยเงินรายไดคณะฯ 
เสนอคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 
ขอ 1 สวนประกอบตอนตน 

(1) หนาปก (Cover) ระบุคําวา “รายงานการวิจัย” และชื่อเรื่องเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พรอมทั้งชื่อผูวิจัย 

(2) กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) ในการไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล 

รามาธิบดี พรอมทั้งระบุชื่อประเภท และปงบประมาณที่ไดรับทุน 

(3) บทคัดยอ (Abstract) 

(4) สารบัญเรื่อง (Table of Content) 

(5) สารบัญตาราง (List of Tables) 

(6) สารบัญภาพ (List of illustrations) 

(7) คําอธิบายสัญญลักษณ และคํายอที่ใชในการวิจัย (List of Abbreaviations) 
ขอ 2 สวนประกอบเนื้อเรื่อง 

(1) บทนํา (Introduction) ระบุเนื้อหาของเรื่องที่เคยมีผูทําการวิจัยมากอน ที่มาและความสําคัญของปญหา 

วัตถุประสงค และขอบเขตการวิจัย วิธีการดําเนินการวิจัยโดยสรุป ทฤษฎี และ/หรือแนวความคิดที่นํามาใชในการ

วิจัย ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ฯลฯ 

(2) เนื้อเรื่อง (Main body) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการวิจัย (Material & Method), ผลการวิจัย (Result) 

ฯลฯ 

(3) ขอวิจารณ (Discussion) ที่ไดนําผลการทดลอง (ผลการวิจัย) ที่ไดในขอ (2) มากลาวทั้งหมด (ทั้งที่เปนและไม

เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว) 

(4) สรุปและขอเสนอแนะ (Conclusion and recommendation) โดยสรุปเรื่องราวในการวิจัย พรอมทั้งเสนอแนะ

เกี่ยวกับการวิจัยในขั้นตอไป ตลอดจนประโยชนในทางประยุกตของผลงานวิจัยที่ได 
ขอ 3 สวนประกอบตอนทาย 

(1) บรรณานุกรม (Bibliography) ระบุรายชื่อเอกสารอางอิงโดยเรียงลําดับเอกสารอางอิงภาษาไทยกอนจึงตามดวย

เอกสารภาษาตางประเทศ ทั้งนี้ใหเรียงตามลําดับอักษร 

(2) ภาคผนวก (Appendix) (ถามี) 
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< แบบฟอรมบัทคัดยอ > 

             

(TITLE) 

        

(Author) 

       

(Department) 

Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand. 

ABSTRACT 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

* ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ 
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