
แบบสมคัรขอรับทุน 
ทุนวจิยั สมาคมประสาทวทิยาแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

ประเภทของโครงการ 

 ทุนแพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดสมำคมประสำทวทิยำ (NSTT Fellowship Program)                       
 ทุนพฒันำกำรวจิยัโรคทำงระบบประสำทวทิยำ (Research Grants)                                     
 ทุนกำรพฒันำองคก์รเก่ียวกบัโรคทำงประสำทวทิยำ (Organization Development Grants) 
 

1.  ผูส้มคัรขอรับทุน (ช่ือ - สกลุภำษำไทย)__________________________________________________________ 
     (ช่ือ – สกลุ ภำษำองักฤษ) ______________________________________________________ 
 เพศ___________สถำนะทำงกำรสมรส      โสด       สมรส 
      วนั เดือน ปีเกิด_____________________________ อำย ุ__________________ ปี  
      สมำชิกสมำคมประสำทวทิยำฯ หมำยเลข________________________________  
2. กำรท ำงำน 

ระดบัขำ้รำชกำรและ/หรือต ำแหน่งวชิำกำร (ถำ้มี)_________________________________________________ 
      สถำนท่ีท ำงำน_____________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________
จงัหวดั__________________________________________รหสัไปรษณีย_์____________________________ 
โทรศพัท_์__________________________________________โทรสำร_______________________________ 

 E-mail: ________________________________________  โทรศพัทมื์อถือ ____________________________ 
3.  ท่ีอยู ่(ท่ีบำ้น)______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
จงัหวดั__________________________________________รหสัไปรษณีย_์____________________________ 
โทรศพัท ์__________________________________________ โทรสำร  ______________________________ 

 E-mail: ________________________________________ 
4.  ประวติักำรศึกษำ 

แพทยศำสตรบณัฑิตจำกสถำบนั______________________________________________________________ 
ปีท่ีส ำเร็จ__________________คะแนนเฉล่ียสะสม_________________ 
ฝึกอบรมประสำทวทิยำจำกสถำบนั____________________________________________________________ 
ปีท่ีส ำเร็จ__________________ 
ฝึกอบรมประสำทวทิยำต่อยอดสำขำ_________________จำกสถำบนั_____________________________ 
ปีท่ีส ำเร็จ__________________ 
ปริญญำโท – เอก (โปรดระบุ) สำขำ_______________________________________________________ 
สถำบนั ______________________________________________________ปีท่ีส ำเร็จ_______________
คะแนนเฉล่ียสะสม_________________ 
หวัขอ้วทิยำนิพนธ์ท่ีท ำ_________________________________________________________________ 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) _____________________________________________________________________ 
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5.  สำขำวชิำท่ีเช่ียวชำญ (ตอบไดม้ำกกวำ่ 1 สำขำ) ____________________________________________________ 
     _________________________________________________________________________________________ 
6.  ผลงำนวจิยัยอ้นหลงั 5 ปี (ปี 2007-ปัจจุบนั)  (ถำ้มี) 

 6.1 ผลงำนวจิยัท่ีตีพิมพใ์นวำรสำรกำรแพทย ์  (โปรดระบุช่ือผูแ้ตง่  ช่ือเร่ือง  ช่ือวำรสำร  ปีท่ีพิมพฉ์บบัท่ี เล่มท่ี 
เลขหนำ้ รวมทั้งกรุณาส าเนาหน้าแรกของบทความทีม่ช่ืีอผู้สมคัรขอรับทุนส่งมาด้วยหากท าได้) 
 ตวัอยำ่ง 
 Praditsuwan R, Assantachai P, Wasi C, Puthavatana P, Kositanont U. The efficacy and effectiveness of 

influenza vaccination among Thai elderly persons living in the community. J Med Assoc Thai. 
2005;88:256-64. 

 ______________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________ 
       6.2  ผลงำนวจิยัท่ีตีพิมพใ์นลกัษณะอ่ืน ๆ (เช่น Proceedings หนงัสือ ฯลฯ) 
 ______________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________ 
7.  รำงวลัวจิยัท่ีเคยไดรั้บ (ดำ้นวชิำกำรโดยเฉพำะอยำ่งยิง่ท่ีเก่ียวกบังำนวจิยั) 
 ______________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________ 
8.  ท่ำนมีเวลำในกำรท ำวจิยัประมำณสปัดำห์ละ_________ชัว่โมง 
9. ควำมสนบัสนุนของสถำบนัตน้สงักดั (ถำ้มี) _____________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________ 
    
   ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ขอ้ควำมขำ้งตน้เป็นควำมจริงทุกประกำร และยอมรับวำ่ผลกำรตดัสินของ
คณะกรรมกำรวจิยั สมำคมประสำทวทิยำแห่งประเทศไทย ถือเป็นขอ้ยติุ 
 

ลงช่ือ________________________________ 
                                      (                                                        ) 

วนัท่ี_________________________________ 
 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=15962680&query_hl=2&itool=pubmed_DocSum
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ความเห็นของผู้บังคบับญัชาโดยตรงของผู้สมคัร (อาท ิหัวหน้าแผนก) 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 

                  
ลงช่ือ________________________________ 

                                    (                                                        ) 
      ต ำแหน่ง______________________________ 

วนัท่ี_________________________________ 
 

 
ความเห็นของหัวหน้าหน่วยงานของผู้สมคัร (อาท ิผู้อ านวยการโรงพยาบาล) 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

 
                  
ลงช่ือ________________________________ 

                   (                                                        ) 
      ต ำแหน่ง______________________________ 

วนัท่ี_________________________________ 
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หน้าสรุปโครงการ (Executive Summary) 
ทุนวจิยั สมาคมประสาทวทิยาแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

       1. ช่ือโครงกำร(ภำษำไทย)  ________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________________ 

   (ภำษำองักฤษ) _______________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________________ 

       2.      ช่ือหวัหนำ้โครงกำร หน่วยงำนท่ีสงักดั ท่ีอยู ่หมำยเลขโทรศพัท ์โทรสำร และ e-mail 

  ___________________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________________ 

       3.      สำขำวชิำท่ีท ำกำรวจิยั__________________________________________________________________ 

Keywords ของขอ้เสนอโครงกำร 3-5 ค ำ ___________________________________________________ 

       4.      ช่ือผูร่้วมวจิยั หน่วยงำนท่ีสงักดั ท่ีอยู ่หมำยเลขโทรศพัท ์โทรสำร และ e-mail 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

       5.     งบประมำณรวมทั้งโครงกำร_____________________________________________________________ 

       6.     ระยะเวลำด ำเนินงำน  (ไม่เกิน 2 ปี)________________________________________________________ 

7. ไดเ้สนอโครงกำรน้ี หรือโครงกำรท่ีมีส่วนเหมือนกบัเร่ืองน้ีบำงส่วน เพ่ือขอทุนต่อแหล่งทุนอ่ืนท่ีใดบำ้ง 

(หรือมีแผนท่ีจะยืน่เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืนใดหรือไม่) 

  ไม่ไดเ้สนอต่อแหล่งทุนอ่ืน 

 เสนอต่อ__________________________________________________________________________ 

      ช่ือโครงกำรท่ีเสนอ__________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________________________________ 
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ก ำหนดทรำบผล (หรือสถำนภำพเท่ำท่ีทรำบ)______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

หมำยเหตุ : ไม่มีขอ้หำ้มในกำรส่งโครงกำรไปยงัแหล่งทุนหลำยๆ แห่งในเวลำเดียวกนัและท่ีจริงอำจเป็นกำรดีท่ี

แหล่งทุนมำกกวำ่ 1 แหล่งจะร่วมกนัใหทุ้นอุดหนุนกำรวจิยั สมำคมประสำทวทิยำฯ สำมำรถเสริมกำรใหทุ้นไดแ้ต่

ขอใหร้ะบุตำมควำมจริง 

       8.  ปัญหำท่ีท ำกำรวจิยั และควำมส ำคญัของปัญหำ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

       9.  วตัถุประสงค ์

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

       10.  ระเบียบวธีิวจิยั 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
       11.  โครงกำรวจิยัอ่ืนๆ ท่ีผูว้จิยัก ำลงัด ำเนินกำรอยู ่ 

 11.1 ช่ือโครงกำร:_____________________________________________________________________ 

 ระยะเวลำโครงกำร_____ปี ตั้งแต่_________________________ ถึง___________________________ 

 แหล่งทุนท่ีใหก้ำรสนบัสนุน_____________________________________________________________ 

 งบประมำณท่ีไดรั้บ____________________________________________________________________ 

 สถำนะของหวัหนำ้โครงกำร     หวัหนำ้โครงกำร 

       ผูร่้วมโครงกำร   

 เวลำท่ีใชท้ ำวจิยัในโครงกำรน้ีก่ีชัว่โมงต่อสปัดำห์_____________________________________________ 

               11.2 ช่ือโครงกำร:_____________________________________________________________________ 

               ระยะเวลำโครงกำร_____ปี ตั้งแต่_________________________ ถึง___________________________ 

 แหล่งทุนท่ีใหก้ำรสนบัสนุน_____________________________________________________________ 

 งบประมำณท่ีไดรั้บ____________________________________________________________________ 
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 สถำนะของหวัหนำ้โครงกำร     หวัหนำ้โครงกำร 

       ผูร่้วมโครงกำร   

 เวลำท่ีใชท้ ำวจิยัในโครงกำรน้ีก่ีชัว่โมงต่อสปัดำห์_____________________________________________ 

       12. ควำมเช่ือมโยงกบัสถำบนัอ่ืนทั้งในและต่ำงประเทศ (หำกมี)______________________________________ 

            ______________________________________________________________________________________              

            ______________________________________________________________________________________ 
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โครงการวจิยัฉบับเตม็ 
ทุนวจิยั สมาคมประสาทวทิยาแห่งประเทศไทย  ประจ าปี 2561 

 
ขอ้เสนอโครงกำรจะเป็นภำษำไทยหรือภำษำองักฤษก็ได ้และประกอบดว้ยส่วนต่ำงๆ ดงัน้ี 

1. ช่ือโครงการ ใหร้ะบุช่ือโครงกำรวจิยัท่ีจะท ำใหช้ดัเจนทั้งภำษำไทย และภำษำองักฤษ 
2. ผู้ด าเนินการวจิยั ใหร้ะบุช่ือ นำมสกลุ ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ  คุณวฒิุ ต ำแหน่ง สถำนท่ีท ำงำน 

โทรศพัทแ์ละเวลำท่ีใชใ้นโครงกำร (ชัว่โมงต่อสปัดำห์โดยประมำณตลอดโครงกำร) 
3. สาขาวชิาทีท่ าการวจิยั สำขำวชิำท่ีสอดคลอ้งกบัหวัขอ้โครงกำรวจิยัมำกท่ีสุด 
4. ความส าคญัและทีม่าของปัญหาทีท่ าการวจิยั ใหอ้ธิบำยถึงเหตุผลท่ีเลือกท ำวจิยัในหวัขอ้ท่ีเสนอ รวมทั้งให้

ระบุองคค์วำมรู้ท่ีคำดวำ่จะได ้และผลกระทบขององคค์วำมรู้นั้นตอ่เวชปฏิบติั และ/หรือควำมกำ้วหนำ้ในเชิงวชิำกำร
ของสำขำท่ีท ำกำรวจิยั 

5. วตัถุประสงค์ของโครงการ  ใหร้ะบุมำใหช้ดัเจน  ถำ้เป็นไปไดใ้หบ้อกมำเป็นขอ้ ๆ ตำมล ำดบั ควำมส ำคญั 
6. ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง (literature review) และเอกสำรอำ้งอิง ใหแ้สดงกำรทบทวนเอกสำรท่ีตีพมิพแ์ลว้

อยำ่งครบถว้นครอบคลุม ท ำใหเ้ช่ือไดว้ำ่โครงกำรวจิยัท่ีเสนอเป็นกำรวจิยัท่ีไม่เป็นกำรวจิยัซ ้ ำกบัองคค์วำมรู้ท่ีมีอยู่
แลว้ 

7. การเช่ือมโยงกบันกัวจิยัทีเ่ป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาวชิาทีท่ าการวจิยั ใหร้ะบุวำ่ปัจจุบนัท่ำนมีควำมร่วมมือใน
กำรท ำวจิยักบันกัวจิยัท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชำญในสำขำวชิำท่ีท่ำนท ำวจิยัอยูห่รือไม่อยำ่งไร (ทั้งในและต่ำงประเทศ) ถำ้ยงัไม่
มี ท่ำนมีแผนท่ีจะติดต่อหรือสร้ำงควำมสมัพนัธ์กบัผูเ้ช่ียวชำญในสำขำวชิำของท่ำนหรือไม่อยำ่งไร อน่ึง โปรดระบุ
ในขอ้เสนอโครงกำรวจิยั หำกท่ำนมีควำมประสงคใ์หร้ำชวทิยำลยัอำยรุแพทยฯ์ มีส่วนช่วยเหลือในกำรติดต่อ
ประสำนงำนกบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง  

8. ระเบียบวธีิวจิยั ใหร้ะบุขั้นตอนและวธีิกำรท่ีท่ำนจะใชใ้นกำรวจิยัอยำ่งชดัเจน 
9. ขอบเขตของการวจิยั ใหร้ะบุขอบเขตของกำรวจิยัท่ีจะท ำใหช้ดัเจนวำ่ จะท ำแค่ไหนครอบคลุมถึงอะไรบำ้ง 
10. กรอบระยะเวลาแผนการด าเนินงานตลอดโครงการ ใหร้ะบุแผนกำรด ำเนินงำนอยำ่งชดัเจน โดยระบุวำ่ใน

แต่ละปีและในช่วงเวลำใดของปี จะท ำอะไร มีกิจกรรมอะไรบำ้ง และท่ีส ำคญัจะตอ้งระบุผล (output) ท่ีจะได ้ 
11. แนวทางเผยแพร่ผลงานและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจำกโครงกำรวจิยัน้ี พร้อมระบุช่ือผลงำนและช่ือวำรสำร

ท่ีคำดวำ่จะตีพิมพ ์ 
12. งบประมาณ (ให้ดูรายละเอยีดในวงเงนิทุนวจิยัของประกาศสมาคมประสาทวทิยาฯ เร่ือง  การให้ทุน

วจิยัทางประสาทวทิยา ประจ าปี พ.ศ. 2561) โดยแสดงรายละเอยีดงบประมาณทีจ่ะใช้ในแต่ละปีอย่างชัดเจน และ
แบ่งเป็นหมวดต่าง ๆ ดงัน้ี 
      12.1  หมวดค่ำตอบแทน ไม่มีค่ำตอบแทนผูว้จิยั แต่มีค่ำสมนำคุณต่ำงหำกจำกสมำคมประสำทวทิยำฯ เม่ือ
ส้ินสุดโครงกำร โดยมีเง่ือนไขดงัท่ีระบุขำ้งตน้ 
                  12.2  หมวดค่ำจำ้ง (เฉพำะงำนท่ีหวัหนำ้โครงกำรไม่สำมำรถท ำไดด้ว้ยตนเอง) 
   12.3  หมวดค่ำวสัดุ ไดแ้ก่ ค่ำวสัดุส ำนกังำน ค่ำวสัดุสำรเคมีท่ีใชใ้นกำรวจิยั 
                  12.4  หมวดค่ำใชส้อยและอ่ืนๆ เช่น ค่ำตอบแทนผูช่้วยพิมพร์ำยงำน ค่ำไปรษณีย ์ 
                  12.5  หมวดค่ำเดินทำง (เฉพำะโครงกำรท่ีมีควำมจ ำเป็นในกำรเดินทำง) 


