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แบบฟอร์มขอทุนด าเนินโครงการวิจัยในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 
Requisition Form for Research Grant of 

Bangkok Dusit Medical Services Public Co., Ltd. 
 

Date of request (dd/mm/yyyy): ………. /………../ 201… 
1. ข้อมูลทัวไป 
I) Principal Investigator (ช่ือผู้ขอรับทนุ) 
    Name (ช่ือ)..…………………..………………...…… Last name (นามสกลุ)…..…………………..…………………………... 
    Position (ต าแหนง่) .…………………..………………..…… Department/Unit (แผนก/หนว่ยงาน) ……..……………………. 
    Hospital/Institute (ช่ือโรงพยาบาล /ช่ือสถาบนั) …….……..…………………………………………………………………….. 
    Mobile phone (เบอร์โทร)………..………………..……… E-mail address (อีเมล): ………...………………………………... 
 
II) Research Title (ช่ือโครงการวิจยั):  

ภาษาไทย …………………………….……………………………………………………………………………………….…... 
ภาษาองักฤษ………………………….……………………………………………………………………………………….…...  

 
 III) Project Detail 

1. Project Type (ประเภทของโครงการวจิยั) 
 Experimental research 
  Randomized Controlled Trial (RCT) 
 Quasi-experimental 
 In-vitro / Pre-clinical 

 Observational research 
 Descriptive study 
 Analytical study 

 Biomedical / Pre-clinical research 
 System research 
 อื่นๆ ระบ ุ........................................…………….………………………………………………………………………... 

2. Data collection 
 Cross-Sectional 
 Retrospective 
 Prospective 

3. Estimated number of sample size (การประมาณขนาดของตวัอย่าง) …………………………………….….……… 
IV) Has this research received grant(s) from other funding agencies? (การได้รับทนุสนบัสนนุจากหนว่ยงานอื่น?) 

 No (ไมไ่ด้รับเงินอดุหนนุจากแหลง่ทนุอื่น)  

 Yes, specify name of organization(s) (เคยได้รับเงินอดุหนนุ โปรดระบจุากหนว่ยงานใด เป็นจ านวนเงินเทา่ใด/บาท) 
  1.  ……………………….…………………………………………………………………. 

                2.  .……………………….………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 2 : ข้อมลูโครงการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม 
2.1 รายละเอียดโครงการ  
2.1.1 ปัญหา/ท่ีมาของปัญหา/มลูเหตจุงูใจ และสภาพการด าเนินการปัจบุนั (สรุปโดยยอ่) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.1.2. การส ารวจงานวิจยัทีเ่ก่ียวข้อง และเอกสารอ้างองิ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.1.3. วตัถปุระสงค์โครงการ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.1.4. สมมตุฐิานงานวิจยั และขอบเขตการด าเนินงานวจิยั  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.1.5. ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ลักษณะการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรม  
(1) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี (Research and Experimental Development) หมายถึง งานที่มีลกัษณะสร้างสรรค์ ซึ่ง
กระท าอยา่งเป็นระบบ โดยมีจดุมุง่หมายเพื่อพฒันาผลติภณัฑ์ หรือกระบวนการผลิตใหม่ การวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีแตกต่าง
จากกิจกรรมอื่นตรงที่มีความแปลกใหม ่และใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาตา่งๆ ซึง่ประเภทของการ
วิจยัและพฒันาเทคโนโลยี มีดงันี ้

 (ก) การวิจยัพืน้ฐาน (Basic research) เป็นการศกึษาค้นคว้าทางทฤษฎี หรือในห้องทดลอง เพื่อหาความรู้ใหม่ๆ โดยยงั
ไมส่ามารถน าไปพฒันาเป็นผลติภณัฑ์หรือกระบวนการได้โดยตรง 

 (ข) การวิจยัประยกุต์ (Applied research) เป็นการศกึษาค้นคว้าเพื่อหาความรู้ใหม่ๆ  โดยมีวตัถปุระสงค์หรือจดุมุง่หมาย
เบือ้งต้นที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในการปฏิบตัิอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเพื่อหาลกัษณะการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี และนวตักรรม วิธีการใหมใ่ห้บรรลวุตัถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้แล้วลว่งหน้า 

 (ค) การพฒันาเชิงทดลอง (Experimental development) เป็นการศกึษาอยา่งมีระบบ โดยน าความรู้ที่มีอยู่แล้วมาสร้าง
วตัถดุิบ เคร่ืองมือ ผลติภณัฑ์ กระบวนการผลติ ระบบและการบริการใหม ่หรือปรับปรุงผลิตภณัฑ์/ กระบวนการผลิตเดิม
ที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึน้ อย่างไรก็ตาม การพฒันาเชิงทดลองไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงตามปกติหรือตามระยะเวลาของ 
ผลติภณัฑ์ ระบบการผลติ กรรมวิธีการผลติ การให้บริการหรือกิจการอื่นๆ ท่ีก าลงัด าเนินงาน แม้วา่การเปลี่ยนแปลงนีจ้ะ
ท าให้มีความก้าวหน้าก็ตาม  

(2) นวัตกรรม หมายถึง การใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อน าไปสู่การสร้างให้เกิด ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ
กระบวนการใหม ่ซึง่ประเภทของนวตักรรมมีดงันี ้

 (ก) นวตักรรมด้านผลติภณัฑ์ (Production innovation) เป็นการน าสนิค้าหรือบริการที่ใหม่ หรือมีการปรับปรุงอย่างมาก
ในด้านคณุลกัษณะและการน าไปใช้ประโยชน์ นวตักรรมด้านนีไ้ด้รวมถึงการปรับปรุงอยา่งเห็นได้ชดัในด้านลกัษณะทาง
เทคนิค องค์ประกอบ หรือวสัดทุี่ใช้รวมถึงซอฟต์แวร์ที่มีลกัษณะการใช้งานท่ีง่ายตอ่ผู้ใช้ และลกัษณะการใช้งานอื่นๆ 

 (ข) นวตักรรมด้านกระบวนการ (Process innovation) เป็นการน ารูปแบบ การผลิตและการสง่มอบสินค้ารูปแบบใหม ่
หรือมีลกัษณะของการปรับปรุงจากเดิมอยา่งเห็นได้ชดั ซึง่หมายความรวมถึงการเปลีย่นแปลงด้านเทคนิค อปุกรณ์ และ/
หรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ 
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สิ่งที่เป็นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรม 

 1. การด าเนินงานเชิงทฤษฎี เชิงปฏิบตัิการ หรือการด าเนินงานใดๆ ท่ีมีจดุมุง่หมายเพื่อสร้าง ค้นหาความรู้ใหม ่หรือเพื่อ
ความก้าวหน้าจากความรู้เดมิที่มอียู ่   

 2. การค้นคว้า การวจิยั การพฒันา หรือการด าเนินการอื่นใด เพื่อใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้พืน้ฐาน    
 3. การคิดค้นสตูรหรือการออกแบบเพื่อประยกุต์ใช้ประโยชน์    
 4. การทดสอบเพื่อค้นหาหรือประเมินทางเลอืกตา่งๆ ของผลติภณัฑ์ใหม ่บรรจภุณัฑ์ใหม ่กระบวนการใหม ่และการ

บริการใหม ่   
 5. การออกแบบ การก่อสร้าง และการทดสอบชิน้งาน ต้นแบบ หุน่จ าลอง และชดุพฒันา    
 6. การออกแบบผลติภณัฑ์ บรรจภุณัฑ์ กระบวนการ การบริการ หรือระบบใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีใหม ่หรือ

เก่ียวข้องกบัการปรับปรุงของเดิมอยา่งเป็นสาระส าคญั หรือที่มีการจดทะเบียนทรัพย์สนิทางปัญญา    
 7. การพฒันาผลติภณัฑ์ต้นแบบ    
 8. การสร้างกระบวนการผลติน าร่อง    
 9. กิจกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อเปลีย่นแปลงแก้ไขข้อบกพร่องของผลติภณัฑ์ กระบวนการผลติ ที่สบืเนื่องจากการพฒันา

ผลติภณัฑ์ต้นแบบ หรือการสร้างกระบวนการผลติน าร่อง    
 10. งานวิศวกรรมอตุสาหการและงานตัง้เคร่ืองใหมท่ี่เก่ียวข้องโดยตรงกบัการวิจยั และพฒันาผลติภณัฑ์ หรือ

กระบวนการใหมท่ี่สบืเนื่องจากการพฒันาผลติภณัฑ์ต้นแบบ หรือการสร้างกระบวนการผลติน าร่อง    
 11. การออกแบบเพื่อการผลติผลติภณัฑ์ใหม ่หรือกระบวนการผลติใหมท่ี่สบืเนื่องจากการพฒันาผลติภณัฑ์ต้นแบบ หรือ

การสร้างกระบวนการผลติน าร่อง    
 12. อื่นๆ………………………………………………………………………………………………………………………  
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 2.3 แผนการด าเนินการงาน (เร่ิมโครงการตัง้แตว่นัท่ี……………..……ถึง……….…………เป็นระยะเวลา…………………เดือน) 
ขัน้ตอนท่ี รายละเอียด วนัท่ีเร่ิมต้น(dd/mm/yyyy) วนัท่ีสิน้สดุ(dd/mm/yyyy) หมายเหต ุ

1     
2     
3     
4     
5     

 
2.4 ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ/ประโยชน์ที่ได้รับ (กรณีโครงการแล้วเสร็จ)  

 สร้าง ผลติภณัฑ์ใหมห่รือปรับปรุงให้ดีขึน้/สร้างกระบวนการใหมห่รือปรับปรุงให้ดีขึน้/สร้างเคร่ืองมอื/อปุกรณ์/เคร่ืองจกัร
ใหมห่รือปรับปรุงให้ดีขึน้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ยอดขายเพิ่มขึน้ หรือ ต้นทนุลดลง ก่ีบาทตอ่ปี 
……………………………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 จ้างงานเพิ่มก่ีคน คิดเป็นมลูคา่ก่ีบาทตอ่ปี 
……………………………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ลดมลภาวะ (ทางอากาศ/ทางดิน/ทางน า้/ทางเสยีง) คิดเป็นมลูคา่ก่ีบาทตอ่ปี 
……………………………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ได้รับสทิธิบตัร (Patent)/อนสุทิธิบตัร (Petty Patent)/มีลขิสทิธ์ิ (Copyright)/มีเคร่ืองหมายการค้า (Tradmark) ช่ือ
ผลงานวิจยั 
……………………………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 อื่นๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2.5 สถานท่ีด าเนินการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม 
………………………………………………………………………………………………………………………………..………...
.....………………………………………………………………………………………………………………………..................... 
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ส่วนที่ 3: คา่ใช้จา่ยโครงการ 
3.1 เงินเดือน/คา่จ้างของบคุลากร (มีหน้าที่รับผิดชอบโครงการวิจยัโดยตรง) 
*หมายเหต:ุ ท างาน 22 วนั (วนัจนัทร์ - ศกุร์), 24 วนั (วนัจนัทร์ – ศกุร์, เสาร์เว้นเสาร์), 26 วนั (วนัจนัทร์ – วนัเสาร์) 

ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ 
เลขประจ าตวัผู้
เสยีภาษีอากร 

ต าแหนง่ 

ขัน้ตอนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 
(ตามแผนการ
ด าเนินงาน) 

คา่จ้างตอ่
ชัว่โมง 
(บาท) 

จ านวนชัว่โมง
การท างาน

ตลอดโครงการ 

คา่จ้างใน
โครงการ (บาท) 

1        
2        

รวม  
หมายเหต ุ: คา่จ้างตอ่ชัว่โมง(บาท) = เงินเดือน (บาท)/จ านวนชัว่โมงการท างานในหนึง่เดือน 
 
3.2 ที่ปรึกษา/ผู้ เช่ียวชาญ (แนบประวตัิทกุทา่นเป็นเอกสารแนบท้าย) 

ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ 
เลขประจ าตวัผู้
เสยีภาษีอากร 

ต าแหนง่ 

ขัน้ตอนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 
(ตามแผนการ
ด าเนินงาน) 

คา่จ้างตอ่
ชัว่โมง 
(บาท)* 

จ านวนชัว่โมง
การท างาน
ตลอดโครงการ 

คา่จ้างใน
โครงการ (บาท) 

1        
2        

รวม  
 หมายเหต ุ: คา่จ้างต่อชัว่โมง(บาท) * = เงินเดือน (บาท)/จ านวนชัว่โมงการท างานในหนึง่เดือน 
 
3.3 เคร่ืองมือ/อปุกรณ์ 
หมวด ก: เคร่ืองมือ/อปุกรณ์ทีย่งัไมห่มดคา่เสือ่มราคา 

ล าดบั 
เลขที่
อปุกรณ์ 

รายละเอียด 
หน้าที่
การ
ท างาน 

ประเภท** 

ขัน้ตอนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 
(ตาม
แผนการ
ด าเนินงาน) 

ราคา
ซือ้ 
(บาท) 

ปี 
พ.ศ. 
ที่ซือ้ 

จ านวน
ปีที่คิด
คา่
เสือ่ม 

คา่ใช้
งาน
ตอ่
ชัว่โมง 
(บาท) 
* 

จ านวน
ชัว่โมง
การ
ท างาน
ตลอด
โครงการ 

คา่ใช้
งานใน
โครงการ
(บาท) 

1            
2            

   รวม  
หมายเหต ุ: คา่ใช้งานตอ่ชัว่โมง (บาท) * = ราคาซือ้ (บาท) / (จ านวนปีที่ตดัคา่เสือ่มราคา x ช.ม. การท างานในหนึง่วนั x จ านวน
วนัท างานในหนึง่เดือน x 12 เดือน) 
ประเภท** : 1 = ก าหนดชัว่โมงการท างานตามหมวดบคุลากร, 2 = ก าหนดชัว่โมงการท างาน 24 ชัว่โมง 
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3.4 คา่ปรับปรุง/ซอ่มแซม 
ล าดบั รายละเอียด จ านวนเงิน (บาท) 
1   
2   

   รวม  
 
3.5 คา่ใช้จ่ายบริการห้องปฎิบตัิการทดสอบ 
ล าดบั รายละเอียด หนว่ยงานทดสอบ คา่บริการตอ่หนว่ย (บาท) จ านวน (หนว่ย) จ านวนเงิน (บาท) 
1      
2      

รวม  
 
3.6 คา่วตัถดุิบการวิจยั 
ล าดบั รายละเอียด จ านวนเงินตอ่หนว่ย (บาท) จ านวน (หนว่ย) จ านวนเงิน (บาท) 
1     
2     

   รวม  
 
3.7 คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
3.7.1 คา่ใช้จ่ายทัว่ไป 
ล าดบั รายละเอียด อธิบายรายละเอียด จ านวนเงิน (บาท) 

1    
2    

   รวม  
 
3.7.2 คา่ใช้จ่ายเงินเดือน/คา่จ้างบคุลากร (ฝ่ายสนบัสนนุ และผู้ที่ไมม่ีหน้าที่รับผิดชอบโครงการวิจยัโดยตรง) 

ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ 
เลขประจ าตวัผู้
เสยีภาษีอากร 

ต าแหนง่ 

ขัน้ตอนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 
(ตามแผนการ
ด าเนินงาน) 

คา่จ้างตอ่
ชัว่โมง 
(บาท)* 

จ านวนชัว่โมง
การท างาน
ตลอดโครงการ 

คา่จ้างใน
โครงการ (บาท) 

1        
2        

รวม  
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3.8 คา่ใช้จ่ายอื่น ๆ 
ล าดบั รายละเอียด อธิบายรายละเอียด จ านวนเงิน (บาท) 

1    
2    

   รวม  
 
รวมสรุปค่าใช้จ่ายโครงการ 
ค่าใช้จ่ายโครงการ จ านวนเงิน (บาท) 
3.1 เงินเดือน / คา่จ้างบคุลากร  
3.2 ที่ปรึกษา / ผู้ เช่ียวชาญ  
3.3 เคร่ืองมือ / อปุกรณ์  
3.4 คา่ปรับปรุง / ซอ่มแซม  
3.5 คา่ใช้บริการห้องปฏิบตักิารทดสอบ  
3.6 คา่ใช้จ่ายวตัถดุิบการวจิยั  
3.7 คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน  
3.8 คา่ใช้จ่ายอื่นๆ  

รวมทัง้หมด  
 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่  ข้อความทีป่รากฏในแบบขอรับทนุทนุด าเนนิโครงการวิจยัในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพฯ ฉบบันีเ้ป็น
ความจริงทกุประการ ข้าพเจ้าศกึษาและเข้าใจรายละเอยีดตามประกาศโครงการการพฒันาทางด้านการวจิยั เร่ือง หลกัเกณฑ์การ
ให้ทนุด าเนินโครงการวจิยัในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพฯแล้ว และยอมรับการถือปฏิบตัิตามประกาศดงักลา่วทกุประการ 
 

Signature (ลงนาม) …………………………………………………. 
        (………………………………………………..) 
             Principal Investigator  

                                       (ผู้ขอรับทนุด าเนินโครงการวิจยั) 

        Date of request (dd/mm/yyyy): ………. /………../ 201… 
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Please attach following documents for review (โปรดแนบเอกสารประกอบการขอรับทนุด าเนนิโครงการวิจยั):   

1) ส าเนาเอกสารรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมวจิยัในคนของสถาบนั (Ethic committee/IRB Approval form; 
Certificate of Approval: COA) 

2) ส าเนาเอกสารโครงการวิจยั (Research protocol   และ/หรือ ส าเนาเอกสารแบบขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวจิยั  (IRB Submission Form : F/M-04-RSD-006) 

3) ส าเนาเอกสารประวตัิสว่นบคุคล (Curriculum vitae (CV) of principal investigator: F/M-04-RSD-001) 
4) อื่นๆ ที่ส าเนาเก่ียวข้องกบัโครงการวิจยั เช่น  Case record Form (CRF), Participant Information Sheet (PIs), Inform 

Consent Form (ICF) เป็นต้น 
 
 
 
For the BDMS Research Committee 
    Not approved 
   Approved for research grant (amount…………...............................................Baht) 
 
 
 
 

Signature …..........…………………………………. 
        (…………………………………………..) 

               Chairman of the BDMS Research Committee 
                Date (dd/mm/yyyy) ……….. /………../ 201… 


