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ประกาศ 

ที่ สวมท 3/2565 
เรื่อง  ทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรบัสมาชิกสมาคมฯประจ าปี พ.ศ. 2565 

---------------------------------- 
 

 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย) ด้านการสนับสนุนการ
วิจัยสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงสุขภาพของมารดาและทารกในครรภ์ใน
ประเทศไทย   สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย) จึงประกาศให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่สมาชิกของสมาคม
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย)  โดยมีหลักเกณฑ์ดังน้ี 
 

1. ทุนสนับสนุนการวิจัยจ านวนเงิน 260,000 บาทต่อปี  โดยแบ่งเป็น 5 ทุน ดังน้ี 
- ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท    จ านวน 1 ทุน 
- ทุนละไม่เกิน  50,000 บาท     จ านวน 2 ทุน 
- ทุนละไม่เกิน  30,000  บาท    จ านวน 2 ทุน 
 

การเบิกจ่ายทุน  แบ่งเป็น 3 งวด ดังน้ี 
     งวดท่ี 1   เบิกจ่ายร้อยละ 50  เมื่อโครงการวิจัยได้รับการพิจารณาและลงนามในสัญญาการรับทุนแล้ว  
     งวดท่ี 2   เบิกจ่ายร้อยละ 30  เมื่อส่งโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
     งวดท่ี 3   เบิกจ่ายร้อยละ 20  เมื่อน าเสนอผลงานการวิจัยในการประชุมวิชาการประจ าปีของสมาคมฯ 
    หมายเหตุ  1. การเบิกจา่ยทุน งวดที่ 1 และ งวดที่ 2 (รวมกันไม่เกินร้อยละ 80)  โดยค่าใช้จ่ายแต่ละหมวดต้องน าส่งส าเนาใบเสร็จ 
    ค่าใช้จา่ยตามที่ได้รับอนุมัติไม่สามารถถัวเฉลี่ยกับหมวดอื่นได้ ทั้งน้ีการเบิกจ่ายต้องท าให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน  
    ภายหลังการส่งโครงการวิจัยฉบบัสมบูรณ์ 

            2. ถ้าหากได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร TCI (Thailand Citation Index) ภายในเวลา 2 ปี นับต้ังแต่วันที่สมาคมฯได้รับ
โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และต้องเป็นโครงการวิจัยที่ได้รับการเห็นชอบทุนสนับสนุนจากคณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัยของสมาคม 
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย) จะได้รับทุนสนับสนุนเพ่ิมอีก 10,000 บาท   

    3. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องโครงการวิจัยจะต้องท าเอกสารแจ้งให้สมาคมฯทราบ 
 

2. การรับสมัคร 
      รอบท่ี 1  ภายในวันท่ี  31  สิงหาคม  2565   
      รอบท่ี 2  ภายในวันท่ี  30  ธันวาคม  2565   ตามจ านวนทุนท่ีเหลืออยู่ 
 

3. คุณสมบัติของผู้ขอทุน 
    3.1 ผู้ขอทุนต้องเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และเป็นสมาชิกสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย) 
    3.2 ผู้ขอทุนต้องไม่เป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯและคณะอนุกรรมการสมาคมฯทุกฝ่าย ณ วันท่ีสมัคร 
          ขอรับทุนฯ 
    3.3 การขอทุนขอได้ครั้งละ 1 เร่ืองต่อคนต่อปี 
    3.4 ผู้ท่ีเคยได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัยจากสมาคมฯ มาแล้ว จะขอได้อีกเมื่อส่งรายงานวิจัยฉบับ 
          สมบูรณ์ท่ีเคยได้รับทุนและน าเสนอผลงานวิจยัในท่ีประชุมวิชาการประจ าปีของสมาคมฯเรียบร้อยแล้ว 
    3.5 โครงการวิจัยท่ีเคยขอทุนและพิจารณาแล้วไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจะไม่รับพจิารณาซ้ า 



ทุนสนบัสนุนการวจิยัส าหรบัสมาชกิสมาคมฯประจ าปี พ.ศ. 2565 หนา้ 2 
 

 

4. ผู้สมัครขอทุนจะต้องส่งโครงการวิจัยตามแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนฯ ท่ีแนบมาพร้อมกับประกาศน้ีซึ่งได้รับ
การอนุมัติหรือยินยอมจากหน่วยงานต้นสังกัดพร้อมท้ังหนังสือรับรองการท าวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ประจ าสถาบันมาให้คณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัยของสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย) ภายใน
วันท่ีก าหนดตามประกาศของสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย) 
 

5. คณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัยจะแจ้งผลการพจิารณาให้ผู้ขอทุนทราบภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 วันนับจากวันท่ีปิดรับ
สมัคร 
 

6. ผู้ท่ีได้รับทุนต้องด าเนินการวิจัยให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปีนับจากวันท่ีได้รับทุน  หากไม่สามารถด าเนินการได้ตามก าหนด
ผู้วิจัยต้องคืนทุนวิจัยแก่สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย) เท่าท่ีได้รับตามจริง  ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยและให้
ท าจดหมายขอขยายเวลาการท าวิจัย ถึงประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัยฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองและเสนอขออนุมัติ
ต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯล่วงหน้า 30 วัน ก่อนครบก าหนด 1 ปี ท้ังน้ีการขอขยายระยะเวลาการท าวิจัยสามารถ
ท าได้ไม่เกิน 2 ครั้งๆละไม่เกิน 6 เดือน   
 

7. ผู้วิจัยต้องเขียนกิตติกรรมประกาศการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสมาคมฯ ในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และท่ีตีพิมพ์
เผยแพร ่และมอบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และส าเนาฉบับตีพิมพ์ (ถ้ามี) แก่สมาคมอย่างละ 1 ชุด 
 

8. ผลงานวิจัยท่ีได้รับทุน จะต้องน าเสนอโดยผู้วิจัยหลักหรือผู้ร่วมวิจัยในท่ีประชุมวิชาการประจ าปีของสมาคม 
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย) โดยผู้น าเสนอจะได้รับสิทธิประโยชน์ 1 ท่านดังน้ี 

 8.1 ยกเว้นค่าลงทะเบียน 
 8.2 ค่าห้องพักจ านวน 1 คืน 
 8.3 ค่าเดินทางจ านวน 1,500 บาท 
 

9.  สมาคมฯไม่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยท่ีได้รับเงินทุนสนับสนุนจากแหล่งอื่นท้ังก่อนและหลังการขอทุนจากสมาคมฯ   
หากตรวจสอบทราบภายหลังพบว่าผู้วิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งอื่น ผู้วิจัยต้องคืนทุนท่ีได้รับไปแล้ว น้ันพร้อมค่าปรับ
ร้อยละ 5 ของจ านวนทุนท่ีได้รับ  
 

                            ประกาศ ณ วันท่ี  20 เมษายน  2565 
 

                            

                                                                                  
 

          (รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชเนนทร์ วนาภิรักษ์) 
        นายกสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย) 
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แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนบัสนนุการวิจัย 
ส าหรับสมาชิกสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย) 

 

1. ช่ือโครงการวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้วิจัยหลักและผู้วิจัยร่วม (หากมี) ประกอบด้วย 
      2.1 ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง ต้นสังกัด ของผู้วิจัยในโครงการ 
      2.2 ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ e-mail address ของผู้วิจัยหลัก 
 

3. ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาการวิจัย 
 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 

5. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

6. วิธีด าเนินการวิจัย 
       6.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่างและขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
 6.2 สถานท่ีท าการวิจัยหรือเก็บข้อมูล 
       6.3 ข้ันตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 6.4 เครื่องมือในการวิจัย เช่น แบบเก็บข้อมูล  แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์ เป็นต้น 
 6.5 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างและหนังสือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
 6.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 7.  เอกสารอ้างอิง 
 

 8. ระยะเวลาท่ีใช้ในการท าวิจัย และแผนการด าเนินการวิจัย 
 

 9. รายละเอียดงบประมาณการวิจัย 
       9.1 ขอทุนสนับสนุนจากสมาคมฯในระดับ จ านวน ...............บาท 
       9.2 งบประมาณการวิจัยทั้งหมด  จ านวน ........................... บาท (พร้อมรายละเอียด) 
       9.3. กรณีที่ได้รับการพิจารณารับทุนสนับสนุนการวิจัย  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายแต่ละหมวดต้องน าส่งส าเนา 
             ใบเสร็จค่าใชจ้่ายที่ได้รับอนุมัติตามข้อ 9.2 ไม่สามารถถัวเฉลี่ยกับหมวดอื่นได้ 
 

10. ลายเซ็นหัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมโครงการวิจัย 
 

11. ลายเซ็นผู้บังคับบัญชาระดับต้น 
 
 
 

หมายเหต ุ 1. ส่งโครงการวิจยัจ่าหนา้ซองถงึ      เรยีน   ประธานคณะอนกุรรมการฝ่ายวิจยั 
                                           สมาคมเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ(์ไทย)   

                               เลขที่  2 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชัน้ 8 ซอยศนูยว์ิจยั  
                               ถนนเพชรบุรตีดัใหม่  แขวงบางกะปิ  เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10300 

                 2. สอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม โทร. 02-7181489 ,087-6957659   

 


