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ประกาศ 

ที่ สวมท 1/2566 
เรื่อง  ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับสมาชิกสมาคมฯประจำป พ.ศ. 2566 

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

 เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของสมาคมเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ(ไทย) ดานการสนับสนุนการ
วิจัยสาขาเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ เพื่อนำไปสูการพัฒนาและปรับปรุงสุขภาพของมารดาและทารกในครรภใน
ประเทศไทย   สมาคมเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ(ไทย) จึงประกาศใหทุนสนับสนุนการวิจัยแกสมาชิกของสมาคม
เวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ(ไทย)  โดยมีหลักเกณฑดังนี้ 
 

1. ทุนสนับสนุนการวิจัยจำนวนเงิน 260,000 บาทตอป  โดยแบงเปน 5 ทุน ดังนี้ 
- ทุนละไมเกิน 100,000 บาท    จำนวน 1 ทุน 
- ทุนละไมเกิน  50,000 บาท     จำนวน 2 ทุน 
- ทุนละไมเกิน  30,000  บาท    จำนวน 2 ทุน 
 

การเบิกจายทุน  แบงเปน 3 งวด ดังนี้ 
     งวดท่ี 1   เบิกจายรอยละ 50  เมื่อโครงการวิจัยไดรับการพิจารณาและลงนามในสัญญาการรับทุนแลว  
     งวดท่ี 2   เบิกจายรอยละ 30  เมื่อสงโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ 
     งวดท่ี 3   เบิกจายรอยละ 20  เมื่อนำเสนอผลงานการวิจัยในการประชุมวิชาการประจำปของสมาคมฯ 
    หมายเหตุ  1. การเบิกจายทุน งวดที่ 1 และ งวดที่ 2 (รวมกันไมเกินรอยละ 80)  โดยคาใชจายแตละหมวดตองนำสงสำเนาใบเสร็จ 
    คาใชจายตามที่ไดรับอนุมัติไมสามารถถัวเฉลี่ยกับหมวดอ่ืนได ทั้งน้ีการเบิกจายตองทำใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน  
    ภายหลังการสงโครงการวิจัยฉบบัสมบูรณ 

            2. ถาหากไดรับการตีพิมพในวารสาร TCI (Thailand Citation Index) ภายในเวลา 2 ป นับต้ังแตวันที่สมาคมฯไดรับ
โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ และตองเปนโครงการวิจัยที่ไดรับการเห็นชอบทุนสนับสนุนจากคณะอนุกรรมการฝายวิจัยของสมาคม 
เวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ(ไทย) จะไดรับทุนสนับสนุนเพ่ิมอีก 10,000 บาท   

    3. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องโครงการวิจัยจะตองทำเอกสารแจงใหสมาคมฯทราบ 
 

2. การรับสมัคร 
      รอบท่ี 1  ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2566  
      รอบท่ี 2  ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2566    
      รอบท่ี 3  ภายในวันท่ี 29 ธันวาคม 2566   ตามจำนวนทุนท่ีเหลืออยู 
 

3. คุณสมบัติของผูขอทุน 
    3.1 ผูขอทุนตองเปนหัวหนาโครงการวิจัย และเปนสมาชิกสมาคมเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ(ไทย) 
    3.2 ผูขอทุนตองไมเปนคณะกรรมการบริหารสมาคมฯและคณะอนุกรรมการสมาคมฯทุกฝาย ณ วันท่ีสมัคร 
          ขอรับทุนฯ 
    3.3 การขอทุนขอไดคร้ังละ 1 เร่ืองตอคนตอป 
    3.4 ผูท่ีเคยไดรับทุนสนับสนนุการทำวิจัยจากสมาคมฯ มาแลว จะขอไดอีกเมื่อสงรายงานวิจัยฉบับ 
          สมบูรณท่ีเคยไดรับทุนและนำเสนอผลงานวิจยัในท่ีประชุมวิชาการประจำปของสมาคมฯเรียบรอยแลว 
    3.5 โครงการวิจัยท่ีเคยขอทุนและพิจารณาแลวไมผานการพิจารณาของคณะกรรมการจะไมรับพจิารณาซ้ำ 
 

4. ผูสมัครขอทุนจะตองสงโครงการวิจัยตามแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนฯ ท่ีแนบมาพรอมกับประกาศนี้ซึ่งไดรับ
การอนุมัติหรือยินยอมจากหนวยงานตนสังกัดพรอมท้ังหนังสือรับรองการทำวิจัยในมนุษยจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษยประจำสถาบันมาใหคณะอนุกรรมการฝายวิจัยของสมาคมเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ (ไทย) ภายใน
วันท่ีกำหนดตามประกาศของสมาคมเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ (ไทย) 



ทุนสนับสนุนการวจิยัสําหรบัสมาชกิสมาคมฯประจําปี พ.ศ. 2566 หนา้ 2 
 

 

5. คณะอนุกรรมการฝายวิจัยจะแจงผลการพจิารณาใหผูขอทุนทราบภายในระยะเวลาไมเกิน 60 วันนับจากวันท่ีปดรับ
สมัคร 
 

6. ผูท่ีไดรับทุนตองดำเนินการวิจัยใหเสร็จสิ้นภายใน 1 ปนับจากวันท่ีไดรับทุน  หากไมสามารถดำเนินการไดตามกำหนด
ผูวิจัยตองคืนทุนวิจัยแกสมาคมเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ(ไทย) เทาท่ีไดรับตามจริง  ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยและให
ทำจดหมายขอขยายเวลาการทำวิจัย ถึงประธานคณะอนุกรรมการฝายวิจัยฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองและเสนอขออนุมัติ
ตอคณะกรรมการบริหารสมาคมฯลวงหนา 30 วัน กอนครบกำหนด 1 ป ท้ังนี้การขอขยายระยะเวลาการทำวิจัยสามารถ
ทำไดไมเกิน 2 คร้ังๆละไมเกิน 6 เดือน   
 

7. ผูวิจัยตองเขียนกิตติกรรมประกาศการไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสมาคมฯ ในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณและท่ีตีพิมพ
เผยแพร และมอบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ และสำเนาฉบับตีพิมพ (ถามี) แกสมาคมอยางละ 1 ชุด 
 

8. ผลงานวิจัยท่ีไดรับทุน จะตองนำเสนอโดยผูวิจัยหลักหรือผูรวมวิจัยในท่ีประชุมวิชาการประจำปของสมาคม 
เวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ (ไทย) โดยผูนำเสนอจะไดรับสิทธิประโยชน 1 ทานดังนี ้

 8.1 ยกเวนคาลงทะเบียน 
 8.2 คาหองพักจำนวน 1 คืน 
 8.3 คาเดินทางจำนวน 1,500 บาท 
 

9.  สมาคมฯไมใหทุนสนับสนุนการวิจัยท่ีไดรับเงินทุนสนับสนุนจากแหลงอ่ืนท้ังกอนและหลังการขอทุนจากสมาคมฯ   
หากตรวจสอบทราบภายหลังพบวาผูวิจัยไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงอื่น ผูวิจัยตองคืนทุนท่ีไดรับไปแลวนั้นพรอมคาปรับ
รอยละ 5 ของจำนวนทุนท่ีไดรับ  
 

                            ประกาศ ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2566 
                             

                                                                                  
 

          (รองศาสตราจารยนายแพทยชเนนทร วนาภรัิกษ) 
        นายกสมาคมเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ(ไทย) 
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แบบเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอทุนสนับสนุนการวิจัย 
สำหรับสมาชิกสมาคมเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ (ไทย) 

 

1. ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
 

2. ขอมูลเกี่ยวกับผูวิจัยหลักและผูวิจัยรวม (หากมี) ประกอบดวย 
      2.1 ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ตำแหนง ตนสังกัด ของผูวิจัยในโครงการ 
      2.2 ท่ีอยู เบอรโทรศัพท และ e-mail address ของผูวิจัยหลัก 
 

3. ความสำคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย 
 

4. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

6. วิธีดำเนินการวิจัย 
       6.1 ประชากรกลุมตัวอยางและขนาดกลุมตัวอยาง 
 6.2 สถานท่ีทำการวิจัยหรือเก็บขอมูล 
       6.3 ข้ันตอนและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 6.4 เคร่ืองมือในการวิจัย เชน แบบเก็บขอมูล  แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ เปนตน 
 6.5 การพิทักษสิทธ์ิกลุมตัวอยางและหนังสือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
 6.6 การวิเคราะหขอมูล 
 

 7.  เอกสารอางอิง 
 

 8. ระยะเวลาท่ีใชในการทำวิจัย และแผนการดำเนนิการวิจัย 
 

 9. รายละเอียดงบประมาณการวิจัย 
       9.1 ขอทุนสนับสนุนจากสมาคมฯในระดับ จำนวน ...............บาท 
       9.2 งบประมาณการวิจัยท้ังหมด  จำนวน ........................... บาท (พรอมรายละเอียด) 
       9.3. กรณีท่ีไดรับการพิจารณารับทุนสนับสนุนการวิจัย  การเบิกจายคาใชจายแตละหมวดตองนำสงสำเนา 
             ใบเสร็จคาใชจายท่ีไดรับอนุมัติตามขอ 9.2 ไมสามารถถัวเฉลี่ยกับหมวดอ่ืนได 
 

10. ลายเซ็นหัวหนาโครงการ และผูรวมโครงการวิจัย 
 

11. ลายเซ็นผูบังคับบัญชาระดับตน 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ 1. ส่งโครงการวิจยัจ่าหนา้ซองถึง      เรียน   ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิจยั 

                                           สมาคมเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ(์ไทย)   

                               เลขที่  2  อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชัน้ 8  

              ซอยศนูยว์ิจยั ถนนเพชรบุรีตดัใหม่   

             แขวงบางกะปิ  เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10300 

                 2. สอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม โทร. 02 718 1489   มือถอื 087 695 7659 


