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ประกาศ 

ที ่สวมท ๑/๒๕๖๒ 

เรือ่ง  ทุนสนบัสนุนการวิจยัส าหรบัสมาชิกสมาคมฯประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

 

 เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย) ด้านการ

สนับสนุนการวิจัยสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงสุขภาพของ

มารดาและทารกในครรภ์ในประเทศไทย   สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย) จึงประกาศให้

ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่สมาชิกของสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย)  โดยมีหลักเกณฑ์

ดังน้ี 

 

๑. ทุนสนับสนุนการวิจัยจ านวนเงิน ๒๖๐,๐๐๐ บาทต่อปี  โดยแบ่งเป็น ๕ ทุน ดังน้ี 

- ทุนละไม่เกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑  ทุน 

- ทุนละไม่เกนิ   ๕๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๒ ทุน 

- ทุนละไม่เกนิ  ๓๐,๐๐๐  บาท จ านวน ๒ ทุน 

 

 โดยแบ่งจ่ายให้ผู้ได้รับทุนเป็น ๓ งวด ดังน้ี 

 - งวดที่ ๑ จ านวนร้อยละ ๕๐%  เมื่อผ่านการพิจารณา 

 - งวดที่ ๒ จ านวนร้อยละ ๓๐% เมื่อส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 - งวดที่ ๓ จ านวนร้อยละ ๒๐% เมื่อน าเสนอผลงานการวิจัยในการประชุมวิชาการประจ าปีของสมาคมฯ 

 หมายเหต ุ ถา้หากไดร้บัการตีพิมพ์ในวารสาร TCI (Thailand Citation Index) ภายในเวลา ๒ ปี นบัตัง้แต่

วนัทีร่ายงานฉบบัสมบูรณไ์ดร้บัความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฝ่ายวจิยัของสมาคมเวชศาสตร์มารดา

และ ทารกในครรภ(์ไทย) จะไดร้บัทนุสนบัสนุนเพ่ิมอีก  ๑๐,๐๐๐ บาท  

 

๒. การรับสมัคร 

  รอบที่ ๑  ภายในวันที่ ๓๑ สงิหาคม ๒๕๖๒ 

     รอบที่ ๒  ภายในวันที่ ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๖๒  ตามจ านวนทุนที่เหลืออยู่ 
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๓. คุณสมบัติของผู้ขอทุน 

    ๓.๑ ผู้ขอทุนต้องเป็นหัวหน้าโครงการ และเป็นสมาชิกสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย) 

    ๓.๒ ผู้ขอทุนต้องไม่เป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯและคณะอนุกรรมการสมาคมฯทุกฝ่าย ณ วันที่  

          สมัครขอรับทุนฯ 

    ๓.๓ การขอทุนขอได้คร้ังละ ๑ เร่ืองต่อคนต่อปี 

    ๓.๔ ผู้ที่เคยได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัยจากสมาคมฯ มาแล้ว จะขอได้อกีเม่ือส่งรายงานวิจัยฉบับ 

          สมบูรณ์ที่เคยได้รับ 

          ทุนและน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการประจ าปีของสมาคมฯเรียบร้อยแล้ว 

    ๓.๕ โครงการวิจัยที่เคยขอทุนและพิจารณาแล้วไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจะไม่รับ 

          พิจารณาซ า้ 

 

๔. ผู้สมัครขอทุนจะต้องส่งโครงการวิจัยตามแบบเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนฯ ที่แนบมาพร้อมกับ

ประกาศน้ีซ่ึงได้รับการอนุมัติหรือยินยอมจากหน่วยงานต้นสงักดัพร้อมทั้งหนังสือรับรองการท าวิจัยในมนุษย์

จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจ าสถาบันมาให้คณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัยของสมาคมเวช

ศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย) ภายในวันที่ก  าหนดตามประกาศของสมาคมเวชศาสตร์มารดาและ

ทารกในครรภ์ (ไทย) 
 

๕. คณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอทุนทราบภายในระยะเวลาไม่เกนิ ๖๐ วันนับจาก

วันที่ปิดรับสมัคร 
 

 ๖. ผู้ที่ได้รับทุนต้องด าเนินการวิจัยให้เสรจ็สิ้นภายใน ๑ ปีนับจากวันที่ได้รับทุน  หากไม่สามารถด าเนินการ

ได้ตามก าหนดผู้วิจัยต้องคืนทุนวิจัยแก่สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย) เท่าที่ได้รับตามจริง  

ยกเว้นมีเหตุสดุวิสยัและให้ท าจดหมายขอขยายเวลาการท าวิจัย ถึงประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัยฯ เพ่ือ

พิจารณากล่ันกรองและเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯล่วงหน้า ๓๐ วัน ก่อนครบก าหนด 

๑ ปี ทั้งน้ีการขอขยายระยะเวลาการท าวิจัยสามารถท าได้ไม่เกนิ ๒ คร้ังๆละไม่เกนิ ๖ เดือน   
 

๗. ผู้วิจัยต้องเขียนกิตติกรรมประกาศการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสมาคมฯ ในรายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณ์และที่ตีพิมพ์เผยแพร่ และมอบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และส าเนาฉบับตีพิมพ์ (ถ้ามี) แก่สมาคม

อย่างละ  ๑  ชุด 
 

๘. ผลงานวิจัยที่ได้รับทุน จะต้องน าเสนอโดยผู้วิจัยหลักหรือผู้ร่วมวิจัยในที่ประชุมวิชาการประจ าปีของ

สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย) โดยผู้น าเสนอจะได้รับสทิธิ์ประโยชน์ ๑ ทา่นดังน้ี 

 ๘.๑ ยกเว้นค่าลงทะเบียน 

 ๘.๒ ค่าห้องพักจ านวน ๑ คืน 

 ๘.๓ ค่าเดินทางจ านวน ๑,๕๐๐บาท 
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๙.  สมาคมฯไม่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับเงินทุนจากแหล่งอื่น และหากสมาคมฯตรวจสอบทราบ

ภายหลังพบว่าผู้วิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งอื่น ผู้วิจัยต้องคืนทุนที่ได้รับไปแล้วพร้อมค่าปรับร้อยละ ๕ 

ของจ านวนทุนที่ได้รับ  

 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

                            
 

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชเนนทร์   วนาภิรักษ์) 

นายกสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย) 
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แบบเสนอโครงการวิจยัเพือ่ขอทุนสนบัสนุนการวิจยัส าหรบัสมาชิก 

สมาคมเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ ์(ไทย) 

 

๑. ช่ือโครงการวิจัย (ภาษไทยและภาษาองักฤษ) 

๒. ข้อมูลเกี่ยวกบัผู้วิจัยหลักและผู้วิจัยร่วม (หากมี) ประกอบด้วย 

 ๒.๑ ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง ต้นสงักดั ของผู้วิจัยในโครงการ 

 ๒.๒ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์และ e-mail address ของผู้วิจัยหลัก 

๓. ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 

๔. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

  ๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๖. วิธดี าเนินการวิจัย 

  ๖.๑ ประชากรกลุ่มตัวอย่างและขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

   ๖.๒ สถานที่ท  าการวิจัยหรือเกบ็ข้อมูล 

   ๖.๓ ขั้นตอนและวิธกีารเกบ็รวบรวมข้อมูล 

   ๖.๔ เคร่ืองมือในการวิจัย เช่น แบบเกบ็ข้อมูล  แบบสอบถาม  แบบสมัภาษณ์ เป็นต้น 

   ๖.๕ การพิทกัษ์สทิธิ์กลุ่มตัวอย่างและหนังสอืรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

   ๖.๖ การวิเคราะห์ข้อมูล 

๗.  เอกสารอ้างองิ 

 ๘.  ระยะเวลาที่ใช้ในการท าวิจัย และแผนการด าเนินการวิจัย 

 ๙.  รายละเอยีดงบประมาณการวิจัย 

   ๙.๑ ขอทุนสนับสนุนจากสมาคมฯในระดับ  จ านวน ............................บาท 

  ๙.๒ งบประมาณการวิจัยทั้งหมด  จ านวน ........................... บาท (พร้อมรายละเอยีด) 

        ๑๐. ลายเซน็หัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมโครงการวิจัย 

       ๑๑. ลายเซน็ผู้บังคับบัญชาระดับต้น 

 

 

 

 

 


