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ระเบียบการขอรับทุนวิจัยของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
(กองทุนพลตารวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์)
-------------------------ข้อกำหนดของทุน
1. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยต้องชัดเจน เป็นไปได้ และเล็งเห็นถึงผลสาเร็จ
2. ลักษณะของงาน ต้องเป็นการคิดค้นแนวทางการรักษาโรคใหม่ ๆ หรือคิดค้นหากระบวนการ
ที่ จ ะแก้ ไขปัญ หาสุ ขภาพของประเทศ และนาผลการวิจัย มาประยุ ก ต์ ใช้ท างการแพทย์และการ
สาธารณสุขได้ หรือผลการวิจัยจะสามารถเป็นที่ยอมรับของนานาชาติได้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง
ด้านงานวิจัยของสูตินรีแพทย์ไทย ให้เป็นที่ รู้จัก ของนานาประเทศ และผลงานวิจัยนั้นต้องไม่ เคย
เผยแพร่มาก่อน
3. ระยะเวลาของโครงการวิจัย 1 ปี (ตามปีปฏิทิน) หรือเกินกว่านั้น แต่ไม่เกิน 3 ปี
4. คุณสมบัติของผู้รับทุนวิจัย
4.1 ต้องเป็นสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
4.2 ไม่จากัดเพศและอายุ
4.3 จะเป็นผู้วิจัยเดียวหรือเป็นคณะบุคคลก็ได้
5. การวิจั ยที่ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึ ก ษาหรือ การฝึ ก อบรม ไม่ ส ามารถขอรับ ทุ น วิจัยจาก
กองทุนนี้ได้
6. ผลการวิจัยเป็นลิขสิทธิ์ร่วม ของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยและผู้วิจัย
7. เมื่อการวิจัยเสร็จ สิ้นแล้ว ผู้ได้รับ ทุนต้องนาผลงานวิจัย ไปรายงานในการประชุม วิชาการ
ประจาปี ของราชวิท ยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งถัดไป ที่ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่ง
ประเทศไทยจะได้แจ้งให้ทราบ หรือในงานประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ
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แนวทำงกำรเตรียมโครงกำรวิจัย (Research Proposal)
หัวข้อทีต่ ้องมีของโครงกำรวิจัย
1. ชื่อโครงการ (Title) ควรเป็นชื่อที่สั้น กระชับแต่สื่อความหมายได้ดี
2. ชื่อสังกั ดและที่ อยู่สามารถติดต่อได้ส ะดวกของหัวหน้าโครงการและ ผู้เกี่ยวข้องทั้ ง หมด
(Names, Institutions and Addresses of Principal Investigator and all Co-Investigators)
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3. ภูมิหลังและที่มาของโครงการ (Background and Rationale) มีองค์ประกอบ ดังนี้
3.1 ขนาด ล าดั บ ความส าคั ญ ความเร่ ง ด่ ว นของเรื่ อ งที่ น าเสนอเป็ น โครงการ
( Magnitude, Significance and Priority of the Problems Leading to the Research
Proposal)
3.2 การทบทวนองค์ความรู้ที่ มีอยู่แล้วเฉพาะสาระที่ สาคั ญ และเกี่ ยวข้องกั บโครงการ
(Literature Review) ผู้เสนอโครงการต้องระบุให้ชัดเจนว่าความรู้ส่วนใดที่มีอยู่แล้ว ความรู้ส่วนใดที่
ยังขาดอยู่และต้องแสวงหาจากโครงการนี้ หากโครงการที่เสนอเป็นการศึกษาที่เ หมือนหรือคล้ายคลึง
กับงานที่เคยมีผู้ศึกษาไว้แล้ว จะต้องระบุให้ชัดเจนถึงเหตุผลและความจาเป็น ที่ต้องศึกษาในเรื่องนั้น
อีก ในการระบุองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วนั้น จะต้องระบุโดยใช้เอกสารอ้างอิง (References) ที่เหมาะสม
กากับ แต่ละเรื่อ งทุ ก ครั้ง ที่ อ้างอิงถึงเสมอ ต้องไม่ ระบุรวมเป็นเอกสารประกอบหรือบรรณานุก รม
(Bibliography)
*ส่วนนี้ไม่ควรมีความยาวเกิน 1 หน้ากระดาษ A4
4. วัตถุประสงค์ (Objectives) ของโครงการ มีองค์ประกอบดังนี้
4.1 วัตถุป ระสงค์ห ลัก (Primary Objective) หมายถึง วัตถุป ระสงค์ที่ เป็นเป้าหมาย
สาคัญของโครงการ ซึ่งควรจะมีวัตถุประสงค์นี้เพียงประการเดียว
4.2 วั ต ถุ ป ระสงค์ ร อง (Secondary Objectives) หมายถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ อื่ น ที่ เ ป็ น
เป้าหมายของโครงการเช่นกัน และอาจจะได้จากโครงการ แต่มีความสาคัญน้อยกว่าวัตถุประสงค์หลัก
วัตถุประสงค์รองนี้อาจจะมีหลายประการได้
5 . วิ ธี ก า ร ด า เนิ น โ ค ร ง ก า ร ( Material of Patients or Subjects and Methods)
มีองค์ประกอบดังนี้
5.1 รูป แบบของโครงการ (Study Design) ให้ระบุว่าโครงการนี้ใช้รูป แบบการศึก ษา
ประเภท Descriptive Study ห รื อ Cross-sectional Study ห รื อ Case-control Study ห รื อ
Cohort Analytical Study หรือ Controlled Trial Design หรือรูป แบบการศึก ษาประเภทอื่น ๆ
นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ โดยให้ระบุเป็นชื่อของรูปแบบการศึกษา
5.2 ประชากรที่ศึกษา (Study Population)
5.2.1 แหล่งที่มาของประชากร (Source of Study Population)
5.2.2 การที่ได้มาของประชากรที่ศึกษา (Method of Recruitment of Study
Population)
5.2.3 เกณฑ์ ก ารคัดเลือกประชากรที่ ศึก ษา (Selection Criteria) ทั้ ง เกณฑ์
รับเข้าศึกษา (Inclusion Criteria) และเกณฑ์คัดออกจากการศึกษา (Exclusion Criteria)
.../5.2.4
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5.2.4 จานวนประชากรที่ต้องการจะศึกษา (Sample Size) โดยระบุจานวนที่
เหมาะสม พร้อมสมมุติฐานต่าง ๆ ที่นามาใช้ในการคาดประมาณจานวนประชากรที่ศึกษา
5.2.5 วิธีการแบ่งกลุ่มประชากรที่ศึกษา (Allocation of Study Population)
5.3 สิ่งที่ผู้วิจัยจะกระทากับประชากรที่ศึกษา (Intervention) โดยระบุรายละเอียดของ
วิธีการ
5.4 ขั้นตอนการศึกษา (Study Procedures) โดยระบุรายละเอียดของการศึกษาตามลาดับ
ที่จะปฏิบัติจริง
5.5 การเก็บข้อมูล (Data Collection) โดยระบุชนิดของข้อมูลที่จะเก็บวิธีเก็บ รวมทั้ง
เอกสาร แผ่นบันทึกข้อมูลที่จะใช้ในการศึกษา (Case Record Form)
6. แผนการวิเ คราะห์ ข้ อมู ล (Data Analysis) โดยระบุ วิ ธีก ารวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ที่ จ ะได้ จ าก
การศึกษา
7. ระยะเวลารวมของโครงการ (Duration of Study)
8. แผนการดาเนินการ (Outline of the Study) โดยมี องค์ป ระกอบ 3 ส่วน คือ 1 เดือนที่
เท่าใด 2 กิจกรรมใดที่จะทา และ 3 ผลงานที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรมนั้น ๆ (ต้องตรวจสอบได้อย่าง
เป็นรูปธรรม)
9. ประโยชน์ ที่ คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome / Benefits of the Project) ผู้เสนอ
ต้องระบุว่าผลที่ได้จากโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ในด้านใดด้านหนึ่งหรือมากกว่า ดังต่อไปนี้
- ผลงานวิจัยเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการ โดยมีโอกาสพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
(ระบุรายชื่อวารสารที่คาดว่าจะเผยแพร่ผลงาน) และ / หรือ
- ผลงานวิจัยสามารถนาไปใช้ป ระโยชน์ในเชิงนโยบายสาธารณสุข (ระบุรายละเอียด)
และ / หรือ
- ผลงานวิจัยสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในด้านการบริการสาธารณสุข (ระบุรายละเอี ยด)
และ / หรือ
- ผลงานวิจัยนาไปสู่การได้รับสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ใหม่ (ระบุรายละเอียด) และ / หรือ
- ผลงานวิจัยสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ (ระบุรายละเอียด)
10. งบประมาณ (Budget) ผู้เสนอโครงการต้องระบุงบประมาณรวมตลอดโครงการ หากเป็น
งานวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้ระบุงบประมาณในแต่ละปีตามหมวดหมู่ดังนี้
10.1 ค่ าจ้ างและตอบแทนผู้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โครงการ (Personnel Cost) แต่ หั ว หน้ า
โครงการ (Principal investigator) และผู้ ร่ว มวิ จั ย (Co-investigators) จะไม่ ได้ รั บ ค่ า ตอบแทน
ระหว่างการวิจัย ส าหรับ ผู้ช่ วยนั ก วิจัย และผู้เ กี่ ย วข้ อ ง จะได้รับ เฉพาะในระหว่างระยะเวลาที่ มี
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ส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการเท่านั้น ตามแต่จะเห็นสมควรตามภาระงาน (ประเภทของงาน ปริมาณงาน
ระยะเวลา) ที่มีส่วนร่วมในโครงการ เพื่อประกอบการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
10.2 ค่าครุภัณฑ์ (Equipment Cost) งบประมาณส่วนนี้สาหรับ โครงการวิจัยไม่ควร
เกินร้อยละ 30 ของ งบประมาณรวมทั้งโครงการ ในการเสนอชื่อครุภัณฑ์ทุกครั้งต้องระบุ ความจาเป็น
ของการซื้ออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
10.3 ค่ าวัส ดุ ภั ณ ฑ์ (Supplies) ต้ อ งระบุ ชนิ ด ขนาด จ านวน และงบประมาณของ
วัสดุภัณฑ์แต่ละรายการ
10.4 ค่ า ใช้ ส อย (Miscellaneous Cost) เช่ น ค่ า ติ ด ต่ อ สื่ อ สาร (Communication
Cost) เป็นต้น สาหรับค่าที่พัก และค่าเดินทาง ให้อิงตามอัตราราชการ (ถ้ามี)
11. ข้อพิ จารณาด้านจริยธรรม (Ethical Consideration) ในกรณีที่มี การวิจัยกั บมนุษย์หรือ
สัตว์ทดลอง โครงการวิจัยต้องผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ประจาหน่วยงาน
นั้น เสมอ โดยต้องได้รับการอนุมัติก่อนการเริ่มดาเนินโครงการ
12. รายชื่อเอกสารอ้างอิง (References) ให้เขียนโดยใช้วิธีการเขียนระบบ Vancouver
13. ลายมือชื่อของหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัยทุกคน
14. จดหมายรั บ รองจากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา เช่ น หั ว หน้ า ภาควิ ช าหรื อ หั ว หน้ า หน่ ว ยงาน
(หรือเทียบเท่า)
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3. สาระของบทคัดย่อมีหัวข้อดังนี้
3.1 ชื่อเรื่อง
3.2 ชื่อ สังกัด และที่อยู่ของหัวหน้าโครงการ
3.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.4 รูปแบบการศึกษา
3.5 วิธีการศึกษาพอสังเขป
3.6 ผลงานที่คาดว่าจะได้
3.7 งบประมาณรวมทั้งโครงการ
3.8 ระยะเวลาทั้งหมด
สรุปเอกสำรที่จะต้องใช้ประกอบกำรเสนอขอรับทุน
1. ใบสมัครขอรับทุนตามแบบที่กาหนด (ติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ของหัวหน้าโครงการ)
2. ประวัติผลงานวิชาการของหัวหน้าโครงการ
3. เอกสารข้อเสนอโครงการ (Research Proposal) ภาษาไทยและ / หรือภาษาอังกฤษ
4. เอกสารสรุป (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5. หนังสือรับรองของหัวหน้าหน่วยงาน
6. ใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคน ในกรณีที่เป็นการวิจัยในมนุษย์
7. สาเนาทะเบียนบ้านของหัวหน้าโครงการ
ขั้นตอนและแนวทำงกำรพิจำรณำให้ทุน
1. คณะอนุกรรมการวิจัย ของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย จะจัดส่งโครงร่างการ
วิจัยให้ผู้เชี่ยวชาญสามท่านพิจารณา ภายในสามสัปดาห์ โดยหนึ่งท่านมาจากสมาชิกคณะอนุกรรมการ ฯ
และอีกสองท่านมาจากการพิจารณาคัดเลือกโดย คณะอนุกรรมการ ฯ
2. คณะอนุกรรมการ ฯ จะพิจารณาเอกสารโครงร่างการวิจัยร่วมกับความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
สามท่านดังกล่าวแล้วในข้อ 1. โดยอาจเชิญหัวหน้าโครงการ มาชี้แจงรายละเอียดต่อคณะอนุกรรมการ ฯ
หรือไม่ก็ได้
3. การพิจารณาของคณะอนุกรรมการ ฯ จะมีมติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
3.1 อนุมัติทุนสนับสนุนโครงการ ตามจานวนที่คณะอนุกรรมการ ฯ พิจารณา
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กรรมการบริหาร
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ประธานคณะอนุกรรมการเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์
ประธานคณะอนุกรรมการอนามัยแม่และเด็ก

รศ.นพ.สุวิทย์ บุณยะเวชชีวิน
ประธานคณะอนุกรรมการนรีเวช
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3.2 อนุมัติทุ นสนับสนุนโครงการ ตามจานวนที่เสนอภายหลังการปรับเปลี่ยนโครงการ
ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ ฯ ซึ่งหัวหน้าโครงการจะต้องส่งเอกสารฉบับที่แก้ไขแล้ว
ต่อคณะอนุกรรมการ ฯ ภายในหนึ่งเดือน
3.3 ไม่อนุมัติทุนสนับสนุน
4. การพิจารณาตัดสินของคณะอนุกรรมการ ฯ โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารของ
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ถือเป็นอันสิ้นสุด
กำรเงินและกำรเบิกจ่ำยเงินทุน
1. ผู้รับทุนจะได้รับเงินงวดแรกร้ อยละ 50 ของทุนที่โครงการได้รับอนุมัติ หลังจากทาสัญญา
แล้วภายใน 30 วัน ส่วนเงินงวดต่อไปอีกร้อยละ 30 ของโครงการ ผู้รับทุนจะได้รับภายใน 30 วันภายหลัง
จากคณะอนุกรรมการ ฯ ได้รับ รายงานความก้ าวหน้าของโครงการ รวมทั้ งรายงานการเงิน เมื่ อ ได้
ดาเนินโครงการมาครึ่งระยะเวลาของโครงการทั้งหมดแล้ว และคณะอนุกรรมการ ฯ เห็นชอบให้ดาเนิน
โครงการต่อไป และอีกร้อยละ 20 จะได้รับเมื่อโครงการเสร็จสิ้นและผ่านการเห็นชอบในความสมบูรณ์
ของงานวิจัย จากคณะอนุกรรมการ ฯ รวมถึงผลงานได้รับการนาเสนอหรือตีพิมพ์ในวารสารแล้ว
2. โครงการวิจัยไม่ควรเกิ น 3 ปี โดยหากกาหนดระยะเวลาดาเนินการเกินกว่า 1 ปี ให้แจ้ง
แผนการดาเนินการในปีที่สองและสามด้วย ทั้งนี้การอนุมัติเงินสนับสนุนโครงการวิจัยจะอนุมัติเป็น
รายปี การอนุมัติเงินในปีที่ 2 ผู้ขอรับทุนจะต้องสรุปผลงานวิจัยในปีที่ 1 ส่งให้แก่คณะอนุกรรมการ ฯ
เพื่อพิจารณาอนุมัติทุนในปีที่ 2 และการอนุมัติเงินในปีที่ 3 ผู้ขอรับทุนจะต้องสรุปผลงานวิจัยในปีที่ 2
ส่งให้แก่คณะอนุกรรมการ ฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติทุนในปีที่ 3
3. โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติทุนแล้ว หากผู้วิจัยมีการปรับเปลี่ยนวิธีการดาเนินการวิจัยหรือ
ลด sample size ที่ แ ตกต่ างไปจากโครงการงานวิจั ย ที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ ทุ น จะต้ อ งท าหนั ง สื อ แจ้ ง
คณะอนุกรรมการ ฯ ถึงความจาเป็นและเหตุผล ที่จะต้องปรับเปลี่ยนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับการ
พิจารณาอนุมัติ หรือหาข้อสรุปในการดาเนินการวิจัยต่อไป ตามดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ ฯ ก่อน
มิฉะนั้นคณะอนุกรรมการ ฯ อาจจะพิจารณายุติการให้ทนุ หรือเรียกคืนเงินทุนวิจัยทั้งหมดได้ ทั้งนี้การ
ยุติ ก ารให้ ทุ น หรือ การเรี ย กคื นเงิน ทุ น วิจัย ทั้ ง หมด แล้ วแต่ก รณี ให้ ร วมถึ ง งานวิจั ย ที่ ไม่ ส ามารถ
ดาเนินการได้ หรือไม่มีความก้าวหน้าตามสมควรด้วย

