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ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เรื่อง  การรับสมัครทุนอุดหนุนการท าวิจัย คณะแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์ฯ 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 (รอบที่ 1) 
 

หลักการและเหตุผล 

 การท าวิจัยเป็นหน้าที่หนึ่งของอาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย และเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพในหลายๆ ด้านของ

มหาวิทยาลัย การจัดสรรทุนอุดหนุนการท าวิจัยจึงมีความจ าเป็นส าหรับอาจารย์และบุคลากรในการผลิตผลงานวิจัย 

ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ฝ่ายวิจัยฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตระหนักถึงความส าคัญ

ของการท าวิจัย จึงได้จัดให้มีโครงการจัดสรรทุนอุดหนุนการท าวิจัยขึ้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์และ

บุคลากรคณะแพทยศาสตร ์ได้ผลิตผลงานวิจัยพืน้ฐานและงานวิจัยประยุกต์ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 

การป้องกันรักษาโรค การค้นคว้าหาความรู้หรือองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนางานที่ปฏิบัติเป็นประจ า ตลอดจน        

การพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป  
 

ประเภทการสนับสนุน 

 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ก าหนดแนวทางของการสนับสนุนการท าวิจัยจาก

งบประมาณเงินรายได้คณะแพทยศาสตร ์และศูนย์การแพทย์ฯ ประจ าปี 2558  (รอบที่ 1) แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

1. โครงการวิจัยที่สรา้งองคค์วามรู้ใหม/่การประยุกต์ใช ้(Basic/Applied Research) 

2. โครงการวิจัยจากงานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to Research; R2R) 

3. โครงการวิจัยบัณฑิตศึกษา (Graduate Research) 

4. โครงการวิจัยแพทย์ประจ าบา้น (Resident Research) 
 

เงื่อนไขการขอรับทุน  

1. ทุนประเภทที่ 1 หัวหน้าโครงการเลือกขอรับทุนได้ไม่เกนิ 300,000 บาท/คน/ปีงบประมาณ หรือ  

2. ทุนประเภทที่ 2 หัวหน้าโครงการเลือกขอรับทุนได้ไม่เกิน 3 โครงการ โดยวงเงินงบประมาณรวมทุกโครงการ     

ไม่เกนิ 300,000 บาท/คน/ปีงบประมาณ    

3. ทุนประเภทที่ 3 และ 4 อาจารย์ที่ปรึกษา (Mentor) เป็นหัวหน้าโครงการขอรับทุนได้ไม่เกิน 2 ทุน/ปีงบประมาณ 

โดยวงเงินงบประมาณรวมทุกโครงการไม่เกิน 300,000 บาท/คน/ปีงบประมาณ (ไม่นับรวมกับโครงการ           

ในประเภท 1 และ 2 ) 

4. หัวหน้าโครงการต้องไม่เป็นผู้ค้างส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะ

แพทยศาสตร์/ศูนย์การแพทย์ฯ หรือจากมหาวิทยาลัย ตามระเบยีบของฝ่ายวิจัย มศว (ภายใน  24 เดือน นับจาก

วันเริ่มสัญญารับทุน) หรือถา้มีโครงการที่อยู่ในระหว่างด าเนินการ ต้องมีการส่งรายงานความก้าวหน้าและการขอ

ขยายเวลารับทุนตามที่ก าหนดไว้ในสัญญารับทุน และต้องไมอ่ยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ 
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ประเภทท่ี 1 (รหัส MED-RES) 

โครงการวิจัยท่ีสร้างองค์ความรู้ใหม่/การประยุกต์ใช้ 
 

สนับสนุนโครงการวิจัยหรอืส่วนของโครงการวิจัยที่สรา้งองคค์วามรู้ใหม่ หรือการประยุกต์ใช้ ในขอบเขตของ

งานวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ หรือ สอดคล้องของโครงการวิจัยกับกลุ่ม

เรื่องท่ีควรวิจัยเร่งด่วนตามนโยบาย และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2555-2559)            

ซึ่งประกอบด้วย 13 กลุ่มเรื ่อง หรือ ในขอบเขตของงานวิจัยตามทิศทางของคณะแพทยศาสตร์ หรือ               

ศูนย์การแพทย์ฯ ซึ่งเน้นโครงการวิจัยบูรณาการระหว่างภาควิชาพรคีลินิกกับภาควิชาคลินิกในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 วิทยาศาสตรก์ารแพทย์พื้นฐาน (Basic medical science) 

 สมุนไพร ยารักษาโรค และสารเสรมิสุขภาพ 

(Pharmaceutical, nutraceutical and agrochemical agents for health) 

 นาโนเทคโนโลย ี(Nanotechnology) 

 โรคติดต่อและไม่ตดิต่อ (Communicable and non-communicable diseases) 

 ระบาดวิทยา การพยาบาล และการสาธารณสุข (Epidemiology, nursing and public health) 

 ชีววทิยาเซลลต์้นก าเนดิ (Stem cell biology) 

 โรคเสื่อมตามอาย ุ(Degenerative diseases) 
 

1.1 แบบส่งเสรมิศักยภาพนักวิจัย (รหัส MED-RES-300) 

วงเงินงบประมาณโครงการละไม่เกนิ 300,000 บาท ระยะเวลาการให้ทนุไม่เกนิ 1 ปี  
 

คุณสมบัติเฉพาะของการขอรับทุน 

1. ผู้ขอรับทุนเป็นอาจารย์สังกัดคณะแพทยศาสตร์หรือศูนย์การแพทย์ฯ ที่มีประสบการณ์วิจัยและด ารงต าแหน่ง

อาจารย์ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  

2. มีผลงานตีพมิพ์เผยแพร่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติตามเกณฑ์ของ สกอ.ในช่วง ค.ศ. 2012  - ปัจจุบัน ไม่ต่ า

กวา่ 2 เรื่อง และผลงานตีพมิพ์ต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์/อนุมัติบัตร/วุฒิบัตร (พรอ้มเอกสารประกอบ)  

3. โครงการที่เสนอขอต้องเป็นโครงการวิจัยแบบบูรณาการ ที่มีอาจารย์เป็นผู้รว่มวิจัยไม่น้อยกวา่ 1 ท่าน 

4. ผู้ขอรับทุนต้องเสนอโครงการหรือส่วนของโครงการที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม เทคโนโลยี  การประยุกต์

น าไปใช้ประโยชน์ หรอืการต่อยอดงานวิจัยที่สามารถตีพมิพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ 

หรือการจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร 
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1.2 แบบพัฒนานักวิจัย (รหัส MED-RES-200) 

วงเงินงบประมาณโครงการละไม่เกนิ 200,000 บาท ระยะเวลาการให้ทนุไม่เกนิ 1 ปี   

 

คุณสมบัติเฉพาะของการขอรับทุน 

1. ผู้ขอรับทุนเป็นอาจารย์สังกัดคณะแพทยศาสตร์หรือศูนย์การแพทย์ฯ ที่มีประสบการณ์วิจัยและด ารงต าแหน่ง

อาจารย์ไม่น้อยกวา่ 1 ปี  

2. มีผลงานตีพมิพ์ระดับประเทศหรือสากล ในช่วง ค.ศ. 2012 – ปัจจุบัน ไม่ต่ ากวา่ 1 เรื่อง และผลงานตีพมิพต์้องไม่

เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์/อนุมัติบตัร/วุฒิบัตร (พรอ้มเอกสารประกอบ) 

3. ผู้ขอรับทุนต้องเสนอโครงการหรือส่วนของโครงการที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม เทคโนโลยี  การประยุกต์

น าไปใช้ประโยชน์ หรอืการต่อยอดงานวิจัยที่สามารถตีพมิพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ 

หรือการจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร 
 

 

1.3 แบบนักวิจัยหน้าใหม่  (รหัส MED-RES-100) 

วงเงินงบประมาณโครงการละไม่เกนิ 100,000 บาท ระยะเวลาการให้ทนุไม่เกนิ 1 ปี   
 

คุณสมบัติเฉพาะของการขอรับทุน  

1. ผู้ขอรับทุนเป็นอาจารย์สังกัดคณะแพทยศาสตร์หรือศูนย์การแพทย์ฯ ที่ไม่เคยมีประสบการณ์เป็นหัวหน้า

โครงการวิจัย หรือมีคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ ์ข้อ 1.1 หรือ 1.2 

2. ผู้ขอรับทุนต้องเสนอโครงการหรือส่วนของโครงการที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม เทคโนโลยี  การประยุกต์

น าไปใช้ประโยชน์ หรอื การต่อยอดงานวิจัยที่สามารถตีพมิพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

หรือ การจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร 
 

 

1.4 แบบเก็บข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) หรอืใช้แบบสอบถาม (รหัส MED-RES-50) 

วงเงินงบประมาณโครงการละไม่เกนิ 50,000 บาท ระยะเวลาการให้ทนุไม่เกนิ 1 ปี   
 

คุณสมบัติเฉพาะของการขอรับทุน  

1.   ผู้ขอรับทุนเป็นอาจารย์ หรือบุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร ์หรือศูนย์การแพทย์ฯ หากโครงการวิจัยที่มีหัวหน้า

โครงการเป็นสายสนับสนุนจะต้องมีอาจารย์สังกัดคณะแพทยศาสตรห์รือศูนย์การแพทย์ฯ เป็นผู้รว่มวิจัย 

2.  โครงการที่ เสนอขอเป็นโครงการที่มีการเก็บข้อมูลย้อนหลังจากเวชระเบียนหรือการวิเคราะห์ข้อมูล               

จากแบบสอบถาม 
 

ข้อก าหนดในสัญญารับทุนและหลังจากการลงนามในสัญญารับทุนประเภทที่ 1   

1.  ผู้วจิัย/คณะผู้วจิัย ต้องน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์/มหาวิทยาลัย/การประชุมวิชาการ

อื่นๆ ในปีที่ได้รับงบประมาณ หรือในปีถัดไป พรอ้มส่งหลักฐานการน าเสนอให้กับฝา่ยวิจัย คณะแพทยศาสตร์ 

2. หากผลงานที่ได้รับการสนับสนุนจากงบอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้คณะแพทยศาสตร์ หรือ          

ศูนย์การแพทย์ฯ ได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม ผู้วิจัย /คณะผู้วิจัย ต้องระบุค าขอบคุณไว้ใน

กติติกรรมประกาศ   
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ประเภทท่ี 2 (รหัส MED-R2R) 

โครงการวิจัยจากงานประจ าสู่งานวจิัย (Routine to Research; R2R) 
 

สนับสนุนโครงการวิจัยหรือส่วนของโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์หรือ   

ศูนย์การแพทย์ฯ ทีม่ีความส าคัญต่อการพัฒนาคณะแพทยศาสตร ์หรือศูนย์การแพทย์ฯ ให้บรรลุปรัชญาและพันธกิจ       

มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมองคก์ร  
 

2.1  แบบมุ่งเป้า (รหัส MED-R2R-200) 

วงเงินงบประมาณโครงการละไม่เกิน 200,000 บาท ระยะเวลาการให้ทุนไม่เกิน 2 ปี เน้นการสนับสนุน

โครงการเร่งด่วน ที่มีการศึกษาวิจัยอย่างมีแบบแผน มีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

สามารถแกป้ัญหาปัจจุบันได้ มีความส าคัญต่อการพัฒนาคณะแพทยศาสตร ์หรือศูนย์การแพทย์ฯ อย่างยิ่งยวด และ

มี output/outcome อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ตัวอย่างเช่น 

 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 โครงการด้านแพทยศาสตรศกึษา 

 โครงการด้านการพัฒนาคุณภาพ 
 

คุณสมบัติเฉพาะของการขอรับทุน  

1. เป็นอาจารย์หรือบุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ หรือศูนย์การแพทย์ฯ หากโครงการวิจัยที่มีหัวหน้าโครงการ

เป็นสายสนับสนุนจะต้องมีอาจารย์สังกัดคณะแพทยศาสตร์ หรือศูนย์การแพทย์ฯ เป็นผู้ร่วมวิจัย หรือเป็นที่

ปรกึษาโครงการ 

2. กรณนีักวจิัยขอรับทุนต่อเนื่อง 2 ปี จะต้องเซ็นสัญญารับทุนปีต่อปี โดยหัวหน้าโครงการเซ็นสัญญารับทุนในปีที่ 1 

ก่อน หลังจากส่งรายงานฉบับสมบูรณห์รือจดหมายขอขยายเวลารับทุนของปีที่ 1 แล้ว จึงสามารถเซ็นสัญญารับ

ทุนในปีที่ 2 ได้  
 

2.2  R2R แบบปกติ (รหัส MED-R2R-100) 

วงเงินงบประมาณโครงการละไม่เกิน 100,000 บาท ระยะเวลาการให้ทุนไม่เกิน 2 ปี เป็นโครงการที่มีการ

ศึกษาวิจัยอย่างมีแบบแผน มีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถแก้ปัญหาของ

หน่วยงาน 

 

คุณสมบัติเฉพาะของการขอรับทุน 

1. เป็นอาจารย์หรอืบุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร ์หรือศูนย์การแพทย์ฯ หากโครงการวิจัยที่มีหัวหน้าโครงการเป็น

สายสนับสนุนจะต้องมีอาจารย์สังกัดคณะแพทยศาสตร์ หรือศูนย์การแพทย์ฯ เป็นผู้ร่วมวิจัย หรือเป็นที่ปรึกษา

โครงการ 

2. กรณีนักวิจัยขอรับทุนตอ่เนื่อง 2 ป ี จะตอ้งเซ็นสัญญารับทุนปีต่อป ี โดยหัวหนา้โครงการเซ็นสัญญารับทนุในปีที ่ 1 

กอ่น หลังจากส่งรายงานฉบับสมบูรณห์รือจดหมายขอขยายเวลารับทุนของปีที่ 1 แล้ว จงึสามารถเซ็นสัญญารับทุนใน

ปีที่ 2 ได ้ 
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2.3  R2R โดยใช้แบบสอบถาม  (รหัส MED-R2R-50) 

วงเงินงบประมาณโครงการละไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาการให้ทุนไม่เกิน 1 ปี เน้นการสนับสนุน

โครงการที่ใชแ้บบสอบถามเพื่อพัฒนางาน หรือบรกิาร หรือเพื่อน าข้อมูลไปใช้ส าหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร 
 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอรับทุน 

   เป็นอาจารย์หรือบุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ หรือศูนย์การแพทย์ฯ  หากโครงการวิจัยที่มีหัวหน้า

โครงการเป็นสายสนับสนุนจะต้องมีอาจารย์สังกัดคณะแพทยศาสตร์ หรือศูนย์การแพทย์ฯ เป็นผู้ร่วมวิจัย หรือเป็นที่

ปรกึษาโครงการ 
 

 

 

ข้อก าหนดในสัญญารับทุนและหลังจากการลงนามในสัญญารับทุนประเภทที่ 2   

1.  ผู้วจิัย/คณะผู้วจิัย ต้องน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์/มหาวิทยาลัย/การประชุมวิชาการ

อื่นๆ ในปีที่ได้รับงบประมาณ หรือในปีถัดไป พรอ้มส่งหลักฐานการน าเสนอให้กับฝา่ยวิจัย คณะแพทยศาสตร์ 

2. หากผลงานที่ได้รับการสนับสนุนจากงบอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้คณะแพทยศาสตร์ หรือ         

ศูนย์การแพทย์ฯ ได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม ผู้วิจัย /คณะผู้วิจัย ต้องระบุค าขอบคุณไว้ใน

กติติกรรมประกาศ 
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ประเภทท่ี 3 (รหัส MED-GRAD-150/300) 

โครงการวิจัยบัณฑิตศึกษา 
 

เป็นทุนสนับสนุนการท าวิจัยของนิสิตระดับบัณฑติศึกษา ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ก าหนด

วงเงินงบประมาณไม่เกิน 150,000 บาท /ทุน ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท และไม่เกิน 300,000 บาท/ทุน ส าหรับ

นิสิตระดับปรญิญาเอก/โท-เอก และจ ากัดให้นิสิตขอรับทุนได้ 1 ทุน/คน  
 

เกณฑ์ในการพิจารณาทุนสนับสนุนวิจัย 

1. ผู้ขอรับทุนเป็นนิสิตที่ก าลังศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์  ตั้งแต่ช้ันปีที่ 2 ขึ้นไป   

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1.1 ผ่านการเรียน course work มาแล้วอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา และ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่นอ้ยกวา่ 3.00 

1.2 กรณีที่นิสิตไม่ได้รับทุนสนับสนุนเป็นเงินเดือนผู้ช่วยวิจัยจากแหล่งทุนอื่น เช่น โครงการปริญญาเอก

กาญจนาภิเษก (คปก) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช), โครงการส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นต้น ให้ใส่ชื่อนิสิต  

เป็นผู้ช่วยวิจัยในโครงการ (ไม่ถือเป็นผู้รว่มวิจัย) 

1.3 กรณีที่นิสิตได้รับทุนสนับสนุนเป็นเงินเดือนจากแหล่งทุนอื่น เช่น สกว., คปก, สวทช, สกอ. เป็นต้น ให้ใส่

ชื่อนิสิตเป็นผู้ร่วมวิจัยและสามารถขอทุนส าหรับการซื้อวัสดุและสารเคมีเพื่อท าวิจัยเท่านั้น ไม่อนุญาตให้

ขอทุนในหมวดคา่ตอบแทน 

1.4 ระบุรายละเอียดของนิสิตในข้อเสนอโครงการวิจัย ได้แก่ ชื่อ-สกุล, หลักสูตรที่ศึกษา, ระดับปริญญา     

(โท, โท-เอก, เอก) และประเภทของทุนที่ได้รับจากแหล่งทุนอื่น  

2. อาจารย์ทีป่รกึษาเป็นหัวหน้าโครงการและเป็นผู้เซ็นสัญญารับทุน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาตอ้งมีคุณสมบัติ ดังนี ้

2.1  เป็นอาจารย์สังกดัคณะแพทยศาสตร ์หรือศนูย์การแพทย์ฯ หรือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ของคณะแพทยศาสตร ์มศว  

2.2  ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตปริญญาโท ต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับวิชาชีพ/ชาติ/

นานาชาติ ไม่น้อยกวา่ 1 เรื่อง (ย้อนหลัง 3 ปี) และผลงานตีพิมพ์ต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์/สาร

นิพนธ์/อนุมัติบัตร/วุฒิบัตร/ (พรอ้มเอกสารประกอบ) 

2.3  ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตปรญิญาเอก/โท-เอก ต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามเกณฑ์ของ สกอ. ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง (ย้อนหลัง 3 ปี) และผลงานตีพิมพ์ต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของ

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/อนุมัติบัตร/วุฒิบัตร (พรอ้มเอกสารประกอบ) 

3. โครงการวิจัยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูรกอ่น 

4.  งบประมาณหมวดคา่ตอบแทน  

4.1     วงเงินไม่เกนิ 150,000 บาท ขอคา่ตอบแทนผู้ช่วยวิจัย ตามอัตราคา่ลงทะเบียน ของนิสิตระดับปรญิญาโท 

4.2 วงเงินไม่เกนิ 300,000 บาท ขอคา่ตอบแทนผู้ช่วยวิจัย ตามอตัราคา่ลงทะเบยีน ของนิสิตระดับปรญิญาเอก 

หรือ โท-เอก  

4.3  อาจารยไ์มส่ามารถขอทุนสนบัสนุนหมวดคา่ตอบแทนนักวจิัยได ้เนื่องจากเป็นทนุสนับสนุนการวิจัยของนสิิตเท่านั้น  

5.  อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน สามารถขอทุนประเภทนี้โดยมีนิสิตที่ขอรับทุนสะสมไม่เกิน 3 คน (ไม่นับรวมกับ

โครงการในประเภทอื่น)  



 7 

ข้อก าหนดในสัญญารับทุนและหลังจากการลงนามในสัญญารับทุนประเภทที่ 3 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ลงนามท าสัญญา 

2. นิสิต/อาจารย์ ต้องน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการประจ าปีของคณะแพทยศาสตร์ในปีที่ได้รับงบประมาณ 

หรือปีถัดไป 

3. หากผลงานที่ได้รับการสนับสนุนจากงบอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้คณะแพทยศาสตร์  หรือ         

ศูนย์การแพทย์ฯ ได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม  ผู้วิจัย /คณะผู้วิจัย ต้องระบุค าขอบคุณไว้ใน

กติติกรรมประกาศ 
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ประเภทท่ี 4 (รหัส MED-RDENT-100/200) 

โครงการวิจัยแพทย์ประจ าบ้าน 
 

เป็นทุนสนับสนุนการวิจัยของแพทย์ประจ าบ้าน แพทย์เพิ่มพูนทักษะ หรือแพทย์ชดใช้ทุน ภายใต้การก ากับ

ดูแลของอาจารย์แพทย์  และจ ากัดให้แพทย์ประจ าบ้านแพทย์เพิ่มพูนทักษะ หรือแพทย์ชดใช้ทุน ขอรับทุนได้ 1 ทุน/คน   

 

4.1  แบบ Prospective หรอื Clinical Trial (รหัส MED-RDENT-200) 

วงเงินงบประมาณโครงการละไม่เกิน 200,000 บาท ระยะเวลาการให้ทุนไม่เกิน 2 ปี เน้นการสนับสนุน

โครงการเร่งด่วน ที่มีการศึกษาวิจัยอย่างมีแบบแผน มีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

สามารถแกป้ัญหาปัจจุบันได้ มีความส าคัญต่อการพัฒนาคณะแพทยศาสตร ์หรือศูนย์การแพทย์ฯ อย่างยิ่งยวด และ

มี output/outcome อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม  
 

 

4.2  แบบ Retrospective (รหัส MED-RDENT-100) 

วงเงินงบประมาณโครงการละไม่เกิน 100,000 บาท ระยะเวลาการให้ทุนไม่เกิน 2 ปี เป็นโครงการที่มีการ

ศึกษาวิจัยอย่างมีแบบแผน มีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถแก้ปัญหาของ

หน่วยงาน 

 

คุณสมบัติเฉพาะของการขอรับทุน  

1.  กรณีนักวิจัยขอรับทุนต่อเนื่อง 2 ปี จะต้องเซ็นสัญญารับทุนปีต่อปี โดยหัวหน้าโครงการเซ็นสัญญารับทุนในปีที่ 1 

กอ่น หลังจากส่งรายงานฉบับสมบูรณห์รือจดหมายขอขยายเวลารับทุนของปีที่ 1 แล้ว จึงสามารถเซ็นสัญญารับทุนใน

ปีที่ 2 ได้  

 

เกณฑ์ในการพิจารณาทุนสนับสนุนวิจัย 

1. ผู้ขอรับทุนเป็นแพทย์ประจ าบา้น แพทย์เพิ่มพนูทักษะ หรือแพทย์ชดใช้ทุน ของศูนย์การแพทย์ฯ และมีรายชื่อเปน็

ผู้ร่วมวิจัยในโครงการ  

2.  อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นหัวหน้าโครงการและเป็นผู้เซ็นสัญญารับทุน โดยต้องเป็นอาจารย์สังกัด คณะแพทยศาสตร ์

หรือศูนย์การแพทย์ฯ ที่มีผลงานตีพมิพ์ในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติ และผลงานตีพิมพ์ต้องไม่เป็นส่วนหนึ่ง

ของวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/อนุมัติบัตร/วุฒิบัตร หรือมีประสบการณ์ในการน าเสนอผลงาน (พร้อมเอกสาร

ประกอบ)  อย่างน้อย 1 เรื่อง (ย้อนหลัง 3 ป)ี 

3.   อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน สามารถขอทุนประเภทนีโ้ดยมีแพทย์ประจ าบ้าน แพทย์เพิ่มพูนทักษะ หรือแพทย์ชดใช้ 

ทุนฯ ที่ขอรับทุนสะสมไม่เกนิ 3 คน (ไม่นับรวมกับโครงการในประเภทอื่น) 
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ข้อก าหนดในสัญญารับทุนและหลังจากการลงนามในสัญญารับทุนประเภทที่ 4 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผูล้งนามท าสัญญา 

2. แพทย์ประจ าบ้าน แพทย์เพิ่มพูนทักษะ หรือแพทย์ชดใช้ทุน /อาจารย์ที่ปรึกษา ต้องน าเสนอผลงานในการประชุม

วิชาการคณะแพทยศาสตร์/มหาวิทยาลัย การประชุมวิชาการในวิชาชีพ หรือ การประชุมวิชาการอื่น ในปีที่ได้รับ

งบประมาณ หรือในปีถัดไป  

3. หากผลงานที่ได้รับการสนับสนุนจากงบอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้คณะแพทยศาสตร์ หรือศูนย์

การแพทย์ฯ ได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม  ผู้ วิจัย /คณะผู้วิจัย  ต้องระบุค าขอบคุณไว้ ใน

กติติกรรมประกาศ 
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การส่งโครงรา่งการวิจยั 
 

  ผู้สนใจขอรับทุนสามารถส่งข้อเสนอโครงร่างการวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่            

31 กรกฎาคม 2557 โดยด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
1. ส่งบันทึกข้อความ (ขอรับทุน) ที่ผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน

พร้อมเอกสารประกอบ มาท่ีฝ่ายวิจัยฯ ชั้น 4 ตึกคณะแพทยศาสตร์ องครักษ์ ดังน้ี 

1.1 โครงร่างวจิัย (hard copy) ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด จ านวน 3 ชุด 

1.2 ไฟล์บันทึกข้อมูลโครงร่างวจิัย (ไฟล์ word ) 1 แผ่น (CD)  

 

2.  หลังจากผ่านการพิจารณาอนุมัติโครงร่างวิจัยเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายวิจัยฯ จะแจ้ง

รายละเอียดในการส่งเอกสาร (hard copy) พร้อมแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ส าหรับท าสัญญารับ

ทุนอุดหนุนวิจัยกับสถาบันยุทธศาสตร์ฯ ต่อไป  

 

หากโครงการวิจั ยของท่ าน ต้องท าวิจั ย ในมนุษย์หรื อสัตว์ทดลอง              

ท่านต้องติดต่อและยื่นแบบฟอร์มเพื่อขอใบอนุญาตกับหน่วยงานด้านจริยธรรมเอง  
 

 

หรือมี ข้ อสงสั ย  กรุณา ติด ต่อที่  ง านวิจั ยและวิ เทศสั มพันธ์  ชั้ น  4               

คณะแพทยศาสตร์ องครักษ์  โทร. 60428-9 หรือ ชั้น 2 ตึกคณะแพทยศาสตร์ มศว 

ประสานมิตร โทร. 4212 

 

                ประกาศ  ณ  วันที่   11  มิถุนายน พ.ศ.2557    

                                          
 

 

 

    (ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์  นิรันตรัตน์) 

    คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทน 

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ขั้นตอนและระยะเวลาพิจารณาทุนอุดหนนุวจิัย 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 

 

รอบท่ี 1*  
ที่ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา 

1. ประกาศรับสมัครทุน  ม.ิย. – 31 ก.ค.57 

2. ส่งข้อเสนอโครงร่างวิจัย (ตามเอกสารและแบบฟอร์มที่ก าหนด)  ม.ิย. – 31 ก.ค.57 

3.** -น าเสนอโครงร่างการวิจัย/ส่งประเมิน-ปรับแก้ไขโครงรา่งวิจัย  

โดยคณะกรรมการฯ  

-น าเสนอขอใบอนุญาตจรยิธรรมฯ ในมนุษย์/สัตว์ทดลอง  

-แก้ไขตามข้อเสนอแนะ  

ส.ค. – ก.ย.57 

4. ท าสัญญากับสถาบันยุทธศาสตรท์างปัญญาและวิจัย มศว ก.ย. – ต.ค.57 

5. รับเงนิอุดหนุนวิจัย งวดที่ 1 (65 %) ภายใน 30 วัน  

หลังจากได้รับสัญญาจากสถาบันยุทธศาสตรฯ์ 

พ.ค. – ม.ิย.57 

6. ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา 

7. รับเงนิอุดหนุนวิจัย งวดที่ 2 (35%) ภายใน 30 วัน  

หลังจากผ่านการพิจารณา ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จากทาง

สถาบันยุทธศาสตรฯ์  

 

 

หมายเหตุ 

* ก าหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

** โครงร่างการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาทางด้านงบประมาณจากคณะกรรมการส่งเสริมวิจัยและพัฒนาแล้ว     

หากต้องท าวิจัยในมนุษย์/สัตว์ทดลอง นักวิจัยจะต้องยื่นเสนอโครงร่างฯ เพื่อขอใบอนุญาตการท าวิจัยจาก

คณะกรรมการจริยธรรมฯ ก่อน หลังจากได้รับใบอนุญาตแล้วจึงจะสามารถเสนอท าสัญญากับสถาบัน

ยุทธศาสตรท์างปัญญาและวิจัย มศว ได้ (ตามข้อตกลงของงานวิจัยกับสถาบันฯ) 

 

 

ก าหนดการเปิดรับสมัครทนุรอบต่อไป  

(ประมาณเดอืน ตุลาคม – ธันวาคม 2557) 
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ค าอธิบายเพิ่มเตมิส าหรับผู้ขอรับทนุอุดหนุนวิจัย  

จากเงินรายได้คณะแพทยศาสตร/์ศูนย์การแพทย์ฯ  

ประจ าปีงบประมาณ 2558 (รอบที่ 1) เป็นต้นไป 
 

1.  นักวิจัยขอรับทุนได้ไม่เกินวงเงนิสูงสุด (ไม่เกิน 300,000 บาท/ทุน/คน/ปีงบประมาณ) 

2.  กรณีที่นักวิจัยขอทุนประเภท Graduate Research   

อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน สามารถขอทุนประเภทนี้โดยมีนิสิตที่ขอรับทุนสะสมไม่เกิน 3 คน (ไม่นับรวมกับ

โครงการในประเภทอื่น)  

3.  กรณีที่นักวิจัยขอทุนประเภท MED-RDENT  

อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน สามารถขอทุนประเภทนีโ้ดยมีแพทย์ประจ าบ้าน แพทย์เพิ่มพูนทักษะ หรือแพทย์ชดใช้ 

ทุนฯ ที่ขอรับทุนสะสมไม่เกนิ 3 คน (ไม่นับรวมกับโครงการในประเภทอื่น) 

 

ค าอธิบายเพิ่มเตมิส าหรับผู้ขอรับทนุอุดหนุนวิจัย  

จากเงินรายได้คณะแพทยศาสตร/์ศูนย์การแพทย์ฯ  

ประจ าปีงบประมาณ 2556 เป็นต้นไป 
1.  นักวิจัยขอรับทุนได้ไม่เกินวงเงนิสูงสุด (ไม่เกิน 300,000 บาท/ทุน/คน/ปีงบประมาณ) 

2.  กรณีที่นักวิจัยขอทุนประเภท Graduate Research แบบต่อเนื่อง เช่น MED-GRAD 300 จะต้องน า

งบประมาณที่ได้รับในปีก่อน มารวมกับเงินที่จะได้รับในปีงบประมาณ 2556 ซึ่งเมื่อคิดรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 

300,000 บาท/ปี/คน 

ตัวอย่างเช่น อาจารย์ A ได้รับทุน ประเภท MED-GRAD 300 ในปีงบประมาณ 2555 จ านวน 2 ทุน 

(ต่อเนื่อง 3 ปีๆ ละ 100,000 บาท) รวม 200,000 บาท แล้วยังด าเนินการวิจัยไม่แล้วเสร็จ จะสามารถขอทุน

ประเภทนี้ในงบประมาณ 2556 ได้ไม่เกิน 100,000 บาท 
 

วิธีค านวณ   

 

 ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 

ทุน MED-GRAD 1 100,000 บาท 100,000 บาท 100,000 บาท 

ทุน MED-GRAD 2 100,000 บาท 100,000 บาท 100,000 บาท 

รวมงบประมาณ 200,000 บาท 200,000 บาท 200,000 บาท 

 

สรุป ในปีงบประมาณ 2556 และ 2557 อาจารย์ A จะขอรับทุนประเภท Graduated Research ได้อกีไม่เกิน

ปีงบประมาณละ 100,000 บาท 

 


