
   

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร. 60428-9 

ที ่ อว 8708.1/ วันที่           กรกฎาคม  2565 

เรื่อง ประกาศเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัย เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์ฯ 
  ประจ าปีงบประมาณ 2566 

เรียน รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี/ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ/หัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสูตร/ 
  อาจารย์/หัวหน้างาน และบุคลากรทุกท่าน 

   ด้วย งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มีความประสงค์ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะ
ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์ฯ ประจ าปี
งบประมาณ 2566 เพ่ือให้บุคลากร แพทย์ และนิสิต ได้ท างานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมที่
สามารถน าไปพัฒนาต่อยอด งานวิจัยในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และสามารถน าไปพัฒนาการเรียนการสอน 
การป้องกันรักษาโรค การพัฒนางานที่ปฏิบัติเป็นประจ า การพัฒนาสถาบัน การประยุกต์ใช้ประโยชน์เชิง
วิชาการหรือเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ  โดยเน้นการด าเนินงานวิจัยตาม
เป้าหมายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ผ่าน Platform การด าเนินงาน
เชิงยุทธศาสตร์ นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ. 2563-2570 จ านวน 4 Platform ดังนี้ 
   Platform 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 
   Platform 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 
   Platform 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน 
   Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ า 

 ในการนี้ งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จึงขอประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์ฯ ประจ าปีงบประมาณ 2566 โดยเปิดรับ
สมัครทุนจ านวน 2 รอบ/ปีงบประมาณ ดังนี้ 

1. รอบท่ี 1 ตั้งแตบ่ัดนีจ้นถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 
2. รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

   ทั้งนี้โดยผู้ที่สนใจสมัครรับทุนสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
http://www.med.swu.ac.th/research 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง 
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ  พันธุ์สุวรรณ) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทน 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
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ประกาศคณะแพทยศาสตร์ 

เรื่อง การรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัย เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์ฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2566 

........................................................................... 

ด้วยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยและ
นวัตกรรมของคณาจารย์ แพทย์ประจ าบ้าน แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ แพทย์ชดใช้ทุน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นิสิต
แพทย์ และบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
จึงได้มีการสนับสนุนทุนวิจัยมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพ่ือให้บุคลากร แพทย์ และนิสิต ได้ท างานวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่และนวัตกรรมที่สามารถน าไปพัฒนาต่อยอด งานวิจัยในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และสามารถน าไป
พัฒนาการเรียนการสอน การป้องกันรักษาโรค การพัฒนางานที่ปฏิบัติเป็นประจ า การพัฒนาสถาบัน การประยุกต์ใช้
ประโยชน์เชิงวิชาการหรือเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป  

ก าหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 
 รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565  
 รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

ประเภททุนสนับสนุน 
ประเภทที่ 1 โครงการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่/การประยุกต์ใช้ (Basic/Applied Research) 
ประเภทที่ 2 โครงการวิจัยจากงานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to Research; R2R) 
ประเภทที่ 3 โครงการวิจัยบัณฑิตศึกษา (Graduate Research) 
ประเภทที่ 4 โครงการวิจัยแพทย์ประจ าบ้าน (Resident Research) 
ประเภทที่ 5 โครงการวิจัยนิสิตแพทย์ (Medical Student Research) 
ประเภทที่ 6 โครงการวิจัยส าหรับพัฒนานักวิจัยทางคลินิก (Clinician Research) 

เงื่อนไขการขอรับทุน 
1. หัวหน้าโครงการ สามารถเลือกขอรับทุนประเภทที่ 1 Basic/Applied Research หรือ ทุนประเภทที่ 2 

Routine to Research หรือ ทุนประเภทที่ 6 Clinician Research ได้ไม่เกิน 1 โครงการ/ปีงบประมาณเท่านั้น 
2. หัวหน้าโครงการต้องไม่เป็นผู้ติดค้างทุนวิจัย ที่ได้รับทุนจากงบประมาณแผ่นดิน หรืองบประมาณเงิน

รายได้มหาวิทยาลัย หรืองบประมาณเงินรายได้หน่วยงาน (คณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์ฯ) ณ วันที่ยื่น
ข้อเสนอโครงการวิจัยใหม่ 

3. หัวหน้าโครงการต้องไม่อยู่ระหว่างการลาราชการต่อเนื่องมากกว่า 6 เดือน เช่น ลาศึกษาต่อ ลาฝึกอบรม 
ลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ เป็นต้น 

4. กรณีที่หัวหน้าโครงการเป็นผู้ที่มีก าหนดเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2566 จะสามารถยื่นสมัคร
ขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ภายในรอบที่ 1 และต้องสามารถส่งผลงานวิจัยได้ภายในเดือนสิงหาคม 2566 เท่านั้น 

5. โครงการวิจัยที่เสนอขอต้องไม่ซ้ าซ้อนกับโครงการที่เคยขอหรืออยู่ระหว่างการขอรับทุนจากแหล่งทุน
อ่ืนๆ 
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6. ระยะเวลาการด าเนินงานโครงการวิจัย ไม่เกิน 12 เดือน สามารถขอขยายระยะเวลาได้ 1 ครั้ง เฉพาะ
กรณีที่จ าเป็น ระยะเวลาขอขยาย ไม่เกิน 6 เดือน 

7. กรณีที่มีการท าวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ทดลอง หัวหน้าโครงการจะต้องด าเนินการขออนุญาตด าเนิน
งานวิจัย โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ก ากับดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้อง และต้องมีใบรับรองการอนุมัติให้
ด าเนินการได้ หากอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตจะต้องแสดงหลักฐานการยื่นขอด าเนินการด้วย 
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สนับสนุนโครงการวิจัยหรือส่วนของโครงการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม เทคโนโลยี หรือการ
ประยุกต์ใช้ในขอบเขตของงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2565 หรือ ในขอบเขต
ของงานวิจัยตามทิศทางของคณะแพทยศาสตร์ หรือศูนย์การแพทย์ฯ ซึ่งเน้นโครงการวิจัยแบบบูรณาการ  และการ
น าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการและพาณิชย์ 

1.1 แบบส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย (รหัส MED-RES-300) 
วงเงินงบประมาณ โครงการละไม่เกิน 300,000 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะของการขอรับทุน 
1. ผู้ขอรับทุนเป็นบุคลากรสายวิชาการสังกัดคณะแพทยศาสตร์ ที่มีต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขึ้นไป (หรืออยู่ในระหว่างการยื่นขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์) หรือ ด ารงต าแหน่งอาจารย์ไม่น้อยกว่า 3 ป ี 
2. มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามเกณฑ์ของคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในช่วง 3 ปีย้อนหลังนับจากวันที่ยื่นขอทุน (พ.ศ. 2563 – 
ปัจจุบัน) อย่างน้อย 2 เรื่อง และผลงานตีพิมพ์ต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์/อนุมัติบัตร/วุฒิบัตร (พร้อม
เอกสารประกอบ) 

3. โครงการที่เสนอขอต้องเป็นโครงการวิจัยแบบบูรณาการที่มีอาจารย์เป็นผู้ร่วมวิจัยไม่น้อยกว่า 1 ท่าน 
4. ผู้ขอรับทุนต้องเสนอโครงการหรือส่วนของโครงการที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม เทคโนโลยี การประยุกต ์

น าไปใช้ประโยชน์ หรือการต่อยอดงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาต  ิ 
หรือการจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร 

1.2 แบบพัฒนานักวิจัย (รหัส MED-RES-200) 
วงเงินงบประมาณ โครงการละไม่เกิน 200,000 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะของการขอรับทุน 
1. ผู้ขอรับทุนเป็นบุคลากรสายวิชาการสังกัดคณะแพทยศาสตร์ ที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
2. มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ของ ก.พ.อ. 

ในช่วง 3 ปีย้อนหลังนับจากวันที่ยื่นขอทุน (พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน) อย่างน้อย 1 เรื่อง และผลงานตีพิมพ์ต้องไม่
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์/อนุมัติบัตร/วุฒิบัตร (พร้อมเอกสารประกอบ) 

3. ผู้ขอรับทุนต้องเสนอโครงการหรือส่วนของโครงการที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม เทคโนโลยี การประยุกต์
น าไปใช้ประโยชน์ หรือการต่อยอดงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
หรือการจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร 

1.3 แบบนักวิจัยหน้าใหม่ (รหัส MED-RES-100) 
  วงเงินงบประมาณ โครงการละไม่เกิน 100,000 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะของการขอรับทุน 
1. ผู้ขอรับทุนเป็นบุคลากรสายวิชาการสังกัดคณะแพทยศาสตร์ ที่ไม่เคยมีประสบการณ์เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 

หรือ มีคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์ ข้อ 1.1 หรือ 1.2 

ประเภทที่ 1 (รหัส MED-RES) 
โครงการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่/การประยุกต์ใช้ 
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2. ผู้ขอรับทุนต้องเสนอโครงการหรือส่วนของโครงการที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม เทคโนโลยี การประยุ กต์
น าไปใช้ประโยชน์ หรือการต่อยอดงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
หรือการจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร 

1.4 แบบเก็บข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) หรือใช้แบบสอบถาม (รหัส MED-RES-50) 
  วงเงินงบประมาณ โครงการละไม่เกิน 50,000 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะของการขอรับทุน 
1. ผู้ขอรับทุนเป็นบุคลากรสายวิชาการสังกัดคณะแพทยศาสตร์ 
2. โครงการที่เสนอขอเป็นโครงการที่มีการเก็บข้อมูลย้อนหลังจากเวชระเบียน หรือการวิเคราะห์ข้อมูลจาก

แบบสอบถาม 

ข้อก าหนดในสัญญารับทุนและหลังจากการลงนามในสัญญารับทุนประเภทท่ี 1 
1. ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย ต้องน าผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือ 

จดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร หรือน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์/มหาวิทยาลัย/การประชุม
วิชาการอ่ืน ๆ หรือน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (โดยต้องมีหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานทั้งภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัย) ในปีงบประมาณถัดไปหรือเมื่อปิดโครงการวิจัยนั้นแล้ว พร้อมส่งหลักฐานให้กับงานวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ 

2. หากผลงานที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ หรือศูนย์การแพทย์ฯ ได้รับ
การเผยแพร่ในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย ต้องระบุแหล่งทุนพร้อมเลขสัญญารับทุน ไว้ใน
กิตติกรรมประกาศ 
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  สนับสนุนโครงการวิจัยหรือส่วนของโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์หรือ  
ศูนย์การแพทย์ฯ ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ หรือศูนย์การแพทย์ฯ ให้บรรลุปรัชญาและพันธกิจ
มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร 

2.1 แบบมุ่งเป้า (รหัส MED-R2R-200) 
  วงเงินงบประมาณโครงการละไม่เกิน 200,000 บาท โดยเน้นการสนับสนุนโครงการเร่งด่วน ที่มีการ
ศึกษาวิจัยอย่างมีแบบแผน มีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถแก้ปัญหาปัจจุบัน
ได้ มีความส าคัญต่อการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ หรือศูนย์การแพทย์ฯ อย่างยิ่งยวด และ มีผลผลิต (output)/ 
ผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ (outcome) อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ตัวอย่างเช่น 

 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและซอฟแวร ์
 โครงการด้านแพทยศาสตรศึกษา 
 โครงการด้านการบริหารและพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน 
 นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์ 
 โครงการพัฒนาด้านการรักษาพยาบาล การดูแลและฟ้ืนฟูผู้ป่วย 
 โครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอรับทุน 
  เป็นบุคลากรสายวิชาการ หรือบุคลากรสายปฏิบัติการสังกัดคณะแพทยศาสตร์ หรือศูนย์การแพทย์ฯ 
ส าหรับโครงการวิจัยที่มีหัวหน้าโครงการเป็นบุคลากรสายปฏิบัติการ จะต้องมีบุคลากรสายวิชาการสังกัด 
คณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้ร่วมวิจัย หรือเป็นที่ปรึกษาโครงการ  

2.2 R2R แบบปกติ (รหัส MED-R2R-100) 
  วงเงินงบประมาณโครงการละไม่เกิน 100,000 บาท โดยเป็นโครงการที่มีการศึกษาวิจัยอย่างมีแบบแผน  
มีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถแก้ปัญหาของหน่วยงานได ้

คุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอรับทุน 
  เป็นบุคลากรสายวิชาการ หรือบุคลากรสายปฏิบัติการสังกัดคณะแพทยศาสตร์ หรือศูนย์การแพทย์ฯ 
ส าหรับโครงการวิจัยที่มีหัวหน้าโครงการเป็นบุคลากรสายปฏิบัติการ จะต้องมีบุคลากรสายวิชาการสังกัด 
คณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้ร่วมวิจัย หรือเป็นที่ปรึกษาโครงการ 

2.3 R2R โดยใช้แบบสอบถาม (รหัส MED-R2R-50) 
  วงเงินงบประมาณโครงการละไม่เกิน 50,000 บาท โดยเน้นการสนับสนุนโครงการที่ใช้แบบสอบถามเพ่ือ
พัฒนางาน หรือบริการ หรือเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ส าหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอรับทุน 
  เป็นบุคลากรสายวิชาการ หรือบุคลากรสายปฏิบัติการสังกัดคณะแพทยศาสตร์ หรือศูนย์การแพทย์ฯ 
ส าหรับโครงการวิจัยที่มีหัวหน้าโครงการเป็นบุคลากรสายปฏิบัติการ จะต้องมีบุคลากรสายวิชาการสังกัด 
คณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้ร่วมวิจัย หรือเป็นที่ปรึกษาโครงการ 

 

ประเภทที่ 2 (รหัส MED-R2R) 
โครงการวิจัยจากงานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to Research; R2R) 
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ข้อก าหนดในสัญญารับทุนและหลังจากการลงนามในสัญญารับทุนประเภทท่ี 2 
1. ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย ต้องน าผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ หรือจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร หรือ

น าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์/มหาวิทยาลัย/การประชุมวิชาการอ่ืน  ๆ หรือน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (โดยต้องมีหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานทั้งภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย) 
ในปีงบประมาณถัดไปหรือเมื่อปิดโครงการวิจัยนั้นแล้ว  พร้อมส่งหลักฐานให้กับงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  
คณะแพทยศาสตร์ 

2. หากผลงานที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ หรือศูนย์การแพทย์ฯ ได้รับ
การเผยแพร่ในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย ต้องระบุแหล่งทุนพร้อมเลขสัญญารับทุน ไว้ใน
กิตติกรรมประกาศ 
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 เป็นทุนสนับสนุนการท าวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
ก าหนดวงเงินงบประมาณไม่เกิน 150,000 บาท/ทุน ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท และไม่เกิน 300,000 บาท/ทุน 
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก/โท-เอก และจ ากัดให้นิสิตขอรับทุนได้ 1 ทุน/คน  

เกณฑ์ในการพิจารณาทุนสนับสนุนวิจัย 
1. ผู้ขอรับทุนเป็นนิสิตที่ก าลังศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปโดย

มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1.1 ผ่านการเรียน course work มาแล้วอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา และ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 
1.2 กรณีที่นิสิตไม่ได้รับทุนสนับสนุนเป็นเงินเดือนผู้ช่วยวิจัยจากแหล่งทุนอ่ืน เช่น  ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.), โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก), ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช), โครงการส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) , ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(สวก.), โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)  เป็นต้น ให้ใส่ชื่อนิสิตเป็นผู้ช่วยวิจัย
ในโครงการ (ไม่ถือเป็นผู้ร่วมวิจัย) 

1.3 กรณีที่นิสิตได้รับทุนสนับสนุนเป็นเงินเดือนจากแหล่งทุนอ่ืน เช่น วช., คปก, สวทช, สกอ., สวก., พวอ.  
เป็นต้น ให้ใส่ชื่อนิสิตเป็นผู้ร่วมวิจัยและสามารถขอทุนในหมวดค่าใช้สอยส าหรับการซื้อวัสดุและสารเคมีเพ่ือ
ท าวิจัยเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ขอทุนในหมวดค่าตอบแทนคณะผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย หรือกรณีที่นิสิตได้รับทุน
จากแหล่งทุนอ่ืนภายหลังจากท าสัญญารับทุนกับสถาบันยุทธศาสตร์ฯ แล้ว ให้ท าเรื่องขอเปลี่ยนแปลงหมวด
งบประมาณจากค่าตอบแทนผู้ช่วยวิจัยเป็นการซื้อวัสดุหรือสารเคมีแทน 

1.4 ระบุรายละเอียดของนิสิตในข้อเสนอโครงการวิจัย ได้แก่ ชื่อ-สกุล, หลักสูตรที่ศึกษา, ระดับปริญญา (โท, โท-
เอก, เอก) และประเภทของทุนที่ได้รับจากแหล่งทุนอ่ืน 

2. อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นหัวหน้าโครงการและเป็นผู้ลงนามท าสัญญารับทุน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีคุณสมบัติ 
ดังน ี้ 
2.1 เป็นบุคลากรสายวิชาการสังกัดคณะแพทยศาสตร์ หรือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของ 

คณะแพทยศาสตร์ มศว 
2.2 ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตปริญญาโท ต้องมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล

ระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ของ ก.พ.อ. ในช่วง 3 ปีย้อนหลังนับจากวันที่ยื่นขอทุน (พ.ศ. 2563 – 
ปัจจุบัน) อย่างน้อย 1 เรื่อง และผลงานตีพิมพ์ต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/อนุมัติบัตร/
วุฒิบัตร (พร้อมเอกสารประกอบ) 

2.3 ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตปริญญาเอก/โท-เอก ต้องมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามเกณฑ์ของ ก.พ.อ. ในช่วง 3 ปีย้อนหลังนับจากวันที่ยื่นขอทุน (พ.ศ. 2563 – 
ปัจจุบัน) อย่างน้อย 2 เรื่อง และผลงานตีพิมพ์ต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/อนุมัติบัตร/
วุฒิบัตร (พร้อมเอกสารประกอบ) 

3. อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่าน สามารถขอรับทุนประเภทนี้ได้ไม่เกิน 2 ทุน/คน/ปีงบประมาณ (โดยไม่นับรวมกับ
โครงการในประเภท 1, 2, 5 และ 6) โดยมีนิสิตที่ขอรับทุนสะสมไม่เกิน 2 คน 

4. โครงการวิจัยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อน 
 
 

ประเภทที่ 3 (รหัส MED-GRAD-150/300) 
โครงการวิจัยบัณฑิตศึกษา 
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5. งบประมาณหมวดค่าตอบแทน 
4.1 ทุนส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท ขอค่าตอบแทนนิสิตช่วยงานวิจัยไดไ้ม่เกิน 80,000 บาท 
4.2 ทุนส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก/โท-เอก ขอค่าตอบแทนนิสิตช่วยงานวิจัยไดไ้ม่เกิน 100,000 บาท 
4.3 อาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถขอทุนสนับสนุนหมวดค่าตอบแทนคณะผู้วิจัยได้ เนื่องจากเป็นทุนสนับสนุน 

การวิจัยของนิสิตเท่านั้น 

ข้อก าหนดในสัญญารับทุนและหลังจากการลงนามในสัญญารับทุนประเภทท่ี 3 
1. นิสิต/อาจารย์ที่ปรึกษา ต้องน าผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือ 

จดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร หรือน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์/มหาวิทยาลัย/การประชุม
วิชาการอ่ืน ๆ ในปีงบประมาณถัดไปหรือเมื่อปิดโครงการวิจัยนั้นแล้ว พร้อมส่งหลักฐานให้กับงานวิจัยและ 
วิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ 

2. หากผลงานที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ หรือศูนย์การแพทย์ฯ ได้รับ
การเผยแพร่ในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย ต้องระบุแหล่งทุนพร้อมเลขสัญญารับทุน ไว้ใน
กิตติกรรมประกาศ 
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  เป็นทุนสนับสนุนการวิจัยของแพทย์ประจ าบ้าน แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ หรือแพทย์ชดใช้ทุน ภายใต้การก ากับ
ดูแลของอาจารย์แพทย์ และจ ากัดให้แพทย์ประจ าบ้าน แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ หรือแพทย์ชดใช้ทุน ขอรับทุนได้ 1 ทุน/
คน วงเงินงบประมาณโครงการละไม่เกิน 150,000 บาท โดยเน้นการสนับสนุนโครงการที่มีการศึกษาวิจัยอย่างมีแบบ
แผน มีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การสังเคราะห์อย่างเป็นระบบทีม่ี output/ outcome อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 

เกณฑ์ในการพิจารณาทุนสนับสนุนวิจัย 
1. ผู้ขอรับทุนเป็นแพทย์ประจ าบ้าน แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ หรือแพทย์ชดใช้ทุน ของศูนย์การแพทย์ฯ และเป็นผู้วิจัย

หลักในโครงการ 
2. อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นหัวหน้าโครงการและเป็นผู้ลงนามท าสัญญารับทุน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีคุณสมบัติ 

เป็นบุคลาการสายวิชาการสังกัดคณะแพทยศาสตร์ และต้องมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ของ ก.พ.อ. ในช่วง 5 ปีย้อนหลังนับจากวันที่ยื่นขอทุน (พ.ศ. 2561 
– ปัจจุบัน) อย่างน้อย 1 เรื่อง และผลงานตีพิมพ์ต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/อนุมัติบัตร/
วุฒิบัตร (พร้อมเอกสารประกอบ) 

3. อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่าน สามารถขอรับทุนได้ไม่เกิน 2 ทุน/คน/ปีงบประมาณ (โดยไม่นับรวมกับโครงการ 
ในประเภท 1, 2, 5 และ 6) โดยมีแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ/แพทย์ชดใช้ทุนฯ ที่ขอรับทุนสะสม 
ไม่เกิน 3 คน 

ข้อก าหนดในสัญญารับทุนและหลังจากการลงนามในสัญญารับทุนประเภทท่ี 4 
1. แพทย์ประจ าบ้าน แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ หรือแพทย์ชดใช้ทุน/อาจารย์ที่ปรึกษา ต้องได้รับการตอบรับหรือตีพิมพ์

ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติหรือวารสารของสมาคมวิชาชีพ หรือน าเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์/มหาวิทยาลัย/การประชุมวิชาการอ่ืนๆ ก่อนเสร็จสิ้นการฝึกอบรม หรือหลัง
เสร็จสิ้นการอบรมไม่เกิน 6 เดือน พร้อมส่งหลักฐานให้กับงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ 

2. หากผลงานที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ หรือศูนย์การแพทย์ฯ ได้รับ
การเผยแพร่ในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย ต้องระบุแหล่งทุนพร้อมเลขสัญญารับทุน ไว้ใน
กิตติกรรมประกาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทที่ 4 (รหัส MED-RDENT-150) 
โครงการวิจัยแพทย์ประจ าบ้าน 
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 เป็นทุนสนับสนุนการท าวิจัยของนิสิตแพทย์ ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ก าหนดวงเงิน
งบประมาณไม่เกิน 50,000 บาท/ทุน โดยเน้นการสนับสนุนโครงการที่มีการศึกษาวิจัยอย่างมีแบบแผน มีการเก็บ
ข้อมูล การวิเคราะห์ การสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีความส าคัญต่อการพัฒนาทักษะการวิจัยของนิสิตคณะ
แพทยศาสตร์ หรือมี output/outcome ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

เกณฑ์ในการพิจารณาทุนสนับสนุนวิจัย 
1. ผู้ขอรับทุนเป็นนิสิตแพทย์ ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
2. โครงการวิจัย 1 โครงการ สามารถมีนิสิตแพทย์ร่วมท าวิจัยได้มากกว่า 1 คน 
3. อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นหัวหน้าโครงการและเป็นผู้ลงนามท าสัญญารับทุน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีคุณสมบัติ 

เป็นบุคลากรสายวิชาการสังกัดคณะแพทยศาสตร์ และต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับวิชาชีพ 
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ของ ก.พ.อ. ในช่วง 5 ปีย้อนหลังนับจาก
วันที่ยื่นขอทุน (พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน) อย่างน้อย 1 เรื่อง และผลงานตีพิมพ์ต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ์/อนุมัติบัตร/วุฒิบัตร (พร้อมเอกสารประกอบ) 

4. อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่าน สามารถขอรับทุนได้ไม่เกิน 3 ทุน/คน/ปีงบประมาณ (ไม่นับรวมกับโครงการใน
ประเภท 1, 2, 3, 4 และ 6) โดยมีจ านวนทุนสะสมไดไ้ม่เกิน 3 โครงการ 

5. งบประมาณหมวดค่าตอบแทน 
4.1 อาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถขอทุนสนับสนุนหมวดค่าตอบแทนคณะผู้วิจัยได้ เนื่องจากเป็นทุนสนับสนุน 

การวิจัยของนิสิตแพทย์เท่านั้น 
4.2 ส าหรับโครงการวิจัยที่ขอค่าตอบแทนให้กับนิสิตช่วยงานวิจัย ให้ใส่ชื่อนิสิตเป็นผู้ช่วยวิจัยในโครงการ (ไม่ถือ

เป็นผู้ร่วมวิจัย) 

ข้อก าหนดในสัญญารับทุนและหลังจากการลงนามในสัญญารับทุนประเภทท่ี 5 
1. นิสิตแพทย์/อาจารย์ที่ปรึกษา ต้องน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการประจ าปีของคณะแพทยศาสตร์ใน

ปีงบประมาณถัดไปหรือเมื่อปิดโครงการวิจัยนั้นแล้ว หรือน ามาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการแพทย์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวารสารอื่น ๆ เช่น วารสารที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 1 หรือ กลุ่มที่ 2 โดยในผลงาน
ต้องระบุชื่อนิสิตแพทย์เป็นชื่อแรก ทั้งนี้ต้องน ำเสนอผลงำนก่อนจบหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต 

2. หากผลงานที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ หรือศูนย์การแพทย์ฯ ได้รับ
การเผยแพร่ในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย ต้องระบุแหล่งทุนพร้อมเลขสัญญารับทุน ไว้ใน
กิตติกรรมประกาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทที่ 5 (รหัส MED-STUDENT-50) 
โครงการวิจัยนิสิตแพทย์ 
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 สนับสนุนโครงการวิจัยทางการแพทย์ หรือการศึกษาทดลองทางคลินิก (clinical research หรือ clinical 
trial) ที่ศึกษาวิจัยในผู้ป่วยหรือคนปกติ เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันหรือรักษาโรค รวมทั้งโครงการวิจัยที่
สร้างองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม เทคโนโลยี การประยุกต ์ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือเชิงสาธารณะ เพ่ือส่งเสริม
และพัฒนานักวิจัยทางคลินิกให้สามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
หรือนานาชาติ หรือการจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร วงเงินงบประมาณโครงการละไม่เกิน 300,000 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะของการขอรับทุน 
1. ผู้ขอรับทุนต้องเป็นบุคลากรสายวิชาการที่เป็นอาจารย์แพทย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ไม่

น้อยกว่า 1 ปี 
2. มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ของ ก.พ.อ. ในช่วง 3 ปี

ย้อนหลังนับจากวันที่ยื่นขอทุน (พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน) อย่างน้อย 1 เรื่อง และผลงานตีพิมพ์ต้องไม่เป็นส่วนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธ์/อนุมัติบัตร/วุฒิบัตร (พร้อมเอกสารประกอบ) 

3. โครงการที่เสนอขอต้องมีอาจารย์เป็นผู้ร่วมวิจัยอย่างน้อย 1 ท่าน 
4. ต้องไม่เป็นโครงการที่เสนอให้แพทย์ประจ าบ้านด าเนินการ และไม่เป็นผลงานเพ่ือการส าเร็จการศึกษาของแพทย์

ประจ าบ้าน 
5. ขอรับทุนได้ไม่เกิน 1 โครงการ โดยวงเงินงบประมาณ ไม่เกิน 300,000 บาท/คน/ปีงบประมาณ 
6. ผู้ขอรับทุนต้องเข้าใจและปฏิบัติตามเงื่อนไข ตามข้อก าหนดในสัญญารับทุนและหลังจากการลงนามในสัญญารับ

ทุนอย่างเคร่งครัด 

ข้อก าหนดในสัญญารับทุนและหลังจากการลงนามในสัญญารับทุนประเภทท่ี 6 
1. ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย ต้องส่งหลักฐานการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Reprint) ให้กับงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ภายใน

ระยะเวลา 1 ปี หลังจากท่ีส่งรายงานผลงานวิจัยให้กับสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยเรียบร้อยแล้ว 
2. หากผลงานที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ หรือศูนย์การแพทย์ฯ ได้รับ

การเผยแพร่ในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย ต้องระบุแหล่งทุนพร้อมเลขสัญญารับทุน ไว้ใน
กิตติกรรมประกาศ 

3. กรณีที่ผู้รับทุนไม่ส่งหลักฐาน Reprint หรือหนังสือตอบรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ผู้รับทุนและผู้ร่วมวิจัยใน
โครงการจะไม่สามารถขอรับทุนสนับสนุนใด ๆ จากเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์ฯ ได้อีก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทที่ 6 (รหัส MED-CLINIC-300) 
โครงการวิจัยส าหรับพัฒนานักวิจัยทางคลินิก 
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ขั้นตอนการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 

1. จัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย ตามแบบฟอร์มแบบเสนอโครงการวิจัย (MED-RS-02) โดยสามารถ
ดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.med.swu.ac.th/research/ 

2. สมัครขอรับทุนผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (URMS) โดยเข้าไป
สมัครได้ที่ http://urms.swu.ac.th 

3. จัดส่งไฟล์ word ของแบบเสนอโครงการวิจัย แบบบันทึกข้อมูล/แบบสอบถามการวิจัย (ถ้ามีการเก็บ
ข้อมูลต้องแนบ) ไปที่อีเมล pr.resmedswu@gmail.com 

4. จัดส่งบันทึกข้อความเสนอโครงการวิจัย ตามแบบฟอร์มขอสมัครรับทุน (MED-RS-01) โดยผ่านความ
เห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าหน่วยงาน พร้อมเอกสารประกอบการขอรับทุนมาที่งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
ชั้น 4 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  ภายในระยะเวลาตามประกาศเปิดรับ
ข้อเสนอโครงการวิจัย 

5. การท าสัญญารับทุนหลังจากผ่านการพิจารณาแล้ว จะแจ้งรายละเอียดในการท าสัญญารับทุน  
ทางอีเมลหัวหน้าโครงการวิจัย 

ทั้งนี้หำกผู้ขอรับทุนด ำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมที่ก ำหนด ฝ่ำยวิจัย คณะแพทยศำสตร์ขอสงวนสิทธิ์กำร
พิจำรณำทุน และผลกำรพิจำรณำตัดสินของคณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำวิจัยถือเป็นที่สิ้นสุด  

ประกาศ  ณ  วันที่          กรกฎาคม  พ.ศ.  2565 
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ  พันธุ์สุวรรณ) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทน 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 

 
 
 

http://www.med.swu.ac.th/research/index.php?option=com_content&view=article&id=223&Itemid=1002
http://urms.swu.ac.th/
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