ประกาศ
ที่ สวปก. 131 / 2562
สมาคมเวชศาสตร์ ปริกําเนิดแห่ งประเทศไทย
เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจยั สํ าหรับสมาชิกฯ ประจําปี พ.ศ. 2562-2563
เพื่อเป็ นการส่ ง เสริ มให้สมาชิ กสมาคมฯ พัฒ นางานวิจัยในด้านสุ ขภาพอนามัยแม่และเด็กที่ ตอบสนองต่อปั ญ หา
สุขภาพและความต้องการของประเทศ สมาคมเวชศาสตร์ ปริ กาํ เนิ ดแห่ งประเทศไทย จึ งประกาศให้ทุนสนับสนุ นการวิจยั แก่
สมาชิกของสมาคมเวชศาสตร์ปริ กาํ เนิ ดฯ โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี้
1. ทุนสนับสนุนการวิจยั จํานวน 6 ทุนจํานวน 200,000 บาท ต่อปี ดังนี้
- ทุนละ 50,000 บาท จํานวน 2 ทุน
- ทุนละ 30,000 บาท จํานวน 2 ทุน
- ทุนละ 20,000 บาท จํานวน 2 ทุน
การแบ่งจ่าย 3 งวด
- งวดที่ 1 จํานวน 50%
เมื่อผ่านการพิจารณา
- งวดที่ 2 จํานวน 30%
เมื่อนําเสนอผลงานการวิจยั ในการประชุมวิชาการประจําปี ของสมาคมฯ
- งวดที่ 3 จํานวน 20%
เมื่อส่งรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
2. รั บสมัครครั้ งที่ 1 ภายใน 30 สิ งหาคม พ.ศ. 2562 ครั้ งที่ 2 ภายใน 31 มกราคม พ.ศ. 2563 ครั้ งที่ 3 ภายใน 31 กรกฎาคม
พ.ศ. 2563 ตามจํานวนทุนที่คงมีอยู่
3. คุณสมบัติของผูข้ อทุน
3.1 เป็ นสมาชิกของสมาคมฯ(สามารถสมัครสมาชิกฯ ได้ในวันที่ขอทุนวิจยั ฯ)
3.2 การขอทุนขอได้ครั้งละ 1 เรื่ องต่อปี
3.3 ผูท้ ี่เคยได้รับทุนสนับสนุนการทําวิจยั จากสมาคมฯ มาแล้ว จะขอได้อีกเมื่อส่งผลงานวิจยั ที่เคยได้รับทุน และ
นําเสนอผลงานวิจยั ในที่ประชุมวิชาการประจําปี ของสมาคมฯ เรี ยบร้อยแล้ว
3.4 โครงการวิจยั ที่เคยขอทุนและพิจารณาแล้วไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาซํ้า
4. ผูส้ มัครขอทุนจะต้องส่ งโครงการวิจยั ซึ่ งได้รับการอนุ มตั ิหรื อยินยอมจากหน่ วยงานต้นสังกัดหรื อหน่ วยงานที่ เข้าไป
เก็บข้อมูลพร้อมหนังสื อรับรองการทําวิจยั ในมนุ ษย์ มาให้คณะอนุ กรรมการฝ่ ายวิจยั ของสมาคมเวชศาสตร์ ปริ กาํ เนิ ดฯ
ภายในวันที่กาํ หนดตามประกาศของสมาคมเวชศาสตร์ปริ กาํ เนิ ดแห่งประเทศไทย
5. คณะอนุกรรมการฝ่ ายวิจยั จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผขู ้ อทุนทราบ ภายในไม่เกิน 60 วันนับจากวันที่ปิดรับสมัคร
6. ผู ้ที่ ไ ด้รับ ทุ น ต้อ งดําเนิ น การวิ จัย ให้ เสร็ จสิ้ น ภายใน 1 ปี นับ จากวัน ที่ ได้รั บ ทุ น หากไม่ ส ามารถดําเนิ น การได้
ตามกําหนดผูว้ ิจยั ต้องคืนทุนวิจยั แก่สมาคมเวชศาสตร์ปริ กาํ เนิ ดฯ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสยั ให้ทาํ จดหมายขอขยาย
เวลาการทําวิจยั ถึงประธานคณะอนุกรรมการฝ่ ายวิจยั ฯ เพื่อพิจารณา การขอขยายระยะเวลาการทําวิจยั สามารถทําได้
ไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 6 เดือน (แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน)
7. ผูว้ ิจยั ต้องเขียนกิตติกรรมประกาศการได้รับทุนสนับสนุนการวิจยั จากสมาคมฯ ในรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ และ
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ และมอบสําเนาฉบับตีพิมพ์หรื อวิจยั ฉบับสมบูรณ์แก่ทางสมาคมฯ 1 ชุด

8. ผลงานวิ จัยที่ ได้รับ ทุน จะต้องนําเสนอโดยผูว้ ิ จัยหลักหรื อผูร้ ่ ว มวิ จัยในที่ ประชุ ม วิช าการประจําปี ของสมาคม
เวชศาสตร์ปริ กาํ เนิ ดฯ โดยผูน้ าํ เสนอจะได้รับสิ ทธิ์ ประโยชน์ 1 ท่านดังนี้
8.1 ยกเว้นค่าลงทะเบียน
8.2 ค่าห้องพักจํานวน 1 คืน
8.3 ค่าเดินทางจํานวน 1,500บาท
แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสมาคมเวชศาสตร์ ปริกําเนิดแห่ งประเทศไทย
1. ชื่อโครงการ
2. ข้อมูลเกี่ยวกับผูว้ ิจยั หลักและผูร้ ่ วมวิจยั (หากมี) ประกอบด้วย
2.1 ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ตําแหน่ง ต้นสังกัด ของผูว้ ิจยั ในโครงการ
2.2 ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ e-mail ของผูว้ ิจยั หลัก
3. ความสําคัญและที่มาของปัญหาการวิจยั
4. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
6. วิธีดาํ เนิ นการวิจยั
6.1 กลุ่มตัวอย่างและขนาดกลุ่มตัวอย่าง
6.2 สถานที่ทาํ การวิจยั หรื อเก็บข้อมูล
6.3 การพิทกั ษ์สิทธิ์ กลุ่มตัวอย่างและหนังสื อรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน
6.4 เครื่ องมือในการวิจยั
6.5 ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
6.6 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
7. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจยั กําหนดเวลาเริ่ มต้นและสิ้ นสุด
8. แผนการดําเนิ นการวิจยั
9. งบประมาณการวิจยั
9.1 งบประมาณการวิจยั ทั้งหมด ................บาท(พร้อมรายละเอียด)
9.2 ขอทุนสนับสนุนจากสมาคมฯ จํานวน ................บาท
9.3 ได้ทุนจากแหล่งอื่นแล้วจํานวน ................บาท
9.4 กําลังขอทุนจากแหล่งอื่นจํานวน ................บาทและหากได้รับทุนแล้วให้แจ้งทางสมาคมฯทราบทันที
10. ลายเซ็นหัวหน้าโครงการ
11.ลายเซ็นผูบ้ งั คับบัญชาของหน่วยงานที่จะทําการวิจยั

ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

(ศาสตราจารย์ ดร.วีณา จีระแพทย์ )
นายกสมาคมเวชศาสตร์ปริ กาํ เนิ ดแห่งประเทศไทย วาระ 2562-2563

