
ประกาศ 
ราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย 

ทุนสนับสนุนการวิจัยราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2565-2566 
 

      ดว้ยราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย ไดจ้ดัสรรใหทุ้นสนบัสนุนการวิจยัแก่สมาชิก
ของราชวิทยาลยัฯ ตามโดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 
     1. ทุนสนับสนุนการวิจัย รวมเป็นเงินตามรายได้สุทธิของราชวิทยาลยัในปีก่อนหน้าน้ันไม่เกนิ 600,000 
บาทต่อปี โดยจัดสรรให้ 

• ทุนละไม่เกิน 250,000 บาท 

• กรณีผูเ้สนอขอทุนวิจยั ไดรั้บทุนสนบัสนุนงานวิจยัจากแหล่งทุนของหน่วยงานตนเองหรือ
หน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ แต่ไม่เพียงพอ สามารถขอทุนสนนัสนุนเพิ่มเติมได ้ทั้งน้ีตอ้งมีใบตอบ
รับการใหทุ้นจากหน่วยงานนั้นๆ แนบมาดว้ย 

• ไม่มีค่าตอบแทนหวัหนา้โครงการวิจยัและผูร่้วมวิจยัท่ีมีช่ือในโครงการ  
     2. คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน 

• ผูท้  าวิจยัหลกัเป็นสมาชิกของราชวิทยาลยัฯ และไม่เป็นกรรมการของราชวิทยาลยัฯ หรือ
อนุกรรมการพิจารณาทุนวิจยัของราชวิทยาลยัฯ 

• สมคัรขอรับทุนไดปี้ละ 1 เร่ือง 
(ผูส้มคัรท่ีเคยไดรั้บทุนสนบัสนุนการวิจยัของราชวิทยาลยัฯ แลว้ จะขอไดอี้กเม่ือไดน้ าส่ง
รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์หรือตีพิมพผ์ลงานเรียบร้อยแลว้) 

    3. ลกัษณะของโครงการวิจัย 

• เป็นโครงการท่ีสามารถท าส าเร็จไดภ้ายในระยะเวลา 1 ปี 

• เป็นโครงการท่ีท าในหน่วยงานของผูส้มคัรขอรับทุน สามารถท าร่วมกนัหลายหน่วยงาน
หรือหลายโรงพยาบาลได ้

• เป็นโครงการท่ีมีแผนท่ีจะขอการอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน หรือ
ผา่นการอนุมติัแลว้  

      4. ผูส้มคัรขอรับทุนสามารถส่งโครงการวิจยัพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ไดต้ั้งแต่มีประกาศน้ี และจะมีการ
พิจารณาการใหทุ้นทุก 3 เดือน โดยส่งเอกสารไดภ้ายในวนัท่ี 31 มกราคม, 30 เมษายน,  31 กรกฏาคม, และ 31 
ตุลาคม ของทุกปี โดยราชวิทยาลยัฯจะแจง้ผลใหท้ราบภายในไม่เกิน 30 วนั นบัจากวนัท่ีปิดรับสมคัรในแต่ละ



รอบ และไดรั้บเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งครบถว้นแลว้ โดยจะแจง้ผลตามท่ีอยู ่หรือ Email ของหวัหนา้โครงการวิจยั
และผูป้ระสานงาน  

• ใชใ้บสมคัรขอรับทุนของราชวิทยาลยัฯ เท่านั้น และเตรียมโดยใชต้วัอกัษร Angsana New หรือ 
Cordia New ขนาด 16 ส่งไปท่ี Email: rcotpr64@gmail.com หรือส่งทางไปรษณีย ์ ไปท่ี 

       ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจยั  
         ส านกังานราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย  
         ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนยว์ิจยั ถนนเพชรบุรีตดัใหม่  
         แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

• โครงการท่ีไม่ผา่นการพิจารณา ผูส้มคัรขอรับทุนอาจจะพิจารณาปรับเปล่ียนวิธีการวิจยัและส่งได ้
อีก 1 คร้ัง ในรอบการพิจารณาถดัไป 

• หากโครงการผา่นการพิจารณา แต่อนุกรรมการฯ มีขอ้เสนอแกไ้ข ผูส้มคัรขอรับทุนตอ้งส่งขอ้เสนอ
ใหแ้กไ้ขกลบัภายใน 1 เดือน 

     5. การจ่ายเงินทุน   

• กรณีเงินทุนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 50,000 บาท จะจ่ายเงินทุน 100% เม่ือผา่นการพิจารณา ทั้งน้ี
โครงการจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนก่อนการจ่ายเงินทุน 

• กรณีเงินทุนมากกวา่ 50,000 บาท จะแบ่งจ่าย ดงัน้ี 
• งวดท่ี 1 แบ่งจ่าย 50% เม่ือผ่านการพิจารณา ทั้งน้ีโครงการจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนก่อนการจ่ายเงินทุนงวดท่ี 1 
• งวดท่ี 2 แบ่งจ่าย 25% เม่ือส่งรายงานความคืบหนา้หลงัจากด าเนินโครงการถึงคร่ึงหน่ึงของ
เวลาวิจยั 
• งวดท่ี 3 แบ่งจ่าย 25% เม่ือส่งรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ใหก้บัราชวิทยาลยัฯ 

     6. ผู้ได้รับทุนต้องด าเนินการวิจัยให้เสร็จทันภายใน 1 ปี จากวันท่ีเร่ิมได้รับเงินทุน หากไม่สามารถ
ด าเนินการไดท้นัตามก าหนด ผูข้อรับทุน จะตอ้งคืนเงินทุนสนบัสนุนการวิจยัท่ีไดรั้บไปแลว้ทั้งหมดให ้                          
ราชวิทยาลยัฯ ยกเวน้มีเหตุสุดวิสัย ขอใหผู้รั้บทุน ท าจดหมายขอขยายเวลาการท าวิจยัก่อนส้ินสุดระยะเวลาท่ีแจง้
ไวเ้ม่ือขอทุนไดไ้ม่เกิน 2 คร้ัง ๆ ละไม่เกิน 3 เดือน โดยจะตอ้งแนบใบอนุมติัการขยายเวลาโครงการจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน 
     7. ผู้รับทุนวิจัยท่ีน้อยกว่าหรือเท่ากบั 50,000 บาท ไม่จ าเป็นตอ้งส่งผลงานวิจยัตีพิมพ ์หากผูรั้บทุนวิจยั
ไม่ประสงคส่์งตีพิมพใ์นวารสารใดๆ ให้ส่งรายงานในรูปแบบท่ีสามารถตีพิมพไ์ดใ้นวารสารหูคอจมูกของราช
วิทยาลยัฯ (ดูรูปแบบใน website ของราชวิทยาลยัฯ) เพื่อพิจารณาตีพิมพใ์นวารสารฯ ใหค้ณะอนุกรรมการฯ 
ภายใน 6 เดือนหลงัจบโครงการ 
           ผูรั้บทุนวิจยัท่ีมากกวา่ 50,000 บาท ตอ้งส่งผลงานวิจยัท่ีเสร็จสมบูรณ์ตีพิมพใ์นวารสารทางการแพทย์
ท่ีมีการเผยแพร่ภายใน 6 เดือนหลงัจบโครงการ และส่งหลกัฐานการส่งผลงานวิจยัตีพิมพใ์หค้ณะอนุกรรมการฯ 
ดว้ย 
 



         8. ผู้รับทุนต้องเขียนกติติกรรมประกาศการได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจาก “ทุนวิจัยราชวิทยาลยัโสต ศอ 
นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย” หรือ “Research grant from The Royal College of Otolaryngologists-Head 
and Neck Surgeons of Thailand” ในรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์และ/หรือ ฉบบัท่ีส่งตีพิมพเ์ผยแพร่ และมอบ
ส าเนาของรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์และตีพิมพใ์หก้บัราชวิทยาลยัฯ 1 ชุด  
     9. ผู้รับทุนต้องส่งรายงานการใช้เงินและหลกัฐานใบเสร็จรับเงินตามระเบียบราชวิทยาลยัฯ ภายในวนั
เสร็จส้ินโครงการ กรณีท่ีจ านวนเงินจากหลกัฐานใบเสร็จรับเงินนอ้ยกวา่เงินท่ีไดรั้บจดัสรร ผูรั้บทุนตอ้งคืนเงิน
ส่วนท่ีเหลือใหก้บัราชวิทยาลยัฯ 

     10. คณะกรรมการราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย หรือคณะอนุกรรมการท่ีได้รับ
มอบหมาย จากคณะกรรมการราชวิทยาลยัฯ เป็นผู้พจิารณาโครงการตัดสินให้ทุน และติดตามผลการด าเนินงาน
ของ โครงการวิจยั คณะกรรมการราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย หรือคณะอนุกรรมการท่ี
ไดรั้บมอบหมาย จากคณะกรรมการราชวิทยาลยัฯ ใหถื้อเป็นส้ินสุดขั้นตอนการพิจารณาใหทุ้น 

 

     ประกาศ ณ วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2565 
 

        รองศาสตราจารยน์ายแพทยส์งวนศกัด์ิ  ธนาวิรัตนานิจ 
                ประธานราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย 


