
 

ประกาศราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย 
ที่ ๘/ ๒๕๖๕ 

เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย “คณิต มันตาภรณ์” ประจ าปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ 
 

    ตามท่ี รองศาสตราจารย์นายแพทย์คณิต มันตาภรณ์ มีเจตจํานงที่จะสนับสนุนงานวิจัยของโสต ศอ นาสิก
แพทย์ ผ่านทางราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนางานวิจัยในวงการ 
โสต ศอ นาสิกของไทยให้มีความเจริญยิ่งขึ้น เนี่องจากทุนวิจัยสําหรับโสต ศอ นาสิกแพทย์ที่ทํางานในมหาวิทยาลัยฯ 
มีค่อนข้างมาก รองศาสตราจารย์นายแพทย์คณิต มันตาภรณ์ จึงมีความประสงค์ที่จะจัดตั้งกองทุนวิจัยสําหรับโสต 
ศอ นาสิกแพทย์ที่ทํางานอยู่นอกสถาบันฝึกอบรม จํานวน ๑ ล้านบาท  
 
   ทางราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย จึงประกาศจัดสรรให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่
สมาชิกของราชวิทยาลัยฯ ตามเจตจํานงของ รศ.นพ.คณิต มันตาภรณ์ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 
   ๑. ทุนสนับสนุนการวิจัย รวมเป็นเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี เป็นเวลา ๒ ปี 
    • ทุนละไม่เกิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จํานวนอย่างน้อย ๒ ทุน (ในกรณีท่ียัง
มีเงินเหลือในแต่ละปี จะสามารถให้ทุนเพ่ิมในปีต่อๆไปหรือหลัง ๒ ปีได้) 
     • กรณีผู้เสนอขอทุนวิจัย ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนของหน่วยงานตนเอง หรือ
หน่วยงานภายนอกอ่ืน ๆ แต่ไม่เพียงพอ สามารถขอทุนสนันสนุนเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ต้องมีใบตอบรับการให้ทุนจาก
หน่วยงานนั้น ๆ แนบมาด้วย 

    • ไม่มีค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัยที่มีชื่อในโครงการ  
   ๒. คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน 
      • ผู้ทําวิจัยหลักเป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยฯ และปฏิบัติงานอยู่นอกสถาบันฝึกอบรม และไม่เป็น
กรรมการของราชวิทยาลัยฯ หรืออนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัยของราชวิทยาลัยฯ 
    • สมัครได้ปีละ ๑ เรื่อง (ผู้สมัครที่เคยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยแล้ว จะขอได้อีกเมื่อได้นําส่ง
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือตีพิมพ์ผลงานเรียบร้อยแล้ว) 
    ๓. ลักษณะของโครงการ 
     • เป็นโครงการที่สามารถทําสําเร็จได้ภายในเวลา ๑ ปี 
    • เป็นโครงการที่ทําในหน่วยงานของผู้สมัครขอรับทุน สามารถทําร่วมกันหลายหน่วยงานหรือ
หลายโรงพยาบาลได้ 
     • เป็นโครงการที่มีแผนที่จะขอการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน หรือผ่านการ
อนุมัติแล้ว  
 

   ๔. ผู้สมัครขอรับทุนสามารถส่งโครงการวิจัยพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ตั้งแต่มีประกาศนี้ และจะมี
การพิจารณาการให้ทุนทุก ๓ เดือน โดยสามารถส่งเอกสารได้ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฏาคม , ๓๑ ตุลาคม,                   
๓๑ มกราคม, และ ๓๐ เมษายน ของปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ จนถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ โดยราชวิทยาลัยฯ จะแจ้งผล



ให้ทราบภายในไม่เกิน ๓๐ วัน นับจากวันที่ปิดรับสมัครในแต่ละรอบ และได้รับเอกสารที่เก่ียวข้องครบถ้วนแล้ว 
โดยจะแจ้งผลตามท่ีอยู่ mail ของผู้ขอทุน และประกาศใน website ของราชวิทยาลัยฯ 
    • ใช้ใบสมัครขอรับทุนของราชวิทยาลัยฯ เท่านั้น และเตรียมโดยใช้ตัวอักษร Angsana New 
หรือ Cordia New ขนาด ๑๖ ส่งทาง Email: rcotpr64@gmail.com หรือส่งทางไปรษณีย์ ที่ 
      ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัย  
      ส านักงานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย  
      ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
    แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
    • โครงการที่ไม่ผ่านการพิจารณา ผู้สมัครขอรับทุนอาจจะพิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการวิจัยและส่ง
ได้ อีก ๑ ครั้ง ในรอบการพิจารณาถัดไป  
    • หากโครงการผ่านการพิจารณา แต่อนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแก้ไข ผู้สมัครขอรับทุนต้องส่ง
ข้อเสนอให้แก้ไขกลับภายใน ๑ เดือน 
   ๕. การจ่ายเงินทุน  
                  กรณีเงินทุนน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๕๐,๐๐๐ บาท จะจ่ายเงินทุน ๑๐๐% เมื่อผ่านการพิจารณา ทั้งนี้
โครงการจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนก่อนการจ่ายเงินทุน 
กรณีเงินทุนมากกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท 
    • งวดที่ ๑ แบ่งจ่าย ๕๐% เมื่อผ่านการพิจารณา ทั้งนี้โครงการจะต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนก่อนการจ่ายเงินทุนงวดที่ ๑ 
    • งวดที่ ๒ แบ่งจ่าย ๒๕% เมื่อส่งรายงานความคืบหน้าหลังจากดําเนินโครงการถึงครึ่งหนึ่งของ
เวลาวิจัย 
    • งวดที่ ๓ แบ่งจ่าย ๒๕% เมื่อส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้กับราชวิทยาลัยฯ 
   ๖. ผู้รับทุนต้องด าเนินการวิจัยให้เสร็จทันภายใน ๑ ปี จากวันที่เริ่มได้รับเงินทุน หากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ทันตามกําหนด ผู้ขอรับทุน จะต้องคืนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับไปแล้วทั้งหมดให้                       
ราชวิทยาลัยฯ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ขอให้ผู้รับทุน ทําจดหมายขอขยายเวลาการทําวิจัยได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ๆ ละไม่
เกิน ๓ เดือน โดยจะต้องแนบใบอนุมัติการขยายเวลาโครงการจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

   ๗. ผู้รับทุนวิจัยที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๕๐,๐๐๐ บาท ไม่จําเป็นต้องส่งผลงานวิจัยตีพิมพ์ หากผู้รับทุน
วิจัยไม่ประสงค์ส่งตีพิมพ์ในวารสารใด ๆ ให้ส่งรายงานในรูปแบบที่สามารถตีพิมพ์ได้ในวารสารหูคอจมูกของ                
ราชวิทยาลัยฯ (ดูรูปแบบในเว็บไซต์ของราชวิทยาลัยฯ) เพ่ือพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯ ให้คณะอนุกรรมการฯ 
ภายใน ๖ เดือนหลังจบโครงการ 
       ผู้รับทุนวิจัยที่มากกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท ต้องส่งผลงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์
ที่มีการเผยแพร่ภายใน ๖ เดือนหลังจบโครงการ และส่งหลักฐานการส่งผลงานวิจัยตีพิมพ์ให้คณะอนุกรรมการฯ 
ด้วย 
   ๘. ผู้รับทุนต้องเขียนกิตติกรรมประกาศการได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจาก “ทุนวิจัย คณิต มันตาภรณ์
ผ่านราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย” หรือ “Research grant from The Royal 
College of Otolaryngologists-Head and Neck Surgeons of Thailand (Kanit Muntarbhorn 
fund)” ในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และ/หรือ ฉบับที่ส่งตีพิมพ์เผยแพร่ และมอบสําเนาของรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์และตีพิมพ์ให้กับราชวิทยาลัยฯ ๑ ชุด  
   ๙. ผู้รับทุนต้องส่งรายงานการใช้เงินและหลักฐานใบเสร็จรับเงินตามระเบียบราชวิทยาลัยฯ ภายใน
วันทีเ่สร็จสิ้นโครงการ กรณีท่ีจํานวนเงินจากหลักฐานใบเสร็จรับเงินน้อยกว่าเงินที่ได้รับจัดสรร ผู้รับทุนต้องคืนเงิน
ส่วนที่เหลือให้กับราชวิทยาลัยฯ 



 ๑๐. คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย หรือคณะอนุกรรมการที่
ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ เป็นผู้พิจารณาโครงการตัดสินให้ทุน และติดตามผลการ
ดําเนินงานของ โครงการวิจัย คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย หรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ ให้ถือเป็นสิ้นสุดขั้นตอนการพิจารณา
ให้ทุน 
 

      ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 

 

 
(รองศาสตราจารย์นายแพทย์สงวนศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ)  
ประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งระเทศไทย 

 


