
 
 

 
 

 

ประกาศสมาคมประสาทวทิยาแห่งประเทศไทย 

เร่ือง  การให้ทุนวจัิยทางประสาทวทิยา 

ประจําปี 2561 

*********************************************************** 
 

หลกัการและเหตุผล 

 สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย   มีนโยบายให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่ ประสาทแพทย  ์โดยมี

วตัถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและกระตุน้การทาํวิจยัของประสาทแพทย ์ท่ีปฏิบติังานในสถานท่ีท่ีมีทรัพยากรและความ

พร้อมในการทาํวิจยัในระดบัต่าง ๆ  ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการสนบัสนุนเบ้ืองตน้ใหป้ระสาทแพทยไ์ดพ้ฒันาตนเองไปสู่การเป็น

นกัวิจยัท่ีมีคุณภาพของประเทศ และทาํใหง้านวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติังานของประสาทแพทย ์ อนัจะนาํไปสู่

การสร้างองคค์วามรู้ทางดา้นประสาทวิทยาท่ีเป็นพ้ืนฐานต่อการพฒันาประเทศอยา่งแทจ้ริง   
 

วตัถุประสงค์  

1. สนบัสนุนประสาทแพทยใ์หส้ามารถพฒันาศกัยภาพการทาํงานวิจยัในสภาพแวดลอ้ม ทรัพยากร ในระดบัของ

ความพร้อมท่ีเป็นอยู ่ใหมี้ผลงานสาํเร็จลุล่วงได ้

2. สนบัสนุนการทาํวิจยั สาขาประสาทวิทยา  หรืออนุสาขาทางประสาทวิทยา หรือประสาทวิทยาท่ีเก่ียวกบัสาขา

อ่ืนๆ ในลกัษณะสหสาขาวิชา เพ่ือใหไ้ดอ้งคค์วามรู้ใหม่ หรือเพ่ือนาํผลงานท่ีไดม้าประยกุตใ์ชใ้นระดบัทอ้งถ่ิน 

และ/หรือในระดบัประเทศ นอกจากน้ีสมาคมประสาทวิทยาฯ ยงัสนบัสนุนการทาํวิจยัเพ่ือนาํไปสู่การพฒันา

สมาคมประสาทวิทยาฯ ในดา้นต่างๆ 

3. สร้างความเช่ือมโยงและความร่วมมือในการทําวิจัย ระหว่างประสาทแพทย์และแพทย์ในสาขาอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งทัว่ประเทศท่ีทาํงานในระดบัต่าง ๆ  
 

เป้าหมาย 

จดัสรรทุนวิจยัในปี พ.ศ.2560 มีวงเงินสนบัสนุนรวมทุกประเภทโครงการ ทั้งหมด 2,000,000 บาทต่อปี โดยใหทุ้น

สนบัสนุนเป็น 3 ประเภทดงัน้ี 

1. ทุนแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดสมาคมประสาทวิทยา (NSTT Fellowship Program) 

2. ทุนพฒันาการวิจยัโรคทางระบบประสาทวิทยา (Research Grants) 

3. ทุนการพฒันาองคก์รเก่ียวกบัโรคทางประสาทวิทยา (Organization Development Grants) 

 

 

 

 



หลกัเกณฑ์การจดัสรรทุนวจิยั 

1. ลกัษณะโครงการวจิยัที่เสนอขอรับทุน 

1.1 ทุนแพทย์ประจาํบ้านต่อยอดสมาคมประสาทวทิยา (NSTT Fellowship Program) 

เพ่ือสนับสนุนประสาทแพทยรุ่์นใหม่ ในการศึกษาต่อยอดเพ่ิมเติมระยะสั้ นในทางอนุสาขาประสาทวิทยา ภายใน

สถาบนัในประเทศหรือต่างประเทศในระยะเวลาอย่างน้อย 2 เดือน โดยมีการจดัสรรทุน งบประมาณทุนละไม่เกิน 

250,000 บาท ต่อรายต่อปี ปีละ 1 ทุน 
 

1.2 ทุนพฒันาการวจิยัโรคทางระบบประสาทวทิยา (Research Grants) 

เพ่ือสนบัสนุนประสาทแพทยท่ี์กาํลงัปฏิบติังานอยูภ่ายในประเทศไทย ในการทาํวิจยัเพ่ือนาํไปสู่การพฒันา องคค์วามรู้

ดา้นโรคประสาทวิทยา โดยทุนการพฒันาการวิจยัแบ่งเป็น 2 หมวดดงัน้ี 

2.2.1 ทุนประสาทแพทย์นักวจิัยรุ่นใหม่ ปีละ 1 ทุน   เพ่ือสนบัสนุนประสาทแพทยรุ่์นใหม่ท่ีมีอายุนอ้ยกวา่ 40 ปี ท่ี

เร่ิมมีประสบการณ์ในการทาํวิจยั และกาํลงัปฏิบติังานอยู่ภายในประเทศไทย ในการทาํงานวิจยัเพ่ือนาํไปสู่การ

พฒันาองคค์วามรู้ใหม่ทาง ประสาทวิทยา 

2.2.2 ทุนเมธีวจิัยประสาทแพทย์ ปีละ 1 ทุน   เพ่ือสนบัสนุนประสาทแพทยท่ี์มีศกัยภาพและมีประสบการณ์สูงใน

การทาํวิจยั และกาํลงัปฏิบติังานอยูภ่ายในประเทศไทย ในการทาํงานวิจยัท่ีมีคุณภาพสูงเพ่ือนาํไปสู่การพฒันาองค์

ความรู้ใหม่ทาง ประสาทวิทยา 
 

1.3 ทุนการพัฒนาการวิจัยทางคลินิกแบบเป็นกลุ่ม (Multi-Centre Clinical Study) และพัฒนาหลักเกณฑ์ในการรักษา

โรคทางประสาทวทิยา (Guidelines)  

เพ่ือสนบัสนุนประสาทแพทยท่ี์มีความสนใจร่วมกนั สมาคมย่อย หรือชมรมภายใตส้มาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศ

ไทยให้มีการพฒันาการวิจยัทางคลินิกแบบเป็นกลุ่ม หลายๆสถาบันร่วมกนั หรือพฒันาหลกัเกณฑ์ในการรักษาท่ีมี

คุณภาพสูงและทนัต่อการเปล่ียนแปลงของแนวทางการรักษาในปัจจุบนัท่ีเหมาะสมและมีความพร้อมในการใชใ้น

ประเทศไทย เพ่ือตอบโจทยใ์นการใหบ้ริการเชิงสาธารณสุขท่ีมีการเปล่ียนแปลง อยา่งต่อเน่ือง 
 

2. คุณสมบัตขิองผู้เสนอขอรับทุน 

2.1 ผูวิ้จยัหลกัหรือหวัหนา้โครงการวิจยั ตอ้งเป็นสมาชิกประสาทวิทยาฯ 

2.2 ผูวิ้จยัหลกัหรือหวัหนา้โครงการวิจยัสามารถดาํเนินงานวิจยัใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
 

3. การประเมนิโครงร่างโครงการวจิยัและกลไกในการตดิตามประเมนิผล 

3.1 การประเมินโครงร่างโครงการวิจยัเพ่ือจดัสรรทุน เป็นการศึกษารายละเอียดในโครงร่างโครงการวิจยั เพ่ือประเมิน

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ทั้งในดา้นวิชาการ งบประมาณ ผลผลิต ผลลพัธ์และผลกระทบ 

3.2 สมาคมประสาทวิทยาฯ จะใหทุ้นปีละ 1 รอบ สมาชิกสามารถยื่นใบสมคัรตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2561 

โครงการวิจยัจะไดรั้บการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการวิจยัของสมาคมประสาทวิทยาฯ ผลการพิจารณาของคณะ

กรรมการฯ เป็นประการใด ให้ถือเป็นท่ีส้ินสุด โครงการท่ีไม่ได้รับทุนสนับสนุนในการเสนอคร้ังแรกจะได้รับ

ขอ้เสนอแนะจากคณะอนุกรรมการวิจยัเพ่ือนาํไปปรับปรุงแลว้เสนอโครงการร่างโครงการเขา้มาใหม่ได ้

3.3 การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยท่ีได้รับทุนโครงการวิจยัท่ีได้รับทุนแต่ละโครงการ  เพ่ือตรวจสอบ

ความกา้วหน้าของการดาํเนินงานกบัเป้าหมายของแผนการดาํเนินงาน รวมทั้ งตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของแต่ละ

โครงการวิจยัจะดาํเนินการโดยคณะกรรมการประเมิน ดงัต่อไปน้ี 



 3.3.1 คณะอนุกรรมการฝ่ายวิจยัและผูท้รงคุณวฒิุสรุปความเห็น ขอ้เสนอแนะ และแนวทางการแกไ้ขปัญหา แลว้

แจง้หวัหนา้โครงการวิจยัผูรั้บทุนทราบภายใน 1 เดือน เพ่ือนาํไปปรับปรุงการดาํเนินงาน 

3.3.2 ผูรั้บทุนวิจยัทาํการสรุปและรายงานผลงานวิจยัหลงัส้ินสุดโครงการวิจยัภายใน 3 เดือน 

3.3.3 เม่ือส้ินสุดโครงการวิจยัแลว้ หวัหนา้โครงการวิจยัผูรั้บทุนจะตอ้งส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์และนาํเสนอใน

งานประชุมวิชาการประจาํปีของสมาคมประสาทวิทยาฯ อย่างนอ้ยเป็นรูปแบบ Poster พร้อมทั้งส่งบทความเพ่ือ

ตีพิมพล์งในวารสารสมาคมประสาทวิทยาฯ ภายใน 1 ปี หลงัจากการศึกษาเสร็จส้ิน 

3.3.4 เม่ือตีพิมพผ์ลงาน ผูวิ้จยัระบุในส่วนของ “กิตติกรรมประกาศ” (acknowledgement) สมาคมประสาทวิทยา

แห่งประเทศไทย ท่ีใหทุ้นวิจยัในบทความนั้น ทั้งในวารสารสมาคมประสาทวิทยาฯ หรือวารสารนานาชาติ 

 

4. วงเงนิทุนวจิยัและระยะเวลาดาํเนินการ 

4.1 ทุนแพทย์ประจาํบ้านต่อยอดสมาคมประสาทวทิยา (NSTT Fellowship Program) 

4.1.1 ค่าใชจ่้ายเหมาจ่ายของการเรียนภายในประเทศ รายละ 100,000 บาทต่อราย 

4.1.2 ค่าใชจ่้ายเหมาจ่ายของการเรียนภายนอกประเทศ รายละ 150,000 บาทต่อราย 

4.1.3 ทุนการทาํวิจยัเบ้ืองตน้รายละไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย 
 

 

4.2 ทุนพัฒนาการวิจัยโรคทางระบบประสาทวิทยา (Research Grants) ระยะเวลาการดาํเนินงาน ไม่เกินรายละ 2 ปี 

โดยเป็นการจดัสรรทุนประสาทแพทยน์กัวิจยัรุ่นใหม่ทุนละ 200,000 บาท ปีละ 1 ทุน ทุนเมธีวิจยัประสาทแพทย ์ทุนละ 

300,000 บาท ปีละ 1 ทุน การสนบัสนุนทุน งวดแรก 30% (เม่ือเร่ิมโครงการ) งวดท่ีสอง 50 % (คร่ึงหน่ึงของระยะเวลา

วิจยัพร้อมทั้งรายงานความกา้วหนา้) งวดสุดทา้ย 20% (สรุปผลงานวิจยัและไดตี้พิมพล์งวารสารสมาคมประสาทวิทยาฯ

แลว้) 
 

 

4.3. ทุนการพัฒนาการวจิัยทางคลินิกแบบเป็นกลุ่ม (Multi-Centre Clinical Study) และพัฒนาหลกัเกณฑ์ในการรักษา

โรคทางประสาทวิทยา (Guidelines)   ระยะเวลาการดาํเนินงานไม่เกินกลุ่มละ 2 ปี โดยเป็นการจดัสรรทุนละไม่เกิน 

300,000 บาทต่อกลุ่ม ปีละ 1 ทุน การสนบัสนุนทุน งวดแรก 30% (เม่ือเร่ิมโครงการ) งวดท่ีสอง 50 % (คร่ึงหน่ึงของ

ระยะเวลาวิจยัพร้อมทั้งรายงานความกา้วหน้า) งวดสุดทา้ย 20% (สรุปผลงานวิจยัและไดตี้พิมพ์ลงวารสารสมาคม

ประสาทวิทยาฯ แลว้) 

 

5. การทําสัญญารับทุน 

 สัญญารับทุนเป็นการร่วมลงนาม 3 ฝ่าย คือ ผูใ้ห้ทุน (สมาคมประสาทวิทยาฯ) ผูรั้บทุน (สถาบนัตน้สังกดัของ

หวัหนา้โครงการวิจยัผูรั้บทุน) และหวัหนา้โครงการวิจยัผูรั้บทุน  

 

6. เง่ือนไขต่อสถาบันต้นสังกดั 

 สถาบนัตน้สังกดัจะตอ้งไม่หักเงินทุนวิจยัน้ีเป็นค่าใชจ่้ายทางออ้ม (indirect or overhead cost) ใด ๆ ทั้งส้ิน และ

สถาบนัอาจสนับสนุนเงินสมทบ (counterpart fund) ซ่ึงอาจเป็นเงิน (in cash) หรือเป็นค่าอาํนวยความสะดวกเพ่ิมเติม 

(in kind) กไ็ด ้

 



7. เง่ือนไขในการพจิารณาทุนคร้ังต่อไป 

          ถา้ผูรั้บทุนไม่สามารถดาํเนินการวิจยัไดส้าํเร็จหรือไม่สามารถส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์และนาํเสนอผลงานวิจยัใน

การประชุมวิชาการประจาํปีของสมาคมประสาทวิทยาฯ ได ้ จะมีผลต่อการพิจารณาทุนในคร้ังต่อไป 

 

8. กาํหนดเวลาเสนอโครงการและประกาศทุน 

การรับสมคัรขอทุนสนบัสนุนวิจยัทางประสาทวิทยา โดยผูข้อรับทุนยื่นแบบสมคัรขอรับทุนวิจยั ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 

มกราคม – 31 มีนาคม 2561  ทั้งน้ีขอให้ผูข้อรับทุนจดัทาํเอกสารเสนอโครงการวิจยัซ่ึงประกอบดว้ย แบบสมคัรขอรับ

ทุน  หนา้สรุปโครงการ และโครงการฉบบัเต็ม จาํนวน 6 ชุด พร้อมแนบไฟลอิ์เลก็ทรอนิกส์   ส่งมายงัฝ่ายวิจยั สมาคม

ประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย   อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 7 เลขท่ี 2 ซอยศูนยวิ์จยั ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวง

บางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 สามารถดาวน์โหลด แบบสมคัรขอรับทุนวิจยั ไดท่ี้ www.neurothai.org 

  ประกาศ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 

 

  

 

                       ( นายแพทยไ์พโรจน ์ บุญคงช่ืน ) 
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