
 
 

 
 

 
การให้ทุนวิจัยทางประสาทวิทยา 

ประจ าปี 2563 
*********************************************************** 

 

หลักการและเหตุผล 
 สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย    มีนโยบายให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่ ประสาทแพทย์ โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุน้การท าวิจยัของประสาทแพทย ์ท่ีปฏิบติังานในสถานท่ีท่ีมีทรัพยากรและความ
พร้อมในการท าวิจยัในระดบัต่าง ๆ  ทั้งน้ีเพื่อเป็นการสนบัสนุนเบ้ืองตน้ใหป้ระสาทแพทยไ์ดพ้ฒันาตนเองไปสู่การเป็น
นกัวิจยัท่ีมีคุณภาพของประเทศ และท าให้งานวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติังานของประสาทแพทย์  อนัจะน าไปสู่
การสร้างองคค์วามรู้ทางดา้นประสาทวิทยาท่ีเป็นพื้นฐานต่อการพฒันาประเทศอยา่งแทจ้ริง   
 

วัตถุประสงค์  
1. สนบัสนุนประสาทแพทยใ์ห้สามารถพฒันาศกัยภาพการท างานวิจยัในสภาพแวดลอ้ม ทรัพยากร ในระดบัของ

ความพร้อมท่ีเป็นอยู ่ใหมี้ผลงานส าเร็จลุล่วงได ้
2. สนบัสนุนการท าวิจยั สาขาประสาทวิทยา  หรืออนุสาขาทางประสาทวิทยา หรือประสาทวิทยาท่ีเก่ียวกบัสาขา

อ่ืนๆ ในลกัษณะสหสาขาวิชา เพื่อให้ไดอ้งคค์วามรู้ใหม่ หรือเพื่อน าผลงานท่ีไดม้าประยกุตใ์ชใ้นระดบัทอ้งถ่ิน 
และ/หรือในระดบัประเทศ นอกจากน้ีสมาคมประสาทวิทยาฯ ยงัสนับสนุนการท าวิจยัเพื่อน าไปสู่การพฒันา
สมาคมประสาทวิทยาฯ ในดา้นต่างๆ 

3. สร้างความเช่ือมโยงและความร่วมมือในการท าวิจัย  ระหว่างประสาทแพทย์และแพทย์ในสาขาอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งทัว่ประเทศท่ีท างานในระดบัต่าง ๆ  

 

เป้าหมาย 
จดัสรรทุนวิจยัในปี พ.ศ.2563 มีวงเงินสนบัสนุนรวมทุกประเภทโครงการ ทั้งหมด 2,000,000 บาทต่อปี โดยใหทุ้น
สนบัสนุนเป็น 3 ประเภทดงัน้ี 

1). ทุนแพทยป์ระจ าบา้น สาขาประสาทวิทยา (NSTT Fellowship Grant)  
2). ทุนสนับสนุนการเดินทางน าเสนอผลงานในการประชุมระดบันานาชาติของแพทยป์ระจ าบา้น  สาขาประสาท
วิทยา (NSTT Travel Grant) 
3). ทุนพฒันาการวิจยัโรคทางระบบประสาทวิทยา (Research Grant) 

 
 
 
 



หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัย 
1). ทุนแพทย์ประจ าบ้าน สาขาประสาทวิทยา (NSTT Fellowship Grant)  

วตัถุประสงค ์เพื่อสนบัสนุนแพทยป์ระจ าบา้น สาขาประสาทวิทยา ไดมี้เงินทุนสนบัสนุนการท างานวิจยัท่ีเป็น
ส่วนหน่ึงของการสอบเพื่อวุฒิบตัรสาขาประสาทวิทยา และเป็นจุดเร่ิมต้นให้แพทยป์ระจ าบ้านท่ีอาจจะยงัไม่เคยมี
ประสบการณ์ในการท าวิจยัหรือการขอทุนวิจยัไดเ้ร่ิมมีความสนใจท่ีจะริเร่ิมท างานวิจยักบัอาจารยท่ี์ปรึกษาในแต่ละ
สถาบนั และเป็นการส่งเสริมภาพลกัษณ์อนัดีของสมาคมประสาทวิทยาฯ ในการ่วมดูแลและสนับสนุนงานวิจยัของ
แพทยป์ระจ าบา้น 

วงเงินทุนวิจยั และระยะเวลาการด าเนินงาน  การจดัสรรให้กบัแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 2 รายละ 5,000 บาท 
ต่อ 2 ปีการศึกษา (งบประมาณไม่เกิน 250,000 บาท) ซ่ึงในปัจจุบนัมีแพทยป์ระจ าบา้น สาขาประสาทวิทยา เขา้รับการ
อบรมจ านวนกว่า 50 ราย  โดยทุนจะมอบให้เม่ือแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 2 ยื่นส่งเอกสารหัวขอ้งานวิจยัและเอกสาร
จริยธรรมการวิจยัท่ีไดรั้บการรับรองจากสถาบนัตน้สังกดัมายงัสมาคมประสาทวิทยาฯ  
 
2). ทุนสนับสนุนการเดินทางน าเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาติของแพทย์ประจ าบ้าน สาขาประสาทวิทยา 
(NSTT Travel Grant) 

วตัถุประสงค์ เพื่อสนบัสนุนแพทยป์ระจ าบา้น สาขาประสาทวิทยา ในการน าเสนอผลงานหรือส่วนหน่ึงของ
ผลงานวิจยัเพื่อวุฒิบตัรสาขาประสาทวิทยา ในการน าเสนอผลงานในการประชุมระดบันานาชาติ โดยการสนับสนุน
แพทยป์ระจ าบา้นจะก าหนดไม่เกิน 1 คร้ัง ในระยะเวลาการเรียนจ านวน 2 ปี และหากแพทยท่ี์จบการศึกษาตอ้งการน า
ผลงานท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในการน าเสนอผลงานวิจยัเพื่อขอรับการสนบัสนุน จะสามารถกระท าไดห้ากวนัท่ี
จดังานประชุมถูกจดัขึ้นภายใน 1 ปี ภายหลงัจากท่ีแพทยป์ระจ าบา้นเรียนจบในปีการศึกษานั้น (ก าหนดวนัจบการศึกษา 
คือวนัท่ี 30 มิถุนายน ของทุกปี 

วงเงินทุนวิจยั และระยะเวลาการด าเนินงาน  วงเงินทุนวิจยัท่ีจดัสรรไม่เกิน 250,000 บาทต่อปี โดยแบ่งให้เป็น
การสนับสนุนการน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์รายละ 10,000 บาท และการสนับสนุนการน าเสนอผลงานดว้ยวาจา 
รายละ 20,000 บาท แพทยป์ระจ าบา้น 1 ท่าน จะสามารถขอทุนไดไ้ม่เกิน 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการเรียน 2 ปี หาก
แพทยป์ระจ าบา้นไดรั้บการคดัเลือกให้น าเสนอผลงานมากกว่า 1 รายการ สมาคมประสาทวิทยาฯ จะให้การสนับสนุน
งบประมาณท่ีมากท่ีสุดเพียงยอดเดียว 

 
3. ทุนพฒันาการวิจัยโรคทางระบบประสาทวิทยา (Research Grant) 

วตัถุประสงค์ เพื่อสนบัสนุนประสาทแพทยท่ี์ปฏิบติังานอยู่ภายในประเทศไทย ในการท าวิจยัเพื่อน าไปสู่การ
พฒันาองคค์วามรู้ดา้นโรคประสาทวิทยา และเพื่อสนบัสนุนประสาทแพทยมี์อายนุอ้ยกวา่ 45 ปี ท่ีเร่ิมมีประสบการณ์ใน
การท าวิจยั และก าลงัปฏิบติังานอยู่ภายในประเทศไทย ในการท างานวิจยัเพื่อน าไปสู่การพฒันาองค์ความรู้ใหม่ทาง
สาขาประสาทวิทยา 

วงเงินทุนวิจยั และระยะเวลาการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงานไม่เกินรายละ 2 ปี โดยเป็นการจดัสรรทุน
วิจยัระบบประสาททุนละ 200,000 บาทไม่เกินละ 3 ทุนต่อปี (งบประมาณรวม 600,000 บาท หากในงบประมาณนั้นมี
แพทยท่ี์ขอเขา้มามากกว่าจ านวนท่ีก าหนดให้ คณะกรรมการสามารถลงมติแบ่งทุนให้กบัผูข้อไดต้ามสมควร (โดยท่ีมี
ยอดวงเงินทุนวิจยัท่ีทางสมาคมประสาทวิทยาฯ สนบัสนุนรวมไม่เกิน 600,000 บาทต่อไป และแพทยผ์ูข้อจะไดไ้ม่เกิน 
200,000 บาทต่อราย) 



 
 
5. การท าสัญญารับทนุ 
 สัญญารับทุนเป็นการร่วมลงนาม 3 ฝ่าย คือ ผูใ้ห้ทุน (สมาคมประสาทวิทยาฯ) ผูรั้บทุน (สถาบนัตน้สังกดัของ
หวัหนา้โครงการวิจยัผูรั้บทุน) และหวัหนา้โครงการวิจยัผูรั้บทุน  
 
6. เง่ือนไขต่อสถาบันต้นสังกัด 
 สถาบนัตน้สังกดัจะตอ้งไม่หักเงินทุนวิจยัน้ีเป็นค่าใช้จ่ายทางออ้ม (indirect or overhead cost) ใด ๆ ทั้งส้ิน และ
สถาบนัอาจสนับสนุนเงินสมทบ (counterpart fund) ซ่ึงอาจเป็นเงิน (in cash) หรือเป็นค่าอ านวยความสะดวกเพิ่มเติม 
(in kind) ก็ได ้
 
7. เง่ือนไขในการพจิารณาทุนคร้ังต่อไป 
          ถา้ผูรั้บทุนไม่สามารถด าเนินการวิจยัไดส้ าเร็จหรือไม่สามารถส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์และน าเสนอผลงานวิจยัใน
การประชุมวิชาการประจ าปีของสมาคมประสาทวิทยาฯ ได ้ จะมีผลต่อการพิจารณาทุนในคร้ังต่อไป 
 
8. ก าหนดเวลาเสนอโครงการและประกาศทุน 

การรับสมคัรขอทุนสนบัสนุนวิจยัทางประสาทวิทยา โดยผูข้อรับทุนยื่นแบบสมคัรขอรับทุนวิจยั ไดต้ั้งแต่บดัน้ี

เป็นตนัไป  ทั้งน้ีขอให้ผูข้อรับทุนจดัท าเอกสารเสนอโครงการวิจยัซ่ึงประกอบดว้ย แบบสมคัรขอรับทุน  หน้าสรุป

โครงการ และโครงการฉบบัเต็ม จ านวน 6 ชุด พร้อมแนบไฟลอิ์เลก็ทรอนิกส์    ส่งมายงัฝ่ายวิจยั สมาคมประสาทวิทยา

แห่งประเทศไทย   อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 7 เลขท่ี 2 ซอยศูนยว์ิจยั ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขต

หว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

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

 
 


