
 
 
 
 

 
 

ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย 

ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ 
เร่ือง ทบทวนข้อกำหนด วิธีปฏิบัต ิและงบประมาณการจ่ายเงินสนับสนุนแก่สมาชิก ด้านงานวิจัย 

และการประชุมวิชาการ  
  

เพื่อให้การสนับสนุนเงินทุนแก่สมาชิก เป็นไปอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยได้
ทบทวนระเบียบการจ่ายเงินสนับสนุนแก่สมาชิกในด้านต่าง ๆ ใหม่ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ดังนี้ 

๑. ข้อกำหนด วิธีการปฏิบัติ และงบประมาณการจ่ายเงินสนับสนุนแก่สมาชิกราชวิทยาลัยฯ ด้านงานวิจัย และ 
การประชุมวิชการ ที่ทบทวนใหม่ 

๒. ยกเลิกระเบียบราชวิทยาลัยฯ ฉบับที่ ๓/๒๕๖๒ ว่าด้วย การเงิน การจ่ายเงินสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัย  
การไปประชุมต่างประเทศ และการให้ทุนการศึกษาฝึกอบรมดูงานต่างประเทศ หมวดที่ ๔ ข้อ ๒๕ ให้ใช้ข้อกำหนด          
วิธีปฏิบัติ ที่ทบทวนใหม่ 

๓. ปรับระเบียบราชวิทยาลัยฯ ฉบับที่ ๓/๒๕๖๒ ว่าด้วย การเงิน การจ่ายเงินสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัย  
การไปประชุมต่างประเทศ และการให้ทุนการศึกษาฝึกอบรมดูงานต่างประเทศ หมวดที่ ๔ ข้อ ๒๖ (๔) ดังนี้ 

จะต้องไปศึกษาฝึกอบรมหรือดูงานในสถาบนัที่เปน็ที่ยอมรับของคณะกรรมการในสาขาวสิัญญีวทิยา,         
เวชบำบัดวิกฤต, การควบคุมความปวด หรือสาขาวชิาอ่ืนที่คณะกรรมการเห็นสมควร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒
เดือน หรือ ๖๐ วัน 

 

 
 

 
จึงประกาศให้สมาชิกทราบ 

 
         ประกาศ ณ วันที่ ๙  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

 ลงชื่อ    
             
                (ศาสตราจารย์ นายแพทย์รื่นเริง ลีลานุกรม) 

         ประธานราชวิทยาลัยวิสญัญีแพทย์แห่งประเทศไทย     



 
 

ทบทวนข้อกำหนด วิธีปฏิบัติ และงบประมาณการจ่ายเงินสนับสนุนแก่สมาชิกราชวิทย์ฯ ด้านงานวิจัย และการประชุมวิชาการ 
 

การจ่ายเงินสนับสนุนแก่ 
สมาชิกด้าน 

เกณฑ์/ข้อกำหนด 
 

เงินสนับสนุน หมายเหตุ 

1 การเสนอผลงานวิจัย 
(Oral presentation) 

1) ผลงานตีพิมพ์ในวิสัญญีสาร (1 ปี) 
2) ประธานวิชาการคัดเลือกให้นำเสนอ
ผลงาน 

5,000 บาท 
ต่อเรื่อง 

ให้ยกเลิกชั่วคราว 
เนื่องจากวัตถุประสงค์เดิมคือเพ่ือส่งเสริมให้มีการส่งผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ในวิสัญญีสาร ซึ่งปัจจุบันมีเรื่องที่รอตีพิมพ์อยู่ในระดับหนึ่ง  

2 การไปประชุมต่างประเทศ 
ACA AACA WCA AOSRA-PM 
ESA ASA ASPA ASNACC ASCA 
*รายละเอียดเรื่องสมาชิกดูหมวด 
3 ข้อ 14-18 

 

2.1 วิทยากร 
1) เป็นวิทยากรแสดงหลักฐานดังระบุใน
หมายเหตุ 
2) เห็นชอบโดยคณะกรรมการบริหาร 
3) ยื่นฟอร์มถึงเลขาธิการอย่างน้อย 60 วัน 
4) ไม่เป็นการขอย้อนหลัง 

จ่ายจริง หรือ ไม่เกิน 
35,000 บาท ต่อคน 
 
 
 
 

ส่งหลักฐาน 
1) หนังสือตอบรับการได้รับเชิญเป็นวิทยากร 
2) เอกสารกาจองตั๋วเดินทางเพ่ือไปงานประชุม 
 

2.2 เป็นกรรมการร่วมประชุม 
1) เป็นกรรมการร่วมประชุมมีหลักฐานดัง
ระบุในหมายเหตุ 
2) เห็นชอบโดยคณะกรรมการบริหาร 
3) ยื่นฟอร์มถึงเลขาธิการอย่างน้อย 60 วัน 
4) ไม่เป็นการขอย้อนหลัง 

จ่ายจริง หรือ ไม่เกิน 
60,000 บาท ต่อคน 

ส่งหลักฐาน 
1) หนังสือตอบรับการได้รับเชิญเป็นกรรมการ 
2) เอกสารการจองตั๋วเดินทางเพ่ือไปงานประชุม 

2.3 เสนอผลงานวิจัย 
1) เป็นผู้เสนอผลงานวิจัยมีหลักฐานดังระบุ
ในหมายเหตุ 

จ่ายจริง หรือ ไม่เกิน 
30,000 บาท ต่อคน 

ส่งหลักฐาน 
1) หนังสือตอบรับการได้นำเสนอผลงานวิจัยแล้ว (ไม่ใช้เอกสาร
ตอบรับการ submission) 



 
 

2) เห็นชอบโดยคณะกรรมการบริหาร 
3) ยื่นฟอร์มถึงเลขาธิการอย่างน้อย 60 วัน  
4) ไม่เป็นการขอย้อนหลัง 

2) เอกสารการจองตั๋วเดินทางเพ่ือไปงานประชุม 
 

3 ทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดู
งานต่างประเทศ 
*รายละเอียดเรื่องข้อกำหนดดู
หมวด 4 ข้อ 26 
 

1) คุณสมบัติผู้สมัคร (ข้อ 26) 
2) ยื่นใบสมัครภายในเดือนเมษายน  
3) วันเริ่มการศึกษาหรืออบรมต้องเริ่ม
หลังจากกำหนดวันสัมภาษณ์  
4) เห็นชอบโดยคณะกรรมการ 
5) กรณีที่เดินทางไปก่อนวันกำหนด (แต่ยัง
ไม่ได้เริ่มอบรม) ผู้สมัครยังมีสิทธิ์ในการสอบ
สัมภาษณ์ ทาง ZOOM 
หมายเหตุ : 
ผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาสามารถสมัครขอทุน
รอบต่อไปได้ หากคุณสมบัติเข้าเกณฑ์
ข้อกำหนด 1-5 

จำนวน 1-2 ทุน 
ทุนละ 120,000 บาท 
กำหนดจำนวนทุนในแต่ละปี 
และประกาศในเว็บไซต์
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของ
ทุกปี 
 
 

คณะอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์การตัดสิน 
หมายเหตุ ให้มีการประกาศคุณสมบัติผู้สมัคร กำหนดวัน
พิจารณาทุน ในเว็บไซต์ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 

4 ทุนสนับสนุนงานวิจัย 1) เป็นผู้วิจัยหลักใน โครงร่างงานวิจัย 
2) เป็นสมาชิก 
3) ส่งหลักฐาน ดังนี้ 3.1 ร่างโครงการวิจัย 
(Research proposal) ตามฟอร์มของราช
วิทยฯ 3.2 เอกสารรับรองผ่าน IRB 

1) 1-3 ทุนต่อปี (ประธาน
คณะอนุกรรมการ พิจารณา
ปรับตามความเหมาะสม) 
2) วงเงินทุนไม่เกิน 30,000 
บาท ต่อทุน  
ให้คณะอนุกรรมการ
พิจารณาวงเงินความ

พิจารณา Research proposal โดยคณะอนุกรรมการใน
ประเด็น  
1 CGP  
2 feasibility และ  
3 งบประมาณท่ีจะพิจารณาให้ 
คณะอนุกรรมการประกอบด้วย 
1 ประธานวิสัญญีสาร เป็นประธานโดยตำแหน่ง 



 
 

4) ได้รับการเห็นชอบโดยคณะอนุกรรมการ
ที่แต่งตั้ง โดยมีประธานวิสัญญีสารเป็น
ประธานคณะอนุกรรมการ 
5) ไม่เคยได้รับทุนนี้ใน 2 ปีที่ผ่านมา 
6) เป็นงานวิจัยที่ยังไม่เริ่มทำหรือภายหลัง
วันที่ IRB approve ไม่เกิน 3 เดือนในวันที่
ขอทุน 
7) ไมเ่ป็นผู้ที่เคยได้รับทุนนี้ แต่ผลงานวิจัยที่
ได้รับทุนไม่ได้รับการตีพิมพ์ 

เหมาะสมในแต่ละงานวิจัย 
โดยให้ทุนแบ่งเป็น 2 งวด 
งวดที่ 1 หลังอนุมัติ 10,000 
บาท 
งวดที่ 2 หลังได้รับการ
ตีพิมพ์ (accept) 
ภาษาอังกฤษ 
(ภายใน 2 ปีจากวันที่ได้ผ่าน
รับรอง IRB) 
20,000 บาท 

2 กรรมการบริหารที่ได้รับการแต่งตั้งอีก 2 ท่าน (ตามความ
เหมาะสม) 

 
 


