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ระเบียบสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
เรื่อง การขอรับทุนวิจัยของสมาชิกของสมาคมโรคติดเชื้อฯ ปี พ.ศ. 2565
ด้วยสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ด้านโรคติดเชื้อของสมาชิกของ
สมาคมฯ จึงได้กำหนดระเบียบสมาคมฯ เรื่อง การรับทุนวิจัยของสมาชิกฯ ดังนี้

1. ผู้ขอรับทุนฯ ต้องเป็นสมาชิกของสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับจากวันที่
ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกสมบูรณ์จนถึงวันที่ยื่นเอกสารขอรับทุน)
2. ผู้ขอรับทุนต้องส่งเอกสารขอรับทุนวิจัยรวมทั้งโครงการวิจัยตามแบบที่สมาคมโรคติดเชื้อกำหนด โดยรอบที่ 1
ส่งภายใน 1-31 เดือนมีนาคม และรอบที่ 2 ส่งภายใน 1-30 กันยายนของทุกปี
3. ผู้ที่มีสิทธิ์ขอทุนคือหัวหน้าโครงการวิจัยเท่านั้น และมีสิทธิ์รับทุนไม่เกิน 1 โครงการในเวลา 2 ปี

4. กรณี ที่ผู้ขอรับทุนยังไม่เคยมีผลงานตีพิมพ์ใน international peer-reviewed journal ต้องมีที่ปรึกษา
โครงการวิจัยที่เคยมีผลงานตีพิมพ์ใน international peer-reviewed journal ร่วมด้วย

5. สมาคมโรคติ ด เชื้ อ ฯ จะสนั บ สนุ น โครงการวิ จั ย ปี ล ะ 200,000 บาท ในกรณี ที่ มี ก ารสนั บ สนุ น รอบที่ 1
ครบ 200,000 บาทแล้ว จะไม่มีการพิจารณาทุนในรอบที่ 2
6. โครงการที่ได้รับทุนวิจัยต้องมีระยะเวลาดำเนินการวิจัยไม่เกิน 2 ปี และขณะที่ขอทุนยังไม่ได้เริ่มโครงการ
7. สมาคมฯ มีนโยบายที่จะให้ทุนวิจัยในลักษณะผู้สนับสนุนหลัก หรือในลักษณะผู้ร่วมสนับสนุน (co-fund) ก็ได้
โดยขอให้ผู้ขอรับทุนฯ ระบุรายละเอียดในเอกสารขอรับทุนฯ ให้ครบถ้วน
8. สมาคมโรคติดเชื้อฯ มีนโยบายสนับสนุนการวิจัยของสมาชิกฯ ที่ปฏิบัติงานอยู่นอกโรงเรียนแพทย์ และ/หรือ
สมาชิกฯ ที่จบการฝึกอบรมมาไม่เกิน 3 ปี เป็นลำดับแรก
9. การตัดสินของสมาคมโรคติดเชื้อฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
10. ผู้ขอรับทุนฯ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เว็บไซต์ของสมาคมฯ และส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ได้ทาง
อีเมล idatidthai@gmail.com

................................................................................
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ภริ ุญ มุตสิกพันธุ์)
นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
วาระปี พ.ศ. 2565-2567
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รายละเอียดการขอรับทุนวิจัยของสมาชิกของสมาคมโรคติดเชื้อฯ
1. ส่ งเอกสารการขอรับ ทุ น เป็ น PDF ทางอี เมล idatidthai@gmail.com ภายในวั น ที่ 1-31 มี น าคม และวัน ที่ 1-30
กันยายนของทุกปี
2. มีชื่อ-นามสกุล สถานที่ทำงาน อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน และปีที่เริ่มเป็นสมาชิกของ
สมาคมฯ ปีที่จบการฝึกอบรมสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อหรือกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ (ถ้ามี)
3. โครงการวิจัย (research proposal) เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ พิมพ์บนกระดาษขนาด A4 ด้วยตัวอักษร Arial ขนาด
ไม่เล็กกว่า 11 point โดยมีหัวข้อดังระบุด้านล่าง และความยาวรวมกันไม่เกิน 6 หน้ากระดาษ A4
ก. ชื่อโครงการวิจัย (title)
ข. ชื่อและสถาบันสังกัด และ curriculum vitae ของหัวหน้าโครงการวิจัยและนักวิจัยทุกคน
ค. วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการวิ จั ย (objectives of the research) ให้ บ อกวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการวิ จั ย
ผลของการวิจัยที่คาดไว้ และประโยชน์ของการวิจัยต่อวงการวิชาการ ผู้ป่วย และสังคม
ง. ความสำคัญ ของคำถามวิจัย (importance of research questions) และความแตกต่างของคำถามวิจั ย
จากคำถามวิจัยที่มีนักวิจัยอื่นพบคำตอบแล้วและหาอ่านได้ในวารสารหรือตำรา (รวมการทบทวนวรรณกรรม)
จ. ระเบียบวิธีวิจัย (methods) ให้บอกวิธีวิจัย วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
รวมถึงการคำนวณขนาดตัวอย่าง
ฉ. เอกสารอ้างอิง (reference)
ช. งบประมาณ และตัวชี้วัด (budget and outputs)
4. การเบิกจ่ายทุนวิจัยจะแบ่งจ่ายเป็น 4 งวด ตามความเหมาะสม โดยผู้รับทุนจะต้องส่งเอกสารรับรองทางจริยธรรมจาก
สถาบันที่เกี่ยวข้อง มายังสมาคมฯ ภายใน 6 เดือนภายหลังได้รับทุน เพื่อทำการเบิกจ่ายทุนวิจัยงวดแรก และต้องส่ง
รายงานความคืบหน้าพร้อมหลักฐานการจ่ายเงินในโครงการเพื่อประกอบการเบิกจ่ายทุนวิจัยงวดถัดไป หากผูร้ บั ทุนไม่
รายงานความก้าวหน้าตามกาหนด สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกสัญญาทุนได้

5. ผู้ รั บ ทุ น ต้ อ งส่ ง บทความฉบั บ เต็ ม ภาษาอั ง กฤษ (manuscript) ให้ ท างสมาคมฯ ภายใน 1 ปี ห ลั ง จากเสร็ จ สิ้ น
โครงการวิจัย ก่อนเบิกจ่ายทุนวิจัยงวดสุดท้าย
6. เมื่อผลงานได้รับการเผยแพร่ เช่น ตีพิมพ์ หรือนำเสนอในงานประชุม ผู้รับทุนต้องระบุว่าโครงการดังกล่าว ได้รับการ
สนับสนุนโดยสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
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