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ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการทำาวิจัยของสมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย

สำาหรับแพทยประจำาบานตอยอดสาขากุมารเวชศาสตรโรคเลือดและมะเร็งวิทยา

และอายุรศาสตรโรคเลือด

1. คุณสมบัติของผูรับทุน

1.1 เปนแพทยประจำาบานตอยอดสาขากุมารเวชศาสตรโรคเลือดและมะเร็งวิทยาปที่ 1 หรืออายุรศาสตรโรคเลือดปที่ 2

1.2 เปนผูมีความประพฤติดี

1.3 ปฏิบัติตามขอผูกพันของทุน

2. ขอผูกพันของทุน

2.1 โครงรางงานวิจัยถูกตองตามหลักเกณฑการวิจัย

2.2 ไดรับความเห็นชอบโครงรางการวิจัยจากคณะอนุกรรมการจัดฝกอบรมและสอบ

2.3 คณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ จะมอบทุนสนับสนุนการทำาวิจัยงวดที่ 1 หลังโครงรางงานวิจัยไดรับความเห็นชอบแลว 

2.4 นำาเสนอผลงานการวิจัยในงานประชุมสมาคมฯ

2.5 สงผลงานการวิจัยตีพิมพในวารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต  หรือลงในวารสารทางวิชาการ (ระดับชาติหรือ

นานาชาติ) อื่นๆ ภายใน 2 ป หลังจบการฝกอบรม

3. รายละเอียดของทุน:จำานวนทุนละไมเกิน 40,000 บาท โดยแบงจายเปน 3 งวด งวดแรก 15,000 บาท เมื่อโครงงานวิจัยไดรับความ

เห็นชอบ งวดที่สอง 10,000 หรือ 5,000 บาท เมื่อนำาเสนอผลงานการวิจัยเปน oral presentation  หรือ poster presentation 

ในงานประชุมประจำาปของสมาคมโลหิตวิทยาฯ ตามลำาดับและไดรับอีก 5,000 บาท เมื่อนำาเสนอผลงานแกคณะอนุกรรมการฝาย 

ฝกอบรมและสอบฯ งวดที่สาม 10,000 บาท เมื่อผลงานวิจัยไดการตอบรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการ ทั้งนี้บทความนั้นตองม ี

เนื้อหาเปนเรื่องเดียวกับที่เสนอโครงงานวิจัยตอคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ ผูวิจัยตองมีชื่อเปน first author  โดยผูรับ

ทุนตองสงโครงรางงานวิจัยที่แกไขแลว หลักฐานการนำาเสนอ และ หลักฐานการตีพิมพ มายังสมาคมฯเพื่อขอรับเงินงวดที่ 1, 2 

และ 3 ตามลำาดับ

4. การระงับทุน: อาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เห็นสมควรใหระงับการใหทุน

5. การขอรับทุน: ขอแบบฟอรมการขอรับทุนที่เลขาธิการสมาคมฯ  หรือที่อาจารยที่ปรึกษา
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6. ผูขอรับทุน

 ชื่อ-สกุล ผูขอรับทุน ................................................................................................................................................................

 สถานที่ทำางาน .........................................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................................

 ชื่อโครงการวิจัย ......................................................................................................................................................................

 รายชื่อผูวิจัย ...........................................................................................................................................................................

 โทรศัพท ...................................................................................  โทรสาร................................................................................

                             ขอรับรองวาขอความที่ใหไวเปนความจริงทุกประการ 

                      ลงชื่อผูขอรับทุน.........................................................................

                             (                                                        )

         วันที่...................................................

7. ความเห็นของหัวหนาหนวยโลหิตวิทยากุมารเวชศาสตรโรคเลือดและอายุรศาสตรโรคเลือด

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

                                ลงชื่อ..........................................................................

                             (                                                      )

               หัวหนาหนวยโลหิตวิทยา 

        กุมารเวชศาสตรโรคเลือด /อายุรศาสตรโรคเลือด

             วันที่...................................................
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ใบสมัครขอรับทุนวิจัยสำาหรับสมาชิกสมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย

1. คุณสมบัติของผูรับทุน

1.1 เปนสมาชิก สลท.ประเภทสามัญหรือวิสามัญ

1.2 ไมเคยกระทำาผิดทางจริยธรรมทางการวิจัย

2. ขอผูกพันของทุน

2.1 โครงรางงานวิจัยถูกตองตามหลักเกณฑการวิจัย และสามารถทำาวิจัยไดสำาเร็จภายในเวลา 3 ป

2.2 ไดรับความเห็นชอบโครงรางการวิจัยจากคณะอนุกรรมการฝายวิจัย

2.3 รายงานความกาวหนาของงานวิจัยใหคณะอนุกรรมการฝายวิจัยทราบ ภายหลังไดรับทุนวิจัยงวดแรกภายใน 1 ป

2.4 สงนิพนธตนฉบับเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษใหแกคณะอนุกรรมการฝายวิจัยภายในเวลา 1-2 ป หลังไดรับทุนวิจัย

 งวดที่ 2 แลว

2.5 นำาเสนอผลงานวิชาการเปน oral presentation ในการประชุมวิชาการสมาคมโลหิตวิทยาฯ

2.6 สงผลงานการวิจัยตีพิมพในวารสารโลหิตวิทยา หากตองการสงวารสารระดับนานาชาติเลมอื่น ขอใหแจงคณะอนุกรรมการ

 ฝายวิจัยทราบดวย

  *ในผลงานวิจัยที่ตีพิมพตองใสชื่อสมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทยผูใหทุนในกิตติกรรมประกาศ(Acknowledgement)*

2.7 คณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ จะจายทุนวิจัยงวดที่ 2 หลังไดประเมินรายงานความกาวหนา และจะจายทุนวิจัยงวดที่ 3

 เมื่อไดสงนิพนธตนฉบับ และนำาเสนอผลงานวิชาการเปน oral presentation ในการประชุมวิชาการของสมาคมฯ

2.8 สมาชิก สลท.ประเภทสามัญหรือวิสามัญ ขอรับทุนไดครั้งละ 1 ทุน

3. รายละเอียดของทุน:จำานวน 2 ทุนตอป  ไมเกินทุนละ 100,000 บาท โดยแบงจายเปน 3 งวด

 งวดแรก  รอยละ 40 ของทุน

 งวดที่ 2  รอยละ 40 ของทุน โดยประเมินจากรายงานความกาวหนาของงานวิจัย

 งวดที่ 3  รอยละ 20 ของทุน โดยประเมินจากการสงนิพนธตนฉบับ และการนำาเสนอผลงานวิชาการเปน oral presentation

     ในการประชุมวิชาการของสมาคมฯ

4. การระงับทุน: คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เห็นควรใหระงับทุน
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5. ผูขอรับทุน

 ชื่อ-สกุล ผูขอรับทุน ................................................................................................................................................................

 สถานที่ทำางาน .........................................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................................

 ชื่อโครงการวิจัย ......................................................................................................................................................................

 รายชื่อผูวิจัย ...........................................................................................................................................................................

 โทรศัพท ...................................................................................  โทรสาร................................................................................

                             ขอรับรองวาขอความที่ใหไวเปนความจริงทุกประการ 

                      ลงชื่อผูขอรับทุน.........................................................................

                             (                                                        )

         วันที่...................................................

6. ความเห็นของคณะอนุกรรมการฝายวิจัย

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

                                ลงชื่อ..........................................................................

                             (                                                      )

             ประธานฝายวิจัย สมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย

             วันที่...................................................



วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต  ป ที่ 21  ฉบับ ที่ 4  ตุลาคม-ธันวาคม 2554

297

ใบสมัครขอรับทุนวิจัยMulticenterStudy

สำาหรับสมาชิกสมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย

1. คุณสมบัติของผูรับทุน

 1.1 เปนสมาชิกสมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย  ประเภทสามัญหรือวิสามัญ

 1.2 ไมเคยกระทำาผิดทางจริยธรรมทางการวิจัย

2. ขอผูกพันของทุน

 2.1 มีสถาบันที่เขารวมการวิจัยอยางนอย 3 สถาบันหรือโรงพยาบาล

 2.2 โครงรางวิจัยมีความชัดเจน  ถูกตองตามหลักเกณฑการวิจัย และสามารถทำาวิจัยใหสำาเร็จภายใน 3 ป

 2.3 ไดรับความเห็นชอบโครงรางวิจัยจากคณะอนุกรรมการฝายวิจัย

 2.4 รายงานความกาวหนาของงานวิจัยใหคณะอนุกรรรมการฝายวิจัยทราบ ภายหลังไดรับทุนวิจัยงวดแรกภายใน 1 ป

 2.5 สงนิพนธตนฉบับเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษใหแกคณะอนุกรรมการฝายวิจัยภายในเวลา 1-2 ป หลังไดรับทุนวิจัย

  งวดที่ 2 แลว

 2.6 นำาเสนอผลงานวิชาการเปน oral presentation ในการประชุมวิชาการสมาคมโลหิตวิทยาฯ

 2.7 สงผลงานการวิจัยตีพิมพในวารสารโลหิตวิทยา หากตองการสงวารสารระดับนานาชาติเลมอื่น ขอใหแจงคณะอนุกรรมการ

  ฝายวิจัยทราบดวย

  *ในผลงานวิจัยที่ตีพิมพตองใสชื่อสมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทยผูใหทุนในกิตติกรรมประกาศ(Acknowledgement)*

 2.8 คณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ จะจายทุนวิจัยงวดที่ 2 หลังไดประเมินรายงานความกาวหนา และจะจายทุนวิจัยงวดที่ 3 

  เมื่อไดสงนิพนธตนฉบับ  และนำาเสนอผลงานวิชาการเปน oral presentation ในการประชุมวิชาการของสมาคมฯ

 2.9 สมาชิก สลท.ประเภทสามัญหรือวิสามัญ ขอรับทุนไดครั้งละ 1 ทุน

3. รายละเอียดของทุน:จำานวน 2 ทุนตอป ไมเกินทุนละ 400,000 บาท โดยแบงจายเปน 3 งวด

 งวดแรก  รอยละ 40 ของทุน

 งวดที่ 2   รอยละ 40 ของทุน โดยประเมินจากรายงานความกาวหนาของงานวิจัย

 งวดที่ 3   รอยละ 20 ของทุน โดยประเมินจากการสงนิพนธตนฉบับ และการนำาเสนอผลงานทางวิชาการเปน oral presentation

    ในการประชุมวิชาการของสมาคมฯ

4. การระงับทุน: คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เห็นควรใหระงับทุน
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5. ผูขอรับทุน

 ชื่อ-สกุล ผูขอรับทุน ................................................................................................................................................................

 สถานที่ทำางาน .........................................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................................

 ชื่อโครงการวิจัย ......................................................................................................................................................................

 รายชื่อผูวิจัย ...........................................................................................................................................................................

 โทรศัพท ...................................................................................  โทรสาร................................................................................

                             ขอรับรองวาขอความที่ใหไวเปนความจริงทุกประการ 

                      ลงชื่อผูขอรับทุน.........................................................................

                             (                                                        )

         วันที่...................................................

6. ความเห็นของคณะอนุกรรมการฝายวิจัย

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

                                ลงชื่อ..........................................................................

                             (                                                      )

             ประธานฝายวิจัย สมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย

             วันที่...................................................
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สมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย

เรื่องหลักเกณฑและอัตราการจายเงินรางวัลแกผูมีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ

ในวารสารวิชาการระดับสากล

เพื่อใหมีการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัย ตลอดจนสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยในระดับสากล คณะกรรมการบริหารของ 

สมาคมฯ จึงกำาหนดหลักเกณฑและอัตราการจายเงินรางวัลแกผูมีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับสากล ดังตอไปนี้

1. ผูสมัคร

 ผูสมัครขอรับเงินรางวัลจะตองมีคุณสมบัติดังนี้

 1. เปนสมาชิกสามัญหรือวิสามัญของ สลท.ณ วันที่ผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพ

 2. มีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับสากลคือ มีการอางอิงในฐานขอมูล Medline CINAHL,

  PsycINFO หรือ EMBASE

 3. เปนผูนิพนธชื่อแรกหรือ corresponding author หรือชื่อรองในกรณีผลงานเปนงานวิจัยที่เกิดขึ้นโดยเปนผูควบคุม

  งานวิจัยของนักศึกษา แพทยประจำาบาน หรือแพทยผูชวยอาจารย

 4. เปนผูขอรับทุนวิจัยจากสมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย

 5. ผลงานวิจัยตองใสชื่อสมาคมโลหิตแหงประเทศไทย ผูใหทุนในกิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)

2. ผลงานวิจัย

 ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพมีลักษณะเปนผลงานวิจัยชนิด original article, case report, case series, brief 

communication หรือ review article ในวารสารฉบับปกติ ไมรวมวารสารฉบับ supplement

 ผลงานวิจัยที่เปนงานศึกษาทดลองในมนุษยตองผานการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

คนกอนเริ่มดำาเนินการวิจัย

3. เงินรางวัล พิจารณาตาม impact faclor สำาหรับ original article ดังนี้

 >4  ใหเงินรางวัลไมเกิน 60,000 บาท 

 >3-4 ใหเงินรางวัลไมเกิน 50,000 บาท 

 >2-3 ใหเงินรางวัลไมเกิน 40,000 บาท 

 >1-2 ใหเงินรางวัลไมเกิน 30,000 บาท 

 0.5-1 ใหเงินรางวัลไมเกิน 20,000 บาท 

สำาหรับ case report, case series, brief communication หรือ review article ใหเงินรางวัลเพียงครึ่งหนึ่งของ original 

article

เงินรางวัลนี้มีใหแกผูที่เปนสมาชิกสามัญหรือวิสามัญของ สลท. โดยคิดตามสัดสวนรอยละของความมีสวนรวมในผลงานฉบับนั้น

4. การสมัครรับเงินรางวัล

 ผูสมัครสามารถสมัครขอรับเงินรางวัลไดตลอดทั้งป โดยการยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้

 - แบบฟอรมแจงความจำานง

 - แบบฟอรมแสดงรอยละของความมีสวนรวมในผลงานของผูนิพนธทุกทาน และมีลายมือชื่อกำากับรายละเอียดของ

  ความมีสวนรวมในงานวิชาการตองตรงกับเอกสารฉบับที่จะใชเพื่อพิจารณาตำาแหนงทางวิชาการ

 - Reprint หรือสำาเนาผลงานที่ไดรับการตีพิมพ

 - เอกสารรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
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