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หลักเกณฑ์ในการให้ทุนส่งเสริมการเรียนรู้และประสบการณ์ในต่างประเทศ
ตามโครงการของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
(ปรับปรุง กันยายน 2561)
โครงการที่ 1
จุดมุ่งหมาย

ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติที่จัดขึ้นในต่างประเทศ เพื่อเสนอผลงานวิจัย
เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกที่ก�ำลังอยู่ระหว่างการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�ำนาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด  และสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก  และสมาชิกสามัญของสมาคมฯ
ที่เป็น staff แพทย์ในสถาบันทางการแพทย์ต่างๆ ได้มีโอกาสเดินทางไปเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
นานาชาติในต่างประเทศ  อันจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในระดับสากล  

คุณสมบัติของผู้รับทุน 1) เป็นสมาชิกประเภทสามัญของสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย หรือ
2) เป็นผู้ที่ก�ำลังอยู่ระหว่างการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�ำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด หรือสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก   
เงื่อนไขการรับทุน

1) ผู้ขอรับทุนจะต้องได้รับหนังสือตอบรับจากผู้จัดงานประชุมให้เสนอผลงานวิจัยในงานประชุมเป็น Oral Presentation หรือ Poster Presentation
กรณีที่เป็น Oral Presentation ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นผู้น�ำเสนองานนั้นด้วยตัวเอง (อาจไม่ได้มีชื่ออยู่ในอันดับ
แรกของรายชื่อคณะผู้วิจัยในงานวิจัยนั้น)   กรณีที่เป็น Poster Presentation ผู้ขอรับทุนจะตัองมีชื่อเป็น
อันดับแรกของผู้วิจัยงานที่จะไปเสนอ
2) ผลงานที่จะน�ำเสนอต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมกรรมการบริหารสมาคมโลหิตวิทยาฯ
3) ต้องส่ง manuscript เป็นภาษาอังกฤษพร้อมตีพิมพ์ให้ สลท. ภายใน 2 เดือน หลังเดินทางกลับมาแล้ว
4) น�ำเสนอผลงานวิจัยอีกครั้งในงานประชุมวิชาการประจ�ำปีของ สลท. ในเดือนมีนาคม
5) ในกรณีที่มีการขอรับทุนมากกว่า 1 แห่ง ต้องระบุแหล่งทุนจากองค์กร หรือสถาบันอื่นและจ�ำนวนเงินทุนที่ได้รับ*  
6) ให้จ่ายเงินทุนล่วงหน้าจ�ำนวน 50% ก่อนเดินทาง และ 50% ที่เหลือหลังจากส่ง manuscript พร้อมหลักฐาน
แสดงค่าใช้จ่ายให้ สลท.

จ�ำนวนทุน

1. ให้ทุนปีละไม่เกิน 9 ทุน หรือไม่เกินจ�ำนวนงบประมาณประจ�ำปี และจ่ายตามจริงโดยมีเกณฑ์ดังนี้
- ทุนละไม่เกิน 96,000 บาท ส�ำหรับการประชุมในทวีปอเมริกา
- ทุนละไม่เกิน 80,000 บาท ส�ำหรับการประชุมในทวีปยุโรป
- ทุนละไม่เกิน 64,000 บาท ส�ำหรับประเทศญี่ปุ่นและ ออสเตรเลีย
- ทุนละไม่เกิน 40,000 บาท ส�ำหรับการประชุมในทวีปเอเชีย (ยกเว้นญี่ปุ่น)
2. ในแต่ละงานประชุม ผู้ได้รับทุนจะต้องมีไม่เกิน 1 คนต่อหน่วยงาน
3. ผู้ที่เคยได้รับทุนอื่นใดของสมาคมฯ มาในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งปี จะไม่ได้รับการพิจารณา

เงินทุน

จ�ำนวนเงินที่สนับสนุนในแต่ละทุนประกอบด้วย
1) ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2) ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด
3) ค่าที่พัก
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รายชื่องานประชุมที่อยู่ 1) American Society of Hematology (ASH)
ในข่ายพิจารณาให้ทุน 2) European Hematology Association (EHA)
3) American Society of Blood and Marrow Transplantation (ASBMT)
4) European Blood and Marrow Transplantation (EBMT)
5) International Society of Hematology (ISH)
6) World Federation of Hemophilia (WFH)
7) International Society of Pediatric Oncology (SIOP)
8) American Society of Clinic Oncology (ASCO)
9) European Society of Medical Oncology (ESMO)
10) International Society of Thrombosis and Hemostasis (ISTH)
11) Japanese Society of Hematology (JSH)
12) อื่นๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
รอบระยะเวลาในการ
ยื่นใบสมัครขอรับทุน

เปิดรับสมัครและพิจารณาทุนปีละ 3 รอบ รอบละ 3 ทุน* ดังนี้
รอบที่ 1:  ส�ำหรับผู้ที่จะเดินทางไปประชุมระหว่าง เดือนมกราคม-เมษายน จะต้องยื่นใบสมัครพร้อม บทคัดย่อ
งานวิจัย และใบตอบรับจากผู้จัดงานประชุม** ภายในวันที่ 30 ธันวาคม ของปีก่อนหน้า และจะมีการพิจารณา
ภายในเดือนมกราคม
รอบที่ 2:  ส�ำหรับผู้ที่จะเดินทางไปประชุมในระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม จะต้องยื่นใบสมัครพร้อม
บทคัดย่องานวิจัย และใบตอบรับจากผู้จัดงานประชุม** ภายในวันที่ 30 เมษายน และจะมีการพิจารณาภายใน
เดือนพฤษภาคม
รอบที่ 3:  ส�ำหรับผู้ที่จะเดินทางไปประชุมในระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม จะต้องยื่นใบสมัครพร้อม
บทคัดย่องานวิจัย และใบตอบรับจากผู้จัดงานประชุม**ภายในวันที่ 30 สิงหาคม และจะมีการพิจารณาภายใน
เดือนกันยายน
* หากในแต่ละรอบมีจ�ำนวนเงินทุนเหลือ จะยกไปสมทบในรอบถัดไป แต่จะไม่สมทบข้ามปี
** เนื่องจากผู้จัดงานประชุมส่วนใหญ่มักจะตอบรับการเสนอผลงานวิจัย (Oral/Poster Presentation) ก่อนวัน
งานประชุมไม่นาน  สมาคมฯ จึงอนุโลมให้ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครขอรับทุนมาก่อนโดยยังไม่ต้องมีหนังสือ
ตอบรับจากผู้จัดงานได้   แต่ผู้สมัครจะต้องน�ำมายื่นต่อสมาคมฯ ทันทีที่ได้รับหนังสือตอบรับมาในภายหลัง   
ทั้งนี้สมาคมฯ มีสิทธิระงับการให้ทุนแก่ผู้สมัครที่ไม่ได้รับการคัดเลือกจากผู้จัดงานให้เสนอผลงานในงานประชุม
วิชาการที่จะเดินทางไปเข้าร่วม หรือไม่ได้แจ้งแหล่งทุนจากองค์กร หรือสถาบันอื่นที่ได้รับร่วมด้วยตามจริง
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ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมวิชาการในต่างประเทศเพื่อเสนอผลงานวิจัย
ส่วนที่ 1: ผู้ขอรับทุน
ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่งทางวิชาการ
หน่วยงานที่สังกัด
โทรศัพท์ติดต่อ

โทรศัพท์:                         โทรสาร:                        มือถือ:

อี-เมล์
เลขที่บัตรประชาชน

                                       อายุ:             ปี  วัน/เดือน/ปีเกิด:                

ส่วนที่ 2 : ทุนสนับสนุนการน�ำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการในต่างประเทศ
ชื่อผลงานวิจัย
รูปแบบการน�ำเสนอ
ชื่องานประชุม
สถาบันที่จัดงานประชุม
สถานที่ เมือง/ประเทศ
วันที่ประชุม
ประมาณการค่าใช้จ่าย
ที่ขอรับการสนับสนุน
ตามระเบียบของ สลท.
ส่วนที่ 3:  เอกสารแนบส�ำหรับประกอบการขอทุนครั้งนี้
รายละเอียดของการประชุมวิชาการ
บทคัดย่อผลงานวิจัยที่จะน�ำไปเสนอ
หลักฐานจากผู้จัดงานที่ตอบรับให้เสนอผลงานวิจัย
แหล่งทุนการสนับสนุนอื่น (ผู้สมัครขอรับทุนต้องแจ้งกรณีที่ได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งทุ่นอื่นร่วมด้วย)
ไม่มี         มี  โปรดระบุแหล่งทุน............................................................................จ�ำนวนเงินทุน����������������������������������������
รายการที่ได้รับการสนับสนุน        ค่าลงทะเบียน        ค่าที่พัก        ค่าเดินทาง
นิพนธ์ต้นฉบับ
ส่งพร้อมใบสมัคร
จะส่งพร้อมเบิกเงินทุน (ภายใน 2  เดือนหลังเดินทางไปประชุม)          
ลงชื่อผู้ขอรับทุน................................................................................... วันที่ ��������������������������������������������������������������
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