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ระเบียบการให้ทุนวิจัยส�ำหรับสมาชิกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
1. คุณสมบัติของผู้รับทุน
1.1 เป็นสมาชิก สลท.ประเภทสามัญ
1.2 ไม่เคยกระท�ำผิดทางจริยธรรมทางการวิจัย
2. ข้อผูกพันของทุน
2.1 โครงร่างงานวิจัยถูกต้องตามหลักเกณฑ์การวิจัย และสามารถท�ำวิจัยได้ส�ำเร็จภายในเวลา 3 ปี
2.2 ได้รับความเห็นชอบโครงร่างการวิจัยจากคณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัย
2.3 รายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยให้คณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัยทราบ หลังได้รับทุนวิจัยงวดแรกภายใน 1 ปี
2.4 ส่งนิพนธ์ต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษให้แก่คณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัยภายในเวลา 1-2 ปีหลังได้รับทุนวิจัย
งวดที่ 2 แล้ว
2.5 น�ำเสนอผลงานวิชาการเป็น oral presentation ในการประชุมวิชาการสมาคมโลหิตวิทยาฯ
2.6 ส่งผลงานการวิจัยตีพิมพ์ในวารสารโลหิตวิทยา หากต้องการส่งวารสารระดับนานาชาติเล่มอื่น ขอให้แจ้งคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายวิจัยทราบด้วย
*ในผลงานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ตอ้ งใส่ชอื่ สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ผูใ้ ห้ทนุ ในกิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)*
2.7 คณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ จะจ่ายทุนวิจัยงวดที่ 2 หลังได้ประเมินรายงานความก้าวหน้า และจะจ่ายทุนวิจัย
งวดที่ 3 เมื่อได้ส่งนิพนธ์ต้นฉบับ และน�ำเสนอผลงานวิชาการเป็น oral presentation ในการประชุมวิชาการของสมาคมฯ
2.8 สมาชิก สลท.ประเภทสามัญ ขอรับทุนได้ครั้งละ 1 ทุน
3. รายละเอียดของทุน: จ�ำนวน 5 ทุนต่อปี  ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็น 3 งวด
งวดแรก ร้อยละ 40 ของทุน
งวดที่ 2 ร้อยละ 40 ของทุน โดยประเมินจากรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย
งวดที่ 3 ร้อยละ 20 ของทุน โดยประเมินจากการส่งนิพนธ์ต้นฉบับ  และการน�ำเสนอ
ผลงานวิชาการเป็น oral presentation ในการประชุมวิชาการของสมาคมฯ
4. การระงับทุน  คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เห็นควรให้ระงับทุน
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5. ผูขอรับทุน
ชื่อ-สกุล ผูขอรับทุน����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
สถานที่ทำ�งาน
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ชื่อโครงการวิจัย����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
รายชื่อผูวิจัย���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
โทรศัพท ����������������������������������������������������������������������������������� โทรสาร................................................................................
                       ขอรับรองวาขอความที่ใหไวเปนความจริงทุกประการ
                  ลงชื่อผูขอรับทุน.........................................................................
                        (                                                        )
วันที่...................................................
6. ความเห็นของคณะอนุกรรมการฝายวิจัย
	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
                            ลงชื่อ..........................................................................
                        (                                                      )
      ประธานฝายวิจัย สมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย
     วันที่...................................................
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ระเบียบการให้ทุนวิจัย Multicenter Study
สำ�หรับสมาชิกสมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย
1. คุณสมบัติของผูรับทุน
1.1 เปนสมาชิก สลท.  ประเภทสามัญ
1.2 ไมเคยกระทำ�ผิดทางจริยธรรมทางการวิจัย
2. ขอผูกพันของทุน
2.1 มีสถาบันที่เขารวมการวิจัยอยางนอย 3 สถาบันหรือโรงพยาบาล
2.2 โครงรางวิจัยมีความชัดเจน  ถูกตองตามหลักเกณฑการวิจัย และสามารถทำ�วิจัยใหสำ�เร็จภายใน 3 ป
2.3 ไดรับความเห็นชอบโครงรางวิจัยจากคณะอนุกรรมการฝายวิจัย
2.4 รายงานความกาวหนาของงานวิจัยใหคณะอนุกรรรมการฝายวิจัยทราบ ภายหลังไดรับทุนวิจัยงวดแรกภายใน 1 ป
2.5 สงนิพนธตนฉบับเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษใหแกคณะอนุกรรมการฝายวิจัยภายในเวลา 1-2 ป หลังไดรับทุนวิจัย
งวดที่ 2 แลว
2.6 นำ�เสนอผลงานวิชาการเปน oral presentation ในการประชุมวิชาการสมาคมโลหิตวิทยาฯ
2.7 สงผลงานการวิจัยตีพิมพในวารสารโลหิตวิทยา หากตองการสงวารสารระดับนานาชาติเลมอื่น ขอใหแจงคณะอนุกรรมการ
ฝายวิจัยทราบดวย
*ในผลงานวิจัยที่ตีพิมพตองใสชื่อสมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย ผูใหทุนในกิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)*
2.8 คณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ จะจายทุนวิจัยงวดที่ 2 หลังไดประเมินรายงานความกาวหนา และจะจายทุนวิจัยงวดที่ 3
เมื่อไดสงนิพนธตนฉบับ  และนำ�เสนอผลงานวิชาการเปน oral presentation ในการประชุมวิชาการของสมาคมฯ
2.9 สมาชิก สลท.ประเภทสามัญ ขอรับทุนไดครั้งละ 1 ทุน
3. รายละเอียดของทุน : จำ�นวน 4 ทุนตอป ไมเกินทุนละ 400,000 บาท โดยแบงจายเปน 3 งวด
งวดแรก รอยละ 40 ของทุน
งวดที่ 2 รอยละ 40 ของทุน โดยประเมินจากรายงานความกาวหนาของงานวิจัย
งวดที่ 3 รอยละ 20 ของทุน โดยประเมินจากการสงนิพนธตนฉบับ และการนำ�เสนอผลงานทางวิชาการเปน oral presentation
ในการประชุมวิชาการของสมาคมฯ
4. การระงับทุน : คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เห็นควรใหระงับทุน
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ใบสมัครขอรับทุนวิจัย Multicenter Study
สำ�หรับสมาชิกสมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย
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1.1 เปนสมาชิก สลท. ประเภทสามัญ
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2. ขอผูกพันของทุน
2.1 มีสถาบันที่เขารวมการวิจัยอยางนอย 3 สถาบันหรือโรงพยาบาล
2.2 โครงรางวิจัยมีความชัดเจน  ถูกตองตามหลักเกณฑการวิจัย และสามารถทำ�วิจัยใหสำ�เร็จภายใน 3 ป
2.3 ไดรับความเห็นชอบโครงรางวิจัยจากคณะอนุกรรมการฝายวิจัย
2.4 รายงานความกาวหนาของงานวิจัยใหคณะอนุกรรรมการฝายวิจัยทราบ ภายหลังไดรับทุนวิจัยงวดแรกภายใน 1 ป
2.5 สงนิพนธตนฉบับเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษใหแกคณะอนุกรรมการฝายวิจัยภายในเวลา 1-2 ป หลังไดรับทุนวิจัย
งวดที่ 2 แลว
2.6 นำ�เสนอผลงานวิชาการเปน oral presentation ในการประชุมวิชาการสมาคมโลหิตวิทยาฯ
2.7 สงผลงานการวิจัยตีพิมพในวารสารโลหิตวิทยา หากตองการสงวารสารระดับนานาชาติเลมอื่น ขอใหแจงคณะอนุกรรมการ
ฝายวิจัยทราบดวย
*ในผลงานวิจัยที่ตีพิมพตองใสชื่อสมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย ผูใหทุนในกิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)*
2.8 คณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ จะจายทุนวิจัยงวดที่ 2 หลังไดประเมินรายงานความกาวหนา และจะจายทุนวิจัยงวดที่ 3
เมื่อไดสงนิพนธตนฉบับ  และนำ�เสนอผลงานวิชาการเปน oral presentation ในการประชุมวิชาการของสมาคมฯ
2.9 สมาชิก สลท.ประเภทสามัญ ขอรับทุนไดครั้งละ 1 ทุน
3. รายละเอียดของทุน : จำ�นวน 4 ทุนตอป ไมเกินทุนละ 400,000 บาท โดยแบงจายเปน 3 งวด
งวดแรก รอยละ 40 ของทุน
งวดที่ 2 รอยละ 40 ของทุน โดยประเมินจากรายงานความกาวหนาของงานวิจัย
งวดที่ 3 รอยละ 20 ของทุน โดยประเมินจากการสงนิพนธตนฉบับ และการนำ�เสนอผลงานทางวิชาการเปน oral presentation
ในการประชุมวิชาการของสมาคมฯ
4. การระงับทุน : คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เห็นควรใหระงับทุน

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบ ริการโลหิต ปที่ 28 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2561

492
5. ผูขอรับทุน
ชื่อ-สกุล ผูขอรับทุน����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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ชื่อโครงการวิจัย����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
รายชื่อผูวิจัย���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
โทรศัพท ����������������������������������������������������������������������������������� โทรสาร................................................................................
                       ขอรับรองวาขอความที่ใหไวเปนความจริงทุกประการ
                  ลงชื่อผูขอรับทุน.........................................................................
                        (                                                        )
วันที่...................................................
6. ความเห็นของคณะอนุกรรมการฝายวิจัย
	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
                            ลงชื่อ..........................................................................
                        (                                                      )
      ประธานฝายวิจัย สมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย
     วันที่...................................................
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สมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย
เรื่องหลักเกณฑและอัตราการจายเงินรางวัลแกผูมีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการระดับสากล
เพื่อใหมีการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัย ตลอดจนสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยในระดับสากล คณะกรรมการบริหารของ
สมาคมฯ จึงกำ�หนดหลักเกณฑและอัตราการจายเงินรางวัลแกผูมีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับสากล ดังตอไปนี้
1. ผูสมัคร
ผูสมัครขอรับเงินรางวัลจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
1. เปนสมาชิก สลท.ประเภทสามัญ ณ วันที่ผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพ
2. มีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับสากลคือ มีการอางอิงในฐานขอมูล Medline CINAHL,
PsycINFO หรือ EMBASE
3. เปนผูนิพนธชื่อแรกหรือ corresponding author หรือชื่อรองในกรณีผลงานเปนงานวิจัยที่เกิดขึ้นโดยเปนผูควบคุม
งานวิจัยของนักศึกษา แพทยประจำ�บาน 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
คนกอนเริ่มดำ�เนินการวิจัย
3. เงินรางวัล พิจารณาตาม impact faclor สำ�หรับ 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
สำ�หรับ case report, case series, brief communication หรือ review article ใหเงินรางวัลเพียงครึ่งหนึ่งของ original
article
เงินรางวัลนี้มีใหแกผูที่เปนสมาชิก สลท.ประเภทสามัญ โดยคิดตามสัดสวนรอยละของความมีสวนรวมในผลงานฉบับนั้น
4. การสมัครรับเงินรางวัล
ผูสมัครสามารถสมัครขอรับเงินรางวัลไดตลอดทั้งป โดยการยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
- แบบฟอรมแจงความจำ�นง
- แบบฟอรมแสดงรอยละของความมีสวนรวมในผลงานของผูนิพนธทุกทาน และมีลายมือชื่อกำ�กับรายละเอียดของ
ความมีสวนรวมในงานวิชาการตองตรงกับเอกสารฉบับที่จะใชเพื่อพิจารณาตำ�แหนงทางวิชาการ
- Reprint หรือสำ�เนาผลงานที่ไดรับการตีพิมพ
- เอกสารรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบ ริการโลหิต ปที่ 28 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2561
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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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หลักเกณฑ์ในการให้ทุนส่งเสริมการเรียนรู้และประสบการณ์ในต่างประเทศ
ตามโครงการของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
โครงการ ที่ 2
จุดมุ่งหมาย

ทุนสนับสนุน Fellowship in Training เพื่อการอบรม Elective ในต่างประเทศ
เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและส่งเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้และปฏิบัติงานให้แก่แพทย์ที่อยู่ระหว่างการฝึก
อบรมเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�ำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด และ
สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

คุณสมบัติของผู้รับทุน ต้องเป็นผู้อยู่ระหว่างการฝึกอบรมในปีสุดท้ายของหลักสูตร
(resident ปี 3  หรือ fellow ปี 2)
เงื่อนไขของการรับทุน 1) ผู้รับทุนเป็นผู้ติดต่อหาสถาบันที่จะไป elective เอง และต้องมีหนังสือตอบรับจากสถาบันที่จะไป
2) ได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดให้เดินทางไป elective
3) คณะอนุกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์สมาคมโลหิตวิทยาฯ  เป็นผู้สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครขอรับทุน
4)  ผู้รับทุนจะต้องมีใบประเมินผลจากสถาบันที่ไปอบรม และภาพถ่ายระหว่างการอบรมแนบพร้อมรายงานส่งให้
สมาคมฯ ภายใน 1 เดือน หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม  
จ�ำนวนทุน

ปีละไม่เกิน 4 ทุน โดยมีระยะเวลาในการ elective 1 เดือน

จ�ำนวนเงินทุนที่
สนับสนุน

ประเทศในเอเชีย (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) ทุนละไม่เกิน 50,000  บาท
ประเทศญี่ปุ่น ทุนละไม่เกิน 80,000 บาท
ประเทศที่อยู่ในทวีปยุโรป ออสเตรเลีย  ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท
ประเทศที่อยู่ในทวีปอเมริกา ทุนละไม่เกิน  120,000 บาท
• ทั้งนี้สมาคมฯ จะจ่ายเงินทุนให้ตามความเป็นเจริงแต่ไม่เกินจ�ำนวนดังกล่าวข้างต้น  และผู้รับทุนจะต้อง
แสดงหลักฐานใบเสร็จรับเงิน

การจ่ายเงินทุน

งวดที่ 1  จ่ายร้อยละ 70 ของจ�ำนวนเงินทุนที่ขอ เมื่อคณะกรรมการอนุมัติทุนแล้ว
งวดที่ 2  จ่ายส่วนที่เหลือ เมื่อผู้รับทุนเดินทางกลับมา และส่งใบประเมิน รายงาน พร้อมด้วยใบเสร็จรับเงิน
           ค่าใช้จ่าย  

รอบระยะเวลาในการ
ยื่นใบสมัครขอรับทุน

เปิดรับสมัครและพิจารณาทุนปีละ 2 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1:  ส�ำหรับผู้ที่จะเดินทางไป elective ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน ของปี จะต้องยื่นเอกสาร
การสมัคร ภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของปีก่อนหน้าที่จะอบรม elective และจะมีการพิจารณาภายในเดือน
พฤศจิกายน
รอบที่ 2:  ส�ำหรับผู้ที่จะเดินทางไป elective ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ของปี จะต้องยื่นเอกสารการ
สมัครขอรับทุน ภายในวันที่ 30 เมษายน และจะมีการพิจารณาภายในเดือนพฤษภาคม
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ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุน Fellowship in Training เพื่อไป Elective ในต่างประเทศ
ส่วนที่ 1: ผู้ขอรับทุน
ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่งทางวิชาการ
หน่วยงานที่สังกัด
โทรศัพท์ติดต่อ

โทรศัพท์:                         โทรสาร:                        มือถือ:

อี-เมล์
เลขที่บัตรประชาชน

                                       อายุ:             ปี  วัน/เดือน/ปีเกิด:

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับการอบรม Elective ในต่างประเทศ
สถาบันที่จะไปอบรม
เมือง/ประเทศ
เป้าหมายในการอบรม

หัวหน้าหน่วยที่ไปอบรม
ช่วงเวลาที่เข้าอบรม
หัวหน้าต้นสังกัดที่อนุมัติ
ส่วนที่ 3: เอกสารแนบส�ำหรับประกอบการขอทุนครั้งนี้
หนังสือรับรอง/อนุมัติจากต้นสังกัด
หลักฐานการตอบรับจากหัวหน้าหน่วยงานของสถาบันที่จะไปฝึกอบรม
ลงชื่อผู้ขอรับทุน................................................................................... วันที่ ��������������������������������������������������������������
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หลักเกณฑ์ในการให้ทุนส่งเสริมการเรียนรู้และประสบการณ์ในต่างประเทศ
ตามโครงการของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
โครงการ ที่ 3
จุดมุ่งหมาย

ทุนสนับสนุนสมาชิก ประเภทสามัญ เพื่อการอบรม หรือดูงานในต่างประเทศ
เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและส่งเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้และปฏิบัติงานให้แก่โลหิตแพทย์ที่เป็นสมาชิก
ประเภทสามัญ ของสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติของผู้รับทุน ต้องเป็นสมาชิกประเภทสามัญ ของสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยมาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี และมีอายุไม่เกิน 40 ปี
เงื่อนไขของการรับทุน 1) ผู้รับทุนเป็นผู้ติดต่อหาสถาบันที่จะไปอบรมหรือดูงานเองโดยต้องมีหนังสือตอบรับจากสถาบันที่จะไป
2) ได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดให้เดินทางไปอบรมหรือดูงาน
3) คณะอนุกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์สมาคมโลหิตวิทยาฯ  เป็นผู้สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครขอรับทุน
4)  ผู้รับทุนจะต้องมีใบประเมินผลจากสถาบันที่ไปอบรม และภาพถ่ายระหว่างการอบรมแนบพร้อมรายงานส่งให้
สมาคมฯ ภายใน 1 เดือน หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม  
จ�ำนวนทุน

ปีละไม่เกิน 2  ทุน โดยมีระยะเวลาในการอบรมหรือดูงาน 1 เดือน

จ�ำนวนเงินทุนที่
สนับสนุน

ประเทศในเอเชีย (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) ทุนละไม่เกิน 50,000  บาท
ประเทศญี่ปุ่น ทุนละไม่เกิน 80,000 บาท
ประเทศที่อยู่ในทวีปยุโรป ออสเตรเลีย  ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท
ประเทศที่อยู่ในทวีปอเมริกา ทุนละไม่เกิน  120,000 บาท
• ทั้งนี้สมาคมฯ จะจ่ายเงินทุนให้ตามความเป็นเจริงแต่ไม่เกินจ�ำนวนดังกล่าวข้างต้น  และผู้รับทุนจะต้อง
แสดงหลักฐานใบเสร็จรับเงิน

การจ่ายเงินทุน

งวดที่ 1  จ่ายร้อยละ 70 ของจ�ำนวนเงินทุนที่ขอ เมื่อคณะกรรมการอนุมัติทุนแล้ว
งวดที่ 2  จ่ายส่วนที่เหลือ เมื่อผู้รับทุนเดินทางกลับมา และส่งใบประเมิน รายงาน พร้อมด้วยใบเสร็จรับเงิน
           ค่าใช้จ่าย  

รอบระยะเวลาในการ
ยื่นใบสมัครขอรับทุน

เปิดรับสมัครและพิจารณาทุนปีละ 2 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1:  ส�ำหรับผู้ที่จะเดินทางไปอบรมหรือดูงานในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ของปี จะต้องยื่นเอกสาร
การสมัครขอรับทุน ภายในวันที่ 30 เมษายน และจะมีการพิจารณาภายในเดือนพฤษภาคม
รอบที่ 2:  ส�ำหรับผู้ที่จะเดินทางไปอบรมหรือดูงาน ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน ของปี จะต้องยื่นเอกสาร
การสมัคร ภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของปีก่อนหน้าที่จะอบรมหรือดูงาน และจะมีการพิจารณาภายในเดือน
พฤศจิกายน
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ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนสมาชิก ประเภทสามัญ เพื่อไปอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ
ส่วนที่ 1: ผู้ขอรับทุน
ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่งทางวิชาการ
หน่วยงานที่สังกัด
โทรศัพท์ติดต่อ

โทรศัพท์:                         โทรสาร:                        มือถือ:

อี-เมล์
เลขที่บัตรประชาชน

                                       อายุ:             ปี  วัน/เดือน/ปีเกิด:

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับการอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ
สถาบันที่จะไปอบรม
เมือง/ประเทศ
เป้าหมายในการอบรม

หัวหน้าหน่วยที่ไปอบรม
ช่วงเวลาที่เข้าอบรม
หัวหน้าต้นสังกัดที่อนุมัติ
ส่วนที่ 3: เอกสารแนบส�ำหรับประกอบการขอทุนครั้งนี้
หนังสือรับรอง/อนุมัติจากต้นสังกัด
หลักฐานการตอบรับจากหัวหน้าหน่วยงานของสถาบันที่จะไปฝึกอบรม
ลงชื่อผู้ขอรับทุน................................................................................... วันที่ ��������������������������������������������������������������
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ใบสมัครสมาชิกวารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิิต
ชื่อ - สกุล (ตัวบรรจง)......................................................................................

สมัครใหม่

ต่ออายุสมาชิก

ที่อยู่ (สำ�หรับส่งวารสาร)
สถานที่ / เลขที.่ ...................................................................................ตำ�บล / แขวง
������������������������������������������������
อำ�เภอ / เขตจ��������������������������������� จังหวัดร��������������������������������รหัสไปรษณียโ����������������
์
โทรศัพท์
�����������������������������
มีความประสงค์ขอสมัครเป็นสมาชิกวารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต
ประเภท

1 ปี = 300 บาท

ตลอดชีพสมาชิก = 3,000 บาท

หมายเหตุ : กำ�หนดออกวารสาร รายสามเดือน ปีละ 4 ฉบับ (**ราคาสมัครรวมค่าจัดส่ง**)
การชำ�ระเงิน
โอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด สาขารามาธิบดี
ชื่อบัญชี สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
เลขที่ 026-4-13189-7
โปรดแนบสำ�เนาใบสมัครและหลักฐานการชำ�ระเงินส่งมาที่
สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรสาร : 02-716-5978
E-mail : pun1828@hotmail.com

โปรดระบุชื่อ-ที่อยู่ที่ต้องการให้ปรากฎบนใบเสร็จรับเงิน
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ลายเซ็นผู้สมัคร........................................................
วันที.่ .............................................
สำ�นักงานเลขาธิการ : อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ป ชั้น 10 เลขที่ 2 ซอยศูนยวิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 0-2716-5977-8, 0-2716-6661-4 ตอ 1036 มือถือ (086) 406-5986 โทรสาร 0-2716-5978 Homepage http://www.tsh.or.th
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