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ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการทำ�วิจัยของสมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย
สำ�หรับแพทยประจำ�บานตอยอดสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
และอายุรศาสตรโรคเลือด
1. คุณสมบัติของผูรับทุน
1.1 เปนแพทยประจำ�บานตอยอดสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็กปที่ 1 หรืออายุรศาสตรโรคเลือดปที่ 2
1.2 เปนผูมีความประพฤติดี
1.3 ปฏิบัติตามขอผูกพันของทุน
2. ขอผูกพันของทุน
2.1 โครงรางงานวิจัยถูกตองตามหลักเกณฑการวิจัย
2.2 ไดรับความเห็นชอบโครงรางการวิจัยจากคณะอนุกรรมการจัดฝกอบรมและสอบ
2.3 คณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ จะมอบทุนสนับสนุนการทำ�วิจัยงวดที่ 1 หลังโครงรางงานวิจัยไดรับความเห็นชอบแลว
2.4 นำ�เสนอผลงานการวิจัยในงานประชุมสมาคมฯ
2.5 สงผลงานการวิจัยตีพิมพในวารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต  หรือลงในวารสารทางวิชาการ (ระดับชาติหรือ
นานาชาติ) อื่นๆ ภายใน 2 ป หลังจบการฝกอบรม
3. รายละเอียดของทุน:  จำ�นวนทุนละไมเกิน 40,000 บาท โดยแบงจายเปน 3 งวด งวดแรก 15,000 บาท เมื่อโครงงานวิจัยไดรับความ
เห็นชอบ งวดที่สอง 10,000 หรือ 5,000 บาท เมื่อนำ�เสนอผลงานการวิจัยเปน oral presentation  หรือ poster presentation
ในงานประชุมประจำ�ปของสมาคมโลหิตวิทยาฯ ตามลำ�ดับและไดรับอีก 5,000 บาท เมื่อนำ�เสนอผลงานแกคณะอนุกรรมการฝาย
ฝกอบรมและสอบฯ งวดที่สาม 10,000 บาท เมื่อผลงานวิจัยไดการตอบรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการ ทั้งนี้บทความนั้นตองมี
เนื้อหาเปนเรื่องเดียวกับที่เสนอโครงงานวิจัยตอคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ ผูวิจัยตองมีชื่อเปน first author  โดยผูรับ
ทุนตองสงโครงรางงานวิจัยที่แกไขแลว หลักฐานการนำ�เสนอ และ หลักฐานการตีพิมพ มายังสมาคมฯเพื่อขอรับเงินงวดที่ 1, 2
และ 3 ตามลำ�ดับ
4. การระงับทุน : อาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เห็นสมควรใหระงับการใหทุน
5. การขอรับทุน : ขอแบบฟอรมการขอรับทุนที่เลขาธิการสมาคมฯ  หรือที่อาจารยที่ปรึกษา
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6. ผูขอรับทุน
ชื่อ-สกุล ผูขอรับทุน����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
สถานที่ทำ�งาน
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ชื่อโครงการวิจัย����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
รายชื่อผูวิจัย���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
โทรศัพท ����������������������������������������������������������������������������������� โทรสาร................................................................................
                       ขอรับรองวาขอความที่ใหไวเปนความจริงทุกประการ
                  ลงชื่อผูขอรับทุน.........................................................................
                        (                                                        )
วันที่...................................................
7. ความเห็นของหัวหนาหนวยโลหิตวิทยากุมารเวชศาสตร หรืออายุรศาสตร
	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
                            ลงชื่อ..........................................................................
                        (                                                      )
      หัวหนาหนวยโลหิตวิทยา 
   กุมารเวชศาสตร / อายุรศาสตร
     วันที่...................................................
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ระเบียบการให้ทุนวิจัยส�ำหรับสมาชิกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
1. คุณสมบัติของผูรับทุน
1.1 เปนสมาชิก สลท.ประเภทสามัญหรือวิสามัญ
1.2 ไมเคยกระทำ�ผิดทางจริยธรรมทางการวิจัย
2. ขอผูกพันของทุน
2.1 โครงรางงานวิจัยถูกตองตามหลักเกณฑการวิจัย และสามารถทำ�วิจัยไดสำ�เร็จภายในเวลา 3 ป
2.2 ไดรับความเห็นชอบโครงรางการวิจัยจากคณะอนุกรรมการฝายวิจัย
2.3 รายงานความกาวหนาของงานวิจัยใหคณะอนุกรรมการฝายวิจัยทราบ ภายหลังไดรับทุนวิจัยงวดแรกภายใน 1 ป
2.4 สงนิพนธตนฉบับเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษใหแกคณะอนุกรรมการฝายวิจัยภายในเวลา 1-2 ป หลังไดรับทุนวิจัย
งวดที่ 2 แลว
2.5 นำ�เสนอผลงานวิชาการเปน oral presentation ในการประชุมวิชาการสมาคมโลหิตวิทยาฯ
2.6 สงผลงานการวิจัยตีพิมพในวารสารโลหิตวิทยา หากตองการสงวารสารระดับนานาชาติเลมอื่น ขอใหแจงคณะอนุกรรมการ
ฝายวิจัยทราบดวย
*ในผลงานวิจัยที่ตีพิมพตองใสชื่อสมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย ผูใหทุนในกิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)*
2.7 คณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ จะจายทุนวิจัยงวดที่ 2 หลังไดประเมินรายงานความกาวหนา และจะจายทุนวิจัยงวดที่ 3
เมื่อไดสงนิพนธตนฉบับ และนำ�เสนอผลงานวิชาการเปน oral presentation ในการประชุมวิชาการของสมาคมฯ
2.8 สมาชิก สลท.ประเภทสามัญหรือวิสามัญ ขอรับทุนไดครั้งละ 1 ทุน
3. รายละเอียดของทุน :  จำ�นวน 5 ทุนตอป  ไมเกินทุนละ 100,000 บาท โดยแบงจายเปน 3 งวด
งวดแรก
รอยละ 40 ของทุน
งวดที่ 2
รอยละ 40 ของทุน โดยประเมินจากรายงานความกาวหนาของงานวิจัย
งวดที่ 3
รอยละ 20 ของทุน โดยประเมินจากการสงนิพนธตนฉบับ และการนำ�เสนอผลงานวิชาการเปน oral presentation
ในการประชุมวิชาการของสมาคมฯ
4. การระงับทุน : คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เห็นควรใหระงับทุน
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ใบสมัครขอรับทุนวิจัยสำ�หรับสมาชิกสมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย
1. คุณสมบัติของผูรับทุน
1.1 เปนสมาชิก สลท.ประเภทสามัญหรือวิสามัญ
1.2 ไมเคยกระทำ�ผิดทางจริยธรรมทางการวิจัย
2. ขอผูกพันของทุน
2.1 โครงรางงานวิจัยถูกตองตามหลักเกณฑการวิจัย และสามารถทำ�วิจัยไดสำ�เร็จภายในเวลา 3 ป
2.2 ไดรับความเห็นชอบโครงรางการวิจัยจากคณะอนุกรรมการฝายวิจัย
2.3 รายงานความกาวหนาของงานวิจัยใหคณะอนุกรรมการฝายวิจัยทราบ ภายหลังไดรับทุนวิจัยงวดแรกภายใน 1 ป
2.4 สงนิพนธตนฉบับเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษใหแกคณะอนุกรรมการฝายวิจัยภายในเวลา 1-2 ป หลังไดรับทุนวิจัย
งวดที่ 2 แลว
2.5 นำ�เสนอผลงานวิชาการเปน oral presentation ในการประชุมวิชาการสมาคมโลหิตวิทยาฯ
2.6 สงผลงานการวิจัยตีพิมพในวารสารโลหิตวิทยา หากตองการสงวารสารระดับนานาชาติเลมอื่น ขอใหแจงคณะอนุกรรมการ
ฝายวิจัยทราบดวย
*ในผลงานวิจัยที่ตีพิมพตองใสชื่อสมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย ผูใหทุนในกิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)*
2.7 คณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ จะจายทุนวิจัยงวดที่ 2 หลังไดประเมินรายงานความกาวหนา และจะจายทุนวิจัยงวดที่ 3
เมื่อไดสงนิพนธตนฉบับ และนำ�เสนอผลงานวิชาการเปน oral presentation ในการประชุมวิชาการของสมาคมฯ
2.8 สมาชิก สลท.ประเภทสามัญหรือวิสามัญ ขอรับทุนไดครั้งละ 1 ทุน
3. รายละเอียดของทุน :  จำ�นวน 5 ทุนตอป  ไมเกินทุนละ 100,000 บาท โดยแบงจายเปน 3 งวด
งวดแรก
รอยละ 40 ของทุน
งวดที่ 2
รอยละ 40 ของทุน โดยประเมินจากรายงานความกาวหนาของงานวิจัย
งวดที่ 3
รอยละ 20 ของทุน โดยประเมินจากการสงนิพนธตนฉบับ และการนำ�เสนอผลงานวิชาการเปน oral presentation
ในการประชุมวิชาการของสมาคมฯ
4. การระงับทุน : คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เห็นควรใหระงับทุน
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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 เปนสมาชิกสมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย  ประเภทสามัญหรือวิสามัญ
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.ประเภทสามัญหรือวิสามัญ 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
1. คุณสมบัติของผูรับทุน
1.1 เปนสมาชิกสมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย  ประเภทสามัญหรือวิสามัญ
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.ประเภทสามัญหรือวิสามัญ 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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5. ผูขอรับทุน
ชื่อ-สกุล ผูขอรับทุน����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
สถานที่ทำ�งาน
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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. เปนสมาชิกสามัญหรือวิสามัญของ สลท.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
เงินรางวัลนี้มีใหแกผูที่เปนสมาชิกสามัญหรือวิสามัญของ สลท. โดยคิดตามสัดสวนรอยละของความมีสวนรวมในผลงานฉบับนั้น
4. การสมัครรับเงินรางวัล
ผูสมัครสามารถสมัครขอรับเงินรางวัลไดตลอดทั้งป โดยการยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
- แบบฟอรมแจงความจำ�นง
- แบบฟอรมแสดงรอยละของความมีสวนรวมในผลงานของผูนิพนธทุกทาน และมีลายมือชื่อกำ�กับรายละเอียดของ
ความมีสวนรวมในงานวิชาการตองตรงกับเอกสารฉบับที่จะใชเพื่อพิจารณาตำ�แหนงทางวิชาการ
- Reprint หรือสำ�เนาผลงานที่ไดรับการตีพิมพ
- เอกสารรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
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หลักเกณฑ์ในการให้ทุนส่งเสริมการเรียนรู้และประสบการณ์ในต่างประเทศ
ตามโครงการของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
(ปรับปรุง พ.ศ. 2559)
โครงการที่ 1
จุดมุ่งหมาย

ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติที่จัดขึ้นในต่างประเทศ เพื่อเสนอผลงานวิจัย
เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกที่ก�ำลังอยู่ระหว่างการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�ำนาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด  และสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก  และสมาชิกสามัญของสมาคมฯ ที่เป็น
staff แพทย์ในสถาบันทางการแพทย์ต่างๆ ได้มีโอกาสเดินทางไปเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ
ในต่างประเทศ  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 ผู้ขอรับทุนจะตัองมีชื่อเป็นอันดับ
แรกของผู้วิจัยงานที่จะไปเสนอ
2) ผลงานที่จะน�ำเสนอต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมกรรมการบริหารสมาคมโลหิตวิทยาฯ
3) ต้องส่ง manuscript เป็นภาษาอังกฤษพร้อมตีพิมพ์ให้ สลท. ภายใน 2 เดือน หลังเดินทางกลับมาแล้ว
4) น�ำเสนอผลงานวิจัยอีกครั้งในงานประชุมวิชาการประจ�ำปีของ สลท. ในเดือนมีนาคม
5) ในกรณีที่มีการขอรับทุนมากกว่า 1 แห่ง ต้องระบุแหล่งทุนจากองค์กร หรือสถาบันอื่นและจ�ำนวนเงินทุนที่ได้
รับ*
6) ให้จ่ายเงินทุนล่วงหน้าจ�ำนวนร้อยละ 50 ก่อนเดินทาง และร้อยละ 50 ที่เหลือหลังจากส่ง manuscript ให้ สลท.

จ�ำนวนทุน

ปีละไม่เกิน 8 ทุน และจ่ายตามจริงโดยมีเกณฑ์ดังนี้
- ทุนละไม่เกิน 120,000 บาท ส�ำหรับการประชุมในทวีปอเมริกา
- ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท ส�ำหรับการประชุมในทวีปยุโรป
- ทุนละไม่เกิน 80,000 บาท ส�ำหรับประเทศญี่ปุ่นและ ออสเตรเลีย
- ทุนละไม่เกิน 50,000 บาท ส�ำหรับการประชุมในทวีปเอเชีย (ยกเว้นญี่ปุ่น)

เงินทุน

จ�ำนวนเงินที่สนับสนุนในแต่ละทุนประกอบด้วย
1) ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2) ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด
3) ค่าที่พัก
4) ค่าอาหารเหมาจ่ายวันละ 3,000 บาท
5) ค่าเดินทางภายในประเทศที่ไป จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 4,000 บาท
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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 เปิดรับสมัครและพิจารณาทุนปีละ 2 รอบ ดังนี้
ยื่นใบสมัครขอรับทุน รอบที่ 1   ส�ำหรับผู้ที่จะเดินทางไปประชุมในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ของปี  จะต้องยื่นใบสมัครพร้อม
บทคัดย่องานวิจัย และใบตอบรับจากผู้จัดงานประชุม* ภายในวันที่ 30 เมษายน และจะมีการพิจารณาภายในเดือน
พฤษภาคม
รอบที่ 2  ส�ำหรับผู้ที่จะเดินทางไปประชุมในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน ของปี จะต้องยื่นใบสมัครพร้อม บทคัดย่อ
งานวิจัย และใบตอบรับจากผู้จัดงานประชุม* ภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของปีก่อนหน้าการประชุมที่จะไป และจะมี
การพิจารณาภายในเดือนพฤศจิกายน
*  เนื่องจากผู้จัดงานประชุมส่วนใหญ่มักจะตอบรับการเสนอผลงานวิจัย (Oral/Poster Presentation) ก่อนวันงาน
ประชุมไม่นาน  สมาคมฯ จึงอนุโลมให้ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครขอรับทุนมาก่อนโดยยังไม่ต้องมีหนังสือตอบรับ
จากผู้จัดงานได้   แต่ผู้สมัครจะต้องน�ำมายื่นต่อสมาคมฯ ทันทีที่ได้รับหนังสือตอบรับมาในภายหลัง   ทั้งนี้สมาคมฯ
มีสิทธิระงับการให้ทุนแก่ผู้สมัครที่ไม่ได้รับการคัดเลือกจากผู้จัดงานให้เสนอผลงานในงานประชุมวิชาการที่จะเดิน
ทางไปเข้าร่วม 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 ค่าเดินทาง ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� บาท
ที่ขอรับการสนับสนุน ค่าลงทะเบียน (ตามที่จ่ายจริง)������������������������������������������������������������������������������ บาท
ตามระเบียบของ สลท. ค่าที่พกั ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� บาท
รวมเป็นเงิน ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� บาท
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
(ปรับปรุง พ.ศ. 2559)
โครงการที่ 2
จุดมุ่งหมาย

ทุนสนับสนุน Fellowship in Training เพื่อการอบรม Elective ในต่างประเทศ
เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและส่งเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้และปฏิบัติงานให้แก่แพทย์ที่อยู่ระหว่างการฝึก
อบรมเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�ำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด และสาขา
โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

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 1เดือน 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 เปิดรับสมัครและพิจารณาทุนปีละ 2 รอบ ดังนี้
ยื่นใบสมัครขอรับทุน รอบที่ 1  ส�ำหรับผู้ที่จะเดินทางไป Elective ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ของปี จะต้องยื่นเอกสารการ
สมัครขอรับทุน ภายในวันที่ 30 เมษายน และจะมีการพิจารณาภายในเดือนพฤษภาคม
รอบที่ 2  ส�ำหรับผู้ที่จะเดินทางไป Elective ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน ของปี จะต้องยื่นเอกสารการสมัคร
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของปีก่อนหน้าที่จะอบรม Elective และจะมีการพิจารณาภายในเดือนพฤศจิกายน
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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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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
	�����������������������������������������������������������������������������������������
	�����������������������������������������������������������������������������������������
	�����������������������������������������������������������������������������������������
	�����������������������������������������������������������������������������������������
	�����������������������������������������������������������������������������������������
	�����������������������������������������������������������������������������������������

ลายเซ็นผู้สมัคร........................................................
วันที.่ .............................................
สำ�นักงานเลขาธิการ : อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ป ชั้น 10 เลขที่ 2 ซอยศูนยวิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
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