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แบบขอรับทุนสนับสนุนของแพทย์ ประจำบ้ ำนและแพทย์ ประจำบ้ ำนต่ อยอด ฝ่ ำยอำยุรศำสตร์
จำกเงินของฝ่ ำยอำยุรศำสตร์ เพื่อไปเสนอผลงำนวิจัยในงำนประชุมระดับนำนำชำติ
1. ข้ อมูลส่ วนตัว
1.1 ชื่อ-นามสกุล
มือถือ
E-mail
สาขาวิชา
1.2 เป็ น นิสติ  ป. โท  เอก (Fellow) ปั จจุบนั กาลังศึกษา ชันปี
้ ที่
หรื อ  สาเร็ จการศึกษาแล้ ว เมื่อวันที่ /
/
 Resident
ปั จจุบนั กาลังศึกษา ชันปี
้ ที่
หรื อ  สาเร็ จการศึกษาแล้ ว เมื่อวันที่ /
/
1.3 เคยเดินทางไปเสนอผลงานวิจยั ณ ต่างประเทศ ด้ วย ทุนสนับสนุนฯ จากเงินกองทุน “อาจารย์และศิษย์เก่าแพทย์ประจาบ้ าน
อายุรศาสตร์ จุฬาฯ”
 ไม่เคย  เคย ถ้ าเคย เมื่อ
** แพทย์ประจาบ้ าน ไม่สามารถขอทุนซ ้าในเรื่ องเดียวกันต่อช่วงการฝึ กอบรม
2. รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรขอทุน
2.1 เสนอขอทุนสนับสนุนเพื่อเสนอผลงาน
ชื่อการประชุม
องค์กรที่จดั ประชุม
สถานที่จดั ประชุม เมือง
ประเทศ
วันที่จดั ประชุมระหว่างวันที่
ลาไปประชุมตังแต่
้ วนั ที่
รวม
วัน
ได้ แนบหลักฐานต่างๆ ดังนี ้ (ต้ องมีครบทุกข้ อ)
 หนังสือตอบรับในการนาเสนอผลงานวิจยั
 Manuscript ฉบับเต็ม
 บทคัดย่อ
 โปรแกรมการประชุม
 ใบปะหน้ า Proposal หรื อ Thesis (เฉพาะ Fellow)
 เอกสารแสดงอัตราค่าลงทะเบียน
 อัตราแลกเปลีย่ น
** ภาควิชาฯ ให้ การสนับสนุนเฉพาะการประชุมนานาชาติที่ระบุไว้ ใน “เกณฑ์ในการให้ ทนุ สนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงานวิจยั ใน
ที่ประชุมนานาชาติของภาควิชาอายุรศาสตร์ สาหรับแพทย์ประจาบ้ าน และแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด” เท่านัน้
2.2 ผลงานที่จะนาไปเสนอในการประชุม
2.2.1 ชื่อผลงาน
2.2.2 ผู้ร่วมทางาน วิจยั
คน (โปรดระบุรายละเอียด ของ 2 ท่านแรก)
1. ชื่อ-นามสกุล
ภาระหน้ าที่
2. ชื่อ-นามสกุล
ภาระหน้ าที่
2.2.3 ลักษณะการนาเสนอผลงานครัง้ นี ้  Oral  Poster  อื่นๆ ระบุ
** สาหรับแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด (นิสติ ป.โท-เอก) ต้ องเป็ นงานวิจยั ทีเ่ ป็ น วิทยานิพนธ์ / ส่วนหนึง่ ของวิทยานิพนธ์ทกี่ าลังทา
อยู่ หรื อ Prospective ที่ลงทะเบียนล่วงหน้ าหลังจากเปิ ดภาคการศึกษาต้ นไปแล้ ว 6 เดือน
2.3 ค่าใช้ จา่ ยในการไปเสนอผลงาน อัตราแลกเปลีย่ น
รายการ
1. ค่าลงทะเบียน เท่าที่จ่ายจริง
2. ค่าเดินทาง ไป-กลับ (ชันประหยั
้
ด) เท่าที่จ่ายจริง
3. ค่าที่พกั
รวมค่าใช้ จา่ ย (ตัวอักษร)

คานวณอัตรา
x
x
x

จานวนเงิน (บาท)
บาท
บาท
บาท
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3. กำรเสนอขอรับทุนอุดหนุนตำมรำยกำรข้ ำงต้ น ผู้เสนอขอทุนได้ เสนอขอจำกแหล่ งทุนอื่นหรือไม่
 ไม่ได้ ขอ  ขอทุนจาก
เป็ นจานวนเงิน
บาท
 ทราบผลการพิจารณาแล้ วคือ
 ยังไม่ทราบผลการพิจารณา จะทราบผลประมาณ
ข้ าพเจ้ าขอรับรองข้ อมูลข้ างต้ นเป็ นความจริ ง หากข้ าพเจ้ าทราบผลการพิจารณาอนุมตั ิให้ ได้ รับทุนจากแหล่งทุนอื่นในภายหลัง
หรื อแสดงข้ อมูลผิดพลาด โดยข้ าพเจ้ าได้ รับเงินสนุบสนุนจากภาควิชาอายุรศาสตร์ ไปแล้ ว ข้ าพเจ้ าจะแจ้ งให้ ภาควิชาฯ ทราบทันที โดยไม่
ชักช้ า และยินดีนาทุนค่าใช้ จ่ายส่วนเกินส่งคืนให้ แก่ภาควิชาอายุรศาสตร์ ตอ่ ไป
ข้ าพเจ้ าขอยืนยันว่าทุนที่ได้ รับจากแหล่งทุนอื่นตามที่ระบุข้างต้ นนันไม่
้ เพียงพอต่อการไปนาเสนอผลงาน
(ลงนาม)
(

ผู้เสนอขอรับทุน
)
/

/

4. ควำมเห็นของอำจำรย์ ท่ ปี รึกษำ หรือ อำจำรย์ ท่ ปี รึกษำร่ วม

(ลงนาม)
(

อาจารย์ที่ปรึกษา / อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
)

** เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาลงนามแล้ ว ให้ สง่ เรื่องมาที่ธุรการภาควิชาอายุรศาสตร์

5. ควำมเห็นของรองหัวหน้ ำภำควิชำอำยุรศำสตร์ ฝ่ ำยวิจัย

(ลงนาม)
(

รศ.นพ.ประเดิมชัย คงคา
/
/

รองหัวหน้ าฝ่ ายอายุรศาสตร์ ฝ่ ายวิจยั
)

6. มติคณะกรรมกำรบริหำรภำควิชำอำยุรศำสตร์ ในการประชุมครัง้ ที่
/
วันที่
 เห็นชอบ ให้ รับทุนเป็ นจานวนเงินตามทีจ่ ่ายจริ ง และเงินสมนาคุณเพิ่มเติมหากตีพิมพ์ผลงานวิจยั ได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุตาม
หลักเกณฑ์ของภาควิชาอายุรศาสตร์
 ไม่เกิน 30,000 บาท สาหรับการประชุมในทวีปอเมริ กาเหนือ-ใต้ ทวีปยุโรป ทวีปออสเตรเลีย
 ไม่เกิน 20,000 บาท สาหรับการประชุมในทวีปเอเชีย
 สนับสนุนเพิ่มเติมเป็ นจานวนเงิน
บาท กรณีได้ รับทุนจากแหล่งอื่นแต่จานวนเงินไม่ถงึ เกณฑ์ของภาควิชาฯ
โดยสนับสนุนเพิ่มเติมไม่เกินเกณฑ์ที่กาหนด
 ไม่เห็นชอบ
 อื่นๆ
(ลงนาม)
(

หัวหน้ าฝ่ ายอายุรศาสตร์
)
/

/
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