แบบฟอร์ มราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ งประเทศไทย (ปรั บปรุง พ.ศ.2555)

แบบฟอร์ มการขอทุนราชวิทยาลัยฯเพือ่ การศึกษา ฝึ กอบรมและดูงานต่ างประเทศ
เรียน

เลขาธิการ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่ งประเทศไทย
ข้าพเจ้า ชื่อ ................................................................. สกุล .....................................................................
เลขประจาตัวประชาชน ................................. บ้านเลขที่/สถานที่ทางาน .......................................... หมู่ ..............
ถนน .................................................. แขวง/ตาบล .................................... เขต/อาเภอ ...................................
จังหวัด ................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ...........................เป็ นสมาชิกสามัญเลขที่..............................
เบอร์โทรศัพท์ ............................................... อีเมล.....................................................
(สมาชิ กสามัญมีสิทธิ ขอรั บเงินทุนการวิจัย การไปประชุมศึกษา ฝึ กอบรมหรื อดูงานต่ างประเทศได้ ตามระเบียบของราชวิทยาลัยฯ)

 มีความประสงค์ จะขอรับการสนับสนุนจากราชวิทยาลัยฯเพือ่ การศึกษาฝึ กอบรมและดูงานต่ างประเทศ
โดยข้าพเจ้าจะไปการศึกษาในต่างประเทศในฐานะ
□ ผูร้ ับการฝึ กอบรม เรื่ อง...................................................................................................................................
□ ผูด้ ูงาน เรื่ อง....................................................................................................................................................
สถานที่ฝึกอบรมและดูงาน โรงพยาบาล .....................................................................................................................
เมือง............................................................................. ประเทศ ..................................................................................
ระยะเวลา......................ปี (ระหว่างเดือน ......................... พ.ศ. ............. ถึง เดือน ......................... พ.ศ. ................. )
และในการไปการศึกษาในต่างประเทศครั้งนี้ ข้าพเจ้า
□ ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิหรื อองค์กรอื่นใด
□ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ
(ระบุหน่วยงาน............................................................ งบสนับสนุน................................................... บาท)
ในการนี้ขา้ พเจ้าได้รับทราบระเบียบข้อบังคับของราชวิทยาลัยฯ(ตามเอกสารแนบ)
ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สนับสนุนการประชุมวิชาการ และยินดีปฏิบตั ิตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารราชวิทยาลัยฯทุกประการ
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบและดาเนินการตามความเหมาะสมต่อไป
ลงชื่อ ...............................................................................
(...................................................................)
วันที่ ......... เดือน ......................... พ.ศ. ...........

เลขาธิการราชวิทยาลัยฯหรือผู้แทนได้ รับเอกสารแสดงความจานง เมือ่ วันที่ ....... เดือน......................... พ.ศ. ...........
ลงชื่อ ............................................................................ (ผูร้ ับเอกสาร)
(...................................................................)
 กรุ ณาส่งแบบฟอร์มแสดงความจานงมายังสานักงานเลขาธิการราชวิทยาลัยฯ หรื อทางโทรสาร 02-716-7221

แบบฟอร์ มราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ งประเทศไทย (ปรั บปรุง พ.ศ.2555)
ระเบียบราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่ งประเทศไทย ฉบับที่ ๑/๒๕๕๒ ว่ าด้ วย การเงิน การจ่ ายเงินสนับสนุนการ
เสนอผลงานวิจัย การไปประชุมต่ างประเทศ และการให้ ทุนการศึกษาฝึ กอบรมดูงานต่ างประเทศ
หมวด ๔ การให้ ทุนการศึกษา ฝึ กอบรม และดูงานต่ างประเทศ
ข้อ ๒๓. ราชวิทยาลัยจะจัดสรรทุนเพื่อการศึกษา ฝึ กอบรมและดูงานต่างประเทศให้แก่สมาชิกด้วยเงินของ
ราชวิทยาลัย ปี ละไม่เกิน ๒ ทุน ในอัตราทุนละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่ งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
ข้อ ๒๔. ราชวิทยาลัยจะจัดสรรเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเอกชน ที่ให้เพื่อการศึกษา ฝึ กอบรม
และดูงานต่างประเทศ ให้แก่สมาชิกตามจานวนทุนที่ได้รับการสนับสนุนทุกปี ในอัตราทุนละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่ งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ในกรณี ที่เงินสนับสนุนจากองค์กรเอกชนมีไม่พอตามจานวน ราชวิทยาลัยจะจัดสรร
ทุนของราชวิทยาลัยเติมให้จนครบ อัตราทุนละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
ข้อ ๒๕.คณะกรรมการจะพิจารณาจานวนทุนที่จะจัดสรรให้แก่สมาชิกภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
และจะประกาศให้สมาชิกรับทราบถึงระเบียบการสมัครภายใน ๓๐ วัน หลังการพิจารณาจัดสรรแล้วเสร็ จ
ข้อ ๒๖. คุณสมบัติของผูส้ มัครรับทุน
(๑) เป็ นสมาชิกที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นส่ วนราชการ กระทรวง กรมต่างๆ สานักงานกรุ งเทพมหานคร สภากาชาดไทย
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ และองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด สมาชิกที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นต่างจังหวัด จะมีสิทธิ์
ได้รับการพิจารณาก่อน
(๒) ต้องไม่เคยได้รับทุนไปศึกษา ฝึ กอบรมและหรื อดูงานต่างประเทศก่อนในระยะเวลา ๒ ปี
(๓) มีความรู ้ภาษาอังกฤษดีพอที่จะติดต่อสื่ อสารกับชาวต่างประเทศ
(๔) จะต้องไปศึกษาฝึ กอบรมหรื อดูงานในสถาบันที่เป็ นที่ยอมรับของคณะกรรมการในสาขาวิสญ
ั ญีวิทยา,เวช
บาบัดวิกฤต,การควบคุมความปวดหรื อสาขาวิชาอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควรเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๒ เดือน
ข้อ ๒๗. ผูไ้ ด้รับทุนจะต้องตั้งใจศึกษาฝึ กอบรม และดูงานอย่างจริ งจังเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับ
ตนเอง และนาความรู ้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาฝึ กอบรม หรื อดูงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผปู ้ ่ วย
หน่วยงานต้นสังกัด เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๖ เดือน หลังจากกลับจากการศึกษาอบรมหรื อดูงาน
ข้อ ๒๘. ผูไ้ ด้รับทุนขององค์กรเอกชนที่มอบผ่านทางราชวิยาลัยจะไม่มีพนั ธะผูกพันใดๆ กับองค์กร
เอกชนที่ให้การสนับสนุน แต่จะต้องเขียนรายงานผลการศึกษาฝึ กอบรมหรื อดูงานให้ราชวิทยาลัยทราบภายใน ๑
เดือน และเขียนรายงานผลการปฏิบตั ิงานในหน่วยงานต้นสังกัดภายใน ๖ เดือนอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากกลับจาก
การศึกษาฝึ กอบรมหรื อดูงานแล้ว
ข้อ ๒๙. ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับทุนไม่สามารถศึกษาฝึ กอบรมหรื อดูงานจนครบกาหนด ๒ เดือน จะต้องนาทุนที่
เหลือตามสัดส่ วนที่ได้ใช้ไปมาคืนให้แก่ราชวิทยาลัยมาคืนให้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วนั ที่กลับมาแล้ว
ข้อ ๓๐. ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับทุนไม่สามารถปฏิบตั ิงานราชการในหน่วยงานต้นสังกัดเติมต่อจนครบ ๖ เดือน
ได้ จะต้องนาเงินมาคืนให้แก่ราชวิทยาลัยเป็ นจานวนกึ่งหนึ่งของทุนที่ได้รับไปทั้งหมด
ข้อ ๓๑ ในกรณี ที่ผรู ้ ับทุนลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัดหรื อโอนย้ายไปหน่วยงานอื่นระหว่างได้รับทุน
จะต้องนาเงินทุนที่ได้รับทั้งหมดคืนแก่ราชวิทยาลัยภายใน ๖๐ วันนับจากวันที่ลาออกหรื อโอนย้าย
ข้อ ๓๑. คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติของผูส้ มัครขอรับทุนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และดาเนินการ
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์หรื อสอบข้อเขียนตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
ข้อ ๓๒. การตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นการสิ้ นสุ ด

