
 
 

ประกาศสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย 
เรื่อง รับสมัครจิตแพทยรุนเยาวที่ประสงคจะเปน Mentee ใน Mentor-Mentee Program 

_______________________________________ 
ดวยสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทยไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาจิตแพทยรุน

เยาวของประเทศไทยใหมีความรูความสามารถ มีทักษะ และศักยภาพในการทําวิจัย สมาคมจิตแพทย

แหงประเทศไทยจึงจัดโครงการสรางเสริมศักยภาพการวิจัยแกจิตแพทยรุนเยาว ในลักษณะของ 

Mentor-Mentee Program โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ขอ 1 รายละเอียดของโปรแกรม 

สมาคมฯ รับสมัครผูเขารวมโปรแกรมไมเกิน 10 ทาน โดยใหการสนับสนุนดงันี ้

- ใหทนุสนับสนุนการวิจยัไมเกิน 20,000 บาท/ทาน 

- ติดตอให Mentor (ผูดูแลการวิจยั) รับเปนผูดูแลการวิจัยในกรณีทีผู่สมัครระบุ 

Mentor ที่ตนเองตองการ หรือ จัดหา Mentor ที่เหมาะสมใหในกรณทีี่ผูสมัครไมระบุ Mentor ที่ตนเอง

ตองการ 

   - ใหการสนับสนุนผูสมัคร 2 ทานที่นาํเสนอผลงานที่มีคณุภาพสูงสุดในที่ประชุม

วิชาการประจาํป พ.ศ. 2552 เขารวม การประชุมนานาชาติในป ค.ศ. 2009 
ขอ 2 คุณสมบัติของผูสมคัร 

2.1 เปนสมาชกิของสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย 

2.2 เปนจิตแพทย 

2.3 เกิดป พ.ศ. 2512 หรือหลังกวานัน้ (อายุไมเกิน 40 ปในป พ.ศ. 2552)  
ขอ 3 เงื่อนไขของโปรแกรม 

- หลังจากผูสมัครไดเขารวมโปรแกรมแลว ผูสมัครจะมีสถานะเปน Mentee (ผูวิจัยที่มี

ผูเชี่ยวชาญชวยดูแลการวิจัย) ซึ่งจะตองเปนผูวิจัยหลัก (principle investigator) โดยมีผูมีความรู

ความสามารถทางการวิจัยใหการดูแลในลักษณะของ Mentor  

   - Mentee จัดทํา research proposal ซึ่งมีรายละเอียดดานงบประมาณที่เหมาะสม 

(โดยปรึกษาดานเทคนิคกับ Mentor) ในกรณีที่งบประมาณวิจัยมากกวา 20,000 บาท สมาคมฯ             

จะสนับสนุนงบประมาณไมเกิน 20,000 บาท  

   - Mentee นําสง research proposal ที่ไดรับความเห็นชอบจาก Mentor และสมาคมฯ 

แกคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยของสถาบัน 



   - สมาคมฯ จะจัดสงรอยละ 50 ของงบประมาณวิจัยที่สนับสนุนใหแก Mentee 

หลังจาก Mentee นําสงสําเนาหนังสือรับรองทางจริยธรรมวิจัยของสถาบันแลว 

   - Mentee ดําเนินการวิจัยใหแลวเสร็จและนําเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ

ประจําปพ.ศ.2552 ที่จัดโดยราชวิทยาลัยจิตแพทยแหงประเทศไทย และสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย 

   - Mentee จัดสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณใหแกสมาคม ฯ กอนวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

เพื่อใหสมาคมจัดสงงบประมาณวิจัยที่เหลืออีกรอยละ 50 ใหแก Mentee 

   - Mentee ที่ไดรับคัดเลือกใหไปนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ            

ในป ค.ศ. 2009  ตองจัดสงรายงานการเขารวมประชุมดังกลาว  ภายใน 1 เดือนหลังกลับจากการ

ประชุมแลว 

   - ในการนําเสนอผลงานวิจัย Mentee ตองระบุในการนําเสนอวา “งานวิจัยนี้ไดรับทุน

สนับสนุนจากสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย” หรือ “This study was supported by a grant from 

the Psychiatric Association of Thailand” 
ขอ 4 การสมคัรเขาโปรแกรม 

ผูสมัครเขาโปรแกรมกรอกใบสมัครเพื่อเขา Mentor-Mentee Program โดยสามารถ 

download ใบสมัครที่ www.psychiatry.or.th แลวสงใบสมัครที่กรอกเรียบรอยแลวไปยังประธาน

วิชาการของสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย อยางชาไมเกินวันที่ 25 มีนาคม 2551 ตามที่อยู

ขางลางนี้ 

รศ.พญ.สาวิตรี  อัษณางคกรชัย 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

อ. หาดใหญ  จ.สงขลา   90110 

โทรศัพท 074-451351-2; Fax: 074-429922; Email : savitree.a@psu.ac.th 
ขอ 5 การพิจารณาคัดเลือกผูสมัครเขาโปรแกรม 

สมาคมฯ จะใหความสําคัญกับผูสมัครที่มคีุณสมบัติดังนี ้

5.1 ทาํงานในสถานพยาบาลของรัฐ 

5.2 ทาํงานในสถาบนัที่ไมมโีปรแกรมการฝกอบรมความรูความชาํนาญในการ

ประกอบวิชาชพีเวชกรรมดานจิตเวช (psychiatric residency training program) 
 

ผลการพิจารณาของสมาคมฯ ใหถือเปนที่ส้ินสุด 

ประกาศมา ณ วันที ่10 มกราคม 2551 

 ลงชื่อ                      

(ศาสตราจารยนายแพทยพเิชฐ อุดมรัตน) 

                                                                           นายกสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย



ใบสมัครสําหรับ Mentor-Mentee Program ของสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย 
 

1. ชื่อ – นามสกุล 

(ภาษาไทย).................................................................................................................................. 

(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................ 

2. ที่อยูที่สามารถติดตอได และ e-mail address 

………………………………………………………………......……………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. อาย.ุ...............ป และวัน/เดือน/ปเกิด......................................................................................... 

4. ไดรับวุฒิบตัรจิตเวชศาสตร เมื่อ พ.ศ........................ จากสถาบนั................................................. 

5. ทีท่ํางานเปน (เลือกตอบขอใดขอหนึ่ง) 

5.1 สถานพยาบาลของรฐั ชื่อ ……………………………………จังหวัด ……………….. 

5.2 สถานพยาบาลของเอกชน ชื่อ ……………………………….จังหวัด……………….. 

5.3 อ่ืน (ระบุ) ……………………………………………………..จังหวัด………………... 

6. ทีท่ํางานของทานเปนสถาบันฝกอบรมฝกอบรมความรูความชาํนาญในการประกอบวิชาชพีเวชกรรม 

    ดานจิตเวช (psychiatric residency training program) หรือไม (เลือกตอบขอใดขอหนึ่ง) 

6.1 ไมเปน 

6.2 เปน 

ลงชื่อ................................................................ 
       (................................................................) 

                    ผูสมคัร      
วัน/เดือน/ป ทีก่รอกใบสมัคร .........../............./2551 

 

สงใบสมัครที่กรอกเสร็จสมบูรณแลวไปยัง ประธานวิชาการ สมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย ที ่

            รศ.พญ.สาวิตรี  อัษณางคกรชยั 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

อ. หาดใหญ  จ.สงขลา   90110 

โทรศัพท 074-451351-2; Fax: 074-429922; Email : savitree.a@psu.ac.th 

 

*   ใบสมัครขอรับทุนนี้สามารถ download ไดจาก website ของสมาคมจิตแพทยฯ ที ่www.psychiatry.or.th 
 


