
 

 
 

ประกาศสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย 
เรื่อง ทุนฝกอบรม/ดูงานที่ University of Toronto ประจําป พ.ศ. 2551 

(PAT and SAF for PIT Scholarship  2008) 
_______________________________________ 

ดวยสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทยไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาจิตแพทยรุน

เยาวของประเทศไทยใหมีความรูความสามารถ มีทักษะและศักยภาพในการทํางาน ที่ทันตอเทคโนโลยี

และวิชาการที่พัฒนาไปอยางรวดเร็ว สมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทยจึงไดรวมกับ South Asian 

Forum (Canadian chapter)และบริษัท AstraZeneca (Thailand) เพื่อสนับสนุนใหจิตแพทยรุนเยาว

ชาวไทยไดมีโอกาสไปฝกอบรม/ดูงาน ณ Centre for Addiction and Mental Health (CAMH), 

University of Toronto ประเทศแคนาดา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ขอ 1 รายละเอียดของทุน 

เปนทุนฝกอบรม/ดูงาน ในสาขา Schizophrenia 2 สัปดาห และ Mood and Anxiety 

Disorders 2 สัปดาห ณ CAMH, University of Toronto ประเทศแคนาดา ผูรับทุนจะไดทุนสนับสนุน 

เปนเงิน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถวน) ทั้งนี้หากผูรับทุนไมสามารถควบคุมใหคาใชจาย

ทั้งหมดอยูในวงเงินดังกลาวได ผูรับทุนตองรับผิดชอบคาใชจายที่เกินกวาจํานวนเงินดังกลาวเอง 
ขอ 2 คุณสมบัติของผูสมคัรรับทุน 

2.1 เปนสมาชกิของสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย 

2.2 เปนจิตแพทย 

2.3 เกิดหลังวันที่ 25 มีนาคม 2511 (มีอายุไมเกิน 40 ป นับถึงวันที่หมดเขตรับสมัคร) 

2.4 ผูสมัครรับทุนตองสมัครเปนสมาชิกของ South Asian Forum (Thailand 

Chapter) ในกรณีที่ยงัไมไดเปนสมาชิกของ South Asian Forum (Thailand Chapter) ผูสมัคร

สามารถ download ใบสมัครนี้ไดจาก website ของสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย ที ่

www.psychiatry.or.th ซึ่งการสมัครเปนสมาชิกดงักลาวไมเสียคาใชจายใดๆ 
ขอ 3 เงื่อนไขการรับทุน 

ผูรับทุนตองบริหารจัดการเงินทุนที่ไดรับเอง โดยทางสมาคมจิตแพทยแหงประเทศ

ไทยยินดีเปนตัวกลางระหวางผูรับทุนกับ CAMH ในการติดตอเพื่อจัดตารางเวลาในการฝกอบรม/ดงูาน



ให ทั้งนี้ผูรับทุนตองแจงใหสมาคม ฯ ไดทราบกอนเดินทาง โดยผูรับทุนจะเดินทางเมื่อใดก็ได ตามแต

ผูรับทุนและทาง CAMH จะเห็นพองตองกัน แตตองเดินทางกลับถึงประเทศไทยกอนวันที่ 31 ธันวาคม 

2551  และเมื่อเดินทางกลับมาแลวตองจัดสงรายงานการฝกอบรม/ดูงานใหสมาคมฯ ภายใน 1 เดือน 
ขอ 4 การสมคัรรับทุน 

ผูสมัครรับทุนกรอกใบสมัครเพื่อขอรับทุนของสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทยเพื่อไป

ฝกอบรม/ดูงานที่มหาวทิยาลัยโตรอนโต ประจําป พ.ศ. 2551 (PAT and SAF for PIT Award 2008) 

โดยสามารถ download ใบสมัครที่ www.psychiatry.or.th แลวสงเอกสารดังตอไปนี ้

4.1 ใบสมัครทีก่รอกเรียบรอยแลว และ  

4.2 คําบรรยายวาทานมีแผนงานจะทาํอะไรใหกับหนวยงานของทานและสมาคม

จิตแพทยฯ หลังกลับจากการฝกอบรม/ดูงานแลว (ความยาวไมเกนิ 1 หนากระดาษ A4)  

ไปยังประธานวิชาการของสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย ตามที่อยูขางลางนี ้

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 การพิจารณาคัดเลือกผูสมัครรับทุน 

สมาคมฯ จะใหความสําคัญกับผูที่มีคุณสมบัติดังนี ้

5.1 มีความสามารถในการใชภาษาองักฤษอยูในระดับคอนขางด ี

5.2 ไมเคยไดรับการฝกอบรม/หรือดูงานในตางประเทศมากอน 

5.3 เคยมีผลงานทางวิชาการตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 

5.4 คําสัญญาตามแผนงานที่จะทํางานใหกับหนวยงานและสมาคมจติแพทยฯ 

ภายหลงักลับจากการฝกอบรม/ดูงานแลว 
 ขอ 6 หมดเขตรับสมัคร 25 มีนาคม 2551 
 

ผลการพิจารณาของสมาคมฯ ใหถือเปนที่ส้ินสุด 

ประกาศมา ณ วันที ่10 มกราคม 2551 

ลงชื่อ                

(ศาสตราจารยนายแพทยพเิชฐ อุดมรัตน) 

นายกสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย 



 

 

 
 

ใบสมัครเพื่อขอรับทุนของสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย 
สําหรบั ทุนฝกอบรม/ดูงานที่ University of Toronto ประจําป พ.ศ. 2551 

(PAT and SAF for PIT Scholarship 2008) 
 

1. ชื่อ – นามสกุล 

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

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

2. ที่อยูที่สามารถติดตอได และ e-mail address 

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

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

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

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

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

4.ไดรับวุฒิบัตรจิตเวชศาสตร เมื่อ พ.ศ........................ จากสถาบัน.................................................. 

5.ความสามารถในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ (เลือกตอบขอใดขอหนึง่) 

…..5.1 เคยศึกษา (ในระดบัใดก็ได) ในประเทศสหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, ออสเตรเลีย, แคนาดา 

หรือนิวซีแลนด ติดตอกันอยางนอย 6 เดือน 

…...5.2 ผลการสอบ Paper – Based TOEFL 520 คะแนนหรือมากกวา หรือ Computer-

Based TOEFL 190 คะแนน หรือมากกวา หรือ IELTS 5.5 คะแนนหรือมากกวา  

(หากมีเอกสารประกอบเพื่อแสดงหลักฐานความสามารถดังกลาว ขอใหแนบมาดวย) 

  …..5.3ไมเขากับขอ 5.1 หรือ 5.2 

6.ทานเคยไปฝกอบรม Postgraduate training / education ในตางประเทศ มากอนหรือไม ? 

…..6.1 ไมเคย (ขามไปขอ 7) 

…..6.2 เคย โปรดระบุจํานวน..................คร้ัง 



หากเคย ใหบอกรายละเอยีด สถานทีท่ี่ไป ฝกอบรม พรอม

ระยะเวลา.....................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................  

7.ทานเคยมีผลงานวิชาการที่ตีพิมพในวารสารมากอนหรือไม ? 

…..7.1 ไมมี (ขามไปขอ 8) 

…..7.2 มี อยางนอย 1 เร่ือง (หากมีใหแนบผลงานทางวชิาการมาดวย) 

8. โปรดระบุบุคคลที่อางองิได พรอมสถานที่และโทรศพัทหรือโทรสารที่สามารถติดตอได 

8.1..................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

8.2..................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

9. ใหเขียนบรรยายแผนการทํางานใหกับหนวยงานของทานและสมาคมจิตแพทยฯภายหลงักลับจาก

การฝกอบรม/ดูงานแลว (ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ A4) แนบมาพรอมกับใบสมัครนี้ 
 

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

                    ผูสมัคร      
วัน/เดือน/ป ทีก่รอกใบสมัคร .........../............./2551 

สงใบสมัครที่กรอกเสร็จสมบูรณแลว พรอมเอกสารประกอบการพิจารณาไปยัง ประธานวิชาการ 

สมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย ที ่

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 
 

หมายเหต:ุ  - หมดเขตรับสมัคร 25 มีนาคม 2551 

- ใบสมัครขอรับทุนนี้สามารถ download ไดจาก website ของสมาคมจิตแพทยฯ ที ่  

  www.psychiatry.or.th 
  


