
 

 
 
 

ประกาศสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย 
เรื่อง ทุนนําเสนอผลงานวจิัยในการประชุม 

The 2nd World Congress of Asian  Psychiatry  (WCAP) 
(PAT for WCAP Award, Taipei Meeting) 

_______________________________________ 
 

ดวยสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทยไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาจิตแพทย              
ของประเทศไทยใหมีความรูความสามารถ มีทักษะ และศักยภาพในการทํางาน ที่ทันตอเทคโนโลยีและ
วิชาการที่พัฒนาไปอยางรวดเร็ว สมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทยจึงไดรวมกับ บริษัทเอไซ มารเก็ตต้ิง
(ประเทศไทย) จํากัด ในการสนับสนุนจิตแพทยชาวไทยใหมีโอกาสไปนําเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุม World Congress of Asian Psychiatry (WCAP) ครั้งที่ 2 ณ เมืองไทเป ประเทศไตหวัน ระหวาง
วันท่ี  7-10 พฤศจิกายน 2552 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ขอ 1 รายละเอียดของทุน 
เปนทุนนําเสนอผลงานวิจัยในดานใด ๆ ก็ได ที่เกี่ยวกับ  Psychiatry หรือ Mental 

Health  ในท่ีประชุม  World Congress of Asian Psychiatry (WCAP) ครั้งที่ 2 ณ เมืองไทเป  ประเทศ
ไตหวัน ระหวางวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2552  ทุนที่ใหจะครอบคลุมคาเดินทาง, คาที่พัก, คาลงทะเบียน 
และคาวีซา (แตไมรวมคาใชจายสวนตัว) และหากผูรับทุนนําเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยตรงในเร่ือง 
dementia และไดรับการพิจารณาคัดเลือกจาก WCAPใหนําเสนอในท่ีประชุมแลว ผูรับทุนจะไดรับความ
สนับสนุนสําหรับคาเตรียมการเพื่อนําเสนอผลงานวิจัยดังกลาวเพิ่มอีก 10,000 บาทดวย   
 ขอ 2 จํานวนทุน  

มีท้ังหมด 2 ทุน โดยทุนแรก มอบใหกับจิตแพทยรุนเยาวที่มีอายุไมเกิน 40 ป นับถึง
วันท่ีหมดเขตรับสมัคร (เกิดหลังวันท่ี 10 พฤษภาคม 2512)  สวนทุนที่สอง มอบใหกับจิตแพทยทั่วไป             
โดยไมจํากัดอายุ  

ขอ 3 คุณสมบัติของผูสมัครรับทุน 
3.1 เปนสมาชิกของสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย 
3.2 เปนจิตแพทย 
 
 
 

 



 

ขอ 4 เง่ือนไขการรับทุน 
เม่ือสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทยคัดเลือกผูรับทุนไดแลว ผูรับทุนจะตองสง

บทคัดยอท่ีเสนอขอทุนมายังสมาคมจิตแพทยฯ นั้น  ไปใหคณะผูจัดประชุม World Congress of Asian 
Psychiatry (WCAP) ครั้งที่ 2 กอนส้ินสุดวันรับบทคัดยอของท่ีประชุม และหากที่ประชุมยอมรับ 
(accept) ใหนําเสนอผลงานวิจัยดังกลาว ผูรับทุนจะตองจัดเตรียมการนําเสนอผลงานวิจัยดวย                        
(ดูรายละเ อียดของการประชุมนี้  และวัน ส้ินสุดรับบทคัดยอของผู จัดประชุมไดที่  website: 
www.2ndwcap.org.tw) 

ขอ 5 การสมัครรับทุน 
ผูสมัครรับทุนกรอกใบสมัครเพื่อขอรับทุนของสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทยเพ่ือ

นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุม World Congress of Asian Psychiatry  (PAT for WCAP Award, 
Taipei Meeting) โดยสามารถ download ใบสมัครไดที่ www.psychiatry.or.th แลวสง 1) ใบสมัครที่
กรอกเรียบรอยแลว และ 2) บทคัดยอผลงานวิจัยที่ประสงคจะนําเสนอในที่ประชุมดังกลาว ไปยัง
ประธานวิชาการของสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย ตามท่ีอยูขางลางนี้ กอนวันท่ี 10 พฤษภาคม 2552  
                         รองศาสตราจารยแพทยหญงิสาวิตรี  อัษณางคกรชัย 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา  90110  

ขอ 6 การพิจารณาคัดเลือกผูสมัครรับทุน 
สมาคมฯ จะใหความสําคัญกับประเด็นของคุณภาพงานวิจัยเปนหลัก แตหากมีผูผานการ

พิจารณาหลายคน สมาคมฯจะพิจารณาคัดเลือกผูไมเคยไดรับทุนใด ๆ ของสมาคมจิตแพทยฯ มากอน  
 

ผลการพิจารณาของสมาคมฯ ใหถือเปนที่ส้ินสุด 
 
 
ประกาศมา ณ วันที่ 30 มกราคม 2552  

 
 

                                              ลงช่ือ                                                       
                                                                                 (ศาสตราจารยนายแพทยพิเชฐ อุดมรัตน) 
                                                                                  นายกสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย 



 

 
 

ใบสมัครเพือ่ขอรับทุนของสมาคมจติแพทยแหงประเทศไทย 
ไปนําเสนอผลงานวจิัยในการประชุม 

The 2nd World Congress of Asian  Psychiatry  (WCAP) 
(PAT for WCAP Award, Taipei Meeting) 

 

1. ประเภททุนท่ีสมัคร (เลือกเพียงขอเดียวเทานั้น)  
      จิตแพทยรุนเยาว    จิตแพทยไมจํากัดอายุ 
2. ช่ือ – นามสกุล 
(ภาษาไทย)................................................................................................................................................. 
(ภาษอังกฤษ).............................................................................................................................................. 
3. ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได และ e-mail address 
………………………………………………………………......………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….........…………
……………………………………………………………………………………………… 
4.อายุ................ป และวัน/เดือน/ปเกิด.................................................... 
5.ไดรับวุฒิบัตรจิตเวชศาสตร เม่ือ พ.ศ........................ จากสถาบัน............................................................ 
6. โปรดระบุบุคคลท่ีอางอิงได พรอมสถานท่ีและโทรศัพทหรือโทรสารท่ีสามารถติดตอได 

6.1................................................................................................................................................ 
6.2................................................................................................................................................ 

7. ทานเคยไดรับทุนจากสมาคมจิตแพทย ฯ มากอนหรือไม  
      เคย   ไมเคย  
     หากเคยไดรับทุน  กรุณาระบุชื่อทุน และป พ.ศ. ท่ีไดรับทุน 
      ทุน...........................................................................................    พ.ศ.................................................... 
8. ใหแนบบทคัดยอผลงานวิจัยท่ีประสงคจะนําเสนอในท่ีประชุม  
 

สงใบสมัครท่ีกรอกเสร็จสมบูรณแลว พรอมบทคัดยอผลงานวิจัยไปยัง ประธานวิชาการ                             
สมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทยกอนวันท่ี 10 พฤษภาคม 2552 ตามท่ีอยูขางลางนี้  

              รองศาสตราจารยแพทยหญิงสาวิตรี  อัษณางคกรชัย 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา  90110  
โทรศัพท 074-451351    Fax : 074-429922    E-mail : savitree.a@psu.ac.th 

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


