
ประกาศสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย 
เรื่อง ทุนฝกอบรม/ดูงานท่ี University of Melbourne ประจาํป พ.ศ. 2550 

(PAT for PIM Award 2007) 
_______________________________________ 

ดวยสมาคมจติแพทยแหงประเทศไทยไดตระหนกัถึงความสําคัญในการพัฒนาจิตแพทยรุนเยาว
ของประเทศไทยใหมีความรูความสามารถ มีทักษะและศกัยภาพในการทํางาน ที่ทันตอเทคโนโลยแีละ
วิชาการที่พัฒนาไปอยางรวดเรว็ สมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทยจึงไดรวมกับบรษิัท Janssen-Cilag 
(Thailand) ใหการสนับสนนุจิตแพทยรุนเยาวชาวไทยใหมีโอกาสไปฝกอบรม/ดูงาน ณ University of 
Melbourne ประเทศออสเตรเลีย โดยมรีายละเอียดดังนี ้

ขอ 1 รายละเอยีดของทุน 
เปนทุนฝกอบรม/ดูงาน ในสาขาใดก็ไดในดานสุขภาพจติเปนเวลา 4 สัปดาห ณ 

University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย โดยทุนที่ใหจะครอบคลุมคาใชจายตางๆ ท่ีเกีย่วของกับ
การฝกอบรม/ดูงานตามจริง (คาธรรมเนยีมการศึกษา, คาวีซา, คาประกนัสุขภาพ, คาเดินทาง, ที่พัก, 
คาใชจาย และอื่นๆ) 

ขอ 2 คุณสมบตัิของผูสมัครรับทุน 
2.1 เปนสมาชิกของสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย 
2.2 เปนจิตแพทย 
2.3 เกิดหลังวนัที่ 31 มีนาคม 2509 (มีอายไุมเกิน 40 ป นับถึงวันท่ีหมดเขตรับสมัคร) 

ขอ 3 เงื่อนไขการรับทุน 
ผูใหทุนและผูรับทุนจะรวมกันบริหารจดัการทนุท่ีไดรบั โดยทางสมาคมจิตแพทยแหง

ประเทศไทยยนิดีเปนตวักลางระหวางผูรับทุนกับ University of Melbourne ในการตดิตอเพื่อจัด
โปรแกรมการฝกอบรม/ดูงานให ทั้งนี้ผูรับทุนตองแจงใหสมาคม ฯ ไดทราบกอนเดนิทาง โดยตอง
เดินทางกอนวนัที่ 31 ธันวาคม 2550 และตองจัดสงรายงานการฝกอบรม/ดูงานใหสมาคมฯ ภายใน 1 
เดือนหลังจากเดินทางกลับถงึประเทศไทยแลว 

ขอ 4 การสมัครรับทุน 
ผูสมัครรับทุนกรอกใบสมัครเพื่อขอรับทนุของสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทยเพื่อ

ไปฝกอบรม/ดงูานที่ University of Melbourne ประจําป พ.ศ. 2550 (PAT for PIM Award 2007) โดย
สามารถ download ใบสมัครที่ www.psychiatry.or.th แลวสงเอกสารดงัตอไปนี ้

4.1 ใบสมัครทีก่รอกเรียบรอยแลว และ  



4.2 คําบรรยายวาทานมแีผนงานจะทําอะไรใหกับหนวยงานของทานและสมาคม
จิตแพทยฯ หลังกลับจากการฝกอบรม/ดูงานแลว (ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ A4)  

ไปยังประธานวิชาการของสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย ตามที่อยูขางลางนี ้
ศ. นพ. มานิต ศรีสุรภานนท 
ภาควิชาจติเวชศาสตร 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
อ. เมือง จ. เชียงใหม 50200 
โทรศัพท 053-945422; Fax: 053-945426; Email : msrisu@gmail.com 

ขอ 5 การพิจารณาคัดเลือกผูสมัครรับทุน 
สมาคมฯ จะใหความสําคัญกับผูที่มีคุณสมบัติดังนี ้
5.1 มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษอยูในระดับคอนขางด ี
5.2 ไมเคยไดรบัการฝกอบรม/หรือดูงานในตางประเทศมากอน 
5.3 เคยมีผลงานทางวิชาการตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 
5.4 คําสัญญาตามแผนงานที่จะทํางานใหกับหนวยงานและสมาคมจติแพทยฯ ภายหลัง

กลับจากการฝกอบรม/ดูงานแลว 
 ขอ 6 หมดเขตรับสมัคร 31 มีนาคม 2550 
 

ผลการพิจารณาของสมาคมฯ ใหถือเปนที่สิน้สุด 
ประกาศมา ณ วันที ่31 มกราคม 2550 

 

ลงชื่อ                
 (ศาสตราจารยนายแพทยพิเชฐ อุดมรัตน) 
  นายกสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย 

 



ใบสมัครเพือ่ขอรับทุนของสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย 
สําหรับ ทุนฝกอบรม/ดูงานที ่University of Melbourne ประจําป พ.ศ. 2550 

(PAT for PIM Award 2007) 
 
1. ช่ือ – นามสกุล 
(ภาษาไทย)................................................................................................................................................. 
(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................................ 
2. ที่อยูที่สามารถติดตอได และ e-mail address 
………………………………………………………………......……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
3.อายุ................ป และวนั/เดือน/ปเกิด.................................................... 
4.ไดรับวุฒิบัตรจิตเวชศาสตร เมื่อ พ.ศ........................ จากสถาบัน........................................................... 
5.ความสามารถในการพูดและเขียนภาษาองักฤษ (เลือกตอบขอใดขอหนึ่ง) 

…..5.1 เคยศึกษา (ในระดับใดก็ได) ในประเทศสหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, ออสเตรเลีย, แคนาดา 
หรือนิวซีแลนด ติดตอกนัอยางนอย 6 เดือน 

…...5.2 ผลการสอบ Paper – Based TOEFL 520 คะแนนหรือมากกวา หรือ Computer-Based 
TOEFL 190 คะแนน หรือมากกวา หรือ IELTS 5.5 คะแนนหรือมากกวา  

(หากมีเอกสารประกอบเพื่อแสดงหลักฐานความสามารถดังกลาว ขอใหแนบมาดวย) 
  …..5.3ไมเขากบัขอ 5.1 หรือ 5.2 
6.ทานเคยไปฝกอบรม Postgraduate training / education ในตางประเทศ มากอนหรือไม ? 

…..6.1 ไมเคย (ขามไปขอ 7) 
…..6.2 เคย โปรดระบุจํานวน..................ครั้ง 
หากเคย ใหบอกรายละเอยีด สถานที่ที่ไป ฝกอบรม พรอมระยะเวลา

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

................................................................................................................................................................... 
7.ทานเคยมผีลงานวิชาการทีต่ีพิมพในวารสารมากอนหรอืไม ? 

…..7.1 ไมมี (ขามไปขอ 8) 



…..7.2 มี อยางนอย 1 เรื่อง (หากมีใหแนบผลงานทางวิชาการมาดวย) 
8. โปรดระบุบคุคลที่อางอิงได พรอมสถานที่และโทรศพัทหรือโทรสารที่สามารถตดิตอได 

8.1................................................................................................................................................ 
8.2................................................................................................................................................ 

9. ใหเขียนบรรยายแผนการทํางานใหกับหนวยงานของทานและสมาคมจิตแพทยฯภายหลังกลับจากการ 
ฝกอบรม/ดูงานแลว (ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ A4) 
 
สงใบสมัครทีก่รอกเสรจ็สมบูรณแลว พรอมเอกสารประกอบการพิจารณาไปยัง ประธานวิชาการ 
สมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย ที ่
 ศ. นพ. มานิต ศรีสุรภานนท 

ภาควิชาจติเวชศาสตร  
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  
อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 
โทรศัพท: 053-945422; Fax: 053-945426; Email: msrisu@gmail.com 

 
หมายเหตุ:  - หมดเขตรับสมัคร 31 มีนาคม 2550 

- ใบสมัครขอรับทุนนี้สามารถ download ไดจาก website ของสมาคมจิตแพทยฯ ที่ 
www.psychiatry.or.th 

 
 


