
ประกาศสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย 
เรื่อง ทุนฝกอบรม/ดูงานที่ University of Melbourne 

(PAT for PIM Award) 
_______________________________________ 

ดวยสมาคมจติแพทยแหงประเทศไทยไดตระหนกัถึงความสําคัญในการพัฒนาจิตแพทยรุนเยาวของ
ประเทศไทยใหมีความรูความสามารถ มีทักษะ และศกัยภาพในการทํางาน ที่ทันตอเทคโนโลยแีละวิชาการ
ท่ีพัฒนาไปอยางรวดเร็ว สมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทยจึงไดรวมกบับริษัท Janssen-Cilag (ประเทศไทย) 
ใหการสนับสนุนจิตแพทยรุนเยาวชาวไทยใหมีโอกาสไปฝกอบรม/ดูงาน ณ University of Melbourne 
ประเทศออสเตรเลีย โดยมรีายละเอียด ดังนี้ 

ขอ 1 รายละเอยีดของทุน 
เปนทุนฝกอบรม/ดูงาน ในสาขาใดก็ไดในดานสุขภาพจติเปนเวลา 4 สัปดาห  ณ  

University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย ตามโครงการ POST (Postgraduate Overseas Specialist 
Training) ของ University of Melbourne  โดยทุนท่ีใหจะครอบคลุมคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ฝกอบรม/ดูงานตามจริง (คาธรรมเนียมการศึกษา, คาวีซา, คาประกันสุขภาพ, คาเดินทาง, ที่พัก, และ
คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีทางโครงการ POST เรยีกเก็บ แตไมรวมคาใชจายสวนตัว) 

ขอ 2 คุณสมบตัิของผูสมัครรับทุน 
2.1  เปนสมาชิกของสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย 
2.2  เปนจิตแพทย 
2.3  เกิดหลังวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2509 (มีอายุไมเกนิ 40 ป นับถึงวันทีห่มดเขตรับสมัคร) 

ขอ 3 เงื่อนไขการรับทุน 
เม่ือสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทยคัดเลือกผูรบัทุนไดแลว จะแจงใหกับทางบริษัท 

Janssen Cilag  (ประเทศไทย) ไดทราบและสมาคม ฯ ยินดีเปนตวักลางระหวางผูรบัทุนกับ University of 
Melbourne ในการตดิตอเพื่อจัดโปรแกรมการฝกอบรม/ดูงานให ท้ังนี้ผูรับทุนตองแจงใหสมาคม ฯ ไดทราบ
กอนเดนิทาง โดยตองเดนิทางกอนวนัที ่ 31 ธันวาคม 2549 และเมื่อเดินทางกลับมาแลวตองจดัสงรายงาน
การฝกอบรม/ดูงานใหสมาคมฯ ภายใน 1 เดือน 

ขอ 4 การสมัครรับทุน 
ผูสมัครรับทุนกรอกใบสมัครเพื่อขอรับทนุของสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทยเพื่อไป

ฝกอบรม / ดงูานที่ University of Melbourne (PAT for PIM Award) โดยสามารถ download ใบสมัครที่ 
www.psychiatry.or.th แลวสง 1) ใบสมัครท่ีกรอกเรียบรอยแลว และ 2) คําบรรยายวาทานมแีผนงานจะทํา
อะไรใหกับหนวยงานของทานและสมาคมจิตแพทยฯ ภายหลังกลับจากการฝกอบรม/ดูงานแลว (ความยาว
ไมเกิน 1 หนากระดาษ A4) ไปยังประธานวิชาการของสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย ตามที่อยูขางลางนี ้

 



ศาสตราจารยนายแพทยมานิต ศรีสรุภานนท 
ภาควิชาจติเวชศาสตร 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม    50200 

ขอ 5 การพิจารณาคัดเลือกผูสมัครรับทุน 
สมาคมฯ จะใหความสําคัญกับผูที่มีคุณสมบัติดังนี ้
5.1  มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษอยูในระดับคอนขางด ี
5.2  ไมเคยไดรับการฝกอบรม/หรือดูงานในตางประเทศมากอน 
5.3  เคยมีผลงานทางวิชาการตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 
5.4  มีแผนการทํางานที่ชัดเจนใหกับหนวยงานและสมาคมจิตแพทยฯ ภายหลังกลับจาก

การฝกอบรม/ดูงานแลว 
 

ผลการพิจารณาของสมาคมฯ ใหถือเปนที่สิน้สุด 
ประกาศมา ณ วันที ่31 มีนาคม 2549 

 
 
 

ลงชื่อ 
 

                                                                                 (ศาสตราจารยนายแพทยพิเชฐ อุดมรัตน) 
                                                                                  นายกสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย 



 
 
 
 

ใบสมัครเพื่อขอรับทุนของสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย 
ไปฝกอบรม / ดูงานที่ University of Melbourne  

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

5.1 เคยศึกษา (ในระดบัใดก็ได) ในประเทศสหรัฐอเมรกิา, อังกฤษ, ออสเตรเลีย, แคนาดา หรือ 
นิวซีแลนด ตดิตอกันอยางนอย 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 โปรดระบจุํานวน..................ครั้งหากเคย ใหบอกรายละเอียด สถานที่ท่ีไป ฝกอบรม พรอม

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



7. ทานเคยมีผลงานวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารมากอนหรือไม ? 
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 สมาคม
จิตแพทยแหงประเทศไทย ที่ 
 

 ศาสตราจารยนายแพทยมานิต ศรีสรุภานนท 
ภาควิชาจติเวชศาสตร  
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  
อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม    50200 
โทรศัพท 053-945422    Fax : 053-945426    e-mail : msrisu@yahoo.com 

 

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


