
ประกาศสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย 
เร่ือง ทุนฝกอบรม/ดูงานที่มหาวิทยาลัยโตรอนโต 

(PAT and SAF for PIT Award) 
_______________________________________ 

 
ดวยสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทยไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาจิตแพทยรุนเยาวของ

ประเทศไทยใหมีความรูความสามารถ มีทักษะและศักยภาพในการทํางาน ที่ทันตอเทคโนโลยีและวิชาการที่
พัฒนาไปอยางรวดเร็ว สมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทยจึงไดรวมกับ South Asian Forum และบริษัท 
AstraZeneca (Thailand) เพื่อสนับสนุนใหจิตแพทยรุนเยาวชาวไทยไดมีโอกาสไปฝกอบรม/ดูงาน ณ Centre 
for Addiction and Mental Health (CAMH) ของมหาวิทยาลัยโตรอนโต ประเทศแคนาดา โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

ขอ 1 รายละเอียดของทุน 
 เปนทุนฝกอบรม/ดูงาน ในสาขา Schizophrenia 2 สัปดาห และ Mood and Anxiety Disorders 

2 สัปดาห ณ CAMH ของมหาวิทยาลัยโตรอนโต ประเทศแคนาดา ผูรับทุนจะไดรับเงินเปนคาวีซา,           
คาประกันสุขภาพ, คาเดินทาง, ที่พัก, คาใชจาย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการฝกอบรม/ดูงานเปน
จํานวนเงิน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถวน) 

ขอ 2 คุณสมบตัิของผูสมัครรับทุน 
 2.1 เปนสมาชิกของสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย 
 2.2 เปนจิตแพทย 
 2.3 เกิดหลังวนัที่ 30 เมษายน 2508 (มีอายไุมเกิน 40 ป นับถึงวันที่หมดเขตรับสมัคร) 
 2.4 ในกรณีที่ยังไมไดเปนสมาชิกของ   South Asian Forum (Thailand Chapter) ผูสมัครรับ

ทุนตองสมัครเปนสมาชิกของ South Asian Forum  (Thailand Chapter) กอน ซ่ึงไมเสียคาใชจายใด ๆ         
ในการสมัคร (ผูสมัครสามารถ download ใบสมัครนี้ไดจาก website ของสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย 
ที่ www.psychiatry.or.th) 

ขอ 3 เงื่อนไขการรับทุน 
 ผูรับทุนตองบริหารจัดการเงินทุนที่ไดรับเอง โดยทางสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทยยินดี

เปนตัวกลางระหวางผูรับทุนกับ CAMH ในการติดตอเพื่อจัดตารางเวลาในการฝกอบรม/ดูงานให ทั้งนี้ผูรับ
ทุนตองแจงใหสมาคม ฯ ไดทราบกอนเดินทาง โดยผูรับทุนจะเดินทางเมื่อใดก็ได ตามแตผูรับทุนและทาง 
CAMH จะเห็นพองตองกัน แตทั้งนี้จะตองเดินทางกอนวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และเมื่อเดินทางกลับมาแลว
ตองจัดสงรายงานการฝกอบรม/ดูงานใหสมาคมฯ ภายใน 1 เดือน  



ขอ 4 การสมัครรับทุน 
    ผูสมัครรับทุนกรอกใบสมัครเพื่อขอรับทุนของสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทยเพื่อไป
ฝกอบรม / ดูงานที่มหาวิทยาลัยโตรอนโต (PAT and SAF for PIT Award) โดยสามารถ download ใบสมัครที่ 
www.psychiatry.or.th แลวสง 1) ใบสมัครที่กรอกเรียบรอยแลว และ 2) คําบรรยายวาทานมีแผนงานจะทําอะไร
ใหกับหนวยงานของทานและสมาคมจิตแพทยฯ ภายหลังกลับจากการฝกอบรม/ดูงานแลว (ความยาวไมเกิน 1 
หนากระดาษ A4)   ไปยังประธานวิชาการของสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย  ตามที่อยูขางลางนี้  

 
  ศ. นพ. มานิต ศรีสุรภานนท 
  ภาควิชาจติเวชศาสตร 
  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  อ. เมือง จ. เชียงใหม 50200 
 

ขอ 5 การพิจารณาคัดเลือกผูสมัครรับทุน 
สมาคมฯ จะใหความสําคัญกับผูที่มีคุณสมบัติดังนี้  

5.1 มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษอยูในระดับคอนขางดี  
5.2 ไมเคยไดรับการฝกอบรม/หรือดูงานในตางประเทศมากอน 
5.3 เคยมีผลงานทางวิชาการตีพิมพในวารสารทางวิชาการ  
5.4 คําสัญญาตามแผนงานที่จะทํางานใหกับหนวยงานและสมาคมจิตแพทยฯ  ภายหลังกลับจากการ

ฝกอบรม/ดูงานแลว 
ผลการพิจารณาของสมาคมฯ ใหถือเปนที่ส้ินสุด 
 
ประกาศมา ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ 2549   

 
 
           ลงชื่อ 
 

                                       (ศาสตราจารยนายแพทยพิเชฐ      อุดมรัตน) 
                                       นายกสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย 
 
 

 
 



ใบสมัครเพื่อขอรับทุนของสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย 
ไปฝกอบรม / ดูงานที่มหาวทิยาลัยโตรอนโต 

(PAT and SAF for PIT Award) 
 

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

      5.1 เคยศึกษา (ในระดับใดก็ได) ในประเทศสหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, ออสเตรเลีย, แคนาดา หรือ  
             นิวซีแลนด 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) 

       5.3ไมเขากับขอ 5.1 หรือ 5.2  
6.ทานเคยไปฝกอบรม Postgraduate training / education ในตางประเทศ มากอนหรือไม ? 

     6.1  ไมเคย (ขามไปขอ 7)        6.2   เคย  โปรดระบุจํานวน..................คร้ัง 
   หากเคย ใหบอกรายละเอยีด สถานที่ที่ไป ฝกอบรม พรอมระยะเวลา.....................................................................   
   ................................................................................................................................................................................ 
7.ทานเคยมีผลงานวิชาการทีต่ีพิมพในวารสารมากอนหรือไม ?  

    7.1 ไมมี (ขามไปขอ 8)          7.2  มี  อยางนอย 1 เร่ือง  (หากมใีหแนบผลงานทางวิชาการมาดวย) 
8. โปรดระบุบุคคลที่อางอิงได พรอมสถานที่และโทรศัพทหรือโทรสารที่สามารถติดตอได 
    8.1................................................................................................................................................................. 
    8.2................................................................................................................................................................. 
9.ทานไดเปนสมาชิกของสมาคมจิตแพทยฯ และสมาชิกของ South Asian Forum (Thailand Chapter) แลว 

       9.1 ใช                                   9.2 ไมใช (ใหกรอกใบสมัคร * แลวแนบมาดวย) 
10.ใหเขียนบรรยายวาทานจะทําอะไรใหกบัหนวยงานของทานและสมาคมจิตแพทยฯภายหลังกลับจากการ
ฝกอบรม/ดูงานแลว (ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ A4)  
 

 
 

 

* ใบสมัครขอรับทุน, ใบสมัครสมาชิกของสมาคมจิตแพทยฯและใบสมัคร South Asian Forum  (Thailand Chapter) 
    สามารถ download ไดจาก website ของสมาคมจิตแพทยฯ ที่ www.psychiatry.or.th 

 

สงกลับคืนมาที่ ประธานวิชาการ (ศ.น.พ.มานิต  ศรีสุรภานนท) สมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย 
ภาควิชาจิตเวชศาสตร  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200  
โทรศัพท    053-945422   Fax : 053-945426    e-mail : msrisu@yahoo.com 


