ทุนมูลนิธิทาเคดา
มูลนิ ธิทาเคดา ได้มอบทุนให้กบั แพทยสมาคมฯเพื่อพิจารณาให้ทุนแก่สมาชิ กของสมาคมฯ ปี ละ จานวน 5
ทุ น ส าหรั บ แพทย์ที่ ยงั ไม่ เคยรั บ ทุ นนี้ มาก่ อน เพื่ อไปศึ ก ษาอบรมในสถาบันการแพทย์ ณ ประเทศญี่ ปุ่ น ทุ น นี้
แบ่ ง เป็ นทุ น ระยะเวลา 3 เดื อน จ านวน 3 ทุ น และ ทุ น ระยะเวลา 6 เดื อน จานวน 2 ทุ น ทุ น นี้ ประกอบด้วยค่ า
เครื่ องบิ น ไป-กลับ และค่ าใช้จ่ายระหว่างการฝึ กอบรม เดื อนละ 250,000 เยน ผูข้ อรั บ ทุ นจะต้องติ ดต่ อสถานที่
ฝึ กอบรมไว้ให้ก่อนที่จะสมัครขอรับทุน
ผู้ทไี่ ด้ รับการพิจารณาคัดเลือกให้ รับทุนต้ องมีคุณสมบัติดังนี้
1. ต้องเป็ นสมาชิกของแพทยสมาคมฯ ไม่ต่ากว่า 1 ปี และชาระค่าสมาชิกครบ
2. มีอายุไม่เกิน 55 ปี
3. ไม่มีโอกาสไปต่างประเทศ
4. ไม่จาเป็ นต้องอยูต่ ่างจังหวัด แต่ถา้ ปฏิบตั ิงานอยูต่ ่างจังหวัดจะได้รับการพิจารณาก่อน
5. การฝึ กอบรมนั้นต้องให้ประโยชน์กบั ประชาชนส่ วนรวม เป็ นงานที่มีประโยชน์กระจายทัว่ ประเทศ
6. ผูส้ มัคร ต้องติดต่อสถาบันที่จะไปฝึ กอบรมและดูงานตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ด้วยตนเองและได้รับ
จดหมายรับรองจากสถาบันในประเทศญี่ปุ่นระบุระยะเวลาการที่ฝึกอบรมและดูงานในสถาบันนั้นเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรก่อนสมัครขอรับทุน
7. ผูร้ ับทุนต้องนาผลความก้าวหน้าที่ได้รับมาจากการฝึ กอบรมมารายงานในการประชุมวิชาการประจาปี
ของแพทยสมาคมฯ ในปี ถัดไป
เอกสารประกอบการสมัครขอทุนสาหรับผู้รับทุนประเภทระยะเวลา 3 เดือน
1. ใบสมัครตามแบบฟอร์มของแพทยสมาคมฯ และมูลนิธิทาเคดา
2. บทบรรยายเกี่ยวหัวข้อการศึกษาและดูงาน เป็ นภาษาอังกฤษ (ในหนึ่งหน้ากระดาษขนาด A4 จานวน
ไม่เกิ น 400 คา) ประกอบด้วยหัวข้อการศึกษาและดูงาน (จานวนไม่เกิน 25 คา) วัตถุ ประสงค์ และร่ าง
เค้าโครงของการศึกษาและดูงาน
3. จดหมายรับ รองการรับ เข้าฝึ กอบรม และดู งาน พร้ อมตอบรั บเป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษรจากสถาบัน ใน
ประเทศญี่ปุ่น (เป็ นภาษาอังกฤษ)
4. จดหมายรับรองการทางานจากต้นสังกัด (Employment Certificate) (เป็ นภาษาอังกฤษ)
5. สาเนาหนังสื อเดินทางฉบับที่จะใช้สาหรับการเดินทางเพื่อการศึกษานี้
6. ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป (Curriculum Vitae) (เป็ นภาษาอังกฤษ)
7. สาเนาใบปริ ญญา
8. หนังสื ออนุมตั ิให้ลาราชการเพื่อศึกษาดูงาน
9. สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ
10. สาเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารประกอบการสมัครขอทุนสาหรับผู้รับทุนประเภทระยะเวลา 6 เดือน
1. ใบสมัครตามแบบฟอร์มของแพทยสมาคมฯและมูลนิธิทาเคดา
2. บทบรรยายเกี่ยวหัวข้อการศึกษาและดูงานเป็ นภาษาอังกฤษ (ในหนึ่ งหน้ากระดาษขนาด A4 จานวนไม่
เกิน 400 คา) ประกอบด้วยหัวข้อการศึกษาและดูงาน (จานวนไม่เกิน 25 คา) วัตถุประสงค์ และร่ างเค้า
โครงของการศึกษาและดูงาน
3. จดหมายรับ รองการรับ เข้าฝึ กอบรม และดู งาน พร้ อมตอบรั บเป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษรจากสถาบัน ใน
ประเทศญี่ปุ่น (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
4. สาเนาแปลเป็ นภาษาอังกฤษตัวจริงของปริ ญญาบัตรและวุฒิบตั ร
5. จดหมายรับรองการทางาน (Employment Certificate) จากต้นสังกัด (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
6. รู ปถ่ายหน้าตรงเต็มใบหน้าไม่สวมหมวก พื้นรู ปสี ขาว ขนาด 40 ม.ม. X 30 ม.ม. 2 รู ป (อายุของรู ปถ่าย
ไม่เกินหกเดือน)
7. สาเนาหนังสื อเดินทางฉบับที่จะใช้สาหรับการเดินทางเพื่อการศึกษานี้
8. จดหมายแนะน าตัว (Recommendation Letter) จากหน่ ว ยงานที่ สั ง กั ด หรื อต้ น สั ง กั ด (ระบุ เป็ น
ภาษาอังกฤษ)
9. รายการผลงานการวิจยั ที่ตีพิมพ์ (ถ้ามี) (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
10. ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป (Curriculum Vitae) (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
11. หนังสื ออนุมตั ิให้ลาราชการเพื่อศึกษาดูงาน
12. สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ
13. สาเนาทะเบียนบ้าน

สมาชิ กแพทยสมาคมฯ ที่สนใจติดต่ อขอใบสมัคร และส่ งใบสมัครพร้ อมรู ปถ่ ายหน้ า
ตรงเต็มใบหน้ าไม่ สวมหมวก พื้นรู ปสี ขาว ขนาด 40 ม.ม. X 30 ม.ม. จานวน 2 รู ป (อายุของรู ปถ่ ายไม่
เกินหกเดือน) และเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุนได้ ทแี่ พทยสมาคมฯ เลขที่ 2 ซอยศู นย์ วจิ ัย ถนน
เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2314-4333, 0-2318-8170 โทรสาร 0-2314-6305
(คุณศุภธิดา เพ็งแจ้ ง)

**(เอกสารสมัครทัง้ หมด จานวน 12 ชุด)**

