แบบรายงานไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ
----------------------คาชีแ้ จง : ให้ผรู้ ับทุนกรอกข้อความส่วนที่ 1 และ 2 ให้ครบถ้วน และส่งให้ส่วนงานต้นสังกัดพิจารณา
หลังจากไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ และส่งให้มหาวิทยาลัยเพื่อดาเนินการต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้รับทุน
1.1
ชื่อ-นามสกุล ทินกร วงศ์ปการันย์ ตาแหน่ง ศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์.....35422...... e-mail: …tinakon.w@cmu.ac.th…...
1.2 ได้รับทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปี ...2559....เพื่อไป
o นาเสนอผลงานวิชาการแบบ Oral Presentation
× นาเสนอผลงานวิชาการแบบ Poster Presentation
o นาเสนอผลงานวิชาการแบบงานสร้างสรรค์ทางวิชาการทางศิลปะ
เรือ่ ง
1) Confirmatory Factor Analysis of the Revised Thai Multidimensional Scale of Perceived Social Support
(MSPSS) in Elderly with Depression
2) Association between chief complaints and subsequent psychiatric diagnoses in Thai elderly
ประเทศ...สหรัฐอเมริกา.... มีกาหนด...4...วัน ตั้งแต่...6 กันยายน 2559..ถึง...9 กันยายน 2559...
ส่วนที่ 2 รายละเอียดการเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ
1. ประโยชน์ที่ได้รับ
1. เผยแพร่ผลงานวิจัย
2. สร้างเครือข่ายนักวิชาการระดับนานาชาติ
3. เรียนรูค้ วามก้าวหน้าทางวิชาการ
4. รับมอบหมายจาก ชมรมจิตเวชศาสตร์ผสู้ ูงอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ไทย (Thai Society for
Geriatric Psychiatry and Neuropsychiatry-TSGN) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพในประเทศที่เป็นองค์กรสมทบของ
IPA ให้เป็นตัวแทนประธานชมรมฯ เข้าร่วมประชุม Presidents Forum
5. เป็น 1 ใน 150 คนแรกจากสมาชิก IPA ทั่วโลกในการเป็น IPA Life-time member ซึ่งทาให้สิทธิพิเศ
หลายประการในการเป็นสมาชิก รวมถึงการประหยัดค่าลงทะเบียนในการเข้าประชุม IPA ทุกครัง้ ต่อจากนีด้ ้วย
ส่วนลดเกือบ 40% โดยไม่ต้องจ่ายค่ารัก าสมาชิกภาพรายปีอีกต่อไป
2. ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มี

3. ภาพประกอบ

บริเวณทางขึ้น Convention Ballroom ของ
โรงแรม Hilton San Fran Cisco หน้างาน 2016
IPA International Congress

(ซ้ายไปขวา) ข้าพเจ้า Prof. Raimundo Mateos
(IPA President 2015-2017) และ ศ.พญ.ณ
หทัย วงศ์ปการันย์ (กรรมการฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ TSGN)

(ซ้ายไปขวา) Prof. Te-Jen Lai (President of
Taiwanese Society for Geriatric Psychiatry),
Prof. Helen Chiu (IPA Past President และ
President of Hong Kong Psychogeriatric
Association) และข้าพเจ้า

Poster presentation เรื่อง Confirmatory Factor
Analysis of the Revised Thai Multidimensional
Scale of Perceived Social Support (MSPSS) in
Elderly with Depression ที่ขา้ พเจ้าเป็นผู้นาเสนอ

Poster presentation เรื่อง Association
between chief complaints and subsequent
psychiatric diagnoses in Thai elderly ที่ขา้ พเจ้า
เป็นผู้นาเสนอ

ถ่ายกับโปสเตอร์เรื่อง Role of neuroticism in
the development of depressive symptoms
among elderly patients with and without
depression ซึ่งข้าพเจ้าเป็นผู้ร่วมวิจัย
(ศ.พญ.ณหทัย วงศ์ปการันย์ คณะ
แพทยศาสตร์ มช. เป็นผู้นาเสนอ)

ถ่ายกับโปสเตอร์เรื่อง Optimal Cut-Off for
Defining Remission in Elderly with Depression
using GRID-HAM-D7 ซึ่งข้าพเจ้าเป็นผูร้ ่วมวิจัย
(ศ.พญ.ณหทัย วงศ์ปการันย์ คณะแพทยศาสตร์
มช. เป็นผูน้ าเสนอ)

(ลงชื่อ) ..............................................ผู้รายงาน
(ศ.นพ.ทินกร วงศ์ปการันย์)
วันที่........เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ส่วนที่ 3 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
(1) ความเห็นของหัวหน้าภาควิชา/สายวิชา/สานักวิชา
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ .............................................................
ตาแหน่ง..................................................................
(2) ความเห็นของหัวหน้าส่วนงาน
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ .............................................................
ตาแหน่ง..................................................................
วันที่............เดือน............................พ.ศ. ..............

