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คําถามที่ถามบอยเกี่ยวกับหลักการอบรมทางวิชาการสําหรับแพทยประจําบานตอยอด ( Academic Fellowship)
Academic Fellowship เหมาะสําหรับใคร

คําถาม:

Academic Fellowship ของแผนกเวชศาสตรครอบครัวและชุมชน (DFCM Department of Family and

Community Medicine) คืออะไร

คําตอบ:

Academic Fellowship

เปนการศึกษาตอเนื่องเต็มเวลาแบบเขมที่มุงหมายจะเพิ่มพูนการปฏิบัติงานดานเวชศาสตรครอบครัวและงานอนามัยพื้นฐานโ
ดยพัฒนา ความเปนผูนํา,การสอนและทักษะดานการคนควา ใหกับผูปฏิบัติงาน
คําถาม: ขาพเจาเปนแพทยแตไมใชแพทยเวชศาสตรครอบครัวจะเขารับการอบรมไดหรือไม
คําตอบ:

Academic Fellowship

เปนสวนหนึ่งของงานพัฒนาบุคคลากรในโรงเรียนแพทยสําหรับแพทยเวชศาสตรครอบครัว
อยางไรก็ตามแพทยผูเชี่ยวชาญดานอื่นๆจํานวนมากก็สําเร็จหลักสูตรนี้ ทั้งนี้ fellow
(แพทยประจําบานตอยอด)ที่จะเขาอบรมตองไดรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะและประกอบวิชาชีพอยูในประเทศของตน
คําถาม: ขาพเจาเปนผูใหบริการดานสาธารณะสุขแตไมไดเปนแพทย เขน
เภสัชกร/นักกายภาพบําบัด/นักกิจกรรมบําบัด/พยาบาล จะเขารับการอบรมในโครงการนี้ไดหรือไม
คําตอบ: ได

Academic Fellowship

เปนสวนหนึ่งของงานพัฒนาบุคคลากรในโรงเรียนแพทยสําหรับแพทยเวชศาสตรครอบครัว
อยางไรก็ตามผูใหบริการดานสาธารณะสุขที่ไมใชแพทยเมื่อไดรับการอบรมจากโครงการก็พบวาเปนประโยชนตอวิชาชีพของต
น ทั้งนี้ผูเขาอบรมทุกคนตองไดรับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพนั้นๆในประเทศของตน
คําถาม: ขาพเจามีความสนใจเฉพาะการพัฒนาทักษะของขาพเจานในฐานะนักการศึกษาดานคลีนิค
คิดวาการอบรมในโครงการนี้จะเปนประโยชนกับขาพเจาหรือไม
คําตอบ: เปนประโยชน เพราะเปนไปไดที่ผูเขาอบรมในโครงการ Academic Fellowship
สามารถเนนเฉพาะวิชาที่เกี่ยวของกับการศึกษาทางการแพทย
และยังเปนไปไดที่จะเขาอบรมโครงการอื่นที่ใชเวลานอยกวาอีกหนึ่งโครงการทางแผนกเปดอบรมเพื่อเนนดานการศึกษาทางกา
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รแพทย เชน Clinical Teacher Certificate และ Interprofessional Applied Practical Teaching and Learning in
the Health Professions (INTAPT)

คําถาม: การอบรมนี้จะเปนการเตรียมขาพเจาใหเปนนักวิจัยใชหรือไม
คําตอบ: ไมใช มีวิชาที่เปดในโครงการ Academic Fellowship
ซึ่งเกี่ยวของกับการเขียนงานวิจัยและหลักฐานทางการแพทย
อยางไรก็ตามวิชาดังกลาวไมอาจถือวาเปนการเตรียมผูรับการอบรมใหเปนนักวิจัย
คําถาม:

Academic Fellowship ตางจาก บัณฑิตวิทยาลัยของ DFCM (เขน วุฒิ MPH Master of Public Health,

MScCH Master of Science in Community Health) อยางไร

คําตอบ: มีหลายสิ่งที่คลายกันระหวาง Academic Fellowship และ หลักสูตรปริญญา MScCH (FCM Family and
Community Medicine, HPTE Health Practitioner Teacher Education)

ในขณะที่หลักสูตรปริญญา MPH (FCM)

เนนงานคลีนิคมากกวารวมทั้งใหความรูและทักษะมากวาสําหรับผูใหบริการสาธารณสุขพื้นฐานเพื่อนําเอาหลักการสาธารณสุข
มาใชกับงานดานคลีนิค
การศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรียังตองแสดงความเขาใจที่ลึกและมีรายละเอียดมากกวาอีกทั้งการใหคะแนนวิชาตางๆก็ใ
ชระบบตัวหนังสือตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนการรับผูสมัครเรียนในระดับบัณฑิตวิทยาลัยแยกตางหากซึ่งสามารถดูรายละเอียดไดจาก เวปไซต
คุณสมบัติที่เขาขายสามารถเขารับการอบรม
คําถาม: ขาพเจาเปนแพทยอาศัยอยูในประเทศแคนนาดาแตไมมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะของแคนนาดา (IMG
International Medical Graduate) จะสามารถเขาอบรมโครงการ Academic Fellowship ไดหรือไม

คําตอบ: ไมได
ทานจะตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขและประกอบวิชาชีพนั้นอยูในประเทศที่ทานอาศัยอยู
ผูที่ไมมีสถานะภาพเปนผูพักพิงในประเทศแคนนาดาจะเขาขายรับการอบรมไดตอเมื่อมีหนังสือจากหัวหนาหนวยงานของทาน
ยืนยันวาหลังการอบรมสิ้นสุดทานจะเดินทางกลับไปปฏิบัติงานในประเทศของทาน
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คําถาม:
ขาพเจาเปนแพทยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะในประเทศของขาพเจาแตปจจุบันทํางานเปนผูใหการปฐมพ
ยาบาลฉุกเฉินอยูในแคนนาดา ขาพเจาสามารถเขารวมโครงการไดหรือไม
คําตอบ: ได

Academic Fellowship

เปนสวนหนึ่งของงานพัฒนาบุคคลากรในโรงเรียนแพทยสําหรับแพทยเวชศาสตรครอบครัว
อยางไรก็ตามผูใหบริการดานสาธารณะสุขแตไมไดเปนแพทยเมื่อไดรับการอบรมก็พบวาเปนประโยชนตอวิชาชีพของตน
ทั้งนี้ผูเขาโครงการตองไดรับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพนั้นๆในประเทศของตน
คําถาม: ขาพเจาจะอาศัยอยูในประเทศแคนนาดาเพียง 3 – 6 เดือน จะเขารับการอบรมไดหรือไม
มีทางเลือกอื่นสําหรับขาพเจาอีกไหม
คําตอบ: การอบรมในโครงการ Academic Fellowship ตองใชเวลาอยางนอย 12 เดือนจึงจะสําเร็จได
นักศึกษาทานใดที่มีเวลานอยกวานี้สามารถสมัคร เรียนแบบรายวิชา โดยเลือกหนึ่งหรือสองวิชาจากรายชื่อวิชาที่ปรากฏในเมนู
Academic Fellowship หรือจากหลักสูตร ประกาศนียบัตรผูสอนงานดานคลีนิค

โดยประมาณแลววิชาตางๆจะเริ่มเรียนวันที่ 1 มกราคม, 1 พฤษภาคม, 1 กรกฎาคม และ 1 กันยายน โดยปกติใชเวลา 4 เดือน
ยกเวนเดือนกรกฎาคมที่ใชเวลา 2 เดือน
การสมัคร
คําถาม: ขาพเจาจะสมัครไดอยางไร
คําตอบ: สมัครไดที่ เวปไซต ของแผนก
คําถาม:

ขาพเจาตองสงเอกสารอะไรบางเพื่อใชประกอบในการสมัคร

คําตอบ: ใบสมัครที่สมบูรณประกอบดวยเอกสารตอไปนี้





แบบฟอรมใบสมัคร
ระเบียนแสดงหลักสูตรที่สําเร็จการศึกษา
คําแถลงที่อธิบายวาทานคาดหวังอะไรจากโปรแกรมนี้จะชวยใหทานบรรลุวัตถุประสงค
หนังสือรับรองจากบุคคลสามทานโดยชื่อของแตละบุคคลตองปรากฏบนหัวกระดาษที่ใช
และหนึ่งในสามทานนั้นตองมีตําแหนงเปนหัวหนาแผนกที่ทานกําลังทํางานอยูในปจจุบัน
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หนังสือรับรองของหัวหนาแผนก/หนวยงานที่ทานจะกลับไปทํางานดวยหลักจากสําเร็จการอบรม
หลักฐานที่แสดงวาทานมีความรูดานภาษาอังกฤษดีเพียงพอทั้งนี้ใชผลจากการทดสอบภาษาอังกฤษ
(ดูรายละเอียดในคําถามถัดไป)
ใบสมัครของที่มีเอกสารไมครบถวนจะไมไดรับการพิจารณา
ทางโครงการจะสงอีเมลถึงผูสมัครเพื่อแจงใหทราบวายังขาดเอกสารใดบาง
คําถาม: เกณฑกําหนดเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเปนอยางไร
คําตอบ:
เพื่อใหแนใจวาความสามารถขั้นพื้นฐานที่จะทําความเขาใจในสื่อการเรียนของหลักสูตร,การมีสวนรวมและทํางานที่
ไดรับมอบหมายใหลุลวงได
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษทั้งการเขียนและพูดจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูสมัครที่มาจากประเทศที่ไมไดใชภาษาอังกฤ
ษเปนหลักซึ่งรวมไปถึงแมจะสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ใชภาษาอังกฤษในการเรียน
โครงการนี้ยอมรับผลการสอบ ESL ดวยเงื่อนไขผลสอบตองอยูในชวงสองปที่ผานมา
หากคะแนนของผูสมัครอยูในระดับคาบเสนผูที่ไดรับเลือกตองเรียนวิชาภาษาอังกฤษรหัส 0151
ของมหาวิทยาลัยโตรอนโตดําเนินการโดย โครงการศึกษาตอเนื่องกอนที่จะเขารับการอบรมในโครงการ หากผลสอบ ESL
ไดคะแนนต่ํากวาขั้นต่ํามากเกินไปผูสมัครจะไมไดรับการพิจารณาใหเขารับการอบรม
คําถาม: การสมัครตองใชเวลานานเทาไรจึงจะทราบผล
คําตอบ: กรณีปกติเราจะแจงใหทานทราบวาไดรับใบสมัครของทานแลวภายในสองวันหลังจากไดรับใบสมัครของทาน
ในขั้นตอนนี้ทานอาจจะไดรับแจงวาเอกสารของทานไมเรียบรอยและจะไมมีการพิจารณาใดๆจนกวาทานจะสงเอกสารเพิ่มเติม
ซึ่งทานจะไดรับแจงดวยวาเอกสารใดที่ขาดหายไป
หลังจากนั้นทานจะตองรอหนึ่งถึงสองสัปดาหซึ่งระหวางนี้ผูอํานวยการของโครงการจะเปนผูพิจารณาใบสมัครของทาน
จากนั้นทานจะไดรับหนังสือตอบรับการอบรมพรอมเงื่อนไขสําหรับทานหรือหนังสือตอบปฏิเสธ
หากการพิจารณาตองใชเวลามากกวาสองสัปดาหทานก็จะไดรับอีเมลชี้แจงวาการพิจารณาตองใชเวลามากขึ้น
ทางโครงการใหความสําคัญกับการพิจารณาใบสมัครเปนลําดับตนๆดังนั้นกรณีที่ตองใชเวลามากกวานี้ถือวาเปนเรื่องผิดปกติ
คําถาม: ขาพเจาตองทําอะไรบางหากไดรับหนังสือตอบรับแบบมีเงื่อนไข
และขั้นตอนตอไปจะเปนอยางไรเมื่อขาพเจาสามารถปฏิบัติไดครบตามเงื่อนไข
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คําตอบ: หากทานไดรับหนังสือตอบรับแบบมีเงื่อนไขทานจะตองปฏิบัติใหครบตามเงื่อนไขกอนที่จะเขาอบรมได
ทานควรดําเนินการเพื่อใหเขาเงื่อนไขตางๆโดยแจงทางโครงการทราบเมื่อบรรลุเงื่อนไขแตละขอ
เมื่อทานสามารถบรรลุเงื่อนไขทุกขอและแจงใหโครงการทราบครบถวนแลวทานจะไดรับหนังสือยืนยัน
ซึ่งจะมีรายละเอียดของการเดินทางไปเมืองโตรอนโตและการเขาอบรม
เปนเรื่องจําเปนอยางยิ่งที่ทานจะตองบรรลุเงื่อนไขที่กําหนดใหและไดรับหนังสือยืนยันเพราะในหนังสือจะระบุรายละเอียดของวั
นเริ่มอบรม,กําหนดการของการอบรมรวมทั้งการลงทะเบียนและขอแนะนําในการปฏิบัติเบื้องตนเมื่อเดินทางถึงเมืองโตรอนโต
คําถาม: ขาพเจาสามารถเลื่อนการอบรมออกไปไดหรือไม
คําตอบ: เมื่อทานไดรับการตอบรับทานสามารถเลื่อนออกไปได 12 เดือน หลังจากนั้นทานจะตองเริ่มขั้นตอนการสมัครใหม
คําถาม: ขาพเจาเปนผูสมัครจากตางประเทศ
ขาพเจาควรยื่นใบสมัครผานหนวยงานในประเทศของขาพเจาหรือสมัครโดยตรงไปที่สํานักงานของแผนก
คําตอบ: ทานควรสมัครโดยตรงกับสํานักงาน Academic Fellowship ที่ เวปไซต
ทานจะไมไดขอไดเปรียบใดๆจากการยื่นใบสมัครผานหนวยงานในประเทศของทาน
คําถาม: ขาพเจาเปนผูสมัครจากตางประเทศจะสามารถขออบรมในโครงการ Academic Fellowship โดยใชเวลาภายใน
12 เดือนไดหรือไม
คําตอบ: เปนไปได ปกติโครงการนี้หากปฏิบัติแบบเต็มเวลาจะใชเวลา 24 เดือน
แตถาทักษะการใชภาษาอังกฤษของทานอยูในเกณฑดีและไมตองติดภาระกิจอื่นๆก็สามารถสําเร็จหลักสูตรไดภายใน 12 – 15
เดือน ผูสมัครที่ประสงคจะใชเวลาสั้นลงดังกลาวควรศึกษารายละเอียดของตารางหลักสูตรจากเวปไซตของ DFCM ใหดี
ทั้งนี้เพื่อใหแนใจวาจะสามารถแบกรับปริมาณงานมากเชนนั้นได
ทั้งนี้ปกติการขอรับทุนการศึกษาที่ใชเวลาสั้นยอมงายกวาการขอรับทุนซึ่งตองใชเวลายาวนานกวา
คําถาม: ขาพเจาจะขอรับหนังสือตอบรับกอนเพื่อจะนําไปใชประกอบในการขอรับทุนการศึกษาไดหรือไม
คําตอบ: เปนไปได ทั้งนี้ใบสมัครที่สมบูรณจะไดรับการพิจารณาคอนขางทันทีที่ทางโครงการไดรับ
ถัดจากนั้นขั้นตอนการทําหนังสือตอบรับพรอมกับเงื่อนไขจะดําเนินการทันที
หนังสือตอบรับพรอมเงื่อนไขจะระบุเงื่อนไขที่ผูสมัครตองดําเนินการกอนที่ผูสมัครจะเริ่มเขารับการอบรม
โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร
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คําถาม: ขอแตกตางของโครงการ 1 ปและโครงการ 2 ป เปนอยางไร
คําตอบ: ขอแตกตางคือคุณสมบัติของผูสมัคร สวนเนื้อหาและคาธรรมเนียมเหมือนกัน
ประเด็นก็คือตัวทานเองจะสามารถศึกษาวิชาตางๆจนสําเร็จไดหรือไมภายใน 1 ป (เรื่องที่ตองพิจารณาคือ
การใชภาษาอังกฤษ, ภาระทางครอบครัว, การปรับตัวเพื่อใหเขากับวัฒนธรรม เปนตน) ปกติ fellow
ที่ไมไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลักจะไดรับคําแนะนําใหใชหลักสูตร 2 ป
รวมทั้งคําแนะนําใหใชเวลาเพิ่มเติมที่จะศึกษาวิชาอื่นๆเพิ่มหรือเขาโครงการภาคปฏิบัติที่นาสนใจ
คําถาม: ขาพเจาจะเริ่มการอบรมไดเมื่อไหร
คําตอบ: วันที่เหมาะสมคือ 1 กรกฎาคม ขณะเดียวกัน 1 พฤษภาคม และ 1 กันยายน ก็สามารถเริ่มการอบรมได
ทั้งนี้ทานไมสามารถเริ่มการอบรมไดในเดือนมกราคม
คําถาม: วิชาและคุณสมบัติที่ตองการของโครงการมีอะไรบาง
คําตอบ: โปรดดูรายละเอียดใน เวปไซต
คําถาม: มีวิชาใดที่สามารถเรียนทางออนไลนไดหรือไม
คําตอบ: มีหนึ่งวิชาที่สามารถเรียนแบบโตตอบกันไดผานทางออนไลนที่เวปไซตของมหาวิทยาลัย
นอกนั้นจะเปนการเรียนในชั้นเรียน บางวิชาเรียนเปนโมดูลคือใชเวลาในหองเรียนตลอดหนึ่งสัปดาหจากนั้นจะมีการบานใหทํา
แตสวนใหญจะเรียนตามตารางกําหนดในแตละสัปดาหไปจนหมดเทอม
คําถาม: ขาพเจาจะเรียนบางวิชาของโครงการโดยอยูที่ประเทศของขาพเจาไดหรือไม
คําตอบ: ไมได เนื่องจากผูเขาอบรมตองอาศัยอยูในเมืองโตรอนโตตลอดระยะเวลาของโครงการ
แตอาจจะมีขอยกเวนสําหรับภาคปฏิบัติทั้งนี้ขึ้นอยูกับหัวขอของการปฏิบัตินั้นๆซึ่งอาจจะไมไดทําในเมืองโตรอนโต
นักศึกษาทานใดที่สนใจจะทําภาคปฏิบัติตองปรึกษากับผูอํานวยการของโครงการลวงหนาเกี่ยวกับภาคปฏิบัติที่ตองการฝก
คําถาม: การใหคะแนนวิชาตางๆเปนอยางไร
คําตอบ: วิชามาตรฐานทุกวิชาของ Academic Fellowship ใหคะแนนแบบ ผาน หรือ ตก
วิชาสวนใหญใหคะแนนโดยพิจารณาจากกิจกรรมที่กําหนดไวสําหรับวิชานั้นๆ เชน รายงานที่สงกลางเทอมและสิ้นเทอม,
รายงานหนาชั้น, และการมีสวนรวมในชั้นเรียน
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คําถาม: ทันทีที่ขาพเจาไดรับการตอบรับใหเขาโครงการจะสามารถแสดงความคิดเห็นตอโครงการไดหรือไม
คําตอบ:

Academic Fellowship เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นตอโครงการอยางไมเปนทางการที่ผูอํานวยการไดทุกเมื่อ

และการแสดงความเห็นอยางเปนทางการสามารถทําไดปละ 2 ครั้ง การประเมินผลของโครงการอยางเปนทางการจาก
fellowจะกระทําทุกครั้งเมื่อเรียนจบในแตละวิชา สวนขอคิดเห็นอยางไมเปนทางการ fellow

มักจะเสนอใหทางโครงการทราบในระหวางที่กําลังศึกษาแตละวิชา
คําถาม: มีแหลงขอมูลหรือบริการอะไรที่ใหกับนักศึกษาของโครงการบาง
คําตอบ:

fellow สามารถใชหองสมุดแพทยเวชศาสตรครอบครัวที่ DFCM

ซึ่งบรรณรักษที่เปนผูเชี่ยวชาญดานการแพทยคอยใหความชวยเหลือ,
หองสมุดโรบาทสซึ่งเปนหองสมุดสําหรับผูเชียวชาญและผูมีความชํานาญพิเศษ,
ไดรับอีเมลแอดเดรสของมหาวิทยาลัยโตรอนโต, สามารถใชสื่อการเรียนบนเซิฟเวอรของมหาวิทยาลัย,
หลักสูตรเสริมที่เนนใหความรูการทํารายงานที่ชวยหลีกเลี่ยงการเขาขายลอกเลียนงานของผูอื่น,
การคนควางานเขียนของผูทรงคุณวุฒิตางๆ,
การใชขอมูลดานวัฒนธรรมและวิชาการของมหาวิทยาลัยโตรอนโตสําหรับนักศึกษาตางชาติ
คําถาม: ขาพเจาสามารถลงทะเบียนเรียนหรือประชุมทางวิชาการนอกโครงการไดหรือไม
คําตอบ: ทางโครงการสนับสนุนให fellow ทุกทานเขารวมประชุมทางวิชาการที่เหมาะสมในระหวางที่เขาอบรมในโครงการ
เปนการดีที่จะแสดงผลงานทางวิชาการในการประชุมตามโอกาสที่เกิดขึ้น
คาใชจายในการเขารวมการประชุมดังกลาวไมไดรวมอยูในคาธรรมเนียมของโครงการนี้ซึ่งปกติจะไดรับการสนับสนุนจากผูใหก
ารทุนการศึกษาของ fellow เอง อยางไรก็ตามการประชุมทางวิชาการนอกเหนือจาก Academic Fellowship
ตองไมขัดกับเวลาที่จะใชในการเรียนหรือฝกหัดของโครงการ
คําถาม: ผลจะเปนอยางไรหากขาพเจาทําคะแนนไมผานในวิชาหนึ่งวิชาใด และจะมีโอกาสไดแกตัวหรือไม
คําตอบ:
การทําคะแนนไมผานวิชาหนึ่งวิชาใดจะมีผลทําใหการเขารวมโครงการสิ้นสุดลงโดยที่ทานจะไมไดรับเงินคาลงทะเบี
ยนคืน หาก fellow ทานใดทําคะแนนไมผานหรือไดรับคําเตือนวามีโอกาสตกผูอํานวยการโครงการจะประสานงานกับ fellow
ทานนั้นและอาจารยผูสอนวิชานั้นๆเพื่อรวมกันกําหนดมาตรการที่จะชวยให fellow ประสบความสําเร็จในการเรียนวิชานั้น
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ทางโครงการจึงสนับสนุนให fellow
ที่มีปญหาในการเรียนเขาพบผูอํานวยการโครงการทันทีที่มีปญหาเพื่อแกไขปญหาไดทันแทนที่จะรอจนทราบผล
คําถาม: จะไดรับอะไรหลังจากสําเร็จ Academic Fellowship
คําตอบ: ผูสําเร็จทุกวิชาของ Academic Fellowship จะไดรับประกาศนียบัตรจาก
สํานักงานการศึกษาตอเนื่องและการพัฒนาวิชาชีพ (CEPD Continuing Education and Professional Development)
ของคณะแพทยศาสตรแหงมหาวิทยาลัยโตรอนโต
ทั้งนี้กิจกรรมทุกสวนของการอบรมตองสําเร็จอยางสมบูรณจึงจะไดรับประกาศนียบัตร
คําถาม: เปนไปไดหรือไมที่จะยายการเรียนจาก Academic Fellowship ไปทําวุฒิการศึกษาแทน
คําตอบ:
เปนไปไดที่จะดําเนินการทั้งนี้ขั้นตอนการสมัครเพื่อทําวุฒิทางการศึกษาแยกและบริหารโดยหนวยงานที่ตางออกไป
ภายในมหาวิทยาลัย หาก fellow
ทานใดประสงคจะดําเนินการจะตองปรึกษากับผูอํานวยการโครงการกอนจบการศึกษาในเทอมที่หนึ่งของโครงการ
คาธรรมเนียมและทุนการศึกษา
คําถาม: คาธรรมเนียมครอบคลุมเรื่องอะไรบาง
คําตอบ: คาธรรมเนียมของ Academic Fellowship ครอบคลุมการเลือกเรียนทุกวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย,
การประชุมรวมกับผูอํานวยการโครงการ, คาวัสดุอุปกรณพื้นฐานและคาพิมพสําเนาเอกสารที่ใหบริการในแผนก,
การเขาใชบริการที่กําหนดใหของมหาวิทยาลัยซึ่งรวมทั้งการใชหองสมุดโรบาทสและอีเมลแอดเดรสของมหาวิทยาลัย,
การเรียนวิชาอื่นๆนอกโครงการที่ถือวาเปนสวนหนึ่งของโครงการทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากผูอํานวยการโครงการ
กลาวโดยทั่วไปแลวคาธรรมเนียมครอบคลุมคาใชจายที่ดําเนินการโดย Academic Fellowship
เปนที่ปรากฏวาบอยครั้งผูสนับสนุนทุนการศึกษาของ fellow
จะใหทุนในการเขารวมประชุมทางวิชาการนอกโครงการและรับผิดชอบคาหนังสือและวัสดุอุปกรณตางๆดวย
สวนคาใชจายในดานที่พักอาศัยและอาหารตลอดจนคาใชจายจิปาถะเปนคาใชจายที่จําเปนที่จะตองเกิดขึ้นอีกตางหาก
คําถาม: มีเงินทุนให fellow สําหรับโครงการนี้หรือไม
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คําตอบ: ผูสมัครจากตางประเทศสวนใหญจะไดรับการสนับสนุนจากสถาบันของตน
อยางไรก็ตามคาธรรมเนียมนี้อาจจะพิจารณาใหกับผูสมัครจากบางประเทศ
หากผูสมัครทานใดไมไดรับเงินทุนก็อาจจะเลือกเรียนเปนรายวิชาจาก วิชาเลือกเปนรายวิชา หรือ
ประกาศนียบัตรผูสอนดานคลีนิค (Clinical Teacher Certificate CTC)
ผูสมัครที่มีสัญชาติแคนนาดาอาจจะไดรับความชวยเหลือดานการเงินสองในสามจากโรงพยาบาลตนสังกัดและหนวยงานกลาง
ของ DFCM โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ คาธรรมเนียม จากเวปไซตของเรา
คําถาม: มีแหลงที่ใหการสนับสนุนทุนการศึกษาในเมืองโตรอนโตที่ fellow ที่สามารถติดตอขอรับไดหรือไม
คําตอบ: ไมมีหนวยงานใดในเมืองโตรอนโตที่สามารถใหทุนการศึกษาแก fellow จากตางประเทศได สําหรับ fellow
ที่เปนคนแคนนาดามีกองทุนทองถิ่นหลายแหงที่สามารถยื่นขอรับความชวยเหลือไดหากเปนผูมีคุณสมบัติเขาขาย เวปไซต
นี้สามารถใหขอมูลเริ่มตนไดดี
fellow กับ การจางงาน / การฝกงานดานคลีนิค

คําถาม:
ขาพเจาเปนผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุขแตไมใชคนแคนนาดาจะสามารถฝกงานดานคลีนิคระหวางการเขาอบรมใ
นโครงการไดหรือไม
คําตอบ: ในการปฏิบัติงานคลีนิคผูปฏิบัติจะตองมีใบอนุญาตจากสมาคมแพทยและศัลยแพทยแหงออนตาริโอ (CPSO
College of Physicians and Surgeons of Ontario) โดยปกติแลว fellow

ที่เขารวมโครงการเดินทางมาแคนนาดาโดยไดรับอนุญาตใหเขามาศึกษา การหาประสบการณทางคลีนิคในกรณีนี้จึงถูกจํากัด
หากทานกําลังลงทะเบียนเปน fellow ทางคลีนิคในระดับสูงกวาปริญญาตรี (โปรดดู คําถาม:
นักวิชาการดานคลีนิคเปนอยางไร ซึ่งเปนคําถามถัดไป) ทานจะไดรับใบอนุญาตใหทํางานไดพรอมกับใบอนุญาตของ CPSO
เพื่อใชดานการศึกษาก็จะสามารถใชปฏิบัติงานไดในระหวางการทําวิจัยดานคลีนิค
คําถาม:

fellow ดานคลีนิคมีอะไรบาง

คําตอบ: DFCM มีงานวิจัยดานคลีนิคที่ชวยเพิ่มทักษะสําหรับแพทยเวชศาสตรครอบครัวหลายดาน
ซึ่งหลายโครงการมีการแขงขันอยางสูง โปรดทราบวาการสมัครและรับเขาโครงการเหลานี้แยกจาก Academic Fellowship
อยางสิ้นเชิง วันสิ้นสุดการรับสมัครโครงการเหลานั้นจะอยูในเดือนตุลาคมของทุกป กรุณาดูรายละเอียดจากเวปไซต
http://www.dfcm.utoronto.ca/prospectivelearners/prosres/pgy3.htm
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นักวิชาการจากตางประเทศจะตองผาน Academic Fellowship ซึ่งถือเปนหลักสูตรบังคับกอนที่จะเขาโครงการอื่นๆของ
DFCM ได
การลาและพักผอน
คําถาม: ขาพเจาจะลาพักผอนในระหวางที่อยูในโครงการไดหรือไม
คําตอบ: ทุกปมหาวิทยาลัยมีวันหยุดคริสตมาสตซึ่งอยูในชวงเดือนธันวาคมตอมกราคมเปนเวลาสองสัปดาห
fellowยังไดรับอนุญาตใหหยุดพักผอนเพิ่มจากวันหยุดประจําปดังกลาวไดอีกสองสัปดาหตอป
สําหรับการลาตองไดรับความเห็นชอบจากผูอํานวยการโครงการกอน มหาวิทยาลัยโตรอนโตยังอํานวยความสะดวกในเรื่อง
วันหยุดทางศานา อีกดวย นอกเหนือไปจากนี้แลวการเขาเรียนในทุกคาบถือวาเปนสิ่งที่ตองปฏิบัติ
คําถาม: มีนโยบายอยางไรสําหรับการลากิจในฐานะผูปกครองหรือลาปวย
คําตอบ: โครงการ Academic Fellowship เปนโครงการแบบเขมขน
ดังนั้นจึงแนะนําวานักศึกษาที่มีปญหาดานสุขภาพที่ตองใชเวลาในการดูแลรักษานานควรถอนตัวและกลับเขาเริ่มโครงการใหม
เมื่อหายดีแลว สําหรับคาธรรมเนียมจะถูกเก็บรักษาไวจนกวา fellow จะกลับเขาโครงการอีกครั้ง
สําหรับการปวยระยะสั้นหรือมีความจําเปนใดๆเกี่ยวกับครอบครัวจะไดรับอนุญาตใหลาไดสูงสุดไมเกินสองสัปดาหตลอดโครง
การ นักศึกษาทานใดคิดวาจะตองใชวันลานี้ควรติดตอผูอํานวยการโครงการทานทีที่ทราบถึงความจําเปน
และอาจจะตองใชหนังสือประกอบที่เหมาะสมเพื่อแจงการลา
การลาคลอดของสตรีอาจจะไดรับอนุญาตนานสูงสุด 12 เดือนสวนฝายชายสามารถลาไดสูงสุด 1 เดือน
นักศึกษาควรแจงใหผูอํานวยการโครงการทราบถึงวันลาไวลวงหนา
คําถาม: โครงการนี้สามารถชวยใหขาพเจาไดรับสิ่งตอไปนี้ไดหรือไม ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะจาก CPSO /
แพทยประจําบาน / งานสอนนักศึกษาแพทย
คําตอบ: ไมได

academic fellowship

ไมไดดําเนินการเพื่อเตรียมผูเขารวมโครงการใหเปนแพทยประจําบานหรือการยื่นใบสมัครขอเปนแพทยประจําบาน
คําถามเกี่ยวกับการเปนแพทยประจําบานสาขาเวชศาสตรครอบครัวที่มหาวิทยาลัยโตรอนโตสําหรับ IMG
โปรดติดตอโดยตรงที่ ผูประสานงานของ DFCM IMG
คําถาม: ขาพเจาจะทําประกันสุขภาพไดอยางไร
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คําตอบ: นักศึกษาตางชาติจะตองมีประกันสุขภาพ fellow และครอบครัวที่ติดตามสาสามารถทําประกัน UHIP
(University Health Insurance Plan) ได รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจาก เวปไซต ของ UHIP
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