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ภาพรวม 
 การดูงาน General radiology elective มีจุดประสงค์เพื่อให้แพทย/์นักศึกษาแพทยท์ี่มา elective ได้เรียนรู้และ
เพิ่มพูนทักษะ ความรู้และประสบการณ์ที่จ าเป็นในด้านรังสีวิทยา และมโีอกาสไดส้ัมผสัถึงการท างานของแพทย์ประจ าบ้าน
รังสีวิทยา และรังสีแพทย์  

ภาควิชาขอยืนยันว่าการศึกษาดูงาน elective ดังกล่าวไมไ่ด้มผีลต่อกระบวนการรับสมัครแพทย์ประจ าบ้านของ
ภาควิชาแต่อย่างใด 

รายงานตัว 
ในวันแรกของการ elective ให้แพทย์/นักศึกษาแพทย์ elective มารายงานตัวเพื่อลงนาม แจ้งรายละเอียดการ

ติดต่อ รับบตัรประจ าตัว และเอกสารแนะน า กับเจ้าหน้าที่ธุรการฝา่ยการศึกษา ท่ีส านักงานภาควิชารังสีวิทยา อาคาร 1 ช้ัน 2 

โทรศัพท์ 02-201-1212 

แนะน าภาควชิา 

ภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดการอบรมหลักสตูรแพทย์ประจ า

บ้านท้ังหมด 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขารังสีวิทยาวินจิฉัย สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา และสาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

แพทย/์นักศึกษาแพทย์ elective สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสตูรได้ที่เว็บไซตภ์าควิชา  

https://med.mahidol.ac.th/radiology/th/academicth/courseth-th 

 ส าหรับหลักสูตรสาขารังสีวิทยาวินจิฉัย เปิดรับฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านท้ังทีม่ีต้นสังกัดและไม่มีต้นสงักัดจ านวนช้ัน

ปีละประมาณ 20 คน ใช้เวลาฝึกอบรมทั้งสิ้น 3 ปีการศึกษา มสีถานที่ฝึกอบรมและปฏิบตัิงานหลักอยูท่ี่ภาควิชารังสีวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยแบ่งการท างานออกเป็นหน่วย (subspecialty) ตามระบบดังน้ี 

1. Neuroimaging สถานท่ีปฏิบัติงานหลักอยู่ที่ ศูนย์ AIMC อาคารสิรกิิติ์ช้ัน 1 และขั้น 2 

2. Chest imaging สถานท่ีปฏิบัติงานหลักอยู่ที่อาคาร 1 ช้ัน 2 

3. Pediatric imaging สถานท่ีปฏิบตัิงานหลักอยู่ท่ีอาคาร 1 ช้ัน 2 

4. Breast imaging สถานท่ีปฏิบัติงานหลักอยู่ที่อาคารจงจินต์ ช้ัน 1 

5. Cardiovascular imaging สถานที่ปฏิบัติงานหลักอยู่ที่อาคาร 1 ช้ัน 2 และศูนย์ AIMC อาคารสริิกิติช้ั์น 2 

6. Abdominal imaging สถานท่ีปฏบิัติงานหลักอยู่ที่อาคาร 1 ช้ัน 2 

7. Emergency imaging สถานท่ีปฏิบัติงานหลักอยู่ที่อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ช้ัน 1 

8. Musculoskeletal imaging สถานท่ีปฏิบัติงานหลักอยู่ที่อาคาร 1 ช้ัน 2 

9. Interventional radiology สถานท่ีปฏิบัติงานหลักอยู่ที่อาคาร 1 ช้ัน 2 

10. Interventional neuroradiology สถานท่ีปฏิบตัิงานหลักอยู่ท่ีอาคารสมเด็จพระเทพรตัน์ ช้ัน 3 
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ตารางปฏิบัติงาน 

 แพทย/์นักศึกษาแพทย์ elective จะไดร้ับตารางปฏิบตัิงานรายสัปดาห์ โดยจะหมุนเวยีนกันปฏิบัติงานใน 

subspecialty ต่างๆและมีอาจารย์ที่รับผดิชอบประจ า period ดังตาราง หากมีข้อสงสยัเรื่องตารางปฏิบัติงานสามารถ

สอบถามกับเจ้าหน้าท่ีธุรการฝ่ายการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

การเรยีนการสอน Morning activity และ Noon activity ของภาควิชาจะจัดเป็นประจ าทุกวัน เวลา 7.30-8.30 น. 

และ 12.30-13.30 น. ที่ห้องประชุมทวี บุญโชติ ภาควิชารังสีวิทยา อาคาร 1 ช้ัน 2 หากมีการเปลี่ยนแปลงหรืองดการเรียน

การสอน จะมีการแจ้งเป็นครั้งคราวไป แพทย์/นักศึกษาแพทย์ elective สามารถสอบถามตารางล่าสดุได้จากแพทย์ประจ า

บ้านรังสีวิทยา 

            ส าหรับกิจกรรมวิชาการเพิ่มเตมินอกเหนือจากตารางปฏิบตัิงาน เช่น Interdepartmental conference กับ

ภาควิชาต่างๆ แพทย์/นักศึกษาแพทย์ elective สามารถเข้าร่วมไดต้ามความสมัครใจ แต่ควรแจ้งอาจารย์ที่มีช่ือรับผิดชอบ

ประจ า period ให้รับทราบทุกครัง้ และเมื่อ conference เสร็จสิ้นลง ให้กลับเข้าปฏิบตัิงานตามตารางปฏิบัติงานทันที 

สามารถสอบถามตาราง conference ได้จากเจ้าหน้าท่ีธุรการฝา่ยการศึกษา 

ระหว่างการปฏิบัติงานในแตล่ะวัน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามแพทย์ประจ าบ้าน แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 

หรืออาจารย์ประจ า period ได้ทันที 

โรงอาหาร 

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีโรงอาหารที่เปดิให้บริการด้งนี ้

●  โรงอาหารคาเฟทีเรีย (อภร) ช้ัน 2 

●  โรงอาหารอาคารวิจัยและสวัสดิการ ช้ัน 1 

●  SDMC food plaza อาคารสมเดจ็พระเทพรตัน์ ช้ัน 1 

●  Rama pavillion  
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นอกจากน้ี แพทย์/นักศึกษาแพทย์ elective ยังสามารถใช้บริการโรงอาหารของสถานท่ีข้างเคียงดังนี้ 

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ

 สถาบันประสาทวิทยา 

 องค์การเภสัชกรรม 

การประเมินผล 

ในกรณีที่ต้นสังกัดต้องการประเมนิผล ให้แพทย์/นักศึกษาแพทย์ elective น าใบประเมินมอบใหเ้จ้าหน้าท่ีธุรการใน

วันท่ีมารายงานตัวและแจ้งเจา้หนา้ที่ว่าต้องการการประเมินผลด้วย 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบในแต่ละ period จะร่วมกันประเมินแพทย/์นักศึกษาแพทย์ elective ในแง่ของความสนใจ 

ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา การมีส่วนร่วม และมนุษยสัมพันธ์ โดยผลการประเมินจะแจ้งกลับไปยังหน่วยงานต้นสังกัด

หลังจากหมดช่วงการ elective แล้ว  

การลา 

หากต้องการลากจิ ขอให้แจ้งธุรการภาควิชาล่วงหน้าอยา่งน้อย 1 วัน และส่งอีเมล์หนังสือลา มาที่อีเมล ์
radiology.rama.cat@gmail.com ยกเว้นกรณลีาป่วย สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-2011212  

กรณีต้องการผลการประเมินการดงูาน จะต้องมีเวลาดูงานไม่น้อยกวา่ 80% ของช่วงเวลาที่เลือกมาดูงาน 

อื่นๆ 

 ไม่อนุญาตให้ log in เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล หรือเปิดดูข้อมูลเวชระเบียนหรือภาพทางรังสีวิทยา

ของผู้ป่วยโดยเด็ดขาด ตามนโยบายการรักษาความลับผู้ป่วยและความปลอดภัยทางสารสนเทศของคณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบด ี
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