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๐๑
ประวัติความเป็นมา
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๑. ประวัติความเป็นมา

     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นคณะแพทยศาสตร์ใหม่อีกคณะหนึ่ง

ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ที่คณะรัฐมนตรีได้ลงมติอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม 

พุทธศักราช ๒๕๐๗ และในวันที่ ๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๘ ลงมติอนุมัติให้สร้างในบริเวณ

ที่ดินกรมทางหลวงแผ่นดินซึ่งเดิมเป็นที่ดินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตามโฉนดที่ดิน

เลขที่ ๑๑๔๗๙ เล่มที่ ๑๑๕ หน้า ๗๙ เลขที่ดิน ๒๓๕๗ หน้าส�ารวจ ๑๑๙๘ ต�าบลทุ่งพญาไท 

อ�าเภอพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ซึ่งเริ่มการก่อสร้างในเดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๘ 

     ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๐๘ พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อคณะแพทย์และโรงพยาบาลแห่งใหม่

ว่า “รามาธิบดี” ต่อมาในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๐๘ เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จพระราชด�าเนินวางศิลาก่อพระฤกษ์ อาคาร

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและทรงประกอบพิธีเปิดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดีในวันเสาร์ที่ ๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คู่มือนักศึกษา 
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          อาคารกลุ่มแรกของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีประกอบด้วย อาคารหลัก ห้อง

ประชุมใหญ่ โรงครัว ห้องอาหาร โรงเรียนพยาบาล หอพักพยาบาลหอพักนักเรียนพยาบาลและ

หอพักผู้ช่วยพยาบาล หอพักแพทย์และนักศึกษาแพทย์ โรงอาหารเล็ก ซึ่งในการก่อสร้างนี้ได้รับ

ความช่วยเหลือจาก มูลนิธิร๊อกกี้ เฟลเลอร์ โดยได้ส่ง มร.เอ็ดมันส์ เจ ไวติงส์ ผู้เชี่ยวชาญทางการ

ออกแบบโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย (Hospital University) จากประเทศสหรัฐอเมริกามาให้ค�า

แนะน�า และโรงพยาบาลรามาธิบดีได้เริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการครั้งแรกในวันอังคารที่ 

๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒ 

     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ขยายการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้บริการ

แก่ผู้ป่วย และก่อสร้างอาคารเพื่อให้บริการการเรียนการสอน และการบริบาลผู้ป่วยมาเป็นล�าดับ

ดังนี้

 พ.ศ. ๒๕๓๙ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 พ.ศ. ๒๕๕๔ อาคารพระเทพรัตน์

 พ.ศ. ๒๕๖o สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 
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ปณิธาน

     “ปัญญาของแผ่นดิน”  Wisdom of the Land

ปรัชญา

     ความส�าเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ 

     (True success is not in the learning, but in its application to the benefit 

     of mankind.)

วิสัยทัศน์

     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นสถาบันทางการแพทย์ชั้นน�าในระดับสากล

พันธกิจ

     จัดการศึกษา สร้างงานวิจัย ให้การบริการวิชาการ และดูแลสุขภาพ เพื่อสุขภาวะของ 

     สังคม

 พันธกิจ : ด้านการศึกษา

         จัดการศึกษาด้านการแพทย์ พยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อตอบสนอง

     ความต้องการของประเทศ

 พันธกิจ : ด้านการวิจัย

          สร้างงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการน�าไป

     ประยุกต์ใช้

 พันธกิจ : ด้านบริการวิชาการ

          ให้ความรู้ หรือค�าปรึกษาทางวิชาการด้านการแพทย์ พยาบาล และ  

     วิทยาศาสตร์สุขภาพ

 พันธกิจ : ด้านการดูแลสุขภาพ

          ให้การดูแลสุขภาพ (สร้างเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาล แลฟื้นฟูสุขภาพ) 

     ที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย

ค่านิยม

     มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม

วัฒนธรรมองค์กร

     ประสานความต่าง สร้างสิ่งที่ดีกว่า Harmonize the Diversities and Look Forward

ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
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๐๒
ผู้บริหารต�าแหน่งคณบดี
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๒. ผู้บริหารต�าแหน่งคณบดี มีล�าดับดังนี้

     ๑.   ศาสตราจารย์ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี  พ.ศ.  ๒๕๑๒-๒๕๒๑

     ๒.   ศาสตราจารย์ นายแพทย์รจิต บุรี   พ.ศ.  ๒๕๒๓-๒๕๒๕

     ๓.   ศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวี บุญโชติ   พ.ศ.  ๒๕๒๕-๒๕๒๙

     ๔.   ศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ พ.ศ.  ๒๕๒๙-๒๕๓๘

     ๕.   ศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์  พ.ศ.  ๒๕๓๘-๒๕๔๑

     ๖.   ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ พ.ศ.  ๒๕๔๑-๒๕๔๘

     ๗.   ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘-๒๕๕๔

     ๘.   ศาสตราจารย์ นายแพทย์วินิต พัวประดิษฐ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔-๒๕๕๘

     ๙.   ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา  พ.ศ.  ๒๕๕๘-ปัจจุบัน
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๐๓
โครงสร้างการบริหาร

ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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๓. โครงสร้างการบริหารของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หน่วยงานในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประกอบด้วย

     ๓.๑     ภาควิชา จ�านวน ๑๖  ภาค ได้แก่

     • ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  • ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

     • ภาควิชาจักษุวิทยา   • ภาควิชารังสีวิทยา

     • ภาควิชาสูตินรีศาสตร์ นรีเวชวิทยา • ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมาย

     • ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  • ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

     • ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  • ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชุม

     • ภาควิชาออร์โธปิดิกส์   • ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  

     • ภาควิชาอายุรศาสตร์   • ภาควิชาศัลยศาสตร์

     • ภาควิชาพยาธิวิทยา   • ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

     ๓.๒    โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

     ๓.๓    กลุ่มสาขาวิชา 

     • กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก • กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ 

       และชีวสถิติ      หลักสูตรโภชนศาสตร์

     ๓.๔     โรงพยาบาล 

     • โรงพยาบาลรามาธิบดี   • ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

     • ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  

     ๓.๕     สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

     ๓.๖    ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ

     ๓.๗    ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ

     ๓.๘     ศูนย์นโยบายและการจัดการคุณภาพ

     ๓.๙     ส�านักงานวิจัย วิชาการ และนวัตกรรม

     ๓.๑๐  ส�านักงานการศึกษา

     ๓.๑๑  ส�านักงานคณบดี
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๐๔
การเป็นนักศึกษาแพทย์
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๔. การเป็นนักศึกษาแพทย์
  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 
   การเป็นนักศึกษาแพทย์ในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ไม่เพียงแต่นักศึกษาจะได้รับ

การศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพแพทย์เท่านั้น แต่ละวันนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ที่เป็นแรง

กระตุ้นและท้าทายที่จะท�าให้เกิดการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทั้งที่เป็นทั้งคนไข้ เพื่อนๆ และ

บุคคลอันเป็นที่รัก เมื่อนักศึกษามีเจตคติทางการแพทย์ที่ดี ได้เรียนรู้ และได้ฝึกทักษะมากขึ้น 

จะพัฒนาตนเองให้มีความรับผิดชอบต่อการรักษาบริบาลผู้ป่วยที่ประสบความยุ่งยากในชีวิต 

นักศึกษาจะได้รับการบ่มเพาะให้เป็นผู้บริบาลรักษาชีวิตผู้ป่วย มีความรับผิดชอบต่อสังคมที่ให้

ความไว้วางใจในฐานะที่เป็นแพทย์

     

     เราเชื่อว่าการพัฒนาทางวิชาชีพและการพัฒนาด้านการศึกษา เกิดจากสมดุลของการสนับสนุน

และการสร้างความท้าทาย วิชาชีพแพทย์อาศัยความสามารถทางปัญญา ทางกาย ทางอารมณ์ 

และบุคลิกภาพ ซึ่งจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ แต่จะต้องให้อยู่ในภาวะสมดุล ซึ่งทั้งอาจารย์ เจ้า

หน้าที่ รวมทั้งแพทย์รุ่นพี่ของคณะฯ ยินดีสนับสนุนนักศึกษาทุกคนเพื่อการพัฒนาในด้านต่างๆ 

ดังนี้

ปัญญา

ร่างกาย อารมณ์

การเป็น

นักศึกษาแพทย์
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     การพัฒนาทางปัญญาเป็นแกนหลักของการศึกษา เพื่อเตรียมนักศึกษาให้มีความสามารถเรียน

รู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ ใช้เหตุผล รู้จักวิเคราะห์ และใช้หลักการ

ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาความรู้ใหม่ และประยุกต์ความรู้เพื่อรักษาผู้ป่วย การเป็นแพทย์ที่ดีต้องจะ

มีความรู้มากพอ สามารถค้นคว้าและน�าไปใช้ได้ ต้องรู้ตนเองว่ารู้หรือไม่รู้อะไร และมั่นใจว่าจะ

หาความรู้ด้วยวิธีใดเพื่อให้รู้ในสิ่งนั้น ตลอดจนต้องสามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วย

 การเรียนแพทย์ต้องศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยรายวิชาต่างๆ 

ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติการ  การฝึกปฏิบัติทางคลินิก การออกภาคสนาม และการฝึกทักษะใน

โรงพยาบาลชุมชน ซึ่งเป็นหัวใจของการศึกษาทางการแพทย์ นักศึกษาต้องทุ่มเทอย่างเต็มที่ ไม่ว่า

จะมีเป้าหมายว่าจะเป็นแพทย์นักวิจัย เป็นครูแพทย์ เป็นแพทย์ผู้รักษา หรือแพทย์ผู้สร้างนวัตกรรม 

     การเรียนแพทย์จะประสบกับสิ่งที่ไม่คาดคิดได้แทบทุกวัน นักศึกษาต้องเรียนรู้การปรับตัวและ

มีความอดทน ต้องรู้จักวิเคราะห์และตัดสินใจบนพื้นฐานของความรู้ ประสบการณ์ และวิชาชีพ

แพทย์ เพื่อผู้ป่วยและญาติ นักศึกษาจะต้องประเมินตนเองได้ เรียนรู้ และยอมรับความผิดพลาดที่

เกิดขึ้น นักศึกษาต้องพัฒนาสติปัญญาเพื่อความเป็นเลิศ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ทั้งในการเรียน และ

การปฏิบัติงาน

     การฝึกทางการแพทย์ในระดับสูงสุดคือการดูแลตนเองให้เป็นผู้มีสุขภาพดี รับผิดชอบต่อตนเอง 

และบุคคลในครอบครัว และให้ค�าแนะน�าต่อผู้อื่นได้ การรักษาสุขภาพในที่นี้รวมถึงการกินอยู่ หลับ

นอน และออกก�าลังกายที่เหมาะสม ไม่พึ่งพาสุรา หรือใช้สารเสพติดเมื่อมีความเครียด ซึ่งการฝึก

สร้างเสริมสุขภาพตนเองในช่วงที่เป็นนักศึกษานี้เองจะติดเป็นนิสัยซึ่งเป็นประโยชน์ไปตลอดชีวิต

การพัฒนาทางปัญญา

การพัฒนาทางร่างกาย
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     แพทย์มีโอกาสเผชิญกับเหตุการณ์ที่ยุ่งยากในชีวิต  ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะฝึกความ

อดทนซึ่งการเรียนแพทย์นักศึกษาจะได้รับการฝึกให้ประสบการณ์ที่ต้องจัดการกับอารมณ์ 

ซึ่งต้องใช้สติปัญญา ซึ่งจะมีอาจารย์ให้ค�าแนะน�าช่วยเหลือ และให้ก�าลังใจ 

     การพัฒนาตนให้เป็นแพทย์ที่ดีในการดูแลรักษาผู้ป่วยนั้น นักศึกษาไม่เพียงแต่ต้องสร้าง

ความสัมพันธ์กับผู้ป่วยและญาติเท่านั้น แต่ต้องค�านึงถึงความรู้สึกของผู้ร่วมงานด้วย นักศึกษา

จะได้เรียนรู้การเข้าถึงจิตใจของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยการรับฟังอย่างเต็มใจ การให้ความเคารพต่อ

กัน และการสนทนาที่จะน�าไปสู่การเข้าถึงจิตใจของผู้ป่วย

     การเรียนรู้ผลกระทบทางอารมณ์ที่เกิดจากความเจ็บป่วยของผู้อื่น ไม่ได้เกิดเฉพาะ

เพียงแต่ผู้ป่วย แต่ยังมีผลต่อความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานด้วย นักศึกษาจะได้เรียนรู้การจัดการ

กับอารมณ์ในฐานะที่เป็นแพทย์ ซึ่งเป้าหมายคือต้องรู้ตนว่าจะไม่ท�าให้อารมณ์เหล่านี้มี

ผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการท�างาน และภารกิจในการดูแลรักษาผู้ป่วย

การพัฒนาทางอารมณ์
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๐๕
มาตรฐานวิชาชีพแพทย์
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๕. มาตรฐานวิชาชีพแพทย์

       ผู้ส�าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที่สามารถประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้ จะ

ต้องมีคุณสมบัติของสมาชิกแพทยสภา  ตามเกณฑ์ที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพ

เวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕ หมวด ๒ มาตรา ๑๑ และพึงมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมทั้งความรู้

ความสามารถทางวิชาชีพ (professional competencies) ดังต่อไปนี้  

 (๑)  พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

       (Professional habits, attitudes, moral, and ethics)

 (๒)  ทักษะการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ 

       (Communication and interpersonal skills)

 (๓)  ความรู้พื้นฐานทางการแพทย์ 

       (Scientific knowledge of medicine)  

 (๔)  การบริบาลผู้ป่วย 

       (Patient care)  

 (๕)  การสร้างเสริมสุขภาพและระบบบริบาลสุขภาพ: สุขภาพของบุคคล 

       ชุมชน และประชาชน 

       (Health promotion and health care system: individual,

        community and population health)  

 (๖)  การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

       (Continuous professional development)  

 รวมไปถึงมีความรู้ความสามารถใน กลุ่มอาการ/โรค ทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

และหัตถการที่จ�าเป็นส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://www.tmc.or.th/pdf/00054.pdf

http://www.tmc.or.th/pdf/00054.pdf
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๐๖
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
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๖.  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

 

     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตร ๖ ปี มีการจัดการศึกษาโดยสรุปดังนี้

* ดูรายละเอียดรายวิชาในแผนการศึกษาในเอกสารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

** เริ่มจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๕

*** โรงพยาบาล สถาบันสมทบได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช และโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา   

ชั้นปี รายวิชาที่ศึกษา* สถานที่ศึกษา

๑ วิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะที่เป็นรายวิชา

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

วิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

วิชาเลือกเสรี

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

๒-๓ วิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะที่เป็นรายวิชา

วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (ปรีคลินิก)

วิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

วิชาเลือกเสรี

คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท 

คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี พญาไท

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ บางพลี 

สมุทรปราการ**

๔-๕ วิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะที่เป็นรายวิชา

ทางการแพทย์ (คลินิก)

วิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

วิชาเลือกเสรี

คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี พญาไท

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ บางพลี 

สมุทรปราการ**

๖ การฝึกปฏิบัติทางการแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ บางพลี 

สมุทรปราการ

ศุูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา สถาบันสมทบ***
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๐๗
การขึ้นทะเบียนนักศึกษา
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๗. การขึ้นทะเบียนนักศึกษา

     ๗.๑  การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ให้ศึกษาในคู่มือการขึ้นทะเบียนนักศึกษา

ใหม่  ได้ที่ http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent  

     วันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  วันที่ ๗ – ๘ ส.ค. ๒๕๖๑ (ดูกลุ่ม)

     สถานที่    อาคารสิริวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

     การด�าเนินการล่วงหน้า

  - เข้าระบบที่เว็บไซต์ https://smartedu.mahidol.ac.th/authen/login.aspx 

    เลือกเมนูสารสนเทศนักศึกษา และระบบอัพโหลดเอกสาร 

  - ส่งรูปถ่ายดิจิตอล หรือสแกนรูปเป็นภาพเดี่ยว หน้าตรงเต็มหน้า สวมชุดนักศึกษา

    พิธีการ ไม่สวมแว่นตา ทรงผมสุภาพ พื้นหลังสีฟ้า และจะต้องไม่ถูกปรับแต่ง

    ทางดิจิตอล เป็นไฟล์นามสกุล .jpg โดยมีขนาดความกว้าง ๒๓๐ พิกเซล 

    ความสูง ๓๑๒ พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน ๑๕๐ KB 

 - ถ่ายส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของนักศึกษาบนกระดาษ A๔

    โดยให้นักศึกษาลงลายมือชื่อรับรองส�าเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg 

    ขนาดภาพเท่ากับ A๔ ขนาดไฟล์ไม่เกิน ๒ MB 

 - ตรวจสอบผลการอนุมัติไฟล์ภาพและส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน

    หลังจากส่งไฟล์แล้ว ๗ วัน 

 

http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent
https://smartedu.mahidol.ac.th/authen/login.aspx
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    การใช้บัตรนักศึกษาใหม่

 - การเข้าออกหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

 - เช็คชื่อเข้าเรียนท่ีมหาวทิยาลัย                                                                                                                                 

 - บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม Activity Transcript     

 - ขอรับบริการต่างๆ เช่น การใช้หอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล  การใช้งานห้องกิจกรรม   

   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จักรยานสีขาว และ ฯลฯ

 - รับส่วนลดศูนย์อาหาร และร้านค้าฯ ในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

     ๗.๒ การท�าบัตรแสดงตนภายในรามาธิบดี
 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๒ ให้จัดท�าบัตรแสดงตน ซึ่งใช้ได้จนส�าเร็จการศึกษาได้ที่

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร ๓ ชั้น ๖

     การใช้บัตรแสดงตน

 - เช็คชื่อเข้าเรียน ผ่านเข้าห้องผ่าตัด และหอผู้ป่วย

 - ขอรับบริการต่างๆ ภายในคณะฯ เช่น การพักหอพัก การใช้ห้องสมุด

 - ใช้เป็นบัตรเติมเงิน ที่โรงอาหารคาเฟทีเรีย ชั้น ๒ อาคาร ๑

 - รับส่วนลดจากร้านค้าภายในคณะฯ 
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๐๘
ปฏิทินการศึกษา ตารางสอน และ ตารางสอบ
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๘. ปฏิทินการศึกษา ตารางสอน และตารางสอบ

 
     ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

http://intra9.rama.mahidol.ac.th/medintraweb/content/STU_61

http://intra9.rama.mahidol.ac.th/medintraweb/content/STU_61
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๐๙
ข้อปฏิบัติของนักศึกษาแพทย์ 

และ เกณฑ์ในการศึกษา
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๙. ข้อปฏิบัติของนักศึกษาแพทย์ และเกณฑ์ในการศึกษา

    ๙.๑ ข้อปฏิบัติทั่วไป 
 • ความประพฤติ วินัยนักศึกษา

     เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

     ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   

     http://www.orsa.mahidol.ac.th/main/Documents/regulation&notice/regulation/  

     students_vinai_2553.pdf

     ข้อควรทราบบางข้อเกี่ยวกับความประพฤติในการเรียนที่มหาวิทยาลัย

     ถือเป็นความผิดร้ายแรงและมีโทษ

 ข้อ ๑๑ นักศึกษาที่กระท�าการใด ซึ่งถือว่ากระท�าความผิดอย่างร้ายแรง 

   (๘)   เจตนาทุจริตในการสอบหรือกระท�าการเช่นว่านั้น รวมถึงต้องไม่กระท�า

         การอื่นๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยและผู้อื่น

  (๑๐) กระท�าการปลอมลายมือชื่อผู้อื่น ปลอมแปลงเอกสารหรือแก้ไขข้อความ

         ในเอกสารที่แท้จริง หรือใช้เอกสารเช่นว่านั้นเป็นหลักฐานต่อมหาวิทยาลัย 

          หรือผู้อื่นที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยหรือผู้อื่น

 ข้อ ๑๓ โทษทางวินัยมี ๖ สถาน

  (๑)   ว่ากล่าวตักเตือน

  (๒)   ท�าทัณฑ์บนเป็นหนังสือ

  (๓)   ตัดสิทธิ์การเข้าสอบ

  (๔)   งด ยับยั้ง หรือชะลอการเสนอชื่อ เพื่อขออนุมัติหรือรับปริญญาบัตร 

         หรือประกาศนียบัตร

  (๕)   ให้พักการศึกษา มีก�าหนดไม่เกินหนึ่งปีการศึกษา

  (๖)   ให้พ้นสภาพนักศึกษา

 ข้อ ๒๔ นักศึกษาผู้ใด ซึ่งถูกลงโทษตามข้อบังคับนี้ และไม่เห็นด้วยกับค�าสั่งที่ถูกลงโทษ 

  นักศึกษาผู้นั้นมีสิทธ์ิอุทธรณ์ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดไว้

  ในข้อบังคับนี้ ในระหว่างอุทธรณ์ให้นักศึกษายังคงได้รับโทษ

http://www.orsa.mahidol.ac.th/main/Documents/regulation&notice/regulation/students_vinai_2553.pdf
http://www.orsa.mahidol.ac.th/main/Documents/regulation&notice/regulation/students_vinai_2553.pdf
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 • การแต่งกาย

            นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๑-๕ ให้แต่งกายตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย 

     เครื่องแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๓ ดูรายละเอียดที่ 

     http://www.op.mahidol.ac.th/orla/law/index.php/regulation/103-2553/

     124-2012-07-24-08-22-14

 การแต่งกายในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทั้งนักศึกษาชายและหญิงให้สวม

     เสื้อกาวน์ทับ ดูรายละเอียดที่ 

     https://med.mahidol.ac.th/commed/th/content/03222013-1511-th

     ๙.๒  ข้อบังคับและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเรียน
     ข้อปฏิบัติในการเรียน 

 • การลงทะเบียนเรียน

     นักศึกษาจะมีสิทธิ์เข้าเรียนได้จะต้องลงทะเบียนออนไลน์ในรายวิชาที่ก�าหนดตาม

     แผนการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่ http://www.student.mahidol.ac.th/Systems/

     Authen/StudentLogin.asp ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก�าหนด และมียอดเงินฝาก

     ไว้ในบัญชีธนาคารที่นักศึกษาท�าหนังสือยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักได้ครบถ้วน

     แลโดยด�าเนิน การก่อนการลงทะเบียนดังนี้ 

 (๑)  ศึกษาประกาศการลงทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประจ�าปี

  (๒)  ปรึกษาที่งานแพทยศาสตรศึกษาก่อนการลงทะเบียนทุกครั้ง

 (๓)  นักศึกษาต้องลงทะเบียนออนไลน์ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด ถ้าเกินก�าหนดแต่

       ไม่เกิน ๑ สัปดาห์ ปรับ ๕๐๐ บาท เกิน ๑-๒ สัปดาห์ ปรับเพิ่มอีกวันละ

       ๑๐๐ บาท เกินก�าหนด ๒ สัปดาห์ ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน และถูกให้พ้นสภาพ    

       นักศึกษา

 (๔)  รายวิชาที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ มีดังนี้

       ° รายวิชาที่มีรายวิชาบังคับก่อน และยังสอบไม่ผ่านรายวิชาบังคับก่อน

       ° รายวิชาที่มีการลงทะเบียนซ�้าครบ ๓ ครั้ง (หากลงทะเบียนครบ ๓ ครั้ง

           แล้วยังไม่ผ่านจะพ้นสภาพนักศึกษา)

       ° รายวิชาที่มีผลคะแนนเป็น I 

       ° การลงรายวิชาเลือก รายวิชาเลือกต้องมีเวลาเรียนไม่ซ้อนทับกับวิชาอื่น

 เมื่อลงทะเบียนแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้อง หากพบว่าผิดพลาดให้ท�าเรื่องขอแก้ไข   

    ภายในภาคการศึกษานั้น หรือภายในไม่เกิน ๒ สัปดาห์ หากไม่ด�าเนินการแก้ไขมหาวิทยาลัย

    สงวนสิทธิ์ในการด�าเนินการตามความเหมาะสม

http://www.op.mahidol.ac.th/orla/law/index.php/regulation/103-2553/124-2012-07-24-08-22-14
http://www.op.mahidol.ac.th/orla/law/index.php/regulation/103-2553/124-2012-07-24-08-22-14
https://med.mahidol.ac.th/commed/th/content/03222013-1511-th
http://www.student.mahidol.ac.th/Systems/Authen/StudentLogin.asp
http://www.student.mahidol.ac.th/Systems/Authen/StudentLogin.asp
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ลักษณะวิชา จ�านวน

หน่วยกิต

จ�านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ (จ�านวนชั่วโมงทั้งหมด) รวมชั่วโมง

เรียนรู้/สัปดาห์บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง

ภาคทฤษฎี ๑ ๑ (๑๕) - ๒ (๓๐) ๓ (๔๕)

ภาคปฏิบัติการ ๑ - ๒ (๓๐) – ๓ (๔๕) ๑ (๑๕) ๓ (๔๕)- ๔ (๖๐)

ฝึกงาน

ฝึกภาคสนามฝึกวิชาชีพ

๑ - ๓ (๔๕) – ๖ (๙๐) ๑ (๑๕) ๔ (๖๐) – ๗ (๑๐๕)

 • หน่วยกิตและจ�านวนชั่วโมงเรียน

     นักศึกษาควรทราบเวลาที่ใช้ศึกษาในแต่ละรายวิชา ซึ่งระบุน�้าหนักเป็นหน่วยกิต ที่นักศึกษา 

     ควรใช้เวลาเรียนตามชั่วโมงที่แสดงในตาราง

     หมายเหตุ 

 (๑)  ระยะเวลาเรียนในระบบทวิภาค ๑ ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์

 (๒)  ตัวเลขในตารางที่แสดงข้างหน้าเป็นจ�านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตัวเลขในวงเล็บ

       เป็นจ�านวนชั่วโมงทั้งหมดที่ควรใช้ศึกษา

 (๓)  การลงทะเบียนต้องไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 

       หรือไม่เกิน ๔๔ หน่วยกิตต่อปีการศึกษา

 (๔)  การเรียนรายวิชาชั้นปรีคลินิกและคลินิก คิดเป็นสัปดาห์ละ ๑ หน่วยกิต 

       และระยะเวลาเปิด-ปิด ของแต่ละภาคการศึกษาอาจมีจ�านวนสัปดาห์เรียนไม่เท่ากัน
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     ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

     http://www.student.mahidol.ac.th/portal/document/announce/2557/

     bunkaup52.pdf

ประเภท ระยะเวลาด�าเนินการ เงื่อนไข

การขอเพิ่ม  - ภายใน ๒ สัปดาห์นับจากวันเปิิดภาคการศึกษาปกติ

   หรือ

 - ภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อนหรือเริ่มเปิด   

   สอนรายวิชานั้น

 จ่ายค่าลงทะเบียนเพิ่มเติม

การขอลด  - ภายใน ๒ สัปดาห์นับจากวันเปิิดภาคการศึกษาปกติ

  หรือ

 - ภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อนหรือเริ่มเปิด  

   สอนรายวิชานั้น

 - ไม่รับด�าเนินการหากล่าช้ากว่าก�าหนด ต้องขอถอน  

   รายวิชา

 - ไม่บันทึกการลงทะเบียนใน 

   รายวิชาที่ขอลด

 - ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน

การขอถอน  - ภายใน ๒ สัปดาห์นับจากวันเปิิดภาคการศึกษาปกติ

   หรือ

 - ภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อนหรือเริ่มเปิด  

   สอนรายวิชานั้น

 - ไม่รับด�าเนินการหากล่าช้ากว่าก�าหนด ถ้าไม่เข้าเรียน

 - หากไม่เข้าสอบ ได้ผลเป็น “F” “ตก” หรือ “ไม่ผ่าน”

 - นับครั้งในการลงทะเบียนเรียน

 - บันทึกในใบแสดงผลการศึกษา  

   (W) แต่ไม่นับหน่วยกิตรวม

 - ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน

 • การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชา

     เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

     พ.ศ. ๒๕๕๒   สรุปโดยย่อดังนี้

http://www.student.mahidol.ac.th/portal/document/announce/2557/bunkaup52.pdf
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การลาพักการศึกษาและรักษาสภาพนักศึกษา
     เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๒   ข้อที่ ๑๕  ให้ยื่นค�าร้องขอลาพักก่อนก�าหนดการลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 

๑ สัปดาห์ โดยลาได้ครั้งละไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษา ระหว่างลาพักต้องรักษาสภาพการเป็น

นักศึกษา โดยช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราภาคการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท ภายในก�าหนด

เวลาลงทะเบียนเรียน หรือไม่เกิน ๔ สัปดาห์หลังเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะถูกจ�าหน่ายชื่อออก

จากมหาวิทยาลัย 

 สาเหตุที่ให้ลาพัก เงื่อนไข และการนับเวลาเรียน สรุปได้ดังนี้

ที่ สาเหตุที่อนุญาตให้ลาพักได้ เงื่อนไข การนับเวลาเรียน

๑ ถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการ

ทหาร

ไม่นับเวลาเรียน

๒ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง

ประเทศหรือได้เข้าร่วมโครงการอื่นๆ

คณบดีให้ความเห็นชอบ ไม่นับเวลาเรียน

๓ เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน

เกิน ร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียน

ทั้งหมด

ใบรับรองแพทย์ตามที่มหาวิทยาลัย

ก�าหนด และคณบดีให้ความเห็นชอบ

นับเป็นเวลาเรียน

๔ ความจ�าเป็นส่วนตัว GPAX ≥ ๒.๐๐

คณบดีให้ความเห็นชอบ

นับเป็นเวลาเรียน

๕ เหตุสุดวิสัย คณะกรรมการประจ�าคณะให้ความ

เห็นชอบ และเสนออธิการบดี

พิจารณาเป็นกรณี

     หมายเหตุ การกลับเข้าศึกษาต่อ ต้องยื่นค�าร้องก่อนก�าหนดวันช�าระค่าธรรมเนียม

  การศึกษาของภาคที่กลับเข้าศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม  

  ได้ที่ http://www.student.mahidol.ac.th/portal/document/

  announce/2557/bunkaup52.pdf
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 • การจ�าแนกสภาพนักศึกษาและการพ้นสภาพนักศึกษา

     การพ้นสภาพนักศึกษาจากการศึกษา เป็นดังนี้

     (๑) ผลการศึกษาต�่ากว่าเกณฑ์

 °   GPAX < ๑.๕๐ ไม่ว่าภาคการศึกษาใด

 °   วิทยาทัณฑ์ (๑) ๕ ภาคการศึกษาติดต่อกัน

 °   วิทยาทัณฑ์ (๒) ๓ ภาคการศึกษาติดต่อกัน

     (๒) ลงทะเบียนเรียนซ�้าในรายวิชาใดครบ ๓ ครั้ง แลวยัง “ตก” “ไม่ได” หรือ “ไม่ผ่าน”

     (๓) มีเวลาเรียนเกิน ๒ เท่าของเวลาที่ก�าหนดในหลักสูตร

     (๔) เมื่อพนก�าหนดเวลา ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาแลว ยังไม่ลงทะเบียนเรียนใน

 ภาคการศึกษาปกติ หรือยังไม่ไดด�าเนินการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา หรือไม่ไดรับ

 อนุมัติใหผ่อนผันการลงทะเบียนเรียน 

ชั้นปีที่ GPAX ภาค ๑ สภาพนักศึกษา GPAX ภาค ๒ สภาพนักศึกษา

๑ ไม่ก�าหนด ไม่คิดสภาพ ≥  ๒.๐๐ ปกติ

๑.๘๐-๑.๙๙ วิทยาทัณฑ์ (๑)

๑.๕๐-๑.๗๙ วิทยาทัณฑ์ (๒)

< ๑.๕๐ พ้นสภาพ

๒-จบหลักสูตร ≥  ๒.๐๐ ปกติ ≥ ๒.๐๐ ปกติ

๑.๘๐-๑.๙๙ วิทยาทัณฑ์ (๑) ๑.๘๐-๑.๙๙ วิทยาทัณฑ์ (๑)

๑.๕๐-๑.๗๙ วิทยาทัณฑ์ (๒) ๑.๕๐-๑.๗๙ วิทยาทัณฑ์ (๒)

< ๑.๕๐ พ้นสภาพ < ๑.๕๐ พ้นสภาพ
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  • การส�าเร็จการศึกษาและการได้รับปริญญาเกียรตินิยม

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา

ตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามข้อที่ ๒๐ และ ข้อที่ ๒๑ 

 สาระส�าคัญเกี่ยวกับการส�าเร็จการศึกษาสรุปได้ดังนี้

การให้ปริญญาของหลักสูตร

  °  สอบผ่านรายวิชาและเกณฑ์อื่นๆ ครบตามที่หลักสูตรก�าหนด

  °  แต้มเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต�่ากว่า ๒.๐๐

  °  ผ่านการสอบรวบยอด (Comprehensive Examination)

  °  ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย

  °  มีความประพฤติดี เหมาะสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งอนุปริญญาหรือปริญญานั้น

การให้ปริญญาเกียรตินิยม

อันดับ ๑ แต้มเฉลี่ยสะสมตลอด

หลักสูตรไม่ต�่ากว่า ๓.๕๐

 - เป็นไปตามเงื่อนไขการให้ปริญญาตรีของหลักสูตร 

 - มีเวลาเรียนไม่เกินจ�านวนภาคการศึกษาหรือ

   จ�านวนปีการศึกษาน้อยที่สุดที่หลักสูตรก�าหนด

 - ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ�้า หรือลงทะเบียนเรียน  

   รายวิชาอื่นแทน หรือสอบแก้ตัว หรือปฏิบัติงาน     

   แก้ตัวในรายวิชาใดเลยตลอดหลักสูตร รวมทั้ง

   รายวิชาที่เทียบโอน

อันดับ ๒ แต้มเฉลี่ยสะสมตลอดหลัก

สูตรไม่ต�่ากว่า ๓.๒๕
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 • ข้อปฏิบัติในการเรียน 

     (๑) นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การฝึกงาน และ  

 การฝึกภาคสนาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาทั้งหมดจึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบใน

 รายวิชานั้นๆ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.student.mahidol.ac.th/portal/ 

 document/announce/2557/bunkaup52.pdf

     (๒) การเรียนทุกรูปแบบ ให้นักศึกษาปฏิบัติตนให้เหมาะสมดังนี้

 °  เข้าเรียนสม�่าเสมอ และตรงต่อเวลา ไม่ขาดเรียนโดยไม่มีเหตุอันควร

 °  แต่งกายนักศึกษาที่ถูกระเบียบของคณะ และมหาวิทยาลัย

 °  ตั้งใจเรียน และเคารพสิทธิของอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียนโดยไม่กระท�าการใดๆ 

    ที่ไม่เหมาะสม และ/หรือรบกวนผู้อื่น เช่น กินอาหาร คุยเสียงดัง เล่น

 °  รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ส่งงานภายในเวลาที่ก�าหนด

 °  การท�างานกลุ่ม ให้มีส่วนร่วมในการท�างาน โดยไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน

 • รูปแบบการเรียน

     (๑) การเรียนภาคปฏิบัติการ ชั้นปีที่ ๑

 นักศึกษาต้องสมัครเรียนและสอบ MU LabPass ของโครงการเรียนรู้และทดสอบด้าน 

     ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยมหิดล   ในระบบออนไลน์ภายในระยะ

     เวลาไม่เกิน ๒ สัปดาห์หลังจากเปิดภาค โดยต้องได้คะแนนสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ หากไม่

     ผ่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเรียนในภาคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในทุกรายวิชา 

     ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://mux.mahidol.ac.th/courses/

     course-v1:MU+MU+2018/about

     (๒) การเรียนในระบบออนไลน์ อีเลิร์นนิง

 นักศึกษาสามารถ login โดยใช้รหัสนักศึกษาและ password เพื่อเข้าไปเรียนใน   

     รายวิชาได้ตามที่อาจารย์ผู้สอนก�าหนด ส่วนในชั้นคลินิกสามารถเข้าไปศึกษาบทเรียน 

     ออนไลน์ได้ที่ http://elearning.ra.mahidol.ac.th/mdstudent/

     (๓) การเรียนและฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาล

 ° การฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาล

  นักศึกษาจะหมุนเวียนการฝึกสังเกตการณ์และ/หรือปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยตามที่

     ภาควิชาจัดให้ในช่วงเช้า และต้องรายงานผลการปฏิบัติกับอาจารย์หรือแพทย์ประจ�าบ้าน 

     ส่วนการฝึกปฏิบัติการอยู่เวรเป็นการสร้างประสบการณ์และปลูกฝังเจตคติของความเป็น

     แพทย์ให้กับนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ ๔ ขึ้นไป ให้มีความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยไม่เฉพาะใน  

     เวลาราชการ ได้ศึกษาผู้ป่วยที่มีอาการเฉียบพลัน และวิธีการปฏิบัติรักษา ซึ่งนักศึกษาต้อง

     รายงานตัวการอยู่เวรต่อแพทย์ประจ�าบ้านทุกครั้ง
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 ° การสอนข้างเตียง

 เป็นการเรียนกลุ่มย่อยในรายวิชาชั้นคลินิกในสาขาต่างๆ เพื่อศึกษาปัญหาอาการทาง  

     คลินิกจากผู้ป่วยจริง  นักศึกษาจะได้ฝึกทักษะการซักประวัติ  การตรวจร่างกาย  การสื่อสาร 

     กับผู้ป่วย และการคิดวิเคราะห์ปัญหาทางคลินิกร่วมกับอาจารย์ผู้สอน

     ๙.๓ ข้อปฏิบัติในการสอบ
 ผู้มีสิทธิ์สอบ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับ       

     อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อที่ ๑๑ คือ นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนทั้ง

     ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การฝึกงาน และการฝึกภาคสนาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลา

     ทั้งหมดจึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชานั้น ๆ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

     http://www.student.mahidol.ac.th/portal/document/announce/2557/

     bunkaup52.pdf

 การสอบในรายวิชาที่คณะวิทยาศาสตร์จัดสอน เป็นไปตามประกาศของ

     คณะวิทยาศาสตร์ เรื่องข้อปฏิบัติในการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งสรุปบางข้อที่ควรทราบดังนี้

 ข้อ ๖     ห้ามเข้าสอบหลังการสอบผ่านไปแล้ว ๓๐ นาที และห้ามออกจากห้องสอบ  

  ก่อน ๓๐ นาที

 ข้อ ๘  นักศึกษาจะออกจากห้องสอบต่อเมื่อท�าข้อสอบเสร็จแล้วเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ 

  เข้าห้องน�้าระหว่างการสอบ

 ข้อ ๙  นักศึกษาที่มีพฤติกรรมที่ส่อเจตนาทุจริต หรือถูกจับได้ว่าทุจริต หรือร่วมทุจริต 

  จะต้องถูกด�าเนินการด้านวินัยนักศึกษา และถูกพิจารณาลงโทษตามข้อบังคับ 

  มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัยนักศึกษา

 ข้อ ๑๒ การเลื่อนสอบจะถูกตัดคะแนน ๓๐% ส่วนการเลื่อนสอบโดยไม่ลดคะแนนจะ 

  ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของ

  งานการศึกษา และอาจารย์ของภาควิชาที่เกี่ยวข้องรวมกันไม่น้อยกว่า ๓ ท่าน

 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 ° http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent/document/manual/2560/

   regulation-12.pdf

 ° http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent/document/manual/2560/

   regulation-9.pdf
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 การสอบในรายวิชาชั้นคลินิกเป็นไปตามประกาศของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี เรื่องข้อปฏิบัติในการเข้าสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งสรุปบางข้อที่ควรทราบดังนี้

 ข้อ ๕ ห้ามทุจริตทุกรูปแบบ

 ข้อ ๗ ห้ามเข้าสอบหลังการสอบผ่านไปแล้ว ๑๕ นาที หากสุดวิสัยต้องลงบันทึก

  เป็นลายลักษณ์อักษร 

 ข้อ ๘ ห้ามออกนอกห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ

 ข้อ ๑๑ ห้ามน�าข้อสอบ หรือคัดลอกข้อความในข้อสอบออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด

 ข้อ ๑๓ ผู้ที่ฝ่าฝืนประกาศคณะฯ หรือทุจริต จะถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 

  และเสนอให้คณบดี ด�าเนินการตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล 

  ว่าด้วยวินัยนักศึกษา ต่อไป

 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 https://med.mahidol.ac.th/commed/sites/default/files/public/pdf/112_~1.PDF

 • การทุจริตในการสอบ

 การด�าเนินการเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยวินัยนักศึกษา 

      ฉบับปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๘ ข้อที่ ๒๒ 

 ข้อ ๒๒ นักศึกษาที่ทุจริตในรายวิชาใด ให้ได้สัญลักษณ์ F ในรายวิชาที่ทุจริตนั้น 

  และให้ด�าเนินการทางวินัยตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา แล้วแต่กรณี

 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

 http://www.op.mahidol.ac.th/oraa/files/rules_14.pdf 

 http://www.op.mahidol.ac.th/oraa/files/rules_5.pdf

https://med.mahidol.ac.th/commed/sites/default/files/public/pdf/112_~1.PDF
http://www.op.mahidol.ac.th/oraa/files/rules_14.pdf
http://www.op.mahidol.ac.th/oraa/files/rules_5.pdf
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     ๙.๔ ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
 การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้มีหลายรูปแบบ และแตกต่างกันในแต่ละชั้นปี 

     ซึ่งมีรายละเอียดที่ควรทราบดังนี้

 ชั้นปีที่ ๑-๒-๓ 

 นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ต้องสอบในทุกรายวิชาตามแผนการศึกษา โดยไม่มีรายวิชาใดได้ผล

     เป็น “F”  “ไม่ได้” หรือ “ไม่ผ่าน” และต้องได้ผลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า ๒.๐๐ จึงจะลง 

     ทะเบียนเรียนในชั้นปีที่สูงขึ้นได้

 นักศึกษาชั้นปีที่ ๒-๓ ต้องสอบหลังเรียนจบในแต่ละ module หรือ block นักศึกษา

     จึงต้องเตรียมความพร้อมส�าหรับการสอบที่มีอย่างต่อเนื่องในแต่ละภาคการศึกษา การขึ้น

     ชั้นปีจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า ๒.๐๐ และไม่มีรายวิชาใดได้ต�่ากว่า D+

 ในกรณีที่สอบไม่ผ่าน นักศึกษาอาจได้รับสิทธิ์ในการสอบแก้ตัว ซึ่งเป็นไปตามประกาศ

     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๖  สรุปดังนี้

 (๑)   นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๑ ที่มีผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ F รายวิชาใด ยื่นค�าร้อง

        ขอสอบแก้ตัว

 (๒)   นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๒-๓ รายวิชาที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร์

  (๒.๑)   ที่มีผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ D+, D หรือ F มีสิทธิ์ยื่นขอสอบแก้ตัวใน 

   รายวิชาที่จัดให้สอบแก้ตัว ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการ

   รายวิชา

  (๒.๒) รายวิชาที่มีการสอบแก้ตัวต้องเป็นรายวิชาที่มีการเปิดสอบในภาคปกติ

   ของปีการศึกษาเดียวกัน โดยให้มีการสอบแก้ตัวภายในปีการศึกษานั้นๆ 

   และให้จัดการสอบแก้ตัวได้เพียง ๑ ครั้งต่อปีการศึกษาเท่านั้น ผลของ

   การสอบแก้ตัวจะได้ไม่เกินสัญลักษณ์ C
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 ชั้นปีที่ ๓ (ภาคปลาย) ปีที่ ๔-๖

 การเรียนในชั้นปี ๓-๔-๖ เน้นการฝึกทักษะทางการแพทย์ที่อยู่ในความดูแลจาก

อาจารย์อย่างใกล้ชิด ซึ่งการสอบและการประเมินผลการเรียนรู้มีรายละเอียดดังนี้

 • การประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง (formative)

 เป็นการประเมินผลการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาตนเอง โดยจะมีการแจ้งข้อมูล

ป้อนกลับ (feedback) ให้นักศึกษาแก้ไขความบกพร่องของตนอย่างสม�่าเสมอ ซึ่งจะไม่มีผลต่อ

คะแนนสอบของรายวิชา

 °  การประเมินวิธี workplace-based assessment จากการสังเกตโดยตรง 

    (direct observation) ขณะปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย ความรับผิดชอบ และใฝ่รู้ค้นคว้า

    เพิ่มเติม โดยใช้การประชุม ward chief ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ประจ�าหอผู้ป่วยและ 

    แพทย์ประจ�าบ้านผู้ดูแลเป็นผู้ให้ความเห็น และนักศึกษาจะได้รับข้อมูลป้อนกลับจาก

    อาจารย์เพื่อน�าไปพัฒนาแก้ไขตนเอง

 °  การเตรียมตัวก่อนการสอบจริงในปลายสัปดาห์ที่ ๒ ของ clerkship  โดยแบ่งกลุ่ม

    นักศึกษาและยกตัวอย่างกรณีศึกษาของผู้ป่วยหลากหลายปัญหา ให้ฝึกคิด วิเคราะห์ 

    และอภิปราย น�าเสนอ เพื่อทดสอบความรู้ของนักศึกษา นักศึกษาจะได้รับ feedback 

    จากอาจารย์หลังสอบเสร็จ เพื่อการปรับปรุงตนเอง

 • การประเมินผลการเรียนตามรายวิชา (summative)  

 การประเมินความสามารถทางคลินิก ประกอบด้วยการประเมิน ๓ ประเภท ซึ่งคะแนน

 ของทุกประเภทรวมกันต้องไม่ต�่ากว่า ๒.๐๐ จึงจะถือว่าผ่าน และต้องได้คะแนนในการ

 สอบแต่ละประเภท  ดังนี้

 (๑)   การประเมินภาคทฤษฎี  ได้แก่ การสอบชนิดต่างๆ ได้แก่  การสอบ  multiple  

        choice question  (MCQ), modified essay question (MEQ), constructed 

        response question (CRQ), short answer question (SAQ)  และการสอบ 

        long case ซึ่งการสอบแต่ละชนิดต้องได้คะแนนไม่ต�่ากว่า ๑.๕๐

 (๒)   การประเมินภาคปฏิบัติ  ได้แก่  การสอบ objective structured clinical

        examination (OSCE) และการประเมิน  การปฏิบัติงานโดยการสังเกตพฤติกรรม   

        (direct observation) ซึ่งการปฏิบัติงานแต่ละชนิดต้องได้คะแนนไม่ต�่ากว่า ๑.๕๐
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 (๓)   การประเมินด้านเจตคติ  ใช้แบบฟอร์มการประเมินผลโดยการสังเกตของอาจารย์ 

        หรือแพทย์พี่เลี้ยง ประเมินจาก ๖ องค์ประกอบ คือ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ 

        การท�างานเป็นทีม การเห็นประโยชน์ผู้ป่วย การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และ

        เจตคติที่ดีต่อการบริการแบบองค์รวม ซึ่งการประเมินไม่มีคะแนน 

        แต่ใช้สัญญลักษณ์ที่มีความหมายดังนี้

   O =   ดีเด่น (outstanding)

   S =   น่าพอใจ (satisfactory)

   M =   ควรปรับปรุง (marginal) 

   U =   ไม่น่าพอใจ (unsatisfactory)

 ถ้าได้สัญลักษณ์เป็น U จะถือว่าไม่ผ่าน แม้ว่าคะแนนรวมจะได้ไม่ต�่ากว่า ๒.๐๐

 ผู้ที่ได้คะแนนสอบภาคทฤษฏีต�่ากว่า ๑.๕๐ และ/หรือคะแนนสอบภาคปฏิบัติต�่ากว่า 

     ๒.๐๐ แต่คะแนนรวมไม่ต�่ากว่า ๒.๐๐ จึงจะมีสิทธิ์สอบแก้ตัว

 ผู้ที่มีคะแนนรวมต�่ากว่า ๒.๐๐ และ/หรือการประเมินด้านเจตคติ  เป็น U จะถือว่าไม่ผ่าน 

     และต้องลงทะเบียนเรียนซ�้า

 •  การสอบรวบยอด หรือ National Test (ปี ๓ , ๕ และปี ๖) 

    การสอบรวบยอดมีจุดประสงค์เพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการ

     ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งการสอบประกอบด้วย ๓ ขั้น แต่ละขั้นมีจุดประสงค์ดังนี้ 

    ขั้นที่หนึ่ง เป็นการสอบเพื่อประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 

   จ�านวน ๓๐๐ ข้อ

    ขั้นที่สอง เป็นการสอบเพื่อประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก    

   จ�านวน ๓๐๐ ข้อ

    ขั้นที่สาม เป็นการสอบเพื่อประเมินทักษะและหัตถการทางคลินิก ประกอบด้วย 

   OSCE, MEQ และ Long case

 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ NL

 เป็นไปตามที่ระบุไว้ส�าหรับการเป็นสมาชิกแพทยสภาและคุณสมบัติอื่นดังนี้ 

 ประเภทที่หนึ่ง เป็นผู้ที่ก�าลังศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันการศึกษา

   ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง

 ประเภทที่สอง เป็นผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและได้รับ

   ปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่แพทยสภารับรอง

 ประเภทที่สาม เป็นผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและได้รับ

   ปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง
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 คุณสมบัติเฉพาะส�าหรับการสอบแต่ละขั้น

 ขั้นที่หนึ่ง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติประเภทที่หนึ่งหรือสองหรือสาม ส�าหรับผู้ที่มี 

   คุณสมบัติประเภทหนึ่งต้องมีใบรับรองจากสถานศึกษาว่าได้ศึกษา

   วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ระดับปรีคลินิก) หรือเทียบเท่ามาแล้ว

   ไม่น้อยกว่าสองปีการศึกษา นับถึงวันที่ก�าหนดสอบ โดยได้ศึกษาครบ

   ทุกรายวิชาตามหลักสูตรระดับปรีคลินิกของสถาบันที่แพทยสภารับรอง 

 ขั้นที่สอง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติประเภทที่หนึ่งหรือสองหรือสาม ส�าหรับผู้มี

   คุณสมบัติประเภทหนึ่งต้องมีใบรับรองจากสถานการศึกษาว่าได้

   ศึกษาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ระดับคลินิก) มาแล้วไม่น้อยกว่า

   สองปีการศึกษา นับถึงวันที่ก�าหนดสอบ โดยได้ศึกษาครบทุกรายวิชา

   ตามหลักสูตรระดับคลินิกของสถาบันที่แพทยสภารับรอง

 ขั้นที่สาม เป็นผู้ที่สอบผ่านขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สองแล้ว โดยแต่ละขั้นสอบผ่านมา

   แล้วเป็นเวลาไม่เกินเจ็ดปี นับจากวันที่แพทยสภาอนุมัติผลการสอบ

   จนถึงวันที่ยื่นใบสมัครสอบ ถ้าขั้นใดสอบผ่านเกินเจ็ดปีจะต้อง

   สอบขั้นนั้นใหม่ให้ผ่านก่อน

     หมายเหตุ ส�าหรับผู้มีคุณสมบัติประเภทที่หนึ่งที่ก�าลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา

  ในประเทศไทยต้องมีใบรับรองจากสถานการศึกษาว่าได้ศึกษาวิทยาศาสตร์

  การแพทย์คลินิก (ระดับคลินิก) มาแล้ว ไม่น้อยกว่าห้าภาคการศึกษาระบบ

  ทวิภาคหรือเทียบเท่าด้วย นับถึงวันก�าหนดสอบ โดยได้ศึกษาครบทุกรายวิชา

  ตามหลักสูตรระดับคลินิกของสถาบันที่แพทยสภารับรอง

  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tmc.or.th/news04.php

http://www.tmc.or.th/news04.php


คู่มือนักศึกษา  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล42

๑๐
การพัฒนานักศึกษา
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๑๐. การพัฒนานักศึกษา

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดให้มีการดูแลและพัฒนานักศึกษาเพื่อให้

มีความสามารถตามศักยภาพ รวมทั้งให้การดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาทั้งในด้านการเรียนและ

ความเป็นอยู่  โดยจัดให้มีระบบและโครงการต่างๆ ดังนี้

     ๑๐.๑  ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาประจ�าสายรหัส

 อาจารย์ที่ปรึกษาประจ�าสายรหัสเป็นอาจารย์จากทุกภาควิชาที่คณะฯ แต่งตั้งให้เป็น

    ผู้ดูแล ให้ค�าปรึกษา แนะน�าด้านการเรียน และด้านอื่นๆ  แก่นักศึกษาแพทย์รามาธิบดี

     ประจ�า  สายรหัส โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 (๑) เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเป็นไปตามคุณธรรม   

  และมารยาทแห่งวิชาชีพ และเข้าใจแนวทางการเรียนการสอนในหลักสูตร  

  ของตนเอง

 (๒) เพื่อช่วยเหลือเฝ้าระวัง   และให้ค�าปรึกษา  ตลอดจนแก้ไขปัญหาด้านการเรียน

  การสอน  รวมทั้งปัญหาอื่นๆ ของนักศึกษารามาธิบดี

 (๓) เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์-นักศึกษา  

  และรุ่นพี่-รุ่นน้องร่วมสถาบัน

  กลุ่มสายรหัสมีจ�านวน ๑๖๐ กลุ่ม ที่มีอัตราส่วนจ�านวนอาจารย์ต่อจ�านวน

     นักศึกษาเฉลี่ยเป็น   ๑-๒ : ๖ โดยคณะจัดให้พบปะนักศึกษาอย่างน้อยปีการศึกษาละ 

     ๑-๒ ครั้ง ทั้งนี้สายรหัสสามารถนัดพบเพิ่มเติมได้ตามเวลาที่สะดวก

     ๑๐.๒  ระบบอาจารย์พี่เลี้ยง (Mentoring System Project)

 เป็นโครงการที่อยู่ในระหว่างการด�าเนินการ เพื่อให้การดูแลและติดตามนักศึกษาอย่าง

     เป็นระบบและต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตใน

     ศตวรรษที่ ๒๑ และเสริมการเรียนรู้แบบ Transformative Learning ซึ่งกิจกรรมในโครงการ

     มีลักษณะดังนี้

 °  Early clinical exposure   

    สังเกตการปฏิบัติงานของอาจารย์แพทย์ในการดูแลผู้ป่วยจริงในสถานการณ์ต่างๆ 

     จัดให้นักศึกษาชั้นปี ๒-๓ สนใจการเรียนรู้ในชั้นปรีคลินิกที่ต้องเชื่อมโยงกับชั้นคลินิก

 °  Retreat 

    พูดคุยแลกเปลี่ยนรับฟังปัญหา reflect สิ่งต่างๆ ที่นักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้ 

     จัดให้นักศึกษาชั้นปี ๒-๓ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และสนับสนุนพัฒนาทักษะการเป็นแพทย์ 

 °  Mock examination

    การฝึกทักษะการตรวจร่างกายเบื้องต้น จัดให้กับนักศึกษาในชั้นปี ๒ ซึ่งแต่ละคน

     จะได้รับการประเมินแบบ formative โดยได้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback)  จากอาจารย์ที่

     ปรึกษา เพื่อให้รู้ความสามารถของตนเองและพัฒนาให้มีความพร้อมในการฝึกปฏิบัติงานจริง
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 °  Communication

             การฝึกให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๒-๓ ได้มีประสบการณ์ในการสื่อสารกับผู้ป่วย

     และญาติ 

 °  Mentor meeting

    เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 

     และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการต่อไป

     ๑๐.๓  การพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการและด้านวิจัย

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีความมุ่งมั่นที่จะผลิต

     บัณฑิตที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสุขภาวะของสังคม โดยมีศักยภาพสูงทาง

     การวิจัย จึงได้พัฒนากิจกรรมเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการท�าวิจัยดังนี้

 (๑) โครงการต้นกล้ารามาธิบดี 

  เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาแพทย์รามาธิบดีที่สนใจงานวิจัย ได้ฝึกการ

     คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาในการท�างานวิจัย โดยจัดกิจกรรมให้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

  ปีที่ ๑ การเข้าร่วม Research Camp โดยพบอาจารย์ที่ปรึกษาและเสนอหัวข้อ

     วิจัยที่ตนเองหรือที่กลุ่มสนใจ และเขียน research proposal เพื่อเริ่มท�าวิจัยตั้งแต่ชั้นปีที่ ๒ 

    เป็นต้นไป ในระหว่างการท�าวิจัยนักศึกษาจะได้รับการดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิจัย 

    เพื่อพัฒนาทักษะวิจัย และได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยตามล�าดับขั้นดังแผนภาพ ผู้สามารถท�า

    ผลงานวิจัยได้ จะได้รับการเสนอชื่อไปสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้รับพระราชทานทุนใน

    โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 
 

     ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://med.mahidol.ac.th/nurturing_talent/th

https://med.mahidol.ac.th/nurturing_talent/th
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  (๒) โครงการผลิตอาจารย์แพทย์ (Ph.D.,M.D.)

  เป็นโครงการที่ด�าเนินการโดยมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อผลิตอาจารย์แพทย์ที่มี  

     ทักษะการท�าวิจัย โดยให้ศึกษาในหลักสูตรที่ต่อเนื่อง ๒ หลักสูตรโดยได้รับ ๓ ปริญญา ได้แก่ 

 °  การศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์ ชั้นปรีคลินิกปีที่ ๑-๓ และรายวิชาวิทยาศาสตร์  

    การแพทย์ รวมระยะเวลา ๓ ปี ซึ่งจะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 °  การศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี 

    โดยเลือกศึกษาในสาขาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ หรือสาขา

    แพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หรือคณะแพทยศาสตร์ศิริราช

    พยาบาล ๔-๘ ปี (ขึ้นกับระยะเวลาในการท�าวิทยานิพนธ์)  ซึ่งจะได้รับทุนตลอดระยะ

    เวลาที่ศึกษา และสามารถขอรับทุนไปท�าวิจัยในต่างประเทศได้ก่อนส�าเร็จการศึกษา 

 °  การศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์ ชั้นคลินิกปีที่ ๔-๖ จะได้รับ

    ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 

     โครงการเปิดรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๓  ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงวันสมัคร 

     ๓.๐๐ ขี้นไป เปิดรับสมัตรตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคมของทุกปี 

     สมัครได้ที่งานแพทยศาสตรศึกษา

         ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/oraa/msp/

     about_msp.html

 (๓) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันในต่างประเทศ

  นักศึกษาที่สนใจประสบการณ์ในต่างประเทศ สามารถเลือกไปศึกษาและหรือท�า

    วิจัยในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่คณะฯ มีข้อตกลงร่วมมือได้มากกว่า ๓๐ สถาบัน 

    ใน ๑๒ ประเทศ

        ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์ อาคารเรียนรวม  ชั้น ๖

     ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่  http://www.op.mahidol.ac.th/orir/download/

     summaryMOU_Feb2015.pdf

http://www.op.mahidol.ac.th/oraa/msp/about_msp.html
http://www.op.mahidol.ac.th/oraa/msp/about_msp.html
http://www.op.mahidol.ac.th/orir/download/summaryMOU_Feb2015.pdf
http://www.op.mahidol.ac.th/orir/download/summaryMOU_Feb2015.pdf
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๑๑
หน่วยงานที่ให้บริการแก่นักศึกษา
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๑๑. หน่วยงานที่ให้บริการแก่นักศึกษา

         ๑๑.๑  งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีการจัดสรรทรัพยากรการเรียนรู้ในรูปแบบ

     ต่างๆ  เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาดังนี้

 •  หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

     ให้บริการและแนะน�าการใช้สารสนเทศ บริการยืมคืนหนังสือและวารสาร 

     บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Book Delivery) และ 

     ต่างมหาวิทยาลัย (Inter Library Lone, ILL) บริการขอส�าเนาเอกสารด้วยระบบ

     อิเล็กทรอนิกส์  (EDDS) บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย บริการค�าบรรยายรายวิชา  

     (e-lectures) บริการสื่อผสมเพื่อการเรียนรู้ (Learning Multimedia)

 •  ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

      ที่ตั้ง ชั้น ๒ และ ๓ ตึกฟิสิกส์ ให้บริการเช่นเดียวกับหอสมุดและคลังความรู้ ฯ

      เวลาให้บริการ   วันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๙.๓๐ น.

    วันเสาร์  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

 •  ห้องสมุด หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี งานทรัพยากรเรียนรู้ 

     คณะ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พญาไท

      ที่ตั้ง ชั้น ๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ

     โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  แบ่งการให้บริการเป็น ๓ โซน ดังนี้

       โซนห้องสมุดให้บริการเช่นเดียวกับหอสมุดและคลังความรู้ ฯ บริการการใช้ 

     E--resource ผ่าน VPN โดยใช้ username/password ระบบมหาวิทยาลัย และสอนการใช้ 

     E-resource ทั้งเป็นกลุ่มและส่วนตัว    

       เวลาให้บริการ     วันจันทร์-ศุกร์ เวลา  ๐๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.

       โซน Learning Commons ให้บริการใช้ห้องตามอัธยาศัยได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

       โซนหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี เปิดให้เข้าชมได้ในวันและเวลาราชการ
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 •  ห้องฝึกทักษะทางคลินิก (skill lab)

     ให้บริการการใช้อุปกรณ์ฝึกทักษะทางคลินิก ได้แก่ หุ่นสาธิต ห้อง simulation 

     และหุ่นอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น หุ่น ultrasound หุ่นวินิจฉัยโรคหัวใจ หุ่นผู้ใหญ่ และหุ่นเด็ก 

     ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://med.mahidol.ac.th/skill_lab/th

 •  ห้องอบรมคอมพิวเตอร์

      มีขนาดตั้งแต่ ๑๒ ที่นั่งถึง ๔๕ ที่นั่ง รวม ๕ ห้อง นักศึกษาจองใช้ได้เป็นหมู่คณะได้ 

     โดยติดต่อที่งานแพทยศาสตร์ศึกษา 

      เวลาให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์     เวลา   ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

 •  ห้องเรียน/ห้องประชุม

     มีขนาดตั้งแต่ ๑๖ ที่นั่งจนถึง ๑๓๘ ที่นั่ง นักศึกษาขอจองใช้เป็นหมู่คณะได้ 

     โดยติดต่อที่งานแพทยศาสตร์ศึกษา 

      ๑๑.๒  งานแพทยศาสตร์ศึกษา ชั้นคลินิก

      งานแพทยศาสตร์ศึกษาให้บริการนักศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนของหลัก

     สูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งแบ่งการให้บริการในหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

 •  หน่วยประเมินผลการศึกษา

    ให้บริการด้าน 

  -  บริหารงานด้านการสอบ และ ประสานงานการจัดการสอบ 

  -  การสอบรวบยอด Comprehensive Examination 

  -  การประสานงาน ติดตาม ตรวจสอบ และรวบรวมผลการศึกษา 

  -  ประสานงานและรับผิดชอบเกี่ยวกับผลการศึกษา, การส�าเร็จการศึกษาและ  

     การจ�าแนกสภาพนักศึกษา

https://med.mahidol.ac.th/skill_lab/th
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 •  หน่วยบริการการศึกษา

    ให้บริการด้าน 

  -  ประสานงานและรับผิดชอบงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

   -  ประสานงานการจัดการเรียนการสอนร่วมภาควิชาในช่วงกิจกรรม 

      Faculty hour ของคณะฯ ทุกวันพุธ ช่วงเวลา 14.30 –16.00 น.

  -  ประสานงานและรับผิดชอบการลงทะเบียน การเพิ่ม ลด ถอน รายวิชา 

  -  ประสานงานและให้บริการนักศึกษา เกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการศึกษา,

      หนังสือรับรองฯ, บัตรประจ�าตัวนักศึกษา, การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล 

     ที่อยู่, การดูผลการศึกษา, การลาพักการศึกษา, การโอนย้ายคณะวิชา

  -  ประสานงานและให้บริการการขึ้นทะเบียนการส�าเร็จการศึกษาของ

     บัณฑิตแพทย์, หลักฐานการศึกษา, หนังสือรับรองเพื่อสมัครเข้ารับ

     การศึกษาต่อ

  -  ประเมินการส�ารวจความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

     แพทยศาสตรบัณฑิต

 •  การยื่นค�าร้องและข้อร้องเรียน 

    นักศึกษาสามารถยื่นข้อร้องเรียนต่างๆ ได้ที่ งานแพทยศาสตรศึกษา และ/หรืองาน

     กิจการนักศึกษา ซึ่งจะส่งไปยังผู้รับผิดชอบโดยตรงเพื่อพิจารณา แก้ไขปัญหา  และ/หรือชี้แจง

     ให้ผู้ร้องเรียนทราบอย่างเป็นระบบ

    นักศึกษาที่ถูกตัดสินและลงโทษไปแล้ว มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์

     ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันรับทราบค�าสั่งลงโทษ โดยค�าร้องต้องท�าเป็นหนังสือพร้อมเหตุผล

     ประกอบ และยื่นเรื่องตามระบบผ่านงานแพทยศาสตรศึกษา คณะกรรมการอุทธรณ์จะ

     พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ โดยค�าวินิจฉัยของ

     คณะกรรมการอุทธรณ์ถือเป็นที่สิ้นสุด

    เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการการยื่นค�าร้อง และ/หรือ ให้ข้อมูลมีดังนี้ 

  
ชั้นปีที่ ชื่อผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์

๑, ๓  คุณสิริฉัตร ค�าน้อย (พี่ป๋อง) ๐๒-๒๐๑-๒๒๖๘

๒  คุณธารนา  ฤกษ์ข�า (พี่ลูกปัด) ๐๒-๒๐๑-๑๒๘๙

๔  คุณพรณภา จันทร์ศิริ (พี่เก๋) ๐๒-๒๐๑-๑๒๘๙

๕  คุณวราพรรณ  โพธิ์ระดก (พี่นก) ๐๒-๒๐๑-๑๒๘๙

๖  คุณฉวีวรรณ  อรรถจินดา (พี่วรรณ) ๐๒-๒๐๑-๑๖๔๔

 คุณกมลเนตร เบี้ยวศริ ๐๒-๒๐๑-๑๒๘๙
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     ๑๑.๓  งานกิจการนักศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา 

 ตั้งอยู่ที่ ส�านักงานการศึกษา อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์

     โรงพยาบาลรามาธิบดี  โทรศัพท์  ๐๒-๒๐๑-๒๔๔๕

 ให้บริการนักศึกษาด้านการจัดกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา ต่างๆ ดังนี้

 •  ทุนการศึกษา

    แบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่

    (๑)  ทุนให้เปล่า (ต่อเนื่อง) เป็นทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้จากมหาวิทยาลัยมหิดล 

   (ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยมหิดล) และได้จากผู้มีอุปการะคุณที่มอบผ่านคณะฯ 

   หรือมอบให้แก่นักศึกษาโดยตรง

    การสมัครขอรับทุนดูได้ที่  https://med.mahidol.ac.th/studentaffairs/th/

    (๒)  ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) เป็นทุนกู้ยืมเงินค่าเล่าเรียนตามอัตราค่าเล่าเรียน

   ที่มหาวิทยาลัยก�าหนดหรือเรียกเก็บแต่ไม่เกินเพดานที่กองทุนก�าหนด และ

   ค่าครองชีพเหมาจ่ายปีละ ๒๖,๔๐๐ บาท นักศึกษาสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้

   จากประกาศของมหาวิทยาลัยทีเว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา 

   http://www.orsa.mahidol.ac.th หรือ http://www.studentloan.or.th

 •  หอพัก

   ผู้มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักนักศึกษา ได้แก่ นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจ�าบ้าน และผู้ที่ได้  

     รับอนุมัติจากคณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของหอพัก

   ดูรายละเอียดการเข้าพักและระเบียบของหอพักได้ที่ 

   https://med.mahidol.ac.th/studentaffairs/th/content/dormitory

https://med.mahidol.ac.th/studentaffairs/th/
http://www.orsa.mahidol.ac.th/main/
http://www.studentloan.or.th
https://med.mahidol.ac.th/studentaffairs/th/content/dormitory
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 •  หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา

    ในกรณีที่นักศึกษาเจ็บป่วยหรือมีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถขอรับบริการด้านสุขภาพ   

     ได้ที่

    (๑) หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาศาลายา วิทยาเขตศาลายา ชั้น ๑ 

   ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ด้านตรงข้ามโรงอาหาร โทรศัพท์ ๐๒-๘๔๙-๔๕๒๙

    (๒) โรงพยาบาลรามาธิบดี

  °  สวัสดิการบุคลากร (ในเวลาราชการ) ชั้น ๒ อาคาร ๑ โทร ๐๒-๒๐๑-๐๔๔๓ 

  °  แผนกฉุกเฉิน (นอกเวลาราชการ)

    นักศึกษาที่เข้าฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย และที่เข้ารับการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานใน

ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ต้องได้รับ

การฉีดวัคซีนตามข้อก�าหนดของส่วนงานนั้นๆ ศึกษารายละเอียดการฉีดวัคซีนเพิ่มเติมได้ที่ 

https://med.mahidol.ac.th/studentaffairs/th/content/สวัสดิการรักษาพยาบาล
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 •  การผ่อนผันเกณฑ์ทหาร

    ผู้ที่จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารและการเข้ารับการเรียกพลต้องมีคุณสมบัติดังนี้

    °  ชายไทย อายุครบ ๒๑ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน  ๒๖  ปี

    °  ก�าลังศึกษาอยู่และไม่ได้เรียนหรือเรียนวิชาทหารไม่จบชั้นปีที่ ๓

    ให้นักศึกษาน�าแบบ สด. ๙ ไปขอรับหมายเรียก แบบ สด.๓๕ ณ ที่ว่าการอ�าเภอตาม 

     ภูมิล�าเนาทหาร แล้วน�ามาแสดงตนเพื่อขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารที่ งานกิจการนักศึกษา 

     คณะ/วิทยาลัยเขต/วิทยาเขต ต้นสังกัด ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ในวันและเวลาราชการ 

     ดู รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

     https://med.mahidol.ac.th/studentaffairs/th/conscriptio_for_army_service

 •  กิจกรรมนักศึกษา

     คณะฯ และสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (สนร.) มีการจัดกิจกรรม    

     อย่างต่อเนื่องทั้งปี เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ที่นอกเหนือ  

     จากการเรียน โดยมีทั้งกิจกรรมที่จัดให้ทุกคนเข้าร่วม และที่ให้เลือกเข้าร่วมได้ตามอัธยาศัย   

     เพื่อให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ รุ่นพี่ เพื่อนๆ เพื่อนต่างสาขาอาชีพ ตลอดจน

     ประชาชนในชุมชนต่างๆ 

    ดูปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา และรายละเอียดของกิจกรรมได้ที่  (ไม่มี website)

 •  สโมสรนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (สนร.)

    เป็นกลุ่มนักศึกษาที่มีนายกสโมสรและคณะท�างานที่ได้รับการคัดเลือกจากนักศึกษา 

     ๔ หลักสูตร ได้แก่ นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล นักศึกษาวิทยาศาสตร์สาขาความผิด 

     ปกติการสื่อความหมายและนักศึกษาวิทยาศาสตร์การแพทย์ฉุกเฉิน มีวาระการท�างาน ๑  ปี       

     ในการจัดท�าแผนงานโครงการประจ�าปีของสโมสรนักศึกษาและของชมรมเพื่อเสนอต่อคณะฯ 

     พิจารณางบประมาณ และควบคุมและดูแลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

 •  ชมรมนักศึกษารามาธิบดี

    เป็นชมรมที่ให้นักศึกษาได้ร่วมท�ากิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจ ประกอบด้วยชมรม 

     ฟุตบอล ชมรมบาสเกตบอล ชมรมแบดมินตัน ชมรมดนตรี ชมรมสานฝัน ชมรมวิเทศสัมพันธ์   

     ชมรมรักษ์ธรรมชาติ ชมรมคอมพิวเตอร์ ชมรม Rama Film Freak ชมรมหลังกล้อง 

     ชมรม RAMA Forward ฯลฯ

https://med.mahidol.ac.th/studentaffairs/th/conscriptio_for_army_service
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     ๑๑.๔  รางวัลนักศึกษา

 (๑) รางวัลระดับคณะ

  •  รางวัล Dean Award 

                    เป็นรางวัลส�าหรับผู้ที่มีผลงานวิจัย และเคยผ่านกิจกรรม Research Camp 

     และ Dean’s Research Novice Awards  โดยจะได้รับทุนสนับสนุนการท�าวิจัย และเมื่อมี

     ผลงานวิจัยแล้ว จะได้รับการคัดเลือกให้ไปเสนอผลงานต่างประเทศ

     ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://med.mahidol.ac.th/nurturing_talent/th

  (๒) รางวัลระดับชาติ

  •  รางวัลเจ้าฟ้ามหิดล 

  โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนา

     ความสามารถของเยาวชนไทยด้านการศึกษาวิจัย การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ และการพัฒนาชุมชน

     เพื่อน�ามาแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย จ�านวนผู้ได้รับพระราชทานทุน 

     ไม่เกิน ๕ ทุน/ปี

  สถาบันจะคัดเลือกผู้ที่มีผลการเรียนดี มีประสบการณ์ในการท�าวิจัย และ/หรือ

     กิจกรรมในลักษณะต่าง ๆ และเสนอชื่อเพื่อให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลไม่เกิน ๓ คน

  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ให้ได้รับพระราชทานรางวัลจะได้ไปต่างประเทศโดยได้รับ

     ทุนเป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน เพื่อศึกษา/วิจัย/ฝึกอบรม ตามที่ระบุในการสมัคร โดยได้เงินทุน

     สนับสนุนค่าเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ ค่าใช้จ่ายประจ�าเดือน และค่าเข้าร่วมประชุมวิชาการ

     โดยอิงกับค่าใช้จ่ายที่ทาง ก.พ. ก�าหนด  จัทั้งนี้จะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าเสนอต่อ   

     สถาบันฯ และโครงการฯ ทุก ๖ เดือน และเมื่อครบระยะเวลาที่ได้รับทุน

     ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.princemahidolaward.org

https://med.mahidol.ac.th/nurturing_talent/th
http://www.princemahidolaward.org
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๑๒
ข้อปฏิบัติหลังส�าเร็จการศึกษา
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๑๒.  ข้อปฏิบัติหลังส�าเร็จการศึกษา

     ๑๒.๑  การปฏิบัติงานชดใช้ทุน (เพิ่มพูนทักษะ)  และการผิดสัญญา

 หลังส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  บัณฑิตแพทย์จะต้องปฏิบัติงาน

ชดใช้ทุนตามสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์เป็นระยะเวลา ๓ ปี  ณ หน่วยงาน โรงพยาบาลคณะ

แพทยศาสตร์ หรือโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเข้าโครงการแพทย์

เพิ่มพูนทักษะ โดยมีโรงพยาบาลที่แพทยสภารับรองเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน ทั้งนี้หลักสูตร

ประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  ดังนี้

 (๑) สาขาอายุรศาสตร์ ๓ เดือน 

 (๒) สาขาศัลยศาสตร์ รวมกับ สาขาออร์โธปิดิกส์ ๓ เดือน  

 (๓) สาขากุมารเวชศาสตร์ ๒ เดือน  

 (๔) สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ๒ เดือน  

 (๕) วิชาเลือก ๒ เดือน  

 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   http://www.tmc.or.th/training2017.php

     ๑๒.๒  การผิดสัญญาในการปฏิบัติงานชดใช้ทุน

 การท�าผิดสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ โดยปฏิบัติงานไม่ครบตามสัญญา บัณฑิตแพทย์

จะยื่นค�าร้องเสนอผู้อ�านวยการโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงานเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และเสนอผ่านนาย

แพทย์สาธารณสุขจังหวัด เมื่อมีค�าสั่งอนุมัติ ต้นสังกัดจะแจ้งให้มหาวิทยาลัยมหิดลด�าเนินการให้

แพทย์ที่ผิดสัญญาชดใช้เงินตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

     ๑๒.๓  การศึกษาหลังปริญญา

 ผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  สามารถสมัครศึกษาต่อโดยเป็นแพทย์

ประจ�าบ้านในสาขาที่สนใจได้ และปฏิบัติตามเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรและวุฒิบัตรเพื่อ

แสดงความรู้ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท

 ประเภทที่ ๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่จ�าเป็นต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุน แต่ต้องผ่าน

   การปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะตามที่แพทยสภาก�าหนด 

   ทั้งนี้แพทยสภาอาจพิจารณายกเว้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต้องผ่าน

   การปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะในบางสาขา

 ประเภทที่ ๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ

   ครบถ้วนแล้ว และได้ปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามจ�านวนปีที่แพทยสภา  

   ก�าหนด

   ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   http://tmc.or.th/pdf/files_tmc1-2_2561_29-09-2560.pdf

http://www.tmc.or.th/training2017.php
http://tmc.or.th/pdf/files_tmc1-2_2561_29-09-2560.pdf

