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แนะนํามหาวิทยาลัยมหิดล 

คําขวัญ 

 “อตฺตานํ อุปมํ กเร” พึงปฏิบัติตอผูอ่ืน เหมือนดังปฏิบัติตอตนเอง 

ปรัชญา  

 ความสําเร็จท่ีแทจริงอยูท่ีการนําความรูไปประยุกตใช เพ่ือประโยชนสุขแกมวลมนุษยชาติ 

ปณิธาน 

 “ปญญาของแผนดิน” Wisdom of the Land 

วิสัยทัศน 

 มหาวิทยาลัยมหิดลมุงม่ันท่ีจะเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก 

พันธกิจ 

 สรางความเปนเลิศทางดานสุขภาพ ศาสตร ศิลป และนวัตกรรมบนพ้ืนฐานของคุณธรรม เพ่ือสังคมไทย และ

ประโยชนสุขแกมวลมนุษยชาติ 

ตราสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย 

 ไดรับพระราชทานตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีตราประจําพระองค 

 ของพระราชบิดา เม่ือ 29 กรกฎาคม 2512 

 ขอสังเกตเรื่องสีสําหรับ ตราสัญลักษณ (Logo) 

    - สีนํ้าเงินพระราชทาน (23 มิถุนายน 2512) R=0,G=53,B=173 (PhotoShop # 0035AD) 

    - สีเหลืองทอง R=255,G=199,B=38 (PhotoShop # FFC726) 

    - สีทอง R=170,G=128,B=14 (PhotoShop # AA800E) 

    - สีเขียว R=0,G=127,B=38 (PhotoShop # 007F26) 

 

     ตนกันภัยมหิดล 

 สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  

 ประทานพระราชวินิจฉัยชี้ขาดใหตนกันภัยมหิดล เปนตนไมสัญลักษณประจํา 

 มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 

javascript:NewWindow('mean_logo1.htm')
javascript:NewWindow('mean_logo1.htm')


คูมือสําหรับแพทยประจําบาน และแพทยประจําบานตอยอด ปการฝกอบรม 2563 

 งานการศึกษาหลังปรญิญา  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
4 

วัฒนธรรมองคกรมหาวิทยาลัยมหิดล 

 วัฒนธรรมองคกร 

M - Mastery รูแจง รูจริง สมเหตุ สมผล 

A - Altruism มุงผลเพ่ือผูอ่ืน 

H - Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง 

I - Integrity ม่ันคงยิ่งในคุณธรรม 

D - Determination แนวแนทํา กลาตัดสินใจ 

O - Originality สรางสรรคสิ่งใหม 

L - Leadership ใฝใจเปนผูนํา 

 

เพลงประจํามหาวิทยาลัยมหิดล 

 เพลง เทิดพระนามมหิดล 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Ci5UDVbDKn4


คูมือสําหรับแพทยประจําบาน และแพทยประจําบานตอยอด ปการฝกอบรม 2563 

 งานการศึกษาหลังปรญิญา  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
5 

แนะนําคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

ประวัติความเปนมาของคณะฯ 

 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีเปนคณะหนึ่ง

ของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยกอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ.2508 แมจะเปน

คณะที ่ม ีประว ัต ิ ไม ยาวนานน ัก เม ื ่อเท ียบก ับคณะอื ่นใน

มหาวิทยาลัย แตก็นับไดวาไดมีการวางรากฐานท่ีดีในระยะเริ่มตน 

เนื่องจากไดรับการสนับสนุนจาก "มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร" ทั้งใน

ดานทุนทรัพยและบุคลากร และยังมีผูเชี่ยวชาญไทยที่ผานการ

ฝกอบรมจากรประเทศสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักรอีกจํานวนหนึ่งดวย  

 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี เปนสถาบันที่อยูในระดับแนวหนาของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย

อาคเนย ในปจจุบันไดรับนักศึกษาเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี (เปนนักศึกษาแพทยประมาณ 150 คน และนักศึกษา

พยาบาลอีก 150 คนตอป) ระดับหลังปริญญาในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและสาขาที่เกี่ยวของมีโครงการปริญญาเอก 

โครงการฝกอบรมแพทยผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ และสาขายอยเฉพาะทาง รวมท้ังการวิจัยดวย ซ่ึงจะเห็นไดวามีบุคลากร

ในคณะฯ หลายทานท่ีไดรับรางวัลท้ังในระดับชาติ และระดับนานาชาติในสาขาวิทยาศาสตรและรางวัลแม็กไซไซดวย 

 โรงพยาบาลรามาธิบดี เปนโรงพยาบาลที ่ต ั ้งอยู ใจกลาง

กรุงเทพมหานคร ใหบริการในลักษณะเปนศูนยรับปรึกษาผูปวย

ตลอดจนใหการรักษาและแนะนําแกคนไขทุกระดับ การท่ีมีบุคลากร

ที ่มีคุณภาพและเชี ่ยวชาญประกอบกับเครื ่องมือตางๆ ที ่เปน

เทคโนโลยีทันสมัย ทําใหการร ักษาคนไขท ี ่ม ีป ญหาซับซ อน  

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ศูนยการแพทยสิร ิก ิต ิ ์   

ซ ึ ่งเปนศูนยการแพทยที ่ม ีอ ุปกรณและเทคโนโลยีที ่ท ันสม ัย  

ยังพรอมท่ีจะใหการรักษาและฝกอบรมบุคลากรทางการแพทยในสาขาตางๆ ดวย  

 เปาหมายของคณะฯ คือการผลิตบุคลากรทางการแพทย

สาขาตางๆ พยาบาลและบุคลากรอื่นทางการแพทยที่มีคุณภาพ  

เรายังเนนใหนักศึกษาไดเรียนรูการดูแลรักษาแบบองครวม การใช

เทคโนโลยีอยางเหมาะสมและสามารถทํางานในชุมชนได 
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วิสัยทัศน 

 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีเปนสถาบันทางการแพทยชั้นนําในระดับสากล 

พันธกิจ 

 จัดการศึกษา สรางงานวิจัย ใหการบริการวิชาการ และดูแลสุขภาพ เพ่ือสุขภาวะของสังคม 

 ดานการศึกษา 

 จัดการศึกษาดานการแพทย พยาบาลและวิทยาศาสตรสุขภาพ เพ่ือตอบสนองความตองการของประเทศ 

 ดานการวิจัย 

 สรางงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรูดานวิทยาศาสตรสุขภาพ และการนําไปประยุกตใช 

 ดานบริการวิชาการ 

 ใหความรู หรือคําปรึกษาทางวิชาการดานการแพทย พยาบาล และวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 ดานการดูแลสุขภาพ 

 ใหการดูแลสุขภาพ (สรางเสริม ปองกัน รักษาพยาบาล แลฟนฟูสุขภาพ) ท่ีมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนการเรียน 

 การสอน และการวิจัย 

คานิยม 

 มุงเรียนรู คูคุณธรรม ใฝคุณภาพ รวมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม 

วัฒนธรรมองคกร 

 ประสานความตาง สรางสิ่งท่ีดีกวา Harmonize the Diversities and Look Forward 

ปณิธาน 

 “ปญญาของแผนดิน” Wisdom of the Land 

ปรัชญา 

 ความสําเร็จท่ีแทจริงอยูท่ีการนําความรูไปประยุกตใชเพ่ือประโยชนสุขแกมวลมนุษยชาติ 

 (True success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind.) 
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ตราสัญลักษณประจําคณะฯ 

   
  

เพลงประจําคณะฯ 

 เพลง รามาปณิธาน    เพลง รามาธิบด ี

 

VTR แนะนําคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี : https://youtu.be/zFEKpPuKzsQ 

  

ทําเนียบคณบดี หอจดหมายเหต ุ
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ผูบริหารของคณะฯ 

 

ศ. นพ. ปยะมิตร ศรีธรา 

คณบดี 

 

ศ.คลินิก นพ.พงษศักดิ์ โควสถิตย 

รองคณบดีฝายการศึกษาและวิจัยอาวุโส 

 
รศ. นพ.ภฤศ หาญอุตสาหะ 

รองคณบดีฝายการศึกษาหลังปริญญา 

   
  รศ. พญ.โสมรัชช วิไลยุค           ศ. ดร.นพ.ฉัตรชัย เหมือนประสาท 

       ผูชวยคณบดีฝายการศึกษาหลังปริญญา                ผูชวยคณบดีฝายการศึกษาหลังปริญญา 
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บุคลากรงานการศึกษาหลังปริญญา 

 

น.ส.ศิริรัตน เรืองสวัสดิ ์

หัวหนางานการศึกษาหลังปริญญา 

 

ธุรการ 

   
        น.ส.จรสัศรี เพ็งจันทร   น.ส.มณีนุช จําปา        นายเจษฎา อัศวธัญญาสกุล 

 

หนวยฝกอบรมแพทยประจําบาน/ตอยอด 

  
              น.ส.พรนภัส บุญกอสราง              น.ส.พรีมพรรณ หินเทา 

สารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

   
     นายวรงคฤทธิ์ อังคุทานนท            นางรุจิรา เพ็ชรรักษ          น.ส.วรรณา เสยีงเจรญิ 
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หนวยบัณฑิตศึกษา 

      
     นางนิภา ภิญโญเสริมรัตน         น.ส.นงนุช พันธุตา       นายภมร นามเสนาะ 

 

หนวยประกันคุณภาพ 

 

น.ส.กนกวรรณ ปยานุวัฒนกุล 

 

ท่ีอยู งานการศึกษาหลังปริญญา ชั้น 4 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 270 ถนนพระรามหก แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400   

ติดตอสอบถามขอมูลงานการศึกษาหลังปริญญา 

1. ติดตามหนังสือและเรื่องท่ัวไป      โทรศัพท 02-201-1805, 1806  Fax 02-201-1805 

2. การขอทุนดูงานและนําเสนอผลงาน   โทรศัพท 02-201-1804 

3. ขอมูลเก่ียวกับการฝกอบรมแพทยประจําบาน/ตอยอด โทรศัพท 02-201-1853 

4. ขอมูลเก่ียวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  โทรศัพท 02-201-1804 

5. ขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา   โทรศัพท 02-201-1806 

6. ขอมูลดานระบบและเว็บไซตของหลังปริญญา  โทรศัพท 02-201-0428 

สําหรับการติดตอทาง (Online) 

 Website   : https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/ 

 E-mail      : ramapostgrad@gmail.com 

 Facebook : Graduate Rama 

  Line         : Rama-Postgrad  หรือ scan QR code 

        (สามารถติดตอไดตลอดเวลา ไมเวนวันหยุดราชการ)  

https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/
https://www.facebook.com/graduaterama/?__tn__=%2Cd%3C-R&eid=ARBxtxOd8jSDkbsYRNkYF0lBuf3qzGBVVcvMqCRsbgDTgRpOKd9zv-HK6Y2L_qeRE6i30lhnvnT2dKq-
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ภาควิชาที่เปดทําการฝกอบรม 

 ท้ังหมด 14 ภาควิชา ไดแก 

ท่ี หนวยงาน เบอรโทรศัพท รายละเอียด 

1 ภาควิชากุมารเวชศาสตร 

 

02-201-1498 หลักสูตรการฝกอบรม 

 - หลักสูตรแพทยประจําบาน 

 - หลักสูตรแพทยประจําบานตอยอด 

ท่ีตั้ง : อาคาร 1 ชั้น 8 

ท่ีอยูเว็บไซต : 

https://med.mahidol.ac.th/ped/th/content/11132

014-1544-th 

2 ภาควิชาจักษุวิทยา 02-201-2729 คูมือแพทยประจําบาน/ตอยอด 

ท่ีตั้ง : อาคาร 1 ชั้น 5 

ท่ีอยูเว็บไซต : https://med.mahidol.ac.th/eye/th 

3 ภาควิชาจิตเวชศาสตร 02-201-1275 

ตอ 211 หรือ 

220 

หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน 

 สาขาจิตเวชศาสตร 

 สาขาจิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุน 

ท่ีตั้ง : อาคาร 3 ชั้น 7 

ท่ีอยูเว็บไซต : 

https://med.mahidol.ac.th/psych/education/medi

c/course 

4 ภาควิชาพยาธิวิทยา 02-201-1432 หลักสูตรการฝกอบรม 

ท่ีตั้ง : อาคาร 1 ชั้น 4 

ท่ีอยูเว็บไซต : https://med.mahidol.ac.th/patho/ 

5 ภาควิชารังสีวิทยา 02-201-1212 หลักสูตรการฝกอบรม 

ท่ีตั้ง : อาคาร 1 ชั้น 2 

ท่ีอยูเว็บไซต : 

https://med.mahidol.ac.th/radiology/academicth/c

ourseth/student-th 

 

 

 

 

 

   

https://drive.google.com/open?id=15oWinV3dLf0r_AD7IOy8f7r5IvvWRjVa
https://drive.google.com/open?id=15oWinV3dLf0r_AD7IOy8f7r5IvvWRjVa
https://www.rama.mahidol.ac.th/ped/th/course/fellow/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3#overlay-context=th
https://med.mahidol.ac.th/ped/th/content/11132014-1544-th
https://med.mahidol.ac.th/ped/th/content/11132014-1544-th
https://drive.google.com/open?id=15xzboy_RpVkGD7CfGbQtZ5e3Xn6P3S0D
https://drive.google.com/open?id=15xzboy_RpVkGD7CfGbQtZ5e3Xn6P3S0D
https://med.mahidol.ac.th/eye/th
https://www.rama.mahidol.ac.th/psych/th/content/04112013-0823-th
https://www.rama.mahidol.ac.th/psych/th/content/04112013-0843-th
https://med.mahidol.ac.th/psych/education/medic/course
https://med.mahidol.ac.th/psych/education/medic/course
https://www.rama.mahidol.ac.th/patho/th/education/curriculum
https://med.mahidol.ac.th/patho/
https://www.rama.mahidol.ac.th/radiology/th/academicth/courseth-th
https://med.mahidol.ac.th/radiology/academicth/courseth/student-th
https://med.mahidol.ac.th/radiology/academicth/courseth/student-th
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ท่ี หนวยงาน เบอรโทรศัพท รายละเอียด 

6 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 02-201-1513 หลักสูตรการฝกอบรม 

 - แพทยประจําบาน 

 - แพทยประจําบานตอยอด 

ท่ีตั้ง : อาคาร 1 ชั้น 5 

ท่ีอยูเว็บไซต : 

https://med.mahidol.ac.th/anest/education/stude

nt-th 

8 ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน 02-201-1484 หลักสูตรแพทยประจําบานเวชศาสตรฉุกเฉิน 

ท่ีตั้ง : อาคารศูนยอุบัติเหตุและเวชศาสตรฉุกเฉิน ชั้น 3 

ท่ีอยูเว็บไซต : 

https://med.mahidol.ac.th/er/education 

9 ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู 02-201-1154 หลักสูตรแพทยประจําบานเวชศาสตรฟนฟู 

ท่ีตั้ง : อาคาร 1 ชั้น 2 

ท่ีอยูเว็บไซต : 

https://med.mahidol.ac.th/rehabmed/content/121

12013-1308-th 

10 ภาควิชาศัลยศาสตร 02-201-1325 

ตอ 314 หรือ 

315 

หลักสูตรการฝกอบรม 

ท่ีตั้ง : อาคาร 1 ชั้น 3 

ท่ีอยูเว็บไซต : 

https://med.mahidol.ac.th/surgery/Edu/surgery 

11 ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา 02-201-2192 หลักสูตรการฝกอบรม 

 - แพทยประจําบาน 

 - แพทยประจําบานตอยอด 

ท่ีตั้ง : อาคาร 1 ชั้น 4 

ท่ีอยูเว็บไซต : 

https://med.mahidol.ac.th/obgyn/edu/student/me

d_course 

 

 

 

 

 

 

   

https://www.rama.mahidol.ac.th/anest/th/education/resident-th
https://www.rama.mahidol.ac.th/anest/th/education/fellow-th
https://med.mahidol.ac.th/anest/education/student-th
https://med.mahidol.ac.th/anest/education/student-th
https://www.rama.mahidol.ac.th/er/th/education/resident
https://med.mahidol.ac.th/er/education
https://www.rama.mahidol.ac.th/rehabmed/th/content/12112013-1308-th
https://med.mahidol.ac.th/rehabmed/content/12112013-1308-th
https://med.mahidol.ac.th/rehabmed/content/12112013-1308-th
https://www.rama.mahidol.ac.th/surgery/th/content/05022016-1049-th
https://med.mahidol.ac.th/surgery/Edu/surgery
https://www.rama.mahidol.ac.th/obgyn/th/obgyn/edu/resident
https://www.rama.mahidol.ac.th/obgyn/th/edu/fellow
https://med.mahidol.ac.th/obgyn/edu/student/med_course
https://med.mahidol.ac.th/obgyn/edu/student/med_course
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ท่ี หนวยงาน เบอรโทรศัพท รายละเอียด 

12 ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 02-201-1515 หลักสูตรการฝกอบรม 

 - แพทยประจําบาน 

 - แพทยประจําบานตอยอดอนุสาขาศัลยศาสตร 

   ตกแตงและสรางเสริมใบหนา 

 - แพทยประจําบานตอยอดอนุสาขาสาขา 

   นาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ 

 - แพทยประจําบานอนสุาขาโสตประสาทวิทยา 

ท่ีตั้ง : อาคาร 1 ชั้น 2 

ท่ีอยูเว็บไซต : 

https://med.mahidol.ac.th/ent/Otolaryngologyentth 

13 ภาควิชาออรโธปดิกส 02-201-2454 หลักสูตรการฝกอบรม 

 - แพทยประจําบาน 

 - แพทยประจําบานตอยอด 

ท่ีตั้ง : อาคาร 3 ชั้น 9 

ท่ีอยูเว็บไซต : 

https://med.mahidol.ac.th/ortho/th/education_th 

14 ภาควิชาอายุรศาสตร 02-201-1301 ท่ีตั้ง : อาคาร 1 ชั้น 7 

ท่ีอยูเว็บไซต : 

https://med.mahidol.ac.th/med/student/general 
  

https://www.rama.mahidol.ac.th/ent/th/residentcuriculum
https://drive.google.com/open?id=1NYSlCyqRybV9sLgKkhzCSlmuukKcFGBZ
https://drive.google.com/open?id=1NYSlCyqRybV9sLgKkhzCSlmuukKcFGBZ
https://drive.google.com/open?id=1xp216uaUoQxaTSn91KrNZqLyjM_pLT7A
https://drive.google.com/open?id=1xp216uaUoQxaTSn91KrNZqLyjM_pLT7A
https://drive.google.com/open?id=1n5JkAPJPRN0X-EWSabup73jAZDcD5njF
https://med.mahidol.ac.th/ent/Otolaryngologyentth
https://www.rama.mahidol.ac.th/ortho/th/education_th/couse_resident_th
https://www.rama.mahidol.ac.th/ortho/th/education_th/couse_fellow_th
https://med.mahidol.ac.th/ortho/th/education_th
https://med.mahidol.ac.th/med/student/general
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ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการฝกอบรมแพทยประจําบาน และแพทยประจําบานตอยอด 

คณะฯ หมายถึง คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

แพทยประจําบาน (Resident) และ แพทยประจําบานตอยอด (Fellow) หมายถึง แพทยผูกําลังฝกอบรมตามหลักสูตร

ท่ีรับรองโดยคณะฯ แพทยสภาหรือราชวิทยาลัยฯ ซ่ึงกําลังฝกอบรมในคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

ภาควิชา หมายถึง ภาควิชาท่ีแพทยผูเขารับการฝกอบรมเขารับการฝกอบรม 

แผนยุทธศาสตรระดับคณะ ป 2560 – 2563 

 Strategic Objectives ระดับ Postgraduate education 

 1. แพทยท่ีสําเร็จการฝกอบรมไดรับการยอมรับในความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

 2. แพทยท่ีสําเร็จการฝกอบรมมีความเปนสากล 

 3. สรางแพทยผูเชี่ยวชาญท่ีมีศักยภาพดานวิจัย 

 Strategic Initiatives ระดับ Postgraduate education 

 1. ปรับหลักสูตรและกระบวนการท่ีมุงเนน “Resident as teacher” 

 2. สรางระบบรับฟงเสียงปอนกลับ (Voice of customer system) 

 3. เพ่ิมทักษะ โอกาส และประสบการณในการทําวิจัย 

 4. สนับสนุนภาควิชาเพ่ือใหไดรับ WFME accreditation 

 5. จัดใหมีการอบรมสําหรับ Program Director 

 6. สรางระบบประเมินและเปรียบเทียบ (Benchmarking for Academic Excellence)  

  ระหวางโรงเรียนแพทยชั้นนําในประเทศไทย 

 

ระยะเวลาในการฝกอบรม 

• แพทยประจําบาน โดยระยะเวลาการฝกอบรมข้ึนกับหลักสูตรท่ีสมัคร 

• แพทยประจําบานตอยอดโดยระยะเวลาการฝกอบรมข้ึนกับหลักสูตรท่ีสมัคร 

• แพทยประจําบานตอยอดหลักสูตร 1 ป รับรองโดยคณะฯ 
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ผลลัพธของการฝกอบรม 

 เมื่อจบหลักสูตรแพทยประจําบาน/ตอยอด ตองมีคุณสมบัติและความสามารถขั้นตํ่าตามสมรรถนะหลัก 

ท้ัง 10 ดาน ดังนี้  

 1) ความสามารถดานการบริบาลผูปวย (Patient care) 

 2) ความรูทางการแพทย 

 3) ทักษะระหวางบุคคล การสื่อสาร และการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

 4) สามารถเรียนรูและพัฒนาตนไดจากการปฏิบัติงาน 

 5) มีความเปนมืออาชีพ (Professionalism) 

6) ปฏิบติังานภายใตระบบสุขภาพและระบบงานของสถานพยาบาลอยางเหมาะสม (System-based practice) 

 7) ความสามารถทางหัตถการ (Procedural or surgical skill) 

 8) มีความเปนผูนําและทํางานเปนทีม 

 9) คุณธรรมจรยิธรรม 

 10) คุณลักษณะความเปนครู 

 

ส่ิงท่ีไดรับเม่ือสําเร็จการฝกอบรม 

 ไดรับประกาศนียบัตรแสดงวาเปนผูท่ีไดรับการฝกอบรมในฐานะแพทยประจําบาน/ตอยอด ของภาควิชาท่ีเขา

รับการฝกอบรม ของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  
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ปฏิทินการศึกษา แพทยประจําบาน/ตอยอด ปการฝกอบรม 2563 

 กรกฏาคม 2563   สิงหาคม 2563   กันยายน 2563   ตุลาคม 2563 
 จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

 
 

  จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. 
     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
 

  จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. 
 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

 
 

  จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. 
   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

 
 

           
 พฤศจิกายน 2563   ธันวาคม 2563   มกราคม 2564   กุมภาพันธ 2564 
 จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       
 

  จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. 
 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

 
 

  จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. 
    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

 
 

  จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. 
1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

 

 

           
 มีนาคม 2564   เมษายน 2564   พฤษภาคม 2564   มิถุนายน 2564 
 จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

       
 

  จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. 
   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

 
 

  จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. 
     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
 

  จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. 
 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     
 

 
 
 

       วันเปด – ปด ปการฝกอบรมแพทยประจําบาน/ตอยอด 

 วันหยุดราชการท่ีนอกเหนือวันเสาร – อาทิตย 
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กิจกรรมหลักสูตรแพทยประจําบานและแพทยประจําบานตอยอด  

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปการฝกอบรม 2563 

รายการกิจกรรม วันท่ี หมายเหตุ 

ปฐมนิเทศแพทยประจําบาน 

 ภายในคณะฯ 

 กิจกรรม ณ ตางจังหวัด 

 

วันพฤหัสบดีและศุกรท่ี 18 – 19 มิถุนายน 2563 

วันเสาร – จันทรท่ี 20 – 22 มิถุนายน 2563 

ยกเลิกกิจกรรมท้ังภายใน 

และภายนอกคณะฯ 

ปจฉิมนิเทศ วันพฤหัสบดีท่ี 25 มิถุนายน 2563 ยกเลิก 

ปฐมนิเทศแพทยประจําบานตอยอด 

 ภายในคณะฯ 

 

วันจันทรและอังคารท่ี 20 – 21 กรกฎาคม 2563 

ยกเลิก 

วันเปดเรียนปการฝกอบรม วันพุธท่ี 1 กรกฎาคม 2563  

Resident Meeting ครั้งท่ี 1 ชวงเดือน ตุลาคม ของทุกป 

ครั้งท่ี 2 ชวงเดือน มกราคม ของทุกป 

อาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม 

ความเหมาะสม 

วันจบปการฝกอบรม วันพุธท่ี 30 มิถุนายน 2564  
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แผนผังขอมูลที่จําเปนดานการศึกษา 

 

 

 

การศึกษาหลังปริญญา 

  

รวมการศึกษาของคณะฯ 

การขอรับทุนสนับสนุน 

Grad Ed : Ramathibodi  
E-Learning System 

บัณฑิตศึกษา แพทยปจจุบัน 

เคร่ืองมือสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน 

เพ่ือรับมือสถานการณ COVID-19 

ขอเสนอแนะ/รองเรียน 

Learning Resource 

ผลงานวิชาการ 

หนา 19 - 20 

มาตรฐานภาษาอังกฤษ 

https://med.mahidol.ac.th/th/educations
https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/th/grant
http://www3.ra.mahidol.ac.th/postgrad/
https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/th/graduate
https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/current_raf
https://op.mahidol.ac.th/ea/covid19-tools/
https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/th/comment
https://www.rama.mahidol.ac.th/learningresources/en
http://repository.li.mahidol.ac.th/dspace/
https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?g=6
https://med.mahidol.ac.th/th/educations
https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/th/grant
http://www3.ra.mahidol.ac.th/postgrad/
https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/th/graduate
https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/current_raf
https://op.mahidol.ac.th/ea/covid19-tools/
https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/th/comment
https://www.rama.mahidol.ac.th/learningresources/en
http://repository.li.mahidol.ac.th/dspace/
https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?g=6
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https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/current_raf
https://op.mahidol.ac.th/ea/covid19-tools/
https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/th/comment
https://www.rama.mahidol.ac.th/learningresources/en
http://repository.li.mahidol.ac.th/dspace/
https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?g=6
https://med.mahidol.ac.th/th/educations
https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/th/grant
http://www3.ra.mahidol.ac.th/postgrad/
https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/th/graduate
https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/current_raf
https://op.mahidol.ac.th/ea/covid19-tools/
https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/th/comment
https://www.rama.mahidol.ac.th/learningresources/en
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https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/th/graduate
https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/current_raf
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การขอรับทุนสนับสนุน 

ของแพทยประจําบาน และแพทยประจําบานตอยอด 

ชวงเวลาการขอรับทุน 

รายการ วันท่ี หมายเหตุ 

การย่ืนสมัครขอรับทุนสนับสนุน

แพทยประจําบาน/ตอยอด ในการ

เดินทางไปฝกอบรม ณ ตางประเทศ 

และทุนสนับสนุนแพทยประจําบาน/

ตอยอดในการเดินทางไปเสนอผลงาน

ในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

รอบท่ี 1 หมดเขตวันท่ี 10 ธันวาคม ของทุกป 

 

รอบท่ี 2 หมดเขตวันท่ี 10 มีนาคม ของทุกป 

 

รอบท่ี 3 หมดเขตวันท่ี 10 มิถุนายน ของทุกป 

 

รอบท่ี 4 หมดเขตวันท่ี 10 กันยายน ของทุกป 

ประกาศผลอนุมัติทุนภายใน

เดือนมกราคมของปถัดไป 

ประกาศผลอนุมัติทุนภายใน

เดือนเมษายนของทุกป 

ประกาศผลอนุมัติทุนภายใน

เดือนกรกฎาคมของทุกป 

ประกาศผลอนุมัติทุนภายใน

เดือนตุลาคมของทุกป 
 

เอกสารและรายละเอียด 

 ทุนเดินทางไปฝกอบรม ณ ตางประเทศ 

เอกสารและรายละเอียดการย่ืนขอทุน 

ทุนการฝกอบรมดูงาน ณ ตางประเทศ ทุนนําเสนอผลงาน ณ ตางประเทศ 

ประกาศทุน ประกาศทุน 

เอกสารหลักฐานท่ีตองสงมาพรอมใบสมัคร เอกสารหลักฐานท่ีตองสงมาพรอมใบสมัคร 

หลักเกณฑการพิจารณา หลักเกณฑการพิจารณา 

ใบสมัคร ใบสมัคร 

ระเบียบวิธีการเบิกทุน วิธีการเบิกทุน 

แบบฟอรมรายงาน แบบฟอรมรายงานไปเสนอผลงานตางประเทศ 

วิธีทํา Power Point เสนอคณะกรรมการ 

ประจําคณะฯ หลังเสร็จสิ้นการฝกอบรม 

แบบฟอรมการขอขยายเวลาการสงนิพนธตนฉบับ 

   

                         (Click)               (Click) 

 

                         (Click)               (Click) 

  สอบถามเพ่ิมเติมเรื่องการขอรับทุนสนับสนุน  

   ติดตอ คุณวรรณา เสียงเจริญ  โทร. 02-201-1804 

หนาเว็บไซตทุนการศึกษา สถาบันตางประเทศที่มี MOU  

กับคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

 

 

https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/th/grant
https://www.rama.mahidol.ac.th/international/MOU-list
https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/th/grant
https://www.rama.mahidol.ac.th/international/MOU-list
https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/sites/default/files/public/Na/8-08-18/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/sites/default/files/public/Na/8-08-18/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf
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 หลักเกณฑพิจารณาทุน 

 ทุนเดินทางไปฝกอบรม ณ สถาบันตางประเทศ จํานวนเงินทุน 1,200,000 บาท/ปการศึกษา 

 

 

 ทุนเดินทางไปนําเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จํานวนเงินทุน 1,000,000 บาท/ปการศึกษา 

 
 

ตองดําเนินการและสงใบสมัครกอน ไมนอยกวา 1 เดือน กอนรอบการพิจาณาทุน 

และตองไดรับพิจารณาทุนกอนการเดินทาง

ผูขอรับทุนมีสิทธิ์ขอรับทุนไดเพียง 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการฝกอบรม

ตองสอบผานเกณฑภาษาอังกฤษ

TOEFL ITP, TOEFL iBT, IELTS, CU -TEP, USMLE, MU GRAD/MU GRAD Plus

Resident และ Fellow ในหลักสูตรท่ีรับรองโดยแพทยสภา/ ราชวิทยาลัย/ องคกรวิชาชีพ มีระยะเวลาการฝกอบรม

ไมนอยกวา 1 ป และอยูในระหวางการฝกอบรม  โดย Resident ตองปฏิบัติงานมาแลว 12 เดือน และ

Fellow ตองปฏิบัติงานมาแลว     6 เดือน นับถึงวันเดินทาง

เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทย  

1) ตองสงนิพนธตนฉบับ(Manuscript) ผลงานที่นําเสนอ

2) ผลงานตีพิมพตองระบุสถาบัน“คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี” เปนสถาบันของผูรับทุนแหงเดียวเทานั้น

ตองดําเนินการและสงใบสมัครกอน ไมนอยกวา 1 เดือน กอนรอบการพิจาณาทุน 

และตองไดรับพิจารณาทุนกอนการเดินทาง

ผูขอรับทุนมีสิทธิ์ขอรับทุนไดเพียง 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการฝกอบรม

ตองมีรายชื่อเปนลําดับแรกหรือเปน Corresponding author ของผลงานท่ีจะนําเสนอ

Resident และ Fellow ในหลักสูตรท่ีรับรองโดยแพทยสภา/ ราชวิทยาลัย/ องคกรวิชาชีพ มีระยะเวลาการฝกอบรม

ไมนอยกวา 1 ป และอยูในระหวางการฝกอบรม  โดย Resident ตองปฏิบัติงานมาแลว 12 เดือน และ

Fellow ตองปฏิบัติงานมาแลว     6 เดือน นับถึงวันเดินทาง

https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/sites/default/files/public/Na/8-08-18/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99.docx
https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/sites/default/files/public/Na/8-08-18/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99.docx
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https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/sites/default/files/public/Na/8-08-18/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99.docx
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สวัสดิการ และสิทธิประโยชน 

สวัสดิการ และสิทธิประโยชน ท่ีบุคลากรจะไดรับจากการเขาฝกอบรมเปนแพทยประจําบาน และแพทยประจําบานตอยอด 

1. การรักษาพยาบาล 

สิทธิการรักษาพยาบาล 

 แพทยประจําบานและแพทยประจําบานตอยอดไดสิทธิ์เทากัน คือ 

 - แพทยสังกัดคณะฯ ใชสิทธิ์ประกันสังคมโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยในระหวาง 3 เดือนแรกของการฝกอบรมจะ

ยังไมสามารถใชสิทธิ์ประกันสังคมได ฝายทรัพยากรบุคคลจะออกบัตรชั่วคราว (สีเหลือง) เพ่ือใชบริการท่ีหนวยสวัสดิการ

สุขภาพรามาธิบดี ชั้น 2 อาคาร 1 

 - สังกัดอ่ืนๆ 

 1) ใชสิทธิ์พ้ืนฐานของตนเองจากตนสังกัด เชน สิทธิ์ขาราชการ กทม. รัฐวิสาหกิจ 

 2) กรณีใชสิทธิ์ประกันสังคมท่ีอ่ืน สามารถยายสิทธิ์ประกันสังคมมาท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดีไดตามความสมัครใจ

ในระหวางการฝกอบรม และตองยายสิทธิ์กลับ เม่ือจบการฝกอบรม 

 กรณีญาติสายตรง 

 - ตองใชสิทธิ์พ้ืนฐานของตนเองกอน 

 - คณะฯ ไมรับยายสิทธิ์ 30 บาท หรือสทิธิประกันสังคมมาท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดี แตสามารถสงตัวมารักษาท่ี

โรงพยาบาลรามาธิบดีเปนครั้งๆ ได 

 

 การใหสิทธิ์ลดหยอน 

สิทธิลดหยอนคารักษา กรณีผูปวยใน 

แพทยประจําบาน/  

แพทยประจําบานตอยอด 

การใหสิทธิ์ลดหยอน อัตราคาลดหยอน 

ตนเอง ครอบครัว คาหอง คาอาหาร คารักษาพยาบาล 

สังกัดคณะฯ มี มี 75% 20% 50% 

สังกัดอ่ืน มี - 75% 20% 50% 

สิทธิลดหยอนคารักษา กรณีผูปวยนอก 

สังกัดคณะฯ 20% 10% - - - 
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 การรักษาพยาบาลดานสุขภาพกาย 

 บุคลากร นักศึกษาของคณะฯ และญาติสายตรง สามารถขอเขารับการตรวจรักษา วินิจฉัยเบื้องตน เม่ือมีอาการ

เจ็บปวยไมสบาย และการตรวจรางกายประจําปของบุคลากร สามารถติดตอไดท่ี 

 
 

 การรักษาพยาบาลดานสุขภาพจิต 

 แพทยสามารถขอเขารับคําปรึกษาดานจิตใจ เม่ือพบวาตนเองอยูในภาวะเครียด ตองการปรึกษาหรือคําแนะนํา

การปฏิบัติตัวอยางถูกวิธี สามารถติดตอไดท่ี 

 
 

 

 

 

 

 

 

หนวยสวัสดิการรามาธิบดี

ย่ืนคิวขอรับการตรวจ อาคาร 1 ช้ัน 2

โทร. 02-201-0443, 0444

(วันและเวลาราชการ)

ย่ืนบัตร HN/ แจงอาการ/

รอเรียกคิวเพ่ือรับการตรวจ

หนวยตรวจผูปวยนอกจิตเวช 

อาคาร 4 ช้ัน 2 ดวยตนเอง หรือ 

โทร. 02-201-1235, 1726 

(วันและเวลาราชการ)

แจงช่ือ – นามสกุล/ ตําแหนง/ 

ภาควิชาหรือหลักสูตร/ 

เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอกลับได
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2. คาตอบแทน 

o คาตอบแทนการอยูเวร 

  แพทยประจําบานและแพทยประจําบานทุกสังกัดไดสิทธิ์เทากัน ดังนี้ 

ประเภทการอยูเวร แพทยประจําบาน 

การอยูเวรปกติ  

วันทํางานปกติ 

วันหยุดราชการ 

คนละ 1,000 บาทตอเวร 

คนละ 2,000 บาทตอเวร 

การอยูเวร ER Pool  

ท้ังวันทํางานปกติและวันหยุดราชการ คนละ 1,000 บาทตอเวร 

   

  แพทยประจําบานและแพทยประจําบานตอยอดทุกสังกัดไดสิทธิ์เทากัน ดังนี้ 

ประเภทการอยูเวร แพทยประจําบานตอยอด 

การอยูเวรปกติ  

กรณีไดรับมอบหมาย คนละ 1,000 บาทตอเวร 

กรณีไดรับการติดตอใหมารักษาผูปวยเปน

ครั้งคราว 

คนละ 1,000 บาทตอเวร 

 

3. การสนับสนุนคาใชจายพ้ืนฐาน 

o คาอาหาร 

 แพทยประจําบานและแพทยประจําบานตอยอดทุกสังกัดไดสิทธิ์เทากัน คือ คณะฯ กําหนดใหไดรับ

คาอาหารในอัตรา 660 บาท ตอคน ตอเดือน 

o คาเชาท่ีพัก  

 แพทยประจําบานมีสิทธิ์ไดรับเงินอุดหนุนคาหอพัก 3,000 บาท ตองไมมีที่อยูตามทะเบียนบานในเขต

พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ดังตอไปนี้ 
  

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต   แขวงวังใหม เขตปทุมวัน 

แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 

แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทว ี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ี  
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4. เครื่องแตงกาย 

  แพทยผูเขารับการฝกอบรม ทุกสังกัด ไดรับสิทธิ์สนับสนุนเครื่องแตงกายเทากัน รายละเอียดดังนี้ 

แพทยประจําบาน จํานวนท่ีไดรับ 

เสื้อฟอรม (กาวนสั้น แขนสั้น) 6 ตัว 

ชุดอยูเวร (เสื้อและกางเกงสีเขียว) 2 ชุด 

แพทยประจําบานตอยอด  

เสื้อฟอรม (กาวนสั้น แขนสั้น) 4 ตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เสื้อฟอรมแพทยประจําบาน 

ชุดอยูเวรแพทยประจําบาน 

เสื้อฟอรมแพทยประจําบานตอยอด 
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5. ส่ิงอํานวยความสะดวกภายในรามาธิบดี 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี พญาไท 

• Internet account  

สําหรับนักศึกษา และบุคลากร เพ่ือเขาใชงาน MU-WIFI RAMA-WIFI และระบบ Intranet 
 

• หองสมุด  

       วันจันทร – ศุกร    เปดทําการเวลา 07.00 - 22.00 น. 

       วันเสาร - อาทิตย   เปดทําการเวลา 08.30 - 22.00 น. 

             หยุดทําการในวันหยุดนักขัตฤกษ 

       สําหรับ Learning Commons Zone  

       เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง 

 

 

• รานคาตางๆ ภายในคณะฯ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รานหนังสือ รานอุปกรณสงเสริมการเรียน 

รานกาแฟ และรานอาหาร พรอมสวนลดสําหรับบุคลากร
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• ศูนยกีฬา 

 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี (พญาไท) 

 อาทิ Fitness, Weight training,   

 สนามบาสเกตบอล, สนามเทนนิส, 

 สนามแบดมินตัน เปนตน 

 เวลาทําการ 

 วันจันทร – ศุกร    เปดทําการเวลา 06.00 - 21.00 น. 

 วันเสาร – อาทิตย และวันหยุดนกัขัตฤกษ 

      เปดทําการเวลา 08.00 – 20.00 น. 
  

 สถาบันการแพทยรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร (บางพลี) 

 อาคารนันทนาการ และศูนยกีฬา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รานสะดวกซ้ือ อาทิ รานมูลนิธิรามาธิบดี, ราน 7-11, รานขายดอกไม และอ่ืนๆ แกไข  

รานตัดปะ แกไข ซอมแซมเส้ือผา ปมกุญแจ เปล่ียนถานนาิกา บริเวณชั้น 1 อาคารบริหาร  

รานถายเอกสาร บริเวณทางเชื่อมชั้น 2 อาคารบริหาร 
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• ศูนยอาหาร 

        ศูนยอาหารรามาธิบดี 

          สถานท่ี อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 1  

             เวลาทําการ 06.00 - 20.00 น. 

• ศูนยอาหารงานโภชนาการรามาธิบดี 

          เวลาทําการ (ชวงเฝาระวังสถานการณโรค Covid-19) 

          วันจันทร – ศุกร  เปดทําการเวลา 06.00 - 17.00 น. 

        วันเสาร – อาทิตย  เปดทําการเวลา 06.00 – 14.00 น. 

• ศูนยอาหารอาคารสมเด็จพระเทพรัตน 

          เวลาทําการ 06.00 - 20.00 น. 

 

 

 
 

• ท่ีจอดรถยนต และรถจักรยานยนต  

 จัดสรรอาคารท่ีจอดรถใหสําหรับบุคลากรของคณะฯ เทานั้น (พ้ืนท่ีจอดรถมีจํานวนจํากัด) 

  - อาคารจอดรถมูลนิธิรามาธิบดี 

   หลังเวลา 22.00 น. จอดไดตั้งแตชั้น 3B ข้ึนไป 

  - อาคารวิจัยและสวัสดิการ 

   หลังเวลา 22.00 น. จอดไดตั้งแตชั้น 2C ข้ึนไป 

  - ซอยสวนเงิน (อยูในระหวางการปดซอมบํารุง) 

  - ลานจอดรถนางเลิ้ง (ชั่วคราว) 

  - ลานจอดรถโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครนิทร (ชั่วคราว) 

  - ลานจอดรถโรงพยาบาลเดชา (ชั่วคราว) 
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• หอพัก 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี (พญาไท) 

 จัดสรรใหกับนักศึกษาแพทย และแพทยประจําบาน โดยภาควิชาจะประสานงานกับงานกิจการนักศึกษาเพ่ือจัดสรร

ตามความเหมาะสมตอไป  

  

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ    - แพทยประจําบานตอยอดไมไดรับสิทธิการอยูหอพัก 

        - แพทยประจําบานผูไดรับสิทธิ์อยูหอพักจะไมไดรับสิทธิ์พ้ืนท่ีจอดรถยนต และรถจักรยานยนต 

 

 

 สถาบันการแพทยรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร (บางพลี)  

 หอพักนักศึกษา แพทย และบุคลากร 
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• ท่ีทําการไปรษณียประจําคณะฯ  

โดยจัดบริการอํานวยความสะดวกใหแก แพทย พยาบาล และบุคลากรของโรงพยาบาลรามาธิบดีเทานั้น  

 สถานท่ี อาคาร 1 ชั้น 1 ทางเขา – ออก โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 เวลาทําการ จันทร – ศุกร 07.30 – 16.30 น.  

       (ยกเวนวันเสาร – อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ) 
 

 

• ธนาคาร 

ธนาคารไทยพาณิชย สาขา รามาธิบดี 

สาขา อาคารสมเด็จพระเทพรัตน 

สาขา โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร 

ธนาคารกรุงเทพ 

 

 

 

สาขา อาคารสมเด็จพระเทพรัตน โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ธนาคารกสิกรไทย 

 

 

 

สาขา อาคารสมเด็จพระเทพรัตน โรงพยาบาลรามาธิบดี 

   

 เวลาทําการ จันทร – ศุกร 08.30 – 16.30 น.  (ยกเวนวันเสาร – อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ) 
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ภาคผนวก 
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หนังสือของคณะฯ 
 

 ประกาศ 

• หลักเกณฑและอัตราการใหทุนสนับสนุนแพทยประจําบาน (Resident) และแพทยประจําบานตอยอด ( Fellow) 

ในการเดินทางไปนําเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ.2563 

• หลักเกณฑและอัตราการใหทุนสนับสนุนแพทยประจําบาน (Resident) และแพทยประจําบานตอยอด ( Fellow) 

ในการเดินทางไปฝกอบรม ณ สถาบันตางประเทศ พ.ศ.2563 

• แนวทางการจายเงินเดือน หรือคาจางใหแกแพทยผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตจรแพทยประจําบานตอยอด

หลักสูตร 1 ป พ.ศ.2563  

• หลักเกณฑและอัตราคาบํารุงหอพักแพทยประจําบาน พ.ศ.2562 

• หลักเกณฑและอัตราการจายเงินคาตอบแทนเพ่ือเปนคาเชาท่ีพักใหแกแพทยประจําบาน พ.ศ.2560 

 

คําส่ัง 

• คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการแพทยประจําบาน พ.ศ.2563 

• คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการแพทยประจําบานตอยอด พ.ศ.2563 

 

การขอเอกสารตางๆ 

• หนังสือรับรองการฝกอบรม 

 

    

  

https://drive.google.com/file/d/1SyLWlXYrnF_zH4Mn3TJ1WGEgn7AYQ_r-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SyLWlXYrnF_zH4Mn3TJ1WGEgn7AYQ_r-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tBK0KdN7Yz9Xx749ungGccy-TtBgyQik/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tBK0KdN7Yz9Xx749ungGccy-TtBgyQik/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rjP9Sm9fO7sAW-OOL83jokdciBd9W4bu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rjP9Sm9fO7sAW-OOL83jokdciBd9W4bu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16li5GXiIN0AoYnBX4srcPsveEld_sW6W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zGulvWm4G8eag93TJTddWn5FJwZ8DyMM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1AnRmAo4GB1XoI3KtQysgNjS6mSvYuXy1
https://drive.google.com/open?id=1AnRmAo4GB1XoI3KtQysgNjS6mSvYuXy1
https://drive.google.com/open?id=1nOICSWtbg6B4jKDlxRqbvsEMtSAamK3o
https://drive.google.com/open?id=1nOICSWtbg6B4jKDlxRqbvsEMtSAamK3o
https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/raf_certificate
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ระเบียบการปฏิบัติงานของภาควิชาที่แพทยประจําบาน 

และแพทยประจําบานตอยอดควรทราบ 

1. เวชศาสตรฟนฟู 

 ระเบียบการปฏิบัติงานในการบริการรักษาผูปวยของภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู 

2. รังสีวิทยา 

 การติดตอขอนัดทางเวชศาสตรนิวเคลียรแบบเรงดวน (NM emergency consult) 

 แนวทางการสงปรึกษาสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาในกรณีฉุกเฉิน (Radiotherapy Emergency Consult) 

 แนวทางการสงปรึกษาสาขาวิชารังสีรวมรักษาระบบประสาทในกรณีฉุกเฉิน (INR Emergency Consult) 

 แนวทางการปรึกษาและขอสงตรวจภาพวินิจฉัยของภาควิชารังสีวิทยาในกรณีฉุกเฉิน  

(Diagnostic radiology emergency consult) 

 แนวทางการสงปรึกษาหนวยรังสีรวมรักษาระบบลําตัวในกรณีฉุกเฉิน (VIR Emergency Consult) 

3. ศัลยศาสตร 

 การเขาปฏิบัติงานในหนวยงานหองผาตัด/หองพักฟนศัลยศาสตร และขอปฏิบัติการรับปรึกษาผูปวยระหวาง

ภาควิชา 

4. พยาธิวิทยา 

 คูมือการใชบริการทางพยาธิวิทยา งานบริการตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยากายวิภาค พ.ศ. 2562 

 ใบขอใหทําการชันสูตรศพเพ่ือการศึกษาทางพยาธิวิทยา (Autopsy Request Form) 

 ใบขอใหทําการชันสูตรศพเพ่ือการศึกษาทางพยาธิวิทยากรณีตายปริกําเนิด (Perinatal Autopsy Request Form) 

 คําแนะนําการขอใหทําการชันสูตรศพ (Autopsy Request Suggestion) 

 การปรึกษานิติเวช (How to consult forensic medicine) 

5.  เวชสาสตรฉุกเฉิน 

 การปฏิบัติงานท่ีภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน 

 คูมือการปฏิบัติงานท่ีหองฉุกเฉิน และคลินิกดาวเหลือง 

  

https://drive.google.com/open?id=1Tw6aVdRSJ_zmcXIHagtGjBZKkTxEglio
https://drive.google.com/open?id=1y60vXwM4Ea_hD47IihzujXe-7at6DuPQ
https://drive.google.com/open?id=1zz9KYyUprDNxfQqic_3xZ5Tty5VdJ9mQ
https://drive.google.com/open?id=1iadSl2NCXNkaMBnhEHwssby9XDERnXAO
https://drive.google.com/open?id=1t8D0yL2w3L9S5Gld2xE_a92qpwVcnDc_
https://drive.google.com/open?id=1t8D0yL2w3L9S5Gld2xE_a92qpwVcnDc_
https://drive.google.com/open?id=1HMO1U-7tpjl2zyOPPCa_rhnGcEg5aGbn
https://drive.google.com/open?id=1Mszbp6FvNFehdwQsMyuhmZ0r7zGNDyii
https://drive.google.com/open?id=1Mszbp6FvNFehdwQsMyuhmZ0r7zGNDyii
https://drive.google.com/file/d/18jgwN7kv_WEANvwwz90PVoK7G_2_BOBJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FMXjQLqOYqwLq32zKbhgOXKP7JvwOLMG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qve9UTTJ3BDYJFz8gUjziOTlQJdkvvoQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mXDP6wa-XsTiPvfUiXzU8XW0IeFtYszf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I_n3iwpzC9op5GWzWMT8a0I27JrmUitg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OwnjQe3TNmze7kat4JPcRQenX1iuM6vS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wYUDWyFZ9iO22sQcNjC99U9cIEhLm7Sc/view?usp=sharing
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การเดินทางและการติดตอ 
 

 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี พญาไท 
 

 
 (คลิกท่ีรูปเพ่ือเขาสูเว็บไซต : https://www.rama.mahidol.ac.th/) 

 

แผนท่ีการเดินทาง 

 

https://www.rama.mahidol.ac.th/
https://www.rama.mahidol.ac.th/rama_hospital/th
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รถประจําทาง ถนนพระราม 6 : 8, 44, 67, 92, 97, 157, 171, 509, 538, R26E 

  ถนนราชวิถ ี: 12, 18, 28, 108, 515, 539, 542 

 

รถไฟฟาบีทีเอส  

   ลงสถานีอนุสาวรียชัยสมรภูมิ 

  เสนทางท่ี 1 นั่งรถมาทางถนนราชวิถี เลี้ยวซายตรงแยกตึกชัย กลับรถหนาโรงพยาบาล 

  เสนทางท่ี 2 เดินยอนมาทางซอยรางนํ้า นั่งวินมอเตอรไซต มาสุดซอย  

        และเดินขามสะพานลอยหนาโรงพยาบาล 

   ลงสถานีพญาไท หรือ Airport rail link สถานีพญาไท 

 นั่งรถมาทางถนนศรีอยุธยา เลี้ยวขวาท่ีสี่แยกอยุธยา 

 

 

 

 

  

  

 

 

ท่ีอยู 270  ถนนพระรามหก  แขวงทุงพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
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 แนะนําสถานท่ี อาคารหลักภายในคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี พญาไท 

 
 

1. ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตน 

2. ศูนยการแพทยสิริกิติ์ 

3. มูลนิธิรามาธิบดี 

4. ศูนยอุบัติเหตุและเวชศาสตรฉุกเฉิน 

5. อาคารหลัก 

6. อาคาร 3 

7. อาคาร 4 

8. คาเฟทีเรีย 

9. อาคารเรียนรวม หรืออาคารบริหาร (อาคาร 8 เหลี่ยม) 

10. อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมดานการแพทย และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

11. อาคารวิจัยและสวัสดิการ 
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 สถาบันการแพทยจักรีนฤบดินทร (บางพลี) 
 

 
  (คลิกท่ีรูปเพ่ือเขาสูเว็บไซต : https://med.mahidol.ac.th/cnmi/) 
 

  

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

  

กรอบแนวคิดหลักของการสรางสถาบัน ความเปนมาของการสรางสถาบัน 

ท่ีอยู สถาบันการแพทยจักกรีนฤบดินทร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 111  หมู 14  ถนนเลียบคลองสงนํ้าสุวรรณภูมิ  ตําบลบางปลา   

 อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  10540 

 

 

https://med.mahidol.ac.th/cnmi/aboutus/conceptual
https://med.mahidol.ac.th/cnmi/aboutus/story
https://med.mahidol.ac.th/cnmi/aboutus/conceptual
https://med.mahidol.ac.th/cnmi/aboutus/story
https://med.mahidol.ac.th/cnmi/
https://www.rama.mahidol.ac.th/cnmi/index.php
https://med.mahidol.ac.th/cnmi/aboutus/conceptual
https://med.mahidol.ac.th/cnmi/aboutus/story
https://med.mahidol.ac.th/cnmi/sites/default/files/public/web_190927_0004_0.jpg
https://med.mahidol.ac.th/cnmi/aboutus/conceptual
https://med.mahidol.ac.th/cnmi/aboutus/story
https://med.mahidol.ac.th/cnmi/aboutus/conceptual
https://med.mahidol.ac.th/cnmi/aboutus/story
https://www.facebook.com/ramacnmi/videos/1595774553832042/
https://med.mahidol.ac.th/cnmi/aboutus/conceptual
https://med.mahidol.ac.th/cnmi/aboutus/story
https://med.mahidol.ac.th/cnmi/aboutus/conceptual
https://med.mahidol.ac.th/cnmi/aboutus/conceptual
https://med.mahidol.ac.th/cnmi/aboutus/conceptual
https://med.mahidol.ac.th/cnmi/aboutus/story
https://med.mahidol.ac.th/cnmi/aboutus/conceptual
https://med.mahidol.ac.th/cnmi/aboutus/story
https://med.mahidol.ac.th/cnmi/aboutus/story
https://med.mahidol.ac.th/cnmi/aboutus/story
https://med.mahidol.ac.th/cnmi/aboutus/conceptual
https://med.mahidol.ac.th/cnmi/aboutus/story
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 แนะนําสถานท่ี อาคารหลักภายในสถาบันการแพทยรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร 

1. โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร  

 

 

 

 

   

 อาคารโรงพยาบาลและหอผู ปวยใน ขนาด 400 เตียง ใหบริการตรวจรักษาประชาชนในพื ้นที่  

จังหวัดสมุทรปราการ และบริเวณใกลเคียง เปนโรงเรียนแพทยสําหรับนักศึกษาแพทย นักศึกษาพยาบาล  

แพทยประจําบาน และแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เปนเสมือนสังคมการเรียนรูตนแบบ 

 

2. ศาลาประชาคม หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑรามาธิบดี 

 

 

 

 

 

 อาคารสําหรับจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมเชื่อความสัมพันธกับชุมชน เปนอาคารพิพิธภัณฑ 

ใหความรูแกประชาชน และอาจใชเปนอาคารอเนกประสงคท่ีพรอมปรับเปลี่ยนการใชกรณีฉุกเฉิน  
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3. ศูนยการเรียนรูและวิจัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

 

 

 

 

 

 การออกแบบอาคารเพื ่อการเรียนรู  มีแนวคิดที ่จะสราง “Learning Common Space” หรือสภาวะ

แวดลอมท่ีเหมาะสมกับการศึกษาแบบแลกเปลี่ยน 2 ทาง เนนกรปฏิสัมพันธ สนองตอพฤติกรรม และความตองการ

พ้ืนฐานของมนุษย มีเทคโนโลยีท่ีรองรับกิจกรรมการศึกษาไดทุกรูปแบบเพ่ือกระตุนใหเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลง

ทางความคิดแบบบูรณาการ 

 

4. อาคารนันทนาการ 

 

 

 

 

 

 สถานที่รวมกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมกีฬา และกิจกรรมยามวางอื่นๆ เพื่อเปนสถานที่ในการสราง 

การเรียนรูและการใชชีวิตในสังคม  



คูมือสําหรับแพทยประจําบาน และแพทยประจําบานตอยอด ปการฝกอบรม 2563 
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5. หอพักนักศึกษา และบุคลากร 

 

   

 

 

 

 

 

6. หอพักเจาหนาท่ี 

 
 

 เพื่อใหนักศึกษา อาจารย แพทย พยาบาล และบุคลากรของสถาบันฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงมีการออกแบบ

หอพักใหนาอยู มีพื้นที่สําหรับพบปะพูดคุย สรางกิจกรรมและมีการจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อการพัก

อาศัยอยางเหมาะสม เพ่ือบานใหมของประชาคมรามาฯ 

 

7. อาคารจอดรถ 

 

 

 

 

 

 

 อาคารจอดรถ 4 ชั้น รองรับจํานวนรถยนตได 941 คัน สามารถรองรับผูเขามาใชบริการและบุคลากร 

ของสถาบันฯ ไดอยางเพียงพอ 

 

 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันการแพทยจักรีนฤบดินทร. (2563). อาคารและสถานที ่ .  

  สืบคนเมื่อ 12 พฤษภาคม 2563. จาก https://med.mahidol.ac.th/cnmi/aboutus/buliding 

https://med.mahidol.ac.th/%09%09cnmi/aboutus/buliding
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ขอมูลติดตอหนวยงานในคณะฯ 

ลําดับ หนวยงาน เบอรโทรศัพท Website 

1 สถาบนัการแพทยจักรีนฤบดนิทร 02-839-6000 https://med.mahidol.ac.th/cnmi/ 

 ภาควิชา 

2 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ี 02-201-0607, 

02-201-2018 

https://med.mahidol.ac.th/nursing/ 

3 กลุมสาขาวชิาโภชนศาสตร หลกัสูตร

โภชนศาสตร 

02-201-2625, 

02-201-1483 

https://www.rama.mahidol.ac.th/nutrition/ 

4 ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิ

ติ 

02-201-1269 https://www.rama.mahidol.ac.th/ceb/ 

5 ภาควิชาวทิยาศาสตรสื่อความหมาย

และความผดิปกติของการสื่อ

ความหมาย 

02-201-2208, 

02-201-2425 

https://www.rama.mahidol.ac.th/commdis/th 

6 ภาควิชาเวชศาสตรชุมชน 02-201-1518, 

02-201-1578 

https://www.rama.mahidol.ac.th/commed/ 

 วิจัยและวิชาการ 

7 งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู 02-201-1280, 

02-201-0584 

https://www.rama.mahidol.ac.th/learningresources/ 

8 สํานักงานวจิัย วิชาการและนวัตกรรม 02-201-1618, 

02-201-1611 

https://www.rama.mahidol.ac.th/research/ 

9 หนวยวิจัยทางคลินิก 02-201-1638, 

02-201-2618 

https://www.rama.mahidol.ac.th/research/crc/ 

10 หนวยจริยธรรมการวิจัยในคน 02-201-1544 https://med.mahidol.ac.th/research/ethics 

11 หนวยวิเคราะหขอมูลและทุนวจิยั 02-201-1701 https://www.rama.mahidol.ac.th/research/fundsan

danalysis/ 

12 ศูนยพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย 02-201-0375, 

02-201-0387 

https://med.mahidol.ac.th/mind/ 

13 งานบริการวิชาการ 02-201-2193 https://www.rama.mahidol.ac.th/academic/ 

14 งานการศึกษาตอเนื่อง 02-201-2256-7, 

02-201-2269 

https://www.rama.mahidol.ac.th/cme/ 
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https://www.rama.mahidol.ac.th/commdis/th
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https://med.mahidol.ac.th/research/ethics
https://www.rama.mahidol.ac.th/research/fundsandanalysis/
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ลําดับ หนวยงาน เบอรโทรศัพท Website 

 สํานักงานคณบด ี

15 ฝายทรัพยากรบุคคล 02-201-2585 https://www.rama.mahidol.ac.th/hr/ 

16 งานแพทยศาสตรศึกษา 02-201-1299 https://www.rama.mahidol.ac.th/meded/ 

17 งานการศึกษาหลังปริญญา 02-201-1804-6, 

02-201-1853 

https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/ 

18 งานกิจการนักศึกษา 02-201-1788 https://www.rama.mahidol.ac.th/studentaffairs/ 

 หนวยงานสวัสดิการของคณะฯ 

19 ที่ทําการไปรษณีย 02-201-1127 https://med.mahidol.ac.th/faculty/postoffice-th 

20 ศูนยกีฬารามาธิบด ี 02-201-2595, 

02-201-2674 

https://med.mahidol.ac.th/faculty/sportCenterth 

21 ศูนยเสริมพลังสรางสุขภาพ  https://med.mahidol.ac.th/faculty/Empowerment 

22 หองสมุด 02-201-1280, 

02-201-0584 

https://med.mahidol.ac.th/faculty/LibraryFacultyth 

23 ศูนยเลี้ยงเด็ก  https://med.mahidol.ac.th/faculty/Daycare_center-

th 
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