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รายละเอียดการสมัครนักศึกษา โครงการจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทาสัญญา เพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปีการศึกษา 2556 รอบที่ 2
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาแพทย์ ซึ่งกาลังศึกษาในชั้นปีที่ 6
(นักศึกษาแพทย์ผู้ทาสัญญาฯ) และจะสาเร็จการศึกษาใน ปี พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นแพทย์ใช้ทุนตาแหน่ง อาจารย์ ในโครงการตาม
ความต้องการของคณะฯ โดย งานแพทยศาสตรศึกษา เป็นหน่วยงานกลางในการรับสมัครฯ โทรศัพท์ 02-201-1644
02-2011289 รายละเอียด ดังนี้

1. สาขา/ จานวนรับ
สาขา

จานวนรับ

1.1 สาขาคลินิก
1. ออร์โธปิดิกส์

1

2. เวชศาสตร์ฟื้นฟู

1
รวม

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่
คุณศศิธร พึ่งโพธิ์สภ โทรศัพท์ 02-201-1656,1931 โทรสาร 02-201-1599 Email:
raspj@mahidol.ac.th , sasithorn.phu@mahidol.ac.th
คุณเกษรินทร์ ไมตรีแพน โทรศัพท์ 02-201-2717 , 02-201-1154
Email : kessarin.mit@mahidol.ac.th
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1.2 สาขาปรีคลินิก
สาขา
1. พยาธิวิทยาคลินิก

จานวนรับ
1

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่
คุณพรินทร์ เกษมศรี โทรศัพท์ 02-201-1436 -1452
โทรศัพท์มือถือ 081-771-1106 Email: Pam711@gmail.com

1.3 สาขาขาดแคลนประเภทที่ 1
สาขา
1. นิติเวชศาสตร์

จานวนรับ
1

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่
คุณอุบล ชูดวง โทรศัพท์ 02-201-1436-1452-1145
โทรศัพท์มือถือ 081-926-2078
Email : ubon_tao@hotmail.com

2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร
โครงการ/สาขา
1. โครงการจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทาสัญญาฯ
เพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์ สาขาคลินิก
2. สาขาปรีคลินิก
3. สาขาขาดแคลนประเภทที่ 1

คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
1. เป็นนักศึกษาแพทย์ ผู้ทกี่ าลังศึกษาในชั้นปีที่ 6 และคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ปี พ.ศ. 2557
2. มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในความเป็นครู และการถ่ายทอดความรู้
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานเป็นทีมและมีภาวะผู้นา
5. มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านวิชาการ ความรู้ทั่วไป รวมถึงความรู้
ทางสารสนเทศ
6. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และสามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
7. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 6 ไม่ต่ากว่า 3.00 การสมัครแพทย์ใช้ทุน
พิจารณาผลการศึกษาชั้นปีที่ 1-5 (ยกเว้นสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูรับไม่ต่ากว่า 2.75 ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะฯในการประชุมครั้งที่ 25/2556วันที่ 11
กรกฎาคม พ.ศ.2556)
(ข้อมูลจากระเบียบโครงการจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทาสัญญาฯ เพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์
ปีพ.ศ.2556 )
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3. เงื่อนไขเฉพาะ โครงการจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทาสัญญาฯ เพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์
โครงการ/สาขา
1. ออร์โธปิดิกส์ จานวน 2 อัตรา

เงื่อนไข
บรรจุเป็นอาจารย์ปฏิบัติงานที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
(ผู้สมัครสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยตรงกับผู้อานวยการสถาบัน
การแพทย์จักรีนฤบดินทร์ที่โทรศัพท์ 02-201-0560 )

2 เวชศาสตร์ฟื้นฟู จานวน 1 อัตรา

ที่ปฏิบัติงานที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

1. บรรจุในตาแหน่งแพทย์ใช้ทุน (นายแพทย์ 4) ปฏิบัติงานที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

2. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในปีแรกจะต้องเข้าโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะปีที่ 1 ของแพทยสภา
2. สามารถฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฟนื้ ฟู ครบ 3 ปี

3.สาขาปรีคลินิก
3.1 พยาธิวิทยาคลินิก จานวน 1 อัตรา
4.สาขาขาดแคลนประเภทที่ 1
4.1 นิติเวชศาสตร์ จานวน 1 อัตรา

ที่ปฏิบัติงานที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

1. บรรจุในตาแหน่งแพทย์ใช้ทุน (นายแพทย์ 4) ปฏิบัติงานที่ภาควิชาพยาธิวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2. เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจาบ้าน เมื่อผ่านการคัดเลือกเป็นแพทย์ใช้ทุน
ปีแรกในโครงการพัฒนาอาจารย์ และสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรหลังสาเร็จการฝึกอบรม

4. วิธีการสมัคร
4.1 ติดต่อขอใบสมัคร และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ผู้ทาสัญญาฯ
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ คุณฉวีวรรณ อรรถจินดา งานแพทยศาสตรศึกษา ชั้น 3 อาคารเรียนรวม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-201-1289 02-201-1644 โทรสาร 02-201-2038
Email : chaweewan.att@mahidol.ac.th
4.2 ผู้สมัครจะได้รับเอกสาร ดังนี้
(1) เอกสารแบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ผู้ทาสัญญาฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
(2) แบบฟอร์มจดหมายแนะนาตัวผู้สมัคร จานวน 3 ฉบับ โดยอาจารย์ / แพทย์ประบ้าน/ นักศึกษาแพทย์
(3) สาเนาระเบียบ/สัญญาแพทย์โครงการตามความต้องการของคณะฯ
4.3 ผู้สมัครศึกษาและทาความเข้าใจ และเซ็นรับทราบในเอกสารระเบียบปฏิบัติ / สัญญาโครงการของคณะฯ
4.4. หลักฐานที่ภาควิชาต้องการใช้เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน
สาขา
หลักฐานที่ภาควิชาต้องการ
ออร์โธปิดิกส์
- ใบสมัครโครงการคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ เพื่อเตรียมเป็นอาจารย์แพทย์ 1 ชุด
- สาเนาระเบียบโครงการฯ (เซ็นรับทราบทุกแผ่นทุกหน้า)
- ใบแสดงผลการศึกษา transcript/คะแนนรายวิชา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-5 GPA ไม่ต่ากว่า 3.00
- ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
- รูปถ่ายไม่สวมแว่น ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จานวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
- นักศึกษากรอกรายชื่อผู้ให้ข้อมูลแนะนาตัวผูส้ มัครโครงการคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ผู้ทาสัญญาฯ เพื่อ
เตรียมเป็นอาจารย์แพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ประกอบด้วย เพื่อนนักศึกษาจานวน 10 คน แพทย์ประจาบ้านจานวน 5 คน และอาจารย์
จานวน 5 คน
- เรียงความเรื่อง “ความสนใจและเปูาหมายในวิชาชีพ” และควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ประวัติส่วนตัว
และครอบครัว ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4
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สาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พยาธิวิทยาคลินิก
นิติเวชศาสตร์

หลักฐานที่ภาควิชาต้องการ
- ใบสมัครโครงการคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ เพื่อเตรียมเป็นอาจารย์แพทย์ 1 ชุด
- สาเนาระเบียบโครงการฯ (เซ็นรับทราบทุกแผ่น)
- ใบแสดงผลการศึกษา transcript/คะแนนรายวิชา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-5 เกรด GPA ไม่น้อยกว่า 2.75
- ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
- รูปถ่ายไม่สวมแว่น ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จานวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
- แบบแนะนาตัวผูส้ มัคร Recommendation โดยนักศึกษา Extern 1 ฉบับ แพทย์ประจาบ้าน
จานวน 1 ฉบับ และอาจารย์ จานวน 1 ฉบับ (ปิดผนึกซองจดหมายทุกฉบับก่อนส่งคืนคณะฯ)
- เขียนแรงจูงใจและทัศนคติต่องานเวชศาสตร์ฟื้นฟู (เขียนด้วยลายมือตนเอง) ประมาณ 1 หน้า
กระดาษ A4
- ใบสมัครโครงการคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ เพื่อเตรียมเป็นอาจารย์แพทย์ 1 ชุด
- สาเนาระเบียบโครงการฯ (เซ็นรับทราบทุกแผ่น)
- ใบแสดงผลการศึกษา transcript/คะแนนรายวิชา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-5 เกรด GPA ไม่น้อยกว่า 2.75
- ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
- รูปถ่ายไม่สวมแว่น ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จานวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
- แบบแนะนาตัวผูส้ มัคร Recommendation โดยนักศึกษา Extern 1 ฉบับ แพทย์ประจาบ้าน
จานวน 1 ฉบับ และอาจารย์ จานวน 1 ฉบับ (ปิดผนึกซองจดหมายทุกฉบับก่อนส่งคืนคณะฯ)

5. กาหนดการรับสมัคร / การสอบสัมภาษณ์ มีดังนี้
5.1. โครงการจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทาสัญญาฯ เพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์
สาขา
วันเวลารับสมัคร
วันสอบสัมภาษณ์
(คณะฯกาหนด)
ออร์โธปิดิกส์
บัดนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2556 คณะฯ จะกาหนดภายหลัง
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
5.2. สาขาปรีคลินิก
สาขา
วันเวลารับสมัคร
พยาธิวิทยาคลินิก
บัดนี้ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2556
5.3. สาขาขาดแคลนประเภทที่ 1
สาขา
วันเวลารับสมัคร
นิติเวชศาสตร์
บัดนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

วิธีการคัดเลือก
โดยคณะกรรมการสัมภาษณ์ฯ
โดยคณะกรรมการสัมภาษณ์

วันสอบสัมภาษณ์

วิธีการคัดเลือก
โดยคณะกรรมการสัมภาษณ์

วันสอบสัมภาษณ์

วิธีการคัดเลือก
โดยคณะกรรมการสัมภาษณ์

6. การประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประมาณ เดือน....
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๗. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทาสัญญาฯ เพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์ตามความต้องการของ
คณะฯ
รองศาสตราจารย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รองคณบดีฝุายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทรศัพท์ 02 – 2011052 โทรสาร 02-2012038
รองศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ โค้วสถิตย์ ผู้อานวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โทรศัพท์ 02-2010560
นางสาวปิยาภรณ์ วงศ์คาจันทร์ รักษาการแทนหัวหน้างานแพทยศาสตรศึกษา โทรศัพท์ 02-2011060
นางฉวีวรรณ อรรถจินดา ผูป้ ระสานงานโครงการฯ หน่วยบริการการศึกษา โทรศัพท์ 02-2011644

