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ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง รับสมัครผู้ขอรับทุนสนับสนุนในการเรียนวิชาเลือก 
เพื่อฝึกปฏิบัติด้านการแพทย์ (Elective Clerkship) ในต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2565-2566 

------------------------------------------------ 
 
ด้วย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรภาคภาษาไทย) เพ่ือรับทุนสนับสนุนในการเรียนวิชาเลือกเพ่ือฝึกปฏิบัติด้านการแพทย์ (Elective 
Clerkship) กับสถาบันการศึกษาคู่สัญญา (MOU) ประจ าปีการศึกษา 2565-2566 โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษา
ได้รับประสบการณ์จากการเปิดโลกทัศน์และเพ่ิมพูนทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ทั้งในด้านความรู้
ทางการแพทย์ การฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและมิตรภาพ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนจากคณะฯ 
ในอัตราเหมาจ่ายทุนละไม่เกิน 40,000 บาท 

อย่างไรก็ตาม การเดินทางไปเรียนวิชาเลือกได้หรือไม่ จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และประกาศและแนวทางของมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่าย ซึ่งเป็นไปตามมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ 

ก าหนดเกณฑ์การรับสมัคร มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ข้อมูลสถาบันการศึกษาคู่สัญญา (MOU) และจ านวนที่เปิดรับ 

ล าดับที ่ ชื่อสถาบันการศึกษาคู่สัญญา (MOU) ประเทศ จ านวน 
1.  Nippon Medical School ประเทศญี่ปุ่น 2 
2.  Mie University ประเทศญี่ปุ่น 2 
3.  Osaka City University ประเทศญี่ปุ่น 2 
4.  University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น 2 
5.  Shimane University ประเทศญี่ปุ่น 2 
6.  Yokohama City University ประเทศญี่ปุ่น 2 
7.  Nihon University ประเทศญี่ปุ่น 2 
8.  Seoul National University ประเทศเกาหลีใต้ 2 
9.  National Cheng Kung University ประเทศไต้หวัน 2 

10.  University of Hawaii ประเทศสหรัฐอเมริกา 1 
11.  University of California, Davis* ประเทศสหรัฐอเมริกา 1 

* ส าหรับ University of California, Davis ช่วงเวลาที่ไปเรียน จะต้องเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 6 (Extern) เท่านั้น 
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2. คุณสมบัติผู้สมัคร 
2.1 เป็นนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาคภาษาไทย)  

ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 
2.2 เป็นนักศึกษาแพทย์ที่ไม่เคยได้รับทุนนี้ภายในปีนั้น ๆ 
2.3 มี GPA ไม่น้อยกว่า 2.5 พร้อมแนบใบเกรดและใบแจ้งคะแนนสอบ NL (ถ้าอยู่ระหว่างการ

สอบซ่อม ภาคทัณฑ์ รอผลสอบ หรือ สอบไม่ผ่าน NL ต้องแจ้งในเอกสารรับสมัคร) 
2.4 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
2.5 ไม่เคยมีความผิดทางวินัย มีความประพฤติดีและช่วยเหลืองานส่วนรวมของคณะอย่าง

สม่ าเสมอ (ถ้ามี ให้แนบเอกสารการท ากิจกรรมเพื่อเป็นหลักฐานมาด้วย) 
2.6 สามารถจัดตารางการเดินทางไปศึกษาโดยไม่กระทบเวลาของการเรียนปกติ (เป็นความ

รับผิดชอบของนักศึกษาในการจัดตารางเรียน) 
3. เงื่อนไขการรับทุน 

3.1 นักศึกษาท่ีได้รับคัดเลือกและได้รับทุนจะต้องเดินทางไปภายใน 3 ภาคการศึกษารวมภาค
การศึกษาท่ีนักศึกษาได้รับการคัดเลือก 

3.2 คณะแพทยศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดผู้ได้ล าดับส ารองเดินทางไปแทนในกรณีท่ี
นักศึกษาสละสิทธิ์หรือไม่สามารถเดินทางไปตามก าหนดได้หรืออยู่ระหว่างการสอบซ่อม 
ภาคทัณฑ์ สอบไม่ผ่าน NL อยู่ในระหว่างการด าเนินการสอบข้อเท็จจริง/สอบสวนทางวินัย 

3.3 นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไปเมื่อได้รับคัดเลือกแล้ว 
3.4 ได้รับความยินยอมและสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครองให้ไปเรียนวิชาเลือกและยินยอม

ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก าหนด 
3.5 นักศึกษาท่ีได้รับการคัดเลือกแล้ว หากสละสิทธิ์ในภายหลังโดยไม่มีเหตุผลอันควรจะไม่มี

สิทธิ์สมัครเข้ารับทุนอีก 
3.6 ระยะเวลาการในเรียนวิชาเลือกไม่ต่ ากว่า 4 สัปดาห์ 

4. การคัดเลือก 
4.1 ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์และพิจารณาจากเอกสารหลักฐานโดยการพิจารณาตัดสินของ

คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาไปเรียนวิชาเลือกเพ่ือฝึกปฏิบัติด้านการแพทย์ (Elective 
Clerkship) ในต่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์ ถือเป็นที่สุด 

4.2 คณะแพทยศาสตร์ โดยคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาไปเรียนวิชาเลือกเพ่ือฝึกปฏิบัติ
ด้านการแพทย์ (Elective Clerkship) ในต่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ใน
การจัดล าดับและสาขาวิชาที่เลือกไปศึกษาตามความเหมาะสม 
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4.3 เกณฑ์การพิจารณา ประกอบด้วย 
• ความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
• ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ 
• ศักยภาพในการสร้างชื่อเสียง 
• การวางแผนการศึกษา 
• ความพร้อมในการใช้ชีวิตด้วยตนเอง 

5. หลักฐานการสมัคร 
5.1 แผนการศึกษาในสาขาวิชาที่สนใจ (เขียนเป็นภาษาอังกฤษ) (Statement of Purpose) 

จ านวน 6 ชุด 
5.2 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สามารถ print จากระบบของส านักงานทะเบียน

นักศึกษา จ านวน 1 ชุด 
5.3 ส าเนาผลการประเมินเพ่ือรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรม 

จ านวน 1 ชุด (หากมี) 
5.4 แบบฟอร์มใบรับรองการสมัครฯ จากอาจารย์ที่ปรึกษา จ านวน 1 ชุด 
5.5 แบบฟอร์มค ารับรองของผู้ปกครอง จ านวน 1 ชุด 
5.6 รูปถ่าย จ านวน 1 รูป (แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา) 
5.7 ส าเนาบัตรนักศึกษาของผู้สมัคร จ านวน 1 ชุด 
5.8 ประวัติส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษ (Curriculum Vitae) จ านวน 6 ชุด 
5.9 เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด เช่น ใบรับรองผลสอบภาษาต่างประเทศ 

6. วิธีการสมัคร 
6.1 กรอกใบสมัคร ได้ที่ https://forms.gle/uBMDtE7qYwo6NH56A 
6.2 ส่งหลักฐานการสมัครตามข้อ 5 ทีง่านบริหารทั่วไป (วิเทศสัมพันธ์) หรือทางไปรษณีย์มายัง 

งานบริหารทั่วไป (วิเทศสัมพันธ์) 
99/209 หมู่ 18 คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง  
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
(สมัครทุนสนับสนุนในการเรียนวิชาเลือก) 

ทั้งนี้ ถือวันประทับตราทางไปรษณีย์ในวันสุดท้ายของการรับสมัครเป็นส าคัญ 
 
 

 
ใบสมัคร 
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7. ก าหนดการรับสมัคร 
7.1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2565 
7.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 31 ตุลาคม 2565 
7.3 ก าหนดสอบสัมภาษณ์ : ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 
7.4 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน : ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 

 
ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2565 

 

 
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ดิลก  ภิยโยทัย) 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 


