
 

 

 

การรับสมัครแพทย์ผู้ให้สัญญาเป็นแพทย์ใช้ทุน / แพทย์ประจําบ้าน 2566 

สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ 

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

จํานวนท่ีเปิดรับสมัคร 

- แพทย์ผู้ให้สัญญาเป็นแพทย์ใช้ทุน จํานวน 1 ตําแหน่ง 

- แพทย์ประจําบ้าน จํานวน 1 ตําแหน่ง 

 

กําหนดรับสมัคร 

ถึงวันเสาร์ท่ี 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23.59 น. 

 

กําหนดการสอบสัมภาษณ์ 

วันอังคารท่ี 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ทางช่องทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน 

ZOOM Meeting 

 

สถานท่ีสอบสัมภาษณ์ 

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

สถานท่ีฝึกอบรม 

- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ หน่วยงานต่าง ๆ ในคณะแพทยศาสตร์ เช่น สํานักงานอา

ชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์ คลินิกอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ศูนย์

ตรวจสุขภาพอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ตึกผู้ป่วยต่าง ๆ ฯลฯ 

- โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 

- โรงพยาบาลอุดรธานี 

- สถานประกอบการท่ีทําความร่วมมือ ได้แก่ บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จํากัด และ 

บริษัท ขอนแก่นแหอวน จํากัด 

- โรงพยาบาล หรือ หน่วยงาน อ่ืน ๆ 



ระยะเวลาการฝึกอบรม 

 3 ปี 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

- แพทย์ประจําบ้าน 

§ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา 
§ ได้ปฏิบัติงานชดใช้ทุนในโรงพยาบาลของรัฐมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม หรือ

ตามประกาศของแพทยสภาในแต่ละปี 

§ ได้รับทุนจากกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานของรัฐ ในการมาฝึกอบรม 
§ สามารถฝึกอบรมได้เต็มเวลา ตลอดระยะเวลา 3 ปี 

- แพทย์ผู้ให้สัญญาเป็นแพทย์ใช้ทุน ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

§ เป็นนักศึกษาแพทย์ช้ันปีสุดท้าย ของโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทยท่ีข้ึนทะเบียนต่อแพทยสภา 
§ คาดว่าจะจบการศึกษาตามกําหนด 
§ ผ่านการสอบประเมินความรู้ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมข้ันตอนท่ี 1 และ 2 แล้ว 

§ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแพทย์ผู้ให้สัญญาเป็นแพทย์ใช้ทุน ของคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ท้ังน้ี ภาวะสุขภาพหรือความพิการใด ๆ ไม่ถือเป็นข้อห้ามในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก ท้ังน้ีใน

กระบวนการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมคณะกรรมการจะพิจารณาความพร้อมในการทํางานโดยปราศจากความ

เส่ียง (fitness for duty) ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกอีกคร้ังหน่ึง โดยยึดตามหลักการด้านอาชีวเวชศาสตร์เป็น

สําคัญ 

 

คุณสมบัติเพ่ิมเติมของผู้สมัคร ท่ีจะได้รับการพิจารณาเป็นลําดับต้น ๆ 

- การระบุความประสงค์จะเป็นอาจารย์ในโรงเรียนแพทย์ 

- การมีประสบการณ์การทํางานท่ีเก่ียวข้องกับอาชีวเวชศาสตร์ 

- การมีคะแนนท่ีดี ในรายวิชาท่ีเก่ียวข้องกับอาชีวเวชศาสตร์ ขณะท่ีศึกษาในระดับแพทยศาสตรบัณฑิต 

- การมีภูมิลําเนาในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ท่ีแสดงถึงการมีทักษะภาษาอังกฤษท่ีดี เช่น การส่ือสารภาษาอังกฤษขณะ

สัมภาษณ์ การมีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ดังน้ี 

§ TOEFL (Paper Based) ไม่ต่ํากว่า 470 คะแนน หรือ 

§ TOEFL (Computer Based) ไม่ต่ํากว่า 150 คะแนน หรือ 



§ TOEFL (Internet Based) ไม่ต่ํากว่า 52 คะแนน หรือ 

§ TOEFL (Institutional Testing Program) ไม่ต่ํากว่า 470 คะแนน หรือ 

§ IELTS (Academic Module) ไม่ต่ํากว่า 5.0 คะแนน หรือ 

§ TU-GET (1000 คะแนน) ไม่ต่ํากว่า 500 คะแนน หรือ 

§ CU-TEP (120 คะแนน) ไม่ต่ํากว่า 60 คะแนน 

 

หลักฐานประกอบการสมัคร 

- ข้อมูลท่ีกรอกในระบบการรับสมัคร ผ่านลิงก์ https://om.kku.ac.th/ 

- ไฟล์สแกนรูปแบบ .pdf หรือไฟล์รูปภาพ .jpeg, .png ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB/file เพ่ือ upload เข้าสู่

ระบบรับสมัคร และให้นําเอกสารฉบับจริงมาในวันสัมภาษณ์ ได้แก่ 

1. รูปถ่ายสี ขนาด 1 น้ิว 

2. หนังสือรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน ท่านละ 1 ฉบับ  (**ไม่ต้อง scan ส่ง ให้นําฉบับ

จริงมาในวันสัมภาษณ์เท่าน้ัน**) 

3. Transcript ฉบับจริงแสดงผลการเรียนเม่ือสําเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือภาค

การศึกษาล่าสุด 

4. สําเนาเอกสารการสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมใน
แต่ละข้ันตอน (ถ้ามี) 

5. สําเนาใบปริญญาบัตร และสําเนาหนังสือรับรองการผ่านการอบรมแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ (ถ้ามี) 
6. CV & portfolio หรือเอกสารอ่ืน ๆ ตามสมควร 

 

การประกาศผลการคัดเลือก 

 ประกาศของภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างเป็นลายลักษณ์

อักษร ผ่านทางเว็บไซต์ https://om.kku.ac.th/ โดยไม่แจ้งผลคะแนน ภายใน 1 สัปดาห์ หลังมีมติ 

 

ติดต่อสอบถาม 

อ.นพ.ภาณุมาศ ไกรสร 

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โทรศัพท์: 096-6376521, 082-8362466 

email: phankr@kku.ac.th 


