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ค าน า 

 การไปเรียนรู้ และเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนแพทยศาสตร์ (Clinical elective) ณ 

ต่างประเทศ เป็นหน่ึงในกิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑติของ

ประเทศไทย ซึ่งนอกเหนือจากการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้ว ยังสร้างเสริม

คุณลักษณะการเป็นแพทย์ในอนาคต 

 ประเทศสิงคโปร์ เป็นศูนย์กลางการศึกษาและมีสถาบันการศึกษาชัน้น าของโลก  มีการ

พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและมีเทคโนโลยีระดับสูง  และมีความหลากหลายของประเพณี 

วัฒนธรรม การด าเนินชีวติและเชือ้ชาต ิผู้จัดท าจงึสนใจการไปเรียนรู้ และเพิ่มพูน

ประสบการณ์การเรียนแพทยศาสตร์ (Clinical elective) ณ ประเทศสิงคโปร์ และ

รวบรวมข้อมูลจัดท าเป็นเอกสารแนะน าข้อมูลเบือ้งต้นและแนวทางในการเตรียมตัว 

ส าหรับนิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวรที่สนใจ 

 

 



ค าน า 
• นิสิตแพทย์ที่สนใจสามารถศกึษารายละเอียดข้อมูลในเอกสารฉบับนีไ้ด้ด้วยตนเอง มีจ านวนทัง้สิน้  

70 slides โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30 นาท ี 

• ในบางหวัข้อที่มีรายละเอียดเพิ่มเติม  ผู้จัดท าได้ด าเนินการเช่ือมโยง (link) ไปยังหน้าเวบ็ของ
แหล่งข้อมูลดังกล่าว ซึ่งสามารถคลิกเข้าไปศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมนัน้ได้ทันที 

• หากมีข้อสงสัย หรือต้องการซักถามเพิ่มเตมิเกี่ยวกับ แนวทางการไปเรียนรู้ และเพิ่มพูนประสบการณ์
การเรียนแพทยศาสตร์ (Clinical elective) ณ ประเทศสิงคโปร์ สามารถส่งข้อสงสัย หรือข้อซักถาม
ของท่านมาได้ที่ E-mail : mint-ch@hotmail.com หรือ p-aero-train@hotmail.com ทางผู้จัดท า
จะตอบกลับข้อสงสัยของท่านโดยเร็วที่สุด 

• ก่อนศกึษาเอกสารการเรียนรู้ฉบับนีข้อความร่วมมือในการท าแบบประเมินความรู้(pre-test) หลังจาก
ศกึษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอความร่วมมือในการท าแบบประเมินความพึงพอใจ และแบบประเมิน
ความรู้(post-test) พร้อมทัง้ให้ข้อคิดเหน็ หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนา
ให้เหมาะสมต่อไป 

      คณะผู้จัดท า       

                    มีนาคม 2560 
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Outline 

 ข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับประเทศสงิคโปร์ก่อนเดนิทางไป Clinical elective 

 การพจิารณาช่วงเวลาและสถานที่ฝึกอบรม 

 รายละเอียดและขัน้ตอนการสมัคร 

 รายละเอียดค่าใช้จ่ายและทุน 

 รายละเอียดที่พัก 

 หนังสือเดนิทาง (passport) และวีซ่า (visa) เข้าประเทศสงิคโปร์ 

 สรุปขัน้ตอน 

 



ข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับประเทศสิงคโปร์ 

ก่อนเดนิทางไป Clinical elective 



การศึกษา 

http://www.straitstimes.com/singapore/education 

 
http://nguonhocbong.com/wp-content/uploads/THUMB 

 
 https://www.weforum.org/agenda/2015/10/which-countries- 
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National University 

of Singapore (NUS)  

# อันดับ 1 ของ

มหาวทิยาลัยในเอเชีย 

# อันดับ 12 ของโลก 

# อันดับ 22 ของโลก

ทางด้านการแพทย์ 

   

การศึกษา 

https://www.topuniversities.com/universities/national-university-singapore-nus 

https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2016/medicine 

QS World University Ranking  



ข้อมูลทั่วไป 

 ช่ือทางการ สาธารณรัฐสิงคโปร์  

 เมืองหลวง สิงคโปร์ 

 เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก เทยีบเท่ากับ

ภูเกต็ของไทย  

 เกาะสิงคโปร์ มีขนาดใหญ่ที่สุด และ

เกาะอื่นรวม 63 เกาะ  

http://www.lingref.com/isb/4/047ISB4.PDF 

 

 สิงคโปร์ส่งเสริมประชาชนพดู 2 

ภาษา เน้นภาษาจีนแมนดาริน และ

ภาษาอังกฤษ ส าหรับงานราชการ

และส่ือสารในชีวติประจ าวัน 

 ประเทศสิงคโปร์ไม่มีศาสนาประจ า
ชาต ิ(นับถือศาสนาพุทธ มากที่สุด) 

 ประชากร 4.2 ล้านคน (จีน 

76% มาเลย์ 13.7% และ
อื่นๆ) 

 ภาษาทางราชการ คือ ภาษา
มาเลย์ จีนกลาง ทมฬิ และ
อังกฤษ  

 ภูมอิากาศแบบร้อนชืน้ มีฝนตกตลอดปี  

อุณหภูมเิฉล่ีย 26.8 องศาเซลเซียส 
http://th.aectourismthai.com/tourismhub/1124 

https://yaiployza2013.wordpress.com/tips/weather-and-season/ 
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การเดนิทางและระบบคมนาคม 

รถบัส 

 SBS Transit และ SMRT Buses 

 คา่โดยสาร SGD 0.80-1.80 

 

TAXI 

 บริการ 24 ชัว่โมง 
 คา่โดยสารเร่ิมต้น SGD 2.40 

http://www.transitlink.com.sg/ 

http://www.sbstransit.com.sg/ 

http://www.iabm.tk/singapore-map-transportation/ 



การเดนิทางและระบบคมนาคม 

EZ-Link Card 

http://www.transitlink.com.sg/PSdetail.aspx?ty=art&Id=72#2 

 

● บตัรนีเ้หมาะส าหรับผู้ที่อยู่
อาศยัเกนิสามวันขึน้ไป  

● เป็นบตัรเติมเงิน 

● ใช้กบัระบบขนสง่มวลชน
ได้ทกุชนิด 

● ใช้จ่ายสินค้าในร้าน7-11 

●  จ่ายคา่แทก็ซ่ี และจ่ายคา่
ทางดว่นได้ 

 

MRT  

 สายหลกั 4 สาย 

 คา่โดยสาร SGD 

0.90- 1.90 



อาหาร อาหารประจ าชาต ิ

Laksa Lemak 

 

ข้าวมันไก่ 

Boon Tong 

Kee 

Bak Kut 

Teh 

street 

food 

http://www.yoursingapore.com/dining-drinks-singapore/local-dishes.html 

https://th.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g154996-d706315-i32749522-Lion_City_Restaurant-Mississauga_Ontario.html
https://th.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g154996-d706315-i32749522-Lion_City_Restaurant-Mississauga_Ontario.html


เชือ้ชาตแิละวัฒนธรรม 

Chinese 

New Year 

Hindu festival, 

Thaipusam 

https://www.pinterest.com/pin/335025659761209882/ 



การพจิารณาช่วงเวลาและสถานที่
ฝึกอบรม 

 



การพจิารณาช่วงเวลาฝึกอบรม 

ช่วงเวลาฝึกอบรม 3 ช่วงดังนี ้

1. หลังเรียนจบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติชัน้ปี 6 แต่ยังไม่ถงึวันส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑติ 

2. รายวชิา elective ของชัน้ปี 5 และชัน้ปี 6 

3. รายวิชาบังคับ สามารถเลือกไป clinical elective ขณะเรียนในรายวชิาบังคับได้ กรณีขณะนัน้  

เป็น ward เดียวกัน 

 - การเข้ารับการฝึกอบรม สามารถโอนหน่วยกติได้ โดยต้องให้สถาบันฝึกอบรมประเมิน

คะแนนแบบ rubric score ตามคณะแพทยศาสตร์มหาวทิยาลัยนเรศวรก าหนด แต่ในขณะนีมี้เพียง

แบบประเมินคะแนนฉบับภาษาไทยเท่านัน้ ยังไม่มีฉบับภาษาอังกฤษ ส าหรับการเข้ารับการฝึกอบรมใน

ต่างประเทศ 

 

 



การพจิารณาสถานที่ฝึกอบรม 

สามารถเลือกสมัครสถานที่เข้ารับการฝึกอบรม  2 ช่องทาง ดังนี ้

1. สมัครโดยตรงจากหน้าเวบ็ไซต์ของสถาบันฝึกอบรมที่สนใจ 

2. สมัครจากเวบ็ไซต์ของ National University of Singapore's Special Clinical 

Electives Programme เป็นเวบ็ไซต์ที่รวมทุกสถาบันส าหรับฝึกอบรมไว้ สามารถเลือก

สมัครสถาบันที่ต้องการทัง้หมดจากเวบ็ไซต์นี ้



รายละเอียดการสมัคร 

 



สมัครโดยตรงจากหน้าเวบ็ไซต์ของ 
สถาบันฝึกอบรมที่สนใจ 

 



National University Hospital 

● เข้า website 

http://www.nuhs.edu.sg/education/medical-

education/medical-students/electives.html 

● ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมคัรในหน้าเวปไซต์ 

● สง่เอกสารทัง้หมดทางไปรษณีย์ไปยงั 
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KK Women's and Children's Hospital 

• เข้าเวปไซต์ 

https://www.kkh.com.sg/EducationAndTraining/Overs

easElective/Pages/Paediatrics.aspx 

• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมคัรในหน้าเวปไซต์ 

• สง่เอกสารทัง้หมดทางไปรษณีย์ไปยงั 
 

Campus Director Education Office 

KK Women’s and Children’s Hospital (KKH)  

100 Bukit Timah Road Children’s Tower, Level 3,  

Executive Offices Singapore 229899 

https://www.kkh.com.sg/EducationAndTraining/OverseasElective/Pages/Paediatrics.aspx
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Singapore General Hospital 

• เข้าเวปไซต์ 

https://www.sgh.com.sg/education/undergraduat

e-medical-education/pages/application.aspx 

• กรอกใบสมคัรและสง่ผา่นอีเมล์ : 

adminado@sgh.com.sg 

• ท่ีอยูส่ าหรับสง่เอกสาร:  
 

Singapore General Hospital Associate Dean 

Associate Dean’s Office Block 1 Level 3 Outram 

Road Singapore 169608 

Tel: (65) 6326 6174  

Fax: (65) 6226 1492 
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สมัครจากเว็บไซต์ของ National University of Singapore's 

Special Clinical Electives Programme 

 



Yong Loo Lin School of Medicine 

• เข้าเว็บไซต์ National University of Singapore's 

Special Clinical Electives Programme: 

https://itumed.nus.edu.sg/scep/default.aspx 

• สมคัรหน้าเว็บไซต์ และท าตามขัน้ตอน  

• กรณีท่ีได้รับการตอบรับ ต้องสง่เอกสารเพิ่มเติมไปยงั  
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สถานที่ฝึกอบรม 

รายช่ือโรงพยาบาลในเครือ  

Yong Loo Lin School of 

Medicine, National University 

of Singapore 

 

• Changi General Hospital 

• Health Sciences Authority 

• Institute of Mental Health 

• Khoo Teck Puat Hospital 

• KK Women's and Children'sHospital 

• National Neuroscience Institute 

• National Skin Centre Singapore 

• National University Hospital 

• Ng Teng Fong General Hospital 

• Singapore General Hospital 

• SingHealth Polyclinics 

• Tan Tock Seng Hospital 



สาขาวชิาส าหรับเลือกฝึกปฏบิัตงิาน 

โรงเรียนแพทย์ในประเทศสิงคโปร์ 

•General Internal Medicine 

•Cardiology 

•Gastroenterology and hepatology 

•Rheumatology, Allergy & Immunology  

•Pathology 

•Neurology 

•Psychological medicine 

•Department of Infectious disease 

•Obstetrics and gynecology 

•General Surgery 

•Hand Surgery 

 

• Pediatrics 

•Neurosurgery 

•Orthopedic Surgery 

•Anesthesiology 

•Radiology 

•Otolaryngology 

•Dermatology 

•Emergency Medicine 

•Preventive Medicine 

•Ophthalmology 

•Medical Oncology 

 

 



การสมัครผ่านเวบ็ไซต์ของ 
Yong Loo Lin School of Medicine 



 เข้าหน้าเวบ็ไซต์ของ National University of Singapore's Special Clinical 

Electives Programme : https://itumed.nus.edu.sg/scep/default.aspx 
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คุณสมบัตกิารสมัคร 

• ผู้สมคัรต้องเป็นนกัศกึษาแพทย์ซึง่ก าลงัศกึษาอยูใ่นชัน้คลินิกขณะสมคัร 

• ผู้สมคัรต้องท าการสมคัรอย่างน้อย 8 เดือนก่อนวนัท่ีเข้าเรียนรู้และเพ่ิมพนูประสบการณ์ เน่ืองจากทางสถานท่ีฝึกต้อง
ติดตอ่กบัโรงพยาบาลและภาควิชาที่เก่ียวข้อง นอกเหนือจากนีจ้ะไม่ได้รับการพิจารณา  

• Immigration Requirements  

นกัศกึษาจากประเทศไทยสามารถไปศกึษาดงูานแบบ social visit pass(hands-off observer-ship) เทา่นัน้ ไม่
อนญุาตให้ซกัประวตัิ ตรวจร่างกายหรือท าหตัถการใดๆ เน่ืองจากไม่มีการสมคัรแบบ Work Holiday Programme อย่างไร
ก็ตามการดงูานแบบ social visit pass(hands-off observer-ship) มีข้อดีคือเหน็กระบวนการท างานและการดแูลผู้ ป่วย 

เหน็เทคโนโลยีที่ทนัสมยั ได้ร่วมฟังการอภิปรายและการน าเสนอ 

(Work Holiday Programme (WHP) ส าหรับนกัศกึษาแพทย์ตา่งชาติอาย1ุ8- 25 ปี จาก 9 ประเทศ : Australia, France, 

Germany, Hong Kong, Japan, New Zealand, Switzerland, United Kingdom and United States เทา่นัน้) 





เอกสารในการสมัคร 

1. Application Checklist 

2. Application Fees Payment Form (Non-refundable) 

3. Letter of Good Standing(LoGS) with official school stamp 

4. Personal Protective Equipment (PPE) Certification Letter 

5. Medical Examination Report with results of blood tests 

 

Send completed documents to: 

 

 

 

 

Attn: Electives Coordinator  

Dean's Office  

Yong Loo Lin School of Medicine 

National University of Singapore  

1E Kent Ridge Road  

NUHS Tower Block, Level 11 

Singapore 119228 

 



1. ตัวอย่าง Application Checklist 

 

 



1. ตัวอย่าง Application Checklist 

 

 



2. ตัวอย่าง Application Fees Payment Form   



2. ตัวอย่าง Application Fees Payment Form   



3. ตัวอย่าง Letter of Good Standing(LoGS) with official 

school stamp 

 



3. ตัวอย่าง Letter of Good Standing(LoGS) with official 

school stamp 

 



4. ตัวอย่าง Personal Protective Equipment (PPE) 

Certification Letter 



5. ตัวอย่าง Medical Examination Report with results  

of blood tests (Part1) 



5. ตัวอย่าง Medical Examination Report with results  

of blood tests (Part1) 



5. ตัวอย่าง Medical Examination Report with results  

of blood tests (Part2) 



5. ตัวอย่าง Medical Examination Report with results  

of blood tests (Part2) 



5. ตัวอย่าง Medical Examination Report with results  

of blood tests (Part2) 











ขัน้ตอนหลังได้รับการตอบรับจาก Elective Placement Offer 

 ส่งเอกสารเพิ่มเตมิ (อย่างน้อยล่วงหน้า 2 เดือนก่อนถงึวันไป clinical elective)  

1. The Professional Indemnity Insurance/Malpractice Insurance, Health Insurance/Travel Insurance  

2.  Electives Fees Payment Form  

- สามารถส่งไปที่ email to medelectives@nus.edu.sg  หรือส่งไปที่ address: 

 Attn: Electives Coordinator  

Dean's Office  

Yong Loo Lin School of Medicine 

National University of Singapore  

1E Kent Ridge Road  

NUHS Tower Block, Level 11  

Singapore 119228 

 



ขัน้ตอนหลังได้รับการตอบรับจาก Elective Placement Offer(ต่อ) 

3. Health & Travel Insurance (For foreigners ONLY) 

 The applicant is required to email his/her health & travel insurance to 

medelectives@nus.edu.sg. It should cover the duration of posting while in Singapore 

 
 

 



ตัวอย่าง Electives Fees Payment Form   



ตวัอย่างElectives Fees Payment Form   



หนังสือเดนิทาง (passport)  

และวีซ่า (visa) เข้าประเทศสิงคโปร์ 

 



สถานที่บริการท า Passport 

1. กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ      

 

-ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210    

 

-โทรศัพท์  02 203 5000 กด 1 เพื่อตดิต่อกรมการกงสุล 

 หรือ CALL CENTER หมายเลข 02 572 8442 

4. ส านักงานหนังสือเดนิทางช่ัวคราว ป่ินเกล้า     

-ที่อยู่ อาคาร SC Plaza สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต่ใหม่) ถนนบรมราชชนนี                                   

-โทรศัพท์ 02 422 3431  โทรสาร 02 422 3432 

2. ส านักงานหนังสือเดนิทางช่ัวคราว บางนา-ศรีนครินทร์   

 

-ที่อยู่ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชัน้ 2 โซน E 

 

-โทรศัพท์ 02 136 3800, 02 136 3802, 093 -0105246  -โทรสาร  02 136 

3801   

5. ส านักงานหนังสือเดนิทางช่ัวคราว มีนบุรี  ศูนย์การค้าบิก๊ซี สาขาสุวนิทวงศ์ 

- ที่อยู่ 29 ถนนสุวนิทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.                                           

- โทรศัพท์ 02 024 8362-63, 02 024 8365    

3. ส านักงานหนังสือเดนิทางช่ัวคราว MRT คลองเตย     

- ที่อยู่ ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 

-โทรศัพท์ 02-024-8896, 093-010-5247  โทรสาร 02-024-8897 

6. ส านักงานหนังสือเดนิทางช่ัวคราว พษิณุโลก  

 

- ที่อยู่ ศาลากลางจงัหวัดพษิณุโลก ถนนเทพารักษ์ อ าเภอเมือง จังหวัด
พษิณุโลก 65000 

- โทร 055-258-173, 055-258-155, 055-258-131, โทรสาร 055-258-117 

http://www.consular.go.th/main/th/home 



การเตรียมเอกสารท า Passport 

 บุคคลบรรลุนิตภิาวะ อายุตัง้แต่ 20 ปีบริบูรณ์ 

 เอกสารที่ต้องใช้ ได้แก่ 

– บัตรประจ าตัวประชาชน  (บัตรประจ าตัวประชาชนต้องยังมีอายุการใช้งาน และยังไม่ถูกยกเลิก) 

– หนังสือเดนิทางเล่มเดมิ (หมายเหตุ เฉพาะกรณีเคยท าหนังสือเดินทาง และหนังสือเดนิทางเล่ม

เดมิยังมีอายุการใช้งาน หรือใบแจ้งความ กรณีหนังสือเดนิทางเล่มเดมิที่ยังมีอายุการใช้งานสูญหาย) 

 



ค่าธรรมเนียมทัง้สิน้
1,000+40=1,040 บาท 



การท า VISA 

 Social visit pass  

- ส าหรับคนไทย การเดนิทางไปประเทศสิงคโปร์ หากอยู่ไม่เกนิ 30 วัน จะได้รับการยกเว้นโดยไม่

ต้องยื่นเร่ืองขอท า Visa 

- กรณี clinical elective ไม่เกนิ 30 วัน ไม่ต้องขอ Visa และสามารถยื่นเอกสารยืนยันการไป

ฝึกงานของมหาวิทยลัยในสิงคโปร์ที่แผนกตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบนิสิงคโปร์ได้เลย 



งบประมาณค่าใช้จ่ายและทุน 



งบประมาณค่าใช้จ่าย เร่ิมต้น 2 สัปดาห์ 

รายการค่าใช้จ่าย ราคา (บาท) 

1. ตั๋วเคร่ืองบินไป-กลบั ช้ันประหยดั กรุงเทพ-สิงคโปร์ 5,000-10,000 

       2. Non- refundable application fee  (S$150.00) 3,700 

       3. Elective fee (S$449.40/week) 22,400 

       4. Administration fee (กรณเีลือ่นวนั) 
           (S$ 53.50 for each change) 

1,300 

       5. ค่าใช้จ่ายรายสัปดาห์ (อ้างองิตาม ส านักงานก.พ.) 26,000 

       6. ค่าทีพ่กั NUS Hostel Admission service 3,700 

       7. ค่าท าหนังสือเดินทาง (passport) 1,040  

รวม 50,000-60,000 

อตัราแลกเปลี่ยน ณ 6 มีนาคม 2560 ที่มา http://www.superrich1965.com/rate.php 



ทุนการศึกษา 

- มหาวิทยาลยันเรศวรไมมี่ความร่วมมือระหวา่งมหาวิทยาลยัใดๆในประเทศสงิคโปร์ 

- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร ขณะนีไ้มมี่ทนุส าหรับการไปแลกเปลี่ยนชัน้คลนิิก
ระหวา่งประเทศใดๆ  

- สามารถสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการไป clinical elective ณ ตา่งประเทศได้จาก 

 * กองพฒันากิจการตา่งประเทศ มหาวิทยาลยันเรศวร หรือเว็บไซต์  

   http://www.international.nu.ac.th 

 * งานแพทยศาสตร์ศกึษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร หรือเว็บไซต์ 

   http://www.med.nu.ac.th/fom/th/nuhoffice/index.php?idOffice=40 

 

 

http://www.international.nu.ac.th/


รายละเอียดที่พกั 



หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

Office of Student Affairs  

Student Service Centre, Office of Student Affairs 

National University of Singapore 

Yusof Ishak House, Level 1 

31 Lower Kent Ridge 

Singapore 119078 

Tel: (65) 6516 1384  

Fax: (65) 6777 0155 

Website: http://nus.edu.sg/osa/has 

 

http://nus.edu.sg/osa/has
http://nus.edu.sg/osa/has


การเลือกหอพัก 

Halls of Residence :  

Eusoff Hall, Kent Ridge Hall 

King Edward VII Hall 

Raffles Hall, Sheares Hall 

Temasek Hal 

Student Residences :  

Prince George's Park Residences  

UTown Residence 

 

 

ประเภทห้องพกั  

Single (Type A) : Single with air-con, attached bathroom, Single (Type B) : Single 

with washbasin, Single (Type C) : Single standard without air-con, attached 

bathroom and washbasin, Non A/C = Non-air-conditioning, A/C = Air-conditioning 

 



ค่าที่พัก 



การลงทะเบียนหอพัก 

• เข้าลงทะเบียนสมัครออนไลน์ผ่าน https://uhms.nus.edu.sg/Pre-

Matstudents/Default.aspx?Params=L9ezxPcQnQukDDhuxAMbDfw%2

bGJVhXDGOmo6vEQxlEOE%3d 

• คู่มือการลงทะเบียนหอพกั(UHMS user guides )  

http://nus.edu.sg/osa/images/has/downloads/ng_uhms_manual.pdf 

 

https://uhms.nus.edu.sg/Pre-Matstudents/Default.aspx?Params=L9ezxPcQnQukDDhuxAMbDfw+GJVhXDGOmo6vEQxlEOE=
https://uhms.nus.edu.sg/Pre-Matstudents/Default.aspx?Params=L9ezxPcQnQukDDhuxAMbDfw+GJVhXDGOmo6vEQxlEOE=
https://uhms.nus.edu.sg/Pre-Matstudents/Default.aspx?Params=L9ezxPcQnQukDDhuxAMbDfw+GJVhXDGOmo6vEQxlEOE=
https://uhms.nus.edu.sg/Pre-Matstudents/Default.aspx?Params=L9ezxPcQnQukDDhuxAMbDfw+GJVhXDGOmo6vEQxlEOE=
https://uhms.nus.edu.sg/Pre-Matstudents/Default.aspx?Params=L9ezxPcQnQukDDhuxAMbDfw+GJVhXDGOmo6vEQxlEOE=
https://uhms.nus.edu.sg/Pre-Matstudents/Default.aspx?Params=L9ezxPcQnQukDDhuxAMbDfw+GJVhXDGOmo6vEQxlEOE=
https://uhms.nus.edu.sg/Pre-Matstudents/Default.aspx?Params=L9ezxPcQnQukDDhuxAMbDfw+GJVhXDGOmo6vEQxlEOE=
https://uhms.nus.edu.sg/Pre-Matstudents/Default.aspx?Params=L9ezxPcQnQukDDhuxAMbDfw+GJVhXDGOmo6vEQxlEOE=
https://uhms.nus.edu.sg/Pre-Matstudents/Default.aspx?Params=L9ezxPcQnQukDDhuxAMbDfw+GJVhXDGOmo6vEQxlEOE=
https://uhms.nus.edu.sg/Pre-Matstudents/Default.aspx?Params=L9ezxPcQnQukDDhuxAMbDfw+GJVhXDGOmo6vEQxlEOE=
https://uhms.nus.edu.sg/Pre-Matstudents/Default.aspx?Params=L9ezxPcQnQukDDhuxAMbDfw+GJVhXDGOmo6vEQxlEOE=
https://uhms.nus.edu.sg/Pre-Matstudents/Default.aspx?Params=L9ezxPcQnQukDDhuxAMbDfw+GJVhXDGOmo6vEQxlEOE=
http://nus.edu.sg/osa/images/has/downloads/ng_uhms_manual.pdf
http://nus.edu.sg/osa/images/has/downloads/ng_uhms_manual.pdf


การเตรียมตัวด้านอื่นๆ 

- การเตรียมค าถาม หรือหวัข้อการเรียนรู้ที่สนใจที่เก่ียวข้องกับการไป clinical 

elective  

- การเตรียมข้อมูลพืน้ฐานของโรงเรียนแพทย์ หรือมหาวิทยาลัยของตน 

- การเตรียมตัวด้านภาษาอังกฤษด้านการส่ือสารในชีวติประจ าวันและในทาง

การแพทย์ 

- การเตรียมด้านเบด็เตลด็ เช่นเสือ้ผ้า ชุดฝึกปฎบิัตงิานในโรงพยาบาล ของใช้

ส่วนตัว และยาประจ าตัว เป็นต้น 



สรุปขัน้ตอน 
ศกึษาข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัประเทศสิงคโปร์ 

พิจารณาเลือกช่วงเวลาและสถานท่ีฝึกอบรม 

ศกึษารายละเอียดและขัน้ตอนการสมคัร 

ศกึษารายละเอียดคา่ใช้จ่าย 

สมคัร สง่เอกสาร และจ่ายเงินคา่สมคัร 

ได้รับการตอบรับอยา่งเป็นทางการ  

สง่เอกสารเพ่ิมเติมและจ่ายเงินคา่elective fee 

ท า passport จองตัว๋เคร่ืองบินและเตรียมตวัเดินทาง 

เดินทางจริง 



คณะผู้จดัท า 

นสพ. จุฑารัตน์ ป่ินเขียน รหสันิสิต 55460212  

นสพ. วชริพร บรรณเภสัช รหสันิสิต 55461240  

นิสิตแพทย์ชัน้ปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 

โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 



คณะผู้จดัท าขอขอบพระคุณ 

ผศ.นพ.ดร. ณตพล ศุภณัฐเศรษฐกุล 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิาภาษาต่างประเทศ 

เพื่อการส่ือสารทางการแพทย์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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