
 

 

 

 

 

ประกาศราชวทิยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทย  

เร่ือง การรับสมัครแพทยประจําบานและการขอข้ึนทะเบียนแพทยใชทุน/แพทยปฏบิัติงานเพ่ือการสอบวุฒิบัตร 

ประจําปการฝกอบรม 2562  

---------------------------------------------------------------------- 

 

 แพทยสภากําหนดใหมีการรับสมัครแพทยประจําบานและการขึ้นทะเบียนแพทยใชทุนปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร 

ประจําปการฝกอบรม 2562 ดังน้ี 

1.  ประเภทสาขาและคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครแพทยประจําบานและขอขึ้นทะเบียนแพทยใชทุน/แพทยปฏิบัติงานเพ่ือการสอบ

วุฒิบัตร สาขาประเภทตางๆ 

 1.1  ผูมีสิทธ์ิสมัครแพทยประจําบานถือตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศแพทยสภา ที่ ๖๒/๒๕๖๑ เรื่อง การกําหนด

ประเภทสาขาและคุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิสมัครแพทยประจําบานสาขาประเภทประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 และ ประเภทที่ 3 ประจําป

การฝกอบรม 2562 โดยไดรับอนุมัติจากหนวยงานตนสังกัดใหเขารับการฝกอบรมแพทยประจําบานสาขา/อนุสาขาดังกลาว (กรณี

สมัครโดยมีตนสังกัดจากหนวยงานของรัฐ) หรือปลอดภาระจากหนวยงานของรัฐ (กรณีสมัครโดยไมมีตนสังกัดจากหนวยงานของรัฐ) 

 1.2 ผูมีสิทธ์ิขอข้ึนทะเบียนแพทยใชทุน/แพทยปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ไดแก แพทยซึ่งจะเขาปฏิบัติงานประจําสาขา

ประเภทที่ 1 และ 2 เพื่อการสอบวุฒิบัตรในโครงการจัดสรรแพทยชดใชทุน ซึ่งปฏิบัติงานประจําสาขาในสถาบันฝกอบรม หรือ

ปฏิบัติงานประจําสาขาในโรงพยาบาลที่เปนศูนยแพทยศาสตรคลินิกของกระทรวงสาธารณสุขที่แพทยสภารับรอง เทานั้น 

 

2.  กําหนดเวลา 

 2.1  การรับสมัครแพทยประจําบาน (แผน ก) : วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2561 

 2.2  การขอขึ้นทะเบียนแพทยใชทุน/แพทยปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร (แผน ข) : ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 

 

3.  จํานวนตําแหนง/สถาบันฝกอบรมที่เปดรับสมัคร และเกณฑ/วิธีการคัดเลือกผูสมัครเขารับการฝกอบรมเปนแพทยประจําบาน

และแพทยใชทุน/แพทยปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร สําหรับปการฝกอบรม 2562 

 3.1  จํานวนตําแหนงแพทยประจําบานและแพทยใชทุน/แพทยปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรสาขาและอนุสาขาตางๆ และ

จํานวนที่สถาบันรับฝกอบรมได สําหรับปการฝกอบรม 2562 ตามผนวกแนบทายประกาศนี้ 

 3.2  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูสมัครเขารับการฝกอบรมเปนแพทยประจําบาน แพทยสภามีนโยบายใหราชวิทยาลัย

กํากับดูแลใหสถาบันฝกอบรมพิจารณาคัดเลือกผูสมัครโดยใหสิทธ์ิแกผูสมัครที่มีตนสังกัดจากหนวยงานของรัฐกอนผูไมมีตนสังกัด และ

ใหความสําคัญแกผูที่ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใชทุนมานานกวากอนตามลําดับตอไปน้ี 

      3.2.1  ผูมีตนสังกัดจากหนวยงานของรัฐและปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใชทุนมาแลวไมนอยกวา 3 ป หลังจากไดรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เปนลําดับแรก 
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      3.2.2  ผูมีตนสังกัดจากหนวยงานของรัฐและปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใชทุนมาแลวไมนอยกวา 2 ป หลังจากไดรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เปนลําดับถัดจาก 3.2.1 

      3.2.3  ผูมีตนสังกัดจากหนวยงานของรัฐและปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใชทุนมาแลวไมนอยกวา 1 ป หลังจากไดรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เปนลําดับถัดจาก 3.2.2 

      3.2.4  ผูไมมีมีตนสังกัดจากหนวยงานของรัฐและปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใชทุนมาแลวไมนอยกวา 1 ป/ไมไดปฏิบัติงาน

ชดใชทุน หลังจากไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เปนลําดับถัดจาก 3.2.3 

 ทั้งน้ี ราชวิทยาลัยที่กํากับดูแลแตละสาขา/อนุสาขา อาจประกาศกําหนดรายละเอียดเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูสมัครเขารับ

การฝกอบรมเปนแพทยประจําบานแตละสาขา/อนุสาขา เพิ่มเติมก็ได โดยตองไมขัดกับขอบังคับ ประกาศ และ นโยบายของแพทยสภา 

แลวเสนอใหแพทยสภาทราบ รวมทั้งประกาศใหผูสมัครทราบกอนวันเริ่มดําเนินการรับสมัครดวย 

 

4.  วิธีการสมัคร 

 4.1  ใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่ตองย่ืนในการสมัครแพทยประจําบาน 

      4.1.1  ใบสมัคร : แพทยผูประสงคสมัครเขารับการฝกอบรมแพทยประจําบาน/ขอขึ้นทะเบียนปฏิบัติงานเพื่อการสอบ

วุฒิบัตรสาขาตางๆ ประจําปการฝกอบรม 2562 รอบที่ 1 กรอกใบสมัครดวยตนเองทาง website: http://www.tmc.or.th/tcgme 

โดยเลือกสาขา/อนุสาขาไดเพียง 1 สาขา จํานวน 3 สถาบันเทานั้น*** 

      4.1.2  หลักฐานที่ใชในการสมัคร (สําหรับทุกสถาบัน) มีดังนี้ :  

 1. กรอกขอมูลใบสมัครดวยตัวเองทาง website: http://www.tmc.or.th/tcgme ใหครบถวน พิมพลงกระดาษเพื่อลงนาม

พรอมติดรูปถายหนาตรงขนาด 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป ในกรอบที่กําหนด  

 2. แนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามรายการตอไปนี้  

  2.1  สําเนาบัตรประชาชน 

  2.2  สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล / ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ –สกุล)  

  2.3  สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สําหรับผูสมัครกําลังศึกษาอยูในชั้นป 

        สุดทาย ใหสงสําเนาใบแสดงผลการศึกษาจนถึงปปจจุบัน พรอมหนังสือรับรองวาจะสําเร็จการศึกษาแพทยศาสตร 

        กอนวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  

  2.4  สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

  2.5  สําเนาประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองเปนผูผานโครงการเพิ่มพูนทักษะ หรือหลักฐานแสดงวากําลังอยู

        ระหวางการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ เฉพาะผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต 

        ป พ.ศ. ๒๕๓๘ 

  2.6  หนังสือจากตนสังกัดลงนามโดยผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานตนสังกัด อนุมัติใหเขาฝกอบรมและรับรอง 

        วาจะทําสัญญาเมื่อไดรับการคัดเลือกแลว (เฉพาะผูสมัครที่มีตนสังกัดสงฝกอบรม) โดยใชแบบหนังสือรับรอง 

        ตนสังกัดตามแบบที่กําหนด ยกเวนผูไดรับการคัดเลือกใหรับตนสังกัดเพื่อเขาศึกษาฝกอบรมแพทยประจําบาน 

        ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

  2.7  สําเนาหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองการปฏิบัติงานเปนแพทยประจําบาน หรือปฏิบัติงานเพื่อ 

        การสอบวุฒิบัตร ในสวนภูมิภาคชั้นปสุดทาย เฉพาะการสมัครในกรณีสมัครเขารับการฝกอบรมในสาขา  

        ประเภทที่ ๓  
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      4.1.3  หลักฐานอื่นที่สถาบันฝกอบรมกําหนดเพ่ิมเติม 

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 1.  หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน จากผูบังคับบญัชาและ/หรือ ผูที่เคยปฏิบติังานใกลชิด จํานวน 2 ฉบบั 

 2.  ผลการสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP, TOEFL-ITP IELTS จํานวน 1 ฉบบั ไมเกิน 2 ป (อยางใดอยางหน่ึง) 

 3.  ผลการสอบพรอมคะแนนสอบเพื่อขอรับการประเมินและการรับรองความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพ 

     เวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 และ 2 (ศรว.) 

 4.  ประสบการณการทํากิจกรรมหรืองานดานบริหาร (เอกสารหลักฐาน) 

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 1.  หนังสือรับรอง/แนะนําผูสมัคร จํานวน 2 ฉบบั (แพทยผูแนะนํา 2 ทาน) 

 2.  คะแนนสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP ไมต่ํากวา 45, TOEFL ไมต่ํากวา 450, IELTS ไมต่ํากวา 4.00 

 3.  เกรดเฉลี่ยสะสมสําหรับผูสมัคร 

  3.1  สําหรับผูสมัครมีตนสังกัด เกรดเฉล่ียสะสมแพทยศาสตรบัณฑติ ไมต่ํากวา 2.80 

  3.2  สําหรับผูสมัครสังกัดอิสระ เกรดเฉลี่ยสะสมแพทยศาสตรบัณฑติ ไมต่ํากวา 3.00 

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 1.  ใบแสดงผลการเรียนระดับแพทยศาสตรบณัฑิต (Transcript) เกรดเฉลี่ยสะสมสําหรับผูสมัคร ไมต่ํากวา 2.75 

 2.  ใบแสดงผลการสอบเพื่อรบัใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม (National Test) 

 3.  หนังสือรับรองการเพิ่มพูนทักษะ 

 4.  ประวัติการทํางานของผูสมัคร (Curriculum Vitae) เชน ระยะเวลาใชทุนในหนวยงานภาครัฐ  

      ผลงานทางวิชาการและอ่ืนๆ 

 5.  หลักฐานการรับทุนจากตนสังกัดจากหนวยงานภาครัฐ (ถามีตนสังกัด) 

 6.  หนังสือรับรองจากผูบังคับบญัชา และผูรวมงาน (Recommendation) 

 7.  ใบแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP / TOFEL/ IELTS) ภายใน 2 ปกอนวันสัมภาษณ   

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 1.  ผลการเรียนระดบัแพทยศาสตรบัณฑิต 

 2.  เอกสารแสดงผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือการทดสอบเทียบเทา เชน จากสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย 

      ในประเทศที่มีอายุไมเกิน 2 ป นับถึงวันเปดรบัสมัคร 

 3.  หนังสือรับรองการเพิ่มพูนทักษะ 

 4.  ประวัติการทํางานของผูสมัคร (Curriculum Vitae) เชน ระยะเวลาใชทุนในหนวยงานของรัฐ ผลงานทางวิชาการและ    

      อ่ืนๆ หรือแฟมสะสมงาน Port Folio ความยาวไมเกิน 3 หนากระดาษ A4 

 5.  หลักฐานการรับทุนจากตนสังกัดจากหนวยงานของรัฐ (ผูที่มีตนสังกัดจะไดรับการพิจารณาพิเศษ) 

 6.  หนังสือรับรองจากผูบังคับบญัชา และผูรวมงาน (Recommendation) 

7. เรียงความในหัวขอที่หนวยรังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตรกําหนด 

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 1.  หนังสือรับรอง/แนะนําผูสมัคร จํานวน 2 ฉบบั (แพทยผูแนะนํา 2 ทาน) 

 2.  สําเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

 3.  สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
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 4.  หนังสือรับรองระยะเวลาในการปฏิบัติงานจากโรงพยาบาลที่เคยปฏิบัติงาน (จนถึงปจจุบัน) 

5.  หลักฐานการรับรองจากแพทยสภาในกรณีที่มีตนสังกัด จากกระทรวงสาธารณสุข หรือจากโรงพยาบาล 

 6.  เรียงความ “ฉันอยากเปนรังสีแพทย” ไมเกินหนึ่งหนากระดาษ A4 

 7.  คะแนนสอบภาษาอังกฤษ KKU, CU, TOEFL, IELTS, TU-GET (อยางใดอยางหน่ึง) ภายในระยะเวลา 2 ป กอนวัน 

                สัมภาษณ 

 8.  แฟมผลงาน ประสบการณ การทํากิจกรรม งานวิชาการ หรืองานบริการสังคม 

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

1.  หนังสือรับรอง/แนะนําผูสมัคร จํานวน 3 ฉบบั (แพทยผูแนะนํา 3 ทาน)  

 2.  คะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, TOEIC, CU-TEP, PSU-TEP หรืออ่ืนๆ ที่เชื่อถือไดในระดับประเทศ (อยางใดอยางหน่ึง) 

 3.  เขียนบทความบรรยายเร่ืองละประมาณ 1 หนากระดาษ A4 จํานวน 2 เร่ือง คือ 

  -  ประวัติของตนเอง  เก่ียวกับครอบครัว และการศึกษา,กิจกรรมตาง ๆ ต้ังแตเบื้องตนจนถึงปจจุบัน 

  -  ความตองการและจุดมุงหมายในการเลือกมาใชทุนในสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย / รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา  

    (ตามที่ผูสมัครเลือก) และความคาดหวังตอสถาบันนี้ ตลอดจนอนาคต หรือหลังจากจบการใชทุนแลว 

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 1.  หนังสือรับรอง/แนะนําผูสมัคร จํานวน 2 ฉบบั (แพทยผูแนะนํา 2 ทาน) 

 2.  คะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, TOEIC, IELTS, CU-TEP หรือ TU-GET (อยางใดอยางหนึ่ง) 

 3.  เกรดเฉลี่ยสะสมสําหรับผูสมัคร 

  3.1  สําหรับผูสมัครมีตนสังกัด เกรดเฉล่ียสะสมแพทยศาสตรบัณฑติ ไมต่ํากวา 2.80 

  3.2  สําหรับผูสมัครสังกัดอิสระ เกรดเฉลี่ยสะสม แพทยศาสตรบัณฑิต ไมตํ่ากวา 3.25 

4. หลักฐานการฝกอบรม เขารวมประชุม หรือปฏิบัติงานเพิ่มทางดานรังสีวิทยา (ถาม)ี  

5. บทความบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับผูสมัครพอสังเขป พรอมขอมูลประวัติการทํางาน รวมถึงการชดใชทุนของ  

    ผูสมัครและการวางแผนชีวิตในอนาคตของผูสมัคร จํานวนไมเกิน 2 หนากระดาษ A4  

กองรังสีกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

 1.  หนังสือรับรอง/แนะนําผูสมัคร จํานวน 2 ฉบบั (แพทยผูแนะนํา 2 ทาน) 

 2.  คะแนนสอบภาษาอังกฤษ เชน TOFEL, CU-TEP, IELTS, CBT, PBT, ALCP หรือ ECL (ยศ.ทบ.)  

 

 4.2  แบบคําขอและเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นในการขอข้ึนทะเบียนแพทยใชทุน/แพทยปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตร 

  ใหย่ืนใบสมัคร/แบบคําขอพรอมหลักฐานตางๆ ตามขอ 4.1.2 - 4.1.3 โดยเปนตัวจริง 1 ชุด (แพทยสภา) และ

สําเนาเทากับจํานวนสถาบันที่เลือก + ราชวิทยาลัยรังสีแพทยฯ เชนเลือก 3 สถาบัน สงเอกสารทั้งหมด 5 ชุด พรอมแนบหลักฐานการ

ชําระคาธรรมเนียม 700 บาท ในชุดราชวิทยาลัยรังสีแพทยฯ หากสงทางไปรษณียจะตองสงภายในวันจันทรที่ 29 ตุลาคม 2561  โดย

ถือวันประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ 
  ที่อยูสําหรับจัดสงเอกสาร 
   ราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ป ช้ัน 9 

   เลขที่ 2 ซอยศูนยวิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

  การชําระคาธรรมเนียม 

   ชื่อบัญชี  “ราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทย(บอรด)” 

   เลขทีบ่ญัชี  043 - 3 - 59194 - 1  บัญชีออมทรพัย 

   ธนาคารกสิกรไทย สาขาโรงพยาบาลศิริราช  
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5.  การคัดเลือก 

 5.1  การสอบสัมภาษณแพทยประจําบานรอบที่ 1.1 สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา,  

สาขาเวชศาสตรนิวเคลียร 

  กําหนดการสอบสัมภาษณพรอมกันทุกสถาบันในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 สําหรับผูสมัครเลือกสถาบันเปน

อันดับ 1 โดยราชวิทยาลัยรังสีแพทยฯ จะดําเนินการแจงรายชื่อผูสมัครที่เลือกสถาบันน้ันเปนอันดับ 1 พรอมใบสมัครและหลักฐาน

ใหกับสถาบันนั้นๆ 

  เมื่อสถาบันไดดําเนินการสัมภาษณเสร็จสิ้นในรอบน้ี ทางสถาบันสามารถแจงผูสมัครวาจะรับหรือไมรับเปนแพทย

ประจําบานได  พรอมแจงรายชื่อผูสมัครที่ไดรับการคัดเลือกกลับมายังราชวิทยาลัยรังสีแพทยฯ ทาง email: thercrt@gmail.com 

ภายในวันจันทรที่ 17 ธันวาคม 2561 

   

 5.2  การสอบสัมภาษณแพทยประจําบานรอบที่ 1.2 สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา,  

สาขาเวชศาสตรเวชศาสตรนิวเคลียร 

  สําหรับผูสมัครที่ไมไดรับการคัดเลือกในรอบแรก จะตองเขารับการสอบสัมภาษณรอบสอง ณ สถาบันที่เลือกเปน

อันดับ 2 - 3 โดยขอใหผูสมัครติดตอสถาบันน้ันๆ โดยตรงดวยตนเอง  

*** ทั้งนีห้ากสถาบันใดมีจํานวนผูที่ไดรับคัดเลือกเต็มแลว จะไมมีการสัมภาษณในรอบที่ 1.2 

  ราชวิทยาลัยรังสีแพทยฯ จะสงใบสมัครพรอมหลักฐานใหกับสถาบันที่มีผูสมัครเลือกเปนอันดับ 2 - 3 โดยยังไมแจง

อันดับที่ผูสมัครเลือก เมื่อสถาบันไดสัมภาษณผูสมัครเสร็จส้ิน ขอใหทางสถาบันกรุณาแจงรายชื่อผูสมัครที่ไดรับการคัดเลือกไวโดยเรียง

รายช่ือตามลําดับกลับมายังราชวิทยาลัยรังสีแพทยฯ ทาง email: thercrt@gmail.com ภายในวันจันทรที่ 24 ธันวาคม 2561  

   

 5.3  กําหนดวันเพ่ือสอบสัมภาษณแพทยประจําบานตอยอด อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง, อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบ

ประสาท, อนุสาขารังสีรวมรักษาของลําตัว และ อนุสาขารังสีรวมรักษาระบบประสาท  ของสถาบันฝกอบรมดังตอไปนี ้

     ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล 

 -  อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง   วันพฤหัสบดีที ่13 ธันวาคม 2561    

 -  อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท  วันพฤหัสบดีที ่13 ธันวาคม 2561     

 -  อนุสาขารังสีรวมรักษาของลําตัว  วันศุกรที่ 14 ธันวาคม 2561    

 -  อนุสาขารังสีรวมรักษาระบบประสาท  วันพฤหัสบดีที ่13 ธันวาคม 2561      

     ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 -  อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง   วันพฤหัสบดีที ่13 ธันวาคม 2561 

 -  อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท  วันพฤหัสบดีที ่13 ธันวาคม 2561 

 -  อนุสาขารังสีรวมรักษาของลําตัว   วันพฤหัสบดีที ่13 ธันวาคม 2561 

 -  อนุสาขารังสีรวมรักษาระบบประสาท  วันพฤหัสบดีที ่13 ธันวาคม 2561   

     ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 -  อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง   วันศุกรที่ 14 ธันวาคม 2561    

 -  อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท  วันศุกรที่ 14 ธันวาคม 2561    

 -  อนุสาขารังสีรวมรักษาของลําตัว  วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561    

 -  อนุสาขารังสีรวมรักษาระบบประสาท  วันศุกรที่ 14 ธันวาคม 2561    
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     ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 -  อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง   วันพฤหัสบดีที ่13 ธันวาคม 2561   

 -  อนุสาขารังสีรวมรักษาของลําตัว  วันพฤหัสบดีที ่13 ธันวาคม 2561   

     ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 -  อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง   วันพฤหัสบดีที ่13 ธันวาคม 2561   

 -  อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท  วันพฤหัสบดีที ่13 ธันวาคม 2561   

 -  อนุสาขารังสีรวมรักษาของลําตัว  วันพฤหัสบดีที ่13 ธันวาคม 2561   

     ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 -  อนุสาขารังสีรวมรักษาของลําตัว  วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561    

     ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 -  อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง   วันศุกรที่ 14 ธันวาคม 2561    

     กองรังสีกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

 -  อนุสาขารังสีรวมรักษาของลําตัว  วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561   

  เมื่อสถาบันฝกอบรมไดสัมภาษณเสร็จสิ้นในรอบน้ี ทางสถาบันสามารถแจงผูสมัครวาจะรับหรือไมรับเปนแพทย

ประจําบานตอยอด พรอมแจงรายช่ือผูสมัครที่ไดรับการคัดเลือกกลับมายังราชวิทยาลัยรังสีแพทยฯ ทาง email: thercrt@gmail.com 

ภายในวันจันทรที่ 17 ธันวาคม 2561 

 

6.  การแจงผลการคัดเลือกและการยืนยันขอขึ้นทะเบียนเปนแพทยประจําบาน 

 6.1 ผลการคัดเลือกแพทยประจําบานรอบที่ 1.1 สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, สาขาเวช

ศาสตรเวชศาสตรนิวเคลียร  

  ราชวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผูสมัครที่ผานการคัดเลือกสําหรับการสอบสัมภาษณรอบแรกและจํานวนตําแหนงที่

เหลือของแตละสถาบันใหทราบ ทาง website ราชวิทยาลัยรังสีแพทยฯ ภายในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 

 6.2 ผลการคัดเลือกแพทยประจําบานรอบที่ 1.2 สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, สาขาเวช

ศาสตรเวชศาสตรนิวเคลียร 

  ราชวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผูสมัครที่ไดรับการคัดเลือกเปนแพทยประจําบานแตละสถาบันใหทราบ โดยลงใน 

website ราชวิทยาลัยรังสีแพทยฯ ภายในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 

 6.3  ผลการคัดเลือกแพทยประจําบานตอยอด อนุสาขาภาพวินิจฉันชั้นสูง, อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท, อนุ

สาขารังสีรวมรักษาของลําตัว และ อนุสาขารังสีรวมรักษาระบบประสาท 

  ราชวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผูสมัครที่ไดรับการคัดเลือกเปนแพทยประจําบานแตละสถาบันใหทราบ โดยลงใน 

website ราชวิทยาลัยรังสีแพทยฯ ภายในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 

 

7.  กําหนดการประกาศผล การรายงานตัว และการเริ่มฝกอบรม 

 7.1  แพทยสภาประกาศผลการข้ึนทะเบียนเปนแพทยประจําบานและแพทยใชทุน/แพทยปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร ประจําป

การฝกอบรม 2562 รอบที่ 1 ภายในเดือนมีนาคม 2562 

       ในกรณีที่แพทยสภาตรวจสอบพบวาแพทยผูที่ไดรับคัดเลือกจากราชวิทยาลัยขาดคุณสมบัติในการเขารับการฝกอบรมขอ

ใด แพทยสภาจะไมประกาศผลการข้ึนทะเบียนเปนแพทยประจําบานและแพทยใชทุน/แพทยปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร ประจําปการ

ฝกอบรม 2562 และผูไมไดรับการประกาศผลดังกลาวจะไมมีสิทธ์ิเขารับการฝกอบรมในปการฝกอบรม 2562 
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 7.2  ใหแพทยผูไดรับการประกาศผลการข้ึนทะเบียนตาม 7.1 นําหนังสือแจงผลการขึ้นทะเบียนซึ่งดาวนโหลดไดจาก 

website: http://www.tmc.or.th/tcgme พรอมหลักฐานแสดงการทําสัญญากับหนวยงานตนสังกัด (กรณีมีตนสังกัดจากหนวยงาน

ของรัฐ) หรือหลักฐานแสดงการปลอดภาระการชดใชทุนหรือภาระอ่ืนกับหนวยงานของรัฐแลว (กรณีอิสระ) ไปยื่นตอสถาบันฝกอบรม

ตามระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือแจงผลดังกลาวและตองรายงานตัวเขารับการฝกอบรม ณ สถาบันฝกอบรม และเริ่มการฝกอบรม

ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 

 

8.  การจํากัดสิทธิ์ในการสมัครแพทยประจําบานในกรณีผูไดรับการประกาศผลตามขอ 7.1 แลวขาดจากการฝกอบรม 

 แพทยประจําบานและแพทยใชทุน/แพทยปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรผูไดรับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนตามขอ 7.1 หรือเขา

รับการฝกอบรมเปนแพทยประจําบานหรือแพทยใชทุน/แพทยปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรประจําสาขาแลว ใหราชวิทยาลัยที่กํากับการ

ฝกอบรมแพทยประจําบานสาขา/อนุสาขาน้ัน เสนอคณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาจํากัดสิทธ์ิในการสมัครแพทยประจําบานในปการ

ฝกอบรมถัดไป ในกรณีตอไปนี้  

 8.1  ไมมารายงานตัว ณ สถาบันฝกอบรมตามกําหนดเวลาในขอ 7.2 โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

 8.2  ลาออกจากการฝกอบรมหลังจากไดรับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนตามขอ 7.1 หรือเขารับการฝกอบรมเปนแพทย

ประจําบานแลว โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

 8.3  เปลี่ยนตนสังกัดหรือลาออกจากราชการ (กรณีที่มีตนสังกัด) ในระหวางฝกอบรม โดยใหถือวาผูน้ันส้ินสุดการเปนแพทย

ประจําบาน นับแตวันที่การเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลใชบังคับดวย   

 

9.  การเปล่ียนสาขาหรือยายสถาบันฝกอบรม 

 9.1 แพทยประจําบานผูไดรับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนตามขอ 7.1 หรือเขารับการฝกอบรมเปนแพทยประจําบานแลว

อาจขอเปลี่ยนสาขา/อนุสาขา หรือยายสถาบันฝกอบรมได โดยตองไดรับความยินยอมจากตนสังกัด (กรณีที่มีตนสังกัด) สถาบัน

ฝกอบรมทั้ง 2 ฝาย รวมทั้งไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ ทุกสาขา และราชวิทยาลัยทุกแหงที่เกี่ยวของ 

รวมทั้งไดรับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการกลางฝกอบรมแพทยประจําบาน ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการแพทยสภากําหนดไว 

 9.2  แพทยใชทุน/แพทยปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร ผูไดรับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนตามขอ 7.1 หรือเขารับการฝกอบรม

เปนแพทยใชทุน/แพทยปฏิบัติงานประจําสาขาเพื่อการสอบวุฒิบัตรแลว อาจขอเปลี่ยนสาขาได แตยายสถานที่ปฏิบัติงานไมได โดยตอง

ปฏิบัติตามขอ 5 แหงแนวปฏิบัติเก่ียวกับแพทยคูสัญญาระหวางชดใชทุน รวมทั้งไดรับความเปนชอบจากคณะอนุกรรมการฝกอบรม

และสอบฯ ทุกสาขา และราชวิทยาลัยทุกแหงที่เกี่ยวของ รวมทั้งไดรับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการกลางการฝกอบรมแพทยประจําบาน

ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการแพทยสภากําหนดไว  

10.  เง่ือนไขและขอจํากัด 

 10.1 ผูสมัครทุกคนตองรับผิดชอบตรวจสอบใบสมัคร เอกสาร และคุณสมบัติของตนเองใหถูกตองครบถวนหากราชวิทยาลัย 

หรือแพทยสภาตรวจพบในภายหลังวาไมถูกตองหรือไมครบถวน จะถือวาการสมัครน้ันเปนโมฆะแมไดรับการประกาศผลการขึ้น

ทะเบียนตามขอ 7.1 แลวก็ตาม ทั้งน้ีราชวิทยาลัยฯ และแพทยสภาจะไมคืนเงินคาสมัครและไมรับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่อาจขึ้น 

 10.2 การขึ้นทะเบียนเขารับการฝกอบรมเปนแพทยประจําบานหรือแพทยใชทุน/แพทยปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ในป

การฝกอบรม 2561 ถือเปนโมฆะ ในกรณีผูไดรับการขึ้นทะเบียนน้ันยังมีคุณสมบัติไมครบถวน กอนวันเริมฝกอบรมวันที่ 1 กรกฎาคม 

2562 ดังตอไปน้ี 

      10.2.1 ไมไดทําสัญญากับหนวยงานตนสังกัด (กรณีมีตนสังกัดจากหนวยงานของรัฐ) หรือยังไมไดปลอดภาระการชดใช

ทุนหรอืภาระอ่ืนกับหนวยงานของรัฐ (กรณีอิสระ) 

      10.2.2 ยังไมผานการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะครบถวนตามที่แพทยสภากําหนดกอนการเริ่มฝกอบรมใน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 หรือยังไมไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมกอนการเริ่มฝกอบรมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ในกรณี

เขารับการฝกอบรมในสาขาที่แพทยสภายกเวนใหผูเขารับการฝกอบรมไมตองผานการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ 
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      10.2.3 ขาดคุณสมบัติอ่ืนตามที่แพทยสภาและราชวิทยาลัยและหลักสูตรน้ันกําหนดไว 

       ทั้งนี้ใหถือวา ผูขาดคุณสมบัติดังกลาวไมไดเขารับการฝกอบรมเปนแพทยประจําบานหรือแพทยใชทุน/แพทย

ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรในปการฝกอบรม 2562 

 10.3 ในประกาศน้ี 

            “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา หนวยงานของรัฐตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ หนวยงาน

ของรัฐตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ และใหหมายรวมถึงหนวยงานในกํากับของรัฐ และสภากาชาดไทย รวมทั้ง

หนวยงานอ่ืนและองคกรอ่ืนที่คณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาอนุมัติดวย 

      “ราชวิทยาลัย” หมายความวา วิทยาลัยวิชาชีพเวชกรรมสาขาตางๆ ที่จัดตั้งข้ึนตาม มาตรา ๒๑ (๓) (ฌ) แหง

พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ และใหหมายรวมถึงสมาคมเวชศาสตรปองกันแหงประเทศไทย ซึ่งแพทยสภามอบหมาย

ใหกํากับดูแลการฝกอบรมและสอบตามที่กําหนดไวในเกณฑหลักสูตรนั้นๆ 

      “วุฒิบัตร” หมายความวา วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา/อนุสาขา นั้นๆ 

 10.4  การดําเนินการรับสมัคร คัดเลือก ประกาศผล และการดําเนินการอ่ืนใดในการคัดเลือกแพทยประจําบานสาขา/อนุ

สาขาตางๆ ซ่ึงมิไดดําเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนที่กําหนดในประกาศนี้ และตามที่ราชวิทยาลัยที่กํากับดูแลการฝกอบรม

สาขา/อนุสาขาน้ัน กําหนดเพิ่มเติมโดยไมขัดกับขอบังคับ ประกาศและนโยบายของแพทยสภาใหถือวาการดําเนินการดังกลาวนั้นเปน

โมฆะ และกรณีมีหลักฐานเชื่อไดวามีการกระทําอันจงใจใหฝาฝนประกาศน้ี ราชวิทยาลัยฯ อาจเสนอแพทยสภาใหพิจารณารอนสิทธ์ิใน

การรับแพทยประจําบานของสถาบันฝกอบรมนั้น หรือจํากัดสิทธ์ิแพทยผูนั้นในการเขารับการฝกอบรมเปนแพทยประจําบานของ

สถาบันฝกอบรมนั้น ก็ได 

 

ประกาศ ณ วันที ่28 กันยายน 2561 

 

 

(รองศาสตราจารยแพทยหญิงจิราภรณ  ศรีนัครินทร) 

ประธานคณะอนุกรรมการกลางฝกอบรมและสอบฯ 

ของราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทย 

       

 

เจาหนาที่ประสานงานการรับสมัครแพทยประจําบานประจําปการฝกอบรม 2562 

ราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทย 

นางสาวพรรณิภา  มีชอย 

โทร.  02-7165963 


