
ที่ รวรท. 001/2562 
 

2  มกราคม  2562 
 

เรื่อง ก าหนดวันสอบและวิธีการสอบเพื่อวุฒิบัตรสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านช้ันปีท่ี 3 และการส่ง,  
 การน าเสนอผลงานวิจัยแพทย์ประจ าบ้าน 
เรียน หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา/ผู้อ านวยการกองรังสีกรรม  
  
1. งานวิจัย 

1.1 แพทย์ประจ าบ้าน ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ก าหนดซึ่งระบุในหลักสูตรการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย 

1.2 แพทย์ประจ าบ้านต้องส่งผลงานวิจัยตามก าหนดของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย จ านวน 2 เล่ม (ตัวจริง 1 เล่ม 
ส าเนา 1 เล่ม) พร้อมเอกสารการรับรองงานวิจัยเช่นจาก ethics committee ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562    

1.3 แพทย์ประจ าบ้านต้องน าเสนอผลงานวิจัย แบบปากเปล่า (Oral presentation) โดยใช้เวลาน าเสนอ 8 นาที ซักถาม 4 นาที 
รวมเป็น 12 นาที ในวันศุกร์ที ่22 กุมภาพันธ ์2562 สถานท่ีน าเสนอ ห้องสัมมนา  2 - 6 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี 

1.4 ตารางการน าเสนอ จะประกาศให้ทราบต่อไปโดยจะเริ่มการน าเสนอเวลา 8.00 น. 
 
2. การสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ 

แพทย์ประจ าบ้านช้ันปีที่ 3 จะต้องยื่นค าขอสมัครสอบฯ และแนบเอกสารต่างๆ พร้อมเงินค่าสมัครสอบ ภายในวันที่ 31 
มีนาคม 2562 

ในปี พ.ศ. 2562 คณะอนุกรรมการฝกึอบรมและสอบฯ  สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ได้ก าหนดการสอบส าหรับแพทย์ประจ าบ้านแต่
ละชั้นปี ดังนี ้

- การสอบ Short essay 
- การสอบ Rapid report 
- การสอบ Oral  

 
 

2.1 การสอบรายงานผล (Short essay)  
  สอบในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ อาคารศรีสวรินทิรา ช้ัน 6 โรงพยาบาลศิริราช 
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 2.2 การสอบรายงานผล (Rapid report)  
  สอบในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ อาคารศรีสวรินทิรา ช้ัน 6 โรงพยาบาลศิริราช  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ : การสอบ Rapid report 1 ข้อ ใช้เวลา 100 วินาที 

เวลา ระบบ จ านวนข้อและเวลา เวลารวม (นาที) 

09.30 - 11.30 น. 

Thoracic Imaging 3 ข้อ 30 
Cardiovascular Imaging 3 ข้อ 30 
Gastrointestinal Imaging 3 ข้อ 30 
Genitourinary&Breast Imaging 3 ข้อ 30 

พักทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 15.00 น. 

Musculoskeletal Imaging 3 ข้อ 30 
Pediatrics Imaging 3 ข้อ 30 
Neuroimaging 3 ข้อ 30 
IR (2ข้อ) + INR (1ข้อ) 3 ข้อ 30 

รวม 24 ข้อ  240 นาที 

เวลา ระบบ จ านวนข้อ เวลารวม (นาที) 

09.15 - 10.25 น. 
Thoracic Imaging 20 ข้อ 34 นาที 
Cardiovascular Imaging 20 ข้อ 34 นาที 

พัก 30 นาที 

11.00 - 12.10 น 
Gastrointestinal Imaging 20 ข้อ 34 นาที 
Genitourinary&Breast Imaging 20 ข้อ 34 นาที 

พักทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 14.10 น. 
Musculoskeletal Imaging 20 ข้อ 34 นาที 
Pediatrics Imaging 20 ข้อ 34 นาที 

พัก 30 นาที 

14.40- 15.50 น. 
Neuroimaging 20 ข้อ 34 นาที 
IR (10ข้อ) + INR (10ข้อ) 20 ข้อ 34 นาที 

รวม 160 ข้อ 272 นาที 
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2.3  สอบปากเปล่า (Oral examination) 
สอบในวันพุธท่ี 26 - วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องสยามกุฎราชกุมาร, ห้องพัชรกิติยาภา อาคารเฉลิมพระบารมี 

๕๐ ปีเริ่มสอบเวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ต้องสอบ 7 สถานีๆ ละ 20 นาที ประกอบด้วย 
   - Thoracic Imaging 
   - Cardiovascular Imaging & Intervention Radiology 
   - Gastrointestinal Imaging 
   - Genitourinary&Breast Imaging 
   - Musculoskeletal Imaging 
   - Pediatrics Imaging 
   - Neuroimaging & Neuro Intervention 
 

2.4 เกณฑ์การตัดสินผลการสอบ 

  -  การสอบ Short essay และ Rapid report คะแนนรวมกันต้องได้ ≥60% 

     โดย Short essay คิดเป็น 40% และ Rapid report คิดเป็น 60% รวมเป็น 100% 

  -  การสอบ Oral ต้องได้ ≥60%  

 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา จักเป็นพระคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิราภรณ์  ศรีนัครินทร)์ 
ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย 
 


