
๒ 

 

  
 
 
 
 

ประกาศภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบา้นสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย 

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

___________________________ 
   

เพื่อให้การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ ภาควิชารังสีวิทยาจึงก าหนดเกณฑ์
การรับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ดังนี้ 

๑. การคัดเลือกจะด าเนินการโดยคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจ าบา้นที่แต่งตั้งโดยคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ซึ่งจะมีการแต่งตั้งใหม่ในทุกปีการศึกษา 

๒. การคัดเลือกจะแบ่งเป็นผู้เข้ารบัการคัดเลือกที่มีต้นสังกัดและผู้เข้ารับการคัดเลือกอิสระ โดยอัตราส่วนการรับ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบา้นที่มีตน้สงักัดจะไมต่่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ของจ านวนแพทย์ประจ าบา้น
ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีที่ผู้เข้ารับการคัดเลือกที่มีต้นสังกัดที่มีคณุสมบัติเหมาะสมมีจ านวนน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ 

๓. การให้คะแนนจะแบง่เป็น ๒ สว่นหลักดังนี ้
๓.๑ คะแนนคุณสมบตัิผู้เข้ารับการคัดเลือก โดยให้เป็นคะแนน ๐-๔ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ ๖๐ ดังต่อไปนี ้

 ๓.๑.๑ ต้นสังกัดของแพทย์ประจ าบา้น (คิดเปน็อัตราส่วนร้อยละ ๑๐) 
 ๓.๑.๒ การใช้ทุนในโรงพยาบาลของรัฐ *(คิดเป็นอัตราสว่นร้อยละ ๑๐) 
 ๓.๑.๓ การเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการแพทย์ เช่นการเข้าร่วมประชุมวชิาการ หรือ การ elective 
          เป็นต้น (คิดเป็นอัตราสว่นร้อยละ ๕) โดยผู้เข้ารับการคดัเลือกต้องแสดงหลักฐานการเข้าร่วม  
          กิจกรรม 
 ๓.๑.๔ เกรดเฉลี่ยสะสมในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (คิดเปน็อัตราส่วนร้อยละ ๑๐) 

๓.๑.๔.๑ ส าหรับผู้สมัครมีต้นสังกัด เกรดเฉลี่ยสะสมแพทยศาสตรบัณฑิต ไม่ควรต่ ากว่า ๒.๘๐ 
๓.๑.๔.๒ ส าหรับผู้สมัครสังกัดอิสระ เกรดเฉลี่ยสะสมแพทยศาสตรบัณฑิต ไม่ควรต่ ากว่า ๓.๒๕ 

 ๓.๑.๕ ผลและคะแนนสอบเพื่อขอรับการประเมินและการรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบ 
วิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ ๒ เฉพาะผลการสอบครั้งแรก (คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ ๑๕) 

 ๓.๑.๖ ความรู้ภาษาอังกฤษ (คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ ๑๐) โดยผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องแสดง  
          หลักฐานผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษของการสอบที่มีมาตรฐานและเปน็ที่ยอมรับ   
          ได้แก่ TOEFL, TOEIC, IELTS, CU-TEP และ TU-GET 
 
 

-๒-/๓.๒ คะแนนสัมภาษณ์... 



๒ 

 

 
๓.๒ คะแนนสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน และผลการทดสอบทางจติวิทยา                
      ของผู้เข้ารับการคัดเลือก (คิดเป็นอัตราส่วนทั้งหมด ร้อยละ ๔๐)  

*หมายเหตุ : ๑. ในกรณีที่ผู้เข้ารับการคัดเลือกจบแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันเอกชน หรือสถาบนั  
               ต่างประเทศ จะไม่รวมคะแนนในข้อ ๓.๑.๒ และคิดคะแนนรวมเป็น ๙๐% 

     ๒. ในกรณีที่ผู้เข้ารับการคัดเลือกที่จบแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบนัเอกชน หรือสถาบนั  
 ต่างประเทศ และไดท้ างานในโรงพยาบาลของรัฐจะได้รับการเพิ่มคะแนนขึ้นเป็นพิเศษ   
 ตามสัดสว่นของจ านวนปีทีไ่ด้ท างาน 

 

๔. คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจ าบา้นจะพิจารณาคัดเลือกผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน
ตามล าดับการเลือกสถาบันฝึกอบรมของผู้เข้ารับการคัดเลือกตามที่ยื่นไว้กบัแพทยสภา และรายชื่อของผู้มีสิทธิ ์  
เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ที่คณะกรรมการคัดเลือกประกาศไว้ถือเป็นที่สิน้สุด 

๕. คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจ าบา้นมสีิทธิ์จะพิจารณาไม่รบัผู้สมัครที่มีคะแนนรวมน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
ของคะแนนทั้งหมด หรือมีคะแนน ๐ มากกว่า ๓ คุณสมบัติในข้อ ๓.๑ เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบา้น 

๖. ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องเข้ารับการทดสอบทางจิตวทิยา โดยจะคิดเป็นส่วนหนึง่ของคะแนนสัมภาษณ์     
ในข้อ ๓.๒ และจะมีผลในการตดัสินเลือกรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านในกรณีที่ผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบา้นมีคะแนนใกล้เคียงกัน 

๗. ผลการตัดสนิโดยคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจ าบา้นถือเปน็ที่สิน้สุด 
๘. ผู้เข้ารับการคัดเลือกที่ไม่ได้รับคดัเลือกสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน ๑๕ วันหลังการประกาศผลการคัดเลือก   

โดยราชวทิยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยต้องแจ้งเรื่องอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรถึงหัวหน้าภาควชิา
รังสีวิทยาเทา่นัน้ คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจ าบา้นจะพิจารณาการอุทธรณ์นัน้ และแจ้งผลสรปุการ
พิจารณาให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายใน ๑๕ วัน หลังจากที่คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจ าบา้นได้รับเร่ือง 

 
 

                                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                                                                        

                                                                                   
                                                                       (รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอุทยัรัศมิ์  เชื่อมรัตนกุล) 

    หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒ 

 

 
เอกสารประกอบการสมัครเพ่ิมเติม ประจ าปีการฝึกอบรม 2564 
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 1. หนังสือรับรอง/แนะน าผู้สมัคร จ านวน 2 ฉบับ (แพทย์ผู้แนะน า 2 ท่าน) 

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

 3. เกรดเฉลี่ยสะสมส าหรับผู้สมคัร 

  3.1  ส าหรับผู้สมัครมีต้นสงักัด เกรดเฉลี่ยสะสมแพทยศาสตรบณัฑิต ไม่ต่ ากว่า 2.80 

  3.2  ส าหรับผู้สมัครสังกัดอิสระ เกรดเฉลี่ยสะสมแพทยศาสตรบณัฑิต ไม่ต่ ากว่า 3.25 

4. หลักฐานการฝึกอบรม เข้าร่วมประชุม หรือปฏิบัติงานเพิ่มทางด้านรังสีวิทยา (ถ้ามี)  

5. บทความบรรยายรายละเอียดเก่ียวกับผู้สมัครพอสังเขป พร้อมข้อมูลประวัติการท างาน  

   รวมถึงการชดใช้ทุนของผูส้มคัรและการวางแผนชีวติในอนาคตของผู้สมัคร จ านวนไม่เกิน 2 หน้า  

   กระดาษ A4  

 
วิธีการสมัคร 

1. ผู้สนใจสามารถสมัครแบบ Online ได้ที่ www.med.tu.ac.th  
2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-2926-9698 (คุณอุไรรัตน์ วงษ์ทองดี)  
3. ส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย ์หรือ ยื่นโดยตรงไดท้ี่ คุณอุไรรัตน์ วงษ์ทองดี  

งานบริการการศึกษา ชัน้ 3 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต  
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
(วงเล็บมุมซองสมัครแพทยป์ระจ าบา้น) 

 
 
 



๒ 

 

  
 
 
 
 

ประกาศภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง นโยบายและเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง 

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

___________________________ 
   

เพื่อให้การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง ภาควิชารังสีวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับพันธกิจของ
แผนการฝึกอบรม ภาควิชารังสีวิทยาจึงประกาศนโยบายและก าหนดเกณฑ์การรับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ า
บ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ดังนี้ 

๑. ภาควิชามีนโยบายในการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม โดยยึดหลักการความเสมอภาค โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาพันธกิจด้านต่างๆของภาควิชาให้ลุล่วง
และเจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะด้านการบริการสุขภาพและการเรียนการสอนในระดับหลังปริญญา และเปิด
โอกาสให้แพทย์ประจ าบ้านเตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพในอนาคตซึ่งรวมทั้งการเป็นอาจารย์ของ
สถาบันการศึกษาต่างๆ ภาควิชาเห็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการคัดเลือกให้ได้แพทย์ประจ าบ้านที่
มีคุณภาพ ทั้งทางด้านความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม พฤตินิสัย มนุษยสัมพันธ์ และความเป็นผู้น า 

๒. การคัดเลือกจะด าเนินการโดยคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านที่แต่งตั้งโดยคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

๓. การคัดเลือกจะแบ่งเป็นผู้เข้ารับการคัดเลือกที่มีต้นสังกัดและผู้เข้ารับการคัดเลือกอิสระ โดยอัตราส่วนการรับ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านที่มีต้นสังกัดจะไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของจ านวนแพทย์ประจ าบ้าน
ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีที่ผู้เข้ารับการคัดเลือกที่มีต้นสังกัดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมีจ านวนน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ 

๔. ผู้สมัครที่มีความพิการ หรือความต้องการความช่วยเหลือพิเศษ จะได้รับการปฏิบัติในการคัดเลือกที่เท่าเทียม
กับผู้อ่ืน 

๕. การให้คะแนนจะแบง่เป็น ๒ สว่นดังนี ้
๕.๑ คะแนนคุณสมบตัิผู้เข้ารับการคัดเลือก คิดเป็นอัตราส่วนรอ้ยละ ๖๐ ดังต่อไปนี ้

 ๕.๑.๑ ต้นสังกัดของแพทย์ประจ าบา้น (คิดเปน็อัตราส่วนร้อยละ ๓๐) 
 ๕.๑.๒ ผลงานดา้นวชิาการและการวิจัยในระหว่างฝึกอบรมวฒุิบัตร สาขารังสีวทิยาวนิิจฉัยหรือรังสีวิทยา 

               ทั่วไป และการศึกษาต่อเนื่องหลังจากส าเร็จการฝกึอบรมวุฒิบัตรฯ (ถ้ามี) โดยผู้เข้ารับการ       
               คัดเลือกต้องแสดงหลักฐาน (คิดเปน็อัตราส่วนร้อยละ ๓๐) 

 
 

-๒-/๕.๒ คะแนนสัมภาษณ์... 



๒ 

 

 
 

๕.๒ คะแนนสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน (คิดเป็นอัตราส่วน  
ร้อยละ ๔๐) โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองหรือจดหมายแนะน าตัว จุดมุ่งหมายและแรงจูงใจ 
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง วุฒิภาวะทางอารมณ์ ความมั่นใจ ทักษะการจัดการความเครียด 
ความเป็นผู้น า บุคลิกภาพและความน่าเชื่อถือ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทักษะการท างานกับผู้อ่ืนและการท างานเป็นทีม ความเป็นผู้น า 

๖. คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านจะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน
ตามล าดับการเลือกสถาบันฝึกอบรมของผู้เข้ารับการคัดเลือกตามที่ยื่นไว้กับแพทยสภา รายชื่อของผู้มีสิทธิ์เข้า
รับการสอบสัมภาษณ์ที่คณะกรรมการคัดเลือกประกาศไว้ถือเป็นที่สิ้นสุด                                                                                                             

๗. คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านอาจจะพิจารณาไม่รับคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบา้น
ที่มีคะแนนรวมน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของคะแนนทั้งหมด  

๘. ผลการตัดสินโดยคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านถือเป็นที่สิ้นสุด 
๙. ผู้เข้ารับการคัดเลือกที่ไม่ได้รับคัดเลือกสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน ๑๕ วันหลังประกาศผลการคัดเลือกโดย

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยแจ้งเรื่องอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรถึงหัวหน้าภาควิชารังสี
วิทยาเท่านั้น คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านจะพิจารณาการอุทธรณ์นั้น และแจ้งผลสรุปการ
พิจารณาให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายใน ๑๕ วัน หลังจากที่คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านได้รับเร่ือง 

 

                                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                                                                           
                                                                       (รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอุทยัรัศมิ์  เชื่อมรัตนกุล) 

    หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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เอกสารประกอบการสมัครเพ่ิมเติม ประจ าปีการฝึกอบรม 2564 

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ของ อนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สูง 

  1.  หนังสือรับรอง/แนะน าผู้สมัคร จ านวน 2 ฉบับ (แพทย์ผู้แนะน า 2 ท่าน) 

  2.  ส าเนาวุฒิบัตรฯ ในสาขารังสีวนิิจฉัยหรือสาขารังสีวิทยาท่ัวไป หรือหนังสือรับรองการเป็นแพทย์ประจ าบ้านปสีุดท้าย    

ในสาขาวิชารังสีวินิจฉัยในปีการศกึษานั้น จากหัวหน้าภาควิชาฯ ของสถาบันที่เข้ารับการฝึกอบรม 

  3.  หลักฐานการฝึกอบรม เข้าร่วมประชุม หรือปฏิบัติงานเพิ่มทางดา้นรังสีวิทยา (ถ้ามี) 

 
วิธีการสมัคร 

1. ผู้สนใจสามารถสมัครแบบ Online ได้ที่ www.med.tu.ac.th  
2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-2926-9698 (คุณอุไรรัตน์ วงษ์ทองดี)  
3. ส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย ์หรือ ยื่นโดยตรงไดท้ี่ คุณอุไรรัตน์ วงษ์ทองดี  

งานบริการการศึกษา ชัน้ 3 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต  
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
(วงเล็บมุมซองสมัครแพทยป์ระจ าบา้น) 

 


