
เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สูง  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

เพ่ือให้การด าเนินการคดัเลือกแพทย์เป็นแพทย์ประจ าบ้านอนสุาขาภาพวินิจฉยัชัน้สงูเป็นไป ตาม

ระเบียบและหลกัเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้ สาขารังสีวินิจฉยั ภาควิชารังสีวิทยา จงึมีหลกัเกณฑ์ ในการ 

คดัเลือกแพทย์ประจ าบ้าน ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ลักษณะการฝึกอบรม 

การอบรมเพื่อวฒุิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนสุาขา

ภาพวินิจฉยัชัน้สงูเป็นหลกัสตูรท่ีมีระยะเวลาฝึกอบรม 2 ปี  

2. คุณสมบัตทิั่วไป  

2.1. ผู้สมคัรต้องมีคณุสมบตัิเบือ้งต้นครบถ้วนตามเกณฑ์ก าหนดของแพทยสภาในปีการศกึษา

หรือปีการฝึกอบรมนัน้ๆ  

2.2. เป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิอ้างอิงตามประกาศกลุม่สถาบนัแพทยศาสตร์แหง่ประเทศไทย (กสพท) 

เร่ือง คณุสมบตัเิฉพาะของผู้ ท่ีสมคัรเข้าศกึษาหลกัสตูรแพทยศาสตร์บณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ.

2559) โดยไมจ่ ากดัเพศ เชือ้ชาต ิศาสนา และภาวะสขุภาพท่ีไมมี่ผลกระทบตอ่การ

ฝึกอบรม  

2.3. เป็นผู้จบการศกึษาแพทยศาสตรบณัฑิต ท่ีได้รับการรับรองการขึน้ทะเบียนเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม และมีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

2.4. มีผลการเรียนเฉล่ียตลอดหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต (GPA)  ไม่ต ่ากว่า 2.5  

2.5. เป็นผู้ ได้รับวฒุิบตัรหรือหนงัสืออนมุตัแิสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวช

กรรม สาขารังสีวทิยาวินิจฉยั หรือ สาขารังสีวิทยาทัว่ไป หรือ เป็นผู้ มีสิทธ์ิสอบเพ่ือวฒุิบตัร

หรือหนงัสืออนมุตัแิสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสี

วิทยาวินิจฉยัในปีการศกึษานัน้ (ในกรณีท่ีสอบวฒุิบตัรสาขารังสีวทิยาวนิิจฉยัไมผ่า่น 

สามารถอนญุาตให้เรียนได้ แตก่่อนท่ีจะสอบวฒุิบตัรฯ อนสุาขาภาพวินิจฉยัชัน้สงูจะต้อง

ผา่นวฒุิบตัรฯ สาขารังสีวิทยาวินิจฉยัก่อน) 

2.6. เป็นผู้ ไมมี่ภาระผกูพนัการชดใช้ทนุกบัต้นสงักดัเดมิ 



 

3. เกณฑ์การพจิารณารับการเข้าฝึกอบรม มีดังนี ้

3.1. คะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) ตลอดการศกึษาแพทยศาสตร์บณัฑิต 

3.2. คะแนนสอบวดัความรู้ทางภาษาองักฤษ ได้แก่ CU-TEP, IELTS หรือ TOEFL โดยเป็นผล

สอบท่ีมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 

3.3. หนงัสือรับรองทนุจากโรงพยาบาลต้นสงักดั (ถ้ามี) 

3.4. ประวตัิการท างานของแพทย์ กิจกรรมนอกหลกัสตูร รวมถึงความสามารถพิเศษ 

3.5. จดหมายแนะน าตวัของแพทย์ผู้สมคัร และหนงัสือรับรองจากผู้บงัคบับญัชา และ

ผู้ ร่วมงาน (Recommendation letter) 

3.6. ประสบการณ์การท างานวิจยัในชว่งระยะเวลา 5 ปี 

3.7. คะแนนจากการสอบสมัภาษณ์ โดยคณะกรรมการคดัเลือกแพทย์ประจ าบ้าน 

โดยรายละเอียดการให้คะแนน แสดงดงัในตาราง 

ตารางแสดงเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สูง 
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

เกณฑ์การคัดเลือก คะแนนเต็ม 
คะแนนจากคุณสมบัติที่ก าหนด (50)  

• เกรดเฉล่ียสะสม (GPA) การศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต 
o 2.50-2.99 (4) 
o 3.00-3.24 (6) 
o 3.25-3.49 (8) 
o 3.50-4.00 (10) 

10 

• คะแนนสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนถึงวันปิดรับสมัครการ
คัดเลือกเข้าฝึกอบรม  

• CU-TEP 
o <70 = (0)              70-90 = (5)              >90 = (10) 

• IELTS 
o <5 = (0)                5-6.5 = (5)              >6.5 = (10) 

• TOEFL paper base 
o <500 = (0)           500-550 = (5)            >550 = (10) 

• TOEFL computer base 
o <150 = (0)           150-210 = (5)            >210 = (10) 

• TOEFL internet base 
o <53 = (0)             53-79 = (5)               >79 = (10) 

10 

• หนังสือรับรองทุนจากโรงพยาบาลต้นสังกัด (20)  

• กรณีสังกัดอิสระต้องไม่มีภาระผูกพันการใช้ทุนกับต้นสังกัดเดิม  

20 



• ประวัติการท างาน กิจกรรมนอกหลักสูตร และความสามารถพิเศษ  
o มี (5) 
o ไม่มี (0) 

5 

• จดหมายแนะน าตัวของแพทย์ผู้สมัคร และหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา และผู้ ร่วมงาน 
(Recommendation letter)  

o มี (5) 
o ไม่มี (0) 

5 

• ประสบการณ์การท าวิจัยในช่วงระยะเวลา 5 ปี 
o มี (10) 
o ไม่มี (0) 

10 

การสัมภาษณ์ (40)  
o โดยพิจารณจากองค์ประกอยดังต่อไปนี ้ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Technical and 

non-technical skill) การส่ือสาร (Communication) เจตคติ (Attitude) 
40 

คะแนนรวม 100 

 

4. เอกสารที่ต้องน ามาแสดงเพื่อใช้ประกอบในการพจิารณาคัดเลือก  

4.1. รูปถ่าย 2 นิว้ (ท่ีถ่ายภายใน 6 เดือน) จ านวน 2 รูป   

4.2. เอกสารแนะน าตวั ประวตัิการท างานของผู้สมคัร (Curriculum Vitae) เชน่ ระยะเวลาใช้
ทนุในหนว่ยงานของรัฐบาล ผลงานวิชาการอ่ืนๆ และความสามารถพิเศษ เชน่ 
ภาษาองักฤษ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 

4.3. ผลการสอบภาษาองักฤษ 
4.4. ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาบตัรข้าราชการจ านวน 1 ฉบบั 
4.5. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ - สกลุ (เฉพาะในกรณีท่ีเปล่ียนช่ือ - สกลุ) (ถ้ามี) 
4.6. ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะในกรณีท่ีจดทะเบียนสมรสแล้ว) (ถ้ามี) 
4.7. ส าเนาใบแสดงผลการศกึษาตลอดหลกัสตูรแพทยศาสตร์บณัฑิต จ านวน 1 ฉบบั 
4.8. ส าเนาใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จ านวน 1 ฉบบั 
4.9. ส าเนาวฒุิบตัรหรือหนงัสืออนมุตัแิสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวช

กรรม สาขารังสีวทิยาวินิจฉยั หรือ สาขารังสีวิทยาทัว่ไป หรือใบรับรองวา่เป็นแพทย์ประจ า
บ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉยัชัน้ปีท่ีสามจากสถาบนัฝึกอบรม 

4.10. ส าเนาหนงัสือจากต้นสงักดัอนมุตัใิห้เข้าฝึกอบรม และรับรองวา่จะท าสญัญาเม่ือได้รับการ
คดัเลือก (ถ้ามี) 

4.11. หนงัสือรับรองการปฏิบตังิาน จากผู้บงัคบับญัชาและ/หรือ ผู้ ท่ีเคยปฏิบตังิานใกล้ชิด 
จ านวน 2 ฉบบั 

 



 
5. การพจิารณาคัดเลือก 

5.1. คณะกรรมการการคดัเลือกผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมาจากอาจารย์ประจ าในภาควิชารังสี

วิทยาวินิจฉยั อยา่งน้อย 5 ท่าน โดยแตล่ะทา่นเป็นตวัแทนของหนว่ย thoracic imaging, 

cardiovascular imaging, gastrointestinal and hepatobiliary imaging, 

genitourinary imaging และ musculoskeletal imaging 

5.2. เพ่ือความโปร่งใส เสมอภาคและตรวจสอบได้ ก่อนการสมัภาษณ์ และการตดัสินคะแนน 

คณะกรรมการคดัเลือกแพทย์ประจ าบ้านทกุทา่น ต้องลงลายมือช่ือในเอกสารส าแดงเพ่ือ

เป็นการแสดงถึงความไมมี่สว่นได้สว่นเสียตอ่ผู้สมคัรและการตดัสินคะแนน 

5.3. คณะกรรมการคดัเลือกแพทย์ประจ าบ้านจะน าคะแนนรวมทกุหมวดของแพทย์ผู้สมคัรแต่

ละรายมาเรียงล าดบัจากคะแนนสงูไปต ่า หลงัจากนัน้คณะกรรมการฯ จะได้ประชมุ

พิจารณาพร้อมกนัตามความเหมาะสมเพ่ือตดัสิน ขัน้สดุท้ายอีกครัง้  มตขิองคณะ

กรรมการฯ นีถื้อเป็นอนัสิน้สุด 

 
6. การอุทธรณ์ผลการการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สูง  

ผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สามารถเขียนค าร้องเพ่ือขออทุธรณ์ผลการ

ตดัสินได้ตามระเบียบภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล โดยจะมีการพิจารณา

ผลการอทุธรณ์จากคณะอนกุรรมการอทุธรณ์ท่ีแตง่ตัง้ โดยหวัหน้าภาควิชารังสีวิทยา มตกิารตดัสิน

จากคณะอนกุรรมการอทุธรณ์ ภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ถือเป็นอนั

สิน้สดุ 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก  

เอกสารส าแดงส าหรับคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน อนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สูง คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล 

  

เขียนท่ี................................................................  

  

  

  ข้าพเจ้า นพ. /พญ. .................................................................................... ขอท าค ารับรอง

เป็นเอกสารเพ่ือยืนยนัว่าในการด าเนินการท่ีเก่ียวกบัการคดัเลือกแพทย์ประจ าบ้านอนสุาขาภาพวินิจฉยั

ชัน้สงู คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดลนี ้ ข้าพเจ้าไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้ ท่ีมีสว่นได้

สว่นเสียกบัผู้สมคัรและกระบวนการ คดัเลือกแพทย์ประจ าบ้านอนสุาขาภาพวินิจฉยัชัน้สงู คณะ

แพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล อนัอาจท าให้การด าเนินการเก่ียวกบัการคดัเลือกครัง้นี ้

ไมย่ตุธิรรม   

  

 

จงึขอเรียนยืนยนัและรับรอง  

  

ลงช่ือ......................................................................                                                                           

(.............................................................................)   

                                                               วนั............เดือน........................... ปี...................... 

 

 

 


