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หลักเกณฑการรับบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก 

โรงพยาบาลราชวิถ ีกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

 งานศัลยศาสตรหัวใจและทรวงอก กลุมงานศัลยศาสตร โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข มี

ความประสงคจะรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรแพทยประจำบาน (หลักสูตร 5 ป) และ แพทยประจำ

บานตอยอด (หลักสูตร 2 ป) สาขาศัลยศาสตรทรวงอก โดยมีหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

1. จำนวนตำแหนงที่เปดรับสมัคร ปการศึกษา 2565 

 สาขาศัลยศาสตรทรวงอก หลักสูตร 5 ป  จำนวน  3 ตำแหนง 

 สาขาศัลยศาสตรทรวงอก หลักสูตรตอยอด 2 ป จำนวน  1 ตำแหนง 

2. กำหนดการ 

 หมดเขตรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2564 กำหนดการสัมภาษณวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 

3. คุณสมบัติของผูสมัคร 

1. ไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเทาที่แพทยสภารับรอง 

2. ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 

3. เปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑของแพทยสภา ในการเขารับการฝกอบรมแพทยเฉพาะทาง สาขาศัลยศาสตร

ทรวงอก 

4. มีความประพฤติดี 

5. เปนผูมีสุขภาพแข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา การ

ปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังน้ี 

1) มีป ญหาทางจิตเวชขั ้นรุนรงอันอาจเปนอันตรายตอตนเอง และ/หรือผ ูอื ่น เช น โรคจิต (psychotic 

disorders) โรคอารมณผิดปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุนแรง (severe neurotic disorders) 

โรคบ ุคล ิกภาพผิดปกติ (personality disorders) โดยเฉพาะ antisocial personality disorders หรือ 

borderline personality disorders รวมถึงปญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเปนอุปสรรคตอการศึกษ า การ

ปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

2) เปนโรคติดตอในระยะติดตออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายตอตนเอง ตอผูปวย หรือสงผลใหเกิดความพิการ

อยางถาวร อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

3) เปนโรคไมติดตอหรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายตอตนเองตอผูปวยและก าร

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
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4) มีความพิการทางรางกายอันอาจเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวช

กรรม 

5) มีความฟดปกติในการไดยินทั้งสองขาง โดยมีระดับการไดยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ สูงกวา 40 

เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคำพูด (speech discrimination score) นอยกวารอยละ 70 

จากความผ ิดปกต ิของประสาท และเซลลประสาทการไดยิน (sensorineural hearing loss) อ ันเปน

อุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

6) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ และคณะกรรมการแพทยผูตรวจรางกายของสถาบัน เห็นวา เปนอุปสรรค

ตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยมีอยางนอยขอใดขอหน่ึง ดังตอไปน้ี 

ก.ตาบอดสีรุนแรง โดยไดรับการตรวจอยางละเอียดแลว 

ข.ระดับการมองเห็นในตาขางดี เมื่อแกไขดวยแวนสายตาแลว แยกวา 6/12 หรือ 20/40 

7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิไดระบุไว และคณะกรรมการแพทยผูตรวจรางกายของสถาบัน เห็นวาเปน

อ ุปสรรคตอการศ ึกษา การปฏิบ ัต ิงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทั้งนี ้  ผลการพิจารณาของ

คณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือเปนที่สุด 

4. หลักฐานที่ตองยื่นในการสมัคร 

 ก. หลักสูตรแพทยประจำบาน 

1. ใบสมัคร ติดรูปถายขนาด 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป 

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

3. สำเนาใบแสดงผลการศกึษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

4. สำเนาใบแสดงคะแนนสอบ National Test ของ ศรว. 

5. สำเนาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 

6. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

7. หนังสือรับรองเปนผูผานโครงการแพทยเพิ่มพูนทักษะ 

8. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชา และ/หรือ ผูที่เคยปฏิบัติงานใกลชิด (Letters of 

Recommendation) จำนวน 3 ฉบับ (ใชฉบับจริงเทาน้ัน) 

9. หนังส ือแนะนำตัว (Personal Statement) เข ียนด วยลายมือ และพิมพสงท ั้งลายมือและพิมพ มี

จำนวนคำไมต่ำกวา 500 คำ 

10. ในกรณีเขาฝกอบรม โดยมีตนสังกัด ตองมีหนังสือรับรองจากตนสังกัดอนุมัติใหเขาฝกอบรม และรับรอง

วาจะทำสัญญาเมื่อไดรับการคัดเลือก 

11. เอกสารประกอบอื่น ๆ อาทิเชน รางวัลและผลงานที่ไดรับ การอบรมความรูเพิ่มเติม ผลการทดสอบ

ความสามารถภาษาอังกฤษ เปนตน  
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ข. หลักสูตรแพทยประจำบานตอยอด 

1. ใบสมัคร ติดรูปถายขนาด 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป 

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

3. สำเนาใบแสดงผลการศกึษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

4. สำเนาหนังสือวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรฯ สาขาศัลยศาสตรทั่วไป หรือหนังสือรับรองการปฏิบัติงานเปน

แพทยประจำบานชั้นปสุดทาย 

5. สำเนาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 

6. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

7. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชา และ/หรือ ผูที่เคยปฏิบัติงานใกลชิด (Letters of 

Recommendation) จำนวน 3 ฉบับ (ใชฉบับจริงเทาน้ัน) 

8. หนังส ือแนะนำตัว (Personal Statement) เขียนดวยลายมือ และพิมพส งทั้งลายมือและพิมพ มี

จำนวนคำไมต่ำกวา 500 คำ 

9. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ในขณะฝ กอบรมแพทย ประจำบ านสาขาศ ัลยศาสตรท ั ่วไป ที่

ประกอบดวย ประสบการณเรียนรูและการผาตัด (Operative Log) ประสบการณการท ำง านด าน

วิชาการและวิจัย รางวัลและผลงานทีไดรับ เปนตน 

10. ในกรณีเขาฝกอบรม โดยมีตนสังกัด ตองมีหนังสือรับรองจากตนสังกัดอนุมัติใหเขาฝกอบรม และรับรอง

วาจะทำสัญญาเมื่อไดรับการคัดเลือก 

11. เอกสารประกอบอื่น ๆ อาทิเชน รางวัลและผลงานที่ไดรับ การอบรมความรูเพิ่มเติม ผลการทดสอบ

ความสามารถภาษาอังกฤษ เปนตน 

5. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก 

*ตัวอยางเกณฑการใหคะแนนอยางละเอียดแสดงไวดานทายของเอกสาร 

เกณฑการพิจารณาคัดเลือก ประกอบดวย 

ก. การมีตนสังกัดจากหนวยงานราชการ    10 คะแนน 

ข. ประสบการณการเปนแพทย     10 คะแนน 

ค. ประวัติผลการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต    10 คะแนน 

ง. หนังสือแนะนำตัว (Personal Statement)    10 คะแนน 

จ. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (Letters of Recommendation) 10 คะแนน 

ฉ. การสอบสัมภาษณ/ประสบการณ/แฟมสะสมผลงาน   50 คะแนน 

รวมคะแนน        100 คะแนน 
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6. คณะกรรมการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม 

1. พญ.ปนัชนี ชาติบุรุษ   ขาราชการบำนาญ   ที่ปรึกษา 

2. นพ.สุรพจน แสงโชต ิ   ขาราชการบำนาญ   ที่ปรึกษา 

3. นพ.พีระพัฒน มกรพงศ  นายแพทยเชี่ยวชาญ   ประธานอนุกรรมการ 

4. นพ.วิทวัส พิบูลย   นายแพทยชำนาญการพิเศษ  อนุกรรมการ 

5. นพ.ชูศักดิ์ หนูแดง   นายแพทยชำนาญการพิเศษ  อนุกรรมการ 

6. พญ.อัจฉรา นำการุณอรุณโรจน  นายแพทยชำนาญการพิเศษ  อนุกรรมการ 

7. นพ.ศุภกร ศรีหัตถผดุงกิจ  นายแพทยชำนาญการ   อนุกรรมการ 

8. นพ.วิพุธ กอจรัญจิตต   นายแพทยปฏิบัติการ   อนุกรรมการ 

9. หัวหนาหอผูปวย/หองตรวจ/หองผาตัด      อนุกรรมการ 

10. ตัวแทนแพทยประจำบาน       อนุกรรมการ 

11. นพ.กำพู ฟูเฟองมงคลกิจ  นายแพทยชำนาญการ   อนุกรรมการและเลขานุการ 

7. ขอแนะนำจากคณะกรรมการเตรยีมความพรอมการคัดเลือกแพทยประจำบานฯ 

 คณะกรรมการฯ แนะนำใหผูสมัคร เขารับการดูงาน (Elective) ที่งานศัลยศาสตรหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลราช

วิถี เปนระยะเวลาอยางนอย 2 สัปดาห โดยสามารถสงหนังสือขออนุมัติมายัง หัวหนางานศัลยศาสตรหัวใจและท รวงอก 

โรงพยาบาลราชวิถ ี

8. การขอตรวจสอบผลการคัดเลือกเขารับการฝกอบรม 

 หลังประกาศผลการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมแลว ผูที่ไมไดรับการคัดเลือกสามารถรองขอตอคณะกรรมก าร

คัดเลือกฯ น้ัน ๆ เพื่อขอตรวจสอบคะแนนการคัดเลือกได แตตองเปนภายหลังจากการคัดเลือกแลวเสร็จไมนอยกว า 1 

สัปดาห โดยสถาบันฝกอบรมจะเปดเผยเฉพาะคะแนนของผูที่รองขอเทาน้ัน ผูรองขอไมสามารถตรวจสอบคะแนนของผู เขา

รับการคัดเลือกคนอื่น ๆ ได 

9. วิธีสมัคร 

พิมพเอกสารแสดงความจำนง (ใบสมัคร) ที่พิมพกรอกขอมูลเรียบรอยแลว ติดรูปถายขนาด  2 น้ิว ถายไมเกิน 6 

เดือน จำนวน 1 รูป ที่บริเวณหัวกระดาษ ยื่นดวยตนเอง หรือสงเอกสารทางไปรษณีย ลงทะเบียน EMS (ตองมีเอกสาร

ครบถวนที่ตองยื่นในการสมัคร) ถือวันประทับตราไปรษณียเปนสำคัญ 

จาหนาซองถึง 

 คุณจิตรา ชินภักดี 

 สำนักงานศัลยศาสตรหัวใจและทรวงอก ชั้น 1 ตึกสอาด ศิริพัฒน (สถาบันโรคหัวใจ) โรงพยาบาลราชวิถ ี

 เลขที่ 2 ถนนพญาไท แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี 

 กรุงเทพฯ 10400  (โทรศัพท 02-354-8149) 
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แบบเกณฑพิจารณาคัดเลือกผูเขารบัการฝกอบรมแพทยประจำบานและแพทยประจำบานตอยอด 

สาขาศัลยศาสตรทรวงอก โรงพยาบาลราชวิถ ีกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

ประจำปการศึกษา 2565 รอบท่ี 1 

ชื่อผูสมัคร ................................................................................. เลขที่ใบประกอบโรคศิลปฯ ........................................ 

สถานที่ปฏิบัติงานปจจุบัน  ............................................................................................................................................ 

ก. ตนสังกัดจากหนวยงานราชการ (10 คะแนน)      คะแนนที่ได ...................... 

  มีตนสังกัดจากหนวยงานราชการ  10 คะแนน 

  ไมมีตนสังกัดจากหนวยราชการ  0 คะแนน 

 

ข. ประสบการณการเปนแพทย (10 คะแนน)      คะแนนที่ได ...................... 

 จำนวนปที่ใชทุน ........... ป 

 (0 ป  = 0 คะแนน, 1 ป = 6 คะแนน, 2 ป = 8 คะแนน, 3 ป = 10 คะแนน) 

 

ค. ผลการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต       คะแนนที่ได ...................... 

 เกรดเฉลี่ยรวมทุกวิชาทั้งหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ (5 คะแนน) 

เกรดเฉลี่ยรวมที่ได = .....................  

 (2.00-2.49 = 2 คะแนน, 2.50-2.99 = 3 คะแนน, 3.00-3.49 = 4 คะแนน, 3.50-400 = 5 คะแนน) 

 เกรดเฉลี่ยเฉพาะวิชาศัลยศาสตร (5 คะแนน) 

 เกรดเฉลี่ยรวมที่ได = ..................... 

*การคำนวณเกรดเฉลี่ย ใหนำคาเฉลี่ยของ เกรดที่ได x หนวยกิต ของทุกวิชาที่เกี่ยวของกับศัลยศาสตรทั้งหลักสตูร 

การศึกษาแพทยศาสตรบัณทิต* 

 (2.00-2.49 = 2 คะแนน, 2.50-2.99 = 3 คะแนน, 3.00-3.49 = 4 คะแนน, 3.50-400 = 5 คะแนน) 

 

ง. หนังสือแนะนำตัว Personal Statement (10 คะแนน)     คะแนนที่ได ...................... 

 

จ. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน Letters of Recommendation (10 คะแนน)  คะแนนที่ได ...................... 



6 

ชื่อผูสมัคร ................................................................................. เลขที่ใบประกอบโรคศิลปฯ ........................................ 

สถานที่ปฏิบัติงานปจจุบัน  ............................................................................................................................................ 

 

ฉ. การสอบสัมภาษณ/ประสบการณ/แฟมสะสมผลงาน (50 คะแนน)   คะแนนที่ได ...................... 

หัวขอการใหคะแนน คะแนน 

 1.  การแตงกาย มนุษยสัมพันธ จริยธรรม เจตคติ กริยามารยาท 

 และการวางตัว 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.  การใชคำพูดและการแสดงออกดานภาษา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. ปฏิภาณไหวพริบและการแกไขปญหาเฉพาะหนา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. ความเชื่อมั่นในตัวเองแลการแสดงอ3อกในที่สาธารณะ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนรวม ลายเซ็นกรรมการผูใหคะแนน 

 

  

 


