
ประกาศเรื่องการรับสมัครและวิธีการคัดเลือกผูส้มัครเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจ าบ้าน 
สาขานิติเวชศาสตร ์ภาควิชาพยาธิวิทยา  

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 

1. หลักการและเหตุผล 
ภาควิชาพยาธิวิทยา ก าหนดพันธกิจในการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขานิติเวชศาสตร์ เพ่ือให้ผู้ที่ผ่าน

การฝึกอบรม มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานทางนิติเวชศาสตร์ ได้ไม่ต่ ากว่าตามเกณฑ์มาตรฐานของราชวิทยาลัย
พยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย และให้ความส าคัญกับความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนและสังคม ความต้องการของ
ระบบบริการสุขภาพ และความรับผิดชอบทางสังคม ภาควิชา ฯ จึงก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะประสบความส าเร็จในการฝึกอบรมอย่ างมีคุณภาพ ตามกรอบเวลาที่ก าหนดมี
ปฏิสัมพันธ์และปฏิบัติงานกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีความรับผิดชอบและเจตคติที่ดีในการพัฒนาตนเองเพ่ือเป็น
แพทย์นิติเวช 

 

2. จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
แพทย์ประจ าบ้าน สาขานิติเวชศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) จ านวน 2 อัตรา ทั้งมีและไม่มี

ต้นสังกัด 

3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
3.1 ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตและการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว 

โดยต้องผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะครบถ้วนแล้ว ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2564 

3.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง 
3.3 เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้  

• หนังสือแนะน าตัว จากผู้บังคับบัญชาอย่างน้อย 1 ฉบับ, จากอาจารย์ อย่างน้อย 1 ฉบับ และ
จากเพ่ือนร่วมงาน อย่างน้อย 1 ฉบับ 

• ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (transcript)  
• ประวัติส่วนบุคคล พร้อมผลงานทางวิชาการ หรือผลงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางวิชาการ 

(ถ้ามี) 
4. การคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

ภาควิชา ฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจ าบ้าน สาขา  
นิติเวชศาสตร์ และก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม โดยยึดหลักความเสมอภาค ไม่กีดกันทางเพศ 
ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง และผู้มีความพิการที่ไม่มีอุปสรรคต่อการฝึกอบรมและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
โดยไม่ขอสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นพิเศษจากภาควิชา ฯ กระบวนการคัดเลือกจะด าเนินการอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับเกณฑ์ของราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย และแพทยสภา  
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เกณฑใ์นการพิจารณาคัดเลือกมี ดังนี้ 
4.1 คะแนนสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการคัดเลือก ฯ สัมภาษณ์  

 ความสนใจในวิชา 20 % 
 ความรับผิดชอบ 40 % 
 วุฒิภาวะ บุคลิกภาพ 30 % 
 คะแนนสอบขณะเป็น นศพ. 10 % 

4.2 การมีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐและเวลาที่ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ทุน ตามนโยบายของ       
แพทยสภา  

โดยน าคะแนนรวมทั้งหมด มาจัดอันดับเป็นการรับเข้าฝึกอบรม เรียงตามคะแนนรวมจากมากไปน้อย  
5. ก าหนดเวลา 

 

 

 

สิงหาคม-กันยายน 2563 สถาบันเปิด Open House ส าหรับผู้มีความสนใจ ทั้งนี้ ห้ามสัมภาษณ์และชี้น าให้ผู้สมัครมีความ
คาดหวังว่าจะได้รับการคัดเลือกในสถาบันนั้น 

1-31 ตุลาคม 2563 แพทย์ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านกรอกใบสมัครด้วยตนเองทาง 
http://www.tmc.or.th/tcgme 

2-13 พฤศจิกายน  2563 ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ฯ ตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว จะประกาศรายช่ือผู้มี
สิทธิ์รับการสอบคัดเลือกเป็นแพทย์ประจ าบ้าน ทางเว็บไซต์ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ฯ และจัดส่ง
ใบสมัครแพทย์ประจ าบ้าน ไปยังสถาบันต่าง ๆ  

16-30 พฤศจิกายน 2563 สถาบันด าเนินการสอบสัมภาษณ์ และ รายงานผลการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านส่งราชวิทยาลัย
พยาธิแพทย์ฯ ไม่เกินวันที่ 1 ธันวาคม 2563  ห้ามทุกสถาบันฯ แจ้งผลการคัดเลือกแก่ผู้สมัคร  

16 พฤศจิกายน 2563 
 

สถาบันฝึกอบรมจัดสอบสัมภาษณ์ เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมณัฐ ภมรประวัติ 2 ชั้น 3 
อาคาร 1 ภาควิชาพยาธิวิทยา และรายงานผลการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านส่งราชวิทยาลัย
พยาธิแพทย์ฯ 

2-3 ธันวาคม 2563 ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ท าการ matching แพทย์ประจ าบ้านและสถาบันฝึกอบรม 
4 ธันวาคม 2563 ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกทางเว็บไซต์  
7-11 ธันวาคม 2563 สถาบันฝึกอบรมฯ ที่มีจ านวนแพทย์ประจ าบ้าน ไม่เต็มจ านวนศักยภาพ ให้แสดงความจ านงใน

การขอเปิดรับสมัครแพทย์ประจ าบ้าน (รอบพิเศษ) เพ่ือให้ผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์สมัคร
แพทย์ประจ าบ้าน 

14-18 ธันวาคม 2563 รับสมัครแพทย์ประจ าบ้าน (รอบพิเศษ) 
21 ธันวาคม 2563 –  
7 มกราคม 2564 

สถาบันด าเนินการสอบสัมภาษณ์และ รายงานผลการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านส่งราชวิทยาลัย
พยาธิแพทย์ฯ ไม่เกินวันที่ 8 มกราคม 2564 

11-12 มกราคม 2564 ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ท าการ matching แพทย์ประจ าบ้านและสถาบันฝึกอบรม 
13 มกราคม 2564 ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกทางเว็บไซต์  

http://www.tmc.or.th/tcgme
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หมายเหตุ ผู้สมัครที่ประสงค์จะขอตรวจสอบและอุทธรณ์ผลการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจ าบ้าน
สาขานิติเวชศาสตร์ สามารถติดต่อแสดงความจ านงได้ที่ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใน 2 สัปดาห์ หลังราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยประกาศผลการคัดเลือก 

 
 

 
 

15 มกราคม 2564  
 

ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย บันทึกผลการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านทาง 
http://www.tmc.or.th/tcgme และส่งหนังสือรายงานผลการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน
พร้อมแนบหนังสือแจ้งการรับแพทย์ประจ าบ้านของสถาบันฝึกอบรมรวมทั้งใบสมัครและหลักฐาน
ต่าง ๆ ของผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจ าบ้านให้แพทยสภา 

11 กุมภาพันธ์ 2564  ผู้ได้รับการคัดเลือก ตรวจสอบเอกสารการขอขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ประจ าบ้าน ประจ าปีการ
ฝึกอบรม 2564 รอบที่ 1 ทาง http://www.tmc.or.th/tcgme 

16 มีนาคม 2564 แพทยสภาอนุมัติและประกาศผลการขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ประจ าบ้านประจ าปีการฝึกอบรม 
2564 รอบที่ 1 

http://www.tmc.or.th/tcgme
http://www.tmc.or.th/tcgme

