
 
 

 

 

หลักการและเกณฑ์การให้คะแนนสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบเป็นแพทย์ประจ าบ้าน 

สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียล 

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

1. พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตร  

- ผลิตศัลยแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถในด้านศัลยกรรมตกแต่งเสริมสร้างและเสริมสวย เพื่อดูแลรักษา
ผู้ป่วยในระดับตติยภูมิซึ่งอยู่บนพื้นฐานความต้องการด้านสาธารณสุขของประเทศ โดยผู้ผ่านการฝึกอบรม
ต้องมี ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในระดับผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพและประชาชนทั่วไป  ความ
เป็นมืออาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นผู้น า ตลอดจนสามารถผลิตผลงานวิจัย 
และพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 

- Core values เป็นสรณะประจ าใจของชาวศัลยศาสตร์ตกแต่ง ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีทั้งอาจารย์แพทย์ แพทย์ประจ าบ้าน แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์ 
ศิษย์เก่า พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เป็นหลักการส าคัญ ๔ อย่างรวมเป็นตัวย่อเพื่อความจ าง่ายว่า “WIFI” 
ประกอบด้วย 

- Well-rounded and versatility หมายถึง การมีความสามารถรอบตัว เก่งรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นวิชาการ 
การผ่าตัด ทั้งเสริมสวยและเสริมสร้าง การปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน ความเป็นผู้น า ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร 
มีความสามารถที่ครบเครื่อง ซึ่งเมื่อแพทย์เฉพาะทางที่จบการศึกษาไปแล้ว สามารถน าคว ามรู้ความสามารถ
เหล่านี้ไปก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติได้  
- Innovative idea and creativity หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศ นอกจากที่จะต้องหมั ่นใฝ่หา
ความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอแล้ว ยังสามารถน าองค์ความรู้เดิมมาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ สร้างองค์ความรู้ใ หม่ 
ก่อให้เกิดความพัฒนาในวิชาชีพ และสามารถชี้น าสังคมส่วนรวมได้  
- Family หมายถึง มีความรักกันประหนึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน มีความเคารพในผู้อ่ืน รวมถึงเพ่ือน
ร่วมวิชาชีพในสาขาต่าง ๆ และสามารถท างานร่วมกันอย่างมีความสุข ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งหรือความเห็น
ไม่ตรงกันขึ้น สมาชิกแต่ละคนสามารถที่จะพูดคุยกันได้อย่างตรงไปตรงมาและรักษาน ้าใจซึ่งกันและกัน ด้วย
เหตุผลอันปราศจากอารมณ์ได้ 
- Integrity หมายถึง ความซื่อสัตย์ต่อผู้อ่ืนทั้งต่อหน้าและลับหลัง แม้ว่าจะมีหรือไม่มีใครเห็นก็ตาม น ามาซึ่ง

ความสามัคคีปรองดองและความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ท าให้สามารถท างานเป็นทีมโดยไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง 

ท าให้ผลการปฏิบัติงานขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนั้นแล้วความซื่อสัตย์ยังเป็นพื้นฐานที่ส าคัญ

ที่สุดที่จะก่อให้เกิดความสุขในที่ท างานอีกด้วย 



 
 

 

 

2. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

คุณสมบัติพื้นฐาน 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
2.1 ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

2.1.1 ได้รับปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิตที่แพทยสภารับรองหรือเทียบเท่าที่  และได้รับการขึ้น
ทะเบียนประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว   

2.1.2 ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 
2.1.3 มีคุณสมบัติตามประกาศแพทยสภา เรื่องก าหนดประเภทสาขาที่ออกวุฒิบัตร ซึ่งจะเข้ารับการ

ฝึกอบรมตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-5 หรือผู้ได้รับการฝึกอบรมครบตามหลักสูตรวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์
ทั่วไป จะเข้ารับการฝึกอบรมตั้งแต่ชั้นปีที่ 3-5 

2.1.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี  
2.1.5 ผ ่านการมาปฏิบัติงาน (elective) ที ่สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียล 
โรงพยาบาลรามาธิบดี อย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
2.1.6 สอบผ่านภาษาอังกฤษ MU Grad test มากกว่าหรือเท่ากับ 60 คะแนน หรือเทียบเท่า 

  
2.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการรับเข้าฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง 
2.3 ไม่มีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม (ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจ า

บ ้านในแต ่ละป ี) โดยอ ิงตามที ่ระบุไว ้ในประกาศกลุ ่มสถาบันแพทยศาสตร ์แห ่งประเทศไทย 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ฉบับ พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
3.  เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่  
3.1 คะแนนข้อมูลพื้นฐาน 50 คะแนน ประกอบด้วย 

3.1.1 ผลการศึกษาโดยรวม ระดับแพทยศาสตร์บัณฑิต 20 คะแนน  

GPA รวม คะแนน 

4.00 20 
3.75-3.99 18 

3.50-3.74 16 
3.25-3.49 15 

3.00-3.24 12 

2.50-2.99 8 
2.00-2.49 4 

น้อยกว่า 2.00 0 

3.1.2 ผลการศึกษาวิชาศัลยศาสตร์ ระดับแพทยศาสตร์บัณฑิต ๑๐ คะแนน  

GPA ศัลยศาสตร์  คะแนน 

4.00 10 
3.75-3.99 9 

3.50-3.74 8 
3.25-3.49 7 

3.00-3.24 6 

2.50-2.99 4 
2.00-2.49 2 

น้อยกว่า 2.00 0 

 

 

  



 
 

 

 

3.1.3 โรงพยาบาลต้นสังกัด 10 คะแนน  

โรงพยาบาลต้นสังกัด คะแนน 

- โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล 10 
- สถาบันสมทบของคณะแพทยศาสตร์ 
   โรงพยาบาลรามาธิบดี 
- สถาบันเลือกฝึกอบรมของสาขาวิชาศัลยศาสตร์ 
   ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียล โรงพยาบาลรามาธิบดี 

9 

- โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนแพทย์ 
   ที่มีภาควิชาศัลยศาสตร์และมีการเรียนการสอน 
   นักศึกษาแพทย์ 

8 

- โรงพยาบาลศูนย์ 
- โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนแพทย์อ่ืน ๆ 
- โรงพยาบาลจาก ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

7 

- โรงพยาบาลอื่น ๆ ในสังกัดรัฐบาล  5 

- ไม่มีโรงพยาบาลต้นสังกัด 0 

3.1.4 หนังสือแนะน าตัว 10 คะแนน  

หนังสือแนะน าตัว คะแนน 

อยู่ในเกณฑ์ดีมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ฉบับ  10 
อยู่ในเกณฑ์ดี 2ฉบับ 6 

อยู่ในเกณฑ์ดี 1 ฉบับ  3 

ไม่มีหนังสือแนะน าตัว 0 

3.2 คะแนนการสอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน เป็นการประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ พิจารณาร่วมกับข้อมูล
จากแพทย์ประจ าบ้านขณะที่ผู้สมัครมาปฏิบัติงานที่สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียล  
โรงพยาบาลรามาธิบดี และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ร่วมงานที่ผู้สมัครเคยปฏิบัติงานด้วย โดยคะแนน
การสอบสัมภาษณ์ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 

3.2.1 ความจ าเป็นของการเป็นศัลยแพทย์ตกแต่ง ประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติในอนาคต 
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

 
 



 
 

 
 
 
3.2.2 เชาว์ปัญญาและปฏิภาณในการตอบค าถาม การควบคุมอารมณ์ และการตอบสนองต่อ

สถานการณ์ท่ีเหมาะสม (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
3.2.3 ทัศนคติ ประวัติการท างาน มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานทุกระดับชั้น คุณธรรม จริยธรรม 

ความซื่อสัตย์ และการตรงต่อเวลา (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
3.2.4 ประสบการณ์การท าวิจัย (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
3.2.5 เรียงความแนะน าตัว 1 หน้ากระดาษ ในหัวข้อ “ศัลยแพทย์ตกแต่งในมุมมองของท่าน” และ

การทดสอบทางหัตถการที ่คณะกรรมการก าหนดในวันสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 5 
คะแนน) 

4. หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือก 

4.1 จ านวนที่รับเข้าฝึกอบรม 

 - รับทั้งหมด 5 ต าแหน่ง ส ารอง 3 ต าแหน่ง แยกดังนี้ 

  หลักสูตร  5 ปี รับ  4 ต าแหน่ง ส ารอง 2 ต าแหน่ง 

  หลักสูตรต่อยอด 3 ปี รับ 1 ต าแหน่ง ส ารอง 1 ต าแหน่ง 

 

4.2 แสดงความจ านงสมัครเป็นแพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ตกแต่ง 

-  ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565   และปิดรับสมัครวันที่ 5 กันยายน 2565 

5. การประกาศผล 

-  ท าการประกาศผลให้ทราบพร้อมกันหลังสอบสัมภาษณ์เสร็จทุกคน 

-  สามารถอุทธรณแ์ละด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 1 สัปดาห์หลังประกาศผล 


