เกณฑและวิธีการคัดเลือกผูสมัครเขารับการฝกอบรมแพทยประจําบาน
สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลเลิดสิน
1. คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม
ก. คุณสมบัติทั่วไป เปนผูไดรับอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตาม พรบ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525
ข. ลักษณะตองหาม
1. เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเป น
โรคติดตอรายแรงที่อาจสงผลกระทบตอการฝกอบรมตามกฎ กพ. วาดวยโรค พ.ศ 2553
2. เป น ผู อ ยู ในระหว า งถู ก พั ก ราชการ หรือ พั กงาน หรือ ถูก สั่ งให อ อกจากราชการ หรื อ ออกจากงานตาม
กฎหมาย ขอบังคับ หรือ ระเบียบอื่น
3. เปนผูมีพฤติกรรมเสื่อมเสียหรือบกพรองทางศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
4. เปนบุคคลที่ศาลมีคําสั่งใหเปนบุคคลลมละลาย
5. เปนผูเคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
6. เปนผูเคยถูกสั่งลงโทษวินัยรายแรง หรือถูกใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ หรือจากรัฐวิสาหกิจ
องคการมหาชน หรือหนวยงานของรัฐ เพราะกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณ
7. เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขาปฏิบัติงานหรือฝกอบรม
ค. คุณสมบัติเฉพาะ
1. ผานการปฏิบัติงานและ ไดรับประกาศนียบัตร ตามโครงการแพทยเพิ่มพูน ทักษะของแพทยสภา หรืออยู
ระหวางการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะและมี หนังสือรับรอง วาจะผานการปฏิบัติงานและไดรับ
ประกาศนียบัตรตามโครงการแพทยเพิ่มพูนทักษะกอนวันเปดการฝกอบรม
2. ได รับ อนุ มัติจากสํานั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให เขารับ การฝก อบรมแพทยป ระจําบ านสาขาเวช
ศาสตรฉุกเฉินโดยมีตนสังกัดในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข หรือ มีหนังสือรับ รองการรับ เปนตน
สังกัดจากสถานพยาบาลที่เปนหนวยงานของรัฐ หรือ กรณีที่ไมมีตนสังกัด ตองมีหนังสือยืนยันการปลอดภาระ
ชดใชทุน
2. กําหนดเวลา และ สถานที่
2.1. การสมัครและหลักฐานการสมัคร
ใหผูสมัครดําเนินการสมัครและรวบรวมหลักฐานแสดงคุณสมบัติสวนบุคคล ตามที่ประกาศในเว็บไซต
https://tcep.or.th/residentmatching/2562/1 และปฏิบัติตามคําแนะนําขั้นตอนการสมัคร สงขอมูล และ
เอกสารเพื่อ
สมั ค รคั ด เลื อ ก https://tcep.or.th/residentmatching/2562/instruction ให แ ล ว เสร็จ ก อ นหมดเขตรั บ
สมัคร หากการ
สมัครไมเปนไปตามประกาศดังกลาว สถาบันฝกอบรมขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการคัดเลือก__
2.2. การคัดเลือก
ดําเนินการพรอมกันทั่วประเทศ ในชวงเดือน พฤศจิกายน 2561
2.3. สถานที่
หองประชุมกลุมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน ชั้น G ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
โรงพยาบาลเลิดสิน แขวงศรีเวียง เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร

3. จํานวนตําแหนง 4 ตําแหนง
4. หลักเกณฑ วิธีการคัดเลือกผูสมัครเขารับการฝกอบรม
ก. ใหความสําคัญแกผูมีตนสังกัด ตามลําดับดังนี้
(1) โรงพยาบาลในสังกัดหนวยงานของรัฐซึ่งเปนหรือมีศักยภาพเปนสถาบันฝกอบรมแพทยเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตรฉุกเฉินมาเปนลําดับแรก
(2) โรงพยาบาลในสังกัดหนวยงานของรัฐที่มีศนู ยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เปนลําดับถัดจาก (1)
(3) โรงพยาบาลหรือสถาบันที่เปนที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ เปนลําดับถัดจาก (2)
(4) โรงพยาบาลระดับรองลงมา ตามลําดับ เปนลําดับถัดจาก (3)
ข. ใหความสําคัญแตผูที่ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใชทุนมานานกวากอน ตามลําดับดังนี้
(1) ผูมีตนสังกัดจากหนวยงานของรัฐและปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใชทุนมาแลวไมนอยกวา 3 ป หลังจากไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เปนลําดับแรก
(2) ผูมีตนสังกัดจากหนวยงานของรัฐและปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใชทุนมาแลวไมนอยกวา 2 ป หลังจากไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เปนลําดับถัดจาก (1)
(3) ผูม ีตนสังกัดจากหนวยงานของรัฐและปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใชทุนมาแลวไมนอยกวา 1 ป หลังจากไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เปนลําดับถัดจาก (2)
(4) ผูมีตนสังกัดจากหนวยงานของรัฐและปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใชทุนมาแลวนอยกวา 1 ป/ไมไดปฏิบัติงาน
ชดใชทนุ หลังจากไดรบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เปนลําดับถัดจาก (3)
ค. เกณฑการตัดสิน แบงเปน 3 ดาน
(1) ดานความรู ไดแก
- ผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี
- ผลการศึกษาในรายวิชาเวชศาสตรฉุกเฉินหรือรายวิชาที่เกี่ยวของ
- ผลคะแนนสอบประเมินและรับรองความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ขั้นตอนที่
1 และ ขั้นตอนที่ 2
(2) ดานพฤติกรรม ประสบการณ และการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ไดแก
- อมู
ข ลจากหนังสือรับรอง/แนะนําผูสมัคร
- ขอมูลจากหนังสือแสดงประวัติสวนบุคคล การศึกษาฝกอบรม ผลงานวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ
(Curriculum vitae) ของผูสมัคร
- บุคลิกภาพ
(3) ดานเจตคติ ไดแก
- หนังสือแสดงเจตจํานงสวนบุคคล (Personal statement of purpose) ของผูสมัคร
- การตอบคําถามจากการสัมภาษณจากคณะกรรมการคัดเลือกแพทยประจําบาน

5. การคัดเลือก
ก. ผูส มัคร ตอ งรวบรวมหลัก ฐานและสํา เนาฉบั บ จริงตามที่ วฉท. กําหนดใหค รบถ วน กอนวัน เขา รับ การ
สัมภาษณ
และนํามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ
ข. รายงานตัวเขารับการคัดเลือก ในวันที่กําหนด ณ กลุมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลเลิดสิน
ค. หลังเสร็จสิ้นการสัมภาษณ ใหผูสมัครรอผลการคัดเลือก ณ กลุมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลเลิดสิน
โรงพยาบาลจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่สัมภาษณ และเก็บหลักฐานของผูสมัครที่ไดรบั การคัดเลือกไว
(กรุณาจองการเดินทางกลับในชวงดึกของวันสัมภาษณ หรือเขาวันรุงขึ้น)
ง. สําหรับผูไมไดรับการคัดเลือก โรงพยาบาลจะคืนเอกสารตาม ขอ 5.ก. เพื่อใหผูสมัครที่ไมไดรับการคัดเลือก
ไปใชยืนในสถาบันลําดับถัดไป
6. กําหนดการประกาศผล การรายงานตัว และการเริ่มฝกอบรมะ
แพทยสภาจะประกาศผลการขึ้นทะเบียนเปนแพทยประจําบาน รอบที่ 1 ป 2562 อยางเปนทางการ ภายใน
มีนาคม 2562
ให แ พทย ผู ไดรั บ การประกาศผลการขึ้น ทะเบี ย น นํ าหนั งสื อ แจ งผลการขึ้ น ทะเบี ย นซึ่ งดาวน โหลดไดจ าก
Website: http://www.tmc.or.th/tcgme พรอมหลักฐานแสดงการทําสัญญากับ หนวยงานตนสังกัด มายื่ น
ตอ โรงพยาบาลเลิดสิน ตามระยะเวลาที่กํา หนดในหนังสือแจงผลดังกลาว และต องรายงานตัวเข ารับการ
ฝกอบรม ณ โรงพยาบาลเลิดสิน และเริ่มการฝกอบรมภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

(นายแพทยธีรชัย ยงชัยตระกูล)
หัวหนากลุมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลเลิดสิน

