ประกาศราชวิทยาลัยแพทย์ ออร์ โธปิ ดิกส์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การรับสมัครแพทย์ ฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรฯ ประจาปี ฝึ กอบรม 2565
ตามประกาศสานักงานเลขาธิ การแพทยสภาที่ 28/2564 กาหนดให้ มีการรั บสมัครแพทย์ฝึ กอบรมเพื่ อวุฒิ บัตรฯ
ประจาปี ฝึ กอบรม 2565 ดังนั้น ราชวิท ยาลัย แพทย์ออร์ โธปิ ดิ กส์ แห่ งประเทศไทย จึ งได้กาหนดการรั บสมัค รแพทย์
ฝึ กอบรมฯ และการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุนปฏิบตั ิงานเพื่อการสอบวุฒิบตั รฯ สาขาออร์ โธปิ ดิกส์ ประจาปี ฝึ กอบรม
2565 ดังต่อไปนี้
1. กาหนดเวลา
1.1 การรับสมัครแพทย์ประจาบ้าน (แผน ก): วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2564
1.2 การขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน / แพทย์ปฏิบตั ิงานเพื่อสอบวุฒิบตั ร (แผน ข): ตามกาหนดกิจกรรมงานบริ หาร
การฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน ประจาปี ฝึ กอบรม 2564-2565
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
ผูส้ มัครต้องมีคุณสมบัติตามประกาศสานักงานเลขาธิการแพทยสภาที่ 28/2564 ข้อ 1.1
3. เงื่อนไขและวิธีการสมัคร
3.1 ใบสมัคร: แพทย์ผปู ้ ระสงค์สมัครเข้ารับการฝึ กอบรมเป็ นแพทย์ฝึกอบรมฯ สาขาออร์โธปิ ดิกส์ ประจาปี ฝึ กอบรม
2565 รอบที่ 1 กรอกใบสมัครด้วยตนเองทาง website: http://www.tmc.or.th/tcgme โดยผู้สมัค รเลื อกสถาบัน
ฝึ กอบรมได้ เพียง 5 แห่ ง แล้วพิมพ์ลงกระดาษเพื่อลงนาม
3.2 เอกสารหลักฐานที่ตอ้ งยืน่ ในการสมัคร ผูส้ มัครต้องยืน่ ใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
3.2.1 ใบสมัคร (ดาเนิ นการตามข้อ 3.1) พร้อมติดรู ปถ่ายหน้าตรงในกรอบที่กาหนด (ขนาด 2 นิ้ว) ถ่าย
ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 รู ป
3.2.2 ผูส้ มัครจะต้องจัดทาใบสมัครพร้ อมเอกสารหลักฐานอื่ นแยกเป็ นชุด ๆ (จานวนเท่ากับสถาบัน
ฝึ กอบรมที่ เลื อกสมัค รและเพิ่ มอี ก 2 ชุ ด ) เมื่ อราชวิท ยาลัยฯได้รับ แล้วจะจัด ส่ งให้ กับสถาบัน
ฝึ กอบรมที่ผสู ้ มัครเลือก แพทยสภา และเก็บไว้เป็ นหลักฐานที่ราชวิทยาลัย ฯ 1 ชุด เอกสารที่ถ่าย
สาเนาให้ผสู ้ มัครเซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับด้วย
3.2.3 หลักฐานแสดงคุณสมบัติบุคคล ได้แก่
ก. สาเนาบัตรประชาชน
ข. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล / ใบทะเบียนสมรส เฉพาะในกรณี ที่เปลี่ยนชื่อ – สกุล
ค. สาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ง. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรื อหนังสื อรับรองการขึ้นทะเบียนเป็ นผู ้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

3.2.4

จ. ส าเนาประกาศนี ย บัต รหรื อ หนั ง สื อ รั บ รองเป็ นผู ้ผ่ า นโครงการเพิ่ ม พู น ทัก ษะหรื อ
หลักฐานแสดงว่ากาลังอยู่ระหว่างการปฏิบตั ิงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ เฉพาะผูท้ ี่
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 เป็ นต้นมา
ฉ. หนังสื อจากต้นสั งกัดอนุ มัติให้เข้าฝึ กอบรมและรั บ รองว่าจะทาสั ญญาเมื่ อได้รับการ
คัดเลือกแล้ว (เฉพาะผูส้ มัครที่ มีตน้ สังกัดส่ งฝึ กอบรม) โดยใช้แบบหนังสื อรับรองต้น
สั ง กัด ตามแบบที่ ก าหนด ยกเว้น ผู ้ไ ด้รั บ การคัด เลื อ กให้ รั บ ต้น สั งกัด เพื่ อ เข้า ศึ ก ษา
ฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
ช. หนังสื อแสดงประวัติส่วนบุคคล การศึกษาฝึ กอบรม ผลงานวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ
(curriculum vitae) ของผูส้ มัคร
ซ. หนังสื อรับรอง/แนะนาผูส้ มัคร จากผูร้ ับรอง/แนะนา อย่างน้อย 1 คน
1) อาจารย์ประจาโรงเรี ยนแพทย์ที่ผสู ้ มัครสาเร็ จการศึกษาแพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต
2) อาจารย์ ประจาโรงพยาบาลที่ผสู ้ มัครผ่านการปฏิบตั ิงานเพิ่มพูนทักษะ
3) ผูบ้ งั คับบัญชาในปัจจุบนั
ผูส้ มัครทุกคนจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบใบสมัคร และกรอกรายละเอียดต่าง ๆในใบ
สมัค รให้ ถู ก ต้อ งครบถ้ว นตรงตามความจริ ง พร้ อ มทั้งยื่ น หลัก ฐานในการสมัค รให้ ถู ก ต้อ ง
ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในประกาศการรับสมัครแพทย์ฝึกอบรมฯ ในกรณี ที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผูส้ มัคร หรื อตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่ งผูส้ มัครนามายื่นไม่ครบถ้วนตามประกาศรับ
สมัครแพทย์ฝึกอบรมฯ จะถือว่าผูส้ มัครเป็ นผูข้ าดคุณสมบัติและการสมัครเป็ นโมฆะ

4. การยื่นใบสมัคร
4.1 ผูส้ มัครยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อราชวิทยาลัยฯ ตั้งแต่วนั ที่ 1-29 ตุลาคม 2564 (เว้นวันหยุดราชการ
และวันที่ 19-23 ตุลาคม 2564 ) ณ สานักงานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์ โธปิ ดิ กส์ แห่ งประเทศไทย ชั้น 4 อาคาร
เฉลิ ม พระบารมี 50 ปี ซอยศู น ย์วิ จัย ถ.เพชรบุ รี ตัด ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ ว ยขวาง กรุ ง เทพฯ 10310
เบอร์โทรศัพท์ 02 – 7165436 – 8
4.2 หากส่ งใบสมัครและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทางไปรษณี ย ์ จะต้องส่ งด้วยบริ การด่วนพิเศษ EMS โดยส่ งภายใน
วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ถือวันที่ประทับตราไปรษณี ยเ์ ป็ นสาคัญ
4.3 ค่าสมัคร จานวน 1,400 บาท (หนึ่ งพันสี่ ร้อยบาทถ้วน) สามารถโอนเงินค่าสมัครมายังบัญชี ราชวิทยาลัยแพทย์
ออร์ โธปิ ดิกส์แห่ งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขา โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 051-2-40014-4 และส่ ง
หลักฐานการโอนเงินมาพร้อมใบสมัคร หรื อ E-mail: aunchaleej@rcost.or.th (ยกเว้นมาสมัครด้วยตนเองและ
ชาระเป็ นเงินสด)
5. การแก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลงใบสมัคร
เมื่อกรอกใบสมัครและยืน่ พร้อมหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่แล้ว จะขอแก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลงใบสมัครมิได้
6. การคัดเลือกและการสอบสั มภาษณ์
6.1 หลัก เกณฑ์ และวิธีการคัด เลื อกผูส้ มั ค รเข้ารั บ การฝึ กอบรมเป็ นแพทย์ฝึ กอบรมฯ ให้ เป็ นไปตามประกาศ
สานักงานเลขาธิการแพทยสภาที่ 28/2564 ข้อ 3.2

6.2 ราชวิทยาลัยฯ จะตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และคุณสมบัติผูส้ มัคร และประกาศรายชื่ อผูม้ ีสิทธิ เข้ารับ การ
สอบคัดเลื อกเป็ นแพทย์ฝึกอบรมฯ ประจาปี ฝึ กอบรม 2565 บนเว็บไซต์ของราชวิทยาลัย ฯ www.rcost.or.th
ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
6.3 ราชวิทยาลัยกาหนดให้ทุกสถาบันสอบสัมภาษณ์พร้อมกัน ดังนี้
6.3.1 การสอบสั มภาษณ์ ครั้งที่ 1 สถาบันฝึ กอบรมแต่ละแห่ งสอบ/สัมภาษณ์ ผสู ้ มัครที่เลือกอันดับที่ 1
ในสถาบันนั้น ในระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤศจิกายน 2564 ณ สถาบันของตนเอง เมื่อแต่ละสถาบัน
ดาเนิ นการสอบสัมภาษณ์เสร็ จสิ้ นแล้ว ให้ส่งผลการคัดเลือกมายังราชวิทยาลัยฯ ภายในวันที่สอบ
สัมภาษณ์หรื อวันทาการถัดไป
6.3.2 การสอบสั มภาษณ์ ครั้งที่ 2 ในกรณี ที่สถาบันใดยังมีตาแหน่งว่าง ให้ดาเนิ นการสอบสัมภาษณ์ ครั้ง
ที่ 2 โดยสอบ/สั มภาษณ์ ผูส้ มัค รที่ เลื อกอันดับ ที่ 2 ในสถาบันนั้น กาหนดสอบ/สั มภาษณ์ ใน
ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2564 ณ สถาบันของตนเอง เมื่อแต่ละสถาบันดาเนิ นการสอบ
สัมภาษณ์เสร็ จสิ้ นแล้ว ให้ส่งผลการคัดเลือกยังราชวิทยาลัยฯ ภายในวันที่สอบสัมภาษณ์หรื อวัน
ทาการถัดไป
6.3.3 การสอบสั มภาษณ์ ครั้งที่ 3 ในกรณี ที่สถาบันใดยังมีตาแหน่งว่าง ให้ดาเนิ นการสอบสัมภาษณ์ครั้ง
ที่ 3 โดยสอบ/สั ม ภาษณ์ ผูส้ มัค รที่ เลื อกอันดับที่ 3 ในสถาบันนั้น กาหนดสอบ/สั มภาษณ์ ใน
ระหว่างวันที่ 23 -26 พฤศจิกายน 2564 ณ สถาบันของตนเอง เมื่ อแต่ละสถาบันดาเนิ นการสอบ
สัมภาษณ์เสร็ จสิ้ นแล้ว ให้ส่งผลการคัดเลือกมายังราชวิทยาลัยฯ ภายในวันที่สอบสัมภาษณ์หรื อ
วันทาการถัดไป
6.3.4 การสอบสั มภาษณ์ ครั้งที่ 4 ในกรณี ที่สถาบันใดยังมีตาแหน่งว่าง ให้ดาเนิ นการสอบสัมภาษณ์ครั้ง
ที่ 4 โดยสอบ/สั มภาษณ์ ผูส้ มัค รที่ เลื อกอัน ดับ ที่ 4 ในสถาบัน นั้น ก าหนดสอบ/สั มภาษณ์ ใน
ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2564 ณ สถาบันของตนเอง เมื่อแต่ละสถาบันดาเนิ นการสอบ
สัมภาษณ์เสร็ จสิ้ นแล้ว ให้ส่งผลการคัดเลือกมายังราชวิทยาลัยฯ ภายในวันที่สอบสัมภาษณ์หรื อ
วันทาการถัดไป
6.3.5 การสอบสั มภาษณ์ ครั้งที่ 5 ในกรณี ที่สถาบันใดยังมีตาแหน่งว่าง ให้ดาเนิ นการสอบสัมภาษณ์ครั้ง
ที่ 5 โดยสอบ/สั มภาษณ์ ผูส้ มัค รที่ เลื อกอัน ดับที่ 5 ในสถาบันนั้น ก าหนดสอบ/สั ม ภาษณ์ ใน
ระหว่ า งวัน ที่ 7-8 ธั น วาคม 2564 ณ สถาบัน ของตนเอง เมื่ อ แต่ ล ะสถาบัน ด าเนิ น การสอบ
สัมภาษณ์เสร็ จสิ้ นแล้ว ให้ส่งผลการคัดเลือกมายังราชวิทยาลัยฯ ภายในวันที่สอบสัมภาษณ์หรื อ
วันทาการถัดไป
6.4 ผู้สมัครที่ได้ รับการคัดเลือกจากสถาบันใดในการสอบสั มภาษณ์ แต่ ละครั้งจะไม่ มีสิทธิ์ไปสอบสั มภาษณ์ จาก
สถาบันใด ๆ อีก หากฝ่ าฝื นจะถูกตัดสิ ทธิ์ออกจากรายชื่ อผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกทันที
7. การแจ้ งผลการคัดเลือกและการยืนยันขอขึน้ ทะเบียนเป็ นแพทย์ ประจาบ้ าน
สถาบันฝึ กอบรมทุกแห่ งส่ งหนังสื อ แบบรายงานผลการคัดเลือกแพทย์เข้ารับการฝึ กอบรม (ลงนามโดยคณบดี /
ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของสถาบันฝึ กอบรมนั้น) แจ้งรายชื่ อแพทย์ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกเป็ นแพทย์ประจาบ้า นและแพทย์ใช้
ทุน/แพทย์ปฏิ บัติติงานเพื่ อวุฒิ บัตร สาขาออร์ โธปิ ดิ กส์ มายังราชวิทยาลัยแพทย์ออร์ โธปิ ดิ กส์ ฯ ภายในวันที่ 17
ธันวาคม 2564

8. กาหนดการประกาศผล การรายงานตัว และการเริ่มฝึ กอบรม
8.1 แพทยสภาจะประกาศผลการขึ้ น ทะเบี ยนเป็ นแพทย์ฝึ กอบรมฯ และแพทย์ใช้ทุ น /ปฏิ บัติงานเพื่ อวุฒิ บัต ร
ประจาปี ฝึ กอบรม 2565 รอบที่ 1 ภายในเดือนมีนาคม 2565
ในกรณี ผทู ้ ี่แพทยสภาตรวจพบผูไ้ ด้รับการคัดเลือกจากราชวิท ยาลัยฯ ขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการฝึ กอบรม
ข้อใด แพทยสภาจะไม่ประกาศผลการขึ้นทะเบียนเป็ นแพทย์ฝึกอบรมฯ และแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบตั ิงานเพื่อ
วุฒิบตั ร ประจาปี ฝึ กอบรม 2565 และผูไ้ ม่ได้รับการประกาศผลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการฝึ กอบรมในปี
ฝึ กอบรม 2565
8.2 ให้แพทย์ผไู ้ ด้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนตาม 8.1 นาหนังสื อแจ้งผลการขึ้นทะเบียนซึ่ งดาวโหลดได้จาก
website: http://www.tmc.or.th/tcgme พร้ อมหลักฐานแสดงการทาสั ญญากับหน่ วยงานต้ นสังกัด (กรณี มีต้น
สังกัดจากหน่วยงานของรัฐ) หรื อหลักฐานแสดงการปลอดภาระการชดใช้ทุนหรื อภาระอื่น กับ หน่วยงานของ
รัฐแล้ว (กรณี อิสระ) ไปยื่นต่อสถาบันฝึ กอบรมตามระยะเวลาที่กาหนดในหนังสื อแจ้งผลดังกล่าว และต้อง
รายงานตัวเข้ารับการฝึ กอบรม ณ สถาบันฝึ กอบรม และเริ่ มการฝึ กอบรมภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
9. การจากัดสิ ท ธิ์ ในการสมัครแพทย์ ฝึกอบรมฯ ในกรณี ผ้ ูได้ รับการประกาศผลตามข้ อ 8 (ตามประกาศสานั กงาน
เลขาธิการแพทยสภา ที่ 28/2564 ) แล้วขาดจากการฝึ กอบรม
ราชวิทยาลัยฯ จะเสนอคณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาจากัดสิ ทธิ์ ในการสมัครแพทย์ฝึกอบรมฯ ในปี ฝึ กอบรม
ถัดไป ในกรณี ต่อไปนี้
9.1 ไม่มารายงานตัว ณ สถาบันฝึ กอบรมตามกาหนดเวลาในข้อ 8.2 โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
9.2 ลาออกจากการฝึ กอบรมหลังจากได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนตามข้อ 8.2 หรื อเข้ารับการฝึ กอบรมเป็ น
แพทย์ประจาบ้านแล้ว โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
9.3 เปลี่ยนต้นสังกัดหรื อลาออกจากราชการ (ในกรณี ที่มีตน้ สังกัด) ในระหว่างฝึ กอบรม โดยให้ถือว่า ผูน้ ้ นั สิ้ นสุ ด
การเป็ นแพทย์ประจาบ้าน นับแต่วนั ที่การเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลใช้บงั คับด้วย
10. การดาเนิ นการรับสมัคร คัดเลือก ประกาศผล และการดาเนิ นการอื่นใดในการคัดเลือกแพทย์ ฝึกอบรมฯ ประจาปี
ฝึ กอบรม 2565 ซึ่งมิได้ดาเนิ นการตามกระบวนการและขั้นตอนที่กาหนดในประกาศสานักงานเลขาธิ การแพทยสภา
ที่ 28/2564 และตามที่ ราชวิทยาลัย ฯ ที่ กากับดู แลการฝึ กอบรมสาขา/อนุ ส าขานั้น กาหนดเพิ่ มเติ มโดยไม่ ขดั กับ
ข้อบังคับ ประกาศ และนโยบายของแพทยสภา ให้ ถือว่ าการดาเนินการดังกล่ าวนั้นเป็ นโมฆะ และกรณี มีหลักฐาน
เชื่ อได้ว่า มีการกระทาอันจงใจฝ่ าฝื นประกาศนี้ แพทยสภาอาจพิจารณารอนสิ ทธิ์ ในการรับแพทย์ประจาบ้านของ
สถาบัน ฝึ กอบรมนั้น หรื อจากัด สิ ทธิ์ แพทย์ผูน้ ้ ันในการเข้ารั บการฝึ กอบรมเป็ นแพทย์ป ระจาบ้านของสถาบัน
ฝึ กอบรมนั้นได้
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิ ดิกส์แห่งประเทศไทย

