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ส ำเนำคู่ฉบับ 

ทั้งนี.้.. 

 
สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา (บริหาร) 
 
 

 
                    ประกาศสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค 
                                เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจ าบ้าน 
                             รอบพิเศษ ประจ าปีการฝึกอบรม 2563 

ด้วยสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค ได้ก าหนดการรับสมัครแพทย์ประจ าบ้าน 
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การ เดินทางและท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร                        
แพทย์ประจ าบ้าน ดังนี้ 

แพทย์ประจ าบ้านแขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว จ านวน 1 อัตรา 

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเป็นแพทย์ประจ าบ้าน 
(1) ผู้สมัครที่มีต้นสังกัด จะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และผ่านการปฏิบัติงาน

ตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะครบถ้วนแล้ว 
(2) ผู้สมัครที่ไม่มีต้นสังกัด (อิสระ) จะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และผ่านการ

ปฏิบัติงานตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะและได้ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนเพ่ิมอีก 2 ปีแล้ว 
(ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาอย่างน้อย 3 ปี) 

2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
(1) มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ หากมีความพิการ จะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
(2) มีความประพฤติดี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
(3) คุณสมบัติอื่นๆตามระเบียบที่แพทยสภาก าหนด 

3. หลักฐานประกอบการสมัคร 
(1) ใบแสดงความจ านง (Statement of purpose) เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจ าบ้าน 
(2) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวัน

ปิดรับสมัคร) จ านวน 2 รูป 
(3) ส าเนาแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
(4) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(5) ส าเนาประกาศนียบัตร/ใบรับรองผ่านการเพ่ิมพูนทักษะตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภา 
(6) หนังสือรับรอง/แนะน าผู้สมัครการปฏิบัติงานและทัศนคติขณะปฏิบัติงานจากหัวหน้ากลุ่มงาน/

หัวหน้าแผนก/หัวหน้าภาควิชาของโรงพยาบาลต้นสังกัดหรือโรงพยาบาลที่ท างานปัจจุบัน 
จ านวน 1 ท่าน และจากเพ่ือนร่วมงาน จ านวน 2 ท่าน 

(7) หนังสือรับรองต้นสังกัด (ส าหรับผู้ที่มีต้นสังกัด) 
(8) หนังสือแสดงประวัติส่วนบุคคล การศึกษา ฝึกอบรม ผลงานวิชาการและกิจกรรมพิเศษ

(Curriculum vitae) ของผู้สมัคร ได้แก่ 
 ผลการสอบวัดผลภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น CU-TEP, TOEFL, IELTS, TOEIC, 

DIFA, TES เป็นต้น 
 ผลงานทางวิชาการ Presentation, Publication 
 ส าเนารางวัล เกียรติบัตรที่เคยได้รับ   
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5.3 วธิีการคัดเลือก... 
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ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เป็นต้นฉบับ และส าเนาโดยให้ผู้สมัครเขียนค ารับรอง
ส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ 

      4. การยื่นใบสมัคร 

(1) ส่งแบบแสดงความจ านง และเอกสารประกอบได้ที่สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค 
หรือทาง Email: training.ipm88@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 เมษายน 2563 

(2) ผู้สมัครต้องส่งเอกสารตัวจริ งทั้ งหมดพร้อมรูปถ่ าย ทางไปรษณีย์  หรือส่ งด้วยตนเองที ่
สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา สถาบันบ าราศนราดูร 88/21 ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000 

       5. หลักเกณฑ์และกระบวนการสอบคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน 

เพ่ือให้การพิจารณาคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านแขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและเท่าเทียมยุติธรรมสอดคล้องกับข้อก าหนดของ
แพทยสภาและสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา 
จึงขอก าหนดเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ดังนี้ 
5.1 เกณฑ์การคัดเลือก 

1) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบของแพทยสภาและสมาคมเวชศาสตร์ป้องกัน
แห่งประเทศไทย 

2) การตัดสินการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน พิจารณาจากการรวมคะแนนตามล าดับดังนี้ 
2.1) คะแนนการสัมภาษณ์  40% 
2.2) ข้อสอบ multiple choice questions (MCQs) จ านวน 30 ข้อ                                                                 20% 
2.3) ประสบการณ์การท างาน /ผลงานวิชาการ 20% 
2.4) หนังสือรับรองแนะน าผู้สมัคร (Recommendation Letter) 10% 
2.5) ผลการเรียนระดับอุดมศึกษาและผลสอบภาษาอังกฤษ 10% 

รวม 100% 

3) การพิจารณาคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน ต้องได้รับคะแนนผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก
ร้อยละ 70 

   5.2 เกณฑ์การคัดเลือกเฉพาะ 
คณะกรรมการฯ จะพิจารณาผู้สมัครจากต้นสังกัดของผู้สมัคร ตามล าดับดังต่อไปนี้ 
1) ผู้สมัครมีต้นสังกัดอยู่ภายในกรมควบคุมโรค และมีประสบการณ์การปฏิบัติงานที่

เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว 
2) ผู้สมัครที่มีต้นสังกัดอยู่ภายนอกกรมควบคุมโรค และมีประสบการณ์การปฏิบัติงานที่

เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว 
3) ผู้สมัครที่มีต้นสังกัดอยู่ภายนอกกรมควบคุมโรค และไม่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานที่

เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว 
4) ผู้สมัครที่ไม่มีต้นสังกัด 
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5.3 วิธีการคัดเลือก 
1) ผู้สมัครส่งใบสมัครเป็นทางการและหลักฐานประกอบการสมัครให้สถาบันเวชศาสตร์

ป้องกันศึกษา ตามก าหนดการรับสมัคร 
2) สอบ multiple choice questions (MCQs) และสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครโดยคณะกรรมการ

คัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านของสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาตามก าหนดเวลา                   
และหลักเกณฑ์ของสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา 

3) ตัดสินผลการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกข้างต้น กรณีที่คะแนนใกล้เคียงกันขึ้นอยู่กับ 
ดุลยพินิจของคณะกรรมการการฯ 

4) แจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้สมัครรับทราบ ตามก าหนดเวลาของสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา 
6. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน 

 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก 
แพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว รอบพิเศษ    
ประจ าปี การฝึ กอบรม 2563 ณ สถาบั น เวชศาสตร์ ป้ องกั นศึ กษา กรมควบคุ มโ รค 
กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 1 ชั้น 1 สถาบันบ าราศนราดูร ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และทางเว็บไซด์ https://ddc.moph.go.th/th/site/office/view/ipm 
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านฯ ต้องด าเนินการกรอกใบสมัครตามระบบของแพทยสภา
ด้วยตนเองได้ทางเว็บไซด์ http://www.tmc.or.th/tcgme  ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 
แล้วพิมพ์ยื่น เอกสารพร้อมหลักฐานต่างๆ ณ สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย 
หรือส่ง เอกสารทางไปรษณีย์ตามที่อยู่สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข 88/21 อาคาร 1 ชั้น  1 สถาบันบ าราศนราดูร  ถนนติวานนท ์
ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

หมายเหตุ  

(1) ผู้สมัครทุกคนจะต้องรับผิดชอบตรวจสอบใบสมัคร เอกสาร และคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน หากตรวจ พบในภายหลังว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ
ถึงแม้จะประกาศผลการคัดเลือกแล้วก็ตาม 

(2) ต้นสังกัด หมายถึง หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในก ากับของรัฐและสภากาชาดไทยรวมทั้ง
หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐและองค์กรอื่นทีค่ณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาอนุมัติ 

 
ประกาศ ณ วันที่        มีนาคม  2563 

 
 
 
 

    (นายอภิชาต วชิรพันธ์) 
  ผู้อ านวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา 
 

ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติม : นางสาวจันจิรา ชินศรี  โทร. 02 590 3726 - 7 / 08 1734 6345                                        
Email: chanjira.g1993@gmail.com 
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บัญชีแนบท้ายประกาศสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค 

เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจ าบ้าน รอบพิเศษ ประจ าปีการฝึกอบรม 2563 
 

ตารางเกณฑ์มาตรฐานคะแนนสอบภาษาอังกฤษของแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน  
แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว  

 
 เกณฑ์มาตรฐานคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ 

CU-TEP ไม่ต่ ากว่า 60 คะแนน (120 คะแนน) 
TOEFL TOEFL (Paper Based) ไม่ต่ ากว่า 470 คะแนน  

TOEFL (Computer Based) ไม่ต่ ากว่า 150 คะแนน  
TOEFL (Internet Based) ไม่ต่ ากว่า 52 คะแนน  
TOEFL (Institutional Testing Program) ไม่ต่ ากว่า 470 คะแนน  

IELTS (Academic Module) ไม่ต่ ากว่า 5.0 คะแนน 
TOEIC ไม่ต่ ากว่า 550 คะแนน 

DIFA TES ระดับ B1 ของข้อสอบ Module ที่ 1 ทักษะการอ่าน (Reading)และ ทักษะการฟัง 
(Listening) 
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เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน  

แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว  
 

เอกสารหลักฐาน มี ไม่มี 
(1) ใบแสดงความจ านง (Statement of purpose) เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็น                   
แพทย์ประจ าบ้าน 

  

(2) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี 
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 2 รูป 

  

(3) ส าเนาแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   
(4) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม   
(5) ส าเนาประกาศนียบัตร/ใบรับรองผ่านการเพ่ิมพูนทักษะตามหลักเกณฑ์ของแพทย
สภา 

  

(6) หนังสือรับรอง/แนะน าผู้สมัครการปฏิบัติงานและทัศนคติขณะปฏิบัติงานจากหัวหน้า
กลุ่มงาน/หัวหน้าแผนก/หัวหน้าภาควิชาของโรงพยาบาลต้นสังกัดหรือโรงพยาบาล                     
ที่ท างานปัจจุบัน จ านวน 1 ท่าน และจากเพ่ือนร่วมงาน จ านวน 2 ท่าน 

  

(7) หนังสือรับรองต้นสังกัด (ส าหรับผู้ที่มีต้นสังกัด)   

(8) หนังสือแสดงประวัติส่วนบุคคล การศึกษา ฝึกอบรม ผลงานวิชาการและกิจกรรม
พิเศษ(Curriculum vitae) ของผู้สมัคร ได้แก่ 

 ผลการสอบวัดผลภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น CU-TEP, 
TOEFL, IELTS, TOEIC, DIFA, TES เป็นต้น 

 ผลงานทางวิชาการ Presentation, Publication 
 ส าเนารางวัล เกียรติบัตรที่เคยได้รับ 

  

 
 

 


