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ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
 

หลกัฐานและเอกสารการรับสมัคร 
       1.  ใบสมคัรท่ีติดรูปถ่ายขนาด  1  น้ิวหรือ  2  น้ิว    จ านวน   1  ชุด 

2.  ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา  (ใบ transcript)                   จ  านวน   1  ชุด 
3.  ช่ืออาจารยแ์พทยจ์  านวน 3 ท่านท่ีจะให ้recommendation  โดยภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จะจดัส่งแบบฟอร์มการใหค้ะแนนให้อาจารย์
ตามท่ีระบุช่ือ-สถานท่ีในใบสมคัร 

3.1 ผูส้มคัรท่ีก าลงัศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ใหข้อ 
Recommendation จากอาจารยแ์พทยส์ังกดัภาควชิาอ่ืนๆ ในคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  ท่ีไม่ใช่อาจารยแ์พทยภ์าควชิา
กุมารเวชศาสตร์   

3.2 ผูส้มคัรท่ีก าลงัศึกษาสถาบนัอ่ืนใหข้อ Recommendation จากกุมารแพทยใ์น
สถาบนัท่ีก าลงัศึกษาจ านวน 2 ใน 3 ท่าน 

4.  เขียนประวติัเล่าเร่ืองราว เก่ียวกบัตนเอง ความตั้งใจในการปฏิบติัราชการชดใชทุ้นท่ี  
     ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ ส่ิงท่ีคาดหวงัในอนาคต  กิจกรรมนอกหลกัสูตรท่ีท าขณะศึกษา และ

อ่ืนๆ  ดว้ยลายมือของตนเอง 1 หนา้ (A4) 

การรับสมัครและสอบสัมภาษณ์ 
1.  แพทยใ์ชทุ้น รับสมคัร  ตามประกาศโดยฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญาคณะแพทยศาสตร์ 

       มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์    
          แพทยป์ระจ าบา้น   รับสมคัร    ตามประกาศของแพทยสภา            
              2.  กรรมการสอบสัมภาษณ์และน าขอ้มูลต่างๆ  เขา้ท่ีประชุมภาควชิาฯ  เพื่อพิจารณาคดัเลือก
ในสัปดาห์ท่ี  2 หลงัจากปิดรับสมคัร     

3.  แจง้ผลการพิจารณาใหผู้ส้มคัรทราบภายใน  2 สัปดาห์หลงัจากเสร็จส้ินการสัมภาษณ์     

เกณฑ์การพจิารณารับ 
1. ความรู้ความสามารถวชิาการ        
  1.1 ผลการศึกษาในอดีต 
   - เกรดกุมารเวชศาสตร์     
   - เกรดเฉล่ียรวม (GPA) ชั้น clinic   
   - Nnational licensing Examination 2 (NLE 2)     

  1.2 การสอบขอ้เขียน เวลา 30 นาที    
  1.3 การวเิคราะห์และวจิารณ์ journal 
  1.4 การสอบ Short cases (จ านวน 2 case) เวลา 20 นาที  
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2. สอบสัมภาษณ์จากกรรมการ       
3. การพิจารณาและรับรองจากท่ีประชุมภาควชิากุมารเวชศาสตร์  

ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอยีดได้ที ่
  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ โทร  074-451250 -3 
โทรสาร  074-429618   E-mail : swassana@medicine.psu.ac.th, kitja.p@psu.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kitja.p@psu.ac.th
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ภาควชิาจักษุวทิยา 
 

1.  นโยบายของภาควชิาการคัดเลอืกแพทย์ประจ าบ้าน 

 ภาควชิาจกัษุวทิยาคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ มีนโยบายในการรับสมคัร

และคดัเลือกผูส้มคัรเขา้มาฝึกอบรมสาขาจกัษุวิทยาโดยให้ความส าคญัของการผลิตจกัษุแพทยท่ี์ดี          

มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีมาตรฐานและมีจริยธรรม โดยค านึงถึงการกระจายของจกัษุแพทย์

อย่างทั่วถึงทั้ งประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาค เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและระบบ

สาธารณสุข 

 

2. หลกัเกณฑ์การคัดเลอืกแพทย์ประจ าบ้าน 

 เพื่ อให้การรับสมัครและการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านของภาควิชาจักษุวิทยาคณ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย หลกัเกณฑ์การคดัเลือกแพทย์

ประจ าบา้นของภาควิชาฯ จึงสอดคล้องกบัเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศแพทยสภาและประกาศราช

วิทยาลัยจกัษุแพทย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการรับสมัครแพทย์ประจ าบ้านเพื่อการสอบวุฒิบัตร 

ประจ าปีการฝึกอบรม 2563 

 

3. ประเภทสาขาและคุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิสมัครแพทย์ประจ าบ้าน 

 ผูมี้สิทธ์ิสมคัรแพทยป์ระจ าบา้นถือตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศแพทยสภา  เร่ืองการรับ

สมัครแพทย์ประจ าบ้านและการขอข้ึนทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิ 

ประจ าปีการฝึกอบรม 2563 รอบท่ี 1 โดยไดรั้บอนุมติัจากหน่วยงานตน้สังกดัให้เขา้รับการฝึกอบรม

แพทยป์ระจ าบา้นสาขา/อนุสาขาดงักล่าว (กรณีสมคัรโดยมีตน้สังกดัจากหน่วยงานของรัฐ) หรือปลอด

ภาระจากหน่วยงานของรัฐ (กรณีสมคัรโดยไม่มีตน้สังกดัจากหน่วยงานของรัฐ) 

 

4. ขั้นตอนการรับสมัครและการคัดเลอืก 

 4.1 ศกัยภาพการฝึกอบรบรับแพทยป์ระจ าบา้นจ านวน 4 ต าแหน่งต่อปี (คุณสมบติัตาม เกณฑ์

การเปิดสถาบนัการฝึกอบรมของราชวทิยาลยัฯ) 

 4.2 เวลารับสมคัร เป็นไปตามประกาศของคณะแพทยศาสตร์  

 4.3 วนัสัมภาษณ์ เป็นไปตามประกาศของราชวทิยาลยัจกัษุแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
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 4.4 เอกสารท่ีใชใ้นการสมคัร 

- ใบสมคัร 

- ใบ transcript 

- ส าเนาบตัรประชาชน ๑ ชุด 

- ส าเนาทะเบียนบา้น ๑ ชุด 

- ใบ recommend ฉบบัจริง 3 ฉบบั 

- ผลการตรวจสายตาจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

- ส าเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

- รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 น้ิวจ านวน 1 รูป 

 

5. การคัดเลอืก 

 5.1 การพิจารณาคดัเลือก 

 พิจารณาจากความรู้ความสามารถทกัษะการผา่ตดัและการใชเ้คร่ืองมือจุลยศลัยกรรม การมี

มนุษย-สัมพนัธ์ท่ีดี มีวฒิุภาวะทางอารมณ์และสังคม ความตั้งใจในการเป็นแพทยป์ระจ าบา้นท่ีภาควชิา

จกัษุวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ การยดึมัน่ในจริยธรรมทัว่ไปและทาง

วชิาชีพ ความเหมาะสมในการเป็นจกัษุแพทย ์คะแนนเฉล่ียสะสมและคะแนนวชิาจกัษุวทิยา ตลอดจน

ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ ซ่ึงเกณฑเ์หล่าน้ีจะพิจารณาโดยเท่าเทียมกนัทุกเช้ือชาติศาสนาและเพศ อน่ึง 

ภาควชิาฯ มีนโยบายท่ีไม่จ  ากดัสิทธ์ิในการรับสมคัรและคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีมีความพิการ

ซ่ึงตอ้งการความช่วยเหลือพิเศษ หากไม่เป็น อุปสรรคในการฝึกอบรม 

 5.2 คุณสมบติัของผูส้มคัรแพทยป์ระจ าบา้นท่ีพึงประสงค์ 

- มีความรู้ความสามารถจบแพทยศาสตร์บณัฑิตและไดรั้บใบประกอบวชิาชีพเวช

กรรมก่อนการท างาน 

- ยดึมัน่ในจริยธรรมในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

- ใหก้ารปกป้องพิทกัษสิ์ทธ์ิของผูป่้วย 

- มีเจตนคติดีและมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูป่้วยผูร่้วมงานและสังคม 

- มีความรับผดิชอบตรงต่อเวลาและซ่ือสัตยสุ์จริต 

- อ่ืนๆ เช่น สามารถปรับปรุงตนใหท้นักบัความกา้วหนา้ทางวทิยาการ เป็นผูใ้ฝ่รู้

ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
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 5.3 คุณสมบติัของผูส้มคัรแพทยป์ระจ าบา้นท่ีไม่พึงประสงค ์

- มีประวติัทุจริต 

- มีพฤติกรรมเส่ือมเสียทั้งเร่ืองส่วนตวัและหนา้ท่ีการงาน 

- สอบ national test ไม่ผา่นก่อนการสัมภาษณ์ (๓ parts) 

- ไม่ประสงคจ์ะเรียนประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงของคณะแพทยศาสตร์ 

- ไม่ประสงคจ์ะเรียนจนกระทัง่สอบวฒิุบตัรผา่น 

 

 5.4 ขั้นตอนการคดัเลือก 

  1) ภาควชิาจกัษุวทิยา แต่งตั้งคณะกรรมการคดัเลือกแพทยป์ระจ าบา้นภาควชิาจกัษุ

วทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ประจ าปีการฝึกอบรม 2563 โดยมีตวัแทน

แพทยใ์ชทุ้น/แพทยป์ระจ าบา้นเป็นกรรมการในการคดัเลือกและถือเป็นคะแนนจากกรรมการ 1 คน 

  2) เลขานุการการคดัเลือกแพทยป์ระจ าบา้นกลัน่กรองผูท่ี้มีคุณสมบติัและรวบรวม

เอกสารใหก้รรมการคดัเลือกก่อนวนัสัมภาษณ์ 

  3) น าผลการประเมินทกัษะดา้นต่างๆ และผลการพบปะพดูคุยกบัคณาจารยม์าร่วม 

พิจารณาคดัเลือก 

  4) การตดัสินเพื่อเลือกผูเ้หมาะสมเขา้รับการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเป็นดุลยพินิจ

ของคณะกรรมการ และการตดัสินนั้นถือเป็นท่ีส้ินสุด 

 

 5.5 การแจง้ผลการคดัเลือก 

  1) รองหวัหนา้ภาควชิาจกัษุวิทยาฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญาจะโทรศพัทแ์จง้ผลการ

คดัเลือกหลงัจากวนัท่ีท าการสอบคดัเลือก เป็นตน้ไป 

  2) หากมีขอ้สงสัยผลการคดัเลือกสามารถสอบถามจากประธานคณะกรรมการการ

ตดัสินภายใน 7 วนัหลงัการประกาศผล ไม่นบัวนัหยดุราชการ 

    
ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอยีดได้ที ่
         ภาควชิาจกัษุวทิยา   คณะแพทยศาสตร์   มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ โทร  0 -7445-1380  
www.psu-eye.com 
 

http://www.psu-eye.com/
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ภาควชิาจิตเวชศาสตร์ 
 

หลกัฐานและเอกสารการรับสมัคร 
1. ใบสมคัรท่ีติดรูปถ่ายขนาด 1 น้ิว หรือ 2 น้ิว                จ  านวน   1    ชุด 
2. ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา  (ใบ transcript)     จ านวน  1   ชุด 
3. ส าเนาใบแจง้ผลการสอบเพื่อประเมินและ   จ านวน  1   ชุด 

รับรองความรู้ความสามารถฯ ขั้นตอนท่ี 1 และ  2     
4. หนงัสือรับรอง  (ใบ  recommendation) จากอาจารยแ์พทย ์ จ านวน  2  ท่าน 
5. เอกสารแนะน าตวั 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1.  จบปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต 
 2.  มีความสนใจวชิาจิตเวชศาสตร์ 
 3.  มีแรงจูงใจท่ีจะฝึกอบรม 
 4.  มีโอกาสท่ีจะฝึกอบรมไดส้ าเร็จโดยจะอยูใ่นดุลยพินิจของกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
 5.  มีความสนใจใฝ่รู้,  แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
 6.  มีเจตคติท่ีดีต่อจิตเวชศาสตร์  และผูป่้วยจิตเวช 

7.  สามารถปรับตวัเขา้กบัเหตุการณ์ต่าง ๆ  ไดง่้าย  ยอมรับสภาพการเปล่ียนแปลง   
       และความไม่แน่นอนของชีวติ 

8.  แสดงออกถึงการใชชี้วิตอยา่งมีคุณภาพ 
9.  มีความรับผดิชอบ 

            10.  มีวฒิุภาวะและมีความเป็นตวัของตนเอง 
การคัดเลอืก 
 คดัเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์โดยอาจารยใ์นภาควชิาเป็นกรรมการคดัเลือก 
การรับสมัคร 

แพทยใ์ชทุ้น  รับสมคัรตามประกาศหน่วยการศึกษาหลงัปริญญา 
                                         คณะแพทยศาสตร์   มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์    

     แพทยป์ระจ าบา้น ตามประกาศของแพทยสภาและราชวทิยาลยัฯ         
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอยีดได้ที ่
  ภาควชิาจิตเวชศาสตร์    คณะแพทยศาสตร์   มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
โทร  0-7445-1351-2  โทรสาร  0-7442-9922    E-mail : wkanyara@medicine.psu.ac.th 
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ภาควชิาพยาธิวทิยา 
 

หลกัฐานและเอกสารการรับสมัคร 
1. ใบสมคัรท่ีติดรูปถ่ายขนาด 1 น้ิว หรือ 2 น้ิว   จ านวน 1  ชุด 
2. ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (ใบ transcript)   จ านวน  1 ชุด 
3. จดหมายรับรองความประพฤติ (ใบ recommendation) จากอาจารยแ์พทย ์จ านวน 3 ท่าน 
4. เอกสารแนะน าตนเอง ประวติัเก่ียวกับครอบครัวและการศึกษา ความต้องการและ

จุดมุ่งหมายในการปฏิบติังานท่ีภาควิชาพยาธิวิทยาและความคาดหวงัในอนาคตการเป็น
พยาธิแพทย ์

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. มีความสนใจดา้นพยาธิวทิยา 
2. สามารถเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง มี self directed learning 
3. มีมนุษยสัมพนัธ์และจริยธรรมดี 
4. มีความประพฤติดี ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ขยนัและซ่ือสัตย ์
 
 

การคัดเลอืก 
 คดัเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์โดยอาจารยใ์นภาควชิาเป็นกรรมการคดัเลือก 
 

การรับสมัครและสอบสัมภาษณ์ 
แพทยใ์ชทุ้น  รับสมคัรตามประกาศหน่วยการศึกษาหลงัปริญญา 
                                         คณะแพทยศาสตร์   มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์    

     แพทยป์ระจ าบา้น ตามประกาศของแพทยสภาและราชวทิยาลยัฯ         
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอยีดได้ที ่
  ภาควชิาพยาธิวทิยา  คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
โทร. 0-7445-1551-2  โทรสาร : 0-7421-2908  E-mail : saniya.nin@gmail.com 
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ภาควชิาชีวเวชศาสตร์ 
 

หลกัฐานและเอกสารการรับสมัคร 
1. เอกสารแสดงรายละเอียดประสบการณ์ในการปฏิบติังานและกิจกรรมนอกหลกัสูตรใน

ระหวา่งการศึกษาตั้งแต่ระดบัมธัยมปลาย      จ านวน  1  ชุด 
2.  ใบสมคัรท่ีติดรูปถ่ายขนาด 1 น้ิว หรือ 2 น้ิว    จ านวน 1  ชุด 
3.  ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)   จ านวน 1 ชุด 
4.  หนงัสือรับรอง (ใบ recommendation) ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด จากอาจารยท่ี์เคยดูแล

หรือสัมผสัการปฏิบติังานใกลชิ้ดจ านวน 3 ท่าน ปิดผนึกส่งโดยตรงถึง  
หวัหนา้ภาควชิาชีวเวชศาสตร์  
ภาควชิาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110   
โทร. 0-74-429584 หรือ 0-7445-1181 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.   ก าลงัศึกษาชั้นปีท่ี 6 มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมในชั้น pre-clinic หรือตลอดหลกัสูตร 
      ไม่ต ่ากวา่ 3.00 
2.   มีความรักหรือสนใจท่ีจะเป็นแพทย ์หรือ อาจารยแ์พทยท่ี์ท างานวจิยัวทิยาศาสตร์ 
      การแพทยพ์ื้นฐานควบคู่ไปกบังานดา้นวชิาชีพแพทย ์ 
3.   ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ขยนั อดทน 
 

การคัดเลอืก 
1.   ยืน่ใบสมคัรพร้อมเอกสารแนบ ภายในระยะเวลาของการรับสมคัรท่ีก าหนด 
2.   เขียนเรียงความยาว 1-2 หนา้กระดาษ A4 ภายใตห้วัขอ้  “อนาคตท่ีวาดฝันใน 5-10 ปี 
      ขา้งหนา้”   ส่งโดยตรงถึงหวัหนา้ภาควชิา หรือแนบมาพร้อมเอกสารและใบสมคัร  
3.   เขา้รับการสอบสัมภาษณ์ตามวนัและเวลาท่ีก าหนด 
4.   ประกาศรายช่ือผูผ้า่นการคดัเลือก 
 

แนวทางการฝึกอบรม 
1. นกัศึกษาสามารถเลือกปฏิบติังานหมุนเวยีนเพื่อเพิ่มพนูทกัษะตามเกณฑข์องแพทยสภา

หรือเขา้ปฏิบติังานในภาควชิา โดยไม่หมุนเวยีน  
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2. เขา้รับการศึกษาต่อในหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ในปีท่ี 2 
และ 3 ของการใชทุ้น หลงัจากผา่นการเพิ่มพนูทกัษะในปีท่ี 1 หรือเขา้ศึกษาในหลกัสูตรฯ 
ตั้งแต่ปีท่ี 1 หากไม่ผา่นการเพิ่มพนูทกัษะ 

3. นกัศึกษาอาจศึกษาต่อเน่ืองอีก 3 ปี ในหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาชีวเวช
ศาสตร์ หรือไดรั้บการสนบัสนุนใหศึ้กษาระดบัปริญญาเอกในต่างประเทศ หากไดรั้บการ
พจิารณาคดัเลือกเป็นอาจารย ์

 
ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอยีดได้ที ่

ภาควชิาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์   
อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110  โทรศพัท:์ 0-7442-9584 หรือ 0-7445-1180-1 โทรสาร: 0-7442-9584 
E-mail : biomed@medicine.psu.ac.th   
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ภาควชิารังสีวทิยา 
 

1. สาขารังสีวทิยาวนิิจฉัย 
1) หลกัฐานและเอกสารการรับสมคัร 

1.  เขียนบทความบรรยายเร่ืองละประมาณ 1 หนา้กระดาษ A4 จ านวน 2 เร่ือง คือ 
- ประวติัของตนเอง  เก่ียวกบัครอบครัว และการศึกษาตั้งแตเ่บ้ืองตน้จนถึงปัจจุบนั 
- ความตอ้งการและจุดมุ่งหมายในการเลือกมาใชทุ้นในสาขารังสีวทิยาวนิิจฉยั / รังสีรักษา(ตามท่ี

ผูส้มคัรเลือก) และความคาดหวงัต่อสถาบนัน้ี ตลอดจนอนาคต หรือหลงัจากจบการใชทุ้นแลว้ 
2.  ใบสมคัรพร้อมภาพถ่ายขนาด 1 น้ิว    จ านวน  1   รูป 
3.  ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน  จ านวน  1   ชุด 
4.  ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)   จ านวน  1   ชุด 

 5.  คะแนนสอบภาษาองักฤษ TOEFL, TOEIC, CU-TEP, PSU-TEP หรืออ่ืน ๆ ท่ีเช่ือถือไดใ้น
ระดบัประเทศ   (อยา่งใดอยา่งหน่ึง) 

6.  จดหมายรับรองความประพฤติ (recommendation) จากอาจารยแ์พทย ์จ านวน 3 ท่าน 
7.  ผลการสอบเพื่อประเมิน และรับรองความรู้ความสามารถ (NT1, NT2)  

 
หมายเหต ุ:  การขอไป elective ตอ้งใหแ้ลว้เสร็จก่อนนดัสอบสมัภาษณ์ 

กรณีผูส้มคัรเป็นแพทยใ์ชทุ้น/แพทยป์ระจ าบา้น  
 สาขารังสีวทิยาวนิิจฉัย  ผูส้มคัรจะตอ้งไป Elective ณ สาขารังสีวนิิจฉยั (มอ.) ในวนัหยดุราชการหรือ

วนัหยดุนกัขตัฤกษอ์ยา่งนอ้ย 2 วนั พร้อมอยูเ่วรร่วมกบั chief ระหวา่ง elective 
 

2) ประเภทสาขาและคุณสมบัตขิองผู้มสิีทธ์ิสมคัร 

 ผูมี้สิทธ์ิสมคัรแพทยผ์ูเ้ขา้รับการฝึกอบรมถือตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศแพทยสภา เร่ืองการก าหนด

ประเภทสาขาและคุณสมบติัของผูมี้สิทธ์ิสมคัรแพทยผ์ูเ้ขา้รับการฝึกอบรมสาขาต่าง ๆ ประจ าปีการฝึกอบรม  โดย

ไดรั้บอนุมติัจากหน่วยงานตน้สงักดัให้เขา้รับการฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้รับการฝึกอบรมสาขา/อนุสาขาดงักล่าว (กรณี

สมคัรโดยมีตน้สงักดัจากหน่วยงานของรัฐ)  หรือปลอดภาระจากหน่วยงานของรัฐ (กรณีสมคัรโดยไม่มีตน้สงักดัจาก

หน่วยของรัฐ) 

คุณสมบัตขิองผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขารังสีวทิยาวนิิจฉัย แผน ก จะต้อง 

1. ไดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต และใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา 
2. ปฏิบติังานตามโครงการเพ่ิมพนูทกัษะ 1 ปี และปฏิบติังานชดใชทุ้นครบตามท่ีแพทยสภาก าหนด 
3. ยืน่ใบสมคัรเขา้รับการฝึกอบรมตามท่ีแพทยสภาก าหนดคุณสมบติัและระยะเวลาการรับสมคัร   

ผู้สมคัรเข้ารับการฝีกอบรมแพทย์ใช้ทุนสาขารังสีวทิยาวนิิจฉัย แผน ข จะต้อง 
1. เป็นนกัศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 6 และขอข้ึนทะเบียนเป็นแพทยป์ฏิบติังานเพ่ือการสอบวฒิุบตัรฯ 
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2. ตอ้งเซ็นสัญญาการปฏิบัติงานในโครงการเพ่ิมพูนทักษะ 1 ปี และปฏิบัติงานเป็นแพทยป์ระจ าบ้าน 
แผน ข เป็นเวลา 3 ปี 

3. ยื่นใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามท่ีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก าหนด
คุณสมบติัและระยะเวลาการรับสมคัร 

   นอกจากน้ี ผูส้มคัรยงัตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอนัเป็น
อุปสรรคต่อการฝึกอบรม การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อา้งอิงตามประกาศกลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยเร่ือง “คุณสมบติัเฉพาะของผูส้มคัรเขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ฉบบั พ.ศ.
2559”) รวมทั้งมีคุณสมบติัอ่ืน ๆ ตามท่ีก าหนดโดยราชวทิยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย และแพทยสภา 
 

3) ก าหนดการรับสมคัร:  

แพทยป์ระจ าบา้น (แผน ก)  อิงตามประกาศของแพทยสภาและราชวทิยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

                                    เร่ืองประกาศรับสมคัรแพทยผ์ูเ้ขา้รับการฝึกอบรมและการขอข้ึนทะเบียน   

                                    แพทยใ์ชทุ้นและแพทยป์ฏิบติังานเพื่อการสอบวฒิุบตัรฯ ประจ าปีการฝึกอบรม  

แพทยใ์ชทุ้น (แผน ข)  อิงตามประกาศของหน่วยการศึกษาหลงัปริญญา คณะแพทยศาสตร์     

                                มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ประจ าปีการศึกษา 
 

4.วธีิการสมคัร:  

4.1. แพทย์ประจ าบ้าน (แผน ก)  

 ผูส้มคัรตอ้งกรอกใบสมคัรดว้ยตนเองทาง website: http://www.tmc.or.th/tcgme ผา่นระบบ online ศูนย์

เวชบณัฑิตศึกษา ของราชวทิยาลยัรังสีแพทย ์โดยเลือกสาขาได ้1 สาขา และสามารถเลือกได ้3 สถาบนั ส าหรับการ

จดัล าดบัสถาบนัฝึกอบรมข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของผูส้มคัร โดยผูส้มคัรตอ้งจดัท าเอกสารการสมคัรตามจ านวนชุดท่ี

ราชวทิยาลยัรังสีแพทยก์ าหนด ซ่ึงผูส้มคัรท่ีมีสิทธ์ิเขา้รับการสอบสมัภาษณ์ของสาขาวชิาฯ ไดจ้ะตอ้งมีรายช่ือปรากฏ

อยูใ่นระบบการรับสมคัรของศูนยเ์วชบณัฑิตศึกษาฯ    ส าหรับผูส้มคัรท่ีมีสิทธ์ิเขา้รับการคดัเลือกของสาขาวชิาฯ 

สถาบนัฝึกอบรมของคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ (มอ.)  คือ  

  รอบ 1.1  ผูส้มคัรท่ีมีรายช่ือในระบบและเลือกสาขาวชิาฯ สถาบนัฝึกอบรมของ มอ.เป็นล าดบัท่ี 1 

รอบ 1.2  ผูส้มคัรท่ีมีรายช่ือในระบบและเลือกสาขาวชิาฯ สถาบนัฝึกอบรมของ มอ.เป็นล าดบัท่ี 2  

(หมายเหต:ุ รอบ 1.2 จะเปิดการสอบสมัภาษณ์เฉพาะกรณีท่ีการคดัเลือกในรอบ 1.1 สาขาวชิาฯ ไดผู้เ้ขา้รับการ

ฝึกอบรมไม่เตม็ศกัยภาพ) 

4.2.แพทย์ใช้ทุน (แผน ข)   

   ผูส้มคัรตอ้งกรอกใบสมคัรดว้ยตนเองทาง website: http://medinfo2.psu.ac.th/pg ผา่นระบบ online ของ

แพทยศาสตรศึกษา หน่วยการศึกษาหลงัปริญญา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ โทรศพัท ์074-

451542 

 

http://www.tmc.or.th/tcgme
http://medinfo2.psu.ac.th/
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5) ก าหนดการสอบสัมภาษณ์:  

แพทยป์ระจ าบา้น(แผน ก) ตามก าหนดวนัของราชวทิยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทยประกาศฯ  

แพทยใ์ชทุ้น(แผน ข)        สาขาวิชาฯ เป็นผูก้  าหนดวนัสอบสมัภาษณ์ โดยใชว้ธีิแจง้ทาง e-mail  

                                          (หลงัหมดเขตการรับสมคัรของแต่ละรอบ)  
 

6) วธีิการคดัเลอืกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 สาขาวิชาฯ มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จ านวนอย่างน้อย 5 คน ซ่ึงประกอบด้วย
คณะกรรมการจากทีมบริหารของภาควิชาฯ โดยต าแหน่ง คือ หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา รองหัวหน้าภาควิชารังสี
วิทยาฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา รองหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาฝ่ายวิจัย หัวหน้าสาขารังสีวินิจฉัย และ program 
director สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย โดยจะก าหนดให้มีอาจารยท่ี์ไม่ใช่อาจารยใ์นสาขารังสีวินิจฉัยร่วมสัมภาษณ์ด้วย
อยา่งนอ้ย 1 คน ทั้งน้ีอาจารยท่ี์เป็นกรรมการสอบสมัภาษณ์จะตอ้งไม่เป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัผูส้มคัรในทุก ๆ ดา้น    
และกรรมการสอบสัมภาษณ์ทุกคนจะตอ้งลงนามในแบบฟอร์ม conflict of interests การสอบสัมภาษณ์จะประเมิน
จากทศันคติเจตคติ ความตั้งใจจริงในการเป็นแพทยรั์งสี การแสดงออกซ่ึงไหวพริบ การตอบขอ้ซกัถาม การน าเสนอ
และการตดัสินใจ เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการการคดัเลือกมีความยุติธรรม เสมอภาค โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้ กรณีไม่ผ่านการคดัเลือก ผูส้มคัรสามารถอุทธรณ์ขอทราบผลการสอบไดภ้ายใน 7 วนัท าการหลงัจาก
วนัประกาศผลฯ 
 
           เกณฑ์การตดัสินคดัเลอืกประกอบด้วย 

รายการ พชท.  
(คะแนน) 

พจบ. 
(คะแนน) 

1.คะแนนสอบสมัภาษณ์จากคณะกรรมการ  40 40 
2.ท า PowerPoint  และน าเสนอเป็นภาษาองักฤษ 5 นาที  
(น าเสนอวารสารเก่ียวกบัรังสีวทิยาท่ีท่านสนใจหรือวางแผนจะท าใน
ภาควชิา)   

20 15 
 

3.สอบภาษาองักฤษ  
(ใชค้ะแนนสอบ TOEFL, TOEIC, CU-TEP, PSU-TEP  
หรืออ่ืนๆ ท่ีเช่ือถือไดใ้นระดบัประเทศ (อยา่งใดอยา่งหน่ึง) 

10 10 

4.ความเห็นของ Resident  10 10 
5.คะแนน GPA 20 15 
6.ทุนหรือปฏิบติังานใชทุ้นใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้* - 10 

รวมทั้งหมด 100 100 
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ใหค้ะแนนตาม GPA ของผูส้มคัรโดยไม่ค านึงถึงสถาบนั 
GPA  พชท (20%) พจบ (15%) 

3.75-4.00 20 15 
3.50-3.74 18 13 
3.25-3.49 16 11 
3.00-3.24 14 9 
2.75-2.99 12 7 
2.50-2.74 10 5 

2.49-ลงไป 8 3 
 
*หมายเหตุ: ภาควิชาฯ มีนโยบายท่ีไม่จ ากดัสิทธ์ิในการรับสมคัรและคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมดงัท่ีไดร้ะบุไว้

ชดัเจนในคุณสมบติัผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  นอกจากน้ีภาควชิาฯ ไดเ้ลง็เห็นความส าคญัถึงความขาดแคลนรังสีแพทย์

ในเขตสุขภาพโดยเฉพาะพ้ืนท่ีภาคใต ้จึงไดส้อดรับการด าเนินการคดัเลือกตามประกาศของส านักงานเลขาธิการ

แพทยสภาฯ โดยให้สิทธ์ิแก่ผู้สมคัรทีม่ีต้นสังกดัจากหน่วยงานของรัฐก่อนผู้ไม่มต้ีนสังกดั จึงมีการก าหนดเกณฑโ์ดย

มีคะแนนพิเศษเพ่ิมใหส้ าหรับผูส้มคัรท่ีมีทุนจากตน้สงักดั 

 
ตดิต่อสอบถามข้อมูลรายละเอยีดได้ที ่  :   
  คุณชุติมา  จิตตแ์จง้  ภาควชิารังสีวทิยา   คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
โทร  074-451508, 074-451501  E-mail : jchutima@medicine.psu.ac.th 
 
 

2. สาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา 
1) หลกัฐานและเอกสารการรับสมคัร 

1.  เขียนบทความบรรยายเร่ืองละประมาณ 1 หนา้กระดาษ A4 จ านวน 2 เร่ือง คือ 
- ประวติัของตนเอง  เก่ียวกบัครอบครัว และการศึกษาตั้งแตเ่บ้ืองตน้จนถึงปัจจุบนั 
- ความตอ้งการและจุดมุ่งหมายในการเลือกมาใชทุ้นในสาขารังสีวทิยาวนิิจฉยั / รังสีรักษา(ตามท่ี

ผูส้มคัรเลือก) และความคาดหวงัต่อสถาบนัน้ี ตลอดจนอนาคต หรือหลงัจากจบการใชทุ้นแลว้ 
2.  ใบสมคัรพร้อมภาพถ่ายขนาด 1 น้ิว    จ านวน  1   รูป 
3.  ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน  จ านวน  1   ชุด 
4.  ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)   จ านวน  1   ชุด 

 5.  คะแนนสอบภาษาองักฤษ TOEFL, TOEIC, CU-TEP, PSU-TEP หรืออ่ืน ๆ ท่ีเช่ือถือไดใ้น
ระดบัประเทศ 
                (อยา่งใดอยา่งหน่ึง) 

6.  จดหมายรับรองความประพฤติ (recommendation) จากอาจารยแ์พทย ์จ านวน 3 ท่าน 
7.  ผลการสอบเพื่อประเมิน และรับรองความรู้ความสามารถ (NT1, NT2)  

mailto:jchutima@medicine.psu.ac.th
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หมายเหต ุ:  การขอไป elective ตอ้งใหแ้ลว้เสร็จก่อนนดัสอบสมัภาษณ์ 
    กรณีผูส้มคัรเป็นแพทยใ์ชทุ้น/แพทยป์ระจ าบา้น  
 สาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา ผูส้มคัรจะตอ้งไป Elective ณ สาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยาเป็น

เวลาอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห์ 
 

2) หลกัเกณฑ์การคดัเลอืกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 เพื่อให้การรับสมคัรและการคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม (แพทยใ์ชทุ้นและแพทยป์ระจ าบา้น) ของสาขา

รังสีรักษาฯ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ประจ าปีการฝึกอบรมเป็นไปดว้ย

ความเรียบร้อย สาขาวิชาฯ จึงไดมี้การก าหนดหลกัเกณฑ์การคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมโดยสอดรับกบัเกณฑ์ท่ี

ก าหนดในประกาศของแพทยสภา และประกาศของราชวทิยาลยัรังสีแพทยฯ์ เร่ืองการรับสมคัรแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อ

การสอบวฒิุบตัรประจ าปีการฝึกอบรม 

 

3) ประเภทสาขาและคุณสมบัตขิองผู้มสิีทธ์ิสมคัร 

 ผูมี้สิทธ์ิสมคัรแพทยป์ระจ าบ้านถือตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศแพทยสภา เร่ืองการก าหนดประเภท

สาขาและคุณสมบัติของผูมี้สิทธ์ิสมคัรแพทยป์ระจ าบา้นสาขาต่าง ๆ ประจ าปีการฝึกอบรม  โดยไดรั้บอนุมติัจาก

หน่วยงานตน้สังกดัให้เขา้รับการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขา/อนุสาขาดงักล่าว (กรณีสมคัรโดยมีตน้สังกดัจาก

หน่วยงานของรัฐ)  หรือปลอดภาระจากหน่วยงานของรัฐ (กรณีสมคัรโดยไม่มีตน้สงักดัจากหน่วยของรัฐ) 

 
4) คุณสมบัตผู้ิเข้ารับการฝึกอบรม 

1. ไม่จ ากดัเพศ อาย ุเช้ือชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง รสนิยมทางเพศ และเศรษฐฐานะ 
2. แผนงานฝึกอบรมฯมีนโยบาย ไม่กีดกนัผูมี้ความพิการหรือความเจบ็ป่วย ยกเวน้ กรณีท่ีความพิการ

หรือความเจ็บป่วยนั้น อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังานรังสีรักษาฯ และความพิการหรือความ
เจ็บป่วยนั้นอาจส่งผลต่อความปลอดภยัของผูป่้วยและตวัผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

3. ส าหรับแพทยป์ระจ าบา้น (แผน ก) ตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรมของแพทย
สภาท่ีไม่อยูใ่นระหวา่งการถูกพกัใช ้ 

4. ส าหรับแพทยใ์ชทุ้น (แผน ข) ตอ้งเป็นผูก้  าลงัศึกษาในระดบัชั้นปีท่ี 6 สาขาวชิาแพทยศาสตร์ของ
สถาบนัท่ีไดรั้บการรับรองจากแพทยสภาและผา่นการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถใน
การประกอบวชิาชีพเวชกรรมของแพทยสภาแลว้ 2 ขั้นตอน 

5. ผา่นการดูงานท่ีสาขารังสีรักษาฯโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อยา่งนอ้ย 2 สปัดาห์อนุโลมใหส้ าหรับ
ผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรมท่ีมีทุนจากสถาบนัรังสีรักษาในภาคใต ้สามารถดูงานท่ีสถาบนัท่ีตนเองรับ
ทุนได ้1 สปัดาห์ แต่ยงัตอ้งมาดูงานท่ีสาขารังสีรักษาฯโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อีก1 สปัดาห์ 

6. ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมตอ้งผา่นการปฏิบติังานเพ่ิมพนูทกัษะอยา่งนอ้ย 1 ปีก่อนเร่ิมการฝึกอบรมโดยจะ
เป็นการเพ่ิมพนูทกัษะภายในหรือภายนอกโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ก็ได ้

7. สามารถส่ือสารภาษาไทยไดดี้ 
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8. มีความสนใจและตั้งใจจริงท่ีจะเป็นแพทยรั์งสีรักษา 
9. มีความรับผิดชอบและซ่ือตรงต่องานในหนา้ท่ีโดยไม่ขาดตกบกพร่อง 
10. มีมนุษยสมัพนัธ์และมีจริยธรรม 

 

5) ก าหนดการรับสมคัร:  

แพทยป์ระจ าบา้น(แผน ก)  อิงตามประกาศของราชวทิยาลยัรังสีแพทยฯ์เร่ืองประกาศ 

                                     รับสมคัรแพทยป์ระจ าบา้นและการขอข้ึนทะเบียนแพทยใ์ชทุ้น/แพทย ์                    

ปฏิบติังานเพื่อการสอบวฒิุบตัรประจ าปีการฝึกอบรม  

แพทยใ์ชทุ้น (แผน ข)  อิงตามประกาศโปสเตอร์ของหน่วยการศึกษาหลงัปริญญา คณะแพทยศาสตร์     

 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ประจ าปีการศึกษา 

6) วธีิการสมคัร:  

6.1. แพทย์ประจ าบ้าน (แผน ก) กรอกใบสมคัรดว้ยตนเองทาง 

website: http://www.tmc.or.th/tcgme ผ่านระบบ onlineศูนยเ์วชบณัฑิตศึกษา ของราชวิทยาลยัรังสีแพทย ์โดยเลือก

สาขาไดเ้พียง 1 สาขา จ านวน 3 สถาบนัเท่านั้น ส าหรับการจดัล าดับสถาบนัฝึกอบรมข้ึนอยู่กบัการตดัสินใจของ

ผูส้มคัร โดยผูส้มคัรตอ้งจดัท าเอกสารการสมคัรตามจ านวนชุดท่ีราชวิทยาลยัรังสีแพทยก์ าหนด ซ่ึงผูส้มคัรท่ีมีสิทธ์ิ

เขา้รับการสอบสมัภาษณ์ของสาขาวชิาฯ ไดจ้ะตอ้งมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นระบบการรับสมคัรของศูนยเ์วชบณัฑิตศึกษา

ฯ    ส าหรับผู ้สมัครท่ี มี สิท ธ์ิเข้ารับการคัด เลือกของสาขาวิชาฯ สถาบันฝึกอบรมของคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ (มอ.)  คือ  

 รอบท่ี 1  ผูส้มคัรท่ีมีรายช่ือในระบบและเลือกสาขาวชิาฯ สถาบนัฝึกอบรมของ มอ.เป็นล าดบัท่ี 1 

รอบท่ี 2  ผูส้มคัรท่ีมีรายช่ือในระบบและเลือกสาขาวชิาฯ สถาบนัฝึกอบรมของ มอ.เป็นล าดบัท่ี 2  

          (หมายเหต:ุ รอบท่ี 2 จะเปิดการสอบสมัภาษณ์เฉพาะกรณีท่ีการคดัเลือกในรอบท่ี 1 สาขาวชิาฯ ไดผู้เ้ขา้รับการ

ฝึกอบรมไม่เตม็ศกัยภาพ) 

 6.2 แพทย์ใช้ทุน (แผน ข)  กรอกใบสมคัรดว้ยตนเองทาง website:http://www.meded.psu.ac.th/postgrade 

ผา่นระบบ online ของแพทยศาสตรศึกษา หน่วยการศึกษาหลงัปริญญา คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ โทรศพัท ์074-451542 

 

7) ก าหนดการสอบสัมภาษณ์:  

แพทยป์ระจ าบา้น(แผน ก) ตามก าหนดวนัท่ีราชวทิยาลยัรังสีแพทยฯ์ประกาศฯ  

แพทยใ์ชทุ้น(แผน ข)        สาขาวิชาฯ เป็นผูก้  าหนดวนัสอบสมัภาษณ์ โดยใชว้ธีิโทรแจง้เป็นรายบุคคล 

                                 และส่ง e-mail แจง้ผูส้มคัร (หลงัหมดเขตการรับสมคัรในแต่ละรอบ)  

 
 

http://www.tmc.or.th/tcgme
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8) วธีิการคดัเลอืกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 สาขาวิชาฯ มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จ านวนอย่างน้อย 5 คน ซ่ึงประกอบด้วย
คณะกรรมการจากทีมบริหารของภาควิชาฯ โดยต าแหน่ง คือ หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา รองหัวหน้าภาควิชารังสี
วิทยาฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา รองหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาฝ่ายวิจัย หัวหน้าสาขารังสีรักษาฯ และ program 
director สาขารังสีรักษาฯ โดยจะก าหนดให้มีอาจารยท่ี์ไม่ใช่อาจารยใ์นสาขารังสีรักษาฯ ร่วมสัมภาษณ์ดว้ยอยา่งนอ้ย 
2 คน ทั้งน้ีอาจารยท่ี์เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์จะตอ้งไม่เป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัผูส้มคัรในทุก ๆ ดา้น    และ
กรรมการสอบสัมภาษณ์ทุกคนจะตอ้งลงนามในแบบฟอร์ม conflict of interests การสอบสัมภาษณ์จะประเมินจาก
ทัศนคติเจตคติความตั้ งใจจริงในการเป็นแพทยรั์งสีรักษา การแสดงออกในช่วงมา elective ไหวพริบและการ
ตดัสินใจ  
 

9) เกณฑ์การตดัสินคดัเลอืกประกอบด้วย 
- คะแนนจากการสอบสมัภาษณ์ 80%  
- คะแนนจากการสอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีไดร่้วมงานกบัผูส้มคัรระหวา่งมา

ฝึกปฏิบติั(elective) 2 สปัดาห์ 20% 
- คะแนนส าหรับผูไ้ดรั้บทุนจากสถานพยาบาลท่ีมีตน้สงักดัในภาคใต ้20% และภาคอ่ืน ๆ 10% 

 ข้อก าหนดส าหรับเกณฑ์การคดัเลอืก 
- กรณีผูท่ี้ผูส้มคัรฯ ไม่ไดป้ฏิบติังานร่วมกบัผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมในระหวา่งท่ีขอมาฝึกปฏิบติั 

(elective) 2 สปัดาห์ คะแนน 20% จากผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะถูกตดัออก และใชค้ะแนนจากการ
สอบสมัภาษณ์อยา่งเดียว 100% 

- ผูส้มคัรตอ้งไดค้ะแนนรวมทั้งหมดไม่นอ้ยกวา่ 80% จึงจะไดสิ้ทธ์ิเขา้รับการฝึกอบรม 
- ผูส้มคัรท่ีไดค้ะแนนรวมเกิน 100% จะถือวา่ไดค้ะแนน 100% เท่านั้น  ถา้หากมีผูส้มคัรท่ีไดรั้บ

คะแนนรวมเกิน 100% เกินศกัยภาพของสถาบนัคณะกรรมการจะจดัล าดบัสิทธ์ิการเขา้รับการ
ฝึกอบรมจากคะแนนจริง ๆ เป็นเปอร์เซ็นท่ีผูส้มคัรไดรั้บ 

 

 อน่ึงภาควิชาฯ มีนโยบายท่ีไม่จ ากดัสิทธ์ิในการรับสมคัรและคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมดงัท่ีไดร้ะบุไว้

ชดัเจนในคุณสมบติัผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  นอกจากน้ีภาควชิาฯ ไดเ้ลง็เห็นความส าคญัถึงความขาดแคลนแพทยรั์งสี

รักษาและด าเนินการคดัเลือกตามประกาศของส านกังานเลขาธิการแพทยสภาฯ โดยให้สิทธ์ิแก่ผู้สมัครที่มีต้นสังกัด

จากหน่วยงานของรัฐก่อนผู้ไม่มต้ีนสังกดัจึงมีการก าหนดเกณฑโ์ดยมีคะแนนพิเศษเพ่ิมใหส้ าหรับผูส้มคัรท่ีมีทุนจาก

ตน้สงักดั 

 
ตดิต่อสอบถามข้อมูลรายละเอยีดได้ที ่  :   
  คุณชุติมา  จิตตแ์จง้  ภาควชิารังสีวทิยา   คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
โทร  074-451508, 074-451501  E-mail : jchutima@medicine.psu.ac.th 
 
       

 

mailto:jchutima@medicine.psu.ac.th


คู่มือการรับสมัครแพทย์ใชทุ้นและแพทย์ประจ าบา้น 

 17 

 

ภาควชิาวสัิญญวีทิยา 
 

หลกัฐานและเอกสารการรับสมัคร 
       1.  ใบสมคัรท่ีติดรูปถ่ายขนาด  1  น้ิวหรือ  2  น้ิว     จ านวน  1  ชุด 

2.  ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา  (ใบ transcript)     จ านวน  1  ชุด 
3.  จดหมายรับรอง  (ใบ  recommendation) จากอาจารยแ์พทย ์ จ านวน  3  ท่าน 
4.  ส าเนาใบแจง้ผลการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถฯ  
    ขั้นตอนท่ี 1 และ   2     

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1.  เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ มีผลการเรียนในเกณฑ์ระดบัปานกลางข้ึนไป 
 2.  มีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพ  มีความรับผดิชอบและตรงต่อเวลา 
 3.  มีความประพฤติดี  ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ ขยนัและซ่ือสัตย ์
 4.  มีความสามารถในการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
 

การคัดเลอืก 
 คดัเลือกโดยการ สัมภาษณ์โดยอาจารยอ์าวุโสของภาควชิาฯ  เป็นกรรมการ  3  คน   
 

เกณฑ์ในการคัดเลอืก  พิจารณาจาก  
 1.  คุณสมบติัท่ีไดก้ าหนดไว ้ 
 2.  คะแนนจากสอบสัมภาษณ์เฉล่ีย  ระดบัปานกลางถึงดี   
 3.  หนงัสือรับรองปานกลางถึงดีมาก   
 4.  ประวติัการ elective วสิัญญีหรือมีเวลามาปฏิบติังานวสิัญญีก่อนสัมภาษณ์ 
 ในกรณีท่ีมีผูส้มคัรมากกวา่จ านวน  ใหเ้รียงตามล าดบัคะแนนและการ elective วสิัญญี   
 

การรับสมัครและสอบสัมภาษณ์ 
แพทยใ์ชทุ้น  รับสมคัรตามประกาศของหน่วยการศึกษาหลงัปริญญา 
                                         คณะแพทยศาสตร์   มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์    

     แพทยป์ระจ าบา้น ตามประกาศของแพทยสภาและราชวทิยาลยัฯ         
       

ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอยีดได้ที ่
  ภาควชิาวสิัญญีวทิยา   คณะแพทยศาสตร์   มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
โทร  0-7445-1651-2   โทรสาร  0-7421-2912    E-mail : jtippawa@medicine.psu.ac.th 
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ภาควชิาศัลยศาสตร์ 
 
หลกัฐานและเอกสารการรับสมัคร 
       1.  ใบสมคัรท่ีติดรูปถ่ายขนาด  1  น้ิว       จ านวน  1  ชุด 

2.  ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (ใบ transcript) ของชั้นปี  5    จ านวน  1  ชุด 
3.  จดหมายรับรอง  (ใบ  recommendation) จากอาจารยแ์พทย ์    จ านวน  3  ท่าน 
4.  ส าเนาทะเบียนบา้น        จ านวน  1  ชุด 
5.  ผลการสอบ NT 

 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  เป็นนกัศึกษาแพทยท่ี์ก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี  6 
 
การคัดเลอืก 
 คดัเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์   
 
การรับสมัคร 

แพทยใ์ชทุ้น  รับสมคัรตามประกาศหน่วยการศึกษาหลงัปริญญา 
                                         คณะแพทยศาสตร์   มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์    

     แพทยป์ระจ าบา้น ตามประกาศของแพทยสภาและราชวทิยาลยัฯ         
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอยีดได้ที ่
  ภาควชิาศลัยศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์   มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
โทร  074-451404   โทรสาร  074-429384  E-mail : ticha2004@hotmail.com 
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ภาควชิาออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 
 

หลกัฐานและเอกสารการรับสมัคร 
       1.  ใบสมคัรท่ีติดรูปถ่ายขนาด  1  น้ิวหรือ  2  น้ิว     จ านวน  1  ชุด 

2.  ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา  (ใบ transcript)     จ านวน  1  ชุด 
3.  จดหมายรับรอง  (ใบ  recommendation) จากอาจารยแ์พทย ์ จ านวน  3  ท่าน 

 
เกณฑ์การคัดเลอืก 
 1.  คะแนนผลการเรียน  (GPA) 25%    
 2.  คะแนนผลงานการท ากิจกรรมระหวา่งเป็นนกัศึกษาแพทย ์ และจดหมายรับรอง  10 % 
                  ผลงานการท ากิจกรรมระหวา่งเป็นนกัศึกษาแพทย ์ น ้าหนกัคะแนนจะไม่เท่ากนั  เช่น  
                  ต  าแหน่งนายกสโมสรนกัศึกษา   หวัหนา้กิจกรรมฝ่ายต่าง ๆ  น ้าหนกัคะแนนต่างกนัโดยจะอยู ่
                  ในดุลพินิจของกรรมการสอบสัมภาษณ์ท่ีสามารถยดืหยุน่ไดต้ามความเหมาะสม 
 3. คะแนนสอบพิเศษ 20 % 
 4. การสอบสัมภาษณ์ โดยภาควชิาตั้งกรรมการคดัเลือกแพทยใ์ชทุ้น  45 %       
  
การรับสมัครและสอบสัมภาษณ์ 

แพทยใ์ชทุ้น  รับสมคัรตามประกาศหน่วยการศึกษาหลงัปริญญา 
                                         คณะแพทยศาสตร์   มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์    

     แพทยป์ระจ าบา้น ตามประกาศของแพทยสภาและราชวทิยาลยัฯ         
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอยีดได้ที ่
  ภาควชิาออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู  คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัสงขลา นครินทร์    
โทร  0 -7445-1603   โทรสาร  0-7442-9898    E-mail : mnavarat@medicine.psu.ac.th 
 
 
 
 
 
 

mailto:mnavarat@medicine.psu.ac.th
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ภาควชิาสูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา 
 
หลกัฐานและเอกสารการรับสมัคร 

1.   ใบสมคัร ท่ีติดรูปถ่ายขนาด 1 น้ิว หรือ  2 น้ิว    จ านวน  1  ชุด 
2. ส าเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต จ านวน  1  ชุด 

(ใบ transcript)  
3. หนงัสือรับรอง (ใบ recommendation)  จากอาจารย ์   จ านวน  3  ท่าน 

 
คุณสมบตัิแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ าบ้านทีพ่งึประสงค์ 
       1.1  ความรู้ความสามารถ 

 -  จบแพทยศาสตรบณัฑิต 
 -  มีความสนใจและใฝ่รู้ กระตือรือร้น 
 -  สามารถเรียนรู้ต่อเน่ือง  มี critical thinking และ Self-directed learning 
 -  มีความคิดริเร่ิม 

                             -  สามารถแกปั้ญหาไดดี้ 
                             -  ท าวจิยัได ้
      1.2  เจตคติ 

 -  เจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพ และผูร่้วมงาน 
 -  มีความรับผิดชอบ ไม่ยอ่ทอ้ต่องานหนกั 
 -  วฒิุภาวะเหมาะสม  และควบคุมอารมณ์ไดดี้ 
 -  สนใจถ่ายทอดความรู้แก่นกัศึกษาแพทยแ์ละผูร่้วมงานในระดบัต่าง ๆ 

          1.3  จริยธรรม 
- ดี  มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มองโลกในแง่ดี  มีความเมตตา  เอ้ืออาทรต่อผูป่้วย 
- ไม่มีความประพฤติเส่ือมเสียทั้งในดา้นส่วนตวัและหนา้ท่ีการงานในความรับผดิชอบ 

     1.4  อ่ืน ๆ 
- สามารถท างานเป็นทีมได ้ ใหค้วามร่วมมือในการท างาน 
- มนุษยสัมพนัธ์ดี  มีทกัษะในการส่ือสารท่ีดี 
- มีความสามารถพิเศษ เช่น นกักีฬา นกัดนตรี นกักิจกรรมต่าง ๆ 
- สุขภาพแขง็แรง  สุขภาพจิตดี  ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังาน    สามารถ   
   ปฏิบติังานและเขา้รับการฝึกอบรมไดค้รบตามเวลาท่ีก าหนด 3-4 ปี 

                  1.5 คุณสมบติัของแพทยป์ระจ าบา้น : เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดโดยแพทยสภาในแต่ละปี 
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เกณฑ์ในการคัดเลอืกแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ าบ้าน 
                   2.1  ตอ้งมีคุณสมบติัท่ีพึงประสงค ์
                   2.2 เกณฑใ์นการคดัเลือก พิจารณาจากคะแนนรวมจากส่วนต่างๆ ดงัน้ี 
                            1.  GPA 20%  
                                  ใหค้ะแนนตาม GPA ของผูส้มคัรทั้งหมด โดยไม่ค  านึงถึงสถาบนั 

ถา้ GPA  3.75-4.00  ได ้ 20% 
  3.50-3.74 ได ้ 18% 
  3.25-3.49 ได ้ 16% 
           3.00-3.24 ได ้ 14% 
  2.75-2.99 ได ้ 12% 
  2.50-2.74 ได ้ 10% 
  2.25-2.49 ได ้  8% 
  2.00-2.24 ได ้  6% 

                           2.  Grade ในวชิาสูตินรีเวชวทิยา   10% 
ใหคิ้ด Grade ท่ีไดสู้งสุดของรายวชิาสูตินรีเวชวทิยาทั้งหมด 
 ถา้ได ้  A ได ้10%,   B+  ได ้9%,  B ได ้8%,   C+ ได ้7%,   
C  ได ้6% 

                           3.  คะแนนจากการสอบสัมภาษณ์  30% 
คิดจากคะแนนเฉล่ียของกรรมการท่ีสัมภาษณ์ทุกท่าน 

                           4.  คะแนนจากจดหมาย recommend  10% 
ถา้ ดีมาก  ได ้10% , ดี  ได ้8%, ปานกลาง ได ้6%,  พอใช ้ ได ้ 4% 

                           5.  คะแนนจากการโหวตของพชท./พจบ.   10% 
    อนัดบัท่ี 1     ได ้10%  อนัดบัท่ี 4  ได ้ 4% 
    อนัดบัท่ี 2     ได ้8%  อนัดบัท่ี 5 ลงมา ได ้ 2% 
    อนัดบัท่ี 3 ได ้ 6% 

6. คะแนนจากการโหวตของอาจารยใ์นภาควชิา  20% 
ใหอ้าจารยทุ์กท่านเลือกผูส้มคัร 4 คน  ผูท่ี้ไดรั้บการเลือกอนัดบั 1  ได ้20%    
อนัดบั 2 ได ้15%   อนัดบั 3 ได ้10%   อนัดบั 4 ได ้5%   

          อนัดบั 5  ลงมา   ได ้5%   เท่ากนัหมด 
                  2.3  ใหเ้รียงล าดบั คะแนนรวมทั้งหมด ตามในขอ้ 2.2  ผูท่ี้ไดล้  าดบั 1-4 
                            ถือเป็นผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกเป็นแพทยใ์ชทุ้นและแพทยป์ระจ าบา้น 
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      2.4  กรณีท่ีมีผูส้มคัรไม่ครบตามจ านวน ใหพ้ิจารณาวา่ผูส้มคัรมีคุณสมบติัครบดงัน้ีหรือไม่ 
   -  ตอ้งมีคุณสมบติัท่ีพึงประสงค ์
   -  จบแพทยศาสตรบณัฑิต 
   -  Grade วชิาสูตินรีเวชวทิยา ไม่ต ่ากวา่ C 
   -  คะแนนจากการสัมภาษณ์ ไม่นอ้ยกวา่ 20% 
   -  คะแนนจากจดหมาย recommend ไม่นอ้ยกวา่  6%    
 
การรับสมัคร 
 ใหย้ืน่ใบสมคัรและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ไปยงัหน่วยการศึกษาหลงัปริญญา คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 
การพจิารณาคัดเลอืก 
 ภาควชิาฯ จะพิจารณาคดัเลือกโดยการ 

1. ทดสอบขอ้เขียน  เวลา 11.00  น.  
2. สัมภาษณ์ จากคณะกรรมการคดัเลือกแพทยใ์ชทุ้น  จ านวน  5 – 10 ท่าน, หวัหนา้แพทยใ์ชทุ้น   

จ านวน 1 - 2  ท่าน  ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป 
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอยีดได้ที ่
 ภาควชิาสูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
โทร. 0-7445-1201   โทรสาร 0-7442-9617   E-mail :  mjuntima@medicine.psu.ac.th  
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ข้อมูลส่วนตวั 
 

- อยากเรียนสูติ เพราะ…………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………….…… 
- ภูมิล าเนาเดิม………………………………………………………………………………………..… 
- พี่นอ้งก่ีคน  เป็นคนท่ีเท่าไร…………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………….…… 
- อาชีพของครอบครัว………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………….……………………………………………… 
- มีญาติอยูใ่นภาคใต ้หรือ อ.หาดใหญ่
หรือไม่?...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
- เคยลงมาเท่ียวภาคใตก่้อนหนา้น้ี
หรือไม่?................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………… 
- ท าไมเลือกมาใชทุ้นท่ี มอ. (ไม่เลือกสถาบนัอ่ืน) 
................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………….………………………………………… 
- ถา้ไม่ไดจ้ะไปสมคัรท่ีไหนต่อ? ........................................................................................................... 
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……………………………………………………………………………………………………….… 
- หวัขอ้วจิยัท่ีสนใจ................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
- ตั้งใจจะสอบบอร์ด หรือไม่? .............................................................................................................. 
- ตอ้งการรายไดป้ระมาณเดือนละ .......................................................................................................... 
- ถา้ตอ้งอยูเ่วร 3 วนัต่อหน่ึงคร้ัง จะรับไดห้รือไม่................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
- ตอ้งการเป็นอาจารยห์รือไม่?................................................................................................................ 
- สูตินรีแพทยท่ี์ท่านเลือกเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา คือ……………………………………………..…….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

(กรุณาเขียนตามความเป็นจริง  ภาควชิาฯ จะเก็บขอ้มูลทั้งหมดเป็นความลบั) 
 

--------------------------------------- 
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ภาควชิา โสต ศอ นาสิกวทิยา 
ประกาศเร่ือง การคัดเลอืกแพทย์ประจ าบ้านเพือ่วุฒิบัตรสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

ภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  

ปีการฝึกอบรม 2563 

1. นโยบายการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน 

 ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มีนโยบายใน
การรับสมคัรและคดัเลือกผูส้มคัรเขา้มาฝึกอบรมสาขาโสต ศอ นาสิกวทิยาโดยให้ความส าคญัของการ
ผลิตโสต ศอ นาสิกแพทยท่ี์ดี มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีมาตรฐานและมีจริยธรรม โดย
ค านึงถึงการกระจายของโสต ศอ นาสิกแพทยอ์ยา่งทัว่ถึงทั้งประเทศ โดยเฉพาะโรงพยาบาล 3 จงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ โรงพยาบาลท่ีขาดแคลนเพื่อตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพ  เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของสังคมและระบบสาธารณะสุข  มีสัดส่วนการรับแพทยท่ี์มีตน้สังกดั 2 
ต  าแหน่ง และอิสระ 2 ต  าแหน่ง (สามารถปรับเปล่ียนไดห้ากมีผูส้มคัรไม่ครบหรือคุณสมบติัไม่ผ่าน
เกณฑ)์ 

2.  หลักเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน 

 เพื่อใหก้ารรับสมคัรและการคดัเลือกแพทยป์ระจ าบา้นของภาควิชาโสต ศอ นาสิกวทิยา คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ประจ าปีการฝึกอบรม 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
หลกัเกณฑ์การคดัเลือกแพทยแ์พทยป์ระจ าบา้นของภาควชิาจึงตอ้งความสอดคลอ้งกบัเกณฑท่ี์ก าหนด
ในประกาศแพทยสภาและประกาศราชวทิยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

3. ขั้นตอนการรับสมัครและการคัดเลือก 

 3.1 ศกัยภาพการฝึกอบรบ รับแพทยป์ระจ าบา้น จ านวน 4 ต าแหน่งต่อปี (คุณสมบติัตามเกณฑ์
การเปิดสถาบนัการฝึกอบรมของราชวทิยาลยัฯ) 
 3.2 เวลารับสมคัร ตามก าหนดการราชวทิยาโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
 3.3 วนัสอบทกัษะและสัมภาษณ์  ติดต่อสอบถามภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา โทร. 074451543 
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 3.4 เอกสารท่ีใชใ้นการสมคัร 
- ใบสมคัร 
- รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว หรือ 2 น้ิว    
- ส าเนาบตัรประชาชน     
- ส าเนาปริญญาบตัรหรือหนงัสือรับรองการไดรั้บปริญญาบตัร  
- ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (ใบ Transcript)  
- หนงัสือรับรองฉบบัจริง (ใบ recommendation) จ  านวน 3 ท่าน 
- เขียนบทความบรรยายประวติัของตนเอง เก่ียวกบัครอบครัวและการศึกษาตั้งแต่

เบ้ืองตน้จนถึงปัจจุบนัความตอ้งการและจุดมุ่งหมายในการเลือกมาใชทุ้นในสาขา
โสต ศอ นาสิกวทิยาและความคาดหวงัต่อสถาบนัน้ี ตลอดจนอนาคต หรือหลงัจาก
จบการใชทุ้นแลว้ (ประมาณ 1 หนา้กระดาษ A4) 

- ใบคะแนนการสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวชิาชีพ
เวชกรรม ขั้นตอนท่ี 1 และ 2 (NL1, NL2) 

- ผลการตรวจตาเร่ืองการมอง 3 มิติ, ตาบอดสี 
- Portfolio แนะน าตนเอง  

4. การคัดเลอืก 

 4.1 การพิจารณาคดัเลือก 
พิจารณาจากความรู้ความสามารถ ทกัษะการท าหัตถการ พื้นฐานด้านงานวิจยั การมีมนุษย

สัมพนัธ์ท่ีดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม ความตั้งใจในการเป็นแพทยป์ระจ าบา้นท่ีภาควิชาโสต 
ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ การยดึมัน่ในจริยธรรมทัว่ไปและทาง
วิชาชีพ ความเหมาะสมในการเป็นแพทย ์คะแนนเฉล่ียสะสมคะแนนวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยาและ 
คะแนนการสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตลอดจน
ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ และยอมรับในขอ้ตกลงของทางภาควิชา ในกรณีถ้าแพทยป์ระจ าบ้านมี
คุณสมบติัไม่เหมาะสมระหวา่งการฝึกอบรม ทางสถาบนัฝึกอบรมอาจพิจารณายกเลิก หรือ เล่ือนการ
สอบเพื่อวุฒิบตัรฯ ซ่ึงเกณฑ์เหล่าน้ีจะพิจารณาโดยเท่าเทียมกนัทุกเช้ือชาติศาสนาและเพศ อน่ึง ภาค
วิชาฯ มีนโยบายท่ีไม่จ  ากดัสิทธ์ิในการรับสมคัรและคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีมีความพิการซ่ึง
ตอ้งการความช่วยเหลือพิเศษ หากไม่เป็นอุปสรรคในการฝึกอบรม 

4.2  คุณสมบติัของผูส้มคัรแพทยป์ระจ าบา้นท่ีพึงประสงค์ 
- มีความรู้ความสามารถจบแพทยศาสตร์บัณฑิตและได้รับใบประกอบวิชาชีพเวช

กรรมก่อนการท างาน 
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- ยดึมัน่ในจริยธรรมในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
- ใหก้ารปกป้องพิทกัษสิ์ทธ์ิของผูป่้วย 
- มีเจตนคติดีและมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูป่้วยผูร่้วมงานและสังคม 
- มีความรับผดิชอบตรงต่อเวลาและซ่ือสัตยสุ์จริต 
- อ่ืน ๆ เช่น สามารถปรับปรุงตนใหท้นักบัความกา้วหนา้ทางวทิยาการ เป็นผูใ้ฝ่รู้ศึกษา

หาความรู้เพิ่มเติมดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

 4.3 คุณสมบติัของผูส้มคัรแพทยป์ระจ าบา้นท่ีไม่พึงประสงค ์
- มีประวติัทุจริต 
- มีพฤติกรรมเส่ือมเสียทั้งเร่ืองส่วนตวัและหนา้ท่ีการงาน 
- สอบ national test ไม่ผา่นก่อนการสัมภาษณ์ (2 Parts) 
- ไม่ประสงคจ์ะเรียนประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงของคณะแพทยศาสตร์ 
- ไม่ประสงคจ์ะเรียนจนกระทัง่สอบวฒิุบตัรผา่น 

4.4 ขั้นตอนการคดัเลือก 
1. ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา แต่งตั้ งคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประจ าปีการฝึกอบรม โดยมีตวัแทนแพทยใ์ชทุ้น/แพทยป์ระจ าบา้นเป็นกรรมการใน
การคดัเลือกและถือเป็นคะแนนจากกรรมการ 1 คน 

2. เลขานุการคดัเลือกแพทยป์ระจ าบา้นกลัน่กรองผูท่ี้มีคุณสมบติัและรวบรวมเอกสาร
ใหก้รรมการคดัเลือกก่อนวนัสอบสัมภาษณ์ 

3. น าผลการประเมินทักษะด้านต่าง ๆ และผลการสัมภาษณ์โดยคณาจารย์มาร่วม
พิจารณาคดัเลือก 

4. การตดัสินเพื่อเลือกผูเ้หมาะสมเขา้รับการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเป็นผลจากการ
ประเมินและดุลยพินิจของคณะกรรมการ และการตดัสินนั้นถือเป็นท่ีส้ินสุด 

4.5 การแจง้ผลการคดัเลือก 
1. รองหัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยาฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญาจะโทรศพัท์แจง้

ผลการคดัเลือกหลงัจากวนัท่ีสอบสัมภาษณ์เป็นตน้ไป 
2. หากมีขอ้สงสัยผลการคดัเลือกสามารถสอบถามจากประธานคณะกรรมการตดัสิน

ภายใน 7 วนัหลงัการประกาศผล ไม่นบัวนัหยดุราชการ 
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอยีดได้ที ่
  ภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา   คณะแพทยศาสตร์    มหาวทิยาลยัลงขลานครินทร์ โทร  0-7445-1393    
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ภาควชิาอายุรศาสตร์ 
 

1. น า้หนักคะแนนการคดัเลอืก 
การประเมิน ร้อยละ แหล่งขอ้มูล 

ผลการเรียนท่ีผา่นมา 
คะแนนสะสมเฉล่ีย (GPA)*  ร้อยละ 5 
ระดบัขั้นรายวชิาอายรุศาสตร์** ร้อยละ 15 

20 รายงานผลการเรียนของ
ผูส้มคัรจากสถาบนัของตน 

ผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถฯ  
ขั้นตอนท่ี 1 และขั้นตอนท่ี 2 ของศ.ร.ว. 

25 คะแนนผลสอบขั้นตอนท่ี 1 
และขั้นตอนท่ี 2 ของศ.ร.ว. 

การประเมินโดยการทดสอบ clinical reasoning  10  

การสมัภาษณ์  แบบทดสอบ MMI 40 คณะกรรมการสมัภาษณ์ 
จดหมายรับรอง (Letter of recommendation) 3 คณาจารย ์3 ท่าน 
เรียงความแนะน าตวั 2 คณะกรรมการสมัภาษณ์ 

       
*คะแนนสะสมเฉล่ีย (GPA)   

GPA    คะแนน 
3.76-4.0                                           5 
3.51-3.75                                    4 
3.26-3.50                                           3 
3.01-3.25      2 
ต ่ากวา่ 3.00      1 

**ระดบัขั้นรายวชิาอายรุศาสตร์   
เกรด                            คะแนน 
A        15 
B+        12 
B         9 
C+         6 
ต ่ากวา่ C+        0 
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หลกัฐานและเอกสารการรับสมคัร 
       1.  ใบสมคัร 

2.  รูปถ่ายขนาด  1  น้ิวหรือ  2  น้ิว      จ านวน  1  รูป 
3.  ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา  (ใบ transcript)     จ านวน  1  ชุด 
4.  จดหมายรับรอง  (ใบ  recommendation) จากอาจารยแ์พทย ์ จ านวน  3  ท่าน    

 5.  เขียนบทความบรรยายเร่ืองละประมาณ  1  หนา้กระดาษฟลุสแก๊ป  2  เร่ือง  คือ 
      5.1  ประวติิของตนเองเก่ียวกบัครอบครัวและการศึกษา  ตั้งแตเ่บ้ืองตน้จนถึงปัจจุบนั 
      5.2  ความตอ้งการและจุดมุ่งหมายในการเลือกมาใชทุ้นในสาขาวชิาอายรุศาสตร์และ 

            ความคาดหวงัต่อสถาบนัน้ีตลอดจนอนาคตหรือหลงัจากจบการใชทุ้นแลว้ 
6.  ผลการสอบเพื่อประเมิน และรับรองความรู้ความสามารถ  (NT1, NT2 ) 

 
การรับสมคัร     

แพทยใ์ชทุ้น รับสมคัรตามประกาศหน่วยการศึกษาหลงัปริญญา 
                               คณะแพทยศาสตร์   มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์    

       
ตดิต่อสอบถามข้อมูลรายละเอยีดได้ที ่

ฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา ภาควชิาอายรุศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
โทร  0-7445-1455   โทรสาร  0-7428-1457   E-mail : wplernpi@medicine.psu.ac.th 
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                           แบบฟอร์ม ใบ (recommendation) 
 

 
 
 

 

 

 
ช่ือผูส้มคัร  นพ./พญ............................................................................................................................... 
 (   )  ท่านรู้จกัใกลชิ้ดกบัผูส้มคัรนานเพียงใด ............................................................................ 
 (   )  ท่านเก่ียวขอ้งกบัผูส้มคัรในฐานะ  
  (   )  อาจารย ์   (   )  ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง 
  (   )  อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) .............................................................................................. 
ค าแนะน า โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตอ้งการ 
  ดีมาก = 5,      ดี = 4       พอใช ้= 3       ไม่พอใช ้= 2, ไม่พอใชอ้ยา่งยิง่ = 1 

หัวข้อเร่ืองที่ประเมิน 5 4 3 2 1 

1. ความรู้      
2. Clinical judgment      
3. ความใฝ่รู้  (ใฝ่การศกึษา)      
4. ความตัง้ใจที่จะท างาน      
5. สมรรถภาพการปฏิบตังิาน      
6. การบนัทกึรายงานทางการแพทย์      
7. การตรงตอ่เวลา      
8. ความรับผิดชอบ      
9. มนษุยสมัพนัธ์ตอ่ผู้ ป่วยและญาติ      
10. มนษุยสมัพนัธ์ตอ่ผู้ ร่วมงาน  (แพทย์)      

รวมคะแนน      
ขอ้คิดเห็นอ่ืน ๆ รวมทั้งความประพฤติและจริยธรรม  (ถา้มี) 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
  

                                                        ลงช่ือ...................................................... 
                                                           (.........................................................) 
                                                 ต  าแหน่ง.................................................... 
                                                      ท่ีอยู.่.......................................................... 
 

ความคดิเห็นและข้อมูลเกีย่วกบัการปฏิบัตงิาน 

ของผู้สมัครเป็นแพทย์ใช้ทุน 

ภาควชิาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
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แนวทางการพจิารณาคดัเลอืกแพทย์ประจ าบ้านอายุรศาสตร์ และสาขาต่อยอด 
 ภาควชิาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ 

 
1. น า้หนักคะแนนการคดัเลอืก 

การประเมิน ร้อยละ แหล่งขอ้มูล 
ผลการเรียนท่ีผา่นมา 
คะแนนสะสมเฉล่ีย (GPA)*                   ร้อยละ 5 
ระดบัขั้นรายวชิาอายรุศาสตร์**     ร้อยละ 15 

20 รายงานผลการเรียนของ
ผูส้มคัรจากสถาบนัของตน 

ผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถฯ  
ขั้นตอนท่ี 1 และขั้นตอนท่ี 2 ของศ.ร.ว. 

25 คะแนนผลสอบขั้นตอนท่ี 1 
และขั้นตอนท่ี 2 ของศ.ร.ว. 

การประเมินโดยการทดสอบ clinical reasoning  20  
การสมัภาษณ์     
(Present powerpoint แนะน าตนเอง 5 นาที) 

25 คณะกรรมการสมัภาษณ์ 
 

ทดสอบ Case based discussion 10  

 
             2. หลกัฐานและเอกสารการรับสมคัร 
       1.  ใบสมคัร 

2.  รูปถ่ายขนาด  1  น้ิวหรือ  2  น้ิว      จ านวน  1  รูป 
3.  ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา  (ใบ Transcript)    จ านวน  1  ชุด 
4.  จดหมายรับรอง  (ใบ recommendation) จากอาจารยแ์พทย ์ จ านวน  3  ท่าน   
      (ยกเวน้ส าหรับผูส้ าเร็จการฝึกอบรมสาขาอายรุศาสตร์)  
5.  ใบประกอบวชิาชีพเวชกรรม  
6.  ส าเนาบตัรประชาชน                                                                      จ านวน   1 ฉบบั 

 5.  เขียนบทความบรรยายเร่ืองละประมาณ  1 หนา้กระดาษฟลุสแก๊ป  2  เร่ือง  คือ 
      5.1  ประวติิของตนเองเก่ียวกบัครอบครัวและการศึกษา  ตั้งแตเ่บ้ืองตน้จนถึงปัจจุบนั 
      5.2  ความตอ้งการและจุดมุ่งหมายในการฝึกอบรมสาขาอายรุศาสตร์และอนุสาขาต่อยอด 

            ความคาดหวงัต่อสถาบนัน้ีตลอดจนอนาคตหรือหลงัจากจบการฝึกอบรมแลว้ 

6.  ผลการสอบเพื่อประเมิน และรับรองความรู้ความสามารถ  (NT1, NT2 ) 
การรับสมคัร     
     แพทยป์ระจ าบา้น  ตามประกาศของแพทยสภา และราชวทิยาลยัฯ        
ตดิต่อสอบถามข้อมูลรายละเอยีดได้ที ่

ฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา ภาควชิาอายรุศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
โทร  0-7445-1455   โทรสาร  0-7428-1457   E-mail : wplernpi@medicine.psu.ac.th 
 

mailto:wplernpi@medicine.psu.ac.th
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                      แบบฟอร์ม ใบ (recommendation) 
 
 
 
 
 

 
ช่ือผูส้มคัร  นพ./พญ............................................................................................................................... 
 (   )  ท่านรู้จกัใกลชิ้ดกบัผูส้มคัรนานเพียงใด ............................................................................ 
 (   )  ท่านเก่ียวขอ้งกบัผูส้มคัรในฐานะ  
  (   )  อาจารย ์   (   )  ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง 
  (   )  อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) .............................................................................................. 
ค าแนะน า โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตอ้งการ 
  ดีมาก = 5,      ดี = 4       พอใช ้= 3       ไม่พอใช ้= 2, ไม่พอใชอ้ยา่งยิง่ = 1 

หัวข้อเร่ืองที่ประเมิน 5 4 3 2 1 

1. ความรู้      
2. Clinical judgment      
3. ความใฝ่รู้  (ใฝ่การศกึษา)      
4. ความตัง้ใจที่จะท างาน      
5. สมรรถภาพการปฏิบตังิาน      
6. การบนัทกึรายงานทางการแพทย์      
7. การตรงตอ่เวลา      
8. ความรับผิดชอบ      
9. มนษุยสมัพนัธ์ตอ่ผู้ ป่วยและญาติ      
10. มนษุยสมัพนัธ์ตอ่ผู้ ร่วมงาน  (แพทย์)      

รวมคะแนน      
ขอ้คิดเห็นอ่ืน ๆ รวมทั้งความประพฤติและจริยธรรม  (ถา้มี) 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
  

                                                             ลงช่ือ...................................................... 
                                                                (.........................................................) 
                                                                           ต  าแหน่ง..................................................
                                                  ท่ีอยู.่........................................................ 

ความคดิเห็นและข้อมูลเกีย่วกบัการปฏิบัตงิาน 

ของผู้สมัครเป็นแพทย์ประจ าบ้าน 
ภาควชิาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
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ภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

 
หลกัฐานและเอกสารการรับสมัคร 
       1.  ใบสมคัรท่ีติดรูปถ่ายขนาด  1  น้ิวหรือ  2  น้ิว     จ านวน   1   ชุด 

2.  ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (ใบ transcript) ของชั้นปี  5    จ านวน   1   ชุด 
3.  จดหมายรับรอง  (ใบ  recommendation) จากอาจารยแ์พทย ์    จ านวน   3   ท่าน 
4.  ส าเนาทะเบียนบา้น        จ านวน   1   ชุด 

 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  เป็นนกัศึกษาแพทยท่ี์ก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี  6 
 
การคัดเลอืก 
 คดัเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์  ซ่ึงประกอบดว้ยคณะกรรมการท่ีภาควชิาแต่งตั้ง   
จ านวน  5 - 6  ท่าน 
 
การรับสมัคร 

แพทยใ์ชทุ้น  รับสมคัรตามประกาศหน่วยการศึกษาหลงัปริญญา 
                                         คณะแพทยศาสตร์   มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์    

     แพทยป์ระจ าบา้น ตามประกาศของแพทยสภาและราชวทิยาลยัฯ         
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอยีดได้ที ่
  ภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน   คณะแพทยศาสตร์   มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
โทร  074-451704-5 โทรสาร  0-7445-1704   E-mail :  emergency.er.psu@gmail.com หรือ 
dearjirawat.k@gmail.com 
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สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 
 
 

หลกัฐานและเอกสารการรับสมัคร 
1. ใบสมคัรท่ีติดรูปถ่ายขนาด 1 น้ิว หรือ 2 น้ิว         จ  านวน  1  ชุด 
2. ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ถึงชั้นปีสุดทา้ย    จ  านวน  1  ชุด 
3. หนงัสือรับรอง (Recommendation) จากอาจารยแ์พทย ์       จ  านวน  3  ท่าน 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น/ส าเนาบตัรประชาชน 
5. ผลสอบ NT 1-2 (ส าหรับสมคัรแพทยใ์ชทุ้น) 
6. หลกัฐานการรับทุน (กรณีมีตน้สังกดั ส าหรับสมคัรแพทยป์ระจ าบา้น) 
7. เขียนประวตัเิลา่เร่ืองราว เก่ียวกบัตนเอง ความตัง้ใจในการปฏิบตัิราชการชดใช้ทนุท่ี  

สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ส่ิงท่ีคาดหวงัในอนาคต  กิจกรรมนอกหลกัสูตรท่ีท าขณะศึกษา  
และอ่ืนๆ  ดว้ยการพิมพ ์หรือดว้ยลายมือของตนเอง 1-2 หนา้ (A4) 

 

เกณฑ์การคัดเลอืก 
1.  คะแนนสัมภาษณ์จากกรรมการ       

              2.  กรรมการสอบสัมภาษณ์และน าขอ้มูลต่างๆ  เขา้ท่ีประชุมภาควชิาฯ  เพื่อพิจารณาคดัเลือก
ในสัปดาห์ท่ี  2 หลงัจากปิดรับสมคัร     

  3. การพิจารณาและรับรองจากท่ีประชุมภาควชิาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกนั 
4.  แจง้ผลการพิจารณาใหผู้ส้มคัรทราบภายใน  2 สัปดาห์หลงัจากเสร็จส้ินการสัมภาษณ์     

 
การรับสมัคร 
   รับสมคัรตามประกาศหน่วยการศึกษาหลงัปริญญา 

                      คณะแพทยศาสตร์   มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์    
คุณสมบัติของผู้สมัคร   

แพทยใ์ชทุ้น  ก าลงัศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ในชั้นปีท่ี 6 
 แพทยป์ระจ าบา้น ตามประกาศของแพทยสภาและราชวทิยาลยัฯ         
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอยีดได้ที ่
 ภาควชิาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกนั  คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ โทร. 0-7445-1330-2   โทรสาร 0-7445 1333 
E-mail : chada5614@yahoo.com,  chada_5614@hotmail.com 
 
 

mailto:chada5614@yahoo.com
mailto:chada_5614@hotmail.com
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สาขาอาชีวเวชศาสตร์ 
 

หลกัฐานและเอกสารการรับสมัคร 
1.  ใบสมคัรท่ีติดรูปถ่ายขนาด 1 น้ิว หรือ 2 น้ิว       จ  านวน  1  ชุด 
2. ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ชั้นปีท่ี 5-6      จ  านวน  1  ชุด 
3. หนงัสือรับรอง (Recommendation) จากอาจารยแ์พทย ์     จ  านวน  3  ท่าน 

 

การรับสมัครและสอบสัมภาษณ์ 
1.  แพทยใ์ชทุ้น      รับสมคัร   ตามประกาศโดยฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญาคณะแพทยศาสตร์ 

             มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์    
     2.  แพทยป์ระจ าบา้น          ตามประกาศของแพทยสภา             
 
การคัดเลอืก 

- สอบสัมภาษณ์ โดยหวัหนา้ภาควชิา รองหวัหนา้ภาควชิาฝ่ายหลงัปริญญา และคณาจารย์
สาขาอาชีวเวชศาสตร์   

 
ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอยีดได้ที ่
 หน่วยอาชีวอนามยั  ชั้น 3  อาคารแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร์  คณะแพทยศาสตร์  
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  โทรศพัท ์0-7445-1167 , 0-7445-1548   
โทรสาร 0-7442-9921  E-mail : Kamanany@medicine.psu.ac.th      
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โครงการจัดตั้งสถาบันวศิวกรรมชีวการแพทย์ 
 
หลกัฐานและเอกสารการรับสมัคร 
       1.  ใบสมคัรท่ีติดรูปถ่ายขนาด  1  น้ิวหรือ  2  น้ิว      จ านวน   1   ชุด 

2.  ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา  (ใบ transcript)     จ านวน   1   ชุด 
3.  จดหมายรับรองความประพฤติ  (ใบ  recommendation) จากอาจารยแ์พทย ์ จ านวน   3   ท่าน 
4.  ส าเนาทะเบียน       จ านวน   1   ชุด 
5.  ผลการสอบ NT 
 

คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 
 เป็นนกัศึกษาแพทยท่ี์ก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี 6 

 
การคัดเลอืก 

 คดัเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยคณะกรรมการท่ีโครงการจดัตั้งสถาบนั
วศิวกรรมชีวการแพทย ์แต่งตั้ง  

 
การรับสมัครและสอบสัมภาษณ์ 

แพทยใ์ชทุ้น  รับสมคัรตามประกาศหน่วยการศึกษาหลงัปริญญา 
                                         คณะแพทยศาสตร์   มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์    

     แพทยป์ระจ าบา้น ตามประกาศของแพทยสภาและราชวทิยาลยัฯ         
ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอยีดได้ที ่
  โครงการจดัตั้งสถาบนัวศิวกรรมชีวการแพทย ์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์    
โทร 0-7445-1743-4  โทรสาร  0-7445-1744    
E-mail : kusalaporn.p@psu.ac.th, pnongnap@medicine.psu.ac.th 
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โครงการพเิศษ สาขาระบาดวทิยา 
 

 หลกัฐานและเอกสารการรับสมัคร  
1. ใบสมคัรและเอกสารแนบแสดงรายละเอียดประสบการณ์ในการปฏิบติังาน จานวน 1 ฉบบั  
2. สาเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เม่ือจบชั้นปีท่ี 5 จานวน 1 ฉบบั  
3. สาเนาใบแจง้ผลการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ จานวน 1 ฉบบั  
ในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม ขั้นตอนท่ี 1 และ 2  
4. หนงัสือรับรอง (Recommendation) จากอาจารยแ์พทย ์จานวน 3 ท่าน  
5. รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว จานวน 1 รูป  
6. ผลสอบภาษาองักฤษอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 
 Testing institute  
PSU-TEP  An average of at least 60% in Reading and Structure, 

Listening and Writing  
 CU-TEP  At least 60 score in Reading , Listening and Writing  
TOEFL(Paper Based)  Score of 500  
TOEFL (Institutional Testing program)  Score of 520  
TOEFL Computer Based)  Score of 173  
TOEFL (Internet Based)  Score of 61  
IELTS  Score of 5  
 

 คุณสมบัติของผู้สมัคร  
1. เป็นนกัศึกษาแพทยท่ี์กาลงัศึกษาในชั้นปีท่ี 6 ตอ้งมี GPA อยา่งนอ้ย 3.0 และมีคะแนนภาษาองักฤษ  
    ตามเกณฑข์องมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ในการเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอก  
2. มีความรักหรือสนใจท่ีจะทาวจิยัหรือเป็นอาจารยแ์พทยท่ี์ทางานวจิยัเก่ียวกบัระบบสุขภาพและ  
    สาธารณสุข  
3. ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ขยนั  
4. มีจริยธรรมและมนุษยสัมพนัธ์ดี  
เกณฑ์การคัดเลอืก  
1. ยืน่ใบสมคัรพร้อมเอกสารแนบ ภายในระยะเวลาของการรับสมคัรท่ีกาหนด  
2. สอบผา่นขอ้เขียน (เป็นภาษาองักฤษ)  
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3. ผา่นการสอบสัมภาษณ์ (เป็นภาษาองักฤษ) จากคณะกรรมการประจาหลกัสูตรระบาดวทิยา  
4. ประกาศรายช่ือผูผ้า่นการคดัเลือก  
 
แนวทางการปฏิบัติงาน  
1. นกัศึกษาสามารถเลือกปฏิบติังานหมุนเวยีนเพื่อเพิ่มพนูทกัษะตามเกณฑข์องแพทยสภาหรือเขา้  
    ปฏิบติังานในภาควชิาโดยไม่หมุนเวยีน  
3. เขา้รับการศึกษาต่อในหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาระบาดวทิยา (นานาชาติ) ของการ       
   ใชทุ้น หลงัจากผา่นการเพิ่มพนูทกัษะในปีท่ี 1 หรือเขา้ศึกษาในหลกัสูตรฯ ตั้งแต่ปีท่ี 1 หากไม่ผา่น  
    การเพิ่มพนูทกัษะ เป็นเวลาประมาณ 3-5 ปี ตลอดหลกัสูตร  

4. ไดรั้บสวสัดิการและเงินเดือนตามอตัราของแพทยใ์ชทุ้น คณะแพทยศาสตร์  
     มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอยีดได้ที ่ 
คุณอญัญวดี ล่ิมวชิรโชติ หน่วยระบาดวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
โทรศพัท ์0-7445-1165 โทรสาร 0-7442-9754 E-mail : anyavadee@hotmail.com 
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สถานที่ตดิต่อคณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 

ภาควชิา/หน่ายงาน สถานทีต่ิดต่อ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 

1.  หน่วยการศึกษาหลงัปริญญา 
 

อาคารแพทยศาสตรศึกษาฯ ชั้น  7 โทร 0-7445-1540-3 
โทรสาร 0-7445-1543 
E-mail : postgrad@medicine.psu.ac.th 

2.  งานการเจา้หนา้ท่ี อาคารบริหาร คณะแพทย ์ชั้น  4 
 

โทรศพัท ์ 0-7445-1140-3 
โทรสาร 074-212900, 212903 
E-mail : csineepo@medicine.psu.ac.th 

3.  กุมารเวชศาสตร์ 
 

 

รพ.สงขลานครินทร์ ชั้น  4 
 

โทร  0-7445-1250 -3   
โทรสาร  0-7442-9618    
E-mail : swassana@medicine.psu.ac.th 

4.  จกัษุวทิยา 
 

รพ.สงขลานครินทร์ ชั้น  4 
 

โทร  0-7445-1380 
E-mail : wongduan.pan@psu.c.th 

5.  จิตเวชศาสตร์ 
 

 

รพ.สงขลานครินทร์ ชั้น  3 
 

โทร  0-7445-1351-2   
โทรสาร  0-7442-9922 
E-mail : wkanyara@medicine.psu.ac.th 

6.  พยาธิวทิยา 
 

 

รพ.สงขลานครินทร์ ชั้น  1 
 

โทร  0-7421-2908, 0-7445-1551-2   
โทรสาร  0-7421-2908 
E-mail:  saniya.nin@gmail.com 

7.  รังสีวทิยา รพ.สงขลานครินทร์ ชั้น  1 โทร  0-7445-1508, 0-74 45-1508   
โทรสาร  0-7442-9927    
E-mail : jchutima@medicine.psu.ac.th 

8.  วสิัญญีวทิยา รพ.สงขลานครินทร์ ชั้น  4 โทร  0-7445-1655    
โทรสาร  0-7421-2912     
E-mail : jtippawa@medicine.psu.ac.th 

9.  ศลัยศาสตร์ 
 

อาคารศรีเวชวฒัน์ ชั้น 12 
 

โทร  0-7445-1404    
โทรสาร  0-7442-9384   
E-mail : ticha2004@hotmail.com 

10.  ออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ 
       ฟ้ืนฟู 
 

อาคารศรีเวชวฒัน์ ชั้น 9 
 

โทร  0-7445-1603    
โทรสาร  0-7442-9898     
E-mail : mnavarat@medicine.psu.ac.th 

mailto:swassana@medicine.psu.ac.th
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ภาควชิา/หน่ายงาน สถานทีต่ิดต่อ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 
11.  สูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา 
 

รพ.สงขลานครินทร์ ชั้น  4 
 

โทรศพัท ์  0-7445-1201    
โทรสาร   0-7442-9617   
E-mail : mjuntima@medicine.psu.ac.th      

12.  โสต  ศอ นาสิกวทิยา รพ.สงขลานครินทร์ ชั้น  4 
 

โทร  0-7445-1393    
โทรสาร  0-7421-2912     
E-mail : scorpio_keng@hotmail.com 

13.  อายรุศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์ ชั้น  12 โทร  074-451455 
โทรสาร  074-429385    
E-mail : wplernpi@medicine.psu.ac.th 

14.  เวชศาสตร์ครอบครัวและ 
       เวชศาสตร์ป้องกนั 

รพ.สงขลานครินทร์ ชั้น  2 โทร. 0-7445-1330-2    
โทรสาร 0-7445 1333 
E-mail : chada5614@yahoo.com,  
chada_5614@hotmail.com 

15.  ชีวเวชศาสตร์ อาคารวิจยัรัตน์  
ประธานราษฎร์นิกร ชั้น 1 

โทรศพัท ์0-7442-9584, 0-7445-1180-1 
โทรสาร  0-7442-9584 
E-mail : biomed@medicine.psu.ac.th   

16. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน อาคารรัตนชีวรักษ ์ ชั้น 12 
 
 

โทรศพัท ์0-7445-1704-5 
โทรสาร 0-7445-1704    
E-mail : emergency.er.psu@gmail.com 
หรือ  dearjirawat.k@gmail.com 

17. โครงการจดัตั้งสถาบนั 
      วิศวกรรมชีวการแพทย ์  

อาคารอุบติัเหตุ-ฉุกเฉิน  
(ตึก 100 ปี) ชั้น 6 
 

โทร 0-7445-1743-4   
โทรสาร  0-7445-1744    
E-mail : kusalaporn.p@psu.ac.th, 
pnongnap@medicine.psu.ac.th 

18.  หน่วยระบาดวทิยา อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ 
ชั้น 6                 

โทรศพัท ์ 0-7445-1165  
โทรสาร 0-7442-9754 
E-mail : anyavadee@hotmail.com 

19. หน่วยอาชีวอนามยั   อาคารแพทยศาสตรศึกษาราช
นครินทร์   ชั้น 3   

โทรศพัท ์0-7445-1167 , 0-7445-1548  
โทรสาร 0-7442-9921   
E-mail : 
Kamanany@medicine.psu.ac.th      
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