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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   
   - National 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 

ประกาศเรื่อง การคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน 
สาขาวิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

                                                 ปีการฝึกอบรม ๒๕๖๔ 
 
๑. นโยบายของสาขาวิชาการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน 
 สาขาวิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายในการรับสมัคร
และคัดเลือกผู้สมัครเข้ามาฝึกอบรมสาขาจักษุวิทยาโดยให้ความส าคัญของการผลิตจักษุแพทย์ที่ดี         
มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีมาตรฐานและมีจริยธรรม โดยค านึงถึงการกระจายของจักษุแพทย์
อย่างทั่วถึงทั้งประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาค เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมและระบบสาธารณะ
สุข 
 
๒. หลักเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน 
 เพ่ือให้การรับสมัครและการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน ของสาขาวิชาจักษุวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปีการฝึกอบรม ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านของสาขาวิชาฯ จึงสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ
แพทยสภาและประกาศราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจ าบ้าน
เพ่ือการสอบวุฒิบัตร ประจ าปีการฝึกอบรม ๒๕๖๔ 
 
๓. ประเภทสาขาและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครแพทย์ประจ าบ้าน 
 ผู้มีสิทธิ์สมัครแพทย์ประจ าบ้านถือตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศแพทยสภา  เรื่องการรับสมัคร
แพทย์ประจ าบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือการสอบวุฒิ  ประจ าปีการ
ฝึกอบรม ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ โดยได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ า
บ้านสาขา/อนุสาขาดังกล่าว (กรณีสมัครโดยมีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ) หรือปลอดภาระจาก
หน่วยงานของรัฐ (กรณีสมัครโดยไม่มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ) 
 
๔. ขั้นตอนการรับสมัครและการคัดเลือก 
 ๔.๑ ศักยภาพการฝึกอบรบ รับแพทย์ประจ าบ้านจ านวน ๖ ต าแหน่งต่อปี (คุณสมบัติตาม 
     เกณฑ์การเปิดสถาบันการฝึกอบรมของราชวิทยาลัยฯ) 
 ๔.๒ เวลารับสมัคร  เป็นไปตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 
 ๔.๓ ก าหนดการคัดเลือก  เป็นไปตามประกาศของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 
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 ๔.๔ เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 
- ใบสมัคร 
- ใบ transcript 
- ส าเนาบัตรประชาชน ๑ ชุด 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน ๑ ชุด 
- ใบ recommend ฉบับจริง ๓ ฉบับ 
- ผลการตรวจสายตาจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
- ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
- รูปถ่ายขนาด ๑ หรือ ๒ นิ้วจ านวน ๑ รูป 

๕. การคัดเลือก 
 ๕.๑ การพิจารณาคัดเลือก 
       พิจารณาจากความรู้ความสามารถทักษะการผ่าตัดและการใช้เครื่องมือจุลยศัลยกรรม การ
มีมนุษย-สัมพันธ์ที่ดี  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม ความตั้งใจในการเป็นแพทย์ประจ าบ้านที่
สาขาวิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การยึดมั่นในจริยธรรมทั่วไปและ
ทางวิชาชีพ ความเหมาะสมในการเป็นจักษุแพทย์  คะแนนเฉลี่ยสะสมและคะแนนวิชาจักษุวิทยา 
ตลอดจนความสามารถพิเศษอ่ืนๆ ซึ่งเกณฑ์เหล่านี้จะพิจารณาโดยเท่าเทียมกันทุกเชื้อชาติศาสนาและ
เพศ อนึ่ง สาขาวิชาฯ มีนโยบายที่ไม่จ ากัดสิทธิ์ในการรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มี
ความพิการซึ่งต้องการความช่วยเหลือพิเศษ หากไม่เป็น อุปสรรคในการฝึกอบรม 
 ๕.๒ คุณสมบัติของผู้สมัครแพทย์ประจ าบ้านที่พึงประสงค์ 

- มีความรู้ความสามารถจบแพทยศาสตร์บัณฑิตและได้รับใบประกอบวิชาชีพเวช
กรรมก่อนการท างาน 

- ยึดมั่นในจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
- ให้การปกป้องพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ป่วย 
- มีเจตนคติดีและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ป่วยผู้ร่วมงานและสังคม 
- มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาและซื่อสัตย์สุจริต 
- อ่ืนๆ เช่น สามารถปรับปรุงตนให้ทันกับความก้าวหน้าทางวิทยาการ เป็นผู้ใฝ่รู้

ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ๕.๓ คุณสมบัติของผู้สมัครแพทย์ประจ าบ้านที่ไม่พึงประสงค์ 

- มีประวัติทุจริต 
- มีพฤติกรรมเสื่อมเสียทั้งเรื่องส่วนตัวและหน้าที่การงาน 
- สอบ national test ไม่ผ่านก่อนการสัมภาษณ์ (๓ parts) 
- ไม่ประสงค์จะเรียนประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของคณะแพทยศาสตร์ 
- ไม่ประสงค์จะเรียนจนกระทั่งสอบวุฒิบัตรผ่าน 
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 ๕.๔ ขั้นตอนการคัดเลือก 
  ๑) สาขาวิชาจักษุวิทยา แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านสาขาวิชาจักษุ
วิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปีการฝึกอบรม ๒๕๖๔ โดยมีตัวแทน
แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบ้านเป็นกรรมการในการคัดเลือกและถือเป็นคะแนนจากกรรมการ ๑ คน 
  ๒) เลขานุการการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านกลั่นกรองผู้ที่มีคุณสมบัติและรวบรวม
เอกสารให้กรรมการคัดเลือกก่อนวันสัมภาษณ์ 
  ๓) น าผลการประเมินทักษะด้านต่างๆ และผลการพบปะพูดคุยกับคณาจารย์มาร่วม 
พิจารณาคัดเลือก 
  ๔) การตัดสินเพ่ือเลือกผู้เหมาะสมเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเป็นดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการ และการตัดสินนั้นถือเป็นที่สิ้นสุด 
 ๕.๕ การแจ้งผลการคัดเลือก 
  ๑) รองหัวหน้าสาขาวิชาจักษุวิทยา ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาจะโทรศัพท์แจ้งผลการ
คัดเลือกหลังจากวันที่ท าการสอบคัดเลือก เป็นต้นไป 
  ๒) หากมีข้อสงสัยผลการคัดเลือกสามารถสอบถามจากประธานคณะกรรมการการ
ตัดสิน ภายใน ๗ วันหลังการประกาศผล ไม่นับวันหยุดราชการ 
 
๖. ติดต่อสอบถามข้อมูล ภาควิชาจักษุวิทยา   คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
โทรศัพท์ ๐๗๔-๔๕๑๓๘๐, 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  น้ิวหรือ  2  น้ิว    จ านวน   1  ชุด 

2.  ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา  (ใบ transcript)                   จ  านวน   1  ชุด 
3.  จดหมายรับรองความประพฤติ (ใบ recommendation) จากอาจารยแ์พทยจ์  านวน 3 ท่าน   
4.  เอกสารแนะน าตนเอง ประวติัเก่ียวกบัครอบครัวและการศึกษา ความตอ้งการและจุดมุ่งหมาย

ในการปฏิบติังานท่ีภาควิชาพยาธิวทิยา และความคาดหวงัในอนาคตการเป็นพยาธิแพทย ์ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร  
1.  ความสนใจ  

  สาขาพยาธิวทิยากายวภิาค : มีความสนใจทางดา้นพยาธิวทิยากายวภิาค   
  สาขาพยาธิวทิยาคลินิก : มีความสนใจทางดา้นจุลชีววทิยาหรือภูมิคุม้กนัและไวรัสวทิยา 
              2.  สามารถเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง มี self-directed learning     

3.  มีมนุษยสัมพนัธ์และจริยธรรมดี 
4.  มีความประพฤติดี ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ขยนัและซ่ือสัตย ์  

การคัดเลอืก   

 คดัเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์โดยอาจารยใ์นภาควชิาเป็นกรรมการคดัเลือก   

การรับสมัครและสอบสัมภาษณ์  

แพทยใ์ชทุ้น  รับสมคัรตามประกาศของหน่วยการศึกษาหลงัปริญญา                       
คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์                                     
และสอบสัมภาษณ์ตามท่ีภาควชิาฯ ก าหนด 

แพทยป์ระจ าบา้น รับสมคัรตามประกาศของแพทยสภาและสอบสัมภาษณ์ตามท่ี             
ราชวทิยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด  
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอยีดได้ที ่
  ภาควิชาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ โทร  074-451551-2         
โทรสาร  074-451553   E-mail : ychampai@medicine.psu.ac.th หรือ saniya.nin@gmail.com 
 

 
 

mailto:ychampai@medicine.psu.ac.th
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ภาควชิารังสีวทิยา 
(ปรับแก้ตามประกาศท่ีท า WFME 2563) 

 
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย 
1) หลักฐานและเอกสารการรับสมัคร 

1.  เขียนบทความบรรยายเรื่องละประมาณ 1 หน้ากระดาษ A4 จ านวน 2 เรื่อง คือ 
- ประวัติของตนเอง  เกี่ยวกับครอบครัว และการศึกษาตั้งแตเ่บื้องต้นจนถึงปัจจุบัน 
- ความต้องการและจุดมุ่งหมายในการเลือกมาใช้ทุนในสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย / รังสรีักษา(ตามที่

ผู้สมคัรเลือก) และความคาดหวังตอ่สถาบันน้ี ตลอดจนอนาคต หรือหลังจากจบการใช้ทุนแล้ว 
2.  ใบสมัครพร้อมภาพถ่ายขนาด 1 น้ิว    จ านวน  1   รูป 
3.  ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน  จ านวน  1   ชุด 
4.  ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)   จ านวน  1   ชุด 

 5.  คะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, TOEIC, CU-TEP, PSU-TEP หรืออ่ืน ๆ ที่เช่ือถือได้ในระดับประเทศ 
                (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 

6.  จดหมายรับรองความประพฤต ิ(recommendation) จากอาจารย์แพทย์ จ านวน 3 ท่าน 
7.  ผลการสอบเพื่อประเมิน และรบัรองความรู้ความสามารถ (NT1, NT2)  

 
หมายเหตุ :  การขอไป elective ต้องให้แล้วเสร็จก่อนนัดสอบสัมภาษณ ์

กรณผีู้สมคัรเป็นแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบ้าน  
 สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย  ผู้สมัครจะต้องไป Elective ณ สาขารังสีวินิจฉยั (มอ.) ในวันหยุดราชการหรอื

วันหยุดนักขัตฤกษ์อย่างน้อย 2 วัน พร้อมอยู่เวรร่วมกับ chief ระหว่าง elective 
 
2) ประเภทสาขาและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
 ผู้มีสิทธิ์สมัครแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมถือตามเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศแพทยสภา เรื่องการก าหนด
ประเภทสาขาและคุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิสมัครแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสาขาต่าง ๆ ประจ าปีการฝึกอบรม  โดยได้รับ
อนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสาขา/อนุสาขาดังกล่าว (กรณีสมัครโดย
มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ)  หรือปลอดภาระจากหน่วยงานของรัฐ (กรณีสมัครโดยไม่มีต้นสังกัดจากหน่วยของรัฐ) 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย แผน ก จะต้อง 

1. ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา 
2. ปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ 1 ปี และปฏิบัติงานชดใช้ทุนครบตามที่แพทยสภาก าหนด 
3. ยื่นใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามที่แพทยสภาก าหนดคุณสมบัติและระยะเวลาการรับสมัคร   

ผู้สมัครเข้ารับการฝีกอบรมแพทย์ใช้ทุนสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย แผน ข จะต้อง 
1. เป็นนักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี 6 และขอขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ 
2. ต้องเซ็นสัญญาการปฏิบัติงานในโครงการเพิ่มพูนทักษะ 1 ปี และปฏิบัติงานเป็นแพทย์ประจ าบ้าน แผน 

ข เป็นเวลา 3 ปี 
3. ยื่นใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก าหนดคุณสมบัติ

และระยะเวลาการรับสมัคร 
นอกจากนี้ ผู้สมัครยังต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็น

อุปสรรคต่อการฝึกอบรม การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อ้างอิงตามประกาศกลุ่มสถาบัน
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แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยเรื่อง “คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ.
2559”) รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ก าหนดโดยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย และแพทยสภา 
 
3) ก าหนดการรับสมัคร:  

แพทย์ประจ าบ้าน (แผน ก)  อิงตามประกาศของแพทยสภาและราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 
เรื่องประกาศรับสมัครแพทยผ์ู้เข้ารับการฝึกอบรมและการขอข้ึนทะเบียน 

แพทย์ใช้ทุน       
                                    และแพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือการสอบวฒุิบัตร ประจ าปีการฝึกอบรม  
แพทย์ใช้ทุน (แผน ข)  อิงตามประกาศของหน่วยการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์     
                                มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ประจ าปีการศึกษา 

 
4.วิธีการสมัคร:  

4.1. แพทย์ประจ าบ้าน (แผน ก)  
 ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครด้วยตนเองทาง website: http://www.tmc.or.th/tcgme ผ่านระบบ online 

ศูนย์เวชบัณฑติศึกษา ของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ โดยเลือกสาขาได ้1 สาขา และสามารถเลือกได้ 3 สถาบัน ส าหรับ
การจัดล าดับสถาบันฝึกอบรมขึ้นอยู่กับการตดัสินใจของผูส้มัคร โดยผู้สมคัรต้องจัดท าเอกสารการสมัครตามจ านวนชุดที่
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ก าหนด ซึ่งผู้สมคัรที่มสีิทธ์ิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ของสาขาวิชาฯ ได้จะต้องมรีายชื่อปรากฏอยู่
ในระบบการรับสมัครฯ ส าหรับผูส้มัครที่มสีิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือกของสาขาวิชาฯ สถาบันฝึกอบรมของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)  คือ  
  รอบ 1.1  ผู้สมัครทีม่ีรายชื่อในระบบและเลือกสาขาวิชาฯ สถาบันฝกึอบรมของ มอ.เป็นล าดับที่ 1 

รอบ 1.2  ผู้สมัครทีม่ีรายชื่อในระบบและเลือกสาขาวิชาฯ สถาบันฝกึอบรมของ มอ.เป็นล าดับที่ 2  
(หมายเหตุ: รอบ 1.2 จะเปิดการสอบสัมภาษณเ์ฉพาะกรณีที่การคดัเลือกในรอบ 1.1 สาขาวิชาฯ ไดผู้้เข้ารับการ
ฝึกอบรมไม่เต็มศักยภาพ) 

4.2.แพทย์ใช้ทุน (แผน ข)   
   ผู้สมคัรต้องกรอกใบสมัครด้วยตนเองทาง ผ่านระบบ online ของแพทยศาสตรศึกษา หน่วยการศึกษาหลัง
ปริญญา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 074-451542 
 
5) ก าหนดการสอบสมัภาษณ์:  

แพทย์ประจ าบ้าน (แผน ก) ตามก าหนดวันของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยประกาศฯ  
แพทย์ใช้ทุน(แผน ข)        สาขาวิชาฯ เป็นผู้ก าหนดวันสอบสมัภาษณ์ โดยใช้วิธีแจ้งทาง e-mail เป็น
รายบุคคล 
                                 (หลังหมดเขตการรบัสมคัรในแตล่ะรอบ)  

 
6) วิธีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 สาขาวิชาฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จ านวนอย่างน้อย 5 คน ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ
จากทีมบริหารของภาควิชาฯ โดยต าแหน่ง คือ หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา รองหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาฝ่ายการศึกษา
หลังปริญญา รองหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาฝ่ายวิจัย หัวหน้าสาขารังสีวินิจฉัย และ program director สาขารังสีวิทยา
วินิจฉัย โดยจะก าหนดให้มีอาจารย์ที่ไม่ใช่อาจารย์ในสาขารังสีวินิจฉัยร่วมสัมภาษณ์ด้วยอย่างน้อย 1 คน ท้ังนี้อาจารย์ที่
เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์จะต้องไม่เป็นผูม้ีสว่นไดส้่วนเสยีกับผูส้มคัรในทุก ๆ ด้าน    และกรรมการสอบสัมภาษณท์ุก

http://www.tmc.or.th/tcgme
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คนจะต้องลงนามในแบบฟอร์ม conflict of interests การสอบสัมภาษณ์จะประเมินจากทัศนคติเจตคติ ความตั้งใจ
จริงในการเป็นแพทย์รังสี การแสดงออกซึ่งไหวพริบ การตอบข้อซักถาม การน าเสนอและการตัดสินใจ เพื่อสร้างความ
เช่ือมั่นในกระบวนการการคัดเลือกมีความยุติธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้  กรณีไม่ผ่านการคัดเลือก 
ผู้สมัครสามารถอุทธรณ์ขอทราบผลการสอบได้ภายใน 7 วันท าการหลังจากวันประกาศผลฯ 
 
 
 
           เกณฑ์การตัดสินคัดเลือกประกอบด้วย 

รายการ พชท.  
(คะแนน) 

พจบ. 
(คะแนน) 

1.คะแนนสอบสมัภาษณ์จากคณะกรรมการ  40 40 
2.ท า PowerPoint  และน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 5 นาที  
(น าเสนอวารสารเกี่ยวกับรังสีวิทยาที่ท่านสนใจหรือวางแผนจะท าวิจยัต่อฯ)   

20 15 
 

3.สอบภาษาอังกฤษ  
(ใช้คะแนนสอบ TOEFL, TOEIC, CU-TEP, PSU-TEP  
หรืออ่ืนๆ ท่ีเชื่อถือได้ในระดับประเทศ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 

10 10 

4.ความเห็นของ Resident  10 10 
5.คะแนน GPA 20 15 
6.ทุนหรือปฏิบัติงานใช้ทุนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ * - 10 

รวมทั้งหมด 100 100 
 

ให้คะแนนตาม GPA ของผู้สมัครโดยไมค่ านึงถึงสถาบัน 
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 มีนโยบายที่ไม่จ ากัดสิทธิ์ในการรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังที่ได้ระบุไว้ชัดเจน
ในคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม  นอกจากนี้ภาควิชาฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญถึงความขาดแคลนรังสีแพทย์ในเขต
สุขภาพโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ จึงได้สอดรับการด าเนินการคัดเลือกตามประกาศของส านักงานเลขาธิการแพทยสภาฯ 
โดยให้สิทธิ์แก่ผู้สมัครที่มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐก่อนผู้ไม่มีต้นสังกัด จึงมีการก าหนดเกณฑ์โดยมีคะแนนพิเศษ
เพิ่มให้ส าหรับผู้สมัครที่มีทุนจากต้นสังกัด 
 
ติดต่อสอบถามข้อมลูรายละเอียดได้ที่   :   
  คุณชุติมา  จิตต์แจ้ง  ภาควิชารังสวีิทยา   คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
โทร  074-451508, 074-451501  E-mail : jchutima@medicine.psu.ac.th 
 

mailto:jchutima@medicine.psu.ac.th
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ภาควิชารังสีวิทยา 
 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
1) หลักฐานและเอกสารการรับสมัคร 

1.  เขียนบทความบรรยายเรื่องละประมาณ 1 หน้ากระดาษ A4 จ านวน 2 เรื่อง คือ 
- ประวัติของตนเอง  เกี่ยวกับครอบครัว และการศึกษาตั้งแตเ่บื้องต้นจนถึงปัจจุบัน 
- ความต้องการและจุดมุ่งหมายในการเลือกมาใช้ทุนในสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย / รังสรีักษา(ตามที่

ผู้สมคัรเลือก) และความคาดหวังตอ่สถาบันน้ี ตลอดจนอนาคต หรือหลังจากจบการใช้ทุนแล้ว 
2.  ใบสมัครพร้อมภาพถ่ายขนาด 1 น้ิว    จ านวน  1   รูป 
3.  ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน  จ านวน  1   ชุด 
4.  ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)   จ านวน  1   ชุด 

 5.  คะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, TOEIC, CU-TEP, PSU-TEP หรืออ่ืน ๆ ที่เช่ือถือได้ในระดับประเทศ 
                (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 

6.  จดหมายรับรองความประพฤต ิ(recommendation) จากอาจารย์แพทย์ จ านวน 3 ท่าน 
7.  ผลการสอบเพื่อประเมิน และรบัรองความรู้ความสามารถ (NT1, NT2)  

หมายเหตุ :  การขอไป elective ต้องให้แล้วเสร็จก่อนนัดสอบสัมภาษณ ์
กรณผีู้สมคัรเป็นแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบ้าน  
 สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ผู้สมัครจะต้องไป Elective ณ สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาเป็น

เวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห ์
 
2) หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 เพื่อให้การรับสมัครและการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม (แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ าบ้าน) ของสาขารังสี
รักษาฯ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปีการฝึกอบรมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สาขาวิชาฯ จึงได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยสอดรับกับเกณฑ์ที่ก าหนดใน
ประกาศของแพทยสภา และประกาศของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจ าบ้านเพื่อการสอบ
วุฒิบัตรประจ าปีการฝึกอบรม 
 
3) ประเภทสาขาและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
 ผู้มีสิทธิ์สมัครแพทย์ประจ าบ้านถือตามเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศแพทยสภา เรื่องการก าหนดประเภทสาขา
และคุณสมบัติของผู้มีสทิธ์ิสมคัรแพทย์ประจ าบ้านสาขาตา่ง ๆ ประจ าปีการฝึกอบรม  โดยได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้น
สังกัดให้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขา/อนุสาขาดังกล่าว (กรณีสมัครโดยมีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ)  
หรือปลอดภาระจากหน่วยงานของรัฐ (กรณีสมัครโดยไม่มีต้นสังกัดจากหน่วยของรัฐ) 
 
4) คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. ไม่จ ากดัเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง รสนิยมทางเพศ และเศรษฐฐานะ 
2. แผนงานฝึกอบรมฯมีนโยบาย ไม่กดีกันผู้มีความพิการหรือความเจ็บป่วย ยกเว้น กรณีที่ความพิการหรอื

ความเจ็บป่วยน้ัน อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตัิงานรังสรีักษาฯ และความพิการหรือความเจ็บป่วยนัน้
อาจส่งผลต่อความปลอดภยัของผูป้่วยและตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

3. ส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน (แผน ก) ต้องเป็นผู้ที่ไดร้ับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย
สภาที่ไม่อยู่ในระหว่างการถูกพักใช้  
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4. ส าหรับแพทย์ใช้ทุน (แผน ข) ต้องเป็นผู้ก าลังศึกษาในระดับช้ันปีท่ี 6 สาขาวิชาแพทยศาสตร์ของ
สถาบันที่ไดร้ับการรับรองจากแพทยสภาและผ่านการประเมินและรบัรองความรู้ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาแล้ว 2 ขั้นตอน 

5. ผ่านการดูงานท่ีสาขารังสีรักษาฯโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อย่างน้อย 2 สัปดาห์อนุโลมให้ส าหรับ
ผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรมที่มีทุนจากสถาบันรังสีรักษาในภาคใต้ สามารถดูงานท่ีสถาบันที่ตนเองรับทุน
ได้ 1 สัปดาห์ แต่ยังต้องมาดูงานท่ีสาขารังสรีักษาฯโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อีก1 สัปดาห์ 

6. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องผ่านการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะอย่างน้อย 1 ปีก่อนเริ่มการฝึกอบรมโดยจะ
เป็นการเพิ่มพูนทักษะภายในหรือภายนอกโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ก็ได้ 

7. สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ด ี
8. มีความสนใจและตั้งใจจริงที่จะเปน็แพทย์รังสีรักษา 
9. มีความรับผิดชอบและซื่อตรงต่องานในหน้าท่ีโดยไม่ขาดตกบกพร่อง 
10. มีมนุษยสมัพันธ์และมีจรยิธรรม 

 
5) ก าหนดการรับสมัคร:  

แพทย์ประจ าบ้าน(แผน ก)  อิงตามประกาศของราชวิทยาลัยรงัสีแพทย์ฯเรื่องประกาศ 
                                     รับสมัครแพทย์ประจ าบ้านและการขอข้ึนทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์                     

ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรประจ าปีการฝึกอบรม  
แพทย์ใช้ทุน (แผน ข)  อิงตามประกาศโปสเตอร์ของหน่วยการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์     
 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ประจ าปีการศึกษา 

6) วิธีการสมัคร:  
6.1. แพทย์ประจ าบ้าน (แผน ก) กรอกใบสมัครด้วยตนเองทาง 

website: http://www.tmc.or.th/tcgme ผ่านระบบ onlineศูนย์เวชบัณฑิตศึกษา ของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ โดย
เลือกสาขาได้เพียง 1 สาขา จ านวน 3 สถาบันเท่านั้น ส าหรับการจัดล าดับสถาบันฝึกอบรมขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ
ผู้สมัคร โดยผู้สมัครต้องจัดท าเอกสารการสมัครตามจ านวนชุดที่ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ก าหนด ซึ่ งผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
สอบสัมภาษณ์จะต้องมีรายชื่อปรากฏในระบบของแพทยสภา  ส าหรับผู้สมัครที่มีสทิธ์ิเข้ารับการคัดเลือกของสาขาวิชาฯ 
สถาบันฝึกอบรมของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)  คือ  
 รอบที่ 1  ผู้สมัครที่มรีายชื่อในระบบและเลือกสาขาวิชาฯ สถาบันฝกึอบรมของ มอ.เป็นล าดับที่ 1 

รอบที่ 2  ผู้สมัครที่มรีายชื่อในระบบและเลือกสาขาวิชาฯ สถาบันฝกึอบรมของ มอ.เป็นล าดับที่ 2  
          (หมายเหตุ: รอบท่ี 2 จะเปิดการสอบสมัภาษณ์เฉพาะกรณทีี่การคัดเลือกในรอบที่ 1 สาขาวิชาฯ ไดผู้้เข้ารับ
การฝึกอบรมไม่เตม็ศักยภาพ) 
 6.2 แพทย์ใช้ทุน (แผน ข)  กรอกใบสมัครด้วยตนเองทาง ผ่านระบบ online ของหน่วยการศึกษาหลัง
ปริญญา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 074-451542 
 
7) ก าหนดการสอบสมัภาษณ์:  

แพทย์ประจ าบ้าน(แผน ก) ตามก าหนดวันท่ีราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯประกาศฯ  
แพทย์ใช้ทุน(แผน ข)        สาขาวิชาฯ เป็นผู้ก าหนดวันสอบสมัภาษณ์ โดยใช้วิธีโทรแจ้งเป็นรายบคุคล 
                                 และสง่ e-mail แจ้งผู้สมัคร (หลังหมดเขตการรับสมัครในแต่ละรอบ)  

 
 
 

http://www.tmc.or.th/tcgme
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8) วิธีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 สาขาวิชาฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จ านวนอย่างน้อย 5 คน ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ
จากทีมบริหารของภาควิชาฯ โดยต าแหน่ง คือ หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา รองหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาฝ่ายการศึกษา
หลังปริญญา รองหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาฝ่ายวิจัย หัวหน้าสาขารังสีรักษาฯ และ program director สาขารังสีรักษา
ฯ โดยจะก าหนดให้มีอาจารย์ที่ไม่ใช่อาจารย์ในสาขารังสีรักษาฯ ร่วมสัมภาษณ์ด้วยอย่างน้อย 2 คน ท้ังนี้อาจารย์ที่เป็น
กรรมการสอบสัมภาษณ์จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้สมัครในทุก ๆ ด้าน    และกรรมการสอบสัมภาษณ์ทุกคน
จะต้องลงนามในแบบฟอร์ม conflict of interests การสอบสัมภาษณ์จะประเมินจากทัศนคติเจตคติความตั้งใจจริงใน
การเป็นแพทย์รังสีรักษา การแสดงออกในช่วงมา elective ไหวพริบและการตัดสินใจ  
 
9) เกณฑ์การตัดสินคัดเลือกประกอบด้วย 

- คะแนนจากการสอบสมัภาษณ ์80%  
- คะแนนจากการสอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมที่ไดร้่วมงานกับผูส้มัครระหวา่งมา

ฝึกปฏิบัติ(elective) 2 สัปดาห์ 20% 
- คะแนนส าหรับผูไ้ดร้ับทุนจากสถานพยาบาลที่มตี้นสังกัดในภาคใต้ 20% และภาคอื่น ๆ 10% 

 ข้อก าหนดส าหรับเกณฑก์ารคัดเลือก 
- กรณผีู้ที่ผูส้มัครฯ ไมไ่ด้ปฏิบัติงานร่วมกับผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมในระหว่างที่ขอมาฝึกปฏิบัติ 

(elective) 2 สัปดาห์ คะแนน 20% จากผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะถูกตัดออก และใช้คะแนนจากการ
สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว 100% 

- ผู้สมคัรต้องได้คะแนนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 80% จึงจะไดส้ิทธ์ิเข้ารับการฝึกอบรม 
- ผู้สมคัรที่ได้คะแนนรวมเกิน 100% จะถือว่าได้คะแนน 100% เท่านั้น  ถ้าหากมีผู้สมัครทีไ่ด้รับ

คะแนนรวมเกิน 100% เกินศักยภาพของสถาบันคณะกรรมการจะจดัล าดบัสิทธิ์การเข้ารับการ
ฝึกอบรมจากคะแนนจริง ๆ เป็นเปอร์เซ็นท่ีผูส้มัครได้รับ 

 อน่ึงภาควิชาฯ มีนโยบายที่ไม่จ ากัดสิทธ์ิในการรับสมัครและคดัเลอืกผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังท่ีไดร้ะบุไว้ชัดเจน
ในคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม  นอกจากนี้ภาควิชาฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญถึงความขาดแคลนแพทย์รังสีรักษาและ
ด าเนินการคัดเลือกตามประกาศของส านักงานเลขาธิการแพทยสภาฯ โดย ให้สิทธิ์แก่ผู้สมัครที่มีต้นสังกัดจาก
หน่วยงานของรัฐก่อนผู้ไม่มีต้นสังกัดจึงมีการก าหนดเกณฑ์โดยมีคะแนนพิเศษเพิ่มให้ส าหรับผู้สมัครที่มีทุนจากต้น
สังกัด 
ติดต่อสอบถามข้อมลูรายละเอียดได้ที่   :   
  คุณชุติมา  จิตต์แจ้ง  ภาควิชารังสวีิทยา   คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
โทร  074-451508, 074-451501  E-mail : jchutima@medicine.psu.ac.th 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jchutima@medicine.psu.ac.th
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ภาควชิาวสัิญญวีทิยา 
หลกัฐานและเอกสารการรับสมัคร 

1. ใบสมคัรท่ีติดรูปถ่ายขนาด 1 น้ิว หรือ 2 น้ิว    จ านวน 1 ชุด 

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

4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน       จ านวน 1 ชุด 

5. ส าเนาทะเบียนบา้น        จ านวน 1 ชุด 

6. ส าเนาใบแจง้ผลการสอสบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสมารถฯ ขั้นตอนท่ี 1 และ 2 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ มีผลการเรียนอยูใ่นเกณฑ์ระดบัปานกลางข้ึนไป 

2. มีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพ มีความรับผดิชอบและตรงต่อเวลา 

3. มีความประพฤติดี ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ขยนัและซ่ือสัตย ์

4. มีความสามารถในการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

การคัดเลอืก 
คดัเลือกโดยการสัมภาษณ์ โดยอาจารยอ์าวุโสของภาควชิาฯ  เป็นกรรมการ 3 ท่าน  
เกณฑ์ในการคัดเลอืก พจิารณาจาก 

1. ตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดไว ้ 

2. คะแนนจากการสัมภาษณ์เฉล่ีย ระดบัปานกลางถึงดี  

3. จากหนงัสือรับรองปานกลางถึงดีมาก 

4. ประวติัการ Elective วสิัญญี หรือมีเวลามาปฏิบติังานวสิัญญีก่อนสัมภาษณ์ ในกรณีท่ีมี

ผูส้มคัรมากกวา่จ านวน ใหเ้รียงตามล าดบัคะแนนและ Elective วสิัญญี  

การรับสมัครและสอบสัมภาษณ์ 
แพทยใ์ชทุ้น  รับสมคัรตามประกาศของหน่วยการศึกษาหลงัปริญญา 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
แพทยป์ระจ าบา้น ตามประกาศของแพทยสภาและราชวทิยาลยัวสิัญญีแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอยีดได้ที ่
ภาควชิาวสิัญญีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
โทร 0-7445-1655  โทรสาร 0-7428-1656  E-mail: jtippawa@medicine.psu.ac.th 

mailto: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 
       ๑.  ใบสมคัร 

๒.  รูปถ่ายขนาด  ๑  น้ิวหรือ  ๒  น้ิว     จ านวน  ๑  รูป 
๓.  ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา  (ใบ transcript)    จ านวน  ๑  ชุด 
๔.  ส าเนาใบคะแนนสอบ NT                                    จ านวน  ๑  ชุด 
๕.  Portfolio                                                                     จ านวน ๑ ชุด 
๖.  จดหมายรับรอง  (ใบ  recommendation)                           จ  านวน ๓ ท่าน 
 
ภาควชิาออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู เปิดรับสมคัรแพทยป์ระจ าบา้น ๒ สาขา ไดแ้ก่ 

สาขาออร์โธปิดิกส์ และสาขาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ซ่ึงมีรายละเอียดการรับสมคัรและคดัเลือกของแต่ละ
สาขาดงัน้ี 
 
แพทย์ประจ าบ้านสาขาออร์โธปิดิกส์ 
คุณสมบัติของแพทย์ประจ าบ้าน 

๑) แพทยป์ระจ าบา้นจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี   
- ไดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต หรือเทียบเท่าท่ีแพทยสภารับรอง และไดรั้บการข้ึน
ทะเบียนประกอบวชิาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแลว้ 

- กรณีแผน ก เป็นผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม ตาม พ.ร.บ.วชิาชีพ
เวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นผูท่ี้ผา่นการปฏิบติังานตามโครงการเพิ่มพูนทกัษะ ๑ ปี และ
ไดป้ฏิบติังาน /ปฏิบติังานชดใชทุ้นตามจ านวนปีท่ีแพทยสภาก าหนดไว ้

- กรณีแผน ข เป็นผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม ตาม พ.ร.บ.วชิาชีพ
เวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นผูท่ี้ผา่นการปฏิบติังานตามโครงการเพิ่มพูนทกัษะ ๑ ปี ใน
คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

๒) เป็นผูท่ี้มีความประพฤติดี และตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค อาการของ
โรค หรือความพิการอนัเป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม การปฏิบติังาน และการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม (อา้งอิงตามประกาศกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยเร่ือง 
“คุณสมบติัเฉพาะของผูส้มคัรเขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ฉบบั พ.ศ. ๒๕๕๙”) 
รวมทั้งมีคุณสมบติัอ่ืน ๆ ตามท่ีแพทยสภาก าหนด 
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เกณฑ์พจิารณาในการคัดเลอืกแพทย์ประจ าบ้านออร์โธปิดิกส์ มีดงัต่อไปน้ี  
๑. คะแนนผลการเรียน (GPA) และคะแนนผลงานการท ากิจกรรมระหวา่งเป็นนกัศึกษาแพทย ์

และจดหมายรับรอง ผลงานการท ากิจกรรมระหวา่งเป็นนกัศึกษาแพทย ์น ้าหนกัคะแนนจะไม่เท่ากนั 
เช่น ต าแหน่งนายกสโมสรนกัศึกษา หวัหนา้กิจกรรมฝ่ายต่าง ๆ น ้าหนกัคะแนนต่างกนัโดยจะอยู ่ใน
ดุลพินิจของกรรมการสอบสัมภาษณ์ท่ีสามารถยดืหยุน่ไดต้ามความเหมาะสม 

๒. การสอบสัมภาษณ์ โดยภาควชิาตั้งกรรมการคดัเลือกแพทยป์ระจ าบา้นท าการสอบ
สัมภาษณ์ในลกัษณะ MMI  

๓. ทกัษะทางภาษาองักฤษ โดยภาควชิาตั้งกรรมการคดัเลือกแพทยป์ระจ าบา้น โดยเป็น
ชาวต่างชาติ (Native english speaker) ท าการทดสอบทกัษะการส่ือสารเป็นภาษาองักฤษ สามารถยืน่
คะแนนสอบ TOEFL, TOEIC PSU-TEP มาร่วมพิจารณาได ้

๔. Surgical skills and learning ability เป็นการทดสอบความสามารถในการเรียนรู้หตัถการ
ใหม่ ๆ และ งานหรือการเรียนรู้อ่ืนๆ  

๕. ทกัษะทางการวจิยั เป็นการทดสอบความรู้ ความเขา้ใจ และ ทศันคติต่อการท างานวิจยั 
๖. ความเห็นของอาจารยทุ์กสาขาและตวัแทนแพทยป์ระจ าบา้น 
 
สรุปเกณฑ์คะแนนการคัดเลอืกแพทย์ประจ าบ้านออร์โธปิดิกส์ประกอบดว้ย 

 หวัขอ้ พจบ. แผน ก พจบ. แผน ข 
(แพทยใ์ชทุ้น) 

๑ GPA รวม+MEQ+MCQ ๕ ๑๐ 
๒ ผลการท ากิจกรรม ๕ 5 
๓ Research  ๑๐ ๑๐ 
๔ Multiple mini interview ๔๐ ๔๐ 
๕ English ๕ ๑๐ 
๖ Surgical skill ๑๐ ๑๐ 
๖ ความเห็นอาจารย ์แพทยป์ระจ าบา้น ๑๐ ๑๐ 
๘ Elective ๕ ๕ 
๙ ทุน  

- ๓ จงัหวดั ๑๐๐% 
- เขต ๑๒     ๘๐% 
- เขต ๑๑     ๖๐% 
- ไดรั้บทุนจากท่ีอ่ืน ๆ  ๔๐% 

๑๐  
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แพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 

 
๑ คุณสมบัติของแพทย์ประจ าบ้าน 

๑) แพทยป์ระจ าบา้นจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี   
- ไดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต หรือเทียบเท่าท่ีแพทยสภารับรอง และไดรั้บการข้ึน
ทะเบียนประกอบวชิาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแลว้ 

- กรณีแผน ก เป็นผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม ตาม พ.ร.บ.วชิาชีพ
เวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นผูท่ี้ผา่นการปฏิบติังานตามโครงการเพิ่มพูนทกัษะ ๑ ปี และ
ไดป้ฏิบติังาน /ปฏิบติังานชดใชทุ้นตามจ านวนปีท่ีแพทยสภาก าหนดไว ้

- กรณีแผน ข เป็นผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม ตาม พ.ร.บ.วชิาชีพ
เวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นผูท่ี้ผา่นการปฏิบติังานตามโครงการเพิ่มพูนทกัษะ ๑ ปี ใน
คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

๒) เป็นผูท่ี้มีความประพฤติดี และตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค อาการของ
โรค หรือความพิการอนัเป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม การปฏิบติังาน และการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม (อา้งอิงตามประกาศกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยเร่ือง 
“คุณสมบติัเฉพาะของผูส้มคัรเขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ฉบบั พ.ศ. ๒๕๕๙”) 
รวมทั้งมีคุณสมบติัอ่ืน ๆ ตามท่ีแพทยสภาก าหนด 

๒ การคัดเลอืกแพทย์ประจ าบ้าน 
สาขาวิชาฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการคดัเลือกผูเ้ขา้รับการอบรมซ่ึงประกอบไปด้วย 

คณาจารยใ์นสาขาวิชาฯ และตวัแทนแพทยป์ระจ าบา้นท่ีก าลงัศึกษาอยู่ ท  าหน้าท่ีคดัเลือกและจดัท า
หลกัเกณฑ์และวิธีการ การคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู เพื่อให้การ
พิจารณาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ยติุธรรม เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะกรรมการคดัเลือก
ทุกคนตอ้งลงนามในหนงัสือรับรองวา่ไม่มีผลประโยชน์ทบัซ้อนกบัผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรม (no 
conflict of interest) โดยยึดหลักความเท่าเทียม ไม่ค  านึงถึงเพศ เช้ือชาติ ศาสนา หรือการเมือง และ
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของคณะฯ แพทยสภา และราชวทิยาลยัแพทยเ์วชศาสตร์ฟ้ืนฟู ไวด้งัน้ี 

สาขาวชิาฯ ก าหนดท่ีจะรับแพทยเ์ขา้รับฝึกอบรมตามประเภทดงัน้ี 
- แผน ก ชั้นปีละ ๒ คน การรับแพทยแ์ผน ก มีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อผลิตแพทยเ์วชศาสตร์

ฟ้ืนฟูสู่ระบบสาธารณสุข โดยเฉพาะในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนใต ้รองลงมาคือโรงพยาบาลหรือ
สถาบนัทางการแพทยซ่ึ์งยงัขาดแคลน โดยใหค้วามส าคญักบัพื้นท่ีภาคใตเ้ป็นหลกั 
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- แผน ข ชั้นปีละ ๑ คน การรับแพทยแ์ผน ข มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อให้ไดแ้พทยเ์ฉพาะทางท่ี
มี ค ว าม โด ด เด่ น ด้ าน วิ ช าก าร ซ่ึ ง มี โอ ก าส เป็ น อ าจ าร ย์แ พ ท ย์ ใน คณ ะแพ ท ยศ าส ต ร์  
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หรือออกสู่ระบบเอกชนอ่ืนๆ 

เกณฑ์การคัดเลือก 
          เน่ืองจากมีวตัถุประสงคใ์นการผลิตแพทยเ์วชศาสตร์ฟ้ืนฟูท่ีต่างกนัในการรับแพทยแ์ผน ก และ 
ข เกณฑก์ารคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจึงก าหนดไวแ้ตกต่างกนัตามบริบท โดยจะมีสัดส่วนการให้
คะแนนความสามารถท่ีต่างกนัออกไป โดยพิจารณาใหค้ะแนนตามหวัขอ้ดงัน้ี  

๑. ตน้สังกดั และระยะเวลาท่ีใชทุ้น  
(กรณีแผน ข จะไม่มีเน่ืองจากรับระหวา่งก าลงัศึกษาระดบัแพทยศาสตรบณัฑิต ชั้นปีท่ี ๖) 
๒. ผลการเรียน โดยพิจารณาจากคะแนนเฉล่ีย(GPA) และคะแนนสอบ NLE ทั้งสองขั้น 
๓. ทกัษะภาษาองักฤษ 
๔. ทกัษะการน าเสนอ และความรู้พื้นฐานดา้นงานวจิยั 
๕. การสอบสัมภาษณ์ในประเด็นต่างๆเช่น ทศันคติและเจตคติต่อวิชาชีพ ความสามารถดา้น
การจดัการ การวางแผนในอนาคต เป็นตน้ 
๖. หนงัสือรับรองจากแพทยท่ี์เคยปฏิบติังานดว้ย 
๗. กิจกรรมพิเศษต่างๆ เช่น กิจกรรมทางวชิาการ และการช่วยเหลือสังคม 

วิธีการคัดเลือก 
๑. เปิดรับสมัครและคัดเลือกตามแพทยสภาและราชวิทยาลัยฯ ก าหนดประมาณ เดือน

พฤศจิกายน ของทุกปี ส าหรับแพทยแ์ผน ก และ เดือนมิถุนายน ส าหรับแพทยแ์ผน ข 
๒. สอบสัมภาษณ์ผูส้มคัรโดยคณะกรรมการคดัเลือกผูเ้ขา้รับการอบรม  หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ี

เหมาะสม 
๓. สาขาวิชาฯ จะประกาศคุณสมบัติและรายละเอียดเอกสารใช้ประกอบการสมัครทาง

เวบ็ไซตส์าขาวชิา 
๔. ตดัสินผลการคดัเลือกตามหลกัเกณฑก์ารคดัเลือก โดยคณะกรรมการคดัเลือกแพทยป์ระจ า

บา้น 
๕. แจง้รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บคดัเลือกตามใบ Matching program ให้ราชวิทยาลยัแพทยเ์วชศาสตร์

ฟ้ืนฟูแห่งประเทศไทย 
๖. ส่งรายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและไม่ไดรั้บการคดัเลือกใหแ้พทยสภา 
หมายเหตุ: กรณีท่ีคะแนนใกลเ้คียงกนัข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของคณะกรรมการคดัเลือกแพทย์

ประจ าบา้น 
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เกณฑ์คะแนนการคัดเลอืกแพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ม.อ. ปี ๒๕๖๔ 

 สรุปเกณฑค์ะแนนการคดัเลือก พจบ. แผน ก  
(๒ ต าแหน่ง) 

พจบ. แผน ข 
(แพทยใ์ชทุ้น ๑ ต าแหน่ง) 

๑ GPA (50%) + คะแนน NLE 1-2 (50%) - ๒๐ 
๒ Presentation + พื้นฐานความรู้ดา้นวิจยั ๑๐+๕ ๑๕ 
๓ ประวติั, กิจกรรม, หนงัสือรับรอง ๑๐ ๑๐ 
๔ ภาษาองักฤษ ๑๐ - 
๕ สัมภาษณ์ ๓๐ ๕๐ 
๖ MCQ (30-50) +skill ๑๕ - 
๗ ประสบการณ์วชิาชีพ (Elective) ๑๐ ๕ 
๘ ทุน  

- เขต ๑๒     ๑๐๐% 
- เขต ๑๑     ๖๐% 
- ไดรั้บทุนจากท่ีอ่ืน ๆ  ๔๐% 
- ไม่มีตน้สังกดั ๐% 

๑๐ - 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน (ส าหรับกรรมการสอบ) 
• ๙๐-๑๐๐ => Excellence  
• ๗๐-๘๙ => Good  
• ๖๐-๗๐ => Fair 
• < ๖๐ under performed คาดวา่มีความยากล าบากในการเรียนเพื่อท่ีจะจบ หรือไม่สามารถจบ

ในเวลาได ้
• < ๔๐ Poor คาดวา่ไม่ สามารถผา่นการ training ได ้ 

การรับสมัครและสอบสัมภาษณ์ 
แพทยใ์ชทุ้น (แพทยป์ระจ าบา้นแผน ข) รับสมคัรตามประกาศหน่วยการศึกษาหลงัปริญญา 

                                  คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์    
แพทยป์ระจ าบา้น (แพทยป์ระจ าบา้นแผน ก) ตามประกาศของแพทยสภาและราชวทิยาลยัฯ         
ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอยีดได้ที ่
  ภาควชิาออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู  คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
 โทรศพัท ์ ๐-๗๔๔๕-๑๖๐๓   โทรสาร  ๐-๗๔๔๕-๔๖๐๒  E-mail : ortho@medicine.psu.ac.th 

mailto:ortho@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 



คู่มือการรับสมัครแพทย์ใชทุ้นและแพทย์ประจ าบา้น 

 22 

 

เกณฑ์ในการคัดเลอืกแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ าบ้าน 
                   2.1  ตอ้งมีคุณสมบติัท่ีพึงประสงค ์
                   2.2 เกณฑใ์นการคดัเลือก พิจารณาจากคะแนนรวมจากส่วนต่างๆ ดงัน้ี 
                            1.  GPA 10%  
                                  ใหค้ะแนนตาม GPA ของผูส้มคัรทั้งหมด โดยไม่ค  านึงถึงสถาบนั 

ถา้ GPA  3.75-4.00  ได ้ 10% 
  3.50-3.74 ได ้ 9% 
  3.25-3.49 ได ้ 8% 
           3.00-3.24 ได ้ 7% 
  2.75-2.99 ได ้ 6% 
  2.50-2.74 ได ้ 5% 

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

                           3.  คะแนนจากการทดสอบขอ้เขียนและปฏิบติั ณ วนัท่ีสอบสัมภาษณ์    60% 
4. 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 1-6 
                            ถือเป็นผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกเป็นแพทยใ์ชทุ้นและแพทยป์ระจ าบา้น 
      2.4  กรณีท่ีมีผูส้มคัรไม่ครบตามจ านวน ใหพ้ิจารณาวา่ผูส้มคัรมีคุณสมบติัครบดงัน้ีหรือไม่ 
   -  ตอ้งมีคุณสมบติัท่ีพึงประสงค ์
   -  จบแพทยศาสตรบณัฑิต 
   -  Grade วชิาสูตินรีเวชวทิยา ไม่ต ่ากวา่ C 
การรับสมัคร 
 ใหย้ืน่ใบสมคัรและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ไปยงัหน่วยการศึกษาหลงัปริญญา คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
การพจิารณาคัดเลอืก 
 ภาควชิาฯ จะพิจารณาคดัเลือกโดยการ 

1. ทดสอบขอ้เขียน  เวลา 11.00  น.  
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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  ติดต่อคุณจนัธิมา  มหทัธนาภรณ์    
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) 
................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………….………………………………………… 
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- ถา้ไม่ไดจ้ะไปสมคัรท่ีไหนต่อ? ........................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………….… 
- หวัขอ้วจิยัท่ีสนใจ................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
- ตั้งใจจะสอบบอร์ด หรือไม่? .............................................................................................................. 
- ตอ้งการรายไดป้ระมาณเดือนละ .......................................................................................................... 
- ถา้ตอ้งอยูเ่วร 3 วนัต่อหน่ึงคร้ัง จะรับไดห้รือไม่................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
- ตอ้งการเป็นอาจารยห์รือไม่?................................................................................................................ 
- สูตินรีแพทยท่ี์ท่านเลือกเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา คือ……………………………………………..…….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
- ถา้ผูส้มคัรเป็นผูช้าย  ผา่นการเรียน รด.มาแลว้หรือไม่.......................................................................... 
 
 

(กรุณาเขียนตามความเป็นจริง  ภาควชิาฯ จะเก็บขอ้มูลทั้งหมดเป็นความลบั) 
 

--------------------------------------- 
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ภาควชิา โสต ศอ นาสิกวทิยา 
ประกาศเร่ือง การคัดเลอืกแพทย์ใช้ทุนเพือ่วุฒิบัตรสาขาโสต ศอ นาสิกวทิยา 
ภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  

ปีการฝึกอบรม ๒๕๖๔ 

๑. นโยบายการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน 

 ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มีนโยบายใน
การรับสมคัรและคดัเลือกผูส้มคัรเขา้มาฝึกอบรมสาขาโสต ศอ นาสิกวทิยาโดยให้ความส าคญัของการ
ผลิตโสต ศอ นาสิกแพทยท่ี์ดี มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีมาตรฐานและมีจริยธรรม โดย
ค านึงถึงการกระจายของโสต ศอ นาสิกแพทยอ์ยา่งทัว่ถึงทั้งประเทศ โดยเฉพาะโรงพยาบาล ๓ จงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ โรงพยาบาลท่ีขาดแคลนเพื่อตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพ  เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของสังคมและระบบสาธารณะสุข  

๒. หลักเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน 

 เพื่อใหก้ารรับสมคัรและการคดัเลือกแพทยป์ระจ าบา้นของภาควิชาโสต ศอ นาสิกวทิยา คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ประจ าปีการฝึกอบรม ๒๕๖๔ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
หลกัเกณฑ์การคดัเลือกแพทยแ์พทยป์ระจ าบา้นของภาควชิาจึงตอ้งความสอดคลอ้งกบัเกณฑท่ี์ก าหนด
ในประกาศแพทยสภาและประกาศราชวทิยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

๓. ขั้นตอนการรับสมัครและการคัดเลือก 

 ๓.๑ ศกัยภาพการฝึกอบรบ รับแพทยป์ระจ าบา้น จ านวน 3 ต าแหน่งต่อปี (คุณสมบติัตาม 
     เกณฑก์าร เปิดสถาบนัการฝึกอบรมของราชวทิยาลยัฯ) 

๓.๒ เวลารับสมคัร ตามก าหนดการหน่วยการศึกษาหลงัปริญญา คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

 ๓.๔ วนัสอบทกัษะและสัมภาษณ์  ติดต่อสอบถามภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา  
โทร. ๐ ๗๔๔๕ ๑๓๙๓ 
 

 ๓.๕ เอกสารท่ีใชใ้นการสมคัร 
- ใบสมคัร 
- รูปถ่ายขนาด ๑ น้ิว หรือ ๒ น้ิว    
- ส าเนาบตัรประชาชน     
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- ส าเนาปริญญาบตัร (เฉพาะกรณีส าเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบณัฑิตแลว้) หรือ
หนงัสือรับรองการไดรั้บปริญญาบตัร  

- ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (ใบ Transcript)  
- หนงัสือรับรองฉบบัจริง (ใบ recommendation) จ านวน ๓ ท่าน 
- เขียนบทความบรรยายประวติัของตนเอง เก่ียวกบัครอบครัวและการศึกษาตั้งแต่

เบ้ืองตน้จนถึงปัจจุบนัความตอ้งการและจุดมุ่งหมายในการเลือกมาใชทุ้นในสาขา
โสต ศอ นาสิกวทิยาและความคาดหวงัต่อสถาบนัน้ี ตลอดจนอนาคต หรือหลงัจาก
จบการใชทุ้นแลว้ (ประมาณ ๑ หนา้กระดาษ A4) 

- ใบคะแนนการสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวชิาชีพ
เวชกรรม ขั้นตอนท่ี ๑ และ ๒ (NL1, NL2) 

- ผลการตรวจตาเร่ืองการมอง ๓ มิติ, ตาบอดสี 
- Portfolio แนะน าตนเอง  

๔. การคัดเลือก 

 ๔.๑ การพิจารณาคดัเลือก 
พิจารณาจากความรู้ความสามารถ ทกัษะการท าหัตถการ พื้นฐานด้านงานวิจยั การมีมนุษย

สัมพนัธ์ท่ีดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม ความตั้งใจในการเป็นแพทยป์ระจ าบา้นท่ีภาควิชาโสต 
ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ การยดึมัน่ในจริยธรรมทัว่ไปและทาง
วิชาชีพ ความเหมาะสมในการเป็นแพทย ์คะแนนเฉล่ียสะสม คะแนนวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา และ
คะแนนการสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตลอดจน
ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ และยอมรับในข้อตกลงของทางภาควิชา ในกรณีถ้าแพทย์ฝึกอบรมมี
คุณสมบติัไม่เหมาะสมระหวา่งการฝึกอบรม ทางสถาบนัฝึกอบรมอาจพิจารณายกเลิก หรือ เล่ือนการ
สอบเพื่อวุฒิบตัรฯ ซ่ึงเกณฑ์เหล่าน้ีจะพิจารณาโดยเท่าเทียมกนัทุกเช้ือชาติศาสนาและเพศ อน่ึง ภาค
วิชาฯ มีนโยบายท่ีไม่จ  ากดัสิทธ์ิในการรับสมคัรและคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีมีความพิการซ่ึง
ตอ้งการความช่วยเหลือพิเศษ หากไม่เป็นอุปสรรคในการฝึกอบรม 

๔.๒ คุณสมบติัของผูส้มคัรแพทยป์ระจ าบา้นท่ีพึงประสงค์ 
- มีความรู้ความสามารถจบแพทยศาสตร์บัณฑิตและได้รับใบประกอบวิชาชีพเวช

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

หาความรู้เพิ่มเติมดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

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

๔.๔ ขั้นตอนการคดัเลือก 
1. ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา แต่งตั้ งคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประจ าปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ โดยมีตวัแทนแพทยป์ระจ าบา้น/แพทยป์ระจ าบา้น
เป็นกรรมการในการคดัเลือกและถือเป็นคะแนนจากกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน 

2. เลขานุการคดัเลือกแพทยป์ระจ าบา้นกลัน่กรองผูท่ี้มีคุณสมบติัและรวบรวมเอกสาร
ใหก้รรมการคดัเลือกก่อนวนัสอบสัมภาษณ์ 

3. น าผลการประเมินทักษะด้านต่าง ๆ และผลการสัมภาษณ์โดยคณาจารย์มาร่วม
พิจารณาคดัเลือก 

4. การตดัสินเพื่อเลือกผูเ้หมาะสมเขา้รับการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเป็นผลจากการ
ประเมินและดุลยพนิิจของคณะกรรมการ และการตดัสินนั้นถือเป็นท่ีส้ินสุด 

๔.๕. การแจง้ผลการคดัเลือก 
1. รองหัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยาฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญาจะโทรศพัท์แจง้

ผลการคดัเลือกหลงัจากวนัท่ีสอบสัมภาษณ์เป็นตน้ไป 
2. หากมีขอ้สงสัยผลการคดัเลือกสามารถสอบถามจากประธานคณะกรรมการตดัสิน

ภายใน ๗ วนัหลงัการประกาศผล ไม่นบัวนัหยดุราชการ 
สถานทีต่ิดต่อคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

ภาควชิา/หน่วยงาน สถานทีต่ิดต่อ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 
โสต ศอ นาสิกวทิยา รพ.สงขลานครินทร์ ชั้น 4 โทร 0-7445-1390-3 

E-mail : ent@medicine.psu.ac.th,  
postgradent@ medicine.psu.ac.th 
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ภาควชิาอายุรศาสตร์ 
 

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


คู่มือการรับสมัครแพทย์ใชทุ้นและแพทย์ประจ าบา้น 

 30 

 

 
                      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 

หัวข้อเร่ืองทีป่ระเมนิ 5 4 3 2 1 

1. ความรู้      
2. Clinical judgment      
3. ความใฝ่รู้  (ใฝ่การศึกษา)      
4. ความตั้งใจท่ีจะท างาน      
5. สมรรถภาพการปฏิบติังาน      
6. การบนัทึกรายงานทางการแพทย ์      
7. การตรงต่อเวลา      
8. ความรับผิดชอบ      
9. มนุษยสมัพนัธ์ต่อผูป่้วยและญาติ      
10. มนุษยสมัพนัธ์ต่อผูร่้วมงาน  (แพทย)์      

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

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

ความคดิเห็นและข้อมูลเกีย่วกบัการปฏิบัตงิาน 

ของผู้สมัครเป็นแพทย์ประจ าบ้าน 
ภาควชิาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
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สาขาประสาทวิทยา ภาควชิาอายุรศาสตร์ 
ระเบียบการคัดเลอืกแพทย์ชดใช้ทุน / แพทย์ประจ าบ้าน / แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 

 เพื่อใหก้ารพิจารณาคดัเลือกแพทยช์ดใชทุ้น / แพทยป์ระจ าบา้น / แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด 
สาขาประสาทวทิยา ภาควชิาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ ยติุธรรม เปิดเผย และใหส้ามารถคดัเลือกแพทยช์ดใชทุ้น / แพทยป์ระจ าบา้น / 
แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ท่ีมีคุณสมบติัพื้นฐานเหมาะสมกบัผลลพัธ์ท่ีพึงประสงคท์ั้ง 6 ดา้นของการ
ฝึกอบรมแพทยช์ดใชทุ้น / แพทยป์ระจ าบา้น / แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด สาขาประสาทวทิยา กล่าวคือ 

1. ผลิตแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นประสาทวทิยาซ่ึงมีความรู้ความสามารถ ทกัษะ ตามเกณฑ์

มาตรฐานของสมาคมประสาทวทิยาแห่งประเทศไทย ดูแลผูป่้วยแบบองคร์วมโดยยดึถือ

ผูป่้วยเป็นศูนยก์ลางอยา่งเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของระบบสุขภาพของ

ประเทศ 

2. มีความรู้ ความสามารถในการป้องกนัโรค และสร้างเสริมสุขภาพ การใชท้รัพยากรอยา่งสม

เหตุผล 

3. มีความสามารถดา้นการวิจยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้และการน าไปประยกุตใ์ชเ้พื่อให้เกิด

ประโยชน์กบัสังคม 

4. ส่งเสริมใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถพฒันาตนเอง เรียนรู้ และพฒันาวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

5. ส่งเสริมใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความเป็นมืออาชีพ สามารถส่ือสารและปฏิสัมพนัธ์ 

ปฏิบติังานร่วมกนัเป็นทีมกบัสหวชิาชีพ มีจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ความรับผดิชอบ ทศันคติ 

และเจตคติท่ีดีต่อผูป่้วย ผูร่้วมงานและองคก์ร มีความเอ้ืออาทรและใส่ใจในความปลอดภยั

โดยยดึถือผูป่้วยเป็นศูนยก์ลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองคร์วม 

6. สนบัสนุนใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเขา้ใจในระบบสุขภาพของประเทศ การ

บริหารจดัการ กระบวนการคุณภาพและความปลอดภยั เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานแบสหสาขา

วชิาชีพภายใตบ้ริบททางสังคมและเศรษฐกิจท่ีหลากหลาย 

คณะกรรมการการสอบคดัเลือกแพทยช์ดใชทุ้น / แพทยป์ระจ าบา้น / แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด 
สาขาประสาทวทิยา จึงมีขอ้ก าหนดและแนวทางการคดัเลือกคณะกรรมการการสอบคดัเลือกแพทย์
ชดใชทุ้น / แพทยป์ระจ าบา้น / แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด สาขาประสาทวทิยา ตามเกณฑ์ ดงัน้ี 
 
เกณฑ์การคัดเลอืก 
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1. ส าหรับแพทยช์ดใชทุ้น สาขาประสาทวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

ผูส้มคัรตอ้งเป็นแพทยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา และท า

สัญญาปฏิบติังานชดใชทุ้นในคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ โดยผา่นการ

ประเมินการปฏิบติังานเพิ่มพูนทกัษะการแพทย ์(Internship) ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  

2. ส าหรับแพทยป์ระจ าบา้น สาขาประสาทวทิยา คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  ผูส้มคัรตอ้งเป็นแพทยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวช

กรรมจากแพทยสภา และผา่นการปฏิบติังานตามโครงการเพิ่มพนูทกัษะ ในกรณีท่ีผูส้มคัรมี

ตน้สังกดัจะตอ้งปฏิบติังานชดใชทุ้นอยา่งนอ้ย 2 ปี ในกรณีท่ีผูส้มคัรไม่มีตน้สังกดั จะตอ้ง

ปฏิบติังานชดใชทุ้นไม่ต ่ากวา่ 3 ปี  

3. ส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด สาขาประสาทวทิยา คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญใน

การประกอบวชิาชีพเวชกรรม หรือหนงัสืออนุมติัแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ

วชิาชีพเวชกรรม สาขาอายรุศาสตร์ของแพทยสภา หรือ เป็นแพทยป์ระจ าบา้นปีสุดทา้ยใน

การฝึกอบรมเพื่อรับวุฒิบตัรสาขาอายรุศาสตร์ และเป็นผูมี้สิทธิสอบเพื่อหนงัสืออนุมัติหรือ

วฒิุบตัรสาขาอายรุศาสตร์ในปีการศึกษานั้น 

4. พิจารณารับแพทยช์ดใชทุ้น / แพทยป์ระจ าบา้น / แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดสาขาประสาท

วทิยา ตามจ านวนท่ีหลกัสูตรก าหนด (ตามโควตาของแพทยสภา) 

5. การคดัเลือกมีเกณฑพ์ิจารณา ดงัต่อไปน้ี (รายละเอียดในแบบฟอร์ม) 

6.1 ผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPA) ผลการเรียนรายวชิาอายรุศาสตร์ แพทยศาสตร์บณัฑิต 
และคะแนนการทดสอบระดบัชาติ (NT) 
6.2 การมีตน้สังกดั ใหค้วามส าคญักบัโรงเรียนแพทยห์รือสถาบนัท่ีมีการฝึกอบรมนกัศึกษา
แพทยห์รือแพทยป์ระจ าบา้นก่อน 

 6.3 จดหมายรับรอง 
6.4 คะแนนสัมภาษณ์ 
 

นโยบายการคัดเลอืก 
 เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล และการพฒันาคุณภาพสถาบนัฝึกอบรม สาขาประสาท
วทิยา ภาควชิาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จึงเปิดรับ แพทยช์ดใชทุ้น 
/ แพทยป์ระจ าบา้น / แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ทุกเพศ ทุกวฒันธรรม และทุกศาสนา คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ มีความพร้อมในการฝึกอบรมแพทยช์ดใชทุ้น / แพทย์
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ประจ าบา้น / แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด และสามารถสร้างปฏิสัมพนัธ์อยา่งเหมาะสมภายใตค้วาม
หลากหลายดงักล่าว 
 นอกจากน้ีทางสาขาประสาทวทิยา ภาควชิาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ไม่มีนโยบายกีดกนัผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีมีความพิการซ่ึงตอ้งการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษ เวน้แต่คณะกรรมการสอบคดัเลือกแพทยช์ดใชทุ้น / แพทยป์ระจ าบา้น / แพทย์
ประจ าบา้นต่อยอด สาขาประสาทวทิยา พิจารณาแลว้เห็นวา่ ความพิการนั้นเป็นอุปสรรคต่อการ
ฝึกอบรม การปฏิบติัหนา้ท่ี และอาจจะเป็นอนัตรายต่อผูป่้วย 
 
วธีิการสมัครและคัดเลอืก 

1. ส่งใบสมคัรเป็นทางการท่ีฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา ภาควชิาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ พร้อมหลกัฐาน ดงัน้ี (ส่งทางไปรษณีย ์fax หรือ email มาท่ี 

wplernpi@medicine.psu.ac.th) 

1.1 ใบสมคัร 

1.2 รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว หรือ 2 น้ิว     จ านวน 1 รูป 

1.3 ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (ใบ transcript)   จ านวน 1 ชุด 

1.4 จดหมายรับรอง (ใบrecommendation) จากอาจารยแ์พทย ์ จ านวน 3 ท่าน 

1.5 เขียนบทความบรรยายเร่ืองละประมาณ 1 หนา้กระดาษฟุลสแก๊ป 2 เร่ือง คือ 

1.5.1 ประวติัของตนเองเก่ียวกบัครอบครัวและการศึกษา ตั้งแต่เบ้ืองตน้ถึงปัจจุบนั 

1.5.2 ความตอ้งการและจุดมุ่งหมายในการเลือกมาใชทุ้นในสาขาวชิาและความ

คาดหวงัต่อสถาบนัน้ีตลอดจนอนาคตและหลงัจากจบการศึกษาแลว้ 

1.6 ผลการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ (NT1, NT2) 

2. สอบสัมภาษณ์ผูส้มคัรโดยคณะกรรมการสอบคดัเลือกแพทยช์ดใชทุ้น / แพทยป์ระจ าบา้น / 

แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ตามวนัเวลาท่ีก าหนด 

3. กรรมการสอบคดัเลือกจะให้คะแนนเป็นอิสระต่อกนั ตดัสินผลการคดัเลือกจากคะแนนรวม

ของคณะกรรมการสอบคดัเลือกตามเกณฑข์า้งตน้ ในกรณีท่ีคะแนนเท่ากนัใหข้ึ้นกบัดุลยพินิจ

ของคณะกรรรมการสอบคดัเลือก 

4. แจง้ผลการคดัเลือกใหผู้ส้มคัรรับทราบภายใน 1 สัปดาห์หลงัการสอบคดัเลือก 

 

mailto:wplernpi@medicine.psu.ac.th
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สาขาประสาทวทิยา ภาควชิาอายุรศาสตร์ 
แบบฟอร์มและเกณฑ์การประเมนิผลการสอบคดัเลอืก 

แพทย์ชดใช้ทุน / แพทย์ประจ าบ้าน / แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสาขาประสาทวทิยา ภาควชิาอายุรศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
วนัสอบสมัภาษณ์ .............................................. 

หัวข้อการพจิารณา คะแนน คะแนนทีไ่ด้ หมายเหตุ 
ผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPA) แพทยศาสตร์บณัฑิต 10   
ผลการเรียนรายวชิาอายรุศาสตร์ แพทยศาสตร์บณัฑิต 10   
การมีตน้สงักดั 10   
จดหมายรับรอง 10   
คะแนน NT 20   
สมัภาษณ์ 40   
รวม 100   
 

      ลงช่ือ ........................................................ 
       (…………………………………………….) 
            กรรมการคุมสอบ 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มแสดงความไม่มส่ีวนได้ส่วนเสีย 
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขา้พเจา้ไม่มีส่วนไดส่้วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ในผูส้มคัรเขา้รับการคดัเลือกแพทย์
ชดใชทุ้น / แพทยป์ระจ าบา้น / แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด สาขาประสาทวทิยา ภาควชิาอายรุศาสตร์รายใดรายหน่ึง 
และจะธ ารงความยติุธรรมในการสอบสมัภาษณ์อยา่งดีท่ีสุด 
 

    ลงช่ือ ........................................................ 
     (…………………………………………….) 
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ภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

 
หลกัฐานและเอกสารการรับสมัคร 
       1.  ใบสมคัร 

2.  รูปถ่ายขนาด  1  น้ิวหรือ  2  น้ิว      จ านวน   1   รูป 
3.  ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (ใบ transcript) ของชั้นปี  5    จ านวน   1   ชุด 
4.  จดหมายรับรอง  (ใบ  recommendation) จากอาจารยแ์พทย ์    จ านวน   3   ท่าน 
5.  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 
อาคารรัตนชีวรักษ ์(สธ.) ชั้น 12 โทร  074-451704-5 โทรสาร  0-7445-1704    
E-mail :  dear_dorae@hotmail.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. เขียนประวติัเล่าเร่ืองราว เก่ียวกบัตนเอง ความตั้งใจในการปฏิบติัราชการชดใชทุ้นท่ี  

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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สถานที่ตดิต่อคณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 

ภาควชิา/หน่ายงาน สถานทีต่ิดต่อ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 

1.  หน่วยการศึกษาหลงัปริญญา 
 

อาคารแพทยศาสตรศึกษาฯ ชั้น  7 โทร 0-7445-1542 
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. หน่วยอาชีวอนามยั   อาคารแพทยศาสตรศึกษาราช
นครินทร์   ชั้น 3   

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

 

mailto:mjuntima@medicine.psu.ac.th
mailto:chada5614@yahoo.com
mailto:chada_5614@hotmail.com

