ประกาศภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เรื่อง การคัดเลือกแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
ปการฝกอบรม ๒๕๖๒ รอบที่ ๒
๑. นโยบายการคัดเลือกแพทยประจําบาน
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีนโยบายในการรับ
สมัครและคัดเลือกผูสมัครเขามาฝกอบรมสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาโดยใหความสําคัญของการผลิตโสต ศอ
นาสิกแพทยที่ดี มีคุณภาพ มีความรูความสามารถ มีมาตรฐานและมีจริยธรรม โดยคํานึงถึงการกระจายของโสต
ศอ นาสิกแพทยอยางทั่วถึงทั้งประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาค เพื่อตอบสนองความตองการของสังคมและระบบ
สาธารณะสุข
๒. หลักเกณฑการคัดเลือกแพทยประจําบาน
เพื่อใหการรับสมัครและการคัดเลือกแพทยใชทุนของภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําปการฝกอบรม ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ เปนไปดวยความเรียบรอย หลักเกณฑ
การคัดเลือกแพทยประจําบานของภาควิชาจึงตองความสอดคลองกับเกณฑที่กําหนดในประกาศแพทยสภาและ
ประกาศราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทยแหงประเทศไทย
๓. ประเภทสาขาและคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครแพทยประจําบาน
ผูมีสิทธิ์สมัครแพทยประจําบานถือตามเกณฑที่กําหนดในประกาศแพทยสภาที่ ๒๑/๒๕๖๑ เรื่อง การ
รับสมัครแพทยประจําบานและการขอขึ้นทะเบียนแพทยใชทุน/แพทยปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจําป
การฝกอบรม ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ โดยรับอนุมัติจากหนวยงานตนสังกัด ใหเขารับการฝกอบรมแพทยประจําบาน
สาขา/อนุสาขาดังกลาว (กรณีสมัครโดยมีตนสังกัดจากหนวยงานของรัฐ) หรือปลอดภาระจากหนวยงานของรัฐ
(กรณีสมัครโดยไมมีตนสังกัดจากหนวยงานของรัฐ)
๔. ขั้นตอนการรับสมัครและการคัดเลือก
๔.๑. ศักยภาพการฝกอบรบ

รับแพทยประจําบานจํานวน ๘ ตําแหนงตอป (คุณสมบัติตาม
เกณฑการเปดสถาบันการฝกอบรมของราชวิทยาลัยฯ)

๔.๒. เวลารับสมัคร

ตั้งแตวันที่ บัดนี้ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

๔.๔. วันสอบทักษะและสัมภาษณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ หรือ
ติดตอสอบถามภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา โทร. ๐ ๗๔๔๕ ๑๓๙๓

๔.๕. เอกสารที่ใชในการสมัคร
- ใบสมัคร
- รูปถายขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว
- สําเนาบัตรประชาชน
- สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการไดรับปริญญาบัตร เฉพาะกรณีสําเร็จการศึกษา)
(แพทยศาสตรบัณฑิตแลว
- สําเนาใบรับรองผลการศึกษา(ใบ Transcript)
- หนังสือรับรองฉบับจริง (ใบ recommendation) จํานวน ๓ ทาน
- เขียนบทความบรรยายประวัติของตนเอง เกี่ยวกับครอบครัวและการศึกษาตั้งแตเบื้องตน
จนถึงปจจุบันความตองการและจุดมุงหมายในการเลือกมาใชทุนในสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
และความคาดหวังตอสถาบันนี้ ตลอดจนอนาคต หรือหลังจากจบการใชทุนแลว (ประมาณ ๑
หนากระดาษ A4)
- ใบคะแนนการสอบประเมินและรับรองความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ขั้นตอนที่ ๑ และ ๒ (NL1, NL2)
- ผลการตรวจตาเรื่องการมอง ๓มิต,ิ ตาบอดสี
- Portfolio แนะนําตนเอง *ถามี
๔. การคัดเลือก
๔.๑. การพิจารณาคัดเลือก
พิจารณาจากความรูความสามารถ ทักษะการทําหัตถการ พื้นฐานดานงานวิจัย การมีมนุษยสัมพันธที่ดี
มีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม ความตั้งใจในการเปนแพทยประจําบานที่ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร การยึดมั่นในจริยธรรมทั่วไปและทางวิชาชีพ ความเหมาะสมในการ
เปนแพทย คะแนนเฉลี่ยสะสม คะแนนวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา และคะแนนการสอบประเมินและรับรอง
ความรู ความสามารถในการประกอบวิ ช าชี พเวชกรรม ตลอดจนความสามารถพิเ ศษอื่น ๆ และยอมรั บ ใน
ขอตกลงของทางภาควิชา ในกรณีถาแพทยใชทุนมีคุณสมบัติไมเหมาะสมระหวางการฝกอบรม ทางสถาบัน
ฝกอบรมอาจพิจารณายกเลิก หรือ เลื่อนการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ ซึง่ เกณฑเหลานี้จะพิจารณาโดยเทาเทียมกันทุก
เชื้อชาติศาสนาและเพศ อนึ่ง ภาควิชาฯ มีนโยบายที่ไมจํากัดสิทธิ์ในการรับสมัครและคัดเลือกผูเขารับการ
ฝกอบรมที่มีความพิการซึ่งตองการความชวยเหลือพิเศษ หากไมเปนอุปสรรคในการฝกอบรม และจะพิจารณา
เปนกรณีพิเศษสําหรับผูสมัครที่มีตนสังกัดจากโรงพยาบาล ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต หรือ โรงพยาบาลที่ขาด
แคลนโสต ศอ นาสิกแพทย
๔.๒. คุณสมบัติของผูสมัครแพทยประจําบานที่พึงประสงค
- มีความรูความสามารถจบแพทยศาสตรบัณฑิตและไดรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมกอนการทํางาน
- ยึดมั่นในจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

-

ใหการปกปองพิทักษสิทธิ์ของผูปวย
มีเจตนคติดีและมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูปวยผูรวมงานและสังคม
มีความรับผิดชอบตรงตอเวลาและซื่อสัตยสุจริต
อื่น ๆ เช น สามารถปรั บปรุ งตนให ทัน กับ ความกาวหนาทางวิ ทยาการ เป น ผูใฝ รู ศึกษาหา
ความรูเพิ่มเติมดวยตนเองอยางตอเนื่อง

๔.๓. คุณสมบัติของผูสมัครแพทยประจําบานที่ไมพึงประสงค
-

มีประวัติทุจริต
มีพฤติกรรมเสื่อมเสียทั้งเรื่องสวนตัวและหนาที่การงาน
สอบ national test ไมผานกอนการสัมภาษณ (2 Parts)
ไมประสงคจะเรียนประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของคณะแพทยศาสตร
ไมประสงคจะเรียนจนกระทั่งสอบวุฒิบัตรผาน

๔.๔. ขัน้ ตอนการคัดเลือก
๑) ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแพทยประจําบานภาควิชาโสต
ศอ นาสิกวิ ทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําปการฝกอบรม
๒๕๖๒ โดยมีตัวแทนแพทยใชทุนเปนกรรมการในการคัดเลือกและถือเปนานแพทยประจําบ/
คะแนนจากกรรมการอยางนอย ๑ คน
๒) เลขานุ ก ารคั ด เลื อ กแพทย ป ระจํ า บ า นกลั่ น กรองผู ที่ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละรวบรวมเอกสารให
กรรมการคัดเลือกกอนวันสอบสัมภาษณ
๓) นําผลการประเมิน ทักษะด านต างๆ และผลการสั มภาษณโ ดยคณาจารย มาร ว มพิจ ารณา
คัดเลือก
๔) การตัดสินเพื่อเลือกผูเหมาะสมเขารับการฝกอบรมแพทยประจําบานเปนผลจากการประเมิน
และดุลยพินิจของคณะกรรมการ และการตัดสินนั้นถือเปนที่สิ้นสุด
๔.๕. การแจงผลการคัดเลือก
๑) รองหัวหนาภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยาฝายการศึกษาหลังปริญญาจะโทรศัพทแจงผลการ
คัดเลือกหลังจากวันทีส่ อบสัมภาษณเปนตนไป
๒) หากมีขอสงสัยผลการคัดเลือกสามารถสอบถามจากประธานคณะกรรมการตัดสินภายใน ๗
วันหลังการประกาศผล ไมนับวันหยุดราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. 256๒

(ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยกิตติ จันทรพัฒนา)
รักษาการในตําแหนงหัวหนาภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

