หลักเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจาบ้าน
กองโสต ศอ นาสิกกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
1. การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1.๑ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เป็นแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.
๒๕๒๕ ซึ่ง ได้ผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะของแพทยสภาเรียบร้อยแล้ว และ
1.๑.๑) สาหรับแพทย์ที่มี ต้นสัง กัด สามารถเข้ารับ การฝึก อบรมได้ หลัง จากได้รับใบอนุญ าต
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
1.๑.๒) สาหรับแพทย์ที่ไม่มีต้นสังกัดสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้หลังจากได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
สาหรับแพทย์ที่ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตมาจากสถาบันต่างประเทศที่แพทยสภาให้
การรับรอง และ ได้รับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว จะต้อ งผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการ
เพิ่มพูนทักษะของแพทยสภาก่อน แล้วจึงพิจารณาตามข้อ 1.๑.๑ และ 1.๑.๒
การจัดลาดับความสาคัญของผู้สมัครใช้เกณฑ์ตามประกาศสานักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่
30/2562 ( https://tmc.or.th/index.php/Home )
1.๒ จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ปัจจุบันกองโสต ศอ นาสิกกรรม มีศักยภาพในการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านจานวน 6 คน/ปี
ได้แก่ผู้สมัครที่ ทบ. เป็นหน่วยงานต้นสังกัด จานวน 2 นาย และผู้สมัครอื่น ที่มีต้นสัง กัดและไม่มีต้นสัง กัด
จานวน 4 คน
1.๓ การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
กองโสต ศอ นาสิกกรรม รพ.รร.6 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าฝึกอบรมฯ และกาหนด
เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ชัดเจน มีความเสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้
2. เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจาบ้าน กองโสต ศอ นาสิกกรรม รพ.รร.6 พ.ศ. 2563
เกณฑ์ให้คะแนน
 คะแนนเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 คะแนนสอบ National License
 ผลการประเมินปฎิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ
 คะแนนสอบภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST หรือจากสถาบันอื่น
 หนังสือรับรองจากต้นสังกัด ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ร่วมงาน
 การประเมินระหว่างศึกษาดูงาน (Elective) ที่ กองโสต ศอ นาสิกกรรม รพ.รร.6
 แฟ้มรวบรวมผลงาน (Portfolio)
 การสอบสัมภาษณ์ ซึ่งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ จะพิจารณา
o ทัศนคติ เจตคติ ต่อการฝึกศึกษา สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
o จริยธรรมและคุณธรรม ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
o บุคลิกภาพ ไหวพริบในการตอบคาถาม

ขั้นตอนการคัดเลือก
ผู้สมัครดาเนินการด้วยตนเอง
 ติดตามประกาศรับสมัครใน
website ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย http://www.rcot.org
website กองโสต ศอ นาสิกกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า https://www.entpmk.com
 ดาวน์โหลดเอกสารที่ใช้ในการสมัคร ได้จาก website
http://www.rcot.org/2016/ResidentNews/detail/127

 ส่งหลักฐานการสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในระยะเวลาที่กาหนด
กองโสต ศอ นาสิกกรรม รพ.รร.6
 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
 คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
 กาหนดวันสัมภาษณ์ พร้อมกันทุกสถาบันฝึกอบรม
วันสอบสัมภาษณ์
 สอบสัมภาษณ์ ผู้สมัคร 1 ราย ใช้เวลาประมาณ 15 นาที
 แจ้งผลการสอบสัมภาษณ์ ภายในเวลา 13.00 น ของวันสอบสัมภาษณ์
 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก สามารถสละสิทธิ์ ภายใน เวลา 15.00 น ของวันสอบสัมภาษณ์
 ผู้สมัครสามารถ อุทธรณ์ผลการคัดเลือกได้ ภายในระยะเวลา 3 วันหลังทราบผล
 ประกาศผลการคัดเลือก ผ่าน ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย

3. คุณสมบัติเฉพาะแพทย์ประจาบ้านทีเ่ ข้ารับการฝึกอบรม ณ รพ.รร.6
 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นหน่วยงานขึ้นตรงกองทัพบก จึงมีภารกิจทางทหารที่จะต้อง
มอบหมายให้แพทย์ประจาบ้านปฏิบัติ ซึ่งเป็นภารกิจนอกเหนือจากการฝึกอบรม แต่จะมีการ
จัด การเรีย นการสอน ชดเชยให้แ พทย์ ประจ าบ้ าน ที่ไ ปปฏิบั ติภ ารกิ จทางทหารตามความ
เหมาะสม
 กองโสต ศอ นาสิกกรรม รพ.รร.6 ต้องการแพทย์ประจาบ้านที่ความรับผิดชอบสูง มีความ
อดทน อดกลั้น มานะพากเพียร มีความใฝ่รู้ มีความสามารถในการเรียนรู้ มีสานึกดี ปฏิบัติตาม
คาสั่งได้อย่างเคร่งคัด การแต่งกายและทรงผมเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของโรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า และกองทัพบก
 หลักสูตรไม่มีนโยบายในการปฏิเสธการรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีความพิการซึ่งต้องการสิ่ง
อานวยความสะดวกเป็นพิเศษ ถ้าผู้เข้าฝึกอบรมมีคุณสมบัติสอดคล้องกับคุณสมบัตรผู้สมัครเข้า
ศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ของแพทยสภาซึ่งจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค
อาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม

กาหนดการ
สอบสัมภาษณ์ แพทย์ประจาบ้าน กองโสต ศอ นาสิกกรรรม รพ.รร.6
วันที่ 2 ธ.ค. 62
0730 - 0745

คณะกรรมรายงานตัวพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมพลเอกชาญชัย ชรากร
(อ.อานิสงส์)

0730 - 0800

รายงานตัวผู้สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องผลาสินธุ์

0800 - 0815

ชี้แจงรายละเอียดการสอบ และ จับสลากลาดับการสัมภาษณ์ (อ.พนา , คุณอภิชาติ)

0815

เริ่มการสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมพลเอกชาญชัย ชรากร สัมภาษณ์รายละ 15-20 นาที

(อ.พนา)

(คุณอภิชาติ)
0815 - 0835

สัมภาษณ์รายที่ 1

0835 - 0855

สัมภาษณ์รายที่ 2

0855 - 0915

สัมภาษณ์รายที่ 3

0915 - 0933

สัมภาษณ์รายที่ 4

0935 - 0955

สัมภาษณ์รายที่ 5

0955 - 1015

สัมภาษณ์รายที่ 6

1015 - 1035

สัมภาษณ์รายที่ 7

1035 - 1055

สัมภาษณ์รายที่ 8

หมายเหตุ :
- ปิดโทรศัพท์ ขณะทาการสอบสัมภาษณ์
- หากท่านมารายงานตัวสายกว่าเวลา 08.00 น. โดยไม่มีเหตุผลสมควร ท่านจะถูกตัดคะแนนในการ
สอบสัมภาษณ์
- หากท่านมารายงานตัว เมื่อเริ่มการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว โดยไม่มีเหตุผลสมควร ถือว่าหมดสิทธิ์ใน
การสอบสัมภาษณ์
- เมื่อท่านสัมภาษณ์เสร็จให้เดินทางกลับได้เลย
- การแจ้งผลการสอบสัมภาษณ์ จะแจ้งผลทางโทรศัพท์ โดย อ.พนา กล่าคา ภายใน 13.00 น.
- ท่านที่ได้รับการคัดเลือกสามารถแจ้งสละสิทธิ์ได้ภายในเวลา 15.00 น. โดยต้องแจ้งทางโทรศัพท์
และ ส่งจดหมายอิเล็คทรอนิคมายืนยันทาง pana.ent@gmail.com เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

