ประกาศภาควิชารังสีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม “อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว”
ปีการศึกษา 2563
........................................................................................
1) หลักฐานและเอกสารการรับสมัคร
1. เขียนบทความบรรยายเรื่องละประมาณ 1 หน้ากระดาษ A4 จํานวน 2 เรื่อง คือ
- ประวัติของตนเอง เกี่ยวกับครอบครัว และการศึกษาตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงปัจจุบัน
- ความต้องการและจุดมุ่งหมายในการเลือกมาเรียนแพทย์ประจําบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว และ
ความคาดหวังต่อสถาบันนี้ ตลอดจนอนาคต หรือหลังจากจบการศึกษาแล้ว
2. ใบสมัครพร้อมภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว ไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป
3. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน
จํานวน 1 ชุด
4. สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
จํานวน 1 ชุด
5. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, TOEIC, CU-TEP, PSU-TEP หรืออื่น ๆ ที่เชื่อถือได้ในระดับประเทศ (อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง)
6. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
จํานวน 1 ชุด
7. สําเนาใบรับรองผ่านการฝึกอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
จํานวน 1 ชุด
8. สําเนาหนังสืออนุมตั ิ หรือวุฒิบตั รแสดงความรูค้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารังสีวิทยา
วินิจฉัย หรือรังสีวิทยาทั่วไป หรือหนังสือรับรองการเป็นแพทย์ประจําบ้านหรือแพทย์ใช้ทุนปีสุดท้าย ในสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
ในปีการศึกษานั้น
จํานวน 1 ชุด
9. จดหมายรับรองความประพฤติ (recommendation) จากอาจารย์ หรือผู้ใกล้ชิด จํานวน 3 ท่าน
2) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
ผู้มีสิทธิ์สมัครแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมถือตามเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศแพทยสภา เรื่องการกําหนดประเภท
สาขาและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสาขาต่าง ๆ ประจําปีการฝึกอบรม โดยได้รับอนุมัติจาก
หน่วยงานต้นสังกัดให้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสาขา/อนุสาขาดังกล่าว (กรณีสมัครโดยมีต้นสังกัดจาก
หน่วยงานของรัฐ) หรือปลอดภาระจากหน่วยงานของรัฐ (กรณีสมัครโดยไม่มีต้นสังกัดจากหน่วยของรัฐ)
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารังสีวิทยา
วินิจฉัย หรือรังสีวิทยาทั่วไปจากแพทยสภา
2. เป็นแพทย์ประจําบ้านหรือแพทย์ใช้ทุนปีสุดท้าย ในสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยในปีการศึกษานั้น
3. เป็นผู้มีสิทธิ์สอบและสอบผ่านเพื่อหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรมสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยในปีการศึกษานั้น
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในข้อ 2 และ 3 ต้องเป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยจากแพทยสภาหรือหนังสือรับรองการสอบผ่านจากราชวิทยาลัยรังสี
แพทย์แห่งประเทศไทยให้แล้วเสร็จก่อนเข้ารับการฝึกอบรม

5. ยื่นใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามที่แพทยสภากําหนดคุณสมบัติและระยะเวลาการรับสมัคร
6. มีสุ ขภาพสมบู รณ์ แข็ งแรงปราศจากโรค อาการของโรค หรือ ความพิ การอั น เป็ น อุ ป สรรคต่อ การฝึ กอบรม การ
ปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อ้างอิงตามประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยเรื่อง
“คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ.2559”) รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่น ๆ
ตามที่กําหนดโดยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย และแพทยสภา
3) กําหนดการรับสมัคร:
อิงตามประกาศของแพทยสภาและราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยเรื่องประกาศรับสมัครแพทย์ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจําปีการฝึกอบรม
4. จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
รับจํานวนปีละ ระดับละ 3 คน/ปีการศึกษา
5.วิธีการสมัคร:
ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครด้วยตนเองทาง website: http://www.tmc.or.th/tcgme ผ่านระบบ online ศูนย์เวช
บัณฑิตศึกษา ของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์
6) กําหนดการสอบสัมภาษณ์:
ตามกําหนดวันของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยประกาศฯ
7) วิธีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สาขาวิชาฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จํานวนอย่างน้อย 5 คน ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการจากทีม
บริหารของภาควิชาฯ โดยตําแหน่ง คือ หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา รองหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
รองหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาฝ่ายวิจัย หัวหน้าสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว และ program director สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
โดยจะกําหนดให้มีอาจารย์ที่ไม่ใช่อาจารย์ในสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว ร่วมสัมภาษณ์ด้วยอย่างน้อย 1 คน ทั้งนี้อาจารย์ที่
เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้สมัครในทุก ๆ ด้าน และกรรมการสอบสัมภาษณ์ทุกคน
จะต้องลงนามในแบบฟอร์ม conflict of interests การสอบสัมภาษณ์จะประเมินจากทัศนคติ เจตคติ ความตั้งใจจริง การ
แสดงออกซึ่งไหวพริบ การตอบข้อซักถาม และการตัดสินใจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการการคัดเลือกมีความยุติธรรม
เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ กรณีไม่ผ่านการคัดเลือก ผู้สมัครสามารถอุทธรณ์ขอทราบผลการสอบได้ภายใน 7 วันทํา
การหลังจากวันประกาศผลฯ
เกณฑ์การตัดสินคัดเลือกประกอบด้วย
รายการ
1.คะแนนสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ
2.สอบภาษาอังกฤษ
(ใช้คะแนนสอบ TOEFL, TOEIC, CU-TEP, PSU-TEP หรืออื่นๆ ที่เชื่อถือได้ใน
ระดับประเทศ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
3.ประสบการณ์ในการทํางานคุณภาพ เช่น HA patient safety เป็นต้น
4.ทุนหรือปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้*
5. นําเสนอ proporsal idea งานวิจัย/ Case based discussion ประมาณ 5 นาที
รวมทั้งหมด

คะแนน
65
10
5
10
10
100

*หมายเหตุ: ภาควิชาฯ มีนโยบายที่ไม่จํากัดสิทธิ์ในการรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังที่ได้ระบุไว้ชัดเจนใน
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม นอกจากนี้ภาควิชาฯ ได้เล็งเห็นความสําคัญถึงความขาดแคลนแพทย์รังสีร่วมรักษาโดยเฉพาะ
ในเขตสุขภาพพื้นที่ภาคใต้ จึงได้สอดรับการดําเนินการคัดเลือกตามประกาศของสํานักงานเลขาธิการแพทยสภาฯ โดยให้สิทธิ์
แก่ผู้สมัครที่มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐก่อนผู้ไม่มีต้นสังกัด จึงมีการกําหนดเกณฑ์โดยมีคะแนนพิเศษเพิ่มให้สําหรับ
ผู้สมัครที่มีทุนจากต้นสังกัด
ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่ :
คุณชุติมา จิตต์แจ้ง ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทร 074-451508, 074-451501 E-mail : jchutima@medicine.psu.ac.th

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
(นายแพทย์ธีรพล เปรมประภา)
รักษาการในตําแหน่ง หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา

