
การรับและคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ม.อ. ปี ๒๕๖๒ 
๑ คุณสมบัติของแพทย์ประจ าบ้าน 

๑) แพทย์ประจ ำบ้ำนจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้   
- ได้รับปริญญำแพทยศำสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่ำที่แพทยสภำรับรอง และได้รับกำรขึ้นทะเบียน

ประกอบวิชำชีพเวชกรรมจำกแพทยสภำแล้ว 
- กรณีแผน ก เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม ตำม พ.ร.บ.วิชำชีพเวชกรรม 

พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นผู้ที่ผ่ำนกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำรเพ่ิมพูนทักษะ ๑ ปี และได้ปฏิบัติงำน /
ปฏิบัติงำนชดใช้ทุนตำมจ ำนวนปีที่แพทยสภำก ำหนดไว้ 

- กรณีแผน ข เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม ตำม พ.ร.บ.วิชำชีพเวชกรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นผู้ที่ผ่ำนกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำรเพ่ิมพูนทักษะ ๑ ปี ในคณะแพทยศำสตร์  
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

๒) เป็นผู้ที่มีควำมประพฤติดี และต้องมีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง ปรำศจำกโรค อำกำรของโรค หรือ
ควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรฝึกอบรม กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม 
(อ้ำงอิงตำมประกำศกลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทยเรื่อง “คุณสมบัติเฉพำะของผู้สมัคร
เข้ำศึกษำหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๙”) รวมทั้งมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตำมที่
แพทยสภำก ำหนด 

๒ การคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน 
สำขำวิชำฯ ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรอบรมซึ่งประกอบไปด้วย คณำจำรย์ใน

สำขำวิชำฯ และตัวแทนแพทย์ประจ ำบ้ำนที่ก ำลังศึกษำอยู่ ท ำหน้ำที่คัดเลือกและจัดท ำหลักเกณฑ์และวิธีกำร 
กำรคัดเลือกผู้ เข้ำรับกำรฝึกอบรมแพทย์เฉพำะทำงเวชศำสตร์ฟ้ืนฟู เพ่ือให้กำรพิจำรณำเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ยุติธรรม เพ่ือควำมโปร่งใสและเป็นธรรม คณะกรรมกำรคัดเลือกทุกคนต้องลงนำมในหนังสือ
รับรองว่ำไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้สมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรม (no conflict of interest) โดยยึดหลักควำม
เท่ำเทียม ไม่ค ำนึงถึงเพศ เชื้อชำติ ศำสนำ หรือกำรเมือง และสอดคล้องกับข้อก ำหนดของคณะฯ แพทยสภำ 
และรำชวิทยำลัยแพทย์เวชศำสตร์ฟื้นฟู ไว้ดังนี้ 

สำขำวิชำฯ ก ำหนดที่จะรับแพทย์เข้ำรับฝึกอบรมตำมประเภทดังนี้ 
- แผน ก ชั้นปีละ ๒ คน กำรรับแพทย์แผน ก มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือผลิตแพทย์ เวชศำสตร์ฟ้ืนฟูสู่

ระบบสำธำรณสุข โดยเฉพำะในพ้ืนที่สำมจังหวัดชำยแดนใต้ รองลงมำคือโรงพยำบำลหรือสถำบันทำง
กำรแพทย์ซึ่งยังขำดแคลน โดยให้ควำมส ำคัญกับพื้นท่ีภำคใต้เป็นหลัก 

- แผน ข ชั้นปีละ ๑ คน กำรรับแพทย์แผน ข มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้ได้แพทย์เฉพำะทำงที่มีควำม
โดดเด่นด้ำนวิชำกำรซึ่งมีโอกำสเป็นอำจำรย์แพทย์ในคณะแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ หรือ
ออกสู่ระบบเอกชนอื่นๆ 

เกณฑ์การคัดเลือก 
เนื่องจำกมีวัตถุประสงค์ในกำรผลิตแพทย์เวชศำสตร์ฟ้ืนฟูที่ต่ำงกันในกำรรับแพทย์แผน ก และ ข 

เกณฑ์กำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจึงก ำหนดไว้แตกต่ำงกันตำมบริบท โดยจะมีสัดส่วนกำรให้คะแนน
ควำมสำมำรถที่ต่ำงกันออกไป (ภำคผนวก ๖) โดยพิจำรณำให้คะแนนตำมหัวข้อดังนี้  

๑. ต้นสังกัด และระยะเวลำที่ใช้ทุน  



(กรณีแผน ข จะไม่มีเนื่องจำกรับระหว่ำงก ำลังศึกษำระดับแพทยศำสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ ๖) 
๒. ผลกำรเรียน โดยพิจำรณำจำกคะแนนเฉลี่ย(GPA) และคะแนนสอบ NLE ทั้งสองขั้น 
๓. ทักษะภำษำอังกฤษ 
๔. ทักษะกำรน ำเสนอ และควำมรู้พ้ืนฐำนด้ำนงำนวิจัย 
๕. กำรสอบสัมภำษณ์ในประเด็นต่ำงๆเช่น ทัศนคติและเจตคติต่อวิชำชีพ ควำมสำมำรถด้ำนกำร
จัดกำร กำรวำงแผนในอนำคต เป็นต้น 
๖. หนังสือรับรองจำกแพทย์ที่เคยปฏิบัติงำนด้วย 
๗. กิจกรรมพิเศษต่ำงๆ เช่น กิจกรรมทำงวิชำกำร และกำรช่วยเหลือสังคม 

วิธีการคัดเลือก 
๑. เปิดรับสมัครและคัดเลือกตำมแพทยสภำและรำชวิทยำลัยฯ ก ำหนดประมำณ เดือนพฤศจิกำยน 

ของทุกปี ส ำหรับแพทย์แผน ก และ เดือนมิถุนำยน ส ำหรับแพทย์แผน ข 
๒. สอบสัมภำษณ์ผู้สมัครโดยคณะกรรมกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรอบรม หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เหมำะสม 
๓. สำขำวิชำฯ จะประกำศคุณสมบัติและรำยละเอียดเอกสำรใช้ประกอบกำรสมัครทำงเว็บไซต์

สำขำวิชำ 
๔. ตัดสินผลกำรคัดเลือกตำมหลักเกณฑ์กำรคัดเลือก โดยคณะกรรมกำรคัดเลือกแพทย์ประจ ำบ้ำน 
๕. แจ้งรำยชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกตำมใบ Matching program ให้รำชวิทยำลัยแพทย์เวชศำสตร์ฟ้ืนฟู

แห่งประเทศไทย 
๖. ส่งรำยชื่อผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและไม่ได้รับกำรคัดเลือกให้แพทยสภำ 
หมำยเหตุ: กรณีที่คะแนนใกล้เคียงกันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมกำรคัดเลือกแพทย์ประจ ำบ้ำน 

  



เกณฑ์คะแนนการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ม.อ. ปี 2562 
 

 สรุปเกณฑ์คะแนนกำรคัดเลือก พจบ. แผน ก 
(๒ ต ำแหน่ง) 

พจบ. แผน ข 
(แพทย์ใช้ทุน ๑ ต ำแหน่ง) 

๑ GPA (50%) + คะแนน NLE 1-2 (50%) - ๑๕ 
๒ Presentation + พ้ืนฐำนควำมรู้ด้ำนวิจัย ๑๐+๕ ๑๐+๕ 
๓ ประวัติ, กิจกรรม, หนังสือรับรอง ๑๐ ๑๐ 
๔ ภำษำอังกฤษ ๑๐ ๑๕ 
๕ สัมภำษณ์ ๓๐ ๔๐ 
๖ MCQ (30-50) +skill ๑๕ - 
๗ ประสบกำรณ์วิชำชีพ (Elective) ๑๐ ๕ 
๘ ทุน  

- เขต ๑๒     ๑๐๐% 
- เขต ๑๑     ๖๐% 
- ได้รับทุนจำกท่ีอ่ืน ๆ  ๔๐% 
- ไม่มีต้นสังกัด ๐% 

๑๐ - 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน (ส ำหรับกรรมกำรสอบ) 
• 90-100 => Excellence  

• 70-89 => Good  

• 60-70 => Fair 

• < 60 under performed คาดวา่มีความยากล าบากในการเรียนเพ่ือท่ีจะจบ หรือไมส่ามารถจบใน
เวลาได้ 

• < 40 Poor คาดวา่ไม ่สามารถผา่นการ training ได้  
 


