
 
ประกาศ  

ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย 
การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒบิัตรฯ  

สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา  
ตั้งแต่ว ันที่ ๑ - 29 เมษายน ๒๕๖5 

--------------------------------- 
 ตามท่ีแพทยสภาได้ประกาศการยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือให้สอดคล้องกับขั้นตอนของแพทยสภา ราชวิทยาลัย
โสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย จึงกำหนดรายละเอียดการรับสมัครสอบฯ ดังนี้ 
 
๑. ผู้มีสิทธิสมัครสอบเข้าไปกรอกข้อมูลในแบบคำขอสมัครสอบตั้งแตว่ันที่ ๑ – 29 เมษายน ๒๕๖5 ที่เว็บไซต ์                   

“ศูนย์เวชบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย” https://tmc.or.th/tcgme/Pages/SelectTier แล้วพิมพ์ลง
กระดาษพร้อมติดรูปถ่ายในกรอบท่ีกำหนด และลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบ     
ส่งมาภายในวันที่ 29 เมษายน 2565 ที ่

   ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย 

  ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี  

  เลขที่ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

***สำหรับแพทย์ที่กำลังฝึกอบรมในสถาบัน ขอให้ทางสถาบันช่วยรวบรวมใบสมัครสอบแล้วส่งมาพร้อมกัน*** 

๒. เอกสารที่ใช้ในการยื่นสมัครสอบ อย่างละ 1 ชุด (สำหรับแพทยสภา) ส่งมาที่ราชวิทยาลัยฯ มีดังนี้ 
๒.๑ ใบคำขอสมัครสอบ  
๒.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
๒.3 สำเนาบัตรประชาชน 
๒.4 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ และนามสกุล (ถ้ามี) 
๒.5 หนังสือรับรองอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ จำนวน 1 ฉบับได้แก่ 

o หนังสือรับรองจากสถาบันฝึกอบรมว่าได้ผ่านการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านครบตามเกณฑ์                 
หลักสูตรฯ หรือ 

o หนังสือรับรองจากสถาบันฝึกอบรมว่ากำลังฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านในชั้นปีสุดท้ายและจะ
ฝึกอบรมครบตามเกณฑ์หลักสูตรก่อนวันสอบ หรือ 

o หนังสือแสดงว่าได้รับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาจากต่างประเทศ
ครบถ้วนตามหลักสูตร (ไม่ต่ำกว่า ๓ ปี) หรือ 

o หนังสือรับรองว่าเป็นแพทย์ใช้ทุนที่ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรเฉพาะสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ใน
สถาบันฝึกอบรมมาครบ ๓ ปี ๖ เดือน หรือ 

https://tmc.or.th/tcgme/Pages/SelectTier


o หนังสือรับรองว่ากำลังเป็นแพทย์ใช้ทุนที่ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรเฉพาะสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ใน
สถาบันฝึกอบรม และจะปฏิบัติงานครบ ๓ ปี ๖ เดือน ก่อนวันสอบ หรือ 

o หนังสือรับรองว่าได้ปฏิบัติงานในสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จากโรงพยาบาลในสังกัดของรัฐมาเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี (กรณีสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ) 

    2.6 หลักฐานค่าธรรมเนียมการสมัครสอบฯ จำนวน 13,600 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)  
(โอนเข้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนรัตนโกสินทร์สมโภช (บ้านแมกไม้) เลขที่บัญชี 166-238829-8 ชื่อบัญชี               

ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย) และส่งหลักฐานการจ่ายเงินไปท่ี email : 

rcotsecretariat@gmail.com      

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบ 
   3.1 ได้ผ่านการสอบ Basic sciences 
   ๓.๒  ได้ผ่านการสอบ Clinical sciences  
   ๓.๓  ได้ผ่านการสอบ Temporal bone dissection และผลการสอบได้ “S” (satisfactory) 
   ๓.๔  ส่งงานวิจัยทันกำหนดเวลาและนำเสนอผลงานตามเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ
กำหนด 
   ๓.5 ทำหัตถการได้ครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีราชวิทยาลัยฯกำหนด และบันทึกลง electronic surgical logbook 
ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน  
   ๓.6  มีจดหมายรับรองจากสถาบันฝึกอบรมว่าผู้จะเข้าสอบมีความรู้ ความประพฤติ ผลการปฏิบัติงานและ
เจตคติที่ดี เหมาะสมต่อการเข้าสอบ โดยสถาบันฝึกอบรมต้องส่งจดหมายรับรองดังกล่าวไปยังคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบ 
 **หากขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสอบเพื่อวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติฯ (แม้จะสมัคร
สอบกับแพทยสภาแล้วก็ตาม)  
    และให้ส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ ไปยังประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ภายในวันที่                 
15 มิถุนายน 2565  
    รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร  

  ประธานอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา  
  ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ชั้น 17 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
   ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

1. สำเนาใบคำขอสมัครสอบจากเว็บไซต์แพทยสภา 
2. หนังสือรับรองทำหัตถการได้ครบถ้วนตามข้อ 3.5  
3. หนังสือรับรองจากสถาบันฝึกอบรม ตามข้อ 3.6  

4. วิธีการสอบและเกณฑ์ 

  การสอบเพ่ือวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติประกอบด้วยการสอบ ๒ ขั้นตอน 
  ๔.๑ ขั้นตอนที่ ๑ ประกอบด้วย 
          (๑)  การสอบ Basic sciences ที่จัดสอบขึ้นระหว่างการฝึกอบรม นำมาคิดเป็นคะแนน ร้อยละ ๕ 
       (๒)  การสอบ Clinical sciences  ที่จัดสอบขึ้นระหว่างการฝึกอบรม นำมาคิดเป็นคะแนน  ร้อยละ ๒๐ 
       (๓)  การสอบการนำเสนอผลงานวิจัย นำมาคิดเป็นคะแนนร้อยละ ๕ 
         (๔)  การสอบข้อเขียน จำนวน ๒๐๐ ข้อ นำมาคิดเป็นคะแนนร้อยละ ๗๐ 



 
เกณฑ์ผ่าน ผู้สอบต้องทำคะแนนการสอบขั้นตอนที่ ๑ ได้คะแนนรวม ((๑)+(๒)+(๓)+(๔))ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  
จึงจะถือว่าสอบผ่าน และมีสิทธิ์สอบขั้นตอนที่ ๒ ต่อไป 

๔.๒  ขั้นตอนที่ ๒  การสอบปากเปล่า 

   ผู้มีสิทธิ์สอบต้องสอบผ่านการสอบขั้นตอนที่ ๑ โดยมีการจัดห้องสอบเป็น ๓ ห้องสอบ แพทย์ประจำ
บ้านต้องเข้าสอบทั้ง ๓ ห้องสอบ ในแต่ละห้องสอบจะมีกรรมการ ๔ คน 

 เกณฑ์ผ่าน 
  (๑)  ต้องสอบผ่าน ๒ ใน ๓ ห้องสอบ และ 

(๒)  ในแต่ละห้องสอบ ผู้สอบต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จากกรรมการ ๓ ใน ๔ คน        
และ 
(๓)  ต้องไม่แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยที่สร้างผลเสียหายร้ายแรงต่อผู้ป่วยและ
วิชาชีพในองค์รวม 

๔.๓  ผู้ที่ได้รับสิทธิไม่ต้องสอบข้อเขียน ได้แก่ 
 (๑.) ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จากสถาบันในต่างประเทศ ที่

แพทยสภารับรองแล้ว  
(๒.) ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านโสต ศอ นาสิกวิทยาต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ในสถานพยาบาลรัฐ  ที่มี

การแยกแผนกอย่างชัดเจน โดยจะต้องแจ้งความจำนงค์กับทางราชวิทยาลัยฯ เป็นกรณีๆ ไป  
๔.๔ เกณฑ์ผ่านของการสอบเพื่อวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติฯ 

   ผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติฯ จะต้องสอบผ่านทั้งสองขั้นตอน ยกเว้นผู้ที่จะได้รับหนังสืออนุมัติ
ที่ได้รับสิทธิไม่ต้องสอบข้อเขียน แต่ต้องสอบปากเปล่าผ่าน 

๔.๕ กรณีสอบไม่ผ่าน 
 (๑)  กรณีสอบขั้นตอนที่ ๑ ไม่ผ่าน ให้ทำการสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่าใหม่ในปีการฝึกอบรม
ถัดไป 
 (๒)  กรณีสอบขั้นตอนที่ ๑ ผ่าน แต่สอบขั้นตอนที่ ๒ ไม่ผ่าน ให้สอบเฉพาะขั้นตอนที่ ๒ ในปีการ
ฝึกอบรมถัดไป และหากสอบใหม่ไม่ผ่านอีก ต้องสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่าใหม่ในปีการฝึกอบรมถัดไป 

                              ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 
 

                                                              พลตรหีญิงรองศาสตราจารย์ปริยนันทน์  จารุจินดา 
                                                    เลขาธิการราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย 


