
 
ประกาศ  

ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย 
การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ อนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ 

ตั้งแต่ว ันที่ 1-29 เมษายน 2565 
--------------------------------- 

 ตามท่ีแพทยสภาได้ประกาศการยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่างๆ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้สอดคล้องกับขั้นตอนของแพทยสภา ราชวิทยาลัย
โสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย จึงกำหนดรายละเอียดการรับสมัครสอบฯ ดังนี้ 

 
 1. ผู้มีสิทธิสมัครสอบเข้าไปกรอกข้อมูลในแบบคำขอสมัครสอบ ตั้งแตว่ันที่ 1-29 เมษายน 2565 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 

2. หลักฐานในการสมัครสอบ (ส่งไปที่ราชวิทยาลัยฯ)  
   2.1 ใบคำขอสมัครสอบ จำนวน ๑ ชุด 
   2.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 1 ชุด 
   2.3 สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 
 2.4 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ และนามสกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
   2.5 สำเนาต่อไปนี้  ได้แก่  
     2.5.1 หนังสืออนุมัติ / วุฒิบัตรฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จากแพทยสภา หรือ  
     2.5.2 หนังสืออนุมัติ/ วุฒิบัตรฯ อนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ หรือ เวชศาสตร์                 
การนอนหลับ (Sleep Medicine) จากต่างประเทศทีอ่นุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาโสต ศอ นาสิก
วิทยาการนอนหลับ ราชวิทยาลัยโสตฯ และแพทยสภาให้การรับรอง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ   หรือ 
      2.5.3 ประกาศนียบัตรด้านการนอนหลับ จากสถาบันฝึกอบรม ที่อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 
อนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ และราชวิทยาลัยโสตฯ ให้การรับรอง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ  
  2.6 หลักฐานค่าธรรมเนียมการสมัครสอบฯ จำนวน 13,600 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)  
(โอนเข้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนรัตนโกสินทร์สมโภช (บ้านแมกไม้) เลขที่บัญชี 166-238829-8 ชื่อบัญชี               
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย) และส่งหลักฐานการจ่ายเงินไปท่ี email : 
rcotsecretariat@gmail.com      

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


 
3. เอกสารสำหรับอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ดังต่อไปนี้ (ไม่ต้องส่งมาที่ราชวิทยาลัยฯ)  ส่งที่ไป  

  รองศาสตราจารย์นายแพทย์ วิชญ์ บรรณหิรัญ  
   เลขานุการ อฝส. อนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ   

ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์ว ิทยา 
  คณะแพทยศาสตร์แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
  ตึกสยามินทร์ ชั้น 15 โรงพยาบาลศิริราช 
  2 ถ.วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม 10700 
 
   3.1 สำเนาคำขอสมัครสอบ 1 ชุด 
   3.2  หนังสือรับรอง และเอกสาร ต่อไปนี้ ได้แก่ 
     3.2.1  หนังสือรับรองจากหัวหน้าส่วนงานว่า ได้ปฏิบัติงานด้านโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับใน                
คลินิกเฉพาะโรคด้านการนอนหลับอย่างสมบูรณ์จริงอย่างน้อย 1 ปี ในโรงพยาบาลที่มีการปฏิบัติงานด้านนี้ หลังจากท่ี
ได้รับประกาศนียบัตรด้านการนอนหลับ จากสถาบันฝึกอบรมที่อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาโสต ศอ 
นาสิกวิทยาการนอนหลับ และราชวิทยาลัยโสตฯ ให้การรับรอง  หรือ 

    3.2.2 หนังสือรับรองจากหัวหน้าส่วนงานว่า ได้ปฏิบัติงานด้านโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับใน
คลินิกเฉพาะโรคด้านการนอนหลับอย่างสมบูรณ์จริงอย่างน้อย 10 ปี ในโรงพยาบาลที่มีการปฏิบัติงานด้านนี้ หรือ  
    3.2.3 หนังสือรับรองจากหัวหน้าสถาบันฝึกอบรมว่า ได้ปฏิบัติงานด้านโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอน
หลับในคลินิกเฉพาะโรคด้านการนอนหลับอย่างสมบูรณ์จริงอย่างน้อย 5 ปี ในสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อ
ยอดอนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาโสต 
ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ และราชวิทยาลัยโสตฯ ให้การรับรอง     

   3.3 แบบบันทึกสถิติการผ่าตัดทั้งหมดท่ีเกี่ยวข้องกับโรคด้านการนอนหลับ และรายงานจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับ
การตรวจ sleep test พร้อมสำเนารวม 2 ฉบับ  
      3.4 หนังสือรับรองจากหัวหน้าสถาบันฝึกอบรมหรือผู้บังคับบัญชาว่า เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี รับผิดชอบ 
มีคุณธรรม และจรรยามารยาทในการประกอบวิชาชีพพร้อมสำเนา 1 ฉบับ หรือ หนังสือรับรองจากอาจารย์ใน
สถาบันฝึกอบรมที่เคยฝึกอบรมอยู่อย่างน้อย 2 ท่าน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ  
        3.5 บันทึกคะแนน CME ในรอบ 5 ปีก่อนสมัครสอบ  
   3.6 ผลงานวิจัยด้านโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับที่มีมาตรฐาน ซึ่งได้รับการตีพิมพ์แล้ว หรือกำลังรอการ
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 1 เรื่องพร้อมสำเนารวม 10 ฉบับ  

4. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบเพื่อวุฒิบัตร  
 ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ยังไม่เปิดการสอบวุฒิบัตรในปีนี้ 
5. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ  

  5.1 เป็นโสต ศอ นาสิกแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติ อนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ หรือ
เวชศาสตร์การนอนหลับ (Sleep Medicine) จากต่างประเทศ ทีอ่นุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาโสต ศอ 
นาสิกวิทยาการนอนหลับ และราชวิทยาลัยโสตฯ ให้การรับรอง   หรือ                             



    5.2 เป็น โสต ศอ นาสิกแพทย์ ที่ได้รับประกาศนียบัตรด้านการนอนหลับ จากสถาบันฝึกอบรม                    
ที่อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ และราชวิทยาลัย            โสตฯ ให้
การรับรอง และยังปฏิบัติงานในด้านนี้ต่ออีกอย่างน้อย  ปี 1  หรือ  

   5.3 เป็น โสต ศอ นาสิกแพทย์ ที่ผ่านการปฏิบัติงานด้านโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ มาแล้วอย่างน้อย 
10 ปี ในโรงพยาบาลที่มีการปฏิบัติงานด้านโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่อนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ กำหนด และราชวิทยาลัยโสตฯ ให้การรับรอง  หรือ 

    5.4 เป็น โสต ศอ นาสิกแพทย์ ที่ผ่านการปฏิบัติงานด้านโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ มาแล้วอย่างน้อย 
5 ปี ในสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่
อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ และราชวิทยาลัยโสตฯ ให้การรับรอง    

    5.5  หากเป็นผู้ต้องคำพิพากษาจากศาล หรือคำตัดสินจากแพทยสภาว่ามีความผิด (ภาคทัณฑ์) ต้องมี
หลักฐานแสดงว่า พ้นจากสภาพความผิดมาแล้วมากกว่า 5 ปี  

6. วิธีการสอบ ประกอบด้วย 

     6.1 สอบข้อเขียน* คิดร้อยละ 60 เป็นเกณฑ์ให้ผ่านไปสอบปากเปล่าต่อ ผู้ที่ได้คะแนนระหว่างร้อยละ                    
55-60 มีสิทธิสอบปากเปล่า ผู้ที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 55 สอบไม่ผ่านและไม่มีสิทธิสอบปากเปล่า 

 6.2 สอบปากเปล่า* คิดร้อยละ 60 เป็นเกณฑ์ให้ผ่าน 

 6.3 การสอบอื่นๆ ตามท่ีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ กำหนด 

      * ต้องผ่านทั้ง 2 ส่วน จงึถือว่าสอบได้ ผู้ที่สอบข้อเขียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 หากสอบปากเปล่าไม่ผ่าน  ให้
สอบใหม่เฉพาะการสอบปากเปล่าในครั้งต่อไป (คะแนนสอบข้อเขียนสามารถเก็บไว้ได้ 1 ปี) ผู้ที่สอบข้อเขียนไม่
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ให้สอบใหม่ทั้งสอบข้อเขียนและปากเปล่า 
     6.4 พิจารณาตามผลงานวิจัย        

 
                                 ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 

                                                     พลตรีหญิงรองศาสตราจารย์ปริยนันทน์  จารุจินดา 
                                           เลขาธิการราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย 
 


