เอกสารแนบท้ายประกาศ
กำหนดการและการเตรียมตัวในการคัดเลือกนักศึกษาผู้ทำสัญญา (แพทย์ใช้ทุน)
เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์
สถาบันฝึกอบรม ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1 ของกระทรวงสาธารณสุข)
1. วัน เวลา และกิจกรรมการคัดเลือก (ผ่านระบบการประชุมทางไกล)
วัน เดือน ปี
เวลา
กิจกรรม
ศุกร์ที่ 5
15.00 น.
ทดสอบระบบการประชุมทางไกล
พฤศจิกายน
พ.ศ. 2564
อังคารที่ 9
พฤศจิกายน
พ.ศ. 2564

การดำเนินการ
รอรับ link สำหรับ
ทดสอบระบบ ทางอีเมล
ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน
2564 เวลา 15.00 น.
08.00 - 08.30 น. เตรียมการเข้าระบบการสื่อสาร
รอรับ link สำหรับการ
*เข้าระบบหลังเวลา
คัดเลือก (หลังทดสอบ
08.15 น. ถือว่า
ระบบ) ทางอีเมลภายใน
สละสิทธิ์ในการ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
คัดเลือก
เวลา 15.00 น.
08.30-11.00 น.
นำเสนอ 2 หัวข้อ หัวข้อละ 5 นาที
ส่งไฟล์ที่ต้องการนำเสนอที่
1. เรื่องทั่วไป เป็นภาษาไทย
ล่วงหน้าคุณสินสุวัฒน์ ใจดี
2. เรื่องทางจิตเวชศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ sinsja@kku.ac.th
ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน
2564 เวลา 12.00 น.
11.00-12.00 น.
1. สอบข้อเขียน
2. เขียนเรียงความ
13.30-13.45น.
เตรียมการเข้าสู่ระบบ
ตาม link สำหรับการ
คัดเลือก
13.45 น.
สัมภาษณ์ ประมาณ 15-20 นาที
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
เป็นต้นไป
จะได้รับการเชิญในห้อง
ประชุมย่อย ช่วงละ 1 ท่าน
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2.

การเตรียมตัวและปฏิบัติตัวในการเข้ารับการคัดเลือก
2.1 ให้จัดสรรและเผื่อเวลาในการสอบอย่างรอบคอบ หากมีภารกิจเร่งด่วนหรือจำเป็นให้แจ้งล่วงหน้า
ก่อนการคัดเลือกโดยเร็วที่สุด (แจ้งที่คุณสินสุวัฒน์ ใจดี หมายเลข 043-363027 หรือ 043-348384)
2.2 ระหว่างรอและขณะเข้ารับการคัดเลือก ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์สื่อสารเพื่อจุดประสงค์อื่น ยกเว้นใช้
สำหรับเข้ารับการคัดเลือก
2.3 ต้องอยู่ในห้องส่วนตัว ห้ามไม่ให้มีผู้อื่นอยู่ในห้องด้วย
2.4 ต้องฉายภาพให้กรรมการตรวจสอบได้ ตลอดช่วงเวลาที่ดำเนินการสอบ
2.5 ห้ามเผยแพร่ และ/หรือบันทึกภาพ หรือเสียง ในขณะสอบและสัมภาษณ์
2.6 ห้ามสื่อสารกับผู้เข้าสอบคนอื่น จนกว่ากระบวนการสอบสัมภาษณ์ของคณะกรรมการคัดเลือก
ภาควิชาฯ สำหรับผู้เข้ารับการคัดเลือกทุกคนจะแล้วเสร็จ
2.7 ควรจัดการภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนเข้าสอบ เนื่องจากเมื่อกรรมการเริ่มกระบวนการคัดเลือก
ของผู้เข้าร่วมคัดเลือกคนแรกแล้ว จะไม่อนุญาตให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกออกจากพื้นที่ที่กำลังเข้าร่วม
การประชุมทางไกล จนกว่ากระบวนการคัดเลือกของตนเองสิ้นสุด
2.8 หลังการสัมภาษณ์เสร็จให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกออกจากห้องประชุมทางไกลได้
***หากตรวจสอบพบ หรือมีข้อควรสงสัยว่าผู้เข้ารับการคัดเลือกทำการทุจริตในขั้นตอนใด ๆ
คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจะตัดสินให้หมดสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก***

3.

อุปกรณ์ที่ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องจัดเตรียม
3.1 คอมพิวเตอร์ หรือ ไอแพด หรือแท็บเลต
3.2 โทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้กล้องหน้าและกล้องหลัง ผ่านระบบประชุมทางไกล โดยโปรแกรม
Zoom ได้
3.3 สำรองเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไว้อย่างน้อย 2 ระบบ
3.4 กระดาษ A4 เปล่า และปากกาสำหรับเขียนเรียงความที่สีของหมึกมีความเข้มพอชัดเจนที่จะอ่านได้
สะดวกผ่านการถ่ายภาพ หรือ สแกน
4. การตั้งกล้อง ขณะนำเสนอ
4.1 ใช้อุปกรณ์ในข้อ 3.1 ทำการ share screen
4.2 ใช้อุปกรณ์ในข้อ 3.2 ตั้งกล้องเพื่อให้เห็นภาพผู้เข้าสอบในขณะนำเสนอ
4.3 ให้ยืนนำเสนอ ในระยะที่ให้กรรมการสามารถมองเห็นผู้เข้ารับการคัดเลือกได้ขัดเจน อย่างน้อยครึ่งตัว
*หากนำเสนอผ่านไอแพดหรือแทปเลตให้ถืออุปกรณ์ไปด้วยได้ (ดังภาพที่ 1 และ 2)
** ให้ถอดหน้ากากอนามัยเพื่อให้กรรมการสามารถมองเห็นใบหน้าได้อย่างชัดเจน
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(ภาพที่ 1)
5.

(ภาพที่ 2)

การตั้งกล้อง ขณะสอบข้อเขียน และเขียนเรียงความ
5.1 ให้ใช้อุปกรณ์ในข้อ 3.1 เพื่อเข้าสู่ระบบการสอบ (ไม่ต้อง share screen)
5.2 ใช้อุปกรณ์ในข้อ 3.2 ตั้งกล้องเชื่อมต่อกับ Zoom เพื่อให้กรรมการคุมสอบ monitor ระหว่างที่ทำ
ข้อสอบ โดยต้องตั้งกล้องให้เห็นทั้งภาพผู้เช้าสอบและหน้าจออุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ควรเป็นภาพ
ด้านข้างหรือภาพมุมสูง (ดังภาพที่ 3 และ 4)

(ภาพที่ 3)

(ภาพที่ 4)

6.

สอบข้อเขียนผ่าน google form
6.1 เขียนเรียงความเป็น ภาษาไทย หรือ อังกฤษ บนกระดาษด้วยปากกาที่สีของหมึกมีความเข้มชัดเจน
พอที่จะอ่านได้สะดวกผ่านการถ่ายภาพ หรือ สแกน
6.2 เมื่อเขียนเสร็จแล้วให้ถ่ายภาพหรือสแกนภาพสี ให้เห็นข้อความอย่างชัดเจน ส่งมาที่
email: sinsja@kku.ac.th ทันทีที่ทำข้อสอบเสร็จ

7.

การตั้งกล้องขณะสอบสัมภาษณ์
7.1 ใช้อุปกรณ์ในข้อ 3.1 หรือ 3.2 เพียงอย่างเดียวในการเข้า Zoom
7.2 สามารถนั่งสัมภาษณ์ได้
7.3 ตั้งกล้องให้กรรมการสามารถเห็นใบหน้าของผู้เข้ารับการคัดเลือกอย่างชัดเจน
7.4 ควรให้มองเห็นครึ่งลำตัวด้านบนด้วย (ตามภาพที่ 5)
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** ให้ถอดหน้ากากอนามัยเพื่อให้กรรมการสามารถมองเห็นใบหน้าได้อย่างชัดเจน

(ภาพที่ 5)
8. หากมีข้อสงสัยประการใดให้ติดต่อที่คุณสินสุวัฒน์ ใจดี ที่เบอร์โทรศัพท์ 043-363027-8 ในวันและเวลา
ราชการ หรือที่อีเมล sinsja@kku.ac.th
9. ผู้เข้าร่วมการคัดเลือก จะต้องปฏิบัติตามประกาศที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ และการตัดสินของ
คณะกรรมการคัดเลือก ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ถือเป็นที่สิ้นสุด
10. การประกาศผลการคัดเลือกจะดำเนินการผ่านเว็บไซต์ www.psychimdkku.com และ Facebook
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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