เกณฑ์ การรั บแพทย์ ประจําบ้ านของภาควิชาวิสัญญีวทิ ยา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ภาควิชาฯ มีการแต่งตังคณะกรรมการการคั
2
ดเลือกแพทย์ประจําบ้ านโดยอาจารย์ในภาควิชา 6-7 ท่าน
ประกอบด้ วย หัวหน้ าภาควิชาฯ, ประธานคณะกรรมการหลังปริ ญญา และอาจารย์ในภาควิชาฯ ทีMได้ รับการ
แต่งตัง2 โดยอาจารย์ทกุ ท่านต้ องไม่มีสว่ นได้ สว่ ยเสียกับผู้สมัครสอบ
คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
1. จบแพทยศาสตรบัณฑิต หรื อเทียบเท่าทีMแพทยสภารับรองได้ รับการขึ 2นทะเบียนประกอบวิชาชีพเวช
กรรมแล้ ว
2. ผ่านการเพิMมพูนทักษะ 1 ปี ตามเกณฑ์แพทยสภากําหนด
3. ผ่านคุณสมบัตคิ รบถ้ วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ ารับการฝึ กอบรมแพทย์เฉพาะทาง
โดยพิจารณาตามเกณฑ์ดงั นี 2
4.
5.
6.
7.
8.

มีต้นสังกัดทีMมีความขาดแคลนวิสญ
ั ญีแพทย์ โดยเฉพาะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลการเรี ยน (transcript) ในหลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต โดยเน้ นรายวิชาวิสญ
ั ญีวิทยา
ความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยใช้ คะแนนการสอบ CU-TEP หรื อเทียบเท่า
ความสามารถทางวิชาการด้ านอืMนๆ เช่น การทําวิจยั การจัดนิทรรศการในงานวิชาการ
เจตคติทีMเหมาะสมกับการเป็ นวิสญ
ั ญีแพทย์ในอนาคต โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากการสอบ
สัมภาษณ์ และการสอบผ่านสถาการณ์จําลอง อันได้ แก่
- มีความรับผิดชอบและน่าเชืMอถือในการดูแลผู้ป่วย
- ทํางานทีMได้ รับมอบหมายได้ อย่างถูกต้ อง ภายในระยะเวลาทีMกําหนด
- ให้ ความสําคัญกับสิทธิผ้ ปู ่ วย การเก็บความลับ ความเป็ นส่วนตัว และ ตัวตนของผู้ป่วย
- ดูแลผู้ป่วยและญาติผ้ ปู ่ วยด้ วยความเห็นอกเห็นใจ
- ขอความช่วยเหลือได้ เมืMอมีความต้ องการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็ นสําคัญ
- มีความน่าเชืMอถือได้ ในการสือM สารทุกทาง ทังกั
2 บอาจารย์ เพืMอนร่วมงาน พยาบาล และผู้ชว่ ย
พยาบาล
- ทําตามกฎ ข้ อตกลง ของสถาบัน รวมถึงการปฏิบตั งิ านตามตารางทังในเวลาและนอกเวลาราชการ
2
- ยอมรับคําวิจารณ์ feedback ของผู้ร่วมงาน อาจารย์ และนําไปแก้ ไขให้ ดีขึ 2น
- ไม่ปกปิ ดความผิดพลาด หรื อภาวะแทรกซ้ อนทีMสง่ ผลกับผู้ป่วยต่อทีม

โดยแบ่งสัดส่วนการให้ คะแนนดังนี 2
1. คุณวุฒิ

15 คะแนน

- คะแนนสะสมเฉลียM คะแนน ศรว
- คะแนนวิชาวิสญ
ั ญีวทิ ยา
- คะแนนภาษาอังกฤษ
2. ต้ นสังกัด
(ต้ นสังกัด 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คูณ 1.5)
3. ทัศนคติต่อวิชาชีพ
- เหตุผลในการเรี ยนวิสญ
ั ญีวทิ ยา
- ความเห็นต่อวิสญ
ั ญีวทิ ยา เช่น ปิ ดทองหลังพระ
- การใช้ ทนุ ครบ

5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
15 คะแนน
20 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
10 คะแนน

4. อุปนิสัย และบุคลิกภาพ

30 คะแนน

- จากการสัมภาษณ์ เช่น ปฏิภาณไหวพริ บในการตอบ
ปั ญหา การแต่งกาย
- จดหมายรับรอง
- ความเห็นของอาจารย์ทีMเคยปฏิบตั งิ านด้ วย
- ความเห็นของผู้บงั คับบัญชา เพืMอน รุ่นพีM
5. ความตังV ใจจริง

10 คะแนน

- การมาติดต่อกับภาควิชา การมาสมัครหลายครัง2
- ความครบถ้ วนของเอกสาร
- การเคยมา elective
6. ความสามารถพิเศษอื[นๆ

10 คะแนน

เช่น คอมพิวเตอร์ , HA, ดนตรี ความสามารถในการพัฒนา
ฯลฯ
รวม 100 คะแนน

แนวทางการร้ องเรี ยนผลการสอบคัดเลือกแพทย์ ประจําบ้ าน
ผู้สมัครสอบคัดเลือกแพทย์ประจําบ้ าน ภาควิชาวิสญ
ั ญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย สามารถร้ องเรี ยนผลการสอบได้ ดงั นี 2

ทําเรื' องแจ้ งประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือกแพทย์ประจําบ้ านภายใน 1 วัน
ประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือกแพทย์ประจําบ้ านทบทวนคะแนนภายใน 1 วัน
คณะกรรมการสอบคัดเลือกแพทย์ประจําบ้ านประชุมและทบทวนผลการตัดสินภายใน 1 วัน
ประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือกแพทย์ประจําบ้ านแจ้ ง
ผลคะแนนและผลการคัดเลือกต่อผู้ร้องเรี ยน

แบบคําร้ องขอตรวจสอบผลการคัดเลือกแพทย์ ประจําบ้ าน
ภาควิชาวิสัญญีวทิ ยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
เขียนทีM..........................................................
วันทีM......... เดือน....................... พ.ศ..............
เรี ยน ประธานคณะกรรมการการศึกษาหลังปริ ญญา
ด้ วยข้ าพเจ้ า นพ./พญ..................................................................................................................
มีความประสงค์ขอตรวจสอบผลการคัดเลือกแพทย์ประจําบ้ านวิสญ
ั ญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
เมืMอวันทีM..........เดือน...................พ.ศ..................เนืMองด้ วยเหตุผล.............................................................
..............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
การตรวจสอบผลพบว่า

ขอแสดงความนับถือ

ยืนยันผลการตัดสิน
เปลีย7 นแปลงผลการตัดสินโดย....................................
...............................................................................
..............................................................................
ขอรับรองว่าดําเนินการตามขันตอน
@
……………………………………
(

)
ประธานการศึกษาหลังปริ ญญา

...................................................................
(
)
ผู้ยืMนคําร้ อง

