เกณฑ์ การรับแพทย์ ใช้ ทุนของภาควิชาวิสัญญีวิทยา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ภาควิชาฯ มีการแต่งตังคณะกรรมการการคัดเลือกแพทย์ประจําบ้ านโดยอาจารย์ในภาควิชา 6-7 ท่าน
ประกอบด้ วย หัวหน้ าภาควิชาฯ, ประธานคณะกรรมการหลังปริญญา และอาจารย์ในภาควิชาฯ ทีได้ รับการ
แต่งตัง โดยอาจารย์ทุกท่านต้ องไม่มีส่วนได้ สว่ ยเสียกับผู้สมัครสอบ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.
2.
3.
4.
5.

กําลังศึกษาในชันปี ที 6 แพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต
ผลการเรี ยน (transcript) ในหลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต โดยเน้ นรายวิชาวิสญ
ั ญีวิทยา
ความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยใช้ คะแนนการสอบ CU-TEP หรือเทียบเท่า
ความสามารถทางวิชาการด้ านอืนๆ เช่น การทําวิจยั การจัดนิทรรศการในงานวิชาการ
เจตคติทีเหมาะสมกับการเป็ นวิสญ
ั ญีแพทย์ในอนาคต โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากการสอบ
สัมภาษณ์ และการสอบผ่านสถาการณ์จําลอง อันได้ แก่
- มีความรับผิดชอบและน่าเชือถือในการดูแลผู้ป่วย
- ทํางานทีได้ รับมอบหมายได้ อย่างถูกต้ อง ภายในระยะเวลาทีกําหนด
- ให้ ความสําคัญกับสิทธิผ้ ปู ่ วย การเก็บความลับ ความเป็ นส่วนตัว และ ตัวตนของผู้ป่วย
- ดูแลผู้ป่วยและญาติผ้ ปู ่ วยด้ วยความเห็นอกเห็นใจ
- ขอความช่วยเหลือได้ เมือมีความต้ องการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็ นสําคัญ
- มีความน่าเชือถือได้ ในการสือสารทุกทาง ทังกับอาจารย์ เพือนร่วมงาน พยาบาล และผู้ช่วย
พยาบาล
- ทําตามกฎ ข้ อตกลง ของสถาบัน รวมถึงการปฏิบตั ิงานตามตารางทังในเวลาและนอกเวลาราชการ
- ยอมรับคําวิจารณ์ feedback ของผู้ร่วมงาน อาจารย์ และนําไปแก้ ไขให้ ดีขึน
- ไม่ปกปิ ดความผิดพลาด หรื อภาวะแทรกซ้ อนทีส่งผลกับผู้ป่วยต่อทีม

โดยแบ่งสัดส่วนการให้ คะแนนดังนี
1. คุณวุฒิ

20 คะแนน

- คะแนนสะสมเฉลีย คะแนน ศรว
- คะแนนวิชาวิสญ
ั ญีวิทยา
- คะแนนภาษาอังกฤษ
2. ทัศนคติต่อวิชาชีพ

10 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน

- เหตุผลในการเรียนวิสญ
ั ญีวิทยา
- ความเห็นต่อวิสญ
ั ญีวิทยา เช่น ปิ ดทองหลังพระ
- การใช้ ทนุ ครบ

20 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
10 คะแนน

3. อุปนิสัย และบุคลิกภาพ

20 คะแนน

- จากการสัมภาษณ์ เช่น ปฏิภาณไหวพริ บในการตอบ
ปัญหา การแต่งกาย
- จดหมายรับรอง
- ความเห็นของอาจารย์ทีเคยปฏิบตั ิงานด้ วย
- ความเห็นของผู้บงั คับบัญชา เพือน รุ่นพี
4. ความตังใจจริง

10 คะแนน

- การมาติดต่อกับภาควิชา การมาสมัครหลายครัง
- ความครบถ้ วนของเอกสาร
- การเคยมา elective
5. ความสามารถพิเศษอืนๆ

10 คะแนน

เช่น คอมพิวเตอร์ , HA, ดนตรี ความสามารถในการพัฒนา
ฯลฯ
6. ทักษะการแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ าในสถาณการณ์
จําลอง
รวม 100 คะแนน

20 คะแนน

แนวทางการร้ องเรี ยนผลการสอบคัดเลือกแพทย์ ใช้ ทุน
ผู้สมัครสอบคัดเลือกแพทย์ประจําบ้ าน ภาควิชาวิสญ
ั ญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สามารถร้ องเรี ยนผลการสอบได้ ดงั นี

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

แบบคําร้ องขอตรวจสอบผลการคัดเลือกแพทย์ ประจําบ้ าน/แพทย์ ใช้ ทนุ
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
เขียนที..........................................................
วันที......... เดือน....................... พ.ศ..............
เรียน ประธานคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา
ด้ วยข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว....................................................................................................
มีความประสงค์ขอตรวจสอบผลการคัดเลือกแพทย์ประจําบ้ าน/ แพทย์ใช้ ทนุ สาขาวิสญ
ั ญีวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมือวันที..........เดือน...................พ.ศ..................เนืองด้ วยเหตุผล
..............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
การตรวจสอบผลพบว่า

ขอแสดงความนับถือ

 ยืนยันผลการตัดสิน
 เปลียนแปลงผลการตัดสินโดย....................................
...............................................................................
..............................................................................
ขอรับรองว่าดําเนินการตามขันตอน
……………………………………
(

)
ประธานการศึกษาหลังปริญญา

...................................................................
(
)
ผู้ยืนคําร้ อง

