เกณฑ์ การคัดเลือกแพทย์ ประจาบ้ านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้ สูง
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เพื่อให้ การดาเนินการคัดเลือกแพทย์เป็ นแพทย์ประจาบ้ านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชันสู
้ งเป็ นไป ตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ได้ กาหนดไว้ สาขารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา จึงมีหลักเกณฑ์ ในการ
คัดเลือกแพทย์ประจาบ้ าน ดังต่อไปนี ้
1. ลักษณะการฝึ กอบรม
การอบรมเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขา
ภาพวินิจฉัยชันสู
้ งเป็ นหลักสูตรที่มีระยะเวลาฝึ กอบรม 2 ปี
2. คุณสมบัตทิ ่ วั ไป
2.1. ผู้สมัครต้ องมีคณ
ุ สมบัติเบื ้องต้ นครบถ้ วนตามเกณฑ์กาหนดของแพทยสภาในปี การศึกษา
หรื อปี การฝึ กอบรมนันๆ
้
2.2. เป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติอ้างอิงตามประกาศกลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย (กสพท)
เรื่ อง คุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้ที่สมัครเข้ าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต (ฉบับปี พ.ศ.
2559) โดยไม่จากัดเพศ เชื ้อชาติ ศาสนา และภาวะสุขภาพที่ไม่มีผลกระทบต่อการ
ฝึ กอบรม
2.3. เป็ นผู้จบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต ที่ได้ รับการรับรองการขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.4. มีผลการเรี ยนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (GPA) ไม่ต่ากว่า 2.5
2.5. เป็ นผู้ได้ รับวุฒิบตั รหรื อหนังสืออนุมตั แิ สดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม สาขารังสีวทิ ยาวินิจฉัย หรื อ สาขารังสีวทิ ยาทัว่ ไป หรื อ เป็ นผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อวุฒิบตั ร
หรื อหนังสืออนุมตั แิ สดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสี
วิทยาวินิจฉัยในปี การศึกษานัน้ (ในกรณีที่สอบวุฒิบตั รสาขารังสีวทิ ยาวินิจฉัยไม่ผา่ น
สามารถอนุญาตให้ เรี ยนได้ แต่ก่อนที่จะสอบวุฒิบตั รฯ อนุสาขาภาพวินจิ ฉัยชันสู
้ งจะต้ อง
ผ่านวุฒิบตั รฯ สาขารังสีวทิ ยาวินิจฉัยก่อน)
2.6. เป็ นผู้ไม่มีภาระผูกพันการชดใช้ ทนุ กับต้ นสังกัดเดิม

3. เกณฑ์ การพิจารณารับการเข้ าฝึ กอบรม มีดังนี ้
3.1. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตลอดการศึกษาแพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต
3.2. คะแนนสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ ได้ แก่ CU-TEP, IELTS หรื อ TOEFL โดยเป็ นผล
3.3.

สอบที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี
หนังสือรับรองทุนจากโรงพยาบาลต้ นสังกัด (ถ้ ามี)

3.4.
3.5.

ประวัติการทางานของแพทย์ กิจกรรมนอกหลักสูตร รวมถึงความสามารถพิเศษ
จดหมายแนะนาตัวของแพทย์ผ้ สู มัคร และหนังสือรับรองจากผู้บงั คับบัญชา และ

3.6.

ผู้ร่วมงาน (Recommendation letter)
ประสบการณ์การทางานวิจยั ในช่วงระยะเวลา 5 ปี

3.7.

คะแนนจากการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้ าน

โดยรายละเอียดการให้ คะแนน แสดงดังในตาราง
ตารางแสดงเกณฑ์ การคัดเลือกผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้ สูง
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
เกณฑ์ การคัดเลือก
คะแนนจากคุณสมบัติท่กี าหนด (50)
• เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) การศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต
o 2.50-2.99 (4)
o 3.00-3.24 (6)
o 3.25-3.49 (8)
o 3.50-4.00 (10)
• คะแนนสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ภายในระยะเวลา 2 ปี ก่ อนถึงวันปิ ดรับสมัครการ
คัดเลือกเข้ าฝึ กอบรม
• CU-TEP
o <70 = (0)
70-90 = (5)
>90 = (10)
• IELTS
o <5 = (0)
5-6.5 = (5)
>6.5 = (10)
• TOEFL paper base
o <500 = (0)
500-550 = (5)
>550 = (10)
• TOEFL computer base
o <150 = (0)
150-210 = (5)
>210 = (10)
• TOEFL internet base
o <53 = (0)
53-79 = (5)
>79 = (10)
• หนังสือรับรองทุนจากโรงพยาบาลต้ นสังกัด (20)
• กรณีสังกัดอิสระต้ องไม่ มีภาระผูกพันการใช้ ทุนกับต้ นสังกัดเดิม

คะแนนเต็ม
10

10

20

•

ประวัติการทางาน กิจกรรมนอกหลักสูตร และความสามารถพิเศษ
o มี (5)
o ไม่ มี (0)
• จดหมายแนะนาตัวของแพทย์ ผ้ สู มัคร และหนังสือรั บรองจากผู้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน
(Recommendation letter)
o มี (5)
o ไม่ มี (0)
• ประสบการณ์ การทาวิจัยในช่ วงระยะเวลา 5 ปี
o มี (10)
o ไม่ มี (0)
การสัมภาษณ์ (40)
o โดยพิจารณจากองค์ ประกอยดังต่ อไปนี ้ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Technical and
non-technical skill) การสื่อสาร (Communication) เจตคติ (Attitude)
คะแนนรวม

5

5

10

40
100

4. เอกสารที่ต้องนามาแสดงเพื่อใช้ ประกอบในการพิจารณาคัดเลือก
4.1. รูปถ่าย 2 นิ ้ว (ที่ถ่ายภายใน 6 เดือน) จานวน 2 รูป
4.2. เอกสารแนะนาตัว ประวัติการทางานของผู้สมัคร (Curriculum Vitae) เช่น ระยะเวลาใช้
ทุนในหน่วยงานของรัฐบาล ผลงานวิชาการอื่นๆ และความสามารถพิเศษ เช่น
ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการใช้ คอมพิวเตอร์
4.3. ผลการสอบภาษาอังกฤษ
4.4. สาเนาบัตรประชาชน หรื อสาเนาบัตรข้ าราชการจานวน 1 ฉบับ
4.5. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (เฉพาะในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ - สกุล) (ถ้ ามี)
4.6. ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะในกรณีที่จดทะเบียนสมรสแล้ ว) (ถ้ ามี)
4.7. สาเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต จานวน 1 ฉบับ
4.8. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จานวน 1 ฉบับ
4.9. สาเนาวุฒิบตั รหรื อหนังสืออนุมตั แิ สดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม สาขารังสีวทิ ยาวินิจฉัย หรื อ สาขารังสีวทิ ยาทัว่ ไป หรื อใบรับรองว่าเป็ นแพทย์ประจา
บ้ านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยชันปี
้ ที่สามจากสถาบันฝึ กอบรม
4.10. สาเนาหนังสือจากต้ นสังกัดอนุมตั ใิ ห้ เข้ าฝึ กอบรม และรับรองว่าจะทาสัญญาเมื่อได้ รับการ
คัดเลือก (ถ้ ามี)
4.11. หนังสือรับรองการปฏิบตั งิ าน จากผู้บงั คับบัญชาและ/หรื อ ผู้ที่เคยปฏิบตั งิ านใกล้ ชิด
จานวน 2 ฉบับ

5. การพิจารณาคัดเลือก
5.1. คณะกรรมการการคัดเลือกผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมมาจากอาจารย์ประจาในภาควิชารังสี
วิทยาวินิจฉัย อย่างน้ อย 5 ท่าน โดยแต่ละท่านเป็ นตัวแทนของหน่วย thoracic imaging,
cardiovascular imaging, gastrointestinal and hepatobiliary imaging,
genitourinary imaging และ musculoskeletal imaging
5.2.

เพื่อความโปร่งใส เสมอภาคและตรวจสอบได้ ก่อนการสัมภาษณ์ และการตัดสินคะแนน
คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้ านทุกท่าน ต้ องลงลายมือชื่อในเอกสารสาแดงเพื่อ
เป็ นการแสดงถึงความไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสียต่อผู้สมัครและการตัดสินคะแนน

5.3.

คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้ านจะนาคะแนนรวมทุกหมวดของแพทย์ผ้ สู มัครแต่
ละรายมาเรี ยงลาดับจากคะแนนสูงไปต่า หลังจากนันคณะกรรมการฯ
้
จะได้ ประชุม
พิจารณาพร้ อมกันตามความเหมาะสมเพื่อตัดสิน ขันสุ
้ ดท้ ายอีกครัง้ มติของคณะ
กรรมการฯ นี ้ถือเป็ นอันสิ ้นสุด

6. การอุทธรณ์ ผลการการคัดเลือกแพทย์ ประจาบ้ านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้ สูง
ผู้สมัครเข้ ารับการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ าน สามารถเขียนคาร้ องเพื่อขออุทธรณ์ผลการ
ตัดสินได้ ตามระเบียบภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิ ราชพยาบาล โดยจะมีการพิจารณา
ผลการอุทธรณ์จากคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ที่แต่งตัง้ โดยหัวหน้ าภาควิชารังสีวิทยา มติการตัดสิน
จากคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ ภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ถือเป็ นอัน
สิ ้นสุด

ภาคผนวก
เอกสารสาแดงสาหรับคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ ประจาบ้ าน อนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้ สูง คณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เขียนที่................................................................

ข้ าพเจ้ า นพ. /พญ. .................................................................................... ขอทาคารับรอง
เป็ นเอกสารเพื่อยืนยันว่าในการดาเนินการที่เกี่ยวกับการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้ านอนุสาขาภาพวินิจฉัย
ชันสู
้ ง คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิ ราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลนี ้ ข้ าพเจ้ าไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผู้ที่มีสว่ นได้
ส่วนเสียกับผู้สมัครและกระบวนการ คัดเลือกแพทย์ประจาบ้ านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชันสู
้ ง คณะ
แพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อันอาจทาให้ การดาเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกครัง้ นี ้
ไม่ยตุ ธิ รรม

จึงขอเรี ยนยืนยันและรับรอง

ลงชื่อ......................................................................
(.............................................................................)
วัน............เดือน........................... ปี ......................

