เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง
อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกแพทย์เข้าเป็นแพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว ชั้นปีที่ 1 เป็นไปตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ได้ก ำหนดไว้ หน่วยรังสีร่วมรักษาของลำตัว ภาควิชารังสีวิทยา จึงมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกแพทย์
ประจำบ้าน ดังต่อไปนี้
1. ลักษณะการฝึกอบรม อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขา
รังสีร่วมรักษาของลำตัว เป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาฝึกอบรม 2 ปี
2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วนตามเกณฑ์กำหนดของแพทยสภาในปีการศึกษาหรือปีการฝึกอบรมนั้นๆ
2.2. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอ้างอิงตามประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะ
ของผู้ที่สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ.2559) โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และภาวะสุขภาพที่ไม่มี
ผลกระทบต่อการฝึกอบรม
2.3. เป็นผู้จบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต ที่ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.4. ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1) เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรฯ ในสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย หรือรังสีวิทยาทั่วไป จากราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
2) เป็นแพทย์ประจำบ้านปีสุดท้าย ในสาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัยในปีการศึกษานั้น
2.5. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.5

3. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงเพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาคัดเลือก
3.1. รูปถ่าย 2 นิ้ว (ที่ถ่ายภายใน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป
3.2. เอกสารแนะนำตัว ประวัติการทำงานของผู้สมัคร (Curriculum Vitae) เช่น ระยะเวลาใช้ทุนในหน่วยงาน ของ
รัฐบาล ผลงานวิชาการอื่นๆ และความสามารถพิเศษ เช่น ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
3.3. เอกสารแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
3.4. ผลการสอบ พร้อมคะแนนสอบเพื่อขอรับการประเมินและการรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม (ศรว.) ทุกขั้นตอน
3.5. สำเนาวุฒิบัตรฯ ในสาขารังสีวินิจฉัยหรือสาขารังสีวิทยาทั่วไป หรือหนังสือรับรองการเป็นแพทย์ประจำบ้านปีสดุ ท้าย
ในสาขาวิชารังสีวินิจฉัยในปีการศึกษานั้น จากหัวหน้าภาควิชาฯของสถาบันที่เข้ารับการฝึกอบรม
3.6. หนังสือจากต้นสังกัดลงนามโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานต้นสังกัด อนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรม และรับรอง
ว่าจะทำสัญญาชดใช้ทุนกับต้นสังกัดเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว (เฉพาะผู้สมัครที่มีต้นสังกัดส่ง มาฝึกอบรมฯ) โดยใช้แบบหนังสือ
รับรองต้นสังกัดตามแบบที่กำหนด
3.7. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน (Recommendation letter) อย่างน้อย 2 ฉบับ
3.8. ใบรับรองแพทย์
4. การพิจารณาคัดเลือก
4.1. แพทย์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องผ่านการดูงานที่หน่วยรังสีร่วมรักษาของลำตัว ภาควิชารังสีวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 5 วันทำการ (เฉพาะผู้สมัครที่ไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
สาขารังสีวิทยา จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
4.2. คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน จะมาจากอาจารย์ประจำในหน่วยรังสีร่วมรักษาของลำตัว ภาควิชารังสี
วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งจะเป็นผู้ทำการสอบสัมภาษณ์แพทย์ผู้สมัคร เพื่อพิจารณาความรู้
ความสามารถ เจตคติ ทัศนคติ และบุคลิกภาพ แล้วนำมาประเมินเป็นคะแนน
4.3. คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน จะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ที่มาสมัครคัดเลือกเป็น แพทย์
ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อันอาจจะทำให้การดำเนินการ
คัดเลือกแพทย์ประจำบ้านนี้ไม่ยุติธรรม โดยต้องมีเอกสารสำแดงเพื่อรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรทุกคน
4.4. คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านจะทำการประมวลคะแนนจากเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาจาก เอกสาร
ในข้อ 3.1 ถึง 3.8 มาประกอบกับคะแนนจากการสอบสัมภาษณ์แพทย์ผู้สมัคร และพิจารณา ตัดสินตามความเหมาะสม และ
ประกาศให้ผู้สมัครทราบภายหลังการพิจารณาเสร็จสิ้น

5. เกณฑ์การพิจารณารับเข้าฝึกอบรม มีดังนี้
5.1. คะแนนจากการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน
5.2. ความรู้พนื้ ฐาน ความสามารถทางการศึกษา โดยจะพิจารณาจากผลการเรียน และประสบการณ์การนำเสนอผลงาน
ทางวิชาการ
5.3. ข้อมูล และประวัติการทำงานของแพทย์ผู้สมัคร (portfolio)
5.4. หนังสือรับรองการรับทุนจากต้นสังกัด
5.5. จดหมายแนะนำตัวของแพทย์ผู้สมัคร และหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน (Recommendation
letter)
5.6 ความสามารถในการนำเสนอบทความจากวารสารวิชาการที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำ
บ้าน เป็นภาษาอังกฤษ
เกณฑ์การพิจารณา
คะแนนจากคุณสมบัติที่กำหนด (20)
1. การรับทุนจากต้นสังกัดที่เป็นหน่วยงานของรัฐ

คะแนน

หลักการให้คะแนน

5

2. ประสบการณ์การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

10

3. Portfolio และการทำกิจกรรมพิเศษ

5

0 = ไม่ได้รับทุน
5 = รับทุนจากหน่วยงานของรัฐ
0 = ไม่มีประสบการณ์
5 = มีประสบการณ์การนำเสนอผลงานทาง
วิชาการในรูปแบบโปสเตอร์
10 = มีประสบการณ์การนำเสนอผลงาน
ทางวิชาการในรูปแบบการนำเสนอปากเปล่า
0 = ไม่มี
1-5 = พิจารณาตามคุณภาพ

คะแนนจากการนำเสนอบทความจากวารสารวิชาการ เป็นภาษาอังกฤษ (40)
10
1. Content
10
2. Critical Appraisal
10
3. Delivery and English Proficiency
5
4. Presentation Slide
5
5. Response to Questions and Comments
คะแนนจากการสัมภาษณ์ (40)
1. บุคลิกภาพ กริยา มารยาท และทัศนคติ
20
2. ไหวพริบในการตอบคำถาม และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
20

6. การตัดสินผลการคัดเลือก
การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านจะกระทำด้วยความโปร่งใส เสมอภาคและตรวจสอบได้ ก่อนการสัมภาษณ์ และการตัดสิน
คะแนน คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านทุกท่าน ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารสำแดงเพื่อเป็นการแสดงถึงความไม่มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อผู้สมัครและการตัดสินคะแนน คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านจะนำคะแนนรวมทุกหมวดของแพทย์ผู้สมัคร
แต่ละรายมาเรียงลำดับจากคะแนนสูงไปต่ำ หลังจากนั้นคณะกรรมการฯ จะได้ประชุมพิจารณาพร้อมกันตามความเหมาะสมเพื่อ
ตัดสินขั้นสุดท้ายอีกครั้ง มติของคณะกรรมการฯ นี้ถือเป็นอันสิ้นสุด
7. การอุทธรณ์ผลการการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว
ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล สามารถเขียนคำร้องเพื่อขออุทธรณ์ผลการตัดสินได้ตามระเบียบภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะมีการพิจารณาผลการอุทธรณ์จากคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ที่แต่งตั้งโดยหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา มติ
การตัดสินจากคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ ภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ถือเป็นอันสิ้นสุด

