เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาทเป็นไปตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ สาขารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา จึงมีหลักเกณฑ์ในการ คัดเลือก
แพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท ดังต่อไปนี้
๑. ลักษณะการฝึกอบรม
การอบรมเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขารังสีร่วม
รักษาระบบประสาท เป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาฝึกอบรม ๒ ปี
๒. คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วนตามเกณฑ์กำหนดของแพทยสภาในปีการศึกษา
หรือปีการฝึกอบรมนั้น ๆ
๒.๒ เป็นผู้ที่มีคุณ สมบัติอ้างอิงตามประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
(กสพท) เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะของผู้ที่สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ.
๒๕๕๙) โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และภาวะสุขภาพที่ไม่มีผลกระทบต่อการฝึกอบรม
๒.๓ เป็น ผู้จ บการศึก ษาแพทยศาสตรบัณ ฑิต ที่ไ ด้ร ับ การรับ รองการขึ้น ทะเบีย นเป็น ผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๒.๔ มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (GPA) ไม่ต่ำกว่า ๒.๕
๒.๕ เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย หรือ สาขารังสีวิทยาทั่วไป หรือ สาขาประสาทศัลยศาสตร์ หรือ
สาขาประสาทวิทยา หรือเป็นผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสาขาดังกล่าวในปีการศึกษานั้น (ในกรณีที่สอบวุฒิบัตรสาขาดังกล่าว
ไม่ผ่าน สามารถอนุญาตให้เรียนได้ แต่ก่อนที่จะสอบวุฒิบัตรฯ อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท
จะต้องผ่านวุฒิบัตรฯ สาขาดังกล่าวก่อน)
๒.๖ เป็นผู้ไม่มีภาระผูกพันการชดใช้ทุนกับต้นสังกัดเดิม
๓. เกณฑ์การพิจารณารับการเข้าฝึกอบรม มีดังนี้
๓.๑ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตลอดการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต
๓.๒ คะแนนสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ ได้แก่ CU-TEP, IELTS หรือ TOEFL โดยเป็น
ผลสอบที่มีอายุไม่เกิน ๒ ปี
๓.๓ หนังสือรับรองทุนจากโรงพยาบาลต้นสังกัด (ถ้ามี)
๓.๔ ประวัติการทำงานของแพทย์ กิจกรรมนอกหลักสูตร เช่นงานบริหาร หรือกิจกรรมเพื่อ
สังคม รวมถึงความสามารถพิเศษ
๓.๕ จดหมายแนะนำตัว ของแพทย์ผ ู้ส มัค ร และหนัง สือ รับ รองจากผู้บ ัง คับ บัญ ชา และ
ผู้ร่วมงาน (recommendation letter)
๓.๖ คะแนนจากการสอบสั ม ภาษณ์ โดยคณะกรรมการคั ด เลื อ กแพทย์ ป ระจำบ้ า นโดย
รายละเอียดการให้คะแนนดังแสดงในตาราง
ตารางแสดงเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

เกณฑ์การคัดเลือก
คะแนนจากคุณสมบัติที่กำหนด (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 ก่อนถึงวัน
ปิดรับสมัครการคัดเลือกเข้าฝึกอบรม
CU-TEP
• <70 = (0)
70-90 = (5)
>90 = (10)
IELTS
• <5 = (0)
5-6.5 = (5)
>6.5 = (10)
TOEFL paper base
• <500 = (0)
500-550 = (5)
>550 = (10)
TOEFL computer base
• <150 = (0)
150-210 = (5)
>210 = (10)
TOEFL internet base
• <53 = (0)
53-79 = (5)
>79 = (10)
หนังสือรับรองทุนจากโรงพยาบาลต้นสังกัด (20)
กรณีสังกัดอิสระต้องไม่มีภาระผูกพันการใช้ทุนกับต้นสังกัดเดิม
ประวัติการทำงานของแพทย์ กิจกรรมนอกหลักสูตร เช่นงานบริหาร หรือกิจกรรม
เพื่อสังคม รวมถึงความสามารถพิเศษ
• มี (5)
• ไม่มี (0)
จดหมายแนะนำตัวของแพทย์ผู้สมัคร และหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา และ
ผู้ร่วมงาน (Recommendation letter)
• มี (5)
• ไม่มี (0)
การสัมภาษณ์ (40)
• โดยพิจารณจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้ ความรู้ (knowledge) ทักษะ
(technical and non-technical skill) การสื่อสาร (communication)
และเจตคติ (attitude)
คะแนนรวม

คะแนนเต็ม
10

10

20
5

5

40
100

๔. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงเพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาคัดเลือก
๑.
รูปถ่าย ๒ นิ้ว (ที่ถ่ายภายใน ๖ เดือน) จำนวน ๒ รูป
๒.
เอกสารแนะนำตัว ประวัติการทำงานของผู้สมัคร (Curriculum Vitae) เช่น ระยะเวลาใช้ทุน
ในหน่วยงานของรัฐบาล ผลงานวิชาการอื่น ๆ ประวัติการทำกิจกรรมนอกหลักสูตรต่างๆ
และความสามารถพิเศษ เช่น ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ
๓.
ผลการสอบภาษาอังกฤษ
๔.
สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการจำนวน ๑ ฉบับ
๕.
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (เฉพาะในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ - สกุล)
๖.
ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะในกรณีที่จดทะเบียนสมรสแล้ว)
๗.
สำเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต จำนวน ๑ ฉบับ
๘.
สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จำนวน ๑ ฉบับ
๙.
สำเนาวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย หรือ สาขารังสีวิทยาทั่วไป หรือ สาขาประสาทศัลยศาสตร์ หรือ สาขา
ประสาทวิทยา หรือใบรับรองว่าเป็นแพทย์ประจำบ้านชั้นปีสุดท้ายของสาขาดังกล่าวจาก
สถาบันฝึกอบรม
๑๐. สำเนาหนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรม และรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการ
คัดเลือก (ถ้ามี)
๑๑. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาและ / หรือผู้ที่เคยปฏิบัติงานใกล้ชิด จำนวน
๒ ฉบับ
๑๒. เอกสารที่รับรองถึงประวัติการทำกิจกรรมนอกหลักสูตรต่างๆ เช่น เช่นงานบริหาร หรือ
กิจกรรมเพื่อสังคม (ถ้ามี)
๕. การพิจารณาคัดเลือก
๑.
คณะกรรมการการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบไปด้วยอาจารย์ประจำหน่วยรังสี
ร่วมรักษาระบบประสาทและคณะกรรมการอื่นๆตามเอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกที่
อนุมัติมาจากภาควิชารังสีวิทยา
๒.
เพื่อความโปร่งใส เสมอภาค และตรวจสอบได้ ก่อนการสัมภาษณ์และการตัดสินคะแนน
คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาททุกท่าน ต้อง
ลงลายมือชื่อในเอกสารแสดงถึงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผู้สมัครและการตัดสินคะแนน
๓.
คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท จะนำคะแนน
รวมทุกหมวดของแพทย์ผู้สมัครแต่ละรายมาเรียงลำดับจากคะแนนสูงไปต่ำ หลังจากนั้นคณะ
กรรมการฯ จะได้ประชุมพิจารณาพร้อมกันตามความเหมาะสมเพื่อตัดสินขั้นสุดท้ายอีกครั้ง
มติของคณะกรรมการฯ นี้ถือเป็นอันสิ้นสุด
๖. การอุทธรณ์ผลการการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท
๖.๑ ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท
สามารถเขี ย นคำร้ อ งเพื ่ อ ขออุ ท ธรณ์ ผ ลการตั ด สิ น ได้ ต ามระเบี ย บภาควิ ช ารั ง สี ว ิ ท ยา คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยจะมีการพิจารณาผลการอุทธรณ์โดยคณะอนุกรรมการการอุทธรณ์

ซึ่ง แต่ง ตั้ง โดยหัว หน้า ภาควิช ารัง สีว ิท ยา คณะแพทยศาสตร์ศ ิร ิร าชพยาบาล มติก ารตัด สิน จาก
คณะอนุกรรมการการอุทธรณ์นี้ ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด

