เกณฑ์ การรับแพทย์ ประจําบ้ าน สาขาวิสัญญีวิทยา
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ขอนแก่ น

สถาบันฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านสาขาวิสญ
ั ญีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น ได้ มอบหมายให้
คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้ าน สาขาวิสญ
ั ญีวิทยา ที่แต่งตังโดยผู
้
้ อานวยการโรงพยาบาล
ขอนแก่น ทาหน้ าที่กาหนดเกณฑ์ในการรับและดาเนินการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้ าน สาขาวิสญ
ั ญีวิทยา
โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้ วย หัวหน้ ากลุม่ งานวิสญ
ั ญีวิทยา (ประธานคณะกรรมการฝึ กอบรมแพทย์
ประจาบ้ าน) และอาจารย์ในกลุม่ งานฯ ๔ ท่าน
คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
1. จบแพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต หรื อเทียบเท่าที่แพทยสภารับรอง
2. ได้ รับการขึ ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3. ผ่านการเพิ่มพูนทักษะ 1 ปี ตามเกณฑ์แพทยสภากาหนด
4. ผ่านคุณสมบัติครบถ้ วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ ารับการฝึ กอบรมแพทย์เฉพาะทาง
5. ไม่แบ่งเพศ เชื ้อชาติ และศาสนา
ในการรับแพทย์ประจาบ้ าน พิจารณาตามเกณฑ์และให้ คะแนนดังนี ้
- ความรู้ (30คะแนน) : ผลการสอบความรู้พื ้นฐานและภาษาอังกฤษ ผลการเรี ยน (transcript)
ในหลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต โดยเน้ นรายวิชาวิสญ
ั ญีวิทยา และคะแนนจากศรว.
- เจตคติ และทัศนคติตอ่ วิชาชีพ (20คะแนน) : เหตุผลในการเรี ยน ความเห็น มุมมองและ ความ
เข้ าใจต่องานวิสญ
ั ญี บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของวิสญ
ั ญีแพทย์
- อุปนิสยั บุคลิกภาพ และการตัดสินใจ (20คะแนน) : ความรับผิดชอบ การให้ ความสาคัญกับ
สิทธิผ้ ปู ่ วย การรักษาความลับของข้ อมูลผู้ป่วย
- ทุนต้ นสังกัด (20คะแนน) : โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ขาดแคลนวิสญ
ั ญีแพทย์
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- ความตังใจจริ
้
ง (10คะแนน) : ผลการประเมินขณะมาศึกษาดูงานที่กลุม่ งานฯ และการสมัครซ ้า

หลายครัง้
ซึง่ คณะกรรมการฯจะพิจารณาจากใบสมัคร หลักฐาน การสอบความรู้พื ้นฐานและภาษาอังกฤษ
รวมถึงการสอบสัมภาษณ์ ตามรายละเอียดดังนี ้
การสอบความรู้พื ้นฐานและภาษาอังกฤษ :
- จัดสอบข้ อเขียนก่อนสอบสัมภาษณ์
- ใช้ เวลา ประมาณ 30 นาที
การสอบสัมภาษณ์ :
- โดยคณะกรรมการฯ 5 คน
- ใช้ เวลา ประมาณ 30 นาทีตอ่ คน
- เกี่ยวกับ อุปนิสยั บุคลิกภาพ การแต่งกาย ความประพฤติ การตัดสินใจ ความรับผิดชอบ
เจตคติและทัศนคติตอ่ วิชาชีพ และสถาบันฝึ กอบรมรวมถึงต้ นสังกัด
การประกาศผลการคัดเลือก :
- ประกาศผลการคัดเลือกทาง website กลุม่ งานฯ ภายใน 3 วันหลังการสัมภาษณ์
- แจ้ งผลการคัดเลือกให้ ผ้ สู มัครทราบรายบุคคล ภายใน 3 วันหลังการสัมภาษณ์
- กรณีผ้ สู มัครต้ องการร้ องเรี ยนผลการคัดเลือก สามารถกระทาได้ โดยปฏิบตั ติ าม
แนวทางการร้ องเรี ยนผลการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้ านฯ (download click)

การสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้ ารับการอบรมแพทย์ ประจําบ้ านสาขาวิสัญญีวิทยา
รพ.ขอนแก่ น ปี การศึกษา 2562
ชื่อ......................................................................
หัวข้ อ
1. ความรู้ (30 คะแนน)
- ความรู้ พนื ้ ฐานทางการแพทย์ และ
ภาษาอังกฤษ (15 คะแนน)
- คะแนน GPA (5)
- Grade ขณะเรียนวิสัญญี (5)
- คะแนนจาก ศ.ร.ว.(5)
2. เจตคติและทัศนคติต่อวิชาชีพ (20
คะแนน)
- เหตุผลในการเรี ยนวิสัญญี
- ความเห็นและมุมมองต่ องานวิสัญญี
- อื่นๆ

ต้ นสังกัด ......................................................

คะแนน (100)

คะแนนที่ได้ (100)

หมายเหตุ

30

20

3. อุปนิสัยบุคลิกภาพ และการตัดสินใจ
(20 คะแนน)

20

4. ทุนต้ นสังกัด (20 คะแนน)
- ทุนโรงพยาบาลจังหวัด
- ทุนโรงพยาบาลชุมชน

20

*กรณี ทุนต้ นสังกัดอยู่ในเขต 7 และไม่ มีวิสัญญีแพทย์ จะ
ให้ คะแนนเพิ่มอีก 5 คะแนน

5. ความตัง้ ใจจริง (10 คะแนน)
คะแนนรวม

10
100

หมายเหตุ
...................................................................................................................…..........................................................
.................................................................................................................................................................................
รับ เป็ นลําดับที่ .............
ไม่ รับ
.........................................
ลงชื่ออาจารย์ ........................................
วันที่ .......................................

