
 

เกณฑ์การรับแพทย์ประจ าบ้านของภาควิชาออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติของผู้สมัครแพทย์ประจ าบ้านออร์โธปิดิกส์ 

1. เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรในวิชาแพทยศาสตร์จากสถาบันที่แพทยสภา
รับรอง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2552 

2. ผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะและมีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนดของแพทยสภาว่าด้วย
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์ ในปีการฝึกอบรมที่สมัคร
เข้ารับการฝึกอบรม 

3. ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพกายและจิตหรือความพิการซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรมและสมรรถนะในการ
เป็นแพทย์ออร์โธปิดิกส์ตามที่ราชวิทยาลัยฯ ก าหนด 

4. เป็นผู้มีความประพฤติดี 
5. ได้คะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยใช้คะแนนสอบ CU-TEP หรือเทียบเท่า โดยต้องไม่ต่ ากว่า

เกณฑ์ที่ก าหนดตามประกาศเกณฑ์ภาษาอังกฤษของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
หลักฐานเพิ่มเติมในการสมัคร 

1. ใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ในหลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต โดยเน้นรายวิชาออร์โธปิดิกส์ 
2. ใบปริญญาบัตร 
3. หนังสือรับรองความประพฤติ (Thai Police Clearance Certificate) ออกให้โดย กองบัญชาการต ารวจสันติบาล  
4. หลักฐานรับรองการด ารงจริยธรรม (Certificate of Good Standing, CGS) ออกให้โดย แพทยสภา 
5. ใบแจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษโดยใช้คะแนนการสอบ CU-TEP จากศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) หรือใบแจ้งผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS ทั้งนี้ผลการสอบต้องมี
อายุไม่เกิน 2 ปี โดยคะแนน CU-TEP ต้องเทียบเท่า TOEFL หรือ IELTS ตามที่ก าหนด 

6. เอกสารรับรองจากต้นสังกัดที่มีความขาดแคลนออร์โธปิดิกส์ โดยเฉพาะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ถ้ามี) 
7. หนังสือรับรองคุณสมบัติจากบุคคลอ้างอิง 2 ฉบับ 
8. ส าเนาบัตรประชาชน 
9. ส าเนาทะเบียนบ้าน 



การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 
 ภาควิชาฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อท าหน้าที่ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือก 
ประกาศการรับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ ด าเนินการคัดเลือก และรายงานแก่ภาควิชาฯ เพื่อพิจารณาตัดสินผลการ
คัดเลือก โดยกระบวนการคัดเลือกทุกขั้นตอนยึดหลักความเสมอภาคโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยภายหลังได้รับการ
แจ้งผลการคัดเลือกจากภาควิชาฯ ผู้สมัครสามารถท าการอุทธรณ์ผลการคัดเลือกได้ 1 คร้ังภายใน 7 วัน 

 

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 

 ภาควิชาฯ มีศักยภาพในการรับแพทย์เข้ากับการฝึกอบรมจ านวน 10 คนต่อปี ตามเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยฯ 
ก าหนด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เกณฑก์ารให้คะแนนในการรับแพทย์ประจ าบ้าน  

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
1. คุณวุฒ ิ 20 คะแนน 

 คะแนนสะสมเฉลี่ยแพทยศาสตรบัณฑิต (GPAX) 
 คะแนน ศ.ร.ว . 
 คะแนนวิชาออร์โธปิดิกส์ 
 คะแนนภาษาอังกฤษ 

5 คะแนน 
5 คะแนน 
5 คะแนน 
5 คะแนน 

2. ต้นสังกัด  20 คะแนน 

 มีต้นสังกัด  
 มีต้นสังกัดจากโรงพยาบาลทีข่าดแคลน, 3 จังหวัดชายแดนภาคใต,้ 

โรงเรียนแพทย์ส่วนภูมิภาค, ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
 ไม่มีต้นสังกัด 

10 คะแนน 
20 คะแนน 

 
5 คะแนน 

3. การใช้ทุน 10 คะแนน 

 การใช้ทุนครบ 
 การใช้ทุนไม่ครบ 

10 คะแนน 
0 คะแนน 

4. ทัศนคติต่อวิชาชีพ  - 

 เหตผุลในการเรียนออร์โธปิดิกส์ 
 เป้าหมายในชีวิต 

 

5. อุปนิสัย และบุคลิกภาพ  30 คะแนน 

 จากการสัมภาษณ์ เช่น ปฏิภาณไหวพริบในการตอบปัญหา การแต่งกาย 
 จดหมายรบัรองและบุคคลอ้างอิง 

20 คะแนน 
10 คะแนน 

6. ความตั้งใจจริง   10 คะแนน 

 การมาติดต่อกับภาควิชา 
 การเคยมา elective 

5 คะแนน 
5 คะแนน 

7. ความสามารถพิเศษอื่น ๆ และคณุสมบัติอืน่ 10 คะแนน 

 ความสามารถพิเศษ เช่น คอมพิวเตอร์ ดนตรี เป็นตน้ 
 รางวัลหรือผลงาน เช่น รางวัลทีเ่คยได้รับ หรือผลงานวิจัย เปน็ต้น 

5 คะแนน 
5 คะแนน 

รวม   100  คะแนน 



 

 

รายละเอียดการให้คะแนน  

 คะแนนสะสมเฉลี่ยแพทยศาสตรบัณฑิต (GPAX) 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน GPAX ต่ ากว่า 3.00 
2 คะแนน GPAX 3.01 – 3.20 
3 คะแนน GPAX 3.21 – 3.40 
4 คะแนน GPAX 3.41 – 3.60 
5 คะแนน GPAX 3.61 – 4.00 

 คะแนนภาษาอังกฤษ 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน CU-TEP 45 – 60 
2 คะแนน CU-TEP 61 – 76 
3 คะแนน CU-TEP 77 – 91 
4 คะแนน CU-TEP 92 – 107 
5 คะแนน CU-TEP 108 – 120 

 

 


