กาหนดการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ สาขาวิสัญญีวิทยา ปีการฝึกอบรม 2564
วันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2565
แพทย์สอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ และวุฒิบัตรฯ สาขาวิสัญญีวิทยา
วันที่
เวลา
ข้อสอบ
วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565
08.30 – 11.00 น. MCQ 120 ข้อ (iPad) (เฉพาะผู้ที่ต้องเข้าสอบ)
12.00 – 14.30 น. MCQ 120 ข้อ (iPad) (เฉพาะผู้ที่ต้องเข้าสอบ)
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565
09.00 – 11.00 น. SAQ 10 ข้อ (กระดาษ)
12.00 – 14.00 น. SAQ 10 ข้อ (กระดาษ)

แพทย์ประจาบ้านปีที่ 2 สาขาวิสัญญีวิทยา
วันที่
เวลา
ข้อสอบ
วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565
08.30 – 11.00 น.
MCQ 120 ข้อ (iPad)
12.00 – 14.30 น.
MCQ 120 ข้อ (iPad)
สนามสอบกระจายตามสถาบันต่าง ๆ เพื่อให้เกิด social distancing โดยให้แยกศูนย์สอบเป็น 4 แห่ง คือ
สนามสอบ
ห้อง / อาคาร
สถาบันที่เข้าสอบ
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ห้องเรียน 202-203
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคารราชนครินทร์ ชัน้ 2
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ห้องประชุมนพดล ทองโสภิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ห้องประชุม ผศ.พญ.มยุรี วศินานุกร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องประชุมเฉลิม พรมมาส
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคาร อปร. ชั้นล่าง รพ.จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ห้องประชุมภาควิชาวิสญ
ั ญีวิทยา
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชัน้ 9 รพ.จุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลพุทธชินราช
วชิรพยาบาล (เฉพาะวันอาทิตย์)
ในช่วงการสอบขอให้แพทย์ประจาบ้านใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าสอบ และนาเสือ้ กันหนาวติดมาด้วย ทั้งนี้
คณะอนุกรรมการฯ ได้วางมาตรการต่างๆ เพื่อให้การสอบครั้งนีเ้ กิดความยุติธรรม เที่ยงตรง และปลอดภัย

ประกาศกาหนดการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ และอนุมัติบัตรฯ อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสาหรับเด็ก
ประจาปีการฝึกอบรม 2564
วันที่สอบ
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
เวลา 8.30-12.00 น.
สถานที่สอบ
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ชั้น 9 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ รพ.จุฬาลงกรณ์
วิธีการสอบ
I. สาหรับแพทย์ประจาบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1 สอบเพื่อวุฒิบัตรฯ
1) สอบ Multiple Choice Question จานวน 120 ข้อ เวลา 2 ชั่วโมง
II. สาหรับแพทย์ประจาบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2 สอบเพื่อวุฒิบัตรฯ
1) สอบปากเปล่า จานวน 3 ข้อ และประเมินผลงานวิจัย เวลา 120 นาที
2) สอบข้อเขียน Short Essay Question จานวน 6 ข้อ เวลา 90 นาที
การพิจารณาผลการสอบ
I. แพทย์ประจาบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1 สอบเพื่อวุฒิบัตรฯ
- สอบ MCQ เกณฑ์ผ่าน ร้อยละ 60
II. สาหรับแพทย์ประจาบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2 สอบเพื่อวุฒิบัตรฯ
- ประเมินผลงานวิจัย พิจารณาจากเล่มผลงานร้อยละ 60/การสัมภาษณ์ร้อยละ 40: เกณฑ์ผ่าน ร้อยละ 60
- สอบปากเปล่า เกณฑ์ผ่าน ต้องผ่านร้อยละ 60 ทุกข้อ
- สอบ Short Essay Question (ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนน) เกณฑ์ผ่าน ร้อยละ 60
กรณีต้องการอุทธรณ์ผลการตัดสิน สามารถแจ้งอุทธรณ์แก่คณะกรรมการฯได้ภายใน 7 วันหลังทราบผลการตัดสิน
ผลการพิจารณาการอุทธรณ์ของคณะกรรมการฯถือเป็นที่สิ้นสุด
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสาหรับเด็ก
25 พฤษภาคม 2565

กาหนดการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสาหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท
ปีการฝึกอบรม 2564
วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565
สถานที่สอบ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 9 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
กาหนดการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ และวุฒิบัตรฯ
เวลา
การสอบ
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565
09.00 – 11.00 น.
MCQ 100 ข้อ
12.00 – 14.00 น.
SAQ 10 ข้อ
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565
09.00 – 12.00 น.
ปากเปล่า

