
 
 

ประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา 

ท่ี 4/2561 

เรื่อง การรับสมัครเพ่ือขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนท่ี 3 (ทักษะและหัตถการทางคลินิก)  
ประจ าปี พ.ศ. 2560 – 2561 รอบพิเศษ 

___________________________________________ 
ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ของแพทยสภา จะเปิดรับสมัคร

สอบเพ่ือประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ข้ันตอนท่ี 3 ความรู้ความสามารถทางด้านทักษะและ
หัตถการทางคลินิก (Objective Structured Clinical Examination: OSCE)  ประจ าปี พ.ศ. 2560 – 2561 รอบพิเศษ โดยมี
ก าหนดการและ หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

1. ประเภทของการสอบ  
การสอบขั้นตอนท่ี 3   เป็นการประเมินความรู้ความสามารถทางด้านทักษะและหัตถการทางคลินิก  

(Objective Structured Clinical Examination : OSCE) 
2. ก าหนดการสอบ  

 วันอาทิตย์ท่ี  27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  (สนามสอบกรุงเทพฯ)  

3.   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ  
3.1 ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติตามท่ีระบุไว้ส าหรับการสมัครเป็นสมาชิกแพทยสภา และคุณสมบัติอ่ืน  ดังนี้ 

(1)  ประเภทท่ี 1  เป็นผู้ท่ีก าลังศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันการศึกษาในประเทศไทยท่ีแพทยสภารับรอง  
(2)   ประเภทท่ี 2 เป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาใน

ประเทศไทยท่ีแพทยสภารับรอง  
(3)   ประเภทท่ี 3 เป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศท่ีแพทยสภารับรอง  

3.2   ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ  ดังนี้ 

(1) เป็นผู้ท่ีสอบผ่านข้ันตอนท่ีหนึ่งและข้ันตอนท่ีสองแล้วโดยแต่ละข้ันตอนนั้นได้สอบผ่านมาแล้วเป็นเวลาไม่เกินเจ็ดปี      
นับจากวันท่ีแพทยสภาอนุมัติผลการสอบจนถึงวันท าการสมัครสอบ ถ้าข้ันตอนใดสอบผ่านเกินเจ็ดปีจะต้องสอบข้ันตอน
นั้นใหม่ให้ผ่านก่อน   

(2) ส าหรับผู้มีคุณสมบัติประเภทท่ีหนึ่งซ่ึงก าลัง ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศไทยต้องได้รับการรับรองจาก
สถาบันการศึกษาว่าเมื่อนับถึง วันก าหนดสอบฯ ผู้สมัครสอบได้ศึกษาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ระดับคลินิก) 
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าภาคการ ศึกษาในระบบทวิภาคหรือเทียบเท่าโดยได้ศึกษารายวิชาระดับคลินิกในช้ันปีท่ี 6 มาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตในช้ันปีท่ี 6 ของสถาบันการศึกษานั้น 

(3) ส าหรับผู้ท่ีมีคุณสมบัติประเภทท่ีสามจะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในต่างประเทศซ่ึงแพทยสภา
รับรองใบอนุญาตนั้น หากเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่จ าเป็นต้องมีใบอนุญาตดังกล่าวแต่ต้องมีเอกสารรับรองการปฏิบัติงาน
หลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัดหรือเทียบเท่าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่ง ปีในสถาบันการแพทย์ต่างประเทศหรือใน
ประเทศไทยท่ีแพทยสภารับรองโดยการปฏิบัติงานจะต้องเสร็จส้ินก่อนการสมัครสอบ 

 



4. การรับสมัคร 
4.1 ก าหนดการรับสมัคร ระหว่างวันท่ี 17 เมษายน – 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

      4.2 วิธีสมัคร ให้ผู้มีสิทธ์ิสมัครสอบด าเนินการสมัครตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
4.2.1 กรอกข้อมูลการสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ ศรว. (www.cmathai.org) ให้ถูกต้องครบถ้วนรวมท้ังกรอกข้อมูลเอกสาร 
        ส าแดงพฤติกรรมทางจริยธรรม และแนบไฟล์ รูปถ่ายและเอกสารประกอบ ดังนี้ 

(1) รูปผู้สมัครสอบซ่ึง ถ่ายไว้ไม่ เกิน 6 เดือน เป็นรูปหน้าตรง พ้ืนหลังเป็นพ้ืนสีขาวไม่สวมหมวกหรือแว่นด า           
(แบบเดียวกับรูปติดบัตรราชการ) โดยแนบเป็นไฟล์รูปใช้นามสกุล .jpg ขนาดรูป กว้าง 120 พิกเซล สูง 140 พิกเซล 
และขนาดไฟล์ไม่เกิน 200 Kb   

(2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนท่ียังไม่หมดอายุ (ส าหรับผู้ท่ีไม่ได้ถือสัญชาติไทยให้ใช้ส าเนาหนังสือเดินทางท่ียังไม่
หมดอายุ) โดยถ่ายส าเนาบนกระดาษขนาด A4 และผู้สมัครลงลายมือช่ือรับรองเอกสารถูกต้องแล้วสแกนเป็นไฟล์ 
นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 และ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB  

(3) กรณีท่ีช่ือ-นามสกุล ในบัตรประชาชนไม่ตรงกับเอกสารการสมัครอ่ืนให้ถ่ายส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล บนกระดาษ
ขนาด A4 และผู้สมัครลงลายมือช่ือรับรองเอกสารถูกต้องแล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 
และ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB 

(4) ส าเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษาตามประเภทของผู้สมัคร  (ดูรายละเอียดใน ข้อ 5) โดยถ่ายส าเนาบน
กระดาษขนาด A4 และผู้สมัครลงลายมือช่ือรับรอง เอกสารถูกต้องแล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพ
เท่ากับ A4 และขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB  

4.2.2 หลังจากแนบไฟล์เอกสารและตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้คลิกท่ีปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพ่ือส่งข้อมูลผ่านทาง 
         เว็บไซต์ไปให้ ศรว. แล้วส่ังพิมพ์ “เอกสารแบบฟอร์มช าระเงินค่าสมัครสอบ” เพ่ือน าไป ช าระเงินค่าสมัครสอบ ได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา ภายในวนัที่ 7 พฤษภาคม 2561 ในเวลาท าการของธนาคาร  

5. เอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษา 
เอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษาแบ่งตามประเภทของผู้สมัครสอบ ดังนี้ 

5.1 ผู้สมัครสอบประเภทท่ี 1   
ศรว. ไ ด้ด าเนินการให้สถาบันการศึกษารับรองสิทธ์ิในการสมัครแล้ว ผู้สมัครไม่ ต้องแนบเอกสารรับรองคุณวุฒิ
การศึกษาส่งให้ ศรว.  

5.2 ผู้สมัครสอบประเภทท่ี 2 
ส าเนาปริญญาบัตรแสดงว่าส าเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย       
ท่ีแพทยสภารับรอง  

5.3 ผู้สมัครสอบประเภทท่ี  3  
ก. ผู้สมัครสอบชาวต่างประเทศ แนบไฟล์เอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้ 

(1) ส าเนาปริญญาบัตรแสดงว่าส าเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ท่ีแพทยสภารับรอง และ 

(2) ส าเนาหลักฐานการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากแพทยสภาเป็นรายบุคคล และ 
(3) ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในต่างประเทศซ่ึงแพทยสภารับรองใบอนุญาตนั้น 

ข. ผู้สมัครสอบสัญชาติไทย แนบไฟล์เอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้ 
(1) ส าเนาปริญญาบัตรแสดงว่าส าเ ร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

ท่ีแพทยสภารับรอง และ 
(2) ส าเนาหลักฐานการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากแพทยสภาเป็นรายบุคคล และ 
(3) ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในต่างประเทศซ่ึงแพทยสภารับรองใบอนุญาตนั้น หรือ 

http://www.cmathai.org/


ส าเนาเอกสารรับรองการปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัดหรือเทียบเท่าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่ง ปี
ในสถาบันการแพทย์ต่างประเทศหรือในประเทศไทยท่ีแพทยสภารับรองโดยการปฏิบัติงานจะต้องเสร็จส้ินก่อนการสมัครสอบ    

หมายเหตุ : ส าเนาเอกสารท่ีแนบไฟล์ส่งให้ ศรว. ผู้สมัครสอบต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่นแล้วสแกนเป็นไฟล์ 
          นามสกุล .jpg  ขนาดภาพเท่ากับ A4 และขนาดไฟล์ ไม่เกิน 2 MB 

การสมัครสอบจะสมบูรณ์เม่ือมีการด าเนินการตามข้ันตอนต่างๆ รวมทั้งการแนบไฟล์รูปผู้สมัครสอบและแนบไฟล์
เอกสารครบถ้วน ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

6. การช าระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคารการตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ และบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ 
6.1 น าเอกสารแบบฟอร์มช าระเงินค่าสมัครสอบ ในข้อ 4.2.2 ไปช าระเงินท่ี ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  ได้ทุกสาขา        

ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ในเวลาท าการของธนาคาร โดยธนาคารจะเก็บเอกสารส่วนล่าง แล้วคืนเอกสาร
ส่วนบนให้ผู้สมัครสอบเก็บไว้เป็นหลักฐาน (โปรดตรวจสอบ COMP CODE : 2629 ในใบน าฝากเพ่ือช าระค่าบริการของ
ธนาคาร ว่าตรงกับท่ี ศรว. แจ้ง) 

          ค่าสมัครสอบฯ ขั้นตอนท่ี 3                    5,000  บาท 
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร     15 บาท 
รวมเงินท่ีช าระผ่านธนาคาร  5,015 บาท  

6.2 ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบสถานะการสมัครสอบของตนเองว่าครบถ้วนสมบูรณ์ โดยสามารถติดตามตรวจสอบได้ท่ีเว็บไซต์ ของ 
ศรว. (www.cmathai.org) ภายใน 3-5 วันท าการ หลังจากช าระเงินค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว หากมีปัญหาเร่ืองเอกสารใน
การสมัคร ศรว. จะแจ้งให้ทราบขอให้ตรวจสอบและด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 11 พฤษภาคม 2561 หลังจากนั้น ศรว.    
จะด าเนินการจัดท่ีนั่งสอบและจะไม่พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมในภายหลัง 

6.3 ผู้สมัครสอบสาม ารถพิม พ์บัตรประจ าตัวผู้เ ข้าสอบ ได้ประม าณวันท่ี 22 พฤษภาคม 2561 ท่ีเ ว็บไซต์ ของ ศรว . 
(www.cmathai.org) ซ่ึงบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบจะแสดง  ช่ือ-สกุล ผู้สมัครสอบ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ วัน เดือน ปีท่ีสอบ 
สนามสอบ และลายเซ็นช่ือของเจ้าหน้าท่ีผู้ รับเงินค่าสมัครสอบ และบัตรประจ าตัวผู้ เข้าสอบน้ีถือเป็นหลักฐานการช าระเงินค่า
สมัครสอบด้วย 

               ผู้เข้าสอบท่ีมีสัญชาติไทยจะต้องน าบัตรประจ าตัวสอบและบัตรประจ าตัวประชาชนท่ียังไม่หมดอายุมาแสดงตน
ก่อนเข้าสอบส าหรับผู้ท่ีไม่ได้ถือสัญชาติไทย ให้ใช้บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบและหนังสือเดินทางท่ียังไม่หมดอายุ หากผู้เข้าสอบมี
เอกสารหรือบัตรอ่ืนไม่ตรงตามท่ีระบุไว้ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 

6.4 ศรว. ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าสมัครแก่ผู้สมัครสอบ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
           การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อมีการด าเนินการตามข้ันตอนต่างๆ รวมท้ังการแนบไฟล์รูปผู้สมัครสอบ เอกสาร และการ

ช าระเงินค่าสมัครสอบครบถ้วน ภายในก าหนดเวลาข้างต้น 

7.  วันท่ีสอบ / สถานท่ีสอบ 
  วันท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  สนามสอบ กรุงเทพฯ 

เน่ืองจากในแต่ละสนามสอบรองรับผู้เข้าสอบได้ในจ านวนจ ากัด ศรว. ขอสงวนสิทธ์ิในการจัดสนามสอบให้กับผู้สมัครสอบ
ตามความเหมาะสม 

8. เน้ือหาของการสอบ 
เป็นการสอบภาคปฏิบัติ ตามเกณฑค์วามรู้ความสามารถในการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555  
ตามประกาศแพทยสภาท่ี 12/2555 ส่วนท่ี 2 ข ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก จ านวน 20 ข้อ 
ประกอบด้วย การซักประวัติ ตรวจร่างกาย หัตถการ การแปลผล และการส่ือสาร 

9. ข้อมูลท่ีควรทราบและติดตาม 
      9.1 ศรว. จะประกาศผลการสอบทางเว็บไซต์ของศ.ร.ว. (www.cmathai.org) ภายในวันท่ี 4 มิถุนายน 2561 

http://www.cmathai.org/


      9.2 การตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ ส่ังพิมพ์บัตรประจ าตัวสอบ ตรวจสอบผลการสอบ และข้อมูลอ่ืนๆ ให้ผู้สมัครสอบ          
ด าเนินการโดยการเข้าระบบด้วยตนเองผ่าน www.cmathai.org 

10. การตัดสินของคณะกรรมการบริหาร ศรว. ถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 
 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2561 
 

 
 
                                                                     (ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงบุญมี สถาปัตยวงศ์) 

 ผู้อ านวยการศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ 
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 

http://www.cmathai.org/

