ประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา
ที่ 4/2561
เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมิน ฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะและหัตถการทางคลิ นิก)
ประจาปี พ.ศ. 2560 – 2561 รอบพิเศษ
___________________________________________
ศูนย์ประเมินและรั บรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิ ชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ของแพทยสภา จะเปิดรับสมัคร
สอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 ความรู้ความสามารถทางด้านทักษะและ
หัตถการทางคลิ นิ ก (Objective Structured Clinical Examination: OSCE) ประจ าปี พ.ศ. 2560 – 2561 รอบพิ เศษ โดยมี
กาหนดการและ หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. ประเภทของการสอบ
การสอบขั้นตอนที่ 3 เป็นการประเมินความรู้ความสามารถทางด้านทักษะและหัตถการทางคลินิก
(Objective Structured Clinical Examination : OSCE)
2. กาหนดการสอบ
 วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (สนามสอบกรุงเทพฯ)
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
3.1 ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้สาหรับการสมัครเป็นสมาชิกแพทยสภา และคุณสมบัติอื่น ดังนี้
(1) ประเภทที่ 1 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่แพทยสภารับรอง
(2) ประเภทที่ 2 เป็ นผู้ ที่ส าเร็ จการศึก ษาหลั กสู ตรแพทยศาสตรบั ณ ฑิต และได้รั บปริญ ญาบั ตรจากสถาบัน การศึ กษาใน
ประเทศไทยที่แพทยสภารับรอง
(3) ประเภทที่ 3 เป็ นผู้ ที่ส าเร็ จการศึก ษาหลั กสู ตรแพทยศาสตรบั ณ ฑิต และได้รั บปริญ ญาบั ตรจากสถาบัน การศึ กษาใน
ต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง
3.2 ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
(1) เป็นผู้ ที่ส อบผ่ านขั้ นตอนที่ หนึ่ง และขั้นตอนที่ สองแล้ว โดยแต่ล ะขั้น ตอนนั้น ได้ส อบผ่ านมาแล้ วเป็ นเวลาไม่ เกิน เจ็ดปี
นับจากวันที่แพทยสภาอนุมัติผลการสอบจนถึงวันทาการสมัครสอบ ถ้าขั้นตอนใดสอบผ่านเกินเจ็ดปีจะต้องสอบขั้นตอน
นั้นใหม่ให้ผ่านก่อน
(2) สาหรับ ผู้มีคุณสมบั ติป ระเภทที่ห นึ่ง ซึ่ งก าลัง ศึกษาอยู่ในสถาบัน การศึก ษาในประเทศไทยต้อ งได้ รับ การรับ รองจาก
สถาบัน การศึ กษาว่ าเมื่ อ นับ ถึง วัน กาหนดสอบฯ ผู้ สมั ครสอบได้ศึกษาวิ ทยาศาสตร์ก ารแพทย์ คลิ นิก (ระดั บคลินิ ก )
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าภาคการ ศึกษาในระบบทวิภาคหรือเทียบเท่าโดยได้ศึกษารายวิชาระดับคลินิกในชั้นปีที่ 6 มาแล้ ว
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยกิตในชั้นปีที่ 6 ของสถาบันการศึกษานั้น
(3) สาหรับผู้ที่มีคุณสมบัติประเภทที่สามจะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในต่างประเทศซึ่งแพทยสภา
รับรองใบอนุญาตนั้น หากเป็น ผู้มีสัญชาติไทยไม่จาเป็นต้องมีใบอนุญาตดังกล่าวแต่ต้องมี เอกสารรับรองการปฏิบัติงาน
หลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหั ดหรื อเทีย บเท่ าเป็น เวลาไม่น้อ ยกว่ าหนึ่ง ปีใ นสถาบั นการแพทย์ต่า งประเทศหรือใน
ประเทศไทยที่แพทยสภารับรองโดยการปฏิบัติงานจะต้องเสร็จสิ้นก่อนการสมัครสอบ

4. การรับสมัคร
4.1 กาหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 17 เมษายน – 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
4.2 วิธีสมัคร ให้ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบดาเนินการสมัครตามขั้นตอนต่อไปนี้
4.2.1 กรอกข้อมูลการสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ ศรว. (www.cmathai.org) ให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งกรอกข้อมูลเอกสาร
สาแดงพฤติกรรมทางจริยธรรม และแนบไฟล์ รูปถ่ายและเอกสารประกอบ ดังนี้
(1) รู ป ผู้ส มั ครสอบซึ่ ง ถ่า ยไว้ ไ ม่ เกิ น 6 เดื อ น เป็ น รู ป หน้ าตรงพื้น หลั ง เป็ น พื้ น สี ขาวไม่ ส วมหมวกหรื อแว่ น ดา
(แบบเดียวกับรูปติดบัตรราชการ) โดยแนบเป็นไฟล์รูปใช้นามสกุล .jpg ขนาดรูป กว้าง 120 พิกเซล สูง 140 พิกเซล
และขนาดไฟล์ไม่เกิน 200 Kb
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ (สาหรับผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยให้ใช้สาเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่
หมดอายุ) โดยถ่ายสาเนาบนกระดาษขนาด A4 และผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองเอกสารถูกต้องแล้วสแกนเป็นไฟล์
นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 และ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
(3) กรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในบัตรประชาชนไม่ตรงกับเอกสารการสมัครอื่นให้ถ่ายสาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล บนกระดาษ
ขนาด A4 และผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองเอกสารถูกต้ องแล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4
และ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
(4) สาเนาเอกสารรับ รองคุ ณวุ ฒิก ารศึ กษาตามประเภทของผู้ สมั คร (ดูร ายละเอีย ดใน ข้ อ 5) โดยถ่า ยสาเนาบน
กระดาษขนาด A4 และผู้สมัครลงลายมือ ชื่อรับรอง เอกสารถูกต้องแล้ วสแกนเป็นไฟล์น ามสกุล .jpg ขนาดภาพ
เท่ากับ A4 และขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
4.2.2 หลังจากแนบไฟล์เอกสารและตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพื่อส่งข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์ไปให้ ศรว. แล้วสั่งพิมพ์ “เอกสารแบบฟอร์มชาระเงินค่าสมัครสอบ” เพื่อนาไป ชาระเงินค่าสมัครสอบ ได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทุกสาขา ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ในเวลาทาการของธนาคาร
5. เอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษา
เอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษาแบ่งตามประเภทของผู้สมัครสอบ ดังนี้
5.1 ผู้สมัครสอบประเภทที่ 1
ศรว. ได้ดาเนิน การให้ส ถาบั นการศึก ษารับ รองสิ ทธิ์ ในการสมั ครแล้ ว ผู้ สมั ครไม่ ต้องแนบเอกสารรั บรองคุณ วุ ฒิ
การศึกษาส่งให้ ศรว.
5.2 ผู้สมัครสอบประเภทที่ 2
สาเนาปริญ ญาบัตรแสดงว่ าสาเร็จ การศึก ษาหลัก สูตรแพทยศาสตรบัณ ฑิต จากสถาบั นการศึก ษาในประเทศไทย
ที่แพทยสภารับรอง
5.3 ผู้สมัครสอบประเภทที่ 3
ก. ผู้สมัครสอบชาวต่างประเทศ แนบไฟล์เอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้
(1) สาเนาปริญญาบัตรแสดงว่าสาเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึ กษาในต่างประเทศ
ที่แพทยสภารับรอง และ
(2) สาเนาหลักฐานการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากแพทยสภาเป็นรายบุคคล และ
(3) สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในต่างประเทศซึ่งแพทยสภารับรองใบอนุญาตนั้น
ข. ผู้สมัครสอบสัญชาติไทย แนบไฟล์เอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้
(1) สาเนาปริญญาบัตรแสดงว่าสาเร็จการศึกษาหลั กสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ที่แพทยสภารับรอง และ
(2) สาเนาหลักฐานการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากแพทยสภาเป็นรายบุคคล และ
(3) สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในต่างประเทศซึ่งแพทยสภารับรองใบอนุญาตนั้น หรือ

สาเนาเอกสารรับรองการปฏิ บัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัดหรือเทียบเท่ าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า หนึ่ง ปี
ในสถาบันการแพทย์ต่างประเทศหรือในประเทศไทยที่แพทยสภารับรองโดยการปฏิบัติงานจะต้องเสร็จสิ้นก่อนการสมัครสอบ
หมายเหตุ : สาเนาเอกสารที่แนบไฟล์ส่งให้ ศรว. ผู้สมัครสอบต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องทุกแผ่นแล้วสแกนเป็นไฟล์
นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 และขนาดไฟล์ ไม่เกิน 2 MB

การสมั ครสอบจะสมบูรณ์เ มื่อมีการดาเนิ นการตามขั้นตอนต่ างๆ รวมทั้ งการแนบไฟล์รู ปผู้สมั ครสอบและแนบไฟล์
เอกสารครบถ้วน ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
6. การชาระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคารการตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ และบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ
6.1 นาเอกสารแบบฟอร์มชาระเงิ นค่าสมัครสอบ ในข้อ 4.2.2 ไปชาระเงิน ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ได้ทุ กสาขา
ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ในเวลาท าการของธนาคาร โดยธนาคารจะเก็บเอกสารส่วนล่ าง แล้วคืนเอกสาร
ส่วนบนให้ผู้ สมั ครสอบเก็บ ไว้ เป็ นหลัก ฐาน (โปรดตรวจสอบ COMP CODE : 2629 ในใบน าฝากเพื่ อช าระค่ าบริก ารของ
ธนาคาร ว่าตรงกับที่ ศรว. แจ้ง)
ค่าสมัครสอบฯ ขั้นตอนที่ 3
5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร
15 บาท
รวมเงินที่ชาระผ่านธนาคาร
5,015 บาท
6.2 ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบสถานะการสมัครสอบของตนเองว่าครบถ้วนสมบูรณ์ โดยสามารถติดตามตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ ของ
ศรว. (www.cmathai.org) ภายใน 3-5 วันท าการ หลัง จากชาระเงิ นค่าสมัครสอบเรียบร้อ ยแล้ว หากมีปัญหาเรื่อ งเอกสารใน
การสมัคร ศรว. จะแจ้งให้ทราบขอให้ตรวจสอบและดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 หลังจากนั้น ศรว.
จะดาเนินการจัดที่นั่งสอบและจะไม่พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง
6.3 ผู้ ส มั ครสอบสาม ารถพิ ม พ์ บั ต รประจ าตั วผู้ เ ข้ า สอบได้ ป ระม าณวั นที่ 22 พฤษภาคม 2561 ที่ เ ว็ บ ไซต์ ของ ศรว.
(www.cmathai.org) ซึ่งบั ตรประจ าตัว ผู้เข้า สอบจะแสดง ชื่อ-สกุล ผู้สมั ครสอบ รหัสประจ าตัว ผู้เข้า สอบ วัน เดือ น ปีที่ สอบ
สนามสอบ และลายเซ็นชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ รับเงินค่าสมัครสอบ และบัต รประจาตัวผู้ เข้าสอบนี้ถือเป็นหลักฐานการชาระเงินค่ า
สมัครสอบด้วย
ผู้เข้าสอบที่มี สัญชาติไทยจะต้องนาบัตรประจ าตัวสอบและบัตรประจาตั วประชาชนที่ ยังไม่ หมดอายุมาแสดงตน
ก่อนเข้าสอบสาหรับผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย ให้ใช้บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบและหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ หากผู้เข้าสอบมี
เอกสารหรือบัตรอื่นไม่ตรงตามที่ระบุไว้ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
6.4 ศรว. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครแก่ผู้สมัครสอบ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อมีการดาเนินการตามขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งการแนบไฟล์รูปผู้สมัครสอบ เอกสาร และการ
ชาระเงินค่าสมัครสอบครบถ้วน ภายในกาหนดเวลาข้างต้น
7. วันที่สอบ / สถานที่สอบ
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สนามสอบ กรุงเทพฯ

เนื่องจากในแต่ละสนามสอบรองรับผู้ เข้าสอบได้ใ นจานวนจากัด ศรว. ขอสงวนสิทธิ์ใ นการจัดสนามสอบให้กับ ผู้สมัครสอบ
ตามความเหมาะสม
8. เนื้อหาของการสอบ
เป็นการสอบภาคปฏิบัติ ตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555
ตามประกาศแพทยสภาที่ 12/2555 ส่ ว นที่ 2 ข ความรู้ ความสามารถทางวิช าชีพและทั ก ษะทางคลิ นิ ก จานวน 20 ข้ อ
ประกอบด้วย การซักประวัติ ตรวจร่างกาย หัตถการ การแปลผล และการสื่อสาร
9. ข้อมูลที่ควรทราบและติดตาม
9.1 ศรว. จะประกาศผลการสอบทางเว็บไซต์ของศ.ร.ว. (www.cmathai.org) ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2561

9.2 การตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ สั่งพิมพ์บัตรประจาตัวสอบ ตรวจสอบผลการสอบ และข้อมูลอื่นๆ ให้ผู้สมัครสอบ
ดาเนินการโดยการเข้าระบบด้วยตนเองผ่าน www.cmathai.org
10. การตัดสินของคณะกรรมการบริหาร ศรว. ถือเป็นที่สิ้นสุด
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงบุญมี สถาปัตยวงศ์)
ผู้อานวยการศูนย์ประเมินและรับรองความรู้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

