
 
 

ประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา 

ที่  15 / 2553 

เร่ือง  การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขัน้ตอนที่ 3 ทกัษะและหตัถการทางคลินิก 
ประจาํปี พ.ศ. 2553-2554 (เพิ่มเตมิครัง้ที่ 1) 

 

 

ศนูย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว.) ของแพทยสภา จะเปิดรับสมคัร
สอบเพ่ือรับการประเมินรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขัน้ตอนท่ี 3 ความรู้ทางด้านทกัษะและ
หตัถการทางคลินิก (Objective Structured Clinical Examination: OSCE) ประจําปี พ.ศ.2553-2554 โดยมีกําหนดการและ
หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

1. ประเภทของการสอบ 
การสอบขัน้ตอนที่ 3 เป็นการประเมินความรู้ทางด้านทกัษะและหตัถการทางคลินิก  

    (Objective Structured Clinical Examination : OSCE) 
2. กาํหนดการสอบ 

 วนัท่ี 9 มกราคม 2554 เฉพาะสนามสอบ สงขลา  

 วนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2554 เฉพาะสนามสอบ กรุงเทพ  
3.   คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิสมัคร  

3.1 ผู้ มีสทิธิสมคัรสอบจะต้องมีคณุสมบตัติามท่ีระบไุว้สําหรับการเป็นสมาชิกของแพทยสภา และคณุสมบตัอ่ืินดงันี ้
(1) ประเภทที่ 1    ประเภทท่ีหนึง่เป็นผู้ ท่ีกําลงัศกึษาหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิตในสถาบนัการศกึษา    

                      ในประเทศไทยหรือในตา่งประเทศท่ีแพทยสภารับรอง 
(2) ประเภทที่ 2  เป็นผู้ ท่ีสําเร็จการศกึษาหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิตและได้รับปริญญาบตัรจาก   

  สถาบนัการศกึษาในประเทศไทยท่ีแพทยสภารับรอง  
(3) ประเภทที่ 3   เป็นผู้ ท่ีสําเร็จการศกึษาหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิตและได้รับปริญญาบตัรจาก 

  สถาบนัการศกึษาในตา่งประเทศท่ีแพทยสภารับรอง  
3.2    ผู้ มีสทิธิสมคัรสอบจะต้องมีคณุสมบตัเิฉพาะ ดงันี ้

(1) เป็นผู้ ท่ีสอบผ่านขัน้ตอนท่ีหนึ่งและขัน้ตอนท่ีสองแล้ว โดยแต่ละขัน้ตอนสอบผ่านมาแล้วเป็นเวลาไม่เกิน 
เจ็ดปี นบัจากวนัท่ีแพทยสภาอนมุตัิผลการสอบจนถึงวนัย่ืนใบสมคัรสอบ ถ้าขัน้ตอนใดสอบผ่านเกินเจ็ดปี 
จะต้องสอบขัน้ตอนนัน้ใหม่ให้ผา่นก่อน   

(2) สําหรับผู้ มีคณุสมบตัปิระเภทท่ีหนึง่ท่ีกําลงัศกึษาอยูใ่นสถาบนัการศกึษาในประเทศไทย ต้องมีใบรับรองจาก
สถาบันการศึกษาว่าได้ศึกษาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ระดับคลินิก) มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าภาค
การศกึษาระบบทวิภาคหรือเทียบเท่า นบัถึงวนักําหนดสอบฯ โดยได้ศกึษารายวิชาในระดบัหลกัสตูรคลินิก
ในชัน้ปีท่ี 6 ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาระบบทวิภาคหรือเทียบเท่าของสถาบันการศึกษาท่ีแพทยสภา
รับรอง  
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(3) สําหรับผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิประเภทท่ีสามจะต้องได้รับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในตา่งประเทศ 
ซึ่งแพทยสภารับรองใบอนุญาตนัน้ หากเป็นผู้ มีสญัชาติไทยไม่จําเป็นต้องมีใบอนญุาตดงักล่าว  แต่ต้องมี
เอกสารรับรองการปฏิบตัิงานหลงัปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหดั หรือเทียบเท่าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีใน
สถาบนัการแพทย์ตา่งประเทศหรือในประเทศไทยท่ีแพทยสภารับรอง โดยการปฏิบตังิานจะต้องเสร็จสิน้ก่อน
การสมคัรสอบ 

4. การรับสมัคร 
4.1 กาํหนดการรับสมัคร (สมัครผ่าน www.cmathai.org)  

ระหว่างวันที่  1 - 7 ธันวาคม 2553 

4.2 วธีิสมัคร  ให้ผู้ มีสทิธิสมคัรดําเนินการสมคัรตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้
4.2.1 กรอกข้อมลูการสมคัรใน Website (www.cmathai.org) ให้ถกูต้องครบถ้วน หลงัจากนัน้จึงคลิกท่ีปุ่ ม 

“บันทกึข้อมูล” เพ่ือสง่ข้อมลูผา่น website ไปให้ศนูย์ฯ เพ่ือเก็บไว้ในฐานข้อมลู 
4.2.2 ส่ังพมิพ์เอกสารตอ่ไปนีจ้าก Website ของศนูย์ฯ  
4.2.2 (1) ใบสมคัรท่ีได้กรอกข้อมลูถกูต้องครบถ้วนแล้ว ต้องเซ็นช่ือและลงวันที่ในใบสมัครให้ครบถ้วน 
4.2.2 (2) เอกสารแบบฟอร์มชําระเงินค่าสมคัรสอบ เพ่ือนําไปชําระเงินท่ีธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด มหาชน  

ได้ทกุสาขา ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2553 
4.2.3 สง่ใบสมคัรท่ีกรอกข้อมลูครบถ้วน พร้อมทัง้เอกสารประกอบการสมคัรสอบ คือ สําเนาหลกัฐานการชําระ

เงินค่าสมคัรสอบ ในข้อ 4.2.2 (2) และเอกสารอ่ืนๆ ตามข้อ 5 ไปยงัสํานกังานของศนูย์ฯ ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2553  

5. สิ่งที่ต้องส่งพร้อมใบสมัคร (เอกสารหลักฐานที่เป็นสาํเนาจะต้องเซ็นช่ือรับรองสาํเนาถูกต้องด้วยทุกแผ่น) 
ได้แก่ 

5.1 เอกสารรับรองคุณวุฒกิารศึกษา ตามประเภทของผู้สมคัรดงันี ้
5.1.1 ผู้สมัครประเภทที่  1  หนงัสือรับรองสทิธิในการสมคัร ออกโดยสถาบนัการศกึษาวา่กําลงัศกึษาหลกัสตูร

แพทยศาสตรบณัฑิตในสถาบนัการศกึษาท่ีแพทยสภารับรองและได้ศกึษาในระดบัคลินิก มาแล้วไม่น้อย
กว่า 5 ภาคการศกึษานบัถึงวนักําหนดสอบ โดยได้ศกึษารายวิชาในระดบัหลกัสตูรคลินิกในชัน้ปีท่ี 6  
ไม่น้อยกวา่ 1 ภาคการศกึษาระบบทวิภาคหรือเทียบเทา่ 

5.1.2 ผู้สมัครประเภทที่  2  สําเนาปริญญาบตัรแสดงว่าสําเร็จการศึกษาหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิตจาก
สถาบนัการศกึษาในประเทศไทยท่ีแพทยสภารับรอง   

5.1.3 ผู้สมัครประเภทที่  3  สําเนาปริญญาบตัรและเอกสารรับรองว่าสําเร็จการศกึษาหลกัสตูรแพทยศาสตร
บณัฑิตจากสถาบนัการศึกษาต่างประเทศท่ีแพทยสภารับรอง และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมในตา่งประเทศซึง่แพทยสภารับรองใบอนญุาตนัน้ หากเป็นผู้ มีสญัชาติไทยไม่จําเป็นต้อง
มีใบอนุญาตดังกล่าว แต่ต้องมีเอกสารรับรองการปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด หรือ
เทียบเท่าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีในสถาบันการแพทย์ต่างประเทศหรือในประเทศไทยท่ีแพทยสภา
รับรอง โดยการปฏิบตังิานจะต้องเสร็จสิน้ก่อนการสมคัรสอบ 

ผู้สมคัรประเภทท่ี 3 ท่ีสําเร็จการศึกษาในหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิตจากสถาบนัการศึกษาใน
ตา่งประเทศ โปรดแนบสําเนาหลกัฐานท่ีแพทยสภาออกให้ว่าสถาบนัการศกึษาได้รับการรับรองมาตรฐาน
หลกัสตูรจากแพทยสภา 
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5.1.4 ผู้สมัครทุกประเภท ต้องมีผลการสอบวา่เป็นผู้ ท่ีสอบผา่นขัน้ตอนท่ี 1 และขัน้ตอนท่ี 2 แล้ว   
          (ผลการสอบ ขัน้ตอนที่ 1 และ 2 สามารถสัง่พิมพ์ได้จาก website ของศนูย์ฯ) 

5.2 รูปถ่าย ขนาด 1 นิว้  จํานวน 5 รูป โดยรวมรูปท่ีติดมมุบนขวาของใบสมคัร 1 รูป เป็นรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวก
หรือแวน่ดํา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน เหมือนตวัจริง ถ่ายในครัง้เดียวกนั  และให้เขียนช่ือ-สกลุ ด้านหลงัรูปทกุรูป    

5.3 สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือ สาํเนาหนังสือเดนิทาง  
5.4 สาํเนาหลักฐานการชาํระเงนิค่าสมัครสอบ พร้อมลงช่ือในหลกัฐานการชําระเงิน 
5.5 สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (กรณีท่ีช่ือ-สกลุ ในเอกสารการสมคัรไม่ตรงกบัหลกัฐานอ่ืนๆ ข้างต้น) 
5.6 เอกสารสาํแดงพฤตกิรรมทางจริยธรรม (ตามประกาศศนูย์ฯ ท่ี 4/2552) 

       ส่งเอกสารตามรายการทัง้หมดพร้อมกันทางไปรษณีย์ โดยเขียนหน้าซองว่า “สมัครสอบขัน้ตอนที่ 3 

ประจาํปี พ.ศ. 2553-2554” และส่งแบบไปรษณีย์ ลงทะเบียนเท่านัน้ ตามท่ีอยู ่ดงันี ้

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 การสมัครจะสมบูรณ์  เม่ือมีการดาํเนินการตามขัน้ตอนและส่งเอกสารครบถ้วน ภายในกาํหนดเวลาข้างต้น 

6. การชาํระเงนิค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร 
6.1 นําเอกสารแบบฟอร์มชําระเงินคา่สมคัรสอบ ในข้อ 4.2.2 (2) ไปชําระเงินท่ีเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทกุ

สาขาทัว่ประเทศ โดยธนาคารจะเก็บเอกสารสว่นลา่งไว้ แล้วคืนเอกสารสว่นบนให้ผู้สมคัรสอบเก็บไว้เป็นหลกัฐาน 
6.1.1 ค่าสมัครสอบฯ ขัน้ตอนที่ 3         5,000  บาท 
 คา่ธรรมเนียมการโอนเงินผา่นธนาคาร (ตรวจสอบ)     15 บาท 

รวมเงนิที่ชาํระผ่านธนาคาร  5,015 บาท 
6.2 ทางศนูย์ฯ จะออกบตัรประจําตวัผู้ เข้าสอบพร้อมเลขท่ีนัง่สอบ วนัท่ีสอบ และสถานท่ีสอบให้ผู้ เข้าสอบทราบ เม่ือ

ได้รับการยืนยนัการชําระเงินจากธนาคาร และได้รับเอกสารประกอบการสมคัรครบถ้วนแล้ว   
6.3 ศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงนิค่าสมัครแก่ผู้สมัครสอบ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  

 
 
 

 
 

 

 
ศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงบุญมี สถาปัตยวงศ ์  
ผูอ้าํนวยการศูนยป์ระเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
สาํนกังานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7  
ตึกสาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข  
ถ.ติวานนท ์อ.เมือง  
จ.นนทบุรี  11000 

สมคัรสอบขั้นตอนที่  3 (เพิม่เตมิคร้ังที่ 1) 

ตวัอยา่งหนา้ซอง 
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7. วันที่สอบ / สถานที่สอบ 
                            สถานที่ 

      วันที่ 
กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด 

 วนัท่ี 9 มกราคม 2554  - สงขลา 

 วนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2554 กรุงเทพฯ - 

8. จาํนวนผู้เข้าสอบ / การเลือกวันที่สอบและสถานที่ 
8.1 ศนูย์ฯ จะเปิดรับสมคัรสอบเพิ่มเตมิเฉพาะสนามสอบสงขลา จํานวน 15 คน สนามสอบกรุงเทพ ประมาณ 450 คน  
8.2 ผู้สมคัรสอบจะต้องระบวุนัท่ีสอบและสนามสอบท่ีต้องการสอบ 
8.3 ศนูย์ฯ จะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรวันที่สอบและสนามสอบให้ตามความต้องการตามลาํดับก่อนหลังของการ

สมัครที่สมบูรณ์ ประเภทของผู้สมัครสอบและความเหมาะสมตามสถาบนัการศึกษาของผู้สมคัรสอบ ณ สนาม
สอบตา่งจงัหวดั ทัง้นีห้ากจํานวนผู้สมคัรสอบเกินกว่าจํานวนท่ีระบไุว้   ศนูย์ฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาจดัสรร
วนัท่ีสอบและสนามสอบให้ตามความเหมาะสมตอ่ไป 

9. เนือ้หาของการสอบ 
 เป็นการสอบภาคปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ.2545 ภาคผนวกท่ี 1 
ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิกจํานวน 20 ข้อ ประกอบด้วย การซักประวัติ ตรวจร่างกาย 
หตัถการ การแปลผล และการส่ือสาร 

10. การประกาศผลสอบ   
ศนูย์ฯ จะประกาศผลการสอบทาง Website ของศนูย์ฯ ภายในวนัท่ี 19 มกราคม 2554 และ 2 มีนาคม 2554 ตามลําดบั 

11. ขอให้ผู้ สมัครสอบตรวจสอบสถานะการสมัครสอบของตนเองและติดตามข้อมูลต่างๆ ทาง Website ของศูนย์ฯ 

(www.cmathai.org) อยา่งตอ่เน่ืองหลงัจากการสมคัรสอบ  
 

จงึประกาศให้ทราบโดยทัว่กนั 
 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 
 
 
 

(ศาสตราจารย์แพทย์หญิงบญุมี สถาปัตยวงศ์) 
ผู้ อํานวยการศนูย์ประเมินและรับรองความรู้ 
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 


