
 
 

ประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา 

  ที ่12/2565 

เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก)  
ประจ าปี พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม 

___________________________________________ 
ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ของแพทยสภา จะเปิดรับสมัคร

สอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 ความรู้ความสามารถทางด้านทักษะทาง
คลินิก (Objective Structured Clinical Examination: OSCE) ประจ าปี พ.ศ. 2566 เพ่ิมเติม โดยมีก าหนดการและหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 

1.  ประเภทของการสอบ 
การสอบขั้นตอนที ่3   เป็นการประเมินความรูค้วามสามารถทางดา้นทักษะทางคลินิก  

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

         8 มกราคม 2566      สอบขั้นตอนท่ี 3 (OSCE) รอบที่ 1 กรุงเทพฯและปรมิณฑล, เชียงใหม ่
          5 กุมภาพันธ์ 2566    สอบขั้นตอนท่ี 3 (OSCE) รอบที่ 2 กรุงเทพฯและปรมิณฑล, สงขลา, พิษณุโลก 
          12 มีนาคม 2566      สอบข้ันตอนท่ี 3 (OSCE) รอบที่ 3 กรุงเทพฯและปรมิณฑล, ขอนแก่น 
          9 เมษายน 2566       สอบข้ันตอนท่ี 3 (OSCE) รอบที่ 4 กรุงเทพฯและปรมิณฑล, นครราชสมีา 

3.   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ  
3.1 ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ส าหรับการสมัครเป็นสมาชิกแพทยสภา และคุณสมบัติอื่น  ดังนี ้

(1)  ประเภทที่ 1  เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาหลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่แพทยสภารับรอง  
(2)  ประเภทที่ 2 เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต และได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาในประเทศ

ไทยท่ีแพทยสภารับรอง  
(3)  ประเภทที่ 3 เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต และได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศท่ีแพทยสภารับรอง  

3.2   ผู้มีสิทธิส์มัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ  ดังนี ้

(1) เป็นผู้ที่สอบผ่านขั้นตอนที่หนึ่งและขั้นตอนที่สองแล้วโดยแต่ละขั้นตอนนั้นได้สอบผ่านมาแล้วเป็นเวลาไม่เกินเจ็ดปี      
นับจากวันท่ีแพทยสภาอนุมัติผลการสอบจนถึงวันท าการสมัครสอบ ถ้าขั้นตอนใดสอบผ่านเกินเจ็ดปีจะต้องสอบขั้นตอน
นั้นใหม่ให้ผ่านก่อน   

(2) ส าหรับผู้มีคุณสมบัติประเภทที่หนึ่งซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศไทยต้องได้รับการรับรองจาก
สถาบันการศึกษาว่าเมื่อนับถึงวันก าหนดสอบฯ ผู้สมัครสอบได้ศึกษาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ระดับคลินิก) มาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าภาคการศึกษาในระบบทวิภาคหรือเทียบเท่าโดยได้ศึกษารายวิชาระดับคลินิกในช้ันปีที่ 6 มาแล้ว ไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตในช้ันปีท่ี 6 ของสถาบันการศึกษานั้น 

(3) ส าหรับผู้ที่มีคุณสมบัติประเภทที่สามจะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในต่างประเทศซึ่งแพทยสภา
รับรองใบอนุญาตนั้น หากเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่จ าเป็นต้องมีใบอนุญาตดังกล่าวแต่ต้องมีเอกสารรับรองการปฏิบัติงาน
หลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัดหรือเทียบเท่าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีในสถาบันการแพทย์ต่างประเทศหรือใน
ประเทศไทยท่ีแพทยสภารับรองโดยการปฏิบัติงานจะต้องเสร็จสิ้นก่อนการสมัครสอบ 

 



4. การรับสมัคร 
4.1 ก าหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่  28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2565 

      4.2 วิธีสมัคร ให้ผู้มีสิทธ์ิสมัครสอบด าเนินการสมัครตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
4.2.1 กรอกข้อมูลการสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ ศรว. (www.cmathai.org) ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยขอให้ผู้สมัครตรวจสอบ 
        ข้อมูลที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งกรอกข้อมูลเอกสารส าแดงพฤติกรรมทางจริยธรรม และแนบไฟล์  
        รูปถ่ายและเอกสารประกอบ ดังนี้ 

(1) รูปผู้สมัครสอบซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน เป็นรูปหน้าตรงพื้นหลังเป็นพื้นสีขาวไม่สวมหมวกหรือแว่นด า           (แบบ
เดียวกับรูปติดบัตรราชการ) โดยแนบเป็นไฟล์รูปใช้นามสกุล .jpg ขนาดรูป กว้าง 120 พิกเซล สูง 140 พิกเซล และ
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 200 Kb   

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

(3) กรณีที่ช่ือ-นามสกุล ในบัตรประชาชนไม่ตรงกับเอกสารการสมัครอื่นให้ถ่ายส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล บนกระดาษ
ขนาด A4 และผู้สมัครลงลายมือช่ือรับรองเอกสารถูกต้องแล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 
และ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB 

(4) ส าเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษาตามประเภทของผู้สมัคร (ดูรายละเอียดใน ข้อ 5) โดยถ่ายส าเนาบนกระดาษ
ขนาด A4 และผู้สมัครลงลายมือช่ือรับรอง เอกสารถูกต้องแล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 และ
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB  

4.2.2 หลังจากแนบไฟล์เอกสารและตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพื่อส่งข้อมูลผ่านทาง 
        เว็บไซต์ไปให ้ศรว. แล้วสั่งพิมพ์ “เอกสารแบบฟอร์มช าระเงินค่าสมัครสอบ” เพ่ือน าไปช าระเงินค่าสมัครสอบได้ทีธ่นาคาร 
         ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา ภายในวันที่  4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ในเวลาท าการของธนาคาร หรือ หากต้องการ

ช าระเงินค่าสมัครสอบช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โปรดใส่ Ref.1, Ref.2, จ านวนเงิน และตรวจสอบข้อมูลจากเอกสาร
แบบฟอร์มช าระเงินค่าสมัครสอบ และข้อมูลอื่นๆให้ถูกต้องก่อนด าเนินการช าระเงิน ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2565 ก่อนเวลา 23.00 น.) หากช าระเกินเวลาที่ก าหนดจะถือว่าการสมัครสอบนั้นเป็นโมฆะ  

5. เอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษา 
เอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษาแบ่งตามประเภทของผู้สมัครสอบ ดังนี ้

5.1 ผู้สมัครสอบประเภทที่ 1   
ศรว. ได้ด าเนินการให้สถาบันการศึกษารับรองสิทธิ์ในการสมัครแล้ว ผู้สมัครไม่ต้องแนบเอกสารรับรองคุณวุฒิ
การศึกษาส่งให้ ศรว. 

5.2 ผู้สมัครสอบประเภทที่ 2 
ส าเนาปริญญาบัตรแสดงว่าส าเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่
แพทยสภารับรอง  

5.3 ผู้สมัครสอบประเภทที ่3  
ก. ผู้สมัครสอบชาวต่างประเทศ แนบไฟล์เอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้ 

(1) ส าเนาปริญญาบัตรแสดงว่าส าเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่
แพทยสภารับรอง และ 

(2) ส าเนาหลักฐานการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากแพทยสภาเป็นรายบุคคล และ 
(3) ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในต่างประเทศซึ่งแพทยสภารับรองใบอนุญาตนั้น 

ข. ผู้สมัครสอบสัญชาติไทย แนบไฟล์เอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษา ดังนี ้
(1) ส าเนาปริญญาบัตรแสดงว่าส าเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่

แพทยสภารับรอง และ 
(2) ส าเนาหลักฐานการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากแพทยสภาเป็นรายบุคคล และ 

http://www.cmathai.org/


(3) ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในต่างประเทศซึ่งแพทยสภารับรองใบอนุญาตนั้น หรือ 
ส าเนาเอกสารรับรองการปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัดหรือเทียบเท่าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีใน
สถาบันการแพทย์ต่างประเทศหรือในประเทศไทยที่แพทยสภารับรองโดยการปฏิบัติงานจะต้องเสร็จสิ้นก่อนการสมัครสอบ    

หมายเหตุ :1. ขอใหผู้้สมัครสอบแก้ไขคุณวุฒิการศึกษาและเอกสารต่าง ๆ ของท่านให้เป็นปัจจุบัน  
   2. ส าเนาเอกสารที่แนบไฟล์ส่งให้ ศรว.  ผู้สมัครสอบต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่นแล้วสแกนเป็นไฟล์
นามสกุล .jpg  ขนาดภาพเท่ากับ A4 และขนาดไฟล์ ไม่เกิน 2 MB 

6. การช าระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคารการตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ และบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ 
6.1 ผู้สมัครสามารถน าเอกสารแบบฟอร์มช าระเงินค่าสมัครสอบ ในข้อ 4.2.2 ไปช าระเงินผ่านช่องทางต่างๆของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 

(มหาชน) ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 หากช าระเกินเวลาที่ก าหนดจะถือว่าการสมัครสอบนั้นเป็นโมฆะ ดังนี ้
6.1.1 ช าระผ่าน SCB EASY Application บนโทรศัพท์มือถือ  
6.1.2 ช าระผ่าน SCB EASY Net  
6.1.3 ช าระผ่านเครื่อง ATM และ เครื่อง CDM ธนาคารไทยพาณิชย์  
โปรดตรวจสอบข้อมูลและหมายเลขอ้างอิง (Ref.1 และ Ref.2) ให้ตรงตามแบบฟอร์มก่อนช าระเงินค่าสมัครสอบ หากผู้สมัครไม่สามารถ

ช าระเงินผ่านช่องทางข้างต้นได้ ให้ติดต่อ เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยน าเอกสารแบบฟอร์มช าระเงินค่าสมัครสอบที่ตรวจสอบข้อมูล
ความถูกต้องเรียบร้อยแล้วไปยื่นช าระเงินท่ีเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) พร้อมช าระค่าธรรมเนียมการท ารายการ 15 บาท ต่อ
รายการ ภายในวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2565 ในเวลาท าการของธนาคาร โดยธนาคารจะเก็บเอกสารส่วนล่าง แล้วคืนเอกสารส่วนบนให้ผู้สมัครสอบ
เก็บไว้เป็นหลักฐาน (โปรดตรวจสอบหมายเลขอ้างอิง Ref.1, Ref.2 ในใบน าฝากเพื่อช าระค่าบริการของธนาคารว่าตรงกับท่ี ศรว. แจ้งด้วย) 

6.2   ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบสถานะการสมัครสอบของตนเองว่าครบถ้วนสมบูรณ์ โดยสามารถติดตามตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ ของ ศรว. 
www.cmathai.org ภายใน 2 วัน หลังจากช าระเงินค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว หากมีปัญหาเรื่องเอกสารในการสมัคร ศรว.จะแจ้งให้ทราบ 
ขอให้ตรวจสอบและด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 หลังจากนั้น ศรว.จะด าเนินการจัดที่นั่งสอบและจะไม่พิจารณา
แก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง 
     6.3  ผู้สมัครสอบสามารถพิมพ์บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบได้ประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบ ส าหรับการสอบแต่ละครั้ง ที่เว็บไซต์ ของ 
ศรว. (www.cmathai.org) ซึ่งบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบจะแสดง ช่ือ-สกุล ผู้สมัครสอบ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ วัน เดือน ปีที่สอบ สนามสอบ 
และลายเซ็นช่ือของเจ้าหน้าที่ผู้รับเงินค่าสมัครสอบ และบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบนี้ถือเป็นหลักฐานการช าระเงินค่าสมัครสอบด้วย ผู้เข้าสอบที่
มีสัญชาติไทยจะต้องน าบัตรประจ าตัวสอบและบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุมาแสดงตนก่อนเข้าสอบ ส าหรับผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย 
ให้ใช้บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบและหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ  หากผู้เข้าสอบมีเอกสารหรือบัตรอื่นไม่ตรงตามที่ระบุไว้ จะไม่ได้รับอนุญาต
ให้เข้าสอบ 
     6.4 ศรว. ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าสมัครแก่ผู้สมัครสอบ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

การสมัครจะสมบูรณ์  เมื่อมีการด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งการแนบไฟล์รูปผู้สมัครสอบ เอกสาร และการช าระเงินค่าสมัคร
สอบครบถ้วน ภายในก าหนดเวลาข้างต้น 

7. จ านวนผู้เข้าสอบ, วันที่สอบ และสถานที่สอบ 
        7.1 ศรว. จะรับผูเ้ข้าสอบตามจ านวนท่ีนั่งคงเหลือท่ีสามารถรับได้ ส าหรับการจัดสอบแต่ละรอบ  

7.2 ผู้สมัครสอบต้องระบุวันที่สอบและสนามสอบ ดังนี ้
วันที่สอบ (วันอาทิตย์) สนามสอบ จ านวนที่นั่งทีส่ามารถรับได้ 

8 มกราคม 2566 สนามสอบเชียงใหม่ 56 

5 กุมภาพันธ์ 2566 
สนามสอบสงขลา 29 
สนามสอบพิษณุโลก 15 

12 มีนาคม 2566 
สนามสอบกรุงเทพฯและปรมิณฑล 20 
สนามสอบขอนแก่น 13 

9 เมษายน 2566 
สนามสอบกรุงเทพฯและปรมิณฑล 480 
สนามสอบนครราชสีมา 72 



7.3 ศรว. จะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรวันที่สอบและสนามสอบให้ตามความเหมาะสมแก่ผู้ที่ท าการสมัครสอบสมบูรณ์และช าระเงินภายใน
ก าหนด หากจ านวนผูส้มคัรสอบในแต่ละครั้งของแต่ละสนามมีจ านวนมากเกินกว่าท่ีสามารถรับได้ ศรว. จะด าเนินการ ดังนี้ 

7.3.1 รวบรวมรายชื่อผูส้มัครสอบมาท าการเรียงล าดับตามล าดับการสมัครสอบสมบรูณ์และการช าระเงิน 
7.3.2 พิจารณาจากพื้นที่ในการปฏิบัติงาน, สถานศึกษา, หรือท่ีพักอาศัย ณ ปัจจุบัน ร่วมด้วย 
7.3.3 หลังจากการจัดสรรจนครบจ านวนใน 3 รอบแรกแล้ว (8 ม.ค. 66, 5 ก.พ. 66, 12 มี.ค. 66) ศรว. จะจัดสรรวันท่ีสอบ

และสนามสอบให้กับผู้สมัครสอบที่เหลือไปยังวันท่ีสอบและสนามสอบทีม่ีที่นั่งสอบว่าง และจะแจ้งใหท้ราบภายในวันท่ี 6 ธันวาคม 
2565 

8. เนื้อหาของการสอบ 
เป็นการสอบภาคปฏิบัติตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555  

ตามประกาศแพทยสภาที่ 12/2555 ส่วนที่ 2 ข ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก จ านวน 10 ข้อ  แต่ละข้อ
ให้เวลาปฏิบัติ 10 นาที อาจประกอบด้วย การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัย การส่งตรวจเพิ่มเติม การแปลผลการ
ตรวจจากห้องปฏิบัติการ การแก้ปัญหา การให้ค าแนะน า การแจ้งข่าวร้าย ท้ังนี้ข้ึนกับวัตถุประสงค์ของข้อสอบแต่ละข้อ 

9. ข้อมูลที่ควรทราบและติดตาม 
9.1 ศรว. จะประกาศผลการสอบทางเว็บไซต์ของ ศรว. (www.cmathai.org) ภายใน 2 – 3 สัปดาห์หลังการสอบแต่ละรอบ 
9.2 การตรวจสอบสถานะ การสมคัรสอบ สั่งพิมพ์บตัรประจ าตัวสอบ ตรวจสอบผลการสอบ และข้อมลูอื่นๆ ให้ผูส้มัครสอบ              
ด าเนินการโดยการเข้าระบบด้วยตนเองผ่าน www.cmathai.org 

10. การตัดสินของคณะกรรมการบริหาร ศรว. ถือเป็นที่สิ้นสุด 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

               ประกาศ  ณ  วันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
 

 
 

         (ศาสตราจารย์เกียรติคณุแพทย์หญิงบุญมี สถาปัตยวงศ)์ 
 ผู้อ านวยการศูนย์ประเมินและรับรองความรู ้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 

http://www.cmathai.org/

