
 
 

ประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา 

  ที ่1/2565 

เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก)  
ประจ าปี พ.ศ. 2565 ส าหรับผู้ที่ศึกษาในสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศ 

 ตามที่ ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ได้มีประกาศที่  20/2564 เรื่อง 
การประเมินและรับรองความรู้ความสามารถทางด้านทักษะทางคลินิก (Objective Structured Clinical Examination: OSCE) 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 แล้วนั้น 
           ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อสอบขั้นตอนที่ 
3 (ทักษะทางคลินิก)  (Objective Structured Clinical Examination: OSCE) ประจ าปี พ.ศ. 2565 ส าหรับนิสิตนักศึกษาแพทย์ชั้น
ปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2564) และผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแล้วของสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศ (กลุ่มที่ 1 และ 2 ตามประกาศที่  
20/2564) 

1. ประเภทของการ  
การสอบขั้นตอนที่ 3   เป็นการประเมินความรูค้วามสามารถทางดา้นทักษะทางคลินิก  

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

ปฏิบัติงาน การสอบ หรือการประเมินในรูปแบบอ่ืนท่ีเหมาะสมกับบรบิทของสถาบัน ให้ครอบคลุมทักษะ 7 
ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินโดยการสอบ OSCE ของ ศรว.  

3.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน  
3.1 ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ส าหรับการสมัครเป็นสมาชิกแพทยสภา และคุณสมบัติอื่น  ดังนี ้

 (1)  ประเภทที่ 1  เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันการศึกษาในประเทศไทยท่ีแพทยสภารับรอง  
 (2)  ประเภทที่ 2  เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต และได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาใน 
                 ประเทศไทยท่ีแพทยสภารับรอง  

     3.2  ผู้มีสิทธิล์งทะเบียนจะตอ้งมีคุณสมบัติเฉพาะ  ดังนี ้  

(1) เป็นผู้ที่สอบผ่านขั้นตอนที่หนึ่งและขั้นตอนที่สองแล้วโดยแต่ละขั้นตอนนั้นได้สอบผ่านมาแล้วเป็นเวลาไม่เกินเจ็ดปี      
นับจากวันท่ีแพทยสภาอนุมัติผลการสอบจนถึงวันท าการสมัครสอบ ถ้าข้ันตอนใดสอบผ่านเกินเจ็ดปีจะต้องสอบขั้นตอน
นั้นใหม่ให้ผ่านก่อน    

(2) ส าหรับผู้มีคุณสมบัติประเภทที่หนึ่งซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศไทยต้องได้รับการรับรองจาก
สถาบันการศึกษาว่าเมื่อนับถึงวันก าหนดสอบฯ ผู้สมัครสอบได้ศึกษาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ระดับคลินิก) 
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าภาคการศึกษาในระบบทวิภาคหรือเทียบเท่าโดยได้ศึกษารายวิชาระดับคลินิกในช้ันปีที่ 6 มาแล้ว 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตในช้ันปีท่ี 6 ของสถาบันการศึกษานั้น 

4. การลงทะเบียน 
4. 1  ก าหนดการลงทะเบียน ระหว่างวันที ่ 10 – 24 มกราคม พ.ศ. 2565 

      4. 2 วิธีลงทะเบียน ให้ผู้มีสิทธ์ิลงทะเบียนด าเนินการสมัครตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
 4.2.1 กรอกข้อมูลการสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ ศรว. (www.cmathai.org) ให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งกรอกข้อมูลเอกสาร 

        ส าแดงพฤติกรรมทางจริยธรรม และแนบไฟล์ รูปถ่ายและเอกสารประกอบ ดังนี้ 

 

http://www.cmathai.org/


(1) รูปผู้สมัครสอบซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน เป็นรูปหน้าตรงพื้นหลังเป็นพื้นสีขาวไม่สวมหมวกหรือแว่นด า           
(แบบเดียวกับรูปติดบัตรราชการ) โดยแนบเป็นไฟล์รูปใช้นามสกุล .jpg ขนาดรูป กว้าง 120 พิกเซล สูง 140 พิกเซล 
และขนาดไฟล์ไม่เกิน 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 ในบัตรประชาชนไม่ตรงกับเอกสารการสมัครอื่นใหถ้่ายส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-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 ให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพื่อส่งข้อมูลผ่านทาง 
        เว็บไซต์ไปให้ศรว. แล้วสั่งพิมพ์ “ใบยืนยันการลงทะเบียน โดยไม่ต้องไปช าระค่าลงทะเบียน”  

5. เอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษา  
เอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษาแบ่งตามประเภทของผู้ลงทะเบียน ดังนี ้
5.1 ผู้ลงทะเบียนประเภทที่ 1   

ศรว. ได้ด าเนินการให้สถาบันการศึกษารับรองสิทธิ์ในการสมัครแล้ว ผู้สมัครไม่ต้องแนบเอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษาส่งให้ 
ศรว. 

5.2 ผู้ลงทะเบียนประเภทท่ี 2 
ส าเนาปริญญาบัตรแสดงว่าส าเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่แพทยสภา
รับรอง  
หมายเหตุ : ส าเนาเอกสารที่แนบไฟล์ส่งให้ ศรว.  ผู้สมัครสอบต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่นแล้วสแกนเป็นไฟล์ 
               นามสกุล .jpg  ขนาดภาพเท่ากับ A4 และขนาดไฟล์ ไม่เกิน 2 MB 

6. การตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน  
  6.1   ผู้ลงทะเบียน “ไม่ต้องช าระเงินค่าลงทะเบียน”  

6.2   ผู้ลงทะเบียนต้องตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของตนเองว่าครบถ้วนสมบูรณ ์โดยสามารถติดตามตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ 
ของ ศรว. www.cmathai.org ภายใน 2 วันท าการ หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว หากมีปัญหาต่างๆ ศรว. จะแจ้งให้ทราบ ขอให้
ตรวจสอบและด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 27 มกราคม 2565 หลังจากนั้น ศรว.จะด าเนินการส่งรายชื่อให้สถาบันของท่านและ
จะไม่พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง 

การลงทะเบียนจะสมบูรณ์  เมื่อมีการด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งการแนบไฟล์รูปผู้สมัครสอบ เอกสารครบถ้วน ภายใน
ก าหนดเวลาข้างต้น 

7.   วันที่สอบและสถานที่สอบ 
   • สถาบันเป็นผู้ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถของนิสิตนักศึกษาแพทย์ในสังกัด จากข้อมูลการ 

ปฏิบัติงาน การสอบ หรือการประเมินในรูปแบบอ่ืนท่ีเหมาะสมกับบรบิทของสถาบัน ให้ครอบคลุมทักษะ 7 
ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินโดยการสอบ OSCE ของ ศรว.  

8.    เนื้อหาของการสอบ 
ให้สถาบันเป็นผู้ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถของนิสิตนักศึกษาแพทย์ในสังกัด จากข้อมูลการปฏิบัติงาน การสอบ หรือ

การประเมินในรูปแบบอื่นที่เหมาะสมกับบริบทของสถาบัน ให้ครอบคลุมทักษะ 7 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินโดยการสอบ OSCE 
ของ ศรว. 



9.   ข้อมูลที่ควรทราบและติดตาม 
9.1   ศรว. จะประกาศผลการสอบทางเว็บไซต์ของ ศรว. (www.cmathai.org)   ภายในวันที่ 11 เมษายน 2565 
9.2  การตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ ตรวจสอบผลการสอบ และข้อมูลอื่นๆ ให้ผู้สมัครสอบ ด าเนินการโดยการเข้าระบบ

ด้วยตนเองผ่าน www.cmathai.org 
9.3  การพิจารณารับรองการสอบขั้นตอนท่ี 3 ยังใช้กฎเกณฑ์เดิม คือ ต้องผ่าน OSCE หรือการประเมินท่ีเทียบเท่า OSCE การ 
      สอบรายยาว การสอบอัตนัยประยุกต์ และ 15 ทักษะหัตถการ 
9.4  การประเมินรูปแบบนี้ ให้ถือเป็นกรณีพิเศษส าหรับผู้สมัครสอบจากสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศ เฉพาะในสถานการณ์

ฉุกเฉินครั้งนี้เท่านั้น 

10.   การตัดสินของคณะกรรมการบริหาร ศรว. ถือเป็นที่สิ้นสุด 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
               ประกาศ  ณ  วันท่ี 5 มกราคม พ.ศ. 2565 
 
 
         (ศาสตราจารย์เกียรติคณุแพทย์หญิงบุญมี สถาปัตยวงศ์) 

 ผู้อ านวยการศูนย์ประเมินและรับรองความรู ้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 

http://www.cmathai.org/

