ประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา
ที่ 6/2565
เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก)
ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบที่ 2)
ตามที่ ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ได้มีประกาศที่ 20/2564 เรื่อง
ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถทางด้านทักษะทางคลินิก (Objective Structured Clinical Examination: OSCE) แล้วนั้น
ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) จะจัดสอบขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทาง
คลินิก) (Objective Structured Clinical Examination: OSCE) ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบที่ 2) โดยจะเปิดรับสมัครสำหรับแพทย์
ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ
1. ประเภทของการ
การสอบขั้นตอนที่ 3 เป็นการประเมินความรูค้ วามสามารถทางด้านทักษะทางคลินิก
(Objective Structured Clinical Expamination : OSCE)
2. กำหนดการสอบ
• วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565
(สนามสอบ กรุงเทพฯและปริมณฑล)
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
3.1 ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้สำหรับการสมัครเป็นสมาชิกแพทยสภา และคุณสมบัติอื่น ดังนี้
(1) ประเภทที่ 3 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง
3.2 ผู้มีสิทธิส์ มัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
(1)

เป็นผู้ที่สอบผ่านขั้น ตอนที่หนึ่งและขั้นตอนที่สองแล้ว โดยแต่ละขั้นตอนนั้นได้สอบผ่านมาแล้วเป็นเวลาไม่เกินเจ็ดปี
นับจากวันที่แพทยสภาอนุมัติผลการสอบจนถึงวันทำการสมัครสอบ ถ้าขั้นตอนใดสอบผ่านเกินเจ็ดปีจะต้องสอบขั้นตอน
นั้นใหม่ให้ผ่านก่อน

(2)

สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติประเภทที่สามจะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในต่างประเทศซึ่งแพทยสภา
รับรองใบอนุญาตนั้น หากเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตดังกล่าวแต่ต้องมีเอกสารรับรองการปฏิบัติงาน
หลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด หรือเทียบเท่าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีในสถาบันการแพทย์ต่างประเทศหรือใน
ประเทศไทยที่แพทยสภารับรองโดยการปฏิบัติงานจะต้องเสร็จสิ้นก่อนการสมัครสอบ

4. การรับสมัคร
4. 1 กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 5 – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
4. 2 วิธีสมัคร ให้ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบดำเนินการสมัครตามขั้นตอนต่อไปนี้
4.2.1 กรอกข้อมูลการสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ ศรว. (www.cmathai.org) ให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งกรอกข้อมูลเอกสาร
สำแดงพฤติกรรมทางจริยธรรม และแนบไฟล์ รูปถ่ายและเอกสารประกอบ ดังนี้
(1) รู ป ผู้ ส มั ค รสอบซึ่ งถ่ า ยไว้ ไ ม่ เกิ น 6 เดื อ น เป็ น รู ป หน้ า ตรงพื้ น หลั งเป็ น พื้ น สี ข าวไม่ ส วมหมวกหรื อ แว่ น ดำ
(แบบเดียวกับรูปติดบัตรราชการ) โดยแนบเป็นไฟล์รูปใช้นามสกุล .jpg ขนาดรูป กว้าง 120 พิกเซล สูง 140 พิกเซล
และขนาดไฟล์ไม่เกิน 200 Kb
(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ (สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่
หมดอายุ) โดยถ่ายสำเนาบนกระดาษขนาด A4 และผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองเอกสารถูกต้องแล้วสแกนเป็นไฟล์
นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 และ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB

(3) กรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในบัตรประชาชนไม่ตรงกับเอกสารการสมัครอื่นให้ถ่ายสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล บนกระดาษ
ขนาด A4 และผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองเอกสารถูกต้องแล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4
และ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
(4) สำเนาเอกสารรับรองคุณ วุฒิ การศึ กษาตามประเภทของผู้สมัคร (ดูรายละเอียดใน ข้อ 5) โดยถ่ายสำเนาบน
กระดาษขนาด A4 และผู้สมั ครลงลายมือชื่อรับรอง เอกสารถูกต้ องแล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพ
เท่ากับ A4 และขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
4.2.2 หลังจากแนบไฟล์เอกสารและตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพื่อส่งข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์ไปให้ศรว. แล้วสั่งพิมพ์ “เอกสารแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัครสอบ” เพื่อนำไปชำระเงินค่าสมัครสอบได้ทธี่ นาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ในเวลาทำการของธนาคาร หรือ หากต้องการชำระ
เงิน ค่ าสมั ค รสอบช่ อ งทางอิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ โปรดใส่ Ref.1, Ref.2, จำนวนเงิน และตรวจสอบข้ อมู ล จากเอกสาร
แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัครสอบ และข้อมูลอื่นๆให้ถูกต้องก่อนดำเนินการชำระเงิน ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
ก่อนเวลา 23.00 น.) หากชำระเกินเวลาที่กำหนดจะถือว่าการสมัครสอบนั้นเป็นโมฆะ
5. เอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษา
เอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษาแบ่งตามประเภทของผู้สมัครสอบ ดังนี้
5.1 ผู้สมัครสอบประเภทที่ 3
ก. ผู้สมัครสอบชาวต่างประเทศ แนบไฟล์เอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้
(1) สำเนาปริญญาบัตรแสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ที่แพทยสภารับรอง และ
(2) สำเนาหลักฐานการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากแพทยสภาเป็นรายบุคคล และ
(3) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในต่างประเทศซึ่งแพทยสภารับรองใบอนุญาตนั้น
ข. ผู้สมัครสอบสัญชาติไทย แนบไฟล์เอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้
(1) สำเนาปริญญาบัตรแสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ที่แพทยสภารับรอง และ
(2) สำเนาหลักฐานการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากแพทยสภาเป็นรายบุคคล และ
(3) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในต่างประเทศซึ่งแพทยสภารับรองใบอนุญาตนั้น หรือ
สำเนาเอกสารรับรองการปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัดหรือเทียบเท่าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า หนึ่งปี
ในสถาบันการแพทย์ต่างประเทศหรือในประเทศไทยที่แพทยสภารับรองโดยการปฏิบัติงานจะต้องเสร็จสิ้นก่อนการสมัครสอบ
หมายเหตุ :1. ขอให้สมัครสอบแก้ไขคุณวุฒิการศึกษาของท่านให้เป็นปัจจุบัน
2. สำเนาเอกสารที่แนบไฟล์ส่งให้ ศรว. ผู้สมัครสอบต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่นแล้วสแกนเป็นไฟล์
นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 และขนาดไฟล์ ไม่เกิน 2 MB
6. การชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคารการตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ และบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
6.1 ผู้สมัครสามารถนำเอกสารแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัครสอบ ในข้อ 4.2.2 ไปชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆของธนาคารไทย
พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 (ก่อนเวลา 23.00 น.) หากชำระเกินเวลาที่กำหนดจะถือว่าการ
สมัครสอบนั้นเป็นโมฆะ ดังนี้
6.1.1 ชำระผ่าน SCB EASY Application บนโทรศัพท์มือถือ
6.1.2 ชำระผ่าน SCB EASY Net
6.1.3 ชำระผ่านเครื่อง ATM และ เครื่อง CDM ธนาคารไทยพาณิชย์
โปรดตรวจสอบข้อมูลและหมายเลขอ้างอิง (Ref.1 และ Ref.2) ให้ตรงตามแบบฟอร์มก่อนชำระเงินค่าสมัครสอบ หากผู้สมัครไม่
สามารถชำระเงินผ่านช่องทางข้างต้นได้ ให้ติดต่อ เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยนำเอกสารแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัครสอบที่
ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องเรียบร้อยแล้วไปยื่นชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการ
ทำรายการ 15 บาท ต่อรายการ ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ในเวลาทำการของธนาคาร โดยธนาคารจะเก็บเอกสารส่วนล่าง แล้ว

คืนเอกสารส่วนบนให้ผู้สมัครสอบเก็บไว้เป็นหลักฐาน (โปรดตรวจสอบหมายเลขอ้างอิง Ref.1, Ref.2 ในใบนำฝากเพื่อชำระค่าบริการของ
ธนาคารว่าตรงกับที่ ศรว. แจ้งด้วย)
6.2 ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบสถานะการสมัครสอบของตนเองว่าครบถ้วนสมบูรณ์ โดยสามารถติดตามตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์
ของ ศรว. www.cmathai.org ภายใน 2 วัน หลังจากชำระเงิน ค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว หากมีปั ญ หาเรื่อ งเอกสารในการส มัค ร
ศรว. จะแจ้งให้ทราบ ขอให้ตรวจสอบและดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 หลังจากนั้น ศรว.จะดำเนินการจัด
ที่นั่งสอบและจะไม่พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง
6.3 ผู้ ส มั ค รสอบสามารถพิ ม พ์ บั ต รประจำตั ว ผู้ เ ข้ า สอบได้ ป ระมาณ 1 สั ป ดาห์ ก่ อ นวั น สอบ ที่ เ ว็ บ ไซต์ ของ ศรว.
(www.cmathai.org) ซึ่งบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบจะแสดง ชื่อ-สกุล ผู้สมัครสอบ รหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ วัน เดือน ปีที่สอบ สนามสอบ
และลายเซ็นชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้รับเงินค่าสมัครสอบ และบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบนี้ถือเป็นหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบด้ วย ผู้
เข้าสอบที่มีสัญชาติไทยจะต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ มาแสดงตนก่อนเข้าสอบ สำหรับ ผู้ที่
ไม่ได้ถือสัญชาติไทย ให้ใช้บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบและหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ หากผู้เข้าสอบมีเอกสารหรือบัตรอื่นไม่ตรง
ตามที่ระบุไว้ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
6.4 ศรว. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครแก่ผู้สมัครสอบ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อมีการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งการแนบไฟล์รูปผู้สมัครสอบ เอกสาร และการชำระเงิน ค่า
สมัครสอบครบถ้วน ภายในกำหนดเวลาข้างต้น
7. วันที่สอบและสถานที่สอบ
• วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565
(สนามสอบ กรุงเทพฯและปริมณฑล)
• ศรว. จะจัดสรรสนามสอบให้ด้วยการสุม่ โดยระบบคอมพิวเตอร์ (หากมีสนามสอบมากกว่าหนึ่งสนาม)
8. เนื้อหาของการสอบ
เป็นการสอบภาคปฏิบัติตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555
ตามประกาศแพทยสภาที่ 12/2555 ส่วนที่ 2 ข ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก จำนวน 10 ข้อ แต่ละข้อ
ให้เวลาปฏิบัติ 10 นาที อาจประกอบด้วย การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัย การส่งตรวจเพิ่มเติม การแปลผลการ
ตรวจจากห้องปฏิบัติการ การแก้ปัญหา การให้คำแนะนำ การแจ้งข่าวร้าย ทั้งนี้ขึ้นกับวัตถุประสงค์ของข้อสอบแต่ละข้อ
9. ข้อมูลที่ควรทราบและติดตาม
9.1 ศรว. จะประกาศผลการสอบทางเว็บไซต์ของ ศรว. (www.cmathai.org) ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
9.2 การตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ สั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ตรวจสอบผลการสอบ และข้อมูลอื่นๆ ให้ผู้สมัครสอบ
ดำเนินการโดยการเข้าระบบด้วยตนเองผ่าน www.cmathai.org
10. การตัดสินของคณะกรรมการบริหาร ศรว. ถือเป็นที่สิ้นสุด
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565

(ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ แพทย์หญิงบุญมี สถาปัตยวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินและรับรองความรู้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

