ประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา
ที่ 7/2565
เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก)
ประจำปี พ.ศ. 2565 สำหรับผู้ที่ศึกษาในสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศ (เพิ่มเติม)
ตามที่ ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ได้มีประกาศที่ 20/2564 เรื่อง
การประเมิ น และรั บ รองความรู้ ค วามสามารถทางด้ า นทั ก ษะทางคลิ นิ ก (Objective Structured Clinical Examination : OSCE)
ประจำปี พ.ศ. 2565 แล้วนั้น
ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อสอบขั้นตอนที่
3 (ทักษะทางคลินิก) (Objective Structured Clinical Examination: OSCE) ประจำปี พ.ศ. 2565 สำหรับนิสิตนักศึกษาแพทย์ชั้น
ปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2564) และผู้ที่สำเร็จการศึ กษาแล้วของสถาบั นผลิตแพทย์ในประเทศ (กลุ่มที่ 1 และ 2 ตามประกาศที่
20/2564) ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจากผลการสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ในวันที่ 23 และ 24 เมษายน 2565
1. ประเภทของการ
การสอบขั้นตอนที่ 3 เป็นการประเมินความรูค้ วามสามารถทางด้านทักษะทางคลินิก
(Objective Structured Clinical Examination : OSCE)
2. กำหนดการสอบ
• สถาบันเป็นผู้ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถของนิสิตนักศึกษาแพทย์ในสังกัด จากข้อมูลการ
ปฏิบัติงาน การสอบ หรือการประเมินในรูปแบบอื่นที่เหมาะสมกับบริบทของสถาบัน ให้ครอบคลุมทักษะ 7
ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินโดยการสอบ OSCE ของ ศรว.
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน
3.1 ผู้มีสิทธิล์ งทะเบียนจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้สำหรับการสมัครเป็นสมาชิกแพทยสภา และคุณสมบัติอื่น ดังนี้
(1) ประเภทที่ 1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่แพทยสภารับรอง
(2) ประเภทที่ 2 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาใน
ประเทศไทยที่แพทยสภารับรอง
3.2 ผู้มีสิทธิล์ งทะเบียนจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
(1)

เป็นผู้ที่สอบผ่านขั้น ตอนที่หนึ่งและขั้นตอนที่สองแล้ว โดยแต่ละขั้นตอนนั้นได้สอบผ่านมาแล้วเป็นเวลาไม่เกินเจ็ดปี
นับจากวันที่แพทยสภาอนุมัติผลการสอบจนถึงวันทำการสมัครสอบ ถ้าขั้นตอนใดสอบผ่านเกินเจ็ดปีจะต้องสอบขั้นตอน
นั้นใหม่ให้ผ่านก่อน

(2)

สำหรับผู้มีคุณ สมบั ติประเภทที่หนึ่งซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศไทยต้องได้รับการรับรองจาก
สถาบันการศึกษาว่าเมื่อนับถึงวันกำหนดสอบฯ ผู้สมัครสอบได้ศึกษาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ระดับคลินิก)
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าภาคการศึกษาในระบบทวิภาคหรือเทียบเท่าโดยได้ ศึกษารายวิชาระดับคลินิกในชั้นปีที่ 6 มาแล้ว
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยกิตในชั้นปีที่ 6 ของสถาบันการศึกษานั้น

4. การลงทะเบียน
4. 1 กำหนดการลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
4. 2 วิธีลงทะเบียน ให้ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนดำเนินการสมัครตามขั้นตอนต่อไปนี้
4.2.1 กรอกข้อมูลการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของ ศรว. (www.cmathai.org) ให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้ งกรอกข้อมูล
เอกสารสำแดงพฤติกรรมทางจริยธรรม และแนบไฟล์ รูปถ่ายและเอกสารประกอบ ดังนี้

(1) รู ป ผู้ ล งทะเบี ย นซึ่ 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 (สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่
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) สำเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษาตามประเภทของผู้ลงทะเบียน (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 “ใบยืนยันการลงทะเบียน โดยไม่ต้องไปชำระค่าลงทะเบียน”
5. เอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษา
เอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษาแบ่งตามประเภทของผู้ลงทะเบียน ดังนี้
5.1 ผู้ลงทะเบียนประเภทที่ 1
ศรว. ได้ดำเนินการให้สถาบันการศึกษารับรองสิทธิ์ในการสมัครแล้ว ผู้สมัครไม่ต้องแนบเอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษาส่งให้
ศรว.
5.2 ผู้ลงทะเบียนประเภทที่ 2
สำเนาปริญญาบัตรแสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่แพทยสภา
รับรอง
หมายเหตุ :1. ขอให้ผู้ลงทะเบียนแก้ไขคุณวุฒิการศึกษาของท่านให้เป็นปัจจุบัน
2. สำเนาเอกสารที่แนบไฟล์ ส่งให้ ศรว. ผู้ลงทะเบียนต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่นแล้วสแกนเป็น
ไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 และขนาดไฟล์ ไม่เกิน 2 MB
6. การตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน
6.1 ผู้ลงทะเบียน “ไม่ต้องชำระเงินค่าลงทะเบียน”
6.2 ผู้ลงทะเบียนต้องตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของตนเองว่าครบถ้วนสมบูรณ์ โดยสามารถติดตามตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์
ของ ศรว. www.cmathai.org ภายใน 2 วัน หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว หากมีปญ
ั หาต่างๆ ศรว. จะแจ้งให้ทราบ ขอให้ตรวจสอบ
และดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 17 พฤษภาคม 2565 หลังจากนั้น ศรว.จะดำเนิน การส่งรายชื่อให้สถาบัน ของท่ านและจะไม่
พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง
การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ เมื่อมี การดำเนิ นการตามขั้นตอนต่างๆ รวมทั้ งการแนบไฟล์รูปผู้ ลงทะเบียน เอกสารครบถ้ วน
ภายในกำหนดเวลาข้างต้น
7. วันที่สอบและสถานที่สอบ
• สถาบันเป็นผู้ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถของนิสิตนักศึกษาแพทย์ในสังกัด จากข้อมูลการ
ปฏิบัติงาน การสอบ หรือการประเมินในรูปแบบอื่นที่เหมาะสมกับบริบทของสถาบัน 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 30 พฤษภาคม 2565
9.2 การตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน ตรวจสอบผลการสอบ และข้อมูลอื่นๆ ให้ผู้ลงทะเบียน ดำเนินการโดยการเข้าระบบ
ด้วยตนเองผ่าน www.cmathai.org
9.3 การพิจารณารับรองการสอบขั้นตอนที่ 3 ยังใช้กฎเกณฑ์เดิม คือ ต้องผ่าน OSCE หรือการประเมินที่เทียบเท่า OSCE การ
สอบรายยาว การสอบอัตนัยประยุกต์ และ 15 ทักษะหัตถการ
9.4 การประเมินรูปแบบนี้ ให้ถือเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ ลงทะเบียนจากสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศ เฉพาะในสถานการณ์
ฉุกเฉินครั้งนี้เท่านั้น
10. การตัดสินของคณะกรรมการบริหาร ศรว. ถือเป็นที่สิ้นสุด
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565

(ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ แพทย์หญิงบุญมี สถาปัตยวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินและรับรองความรู้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

