
 
 

ประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา 

ที ่3/2560 

เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะและหัตถการทางคลินิก)  
ประจ าปี พ.ศ. 2559 – 2560 รอบพิเศษ 

___________________________________________ 
ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ของแพทยสภา จะเปิดรับสมัคร

สอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนท่ี 3 ความรู้ความสามารถทางด้านทักษะและ
หัตถการทางคลินิก (Objective Structured Clinical Examination: OSCE) ประจ าปี พ.ศ. 2559 – 2560 รอบพิเศษ โดยมี
ก าหนดการและ หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

1. ประเภทของการสอบ  
การสอบขั้นตอนที ่3   เป็นการประเมินความรูค้วามสามารถทางดา้นทักษะและหตัถการทางคลินิก  

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

 วันอาทิตย์ที่  28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  (สนามสอบกรุงเทพฯ)  

3.   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ  
3.1 ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ส าหรับการสมัครเป็นสมาชิกแพทยสภา และคุณสมบัติอื่น  ดังนี ้

(1)  ประเภทที่ 1  เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่แพทยสภารับรอง  
(2)  ประเภทที่ 2 เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาใน

ประเทศไทยท่ีแพทยสภารับรอง  
(3)  ประเภทที่ 3 เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศท่ีแพทยสภารับรอง  

3.2   ผู้มีสิทธิส์มัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ  ดังนี ้

(1) เป็นผู้ที่สอบผ่านขั้นตอนที่หนึ่งและขั้นตอนที่สองแล้วโดยแต่ละขั้นตอนนั้นได้สอบผ่านมาแล้วเป็นเวลาไม่เกินเจ็ดปี      
นับจากวันท่ีแพทยสภาอนุมัติผลการสอบจนถึงวันท าการสมัครสอบ ถ้าข้ันตอนใดสอบผ่านเกินเจ็ดปีจะต้องสอบขั้นตอน
นั้นใหม่ให้ผ่านก่อน   

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

(3) ส าหรับผู้ที่มีคุณสมบัติประเภทท่ีสามจะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในต่างประเทศซึ่งแพทยสภา
รับรองใบอนุญาตนั้น หากเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่จ าเป็นต้องมีใบอนุญาตดังกล่าวแต่ต้องมีเอกสารรับรองการปฏิบัติงาน
หลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัดหรือเทียบเท่าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีในสถาบันการแพทย์ต่างประเทศหรือใน
ประเทศไทยท่ีแพทยสภารับรองโดยการปฏิบัติงานจะต้องเสร็จสิ้นก่อนการสมัครสอบ 

 



4. การรับสมัคร 
4.1 ก าหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที ่18 เมษายน – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

      4.2 วิธีสมัคร ให้ผู้มีสิทธ์ิสมัครสอบด าเนินการสมัครตามขั้นตอนต่อไปนี ้
4.2.1 กรอกข้อมูลการสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ ศรว. (www.cmathai.org) ให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งกรอกข้อมูลเอกสาร 
        ส าแดงพฤติกรรมทางจริยธรรม และแนบไฟล์ รูปถ่ายและเอกสารประกอบ ดังนี้ 

(1) รูปผู้สมัครสอบซึ่งถ่ายไว้ไม่ เกิน 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 ในบัตรประชาชนไม่ตรงกับเอกสารการสมัครอื่นให้ถ่ายส 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 
         เว็บไซต์ไปให้ ศรว. แล้วสั่งพิมพ์ “เอกสารแบบฟอร์มช าระเงินค่าสมัครสอบ” เพื่อน าไป ช าระเงินค่าสมัครสอบ ได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ในเวลาท าการของธนาคาร  

5. เอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษา 
เอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษาแบ่งตามประเภทของผู้สมัครสอบ ดังนี ้

5.1 ผู้สมัครสอบประเภทที่ 1   
ศรว. ได้ด าเนินการให้สถาบันการศึกษารับรองสิทธิ์ในการสมัครแล้ว ผู้สมัครไม่ต้องแนบเอกสารรับรองคุณวุฒิ
การศึกษาส่งให้ ศรว.  

5.2 ผู้สมัครสอบประเภทที่ 2 
ส าเนาปริญญาบัตรแสดงว่าส าเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย       
ที่แพทยสภารับรอง  

5.3 ผู้สมัครสอบประเภทที ่ 3  
ก. ผู้สมัครสอบชาวต่างประเทศ แนบไฟล์เอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้ 

(1) ส าเนาปริญญาบัตรแสดงว่าส าเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ที่แพทยสภารับรอง และ 

(2) ส าเนาหลักฐานการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากแพทยสภาเป็นรายบุคคล และ 
(3) ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในต่างประเทศซึ่งแพทยสภารับรองใบอนุญาตนั้น 

ข. ผู้สมัครสอบสัญชาติไทย แนบไฟล์เอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษา ดังนี ้
(1) ส าเนาปริญญาบัตรแสดงว่าส าเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

ที่แพทยสภารับรอง และ 
(2) ส าเนาหลักฐานการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากแพทยสภาเป็นรายบุคคล และ 
(3) ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในต่างประเทศซึ่งแพทยสภารับรองใบอนุญาตนั้น หรือ 

http://www.cmathai.org/


ส าเนาเอกสารรับรองการปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัดหรือเทียบเท่าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
ในสถาบันการแพทย์ต่างประเทศหรือในประเทศไทยที่แพทยสภารับรองโดยการปฏิบัติงานจะต้องเสร็จสิ้นก่อนการสมัครสอบ    

หมายเหตุ : ส าเนาเอกสารที่แนบไฟล์ส่งให้ ศรว. ผู้สมัครสอบต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่นแล้วสแกนเป็นไฟล ์
          นามสกุล .jpg  ขนาดภาพเท่ากับ A4 และขนาดไฟล์ ไม่เกนิ 2 MB 

การสมัครสอบจะสมบูรณ์เมื่อมีการด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งการแนบไฟล์รูปผู้สมัครสอบและแนบไฟล์
เอกสารครบถ้วน ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

6. การช าระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคารการตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ และบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ 
6.1 น าเอกสารแบบฟอร์มช าระเงินค่าสมัครสอบ ในข้อ 4.2.2 ไปช าระเงินที่  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขา        

ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ในเวลาท าการของธนาคาร โดยธนาคารจะเก็บเอกสารส่วนล่าง แล้วคืนเอกสาร
ส่วนบนให้ผู้สมัครสอบเก็บไว้เป็นหลักฐาน (โปรดตรวจสอบ COMP CODE : 2629 ในใบน าฝากเพื่อช าระค่าบริการของ
ธนาคาร ว่าตรงกับท่ี ศรว. แจ้ง) 

          ค่าสมัครสอบฯ ขั้นตอนที่ 3                    5,000  บาท 
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร     15 บาท 
รวมเงินที่ช าระผ่านธนาคาร  5,015 บาท  

6.2 ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบสถานะการสมัครสอบของตนเองว่าครบถ้วนสมบูรณ์ โดยสามารถติดตามตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ ของ 
ศรว. (www.cmathai.org) ภายใน 5 วันท าการ หลังจากช าระเงินค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว หากมีปัญหาเรื่องเอกสารในการ
สมัคร ศรว. จะแจ้งให้ทราบขอให้ตรวจสอบและด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 หลังจากนั้น ศรว.    
จะด าเนินการจัดที่น่ังสอบและจะไม่พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง 

6.3 ผู้สมัครสอบสามารถพิมพ์บัตรประจ าตั วผู้ เข้าสอบได้ ประมาณ วันที่  22 พฤษภาคม 2560 ที่ เว็บไซต์  ของ ศรว. 
(www.cmathai.org) ซึ่งบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบจะแสดง ช่ือ-สกุล ผู้สมัครสอบ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ วัน เดือน ปีที่สอบ 
สนามสอบ และลายเซ็นช่ือของเจ้าหน้าที่ผู้รับเงินค่าสมัครสอบ และบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบนี้ถือเป็นหลักฐานการช าระเงินค่า
สมัครสอบด้วย 

               ผู้เข้าสอบที่มีสัญชาติไทยจะต้องน าบัตรประจ าตัวสอบและบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุมาแสดงตน
ก่อนเข้าสอบส าหรับผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย ให้ใช้บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบและหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ หากผู้เข้าสอบมี
เอกสารหรือบัตรอื่นไม่ตรงตามที่ระบุไว้ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 

6.4 ศรว. ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าสมัครแก่ผู้สมัครสอบ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
           การสมัครจะสมบูรณ ์เมื่อมีการด าเนินการตามขั้นตอนตา่งๆ รวมทั้งการแนบไฟล์รูปผู้สมัครสอบ เอกสาร และการ

ช าระเงินค่าสมัครสอบครบถ้วน ภายในก าหนดเวลาข้างต้น 

7.  วันที่สอบ / สถานที่สอบ 
  วันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  สนามสอบ กรุงเทพฯ 

เนื่องจากในแต่ละสนามสอบรองรับผู้เข้าสอบได้ในจ านวนจ ากัด ศรว. ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสนามสอบให้กับผู้สมัครสอบ
ตามความเหมาะสม 

8. เนื้อหาของการสอบ 
เป็นการสอบภาคปฏิบัติ ตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555  
ตามประกาศแพทยสภาที่ 12/2555 ส่วนที่ 2  ข ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก จ านวน 20 ข้อ 
ประกอบด้วย การซักประวัติ ตรวจร่างกาย หัตถการ การแปลผล และการสื่อสาร 

9. ข้อมูลที่ควรทราบและติดตาม 
      9.1 ศรว. จะประกาศผลการสอบทางเว็บไซต์ของศ.ร.ว. (www.cmathai.org) ภายในวันท่ี 6 มิถุนายน 2560 

http://www.cmathai.org/


      9.2 การตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ สั่งพิมพ์บัตรประจ าตวัสอบ ตรวจสอบผลการสอบ และข้อมูลอื่นๆ ให้ผูส้มัครสอบ          
ด าเนินการโดยการเข้าระบบด้วยตนเองผ่าน www.cmathai.org 

10. การตัดสินของคณะกรรมการบริหาร ศรว. ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2560 
 

 
 
                                                                     (ศาสตราจารย์เกยีรติคณุแพทย์หญิงบุญมี สถาปัตยวงศ)์ 

 ผู้อ านวยการศูนย์ประเมินและรับรองความรู ้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 

http://www.cmathai.org/

