ประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา
ที่ 5/2561
เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจาปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2
ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ของแพทยสภา จะดาเนินการรับสมัครผู้ที่
มีความประสงค์จะขอรับการประเมินเพื่อ รับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจาปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2
โดยมีกาหนดการและหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. ประเภทของการสอบ
1.1 การสอบขั้นตอนที่ 1
1.2 การสอบขั้นตอนที่ 2
2. กาหนดการสอบ
2.1 การสอบขั้นตอนที่ 1
2.2 การสอบขั้นตอนที่ 2

เป็นการประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Basic Medical Sciences)
เป็นการประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Clinical Sciences)
วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561
วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
3.1 ผู้มีสิทธิส์ มัครสอบจะต้องมีคณ
ุ สมบัติตามทีร่ ะบุไว้ ของการเป็นสมาชิกของแพทยสภา และคุณสมบัตอิ ื่นดังนี้
(1) ประเภทที่ 1 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย หรือต่างประเทศ
ทีแ่ พทยสภารับรอง
(2) ประเภทที่ 2 เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษา
ในประเทศไทยที่แพทยสภารับรอง
(3) ประเภทที่ 3 เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง
3.2 ผู้มีสิทธิส์ มัครสอบจะต้องมีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับการสอบแต่ละขัน้ ตอน ดังนี้
(1) การสอบขัน้ ตอนที่ 1
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติประเภทที่ หนึ่งหรือสองหรือสาม สาหรับผู้มี คุณสมบัติประเภทที่ หนึ่งต้องมี
ใบรับรองจากสถาบันการศึกษาว่า ได้ศึกษาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (ระดับปรีคลินิก) หรือ
เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีการศึกษานับถึงวันกาหนดสอบฯ โดยได้ศึกษาครบทุกรายวิชา
ตามหลักสูตรระดับปรีคลินิกของสถาบันการศึกษาที่แพทยสภารับรอง
(2) การสอบขั้นตอนที่ 2
เป็ นผู้ที่ มี คุณสมบั ติประเภทที่ หนึ่งหรือสองหรือสาม ส าหรับผู้มี คุณสมบั ติประเภทที่หนึ่งต้องมี
ใบรับรองจากสถาบันการศึกษาว่า ได้ศึกษาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ระดับคลินิก) มาแล้ว
ไม่น้ อยกว่าสองปี การศึกษานับถึงวันกาหนดสอบฯ โดยได้ ศึกษาครบทุกรายวิชาของ 2 ชั้นปีนั้ น
ตามหลักสูตรระดับคลินิกของสถาบันการศึกษาที่แพทยสภารับรอง
4. การรับสมัคร
4.1 กาหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2561
4.2 วิธีสมัคร ให้ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบดาเนินการสมัครตามขั้นตอนต่อไปนี้
4.2.1 กรอกข้อมูลการสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ ศรว. www.cmathai.org ให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งกรอก
ข้อมูลเอกสารสาแดงพฤติกรรมทางจริยธรรม และ แนบไฟล์ รูปถ่ายและเอกสารประกอบ ดังนี้

(1) รูปผู้สมัครสอบซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน เป็นรูปหน้าตรง พื้นหลังเป็นพื้นสีขาว ไม่สวมหมวกหรือแว่นดา
(แบบเดียวกับรูปติดบัตรราชการ) โดยแนบเป็นไฟล์รูป ใช้นามสกุล .jpg ขนาดรูป กว้าง 120 พิกเซล
สูง 140 พิกเซล และขนาดไฟล์ ไม่เกิน 200 Kb
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ (สาหรับผู้ทไี่ ม่ได้ถือสัญชาติไทย ให้ใช้สาเนาหนังสือ
เดินทางที่ยังไม่หมดอายุ) โดยถ่ายสาเนาบนกระดาษขนาด A4 และผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร
ถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์ นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 และขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
(3) กรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในบัตรประชาชนไม่ตรงกับเอกสารการสมัครอื่นๆ ให้ถ่ายสาเนาใบเปลี่ยนชือ่ -สกุล
บนกระดาษขนาด A4 และผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองเอกสารถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg
ขนาดภาพเท่ากับ A4 และ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
(4) สาเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษาตามประเภทของผูส้ มัคร (ดูรายละเอียดใน ข้อ 5) โดยถ่าย
สาเนาบนกระดาษขนาด A4 และผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองเอกสารถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg
ขนาดภาพเท่ากับ A4 และ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
(5) สาเนาหลักฐานการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากแพทยสภาเป็นรายบุคคล ในกรณีศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตของสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ โดยถ่ายสาเนาบนกระดาษขนาด A4 และผูส้ มัคร
ลงลายมือชื่อรับรองเอกสารถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 และ ขนาดไฟล์
ไม่เกิน 2 MB
4.2.2 หลังจากแนบไฟล์เอกสาร และตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพื่อส่ง
ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ไปให้ ศรว. แล้วสั่งพิมพ์ “เอกสารแบบฟอร์มชาระเงินค่าสมัครสอบ” เพื่อนาไป
ชาระเงินค่าสมัครสอบได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ในเวลาทาการของธนาคาร
หรือ หากต้องการชาระเงินค่าสมัครสอบช่องทางอื่น โปรดตรวจสอบเลขที่บัญชีในเอกสารแบบฟอร์ม
ชาระเงินค่าสมัครสอบและข้อมูลอื่นๆก่อนดาเนินการชาระเงินให้ถูกต้อง
หมายเหตุ : ผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนสาหรับการสอบทั้งขั้นตอนที่ 1 และ 2 อาจสมัครสอบขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือทั้งสองขั้นตอนก็ได้
ในกรณีที่มีความประสงค์จะสมัครสอบทั้งสองขั้นตอน ขณะกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์เพื่อสมัครสอบ ให้เลือกการสอบทั้ง
สองขั้นตอน และแนบเอกสารต่าง ๆ ตามที่กาหนดให้ ศรว. ในกรณีที่สอบทั้ง 2 ขั้นตอน ศรว. จะแยกแบบฟอร์มชาระเงินค่า
สมัครสอบเป็น 2 ฉบับ
5. เอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษา
เอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษา แบ่งตามประเภทของผู้สมัครสอบ ดังนี้
5.1 ผู้สมัครสอบประเภทที่ 1
5.1.1 ผู้สมัครสอบประเภทที่ 1 ของสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศไทย
ศรว. ได้ดาเนินการให้สถาบันการศึกษารับรองสิทธิ์ในการสมัครแล้ว ผู้สมัครไม่ต้อง แนบเอกสาร
รับรองคุณวุฒิการศึกษาส่งให้ ศรว.
5.1.2 ผู้สมัครสอบประเภทที่ 1 ของสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ
ต้องแนบสาเนาหลักฐานการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและสถาบันจากแพทยสภาเป็น
รายบุคคล และเอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษาดังนี้
(ก) การสอบขั้นตอนที่ 1 สาเนาหนังสือรับรองสิทธิ์ในการสมัคร ออกโดยสถาบันการศึกษาว่าผู้สมัคร
สอบก าลั งศึ ก ษาหลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต ในสถาบั น การศึ ก ษาที่ แ พทยสภารับ รอง และได้ ศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (ระดับปรีคลินิก) หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า สองปีการศึกษานับถึงวัน
กาหนดสอบฯโดยได้ศึกษาครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรระดับปรีคลินิกของสถาบันการศึกษาที่แพทยสภารับรอง
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(ข) การสอบขั้นตอนที่ 2 สาเนาหนังสือรับรองสิทธิ์ในการสมัคร ออกโดยสถาบันการศึกษาว่าผู้สมัคร
สอบกาลังศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันการศึกษาที่แพทยสภารับรองและได้ศึกษาวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก (ระดับคลินิก) มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีการศึกษานับถึงวันกาหนดสอบฯโดยได้ศึกษาครบทุก
รายวิชาของ 2 ชั้นปีนั้น ตามหลักสูตรระดับคลินิกของสถาบันการศึกษาที่แพทยสภารับรอง
5.2 ผู้สมัครสอบประเภทที่ 2
สาเนาปริญญาบัตรแสดงว่าสาเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาในประเทศ
ไทยที่แพทยสภารับรอง
5.3 ผู้สมัครสอบประเภทที่ 3
5.3.1 สาเนาปริญญาบัตร แสดงว่าสาเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจาก สถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง และ
5.3.2 สาเนาหลักฐานการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและสถาบันจากแพทยสภาเป็นรายบุคคล
6. การชาระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร
6.1 นาเอกสารแบบฟอร์มชาระเงินค่าสมัครสอบ ในข้อ 4.2.2 ไปชาระเงินที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขา
ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ในเวลาทาการของธนาคาร โดยธนาคารจะเก็บเอกสารส่วนล่าง แล้วคืนเอกสารส่วนบนให้
ผู้สมัครสอบเก็บไว้เป็นหลักฐาน (โปรดตรวจสอบ COMP CODE : 2629 ในใบนาฝากเพื่อชาระค่าบริการของธนาคาร
ว่าตรงกับที่ ศรว. แจ้ง)
6.1.1 ค่าสมัครสอบฯ ขั้นตอนที่ 1
3,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร
15 บาท
รวมเงินที่ชาระผ่านธนาคาร
3,015 บาท
6.1.2 ค่าสมัครสอบฯ ขั้นตอนที่ 2
3,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร
15 บาท
รวมเงินที่ชาระผ่านธนาคาร
3,015 บาท
6.2 ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบสถานะการสมัครสอบของตนเองว่าครบถ้วนสมบูรณ์ โดยสามารถติดตามตรวจสอบได้ที่ เว็บไซต์
ของ ศรว. www.cmathai.org ภายใน 15 วันทาการ นับตั้งแต่วันที่ชาระเงินค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว หากมีปัญหา
เรื่องเอกสารในการสมัคร ศรว. จะแจ้งให้ทราบขอให้ตรวจสอบและดาเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 28 กันยายน
2561 หลังจากนั้น ศรว.จะดาเนินการจัดที่นั่งสอบและจะไม่พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง
6.3 ผู้ ส มั ค รสอบสามารถพิ ม พ์ บั ต รประจ าตั ว ผู้ เข้ า สอบได้ ป ระมาณ วั น ที่ 9 พฤศจิ ก ายน 2561 ที่ เว็ บ ไซต์ ของ ศรว.
(www.cmathai.org) ซึ่งบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบจะแสดง ชื่อ -สกุล ผู้สมัครสอบ รหัสประจาตัวผู้เข้าสอบ วัน เดื อน ปีที่
สอบ สนามสอบ และลายเซ็นชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้รับเงินค่าสมัครสอบ และบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบนี้ถือเป็นหลักฐานการ
ชาระเงินค่าสมัครสอบด้วย
ผู้เข้าสอบที่มีสัญชาติไทยจะต้องนาบัตรประจาตัวสอบและบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ มาแสดงตนก่อนเข้า
สอบ สาหรับผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย ให้ใช้บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบและหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ หากผู้เข้าสอบมี
เอกสารหรือบัตรอื่นไม่ตรงตามที่ระบุไว้ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
6.4 ศรว. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครแก่ผู้สมัครสอบ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อมีการดาเนินการตามขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งการแนบไฟล์รูปผู้สมัครสอบ เอกสาร และการชาระเงิน
ค่าสมัครสอบครบถ้วน ภายในกาหนดเวลาข้างต้น
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7. สถานที่สอบ ศรว. จัดสอบทีส่ นามสอบ ดังต่อไปนี้
สนามสอบ
สนามสอบที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามสอบที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามสอบที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามสอบที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามสอบที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รวม

จานวนที่นั่งสอบที่เปิดรับ
560
200
200
200
200
1,360

การจัดสถานที่สอบจะระบุสนามสอบให้ทราบในบัตรประจาตัวผู้ เข้าสอบ และให้ผู้สมัครสั่งพิมพ์บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบที่
ระบุสนามสอบได้ทางเว็บไซต์ของ ศรว. ประมาณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
8. เนื้อหาของการสอบ
8.1 การสอบขั้นตอนที่ 1 เป็นการสอบความรู้ตามเกณฑ์ ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2555 ส่วนที่ 1 ก. ข้อสอบเป็นแบบปรนัยชนิด 5 ตัวเลือก โดยให้เลือกตอบข้อเดียว จานวน 300 ข้อ
8.2 การสอบขั้นตอนที่ 2 เป็นการสอบความรู้ตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2555 ส่วนที่ 2-5 ข. ค. ง. และ จ. ข้อสอบเป็นแบบปรนัยชนิด 5 ตัวเลือก โดยให้เลือกตอบข้อเดียว
จานวน 300 ข้อ
- เกณฑ์มาตรฐาน ตารางกาหนดเนื้อหาข้อสอบ ดูได้จากเว็บไซต์ของ ศรว.
9. ข้อมูลที่ควรทราบและติดตาม
9.1 ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดยกเว้นข้อสอบในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับคาศัพท์เฉพาะทางด้านกฎหมายไทยหรือนิติเวชศาสตร์ อนุโลม
ให้ใช้เป็นภาษาไทย
9.2 ศรว. จะประกาศผลการสอบทางเว็บไซต์ของ ศรว. (www.cmathai.org) ประมาณวันที่ 18 ธันวาคม 2561
9.3 การตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ สั่งพิมพ์บัตรประจาตัวสอบ ตรวจสอบผลการสอบ และข้อมูลอื่น ๆ ให้ผู้สมัครสอบ
ดาเนินการโดยการเข้าระบบด้วยตนเองผ่าน www.cmathai.org
9.4

ศรว. อาจจะใช้ วิ ธี ก ารสอบด้ ว ย Computer-Based Examination ในรอบนี้ ทั้ ง นี้ หาก
โปรแกรมการสอบเสร็จสมบูรณ์ ศรว. จะนาขึ้นบน website : www.cmathai.org เพื่อให้ผู้
ต้องการสอบสามารถเข้ามาซ้อมสอบและทาความคุ้นเคยกับโปรแกรมได้ตลอดเวลา ในช่วง
ต้นเดือนตุลาคม 2561 และโปรดติดตามประกาศวิธีการสอบอีกครั้ง

10. การตัดสินของคณะกรรมการบริหาร ศรว. ถือเป็นที่สิ้นสุด
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561

(ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ แพทย์หญิงบุญมี สถาปัตยวงศ์)
ผู้อานวยการศูนย์ประเมินและรับรองความรู้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
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