ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตร
แสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
1. การสมัครสอบ
ติดต่อยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นคาขอวุฒิบัตรฯ
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ที่สานักงานเลขาธิ ก าร

2. ค่าสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ชาระพร้อมการสมัครสอบ ซึ่งจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
3. หลักฐานต่าง ๆ
3.1 สาเนาปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต
3.2 สาเนาใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3.3 หลักฐานแสดงคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองจากสถาบันฝึกอบรมที่แพทยสภารับรอง แสดงว่าได้รับการฝึกอบรม
และผ่านการเป็นแพทย์ประจาบ้านปีต่าง ๆ ของสาขาสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา ครบตามหลักสูตร 3 ปี
กรณีที่ป ฏิบัติงานในชั้น ปีที่ 3 ยังไม่ครบในวันสมัครและจะครบวาระการฝึ กอบรมก่อนวันสอบ ให้ใช้
หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมของแพทย์ประจาบ้านในสถานที่นั้นโดยตรง
(2) ใบรั บ รองจากหั ว หน้ าสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุ ข ในกรณี ที่ ผู้ มีสิ ท ธิ์ส มั ครสอบเป็ น
ผู้ ป ฏิ บั ติ งานในสถานบริ การทางการแพทย์ และสาธารณสุ ข ในส่ ว นภู มิ ภ าคของทางราชการ หรื อ
สภากาชาดไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 42 เดือน โดยปฏิบัติงานในสาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ไม่
น้อยกว่า 36 เดือน
3.4 สาเนาประกาศนียบัตรการสอบวิชาความรู้รากฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Basic Science) ของราช
วิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
3.5 ใบรับรองความประพฤติจากผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน สาหรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 3.3 (1)
หรือหัวหน้าสถานบริการทางการแพทย์ฯ สาหรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 3.3 (2)
3.6 รูปถ่ายภายในระยะ 2 ปี ขนาด 2 x 2 นิ้ว จานวน 3 รูป
3.7 สาเนาบัตรประชาชน
3.8 สาเนาทะเบียนบ้าน
3.9 สาเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อและนามสกุล (ถ้ามี)

4. การสอบ ผู้สมัครสอบจะต้อง
4.1 ส่งรายงานผลงานวิจัย 1 เรื่อง ตามหลักเกณฑ์ที่อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ กาหนด
ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563
4.2 สอบข้อเขียน
4.3 สอบภาคปฏิบัติ
5. การตัดสิน
การตัดสิน “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” เกณฑ์ตัดสินอยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ ฯ
โดยความเห็นชอบของคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
การตัดสินผลสอบแยกตัดสินตามประเภทการสอบ 2 ประเภท คือ การสอบ
(1) ข้อเขียน
(2) ภาคปฏิบัติ
6. สิทธิในการสอบซา
6.1 สาหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านภาคปฏิบัติ จะมีโอกาสสอบแก้ตัวภาคปฏิบัติ ได้เฉพาะในการสอบครั้งถัดไปเพียงครั้ง
เดียวเท่านั้น โดยจะต้องดาเนินการสมัครสอบอีกครั้งหนึ่งในปีที่สอบนั้น
6.2 ผู้ที่สอบไม่ผ่านเฉพาะข้อเขียน มีสิทธิสอบข้อเขียนซ้าได้อีก 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากปีที่สอบครั้ง
แรก
6.3 หากสอบข้อเขียนซ้าไม่ผ่านจะต้องสอบใหม่ทั้งหมด (ยกเว้นไม่ต้องส่งรายงานผลงานวิจัย)
6.4 ผู้ที่สอบไม่ผ่านภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากสอบครั้งแรกต้องส่ งรายงานวิจัย สอบข้อเขียน และสอบ
ภาคปฏิบัติใหม่ทั้งหมด
7. กาหนดสอบ
7.1 การสอบภาคปฏิบัติ เดือนมีนาคม
7.2 การสอบข้อเขียน ประมาณเดือนกรกฎาคม
8. การประกาศผลการสอบ
ประมาณเดือนเมษายน (ตามข้อ 7.1) และประมาณเดือนสิงหาคม (ตามข้อ 7.2)
9. การติดต่อ
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ประกาศรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ
แสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
1. การสมัครสอบ
ติดต่อยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นคาขอหนังสืออนุมัติฯ ที่สานักงานเลขาธิการ
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
2. ค่าสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ชาระพร้อมการสมัครสอบ ซึ่งจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
3. หลักฐานต่าง ๆ
3.1 สาเนาปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต
3.2 สาเนาใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3.3 ใบรับรองจากหัวหน้าสถาบัน ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
(1) เป็นแพทย์ผู้ปฏิบัติงานในสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 5 ปี และยัง
ปฏิบัติงานต่อเนื่องกันมาตลอด จนถึงวันยื่นคาขอสมัครสอบ
(2) เป็นแพทย์ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์
และนรีเวชวิทยา จากสถาบันในต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง และปฏิบัติงานในสาขาสูติศาสตร์และนรี
เวชวิทยา ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปี และยังปฏิบัติงานต่อเนื่องกันมาตลอด จนถึงวันยื่นสมัครสอบ
3.4 สาเนาประกาศนียบัตรการสอบวิชาความรู้รากฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์
แห่งประเทศไทย (Basic Science) เฉพาะ 3.3 (1)
3.5 รูปถ่ายภายในระยะ 2 ปี ขนาด 2 x 2 นิ้ว จานวน 3 รูป
3.6 สาเนาบัตรประชาชน
3.7 สาเนาทะเบียนบ้าน
3.8 สาเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อและนามสกุล (ถ้ามี)
4. การสอบ
4.1 กรณีผู้สมัครสอบมีคุณสมบัติตามข้อ 3.3 (1) และ (2) ส่งรายงานผลงานวิจัย จานวน 1 เรือ่ ง ตามหลักเกณฑ์ที่
อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ กาหนด จานวน 3 ชุด ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
4.2 สอบข้อเขียน ทั้งอัตนัยและปรนัย ยกเว้น 3.3 (1) ที่ปฏิบัติงาน สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา เป็นเวลา 10
ปีขึ้น ไป และ 3.3 (2)

4.3 สอบภาคปฏิบัติ อนุกรรมการสอบจะพิจารณาตามความเหมาะสม
4.4 สอบปากเปล่า
- กรณีที่ต้องมีการสอบข้อเขียนตามข้อ 4.2 ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครและหลักฐานให้ครบถ้วนก่อนวันที่ 31
มีนาคมของทุกปี จึงจะมีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนซึ่งจัดขึ้นในปีการสอบนั้นๆ
- หลักเกณฑ์การประเมินผลงานวิจัย ให้เทียบเคียงกับเกณฑ์ประเมินรายงานวิจัยเพื่อการสอบวุฒิบัตรสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
5. การตัดสิน
การตัดสิน “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” เกณฑ์ตัดสินอยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ ฯ
โดยความเห็นชอบของคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
6. สิทธิในการสอบซา
6.1 สาหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านเฉพาะภาคปฏิบัติ หรือปากเปล่า จะมีโอกาสสอบแก้ตัวภาคปฏิบัติ และหรือการสอบ
ปากเปล่าแล้วแต่กรณี ได้เฉพาะในการสอบครั้งถัดไปเพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยจะต้องดาเนินการสมัครสอบ
อีกครั้งหนึ่งในปีที่สอบนั้น
6.2 ผู้ที่สอบไม่ผ่านเฉพาะข้อเขียน มีสิทธิสอบข้อเขียนซ้าได้อีก 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากการสอบครั้ง
แรก
6.3 หากสอบข้อเขียนซ้าไม่ผ่านจะต้องสอบใหม่ทั้งหมด (ยกเว้นไม่ต้องส่งรายงานผลงานวิจัย)
6.4 ผู้ที่สอบไม่ผ่านภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากสอบครั้งแรกต้องส่งรายงานวิจัย และสอบภาคปฏิบัติใหม่ทั้งหมด
7. กาหนดสอบ
7.1 กาหนดวันจัดสอบข้อเขียน ปีละ 1 ครั้ง พร้อมการสอบข้อเขียนเพื่อวุฒิบัตรฯ ตามประกาศของคณะ อฝส.
สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
7.2 การสอบภาคปฏิบัติ หรือปากเปล่า ตามประกาศของคณะ อฝส. สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
8. การประกาศผลการสอบ
ภายหลังการสอบเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน
9. การติดต่อ
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