ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวุฒิบตั ร
แสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิ ชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริ ญพันธุ์
1) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ สมัครสอบ
1.1 เป็ นสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยสูตนิ รีแพทย์แห่งประเทศไทย
1.2 ได้รบั วุฒบิ ตั รฯ หรือหนังสืออนุมตั ฯิ สาขาสูตศิ าสตร์และนรีเวชวิทยา
1.3 สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจาบ้าน อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ หรือกาลังได้รบั
การฝึกอบรมเป็ นแพทย์ประจาบ้านชัน้ ปี ท่ี 2 ในหลักสูตรแพทย์ประจาบ้าน อนุสาขาเวชศาสตร์การ
เจริญพันธุข์ องแพทยสภา
2) การสมัครสอบ
ติดต่อยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานแสดงคุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิย่นื คาขอวุฒบิ ตั รฯ อนุ สาขาเวชศาสตร์การ
เจริญพันธุ์ ทีส่ านักงานเลขาธิการราชวิทยาลัยสูตนิ รีแพทย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563
(ในวันเวลาราชการ)
3) ค่าสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ 17,000 บาท (หนึ่งหมืน่ เจ็ดพันบาทถ้วน) ชาระพร้อมการสมัครสอบ อัตราค่าสมัครสอบนี้
อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามอัตราทีแ่ พทยสภากาหนด ซึง่ จะไม่คนื ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
4) หลักฐานต่าง ๆ
4.1 ใบสมัครสอบฯ จานวน 1 ชุด
4.2 หนังสือรับรองจากสถาบันฝึกอบรมทีแ่ พทยสภารับรอง แสดงว่าสาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์
ประจาบ้าน อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุห์ รือกาลังได้รบั การฝึกอบรมเป็ นแพทย์
ประจาบ้านชัน้ ปี ท่ี 2 ในหลักสูตรแพทย์ประจาบ้าน อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ของแพทย
สภา จานวน 2 ชุด
4.3 สาเนาใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม จานวน 2 ชุด
4.4 สาเนาใบวุฒบิ ตั รฯ หรือหนังสืออนุมตั ฯิ สาขาสูตศิ าสตร์และนรีเวชวิทยา จานวน 2 ชุด
4.5 รูปถ่ายภายในระยะเวลา 2 ปี ขนาด 2x2 นิ้ว จานวน 3 รูป
4.6 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 2 ชุด
4.7 สาเนาบัตรประชาชน จานวน 2 ชุด
4.8 สาเนาการเปลีย่ นแปลงชือ่ และนามสกุล (ถ้ามี) จานวน 2 ชุด
4.9 หนังสือรับรองความประพฤติจากสถาบันฝึกอบรมทีแ่ พทยสภารับรอง

5) การสอบ
ผูส้ มัครสอบจะต้อง
5.1 ส่งรายงานการวิจยั 1 เรือ่ ง ตามหลักเกณฑ์ทค่ี ณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ กาหนด
จานวน 3 ชุด พร้อม manuscript และ CD file รวมทัง้ รายงานการตีพมิ พ์ในวารสารการแพทย์ในกรณี
ทีส่ ง่ รายงานการวิจยั ไปตีพมิ พ์ ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
5.2 ส่งการบันทึกหัตถการและการบริบาลผูป้ ่ วยทางด้าน อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ในช่วงเวลา
ทีฝ่ ึกอบรมจานวน 1 เล่ม ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
5.3 สอบข้อเขียน
5.4 สอบปากเปล่า
6) กาหนดสอบ
เริม่ ทาการสอบ ภายในเดือนกรกฎาคม
7) การตัดสิ น
การตัดสิน “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” เกณฑ์ตดั สินอยู่ในดุลยพินิ จของคณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ
โดยความเห็นชอบของคณะผูบ้ ริหารราชวิทยาลัยสูตนิ รีแพทย์แห่งประเทศไทย ผลการตัดสินให้ถอื เป็ นทีส่ ดุ
8) การประกาศผลสอบ
ภายในเดือนกรกฎาคม

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ราชวิทยาลัยสูตนิ รีแพทย์แห่งประเทศไทย
วาระปี พ.ศ.2562-2564
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ประกาศรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมตั ิ
แสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิ ชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริ ญพันธุ์
1) คุณสมบัติผ้มู ีสิทธิ สมัครสอบ
1.1 เป็ นสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยสูตนิ รีแพทย์แห่งประเทศไทย
1.2 ได้รบั วุฒบิ ตั รฯ หรือหนังสืออนุมตั ฯิ สาขาสูตศิ าสตร์และนรีเวชวิทยา
1.3 เป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามชานาญด้านอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ และกาลังปฏิบตั งิ านในสถาบันทีม่ กี าร
ฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน โดยมีคณ
ุ สมบัตติ ามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
1.3.1 ปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่องในอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุอ์ ย่างน้อย 5 ปี นบั ถึงวันทีส่ มัคร
สอบ ทัง้ นี้ชว่ งเวลาดังกล่าวนัน้ อาจจะอยูใ่ นหลายสถาบัน หรือไปฝึกอบรมในสาขาวิชาที่
เกีย่ วข้องในสถาบันทีแ่ พทยสภารับรองทัง้ ในและต่างประเทศ หรือ
1.3.2 ผ่านการศึกษา ฝึกอบรมจากสถาบันในต่างประเทศทีแ่ พทยสภารับรองและได้รบั วุฒบิ ตั รฯ หรือ
เทียบเท่าในอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ โดยมีระยะเวลาทีศ่ กึ ษาอบรมต่อเนื่องกันไม่
น้อยกว่า 2 ปี
2) การสมัครสอบ
ติดต่อยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานแสดงคุณ สมบัติของผู้มสี ทิ ธิย่นื คาขอหนังสืออนุ มตั ิฯ อนุ สาขาเวช
ศาสตร์การเจริญ พัน ธุ์ ที่ส านั กงานเลขาธิก ารราชวิท ยาลัย สูติน รีแ พทย์แ ห่ งประเทศไทย ภายในวัน ที่ 31
มีนาคม พ.ศ.2563 (ในวันเวลาราชการ)
3) ค่าสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ 17,000 บาท (หนึ่งหมืน่ เจ็ดพันบาทถ้วน) ชาระพร้อมการสมัครสอบ อัตราค่าสมัครสอบนี้
อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามอัตราทีแ่ พทยสภากาหนด ซึง่ จะไม่คนื ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
4) หลักฐานต่าง ๆ
4.1 ใบสมัครสอบฯ จานวน 1 ชุด และสาเนาใบสมัคร จานวน 1 ชุด
4.2 วุฒบิ ตั รและหนังสือรับรองว่าได้ผา่ นการฝึกอบรมครบตามหลักสูตรอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
จากสถาบันในต่างประเทศทีแ่ พทยสภารับรอง หรือหนังสือรับรองว่าเป็ นผูท้ ป่ี ฏิบตั งิ านในอนุสาขาเวช
ศาสตร์การเจริญพันธุ์ในสถาบันทีม่ กี ารฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านในประเทศไทย เป็ นระยะเวลาต่อเนื่อง
กันไม่น้อยกว่า 5 ปี จานวน 2 ชุด
4.3 สาเนาใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม จานวน 2 ชุด
4.4 สาเนาใบวุฒบิ ตั รฯ หรือหนังสืออนุมตั ฯิ สาขาสูตศิ าสตร์และนรีเวชวิทยา จานวน 2 ชุด
4.5 รูปถ่ายภายในระยะเวลา 2 ปี ขนาด 2x2 นิ้ว จานวน 3 รูป
4.6 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 2 ชุด

4.7
4.8

สาเนาบัตรประชาชน จานวน 2 ชุด
สาเนาการเปลีย่ นแปลงชือ่ และนามสกุล (ถ้ามี) จานวน 2 ชุด

5) การสอบ
ผูส้ มัครสอบจะต้อง
5.1 ส่งผลงานวิจยั ทีเ่ ป็ นชือ่ แรกในด้านอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ทีไ่ ด้ตพี มิ พ์ในวารสารทีม่ ี
ฐานข้อมูลอยูใ่ น PubMed, Scopus หรือวารสารของราชวิทยาลัยสูตนิ รีแพทย์แห่งประเทศไทย
อย่างน้อย 2 เรือ่ ง ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
5.2 การสอบ ประกอบด้วย
5.2.1 การสอบข้อเขียน (สอบเฉพาะผูส้ มัครทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ ข้อ 1.3.1)
5.2.2 การสอบปากเปล่า
6) กาหนดสอบ
เริม่ ทาการสอบ ภายในเดือนกรกฎาคม
7) การตัดสิ น
การตัดสิน “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” เกณฑ์ตดั สินอยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ
โดยความเห็นชอบของคณะผูบ้ ริหารราชวิทยาลัยสูตนิ รีแพทย์แห่งประเทศไทย ผลการตัดสินให้ถอื เป็ นทีส่ ดุ
8) การประกาศผลสอบ
ภายในเดือนกรกฎาคม

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ราชวิทยาลัยสูตนิ รีแพทย์แห่งประเทศไทย
วาระปี พ.ศ.2562-2564

D:/แพทยสภา/ระเบียบหนังสืออนุมตั ฯิ อนุสาขาRH63

