ประกาศสาหรับผู้สมัครสอบเพื่อวุฒิบัตร
แสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาเวชศาสตร์ม ารดาและทารกในครรภ์
๑) คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๑.๑ เป็นสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
๑.๒ ได้รับวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
๑.๓ สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
หรือกาลังได้รับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปีที่ ๒ ในหลักสูตรแพทย์ประจาบ้าน
ต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ของแพทยสภา
๒) การสมัครสอบ
ติดต่อยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นคาขอวุฒิบัตรฯ อนุสาขาเวชศาสตร์มารดา
และทารกในครรภ์ ที่สานักงานเลขาธิการราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่ง ประเทศไทย ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๖๓ (ในวันเวลาราชการ)
๓) ค่าสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ชาระพร้อมการสมัครสอบ อัตราค่าสมัครสอบนี้
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราที่แพทยสภากาหนด ซึ่งจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
๔) หลักฐานต่าง ๆ
๔.๑ ใบสมัครสอบฯ จานวน ๑ ชุด และสาเนาใบสมัคร จานวน ๑ ชุด
๔.๒ หนังสือรับรองจากสถาบันฝึกอบรมที่แพทยสภารับรอง แสดงว่าสาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์
ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ หรือกาลังได้รับการฝึกอบรมเป็น
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปีที่ ๒ ในหลักสูตรแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์มารดา
และทารกในครรภ์ของแพทยสภา จานวน ๒ ชุด
๔.๓ สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จานวน ๒ ชุด
๔.๔ สาเนาใบวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จานวน ๒ ชุด
๔.๕ รูปถ่ายภายในระยะเวลา ๒ ปี ขนาด ๒ x ๒ นิ้ว จานวน ๓ รูป
๔.๖ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๒ ชุด
๔.๗ สาเนาบัตรประชาชน จานวน ๒ ชุด
๔.๘ สาเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อและนามสกุล (ถ้ามี) จานวน ๒ ชุด
๔.๙ สาเนาบัตรสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย จานวน ๑ ชุด
๔.๑๐ หนังสือรับรองความประพฤติจากสถาบันฝึกอบรมที่แพทยสภารับรอง

๕) การสอบ
ผู้สมัครสอบจะต้อง
๕.๑ ส่งรายงานการวิจัย ๑ เรื่อง ตามหลักเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ กาหนด
จานวน ๕ ชุด ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๕.๒ ส่งการบันทึกหัตถการและการบริบาลผู้ป่วยทางด้าน อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ในช่วงเวลาที่ฝึกอบรม จานวน ๑ ชุด ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๕.๓ สอบข้อเขียน
๕.๔ สอบปากเปล่า
๖) กาหนดสอบ
เริ่มทาการสอบ ภายในเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๓
๗) การตัดสิน
การตัดสิน “ผ่า น” หรือ “ไม่ผ่า น” เกณฑ์ตัด สินอยู่ใ นดุลยพินิ จ ของคณะอนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบฯ โดยความเห็นชอบของคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่ง ประเทศไทย ผลการตัดสิน
ให้ถือเป็นที่สุด
๘) การประกาศผลสอบ
ภายในเดือนกรกฎาคม

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
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ประกาศสาหรับผู้สมัครสอบเพื่อ หนังสืออนุมัติ
แสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาเวชศาสตร์ม ารดาและทารกในครรภ์
๑) คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๑.๑ เป็นสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
๑.๒ ได้รับวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
๑.๓ เป็นผู้มีความรู้ความชานาญด้านอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ และกาลังปฏิบัติงานใน
สถาบันที่มีการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน โดยมีคุณสมบัตติ ามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
๑.๓.๑ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์อย่างน้อย ๕ ปีใน
วันที่สมัครสอบ ทั้งนี้ในช่วงเวลานั้นอาจจะอยู่ในหลายสถาบัน หรือไปฝึกอบรมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ในสถาบันที่แพทยสภารับรองทั้งในและต่างประเทศ หรือ
๑.๓.๒ ผ่านการศึกษา ฝึกอบรมจากสถาบันในต่างประเทศที่แพทยสภารับรองและได้วุฒิบัตรฯ หรือ
เทียบเท่าในอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ โดยมีระยะเวลาที่ศึกษา อบรมไม่น้อยกว่า
๒ ปี
๒) การสมัครสอบ
ติดต่อยื่นใบสมัค รพร้อมหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นค าขอหนังสืออนุมัติฯ อนุสาขาเวชศาสตร์
มารดาและทารกในครรภ์ ที่สานั กงานเลขาธิการราชวิทยาลัยสูตินรีแ พทย์แห่ง ประเทศไทย ภายในวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๖๓ (ในวันเวลาราชการ)
๓) ค่าสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมืน่ เจ็ดพันบาทถ้วน) ชาระพร้อมการสมัครสอบ อัตราค่าสมัครสอบนี้
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราที่แพทยสภากาหนด ซึ่งจะไม่คนื ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
๔) หลักฐานต่าง ๆ
๔.๑ ใบสมัครสอบฯ จานวน ๑ ชุด และสาเนาใบสมัคร จานวน ๑ ชุด
๔.๒ หนังสือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตรอนุสาขาเวชศาสตร์ มารดาและทารกในครรภ์
จากสถาบันในต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง หรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในอนุสาขาเวช
ศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ในสถาบันที่มีการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านในประเทศไทยเป็นระยะ
เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี จานวน ๒ ชุด
๔.๓ สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จานวน ๒ ชุด
๔.๔ สาเนาใบวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จานวน ๒ ชุด
๔.๕ รูปถ่ายภายในระยะเวลา ๒ ปี ขนาด ๒ x ๒ นิ้ว จานวน ๓ รูป
๔.๖ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๒ ชุด

๔.๗
๔.๘
๔.๙

สาเนาบัตรประชาชน จานวน ๒ ชุด
สาเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อและนามสกุล (ถ้ามี) จานวน ๒ ชุด
สาเนาบัตรสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย จานวน ๑ ชุด

๕) การสอบ
ผู้สมัครสอบจะต้อง
๕.๑ ส่งผลงานวิจัย ที่เป็นชื่อแรกในด้านอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ที่ได้ตีพิมพ์ ใน
วารสารที่อยู่ใน Index medicus หรือวารสารของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
อย่างน้อย ๒ เรื่อง จานวน ๕ ชุด ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ของปีที่จะสอบ
๕.๒ การสอบ ประกอบด้วย
๕.๒.๑ การสอบข้อเขียน (สอบเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ ข้อ ๑.๓.๑)
๕.๒.๒ การสอบปากเปล่า
๖) กาหนดสอบ
เริ่มทาการสอบ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
๗) การตัดสิน
การตัดสิน “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” เกณฑ์ตัดสินอยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบฯ โดยความเห็นชอบของคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ผลการตัดสิน
ให้ถือเป็นที่สุด
๘) การประกาศผลสอบ
ภายในเดือนกรกฎาคม
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
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