ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตร
แสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
1.1 เป็นสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
1.2 ได้รับวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
1.3 สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจาบ้าน อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม
หรือกาลังได้รับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 2 ในหลักสูตรแพทย์ประจาบ้าน อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกราน
สตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม
2. การสมัครสอบ
ติดต่อยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นคาขอวุฒิบัตรฯ อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรี
และศัลยกรรมซ่อมเสริม ที่ สานักงานเลขาธิการราชวิทยาลัยสูตินรีแพใทย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 31 มี นาคม
พ.ศ.2563 (ในวันเวลาราชการ)
3. ค่าสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ชาระพร้อมการสมัครสอบ อัตราค่าสมัครสอบนี้อาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราทีแ่ พทยสภากาหนด ซึ่งจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
4. หลักฐานต่าง ๆ
4.1 ใบสมัครสอบฯ จานวน 1 ชุด
4.2 หนังสือรับรองจากสถาบันฝึกอบรมที่แพทยสภารับรอง แสดงว่า สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจา
บ้าน อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม หรือกาลังได้รับการฝึกอบรมเป็นแพทย์
ประจาบ้าน ชั้นปีที่ 2 ในหลักสูตรแพทย์ประจาบ้าน อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อม
เสริม ของแพทยสภา จานวน 2 ชุด
4.3 สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จานวน 2 ชุด
4.4 สาเนาใบวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 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 สาเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อและนามสกุล (ถ้ามี) จานวน 2 ชุด
4.9 หนังสือรับรองความประพฤติจากสถาบันฝึกอบรมที่แพทยสภารับรอง
5. การสอบ
ผู้สมัครสอบจะต้อง
5.1 ส่งรายงานการวิจัย 1 เรื่อง ตามหลักเกณฑ์ที่ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ กาหนด จานวน 4 ชุด
ภายในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563

5.2 ส่งการบันทึกหัตถการและการบริบาลผู้ป่วยทางด้าน อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อม
เสริม ในช่วงเวลาที่ฝึกอบรมจานวน 1 ชุด ภายในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563
5.3 สอบข้อเขียน
5.4 สอบปากเปล่า
6. กาหนดสอบ
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2563
7. การตัดสิน
การตัดสิน “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” เกณฑ์ตัดสินอยู่ในดุลยพินิ จของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ โดย
ความเห็นชอบของคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ผลการตัดสินให้ถือเป็นที่สุด
8. การประกาศผลสอบ
ภายในเดือนกรกฎาคม

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
วาระปี พ.ศ. 2562-2564

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ
แสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม
1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบ
1.1 เป็นสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
1.2 ได้รับวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
1.3 เป็นผู้มีความรู้ความชานาญด้านอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม และกาลังปฏิบัติงาน
ในตาแหน่งอาจารย์ประจาหรือแพทย์ประจาในสถาบันที่มีการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน โดยมีคุณสมบัติตามข้อใดข้อ
หนึ่งดังต่อไปนี้
1.3.1 ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่ องในสถานพยาบาลที่มีคุณสมบัติเที ยบเท่ากับสถานที่ฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน
อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม อย่างน้อย 5 ปี ในวันที่สมัครสอบ ทั้งนี้ในช่วงเวลานั้นอาจจะอยู่
ในหลายสถาบัน หรือไปฝึกอบรมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ในสถาบันที่แพทยสภารับรองทั้งในและต่างประเทศ หรือ
1.3.2 ผ่านการศึกษา ฝึกอบรมจากสถาบันในต่างประเทศที่แพทยสภารับรองและได้วุฒิบัตรฯ หรือเทียบเท่าใน
อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม โดยมีระยะเวลาที่ศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ เป็นผู้ที่จบ
การฝึกอบรมตามหลักสูตรอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม ของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่ง
ประเทศไทย เป็นเวลา 2 ปี
2. การสมัครสอบ
ติดต่อยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นคาขอหนังสืออนุมัติฯ อนุสาขาเวชศาสตร์เชิง
กรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม ที่สานักงานเลขาธิการราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 31
มีนาคม พ.ศ.2563 (ในวันเวลาราชการ)
3. ค่าสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ 17,000 บาท (หนึ่งหมื่น เจ็ดพันบาทถ้วน) ชาระพร้อมการสมัครสอบ อัตราค่าสมัครสอบนี้อาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราที่แพทยสภากาหนด ซึ่งจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
4. หลักฐานต่าง ๆ
4.1 ใบสมัครสอบฯ จานวน 1 ชุด และสาเนาใบสมัคร จานวน 1 ชุด
4.2 หนังสือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตรอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อม
เสริม จากสถาบั น ในต่ างประเทศที่ แพทยสภารับ รอง หรือหนังสือรับรองว่าเป็ นผู้ ที่ ป ฏิบั ติ งานในอนุ สาขาเวชศาสตร์
เชิ งกรานสตรีและศัล ยกรรมซ่ อมเสริม ในสถาบั น ที่ มี การฝึ กอบรมแพทย์ ป ระจ าบ้ านในประเทศไทย เป็ น ระยะเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี จานวน 2 ชุด
4.3 สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จานวน 2 ชุด
4.4 สาเนาใบวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 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 สาเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อและนามสกุล (ถ้ามี) จานวน 2 ชุด
5. การสอบ
ผู้สมัครสอบจะต้อง
5.1 ส่งผลงานวิจัย ที่เป็นชื่อแรกในด้านอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม ที่ได้ตีพิมพ์ใน
วารสารที่อยู่ใน Scopus, Index Medicus หรือวารสารของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย จานวน 2 เรื่อง
ภายในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563
5.2 การสอบ ประกอบด้วย
5.2.1 การสอบข้อเขียน (สอบเฉพาะผูส้ มัครที่มีคุณสมบัติ ข้อ 1.3.1)
5.2.2 การสอบปากเปล่า
6. กาหนดสอบ
9 กรกฎาคม พ.ศ.2563
7. การตัดสิน
การตัดสิน “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” เกณฑ์ตัดสินอยู่ในดุลยพินจิ ของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ โดย
ความเห็นชอบของคณะผูบ้ ริหารราชวิทยาลัยสูตนิ รีแพทย์แห่งประเทศไทย ผลการตัดสินให้ถือเป็นที่สุด
8. การประกาศผลสอบ
ภายในเดือนกรกฎาคม

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
วาระปี พ.ศ. 2562-2564

