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ที่ รวสนท. 307/2565
20 เมษายน 2565
เรื่อง แจ้งกาหนดการสอบเพื่อประกาศนียบัตรฯ ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ประเภทที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2565
เรียน ผู้สมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตรฯ ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ประเภทที่ 3
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อประกาศนียบัตร
ในวิชาชีพเวชกรรม ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ใคร่ขอแจ้งกาหนดการสอบเพื่อประกาศนียบัตรฯ ด้านการ
ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ประเภทที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2565 ดังนี้
1.ยื่นใบสมัครสอบ
วันที่ 16 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
2.ส่ง full unedited VDO การผ่าตัดมดลูกผ่านกล้องทางหน้าท้อง 1 เคส บันทึกลง flash drive หรือ thumb
drive พร้อม copy รวมทั้งหมดจานวน 4 ชุด
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
3.ส่งสมุดบันทึกหัตถการฯ (logbook) จานวน 1 ฉบับ พร้อมบันทึกไฟล์ excel logbook ลง flash drive หรือ
thumb drive 1 ชุด โดยสามารถ download โปรแกรม logbook ได้ทางเว็บไซต์ของราชวิทยาลัยฯ (www.rtcog.or.th)
ภายในวันที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2565
4.ส่งหลักฐานการสร้างองค์ความรู้ใหม่และได้รบั การเผยแพร่ในการประชุมหรือตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รบั การ
ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน จานวน 1 ชุด เช่น
- ประกาศนียบัตรรับรองการนาเสนอผลงานในที่ประชุม
- การจัดทารายงานผู้ป่วยที่น่าสนใจ
- คลิปวีดิทัศน์แสดงวิธีผ่าตัดใหม่ๆ หรือการผ่าตัดที่น่าสนใจ
- การเขียนบทความปริทัศน์ (review article)
- การทาวิจัย
- หรือชิ้นงานอืน่ ๆที่ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ยอมรับ
ภายในวันที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2565
5.สอบข้อเขียน
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 - 14.30 น.
6.สอบปากเปล่า
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 - 15.00 น.

ประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

สถานที่จัดสอบ ณ สานักงานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
จึงเรียนมา.../
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