
รายละเอียดการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาออร์โธปิดิกส์ ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 

1. วิธีการประเมิน  ประกอบด้วยการสอบ 7 ประเภท ได้แก ่

1.1 การสอบด้วยข้อสอบปรนัย     100 คะแนน 
    ประกอบด้วยคะแนนสอบ 

Summative examination ปี 2  25% 
Summative examination ปี 3  50% 
Board examination   25%      

1.2 การสอบด้วยข้อสอบอัตนัยสั้น     100 คะแนน 
    ประกอบด้วยคะแนนสอบ 

Short essay examination ปี 3  50% 
Board examination   50% 

1.3 การสอบ Basic Surgical Science    100  คะแนน 
1.4 การสอบ Orthopaedic Basic Science   100 คะแนน 
1.5 การสอบสัมภาษณ ์      100 คะแนน 
1.6 การสอบภาคปฏิบตัิด้วยข้อสอบ OSCE    100 คะแนน 
1.7 การสอบภาคผลงานวิจัย     100 คะแนน  

 
2. ก าหนดการสอบ 

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565    
เวลา 07.00-12.00 น.   การสอบด้วยข้อสอบปรนัย 150 ข้อ 
สนามสอบ    คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 
เวลา 07.00-11.30 น.   การสอบด้วยข้อสอบอัตนัยสั้น 12 ข้อ 
สนามสอบ   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วันพุธที ่8 มิถุนายน 2565 
  เวลา 07.00-15.00 น.  การสอบด้วยข้อสอบ OSCE  
  สนามสอบ   ห้องสยามมกฎุราชกุมาร และ ห้องประชุมพัชรกิติยาภา   

อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี  
วันพฤหสับดีที ่9 มิถุนายน 2565   

เวลา 07.00-15.00 น.  การสอบสัมภาษณ์  
สนามสอบ   ห้องสยามมกฎุราชกุมาร และ ห้องประชุมพัชรกิติยาภา   

      อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี  
3. เกณฑ์การตัดสิน  

การประเมินทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแต่ละวิธีการใช้การตัดสินแบบอิงเกณฑ์ โดยต้องได้คะแนนสอบไม่น้อยกว่า
คะแนนผ่านขั้นต ่า (Minimal passing level) ของการประเมินแต่ละวิธี  
ส าหรับข้อสอบปรนัย และข้อสอบอัตนัยสั้นจะใช้คะแนนผ่านข้ันต ่าจากคะแนนรวมของคะแนนผ่านข้ันต ่าของการสอบแต่
ละครั้งรวมกันตามสัดส่วนของคะแนนสอบ (Summary minimal passing level) 
ส าหรับผู้ที ่ได้คะแนนสอบไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน จะต้องรอสอบซ่อมเฉพาะประเภทที่ไม่ผ่าน และการตัดสินของ
คณะอนุกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด    



ผลการสอบประเภทท่ีผ่าน จะมีผลใช้ได้ไม่เกิน 2 ปีการฝึกอบรม นับจากวันอนุมัติผลการสอบ 
 

4. ผู้เข้าสอบที่มีสิทธิส์อบ ต้องย่ืนเอกสารต่างๆตามวันเวลาท่ีก าหนดดังต่อไปนี้ 
4.1 ก าหนดส่งผลงานวิจัย ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  โดยผลงานที่ส่งต้องเป็นหัวข้องานวิจัยเดียวกับที่สอบโครงร่าง
งานวิจัยปากเปล่า (Oral presentation) แพทย์ประจ าบ้านจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ 

4.1.1 โครงร่างงานวิจัยฉบับสมบรูณ์พร้อมเอกสารอนุมัติจริยธรรมงานวิจัย         จ านวน 2 ชุด 
4.1.2 งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ในรูปแบบเล่มรายงาน)     จ านวน 2 ชุด 
4.1.3 Manuscript        จ านวน 2 ชุด 
4.1.4 เอกสารข้อ 4.1.1 - 4.1.3 ให้จัดเตรียมไฟล์อเิล็กทรอนิกส์ส่งมาที่ราชวิทยาลัยฯ  จ านวน 1 ชุด  
โดย Manuscript ที่จะส่งให้จัดเตรียมรูปแบบตาม Author Instruction ของวารสารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่ง 

ประเทศไทยเท่านั้น หากส่งช้ากว่าก าหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาคะแนนในส่วนนี้และหากไม่ส่งจะไม่มีสิทธ์ิสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ  
กรณี manuscript ที่ส่งมาไม่สมบูรณ์ หรือไม่ตรงตามเรื่องที่เคยน าเสนอโครงร่างงานวิจัยปากเปล่า (Oral presentation) คณะ
กรรมการฯจะแจ้งให้ส่ง manuscript ใหม่ ทั้งนี้คณะกรรมการฯจะรวบรวมรายช่ือผู้ส่ง manuscript ครบสมบูรณ์พร้อมคะแนน ให้
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯพิจารณาและประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิและไม่มีสิทธ์ิสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ 
 

       4.2  รายงานผู้ป่วยผ่าตัดในระบบ RCOST Log จ านวนไม่น้อยกว่า 180 ราย ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  4.2.1 การผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์ที่ท าด้วยตนเอง (performer) ไม่น้อยกว่า 50 ราย 
  4.2.2 การผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์ที่เป็นผู้ชว่ยผ่าตัด (assistant) ไม่น้อยกว่า 100 ราย 

4.2.3 การผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์ที่เป็นผู้สังเกตการณ์ (observer) ไม่น้อยกว่า 30 ราย 
 

4.3 รายงานผู้ป่วยผ่าตัดซึ่งผู้เข้าสอบเลือกผู้ป่วยมาจาก RCOST Log ของตนเองที่ได้รับการ Validate จากอาจารย์ในสถาบัน
แล้ว และต้องเป็นผู้ป่วยที่ผู้เข้าสอบเป็นผู้ช่วยผ่าตัด (assistant) หรือเป็นผู้ที่ผ่าตัดเอง (performer) เท่านั้น ภายในวันที่ 17 
พฤษภาคม 2565 โดยรายงานผู้ป่วยผ่าตัดแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

 1) Trauma จ านวน 10 ราย ประกอบไปด้วยหัวข้อละ 1 ราย ดังน้ี 
Long bone fracture  
Periarticular fracture except proximal femur  
Hip fracture (neck of femur / intertrochanter) 
Ligament / Tendon / Nerve injury 
Dislocation / Fracture - dislocation 
Foot and Ankle fracture  
Hand & Wrist fracture 
Pediatric fracture  
Spine injury 
Open fracture 
 

2) Disease จ านวน 7 ราย ประกอบไปด้วย Disease ของ Subspecialty หัวข้อละ 1 ราย ดังนี ้
Spine 
Sports Medicine 
Tumor 
Hand 



Arthroplasty 
Foot & Ankle 
Pediatrics 
 

    หากตรวจพบว่าผู้เข้าสอบส่งรายงานไม่ตรงตามที่ก าหนด หรือไม่ครบทุกหัวข้อ ไม่ว่าจะตรวจพบขณะท าการสอบหรือ
หลังจากการสอบ (หากได้รับการร้องเรียน) จะถือว่าการสอบครั้งนั้นเป็นโมฆะ 

 


