
 

ประกาศ 
เรื่อง การสอบเพือ่วุฒบัิตรฯ สาขาออรโ์ธปิดิกส ์ ประจ าปีการฝึกอบรม พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
๑. วิธีการประเมิน  ประกอบดว้ยการสอบ ๗ ประเภท ไดแ้ก่ 

๑.๑ การสอบดว้ยขอ้สอบปรนยั     ๑๐๐  คะแนน     
๑.๒ การสอบดว้ยขอ้สอบอตันยัสัน้    ๑๐๐  คะแนน 
๑.๓ การสอบ Basic Surgical Science    ๑๐๐  คะแนน 
๑.๔ การสอบ Orthopaedic Basic Science   ๑๐๐ คะแนน 
๑.๕ การสอบสมัภาษณ ์     ๑๐๐ คะแนน 
๑.๖ การสอบภาคปฏิบตัดิว้ยขอ้สอบ OSCE    ผ่านการประเมินตามเกณฑท์ี่ก าหนด 
๑.๗ การสอบภาคผลงานวิจยั     ๑๐๐ คะแนน  

หมายเหตุ 
ผูเ้ขา้สอบจะมีสิทธิ์เขา้สอบไดเ้มื่อผ่านกระบวนการในการประเมินดา้นวิจยัจนครบทุกขัน้ตอน  หากไม่ผ่านขัน้ตอนใด
ขัน้ตอนหนึ่ง จะไม่แจง้ผลคะแนนสอบเพื่อวฒุิบตัรฯ ในประเภทอื่น จนกว่าผูเ้ขา้สอบจะผ่านขัน้ตอนการประเมินดา้นวิจยั
จนสมบรูณ ์  

 
๒. ก าหนดการสอบ 

วันจันทรท์ี ่๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  

๑) การสอบดว้ยขอ้สอบปรนยั ๑๕๐ ขอ้  โดยมีขอ้ก าหนดดงันี ้

• แบ่งขอ้สอบเป็นชดุย่อยตามอนสุาขาในสดัสว่นตามที่ก าหนดไว ้ 

• ก าหนดเวลาเฉลี่ยในการท าขอ้สอบ ๑ นาท/ีขอ้  

• เม่ือผูเ้ขา้สอบเขา้ไปท าขอ้สอบในชดุย่อยใด เวลาในการท าขอ้สอบขึน้กบัจ านวนขอ้ในชดุนัน้ เม่ือครบเวลา
ที่ก าหนดไว ้ระบบจะท าการตดัขอ้สอบในชดุย่อยนัน้ทนัท ีโดยจะมีการ submit ขอ้สอบที่ตอบไปแลว้โดย
อตัโนมตัิ 

๒) สนามสอบ  ณ สถาบนัฝึกอบรมของแพทยผ์ูเ้ขา้สอบ โดยทางสถาบนัตอ้งจดัเตรียมดงันี ้

• สถานที่ส  าหรบัการสอบ เป็นหอ้งสอบเฉพาะที่มีการรกัษาระยะห่างของผูเ้ขา้สอบที่เหมาะสม 

• คอมพิวเตอรท์ี่ต่อเชื่อมระบบอินเตอรเ์น็ตที่มีความเสถียรส าหรบัการท าสอบผ่านระบบออนไลน ์

• กรรมการคมุสอบของทางสถาบนั เพื่อควบคมุ ดแูลการสอบใหม้ีความเรียบรอ้ย และเป็นไปตามระเบียบ
ของราชวิทยาลยั 

• ผูเ้ขา้สอบแต่ละคน จะตอ้งใชโ้ทรศพัทม์ือถือถ่ายภาพวีดีโอขณะที่ท  าการสอบ ใหเ้ห็นตวัผูเ้ขา้สอบและ
หนา้จอคอมพิวเตอร ์โดยสง่ภาพผ่านระบบออนไลนก์ลางของทางราชวิทยาลยั เพื่อใหก้รรมการกลางของ
ราชวิทยาลยัสามารถคมุสอบในแต่ละสถาบนัไดอ้ีกทางหนึ่ง 

 
 
 



วันอังคารที ่๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. 
๑) การสอบดว้ยขอ้สอบอตันยัสัน้ ๑๒ ขอ้ 

• แบ่งขอ้สอบเป็นชดุ ชดุละ ๒ ขอ้  

• ใหเ้วลาท า ๒๐ นาทีต่อชดุ 

• เม่ือผูเ้ขา้สอบเขา้ไปท าขอ้สอบในชดุย่อยใด เวลาในการท าขอ้สอบขึน้กบัจ านวนขอ้ในชดุนัน้ เม่ือครบเวลา
ที่ก าหนดไว ้ ระบบจะท าการตดัขอ้สอบในชดุย่อยนัน้ทนัท ี โดยจะมีการ submit ขอ้สอบที่ตอบไปแลว้โดย
อตัโนมตัิ 

• การตอบใชก้ารพิมพล์งในระบบทัง้หมด 

๒) สนามสอบ  ณ สถาบนัฝึกอบรมของแพทยผ์ูเ้ขา้สอบ โดยทางสถาบนัตอ้งจดัเตรียมดงันี ้

• สถานที่ส  าหรบัการสอบ เป็นหอ้งสอบเฉพาะที่มีการรกัษาระยะห่างของผูเ้ขา้สอบที่เหมาะสม 

• คอมพิวเตอรท์ี่ต่อเชื่อมระบบอินเตอรเ์น็ตที่มีความเสถียรส าหรบัการท าสอบผ่านระบบออนไลน ์

• กรรมการคมุสอบของทางสถาบนั เพื่อควบคมุ ดแูลการสอบใหม้ีความเรียบรอ้ย และเป็นไปตามระเบียบ
ของราชวิทยาลยั 

• ผูเ้ขา้สอบแต่ละคน จะตอ้งใชโ้ทรศพัทม์ือถือถ่ายภาพวีดีโอขณะที่ท  าการสอบ ใหเ้ห็นตวัผูเ้ขา้สอบและ
หนา้จอคอมพิวเตอร ์โดยสง่ภาพผ่านระบบออนไลนก์ลางของทางราชวิทยาลยั เพื่อใหก้รรมการกลางของ
ราชวิทยาลยัสามารถคมุสอบในแต่ละสถาบนัไดอ้ีกทางหนึ่ง 

 
วันพุธที ่๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓   

๑) การสอบสมัภาษณ ์ 

• จดัการสอบผ่านระบบออนไลนก์ลางของทางราชวิทยาลยั ทัง้กรรมการสอบและผูเ้ขา้สอบ 

• ใชเ้วลาในการสอบ ๓๐ นาที   ประกอบดว้ยสว่นของ Operative note ที่สง่ในระบบ RcostLog และสว่น
ของโจทยท์ี่ก าหนดจากสว่นกลาง 

• กรรมการอย่างนอ้ย ๒ ท่านต่อผูเ้ขา้สอบ ๑ คน 
๒) สนามสอบ ณ สถาบนัฝึกอบรมของแพทยผ์ูเ้ขา้สอบ โดยทางสถาบนัตอ้งจดัเตรียมดงันี ้

• สถานที่ส  าหรบัการสอบ โดยเป็นหอ้งสอบเฉพาะ 

• คอมพิวเตอรท์ี่ต่อเชื่อมระบบอินเตอรเ์น็ตที่มีความเสถียรส าหรบัการท าสอบผ่านระบบออนไลน ์

• หอ้งเก็บตวัส าหรบัผูเ้ขา้สอบที่ยงัไม่ถึงล าดบัการสอบ โดยสถาบนัตอ้งจดัและควบคมุการสอบใหเ้ป็นไป
ตามระเบียบของราชวิทยาลยั 

 
การประเมินทักษะ OSCE 

๑) จดัการประเมินโดยการรบัรองความเชื่อมั่นต่อการปฏิบติังานของแพทยฝึ์กอบรมจากสถาบนัฝึกอบรม  
ของผูเ้ขา้สอบ 

๒) ก าหนดหวัขอ้ที่ตอ้งรบัรองตามทกัษะที่ตอ้งประเมินจ านวน 8 หวัขอ้ตามอนสุาขาวิชาที่สมัพนัธก์บัการ
ฝึกอบรม 



๓) สถาบนัฝึกอบรมตอ้งด าเนินการรบัรองและจดัสง่เอกสารประกอบการรบัรองสง่ราชวิทยาลยัฯภายใน
วนัที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๔) เกณฑก์ารสอบระบเุป็น ผ่าน / ไม่ผ่าน ไม่มีการระบคุะแนน 
๕) ตอ้งผ่านการประเมินในทกุขอ้ 

  
๓. เกณฑก์ารตัดสิน  

๑) MCQ  

• ใชผ้ลการสอบในวนัที่ ๘ มิถนุายน ๒๕๖๓ เป็นหลกั ถา้ผูเ้ขา้สอบสอบผ่าน MPL ของการสอบครัง้นีจ้ะถือ
ว่าผ่านการสอบในสว่นของ MCQ 

• หากสอบไม่ผ่าน ใหน้ าคะแนนของ Summative  ปี  ๒  และปี ๓ มาคิดเป็น MPL รวมในรูปแบบเดิม หาก
คะแนนรวมผ่าน MPL รวมถือว่าผ่านการสอบในสว่นของ MCQ 

• สว่นในกรณีอื่นๆ ใหถื้อการตดัสินของอฝส.เป็นที่สิน้สดุ    
๒) SEQ  

• ใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบัการพิจารณา MCQ 
๓) OSCE  

• ตอ้งไดร้บัการประเมินว่าผ่านหมดทกุหวัขอ้ 
๔) Oral  

• ผ่านตามเกณฑท์ี่ก าหนด 
 

๔. การส่งใบสมัครสอบ  
ใหส้ถาบนัฝึกอบรมรวบรวมเอกสารของผูส้มคัรทัง้หมดสง่มายงั ราชวิทยาลยัแพทยอ์อรโ์ธปิดิกสแ์ห่งประเทศ

ไทยทางไปรษณีย ์ซึ่งตอ้งประทบัตราวนัสง่ไม่เกินวนัที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓  รวมถึงส าเนาการโอนค่าธรรมเนียมการ
สอบ โดยทางราชวิทยาลยัฯ จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  

 
๕. ผู้เข้าสอบทีม่ีสิทธ์ิสอบ ต้องยื่นเอกสารต่างๆ ตามวันเวลาทีก่ าหนดดังต่อไปนี้ 

 
๕.๑ ก าหนดสง่ผลงานวิจยั ภายในวันที ่๒๙ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓  โดยผลงานที่สง่ตอ้งเป็นหวัขอ้งานวิจยัเดียวกบัที่
สอบโครงรา่งงานวิจยัปากเปลา่ (Oral presentation) แพทยป์ระจ าบา้นจะตอ้งสง่เอกสารดงัต่อไปนี ้

๑) โครงรา่งการวิจยัฉบบัสมบรูณพ์รอ้มเอกสารอนมุตัิจรยิธรรมการวิจยั         จ านวน   ๒   ชดุ 
๒) งานวิจยัฉบบัสมบรูณ ์พรอ้มแนบใบประกาศผ่านของคณะกรรมการ ETHIC  จ านวน   ๒   ชดุ 

  ของแต่ละสถาบนั (ในรูปแบบเลม่รายงาน)                  
๓) Manuscript       จ านวน   ๒   ชดุ 
๔) เอกสารในรูปของ Electronic ในรูปแบบPDF ไฟล ์โดยเขียนใสแ่ผ่น CD จ านวน   ๑   แผน่ 

 โดยใช้แบบฟอรม์ผลงานวิจัยที่ตีพิมพล์งในวารสารของสมาคมออรโ์ธปิดิกสแ์ห่งประเทศไทยเท่านั้น (ไม่
อนุญาตใหใ้ชแ้บบฟอรม์อื่น) หากส่งชา้กว่าก าหนดจะไม่ไดร้บัการพิจารณาคะแนนในส่วนนีแ้ละหากไม่ส่งจะไม่มีสิทธิ์

สอบเพื่อวฒุิบตัรฯ  



กรณี Manuscript ที่ส่งมาไม่สมบูรณ์ หรือไม่ตรงตามเรื่องที่เคยน าเสนอโครงร่างงานวิจัยปากเปล่า (Oral 
presentation) คณะกรรมการฯจะแจง้ใหส้่ง manuscript ใหม่ ทัง้นีค้ณะกรรมการฯจะรวบรวมรายชื่อผูส้ง่ manuscript 
ครบสมบูรณพ์รอ้มคะแนน ใหค้ณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯพิจารณาและประกาศรายชื่อผูมี้สิทธิ์และไม่มีสิทธิ์

สอบเพื่อวฒุิบตัรฯ 
 

      ๕.๒ รายงานผูป่้วยผ่าตดั ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยผูเ้ขา้สอบตอ้งเลือกผูป่้วยจาก RCOSTLOG 
ของตนเองที่ไดร้บัการ Validate จากอาจารยใ์นสถาบนัแลว้ และตอ้งเป็นผูป่้วยที่ผูเ้ขา้สอบเป็นผูช้่วยผ่าตดั (Assistant) หรือเป็นผู้
ที่ผ่าตดัเอง (Performer) เท่านัน้  รายงานผ่าตดัแบ่งเป็น ๒ ประเภท ไดแ้ก่ 

 ๑) Trauma จ านวน ๑๐ ราย ซึ่งตอ้งประกอบไปดว้ยแต่ละหวัขอ้ ๑ ราย ดงันี ้

• Long bone fracture  

• Periarticular fracture except proximal femur  

• Proximal femoral fracture  

• Ligament / Tendon / Nerve injury 

• Dislocation / Fracture - dislocation 

• Foot and Ankle fracture  

• Hand & Wrist fracture 

• Pediatric fracture  

• Spine injury 

• Open fracture 

๒) Disease จ านวน ๗ ราย ซึ่งตอ้งประกอบไปดว้ย Disease ของ Subspecialty ต่างๆ ดงันี ้

• Spine 

• Sport 

• Tumor 

• Hand 

• Arthroplasty 

• Foot & Ankle 

• Pediatric 

    หากตรวจพบว่าผูเ้ขา้สอบส่งรายงานไม่ตรงตามที่ก าหนด หรือไม่ครบทุกหวัขอ้ ไม่ว่าจะตรวจพบขณะท าการ
สอบหรือหลงัจากการสอบ (หากไดร้บัการรอ้งเรียน)จะถือว่าการสอบครัง้นัน้เป็นโมฆะ 

 
หมายเหตุ 

รายงานทกุชนิดใหจ้ดัท าดว้ยดว้ยการพิมพด์ว้ยคอมพิวเตอรเ์ท่านัน้ ไม่อนญุาตใหเ้ขียนดว้ยลายมือ 


