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ประกาศราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 
ฉบับที่ ๙ / ๒๕๖๓   

เรื่อง การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร 
เพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒) 
------------------------------------------ 

ตามท่ีราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ออกประกาศ ฉบับท่ี ๒/ ๒๕๖๓  เรื่อง การ
สอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ลงวันท่ี  ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ฉบับท่ี ๓ / ๒๕๖๓  เรื่อง การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและ
วุฒิบัตร เพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันท่ี ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วนั้น 

      เนื่องจากยังมีการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างต่อเนือ่ง ราช
วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยจึงขอแจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบ เพื่อให้การจัดการสอบดังกล่าว
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ดังนี ้

ก าหนดการสอบ และรายละเอียดของการสอบ 
๑. ก าหนดการสอบในวันท่ี ๑๑ – ๑๒ เดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. (อาจมีการ

ปรับเปล่ียนช่วงเวลาสอบตามความเหมาะสม กรุณายึดตามประกาศก าหนดการสอบซึ่งจะได้ประกาศต่อไป) 
๒. ให้จัดสอบเฉพาะ การสอบข้อเขียน คือ 
     ๑.๑   Multiple choice questions  (MCQ)  จ านวน ๒๐๐ ข้อ  คิดเป็น  ๒๐๐ คะแนน 

 ๑.๒   Modified essay questions  (MEQ)  จ านวน   ๕ ข้อ  คิดเป็น   ๑๕๐ คะแนน 
 ๑.๓   Short essay    จ านวน ๑๔ ข้อ   คิดเป็น  ๓๕๐ คะแนน    

๓. ให้ผู้มีสิทธิสอบ เลือกสนามสอบท่ีต้องการ ๓ ล าดับ โดยลงทะเบียนท่ี  
https://forms.gle/LjyBzXTqvxEocBtB6 ภายในวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓  คณะท างานจัดสอบฯ จะเป็น
ผู้จัดสรรสนามสอบโดยพิจารณาตามล าดับเวลาท่ีแจ้งความจ านง และตามล าดับท่ีผู้มีสิทธิสอบเลือก ในกรณีท่ี
สนามสอบหลักท่ีผู้มีสิทธิสอบเลือกได้รับการจัดผู้สอบเต็มจ านวนแล้ว ทางราชวิทยาลัยฯ จะพิจารณาจัด
สนามสอบตามล าดับสนามสอบส ารองตามที่ผู้มีสิทธิสอบเลือก หากผู้มีสิทธิสอบไม่ได้เลือกสนามสอบในเวลา
ท่ีก าหนด ทางราชวิทยาลัยฯ จะเป็นผู้จัดสรรตามท่ีนั่งท่ีเหลืออยู่หลังจากที่ได้จัดสรรให้ผู้มีสิทธิสอบท่ี
ลงทะเบียนเลือกสนามสอบตรงตามเวลาเสร็จส้ินแล้ว 

๔. เมื่อราชวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ และสนามสอบแล้ว จะไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงสนาม
สอบอีก ไม่ว่ากรณีใดๆ 

๕. หากผู้มีสิทธิสอบไปผิดสนามสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
๖. ผู้มีสิทธิสอบต้องอ่าน “แนวทางปฏิบัติในการสอบ” ให้เข้าใจ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติ

ตาม หัวหน้าสนามสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบ หรือพิจารณาให้ยุติการสอบ และออกจากเขต
สนามสอบทันที 

เกณฑ์การตัดสินผลการสอบ 
 ผู้สมัครสอบจะต้องผ่านเกณฑ์ท้ังการสอบข้อเขียน และรายงานผ่านเกณฑ์การประเมินทุกชิ้น จึงจะถือว่า สอบ
ผ่าน 

๑. การสอบข้อเขียน  
ต้องได้คะแนน MCQ และ MEQ และ Short Essay  อย่างละไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าสอบผ่าน 

๒. การประเมินรายงาน 



๒ 

     ๒.๑   รายงานการศึกษาวจิัย  ๑  เรื่อง  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน   
     ๒.๒   รายงานการด าเนินโครงการในชุมชน   ๑  โครงการ  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
     ๒.๓   รายงานการดูแลผู้ป่วยครอบครัวอย่างต่อเน่ือง  ๒ ราย  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 

   รายงานในข้อ ๒.๑ - ๒.๓ ต้องได้รับการตรวจประเมินจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ และมี
ผลการประเมินทุกชิ้นงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าชิ้นงานนั้นผ่านเกณฑ์   

ผู้สมัครสอบส่งผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์แล้ว หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ โดยงานวิจัย ตรงตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนดไว้ในประกาศก่อนหน้านี้ ให้ถือว่า งานวิจัยช้ินนั้นผ่านเกณฑ์  โดยจะไม่พิจารณาให้คะแนนซ้ าอีก  

  กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ 
 รายงานชิ้นใดไม่ผ่านเกณฑ์ คณะอนุกรรมการฯ อาจให้ผู้สมัครสอบปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อส่งพิจารณาใหม่

ภายในเวลาท่ีก าหนดก็ได้  แต่ไม่เกิน ๓ เดือนนับจากวันสอบ 
 กรณีผลประเมินรายงานไม่ผ่านเกณฑ์ในปีนี้ อาจสามารถเก็บผลพิจารณาเฉพาะการประเมินรายงาน

ฉบับท่ีผ่านเกณฑ์ไว้แสดงในการสมัครสอบปีถัดไป โดยไม่ต้องท ารายงานนั้นๆ ซ้ า ทั้งนี้ขึ้นกับการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เป็นรายกรณีไป  

 หากผู้สมัครสอบขาดสอบข้อเขียนเป็นบางส่วน จะไม่สามารถเก็บคะแนนส่วนท่ีสอบผ่านเกณฑ์ไว้ใช้
แสดงในปีถัดไปได้ จะต้องสอบตามประกาศสอบของปีท่ีสมัครสอบใหม่ทั้งหมด แต่อาจสามารถเก็บ
คะแนนรายงานฉบับท่ีผ่านเกณฑ์ไว้ใช้ได้เฉพาะการสอบในปีถัดไป ขึ้นกับการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เป็นรายกรณีไป 

 

หมายเหตุ   เกณฑ์การตัดสินอาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้นกับดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ 
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย  

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 
 
 

(ผศ.นพ.อภินันท์    อร่ามรัตน์) 
ประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย อาคารเฉลมิพระบารมี ๕๐ ปี ช้ัน ๑๑ ซอยศนูย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๖ ๖๖๕๑-๓, โทรสาร ๐ ๒๗๑๖ ๖๖๕๓ www.thaifammed.org  

http://www.thaifammed.org/

