
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย  
ฉบับท่ี ๐๕ / ๒๕๖๔   

เรื  อง การสอบเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาล 
แบบประคับประคอง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  

------------------------------------------  
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห งประเทศไทยก าหนดให้มกีารสอบเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม

ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดย
มี รายละเอียดการสมัครสอบ ดังนี้  

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นค าขอสมัครสอบ  
๑. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ และ  
๒. เป็นผู้ก าลังฝึกอบรมแพทย์หลักสูตรประกาศนียบัตรฯ ที่คาดว าจะผ านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตร โดยมี
ระยะเวลาการฝึกอบรมไม น้อยกว าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด และผ านการประเมินจาก
สถาบันฝึกอบรมเห็นควรให้เข้าสอบ  

ขั้นตอนการสมัครสอบฯ  
ผู้ประสงค์ขอสมัครสอบให้ยื่นเอกสารหลักฐานต างๆ ที่ส านักงานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ดังนี้  
๑. ใบค าขอสมัครสอบที่กรอกข้อมูลแล้ว จ านวน ๒ ฉบับ   
๒. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จ านวน ๒ ชดุ  
๓. ส าเนาหนังสืออนุมัติ หรือ วุฒิบัตรฯ จ านวน ๒ ชุด  
๔. รูปถ ายขนาด ๒ นิ้ว จ านวน ๒ รูป (ถ ายไม เกิน ๖ เดือน) ส าหรับติดใบสมัครชุดละ ๑ รูป   
๕. หลักฐานจากสถาบันฝึกอบรมที่แสดงว าผ านกระบวนการฝึกอบรมครบถ้วนตามหลักสูตรฯ หรือคาดว าจะจบการ
ฝึกอบรม/ปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์ตลอดจนรายงานผลการประเมินความรู้ เจตคติ จริยธรรม และทักษะที่ เหมาะสม
ของสถาบันฝึกอบรม พร้อมส าเนารวม ๒ ชุด  
๖. รายงานผู้ป่วยที่ตนเองรับผิดชอบฉบับสมบูรณ์จ านวน ๒ ฉบับ (ส งในรูปแบบ pdf file) ที่มีการลงชื่อจาก

อาจารย์ที่ปรึกษาและประธานการฝึกอบรมของสถาบัน (เอกสารที่มีการลงชื่อของอาจารย์ต้องเป็น file ที่แสกน
จากเอกสารที่มีการลงลายมือจริง ไม รับเอกสารที่เป็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์) มาท่ีรายวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวฯ Email: thaifmpalliative@gmail.com 
หลักฐานข้างต้นทั้งหมดต้องส งถึงราชวิทยาลัยฯ ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น. ของวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  

ก าหนดการสอบ และรายละเอียดของการสอบ  
ก าหนดการสอบในวันที่ ๓๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. โดยมีรายละเอียดการสอบดังนี้  
๑. การสอบข้อเขียนสอบท่ี อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม  ห้วยขวาง กรุงเทพฯ   
๑.๑ Multiple choice questions (MCQ) จ านวน ๑๐๐ ข้อ คิดเป็น ๗๐ คะแนน 
๑.๒ Constructed Response Questions (CRQ) จ านวน ๑๐ ข้อ คิดเป็น ๓๐ คะแนน   
๒. การสอบภาคปฏิบัติ ในปีนี้ไม มีการสอบปฏิบัติเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 
๓. การประเมินรายงานผู้ป่วยที่ตนเองรับผิดชอบ ใช้เกณฑ์พิจารณา ผ าน/ไม ผ าน  

 



เกณฑ์การตัดสินผลการสอบ  
ผู้สมัครสอบจะต้องผ านเกณฑ์ทั้งการสอบข้อเขียน และการประเมินรายงานผู้ป่วยที่ตนเองรับผิดชอบ อยู ในเกณฑ์

ผ าน ผู้สมัครสอบจะต้องผ านเกณฑ์การประเมินทุกชิ้น จึงจะถือว า สอบผ่าน  
๑. การสอบข้อเขียน คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน  

ต้องได้คะแนนรวมของการสอบ MCQ และ CRQ ไม น้อยกว าร้อยละ ๖๐ และคะแนนการสอบ MCQ และ  
CRQ อย างละไม น้อยกว าร้อยละ ๕๐ จึงจะถือว าสอบผ าน  

๒. การประเมินรายงานผู้ป่วยท่ีตนเองรับผิดชอบ  
 ต้องได้รับการตรวจประเมินจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ โดยมีกรรมการประเมินรายงานผู้ป่วย

ฉบับละ ๒ ท าน รายงานผู้ป่วยแต ละฉบับต้องมีผลการประเมินไม น้อยกว าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว าผ านเกณฑ์ กรณี
หากกรรมการท านใดท านหนึ่งให้คะแนนไม ถึงเกณฑ์ผ านที่ก าหนด จะให้กรรมการอีก ๑ ท านประเมินรายงานผู้ป่วย
ฉบับนั้น และถือว าผ าน หากกรรมการ ๒ ใน ๓ ท านให้คะแนนผ านตามเกณฑ์  

ในกรณีที่ผู้สมัครสอบไม สามารถส งรายงานผู้ป่วยแม้แต ฉบับใดฉบับหนึ่งได้ทันตามก าหนดเวลา จะไม มีสิทธิ์เข้า 
สอบในปีนี้ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ไม อนุญาตให้มีการเลื่อนวันส งงานไม ว ากรณีใดๆ กรณีสอบไม ผ าน
เกณฑ์  

∙ ผู้ที่สอบไม ผ านการสอบข้อเขียน และ/หรือการสอบภาคปฏิบัติในการสอบครั้งนี้ หรือขาดสอบส วนใด 
ส วนหนึ่ง ให้ถือว า สอบไม ผ าน และไม สามารถเก็บคะแนนสอบไว้ใช้แสดงในการสอบครั้งต อไป  
∙ รายงานชิ้นใดไม ผ านเกณฑ์ คณะอนุกรรมการฯ อาจให้ผู้สมัครสอบปรับปรุงเพ่ิมเติมเพ่ือส งพิจารณาใหม  
ภายในเวลาที่ก าหนดก็ได้ แต ไม เกิน ๓ เดือนนับจากวันสอบ  
∙ กรณีผลประเมินรายงานไม ผ านเกณฑ์ในปีนี้ อาจสามารถเก็บผลพิจารณาเฉพาะการประเมินรายงาน 
ฉบับที่ผ านเกณฑ์ไว้แสดงในการสมัครสอบปีถัดไป โดยไม ต้องท ารายงานนั้น ๆ ซ้ า ทั้งนี้ขึ้นกับการ 
พิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เป็นรายกรณีไป   

หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย   

ขั้นตอน และก าหนดการรับสมัครสอบ  
ขอสมัครสอบเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคองโดย 

กรอกข้อมูลในแบบขอสมัคร พร้อมยื่นเอกสารต างๆ ภายใน เวลา ๑๕.๐๐ น. ของวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ี
ก าหนดใน “ขั้นตอนการสมัคร สอบ” ให้ครบถ้วน พร้อมแนบส าเนาหลักฐานการช าระค่าสมัครสอบ จ านวน ๕,๗๕๐
บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  ดังนี้  

๑. ค าธรรมเนียมในการสมัครสอบเพ่ือประกาศนียบัตรฯ จ านวน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)  
ค าธรรมเนียมนี้ ไม สามารถขอรับคืนได้ไม ว ากรณีใด ๆ  

๒. ค าใช้จ ายต าง ๆ จ ายล วงหน้า จ านวน ๒,๗๕๐ บาท (สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วย  
     ๒.๑ ค าธรรมเนียมในการออกประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบ

ประคับประคองฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยแพทยสภา จ านวน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน)  
     ๒.๒ ค าเช าเสื้อครุยและท าปกของประกาศนียบัตรฯ จ านวน ๗๕๐ บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) **

ค าใช้จ ายในข้อ ๒ จะได้รับคืนเต็มจ านวนในกรณีสอบไม ผ าน**  
กรุณาช าระเงิน ผ านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม  ชื่อบัญชี “ราชวิทยาลัยแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัวฯ อบรมและสอบ” เลขที่บัญชี 041-0–18424-1 เท านั้น ไม่รับช าระเป็นเงินสด 

        -  กรณียื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือใช้บริการขนส่งเอกชน  ให้ส งที่ 
ส านักงานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห งประเทศไทย ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระบารมี 
๕๐ ปี โทร. ๐๒–๗๑๖-๖๖๕๑-๒ ภายในวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม เกิน ๑๕.๐๐  น. 



๒  
∙ กรณีสมัครทางไปรษณีย์ ให้ส งเอกสารที่   

ส านักงานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห งประเทศไทย ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระบารมี  
๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐  ภายในวันที่ 
30 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   ยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ   

   
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

 
(ผศ.ดร.นพ.อภินันท์ อร ามรัตน์)  

ประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แห งประเทศไทย 

๓  
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น ๑๑ ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัด



ใหม  เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๖ ๖๖๕๑-๓, โทรสาร ๐ ๒๗๑๖ ๖๖๕๓ 
www.thaifammed.org 

๔  


