
๑ 

การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
สาขาพยาธิวิทยาคลินิก 

ปีพ.ศ.๒๕๖๓ 
 
๑. ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ :  

๑.๑ การสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ ผู้มีสิทธิส์มัครสอบมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี ้
๑.๑.๑ ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมพ.ศ.๒๕๒๕  และมี

คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(ก) เป็นผู้ได้รับการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสาขาพยาธิ

วิทยาคลินิกผ่านระดับแพทย์ประจ าบ้านปีสุดท้ายตามหลักสูตรของแพทยสภาจากสถาบันทาง
การแพทย์ที่แพทยสภารับรอง 

(ข) เป็นผู้ได้รับการฝึกอบรมผา่นระดับแพทย์ประจ าบ้านปสีุดท้ายในสาขาพยาธวิิทยาคลินิกจากสถาบัน
ทางการแพทย์ในต่างประเทศ ซึ่งมีระยะเวลาการอบรมอย่างนอ้ย ๓ ปี และมีหลักสูตรการฝึกอบรม
เทียบเท่ากับการฝึกอบรมของแพทยสภาและแพทยสภารับรอง 

๑.๑.๒ สถาบนัฝึกอบรมเห็นสมควรให้เข้ารับการประเมินได้ 
๑.๑.๓ มีหลักฐานรับรองจากสถาบนัฝึกอบรมว่ามีประสบการณ์ดังต่อไปนี้ 

(ก) มีรายงานผู้ปว่ยที่นา่สนใจไม่ต่ ากว่า ๗ ราย โดยมีอย่างน้อย ๑ ราย ในแต่ละสาขาวิชาของ ๖ วิชาเฉพาะ 
(ได้แก่ โลหิตวิทยา, เวชศาสตร์บริการโลหิต, ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก, จุลชีววิทยาคลินิก, เคมีคลินิก, 
พยาธิวิทยาระดบัโมเลกุล) และได้ผ่านการประเมินจากสถาบันฝกึอบรมเป็นลายลักษณ์อักษร 

 (ข) มีผลงานวิจัยอยา่งน้อย ๑ เร่ือง โดยจะต้องเปน็ผู้เขียนหลัก และได้เสนอรายงานในทีป่ระชุมวิชาการ 
หรือเป็นนิพนธ์ต้นฉบับซึง่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์หรือมีจดหมายตอบรับจาก
บรรณาธิการวารสารฉบบันัน้เปน็หลักฐาน   

๑.๒ การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ 
ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม                    
พ.ศ.๒๕๒๕ และมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(ก) เป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติงานทางด้านพยาธิวิทยาคลินิกอย่างน้อย ๕ ปี ในสถานบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขซึ่งมีคุณสมบัติ ตามที่ก าหนดในข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสือ
อนุมัติและและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(ข) เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา
พยาธิวิทยาคลินิก (clinical pathology) จากสถาบันในต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง 

 
๒. วิธีการประเมิน : ประกอบด้วย 

๒.๑ การสอบภาคทฤษฎี 
๒.๒ การสอบภาคปฏิบัต ิ
๒.๓ การสอบสัมภาษณ์ 

 
๓. เกณฑ์การตัดสิน :  

๓.๑ การสอบภาคทฤษฏีและปฏิบตั ิ 
-  การสอบภาคทฤษฏีและปฏบิัติ ต้องได้คะแนนรวมทุกสาขาวิชาของการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ ไม่

น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยที่ในแตล่ะวิชาต้องได้คะแนนไมน่้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
จึงจะถือว่าผ่าน      



๑ 

- ในกรณีที่ได้คะแนนรวมไมน่้อยกว่าร้อยละ ๖๐ แต่มีบางรายวชิาที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ให้สอบ
ซ่อมเฉพาะรายวิชาที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ นัน้ ๆ ภายใน ๒ สัปดาห์  คะแนนของแต่ละรายวิชา
หลังสอบซ่อมต้องได้มากกวา่ร้อยละ ๕๐ จึงจะถือว่าผ่าน 

- ในกรณีที่ได้คะแนนรวมน้อยกวา่ร้อยละ ๖๐ แต่มากกว่าร้อยละ ๕๐ และมีวิชาทีไ่ด้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 
๕๐ ไม่เกิน ๒ รายวิชา ให้มีสิทธิส์อบสัมภาษณ์ หากสอบสัมภาษณ์ผ่าน ให้สอบซ่อมเฉพาะรายวิชาทีไ่ด้
คะแนนน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ภายใน ๒ สัปดาห์ คะแนนของแตล่ะรายวชิาหลังสอบซ่อมต้องไดม้ากกว่า
ร้อยละ ๕๐ และคะแนนรวมหลงัสอบซ่อมต้องมากกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าผ่าน 

๓.๒     การสอบสัมภาษณ์  
 เกณฑ์ตัดสินเปน็ผ่านและไม่ผา่น ตามการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 

๔.   สถานที่สมัครสอบ 
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย    
ส านักงานประธาน : เลขที่ ๒/๒ สถาบนัพยาธวิิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อาคาร ๑ ชั้น ๒             
ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐  
โทรศัพท์ : ๐-๒๓๕๔-๘๒๐๘ ต่อ ๑๒๔   
โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ รวมทั้งผลงานทางวิชาการ ในวันที่สมัครสอบ ให้ครบถ้วน เพื่ อส่งให้
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีสิทธิสอบ 

 
๕.  วัน เดือน ปี ที่สอบ  ๘ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓  

     สถานที่สอบ: ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินกิ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

๖.    ก าหนดการสอบ (จะก าหนดรายละเอียดในภายหลัง) 

๗.    ค่าสมัครสอบ  ตามประกาศของแพทยสภาทุกประการ 
     ค่าสมัครสอบ ๑๒,๕๐๐ บาท (โอนยอดรวม) แบ่งเปน็ 

- ค่าสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ ๑๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าสมัครสมาชิกราชวทิยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ๒,๕๐๐ บาท  

(หากสอบไม่ผา่นจะคืนเงนิเฉพาะค่าสมัครสมาชิกราชวิทยาลัยฯ ๒,๕๐๐ บาท เท่านัน้) 
           ให้ผู้สมัครสอบโอนเงินค่าสมัครสอบเข้าบัญชี ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี  ๐๕๑-๒๗๕๗๘๙-๔    

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี และส่งส าเนาใบโอนเงินพร้อมหลักฐานทั้งหมด มายัง  ราชวิทยาลัยพยาธิ
แพทย์แห่งประเทศไทย ส านักงานประธาน : เลขที่ ๒/๒  สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข 
อาคาร ๑ ชั้น ๒ ถนนพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๔๐๐  
โทรศัพท์: ๐๒-๓๕๔-๘๒๐๔ ต่อ ๑๒๔ มือถือ ๐๘๖-๙๐๗-๓๙๙๖ 

    เว็บไซต์ : rcthaipathologist.org  อีเมล์ : payati_25@hotmail.com หรือ rcthaipathology@gmail.com 

๘.  ติดต่อสอบถาม หากผูส้มัครสอบมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามไดท้ี่ 
แพทย์หญิงนิศารัตน์  โอภาสเกียรติกุล (ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาพยาธิวิทยาคลินิก) 
ภาควิชาพยาธิวทิยาคลนิิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 
อีเมล์: nisarat.opa@mahidol.ac.th        

 ๙.  เอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ จ านวน ๒ ชดุ (ส่งเอกสารทัง้หมด มาถึงราชวทิยาลัยฯ  
          ภายใน ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

๙.๑  ผู้สมัครสอบลงทะเบียนใน http://www.tmc.or.th/tcgme/Tier/MD_insert โดยต้องกรอกข้อมูล   
       ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ 
๙.๒  ส่งใบแบบค าขอสมัครสอบที่ได้จากการสั่งพิมพ์ hard copy ติดรูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว ลงในใบค าขอให้   
       เรียบร้อย (รูปถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี)  พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อยครบถ้วนทุกใบ 
๙.๓   ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ 
๙.๔   ส าเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ และนามสกุล (ถ้ามี) 



๑ 

๙.๕   ส าเนาใบปริญญาบัตร พร้อมส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 
   ๙.๖  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
   ๙.๗  ส าเนาประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (ถ้ามี) 
   ๙.๘  หนังสือรับรองฉบับจริง จากสถาบันฝึกอบรมว่าจะครบการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านปีสุดท้ายก่อนวันสอบ 
   ๙.๙  หลักฐานการช าระเงิน/โอนเงินค่าธรรมเนียมการสอบ จ านวน ๑๒,๕๐๐ บาท             

๑๐. เอกสารในการสมัครสมาชิกราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย จ านวน ๑ ชุด 
 ๑๐.๑   ใบสมัครสมาชิก กรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว (ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี)  ดาวน์โหลดใบสมัคร   
           ได้ที่ http://www.rcthaipathologist.org/about-us/             
๑๐.๒  ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ 
๑๐.๓  ส าเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ และนามสกุล (ถ้ามี) 
๑๐.๔  ส าเนาใบปริญญาบัตร พร้อมส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 
๑๐.๕  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

            
 


