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ประกาศ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟแูห่งประเทศไทย 

ท่ี รวฟท. 16/2563 
เรื่อง เง่ือนไขผู้มีสิทธ์ิสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ และการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ 

สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู และเกณฑ์การตัดสิน 
ปีการฝึกอบรม  2562 

 
เพ่ือให้กระบวนการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแห่งประเทศไทย จึงขอประกาศเง่ือนไขผู้มี
สิทธ์ิสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ และการสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู และเกณฑ์การตัดสิน ปีการฝึกอบรม  2562 ดังน้ี 

- มีหนังสือรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบัติจากสถาบันฝึกอบรมว่า ผู้ย่ืนคําร้องขอมีสิทธ์ิสอบฯ ได้ปฏิบัติงานดูแล
ผู้ป่วยครบตามจํานวนที่กําหนด และมีจํานวนเวลาปฏิบัติงานครบ ตามที่กําหนดในหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ 
สาขาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู พ.ศ. 2556 หรือที่กําหนดโดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 

- มีหนังสือรับรองจากคณะกรรมการพิจารณางานวิจัย ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแห่งประเทศไทย ว่า
นิพนธ์ต้นฉบับงานวิจัยของผู้ย่ืนคําร้องของมีสิทธ์ิสอบฯ ผ่านตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด 

- มีหนังสือรับรองผลการสอบ Basic Scienceว่าผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนด โดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 
- มีหนังสือรับรองผลการสอบ Long case ภายในเดือนมีนาคมของปีที่สอบ โดยสถาบันฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ กําหนด 
 
หมายเหตุ  

- หนังสือรับรองดังกล่าวข้างต้นมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ปรากฏในหนังสือรับรอง 
- กรณีผู้ย่ืนคํารอ้งขอมีสิทธ์ิสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ ได้สําเร็จการฝึกอบรมครบแล้ว แต่ยังไม่ได้เข้าสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ หรือ 

เข้าสอบแล้วแต่ยังไม่ผ่านตามเกณฑ์ ต้องย่ืนคําร้องขอเข้าสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ พร้อมหลักฐานดังกล่าวข้างต้น และ
หนังสือรับรองการสําเร็จการฝึกอบรมจากสถาบันที่ผู้ย่ืนคําร้องเคยเข้ารับการฝึกอบรม ทั้งน้ีหนังสือรับรองทั้งหมด
ต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี ในวันที่ย่ืนคําร้องขอมีสิทธ์ิเข้าสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ 

 
 
 
 

  

    ราชวทิยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแห่งประเทศไทย
   และสมาคมเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแห่งประเทศไทย 
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การสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟ ูและเกณฑ์การตัดสิน 
ปีการฝึกอบรม  2562 

 
เพ่ือให้การสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ดําเนินไปอย่างราบร่ืน เรียบร้อย โปร่งใสและเป็นธรรมแก่ผู้มีสิทธ์ิ

เข้าสอบ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ มีหน้าที่
ดังต่อไปน้ี 
 

1. ดําเนินการจัดสอบ เพื่อประเมินความรู้ทักษะและสมรรถนะตามท่ีกําหนดในหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจํา บ้าน
เพ่ือวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ปีการฝึกอบรม 2562 ดังน้ี   
1.1 การสอบปรนัย Clinical Science in Medical Rehabilitation (Multiple Choice Examination, MCQ) 

- เป็นการสอบภาคทฤษฎีเพ่ือประเมินความรู้ทางคลินิก ความสามารถแก้ปัญหาของผู้ป่วยในการดูแลรักษาและ 
 ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วย  
- ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 120 ข้อ  
- สอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และให้เวลาสอบ 3 ช่ัวโมง 
- เกณฑ์การตัดสิน  ผ่าน  ร้อยละ 55 ของคะแนนรวม 
- กําหนดวันสอบ  วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563  เวลา 13.00 – 16.00 น. 
- สถานที่สอบ  สถาบันต้นสังกัด 

 
1.2 การสอบปากเปล่า (Oral Examination)  

- เป็นการสอบเพ่ือประเมินสมรรถนะด้านความรู้ทางคลินิก กฎหมายและระบบสุขภาพ และความสามารถ
แก้ปัญหาด้านการดูแลรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย  

- จํานวนข้อสอบ 4 ข้อ เวลาสอบรวม 70 นาที ต่อผู้เข้าสอบ 1 คน 
- เกณฑ์ตัดสิน ผ่าน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนรวมทั้ง 4 ข้อ  
- กําหนดวันสอบ   วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563  เวลา 7.30 – 12.30 น. สําหรับกรรมการสอบ  

และเวลา 8.00 – 12.30 น. สาํหรับผู้เข้าสอบ 
- สถานที่สอบ  สถาบันต้นสังกัด 

 
 

  

    ราชวทิยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแห่งประเทศไทย
   และสมาคมเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแห่งประเทศไทย 
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1.3   การสอบกายอุปกรณ ์(Prosthetic and Orthotic Examination)  

       ข้อสอบประกอบด้วย 2 สว่น รวม 100 คะแนน 
1.  ข้อเขียนแบบ Short answer คะแนนรวม 30 คะแนน  

 ข้อสอบ 30 ข้อๆ 1 คะแนน  (1 นาที/ข้อ)  กรรมการส่งขอ้สอบให้แต่ละสถาบันในรูปแบบไฟล์ power  
 point โดยการกําหนดให้ Slide show ตามเวลาที่กําหนด 

2. ข้อเขียนแบบ MEQ  2 ข้อๆ ละ 30 นาที เวลารวม 60 นาที  
   Prosthesis 30 นาที (35 คะแนน) 
   Orthosis 30 นาที (35 คะแนน) 

- เกณฑ์การตัดสิน ผ่าน  MPL ของแต่ละส่วน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 
- กําหนดวันสอบ   วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-12.00 น. 
- สถานที่สอบ สถาบันต้นสังกัด 

 

1.4 การสอบภาคปฏิบัติ (OSCE)  
- เป็นการสอบเพ่ือประเมินความรู้และทักษะซึ่งเป็นสมรรถนะการดูแลรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยและการ

สื่อสารที่แสดงความเช่ียวชาญด้านเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 
- จํานวนข้อสอบ 10 ข้อ  
- เกณฑ์การตัดสิน   ผ่าน คือ 
 มีจํานวนข้อที่ผา่น MPLของแต่ละข้อ ต้ังแต่ 6 ข้อขึ้นไป  หรือ 
 มีจํานวนข้อที่ผา่น MPLของแต่ละข้อ จํานวน 5 ข้อ แต่มีคะแนนรวมเฉลีย่ของทุกขอ้มากกว่าคะแนนรวม

เฉลี่ยของ MPL ที่กําหนดไว้ หากคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงตามเกณฑ์ มีสิทธ์ิสอบแก้ตัวได้ 
           ไม่ผ่าน คือ ผ่านน้อยกว่าหรือเท่ากับ 4 ข้อ และไม่มสีทิธ์ิสอบแก้ตัวในปีน้ัน 

- กําหนดวันสอบ   วันศุกร์ที ่26 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 – 11.00 น. 
- สถานที่สอบ สถาบันต้นสังกัด 

 

1.5 การสอบการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย (Electrodiagnosis Examination) 
- มีกรรมการคมุสอบ 2 ท่าน ต่อผู้เข้าสอบ 1 คน 
- เกณฑ์การตัดสิน   ผ่าน คือ คะแนนรวมเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 60 
- กําหนดวันสอบ    ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563 
- สถานที่สอบ สถาบันต้นสังกัด 

  

    ราชวทิยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแห่งประเทศไทย
   และสมาคมเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแห่งประเทศไทย 
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2. รวบรวมผลสอบเพ่ือนําเสนอให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ และคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยแพทย์ 
เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแห่งประเทศไทย พิจารณาตัดสิน 

 
3. ดําเนินการจัดการสอบแก้ตัว หากผู้เข้าสอบมีเง่ือนไขผู้มีสทิธ์ิสอบแก้ตัว 

สําหรับการสอบแต่ละส่วน และใช้เกณฑ์การตัดสินการสอบแก้ตัว ดังต่อไปนี้ 
3.1  การสอบแก้ตัวปรนัย (MCQ) 

- เง่ือนไขผู้มีสิทธ์ิสอบ ต้องผ่านข้อสอบบอร์ดทั้งหมด 3 สว่น จาก 5 ส่วน ดังระบุในข้อ 1. 
- การสอบแก้ตัว ตามท่ีกรรมการสอบเห็นควร  
- เกณฑ์การตัดสิน  เกณฑ์ผ่าน คือ ร้อยละ 55 หรือตามที่กรรมการสอบกําหนด  
- กําหนดวันสอบ   ภายในเดือน กรกฎาคม 2563 หลังจากได้รับแจ้งให้สอบแก้ตัวได้ 
- สถานที่สอบ    สถาบันต้นสังกัด 

 
  3.2 การสอบแก้ตัวปากเปล่า (Oral Examination) 

- เง่ือนไขผู้มีสิทธ์ิสอบ ต้องผ่านข้อสอบบอร์ดทั้งหมด 3 สว่น จาก 5 ส่วน ดังระบุในข้อ 1. 
- การสอบแก้ตัว ตามท่ีกรรมการสอบเห็นควร 
- เกณฑ์การตัดสิน  เกณฑ์ผ่านแต่ละข้อ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60  
- กําหนดวันสอบ    ภายในเดือน กรกฎาคม 2563 หลังจากได้รับแจ้งให้สอบแก้ตัวได้ 
- สถานที่สอบ    สถาบันต้นสังกัด 

 
3.3 การสอบแก้ตัวกายอุปกรณ์  

- เง่ือนไขผู้มีสิทธ์ิสอบ ต้องผ่านข้อสอบบอร์ดทั้งหมด 3 สว่น จาก 5 ส่วน ดังระบุในข้อ 1. 
- การสอบแก้ตัว ตามท่ีกรรมการสอบเหน็ควร 
- เกณฑ์การตัดสิน  เกณฑ์ผ่าน มีดังน้ี  

 Short answer จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า MPL เฉลี่ยเดิม + 10% 
 MEQ(P) จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า MPL เฉลี่ยเดิม + 10% 
 MEQ(O) จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า MPL เฉลี่ยเดิม + 10% 

- กําหนดวันสอบ    ภายในเดือน กรกฎาคม 2563 หลังจากได้รับแจ้งให้สอบแก้ตัวได้ 
- สถานที่สอบ    สถาบันต้นสังกัด 

  

    ราชวทิยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแห่งประเทศไทย
   และสมาคมเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแห่งประเทศไทย 
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3.4 การสอบแก้ตัวภาคปฏิบัติ (OSCE)  

- เง่ือนไขผู้มีสิทธ์ิสอบ ต้องผ่านข้อสอบบอร์ดทั้งหมด 3 สว่น จาก 5 ส่วน ดังระบุในข้อ 1. 
และสอบ OSCE ผ่าน จํานวน 5 ข้อแต่คะแนนเฉล่ียไม่ถึงตามเกณฑ์ 

- การสอบแก้ตัว เฉพาะข้อที่กรรมการสอบเหน็ควร  
- เกณฑ์การตัดสิน  เกณฑ์ผ่านแต่ละข้อ ใช้ MPL ที่กรรมการสอบกําหนด เมื่อสอบผ่านครบ 6 ข้อ  

จึงถือว่า สอบผ่าน 
- กําหนดวันสอบ    ภายในเดือน กรกฎาคม 2563 หลังจากได้รับแจ้งให้สอบแก้ตัวได้ 
- สถานที่สอบ  สถาบันต้นสังกัด 

 
3.5 การสอบการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย (Electrodiagnosis Examination) 

- เง่ือนไขผู้มีสิทธ์ิสอบ ต้องผ่านข้อสอบบอร์ดทั้งหมด 3 สว่น จาก 5 ส่วน ดังระบุในข้อ 1. 
- การสอบแก้ตัว ตามท่ีกรรมการสอบเห็นควร  
- เกณฑ์การตัดสิน  เกณฑ์ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 หรือ ตามความเห็นเป็นเอกฉันท์ของ     

ผู้คมุสอบ 2 ทา่น  เกณฑ์ผ่านแต่ละข้อใช้ MPL ที่กรรมการสอบกําหนด  
- กําหนดวันสอบ    ภายในเดือน กรกฎาคม 2563 หลังจากได้รับแจ้งให้สอบแก้ตัวได้ 
- สถานที่สอบ  สถาบันต้นสังกัด 

 
4. กรณีสอบแก้ตัวไม่ผ่านครบทั้ง 5 ส่วน ผู้เข้าสอบมีสิทธ์ิขอสอบใหม่ ทั้งน้ีต้องสอบใหม่ทุกส่วนในปีถัดไป ทั้งนี้ผู้ที่

ต้องการสอบใหม่จะต้องย่ืนคําร้องขอสมัครสอบผ่านสถาบันฝึกอบรมเดิม  
 
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                  ประกาศ  ณ  วันที่  25 พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

 

                                       (รศ.พญ.วิไล  คุปต์นิรัติศยักุล) 
    ประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแห่งประเทศไทย 

  

    ราชวทิยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแห่งประเทศไทย
   และสมาคมเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแห่งประเทศไทย 

 


