รายละเอียดการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาออร์โธปิดิกส์ พ.ศ.๒๕๖๒
๑. วิธีการประเมิน ประกอบด้วยการสอบ ๗ ประเภท ได้แก่
๑.๑ การสอบด้วยข้อสอบปรนัย
๑๐๐ คะแนน
ประกอบด้วยคะแนนสอบ
 Summative examination ปี ๒
๒๕%
 Summative examination ปี ๓
๕๐%
 Board examination
๒๕%
๑.๒ การสอบด้วยข้อสอบอัตนัยสั้น
๑๐๐ คะแนน
ประกอบด้วยคะแนนสอบ
 Short essay examination ปี ๓
๕๐%
 Board examination
๕๐%
๑.๓ การสอบ Basic Surgical Science
๑๐๐ คะแนน
๑.๔ การสอบ Orthopaedic Basic Science
๑๐๐ คะแนน
๑.๕ การสอบสัมภาษณ์
๑๐๐ คะแนน
๑.๖ การสอบภาคปฏิบตั ิด้วยข้อสอบ OSCE
๑๐๐ คะแนน
๑.๗ การสอบภาคผลงานวิจัย
๑๐๐ คะแนน
หมายเหตุ
ผู้เข้าสอบจะมีสิทธิ์เข้าสอบได้เมื่อผ่านกระบวนการในการประเมินด้านวิจัยจนครบทุกขั้นตอน หากไม่ผ่านขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง จะ
ไม่แจ้งผลคะแนนสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ ในประเภทอื่น จนกว่าผู้เข้าสอบจะผ่านขั้นตอนการประเมินด้านวิจัยจนสมบูรณ์
๒. กาหนดการสอบ
วันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐น.
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
สนามสอบ
วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
สนามสอบ
วันพฤหัสบดีท๑ี่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
สนามสอบ

การสอบด้วยข้อสอบปรนัย ๑๕๐ ข้อ
การสอบด้วยข้อสอบอัตนัยสั้น ๑๒ ข้อ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การสอบด้วยข้อสอบ OSCE
ห้องสยามมกุฎราชกุมาร และ ห้องประชุมพัชรกิติยาภา อาคาร
เฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
การสอบสัมภาษณ์
ห้องสยามมกุฎราชกุมาร และ ห้องประชุมพัชรกิติยาภา อาคาร
เฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี

๓. เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์การตัดสินแบบอิงเกณฑ์ โดยต้องได้คะแนนสอบไม่น้อยกว่าคะแนนผ่านขั้นต่่า (Minimal passing score) ของการ
สอบแต่ละประเภท (ข้อ ๑.๑ ถึงข้อ ๑.๗) และคะแนนสอบรวมไม่น้อยกว่าคะแนนผ่านขั้นต่่ารวม
ส่าหรับข้อสอบปรนัย และข้อสอบอัตนัยสั้นจะใช้คะแนนผ่านขั้นต่่า จากคะแนนรวมของคะแนนผ่านขั้นต่่า ของการสอบแต่
ละครั้งรวมกันตามสัดส่วนของคะแนนสอบ (Summary Minimal passing score)
ส่า หรั บ ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนสอบไม่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารตั ด สิ น จะต้ อ งรอสอบซ่ อ มเฉพาะประเภทที่ ไ ม่ ผ่ า น และการตั ด สิ น ของ
คณะอนุกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
ผลของการสอบประเภทที่ผ่าน จะมีผลใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปีการฝึกอบรม นับจากวันอนุมัติผลการสอบ

๔. ผู้เข้าสอบที่มีสิทธิส์ อบ ต้องยื่นเอกสารต่างๆตามวันเวลาที่กาหนดดังต่อไปนี้
๔.๑ ก่าหนดส่งผลงานวิจัย ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยผลงานที่ส่งต้องเป็นหัวข้องานวิจัยเดียวกับที่สอบโครงร่าง
งานวิจัยปากเปล่า (Oral presentation) แพทย์ประจ่าบ้านจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้
๑) โครงร่างการวิจัยฉบับสมบูรณ์พร้อมเอกสารอนุมัติจริยธรรมการวิจัย
จ่านวน ๒ ชุด
๒) งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมแนบใบประกาศผ่านของคณะกรรมการ ETHIC จ่านวน ๒ ชุด
ของแต่ละสถาบัน (ในรูปแบบเล่มรายงาน)
๓) Manuscript
จ่านวน ๒ ชุด
๔) เอกสารในรูปของ Electronic ในรูปแบบPDF ไฟล์ โดยเขียนใส่แผ่น CD
จ่านวน ๑ แผ่น
โดยใช้แบบฟอร์มผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงในวารสารของสมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ใช้
แบบฟอร์มอื่น) หากส่งช้ากว่าก่าหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาคะแนนในส่วนนี้และหากไม่ส่งจะไม่มีสิทธิ์สอบเพื่อวุฒิบัตรฯ
กรณี Manuscript ที่ส่งมาไม่สมบูรณ์ หรือไม่ตรงตามเรื่องที่เคยน่าเสนอโครงร่างงานวิจัยปากเปล่า (Oral presentation)
คณะกรรมการฯจะแจ้งให้ส่ง manuscript ใหม่ ทั้งนี้คณะกรรมการฯจะรวบรวมรายชื่อผู้ส่ง manuscript ครบสมบูรณ์พร้อมคะแนน
ให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯพิจารณาและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบเพื่อวุฒิบัตรฯ
๔.๒ รายงานผู้ป่วยผ่าตัด ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยผู้เข้าสอบต้องเลือกผู้ป่วยจาก RCOSTLOG ของตนเองที่
ได้รับการ Validate จากอาจารย์ในสถาบันแล้ว และต้องเป็นผู้ป่วยที่ผู้เข้าสอบเป็นผู้ช่วยผ่าตัด (Assistant) หรือเป็นผู้ที่ผ่าตัดเอง (Performer)
เท่านั้น รายงานผ่าตัดแบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่
๑) Trauma จ่านวน ๑๐ ราย ซึ่งต้องประกอบไปด้วยแต่ละหัวข้อ ๑ ราย ดังนี้
 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 จ่านวน ๗ ราย ซึ่งต้องประกอบไปด้วย Disease ของ Subspecialty ต่างๆ ดังนี้
 Spine
 Sport
 Tumor
 Hand
 Arthroplasty
 Foot & Ankle
 Pediatric
หากตรวจพบว่าผู้เข้าสอบส่งรายงานไม่ตรงตามที่ก่าหนด หรือไม่ครบทุกหัวข้อ ไม่ว่าจะตรวจพบขณะท่าการสอบหรือ
หลังจากการสอบ (หากได้รับการร้องเรียน)จะถือว่าการสอบครั้งนั้นเป็นโมฆะ
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รายงานทุกชนิดให้จัดท่าด้วยด้วยการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เขียนด้วยลายมือ

