ข้ อปฏิบัติสำหรับผู้เข้ ำสอบ
เพือ่ หนังสื ออนุมตั ิและวุฒิบัตรแสดงควำมรู้ ควำมชำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม
สำขำเวชศำสตร์ ครอบครัว ประจำปี พ.ศ.2562
.......................................................................................
ผูเ้ ข้าสอบต้อง ปฏิบตั ิตามข้อปฏิบตั ิต่อไปนี้ อย่างเคร่ งครัด มิฉะนั้น ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวแห่งประเทศไทย อาจพิจารณาตัดสิ ทธิในการสอบ หรื อไม่พิจารณาให้คะแนนคาตอบ หรื อพิจารณา
ให้การสอบส่ วนนั้นๆ เป็ นโมฆะ
ข้ อปฏิบัติในกำรสอบข้ อเขียน
1. ผูเ้ ข้าสอบต้องนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรที่มีรูปถ่าย และปรากฏชื่อ-สกุล เลขประจาตัว
ประชาชน 13 หลัก ซึ่งทางราชการออกให้ และยังไม่หมดอายุ มาแสดงต่อกรรมการสอบขณะรายงานตัว
2. ผูเ้ ข้าสอบจะต้องแต่งกายสุ ภาพ ห้ ำมสวมเสื้ อยืดคอกลม หรื อ กางเกงยีนส์ และให้ สวมรองเท้ ำหุ้มส้ น
หรือรัดส้ น
3. ให้ผเู้ ข้าสอบเตรี ยมอุปกรณ์เครื่ องเขียนที่จาเป็ นมาเอง เช่น ปากกาน้ าเงินหรื อดา น้ ายาลบคาผิด ดินสอ
ทางราชวิทยาลัยฯ จะจัดเตรี ยมเครื่ องเขียนให้เป็ นการสารองเฉพาะกรณี เท่านั้น
4. ไม่อนุญาตให้นาอุปกรณ์ดิจิทลั ทุกประเภทเข้าห้องสอบ
5. ผูเ้ ข้าสอบอาจนาผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ เสื้ อกันหนาวแบบบาง (ไม่มีกระเป๋ าด้านใน) หรื อ ผ้าเช็ดหน้าผืน
เล็กเข้าห้องสอบได้ โดยผ่านการตรวจจากกรรมการผูค้ ุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ
6. หากผูเ้ ข้าสอบมีความจาเป็ นต้องใช้ยาบางอย่างระหว่างการสอบ เช่น ยาหยอดตา หรื อยาสาหรับ
รับประทาน ให้ฝากยา และ/หรื อน้ าดื่ม ไว้ที่กรรมการคุมสอบ และยกมือขึ้นเพื่อขออนุ ญาตใช้ยา
ดังกล่าวเมื่อมีความจาเป็ น
7. กรรมการคุมสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้นาสิ่ งของไม่จาเป็ น และไม่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้าห้อง
สอบ ขึ้นกับดุลยพินิจของกรรมการคุมสอบ

ข้ อปฏิบัติในกำรสอบภำคปฏิบัติ (OSCE)
1. ผูเ้ ข้าสอบต้องนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรที่มีรูปถ่าย และปรากฏชื่อ-สกุล เลขประจาตัว
ประชาชน 13 หลัก ซึ่ งทางราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ มาแสดงต่อกรรมการสอบขณะรายงานตัว
2. ผูเ้ ข้าสอบจะต้องแต่งกายสุ ภาพ ห้ ำมสวมเสื้ อยืดคอกลม หรื อ กางเกงยีนส์ และให้ สวมรองเท้ ำหุ้มส้ น
หรือรัดส้ น
3. ผูเ้ ข้าสอบเตรี ยมอุปกรณ์เครื่ องเขียนที่จาเป็ น ได้แก่ ปากกาน้ าเงินหรื อดา น้ ายาลบคาผิด ดินสอ มาเอง
ทางราชวิทยาลัยฯ จะจัดเตรี ยมเครื่ องเขียนให้เป็ นการสารองเฉพาะกรณี เท่านั้น ส่ วนอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ที่ตอ้ งใช้ในสถานีสอบทางราชวิทยาลัยฯ จะเป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมให้ (บางสถานีสอบที่มีคาสั่งพิเศษ
ให้ผเู ้ ข้าสอบปฏิบตั ิตามคาสัง่ พิเศษนั้น)
4. เมื่อลงทะเบียน ผูเ้ ข้าสอบจะได้รับสติกเกอร์ สีเพื่อบอกวงสอบ และสติกเกอร์ หมายเลขตามหมายเลข
ประจาตัวสอบสาหรับใช้ในการติดบนกระดาษคาตอบทุกสถานีสอบ ให้ผเู้ ข้าสอบตรวจสอบหมายเลข
บนสติกเกอร์ ให้ตรงกับหมายเลขประจาตัวสอบก่อนไปยังห้องรอสอบ และติดสติกเกอร์สีบนหน้าอก
ให้เห็นได้ชดั เจน
5. หลังจากลงทะเบียน ผูเ้ ข้าสอบจะต้องเข้าไปอยูใ่ นห้องรอสอบตามกลุ่มที่แบ่งไว้ จะมีแผนผังสถานีสอบ
และตารางแจ้งสถานีแรกที่ผเู้ ข้าสอบต้องเริ่ มสอบแสดงไว้ ให้ผเู ้ ข้าสอบทาความเข้าใจก่อนไปยังห้อง
สอบ
6. กรรมการคุมสอบจะแจ้งให้ผเู้ ข้าสอบนาสัมภาระติดตัวทุกชนิด รวมทั้งโทรศัพท์มือถือ (ให้ปิดเครื่ อง
ด้วย) กระเป๋ าเงิน และกุญแจ ไปไว้ให้หอ้ งเก็บสัมภาระก่อนเริ่ ม Orientation และจะล็อกห้องเก็บ
สัมภาระไปจนถึงเวลาสอบเสร็ จ จะไม่ เปิ ดห้ องในระหว่ำงวัน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ทางราชวิทยาลัยฯ จะ
ไม่รับผิดชอบหากเกิดการสู ญหาย ดังนั้นควรนาเฉพาะสิ่ งของที่จาเป็ นมายังสนามสอบเท่านั้น
7. เมื่อเริ่ ม orientation แล้วจะไม่อนุญาตให้ผเู ้ ข้าสอบออกนอกห้องรอสอบอีก ผูเ้ ข้าสอบจึงควรทากิจธุ ระ
ส่ วนตัวให้เรี ยบร้อยก่อนเวลา orientation
8. ผูเ้ ข้าสอบที่มาถึงสนามสอบหลังจาก orientation เสร็ จแล้ว จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ ยกเว้น
ประธานอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ หรื อกรรมการคุมสอบที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาอนุญาต
เป็ นกรณี ไป
9. โปรดรักษาความสงบเมื่ออยูใ่ นห้องสอบและขณะที่อยูใ่ นบริ เวณสถานที่สอบ

ระหว่ำงกำรสอบ OSCE
1. เมื่อถึงเวลาสอบ ให้ผเู้ ข้าสอบเข้าแถวตามวงสอบ เรี ยงลาดับตามเลขที่ประจาตัวสอบ และเดินเข้าแถว
ตามกรรมการคุมสอบไปยังห้องสอบ ไม่ อนุญำตให้ แวะระหว่ ำงทำง
2. ให้ผเู้ ข้าสอบฟังสัญญาณจากกรรมการคุมสอบในการเข้าประจาหน้าสถานีสอบที่กาหนดให้
3. เริ่ มเข้าสอบในสถานีสอบ เมื่อได้ยนิ เสี ยงสัญญาณกริ่ ง มีเวลาสอบสถานีละ 8 นาที
4. เมื่อเข้าสู่ สถานีสอบทุกข้อ ให้ดึง sticker หมายเลข 1 ชิ้นส่ งให้อาจารย์ผคู ้ ุมสอบ หากเป็ นข้อสอบ
ข้อเขียนให้ติด sticker หมายเลข บริ วเวณ บนหัวกระดาษคาตอบในจุดที่กาหนด
5. ให้อ่านโจทย์และคาสั่ง ทาความเข้าใจให้ชดั เจนก่อนปฏิบตั ิ
6. ให้ปฏิบตั ิต่อผูป้ ่ วย/ผูป้ ่ วยมาตรฐาน ตามขั้นตอนเหมือนปฏิบตั ิกบั ผูป้ ่ วยในสถานการณ์จริ ง กรรมการผู้
คุมสอบจะให้ความสาคัญกับความครบถ้วนของสิ่ งที่ควรปฏิบตั ิในสถานการณ์น้ นั และความถูกต้อง
ของการปฏิบตั ิ
7. ห้ามเขียนหรื อทาเครื่ องหมายใดๆ บนกระดาษคาสัง่ หรื อลูกศร หรื อกระดาษแสดงหมายเลขสถานี หรื อ
แผ่น sticker
8. เมื่อสิ้ นสุ ดการสอบแต่ละสถานี ให้เดินตามสัญลักษณ์ที่กาหนดไว้ที่พ้นื หรื อฝาผนัง และก่อนเข้าสอบใน
สถานีต่อไป ให้ตรวจสอบเลขที่สถานีจดั เรี ยงลาดับถัดจากข้อเดิม
9. เมื่อใกล้หมดเวลา จะมีเสี ยงสัญญาณกริ่ ง 2 ครั้ง กริ่ งสั้นเมื่อนาทีที่ 7 เพื่อเป็ นการเตือน และกริ่ งยาวเมื่อ
หมด เวลา 8 นาที หลังกริ่ งยาวแสดงว่าหมดเวลาในข้อนั้นๆ แล้ว กรรมการผูค้ ุมสอบจะไม่ให้คะแนนไม่
ว่าท่านจะตอบถูกหรื อผิด กรณี เป็ นข้อสอบแบบเขียนตอบ หากผูเ้ ข้าสอบเขียนคาตอบหลังได้ยนิ
สัญญาณกริ่ งยาว กรรมการผูค้ ุมสอบจะทาสัญลักษณ์โดยใช้ปากกาแดงขีดเส้นใต้คาตอบที่เขียนหลัง
หมดเวลา คาตอบที่เขียนหลังจากหมดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณาคะแนน
10. กรณี ในสถานีสอบเป็ นข้อสอบข้อเขียน ให้ผเู ้ ข้าสอบส่ งกระดาษคาตอบ ไว้ในจุดที่กาหนด หากต้องการ
ใช้กระดาษคาตอบสารอง ให้ยกมือแจ้งกรรมการคุมสอบ
11. ห้ามฉีก ทาลาย หรื อหยิบกระดาษคาสั่ง กระดาษคาตอบ หรื ออุปกรณ์อื่นใดที่ราชวิทยาลัยฯ จัดเตรี ยมไว้
เพื่อการสอบ ออกจากสถานีสอบ หากตรวจพบจะถือว่ามีเจตนาทุจริ ต และปรับตกในการสอบ OSCE

12. ไม่ อนุญำตให้ ออกจำกห้ องสอบระหว่ ำงกำรสอบ ยกเว้นเหตุสุดวิสัยซึ่งกรรมการผูค้ ุมสอบจะเป็ นผู้
พิจารณาเป็ นกรณี ไป “ผูเ้ ข้าสอบควรทากิจส่ วนตัวให้เรี ยบร้อยก่อนเข้าสอบ”
13. เมื่อมีสัญญาณกริ่ งหมดเวลาสอบ (สัญญาณกริ่ งยาว 2 ครั้งติดต่อกัน) ให้ผเู ้ ข้าสอบนัง่ รอในสถานีสอบ
ไม่อนุญาตให้พดู คุยกัน จนกว่ากรรมการผูค้ ุมสอบจะอนุ ญาตให้ลุกออกจากสถานีสอบได้
14. ห้ามนาหรื อคัดลอกข้อสอบ หรื อส่ วนหนึ่งส่ วนใดของข้อสอบ ออกจากห้องสอบ ไม่วา่ ด้วยวิธีใดๆ โดย
เด็ดขาด
ข้ อปฏิบัติในกำรสอบสั มภำษณ์
1. ผูเ้ ข้าสอบต้องนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรที่มีรูปถ่าย และปรากฏชื่อ-สกุล เลขประจาตัว
ประชาชน 13 หลักซึ่ งทางราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ มาแสดงต่อกรรมการสอบขณะรายงานตัว
2. ผูเ้ ข้าสอบจะต้องแต่งกายสุ ภาพ ห้ ำมสวมเสื้ อยืดคอกลม หรื อ กางเกงยีนส์ และให้ สวมรองเท้ ำหุ้มส้ น
หรือรัดส้ น
3. จะมีประกาศจัดลาดับการเข้าสอบสัมภาษณ์แสดงไว้ในห้องรอสอบ
4. เมื่อถึงเวลาสอบ ให้ผเู้ ข้าสอบตามกรรมการคุมสอบไปยังห้องสอบ ไม่ อนุญำตให้ แวะระหว่ ำงทำง
5. แต่ละห้องจะมีกรรมการสอบ 2 ท่าน ระยะเวลาในการสอบสัมภาษณ์แต่ละรอบ ประมาณ 20 นาที
6. เมื่อใกล้หมดเวลา จะมีการเสี ยงสัญญาณกริ่ งสั้น 1 ครั้งเมื่อนาทีที่ 15 เพื่อเป็ นการเตือน และกริ่ งสั้น 2
ครั้งติดๆ กันเมื่อหมด เวลา 20 นาที
7. หากการสัมภาษณ์เสร็ จก่อนเวลา 20 นาที ให้ผเู้ ข้าสอบรอในบริ เวณที่จดั ไว้ให้ในห้องสอบ จนกว่าจะ
หมดเวลาสอบในรอบนั้นๆ และมีเจ้าหน้าที่จะนาผูเ้ ข้าสอบแต่ละรอบกลับไปที่หอ้ งพักรอพร้อมกัน
8. หลังจากสอบเสร็ จครบทุกคนในรอบเช้า และ บ่าย กรรมการฯ จะแจ้งผลการสอบสัมภาษณ์อย่างไม่
เป็ นทางการ ผูเ้ ข้าสอบที่ไม่ผา่ นการสอบสัมภาษณ์ จะต้องรอเข้ารับการประเมินซ้ าโดยกรรมการชุ ด
ใหม่ ดังนั้น ผูเ้ ข้าสอบจึงควรเผือ่ เวลา หากจาเป็ นต้องเดินทาง หรื อมีกิจธุ ระอื่นหลังเวลาสอบ

