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ผูเ้ขา้สอบตอ้ง ปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัต่อไปน้ีอยา่งเคร่งครัด มิฉะนั้น ราชวทิยาลยัแพทยเ์วชศาสตร์

ครอบครัวแห่งประเทศไทย อาจพิจารณาตดัสิทธิในการสอบ หรือไม่พิจารณาใหค้ะแนนค าตอบ หรือพิจารณา

ใหก้ารสอบส่วนนั้นๆ เป็นโมฆะ 
 

ข้อปฏิบัติในกำรสอบข้อเขียน 

1. ผูเ้ขา้สอบตอ้งน าบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรท่ีมีรูปถ่าย และปรากฏช่ือ-สกุล เลขประจ าตวั

ประชาชน 13 หลกั ซ่ึงทางราชการออกให้ และยงัไม่หมดอาย ุมาแสดงต่อกรรมการสอบขณะรายงานตวั 

2. ผูเ้ขา้สอบจะตอ้งแต่งกายสุภาพ ห้ำมสวมเส้ือยดืคอกลม หรือ กางเกงยนีส์ และให้สวมรองเท้ำหุ้มส้น 

หรือรัดส้น 

3. ใหผู้เ้ขา้สอบเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองเขียนท่ีจ าเป็นมาเอง เช่น ปากกาน ้าเงินหรือด า น ้ายาลบค าผดิ ดินสอ 

ทางราชวทิยาลยัฯ จะจดัเตรียมเคร่ืองเขียนให้เป็นการส ารองเฉพาะกรณีเท่านั้น   

4. ไม่อนุญาตใหน้ าอุปกรณ์ดิจิทลัทุกประเภทเขา้ห้องสอบ 

5. ผูเ้ขา้สอบอาจน าผา้คลุมไหล่ ผา้พนัคอ เส้ือกนัหนาวแบบบาง (ไม่มีกระเป๋าดา้นใน) หรือ ผา้เช็ดหนา้ผนื

เล็กเขา้หอ้งสอบได ้โดยผา่นการตรวจจากกรรมการผูคุ้มสอบก่อนเขา้หอ้งสอบ 

6. หากผูเ้ขา้สอบมีความจ าเป็นตอ้งใชย้าบางอยา่งระหวา่งการสอบ เช่น ยาหยอดตา หรือยาส าหรับ

รับประทาน ใหฝ้ากยา และ/หรือน ้าด่ืม ไวท่ี้กรรมการคุมสอบ และยกมือข้ึนเพื่อขออนุญาตใชย้า

ดงักล่าวเม่ือมีความจ าเป็น 

7. กรรมการคุมสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตใหน้ าส่ิงของไม่จ  าเป็น และไม่เก่ียวขอ้งกบัการสอบเขา้หอ้ง

สอบ ข้ึนกบัดุลยพินิจของกรรมการคุมสอบ 



 

ข้อปฏิบัติในกำรสอบภำคปฏิบัติ (OSCE)  

1. ผูเ้ขา้สอบตอ้งน าบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรท่ีมีรูปถ่าย และปรากฏช่ือ-สกุล เลขประจ าตวั

ประชาชน 13 หลกั ซ่ึงทางราชการออกให้และยงัไม่หมดอาย ุมาแสดงต่อกรรมการสอบขณะรายงานตวั 

2. ผูเ้ขา้สอบจะตอ้งแต่งกายสุภาพ ห้ำมสวมเส้ือยดืคอกลม หรือ กางเกงยนีส์ และให้สวมรองเท้ำหุ้มส้น 

หรือรัดส้น 

3. ผูเ้ขา้สอบเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองเขียนท่ีจ าเป็น ไดแ้ก่ ปากกาน ้าเงินหรือด า น ้ายาลบค าผดิ ดินสอ มาเอง 

ทางราชวทิยาลยัฯ จะจดัเตรียมเคร่ืองเขียนให้เป็นการส ารองเฉพาะกรณีเท่านั้น ส่วนอุปกรณ์ทางการ

แพทยท่ี์ตอ้งใชใ้นสถานีสอบทางราชวทิยาลยัฯ จะเป็นผูจ้ดัเตรียมให้ (บางสถานีสอบท่ีมีค าสั่งพิเศษ   

ใหผู้เ้ขา้สอบปฏิบติัตามค าสั่งพิเศษนั้น) 

4. เม่ือลงทะเบียน ผูเ้ขา้สอบจะไดรั้บสติกเกอร์สีเพื่อบอกวงสอบ และสติกเกอร์หมายเลขตามหมายเลข

ประจ าตวัสอบส าหรับใชใ้นการติดบนกระดาษค าตอบทุกสถานีสอบ ใหผู้เ้ขา้สอบตรวจสอบหมายเลข

บนสติกเกอร์ใหต้รงกบัหมายเลขประจ าตวัสอบก่อนไปยงัหอ้งรอสอบ และติดสติกเกอร์สีบนหนา้อก

ใหเ้ห็นไดช้ดัเจน 

5. หลงัจากลงทะเบียน ผูเ้ขา้สอบจะตอ้งเขา้ไปอยูใ่นห้องรอสอบตามกลุ่มท่ีแบ่งไว ้จะมีแผนผงัสถานีสอบ 

และตารางแจง้สถานีแรกท่ีผูเ้ขา้สอบตอ้งเร่ิมสอบแสดงไว ้ใหผู้เ้ขา้สอบท าความเขา้ใจก่อนไปยงัหอ้ง

สอบ  

6. กรรมการคุมสอบจะแจง้ให้ผูเ้ขา้สอบน าสัมภาระติดตวัทุกชนิด รวมทั้งโทรศพัทมื์อถือ (ใหปิ้ดเคร่ือง

ดว้ย) กระเป๋าเงิน และกุญแจ ไปไวใ้หห้อ้งเก็บสัมภาระก่อนเร่ิม Orientation และจะล็อกหอ้งเก็บ

สัมภาระไปจนถึงเวลาสอบเสร็จ จะไม่เปิดห้องในระหว่ำงวนั ยกเวน้มีเหตุสุดวสิัย ทางราชวทิยาลยัฯ จะ

ไม่รับผดิชอบหากเกิดการสูญหาย ดงันั้นควรน าเฉพาะส่ิงของท่ีจ าเป็นมายงัสนามสอบเท่านั้น  

7. เม่ือเร่ิม orientation แลว้จะไม่อนุญาตใหผู้เ้ขา้สอบออกนอกหอ้งรอสอบอีก ผูเ้ขา้สอบจึงควรท ากิจธุระ

ส่วนตวัใหเ้รียบร้อยก่อนเวลา orientation  

8. ผูเ้ขา้สอบท่ีมาถึงสนามสอบหลงัจาก orientation เสร็จแลว้ จะไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้สอบ ยกเวน้

ประธานอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ หรือกรรมการคุมสอบท่ีไดรั้บมอบหมาย พิจารณาอนุญาต

เป็นกรณีไป  

9. โปรดรักษาความสงบเม่ืออยูใ่นหอ้งสอบและขณะท่ีอยูใ่นบริเวณสถานท่ีสอบ  

 



 

 
 
ระหว่ำงกำรสอบ OSCE  

1. เม่ือถึงเวลาสอบ ใหผู้เ้ขา้สอบเขา้แถวตามวงสอบ เรียงล าดบัตามเลขท่ีประจ าตวัสอบ และเดินเขา้แถว

ตามกรรมการคุมสอบไปยงัห้องสอบ ไม่อนุญำตให้แวะระหว่ำงทำง  

2. ใหผู้เ้ขา้สอบฟังสัญญาณจากกรรมการคุมสอบในการเขา้ประจ าหนา้สถานีสอบท่ีก าหนดให้  

3. เร่ิมเขา้สอบในสถานีสอบ เม่ือไดย้นิเสียงสัญญาณกร่ิง มีเวลาสอบสถานีละ 8 นาที  

4. เม่ือเขา้สู่สถานีสอบทุกขอ้ ใหดึ้ง sticker หมายเลข 1 ช้ินส่งใหอ้าจารยผ์ูคุ้มสอบ หากเป็นขอ้สอบ

ขอ้เขียนให้ติด sticker หมายเลข บริวเวณ บนหวักระดาษค าตอบในจุดท่ีก าหนด  

5. ใหอ่้านโจทยแ์ละค าสั่ง ท าความเขา้ใจใหช้ดัเจนก่อนปฏิบติั  

6. ใหป้ฏิบติัต่อผูป่้วย/ผูป่้วยมาตรฐาน ตามขั้นตอนเหมือนปฏิบติักบัผูป่้วยในสถานการณ์จริง กรรมการผู ้

คุมสอบจะใหค้วามส าคญักบัความครบถว้นของส่ิงท่ีควรปฏิบติัในสถานการณ์นั้น และความถูกตอ้ง

ของการปฏิบติั  

7. หา้มเขียนหรือท าเคร่ืองหมายใดๆ บนกระดาษค าสั่ง หรือลูกศร หรือกระดาษแสดงหมายเลขสถานี หรือ

แผน่ sticker 

8. เม่ือส้ินสุดการสอบแต่ละสถานี ใหเ้ดินตามสัญลกัษณ์ท่ีก าหนดไวท่ี้พื้นหรือฝาผนงั และก่อนเขา้สอบใน

สถานีต่อไป ใหต้รวจสอบเลขท่ีสถานีจดัเรียงล าดบัถดัจากขอ้เดิม  

9. เม่ือใกลห้มดเวลา จะมีเสียงสัญญาณกร่ิง 2 คร้ัง กร่ิงสั้นเม่ือนาทีท่ี 7 เพื่อเป็นการเตือน และกร่ิงยาวเม่ือ

หมด เวลา 8 นาที หลงักร่ิงยาวแสดงวา่หมดเวลาในขอ้นั้นๆ แลว้ กรรมการผูคุ้มสอบจะไม่ใหค้ะแนนไม่

วา่ท่านจะตอบถูกหรือผดิ กรณีเป็นขอ้สอบแบบเขียนตอบ หากผูเ้ขา้สอบเขียนค าตอบหลงัไดย้นิ

สัญญาณกร่ิงยาว กรรมการผูคุ้มสอบจะท าสัญลกัษณ์โดยใชป้ากกาแดงขีดเส้นใตค้  าตอบท่ีเขียนหลงั

หมดเวลา ค าตอบท่ีเขียนหลงัจากหมดเวลาจะไม่ไดรั้บการพิจารณาคะแนน 

10. กรณีในสถานีสอบเป็นขอ้สอบขอ้เขียน ใหผู้เ้ขา้สอบส่งกระดาษค าตอบ ไวใ้นจุดท่ีก าหนด หากตอ้งการ

ใชก้ระดาษค าตอบส ารอง ใหย้กมือแจง้กรรมการคุมสอบ  

11. หา้มฉีก ท าลาย หรือหยบิกระดาษค าสั่ง กระดาษค าตอบ หรืออุปกรณ์อ่ืนใดท่ีราชวทิยาลยัฯ จดัเตรียมไว้

เพื่อการสอบ ออกจากสถานีสอบ หากตรวจพบจะถือวา่มีเจตนาทุจริต และปรับตกในการสอบ OSCE 



 

12. ไม่อนุญำตให้ออกจำกห้องสอบระหว่ำงกำรสอบ ยกเวน้เหตุสุดวสิัยซ่ึงกรรมการผูคุ้มสอบจะเป็นผู ้

พิจารณาเป็นกรณีไป “ผูเ้ขา้สอบควรท ากิจส่วนตวัให้เรียบร้อยก่อนเขา้สอบ”  

13. เม่ือมีสัญญาณกร่ิงหมดเวลาสอบ (สัญญาณกร่ิงยาว 2 คร้ังติดต่อกนั) ใหผู้เ้ขา้สอบนัง่รอในสถานีสอบ 

ไม่อนุญาตใหพ้ดูคุยกนั จนกวา่กรรมการผูคุ้มสอบจะอนุญาตใหลุ้กออกจากสถานีสอบได ้

14.  หา้มน าหรือคดัลอกขอ้สอบ หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของขอ้สอบ ออกจากหอ้งสอบ ไม่วา่ดว้ยวธีิใดๆ โดย

เด็ดขาด  

 
ข้อปฏิบัติในกำรสอบสัมภำษณ์  

1. ผูเ้ขา้สอบตอ้งน าบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรท่ีมีรูปถ่าย และปรากฏช่ือ-สกุล เลขประจ าตวั

ประชาชน 13 หลกัซ่ึงทางราชการออกให้และยงัไม่หมดอาย ุมาแสดงต่อกรรมการสอบขณะรายงานตวั 

2. ผูเ้ขา้สอบจะตอ้งแต่งกายสุภาพ ห้ำมสวมเส้ือยดืคอกลม หรือ กางเกงยนีส์ และให้สวมรองเท้ำหุ้มส้น 

หรือรัดส้น 

3. จะมีประกาศจดัล าดบัการเขา้สอบสัมภาษณ์แสดงไวใ้นหอ้งรอสอบ  

4. เม่ือถึงเวลาสอบ ใหผู้เ้ขา้สอบตามกรรมการคุมสอบไปยงัห้องสอบ ไม่อนุญำตให้แวะระหว่ำงทำง  

5. แต่ละหอ้งจะมีกรรมการสอบ 2 ท่าน ระยะเวลาในการสอบสัมภาษณ์แต่ละรอบ ประมาณ 20 นาที  

6. เม่ือใกลห้มดเวลา จะมีการเสียงสัญญาณกร่ิงสั้น 1 คร้ังเม่ือนาทีท่ี 15 เพื่อเป็นการเตือน และกร่ิงสั้น 2 

คร้ังติดๆ กนัเม่ือหมด เวลา 20 นาที  

7. หากการสัมภาษณ์เสร็จก่อนเวลา 20 นาที ใหผู้เ้ขา้สอบรอในบริเวณท่ีจดัไวใ้หใ้นหอ้งสอบ จนกวา่จะ

หมดเวลาสอบในรอบนั้นๆ และมีเจา้หนา้ท่ีจะน าผูเ้ขา้สอบแต่ละรอบกลบัไปท่ีหอ้งพกัรอพร้อมกนั  

8. หลงัจากสอบเสร็จครบทุกคนในรอบเชา้ และ บ่าย กรรมการฯ จะแจง้ผลการสอบสัมภาษณ์อยา่งไม่

เป็นทางการ ผูเ้ขา้สอบท่ีไม่ผา่นการสอบสัมภาษณ์ จะตอ้งรอเขา้รับการประเมินซ ้ าโดยกรรมการชุด

ใหม่ ดงันั้น ผูเ้ขา้สอบจึงควรเผือ่เวลา หากจ าเป็นตอ้งเดินทาง หรือมีกิจธุระอ่ืนหลงัเวลาสอบ 


