
ก ำหนดกำรสอบ และข้อปฏบิัติส ำหรับผู้เข้ำสอบ 

เพื่อหนังสืออนุมัติและวฒุิบัตรเพื่อแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม  

สำขำเวชศำสตร์ครอบครัว ประจ ำปี พ.ศ.2565  และ 

ส ำหรับแพทย์ประจ ำบ้ำนชั้นปีที่ 2 ผูม้ีสิทธิเข้ำสอบเก็บคะแนนส่วนข้อเขยีน 

....................................................................................... 

 

ก ำหนดกำร 

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ.2565 

สถานที่สอบ : ห้องโถงช้ันล่าง อาคารแพทยพัฒน ์  คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

09.00 – 13.00 น. สอบปรนัย แบบ MCQ    

14.30 – 16.30 น. สอบอัตนัย แบบ CRQ 

 

วันเสำร์ที่ 2 กรกฎำคม พ.ศ. 2565 

สถานที่สอบ : ห้องโถงช้ันล่าง อาคารแพทยพัฒน ์  คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

09.00 – 12.00 น. สอบอัตนัย แบบ MEQ 

 

วันอำทิตย์ที่ 3 กรกฎำคม พ.ศ.2565 

สถานที่สอบ 

สนามสอบ A : ศูนย์ฝึกทกัษะการแพทย์เสมอืนจริง   อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 11 

                  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

สนามสอบ B : ห้องกลุ่มย่อย อาคาร อปร ช้ัน 2-3   คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

08.00 – 15.30 น. สอบปฏิบัติ แบบ OSCE 

                    แต่ละสนามสอบ แบ่งผู้เข้าสอบออกเป็น 3 รอบสอบ และแต่ละรอบสอบจะแบ่งเป็น 3 วงสอบ 

08.00 – 10.00 น. รอบสอบที่ 1 เข้าสอบ 

10-15 – 12-15 น. รอบสอบที่ 2 เข้าสอบ 

13.10 – 15.10 น. รอบสอบที่ 3 เข้าสอบ 
 



ก ำหนดกำรสอบประจ ำวัน 

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ.2565 
สถานที่สอบ : ห้องโถงชั้นล่าง อาคารแพทยพัฒน์   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 

07.30 – 08.30 น. ผู้เข้าสอบรายงานตัว พร้อมหลักฐานแสดงตัวบุคคล ณ จุดลงทะเบียน  

 (ห้องโถงทางเข้า อาคารแพทยพัฒน์)  

08.15 – 08.45 น. ผู้เข้าสอบประสงค์จะใช้ iPad หรืออุปกรณอ์ื่น ๆ ส่วนตัว ให้น าอุปกรณ์มามอบให้

เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ เชื่อมต่อ แล้วน าเขา้ไปไว้ประจ าที่สอบในห้องสอบ  

08.40 น. ผู้เข้าสอบทยอยน ากระเป๋าและของส่วนตัว รวมทั้งโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อิเล็ก  

ทรอนิกส์ทุกชนิดเก็บในจุดเก็บสัมภาระ และ อนุญาตให้ผู้เขา้สอบเขา้ห้องสอบ และนั่ง

ประจ าที่นั่งสอบตามที่สนามสอบจัดไว ้

08.50 น.  กรรมการผู้คมุสอบแจ้ง username และ password  ส าหรับผู้เข้าสอบ login เข้า

ระบบ และอ่านค าแนะน าในการสอบจนถึงเวลาสอบ  (เมื่อท าการ login เข้าระบบแล้ว 

ไม่อนุญาตให้ลกุออกจากที่นั่งสอบอีก) 

09.00 – 13.00 น. สอบข้อเขียน ประเภท MCQ  จ านวน 200 ข้อ   

09.15 น. ไม่อนุญาตใหผู้้เข้าสอบที่มาหลังเวลานี้เขา้ห้องสอบ เวน้แต่ได้รับอนุญาตเป็นรายกรณี 

13.00 – 14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (สนามสอบ จัดเตรียมให)้   

**อุปกรณ์ที่ใช้สอบให้เอำไว้ในห้องสอบ ไม่อนุญำตใหเ้ข้ำจุดเก็บสัมภำระ                                            

และไม่อนุญำตให้ใช้โทรศัพท์มือถือ** 

14.15 น. อนุญาตให้ผู้เขา้สอบเขา้ห้องสอบ และนั่งประจ าที่นัง่สอบตามที่สนามสอบจัดไว ้ผู้เข้า

สอบ login เข้าระบบ และอ่านค าแนะน าในการสอบจนถึงเวลาสอบ  (เมื่อท าการ 

login เข้าระบบแล้ว ไม่อนญุาตให้ลุกออกจากที่นั่งสอบอีก) 

14.30 – 16.30 น. สอบข้อเขียน ประเภท CRQ  จ านวน 5 ขอ้ใหญ ่

14.45 น.       ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบทีม่าหลังเวลานี้เข้าหอ้งสอบ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นรายกรณี 

 



วันเสำร์ที่ 2 กรกฎำคม พ.ศ.2565  
สถานที่สอบ : ห้องโถงช้ันล่าง อาคารแพทยพัฒน ์  คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
07.30 – 08.30 น. ผู้เข้าสอบรายงานตัว พร้อมหลักฐานแสดงตัวบุคคล ณ จุดลงทะเบียน  

 (ห้องโถงทางเข้า อาคารแพทยพัฒน)์ 

08.15 – 08.45 น. ผู้เข้าสอบประสงคจ์ะใช ้iPad หรืออุปกรณอ์ื่น ๆ ส่วนตัว ให้น าอุปกรณ์มามอบให้

เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ เชื่อมต่อ แล้วน าเขา้ไปไว้ประจ าที่สอบในห้องสอบ  

08.40 น.  ผู้เข้าสอบทยอยน ากระเป๋าและของส่วนตัว รวมทั้งโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อิเล็ก  

ทรอนิกส์ทุกชนิดเก็บในจุดเก็บสัมภาระ และ อนุญาตให้ผู้เขา้สอบเขา้ห้องสอบ และนั่ง

ประจ าที่นัง่สอบตามที่สนามสอบจัดไว ้

08.50 น.  กรรมการผู้คมุสอบแจ้ง username และ password  ส าหรับผู้เข้าสอบ login เข้า

ระบบ และอ่านค าแนะน าในการสอบจนถึงเวลาสอบ  (เมื่อท าการ login เข้าระบบแล้ว 

ไม่อนุญาตให้ลกุออกจากที่นั่งสอบอีก) 

09.00 – 10.40 น. สอบข้อเขียน ประเภท MEQ  ช่วงที่ 1 (ชุดที่ 1-3)   

 เมื่อเริ่มสอบแล้ว จะไม่อนุญาตให้ผู้มาสายเข้าห้องสอบ จนกว่าจะหมดเวลาท าข้อสอบชุดที่ 1 

10.40 น.  พัก 15 นาที   “อนุญาตให้ออกจากห้องสอบ สามารถรับประทานอาหารว่าง หรือด่ืม

น้ าที่สนามสอบจัดเตรียมไว้ให้ แต่ไม่อนุญาตให้เข้าจุดเก็บสัมภาระ” 

10.55 – 12.00 น. สอบข้อเขียน ประเภท MEQ ช่วงที่ 2 (ชุดที่ 4-5) 

 เมื่อเริ่มสอบแล้ว จะไม่อนุญาตให้ผู้มาสายเข้าห้องสอบ จนกว่าจะหมดเวลาท าข้อสอบชุดที่ 4 

 

หมำยเหต ุ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2565  ทางสนามสอบไม่จัดเตรียมอาหารกลางวันให้ผู้เข้าสอบ 

 
 
 
 
 
 



วันอำทิตย์ที่ 3 กรกฎำคม พ.ศ.2565 

กำรจัดกลุ่มผูเ้ข้ำสอบ 

รอบสอบ เวลำรำยงำนตัว เวลำสอบ สนำม เลขที่** เวลำปล่อย 

1 07.00 –  

07.30 น. 

08.00 – 10.00 น. A 1-39 12.00 น. 

B 40-78 

2 09.00 –  

09.30 น. 

10.15 – 12.15 น. A 79-114 12.30 น. 

B 115-150 

3 11.00 –  

11.30 น. 

13.10 – 15.10 น. A 151-186 15.30 น. 

B 187-223 

   ** เลขที่ผู้เข้าสอบตามประกาศผู้มีสิทธิสอบ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

จุดรำยงำนตัวส ำหรบัผู้สอบสนำม A : ห้องโถงกลาง อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 โซน A 

จุดรำยงำนตัวส ำหรบัผู้สอบสนำม B : ห้องโถงทางเข้า อาคาร อปร 

 
- ไม่อนุญาตให้ผูเ้ข้าสอบแลกรอบสอบ หรือสนามสอบกันเอง 

- ผู้เข้าสอบจะต้องพักรอก่อนสอบ และหลังสอบ ในห้องที่ก าหนดไวเ้ท่านั้น  

- ไม่อนุญาตให้เข้าจุดเก็บสัมภาระ หรือใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด นบัตั้งแตเ่ริ่มเก็บตัวเพื่อรอสอบ

จนถึงเวลาอนุญาตให้กลับได้ 

- ผู้เข้าสอบที่มาหลังเวลา orientate ของแต่ละรอบสอบ (ประมาณ 20 นาทีก่อนถึงเวลาสอบแต่ละรอบ) จะ

ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ  

- สนามสอบจัดอาหารว่าง และน้ าดื่ม ให้กับผู้เขา้สอบทุกคน  

- สนามสอบจัดอาหารกลางวันให้เฉพาะผู้เขา้สอบรอบสอบที่ 3 เท่านั้น 

 

 

 

 

 



แนวทำงปฏิบตัิส ำหรบัผู้เข้ำสอบ 

 
1. ผู้เข้าสอบต้องอ่าน และท าความเข้าใจข้อปฏิบติัในการเข้าสอบให้ชัดเจน  

2. ผู้เข้าสอบน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรที่มีรูปถ่าย และปรากฏชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ 

หลัก ซึ่งทางราชการออกให้ และยังไม่หมดอายุ มาแสดงต่อกรรมการสอบเพื่อรายงานตัว และใช้เป็นหลักฐาน

ในการเข้าห้องสอบ 

3. ผู้เข้าสอบจะต้องกรอกแบบฟอร์มคัดกรองอาการ และความเสี่ยงของ COVID-19 รวมทั้งเอกสารส าแดงความ

เข้าใจต่อการสอบแบบ computer-based และส่งพร้อมรายงานตัวในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565 (จะให้ 

download เอกสารก่อนวันสอบประมาณ 1 สปัดาห์) 

4. ผู้เข้าสอบที่มาสายเกินกว่า 15 นาที จะต้องขออนุญาตเข้าห้องสอบ และจะไม่ได้รับอนญุาตให้ต่อเวลาสอบ   

ส าหรับการสอบ MEQ ผู้เข้าสอบที่มาสาย จะต้องรอจนกว่าจะหมดเวลาของชุดข้อสอบนั้น ๆ แล้วเข้าห้อง

สอบไปเริ่มท าข้อสอบชุดถัดไป โดยที่จะไม่ได้รับอนุญาตให้ท าข้อสอบชุดก่อนหน้า 

5. ผู้เข้าสอบที่มีอาการป่วย กรรมการสอบอาจพิจารณาให้สอบในห้องสอบส ารองที่จัดไว้  

6. ระหว่างรอสอบ ผู้เข้าสอบจะต้องอยู่ในจุดพักรอตามที่กรรมการสอบจัดไว้ 

7. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายสุภาพ ห้ำมสวมเสื้อยดืคอกลม หรือ กางเกงยีนส์ และให้สวมรองเท้ำหุ้มหรือรดัส้น 

8. อนุญาตให้ผู้เข้าสอบน าปากกาหรือดินสอ รวมไม่เกิน 2 ด้าม เข้าห้องสอบได ้

9. ผู้เข้าสอบอาจน าผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ เสื้อกันหนาวแบบบาง (ไม่มีกระเป๋าด้านใน) หรอื ผ้าเช็ดหน้าผืนเล็ก

เข้าห้องสอบได้ โดยผ่านการตรวจจากกรรมการผู้คุมสอบกอ่นเข้าห้องสอบ  

10. ไม่อนุญาตให้น าอุปกรณ์ดิจิทัลทุกประเภทเข้าห้องสอบ รวมทั้ง smart watch หรืออปุกรณ์ลักษณะเดยีวกัน 

11. ไม่อนุญาตให้ผูเ้ข้าสอบน าน้ า ขนม ของขบเคี้ยว ลูกอม ยาดม ยาหม่อง กญุแจ เหรยีญเงนิหรือธนบัตร 

กระเป๋าสตางค์ และสิ่งของอ่ืน ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้าห้องสอบ  

12. กรณีผู้เข้าสอบมีความจ าเป็นต้องใช้ยาบางอย่างระหว่างการสอบ เช่น ยาหยอดตา หรือยารับประทาน ให้ฝาก

ยา และน้ าด่ืม ไว้ที่กรรมการคุมสอบ และยกมือขึ้นเพ่ือขออนุญาตใช้ยา 

13. หากมีความจ าเป็นอย่างมาก ผู้เข้าสอบอาจขออนุญาตเข้าห้องน้ าได้ระหว่างการสอบ ให้ยกมือขึ้นเพื่อขอ

อนุญาต และรออยู่กับที่นั่งจนกว่ากรรมการคุมสอบจะอนุญาต และน าผู้เข้าสอบไปห้องน้ าทีละคน หรือ

ตามล าดับ ขึ้นกับดุลยพินิจของกรรมการคุมสอบ และไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ าในช่วง 15 นาทสีุดท้ายของ

การสอบแต่ละคาบ ระหว่างเข้าห้องน้ า ระบบไม่ทดเวลาให้ 



14. ผู้เข้าสอบอาจ submit ค าตอบและ logout จากระบบได้เมื่อท าข้อสอบเสร็จ และพร้อมออกจากห้องสอบ 

เมื่อผู้เข้าสอบ submit ค าตอบ และ logout ด้วยตนเองแล้ว จะไม่สามาถ login ท าข้อสอบต่อได้ 

15. เมื่อด าเนินการตามข้อ 14 แล้ว ผู้เข้าสอบสามารถออกจากห้องสอบได้โดยไม่ต้องรอหมดเวลาสอบ แต่จะไม่

สามารถกลับเข้าหอ้งสอบได้อีก และไม่สามารถเข้าจุดเก็บสัมภาระ 

16. ผู้เข้าสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส ์และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดจนกว่าจะสิ้นสุดการ

สอบในวันน้ัน ๆ 

17. ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอก หรือเผยแพร่ข้อสอบส่วนใดส่วนหนึ่ง หากกรรมการตรวจพบ อาจพิจารณาให้ผลสอบ

ของผู้เข้าสอบเป็นโมฆะ 

18. หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนแนวทางปฏิบัติข้างต้นข้อใดข้อหนึ่ง    กรรมการสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้ผูเ้ข้า

สอบเข้าห้องสอบ หรือให้ยุตกิารสอบทันที ขึ้นกับดุลยพินิจของกรรมการประจ าสนามสอบ 

19. กรณีที่ผูม้ีสิทธสิอบ ติดเชื้อ COVID-19 และอยู่ระหว่างการรักษา ไม่สามารถเดินทางมาสนามสอบได้ ให้แจ้ง

ราชวิทยาลัยฯ ทันทีที่ทราบว่าป่วย 

 

หมำยเหต ุผู้เขา้สอบที่ต้องการอาหารพิเศษ เช่น อาหารมุสลิม อาหารมังสวิรัติ หรือ แพอ้าหารบางประเภท หรือ
ประสงค์จะน าอาหารกลางวันมาเอง กรุณาแจ้งผู้ประสานงานสนามสอบโดยตรงก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 สปัดาห์ 
ผู้ประสานงานสนามสอบ : คณุศิริรัตน์ แจ่มจันทร์ โทร. 0-2256-3799 (วันและเวลาราชการ)  หรือ  
       ทางอีเมล  fammed@chula.md 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รำยละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรสอบขอ้เขียน 

- การสอบข้อเขยีนในระบบการสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ผ่าน application Exampod  และไม่

รองรับการเขียนตอบข้อสอบอัตนัยเป็นลายมือด้วย apple pencil   การตอบข้อสอบอัตนัย (ทั้ง CRQ 

และ MEQ) ตอ้งพิมพ์ตอบเท่านั้น 

- สนามสอบจะจดัเตรียมอุปกรณพ์ื้นฐาน คือ iPad (6th generation)  และ wifi รวมทั้งรับผิดชอบดูแลเรือ่ง

ระบบเครือข่ายตลอดการสอบ 

- ผู้เข้าสอบสามารถน า iPad ส่วนตัว พร้อม apple pencil และ/หรือ keyboard ของตนเองมาใช้ในการ

สอบได้ โดยต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และน าเข้าไปไว้ในห้องสอบก่อนล่วงหน้าก่อนเวลาสอบ  แนะน าให้

น าปลั๊กพ่วง และอุปกรณ์ชาร์จมาเอง 

- ผู้เข้าสอบที่จะใช้ iPad ของสนามสอบ สามารถน าอุปกรณ์เสริมส่วนตัว คอื apple pencil (1st 

generation เท่านั้น)  หรือ Bluetooth keyboard มาเช่ือมต่อกับ iPad ของสนามสอบได้  จะให้

ลงทะเบียนยืมใช้ iPad ของสนามสอบประมาณ 1-2 สัปดาห์ก่อนสอบ 

- ผู้เข้าสอบทกุคนจะต้องเช่ือมต่อ wifi ของสนามสอบเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ login ในฐานะบุคลากรของ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/รพ.จุฬาลงกรณ์  หรืออนิเทอรเ์น็ตผ่าน sim  

- สนามสอบม ีiPad ส ารองใหใ้นกรณีทีผู่้เข้าสอบน า iPad ของตนเองมาแต่มีข้อขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้

ระหว่างสอบ 

- ไม่อนุญาตให้ปล่อย หรือรับสญัญาณด้วย function hotspot  

- ไม่อนุญาตให้ใช้ desktop หรือ notebook ในการสอบ 

- ระบบที่ใช้สอบ มีเฉพาะใน ios เท่านั้น ดังนั้น ผู้เข้าสอบไมส่ามารถสอบผา่นอุปกรณร์ะบบปฏิบัติการอื่น 

- ประมาณ 1 สัปดาหก์่อนวันสอบ ผู้เข้าสอบจะได้รับไฟล์คู่มือการใช้งาน คลิปสอนการใช้งาน และให้

ทดลองเข้าใชร้ะบบ  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


