ข้อปฏิบัติของประธานจัดสอบ และกรรมการคุมสอบ (คลินิก)
ภาควิชา หรือรายวิชา ควรมีการประกาศรายชื่อประธานจัดสอบ และกรรมการคุมสอบทุกครั้ง
เมื่อมาถึงสนามสอบ
1. กรรมการคุมสอบรายงานตัวต่อประธานจัดสอบ ก่อนเวลาสอบ 15 นาที
2. กรรมการคุมสอบลงนามรับซองบรรจุข้อสอบ และ/หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องสอบ
ก่อนสอบ
1. ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องสอบและห้องน้าที่อยู่ใกล้เคียง ไม่ให้มีเอกสาร หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่จะ
ก่อให้เกิดการทุจริตในการสอบ
2. จัดโต๊ะสอบให้นิสิตแพทย์ตามรหัสนิสิตแพทย์ พร้อมชื่อ-สกุล ที่ก้าหนดไว้ให้ตรงกับชุดข้อสอบที่ก้าหนด
โดยติดรหัสและชื่อของนิสิตแพทย์ที่โต๊ะสอบ
3. เริ่มให้นิสิตแพทย์รายงานตัวก่อนเริ่มสอบ 15 - 30 นาที (เพื่อรายงานตัวต่อประธานจัดสอบหรือกรรมการ
คุมสอบ และเซ็นต์ชื่อเข้าห้องสอบ)
4. อนุญาตให้นิสิตแพทย์น้าอุปกรณ์เข้าห้องสอบได้เฉพาะ
i. บัตรคล้องคอ หรือบัตรประจ้าตัวนิสิตแพทย์ หรือบัตรประชาชน
ii. ดินสอด้า 2B กบเหลาดินสอ ยางลบ และปากกา
iii. นาฬิกาชนิดมีเข็มเท่านัน
ไม่อนุญาตให้นิสิตแพทย์น้าอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด ผ้าพันคอ และกระเป๋าเข้าห้องสอบ ให้น้าไปใส่
กล่องที่เตรียมไว้ให้หน้าห้องสอบ (งานแพทยศาสตรศึกษาจะเตรียมกล่องไว้ให้)
หากนิสิตแพทย์ลืมน้าบัตรแสดงตัวตนมา ให้เขียนบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มที่
งานแพทยศาสตรศึกษาก้าหนด
5. ตรวจสอบนิสิตแพทย์ก่อนเข้าห้องสอบทุกครัง
6. ในระหว่างนิสิตแพทย์เข้าห้องสอบ ให้กรรมการคุมสอบควบคุม ดูแลให้นิสิตแพทย์นั่งตรงหมายเลขที่นั่ง
สอบ และให้กรรมการคุมสอบประกาศซ้าๆ ว่า “ห้ามเปิดหรือทาข้อสอบก่อนอนุญาตโดยเด็ดขาด ให้
นิสิตแพทย์ทุกคนอ่านกติกาที่ปกข้อสอบอย่างรอบคอบและอย่าเพิ่งเปิดข้อสอบ”
7. ประกาศข้อความตามที่ก้าหนดส้าหรับข้อสอบแต่ล ะฉบับให้ ครบถ้วน ห้ามเปลี่ ยนแปลงหรือตัดทอน
ข้อความ ให้ประกาศดังนี
- เมื่อถึงเวลาเริ่มสอบในกรณีสอบ MCQ ให้ประกาศว่า “ข้อสอบมีทังหมด..... หน้า จ้านวน.....ข้อ ให้
นิสิตแพทย์ ตรวจเช็คจ้านวนหน้า และจ้านวนข้อสอบ หากมีข้อสอบช้ารุดหรือไม่สมบูรณ์ ให้แจ้งกรรมการคุมสอบ
เปลี่ยนข้อสอบ มีเวลาท้าข้อสอบ …….. นาที โดยเริ่มนับเวลาตังแต่บัดนีเป็นต้นไป ให้ทุกคนเปิดข้อสอบได้ และปฏิบัติ
ตามกติกาที่ระบุไว้ที่ปกข้อสอบให้ครบถ้วน

ระหว่างการสอบ
1. ขอความร่วมมือกรรมการคุมสอบทุกท่านงดการใช้อุปกรณ์สื่อสาร/โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยไม่จ้าเป็น ระหว่างการ
ปฏิบัติหน้าที่
2. กรรมการคุมสอบจะต้องไม่ท้ากิจกรรมที่อาจท้าให้เกิดความเสียหายหรือรบกวนการสอบ เช่น พูดคุยกันเสียง
ดัง ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ อ่านหนังสือพิมพ์ ฯลฯ และจะต้องมีกรรมการคุมสอบอยู่ในห้องสอบตลอดเวลาที่มี
การสอบ
3. ในการสอบ MCQ ถ้ามาสายเกิน 15 นาที นับจากเวลาที่เริ่มสอบให้ถือว่าขาดสอบ หรือเป็นดุลยพินิจของ
ประธานจัดสอบ และ/หรือคณะกรรมการรายวิชา ต้องมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มที่งาน
แพทยศาสตรศึกษาก้าหนด และจะไม่มีการต่อเวลาให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน
4. ในการสอบ MEQ / OSCE / LAB ถ้าเริ่มสอบแล้วนิสิตแพทย์ที่ยังไม่มาเข้าห้องสอบถือว่าขาดสอบ หากมีเหตุ
จ้าเป็นให้ประธานจัดสอบ และ/หรือคณะกรรมการรายวิชาตัดสินใจ ต้องมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรตาม
แบบฟอร์มที่งานแพทยศาสตรศึกษาก้าหนด
5. ถ้านิสิตแพทย์ท้าผิดข้อปฏิบัติในการสอบให้กรรมการคุมสอบแจ้ง ประธานจัดสอบ และเขียนชีแจงในบันทึก
กรรมการคุมสอบตามแบบฟอร์ มที่งานแพทยศาสตรศึกษาก้าหนด โดยระบุ ชื่อ -สกุล เลขรหั ส นิสิตแพทย์
พฤติกรรมโดยสรุป และลงชื่อกรรมการคุมสอบอย่างน้อยสองคน
6. เมื่อพบการทุจ ริ ตของนิ สิตแพทย์ ให้ แจ้ง ประธานจัดสอบ และนิสิ ตแพทย์ ทันที กรรมการคุมสอบสามารถ
ด้าเนิ น การตามความเหมาะสมได้ทัน ที และบั นทึก เหตุ การณ์ เป็ นลายลั กษณ์อัก ษรตามแบบฟอร์ม ที่งาน
แพทยศาสตรศึกษาก้าหนด
7. กรรมการคุมสอบจะต้องไม่อนุญาตให้ นิสิตแพทย์ลุกเดินไปมา และออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ
และกรรมการคุมสอบได้เก็บพร้อมทังตรวจนับจ้านวนข้อสอบ และกระดาษค้าตอบเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่กรณีที่
นิสิตแพทย์มีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะขอเข้าห้องน้า
8. หากจะอนุ ญาตให้ มีการออกจากห้ องสอบก่อนเวลาได้ ต้องใช้เวลาสอบไปแล้ว เกินครึ่งหนึ่งของเวลาสอบ
ทังหมด กรรมการคุมสอบจะอนุญาตให้นิสิตแพทย์ออกจากห้องสอบก่อนเวลาได้โดยให้นิสิตแพทย์วางคว่้าหน้า
หรือปิดกระดาษค้าตอบไว้บนโต๊ะสอบ
9. กรรมการคุมสอบจะอนุญาตนิสิตแพทย์ให้เข้าห้องน้าได้หากมีเหตุสมควร แต่ต้องมีอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ไป
ด้วยทุกครัง และอนุญาตให้เข้าห้องน้าได้ครังละ 1 คนเท่านัน
หลังสอบ
1. เมื่อหมดเวลาสอบให้ กรรมการคุมสอบประกาศว่า “หมดเวลาสอบ ทุกคนวางปากกา ดินสอทันที หากไม่
หยุดทาข้อสอบจะถือว่าการสอบนี้เป็นโมฆะ”
2. ให้กรรมการคุมสอบเดินเก็บข้อสอบและกระดาษค้าตอบจากนิสิตแพทย์ ห้ามนิสิตแพทย์เดินมาส่งเอง เมื่อเก็บ
ข้อสอบ และกระดาษค้าตอบจากนิสิตแพทย์ทุกคน และตรวจนับเรียบร้อยแล้วจึงอนุญาตให้นิสิตแพทย์ออก
จากห้องได้
3. รวบรวมและนับจ้านวนกระดาษต้าตอบและจ้านวนชุดข้อสอบทังหมดให้ครบถ้วน โดยเรี ยงล้าดับเลขที่ข้อสอบ
จากน้อยไปหามาก บรรจุใส่ในซองข้อสอบซองเดิม ส่วนกระดาษค้าตอบแยกใส่ซองบรรจุกระดาษค้าตอบกับใบ
เซ็ น ชื่ อ นิ สิ ต แพทย์ ปิ ด ผนึ ก ซองด้ ว ยเทปใส กรอกข้ อ ความหน้ า ซองบรรจุ ข้ อ สอบ และหน้ า ซองบรรจุ
กระดาษค้าตอบให้เรียบร้อย

ข้อปฏิบัติของนิสิตแพทย์ในการเข้าสอบทุกรายวิชา
เมื่อมาถึงสนามสอบ
ให้นิสิตแพทย์ที่เข้าสอบทุกคนรายงานตัว ต่อประธานหรือกรรมการคุมสอบที่หน้าห้องสอบประมาณ 15 - 30
นาที ก่อนเวลาสอบ
ก่อนสอบ
1. ในการสอบทุกครังนิสิตแพทย์จะต้องน้าบัตรคล้องคอ หรือบัตรประจ้าตัวนิสิตแพทย์ หรือบัตรประชาชน แสดง
ต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ ถ้าลืมบัตรและไม่สามารถกลับไปเอาบัตรได้ภายใน 15 นาที ให้เขียน
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มที่งานแพทยศาสตรศึกษาก้าหนดก่อนเข้าห้องสอบ
2. นิสิตแพทย์ควรเข้าห้องน้าให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องสอบ
3. ให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบความเรียบร้อยของนิสิตแพทย์ก่อนเข้าห้องสอบอย่างละเอียด โดยอุปกรณ์ที่
สามารถน้าเข้าห้องสอบได้ ได้แก่
a. บัตรคล้องคอ หรือบัตรประจ้าตัวนิสิตแพทย์ หรือบัตรประชาชน
b. ดินสอด้า 2B กบเหลาดินสอ ยางลบ และปากกา
c. นาฬิกาชนิดมีเข็มเท่านัน
d. เสือกันหนาว ซึง่ ต้องได้รับการตรวจอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนเข้าห้องสอบ
ไม่อนุญาตให้นิสิตแพทย์น้า อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด ผ้าพันคอ และกระเป๋าเข้าห้องสอบ ให้น้าไปใส่
กล่องที่เตรียมไว้ให้หน้าห้องสอบ (งานแพทยศาสตรศึกษาจะเตรียมกล่องไว้ให้)
ระหว่างสอบ
1. ให้นิสิตแพทย์อ่านระเบียบการสอบบนปกข้อสอบ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. หากมาสายเกิน 15 นาที ให้เซ็นต์ใบยินยอมรับสภาพว่ามาสอบสายตามแบบฟอร์มที่ก้าหนดโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ใดๆ ทังสิน
3. ข้อสอบต้องให้ เขีย นชื่อ-สกุล รหัส นิสิตแพทย์ ที่แผ่นข้อสอบทุกใบ หากนิสิตแพทย์ไม่เขียน ชื่อ-สกุล จะไม่
ตรวจข้อสอบในข้อนันๆ
4. นิสิตแพทย์ควรนั่งสอบให้สุภาพ
5. หากตรวจพบอุปกรณ์ที่ไม่ใช่อุปกรณ์การสอบ จะถือว่าทุจริตในการสอบพร้อมทังให้เซ็น ต์เอกสารใบยินยอมรับ
สภาพในการสอบ
6. หากนิสิตแพทย์มีความประสงค์จะเข้าห้องน้า ให้ยกมือขออนุญาต และจะอนุญาตให้ เข้าได้ครังละ 1 คน โดยมี
เจ้าหน้าทีน่ ้าไป

หลังสอบ
1. เมื่อกรรมการคุมสอบบอกว่าหมดเวลาสอบ ให้นิสิตแพทย์ทุกคนวางปากกา ดินสอทันที หากไม่หยุดทา
ข้อ สอบจะถื อว่ า การสอบนี้เ ป็ น โมฆะ ให้ นิ สิ ต แพทย์ ว างปากกาหรือ ดิ นสอทัน ที และนั่ ง อยู่ กั บที่ จ นกว่ า
กรรมการคุมสอบจะอนุญาตให้ออกจากห้องสอบได้ และห้ามลุกออกจากที่นั่งก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการ
คุมสอบ
2. หากนิสิ ตแพทย์ ท้าข้อสอบเสร็จ เรี ยบร้ อยก่อนเวลา ให้ นิสิ ตแพทย์ นั่งทบทวนข้อสอบก่อนจนกว่าจะได้รับ
อนุญาตจากกรรมการคุมสอบให้ลุกออกจากที่นั่งได้ โดยต้องใช้เวลาสอบไปแล้วเกินครึ่งหนึ่งของเวลาสอบ
ทังหมด และต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบจากเจ้าหน้าคุมสอบจึงจะออกจากห้องได้
3. เมื่อออกจากห้องสอบแล้ว ให้นิสิตแพทย์ออกไปจากบริเวณหน้าห้องสอบทันที ห้ามยืนอยู่หน้าห้องสอบไม่ว่า
กรณีใดๆ ทังสิน

