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ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สอบ 
วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 

 
เวลา  10.00 - 15.00 น.  (พักทานอาหาร 12.00 น.)   (ควรถึงสนามสอบก่อนเวลาอย่างน้อย  30 นาที) 

 
ในการสอบข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 

ผู้สอบต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด   มิฉะนั้นทางราชวิทยาลัยฯ จะตัดสิทธิ์ในการสอบหรือไม่
พิจารณาให้คะแนนแก่ผู้สอบที่ฝ่าฝืน 
1.  ในการสอบทุกครั้ง ผู้สอบจะต้องนำบัตรประจำตัวผู้สอบ และบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อกรรมการ

คุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ 
2.  ในการเข้าสอบผู้สอบต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบแพทย์ประจำบ้าน หรือแต่งกายสุภาพ ห้ ามสวมเสื้อยืด

หรือปล่อยชายเสื้อ และให้สวมรองเท้าหุ้มส้น สำหรับผู้หญิงให้สวมกระโปรง หากแต่งกายไม่เหมาะสม
กรรมการคุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

3.  ให้ผู้สอบเตรียมอุปกรณ์ต่อไปนี้มาเองเพื่อใช้ในการทำข้อสอบ ได้แก่ ดินสอ ยางลบดินสอ ปากกา น้ำยา
ลบคำผิด เพ่ือใช้คำนวณคำตอบในกระดาษทดที่สนามสอบเตรียมไว้ให้ 

4.  ห้าม นำกระดาษใดๆ อุปกรณ์ช่วยคิดคำนวณ เช่น เครื่องคิดเลข นาฬิกาที่ใช้คำนวณได้ โทรศัพท์มือถือ 
หรือเครื่องมือสื่อสารต่างๆ กล้องถ่ายรูป หรืออุปกรณ์อื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 3.  เข้าห้องสอบ  
หากผู้สอบนำสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 3. มาในวันสอบจะต้องวางไว้นอกห้องสอบ หาก
เกิดสูญหาย ทางราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบ 

5.  เมื่อได้รับสัญญาณให้เข้าห้องสอบ   ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้สอบ และบัตรประจำตัวประชาชน 
(หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายอยู่ด้วย) ให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบ เมื่อได้รับ
อนุญาตให้เข้าห้องสอบ ให้เข้านั่งตรงที่นั่งที่มีเลขรหัสประจำตัวตรงกับรหัสประจำตัวผู้สอบของตน  
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6.  เมื่อผู้สอบเข้าห้องสอบแล้วให้กรอก
ข้อมูล Email และ password เพ่ือ
ใช้ในกรณีที่ต้องการกลับเข้าทำ
ข้อสอบต่อ หากมีปัญหาการ
เช่ือมต่อ Internet หรือเครื่อง 
computer ที่ใช้มปีัญหา ดังภาพ 
→ 

  
  
 
 
 
และรอ password จากกรรมการคุม
สอบเพื่อเข้าชุดข้อสอบ ดังภาพ →
  

 
 
 
 
 
 
7. หลังจากใส่ password แล้วจะพบกับหน้ากรอกข้อมูล ให้กรอกชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ และ email 
โดยทั้งหมดต้องตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ในบัตรประจำตัวสอบ ดังภาพตัวอย่าง เมื่อกรอกเสร็จให้คลิกที่ “Start” 
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8. ในหน้าถัดไปจะพบคำอธิบาย
ข้อสอบ ห้าม คลิก “Start” ในหน้านี้
จนกว ่ าจะได ้ ร ับส ัญญาณเร ิ ่มทำ
ข้อสอบ จากกรรมการคุมสอบ ดังภาพ
ตัวอย่าง (รายละเอียดคำอธิบายการ
สอบในวันสอบขอให้ผู้เข้าสอบอ่านในวัน
สอบจริงอีกครั้ง) 
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9.  ไม่อนุญาตให้ผู้สอบเข้าห้องสอบหลังจากเวลาที่ได้เริ ่มสอบไปแล้ว 15 นาที ยกเว้นเฉพาะในกรณีที่
กรรมการคุมสอบประจำสนามสอบนั้นๆพิจารณาแล้วว่าเป็นเหตุสุดวิสัย และได้เซ็นอนุมัติในใบคำร้องขอ
เข้าห้องสอบสาย 

10. เมื่อผู้สอบเข้าห้องสอบแล้ว ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบและกรรมการคุมสอบ
อนุญาตแล้ว ยกเว้นเฉพาะในกรณีซึ่งผู้สอบมีความจำเป็นต้องเข้าห้องน้ำ ให้ยกมือขึ้นและขออนุญาตจาก
กรรมการคุมสอบเป็นครั้งๆ ไป ซึ่งกรรมการคุมสอบจะอนุญาตได้เฉพาะเมื่อได้ดำเนินการสอบไปแล้วอยา่ง
น้อย 1 ชั่วโมง และไม่อยู่ในช่วง 15 นาทีก่อนหมดเวลาสอบ และจะไม่อนุญาตให้มีผู้สอบเข้าห้องน้ำพร้อม
กันมากกว่า 1 คนต่อเพศ 

11. ในระหว่างการสอบ หากต้องการสิ่งใดให้ยกมือขึ้น แล้วกรรมการคุมสอบจะเข้าไปหา 
12.  เมื ่อกรรมการคุมสอบประกาศอนุญาตให้ เริ ่มทำข้อสอบได้ ให้ผู ้สอบเปิดทำข้อสอบ โดยปฏิบัติตาม

คำแนะนำที่อย่างเคร่งครัด  
13.  โจทย์ที่ใช้ในข้อสอบจะเป็นข้อสอบปรนัยชนิดให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว  
14.  กรรมการคุมสอบจะประกาศเวลาให้ผู้สอบทราบ ก่อนหมดเวลาสอบ 45 นาทีและ 15 นาที 
15.  เมื่อหมดเวลาสอบ ให้ผู้สอบหยุดทำข้อสอบทันที และนั่งรออยู่กับที่จนกว่ากรรมการคุมสอบจะเก็บกระดาษ

ทดเสร็จ และประกาศอนุญาตให้ออกจากห้องสอบได้จึงออกจากห้องสอบ 
16.  ไม่อนุญาตให้ผู้สอบออกจากสนามสอบก่อนหมดเวลาสอบ 
17.  ห้ามทำการคัดลอกข้อสอบหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อสอบออกจากห้องสอบไม่ว่าด้วยวิธีใดๆโดยเด็ดขาด 

หากตรวจพบทางราชวิทยาลัยฯจะพิจารณาให้คะแนนสอบของผู้สอบคนดังกล่าวเป็นโมฆะ รวมทั้งอาจ
พิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย 

18.  ผู้สอบต้องทำข้อสอบด้วยความสามารถของตนเอง พฤติกรรมการทุจริตในการสอบในทุกรูปแบบ (เช่น การ
แอบดูกระดาษคำตอบของผู้อื่น การส่งสัญญาณบอกคำตอบกันระหว่างผู้สอบ การลักลอบนำบันทึกเนื้อหา
บทเรียนเข้าห้องสอบ เป็นต้น) เป็นสิ่งที่ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยไม่ยอมรับ หากตรวจพบไม่
ว่าจะเป็นขณะที่ทำการสอบ หรือหลังจากสอบเสร็จแล้วก็ตาม กรรมการคุมสอบจะทำการบันทึกไว้   โดย
วิธีการที่ผู้สอบอาจไม่รับทราบก็ได้  เพื่อนำเรื่องเข้าสู่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อ
พิจารณาให้ผู้มีพฤติกรรมดังกล่าวพ้นสภาพการเป็นแพทย์ประจำบ้าน (ไล่ออก) 

19.     ขอให้ผู้เข้าสอบอ่านคำแนะนำในการทำข้อสอบ online และทำการทดสอบ pretest ก่อนถึงวันสอบจริง
ด้วย 
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มาตรการเพ่ือความปลอดภัย ในการจัดสอบศัลยศาสตร์พ้ืนฐาน 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
ตามที่ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้มีการจัดสอบเพื่อประเมินความรู้ศัลยศาสตร์

พื้นฐาน ซึ่งเปน็ช่วงเวลาที่สถานการณ์การติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการแพร่ระบาด จึง
จำเป็นต้องทำการเฝ้าระวังและดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย
ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการสอบทุกคน ในการนี้ จึงขอกำหนดมาตรการ ดังนี้   
ช่วงเวลาก่อนสอบ  

• งดเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเส่ียงของโรคระบาด ทั้งในและต่างประเทศ และหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คน
แออัด เช่น สถานบันเทิง ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ กรณีที่ไปยังพื้นที่ดังกล่าวให้ สแกน QR CODE 
ไทยชนะ ทุกครั้ง  

• ให้สวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอ และ ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือฆ่าเชื้อเป็นประจำ   

• หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา จมูก และปาก เพื่อลดความเสี่ยงที่เช้ือโรคจะเข้าสู่ร่างกายผ่านทางเยื่อบุ   

• ไม่ใช้ส่ิงของ หรือ รับประทานอาหาร รวมกับผู้ที่เข้าข่ายสงสัยติดเช้ือ COVID-19    

• การปฏิบัติงานในกรณีที่ผู้ป่วยมีความเส่ียงของโรค COVID-19 ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเช้ือ
โดยเคร่งครัด  

• หากท่านใดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ทำให้ไม่สะดวกหรือไม่สามารถเดินทางเพ่ือเข้าร่วมในการสอบ ตามวัน-เวลาที่  
กำหนดไว้ได้  ขอให้ท่านแจ้ง ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ให้ทราบโดยเร็วที่สุด เพื่อทำการ
พิจารณา   

• ก่อนจะถึงวันจัดสอบ ขอให้ท่านตรวจสอบและวางแผนการเดินทางให้เรียบร้อย รวมทั้งเผื่อเวลาสำหรับการ
คัดกรองก่อนเข้าสนามสอบให้เพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะสามารถเข้าร่วมการสอบได้ตามเวลาที่
กำหนด 

• ผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องกรอกแบบฟอร์มคัดกรองความเสี่ยง COVID-19, แนบภาพผลตรวจ ATK โดยเขียน
ชื่อจริง / วันที่และเวลา ที่ตรวจ  ลงบนชุดตรวจ  และถ่ายรูปชุดตรวจที่ระบุข้อมูล พร้อมบัตรประชาชน คู่
กับอุปกรณ์แสดงวันที่ และเวลา เช่น หน้าจอโทรศัพท์มือถือ iPhone iPad  หรือ นาฬิกาที่มีวันที ่
Smartwatch  (ต้องเป็นผลการตรวจไม่เกิน 48 ชม. ก่อนวันสอบ โดยผู้สอบสามารถตรวจได้ด้วยตัวเอง)  
หรือ ผลตรวจ RT-PCR ซึ่งทางราชวิทยาลัยฯ จะส่ง Link google form ทาง SMS  ของผู้สมัครสอบ  วัน
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พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 7.00 น.  ขอให้ผู้สอบทำส่งผลมาก่อน 12.00 น. (เที่ยง) ของวันศุกร์
ที่ 29 เมษายน 2565  
เกณฑ์การพิจารณาจัดห้องสอบแยกกลุม่ตามผลการตรวจ ดังนี ้
1. ATK ผลตรวจภายใน 48 ชั่วโมง negative + ไม่มีอาการ และไม่มีประวัติความเส่ียง >> สอบห้องปกติ 
2. ATK ผลตรวจภายใน 48 ชั่วโมง negative + มีอาการ หรือ มีความเสี่ยง >> ทำ ATK ซ้ำด้วยตนเอง
ภายใน 24 ชม. ก่อนสอบ (วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565) ถ้า negative >> จัดสอบห้องแยก  
3. ATK positive แต่มีประวัติยืนยันว่าป่วย และมีใบรับรองแพทย์ว่ารักษาแล้วภายใน 3 เดือน >> จัดสอบ
ห้องแยกอีกห้องหนึ่ง 
4. ATK positive หรือ RT-PCR detected ไม่มีประวัติการรักษามาก่อน/ยังอยู่ระหว่างการรักษาตัว >> 
เล่ือนสอบปีถัดไป 

• 1 วันก่อนสอบ ราชวิทยาลัยฯ ส่งรายชื่อผู้ที่อาจมีความเส่ียงให้กรรมการสนามสอบแต่ละสนามสอบ  
 
วันสอบ: ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และคัดกรอง ณ สนามสอบ ดังนี้  
1. มาตรการสำหรับผู้เกี่ยวข้องในการสอบทุกคนที่อยู่ในพื้นที่สนามสอบ: คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ และผู้เข้าสอบ 
 1.1 สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  
 1.2 แสดงภาพผลตรวจ ATK ไม่เกิน 48 ชั่วโมง ที่ทำมาแล้วต่อกรรมการสนามสอบ 
ในวันสอบ ก่อนเข้าบริเวณสนามสอบ ทุกคน ต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ 

• หากมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายซ้ำ ห่าง
จากครั้ง 

• แรก 15-30 นาที 
• หากพบว่าผู้รับการตรวจซ้ำ ยังมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส รวมทั้งผู้ที่ทำ

เคร่ืองหมายว่า “ใช”่ ในเอกสารสำแดง ต้องผ่านการพิจารณาของกรรมการกลาง 
• ให้แสดงภาพผลตรวจ ATK ที่ไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนวันสอบ ที่ส่งใน Link google form  

ต่อกรรมการสนามสอบ  
▪ หากผลเป็นลบให้นำภาพผลตรวจมาแสดงผลแก่กรรมการสนามสอบก่อนเข้าสนามสอบ

ด้วย 
▪ ถ้าหากผล ATK เป็นบวก จะพิจารณาตาม เกณฑ์การพิจารณาจัดห้องสอบแยกกลุ่ม

ตามผลการตรวจ ข้างต้น 
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• หากมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายซ้ำ ห่างจากคร้ัง แรก 
15-30 นาที   

• หากพบว่าผู้รับการตรวจซ้ำ ยังมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส รวมทั้งผู้ที่ทำ
เคร่ืองหมายว่า “ใช่” ในเอกสารสำแดง ต้องผ่านการพิจารณาของกรรมการกลาง  

• ถ้าหากมีไข้สูง ร่วมกับ อาการ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หรือ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หรือ หายใจ
เร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก หรือ อาการที่รบกวนการสอบของผู้เข้าสอบอื่นๆ เช่น ไอ
มากจนรบกวนการสอบ อาจพิจารณาให้ผู้เข้าสอบคนนั้นเลื่อนการสอบ 

 
1.3 ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical distancing) ตลอดเวลา เช่น ปฏิบัติตาม

การกำหนดจุดเว้นระยะห่างในการลงทะเบียน หรือ ในการรับประทานอาหาร เป็นต้น  
 
2. สนามสอบ จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อ ณ พื้นที่ส่วนรวมของสนามสอบและในแต่ละสถานีสอบอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม 


