
 

ประกาศนิสิตแพทย ์
ก าหนดการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนท่ี 3 (OSCE) ประจ าปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 
**************************** 

สถานที่สอบ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

การสอบรอบเช้า 
เวลา การปฏิบัต ิ

07.00 น. -  07.20 น. - นิสิตแพทย์รายงานตัว ณ ห้องเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร  
   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  
- รับเอกสารขอ้ปฏิบัติส าหรับผู้เข้าสอบ 

07.30 น. -  08.15  น. นิสิตแพทยร์ับฟังค าชี้แจงการเข้าสอบ     
07.40 น. -  07.50  น. นิสิตแพทย์ท าธุระส่วนตัวและเข้าแถวรอสอบ 
07.50 น. -  08.10  น.   เจ้าหน้าที่น านิสิตแพทย์ไปสถานที่สอบและเข้าประจ าสถานีสอบ 
08.15 น. -  11.35  น. ด าเนินการสอบรอบเช้า 

 
การสอบรอบบ่าย  

เวลา การปฏิบัต ิ
10.30 น.  -  10.50 น. - นิสิตแพทย์ลงทะเบียน ณ ห้องเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร  

  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  
- รับเอกสารขอ้ปฏิบัตสิ าหรับผู้เข้าสอบ 

11.00 น.  -  11.30  น. รับฟังค าชี้แจงการสอบ 
12.40 น.  -  12.50  น. นิสิตแพทย์ท าธุระส่วนตัวและเข้าแถวรอสอบ 
12.50 น.  -  13.15  น.   เจ้าหน้าที่น านิสิตแพทย์ไปสถานที่สอบและเข้าประจ าสถานีสอบ 
13.20 น.  -  16.40  น. ด าเนินการสอบรอบบ่าย 

 
หมายเหตุ 1. ส าหรับนิสิตที่สอบรอบเช้า กรุณารับประทานอาหารเช้ามาให้เรียบร้อยก่อนมาลงทะเบียน  

2. ส าหรับนิสิตที่สอบรอบบ่าย กรุณารับประทานอาหารกลางวันมาให้เรียบร้อยก่อนมาลงทะเบียน 
หรือให้เตรียมอาหารมารับประทานยังห้องลงทะเบียน เมื่อนิสิตลงทะเบียนแล้วจะไม่อนุญาตให้ออกนอก
บริเวณจุดลงทะเบียนโดยเด็ดขาด  



แนวปฏิบัติในการเข้าสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) 
ในช่วงเฝ้าระวงัการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) 

 
1. ให้ผู้เข้าสอบกรอกแบบส ารวจข้อมูลป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus 

Diseases 2019 : COVID-19) 
2. ผู้เข้าสอบต้องกรอกเอกสารส าแดงส าหรับผู้เข้าสอบเพื่อยืนยันข้อมูลตามแนวทางการป้องกันการระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) 
3. ผู้เข้าสอบควรไปถึงสนามสอบก่อนเวลารายงานตัวเข้าห้องสอบอย่างน้อย 30 นาที และ ต้องเข้ารับการตรวจ

คัดกรองอุณภูมิร่างกายก่อนเข้าบริเวณห้องรายงานตัว  
4. ให้ผู้เข้าสอบทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าสอบ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 
5. ให้ผู้เข้าสอบล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนและหลังเข้าสอบทุกสถานี (ทางสนามสอบได้จัดเตรียม

แอลกอฮอล์ไว้ส าหรับผู้เข้าสอบแล้ว) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อปฏิบัติส าหรับผู้เข้าสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (OSCE)  
วันศุกร์ที ่18 ธันวาคม 2563 

 

ผู้เข้าสอบต้องน าหลักฐานแสดงตนดังต่อไปนี้ :  
1. บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ  
2. บัตรประจ าตัวนิสิต หรือ 
3. เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายปรากฏอยู่บนบัตร (เช่น ใบขับขี่ หนังสือ

เดินทาง)  

หากไม่มีจะไม่ให้เข้าสอบถึงแม้จะมีบัตรประจ าตัวสอบ 

ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนิสิต และสวมเสื้อกาวน์ที่มีชื่อ-นามสกุลจริงของนิสิต และให้สวม
รองเท้าหุ้มส้น ให้รับประทานอาหารมาให้เรียบร้อยก่อนการลงทะเบียนหรือให้เตรียมอาหารมารับประทานยังห้อง
ลงทะเบียน เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการจัดสอบจะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องรอสอบ ยกเว้น  
ในการท ากิจธุระส่วนตัวที่จ าเป็นเท่าน้ัน  

1. ลงทะเบียนการสอบตามก าหนดของแต่ละรอบ ซึ่งมีการสอบรอบเช้า และรอบบ่าย ดังนี ้ 

เวลาลงทะเบียน  รอบเช้า  07:00 น. - 07:20 น.  
รอบบ่าย  10.30 น. - 10.50 น.  

ผู้ที่มาสายเกินกว่าเวลาที่ก าหนดให้ลงทะเบียนจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าสอบ 
2. เมื่อลงทะเบียน ผู้เข้าสอบจะได้รับแผ่น sticker ซึ่งระบุชื่อ-นามสกุล รหัสประจ าตัวนิสิต และบัตรประจ าตัว

ของผู้เข้าสอบซึ่งจะระบุเลขที่ของสถานีแรกที่ท่านจะเข้าสอบ โปรดตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งที่ได้รับ ทั้งนี้จะมีแผนผัง
สถานีสอบติดไว้ในห้องรอสอบ  

3. ห้ามน าอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ เครื่องมือการบันทึกข้อมูล กระเป๋าเงิน ธนบัตร การ์ด กุญแจ 
นาฬิกาข้อมือทุกชนิด เอกสารและต าราทุกชนิดเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด รวมทั้งห้ามขีดเขียน ลงบนแผ่น sticker และบัตร
ประจ าตัวผู้เข้าสอบหรือสิ่งอื่นใดที่น าติดตัวเข้าห้องสอบ รวมทั้งร่างกายของผู้เข้าสอบ หากฝ่าฝืนจะถือว่าเป็นการทุจริต
ในการสอบ คณะกรรมการด าเนินการจัดสอบจะพิจารณาให้การสอบเป็นโมฆะ ดังนั้นไม่ควรน าสิ่งของมีค่าติดตัวมายัง
สนามสอบ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนจะให้เก็บสิ่งของไว้ในรถเข็นและจะน าไปไว้ที่หน้าวงสอบ แต่จะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ทั้งสิ้น หากเกิดการช ารุดหรือสูญหาย 

4. ใหผู้้เข้าสอบทุกคนเตรียม Stethoscope มาในวันสอบด้วย เพื่อใช้ในการสอบ  
5. เมื่อเข้าห้องรอสอบแล้ว ให้นั่งรอฟังค าชี้แจงและรอเจ้าหน้าที่เรียกเข้าแถวเพื่อไปเข้าตามสถานีสอบที่ก าหนด 

ไม่อนุญาตให้ออกไปท าธุระอื่น ยกเว้นการไปห้องน้ า  



ข้อปฏบิัตใินการสอบ 

1. เมื่อเข้าประจ าสถานีสอบทีก่ าหนด ห้ามเริ่มปฏิบัติก่อนมีสัญญาณกริ่งให้เริ่มสอบได้  

2. เมื่อเข้าสู่สถานีสอบทุกข้อ ให้ดึง Sticker 1 ชิ้น ส่งให้อาจารย์ผู้คุมสอบ 

3. เมื่อสิ้นสุดการสอบแต่ละสถานี ให้เดินตามสัญลักษณ์ที่ก าหนดไว้ที่พื้นหรือฝาผนัง และก่อนเข้าสอบในสถานี
ต่อไป ให้ตรวจสอบเลขที่สถานีที่จัดเรียงล าดับถัดจากข้อเดิม 

4. ให้อา่นโจทย์และค าสั่ง ท าความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนปฏิบัติ 

5. ให้ปฏิบัติต่อผู้ป่วย/ผู้ป่วยสมมุติ ตามขั้นตอนเหมือนปฏิบัติกับผู้ป่วยในสถานการณ์จริง กรรมการผู้คุมสอบ   
จะให้ความส าคัญกับความครบถ้วนของสิ่งที่ควรปฏิบัติในสถานการณ์นั้น และความถูกต้องของการปฏิบัติ  

6. หา้มเขียนหรือท าเครื่องหมายใดๆ บนแผ่น Sticker 

7. แต่ละสถานีจะมีการกดกริ่ง 2 ครั้ง กริ่งสั้นเมื่อเวลาผ่านไป 9 นาที เพื่อเป็นการเตือน และกริ่งยาวเมื่อ   
หมดเวลา 10 นาที หลังกริ่งยาวแสดงว่าหมดเวลาแล้ว อาจารย์ผู้คุมสอบจะไม่ให้คะแนนไม่ว่าท่านจะตอบถูกหรือผิด 
ดังนั้นหากในโจทย์สั่งให้แจ้งผลการตรวจพบ หรือการวินิจฉัยโรคแก่อาจารย์ผู้คุมสอบ ควรรีบท าทันทีที่ได้ยินเสียงกริ่งสั้น  
9 นาที  

8. หากผู้เข้าสอบแสดงพฤติกรรมทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริต เช่น ขีด เขียน ทดลงบนแผ่น Sticker และบัตร
ประจ าตัวผู้เข้าสอบหรือสิ่งอื่นใดที่น าติดตัวเข้าห้องสอบ รวมทั้งร่างกายของผู้เข้าสอบ คณะกรรมการจัดสอบจะถือว่า
การสอบครั้งนี้เป็นโมฆะ  

9. ห้ามหยิบค าสั่ง หรืออุปกรณ์อื่นใดที่คณะกรรมการจัดสอบจัดเตรียมไว้เพื่อการสอบออกจากห้องสอบ    
หากตรวจพบจะถือว่ามีเจตนาทุจริต  

10. เมื่อมีสัญญาณกริ่งหมดเวลาสอบในสถานีสุดท้ายของผู้ เข้าสอบ ให้ผู้ เข้าสอบลุกออกจากสถานีสอบ            
แต่ไม่อนุญาตให้ออกจากเขตการสอบจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากหัวหน้าวงสอบ  

11. เมื่อการสอบเสร็จสิ้น ให้ส่งคืนบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ ป้ายพัก 10 นาที และแผ่น Sticker ที่เหลือ
ทั้งหมด ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ฉีกขาดกับเจ้าหน้าที่ประจ าวงสอบ และห้ามน าข้อสอบ หรือเอกสารใดๆ ในการสอบ  
ติดตัวออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากกรรมการคุมสอบตรวจพบจะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ  

12. หลังจากเสร็จสิ้นการสอบผู้เข้าสอบจะต้องท าแบบประเมินการจัดสอบเพ่ือน าไปพัฒนาการสอบต่อไป 

13. เมื่อได้รับสัญญาณให้ออกจากห้องสอบได้ จึงให้ออกจากห้องสอบ และออกจากบริเวณสนามสอบทันท ี



รอบการสอบเบด็เสร็จประมวลความรู้ ขัน้ตอนที ่3 (OSCE) ประจ าปีการศึกษา 2562 คร้ังที ่1 
วันศุกรท์ี ่18 ธันวาคม 2563 

สถานทีส่อบ อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา 2  
    วงที ่1, 2 ชัน้ 3 หอ้งฝึกปฏบิัตหิตัถการทางคลินิก (clinical skill lab) 
    วงที ่3 ชัน้ 7 หอ้งเรียน โซนหน้า 
    วงที ่4 ชัน้ 7 หอ้งเรียน โซนหลัง 
    วงที ่5 ชัน้ 6 ส านักงานแพทยศาสตรศึกษา 
 

รอบเช้า      วงที ่1-3  นิสิตศูนยแ์พทยศาสตรศกึษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพุทธชินราช พษิณุโลก 
 วงที่  4   นิสิตศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก และโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 วงที ่5     นิสิตศูนยแ์พทยศาสตรศกึษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยนเรศวร 

 
รอบบ่าย วงที ่1    นิสิตโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยนเรศวร และศูนยแ์พทยศาสตรศกึษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลอุตรดติถ ์

 วงที ่2     นิสิตศูนยแ์พทยศาสตรศกึษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลอุตรดติถ ์ 
 วงที ่3     นิสิตศูนยแ์พทยศาสตรศกึษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลอุตรดติถ ์และโรงพยาบาลแพร่  
 วงที ่4     นิสิตศูนยแ์พทยศาสตรศกึษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลแพร่ และโรงพยาบาลพจิติร  
 วงที ่5     นิสิตศูนยแ์พทยศาสตรศกึษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช   

  


