ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เรื่อง ข้อปฏิบตั ิในการเข้าสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
พ.ศ. ๒๕๕๔
-----------------------------------------------------------โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง ประกาศคณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี ใ นส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ
ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีให้มีความเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ คณบดีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
จึงกําหนดข้ อปฏิ บัติในการเข้ าสอบของนั กศึกษาระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี ไว้
ดังต่อไปนี้
๑. ให้ยกเลิก ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่ อง ข้ อปฏิบัติใ นการเข้ าสอบของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษา หรือบัตรประจําตัวประชาชน และลงชื่อในสมุดบัญชี
รายชื่อผู้เข้าสอบทุกครั้ง มิฉะนั้นจะถือว่าขาดสอบ
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการสอบให้ผู้เข้าสอบคล้อง หรือติดบัตรประจําตัวนักศึกษาหรือบัตรประจําตัว
ประชาชนไว้บนเสื้อของผู้เข้าสอบในจุดที่ผู้ทําหน้าที่คุมสอบสามารถสังเกตเห็นได้โดยง่ายและชัดเจนตลอดระยะเวลา
ในการทําข้อสอบ
๓. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล และประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง เครื่องแบบนักศึกษาพยาบาลของ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง เครื่องแบบ
นักศึกษาแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล-รามาธิบดี หากแต่งกายไม่ถูกต้องตามข้อบังคับ หรือประกาศฉบับ
ดังกล่าว ให้ตัดสิทธิ์การเข้าห้องสอบ
๔. ผู้เข้าสอบมีหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะใช้ในการสอบ ได้แก่ ดินสอ 2B กบเหลาดินสอ ยางลบ
ดินสอ ปากกา และน้ํายาลบคําผิด ฯลฯ ที่ไม่มีข้อความหรือสูตรเพื่อการคํานวณ หรือเสริมความรู้ใด ๆ และเมื่อเริ่มทํา
การสอบแล้ว ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบขอยืมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะใช้ในการสอบจากผู้เข้าสอบด้วยกันโดยเด็ดขาด

.............../๕. ห้ามิให้ผู้เข้าสอบ
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- ๒ ๕. ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบกระทําการใด ๆ อันอาจช่วยให้ล่วงรู้ถึงคําตอบของข้อสอบ เช่น นําตํารา โน้ตย่อ
อุปกรณ์ช่วยคิดคํานวณ ไม้บรรทัดที่มีสูตรต่าง ๆ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์ติดต่อสื่อสารทุกรูปแบบ หรืออุปกรณ์ที่
สามารถถ่ายรูปได้เข้ามาในห้องสอบ
ผู้เข้าสอบจะต้องปิดโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์ติดต่อสื่อสารทุกรูปแบบ หรืออุปกรณ์ที่สามารถถ่ายรูปได้
ที่นํามาในวันสอบ และให้นําอุปกรณ์ดังกล่าววางไว้บริเวณนอกห้องสอบ แต่หากเกิดการสูญหายขึ้น คณะฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
๖. เมื่อได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบแล้ว ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งให้ตรงกับเลขที่นั่งสอบของตนเอง และห้าม
ผู้เข้าสอบเปิดหรือทําข้อสอบก่อนได้รับสัญญาณให้เริ่มทําข้อสอบโดยเด็ดขาด ในระหว่างรอสัญญาณเริ่มทําข้อสอบ
ให้ผู้เข้าสอบอ่านข้อปฏิบัติในการเข้าสอบต่าง ๆ บริเวณปกข้อสอบ ให้เข้าใจ และปฏิบัติตามข้อฏิบัติในการเข้าสอบนั้น
โดยเคร่งครัด
ให้ผู้เข้าสอบมีหน้าที่ตรวจสอบว่าข้อสอบที่ผู้เข้าสอบได้รับนั้นมีเลขที่ข้อสอบตรงกับเลขที่นั่งสอบหรือไม่
และข้อสอบมีจํานวนหน้าครบถ้วนตามที่ระบุไว้บนปกข้อสอบหรือไม่ หากมีความผิดพลาดอย่างหนึ่งอย่างใด ให้ผู้เข้า
สอบแจ้งต่อผู้ทําหน้าที่คุมสอบทันที เพื่อดําเนินการแก้ไข
เมื่อผู้ทําหน้าที่คุมสอบให้สัญญาณเริ่มทําข้อสอบแล้ว ผู้เข้าสอบจึงจะสามารถเปิดข้อสอบและเริ่มทําข้อสอบได้
๗. เมื่อการสอบผ่านไปแล้ว ๑๕ นาที ห้ามมิให้ผู้ทําหน้าที่คมุ สอบอนุญาตให้ผู้ใดเข้าห้องสอบอีก เว้นแต่
ผู้เข้าสอบที่ผู้ทาํ หน้าที่คุมสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถเข้าสอบตามเวลาที่กําหนดได้ และให้
ผู้ทําหน้าที่คุมสอบผู้อนุญาตนั้นบันทึกเหตุสุดวิสัยดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในสมุดบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบ พร้อม
ทั้งลงลายมือชื่อผู้ทําหน้าที่คมุ สอบกํากับไว้ด้วย
๘. เมื่อเริ่มทําการสอบแล้วมิให้ผู้เข้าสอบออกนอกห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ ในกรณีที่มีเหตุ
จําเป็นเร่งด่วน ให้ผู้เข้าสอบยกมือขึ้นเพื่อแจ้งเหตุให้ผู้ทําหน้าที่คุมสอบทราบ และเมื่อได้รับอนุญาตจาก ผู้ทําหน้าที่
คุมสอบแล้ว ผู้เข้าสอบจึงจะสามารถออกจากห้องสอบได้ สําหรับการขออนุญาตเข้าห้องน้ํา ให้ผู้ทําหน้าที่คุมสอบ
อนุญาตเฉพาะผู้เข้าสอบที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น และให้ผู้ทําหน้าที่คุมสอบบันทึก ชื่อ ชื่อสกุล และจํานวนครั้ง
ที่ผู้เข้าสอบเข้าห้องน้ําไว้ในสมุดบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบด้วย
๙. เพื่อประโยชน์ของผู้เข้าสอบ ผู้ทําหน้าที่คุมสอบจะแจ้งเตือนให้ผู้เข้าสอบทราบ ก่อนหมดเวลาสอบ
อย่างน้อย ๒ ครั้ง ดังนี้ ก่อนหมดเวลาสอบประมาณ ๓๐ นาที และก่อนหมดเวลาสอบประมาณ ๑๕ นาที
๑๐. เมื่อมีสัญญาณหมดเวลาแล้วให้ผู้เข้าสอบหยุดทําข้อสอบพร้อมวางอุปกรณ์เครื่องเขียนทันที โดยห้าม
กระทํ า การใด ๆ ทั้งสิ้ นในกระดาษคําตอบ หรือ ในกระดาษข้อสอบ และให้ รอจนกว่ าผู้ทํ าหน้ าที่ คุ มสอบจะเก็ บ
กระดาษคําตอบ และข้อสอบของผู้เข้าสอบทุกคนออกไปจากโต๊ะที่นั่งสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อผู้ทําหน้าที่คุมสอบ
ประกาศอนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบได้แล้ว ผู้เข้าสอบจึงจะสามารถออกจากห้องสอบได้
๑๑. ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบนําเอาข้อสอบทั้งหมด หรือแม้แต่บางส่วน หรือคัดลอกข้อความในข้อสอบทั้งหมด
หรือแม้แต่บางส่วน ออกไปนอกห้องสอบ โดยเด็ดขาด
................./๑๒. เพื่อประโยชน์
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- ๓ ๑๒. เพื่อประโยชน์ในการสอบให้รองคณบดีฝ่ายการศึกษา มีอํานาจกําหนด ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบแต่ละ
ประเภทให้มีความแตกต่างกันได้ แต่จะต้องแจ้งข้อปฏิบัติในการเข้าสอบนั้น ให้ผู้เข้าสอบทราบล่วงหน้า หรือระบุข้อ
ปฏิบัติในการเข้าสอบนั้นไว้บนปกข้อสอบอย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อให้ ผู้เข้าสอบได้อ่านและทําความเข้าใจก่อนเริ่มทํา
ข้อสอบ
๑๓. ผู้เข้าสอบที่ฝ่าฝืนประกาศคณะฯ ที่เกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ หรือผู้เข้าสอบที่มีเจตนาทุจริตใน
การสอบ หรือพยายามกระทําการเช่นว่านั้น ให้ผู้ทําหน้าที่คุมสอบทําบันทึกเหตุแห่งการฝ่าฝืน หรือ เหตุแห่งการ
ทุจริตเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอรองคณบดีฝ่ายการศึกษาพร้อมแจ้งให้ผู้เข้าสอบที่ฝ่าฝืนรับทราบการบันทึกดังกล่าว
ให้รองคณบดีฝ่ายการศึกษา รายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการฝ่าฝืนดังกล่าวตามวรรคหนึ่งให้คณบดีทราบ
เพื่อดําเนินการตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย วินัยนักศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
(ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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