
 
 
 
 
 

คำสั่งสภากายภาพบำบัด 
ที่ ๒๖ /๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบวิชาชีพกายภาพบำบัดและผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 
__________________________________ 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ได้กำหนดให้มีการจัดสอบความรู ้ผู้ขอขึ ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด      
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบดังกล่าวเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบวิชาชีพกายภาพบำบัดและผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการคุมสอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
๑.  นางสาวขนิษฐานัณ์   สุทธิพงษ์ 
๒.  นางสาวอรสา   แก้วมณ ี
๓.  นายกิตติ   มะลปิรีดากลุ 
๔.  นางสาวกุลธรา   ช่ืนศิริ 
๕.  นายไพรัช    อิฐรัตน์ 
๖.  นายพลวัฒน์   จันทรผ์ิว 
๗.  นางสาวปุณณ์ณิษา   กุลวงษ์ 
๘.  นางวิราศิณี    ศรีจันทร์โท 
๙.  นางสมสวย   ซุ่นไล ้
๑๐.  นายนันทกร   วีระสุขสกุล 
๑๑.  นายฉัตรชัย   โอฬาลึก 
๑๒.  นางสาวอลิษา   ซุ่นไล ้
๑๓.  นายเอกชัย   ศิริพิพัฒน ์
๑๔.  นางสาวอภิญญา    บุญเขียน 
๑๕.  นายปรีชา   สิทธิชัยทวีกุล 
๑๖.  นายณรงค์ศักดิ์   ประสิว 
๑๗.  นางสาวปัณฐสรณ์   มาศจรสัพฒัน ์
 

/๑๘. นางสาวนงลักษณ์... 



๒ 
 
๑๘. นางสาวนงลักษณ์   ทองเลี่ยม 
๑๙.  นายปกรณ์   บุญกงัวาน 
๒๐.  นางสาวอัมพร  พงศ์รุจกิร 
๒๑.  นายเจษฎา  สุขชาติ 
๒๒.  นางสาวกิตินันท์  หุ่นดี 
๒๓.  นายกฤตวัชร์  ไชยสิงห์ทอง 
๒๔.  นายธนัญกรณ์  ชูนวน 
๒๕.  นางสาวฐิติรัชต์  สุดพุ่ม 
๒๖.  นางสาวพนิดา  มากสมบัต ิ
๒๗.  นางสาวสรุีรัตน์  ชมช่ืน 
๒๘.  นางสาวอมรรัตน์  มากบด ี
๒๙.  นางสาวจินัณยา  พรหมมา 
๓๐.  นางสาวสิดาพร  น้ำจันทร ์  
  

ให้คณะกรรมการคุมสอบวิชาชีพกายภาพบำบัด มีหน้าท่ีและอำนาจ ดังต่อไปนี ้
๑. รับฟังการปฐมนิเทศจากผู้อำนวยการสนามสอบ 
๒. เข้าร่วมการทดสอบระบบการสอบออนไลน์ (เตรียมพร้อม) เสมือนจริง 
๓. Join Zoom meeting ในห้องสอบที่ได้รับมอบหมาย ก่อนเวลาสอบ ๑ ช่ัวโมง 
๔. ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่สอบของผู้เข้าสอบ 

๕. ตรวจสอบบนโต๊ะที ่น ั ่งสอบ ต้องไม่ม ีสิ ่งอ ื ่นใด ยกเว้น อุปกรณ์ที ่ใช้ในการสอบ             

บัตรประจำตัวประชาชนสำหรบัยืนยันตัวตน ปากกาหรือดินสอ กระดาษทดเปล่าขนาด

ไม่ใหญ่กว่า A๔ จำนวน ๑ แผ่น ซึ่งกรรมการต้องตรวจสอบทั้ง ๒ ด้านของกระดาษว่า   

ไม่มีการเขียนข้อความใด ๆ ไว้ 

๖. แจ้งผู้เข้าสอบ ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมใบหน้าของตนเองเพื่อยันยัน

ตัวตนกับกรรมการคุมสอบ โดยต้องให้เห็นใบหน้าและรายละเอียดในบัตรประจำตัว

ประชาชนอย่างชัดเจน และร่วมกับผู้แทนจากสถาบันการศึกษาในการยืนยันตัวตน        

ผู้เข้าสอบ เมื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนผู้เข้าสอบรายนั้นเสร็จแล้ว แจ้งผู้เข้าสอบให้       

เอาบัตรลง กรณีผู้ที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำ    

การสอบ 

๗. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบ เข้าสอบออนไลน์หลังจากเวลาเริ่มสอบ ๓๐ นาที  
 

/๘. ควบคุม... 



๓ 
 

๘. ควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตในการสอบออนไลน์ หากพบพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต    

ให้ดำเนินการแจ้งต่อผู ้สอบให้ยุติการดำเนินการดังกล่าว แต่ยังคงให้ผู ้เข้าสอบ

ดำเนินการสอบต่อไป และทำรายงานโดยใช้หลักฐานจากการบันทึกเหตุการณ์ เสนอ

ต่อผู้อำนวยการสนามสอบ  

๙. เตือนเรื่องเวลาในระหว่างการสอบออนไลน์ จำนวน ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อเหลือเวลา
อีก ๑๕ นาทีก่อนหมดเวลาสอบออนไลน์ ครั้งที่ ๒ เมื่อเหลือเวลา ๕ นาทีก่อนหมด
เวลาสอบออนไลน์ และครั้งสุดท้าย เมื่อหมดเวลาสอบออนไลน์ และเมื่อหมดเวลาสอบ
แล้ว ผู้เข้าสอบต้องหยุดทำข้อสอบทันที 

๑๐. กำกับและควบคุมการทำข้อสอบออนไลน์ของผู ้เข้าสอบตลอดเวลาที ่ทำการสอบ
ออนไลน ์

๑๑. ตอบคำถามหรือข้อสงสัยของผู้เข้าสอบระหว่างสอบ ผ่าน chat box ของระบบ Zoom 
๑๒. ประสานงานกับผู้ดูแลระบบโปรแกรมสอบเมื่อได้รับแจ้งจากผู้เข้าสอบว่ามีปัญหา

เกี่ยวกับโปรแกรมสอบ  
๑๓. หากพบว่า มีผู้เข้าสอบออกจากระบบ Zoom ไม่ว่ากรณีใด ๆ และไม่สามารถแก้ไขได้

ภายใน ๕ นาที ให้แจ้งกรรมการควบคุมมาตรฐานการจัดสอบประจำห้องสอบนั้น ๆ 
๑๔. เมื ่อผู ้เข้าสอบทำข้อสอบเสร็จแล้ว แจ้งผู ้เข้าสอบเปิดกล้องของโปรแกรม Zoom    

เครื่องที่ใช้ทำข้อสอบ เพื่อบันทึกกระดาษทดทั้ง ๒ ด้าน แล้วทำลายกระดาษทดให้
กรรมการคุมสอบมองเห็นชัดเจน 

๑๕. รายงานปัญหาเกี ่ยวกับข้อสอบออนไลน์ต่อผู ้อำนวยการสนามสอบ เช่น ข้อสอบ         
ซึ่งสงสัยว่ามีปัญหา เป็นต้น 

๑๖. รายงานปัญหาของผู ้เข้าสอบที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ คำสั ่ง หรือคำแนะนำของ
กรรมการคุมสอบภายหลังจากมีการเตือนแล้ว ต่อผู้อำนวยการสนามสอบในระหว่าง
การสอบและเมื่อเสร็จสิ้นการสอบ 

๑๗. ตักเตือนผู้เข้าสอบที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง หรือคำแนะนำของกรรมการคุมสอบ 
๑๘. อนุญาตให้ผ ู ้ เข ้าสอบที ่ม ีเหตุจำเป็น ล ุกจากที ่น ั ่งก ่อนได้ในระหว่างการสอบ              

โดยพิจารณาร่วมกับกรรมการควบคุมมาตรฐานการจัดสอบ และในระหว่างการสอบ
อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องน้ำได้เพียง ๑ ครั้ง 

 

ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
๑. นายสยาม  ศรีพั่ว 
๒. นางสาวยุวธิดา  ยะนินทร 

 
/ให้ผู้ดูแล... 



๔ 
 
 ให้ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ มีหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

๑. กำหนดและแจ้ง Meeting ID และ Passcode โปรแกรม zoom ของแต่ละห้องสอบ 
ของทุกรายวิชาให้กับคณะอนุกรรมการอำนวยการสอบ เพื่อแจ้งผู้เข้าสอบพร้อมกับ
การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ  

๒. กำหนดและดูแล User ID และ Password สำหรับการทำข้อสอบของผู้เข้าสอบ 
๓. จัดส่ง User ID และ Password ให้กับผู้เข้าสอบทาง E-mail address ที่ได้รับแจ้งจาก

สภากายภาพบำบัด ตรวจสอบผู ้เข้าสอบที ่ย ังไม ่ reply ตามกำหนดเวลาและ
ประสานงานกับผู ้ดูแลระบบ line official เพื ่อแจ้งเตือนผู ้เข้าสอบที่ยังไม่ reply 
จนกระทั่งผู้เข้าสอบได้รับ User ID และ Password ครบถ้วนทุกคน 

๔. รับฟังและร่วมช้ีแจงในการปฐมนิเทศบุคลากรดำเนินการสอบ 
๕. จัดให้มีการทดสอบระบบการสอบออนไลน์เสมือนจริงก่อนวันสอบ 
๖. ควบคุม ดูแล รักษาความปลอดภัยทางระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลูกข่าย และระบบ

เครือข่าย 
๗. ควบคุม ดูแล รักษาความปลอดภัยระบบฐานข้อมูลข้อสอบ ระบบ LMS (Learning 

Management System) ที่ใช้ในการสอบออนไลน์ให้มีความปลอดภัยที่ส ุดจากการ
ลักลอบหรือโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี 

๘. ดูแล แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ ้นในระบบงานคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลูกข่าย และระบบ
เครือข่าย ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๙. ให้คำแนะนำการใช้งานระบบงานคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ตลอดจนการรักษาความ
ปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบการสอบออนไลน์ 

๑๐. ตรวจสอบและควบคุมการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการสอบ
ออนไลน ์

๑๑. ควบคุม ดูแล และดำเนินการทดสอบระบบการสอบออนไลน์เสมือนสอบจริง 
๑๒. ควบคุมการใช้งานระบบการสอบออนไลน์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถ

ดำเนินการสอบออนไลน์ได้จนเสร็จสิ้น 
๑๓. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับการประสานงานจากคณะอนุกรรมการอำนวยการสอบและ

ผู้อำนวยการสนามสอบ 
 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป จนกว่าการดำเนินงานจะแล้วเสร็จ 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๘  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                           
(นางสมใจ  ลือวิเศษไพบลูย์) 
นายกสภากายภาพบำบัด 


