รายละเอียดแนบท้ายประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึน้ ทะเบียน
และรับใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด ครั้งที่ 4/2563
------------------------------------------การสอบความรู ้ เ พื่ อ ขอขึ้ น ทะเบี ย นและรั บใบอนุ ญ าตเป็ นผู ้ประกอบวิ ช าชี พกายภาพบาบัด ก าหนด
รายละเอียดประกอบการสอบ และการขอรับใบอนุญาต ดังนี้
ตารางสอบ
วันที่สอบ
21 พฤศจิกายน 2563
21 พฤศจิกายน 2563
22 พฤศจิกายน 2563

เวลาสอบ
09.00 – 12.00 น.
14.00 – 15.30 น.
09.00 – 12.00 น.

รหัสและ วิชาสอบ
02 วิชาเทคนิคและวิธีการทางกายภาพบาบัด
01 วิชากฎหมายจรรยาบรรณและการบริ หารงาน
03 วิชากายภาพบาบัดในโรคและภาวะต่าง ๆ

คะแนน
100
100
100

วิธีการสอบ
การสอบจะใช้วิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย
วิธีการนาเลขที่นั่งสอบรหัสข้ อสอบและ หมายเลขชุดข้ อสอบในแบบทดสอบ ไปเติมลงในช่องรหัสเลขที่นั่งสอบใน
กระดาษคาตอบ
(ตัวอย่ าง) เลขที่นั่งสอบ 610305001 ได้ รับแบบทดสอบ และกระดาษคาตอบ ดังรูป
รหัส
0101
ข้ อสอบ

แบบทดสอบ
สภากายภาพบาบัด
เพื่อขึน้ ทะเบียนเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด ครั้งที่ ... / 25 ...
วิชา .................
วันที่ ............................................... เวลา ..............................

แบบทดสอบหมายเลข
1001

ใช้แบบทดสอบหมายเลข

กระดาษคาตอบ

S1…1001..…

S2…………

S3…………

S4…………

ชื่อ-สกุล…………………………………….
รหัสเลขที่นงั่ สอบ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

0 1 0 1 6 1 0 3 0 5 0 0 1
การลงเลขรหัสข้อสอบ
การลงเลขที่นงั่ สอบ

ว่าง
ช่องที่ 1-4 ให้นา รหัสข้ อสอบ มุมบนขวา แถว 1 (ในตัวอย่างคือ 0101) มาใส่
ช่องที่ 5-13 ให้นา เลขที่นั่งสอบ 9 หลัก (ในตัวอย่างคือ 610305001) มาใส่

การลงหมายเลขแบบทดสอบ ให้นาตัวเลขในช่อง แบบทดสอบหมายเลข (ในตัวอย่างคือ 1001) มาใส่ ในช่อง S1
/สนามสอบ...

-2สนามสอบ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม
ห้อง 300 ชั้น 3 อาคารคณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
ข้ อปฏิบัติในการเข้ าสอบ
เพื่อให้การสอบความรู ้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพกายภาพบาบัดเป็ นไป
ด้วยความเรี ยบร้อย ผูม้ ีสิทธิ์สอบทาความเข้าใจถือปฏิบตั ิโดยเคร่ งครัด ดังนี้
1. ผูเ้ ข้าสอบต้องแต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย
ชาย สวมเสื้ อมีปกสี สุภาพ กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้นไม่สวมกางเกงยีนส์
หญิง สวมเสื้ อเชิ้ตหรื อเสื้ อสุ ภาพ กระโปรงคลุมเข่า หรื อกางเกงขายาวเท่านั้น
รองเท้าหุ้มส้นไม่ สวมกางเกงยีนส์
ผู้เข้ าสอบ ต้ องสวมหน้ ากากอนามัยหรื อหน้ ากากผ้ า เข้ าสอบทุกวิชา
2. ให้ผูเ้ ข้าสอบมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที เพื่อวัดอุณหภูมิร่างกาย หากอุณหภูมิ
ร่ างกายสู งกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
3. ให้ผเู ้ ข้าสอบตรวจดูเลขที่นงั่ สอบและแผนผังเลขที่นงั่ สอบก่อนเข้าห้องสอบ และเข้าห้องสอบเมื่อได้รับ
อนุญาต
4. ให้ผเู ้ ข้าสอบล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ทุกครั้งก่อนเข้าห้องสอบ รวมถึงก่อนกลับเข้าห้องสอบภายหลัง
การใช้ห้องน้ าระหว่างสอบ
5. อนุญาตให้ผเู ้ ข้าสอบนากระเป๋ า ตาราเรี ยนหรื อเอกสารใด ๆ และเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด
เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็ นต้น และเครื่ องคานวณ ไม้บรรทัดคานวณ นาฬิกาคิดเลข หรื อเครื่ องช่วยในการคานวณ
ชนิ ดอื่น ๆ เข้าห้องสอบได้ แต่ต้องปิ ดเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิ ด นาไปวางด้านหน้าภายในห้องสอบ
บริ เวณที่กรรมการคุมสอบจัดไว้ให้ โดยกรรมการคุมสอบไม่มีการรับฝากใด ๆ ทั้งสิ้ น ผูเ้ ข้าสอบนาเฉพาะอุปกรณ์
เครื่ องเขียนไปยังที่นงั่ สอบเท่านั้น ตามประกาศ เรื่ อง ข้อปฏิบตั ิในการนาสิ่ งของเข้าห้องสอบและที่นงั่ สอบ
6. กรรมการคุมสอบจะไม่อนุญาตให้ผเู ้ ข้าสอบเข้าห้องสอบ เมื่อพ้นเวลา 30 นาที นับแต่เวลาเริ่ มทาการ
สอบ เว้นแต่มีเหตุจาเป็ นอันสมควรอาจได้รับอนุญาตจากประธานคณะกรรมการคุมสอบให้เข้าห้องสอบได้เป็ นการ
ชัว่ คราวเป็ นรายกรณี
7. ผูเ้ ข้าสอบต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบ เพื่อลงลายมือชื่อในบัญชีผเู ้ ข้า
สอบ เว้นแต่มีเหตุจาเป็ น กรรมการคุมสอบอาจอนุ ญาตให้ใช้บตั รอื่นที่ทางราชการออกให้โดยต้องมีรูปถ่ายและ
เลขที่บตั รประชาชนในบัตรดังกล่าวด้วย หากไม่มีบตั รใดยืนยันตน กรรมการคุมสอบจะไม่อนุญาตให้ผเู ้ ข้าสอบเข้า
ห้องสอบ และห้ามให้ผอู ้ ื่นเข้าสอบแทน รวมทั้งการปลอมแปลงบัตร หรื อเอกสารใด ๆ
8. กรณี มีเหตุสุดวิสัยมาสายเกินเวลา 30 นาที ไม่มีบตั รประจาตัวประชาชนและบัตรอื่นที่ทางราชการ
ออกให้ที่มีรูปถ่ายและเลขที่บตั รประชาชนในบัตร แต่งกายไม่สุภาพเรี ยบร้อย ผูเ้ ข้าสอบต้องเขียนใบคาร้องขอเข้า
ห้องสอบเสนอต่อประธานคณะกรรมการคุมสอบ
/9. ห้าม…

-39. ให้ใช้ดินสอดา 2B ในการระบายรหัสเลขที่นั่งสอบ และคาตอบ ให้ถูกต้อง โดยระบายให้ดาเต็มวง
และใช้ปากกาหมึกแห้งเฉพาะสี น้ าเงินหรื อสี ดา เพื่อลงนามในบัญชีผเู ้ ข้าสอบ
10. ห้ามส่ งเสี ยง แสดงสัญญาณ หรื อการกระทาใดที่ส่อเจตนาทุจริ ตในขณะทาการสอบ
11. หากมีอาการไม่สบาย เช่น ไข้ ไอ หรื อหอบระหว่างการสอบ โดยแจ้งผูค้ ุมสอบโดยทันที
12. กรรมการคุมสอบจะอนุญาตให้ผเู ้ ข้าสอบออกจากห้องสอบได้ ในกรณี ดงั นี้
12.1 วิชากฎหมาย จรรยาบรรณ และการบริ หารงาน (วิชา 01) กรรมการคุมสอบจะอนุญาตให้ผเู ้ ข้า
สอบออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อการสอบผ่านไปแล้ว 60 นาที นับแต่เริ่ มสัญญาณให้เข้าสอบ
12.2 วิชาเทคนิ คและวิธีการทางกายภาพบาบัด (วิชา 02) และวิชากายภาพบาบัดในโรคและภาวะ
ต่าง ๆ (วิชา 03) กรรมการคุมสอบจะอนุญาตให้ผเู ้ ข้าสอบออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อการสอบผ่านไปแล้ว 90 นาที
นับแต่เริ่ มสัญญาณให้เข้าสอบ
13. ห้ามผูเ้ ข้าสอบนาข้อสอบหรื อส่ วนใดส่ วนหนึ่งของข้อสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
14. ผูเ้ ข้าสอบที่ฝ่าฝื นตามข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 หรื อข้อ 9 จะถูกระงับการสอบวิชานั้นทันทีหรื อไม่
ให้สอบเฉพาะวันนั้น หรื อถูกปรับตก หรื อไม่ได้รับการตรวจข้อสอบหรื อถูกหักคะแนน ตามควรแก่กรณี โดยให้อยู่
ในดุลพินิจของประธานคณะกรรมการคุมสอบ
15. หากผูเ้ ข้าสอบทุจริ ต หรื อกระทาการส่ อว่าทุจริ ต จะถูกระงับการสอบ และปรับตกวิชานั้นทันที
16. หากผูเ้ ข้าสอบระบายรหัสเลขที่นงั่ สอบไม่ถูกต้อง จะไม่ได้รับการตรวจกระดาษคาตอบ และสอบตก
วิชานั้นทันที
การประกาศผลสอบ
สภากายภาพบาบัดจะประกาศผลสอบในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เฉพาะผูท้ ี่ส่งหลักฐานประกอบการ
สมัครสมาชิกสภากายภาพบาบัดและการสมัครสอบขึ้นทะเบียนครบถ้วนและถูกต้องทุกรายการเท่านั้น โดยประกาศ
ทางเว็บไซต์สภากายภาพบาบัด www.pt.or.th/ ทั้งนี้ กาหนดการวันประกาศผลสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม
ผูท้ ี่สอบผ่านทั้ง 3 วิชา ให้ตรวจสอบรายละเอียดการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ
กายภาพบาบัดและรายละเอียดอื่น ๆ ได้ทางเว็บไซต์สภากายภาพบาบัด www.pt.or.th/
คณะกรรมการพิจารณาผลสอบตามหลักเกณฑ์ “ข้อบังคับสภากายภาพบาบัดว่าด้วยหลักเกณฑ์การสอบความรู ้เพื่อ
ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด พ.ศ. 2549”
สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
(นางสมใจ ลือวิเศษไพบูลย์)
นายกสภากายภาพบาบัด

