
 

 

 
 
 
 
 

ประกาศสภากายภาพบำบัด 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบความรู้ด้วยวิธกีารออนไลน ์

เพ่ือขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชพีกายภาพบำบัด  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔  

---------------------------------------- 
 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสอบความรู้    
เพื่อขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด  พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งกำหนดให้การสอบ 
วิธีการสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและการปฏิบัติในการสอบ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข            
ที่สภากายภาพบําบัดประกาศกําหนด สภากายภาพบำบัดจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี ้

ข้อ ๑  ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ แห่งประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการสอบความรู้ด้วยวิธีการออนไลน์  เพื่อขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๗   ผู้ใดมีความประสงค์ที่จะสมคัรสอบความรู้ด้วยวิธีการออนไลน์ ให้ลงทะเบียนพร้อมระบุข้อมูล
สำคัญของผู้สมัครที่ใช้ติดต่อได้โดยตรงตามวัน เวลา และวิธีการที่สภากายภาพบำบัดกำหนด โดยก่อนวันสอบ
ออนไลน์ บุคลากรดำเนินการจัดสอบจะแจ้งบัญชีผู้ใช้งาน (user ID) และรหัสผ่านการใช้งาน (Password)         
ให้แก่ผู้สมัครผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ระบุไว้ หรือตามช่องทางที่สภากายภาพบำบัดกำหนด 
และผู้สมัครจะต้องตอบไปรษณีย์อิ เล็กทรอนิกส์  (e-mail) กลับมายังที่อยู่  (e-mail address) ของสภา
กายภาพบำบัด หรือที่อยู่ (e-mail address) อ ื่น ที่ระบุภายในกำหนดระยะเวลาที่แจ้งไว้ เพื่อยืนยันการได้รับบัญชี
ผู้ใช้งาน (user ID) และรหัสผ่านการใช้งาน (Password) หากผู้สมัครมิได้ดำเนินการดังกล่าวข้างต้น จะไม่มีสิทธิ 
เข้าสอบ” 

ข้อ ๒  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๗/๑ แห่งประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการสอบความรู้ด้วยวิธีการออนไลน์ เพื่อขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๖๔ 

“ข้อ ๗/๑   ผู้ สมั ครทุ กคนต้องสมั คร เพิ่ ม เพื่ อน ในโปรแกรม  line official: PTC-OnlineExam               
เพื่อผลประโยชน์ในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ” 

/ข้อ ๓ ให้ยกเลิก... 



 

 

๒ 
 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ และข้อ ๙ แห่งประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขในการสอบความรู้ด้วยวิธีการออนไลน์ เพื่อขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๘  ผู้สมัครจะต้องเตรียมการก่อนการสอบออนไลน์ ดังนี ้
   ๘.๑  จัดให้มีอุปกรณ์ที่สามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตได้  จำนวนสองเครื่อง พร้อมอุปกรณ์

ชาร์ตแบตเตอรี่ เพื่อใช้ในการสอบออนไลน ์ประกอบด้วย  
                     ๘.๑.๑  อุปกรณ์เครื่องที่หนึ่ง ได้แก่ คอมพิวเตอร์พีซี หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หรือ

แท็บเล็ตพีซี ซึ่งใช้สำหรับทำข้อสอบออนไลน์ อีกทั้งสามารถใช้กล้องได้ โดยอุปกรณ์ดังกล่าวต้องติดตั้งโปรแกรม
Zoom ที่ยืนยันตัวตนในการเข้าสอบ และติดตั้งโปรแกรม browser เช่น Google Chrome, Safari, Firefox, 
Edge ตลอดจนต้องมีขาต้ังที่ทำให้อุปกรณ์ดังกลา่วตั้งฉากหรือเอียงข้ึนมาจากพื้นโต๊ะ และทำให้อุปกรณ์เครื่องที่สอง 
สามารถจับภาพหน้าจอได้ กรณีที่ใช้แท็บเล็ตพีซี อุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องสามารถเปิดหน้าจอ zoom และหน้าจอ 
web browser สำหรับทำข้อสอบพร้อมกันได ้(split mode)           

     ๘.๑.๒  อุปกรณ์เครื่องที่สอง ได้แก่ คอมพิวเตอร์พีซี หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค        
แท็บเล็ตพีซี หรือโทรศัพท์มือถือ ซึ่งใช้สำหรับจับภาพรายละเอียดบนหน้าจอของอุปกรณ์เครื่องที่หนึ่ง ผู้เข้าสอบ                       
โต๊ะที่นั่งสอบ สถานที่ และภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ในระหว่างทำการสอบ อีกทั้งติดตั้งโปรแกรม Zoom และสามารถ
ใช้กล้องได้ พร้อมต้องมีขาต้ังยึดอุปกรณ์ดังกล่าวให้อยู่นิ่ง โดยให้ตั้งกล้องแสดงภาพในแนวนอนได้อย่างชัดเจน และ
ตั้งการระงับสายเรียกเข้า (block all calls) ก่อนเริ่มสอบ 

   ๘.๒   จัดให้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่พร้อมสำหรับ
การสอบออนไลน ์ทั้งนี้ สัญญาณอินเทอร์เน็ตควรมีความเร็วไม่น้อยกว่า ๑๐ Mbps  

   ๘.๓  บัตรประจำตัวประชาชน เพื่ อสามารถแสดงตนในการเข้าสอบได้ตลอดเวลา                    
ที่ทำการสอบ เว้นแต่กรณีผู้เข้าสอบไม่ใช่ผู้มีสัญชาติไทยให้แสดงหนังสือเดินทางที่ปรากฎภาพถ่ายของผู้เข้าสอบ
แทนได ้

  ๘.๔  ก่อนวันดำเนินการสอบออนไลน์ ผู้สมัครจะต้องเข้าทดลองการใช้ระบบสอบออนไลน์
เสมือนการสอบออนไลน์จริง (การซ้อมสอบ) ตามที่คณะอนุกรรมการสอบกำหนด  

   ๘.๕  จัดให้มีสถานที่ซึ่งเหมาะสมต่อการสอบออนไลน์ ดังนี้  
            ๘.๕.๑ สถานที่ต้องมีความเป็นส่วนตัว มิดชิด และมีแสงสว่างเพียงพอที่บุคลากร

ดำเนินการจัดสอบหรือกรรมการสามารถมองเห็นผู้เข้าสอบในหน้าจอมอนิเตอร์ได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ในระหว่าง   
การสอบ ห้ามผู้อื่นเข้ามาในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ดังกล่าวอย่างเด็ดขาด 

             ๘.๕.๒ จัดโต๊ะสอบให้ชิดมุมห้อง โดยนั่งหันหน้าเข้าผนังหรือฉากกั้นห้อง และมีด้าน
หนึ่งเป็นผนังห้องหรือฉากกั้น 

/๘.๕.๓ จัดหา... 



 

 

๓ 
 
             ๘.๕.๓  จัดหาตำแหน่งภายในห้องเพื่อวางอุปกรณ์เครื่องที่สอง ได้แก่ คอมพิวเตอร์พีซี 

หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หรือแท็บเล็ตพีซี หรือโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสามารถใช้กล้องได้ โดยจัดวางอุปกรณ์ดังกล่าวไว้
ทางด้านหลังเยื้องไปทางด้านข้างเพื่อให้สามารถเหน็ภาพรายละเอียดบนหน้าจอของอุปกรณ์เครื่องที่หนึ่ง ผู้เข้าสอบ 
โต๊ะที่นั่งสอบ สถานที่ และภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ  ในระหว่างทำการสอบ  

             ๘.๕.๔  บริเวณโต๊ะที่นั่งสอบรวมถึงใต้โต๊ะ จะต้องไม่มีสิ่งอื่นใด ยกเว้นอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การสอบบัตรประจำตัวประชาชน ปากกาหรือดินสอ กระดาษทดเปล่าขนาดไม่ใหญ่กว่า A๔ จำนวนหนึ่งแผ่น                     
ซึ่งต้องแสดงต่อบุคลากรดำเนินการสอบหรือกรรมการก่อนเริ่มสอบ 

ทั้งนี้ หากผู้สมัครมิได้เตรียมการตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๘ ผู้สมัครจะไม่มีสิทธิเข้าสอบ 
ข้อ  ๙    ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตนในการสอบออนไลน์ ดังนี้ 
   ๙.๑  ศึกษาและปฏิบัติตามข้ันตอน วิธีการสอบออนไลน์ ตลอดจนคำแนะนำและข้อปฏิบัติ    

ในการทำข้อสอบออนไลน์ที่สภากายภาพบำบัด คณะอนุกรรมการสอบ บุคลากรดำเนินการจัดสอบและกรรมการ
กำหนดอย่างรอบคอบและเคร่งครัด 

   ๙.๒  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และต้องยินยอมให้สภากายภาพบำบัดบันทึกภาพเหตุการณ์
ต่าง ๆ ตลอดเวลาที่ทำข้อสอบออนไลน์ 

   ๙.๓  เช่ือฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของคณะอนุกรรมการสอบ บุคลากรดำเนินการจัดสอบ    
หรือกรรมการโดยเคร่งครัด 

    ๙.๔  ไม่สวมหน้ากากอนามัย ไม่ใส่หูฟังและนาฬิกาทุกชนิด ในระหว่างการสอบออนไลน์  
    ๙.๕  หากบุคลากรดำเนินการจัดสอบหรือกรรมการมีข้อสงสัยในพฤติกรรมของผู้เข้าสอบ      

ที่ส่อทุจริต ผู้เข้าสอบต้องยินยอมให้บุคลากรดำเนินการจัดสอบหรือกรรมการตรวจสอบได้ตลอดเวลา  
   ๙.๖  ในระหว่างการสอบ ห้ามเปลี่ยนตำแหน่งที่นั่งและห้ามลุกจากที่นั่งก่อนได้รับอนุญาต

จากบุคลากรดำเนินการจัดสอบหรือกรรมการ หากมีความจำเป็นต้องลุกจากที่นั่ง ต้องได้รับอนุญาตจากบุคลากร
ดำเนินการจัดสอบหรือกรรมการก่อนเสมอ ทั้งนี้ ภายหลังจากผู้เข้าสอบส่งข้อสอบพร้อมคำตอบแล้ว บุคลากร
ดำเนินการจัดสอบหรือกรรมการอาจอนุญาตให้เข้าห้องน้ำได้เพียงหนึ่งครั้ง  

   ๙.๗  ให้ผู้เข้าสอบเข้าสู่โปรแกรม zoom ล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งช่ัวโมงก่อนเริ่มเวลาสอบ     
ในรายวิชาที่เข้าสอบพร้อมทั้งเปิดกล้องอุปกรณ์ทั้งสองเครื่อง ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบที่ไม่มีอุปกรณ์ครบทั้งสองเครื่อง        
จะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงบันทึกเข้าทำการสอบออนไลน์ (Login) และผู้เข้าสอบซึ่งลงบันทึกเข้าระบบการสอบ
ออนไลน์ (Login) ภายหลังจากเริ่มดำเนินการสอบออนไลน์ไปแล้วสามสิบนาที จะไม่มีสิทธิเข้าสอบในรายวิชา       
ที่เข้าสอบนั้น 

   ๙.๘  เมื่อผู้เข้าสอบเข้าสู่โปรแกรม Zoom แล้ว ให้ดำเนินการดังนี้ 
 

/๙.๘.๑ เปลี่ยนช่ือ... 



 

 

๔ 
 
    ๙.๘.๑  เปลี่ยนช่ือเป็น ช่ือ นามสกุล ภาษาอังกฤษ บุคลากรดำเนินการจัดสอบ            

หรือกรรมการจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ หากไม่เปลี่ยนช่ือตามที่กำหนด 
    ๙.๘ .๒  เปิ ดกล้องโปรแกรม Zoom ปิดไมโครโฟนและปิดโปรแกรมอื่น  ๆ                         

ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบของอุปกรณ์เครื่องที่หนึ่งซึ่งใช้ทำข้อสอบ ตลอดระยะเวลาที่ทำการสอบ หากมีข้อสงสัย
ต้องการสอบถามบุคลากรดำเนินการจัดสอบหรือกรรมการให้ติดต่อผ่านช่องทาง chat box ของโปรแกรม Zoom 
ในอุปกรณ์เครื่องที่หนึ่ง ซึ่งใช้ทำข้อสอบ หากไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนจะถือว่า ผู้เข้าสอบกระทำทุจริตในการสอบ 

             ๙.๘.๓  เปิดกล้องและปิดไมโครโฟนของอุปกรณ์เครื่องที่สองตลอดเวลาของการสอบ
ออนไลน์ในแต่ละรายวิชาที่สอบ 

    ๙.๘.๔ ปิดการใช้งานระบบ virtual background และ filter ของอุปกรณ์ทั้งสอง
เครื่อง 

   ๙.๙  ในการสอบออนไลน์  หากผู้ เข้าสอบที่ ไม่ สามารถใช้ระบบสอบออนไลน์ ได้                            
ให้ดำเนินการแจ้งบุคลากรดำเนินการจัดสอบหรือกรรมการผ่านระบบ line official ทันที 

   ๙.๑๐ กรณีที่ผู้เข้าสอบยืนยันตัวตนได้แล้ว แต่ไม่สามารถลงบันทึกเข้าใช้ระบบการสอบ
ออนไลน์ (Login) ได้ และภายหลังสามารถลงบันทึกเข้าใช้ระบบสอบออนไลน์ (Login) ได้ แต่ไม่เกินสามสิบนาที     
ให้ผู้เข้าสอบทำข้อสอบไดจ้นครบกำหนดเวลาสอบออนไลน์ของรายวิชานั้น ทั้งนี้ หากผู้เข้าสอบลงบนัทึกเข้าสู่ระบบ
การสอบออนไลน์ (Login) ได้แล้ว ผู้เข้าสอบไม่สามารถยกเลิกการสอบออนไลน์ได้ 

   ๙.๑๑  ให้ผู้เข้าสอบทุกคนตั้งเวลาของอุปกรณ์ทุกชนิดให้ตรงกับของบุคลากรดำเนินการ      
จัดสอบหรือผู้ดูแลระบบ (administrator) หรือกรรมการ แล้วแต่กรณี 

   ๙.๑๒  เมื่อเข้าห้องสอบแล้ว ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมใบหน้า     
ของตนเองบนหน้าจออุปกรณ์เครื่องที่หนึ่ง เพื่อยืนยันตัวตนกับบุคลากรดำเนินการจัดสอบหรือกรรมการ โดยต้อง
ให้เห็นใบหน้าและรายละเอียดในบัตรประจำตัวประชาชนอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน              
มาแสดง จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการสอบออนไลน์ 

   ๙.๑๓  เมื่อเข้าห้องสอบแล้ว ก่อนเริ่มทำการสอบ ผู้เข้าสอบต้องแสดงกระดาษทดเปล่า                  
ที่นำเข้าห้องสอบให้บุคลากรดำเนินการจัดสอบหรือกรรมการตรวจสอบทั้งสองด้าน  

   ๙.๑๔  เมื่อเข้าสู่ระบบสอบออนไลน์ด้วยอุปกรณ์เครื่องที่หนึ่ง ผู้เข้าสอบต้องอ่านกฎและ
กติกาการสอบอย่างละเอียดก่อนเริ่มทำการสอบ หากเริ่มเปิดข้อสอบแล้ว จะถือว่าผู้เข้าสอบยอมรับกฎและกติกา
ในการสอบทั้งหมด 

   ๙.๑๕  ห้ามบันทึกภาพหน้าจอด้วยวิธีการใด ๆ ของอุปกรณ์เครื่องที่หนึ่ง ทั้งนี้ หากฝ่าฝืน                      
จะถือว่า ผู้เข้าสอบกระทำทุจริตในการสอบ 

 
/๙.๑๖ เมื่อผู้เข้าสอบ... 



 

 

๕ 
 

   ๙.๑๖  เมื่อผู้เข้าสอบทำข้อสอบเสร็จแล้ว ต้องกดยืนยันการส่งคำตอบโดยกดปุ่ม Submit 
   ๙.๑๗  เมื่อผู้เข้าสอบทำข้อสอบเสร็จแล้ว ให้แจ้งบุคลากรดำเนินการจัดสอบหรือกรรมการ      

ผ่าน chat box ของโปรแกรม Zoom ของอุปกรณ์เครื่องที่หนึ่ง เพื่อบันทึกกระดาษทดทั้งสองด้าน แล้วทำลาย
กระดาษทด โดยให้บุคลากรดำเนินการจัดสอบหรือกรรมการมองเห็นไดชั้ดเจน 

   ๙.๑๘  ถ้ายังไม่หมดเวลาการสอบออนไลน์ แต่ผู้เข้าสอบได้ส่งคำตอบแล้ว ให้ผู้เข้าสอบ         
เปิดกล้องของอุปกรณ์เครื่องที่สองไว้ ห้ามมิให้ลงบันทึกออกจากระบบการสอบออนไลน์ (Logout) และให้                    
ผู้เข้าสอบนั่งอยู่กับที่นั่งสอบจนกว่าจะหมดเวลาการสอบในรายวิชานั้น ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนจะถือว่า               
ผู้เข้าสอบกระทำทุจริตในการสอบ 

   ๙.๑๙  การกระทำอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบออนไลน์ ผู้เข้าสอบต้องได้รับความยินยอม
หรือได้รับอนุญาตจากบุคลากรดำเนินการจัดสอบหรือกรรมการเท่านั้น 

   ๙.๒๐  หากมีปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมการสอบออนไลน์ ให้แจ้งบุคลากรดำเนินการจัดสอบ
หรือกรรมการ โดยส่งข้อความใน chat box ของโปรแกรม Zoom ของอุปกรณ์เครื่องที่หนึ่ง 

   ๙.๒๑ หากสัญญาณอินเตอร์เน็ตขัดข้อง หรือไฟดับ หรือกรณีฉุกเฉินอื่น ๆ ให้รีบแจ้งไปที่
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (สายด่วน) หรือ line official ในทันที และให้รีบดำเนินการแก้ไขข้อขัดข้องเพื่อ
ดำเนินการสอบต่อไป 

   ๙.๒๒  หากผู้เข้าสอบออกจากโปรแกรม Zoom ไม่ว่ากรณีใด ๆ และไม่ทำการติดต่อไปที่       
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (สายด่วน) หรือ line official ภายในห้านาทีหลังจากที่บุคลากรดำเนินการจัดสอบหรือ
กรรมการแจ้งให้ทราบ สภากายภาพบำบัดจะไม่ตรวจข้อสอบเฉพาะรายวิชานั้นให้แก่ผู้เข้าสอบ” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑ แห่งประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการสอบความรู้ด้วยวิธีการออนไลน์ เพื่อขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๑๑  ห้ามผู้เข้าสอบกระทำการในระหว่างการสอบออนไลน์ ดังนี้ 
   ๑๑.๑ รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบุคลากรดำเนินการจัดสอบ

หรือกรรมการ    
    ๑๑.๒ นำวัสดุอุปกรณ์ใด ๆ ที่สามารถใช้รับและแสดงผลข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวก      

ในการตอบข้อสอบหรือในการคิดคำนวณเข้าห้องสอบ เช่น ตำรา เอกสาร ข้อความหรือวัสดุอุปกรณ์ใด ๆ              
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบออนไลน์ เครื่องคิดเลข นาฬิกาทุกประเภท   

   ๑๑.๓  ใช้โปรแกรมหรือแอพพลิเคช่ันใด ๆ นอกจากระบบการสอบออนไลน์ 
   ๑๑.๔  พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบรายอื่น หรือบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่บุคลากร

ดำเนินการจัดสอบหรือกรรมการ 
/๑๑.๕ กระทำการ... 



 

 

๖ 
 

   ๑๑.๕  กระทำการหรือมีพฤติกรรมอันเป็นการทุจริตในการสอบออนไลน์ ได้แก่ 
    ๑๑.๕.๑   ให้ผู้อื่นเข้าสอบออนไลน์แทนตน 
    ๑๑.๕.๒   การประกาศ โฆษณา เชิญชวนให้มีการจัดหาผู้เข้าสอบแทนตน หรือแทน

บุคคลอื่น  
    ๑๑.๕.๓   พยายามดูคำตอบจากผู้เข้าสอบรายอื่น หรือยอมให้ ผู้เข้าสอบรายอื่น                   

ดูคำตอบของตนเองทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 
        ๑๑.๕.๔   คัดลอกข้อสอบ หรือทำสำเนาข้อสอบด้วยวิธีการบันทึกหรือจับภาพหน้าจอ 

หรือถ่ายภาพข้อสอบ 
        ๑๑.๕.๕   การเผยแพร่ ข้อสอบออกสู่ สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสภา

กายภาพบำบัด 
        ๑๑.๕.๖   การปลอมแปลงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบออนไลน์ 
        ๑๑.๕.๗  การกระทำอื่นใดที่สภากายภาพบำบัด คณะอนุกรรมการสอบ บุคลากร

ดำเนินการจัดสอบ หรือกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการกระทำทุจริต” 
ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๓/๑ แห่งประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขในการสอบความรู้ด้วยวิธีการออนไลน์ เพื่อขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๖๔ 

“ข้อ ๑๓/๑ กรณีมีเหตุฉุกเฉิน หรือจำเป็นเร่งด่วนในระหว่างการสอบออนไลน์ ซึ่งเป็นเหตุให้การสอบ
จะต้องดำเนินการอื่นใดที่ไม่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ ให้คณะอนุกรรมการสอบ บุคลากรดำเนินการจัดสอบ        
หรือกรรมการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากสภากายภาพบำบัดให้เป็นผู้อำนวยการสนามสอบเป็นผู้พิจารณาดำเนินการ
ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การสอบดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม ทั้งนี้ ให้ผู้อำนวยการ     
สนามสอบจัดทำรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเสนอสภากายภาพบำบัดเพื่อทราบต่อไป”  

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
     

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

      
(นางสมใจ  ลือวิเศษไพบลูย์) 
นายกสภากายภาพบำบัด 


