แนวทางปฏิบัติในการสอบความรู้ด้วยวิธีการออนไลน์ของสภากายภาพบำบัด
--------------------------------------ด้วยคณะกรรมการสภากายภาพบำบัดในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ได้กำหนดให้มีการสอบความรู้ด้วยวิธีการออนไลน์ เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบำบัด ดังนั้น เพื่อให้การจัดสอบความรู้ ด้วยวิธีการออนไลน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้อง
กับสภาวการณ์ในปัจจุบัน สภากายภาพบำบัดโดยคณะอนุกรรมการสอบจึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการความรู้
ด้วยวิธีการออนไลน์ ดังนี้
๑. ผู้ใดมีความประสงค์ที่จะสมัครสอบความรู้ด้วยวิธีการออนไลน์ ให้ลงทะเบียนพร้อมระบุข้อมูล
สำคัญของผู้สมัครที่ใช้ติดต่อโดยตรงตามวัน เวลา และวิธีการที่สภากายภาพบำบัด กำหนด โดยก่อนวันสอบ
ออนไลน์ บุคลากรดำเนินการจัดสอบจะแจ้งบัญชีผู้ใช้งาน (user ID) และ รหัสผ่านการใช้งาน (Password)
ให้ แ ก่ ผ ู ้ เ ข้ า สอบผ่ า นทางไปรษณี ย ์ อ ิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-mail) ที ่ ผ ู ้ ส มั ค รระบุ ไ ว้ หรื อ ตามช่ อ งทางที่ ส ภา
กายภาพบำบั ด กำหนด และผู้ เ ข้ า สอบจะต้ อ งตอบไปรษณี ย ์ อ ิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-mail) กลั บ มายั ง ที ่ อ ยู่
(e-mail address) ของสภากายภาพบำบัดที่ระบุภายในกำหนดระยะเวลาที่แจ้งไว้ เพื่อยืนยันการได้รับ บัญชี
ผู้ใช้งาน (user ID) และรหัสผ่านการใช้งาน (Password)
๒. ผู้สมัครจะต้องเตรียมการก่อนการสอบออนไลน์ ดังนี้
๒.๑ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้สำหรับ ใช้ในการสอบออนไลน์
จำนวนสองเครื่อง ประกอบด้วย
๒.๑.๑ คอมพิ ว เตอร์ พ ี ซ ี หรื อ คอมพิ ว เตอร์โ น้ ตบุ ๊ก หรื อ แท็ บ เล็ ต พี ซี ที่ ใ ช้ ส ำหรับ
ทำข้อสอบออนไลน์ ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom เพื่อใช้ในการสอบและยืนยันตัวตนในการ
เข้าสอบ อีกทั้งสามารถใช้กล้องได้และต้องมีขาตั้งที่ทำให้ อุปกรณ์ดังกล่าวตั้งฉากหรือเอียงขึ้นมาจากพื้นโต๊ะ
และทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครื่องที่สองสามารถจับภาพหน้าจอได้บนโปรแกรม browser เช่น Google
Chrome, Safari, Firefox, Edge และอื่น ๆ
๒.๑.๒ คอมพิวเตอร์พีซี หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ตพีซี หรือโทรศัพท์มือถือ
ซึง่ สามารถใช้กล้องได้พร้อมขาตั้งยึดอุปกรณ์ดังกล่าวให้อยู่นิ่ง พร้อมติดตั้งโปรแกรม Zoom ใช้สำหรับตั้งกล้อง
เพื่อแสดงตัวตนของผู้เข้าสอบระหว่างทำการสอบ
๒.๒ สัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไม่น้อยกว่า ๒๕๐ Mbps ขึ้นไป และตรวจสอบให้
อยู่ในสภาพที่พร้อมสำหรับการสอบออนไลน์
/๒.๓ บัตรประจำตัว...

-๒๒.๓ บัตรประจำตัวประชาชน เพื่อสามารถแสดงตนในการเข้าสอบได้ตลอดเวลาที่ทำการสอบ ๒.๔
ก่อนวันดำเนินการสอบออนไลน์ ผู้สมัครจะต้องเข้าทดลองการใช้ระบบสอบออนไลน์เสมือนการสอบออนไลน์
จริง ตามที่คณะอนุกรรมการสอบกำหนด
๒.๕ จัดสถานที่สอบออนไลน์ให้เหมาะสมต่อการสอบออนไลน์ ดังนี้
๒.๕.๑ สถานที่ ต้องมีความเป็นส่ว นตัว มิดชิด และมีแสงสว่างเพียงพอที่ บุค ลากร
ดำเนิ น การสอบหรื อ กรรมการสามารถมองเห็ น ผู้ เ ข้ า สอบในหน้ า จอมอนิ เ ตอร์ ไ ด้ อ ย่ า งชั ด เจน ทั ้ ง นี้
ในระหว่างการสอบ ห้ามผู้อื่นเข้ามาในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ดังกล่าวอย่างเด็ดขาด
๒.๕.๒ จัดโต๊ะสอบให้ชิดมุมห้อง โดยนั่งหันหน้าเข้าผนังหรือฉากกั้นห้อง และมีด้านหนึ่ง
เป็นผนังห้องหรือฉากกั้น
๒.๕.๓ จัดหาตำแหน่งภายในห้องเพื่อวางคอมพิวเตอร์ พีซี หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
หรือแท็บเล็ตพีซี หรือโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสามารถใช้กล้องได้ โดยจัดวางอุปกรณ์ดังกล่าวไว้ทางด้านหลังเยื้องไป
ทางด้านข้างเพื่อให้สามารถเห็นผู้เข้าสอบ บริเวณบนโต๊ะ และรายละเอียดบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์
ที่ใช้สอบออนไลน์ได้ทั้งหมด
๒.๕.๔ โต๊ะที่นั่งสอบ จะต้องไม่มีสิ่งอื่นใด ยกเว้นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบบัตรประจำตัว
ประชาชน ปากกาหรือดินสอ กระดาษทดเปล่าขนาดไม่ใหญ่กว่า A๔ จำนวนหนึ่งแผ่น ซึ่งต้องแสดงต่อบุคลากร
ดำเนินการจัดสอบหรือกรรมการก่อนเริ่มสอบ
๓. ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตนในการสอบออนไลน์ ดังนี้
๓.๑ ศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการสอบออนไลน์ ตลอดจนคำแนะนำและข้อปฏิบัติ
ในการทำข้อสอบออนไลน์ที่สภากายภาพบำบัด คณะอนุกรรมการสอบ บุคลากรดำเนินการจัดสอบ และ
กรรมการควบคุมการสอบกำหนดอย่างรอบคอบและเคร่งครัด
๓.๒ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย เนื่องจากมีการบันทึกภาพเหตุการณ์ตลอดระยะเวลาที่ทำ
ข้อสอบออนไลน์ข องผู้เข้าสอบ และยินยอมให้สภากายภาพบำบัดบันทึกเหตุการณ์ตลอดเวลาที่ทำข้อสอบ
ออนไลน์
๓.๓ เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของบุคลากรดำเนินการจัดสอบและกรรมการควบคุมการสอบ
โดยเคร่งครัด
๓.๔ ในระหว่างการสอบ ไม่สวมหน้ากากอนามัย ไม่ใส่หูฟังและนาฬิกาทุกประเภท
๓.๕ ในกรณีที่บุคลากรดำเนินการจัดสอบหรือกรรมการควบคุมการสอบมีข้อสงสัยพฤติกรรม
ที่ส่อการทุจริตในระหว่างการสอบ ผู้เข้าสอบต้องยินยอมให้บุคลากรดำเนินการจัดสอบหรือกรรมการควบคุม
การสอบตรวจสอบได้ตลอดเวลา
๓.๖ ระหว่างการสอบในแต่ละรายวิชา ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตำแหน่งที่นั่ง ห้ามลุกจากที่นั่ง
ก่อนได้รับอนุญาตจากบุคลากรดำเนินการจัดสอบหรือกรรมการ หากมีความจำเป็นต้องลุกจากที่นั่ง ให้ขอ
อนุญาตบุคลากรดำเนินการจัดสอบหรือกรรมการควบคุมการสอบก่อนเสมอ ทั้งนี้ บุคลากรดำเนินการจัดสอบ
หรือกรรมการควบคุมการสอบอาจอนุญาตให้เข้าห้องน้ำได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น
/๓.๗ ลงบันทึก...

-๓๓.๗ ลงบันทึกเข้าระบบการสอบออนไลน์ (Login) ล่วงหน้าในรายวิชาที่เข้าสอบ ก่อนเวลาเริ่ม
สอบสามสิบนาที พร้อมทั้งเปิดกล้องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่องตลอดเวลาที่ทำการสอบ ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบ
ที่ไม่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบทั้งสองเครื่อง จะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงบันทึกเข้าทำการสอบออนไลน์ (Login)
และผู้เข้าสอบซึ่งลงบันทึกเข้าระบบการสอบออนไลน์ (Login) ภายหลังจากเริ่มดำเนินการสอบออนไลน์ไปแล้ว
สามสิบนาที จะไม่มีสิทธิเข้าสอบออนไลน์ในรายวิชาที่เข้าสอบนั้น
๓.๘ เมื่อผู้เข้าสอบเข้าสู่โปรแกรม Zoom แล้ว ให้ดำเนินการดังนี้
๓.๘.๑ เปลี่ยนชื่อเป็น ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ บุคลากรดำเนินการจัดสอบหรือ
กรรมการควบคุมการสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ หากไม่เปลี่ยนชื่อตามที่กำหนด
๓.๘.๒ ปิดไมโครโฟนและปิดกล้องของอุปกรณ์ที่ใช้ทำข้อสอบ ตลอดระยะเวลาที่ทำการ
สอบ หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามบุคลากรดำเนินการจัดสอบหรือกรรมการควบคุมการสอบให้ติดต่อผ่าน
ช่องทาง chat box ของโปรแกรม Zoom ในอุปกรณ์ที่ใช้ทำข้อสอบ
๓.๘.๓ เปิดกล้องและปิดไมโครโฟนของอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ในการสอบ ตลอดเวลาของการ
สอบออนไลน์ในแต่ละรายวิชาที่สอบ
๓.๘.๔ ปิดการใช้งาน virtual background และ filter ของอุปกรณ์ทั้งสองเครื่อง
๓.๙ ในวันที่สอบออนไลน์ หากผู้เข้าสอบที่ไม่สามารถใช้ระบบสอบออนไลน์ ได้ให้ดำเนินการ
สอบถามจากบุคลากรดำเนินการจัดสอบหรือกรรมการควบคุมการสอบผ่านระบบ line official ทันที
๓.๑๐ กรณีที่ผู้เข้าสอบยืน ยันตัว ตนได้แล้ว แต่ไม่สามารถลงบันทึก เข้าใช้ระบบการสอบ
ออนไลน์ (Login) ได้ และภายหลั ง สามารถลงบั น ทึ ก เข้ า ใช้ ร ะบบสอบออนไลน์ (Login) ได้ แต่ ไ ม่ เ กิ น
สามสิบ นาที ให้ผ ู้เข้าสอบทำข้ อสอบจนกว่ าจะครบตามกำหนดเวลาสอบออนไลน์ ของรายวิช านั ้น ทั้งนี้
หากผู้เข้าสอบลงบันทึกเข้าสู่ระบบการสอบออนไลน์ (Login) ได้แล้ว ผู้เข้าสอบไม่สามารถยกเลิกการสอบ
ออนไลน์ได้
๓.๑๑ ให้ผู้เข้าสอบทุกคนตั้งเวลาของอุปกรณ์ทุกชนิดให้ตรงกับของบุคลากรดำเนินการจัดสอบ
หรือผู้ดูแลระบบ (administrator) หรือกรรมการควบคุมการสอบ แล้วแต่กรณี
๓.๑๒ เมื่อเข้าห้องสอบแล้ว ให้ผู้เข้าสอบแสดงบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมใบหน้าของ
ตนเองเพื่อยืนยันตัวตนกับบุคลากรดำเนินการจัดสอบหรือกรรมการควบคุมการสอบ โดยต้องให้เห็นใบหน้า
และรายละเอียดในบัตรประจำตัวประชาชนอย่างชัดเจน และเอาบัตรลงเมื่อบุคลากรดำเนินการสอบหรือ
กรรมการให้สัญญาณ ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการสอบออนไลน์
๓.๑๓ เมื่อเข้าห้องสอบย่อยแล้ว ให้ผู้เข้าสอบแสดงกระดาษทดเปล่าที่นำเข้าห้องสอบให้
กรรมการคุมสอบตรวจสอบทั้งสองด้าน ก่อนเริ่มทำการสอบ
๓.๑๔ เข้าสู่ระบบสอบออนไลน์ด้วยอุปกรณ์สำหรับทำข้อสอบ อ่านกฎและกติกาการสอบอย่าง
ละเอียดก่อนเริ่มทำการสอบ หากเริ่มเปิดข้อสอบแล้วถือว่า ผู้เข้าสอบยอมรับกฎและกติกาในการสอบทั้งหมด
๓.๑๕ ห้าม freeze ภาพหน้าจออุปกรณ์ที่ใช้ทำข้อสอบ ทั้งนี้ หากฝ่าฝืน จะถือว่า ผู้เข้าสอบ
กระทำทุจริตในการสอบ
/๓.๑๖ เมื่อผู้เข้าสอบ...

-๔๓.๑๖ เมื่อผู้เข้าสอบทำข้อสอบเสร็จแล้ว ต้องกดยืนยันการส่งข้อสอบโดยกดปุ่ม Submit
๓.๑๗ เมื่อผู้เข้าสอบทำข้อสอบเสร็จแล้ว ให้แจ้งบุคลากรดำเนินการจัดสอบหรือกรรมการ
ควบคุมการสอบผ่าน chat box ของโปรแกรม Zoom เครื่องที่ใช้ทำข้อสอบ ขอเปิดกล้องของโปรแกรม
Zoom เพื่อบันทึกกระดาษทดทั้งสองด้าน แล้วทำลายกระดาษทดโดยให้บุคลากรดำเนินการจัดสอบหรือ
กรรมการควบคุมการสอบมองเห็นได้ชัดเจน
๓.๑๘ ผู้เข้าสอบที่ส่งคำตอบแล้ว ถ้ายังไม่หมดเวลาการสอบออนไลน์ ให้ผู้เข้าสอบเปิดกล้อง
ของอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ทำข้อสอบไว้ ห้ามมิให้ลงบันทึกออกจากระบบการสอบออนไลน์ (Logout) และให้ผู้เข้า
สอบนั่งอยู่กับที่นั่งสอบจนกว่าจะหมดเวลาการสอบในรายวิชานั้น ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนจะถือว่า
ผู้เข้าสอบกระทำทุจริตในการสอบ
๓.๑๙ การกระทำอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบออนไลน์ ผู้เข้าสอบต้องได้รับความยินยอม
หรือได้รับอนุญาตจากบุคลากรดำเนินการจัดสอบหรือกรรมการควบคุมการสอบเท่านั้น
๓.๒๐ หากมีปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมการสอบออนไลน์ ให้แจ้งบุคลากรดำเนินการจัดสอบหรือ
กรรมการควบคุมการสอบ โดยส่งข้อความใน chat box ของโปรแกรม Zoom ในอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ
ข้อสอบ
๓.๒๑ หากสัญญาณอินเตอร์เน็ตขัดข้อง หรือไฟดับ หรือกรณีฉุกเฉินอื่น ๆ ให้ประสานงานแจ้ง
บุคลากรดำเนิน การจัดสอบหรือกรรมการควบคุมการสอบในทันที และให้รีบดำเนินการแก้ ไขข้อขัดข้ อง
เพื่อดำเนินการสอบต่อไป
๓.๒๒ หากผู้เข้าสอบออกจากระบบ Zoom ไม่ว่ากรณีใด ๆ และไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน
ห้านาทีหลังจากที่บุคลากรดำเนินการจัดสอบหรือกรรมการควบคุมการสอบแจ้งให้ทราบ สภากายภาพบำบัด
จะไม่ตรวจข้อสอบเฉพาะรายวิชานั้นให้แก่ผู้เข้าสอบ
๔. ข้อสอบทุกฉบับทุกประเภทในการสอบออนไลน์เป็นเอกสารลับ สภากายภาพบำบัดสงวนสิทธิ์
ที่ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบกระทำการคัดสอบหรือถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวของคำถามหรือคำตอบ
ออนไลน์เผยแพร่ในอินเตอร์เน็ตหรือรูปแบบอื่ น ๆ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางใด ๆ หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนถือเป็น
ความผิดตามกฎหมาย
๕. ในระหว่างการสอบออนไลน์ ห้ามผู้เข้าสอบกระทำการ ดังนี้
๕.๑ รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม
๕.๒ เข้าห้องน้ำ หรือเคลื่อนที่พ้นระยะการจับภาพของกล้อง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบุคลากร
ดำเนินการจัดสอบหรือกรรมการควบคุมการสอบ
๕.๓ นำวัสดุอุปกรณ์ใด ๆ ที่สามารถใช้รับและแสดงผลข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการ
ตอบข้ อ สอบหรื อ ในการคิ ด คำนวณเข้ า ห้ อ งสอบ เช่ น ตำรา เอกสาร ข้ อ ความหรื อ วั ส ดุ อ ุ ป กรณ์ ใ ด ๆ
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบออนไลน์ เครื่องคิดเลข นาฬิกาทุกประเภท
๕.๔ ใช้โปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นใด ๆ นอกจากระบบการสอบออนไลน์
/๕.๕ พูดหรือ...

-๕๕.๕ พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบรายอื่น หรือบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ บุคลากร
ดำเนินการจัดสอบหรือกรรมการควบคุมการสอบ
๕.๖ กระทำการหรือมีพฤติกรรมอันเป็นการทุจริตในการสอบออนไลน์ ได้แก่
๕.๖.๑ ให้ผู้อื่นเข้าสอบออนไลน์แทนตน
๕.๖.๒ การประกาศ โฆษณา เชิ ญ ชวนให้ ม ี ก ารจั ด หาผู ้ เ ข้ า สอบแทนตน หรื อ แทน
บุคคลอื่น
๕.๖.๓ พยายามดูคำตอบจากผู้เข้าสอบรายอื่น หรือยอมให้ผู้เข้าสอบรายอื่นดูคำตอบ
ของตนเองทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
๕.๖.๔ คัดลอกข้อสอบ หรือทำสำเนาข้อสอบด้วยวิธีการบันทึก หรือจับภาพหน้าจอ
หรือถ่ายภาพข้อสอบ
๕.๖.๕ การเผยแพร่ข้อสอบออกสู่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสภากายภาพบำบัด
๕.๖.๖ การปลอมแปลงเอกสารเพื ่ อประกอบการขอสอบย้ อนหลัง หรือกรณี อ ื ่ น ที่
เกี่ยวข้องกับการสอบออนไลน์
๕.๖.๗ การกระทำอื ่ น ใดที ่ ส ภากายภาพบำบั ด คณะอนุ ก รรมการสอบ บุ ค ลากร
ดำเนินการสอบหรือกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการทุจริต
๖. กรณีบุคลากรดำเนินการจัดสอบหรือกรรมการควบคุมการสอบพบว่า ระหว่างการสอบออนไลน์
ผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตนตามข้อ ๓ หรือกระทำการ หรือมีพฤติกรรมอันเป็นการทุจริตในการสอบออนไลน์
ตามข้ อ ๔ หรื อ ข้ อ ๕ ให้ บ ุ ค ลากรดำเนิ น การจั ด สอบหรื อ กรรมการควบคุ ม การสอบทำรายงานเสนอ
คณะอนุกรรมการสอบ
๗. ผู้เข้าสอบที่ไม่ปฏิบัติตนตามข้อ ๓ ตลอดจนกระทำการ หรือมีพฤติกรรมอันเป็นการทุจริต
ในการสอบออนไลน์ ตามข้อ ๔ หรือข้อ ๕ สภากายภาพบำบัดจะไม่ตรวจคำตอบในรายวิชาที่พบการทุจริต
หรือเพิกถอนผลการสอบรายวิชานั้น หรือเพิกถอนการขึ้นทะเบียนและรับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ของผู้เข้าสอบรายนั้น แล้วแต่กรณี
๘. การดำเนิน การอื่น ใดที่ไม่ร ะบุไว้ในประกาศฉบับนี้ ให้คณะกรรมการสภากายภาพบำบั ด
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
๙. สภากายภาพบำบัดจะแจ้งผลการสอบให้ผู้เข้าสอบทราบภายหลังการสอบออนไลน์ อย่างเป็น
ทางการผ่านทางเว็บไซด์ของสภากายภาพบำบัด (www.pt.or.th)

