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รายละเอียดแนบทายประกาศคณะอนกุรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนจีน  
ดานการพิจารณาข้ึนทะเบียนและจัดสอบความรู  

เรื่อง ระเบียบปฏิบัติในการซอมสอบ และระเบียบปฏิบัติในการสอบ ข้ันตอนและวิธีการสอบออนไลน  
การสอบความรูเพ่ือขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ 

สาขาการแพทยแผนจีน ประจําป 2565 ในรูปแบบออนไลน 
 

ลงวันท่ี  9  พฤศจิกายน  2565 
 
 

กิจกรรม กําหนดการ 

1. ลงทะเบียนยืนยนัการเขาสอบ วันท่ี 21 - 24 พฤศจิกายน 2565 

2. เขารับการฝกใชโปรแกรมการสอบรูปแบบออนไลน(ซอมสอบ) วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2565 

3. การสอบรปูแบบออนไลน วันท่ี 17 - 18 ธันวาคม 2565 

4. ประกาศผลการสอบความรูฯ วันท่ี 12 มกราคม 2566 

 
 

 
กําหนดการซอมสอบออนไลน สาขาการแพทยแผนจีน 

วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2565 

วันท่ี เวลาสอบ วิชาสอบ 
จํานวน
ขอสอบ 

วันเสารท่ี           
26 พฤศจิกายน 

2565 

09.00 – 10.00 น. รายงานตัวเขาหองสอบผาน Microsoft Teams  

10.00 – 10.20 น. ความรูเฉพาะวิชาชีพการแพทยแผนจีน 1   3 ขอ 
10.20 – 10.30 น. พัก เตรียมตัวเขาสอบ  
10.30 – 10.50 น. ความรูเฉพาะวิชาชีพการแพทยแผนจีน 2   3 ขอ 
10.50 – 11.00 น. พัก เตรียมตัวเขาสอบ  
11.00 – 11.10 น. ความรูกฎหมาย และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ  3 ขอ 

11.10 – 11.40 น. พัก/ผูท่ีสอบอัตนัยวิชาเดียวรายงานตัวเขาสอบ
ผาน Microsoft Teams 

 

11.40 – 12.00 น. การสอบความรูดานการปฏิบัติทางการแพทย 
แผนจีน (อัตนัย)  

1 ขอ 

 

 1. ขอสอบท่ีใชซอมสอบ จะไมมีผลใดๆ ตอคะแนนสอบ 

2. การซอมสอบเปนการซอมเสมือนสอบจริง ขอใหผูเขาสอบศึกษาระเบียบปฏิบัติในการสอบ ข้ันตอน

และวิธีการสอบออนไลนโดยละเอียด เพ่ือปองกันการถูกตัดสิทธิในการสอบครั้งนี้ 

 

กําหนดการ... 
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กําหนดการสอบออนไลน สาขาการแพทยแผนจีน 
วันท่ี 17-18 ธันวาคม 2565 

เวลา หมวดวิชา จํานวน
ขอสอบ 

คะแนน 

วันท่ี 17 ธันวาคม 2565 
08.00-09.00 น. รายงานตัวเขาหองสอบผาน Microsoft Teams   
09.00-11.00 น. ความรูเฉพาะวิชาชีพการแพทยแผนจีน 1 80 80 
11.00-12.00 น. พัก เตรียมตัวเขาหองสอบกอนเวลาเริ่มสอบ 15 นาที   
12.00-15.00 น. ความรูเฉพาะวิชาชีพการแพทยแผนจีน 2 120 120 

วันท่ี 18 ธันวาคม 2565 
08.00-09.00 น. รายงานตัวเขาหองสอบผาน Microsoft Teams   
09.00-10.00 น. วิชาความรูกฎหมาย และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 50 100 
10.00-11.00 น. พัก/ผูท่ีสอบอัตนัยวิชาเดียวรายงานตัวเขาสอบผาน 

Microsoft Teams กอนเวลาเริ่มสอบ 1 ชั่วโมง 
  

11.00-12.00 น. การสอบความรูดานการปฏิบัติทางการแพทยแผนจีน (อัตนัย) 2 100 

 

อุปกรณที่จําเปนและตองเตรียมสําหรับใชในการสอบออนไลน 

1. บัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรประจําตัวขาราชการ  หรือบัตรท่ีหนวยงานราชการออกให  
และมีภาพถายเจาของบัตร หรือหนังสือเดินทาง (passport)  

2. กระดาษเปลา ขนาด A4 จํานวน 1 แผน ดินสอเขียน จํานวน 1 แทง 
3. เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ หรือเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา Tablet หรือ iPad ท่ีสามารถ

เชื่อมตออินเตอรเน็ตสําหรับใชในการทําขอสอบ พรอมติดตั้งโปรแกรมแปนพิมพท่ีสามารถพิมพภาษาจีนได 
** กรณีผูเขาสอบท่ีใชคอมพิวเตอรตั้งโตะ หรือเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา ในการทํา

ขอสอบ จะตองเปดโปรแกรม Task Manager ในเครื่องคอมพิวเตอรกอนเริ่มทําการสอบ และตองเปดตลอด
ระยะเวลาท่ีทําการสอบ 

*** กรณีผูเขาสอบใช Tablet หรือ iPad ในการทําขอสอบ ผูเขาสอบจะตองลางหนาจออ่ืน 
ท่ีไมเก่ียวของกับการสอบออนไลนออกใหหมดกอนเริ่มการสอบ 

 4. โทรศัพทมือถือหรืออุปกรณท่ีมีกลองท่ีสามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ต พรอมติดตั้งโปรแกรม 
Microsoft Teams สําหรับใชในการถายทอดสด โดยวางตําแหนงของกลองใหเห็นผูเขาสอบและหนาจอ
คอมพิวเตอรท่ีใชทําขอสอบตลอดระยะเวลาของการสอบ 

หมายเหตุ 
1. การเชื่อมตออินเตอรเน็ตตองมีความเสถียรและมีสัญญาณท่ีดี สามารถเชื่อมตอกับอุปกรณตามขอ 

2-3 ในขณะทําการสอบจนสิ้นสุดการสอบได โดยมีความเร็วของอินเตอรเน็ตท่ีแนะนําไมควรต่ํากวา           
8 Mbps 

2. ผูเขาสอบตองตรวจสอบการเชื่อมตอสัญญาณอินเตอรเน็ตของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสใหมีความ
เสถียร ตรวจสอบใหมีแบตเตอรี่ เพียงพอตลอดการสอบ ผูสอบตองยอมรับความเส่ียงในกรณีระบบ
อินเตอรเน็ตของผูสอบมีปญหาหรือหลุดออกจากการทดสอบ หากมีผูเขาสอบมากกวารอยละ 80 สามารถ
อยูในระบบการสอบได คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนจีนจะถือวา ปญหาเกิดจากสัญญาณ
อินเตอรเน็ตของผูเขาสอบ และจะนําขอมูลมาพิจารณาผลการสอบภายหลังสิ้นสุดการสอบ 

ขอปฏิบัติ... 
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ขอปฏิบัติในการสอบออนไลน 

1. การเตรียมตัวลวงหนากอนสอบ 

 1.1 ผูเขาสอบจัดเตรียมพ้ืนท่ีเพ่ือการสอบ ณ ท่ีพักหรือสถานท่ีอ่ืน ซ่ึงพ้ืนท่ีดังกลาวจะตองมีความเปน

สวนตัว ไมมีบุคคลอ่ืนมารวมใชพ้ืนท่ีระหวางการสอบ ไมมีเสียงรบกวน มีแสงสวางท่ีเพียงพอ ไมมีกระจกเงา

ภายในบริเวณท่ีใชทําการสอบ และตองหันหนาเขาหาผนังกําแพงเทานั้น 

 1.2 จัดเตรียมอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสอบ พรอมตรวจสอบใหม่ันใจวาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

มีแบตเตอรี่เพียงพอตลอดการสอบ ไดแก 

  1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา Tablet หรือ iPad          

ท่ีสามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตสําหรับใชในการทําขอสอบ พรอมติดตั้งโปรแกรมแปนพิมพท่ีสามารถพิมพ

ภาษาจีนได  

1.2.2 โทรศัพทมือถือหรืออุปกรณท่ีมีกลองท่ีสามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ต พรอมติดตั้ง

โปรแกรม Microsoft Teams สําหรับใชในการถายทอดสด โดยวางตําแหนงของกลองใหเห็นผูเขาสอบและ

หนาจอคอมพิวเตอรท่ีใชทําขอสอบตลอดระยะเวลาของการสอบ ดังรูป 

 
 

 1.3 ตรวจสอบการเชื่อมตอสัญญาณอินเตอรเน็ตของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ในขอ 1.2 ใหมีความ

เสถียร ซ่ึงผูสอบตองยอมรับความเสี่ยงในกรณีระบบอินเตอรเน็ตของผูสอบมีปญหา หรือหลุดออกจากการสอบ 

ซ่ึงอาจทําใหการสอบตองยุติลง หากหลุดออกจากระบบตองเขาสูระบบใหมภายใน 5 นาที มิฉะนั้นจะถูกตัด

สิทธิในการสอบครั้งนี้ และหากหลุดออกจากระบบการสอบเกิน 3 ครั้ง จะถือวาผูเขาสอบสอไปทางทุจริตและ

จะถูกตัดสิทธิในการสอบครั้งนี้ทันที 

 1.4 ผูสอบตองปดชองทางการสื่อสารกับผูอ่ืน หามผูเขาสอบพูดคุย สื่อสาร หรือติดตอกับผูเขาสอบ

คนอ่ืน หรือบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด ปดเสียงเรียกเขาและการแจงเตือนของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส       

และอุปกรณสื่อสารท่ีอาจรบกวนผูเขาสอบระหวางการสอบ 

 1.5 จัดเตรียมบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือบัตรท่ีหนวยงานราชการ
ออกใหและมีภาพถายเจาของบัตร หรือหนังสือเดินทาง (passport) เพ่ือใชแสดงตัวตนของผูเขาสอบ 
 1.6 บริเวณโตะสอบ อนุญาตใหมีเพียงอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีใชสอบ อุปกรณชารจ ปลั๊กพวง     

และบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (passport) กระดาษเปลา ขนาด A4 จํานวน 1 แผน   

ดินสอเขียน จํานวน 1 แทง เทานั้น 

1.7 ผูเขาสอบ... 
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1.7 ผูเขาสอบตอง Login เขาระบบโดยใช Username และ Password (ซ่ึงทานไดรับจากระบบ

ลงทะเบียนการสอบเทานั้น) กอนเวลาเริ่มการสอบ 1 ชั่วโมง 

 1.8 ใหผูเขาสอบ Add Line Official ของการสอบออนไลนสาขาการแพทยแผนจีน โดยคนหา Line 

id : @774yqcdf หรือเพ่ิมเพ่ือน ดวย QR code นี้ไวในอุปกรณตาม ขอ 1.2.1 
 

 
1.9 ไมอนุญาตใหผูเขาสอบสวมหูฟง และหามติดตั้งกลองวงจรปด 

๑.10 ไมอนุญาตใหผูเขาสอบสวมใสหนากากอนามัย (Mask) ตลอดระยะเวลาในการทําขอสอบ 

1.11 ผูเขาสอบตองแตงกายดวยชุดท่ีสุภาพ ไมอนุญาตใหผูเขาสอบสวมใสเสื้อแขนยาว ยกเวนผูเขา

สอบท่ีเปนมุสลิม 

1.12 กรณีผูท่ีใชอุปกรณท่ีเปนระบบ ios ใหทําการรีเซ็ทพจนานุกรมสวนบุคคล เพ่ือลบการตั้งคาการ

แทนท่ีขอความท้ังหมดท่ีผูเขาสอบไดตั้งไวในระบบ กอนเริ่มทําการสอบ 

2. เม่ือเริ่มการสอบ 

 2.1 ใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.2.2 ท่ีมีการติดตั้งโปรแกรม Microsoft Teams และทําให

ม่ันใจวาสามารถติดตอสื่อสารกับกรรมการควบคุมสอบได และตองเปดเสียงไมโครโฟน และลําโพงตลอดเวลา

ท่ีทําการสอบ 

 2.2 แสดงตัวตนพรอมบัตรประชาชนผานโปรแกรม Microsoft Teams ใหกรรมการคุมสอบทราบ 

 2.3 วางอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตามขอ 1.2.2 ในตําแหนงท่ีมองเห็นภาพของผูเขาสอบท่ีมีความสวาง

เพียงพอ โดยแสดงใบหนา แขนท้ังสองขางท่ีวางอยูบนโตะสอบ ลําตัวต้ังแตสวนท่ีอยูระดับเดียวกับโตะสอบข้ึน

ไป และหนาจออุปกรณอิเล็กทรอนิกสตามขอ 1.2.1 ท่ีใชทําขอสอบ พรอมพ้ืนท่ีโดยรอบ และตองหันหนาเขา

หาผนังกําแพงเทานั้น 

 2.4 เม่ือกรรมการคุมสอบตรวจสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีสอบเรียบรอยแลว ไมอนุญาตใหผูเขาสอบเขา

หองน้ํา หรือลุกจากท่ีนั่งสอบโดยเด็ดขาดจนกวาจะหมดเวลาในการทําขอสอบ ยกเวนมีเหตุอันตรายตอชีวิต

และทรัพยสิน โดยจะตองทําการยกมือ และแจงตอกรรมการคุมสอบใหทราบดวย 

 2.5 เม่ือกรรมการคุมสอบแจงใหเริ่มทําขอสอบ ใหผู เขาสอบเริ่มทําขอสอบโดยใชอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสตามขอ 1.2.1 ในการทําขอสอบ ไมอนุญาตใหผูเขาสอบเปล่ียนเครื่องท่ีใชในการทําขอสอบ 

กรณีผูท่ีใชคอมพิวเตอรตั้งโตะ หรือเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา จะตองเปดโปรแกรม Task Manager พรอม

แสดงใหผูคุมสอบมองเห็นตลอดระยะเวลาท่ีทําการสอบ สําหรับผูท่ีใช Tablet หรือ iPad ในการทําขอสอบ   

ผูเขาสอบจะตองลางหนาจออ่ืนท่ีไมเก่ียวของกับการสอบออนไลนออกใหหมด 

 **ขอสําคัญ ในการทําขอสอบแตละรายวิชา ขอใหผูเขาสอบทําขอสอบตามลําดับขอ      

โดยเริ่มตนท่ี ขอ 1 เทานั้น หามกดขามลําดับขอโดยเด็ดขาด  

 

 

***ขอควรระวัง... 
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***ขอควรระวัง ในข้ันตอนการทําขอสอบแตละขอ ขอใหทานพิจารณาคําตอบใหถ่ีถวน เพราะ

ทานจะไมสามารถกดยอนกลับไปแกไขหรือกระทําการใดๆ ในขอท่ีผานมาไดเลย เพราะฉะนั้น หากทานยัง

ไมคล้ิกคําตอบ ในขอนั้นหามทานกดขามหนาเด็ดขาด (โปรดระวังการคล้ิกเมาสไปโดนตารางขอสอบดาน

ขวามือโดยไมรูตัว)   

 2.6 หากผูเขาสอบมีปญหาขณะสอบ ใหผูเขาสอบงดการใชเสียง และรายงานปญหาท่ีพบผานชองทาง 

Line Official เทานั้น เพ่ือแจงใหกรรมการคุมสอบทราบ กรรมการคุมสอบจะบันทึกเวลาและรวบรวมปญหา  

ท่ีพบเสนอใหคณะกรรมการอํานวยสอบพิจารณาตอไป  

2.7 กรรมการคุมสอบจะไมประกาศแกไขขอสอบและไมตอบขอสงสัยของผูเขาสอบ หากผูเขาสอบ

ตองการทักทวงขอสอบ ใหแจงกรรมการคุมสอบเม่ือสิ้นสุดการสอบทาง Line Official เทานั้น 

 2.8 ในวันสอบจะไมมีคําอธิบายใดๆ ระบบจะเปดใหทําการสอบตรงตามกําหนดการท่ีใหไวเทานั้น 

หากทานใดท่ีเขาสอบสาย ระบบจะไมยินยอมใหเขาทดสอบในหมวดวิชานั้นๆ ขอใหผูเขาสอบจดจํา

กําหนดการสอบของแตละหมวดวิชา 

 2.9 ผูเขาสอบตองกดสงคําตอบ ภายในเวลาท่ีกําหนด เม่ือหมดเวลาสอบ โปรแกรมการสอบจะปดรับ

คําตอบโดยอัตโนมัติ ใหผูเขาสอบนั่งรออยูกับท่ี จนกวากรรมการคุมสอบจะอนุญาตใหปดกลอง/อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสตามขอ 1.2.2 และออกจากหองสอบ 

 2.10 หามผูเขาสอบพูดคุย สื่อสาร หรือติดตอกับผูเขาสอบคนอ่ืน หรือบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด 

 2.11 หามผูเขาสอบเปดหนังสือ/เอกสารคําสอน/เอกสารประกอบการสอน หรือคัดลอกขอมูล     

จากสื่อทุกชนิด 

 2.12 หามผูเขาสอบถายภาพขอสอบ หรือครอบตัด (Crop) หนาจอท่ีแสดงขอสอบ ในกรณีตรวจ

พบวาผูเขาสอบมีการทุจริตในการสอบ คัดลอกขอสอบ หรือมีการเผยแพรขอสอบหรือสวนหนึ่งสวนใดของ

ขอสอบสูสาธารณะ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาระงับการตรวจขอสอบของผูทุจริต 

3. กรณีผูเขาสอบ เขาสอบสาย 

 หากผูเขาสอบเขาสอบสาย จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบในรายวิชานั้นๆ โดยเด็ดขาด  

4. หามผูเขาสอบออนไลนกระทํา ดังนี้ 
1. กระทําการหรือมีพฤติกรรมอันเปนการทุจริตในการสอบออนไลน โดยใหผูอ่ืนเขาสอบแทนตน    

พูดหรือติดตอกับผูเขาสอบรายอ่ืน หรือบุคคลภายนอก พยายามดูคําตอบจากผูเขาสอบรายอ่ืน หรือยอมใหผู

เขาสอบรายอ่ืนดูคําตอบของตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือคัดลอกขอสอบ หรือทําสําเนาขอสอบ         

ดวยวิธีการบันทึก หรือจับภาพหนาจอ หรือถายรูปขอสอบ หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีจะสอถึงการทุจริต 

2. การนําวัสดุอุปกรณอ่ืนใด ท่ีสามารถใชรับและแสดงผลขอมูล เพ่ือเอ้ือประโยชนในการสอบ      

หรือตํารา เอกสาร ขอความ หรือวัสดุอุปกรณใดท่ีไมเก่ียวของกับการสอบออนไลน 

3. ผูเขาสอบออนไลน หากกระทําการฝาฝนตอขอปฏิบัติและขอหามตามขอ 1 และ 2 ใหถือวาเปน

การกระทําผิดวินัยผูเขาสอบท่ีกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง และใหถือวาไมมีสิทธิข้ึนทะเบียนและ     

รับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนจีน ท้ังนี้ หากคณะกรรมการจัดสอบความรูฯ       

ไดตรวจสอบและพบวาระหวางการสอบออนไลน มีการทุจริต หรือไมปฏิบั ติตามระเบียบท่ีกําหนด 

คณะกรรมการวิชาชีพจะไมพิจารณาคําตอบของบุคคลท่ีพบการทุจริต หรือกรณีท่ีตรวจพบภายหลัง  

คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการวิชาชีพจะไมพิจารณาคําตอบหรือปรับตกผูเขาสอบท่ีมีพฤติกรรมทุจริตโดยทันที แลวแตกรณี 

หากผูเขาสอบเปนขาราชการหรือพนักงานของรัฐ คณะกรรมการวิชาชีพอาจรายงานการกระทําอันเปนทุจริต 

ใหผูบังคับบัญชาของผูเขาสอบไดรับทราบ เพ่ือดําเนินการทางวินัยอีกทางหนึ่งดวยได 

4. เนื่องจากการสอบระบบออนไลน เปนการสอบเพ่ือรองรับสถานการณการแพรระบาดของ        
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงหากพบวามีขอขัดของจากระบบการสอบสวนกลาง คณะกรรมการจัดสอบ
ความรูเพ่ือขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนจีน จะสรุปปญหาเพ่ือ
นําเรื่องเขาสูคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนจีนตอไป โดยมติของคณะกรรมการวิชาชีพ          
สาขาการแพทยแผนจีนถือเปนท่ีสุด 

5. หากมีปญหาการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหประธานกรรมการวิชาชีพเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 

5.เง่ือนไขการสอบและเกณฑการตัดสิน 
 ผูเขาสอบตองสอบผานเกณฑดังนี้ 

1. คะแนนสอบวิชาความรูเฉพาะวิชาชีพการแพทยแผนจีน 1 และ 2  
   ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 
๒. คะแนนสอบความรูกฎหมาย  และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ  

             ตองไดคะแนนรวมกันไมต่ํากวารอยละ 60 
๓. คะแนนการสอบความรูดานการปฏิบัติทางการแพทยแผนจีน                               

ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 
ผูเขาสอบตองสอบผานเกณฑดังกลาว จึงจะถือวาสอบผานและเปนผูมีคุณสมบัติเพ่ือข้ึนทะเบียนและ

รับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนจีนได กรณีสอบไมผานเกณฑท้ัง 3 หมวดวิชา 
สามารถเก็บคะแนนหมวดวิชาท่ีผานไวไดอีก 3 ครั้งตอเนื่องกัน นับแตเริ่มมีการเก็บคะแนนครั้งแรก หากครบ
จํานวนดังกลาวแลวยังไมสามารถสอบผานครบทุกหมวดวิชา การเก็บคะแนนนั้นเปนอันสิ้นสุดลงและจะตอง
เริ่มตนสอบใหมทุกหมวดวิชา 
 

หมายเหตุ 

หากทานมีขอสงสัยกรุณาติดตอ กลุมพัฒนาศาสตรและการแพทยทางเลือก กองสถานพยาบาล    

และการประกอบโรคศิลปะ โทรศัพท 0-2193-7000 ตอ 18414 หรือ 18423  ในวันและเวลาราชการ 
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