
 
 
 

 

 

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค 
เรื่อง ข้ันตอนการเขาสอบความรูเพ่ือขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต 

เปนผูประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค ประจําป 2564  
.................................... 

  ตามท่ีคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค ไดประกาศการสอบความรูเพ่ือขอข้ึนทะเบียน
และรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค ประจําป 2564 ในวันท่ี 19 กันยายน 2564          
ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นั้น 

คณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค ขอทบทวนกําหนดการสอบความรูเพ่ือขอข้ึนทะเบียน
และรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค ประจําป 2564 และข้ันตอนการปฏิบัติในวันสอบ  
โดยมีรายละเอียดวิธีปฏิบัติท่ีแนบทายประกาศฉบับนี้ 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

                  ประกาศ ณ  วันท่ี 15 กันยายน 2564 

                                                        

 

              (นายธนวัฒน  สนทราพรพล) 
                                                          ประธานกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค 
                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัย กรุณาติดตอกลุมสงเสริมและพัฒนาการประกอบโรคศิลปะ                 
กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ โทรศัพท 0-2193-7079 ในวันเวลาราชการ 

 
 
 



ตารางกําหนดการสอบความรูฯ ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2564 

เวลา หมวดวิชา เนื้อหาวิชา คะแนน 
08.30 - 10.00 น. กฎหมาย

และ
จรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพ 

- พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 และท่ี
แกไขเพิ่มเติม 
- พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และท่ีแกไข
เพิ่มเติม 
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการรักษาจรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพของผูประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2559 
-ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดเครื่องมือหรือ
อุปกรณทางรังสีวิทยา พ.ศ. 2549 
-ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยขอจํากัดและเงื่อนไข   
ในการประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค พ.ศ. 2559 

50 
คะแนน 

 

10.00 - 10.15 น. พักสอบ 
10.15 - 11.45 น. รังสีเทคนิค 1 - กายวิภาคและรังสีกายวิภาค  

- รังสีวินิจฉัย  
56 

คะแนน 

11.45 - 12.30 น. พักสอบ 
12.30 - 14.00 น. รังสีเทคนิค 2 - เวชศาสตรนิวเคลียร  

- รังสีรักษา 
44 

คะแนน 

14.00 - 14.15 น. พักสอบ 
14.15 - 15.45 น. รังสีเทคนิค 3 - การดูแลผูปวยและการบริหารจัดการ  

- การประกันคุณภาพ  
- รังสีฟสิกส  
- การปองกันอันตรายจากรังสีและรังสีชีววิทยา 

50 
คะแนน 

 

เงื่อนไขการสอบและเกณฑการตัดสิน 

เง่ือนไขการสอบ 
1. สําหรับผูท่ีเคยสอบครั้งท่ีผานมาและผูเขาสอบรายใหม ตองสอบท้ัง 2 หมวดวิชา คือ หมวดวิชาชีพ  

รังสีเทคนิค (รังสีเทคนิค 1, 2 และ 3) และหมวดวิชากฎหมายและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 
2. ไมมีการเก็บคะแนนหมวดวิชาใดวิชาหนึ่ง ผูสอบไมผานตองสอบใหมท้ัง 2 หมวดวิชา  ในการสอบครั้ง

ตอไป 
 

เกณฑการตัดสินผลการสอบ 

ผูเขาสอบ ตองสอบไดคะแนนรวมท้ัง 2 หมวดวิชา ไมต่ํากวารอยละ 60 จึงจะถือวา “สอบผาน” 
 

 การประกาศผลสอบ 
 วันท่ี 24 กันยายน 2564 ท่ีกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ และเว็บไซตกองสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศิลปะ https://mrd-hss.moph.go.th (ไมแจงผลสอบทางโทรศัพท) 
 
 
 

https://mrd-hss.moph.go.th/


 

อุปกรณที่จําเปนสําหรับการสอบออนไลน 

1. เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา Tablet หรือ iPad ท่ีสามารถเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ต สําหรับใชในการทําขอสอบ 

2. เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา Tablet iPad หรือโทรศัพทมือถือ ท่ีสามารถ
เชื่อมตออินเทอรเน็ต พรอมติดตั้งโปรแกรม Microsoft Team สําหรับใชในการถายทอดสด โดยวาง
ตําแหนงของกลองใหเห็นผูเขาสอบและหนาจอคอมพิวเตอรท่ีใชทําขอสอบตลอดระยะเวลาของ      
การสอบ (ไมแนะนําใหใชโทรศัพทมือถือ เพราะในการซอมสอบท่ีผานมามักหลุดจากระบบเปนระยะ) 

3. ผูเขาสอบ จัดเตรียมบัตรประจําตัวประชาชน ปากกา กระดาษขนาด A4 ท่ีวางเปลา 1 แผน อุปกรณ
ชารจ และปลั๊กพวง ไมอนุญาตใหใชเครื่องคํานวณในการสอบ 

หมายเหตุ การเชื่อมตออินเทอรเน็ตตองมีความเสถียรและมีสัญญาณท่ีดี สามารถเชื่อมตอกับอุปกรณตาม
ขอ 1. และขอ 2. ในขณะทําการสอบจนสิ้นสุดการสอบได โดยมีความเร็วแนะนําไมควรต่ํากวา 
8 Mbps 

 

ขอปฏิบัติสําหรับการสอบแบบออนไลน  

1. การสอบแบบออนไลน  
1.1 ผูเขาสอบตอง Login เขาระบบกอนเวลาเริ่มการสอบ 30 นาที (สามารถเขาหองสอบเพ่ือเตรียมความ

พรอมไดตั้งแตเวลา 08.00 น.) และไมอนุญาตใหผูเขาสอบทําการสอบหลังเริ่มดําเนินการไปแลว     
30 นาที (กรุณาเขาระบบและทําตามข้ันตอนการสอบ) 

1.2 หากผูเขาสอบประสบปญหาใดๆ ระหวางการสอบ ใหผูเขาสอบงดการใชเสียง และรายงานปญหา    
ท่ีพบผาน Line Official เทานั้น เพ่ือแจงใหกรรมการคุมสอบทราบ กรรมการคุมสอบจะบันทึกเวลา
และรวบรวมปญหาท่ีพบเสนอใหคณะกรรมการอํานวยการสอบพิจารณาตอไป ขอใหผูเขาสอบเพ่ิมเพ่ือน       
ใน Line Official (ในเครื่องท่ีใชทําขอสอบ) ลวงหนากอนเขาสอบ โดยการสแกน QR code   
ดานลางนี ้

1.3 ผูเขาสอบตองปดชองทางการสื่อสารกับผูอ่ืน หามผูเขาสอบพูดคุย สื่อสาร หรือติดตอกับผูเขาสอบคน
อ่ืนหรือบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด 

1.4 หามผูเขาสอบกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนผูเขาสอบคนอ่ืน 
1.5 ผูเขาสอบตองนั่ง ณ ตําแหนงเดิม ท่ีกรรมการคุมสอบอนุมัติระหวางตรวจสภาพแวดลอมของพ้ืนท่ี

สอบตลอดเวลาทําขอสอบ เม่ือเริ่มการสอบแลว ไมอนุญาตใหผูเขาสอบเขาหองน้ํา หรือลุกจากท่ีนั่ง
สอบโดยเด็ดขาด ยกเวนมีเหตุอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน 

 
 



1.6 กรรมการคุมสอบจะไมประกาศแกไขขอสอบและไมตอบขอสงสัยของผูเขาสอบ หากผูเขาสอบตองการ
ทักทวงขอสอบ ใหแจงกรรมการคุมสอบเม่ือสิ้นสุดการสอบทาง Line Official เทานั้น 

1.7 หามบันทึกเสียง ภาพนิ่ง หรือวีดีทัศนท่ีปรากฏบนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และหามถายทอดภาพ     
จากจอ ตลอดการสอบ 

1.8 ในวันสอนจะไมมีคําอธิบายใดๆ ระบบจะเปดใหทําการสอบตรงตามกําหนดการท่ีใหไวเทานั้น หาก
ทานใดท่ีเขาสอบเกิน 30 นาที ระบบจะไมยินยอมใหเขาทดสอบในหมวดวิชานั้นๆ ขอใหผูเขาสอบ
จดจํากําหนดการสอบของแตละหมวดวิชา 

1.9 ผูเขาสอบตอง Login เขาสูระบบโดยใช Username และ Password ซ่ึงทานไดรับจากระบบ
ลงทะเบียนการสอบเทานั้น (Username และ Password จะไมเหมือนวันซอมสอบ) 

1.10 หากเกิดปญหา สัญญาณอินเตอรเน็ตขัดของ หลุดออกจากระบบ ขณะสอบออนไลน ใหผูเขาสอบ 
Login กลับเขาสูระบบทันที เพ่ือทําขอสอบตอจนเสร็จสิ้น ไมตองขออนุญาตผาน Line Official 
ขอใหรีบกลับเขาสูระบบโดยเร็วท่ีสุด 

1.11 การกระทําใดๆ ท่ีสอไปทางทุจริต จะมีการบันทึกไวโดยกรรมการคุมสอบ จะไมมีการตักเตือน แตจะ
ไดรับการตัดสินจากคณะกรรมการอํานวยการสอบในภายหลัง  

1.12 ระหวางชวงพักสอบไมอนุญาตใหนําหนังสือหรือนําอุปกรณตางๆ มาอาน เลนเกมส หรือติดตอกับ
ผูอ่ืนโดยเด็ดขาด 

1.13 ตรวจสอบการเชื่อมตอสัญญาณอินเทอรเน็ตของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสใหมีความเสถียร ตรวจสอบ
ให มีแบตเตอรี่เพียงพอตลอดการสอบ ผูสอบตองยอมรับความเส่ียงในกรณีระบบอินเทอรเน็ตของ
ผูสอบมีปญหาหรือหลุดออกจากการทดสอบ หากมีผูเขาสอบมากกวารอยละ 80 สามารถอยูใน
ระบบการสอบได คณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิคจะถือวา ปญหาเกิดจากสัญญาณ
อินเตอรเน็ตของผูเขาสอบ และจะนําขอมูลมาพิจารณาผลการสอบ ภายหลังสิ้นสุดการสอบ 

1.14 วิธีปฏิบัติในการใชโปรแกรมการสอบแบบออนไลน ใหทําตามข้ันตอนการทดสอบท่ีแนบทายประกาศฯ นี้ 

** หามผูเขาทดสอบกระทํา ** ดังนี ้

2.1  กระทําการหรือมีพฤติกรรมอันเปนการทุจริตในการสอบออนไลน โดยใหผูอ่ืนเขาสอบแทนตน พูด
หรือติดตอกับผูเขาสอบรายอ่ืน หรือบุคคลภายนอก พยายามดูคําตอบจากผูเขาสอบรายอ่ืน หรือยอม
ใหผูเขาสอบรายอ่ืนดูคําตอบของตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือคัดลอกขอสอบ หรือทําสําเนา
ขอสอบดวยวิธีการบันทึก หรือจับภาพหนาจอ หรือถายรูปขอสอบ หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีจะสอถึง      
การทุจริต        

2.2  การนําวัสดุอุปกรณอ่ืนใดท่ีสามารถใชรับและแสดงผลขอมูล เพ่ือเอ้ือประโยชนในการสอบหรือการ
คํานวณ ตํารา เอกสาร ขอความหรือวัสดุอุปกรณใดท่ีไมเก่ียวของกับการสอบออนไลน 

2.3  ผูเขาสอบออนไลน หากกระทําการฝาฝนตอขอปฏิบัติและขอหามตามขอ 2.1 และ 2.2 ใหถือวาเปน
การกระทําผิดวินัยผูเขาสอบ ท่ีกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง และใหถือวาไมมีสิทธิข้ึนทะเบียน
และรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค ท้ังนี้ หากคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสี
เทคนิค ไดตรวจสอบและพบวา ระหวางการสอบออนไลนมีการทุจริต หรือไมปฏิบัติตามระเบียบท่ี
กําหนด คณะกรรมการวิชาชีพฯ จะไมพิจารณาคําตอบของบุคคลท่ีพบการทุจริต หรือกรณีท่ีตรวจพบ
ภายหลัง คณะกรรมการวิชาชีพจะไมพิจารณาคําตอบ หรือปรับตกผูเขาสอบท่ีมีพฤติกรรมทุจริตโดย
ทันทีแลวแตกรณี หากผูเขาสอบเปนขาราชการหรือพนักงานของรัฐ คณะกรรมการวิชาชีพฯ อาจ
รายงานการกระทําอันเปนทุจริตใหผูบังคับบัญชาของผูสอบทราบ เพ่ือดําเนินการทางวินัยอีกทางหนึ่ง
ดวยได 
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