
 ก ำหนดกำรจัดสอบควำมรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ 
สำขำกิจกรรมบ ำบัดประจ ำปี 2564 

กิจกรรม ก ำหนดกำร 
1. ลงทะเบียนการสอบรูปแบบออนไลน์ วันท่ี 6 - 7 ตุลาคม 2564 

2. เข้ารับการฝึกใช้โปรแกรมการสอบรูปแบบออนไลน์ (ซ้อมสอบ) วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 
เวลา 09.00 ถึง 12.00 น. 

3. การสอบรูปแบบออนไลน์ วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 
เวลา 07.30 ถึง 16.30 น. 

ก ำหนดกำรซ้อมสอบออนไลน์  สำขำกิจกรรมบ ำบัด 

ในวันเสำร์ที่ 9 ตุลำคม 2564 
เวลำ หมวดวิชำ จ ำนวนข้อสอบ 

9.00 - 9.30 น. รายงานตัวเข้าห้องสอบผ่าน Microsoft Team  
9.30 - 10.30 น. วิชำควำมรู้พ้ืนฐำน-เฉพำะทำงวิชำชีพกจิกรรมบ ำบัด ปรนัย 40 ข้อ   
10.30 - 10.45 น. พัก  เตรียมเข้าสอบ  
10.45 - 11.15 น. วิชำเจตคติ แนวทำงกำรพัฒนำวิชำชีพกจิกรรมบ ำบัด  อัตนัย 1 ข้อ   
11.15 - 11.30 น. พัก  เตรียมเข้าสอบ  
11.30 – 12.00 น. วิชำกฎหมำยที่เกีย่วข้องกับวชิำชีพและจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพ ปรนัย 15 ข้อ   

ก ำหนดกำรสอบออนไลน์  สำขำกิจกรรมบ ำบัด 

ในวันเสำร์ที่ 16 ตุลำคม 2564 
เวลำ หมวดวิชำ จ ำนวนข้อสอบ คะแนน 

7.30 - 8.00 น. - รายงานตัวเข้าห้องสอบผ่าน Microsoft Team   
8.00 - 9.00 น.  วิชำควำมรู้พื้นฐำนวิชำชีพกิจกรรมบ ำบัด (1) ปรนัย 45 ข้อ   45 คะแนน 

9.00 - 9.15 น.  พัก  เตรียมเข้าสอบ   
9.15 - 10.15 น.  วิชำควำมรู้พื้นฐำนวิชำชีพกิจกรรมบ ำบัด (2) ปรนัย 45 ข้อ   45 คะแนน 

10.15 - 10.30 น.  พัก  เตรียมเข้าสอบ   
10.30 - 11.30 น.  วิชำควำมรู้เฉพำะทำงวิชำชีพกิจกรรมบ ำบัด (1) ปรนัย 40 ข้อ   40 คะแนน 

11.30 - 11.45 น.  พัก  เตรียมเข้าสอบ   

11.45 - 12.45 น. วิชำควำมรู้เฉพำะทำงวิชำชีพกิจกรรมบ ำบัด (2) ปรนัย 40 ข้อ   40 คะแนน 

12.45 - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   

13.30 - 13.45 น. เตรียมเข้าสอบ   

13.45 - 14.45 น. วิชำเจตคติ แนวทำงกำรพัฒนำวิชำชีพกิจกรรมบ ำบัด อัตนัย 1 ข้อ   30 คะแนน 

14.45 - 15.00 น. พัก  เตรียมเข้าสอบ    

15.00 - 16.30 น. วิชำกฎหมำยที่เกีย่วข้องกับวชิำชีพและจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพ ปรนัย 50 ข้อ   50 คะแนน 



 
อุปกรณ์ทีจ่ ำเป็นส ำหรับใช้ในกำรสอบออนไลน์ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา Tablet หรือ iPad ที่สามารถเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต ส าหรับใช้ในการท าข้อสอบ 

2. โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ที่มีกล้องที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต พร้อมติดตั้งโปรแกรม Microsoft 
Team  ส าหรับใช้ในการถ่ายทอดสด โดยวางต าแหน่งของกล้องให้ เห็นผู้ เข้าสอบและหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ท าข้อสอบตลอดระยะเวลาของการสอบ 

หมำยเหตุ - การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต้องมีความเสถียรและมีสัญญาณที่ดี สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตามข้อ 1. – 2. 
ในขณะท าการสอบจนสิ้นสุดการสอบได้ โดยมีความเร็วของอินเตอร์เน็ตที่แนะน าไม่ควรต่ ากว่า 8 Mbps 
 

   แจ้งขั้นตอนกำรลงทะเบียน 
เพื่อยืนยันกำรเข้ำสอบควำมรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ 

สำขำกิจกรรมบ ำบัด ในรูปแบบออนไลน์ประจ ำปี 2564  
.................................... 

                     ในการนี้ ขอแจ้งให้ผู้สมัครสอบทุกท่ำน ต้องเข้ำลงทะเบียนเพ่ือยืนยันการเข้าสอบความรู้ฯ         
ในรูปแบบออนไลน์ ประจ าปี 2564   โดยมีรายละเอียดวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

 

ขั้นตอนกำรลงทะเบียนยนืยันกำรเข้ำสอบ 
1. ผู้สมัครสอบเข้าลงทะเบียน เพ่ือยืนยันการเข้าสอบที่เว็บไซต์ http://mrd-register.hss.moph.go.th/ 

ไดต้ั้งแต่วันที่ 6 - 7 ตุลำคม 2564  เท่ำนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mrd-register.hss.moph.go.th/


2. กดเลือกเมนูลงทะเบียนเข้าสอบ จากนั้นกรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก และกด “ค้นหำ” 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เมื่อค้นหาแล้ว ตรวจสอบ ชื่อ-สกุลของท่าน และกด “ลงทะเบียนเข้ำสอบ” 

 
4. ระบบจะแจ้งเตือนเพื่อให้ยืนยันการเข้าสอบอีกครั้ง ให้เลือก “ตกลง” เพ่ือยืนยันการเข้าสอบ 

 
5. เมื่อยืนยันการเข้าสอบแล้ว ระบบจะขึ้นข้อความ “ยืนยันการเข้าสอบเรียบร้อย”  ให้กด “ตกลง” อีกครั้ง 

 



6. ส าหรับผู้ที่ไม่ลงทะเบียนยืนยันการเข้าสอบภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ท่านจะไม่สามารถเข้าสู่       
การสอบออนไลน์ได้ ทั้งในการซ้อมสอบและการสอบจริง 

 

ข้อปฏิบัติในกำรสอบออนไลน์ 
1. กำรเตรียมตัวล่วงหน้ำก่อนกำรสอบ 

1.1  ผู้เข้าสอบจัดเตรียมพ้ืนที่เพ่ือการสอบ ณ ที่พักหรือสถานที่อ่ืน ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวจะต้องมีความเป็น 
 ส่วนตัว  ไม่มีบุคคลอื่นมาร่วมใช้พ้ืนที่ระหว่างการสอบ 

1.2  จัดเตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสอบ พร้อมตรวจสอบให้มั่นใจว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์   
      มีแบตเตอรี่เพียงพอตลอดการสอบ ได้แก่  

1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา Tablet หรือ iPad ที่สามารถเชื่อมต่อ 
        อินเทอร์เน็ต ส าหรับใช้ในการท าข้อสอบ 
1.2.2 โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ท่ีมีกล้องที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต พร้อมติดตั้งโปรแกรม 
        Microsoft Team ส าหรับใช้ในการถ่ายทอดสด โดยวางต าแหน่งของกล้องให้เห็นผู้เข้าสอบ 

        และหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ใช้ท าข้อสอบตลอดระยะเวลาของการสอบ  ดังรูป 

                             
1.3  ตรวจสอบการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในข้อ 1.2 ให้มีความเสถียร  

 ซึ่งผู้สอบต้องยอมรับความเสี่ยงในกรณีระบบอินเทอร์เน็ตของผู้สอบมีปัญหาหรือหลุดออกจากการสอบ 
      ซึ่งอาจท าให้การสอบต้องยุติลง หากหลุดออกจากระบบต้องเข้าสู่ระบบใหม่ภายใน 5 นาที มิฉะนั้นอาจ 
      ต้องกลับไปท าข้อสอบใหม่ 
1.4  ปิดเสียงเรียกเข้าและการแจ้งเตือนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์สื่อสารที่อาจรบกวน 

            ผู้เข้าสอบระหว่างการสอบ 
1.5  จัดเตรียมบัตรประจ าตัวประชาชน เพ่ือใช้แสดงตัวตนของผู้เข้าสอบ   
1.6  ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบสวมหูฟัง และห้ามติดตั้งกล้องวงจรปิด  
1.7  บริเวณโต๊ะสอบ อนุญาตให้มีเพียงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สอบ อุปกรณ์ชาร์จ  ปลั๊กพ่วง 
      บัตรประจ าตัวประชาชน เท่านั้น  
1.8  หากผู้เข้าสอบมีปัญหาขณะสอบ  ให้ติดต่อกรรมการคุมการสอบผ่านช่องทาง Line Official เท่านั้น 
      ไม่อนุญาตให้ใช้เสียงหรือใช้ไมโครโฟน ขณะท าการสอบ 
 
 
 
 



1.9  ให้ผู้เข้าสอบ Add Line Official ของการสอบออนไลน์สาขากิจกรรมบ าบัด 
      โดยค้นหา Line id : @601fgpfv  หรือเพ่ิมเพ่ือน ด้วย QR code นี้ไว้ในอุปกรณ์ตาม ข้อ 1.2.1 
 

                                          
 
2. เมื่อเริ่มกำรสอบ 

2.1 ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 1.2.2 ที่มีการติดตั้งโปรแกรม Microsoft team และท าให้มั่นใจว่า 
      สามารถติดต่อสื่อสารกับกรรมการคุมสอบได ้
2.2  แสดงตัวตนพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนผ่านโปรแกรม Microsoft team ให้กรรมการคุมสอบทราบ 
2.3  วางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 1.2.2 ในต าแหน่งที่มองเห็นภาพของผู้เข้าสอบที่มีความสว่าง 
      เพียงพอ โดยแสดงใบหน้า แขนทั้งสองข้างที่วางอยู่บนโต๊ะสอบ ล าตัวตั้งแต่ส่วนที่อยู่ระดับเดียวกับ 
      โต๊ะสอบขึ้นไป และหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 1.2.1 ที่ใช้ท าข้อสอบ พร้อมพ้ืนที่โดยรอบ 
2.4  เมื่อกรรมการคุมสอบตรวจสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่สอบเรียบร้อยแล้ว  ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบ 
      เข้าห้องน้ า หรือลุกจากท่ีนั่งสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้นมีเหตุอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
2.5  เมื่อกรรมการคุมสอบแจ้งให้เริ่มท าข้อสอบ ให้ผู้เข้าสอบเริ่มท าข้อสอบโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
      ตามข้อ 1.2.1 ในการท าข้อสอบ หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามกรรมการคุมสอบผ่านช่องทาง 
      Line Official เท่านั้น 
2.6  ผู้เข้าสอบต้องกดส่งค าตอบ ภายในเวลาที่ก าหนด  เมื่อหมดเวลาสอบ โปรแกรมการสอบจะปิดรับ  
      ค าตอบโดยอัตโนมัติ ให้ผู้เข้าสอบนั่งรออยู่กับที ่จนกว่ากรรมการคุมสอบจะอนุญาตให้ปิดกล้อง/อุปกรณ ์
        อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 1.2.2  และออกจากห้องสอบ 
2.7  ห้ามผู้เข้าสอบพูดคุย สื่อสาร หรือติดต่อกับผู้เข้าสอบคนอื่น หรือบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด 
2.8  ห้ามผู้เข้าสอบเปิดหนังสือ /เอกสารค าสอน /เอกสารประกอบการสอน หรือคัดลอกข้อมูลจากสื่อทุกชนิด 
2.9  ห้ามผู้เข้าสอบถ่ายภาพข้อสอบ หรือครอบตัด (crop) หน้าจอที่แสดงข้อสอบ   ในกรณีตรวจพบว่า 
      ผู้เข้าสอบมีการทุจริตในการสอบ คัดลอกข้อสอบ หรือมีการเผยแพร่ข้อสอบหรือส่วนหนึ่งส่วนใด 
      ของข้อสอบสู่สาธารณะ  คณะกรรมการฯ จะพิจารณาระงับการตรวจข้อสอบของผู้ทุจริต 
2.10  หากผู้เข้าสอบมีปัญหาขณะสอบ ให้ติดต่อกรรมการคุมการสอบผ่านช่องทาง Line Official เท่านั้น   

ไม่อนุญาตให้ใช้เสียงหรือใช้ไมโครโฟน ขณะท าการสอบ   
 
3. กรณีผู้เข้ำสอบ เข้ำสอบสำย 

หากผู้เข้าสอบเข้าสอบสายเกิน 30 นาที (นับจากเวลาที่ก าหนดในตารางสอบ) จะไม่ได้รับอนุญาตให้
เข้าสอบโดยเด็ดขาด  ในกรณีดังกล่าวให้ผู้เข้าสอบแจ้งต่อกรรมการคุมสอบผ่านช่องทางที่ประกาศไว้ทันที 

 



4. กำรเข้ำรับกำรฝึกใช้โปรแกรมกำรสอบรูปแบบออนไลน์ (กำรซ้อมสอบ) 
4.1 ผู้เข้าสอบต้อง Login เข้าระบบก่อนเวลาเริ่มสอบ 30 นาที   
4.2 ก าหนดการซ้อมสอบ ในวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564  ดังตารางต่อไปนี้ 

ก ำหนดกำรซ้อมสอบออนไลน์  สำขำกิจกรรมบ ำบัด 

เวลำ หมวดวิชำ จ ำนวนข้อสอบ 
9.00 - 9.30 น. รายงานตัวเข้าห้องสอบผ่าน Microsoft Team  
9.30 - 10.30 น. วิชำควำมรู้พ้ืนฐำน-เฉพำะทำงวิชำชีพกจิกรรมบ ำบัด ปรนัย 40 ข้อ   
10.30 - 10.45 น. พัก  เตรียมเข้าสอบ  
10.45 - 11.15 น. วิชำเจตคติ แนวทำงกำรพัฒนำวิชำชีพกจิกรรมบ ำบัด  อัตนัย 1 ข้อ   
11.15 - 11.30 น. พัก  เตรียมเข้าสอบ  
11.30 – 12.00 น. วิชำกฎหมำยที่เกีย่วข้องกับวชิำชีพและจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพ ปรนัย 15 ข้อ   

4.3 ข้อสอบที่ใช้ซ้อมสอบ จะไม่มีผลใดๆ ต่อคะแนนสอบ   

 

หมำยเหตุ    - หากท่านมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการประกอบโรคศิลปะ  
กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  โทร. 0-2193-7079 ในวันและเวลาราชการ 

   - โปรดติดตามขั้นตอนกำรเข้ำระบบสอบ ทางเว็บไซต์กองสถานพยาบาลและการประกอบ 
 โรคศิลปะ ที ่http://mrd-hss.moph.go.th  ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 

              -  อย่ำลืม !!   ผู้เข้าสอบต้องลงทะเบียนยืนยันการเข้าสอบทุกท่าน  

ที่เว็บไซต ์http://mrd-register.hss.moph.go.th/    ในวันที ่6 - 7 ตุลำคม 2564 เท่ำนั้น 

 
                  *********************************************************************** 

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

