
  
 

 
ประกาศคณะอนกุรรมการการจัดสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  

ของผู้ที่ได้รับการฝกึอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลทีส่ภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา 12 (2) (ก) 
ฉบับที่ 50 / 2562 

เรื่อง ระเบียบปฏิบัติในการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทยแ์ผนไทย ตามมาตรา 12 (2) (ก) 
แห่งพระราชบญัญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 

............................................................................................................ 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบปฏิบัติในการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ให้มีความ

เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข      

ในการสอบความรู ้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู ้ท ี ่ได ้ร ับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่                              
สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง พ.ศ.2557 และมติท ี ่ประชุมคณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู ้ในวิชาชีพ                      
การแพทย์แผนไทยของผู ้ที ่ได ้ร ับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที ่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง                         
ตามมาตรา 12 (2) (ก) แห ่งพระราชบ ัญญัต ิว ิชาช ีพการแพทย ์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ คร ั ้ งที่  ๓/2562                           
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จึงวางระเบียบให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตน ดังนี้ 

1. การแต่งกาย  
  1.1 การสอบภาคทฤษฎี  
        1.1.1 ผู้ชายใส่เสื้อกาวน์แขนสั้น/เสื้อเช้ิตหรือเสื้อโปโลแขนสั้นสีขาว กางเกงสแล็คขายาวสีดำหรือ                   
สีกรมท่า สวมรองเท้าผ้าใบหรือคัชชูสีสุภาพ ทั้งนี้ชุดแต่งกายไม่ให้ใส่ผ้ายีนส์ ผ้ายืด และกางเกงรัดรูป หากผู้เข้าสอบ   
ไม่ปฏิบัติตามจะไม่ได้เข้าสอบ (ตามรูปที่กำหนด) 
        1.1.2 ผู้หญิงใส่เสื้อกาวน์แขนสั้น/เสื้อเชิ้ตหรือเสื้อโปโลแขนสั้นสีขาว สวมกระโปรงคลุมเข่าหรือ
กางเกง สแล็คขายาวสีดำหรือสีกรมท่า  สวมรองเท้าผ้าใบหรือคัชชูสีสุภาพ ทั้งนี้ชุดแต่งกายไม่ให้ใส่ผ้ายีนส์ ผ้ายืด       
ชุดหรือกางเกงรัดรูป หากผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตามจะไม่ได้เข้าสอบ (ตามรูปที่กำหนด) 
                           1.1.3 นักบวช แต่งกายตามระเบียบของแต่ละศาสนา นั้น ๆ  
                    1.2 การสอบภาคปฏิบัติ 
                           1.2.1 ผู้ชาย/ผู้หญิง ใส่เสื้อกาวน์สั้น/เสื้อเชิ้ตสีขาว หรือเสื้อโปโลสีขาว กางเกงสแล็คขายาวหรือ
กางเกงวอร์มขายาว สีดำหรือสีกรมท่า ไม่รัดรูป สวมรองเท้าผ้าใบหรือคัชชูสีสุภาพ 
                           1.2.2 นักบวช แต่งกายตามระเบียบของแต่ละศาสนา นั้น ๆ  
               2. ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตน ที ่มีร ูปถ่ายและมีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก                       
ซึ่งออกโดยส่วนราชการหรือบัตรสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย และยังไม่หมดอายุ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ควบคมุการสอบ  
ในวันสอบด้วย หากไม่มีบัตรจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบทุกกรณี 
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               3. อนุญาตให้นำสิ่งของเข้าห้องสอบได้เฉพาะบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่น  ๆ  ที่มีรูปถ่าย
และมีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ซึ่งออกโดยส่วนราชการหรือบัตรสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย และยังไม่หมดอายุ 
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ ดินสอท่ีมีความเข้ม 2 บ ียางลบ และปากกา เท่านั้น 

* ในกรณีการสอบภาคปฏิบัติ อนุญาตให้นำปากกาสีดำหรือสีน้ำเงินเข้าห้องสอบได้เท่านั้น 
               4. ห้ามนำเอกสาร ตำรา นาฬิกา เครื ่องประดับ วัสดุ อุปกรณ์อื ่นใด เครื ่องมือและอุปกรณ์สื ่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เข้าไปในห้องสอบ 

     5. ต้องมารายงานตัวและเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่ของผู้สมัคร
สอบที่ต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบของตน ผู้ใดไม่มาสอบภายใน วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ      
ในการสอบ 

     6. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบเมื่อเริ่มดำเนินการสอบไปแล้ว 30 นาทีและผู้เข้าสอบต้องอยู่ในห้องสอบ
จนกว่าจะหมดเวลาสอบ  

     * กรณีการสอบภาคปฏิบัติ ผู้เข้าสอบเข้าสอบหลังจากเริ่มสอบ ก่อน 30 นาที ไม่อนุญาตให้ทำข้อสอบ
ในข้อท่ีผ่านมา 
                7. การขออนุญาตเข้าห้องสุขา 
                    7.1 เมื่อเริ่มดำเนินการสอบแล้วไม่น้อยกว่า 90 นาที ให้แจ้ง เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ โดยให้วาง
ข้อสอบและคว่ำกระดาษคำตอบไว้ ณ ที่นั่งสอบของตน  
                    7.2 ลงลายมือช่ือขออนุญาตเข้าและออกห้องสอบโดยมีเจา้หน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมายเป็นผูพ้าผู้เข้าสอบไป
เข้าห้องสุขา และอนุญาตให้ไปได้ครั้งละหนึ่งคน 
                8. ต้องนั่งสอบตามเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ สถานที่สอบ และวัน เวลาสอบตามที่กำหนด ผู้ใดน่ังสอบผิดที่นั่ง 
ผิดห้องสอบ ผิดสถานที่สอบ หรือเข้าสอบผิดวัน เวลาสอบ หากตรวจพบหลังจากเริ่มเวลาสอบแล้วจะถูกตัดสิทธิในการ
สอบและไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ  
                 9. ต้องใช้กระดาษคำตอบที่คณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู ้ ในวิชาช ีพการแพทย์แผนไทย                   
โดยให้ตรวจสอบ ช่ือ – นามสกุล ในกระดาษคำตอบ หากผู้ใดลงลายมือช่ือหรือทำคำตอบในกระดาษคำตอบที่ไม่ใช่ของ
ตนจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 

      10. ผู้เข้าสอบต้องเขียนช่ือ - นามสกุล และเลขประจำตัวผู้เข้าสอบ เฉพาะในที่ที่กำหนดเท่านั้น 
        11. ต้องปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอย่างเคร่งครัด 

      12. เมื่ออยู่ในห้องสอบ ผู้เข้าสอบต้องไม่สื่อสารด้วยวิธีการใด ๆ หรือส่งเสียงรบกวนหรือก่อกวนผู้เข้าสอบ
รายอื่น หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบจนกว่าจะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ควบคุม
การสอบ 

      13. เมื่อหมดเวลาสอบและเจ้าหน้าที ่ควบคุมการสอบแจ้งให้หยุดทำคำตอบ ผู้เข้าสอบจะต้องหยุดทำ
คำตอบและวางกระดาษข้อสอบทันที 

      14. ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบ หรือนำข้อสอบ แบบทดสอบ กระดาษคำตอบที่ใช้ในการสอบออกจาก
ห้องสอบโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนถือว่ากระทำการทุจริต จะปรับตกทุกวิชา 
                 15. ห้ามกระทำการใด ๆ  อันเป็นการทุจริตในการสอบ ผู้กระทำการทุจริตในการสอบต้องถูกปรับตกทุก
วิชาในการสอบครั้งนี้ และไม่สามารถสมัครสอบได้อีกในครั้งต่อไป 

/๑๖. ผู้เข้า... 
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       16. ผู้เข้าสอบที่ฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งจะถูกปรับตกในวิชาที่สอบและหากกระทำการทุจริต     
จะถูกปรับตกทุกวิชาที่สอบในครั้งนี้และไม่อนุญาตให้สมัครสอบได้อีกในครั้งต่อไป 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

 

     ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

  
 

                            

(นายสันติสุข   โสภณสิร)ิ 
ประธานคณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู้ในวิชาชีพ 

การแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รบัการฝึกอบรมจากสถาบนั 
หรือสถานพยาบาลทีส่ภาการแพทย์แผนไทยรับรอง  

ตามมาตรา 12 (2) (ก) 


