ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ว่าด้ วย การปฏิบตั ขิ องผู้เข้ าสอบและผู้กากับการสอบ
พ.ศ.๒๕๔๘
_____________
โดยที่เป็ นการสมควรออกระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบตั ิของผู้เข้ าสอบและผู้กากับการสอบ อาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ ระเบียบนีเ้ รี ยกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วย การปฏิบตั ิของผู้เข้ าสอบและ
ผู้กากับการสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้ อ ๒ ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ระเบียบนี ้มิใช้ บงั คับแก่การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข้ อ ๔ ในระเบียบนี ้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“ผู้กากับการสอบ” หมายถึง บุคลากรที่ได้ รับแต่งตังจากมหาวิ
้
ทยาลัยหรื อหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ให้
ทาหน้ าที่กากับการสอบ
“ผู้เข้ าสอบ” หมายถึง ผู้มีสิทธิ์เข้ าสอบ ซึง่ จัดการสอบโดยมหาวิทยาลัยหรื อหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ข้ อ ๕ ให้ อธิ การบดีเป็ นผู้รักษาการตามระเบียบนี ้ และมีอานาจตีความวินิจฉัยปั ญหาอันเกิดแต่การใช้
ระเบียบนี ้
หมวด ๑
การปฏิบตั ิของผู้เข้ าสอบ
_____________

ข้ อ ๖ ผู้เข้ าสอบต้ องเข้ าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ สอบตามที่ มหาวิ ทยาลัย หรื อหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยกาหนด
มหาวิทยาลัยหรื อหน่วยงานของมหาวิทยาลัยอาจออกประกาศเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่สอบ
จากที่กาหนดตามวรรคหนึ่งได้ ผู้เข้ าสอบต้ องเข้ าสอบตามประกาศเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยหรื อหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัย แล้ วแต่กรณี
การเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่สอบตามวรรคสอง ต้ องแจ้ งล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าหนึ่งสัปดาห์ เว้ น
แต่มีความจาเป็ นอย่างยิ่ง
ผู้ไม่ปฏิบตั ติ ามวรรคหนึง่ วรรคสอง หรื อวรรคสามให้ ถือว่าผู้นนขาดสอบ
ั้
ข้ อ ๗ ผู้เข้ าสอบต้ องแสดงบัตรประจาตัวนักศึกษาหรื อบัตรประจาตัวผู้เข้ าสอบ ให้ ผ้ กู ากับการสอบตรวจ
ทุกครัง้ ที่เข้ าสอบ
ถ้ าผู้เข้ าสอบที่ไม่มีบตั รประจาตัวนักศึกษาหรื อบัตรประจาตัวผู้เข้ าสอบ จะเข้ าห้ องสอบมิได้ เว้ นแต่จะ
ได้ รับอนุญาตจากหัวหน้ าหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ข้ อ ๘ ผู้เข้ าสอบที่เป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัย ต้ องแต่งกายตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ว่าด้ วย เครื่ องแบบและเครื่ องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
ผู้เข้ าสอบอื่นที่มิได้ เป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ แต่งกายสุภาพตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๙ ผู้เข้ าสอบต้ องจัดหาอุปกรณ์เครื่ องเขียนที่จาเป็ นเกี่ยวกับการสอบ และไม่อนุญาตให้ ยืมสิ่งของทุก
ชนิดจากผู้เข้ าสอบคนอื่น เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากผู้กากับการสอบ
ข้ อ ๑๐ ห้ ามผู้เข้ าสอบนาอาวุธ วัตถุอันตราย ตารา บันทึก เอกสาร เครื่ องคานวณ เครื่ องมือสื่ อสาร
อุปกรณ์หรื อสิ่งอื่นใดที่มีสตู รสัญลักษณ์ ที่เกี่ยวข้ องกับการสอบเข้ าห้ องสอบ เว้ นแต่จะได้ อนุญาตไว้ ในข้ อสอบและ
หรื อประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๑๑ ผู้เข้ าสอบจะเข้ าห้ องสอบได้ ต่อเมื่อได้ รับอนุญาตจากผู้กากับการสอบ
ในกรณีที่ผ้ เู ข้ าสอบมาถึงห้ องสอบสายเกินกว่าสามสิบนาที จะไม่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าห้ องสอบ
ข้ อ ๑๒ ระหว่างการสอบ ห้ ามผู้เข้ าสอบพูดหรื อติดต่อซึ่งกันและกันหรื อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าสอบคนอื่นคัดลอก
ข้ อสอบของตน หรื อกระทาการใดๆ อันเป็ นการรบกวนแก่ผ้ อู ื่น หรื อเป็ นการแสดงพฤติกรรมที่สอ่ ไปในทางทุจริต
ข้ อ ๑๓ ห้ ามผู้เ ข้ าสอบน าข้ อสอบและหรื อกระดาษค าตอบออกจากห้ องสอบไม่ว่ ากรณี ใด เว้ นแต่
มหาวิทยาลัยจะประกาศอนุญาตไว้
ข้ อ ๑๔ ผู้เข้ าสอบจะออกจากห้ องสอบได้ ตอ่ เมื่อการสอบผ่านไปแล้ วสี่สิบนาทีนบั แต่เริ่ มสัญญาณให้ ทา
การสอบ และต้ องรอจนกว่าผู้กากับการสอบเก็บกระดาษคาตอบของผู้เข้ าสอบเรี ยบร้ อยแล้ ว
การออกจากห้ องสอบชัว่ คราวให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของผู้กากับการสอบ

ข้ อ ๑๕ เมื่อมีสญ
ั ญาณหมดเวลาสอบ ห้ ามผู้เข้ าสอบทาข้ อสอบต่อไปอีก
ข้ อ ๑๖ ในกรณีผ้ กู ากับการสอบสงสัยว่ามีการทุจริ ต ผู้กากับการสอบมีอานาจตรวจค้ นผู้เข้ าสอบได้
หมวด ๒
การปฏิบตั ิของผู้กากับการสอบ
_____________
ข้ อ ๑๗ ห้ องสอบหนึง่ จะต้ องมีผ้ กู ากับการสอบ ไม่น้อยกว่าสองคน
ข้ อ ๑๘ ผู้กากับการสอบต้ องปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี ้
(๑) ถึงห้ องสอบก่อนเวลาเริ่มสอบอย่างน้ อยยี่สิบนาที เพื่อเตรี ยมพร้ อมในการกากับการสอบ
(๒) มีอานาจกาหนดที่นงั่ สอบให้ ผ้ เู ข้ าสอบหรื อออกจากห้ องสอบได้ ตามความเหมาะสม
(๓) ไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการรบกวนผู้เข้ าสอบ
(๔) ให้ โอกาสผู้เข้ าสอบได้ มีเวลาทาข้ อสอบเต็มตามเวลาที่กาหนด เว้ นแต่ไม่เพิ่มเวลาให้ ผ้ เู ข้ าสอบที่มาสาย
(๕) ดูแลมิให้ ผ้ หู นึง่ ผู้ใดอยูใ่ กล้ บริเวณห้ องสอบเกินสมควร
ข้ อ ๑๙ ในกรณี มีการทุจริ ต เช่น การแสดง เก็บ นาเข้ ามาซึ่งตารา บันทึก เอกสาร เครื่ องคานวณ
เครื่ องมือสื่ อสาร อุปกรณ์ หรื อสิ่งอื่ นใดที่ มี สูตรสัญลักษณ์ ที่เกี่ ยวข้ องกับการสอบ ในรายวิชานัน้ โดยที่ ผ้ ูออก
ข้ อสอบมิได้ อนุญาตไว้ ในข้ อสอบ หรื อผู้เข้ าสอบช่วยทาข้ อสอบหรื อ ทาข้ อสอบแทนกัน ให้ ผ้ กู ากับการสอบทุกคน
ในห้ องสอบนันรวบรวมหลั
้
กฐานทังหมดในการท
้
าทุจริ ต รวมทังท
้ ารายงานการทุจริ ต พร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อผู้กากับ
การสอบในเอกสารทุกชิ ้น และแจ้ งให้ ผ้ ตู ้ องสงสัยว่าทุจริ ตทราบ โดยให้ ลงลายมือชื่อรับทราบ แล้ วนาเสนอหัวหน้ า
หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ พร้ อมหลักฐานของการทุจริ ตนัน้ เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
ในกรณีที่ผ้ ตู ้ องสงสัยว่าทุจริ ตตามวรรคหนึ่ง ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบในรายงาน ให้ ทารายงานบันทึก
พฤติกรรมไว้ ด้วย
ข้ อ ๒๐ ก่อนหมดเวลาสอบสิบห้ านาที ให้ ผ้ กู ากับการสอบเตือนให้ ผ้ เู ข้ าสอบทราบและเมื่อหมดเวลาแล้ ว
ให้ ผ้ กู ากับการสอบสัง่ ให้ ผ้ เู ข้ าสอบทุกคนหยุดทาข้ อสอบ
ข้ อ ๒๑ การเก็บข้ อสอบและกระดาษคาตอบ
(๑) เมื่อผู้กากับการสอบประจาห้ องสอบนัน้ ได้ เก็บข้ อสอบและกระดาษคาตอบจากผู้เข้ าสอบเสร็ จแล้ ว
จึงจะอนุญาตให้ ผ้ เู ข้ าสอบออกนอกห้ องสอบได้
(๒) ผู้กากับการสอบทุกคนต้ องเรี ยงข้ อสอบและกระดาษคาตอบตามลาดับเลขที่และตรวจสอบจานวนให้
ครบถ้ วน

ข้ อ ๒๒ ผู้กากับการสอบผู้ใดมีเหตุจาเป็ นไม่สามารถมากากับการสอบได้ ให้ แจ้ งหัวหน้ าหน่วยงานทราบ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนวันสอบไม่น้อยกว่าสามวัน เว้ นแต่มีเหตุสดุ วิสยั และให้ แจ้ งทันทีที่สามารถจะกระทาได้
ข้ อ ๒๓ ผู้กากับการสอบที่เป็ นบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มิได้ ปฏิบตั ิตามระเบียบนี ้ ให้ มหาวิทยาลัย
ดาเนินการทางวินยั ตามระเบียบของทางราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๔๘

(คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

