
ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
วา่ด้วย การปฏิบตัขิองผู้ เข้าสอบและผู้ก ากบัการสอบ 

พ.ศ.๒๕๔๘ 
_____________ 

 
โดยท่ีเป็นการสมควรออกระเบียบเก่ียวกบัการปฏิบตัิของผู้ เข้าสอบและผู้ก ากบัการสอบ อาศยัอ านาจตาม

ความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  
จงึออกระเบียบไว้ ดงัตอ่ไปนี ้
 

 ข้อ ๑  ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การปฏิบตัิของผู้ เข้าสอบและ     
ผู้ก ากบัการสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘” 
 

 ข้อ ๒ ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศเป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓  ระเบียบนีม้ิใช้บงัคบัแก่การจดัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา 
 

 ข้อ ๔  ในระเบียบนี ้
 “มหาวิทยาลยั” หมายถึง มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 “สภามหาวิทยาลยั” หมายถึง สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 “ผู้ก ากบัการสอบ” หมายถึง บคุลากรท่ีได้รับแตง่ตัง้จากมหาวิทยาลยัหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลยั ให้
ท าหน้าท่ีก ากบัการสอบ 
 “ผู้ เข้าสอบ” หมายถึง ผู้ มีสิทธ์ิเข้าสอบ ซึง่จดัการสอบโดยมหาวิทยาลยัหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลยั 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 

ข้อ ๕  ให้อธิการบดีเป็นผู้ รักษาการตามระเบียบนี ้และมีอ านาจตีความวินิจฉัยปัญหาอนัเกิดแต่การใช้
ระเบียบนี ้
 

หมวด  ๑ 
การปฏิบตัิของผู้ เข้าสอบ 

_____________ 
 



 ข้อ ๖  ผู้ เข้าสอบต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานท่ีสอบตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของ
มหาวิทยาลยัก าหนด 
 มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลยัอาจออกประกาศเปล่ียนแปลง วนั เวลา และสถานท่ีสอบ
จากท่ีก าหนดตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ เข้าสอบต้องเข้าสอบตามประกาศเปล่ียนแปลงของมหาวิทยาลยัหรือหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลยั แล้วแตก่รณี 
 การเปล่ียนแปลง วนั เวลา และสถานท่ีสอบตามวรรคสอง ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งสปัดาห์ เว้น
แตมี่ความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
 ผู้ไมป่ฏิบตัติามวรรคหนึง่ วรรคสอง  หรือวรรคสามให้ถือว่าผู้นัน้ขาดสอบ 
 

 ข้อ ๗  ผู้ เข้าสอบต้องแสดงบตัรประจ าตวันกัศกึษาหรือบตัรประจ าตวัผู้ เข้าสอบ ให้ผู้ก ากบัการสอบตรวจ
ทกุครัง้ท่ีเข้าสอบ 
 ถ้าผู้ เข้าสอบท่ีไม่มีบตัรประจ าตวันกัศึกษาหรือบตัรประจ าตวัผู้ เข้าสอบ จะเข้าห้องสอบมิได้ เว้นแต่จะ
ได้รับอนญุาตจากหวัหน้าหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 
 

 ข้อ ๘  ผู้ เข้าสอบท่ีเป็นนกัศึกษามหาวิทยาลยั ต้องแต่งกายตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต   
วา่ด้วย เคร่ืองแบบและเคร่ืองแตง่กายของนกัศกึษา พ.ศ.๒๕๔๗ 
 ผู้ เข้าสอบอ่ืนท่ีมิได้เป็นนกัศกึษาของมหาวิทยาลยั ให้แตง่กายสภุาพตามประกาศของมหาวิทยาลยั 
 

 ข้อ ๙  ผู้ เข้าสอบต้องจดัหาอปุกรณ์เคร่ืองเขียนท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัการสอบ และไม่อนญุาตให้ยืมสิ่งของทุก
ชนิดจากผู้ เข้าสอบคนอ่ืน เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากผู้ก ากบัการสอบ 
 

 ข้อ ๑๐  ห้ามผู้ เข้าสอบน าอาวุธ วัตถุอันตราย ต ารา บันทึก เอกสาร เคร่ืองค านวณ เคร่ืองมือส่ือสาร 
อปุกรณ์หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมีสตูรสญัลกัษณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการสอบเข้าห้องสอบ เว้นแตจ่ะได้อนญุาตไว้ในข้อสอบและ
หรือประกาศของมหาวิทยาลยั 
 

 ข้อ ๑๑  ผู้ เข้าสอบจะเข้าห้องสอบได้ ตอ่เม่ือได้รับอนญุาตจากผู้ก ากบัการสอบ 
 ในกรณีท่ีผู้ เข้าสอบมาถึงห้องสอบสายเกินกว่าสามสิบนาที จะไมไ่ด้รับอนญุาตให้เข้าห้องสอบ 
  

 ข้อ ๑๒  ระหวา่งการสอบ ห้ามผู้ เข้าสอบพดูหรือตดิตอ่ซึ่งกนัและกนัหรือเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าสอบคนอ่ืนคดัลอก
ข้อสอบของตน หรือกระท าการใด  ๆอนัเป็นการรบกวนแก่ผู้ อ่ืน หรือเป็นการแสดงพฤตกิรรมท่ีสอ่ไปในทางทจุริต 
 

 ข้อ ๑๓  ห้ามผู้ เข้าสอบน าข้อสอบและหรือกระดาษค าตอบออกจากห้องสอบไม่ว่ากรณีใด เว้นแต่
มหาวิทยาลยัจะประกาศอนญุาตไว้ 
  

 ข้อ ๑๔  ผู้ เข้าสอบจะออกจากห้องสอบได้ตอ่เม่ือการสอบผ่านไปแล้วส่ีสิบนาทีนบัแต่เร่ิมสญัญาณให้ท า
การสอบ และต้องรอจนกว่าผู้ก ากบัการสอบเก็บกระดาษค าตอบของผู้ เข้าสอบเรียบร้อยแล้ว 
 การออกจากห้องสอบชัว่คราวให้อยูใ่นดลุยพินิจของผู้ก ากบัการสอบ 
 



 ข้อ ๑๕  เม่ือมีสญัญาณหมดเวลาสอบ ห้ามผู้ เข้าสอบท าข้อสอบตอ่ไปอีก  
  

 ข้อ ๑๖  ในกรณีผู้ก ากบัการสอบสงสยัว่ามีการทจุริต ผู้ก ากบัการสอบมีอ านาจตรวจค้นผู้ เข้าสอบได้ 
 

หมวด  ๒ 
การปฏิบตัิของผู้ก ากบัการสอบ 

_____________ 
 

ข้อ ๑๗  ห้องสอบหนึง่จะต้องมีผู้ก ากบัการสอบ ไมน้่อยกวา่สองคน 
 

ข้อ ๑๘  ผู้ก ากบัการสอบต้องปฏิบตั ิดงัตอ่ไปนี ้
(๑)  ถึงห้องสอบก่อนเวลาเร่ิมสอบอย่างน้อยย่ีสิบนาที  เพ่ือเตรียมพร้อมในการก ากบัการสอบ 
(๒) มีอ านาจก าหนดท่ีนัง่สอบให้ผู้ เข้าสอบหรือออกจากห้องสอบได้ตามความเหมาะสม 
(๓) ไมก่ระท าการใดๆ  อนัเป็นการรบกวนผู้ เข้าสอบ 
(๔)  ให้โอกาสผู้ เข้าสอบได้มีเวลาท าข้อสอบเตม็ตามเวลาท่ีก าหนด เว้นแต่ไมเ่พิ่มเวลาให้ผู้ เข้าสอบท่ีมาสาย 
(๕)  ดแูลมิให้ผู้หนึง่ผู้ใดอยูใ่กล้บริเวณห้องสอบเกินสมควร 
 

ข้อ ๑๙  ในกรณีมีการทุจริต  เช่น  การแสดง  เก็บ  น าเข้ามาซึ่งต ารา  บนัทึก  เอกสาร  เคร่ืองค านวณ 
เคร่ืองมือส่ือสาร อุปกรณ์หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมีสูตรสัญลักษณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการสอบ ในรายวิชานัน้  โดยท่ีผู้ ออก
ข้อสอบมิได้อนญุาตไว้ในข้อสอบ  หรือผู้ เข้าสอบช่วยท าข้อสอบหรือ ท าข้อสอบแทนกนั ให้ผู้ก ากับการสอบทกุคน
ในห้องสอบนัน้รวบรวมหลกัฐานทัง้หมดในการท าทจุริต รวมทัง้ท ารายงานการทจุริต พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือผู้ก ากบั
การสอบในเอกสารทกุชิน้ และแจ้งให้ผู้ ต้องสงสยัว่าทจุริตทราบ โดยให้ลงลายมือช่ือรับทราบ  แล้วน าเสนอหวัหน้า
หนว่ยงาน ท่ีรับผิดชอบ พร้อมหลกัฐานของการทจุริตนัน้  เพ่ือพิจารณาด าเนินการตอ่ไป 

ในกรณีท่ีผู้ ต้องสงสยัวา่ทจุริตตามวรรคหนึ่ง ไม่ยอมลงลายมือช่ือรับทราบในรายงาน ให้ท ารายงานบนัทึก
พฤตกิรรมไว้ด้วย 

 

ข้อ ๒๐  ก่อนหมดเวลาสอบสิบห้านาที ให้ผู้ก ากบัการสอบเตือนให้ผู้ เข้าสอบทราบและเม่ือหมดเวลาแล้ว  
ให้ผู้ก ากบัการสอบสัง่ให้ผู้ เข้าสอบทกุคนหยดุท าข้อสอบ 

  

ข้อ ๒๑  การเก็บข้อสอบและกระดาษค าตอบ 
(๑)  เม่ือผู้ก ากบัการสอบประจ าห้องสอบนัน้  ได้เก็บข้อสอบและกระดาษค าตอบจากผู้ เข้าสอบเสร็จแล้ว  

จงึจะอนญุาตให้ผู้ เข้าสอบออกนอกห้องสอบได้ 
(๒)  ผู้ก ากบัการสอบทกุคนต้องเรียงข้อสอบและกระดาษค าตอบตามล าดบัเลขท่ีและตรวจสอบจ านวนให้

ครบถ้วน 
 



ข้อ ๒๒  ผู้ก ากบัการสอบผู้ ใดมีเหตจุ าเป็นไม่สามารถมาก ากับการสอบได้ ให้แจ้งหวัหน้าหน่วยงานทราบ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนวนัสอบไมน้่อยกวา่สามวนั เว้นแตมี่เหตสุดุวิสยัและให้แจ้งทนัทีท่ีสามารถจะกระท าได้ 

 

ข้อ ๒๓  ผู้ก ากับการสอบท่ีเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลยัท่ีมิได้ปฏิบตัิตามระเบียบนี ้ให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการทางวินยัตามระเบียบของทางราชการ 

 
     ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๔  มิถนุายน  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

 

                     (คณุหญิงกลัยา  โสภณพนิช) 
                 นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 


