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ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วาดวยการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๓๗
-------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบวาดวยการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ (๑) แหงพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ และมติ ส ภาสถาบั น เทคโนโลยี ร าชมงคลในการประชุ ม
ครั้งที่ ๓/๒๕๓๗ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๓๗ จึงวางระเบียบไว ดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เ รียกวา “ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีร าชมงคล วาดว ย
การสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๓๗”
ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วาดวยการสอบของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๓๐
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใด ในสวนที่กําหนด
ไวแลวในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“สถาบัน” หมายความวา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
“คณะ” หมายความวา คณะตาง ๆ ที่จัดการสอนระดับปริญญาตรี
“คณบดี” หมายความวา
คณบดี ของคณะต าง ๆ ที่ จั ดสอนระดั บ
ปริญญาตรี
“คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความวา คณะกรรมการประจํ า
คณะที่จัดสอนระดับปริญญาตรีตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
“คณะกรรมการสอบประจําภาคการศึกษา” หมายความวา คณะกรรมการ
ดําเนินการสอบประจําภาคการศึกษาและการสอบระหวางภาคการศึกษาในคณะนั้น ๆ
“การสอบ” หมายความวา การสอบประจําภาคการศึกษา หรือการสอบ
ระหวางภาคการศึกษา
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี
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ขอ ๕ ใหมีประกาศของสถาบันเกีย่ วกับขอปฏิบตั ิของผูค ุมสอบระดับปริญญาตรี
และขอปฏิบัติในการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อใหผูคุมสอบและผูเขาสอบถือ
ปฏิบัติ
ขอ ๖ กําหนดการสอบประจําภาคการศึกษาใหเปนไปตามประกาศของสถาบัน
ซึ่งประกาศใหนักศึกษาทราบลวงหนา
สําหรับการสอบระหวางภาคการศึกษา ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบ
ประจําภาคการศึกษา
ขอ ๗ การสอบของรายวิชาใดที่มีอาจารยผูสอนหลายคน ใหภาควิชากําหนด
อาจารยผูหนึ่งประสานงานการสอบของรายวิชานั้น
ขอ ๘ การดําเนินการสอบเปนอํานาจของคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อการ
นี้ใหคณะกรรมการประจําคณะเสนอคณบดีเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบประจําภาค
การศึกษา ซึ่งประกอบดวยผูแทนภาควิชาอยางนอยภาควิชาละ ๑ คน
ขอ ๙ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสอบประจําภาคการศึกษา มีหนาที่
ดังนี้
๙.๑ กําหนดบุคคลเพื่อ ทําหนาที่ดําเนินการและควบคุม การสอบ แลว
นําเสนอคณบดีเพื่อแตงตั้งเปนอนุกรรมการหรือเจาหนาที่ เพื่อดําเนินการในเรื่องตอไปนี้
๙.๑.๑ จัดเก็บ รวบรวมและตรวจสอบบัญ ชีรายชื่อ นัก ศึก ษาที่มีสิท ธิ
สอบกอ นกําหนดวันสอบในรายวิชานั้น ๆ กําหนดสถานที่สอบ
๙.๑.๒ กําหนดวิธีการจัดพิมพขอสอบ
๙.๑.๓ จั ด ก า ร รั บ –ส ง ข อ ส อ บ ส มุ ด คํ า ต อ บ แ ล ะ /ห รื อ
กระดาษคําตอบ
๙.๑.๔ ทําหนาที่คุมสอบ
๙.๑.๕ สอบสวนและรายงานการทุจริตของผูเขาสอบ
๙.๑.๖ ติดตามและรวบรวมบัญชีประเมินผล แตละรายวิชาที่คณะ
รับผิดชอบ สงใหแผนกทะเบียนคณะ เพื่อนําสงสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบ
๙.๒ ดูแลการสอบใหเปนไปตามประกาศของสถาบัน เกี่ยวกับขอปฏิบัติ
ของผูคุมสอบระดับปริญญาตรีและขอปฏิบัติในการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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๙.๓ วิ นิ จ ฉั ย ป ญ หาต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การสอบ และนํ า เสนอ
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อวินิจฉัยและดําเนินการ
๙.๔ รายงานการปฏิบัติงานของผูคุมสอบ
๙.๕ ดําเนินการเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับการสอบที่คณะกรรมการประจํา
คณะมอบหมาย
ขอ ๑๐ สิทธิในการเขาสอบของนักศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
ขอ ๑๑ สถาบันจะไมประกาศผลการสอบ และจะไมใหลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษาถัดไป หรือไมออกใบรับรองผลการศึกษาใหแกนักศึกษาผูมีหนี้สินติดคางกับ
คณะหรือสถาบัน จนกวาจะไดชําระหนี้สินใหเปนที่เรียบรอยแลว
ขอ ๑๒ ในกรณีที่เกิดการทุจริตในการสอบ ใหคณะกรรมการสอบประจํา
ภาคการศึกษา ทํารายงานเสนอใหคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาโทษเปน ๓
สถาน ตามลักษณะของความผิดคือ
๑๒.๑ ใหไดระดับคะแนน ต. หรือ F ในรายวิชาที่ทําการทุจริตนั้น
๑๒.๒ ใหไดระดับคะแนน ต. หรือ F ในรายวิชาที่ทําการทุจริตนั้นและ
สั่งยกเลิกการลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น
๑๒.๓ ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา
เมื่อคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาโทษสถานใด ใหคณบดีเปนผูลง
นามในคําสั่งกรณีลงโทษตามขอ ๑๒.๑ และ ๑๒.๒ แลวเสนอสถาบันเพื่อทราบ กรณี
ลงโทษตามขอ ๑๒.๓ ใหเสนอสถาบันพิจารณาสั่งการ
ขอ ๑๓ ภายใตบังคับ ขอ ๕ เพื่อใหการสอบดําเนินไปดวยความเรียบรอยและ
มีประสิทธิภาพสถาบันหรือคณะอาจกําหนดเปนประกาศอื่น ๆ ที่ไมขัดตอระเบียบนี้
ขอ ๑๔ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหอธิการบดี
เปนผูวินิจฉัย ชี้ขาด
ขอ ๑๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗
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(ลงชื่อ)

โกวิท วรพิพัฒน
(นายโกวิท วรพิพัฒน)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ขอปฏิบัติในการสอบของนักศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. ๒๕๕๒
-------------------------เพื่อใหการดําเนินการสอบของคณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพเปนไปดวยความเรียบรอย และเปนไปในแนวเดียวกัน อาศัยความตามขอ ๕ แหง
ระเบียบมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลกรุงเทพ วาดวยการสอบของนัก ศึก ษาระดับ
ปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงใหมีขอปฏิบัติในการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาเพื่อถือ
ปฏิบัติดังตอไปนี้
ขอ ๑ ผูเ ขา สอบจะตอ งเข าสอบตามตารางสอบและห อ งสอบที่ ค ณะ หรื อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพไดประกาศไว หากไมมาเขาสอบตามตารางสอบ
และหองสอบที่กําหนด ถือวาขาดสอบในลักษณะวิชานั้น
ขอ ๒ ในกรณีผูเขาสอบมาถึงหองสอบสายไมเกิน ๓๐ นาที จะเขาสอบได
ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรรมการกํากับหองสอบ และไมอนุญาตใหตอเวลาสอบ ผูเขา
สอบมาถึงหองสอบสายเกินกวา ๓๐ นาที จะไมไดรับอนุญาตใหเขาหองสอบ
ขอ ๓ ผูเขาสอบตองแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษา ใหกรรมการกํากับหองสอบ
ตรวจทุกครั้งที่เขาสอบ ในกรณีที่ผูเขาสอบไมมีเอกสารตามความในวรรคแรก ใหผูเขา
สอบแสดงเอกสารที่ทางราชการออกให หรือขอหนัง สือ รับรองความเปนนักศึกษาจาก
เจาหนาที่ที่ไดรับมอบอํานาจจากคณะที่ผูเขาสอบสังกัดมาแสดง จึงจะเขาสอบได และไม
อนุญาตใหตอเวลาสอบ
ขอ ๔ ผูเขาสอบจะตองนั่งประจําตามที่นั่งสอบที่กําหนดให จะเปลี่ยนที่นั่งสอบ
กอนไดรับอนุญาตไมได
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ขอ ๕ ผูเ ขาสอบตอ งแตง กายใหสุภาพตามขอ บังคับ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ วาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตงกายของนักศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๙
ขอ ๖ ผูเขาสอบตอ งจัดหาอุปกรณ เครื่องเขียนที่จําเปนเกี่ยวกับ การเขี ยน
มาเอง เชน ปากกา ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด ไมฉาก ไมโปรแทรกเตอร วงเวียน
เปนตน และไมอนุญาตใหยืมสิ่งของทุกชนิดจาก ผูเขาสอบอื่น เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
กรรมการกํากับหองสอบ
ขอ ๗ หามผูเขาสอบนําตํารา บันทึก เอกสาร เครื่องคํานวณ อุปกรณหรือสิ่งอื่น
ใดที่มีสูตรสัญลักษณที่เกี่ยวของกับการสอบในลักษณะวิชานั้น ๆ เขาหองสอบ เวนแตจะ
ไดรับอนุญาตไวในขอสอบของลักษณะวิชานั้น ๆ และผูเขาสอบตองจัดหามาเอง
ขอ ๘ ระหวางการสอบ หามผูเขาหองสอบพูดหรือติดตอซึ่งกันและกัน หรือกอ
การรบกวนแกผูอื่น เชน สูบบุหรี่ สงเสียงดัง เปนตน
ขอ ๙ ผูเขาสอบตองปฏิบัติใหถูกตอ งตามความที่แจงไวในขอสอบเมื่อสงสมุด
คําตอบ และ/หรือกระดาษคําตอบแลว จะขอแกไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ อีกมิได
ขอ ๑๐ การขอสมุดคําตอบ และ/หรือกระดาษคําตอบเพิ่มเติม หรืออุปกรณ
เกี่ยวกับการสอบ หรือมีขอสงสัยในการสอบ ใหผูเขาสอบขอหรือสอบถามจากกรรมการ
กํากับหองสอบเทานั้น
ขอ ๑๑ หามฉีกหรือนําสมุดคําตอบ และ/หรือกระดาษใด ๆ ที่แจกใหในหอง
สอบออกจากหองสอบไมวากรณีใด ๆ
ขอ ๑๒ ผูเขาสอบจะออกจากหองสอบไดตอเมื่อการสอบไดดําเนินการผานพ น
ไปแลว กึ่งหนึ่งของเวลาในการสอบรายวิชานั้น ๆ นับแตเริ่มสัญญาณใหเขาสอบและรอ
จนกวากรรมการกํากับหองสอบจะมาเก็บสมุดคําตอบและ/หรือกระดาษคําตอบเรียบรอย
แลว
การขออนุญาตออกจากหองสอบชั่วคราว หรือหลังระยะเวลาที่กําหนดในวรรค
แรกใหอยูในดุลพินิจของกรรมการกํากับหองสอบ
ขอ ๑๓ หากผูเขาสอบตองการสงสมุดคําตอบ และ/หรือกระดาษคําตอบกอน
หมดเวลาที่กําหนดไว ใหยกมือขึ้นและรอจนกวากรรมการกํากับหองสอบจะมาเก็บสมุด
คําตอบ และ/หรือกระดาษคําตอบเรียบรอยแลว จึงจะออกจากหองสอบได

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๖

ในกรณี ที่ ผู เ ข า สอบมิ ไ ด ทํ า ข อ สอบให ดํ า เนิ น การตามความในวรรคแรก
เชนเดียวกัน
ขอ ๑๔ เมื่อมีสัญญาณหมดเวลา หามผูเขาสอบเขียนตอไปอีกใหผูเขาสอบวาง
สมุดคําตอบ และ/หรือกระดาษคําตอบนั้นไวบนโตะของตน และรอจนกวากรรมการกํากับ
หองสอบจะมาเก็บสมุดคําตอบ และ/หรือกระดาษคําตอบเรียบรอยแลว จึงจะออกจากหอง
สอบได
ขอ ๑๕ เมื่อผูเขาสอบไดสงสมุดคําตอบ และ/หรือกระดาษคําตอบแกกรรมการ
กํากับหองสอบเรียบรอยแลว ผูเขาสอบตองออกไปใหพนบริเวณหองสอบทันที และไม
กระทําการรบกวนแกผูเขาสอบอื่นที่กําลังสอบอยู
ขอ ๑๖ ในกรณีที่ผูเขาสอบตองสงสัยกระทําการทุจริต ใหกรรมการกํากับหอง
สอบมีอํานาจตรวจคนผูเขาสอบได
ขอ ๑๗ ผูเขาสอบผูใดกระทําการฝาฝนประกาศนี้ หรือพยายามกระทําการ
ทุจริตในการสอบลักษณะวิชาใด เมื่อไดสอบสวนแลว ประธานกรรมการหรือผูมีอํานาจ
หนาที่ในการจัดการสอบ มีอํานาจสั่งไมใหผูนั้นเขาสอบลักษณะวิชานั้น หรือสั่งไมตรวจ
คําตอบลักษณะวิชานั้นของผูนั้น โดยถือวาสอบตกเฉพาะลักษณะวิชาก็ได
ถาการกระทําดังกลาวในวรรคแรกเขาลักษณะรายแรงอาจสั่งไมใหผูนั้นเขาสอบ
ตอไปก็ได
ขอ ๑๘ ผูเขาสอบผูใดกระทําการทุจริตในการสอบรายวิชาใด ใหคณะกรรมการ
สอบประจําภาคการศึกษาทํารายงานเสนอใหคณบดี พิจารณาโทษเปน ๓ สถาน ตาม
ลักษณะของความผิด คือ
๑๘.๑ ใหไดระดับคะแนน ต. หรือ F ในรายวิชาที่ทําการทุจริตนั้น
๑๘.๒ ใหไดระดับคะแนน ต. หรือ F ในรายวิชาที่ทําการทุจริตนั้น และ
สั่งยกเลิกการลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น
๑๘.๓ ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา
ขอ ๑๙ กรณีกระทําการทุจริตโดยการคัดลอกคําตอบระหวางผูเขาสอบดวยกัน
ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูเขาสอบนั้นไดสมคบกันกระทําการทุจริต
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ขอปฏิบัติของกรรมการกํากับหองสอบ ในการสอบประจําภาค
ของนักศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. ๒๕๕๒
-------------------------เพื่อใหการดําเนินการสอบของคณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ เปนไปดวยความเรียบรอย และเปนไปแนวทางเดียวกัน อาศัยความตามขอ ๕ แหง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวาดวยการสอบของนักศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงใหมีขอปฏิบัติของกรรมการกํากับหองสอบ ในการสอบประจําภาคของ
นักศึกษาระดับปริญญา เพื่อถือปฏิบัติดังตอไปนี้
ขอ ๑ ลงนามปฏิบัติราชการ ณ กองกลางของทุกสนามสอบ และไปถึงหองสอบ
กอนเวลาสอบ ๓๐ นาที
ขอ ๒ รับ – สงขอสอบจากผูป ระสานงานประจําอาคารสอบ หรือตามที่ประธาน
สนามสอบกําหนด
ขอ ๓ ตรวจนับจํานวนขอสอบ และกระดาษคําตอบ แตละซองเทากับจํานวนที่
ระบุไวหนาซองขอสอบ (ขอสอบสํารอง ใหขอรับไดที่กองกลางของทุกสนามสอบ)
ขอ ๔ ใหผูเขาสอบลงชื่อในใบรายชื่อทุกคน ในกรณีที่ผูเขาสอบขาดสอบใหเขียน
คําวา “ขาดสอบ” ตรงชองลงชื่อของผูขาดสอบ
ขอ ๕ แจงผูเขาสอบใหทราบถึงขอปฏิบัติของการสอบ
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ขอ ๖ ตรวจสอบบั ต รประจํา ตั ว นัก ศึ ก ษา ในกรณี ที่ ผู เ ข า สอบ มิไ ด นํา บั ต ร
ประจําตัวนักศึกษามา สามารถใชบัตรประจําตัวประชาชน / บัตรประจําตัวขาราชการ /
ใบขับขี่แทนได
ขอ ๗ รวบรวมกระดาษคําตอบเรียงตามใบรายชื่อผูเขาสอบ สรุปจํานวนผูเขา
สอบ และจํานวนผูขาดสอบในใบรายชื่อ ลงนามกรรมการกํากับหองสอบทุกคนและเขียน
ชื่อกํากับดวยตัวบรรจง
ขอ ๘ หามผูเขาสอบนําเครื่องคํานวณ และอุปกรณสื่อสารทุกชนิดเขาหองสอบ
ยกเวนรายวิชานั้นอนุญาต
ขอ ๙ ไมอนุญาตใหผูเขาสอบออกนอกหองสอบ หลังจากเริ่มสอบไปแลว ไมถึง
กึ่งหนึ่งของเวลาในการสอบรายวิชานั้น ๆ
ขอ ๑๐ ในกรณีที่ผูเขาสอบทําการทุจริต ใหรายงานการทุจริตตามแบบฟอรมที่
กําหนดและสงใหกับผูประสานงานประจําอาคารสอบ / ชั้น
ขอ ๑๑ ไมกระทําการใด ๆ อันเปนที่รบกวนสมาธิของผูเขาสอบ กํากับการสอบ
อยางเครงครัด
ขอ ๑๒ ไมอนุญาตใหผูเขาสอบที่มาสายเกิน ๓๐ นาทีเขาหองสอบ
ขอ ๑๓ ตรวจสอบ กํากับ ดูแล ใหเ ปนไปตามขอ ปฏิบัติของกรรมการกํากับ
หองสอบ ในการสอบของนักศึกษาระดับปริญญา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
(ลงชื่อ)

เฉลิม มัติโก
( ผูชวยศาสตราจารยเฉลิม มัติโก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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