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๗๔ 

ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วาดวยการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

พ.ศ.  ๒๕๓๗ 
-------------------------- 

โดยที่เปนการสมควรปรบัปรงุระเบยีบวาดวยการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ใหเหมาะสมย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ (๑)  แหงพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยี      
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ และมติสภาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลในการประชุม            
ครั้งที่ ๓/๒๕๓๗ เมื่อวันที ่๒๖ เมษายน ๒๕๓๗   จึงวางระเบียบไว ดังน้ี 

ขอ  ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วาดวย              
การสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. ๒๕๓๗” 

ขอ  ๒ ใหใชระเบียบน้ีต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ  ๓ ใหยกเลิกระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วาดวยการสอบของนักศึกษา

ระดับปริญญาตร ี พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใด  ในสวนที่กําหนด    

ไวแลวในระเบียบน้ีหรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน 
ขอ  ๔ ในระเบียบน้ี 
  “สถาบัน” หมายความวา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

 “คณะ”  หมายความวา คณะตาง ๆ ที่จัดการสอนระดับปริญญาตร ี
“คณบดี” หมายความวา  คณบดีของคณะตาง ๆ ที่ จัดสอนระดับ

ปริญญาตร ี
“คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความวา คณะกรรมการประจํ า

คณะที่จัดสอนระดับปริญญาตรตีามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
 “คณะกรรมการสอบประจําภาคการศึกษา”  หมายความวา  คณะกรรมการ
ดําเนินการสอบประจําภาคการศึกษาและการสอบระหวางภาคการศึกษาในคณะน้ัน ๆ   

 “การสอบ”  หมายความวา  การสอบประจําภาคการศึกษา หรือการสอบ  
ระหวางภาคการศึกษา 
  “นักศึกษา”  หมายความวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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๗๕ 

ขอ  ๕  ใหมีประกาศของสถาบันเกีย่วกับขอปฏิบติัของผูคุมสอบระดับปรญิญาตรี 
และขอปฏิบัติในการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  เพื่อใหผูคุมสอบและผูเขาสอบถือ
ปฏิบัติ 

ขอ  ๖  กําหนดการสอบประจําภาคการศึกษาใหเปนไปตามประกาศของสถาบัน 
ซึ่งประกาศใหนักศึกษาทราบลวงหนา 

สําหรับการสอบระหวางภาคการศึกษา  ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบ
ประจําภาคการศึกษา 

ขอ  ๗  การสอบของรายวิชาใดที่มีอาจารยผูสอนหลายคน ใหภาควิชากําหนด
อาจารยผูหน่ึงประสานงานการสอบของรายวิชาน้ัน 

ขอ  ๘  การดําเนินการสอบเปนอํานาจของคณะกรรมการประจําคณะ  เพื่อการ
น้ีใหคณะกรรมการประจําคณะเสนอคณบดีเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการสอบประจําภาค
การศึกษา   ซึ่งประกอบดวยผูแทนภาควิชาอยางนอยภาควิชาละ ๑ คน 

ขอ  ๙  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสอบประจําภาคการศึกษา  มีหนาที่  
ดังน้ี 

๙.๑ กําหนดบุคคลเพื่อทําหนาที่ดําเนินการและควบคุมการสอบ แลว
นําเสนอคณบดีเพื่อแตงต้ังเปนอนุกรรมการหรือเจาหนาที่  เพื่อดําเนินการในเรื่องตอไปน้ี 

๙.๑.๑ จัดเก็บรวบรวมและตรวจสอบบัญชีรายช่ือนักศึกษาที่มีสิทธิ
สอบกอนกําหนดวันสอบในรายวิชาน้ัน 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 นิจ ฉัยปญหาต า ง  ๆ  ที่ เ กี่ ย วกับการสอบ  และ นํา เ สนอ
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อวินิจฉัยและดําเนินการ 

๙.๔ รายงานการปฏิบัติงานของผูคุมสอบ 
๙.๕ ดําเนินการเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับการสอบที่คณะกรรมการประจํา

คณะมอบหมาย 
ขอ ๑๐  สิทธิในการเขาสอบของนักศึกษา  ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตร ี
ขอ ๑๑  สถาบันจะไมประกาศผลการสอบ และจะไมใหลงทะเบียนเรียนใน

ภาคการศึกษาถัดไป หรือไมออกใบรับรองผลการศึกษาใหแกนักศึกษาผูมีหน้ีสินติดคางกับ
คณะหรือสถาบัน   จนกวาจะไดชําระหน้ีสินใหเปนที่เรียบรอยแลว 

ขอ ๑๒  ในกรณีที่เกิดการทุจริตในการสอบ  ใหคณะกรรมการสอบประจํา
ภาคการศึกษา   ทํารายงานเสนอใหคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาโทษเปน  ๓  
สถาน   ตามลักษณะของความผิดคือ 

๑๒.๑ ใหไดระดับคะแนน  ต. หรือ  F ในรายวิชาที่ทําการทุจริตน้ัน 
๑๒.๒ ใหไดระดับคะแนน  ต. หรือ  F ในรายวิชาที่ทําการทุจริตน้ันและ

สั่งยกเลิกการลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชาในภาคการศึกษาน้ัน 
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  ที่ไมขัดตอระเบียบน้ี 

ขอ ๑๔  ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี   ใหอธิการบดี
เปนผูวินิจฉัย ช้ีขาด 

ขอ ๑๕  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี 

   ประกาศ  ณ  วันที ่ ๑๓  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๓๗ 
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(ลงช่ือ)     โกวิท  วรพิพัฒน 
(นายโกวิท   วรพิพัฒน) 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
เรื่อง  ขอปฏิบัติในการสอบของนักศึกษาระดับปริญญา 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
-------------------------- 

 เพื่อใหการดําเนินการสอบของคณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพเปนไปดวยความเรียบรอย และเปนไปในแนวเดียวกัน อาศัยความตามขอ ๕ แหง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วาดวยการสอบของนักศึกษาระดับ
ปริญญา  พ.ศ.  ๒๕๕๒  จึงใหมีขอปฏิบัติในการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาเพื่อถือ
ปฏิบัติดังตอไปน้ี 
 ขอ  ๑ ผูเขาสอบจะตองเขาสอบตามตารางสอบและหองสอบที่คณะ หรือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพไดประกาศไว หากไมมาเขาสอบตามตารางสอบ
และหองสอบที่กําหนด ถือวาขาดสอบในลักษณะวิชาน้ัน 
 ขอ  ๒ ในกรณีผูเขาสอบมาถึงหองสอบสายไมเกิน  ๓๐ นาที  จะเขาสอบได
ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรรมการกํากับหองสอบ  และไมอนุญาตใหตอเวลาสอบ  ผูเขา
สอบมาถึงหองสอบสายเกินกวา  ๓๐ นาท ี จะไมไดรับอนุญาตใหเขาหองสอบ 
 ขอ  ๓ ผูเขาสอบตองแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษา ใหกรรมการกํากับหองสอบ
ตรวจทุกครั้งที่เขาสอบ  ในกรณีที่ผูเขาสอบไมมีเอกสารตามความในวรรคแรก  ใหผูเขา
สอบแสดงเอกสารที่ทางราชการออกให หรือขอหนังสือรับรองความเปนนักศึกษาจาก
เจาหนาที่ที่ไดรับมอบอํานาจจากคณะที่ผูเขาสอบสังกัดมาแสดง  จึงจะเขาสอบได  และไม
อนุญาตใหตอเวลาสอบ 
 ขอ  ๔ ผูเขาสอบจะตองน่ังประจําตามที่น่ังสอบที่กําหนดให จะเปลี่ยนที่น่ังสอบ
กอนไดรับอนุญาตไมได 
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 ขอ  ๕ ผูเขาสอบตองแตงกายใหสุภาพตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลกรุงเทพ วาดวยเครื่องแบบ  เครื่องหมาย  และเครื่องแตงกายของนักศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๙ 
 ขอ  ๖ ผูเขาสอบตองจัดหาอุปกรณ  เครื่องเขียนที่จําเปนเกี่ยวกับการเขียน    
มาเอง เชน  ปากกา   ดินสอ  ยางลบ  ไมบรรทัด  ไมฉาก  ไมโปรแทรกเตอร  วงเวียน      
เปนตน และไมอนุญาตใหยืมสิ่งของทุกชนิดจาก ผูเขาสอบอื่น  เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
กรรมการกํากับหองสอบ 
 ขอ  ๗ หามผูเขาสอบนําตํารา บันทึก เอกสาร เครื่องคํานวณ อุปกรณหรือสิ่งอื่น
ใดที่มีสูตรสัญลักษณที่เกี่ยวของกับการสอบในลักษณะวิชาน้ัน ๆ  เขาหองสอบ   เวนแตจะ
ไดรับอนุญาตไวในขอสอบของลักษณะวิชาน้ัน  ๆ  และผูเขาสอบตองจัดหามาเอง 
 ขอ  ๘ ระหวางการสอบ หามผูเขาหองสอบพูดหรือติดตอซึ่งกันและกัน  หรือกอ
การรบกวนแกผูอื่น  เชน  สูบบุหรี่  สงเสียงดัง  เปนตน 
 ขอ  ๙ ผูเขาสอบตองปฏิบัติใหถูกตองตามความที่แจงไวในขอสอบเมื่อสงสมุด
คําตอบ และ/หรือกระดาษคําตอบแลว จะขอแกไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ อีกมิได 
 ขอ ๑๐ การขอสมุดคําตอบ  และ/หรือกระดาษคําตอบเพิ่มเติม หรืออุปกรณ
เกี่ยวกับการสอบ หรือมีขอสงสัยในการสอบ ใหผูเขาสอบขอหรือสอบถามจากกรรมการ
กํากับหองสอบเทาน้ัน 
 ขอ ๑๑ หามฉีกหรือนําสมุดคําตอบ  และ/หรือกระดาษใด ๆ ที่แจกใหในหอง
สอบออกจากหองสอบไมวากรณีใด ๆ  
 ขอ ๑๒ ผูเขาสอบจะออกจากหองสอบไดตอเมื่อการสอบไดดําเนินการผานพน
ไปแลว กึ่งหน่ึงของเวลาในการสอบรายวิชาน้ัน ๆ นับแตเริ่มสัญญาณใหเขาสอบและรอ
จนกวากรรมการกํากับหองสอบจะมาเก็บสมุดคําตอบและ/หรือกระดาษคําตอบเรียบรอย
แลว 
 การขออนุญาตออกจากหองสอบช่ัวคราว หรือหลังระยะเวลาที่กําหนดในวรรค
แรกใหอยูในดุลพินิจของกรรมการกํากับหองสอบ 
 ขอ ๑๓ หากผูเขาสอบตองการสงสมุดคําตอบ และ/หรือกระดาษคําตอบกอน
หมดเวลาที่กําหนดไว  ใหยกมือข้ึนและรอจนกวากรรมการกํากับหองสอบจะมาเก็บสมุด
คําตอบ และ/หรือกระดาษคําตอบเรียบรอยแลว จึงจะออกจากหองสอบได 



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

๗๙ 

 ในกรณีที่ผู เขาสอบมิไดทําขอสอบให ดําเนินการตามความในวรรคแรก
เชนเดียวกัน 
 ขอ ๑๔ เมื่อมีสัญญาณหมดเวลา หามผูเขาสอบเขียนตอไปอีกใหผูเขาสอบวาง
สมุดคําตอบ และ/หรือกระดาษคําตอบน้ันไวบนโตะของตน และรอจนกวากรรมการกํากับ
หองสอบจะมาเก็บสมดุคําตอบ และ/หรือกระดาษคําตอบเรยีบรอยแลว จึงจะออกจากหอง
สอบได 
 ขอ ๑๕ เมื่อผูเขาสอบไดสงสมุดคําตอบ และ/หรือกระดาษคําตอบแกกรรมการ
กํากับหองสอบเรียบรอยแลว ผูเขาสอบตองออกไปใหพนบริเวณหองสอบทันที และไม
กระทําการรบกวนแกผูเขาสอบอื่นที่กําลังสอบอยู 

 ขอ ๑๖ ในกรณีที่ผูเขาสอบตองสงสัยกระทําการทุจริต  ใหกรรมการกํากับหอง
สอบมีอํานาจตรวจคนผูเขาสอบได 
 ขอ ๑๗ ผูเขาสอบผูใดกระทําการฝาฝนประกาศน้ี หรือพยายามกระทําการ
ทุจริตในการสอบลักษณะวิชาใด เมื่อไดสอบสวนแลว ประธานกรรมการหรือผูมีอํานาจ
หนาที่ในการจัดการสอบ มีอํานาจสั่งไมใหผูน้ันเขาสอบลักษณะวิชาน้ัน หรือสั่งไมตรวจ
คําตอบลักษณะวิชาน้ันของผูน้ัน โดยถือวาสอบตกเฉพาะลักษณะวิชาก็ได 
 ถาการกระทําดังกลาวในวรรคแรกเขาลักษณะรายแรงอาจสั่งไมใหผูน้ันเขาสอบ
ตอไปก็ได 
 ขอ ๑๘ ผูเขาสอบผูใดกระทําการทุจริตในการสอบรายวิชาใด ใหคณะกรรมการ
สอบประจําภาคการศึกษาทํารายงานเสนอใหคณบดี พิจารณาโทษเปน ๓ สถาน ตาม
ลักษณะของความผิด  คือ 
  ๑๘.๑  ใหไดระดับคะแนน ต. หรือ F ในรายวิชาที่ทําการทุจริตน้ัน  

๑๘.๒  ใหไดระดับคะแนน ต. หรือ F ในรายวิชาที่ทําการทุจริตน้ัน และ
สั่งยกเลิกการลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชาในภาคการศึกษาน้ัน 

๑๘.๓  ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา 
 ขอ ๑๙ กรณีกระทําการทุจริตโดยการคัดลอกคําตอบระหวางผูเขาสอบดวยกัน 
ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูเขาสอบน้ันไดสมคบกันกระทําการทุจริต 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 

๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
เรื่อง  ขอปฏิบัติของกรรมการกํากับหองสอบ ในการสอบประจําภาค 

ของนักศึกษาระดับปริญญา 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

-------------------------- 

 เพื่อใหการดําเนินการสอบของคณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ เปนไปดวยความเรียบรอย และเปนไปแนวทางเดียวกัน อาศัยความตามขอ ๕ แหง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวาดวยการสอบของนักศึกษาระดับปริญญา 
พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงใหมีขอปฏิบัติของกรรมการกํากับหองสอบ ในการสอบประจําภาคของ
นักศึกษาระดับปริญญา เพื่อถือปฏิบัติดังตอไปน้ี 
 ขอ  ๑ ลงนามปฏิบัติราชการ ณ กองกลางของทุกสนามสอบ และไปถึงหองสอบ
กอนเวลาสอบ ๓๐ นาท ี
 ขอ  ๒ รับ – สงขอสอบจากผูประสานงานประจาํอาคารสอบ หรือตามที่ประธาน
สนามสอบกําหนด 
 ขอ  ๓ ตรวจนับจํานวนขอสอบ และกระดาษคําตอบ แตละซองเทากับจํานวนที่
ระบุไวหนาซองขอสอบ (ขอสอบสํารอง ใหขอรับไดที่กองกลางของทุกสนามสอบ) 
 ขอ  ๔ ใหผูเขาสอบลงช่ือในใบรายช่ือทุกคน ในกรณีที่ผูเขาสอบขาดสอบใหเขียน
คําวา “ขาดสอบ” ตรงชองลงช่ือของผูขาดสอบ 
 ขอ  ๕ แจงผูเขาสอบใหทราบถึงขอปฏิบัติของการสอบ 

(ลงช่ือ)             เฉลมิ   มัติโก 
            ( ผูชวยศาสตราจารยเฉลิม  มัติโก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรงุเทพ 



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

๘๑ 

 ขอ  ๖ ตรวจสอบบัตรประจําตัวนักศึกษา ในกรณีที่ผู เขาสอบ มิไดนําบัตร
ประจําตัวนักศึกษามา สามารถใชบัตรประจําตัวประชาชน / บัตรประจําตัวขาราชการ / 
ใบขับข่ีแทนได 
 ขอ  ๗ รวบรวมกระดาษคําตอบเรียงตามใบรายช่ือผูเขาสอบ สรุปจํานวนผูเขา
สอบ และจํานวนผูขาดสอบในใบรายช่ือ ลงนามกรรมการกํากับหองสอบทุกคนและเขียน
ช่ือกํากับดวยตัวบรรจง 
 ขอ  ๘ หามผูเขาสอบนําเครื่องคํานวณ และอุปกรณสื่อสารทุกชนิดเขาหองสอบ 
ยกเวนรายวิชาน้ันอนุญาต 
 ขอ  ๙ ไมอนุญาตใหผูเขาสอบออกนอกหองสอบ หลังจากเริ่มสอบไปแลว ไมถึง
กึ่งหน่ึงของเวลาในการสอบรายวิชาน้ัน ๆ  
 ขอ ๑๐ ในกรณีที่ผูเขาสอบทําการทุจริต ใหรายงานการทุจริตตามแบบฟอรมที่
กําหนดและสงใหกับผูประสานงานประจําอาคารสอบ / ช้ัน 
 ขอ ๑๑ ไมกระทําการใด ๆ อันเปนที่รบกวนสมาธิของผูเขาสอบ กํากับการสอบ
อยางเครงครัด 
 ขอ ๑๒ ไมอนุญาตใหผูเขาสอบที่มาสายเกิน ๓๐ นาทีเขาหองสอบ 
 ขอ ๑๓ ตรวจสอบ กํากับ ดูแล ใหเปนไปตามขอปฏิบัติของกรรมการกํากับ              
หองสอบ ในการสอบของนักศึกษาระดับปริญญา  

 ประกาศ  ณ  วันที ่  ๑๕   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)              เฉลิม   มัติโก 
            ( ผูชวยศาสตราจารยเฉลิม  มัติโก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรงุเทพ 


