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(สําเนา) 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ว าดวยการสอบ  พ.ศ.  2542 
----------------------------- 

 

เพื่อใหการสอบของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและ   

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2541 
 

อาศ ัยอํานาจตามความในมาตรา 16 (2) และมาตรา 19 (1)  แห งพระราชบ ัญญ ัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2542   

เมื่อวันที่  9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2542 และมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 20 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2542  จึงกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ไวดังตอไปนี้ 
 

ข อ 1 ระเบียบนี ้เรียกวา "ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  วาดวยการสอบ      

พ.ศ. 2542" 

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  วาดวยการสอบประจําภาค    

พ.ศ. 2536  และใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ 4 ในระเบียบนี้ 

"มหาวิทยาลัย"  หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

"อธิการบด"ี   หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

"นักศึกษา"  หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

"กรรมการคุมสอบ”  หมายถึง  บุคคลที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งใหมีหนาที่เกี่ยวกับ  

  การกํากับหองสอบและใหหมายความรวมถึง 

อาจารยผูสอน    หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย 

จากสํานักวิชาใหควบคุมการสอบดวย 

 "ผูเข าสอบ"   หมายถึง  นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีหรือ  

     ผูรวมเรียนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ 

     มีสิทธิเขาสอบ ตามประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ 

"การสอบ"    หมายถึง การสอบประจําภาค,  การสอบกลางภาคหรือ 

    การสอบใด ๆ  ที่เกี่ยวของกับรายวิชาที่เปดสอน 

    ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
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ขอ 5 ใหผูเขาสอบปฏิบัติดังนี ้

5.1 แตงกายถูกตองตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวย   

เครื่องแตงกายนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2536 

5.2 นําบัตรประจําตัวนักศึกษาไปแสดงทุกครั ้ง ถาผู ใดไมมีบัตรดังกลาว

กรรมการคุมสอบอาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขาสอบ 

5.3 ควรไปถึงหองสอบกอนเวลาสอบประมาณ 15 นาทีแตจะเขาหองสอบได    

ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ ผูที่ไปถึงหองสอบหลังจากที่ได

เริ่มดําเนินการสอบไปแลวเกิน 30 นาที จะไมมีสิทธิเขาหองสอบ 

 5.4 ไมออกจากหองสอบกอนเวลา 30 นาที นับตั้งแตเริ่มลงมือสอบ 

 5.5 ไมนําตํารา หนังสือ บันทึกขอความ หรือวัสดุอุปกรณใด ๆ เขาไปในหองสอบ 

เวนแตกรรมการคุมสอบอนุญาตตามที่กรรมการออกขอสอบกําหนด 

 5.6 เชื่อฟงคําแนะนําและปฏิบัติตามคําสั่งกรรมการคุมสอบโดยเครงครัด 

 5.7 ลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูเขาสอบทุกครั้ง 

 5.8 เขียนชื่อ - สกุล เลขประจําตัวนักศึกษา และเลขที่นั่งสอบลงบนแบบทดสอบ

และกระดาษคําตอบใหถูกตองชัดเจน 

5.9 ห ามข ีด เข ีย นข อ ความ  เค รื ่อ งห มาย  และส ัญ ล ักษ ณ ใด  ๆ ลงบน

กระดาษคําตอบ  นอกเหนือจากที่ไดกําหนดไวในคําสั่งเกี่ยวกับวิธีการตอบ 

ถาจะมีการทดใหทดในแบบทดสอบ หรือขอกระดาษทดจากกรรมการคุมสอบ 

5.10 ไมกระทําการใด ๆ ที่เปนการรบกวนผูเขาสอบอื่น ๆ ขณะที่อยูในหองสอบ 

5.11 ไมทุจริตในการสอบ ไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอื่น หรือบุคคลภายนอก 

ไมพยายามดูคําตอบจากผูเขาสอบอื่น หรือยอมใหผูเขาสอบอื่นดูคําตอบของตน 

5.12 ไมนําขอสอบ กระดาษคําตอบ กระดาษทด ออกจากหองสอบ 

5.13 เมื่อหมดเวลาสอบ และกรรมการคุมสอบสั่งใหหยุดทําขอสอบจะตองหยุดทํา

ทันที แตจะออกจากหองสอบได ตอเมื่อกรรมการไดตรวจนับแบบทดสอบ

และกระดาษคําตอบ แลวอนุญาตใหออกไปไดเทานั้น 

5.14 เมื่อออกจากหองสอบไปแลว ตองไมกระทําการใด ๆ ที่เปนการรบกวนผูที่ยัง

สอบอยู  ในกรณีที่นักศึกษาไมปฏิบัติตามขอ 5.1, 5.2, 5.3, และ 5.4   โดยมี

เหตุผลความจําเปน ใหกรรมการคุมสอบในหองนั้นเปนผูพิจารณาอนุญาต

เปนรายกรณ ี
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ขอ 6 ผูเขาสอบที่ไมปฏิบัติตามคําสั่ง หรือคําแนะนําของกรรมการคุมสอบ กรรมการคุมสอบ

อาจใหออกจากหองสอบ และไมอนุญาตใหสอบ หลังจากที่ไดตักเตือนซ้ําแลวอีกครั้ง

หนึ่ง โดยจะถือวาผูเขาสอบไมไดคะแนนในการสอบครั้งนั้น 

ขอ 7 การลงโทษ 

7.1 ถาเปนความผิดประเภททุจริต ใหลงโทษโดยไดรับ F ในรายวิชาที่กระทําผิด

ระเบียบการสอบ สวนรายวิชาอื่นที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว ถาเปน

รายวิชาที่สอบมาแลว ใหไดผลการสอบตามที่สอบไดจริง ถาเปนรายวิชาที่ยัง

ไมไดสอบก็ใหดําเนินการสอบตามปกติ และใหไดผลการสอบตามที่สอบ     

ไดจริง และใหพิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผูนั้น  1  ภาคการศึกษา 

เปนอยางนอย หรืออาจใหพนสภาพการเปนนักศึกษาก็ได 

7.2 ถ า เปนค ว ามผิด ประ เภท สอ เ จตน าทุจ ริต  ใหลงโทษโดยใหไดรับ F 

ในรายวิชาที่กระทําผิดระเบียบการสอบ และอาจพิจารณาสั่งพักการศึกษา 

นักศึกษาผูนั้นไดไมเกิน 1 ภาคการศึกษา 

7.3 ถาเปนความผิดอยางอื ่นที ่ระบุไวในขอปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ       

ใหลงโทษตามควรแกความผิดนั้น แตจะตองไมเกินกวาระดับโทษต่ําสุดของ

ความผิดประเภททุจริตตามขอ 7.1 

 ขอ 8 กรรมการคุมสอบตองปฏิบัติตามระเบียบการสอบอยางเครงครัด และตองไม

กระทําการใด ๆ ที่เปนการเอื้ออํานวยใหเกิดการทุจริตในการสอบ หรือละเวนไม

ดําเนินการตามระเบียบการสอบเมื่อเกิดการทุจริตในการสอบ มิฉะนั้นจะถือวา

กระทําความผิดอยางรายแรง 

 ขอ 9 ในกรณีที่มีการทุจริต หรือสงสัยวาจะกระทําการทุจริต ใหกรรมการคุมสอบบันทึก

พฤติกรรมการกระทําผิดของผูเขาสอบ พรอมยึดหลักฐาน (ถามี) โดยใหผูเขาสอบ

ดําเนินการสอบตอไป  และรายงานใหศูนยบริการการศึกษาทราบ  เพื่อดําเนินการ

 ตามขั้นตอนตอไป  กรณีวิชาที่มีการจัดสอบนอกเหนือจากประกาศตารางสอบ

ของมหาวิทยาลัย ใหรายงานศูนยบริการการศึกษาทราบ ภายใน 1 วันทําการ 

 ขอ 10 นักศึกษาผูใดถูกสั่งลงโทษตามประกาศนี้ ใหผูนั้นมีสิทธิ์อุทธรณ โดยใหยื่นเร่ืองที ่

 ศูนยบริการการศึกษาไดภายใน 7 วัน นับแตวันที่ลงชื่อรับทราบผลการลงโทษ 
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 ขอ 11 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่     5     มิถุนายน   พ.ศ.  2542 

 

 

 

    ลงนาม           คนึง  ฦๅไชย 

     (ศาสตราจารยคนึง  ฦๅไชย) 

           นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี


