(สําเนา)
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วาดว ยการสอบ พ.ศ. 2542
----------------------------เพื่ อ ให ก ารสอบของมหาวิ ท ยาลัย เป น ไปด ว ยความเรีย บรอ ย มี แ นวปฏิ บั ติ ที่ ชัด เจนและ
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2541
อาศัย อํ า นาจตามความในมาตรา 16 (2) และมาตรา 19 (1) แหง พระราชบัญ ญัติ
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับ มติสภาวิช าการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2542
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2542 และมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 20
กุมภาพันธ พ.ศ. 2542 จึงกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบีย บนี ้เรีย กวา "ระเบีย บมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีสุร นารี วา ดว ยการสอบ
พ.ศ. 2542"
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหย กเลิก ระเบีย บมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ว าดวยการสอบประจํ าภาค
พ.ศ. 2536 และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
"มหาวิทยาลัย"
หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
"อธิการบดี"
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
"นักศึกษา"
หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
"กรรมการคุมสอบ” หมายถึง บุคคลที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งใหมีหนาที่เกี่ยวกับ
การกํา กั บ ห อ งสอบและให ห มายความรวมถึ ง
อาจารยผูสอน หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย
จากสํานักวิชาใหควบคุมการสอบดวย
"ผูเขาสอบ"
หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีหรือ
ผูรวมเรียนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่
มีสิทธิเขาสอบ ตามประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ
"การสอบ"
หมายถึง การสอบประจําภาค, การสอบกลางภาคหรือ
การสอบใด ๆ ที่เกี่ยวของกับรายวิชาที่เปดสอน
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ขอ 5

ใหผูเขาสอบปฏิบัติดังนี้
5.1 แตง กายถูก ตอ งตามขอ บัง คับ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีสุร นารี วา ดว ย
เครื่อ งแตงกายนัก ศึก ษามหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยี สุรนารี พ.ศ. 2536
5.2 นํา บัต รประจํ า ตัว นัก ศึก ษาไปแสดงทุก ครั้ง ถา ผูใ ดไมม ีบ ัต รดัง กลา ว
กรรมการคุมสอบอาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขาสอบ
5.3 ควรไปถึงหองสอบกอ นเวลาสอบประมาณ 15 นาทีแ ตจ ะเขา หอ งสอบได
ตอ เมื่อ ไดรับ อนุญ าตจากกรรมการคุมสอบ ผูที่ไปถึงหองสอบหลังจากที่ไ ด
เริ่มดําเนินการสอบไปแลวเกิน 30 นาที จะไมมีสิทธิเขาหองสอบ
5.4 ไมออกจากหองสอบกอนเวลา 30 นาที นับตั้งแตเริ่มลงมือสอบ
5.5 ไมนําตํารา หนั งสือ บันทึกขอความ หรือวัสดุอุปกรณใด ๆ เขาไปในหองสอบ
เวนแตกรรมการคุมสอบอนุญาตตามที่กรรมการออกขอสอบกําหนด
5.6 เชื่อฟงคําแนะนําและปฏิบัติตามคําสั่งกรรมการคุมสอบโดยเครงครัด
5.7 ลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูเขาสอบทุกครั้ง
5.8 เขียนชื่อ - สกุล เลขประจําตัวนักศึกษา และเลขที่นั่งสอบลงบนแบบทดสอบ
และกระดาษคําตอบใหถูกตองชัดเจน
5.9 หา มขีด เขีย นขอ ความ เครื ่อ งห มาย และสัญ ลัก ษ ณใ ด ๆ ลงบ น
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
เหตุผลความจํ าเป น ใหกรรมการคุมสอบในหองนั้นเปนผูพิ จารณาอนุญ าต
เปนรายกรณี
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ขอ 6 ผูเขาสอบที่ไมปฏิบัติตามคําสั่ง หรือคําแนะนําของกรรมการคุมสอบ กรรมการคุมสอบ
อาจใหออกจากหองสอบ และไมอนุญาตใหสอบ หลังจากที่ไดตักเตือนซ้ําแลวอีกครั้ง
หนึ่ง โดยจะถือวาผูเขาสอบไมไดคะแนนในการสอบครั้งนั้น
ขอ 7 การลงโทษ
7.1 ถาเปนความผิดประเภททุจริต ใหลงโทษโดยไดรับ F ในรายวิชาที่กระทําผิด
ระเบี ย บการสอบ ส ว นรายวิ ชาอื่ น ที่นั ก ศึก ษาลงทะเบี ย นเรีย นไว ถ า เป น
รายวิชาที่สอบมาแลว ใหไดผลการสอบตามที่สอบไดจริง ถาเปนรายวิชาที่ยัง
ไมได สอบก็ ให ดํา เนิน การสอบตามปกติ และให ไดผ ลการสอบตามที่ สอบ
ไดจริง และให พิ จารณาสั่งพั กการศึกษานัก ศึก ษาผูนั้น 1 ภาคการศึก ษา
เปนอยางนอย หรืออาจใหพนสภาพการเปนนักศึกษาก็ได
7.2 ถ า เป น ค ว า มผิ ด ป ระ เภ ท ส อ เจ ตน า ทุ จ ริ ต ใหลงโทษโดยใหไดรับ F
ในรายวิชาที่กระทําผิดระเบียบการสอบ และอาจพิจารณาสั่งพักการศึกษา
นักศึกษาผูนั้นไดไมเกิน 1 ภาคการศึกษา
7.3 ถา เปน ความผิด อยา งอื ่น ที ่ร ะบุไวในขอ ปฏิบ ัติข องนัก ศึก ษาในการสอบ
ใหลงโทษตามควรแกความผิดนั้น แตจะตองไมเกินกวาระดับโทษต่ําสุดของ
ความผิดประเภททุจริตตามขอ 7.1
ขอ 8 กรรมการคุม สอบตอ งปฏิบ ัติต ามระเบีย บการสอบอยา งเครงครัด และตอ งไม
กระทําการใด ๆ ที่เปนการเอื้ออํานวยใหเกิดการทุจริตในการสอบ หรือละเวนไม
ดํา เนินการตามระเบีย บการสอบเมื่อ เกิดการทุจ ริตในการสอบ มิฉ ะนั้นจะถือ วา
กระทําความผิดอยางรายแรง
ขอ 9 ในกรณีที่มีการทุจริต หรือสงสัยวาจะกระทําการทุจริต ใหกรรมการคุมสอบบันทึก
พฤติกรรมการกระทําผิดของผูเขาสอบ พรอมยึดหลักฐาน (ถามี) โดยใหผูเขาสอบ
ดําเนินการสอบตอไป และรายงานใหศูนยบริการการศึกษาทราบ เพื่อดําเนินการ
ตามขั้นตอนตอไป กรณีวิชาที่มีก ารจัดสอบนอกเหนือ จากประกาศตารางสอบ
ของมหาวิทยาลัย ใหรายงานศูนยบริการการศึกษาทราบ ภายใน 1 วันทําการ
ขอ 10 นักศึกษาผูใดถูกสั่งลงโทษตามประกาศนี้ ใหผูนั้นมีสิทธิ์อุทธรณ โดยใหยื่นเรื่องที่
ศูนยบริการการศึกษาไดภายใน 7 วัน นับแตวันที่ลงชื่อรับทราบผลการลงโทษ
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ขอ 11 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่
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มิถุนายน พ.ศ. 2542

ลงนาม

คนึง ฦๅไชย
(ศาสตราจารยคนึง ฦๅไชย)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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