(สําเนา)
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วาดวย การสอบ พ.ศ. 2542
----------------------------เพื่อใหการสอบของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเปนไป
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2541
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 (2) และมาตรา 19 (1) แหงพระราชบัญญัตม
ิ หาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 9
กุมภาพันธ พ.ศ. 2542 และมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2542 เมือ
่ วันที่ 20 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2542 จึงกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ไวดังตอไปนี้
ขอ 1

ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการสอบ
พ.ศ. 2542"

ขอ 2

ระเบียบนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป

ขอ 3

ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการสอบประจําภาค
พ.ศ. 2536 และใหใชระเบียบนี้แทน

ขอ 4

ในระเบียบนี้
"มหาวิทยาลัย"
"อธิการบดี"
"นักศึกษา"
"กรรมการคุมสอบ"

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

"ผูเขาสอบ"

หมายถึง

"การสอบ"

หมายถึง

ขอ 5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
บุคคลที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งใหมีหนาที่
เกี่ยวกับการกํากับหองสอบและให
หมายความรวมถึงอาจารยผูสอน หรือ
บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากสํานักวิชาให
ควบคุมการสอบดวย
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
หรือ ผูรวมเรียนในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีที่มีสิทธิเขาสอบ ตาม
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ
การสอบประจําภาค, การสอบกลางภาค
หรือการสอบใด ๆ ที่เกี่ยวของกับรายวิชา
ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

ใหผูเขาสอบปฏิบัติดังนี้
5.1 แตงกายถูกตองตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวย เครื่องแตง
กายนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2536
5.2 นําบัตรประจําตัวนักศึกษาไปแสดงทุกครั้ง ถาผูใดไมมีบัตรดังกลาว กรรมการคุม
สอบอาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขาสอบ
5.3 ควรไปถึงหองสอบกอนเวลาสอบประมาณ 15 นาทีแตจะเขาหองสอบไดตอเมื่อ
ไดรบ
ั อนุญาตจากกรรมการคุมสอบ ผูท
 ไี่ ปถึงหองสอบหลังจากทีไ่ ดเริม
่ ดําเนินการ
สอบไปแลวเกิน 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 และเลขที่นั่งสอบ ลงบนแบบทดสอบ
และกระดาษดําตอบใหถูกตองชัดเจน
5.9 หามขีดเขียนขอความ เครื่องหมาย และสัญลักษณใด ๆ ลงบนกระดาษคําตอบ
นอกเหนือจากที่ไดกําหนดไวในคําสั่งเกี่ยวกับวิธีการตอบ ถาจะมีการทดใหทด
ในแบบทดสอบ หรือขอกระดาษทดจากกรรมการคุมสอบ
5.10 ไมกระทําการใด ๆ ที่เปนการรบกวนผูเขาสอบอื่น ๆ ขณะที่อยูในหองสอบ
5.11 ไมทุจริตในการสอบ ไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอื่น หรือบุคคลภายนอก
ไมพยายามดูคาํ ตอบจากผูเ ขาสอบอืน
่ หรือยอมใหผเู ขาสอบอืน
่ ดูคาํ ตอบของ
ตน
5.12 ไมนําขอสอบ กระดาษคําตอบ กระดาษทด ออกจากหองสอบ
5.13 เมื่อหมดเวลาสอบ และกรรมการคุมสอบสั่งใหหยุดทําขอสอบจะตองหยุดทํา
ทันที แตจะออกจากหองสอบได ตอเมื่อกรรมการไดตรวจนับแบบทดสอบ
และกระดาษคําตอบ แลวอนุญาตใหออกไปไดเทานั้น
5.14 เมื่อออกจากหองสอบไปแลว ตองไมกระทําการใด ๆ ที่เปนการรบกวนผูที่ยัง
สอบอยูในกรณีที่นักศึกษาไมปฏิบัติตามขอ 5.1, 5.2, 5.3, และ 5.4 โดยมี
เหตุผลความจําเปน ใหกรรมการคุมสอบในหองนั้นเปนผูพิจารณาอนุญาต
เปนรายกรณี
ขอ 6

ผูเ ขาสอบทีไ่ มปฏิบต
ั ต
ิ ามคําสัง่ หรือคําแนะนําของกรรมการคุมสอบ กรรมการคุมสอบ
อาจใหออกจากหองสอบ และไมอนุญาตใหสอบ หลังจากที่ไดตักเตือนซ้ําแลวอีก
ครั้งหนึ่ง โดยจะถือวาผูเขาสอบไมไดคะแนนในการสอบครั้งนั้น

ขอ 7

การลงโทษ
7.1 ถาเปนความผิดประเภททุจริต ใหลงโทษโดยไดรับ F ในรายวิชาที่กระทําผิด
ระเบียบการสอบ สวนรายวิชาอื่นที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว ถาเปนรายวิชาที่
สอบมาแลว ใหไดผลการสอบตามทีส
่ อบไดจริง ถาเปนรายวิชาทีย
่ งั ไมไดสอบก็
ใหดําเนินการสอบตามปกติ และใหไดผลการสอบตามที่สอบไดจริง และให
พิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผูนั้น 1 ภาคการศึกษาเปนอยางนอย หรือ
อาจใหพนสภาพการเปนนักศึกษาก็ได
7.2 ถาเปนความผิดประเภทสอเจตนาทุจริต ใหลงโทษโดยใหไดรับ F ในรายวิชาที่
กระทําผิดระเบียบการสอบ และอาจพิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผูนั้นได
ไมเกิน 1 ภาคการศึกษา
7.3 ถาเปนความผิดอยางอืน
่ ทีร่ ะบุไวในขอปฏิบต
ั ข
ิ องนักศึกษาในการสอบ ใหลงโทษ
ตามควรแกความผิดนั้น แตจะตองไมเกินกวาระดับโทษต่ําสุดของความผิด
ประเภททุจริตตามขอ 7.1

ขอ 8

กรรมการคุมสอบตองปฏิบัติตามระเบียบการสอบอยางเครงครัด และตองไมกระทํา
การใด ๆ ที่เปนการเอื้ออํานวยใหเกิดการทุจริตในการสอบ หรือละเวนไมดําเนินการ
ตามระเบียบการสอบเมื่อเกิดการทุจริตในการสอบ มิฉะนั้นจะถือวากระทําความผิด
อยางรายแรง

ขอ 9

ในกรณีที่มีการทุจริต หรือสงสัยวาจะกระทําการทุจริต ใหกรรมการคุมสอบบันทึก
พฤติกรรมการกระทําผิดของผูเขาสอบ พรอมยึดหลักฐาน (ถามี) โดยใหผูเขาสอบ
ดําเนินการสอบตอไป และรายงานใหศูนยบริการการศึกษาทราบ เพื่อดําเนินการ
ตามขั้นตอนตอไป กรณีวิชาที่มีการจัดสอบนอกเหนือจากประกาศตารางสอบของ
มหาวิทยาลัย ใหรายงานศูนยบริการการศึกษาทราบ ภายใน 1 วันทําการ

ขอ 10 นักศึกษาผูใดถูกสั่งลงโทษตามประกาศนี้ ใหผูนั้นมีสิทธิ์อุทธรณ โดยใหยื่นเรื่องที่
ศูนยบริการการศึกษาไดภายใน 7 วัน นับแตวันที่ลงชื่อรับทราบผลการลงโทษ

ขอ 11 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่
ลงนาม

5

มิถุนายน พ.ศ. 2542

คนึง ฦๅไชย
(ศาสตราจารยคนึง ฦๅไชย)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

