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ระเบียบมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ว่าด้วย การสอบไล่ระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2551 
 
 เพื่อใหก้ารดาํเนินการสอบไล่ของนกัศึกษา เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 6 และ 
ขอ้ 46 ของขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 อธิการบดีจึง 
กาํหนดระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 
 

ขอ้ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช วา่ดว้ย การสอบไล่ระดบัปริญญาตรี    
พ.ศ. 2551” 
 

ขอ้ 2 ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป  
 
 ขอ้ 3 ใหย้กเลิก ระเบียบมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช วา่ดว้ย การสอบไล่ พ.ศ. 2524 และใหใ้ชร้ะเบียบน้ี
แทน 
 
 ขอ้ 4 ในระเบียบน้ี 
 “การสอบไล่” ใหห้มายความรวมถึง  การสอบซ่อม และการสอบอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัตามท่ีมหาวทิยาลยั
กาํหนดดว้ย 
 “บุคลากรดาํเนินการสอบ” หมายความวา่ ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากมหาวิทยาลยัใหมี้หนา้ท่ีประสานงาน 
ควบคุม ดูแล และดาํเนินการจดักิจกรรมสอบของมหาวิทยาลยัใหเ้รียบร้อย 
 “นกัศึกษา” หมายความวา่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัท่ีมีสิทธิเขา้สอบในชุดวิชาท่ีลงทะเบียน
เรียน 
 
 ขอ้ 5 มหาวิทยาลยัจดัใหมี้การสอบไล่ประจาํภาคการศึกษาภาคละหน่ึงคร้ัง และในกรณีท่ีนกัศึกษาสอบไล่ไม่
ผา่นหรือไม่เขา้สอบ มหาวิทยาลยัอาจจดัใหมี้การสอบซ่อมของแต่ละภาคการศึกษาดว้ยกไ็ด ้
 มหาวิทยาลยัจดัใหมี้การสอบตามปฏิทินการศึกษาท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด เวน้แต่มีเหตุสุดวิสยัหรือมีความ
จาํเป็นในการวดัผลเฉพาะชุดวิชา อาจจะเล่ือนวนัสอบประจาํภาคการศึกษา หรือเล่ือนวนัสอบบางสนามสอบ 
หรือเล่ือนวนัสอบบางชุดวชิา ใหเ้ป็นระยะเวลาอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกาํหนดไวก้ไ็ด ้
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 ขอ้ 6 ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี และใหมี้อาํนาจออกประกาศ คาํสัง่ 
เพื่อปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 

 
หมวด 1 

คณะกรรมการอาํนวยการสอบ 
 
 ขอ้ 7 ใหมี้คณะกรรมการข้ึนชุดหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการอาํนวยการสอบ” ประกอบดว้ย อธิการบดีเป็น
ประธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นรองประธาน ประธานกรรมการประจาํสาขาวิชาทุกสาขาวิชา ผูอ้าํนวยการ
สาํนกับริการการศึกษา ผูอ้าํนวยการสาํนกัคอมพิวเตอร์ และผูอ้าํนวยการกองคลงัเป็นกรรมการ 
 ให้ผูอ้าํนวยการสํานักทะเบียนและวดัผลเป็นกรรมการและเลขานุการ และอาจแต่งตั้งเจา้หน้าท่ีของสํานัก
ทะเบียนและวดัผลอีกไม่เกินสองคนเป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการดว้ยกไ็ด ้ 
 
 ขอ้ 8 คณะกรรมการอาํนวยการสอบมีอาํนาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
 (1) กาํหนดนโยบาย แผนงาน และแนวปฏิบติัในการจดัสอบ 
 (2) วินิจฉยัปัญหาและกาํหนดวิธีการในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการจดัสอบ 
 (3) วินิจฉยัและตดัสินปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบันกัศึกษาท่ีไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเขา้สอบของ
นกัศึกษาตามระเบียบน้ี ยกเวน้ปัญหาท่ีเก่ียวกบัการทาํผดิวนิยันกัศึกษา 
 (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทาํงาน หรือบุคคล ใหด้าํเนินการเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดตามท่ีคณะกรรมการ
อาํนวยการสอบมอบหมาย 
 

หมวด 2 
บุคลากรดําเนินการสอบ 

 
ขอ้ 9 ในการสอบแต่ละคร้ัง ใหมี้บุคลากรดาํเนินการสอบ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  

 (1)   บุคลากรดาํเนินการสอบประจาํกองอาํนวยการสอบของมหาวิทยาลยั ประกอบดว้ย 
         (ก)    บุคลากรงานอาํนวยการ ไดแ้ก่ อธิการบดีเป็นผูอ้าํนวยสนามสอบทัว่ประเทศ  
รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายและผูอ้าํนวยการสาํนกัทะเบียนและวดัผลเป็นรองผูอ้าํนวยการสนามสอบทัว่
ประเทศ  ผูอ้าํนวยการสาํนกัและผูอ้าํนวยการกองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการสอบเป็นเจา้หนา้ท่ีกองกลางงาน
อาํนวยการ 
           (ข)    บุคลากรงานประสานงานทัว่ไป ไดแ้ก่ รองผูอ้าํนวยการสาํนกัทะเบียนและวดัผลท่ี
ผูอ้าํนวยการสาํนกัทะเบียนและวดัผลมอบหมาย หวัหนา้ศูนย/์ฝ่าย หรือผูแ้ทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ดาํเนินการสอบเป็นเจา้หนา้ท่ีกองกลางงานประสานงานทัว่ไป 
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            (ค)    บุคลากรงานอ่ืนๆ ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีกองกลางงานบริการ งานรักษาความปลอดภยั  
งานประชาสมัพนัธ์ งานยานพาหนะ งานส่ง-รับขอ้สอบ งานกองกลางสาํรอง และเจา้หนา้ท่ีกองกลางอ่ืนๆ ตามความ
จาํเป็น 
 (2) บุคลากรดาํเนินการสอบสนามสอบต่างๆ ประกอบดว้ย 
  (ก) บุคลากรสนามสอบ ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการสนามสอบ หวัหนา้ตึก เจา้หนา้ท่ีกองกลาง กรรมการคุม
สอบ นกัการภารโรง ยามรักษาการณ์ และตาํแหน่งอ่ืนๆ ตามความจาํเป็น 
  (ข) บุคลากรประสานงานการสอบจากมหาวิทยาลยั ไดแ้ก่ ผูป้ระสานงานการสอบและเจา้หนา้ท่ี
กองกลางจากมหาวิทยาลยั 
 
 ขอ้ 10 บุคลากรดาํเนินการสอบประจาํกองอาํนวยการสอบของมหาวิทยาลยัมีหนา้ท่ีควบคุม ดูแล รับผดิชอบเพ่ือ
สนบัสนุนใหก้ารอาํนวยการสอบในทุกสนามสอบของมหาวิทยาลยัทั้งภายในและภายนอกประเทศสาํเร็จลุล่วงตาม
วตัถุประสงคข์องมหาวิทยาลยัดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลยัจึงมอบหมายใหบุ้คลากรดาํเนินการ
สอบประจาํกองอาํนวยการสอบของมหาวิทยาลยัมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ดงัน้ี 
 บุคลากรดาํเนินการสอบประจาํกองอาํนวยการสอบของมหาวิทยาลยัตามขอ้ 9(1)(ก) มีหนา้ท่ีดูแลรับผดิชอบ
การดาํเนินการสอบ และมีอาํนาจวนิิจฉยั สัง่การในการแกปั้ญหาต่าง  ๆ เพื่อใหก้ารดาํเนินการสอบสาํเร็จลุล่วงไปได้
ดว้ยดี 
 บุคลากรดาํเนินการสอบประจาํกองอาํนวยการสอบของมหาวิทยาลยัตามขอ้ 9(1)(ข) มีหนา้ท่ีใหค้าํปรึกษา 
หรือคาํแนะนาํแก่บุคลากรดาํเนินการสอบตามขอ้ 9(1)(ค) ขอ้ 9(2)(ข) และประสานงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสอบ 
วินิจฉยัปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการดาํเนินการสอบในเบ้ืองตน้ ตลอดจนจดัเตรียมบุคลากรสาํรองเพ่ือใหพ้ร้อมท่ีจะ
ไปปฏิบติังานในกรณีฉุกเฉิน 
 บุคลากรดาํเนินการสอบประจาํกองอาํนวยการสอบของมหาวิทยาลยัตามขอ้ 9(1)(ค) ใหมี้หนา้ท่ีปฏิบติังานท่ี
เก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยั ประชาสมัพนัธ์ ยานพาหนะ ส่ง-รับขอ้สอบ กองกลางสาํรอง และเจา้หนา้ท่ีกองกลาง
อ่ืนๆ ตามความจาํเป็น 
 
 ขอ้ 11 บุคลากรดาํเนินการสอบสนามสอบต่างๆ มีหนา้ท่ี ควบคุม กาํกบั ดูแล รับผดิชอบ เพื่อใหก้าร
ดาํเนินการจดัสอบในทุกสนามสอบท่ีรับผดิชอบสาํเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคข์องมหาวิทยาลยัดว้ยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยบุคลากรดาํเนินการสอบสนามสอบต่างๆ มีหนา้ท่ีและอาํนาจตามท่ีมหาวิทยาลยั
กาํหนด 
 
 ขอ้ 12 ผูอ้าํนวยการสนามสอบมีหนา้ท่ี ดงัน้ี 
 (1) ประสานงานกบัมหาวิทยาลยัในการเตรียมการสอบ 
 (2) อาํนวยการเตรียมสนามสอบใหพ้ร้อมสาํหรับการดาํเนินการสอบ 
 



31 
 
 (3) จดัใหมี้การรับและดูแลเกบ็รักษาแบบทดสอบและวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสอบไวใ้นสถานท่ีปลอดภยั 
 (4) จดัใหมี้การปฐมนิเทศบุคลากรสนามสอบและร่วมปฐมนิเทศกบัผูป้ระสานงานการสอบ 
 (5) จดัใหมี้สถานท่ีเป็นกองกลางสนามสอบ 
 (6) อาํนวยการสอบใหด้าํเนินไปดว้ยความเรียบร้อย 
 (7) จดัมอบแบบทดสอบ กระดาษคาํตอบ เอกสาร วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสอบ และกล่องท่ีบรรจุส่ิง
ดงักล่าวคืนใหผู้ป้ระสานงานการสอบนาํกลบัมหาวิทยาลยั 
 (8) แจง้ผลการดาํเนินการสอบใหม้หาวิทยาลยัทราบ 
 
 ขอ้ 13 ผูอ้าํนวยการสนามสอบมีอาํนาจ ดงัน้ี 
 (1) อนุญาตใหน้กัศึกษาเขา้สอบในกรณีท่ีไม่มีหลกัฐานแสดงตนครบถว้น หรือนกัศึกษาท่ี 
ไม่มีรายช่ือเขา้สอบในสนามสอบนั้น หรือนกัศึกษาท่ีแต่งกายไม่สุภาพ 
 (2) อนุญาตใหน้กัศึกษาท่ีมีเหตุจาํเป็นเขา้หอ้งสอบไดเ้ป็นกรณีพิเศษหลงัจากเวลาท่ีมหาวทิยาลยั
กาํหนดใหเ้ร่ิมทาํการสอบไปแลว้สามสิบนาที โดยพิจารณาร่วมกบัผูป้ระสานงานการสอบ แต่จะอนุญาตให้
นกัศึกษาท่ีมาเกินกวา่เวลาส่ีสิบหา้นาทีนบัแต่เร่ิมทาํการสอบเขา้หอ้งสอบไม่ได ้
 (3) ยบัย ั้งการกระทาํอนัเป็นการทุจริตการสอบท่ีเกิดข้ึนในสนามสอบ 
 (4) สัง่การในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการดาํเนินการสอบ 
 
 ขอ้ 14 หวัหนา้ตึกมีหนา้ท่ี ดงัน้ี 
 (1) รับฟังการปฐมนิเทศจากผูอ้าํนวยการสนามสอบและผูป้ระสานงานการสอบ 
 (2) ควบคุมดูแลการเตรียมการสอบ เตรียมสนามสอบ และหอ้งสอบ ตามท่ีผูอ้าํนวยการสนามสอบ
มอบหมาย 
 (3) ตรวจความเรียบร้อยของสนามสอบและการดาํเนินการสอบ 
 (4) ควบคุมดูแลการปฏิบติังานของกรรมการคุมสอบ นกัการภารโรง และยามรักษาการณ์ ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ี
ท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเคร่งครัด 
 (5) ประสานงานระหวา่งกองกลางสนามสอบกบักรรมการคุมสอบ 
 (6) ประสานงานใหเ้จา้หนา้ท่ีกองกลางสนามสอบช่วยทาํหนา้ท่ีคุมสอบชัว่คราว กรณี 
กรรมการคุมสอบไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
 (7) ทาํรายงานสถิติจาํนวนนกัศึกษาท่ีเขา้สอบและขาดสอบในแต่ละชุดวิชาหรือตามรายละเอียดท่ี
มหาวิทยาลยักาํหนด 
 (8) ทาํรายงานรายช่ือนกัศึกษาท่ีเขา้สอบและชุดวิชาท่ีเขา้สอบในหอ้งสอบสาํรอง  
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 (9) ทาํรายงานร่วมกบักรรมการคุมสอบเม่ือพบวา่นกัศึกษามีพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริตในการ
สอบ 
 

ขอ้ 15 เจา้หนา้ท่ีกองกลางสนามสอบมีหนา้ท่ี ดงัน้ี 
 (1) รับฟังการปฐมนิเทศจากผูอ้าํนวยการสนามสอบและผูป้ระสานงานการสอบ 
 (2) ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลและรายละเอียดท่ีจาํเป็นในการเขา้สอบ รวมทั้งใหส้ญัญาณการสอบตามท่ี
มหาวิทยาลยักาํหนด 
 (3) ใหค้าํแนะนาํและแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนกบันกัศึกษา 
 (4) ออกบตัรเขา้สอบ ในกรณีท่ีนกัศึกษาไม่มีหลกัฐานแสดงตนครบถว้น หรือนกัศึกษาท่ีไม่มีรายช่ือ
เขา้สอบในสนามสอบนั้น หรือนกัศึกษาท่ีแต่งกายไม่สุภาพ ร่วมกบับุคลากรประสานงานการสอบจาก
มหาวิทยาลยั  

(5) ตอบปัญหานกัศึกษา ตรวจสอบขอ้มูลสนามสอบ เอกสารการสอบต่างๆ และรับคาํร้องของ
นกัศึกษาร่วมกบับุคลากรประสานงานการสอบจากมหาวิทยาลยั  
 (6) จดัซองแบบทดสอบ เอกสาร และวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสอบ มอบใหแ้ก่กรรมการคุมสอบและรับ
คืนเม่ือการสอบเสร็จส้ิน พร้อมทั้งจดัทาํรายงานการรับ-ส่งซองแบบทดสอบ 
 (7) ตรวจนบัจาํนวนแบบทดสอบ และกระดาษคาํตอบท่ีกรรมการคุมสอบนาํมาส่งคืนใหต้รงกนักบั
จาํนวนนกัศึกษาท่ีเขา้สอบในใบลงลายมือช่ือนกัศึกษาท่ีเขา้สอบ 
 (8) จดัทาํรายงานจาํนวนซองแบบทดสอบและซองกระดาษคาํตอบท่ีส่งคืน 
 (9) บรรจุแบบทดสอบ กระดาษคาํตอบท่ีสอบแลว้ เอกสารและวสัดุอุปกรณ์ลงหีบห่อใหเ้รียบร้อย 
 (10) จดัทาํหลกัฐานการปฏิบติัหนา้ท่ีและจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรดาํเนินการสอบสนามสอบตาม 
ขอ้ 9(2)(ก) 
 (11) กรณีท่ีมีปัญหากรรมการคุมสอบไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ใหเ้จา้หนา้ท่ีกองกลางทาํหนา้ท่ี
กรรมการคุมสอบแทนชัว่คราวจนกวา่จะมีกรรมการคุมสอบมาปฏิบติัหนา้ท่ี 
 
 ขอ้ 16 กรรมการคุมสอบมีหนา้ท่ี ดงัน้ี 
 (1) รับฟังการปฐมนิเทศจากผูอ้าํนวยการสนามสอบและผูป้ระสานงานการสอบ 

(2) รับซองแบบทดสอบ เอกสาร และวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสอบจากเจา้หนา้ท่ีกองกลาง 
สนามสอบ 
 (3) ตรวจความเรียบร้อยภายในหอ้งสอบและกาํหนดท่ีนัง่สอบ 
 (4) แจกแบบทดสอบ กระดาษคาํตอบ และแบบกรอกคะแนนอตันยั (ถา้มี) ใหต้รงกบัชุดวิชาท่ี
นกัศึกษาเขา้สอบ 
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 (5) ตรวจบตัรประจาํตวันกัศึกษาและบตัรประจาํตวัประชาชนใหต้รงกบับญัชีรายช่ือนกัศึกษาท่ีเขา้สอบและ
ใหล้งลายมือช่ือโดยดูวา่รูปถ่ายของทั้งสองบตัรกบัผูเ้ขา้สอบเป็นบุคคลคนเดียวกนัและลายมือช่ือในบตัรกบัลายมือช่ือท่ี
ลงในใบลงลายมือช่ือผูเ้ขา้สอบเหมือนกนั ถา้ไม่ใช่บุคคลคนเดียวกนัและลายมือช่ือไม่เหมือนกนัใหแ้จง้หวัหนา้ตึก 
 (6) ไม่อนุญาตใหน้กัศึกษาเขา้หอ้งสอบหลงัจากเวลาท่ีมหาวทิยาลยักาํหนดใหเ้ร่ิมทาํการสอบ 
ไปแลว้สามสิบนาที เวน้แต่นกัศึกษาไดรั้บอนุญาตจากผูอ้าํนวยการสนามสอบ และหา้มนกัศึกษาท่ีเขา้สอบออก
จากหอ้งสอบก่อนเวลาส่ีสิบหา้นาทีนบัแต่เร่ิมทาํการสอบ หากมีเหตุจาํเป็นใหน้กัศึกษาอยูใ่นการควบคุมของ
กรรมการคุมสอบอยา่งใกลชิ้ด 
 (7) ควบคุมไม่ใหเ้กิดการทุจริตในการสอบ หากพบพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริตใหแ้จง้หวัหนา้ตึก 
และทาํรายงานพร้อมแนบพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งแลว้เสนอต่อผูอ้าํนวยการสนามสอบและ 
ผูป้ระสานงานการสอบของมหาวิทยาลยั เพือ่รายงานใหม้หาวิทยาลยัพิจารณาต่อไป 
 (8) ตรวจความถูกตอ้งครบถว้นของแบบทดสอบและกระดาษคาํตอบของนกัศึกษาท่ีไดท้าํการสอบแลว้
ก่อนอนุญาตใหอ้อกจากหอ้งสอบ 
 (9) รักษาความลบัของแบบทดสอบโดยไม่อ่านหรือไม่ใหบุ้คคลอ่ืนอ่านแบบทดสอบ ยกเวน้นกัศึกษา
ท่ีเขา้สอบในชุดวิชานั้นเท่านั้น กรณีนกัศึกษาลกัษณะพิเศษใหด้าํเนินการตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 
 (10) เกบ็รักษาแบบทดสอบ กระดาษคาํตอบ และแบบกรอกคะแนนอตันยั (ถา้มี) ไม่ใหสู้ญหาย และ
รวบรวมส่งคืนกองกลางสนามสอบ 
 (11) รายงานปัญหาเก่ียวกบัแบบทดสอบต่อผูป้ระสานงานการสอบ เช่น จาํนวนแบบทดสอบ 
ไม่ครบตามท่ีแจง้ไวด้า้นหนา้ซองแบบทดสอบ ขอ้สอบซ่ึงสงสยัวา่มีปัญหา จาํนวนหนา้แบบทดสอบไม่ครบ เป็น
ตน้ 
 
 ขอ้ 17 กรรมการคุมสอบมีอาํนาจ ดงัน้ี 
 (1) ตกัเตือนนกัศึกษาท่ีไม่ปฏิบติัตามระเบียบ คาํสัง่ หรือคาํแนะนาํของกรรมการคุมสอบ 
 (2) เชิญนกัศึกษาท่ีไม่ปฏิบติัตามระเบียบ คาํสัง่ หรือคาํแนะนาํของกรรมการคุมสอบออกจาก 
หอ้งสอบหลงัจากท่ีไดต้กัเตือนแลว้ โดยไดรั้บความเห็นชอบจากหวัหนา้ตึก และรายงานต่อผูอ้าํนวยการสนามสอบ
และผูป้ระสานงานการสอบ 
 
 ขอ้ 18 นกัการภารโรงและยามรักษาการณ์มีหนา้ท่ีตามท่ีผูอ้าํนวยการสนามสอบ หวัหนา้ตึก และ 
เจา้หนา้ท่ีกองกลางสนามสอบมอบหมาย เช่น จดัเตรียมหอ้งสอบ ทาํความสะอาด โตะ๊-เกา้อ้ี ดูแลหอ้งสอบ 
ใหอ้ยูใ่นสภาพเรียบร้อย พร้อมท่ีจะทาํการสอบชุดวิชาต่อไป จดัหอ้งสอบใหคื้นสู่สภาพปกติเหมือนก่อนสอบ เม่ือ
การสอบเสร็จส้ินแลว้ ขนกล่องขอ้สอบ วสัดุอุปกรณ์ และหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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 ขอ้ 19 ผูป้ระสานงานการสอบมีหนา้ท่ี ดงัน้ี 
 (1) รับฟังการปฐมนิเทศการสอบจากมหาวิทยาลยั เพื่อรับทราบนโยบายและแนวปฏิบติัในการดาํเนินการ
สอบ 
 (2) นาํกล่องแบบทดสอบ กระดาษคาํตอบ เอกสาร และวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสอบจากมหาวิทยาลยัไป
ยงัสนามสอบ 
 (3) ปฐมนิเทศบุคลากรดาํเนินการสอบสนามสอบร่วมกบัผูอ้าํนวยการสนามสอบ 
 (4) พิจารณาร่วมกบัผูอ้าํนวยการสนามสอบในการอนุญาตใหน้กัศึกษาท่ีมีเหตุจาํเป็นเขา้หอ้งสอบเป็น
กรณีพิเศษหลงัจากเวลาท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดใหเ้ร่ิมทาํการสอบไปแลว้สามสิบนาที แต่จะอนุญาตใหน้กัศึกษา
ท่ีมาเกินกวา่เวลาส่ีสิบหา้นาทีนบัแต่เร่ิมทาํการสอบเขา้หอ้งสอบไม่ได ้

(5) ออกบตัรเขา้สอบในกรณีท่ีนกัศึกษาไม่มีหลกัฐานแสดงตนครบถว้น หรือนกัศึกษาท่ีไม่มี 
รายช่ือเขา้สอบในสนามสอบนั้น หรือนกัศึกษาท่ีแต่งกายไม่สุภาพ ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีกองกลาง 
 (6) แกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งดาํเนินการสอบร่วมกบัผูอ้าํนวยการสนามสอบ 
 (7) ตอบปัญหานกัศึกษา ตรวจสอบขอ้มูลสนามสอบ เอกสารการสอบต่างๆ และรับคาํร้องของ
นกัศึกษาร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีกองกลาง 
 (8) ตรวจความเรียบร้อยของสนามสอบ หอ้งสอบ และการดาํเนินการสอบในแต่ละหอ้งสอบ 
 (9) ตรวจสอบเอกสารเก่ียวกบัการสอบ และคาํร้องต่างๆ ท่ีไดรั้บจากสนามสอบใหถู้กตอ้งครบถว้นหลงั
เสร็จส้ินการสอบ 
 (10) ตรวจสอบและรับมอบจาํนวนกล่องแบบทดสอบ กระดาษคาํตอบ และวสัดุอุปกรณ์จาก
ผูอ้าํนวยการสนามสอบ 
 (11) ส่งกล่องแบบทดสอบ กระดาษคาํตอบ วสัดุอุปกรณ์ และเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการดาํเนินการสอบ
ต่างๆ ตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดใหก้บัสาํนกัทะเบียนและวดัผล พร้อมรายงานการปฏิบติัราชการประสานงานการสอบ 
 (12) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลยัมอบหมาย 
 
 ขอ้ 20 เจา้หนา้ท่ีกองกลางจากมหาวิทยาลยัมีหนา้ท่ี ดงัน้ี 
 (1) รับฟังการปฐมนิเทศการสอบจากมหาวิทยาลยั เพื่อรับทราบนโยบายและแนวปฏิบติัในการดาํเนินการ
สอบ 
 (2) ปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการสอบท่ีสนามสอบร่วมกบัผูป้ระสานงานการสอบ 
 (3) ออกบตัรเขา้สอบในกรณีท่ีนกัศึกษาไม่มีหลกัฐานแสดงตนครบถว้น หรือนกัศึกษาท่ีไม่มีรายช่ือ
เขา้สอบในสนามสอบนั้น หรือนกัศึกษาท่ีแต่งกายไม่สุภาพ ร่วมกบัผูป้ระสานงานการสอบและเจา้หนา้ท่ี
กองกลางสนามสอบ 
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 (4)      ตอบปัญหานกัศึกษา ตรวจสอบขอ้มูลสนามสอบ เอกสารการสอบต่างๆ และรับคาํร้องของ
นกัศึกษาร่วมกบัผูป้ระสานงานการสอบและเจา้หนา้ท่ีกองกลางสนามสอบ 
 (5) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลยัมอบหมาย 
 
 ขอ้ 21 บุคลากรดาํเนินการสอบผูใ้ดปฏิบติัหนา้ท่ีหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบดว้ยระเบียบน้ี อนั
เป็นการเอ้ืออาํนวยใหมี้ หรือเกิดการทุจริตในการสอบ หรือกระทาํการคดัลอก หรือลกัลอบนาํแบบทดสอบของ
มหาวิทยาลยัออกจากหอ้งสอบใหถื้อวา่เป็นการกระทาํความผดิต่อมหาวทิยาลยั และมหาวิทยาลยัจะดาํเนินการ
ตามท่ีกฎหมายกาํหนดอยา่งเคร่งครัด และจะแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาพิจารณาดาํเนินการทางวินยัดว้ย 
 

หมวด 3 
แนวปฏิบตัิการเข้าสอบของนักศึกษา 

 
 ขอ้ 22 นกัศึกษาตอ้งแต่งกายใหสุ้ภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมในการเขา้สอบ โดยแต่งกายตามแนว
ปฏิบติั ดงัน้ี 
 (1) การแต่งกายของนกัศึกษาหญิง ใหส้วมเส้ือ กระโปรง และรองเทา้ทรงสุภาพ ถา้สวมกางเกงใหเ้ป็น
ชุดสูท 
 (2) การแต่งกายของนกัศึกษาชาย ใหส้วมเส้ือ กางเกงขายาว และรองเทา้ทรงสุภาพ ถา้สวมเส้ือยดืให้
เป็นเส้ือยดืคอปก 
 ในกรณีท่ีนกัศึกษามีเหตุจาํเป็นไม่สามารถแต่งกายดงักล่าวไดด้ว้ยเหตุเจบ็ป่วย วฒันธรรม ประเพณีใน
ทอ้งถ่ินหรือกรณีอ่ืนๆ ใหผู้อ้าํนวยการสนามสอบและผูป้ระสานงานการสอบของมหาวิทยาลยั ร่วมกนัพิจารณา
และอนุญาตใหเ้ขา้สอบเป็นรายๆ ไป โดยไม่ตอ้งทาํบตัรแต่งกายไม่สุภาพ 
 

ขอ้ 23 นกัศึกษาตอ้งปฏิบติัตนในการเขา้สอบอยา่งเคร่งครัด ดงัน้ี  
 (1) ประพฤติตนเป็นสุภาพชน มีกิริยามารยาทเรียบร้อยต่อกรรมการคุมสอบ บุคลากรดาํเนินการสอบ 
และนกัศึกษาท่ีเขา้สอบคนอ่ืนๆ 
 (2) ตอ้งแสดงบตัรประจาํตวันกัศึกษาและบตัรประจาํตวัประชาชนในการเขา้สอบทุกคร้ัง 
 (3) เขา้สอบเฉพาะชุดวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนแลว้เท่านั้น และตอ้งไปสอบตามวนัเวลาท่ีมหาวิทยาลยั
กาํหนด 
 (4) ตอ้งจดัเตรียมอุปกรณ์เพื่อใชใ้นการสอบ ไดแ้ก่ ปากกา ดินสอดาํเบอร์ 2B ยางลบ ท่ีเหลาดินสอ 
และอุปกรณ์อ่ืนท่ีมหาวิทยาลยัอนุญาตใหใ้ชใ้นการสอบเฉพาะชุดวิชานั้น 
 (5) เขา้หรือออกจากหอ้งสอบไดก้ต่็อเม่ือไดรั้บอนุญาตจากกรรมการคุมสอบเท่านั้น 
 (6) ตอ้งเช่ือฟังคาํแนะนาํและปฏิบติัตามคาํสัง่ของกรรมการคุมสอบโดยเคร่งครัด 
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 (7) ตอ้งกรอกขอ้มูลในกระดาษคาํตอบและแบบทดสอบใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง ชดัเจน และ 
ฝนกระดาษคาํตอบแบบปรนยั และแบบกรอกคะแนนอตันยั (ถา้มี) 
 (8) ตอ้งอ่านคาํแนะนาํและขอ้ปฏิบติัในการทาํสอบอยา่งรอบคอบ ตรวจความครบถว้น สมบูรณ์ของ
แบบทดสอบฉบบัท่ีไดรั้บ หากพบความไม่สมบูรณ์ของแบบทดสอบใหแ้จง้กรรมการคุมสอบทนัที 
 (9) ตอ้งหยดุทาํขอ้สอบทนัที เม่ือหมดเวลาสอบหรือตามคาํสัง่ของกรรมการคุมสอบ  
 
 ขอ้ 24 ในกรณีนกัศึกษาท่ีไม่มีบตัรประจาํตวันกัศึกษาหรือบตัรประจาํตวัประชาชนหรือทั้งสองบตัรมาแสดง
ในการเขา้สอบ ใหย้ืน่คาํร้องขอทาํบตัรเขา้สอบ ณ กองกลางสนามสอบ ก่อนเวลาสอบชุดวชิานั้น โดยนาํ 
รูปถ่ายท่ีเหมือนกนั ขนาดหน่ึงน้ิว ท่ีถ่ายไม่เกินหกเดือน จาํนวนสองรูป มาขอทาํบตัรเขา้สอบ ทั้งน้ีบตัรเขา้สอบจะ
ใชไ้ดเ้ฉพาะการสอบคร้ังนั้น 
 
 ขอ้ 25 หา้มนกัศึกษากระทาํการ ดงัน้ี  
 (1) เขา้สอบสองชุดวิชาในวนัและเวลาเดียวกนั 
 (2) สูบบุหร่ีหรือกระทาํการอ่ืนใดในหอ้งสอบอนัเป็นการรบกวนผูอ่ื้นขณะท่ีกาํลงัดาํเนินการสอบ 
หรือเม่ือเสร็จส้ินการสอบแลว้ 
 (3) นาํวสัดุอุปกรณ์ใดๆ ท่ีสามารถใชรั้บและแสดงผลขอ้มูลเพื่ออาํนวยความสะดวกในการตอบ
แบบทดสอบหรือในการคิดคาํนวณ ตาํรา เอกสาร ขอ้ความหรือวสัดุอุปกรณ์ใดๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการสอบ  
เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรรมการคุมสอบตามหลกัเกณฑท่ี์มหาวิทยาลยักาํหนด 
 (4) นาํอาวธุ วตัถุระเบิด หรือวตัถุอนัตรายเขา้ไปในหอ้งสอบ เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตเป็นการเฉพาะรายไป 
 (5) กระทาํการหรือมีพฤติการณ์อนัเป็นการทุจริตในการสอบ โดยใหผู้อ่ื้นเขา้สอบแทนตน พดูหรือติดต่อกบั
นกัศึกษาท่ีเขา้สอบรายอ่ืนหรือบุคคลภายนอก พยายามดูคาํตอบจากนกัศึกษาท่ีเขา้สอบรายอ่ืน หรือยอมใหน้กัศึกษาท่ี 
เขา้สอบรายอ่ืนดูคาํตอบของตน หรือคดัลอกขอ้สอบหรือลกัลอบนาํแบบทดสอบหรือกระดาษคาํตอบ ของมหาวิทยาลยั
ออกจากหอ้งสอบ 
 (6) เขา้หอ้งสอบหลงัจากเวลาท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดใหเ้ร่ิมทาํการสอบไปแลว้สามสิบนาที และออก
จากหอ้งสอบก่อนเวลาส่ีสิบหา้นาที 
 (7) ขีดเขียนขอ้ความ เคร่ืองหมาย หรือสญัลกัษณ์ใดๆ ลงในกระดาษคาํตอบ นอกเหนือจากท่ีได้
กาํหนดไวใ้นคาํช้ีแจงหรือคาํสัง่เก่ียวกบัวธีิตอบขอ้สอบ 
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 ขอ้ 26 เม่ือมีนกัศึกษาท่ีเขา้สอบกระทาํการฝ่าฝืนต่อขอ้ปฏิบติัและขอ้หา้มตามท่ีกาํหนดไวใ้นหมวดน้ีให้
ดาํเนินการ ดงัน้ี 
 (1) นกัศึกษาท่ีเขา้สอบกระทาํการหรือมีพฤติการณ์อนัเป็นการทุจริตในการสอบตามขอ้ 25(5) ใหด้าํเนินการ
ตาม ระเบียบมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช วา่ดว้ย วินยัของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2551  
ในกรณีท่ีนกัศึกษาเป็นขา้ราชการหรือพนกังานของรัฐ มหาวิทยาลยัอาจรายงานการกระทาํอนัเป็นการทุจริต 
ของนกัศึกษาใหผู้บ้งัคบับญัชา ของนกัศึกษาทราบ เพื่อดาํเนินการทางวินยัอีกทางหน่ึงดว้ยกไ็ด ้
 (2) นกัศึกษาท่ีเขา้สอบถูกกรรมการคุมสอบเชิญออกจากหอ้งสอบตามขอ้ 17(2) มหาวิทยาลยัจะไม่
ตรวจกระดาษคาํตอบและใหถื้อวา่นกัศึกษาสอบไม่ผา่นในชุดวิชานั้น 
 (3) นกัศึกษาท่ีเขา้สอบโดยไม่มีรูปถ่ายและไม่ส่งรูปถ่ายใหผู้ป้ระสานงานการสอบ ตามขอ้ 24 หรือ
นกัศึกษาท่ีเขา้สอบโดยใชบ้ตัรเขา้สอบท่ีเคยออกใหใ้นการสอบคร้ังก่อนมาใช ้ มหาวิทยาลยัจะไม่ตรวจ
กระดาษคาํตอบและใหถื้อวา่นกัศึกษาสอบไม่ผา่นในชุดวชิานั้น 
 การดาํเนินการตาม (1) ใหส้าํนกัทะเบียนและวดัผลนาํเสนอต่อคณะกรรมการท่ีรับผดิชอบตาม ระเบียบ
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช วา่ดว้ย วินยัของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
 การดาํเนินการตาม (2) และ (3) ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการอาํนวยการสอบนาํเสนอต่อคณะกรรมการ
อาํนวยการสอบเพ่ือพิจารณาวินิจฉยัเป็นรายกรณีไป 
  
         ประกาศ ณ วนัท่ี  29  เมษายน  พ.ศ. 2551 
 
 
       (ลงนาม) ปรัชญา  เวสารัชช ์
              (ศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญา เวสารัชช)์ 
         อธิการบดีมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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