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ระเบียบมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ว่ าด้ วย การสอบไล่ ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2551
เพื่อให้การดําเนินการสอบไล่ของนักศึกษา เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย อาศัยอํานาจตามความในข้อ 6 และ
ข้อ 46 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2547 อธิการบดีจึง
กําหนดระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การสอบไล่ระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2551”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ระเบียบมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การสอบไล่ พ.ศ. 2524 และให้ใช้ระเบียบนี้
แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“การสอบไล่” ให้หมายความรวมถึง การสอบซ่อม และการสอบอื่นใดในลักษณะเดียวกันตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนดด้วย
“บุคลากรดําเนินการสอบ” หมายความว่า ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้มีหน้าที่ประสานงาน
ควบคุม ดูแล และดําเนินการจัดกิจกรรมสอบของมหาวิทยาลัยให้เรี ยบร้อย
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยที่มีสิทธิเข้าสอบในชุดวิชาที่ลงทะเบียน
เรี ยน
ข้อ 5 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบไล่ประจําภาคการศึกษาภาคละหนึ่งครั้ง และในกรณี ที่นกั ศึกษาสอบไล่ไม่
ผ่านหรื อไม่เข้าสอบ มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการสอบซ่อมของแต่ละภาคการศึกษาด้วยก็ได้
มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบตามปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนด เว้นแต่มีเหตุสุดวิสยั หรื อมีความ
จําเป็ นในการวัดผลเฉพาะชุดวิชา อาจจะเลื่อนวันสอบประจําภาคการศึกษา หรื อเลื่อนวันสอบบางสนามสอบ
หรื อเลื่อนวันสอบบางชุดวิชา ให้เป็ นระยะเวลาอื่นนอกเหนือจากที่กาํ หนดไว้กไ็ ด้
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ข้อ 6 ให้อธิการบดีเป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
เพื่อปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามระเบียบนี้

และให้มีอาํ นาจออกประกาศ

คําสัง่

หมวด 1
คณะกรรมการอํานวยการสอบ
ข้อ 7 ให้มีคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ งเรี ยกว่า “คณะกรรมการอํานวยการสอบ” ประกอบด้วย อธิ การบดีเป็ น
ประธาน รองอธิ การบดี ฝ่ายวิชาการเป็ นรองประธาน ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาทุกสาขาวิชา ผูอ้ าํ นวยการ
สํานักบริ การการศึกษา ผูอ้ าํ นวยการสํานักคอมพิวเตอร์ และผูอ้ าํ นวยการกองคลังเป็ นกรรมการ
ให้ผอู ้ าํ นวยการสํานักทะเบียนและวัดผลเป็ นกรรมการและเลขานุ การ และอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสํานัก
ทะเบียนและวัดผลอีกไม่เกินสองคนเป็ นกรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการด้วยก็ได้
ข้อ 8 คณะกรรมการอํานวยการสอบมีอาํ นาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กําหนดนโยบาย แผนงาน และแนวปฏิบตั ิในการจัดสอบ
(2) วินิจฉัยปัญหาและกําหนดวิธีการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดสอบ
(3) วินิจฉัยและตัดสิ นปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาที่ไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าสอบของ
นักศึกษาตามระเบียบนี้ ยกเว้นปั ญหาที่เกี่ยวกับการทําผิดวินยั นักศึกษา
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรื อบุคคล ให้ดาํ เนินการเรื่ องหนึ่งเรื่ องใดตามที่คณะกรรมการ
อํานวยการสอบมอบหมาย
หมวด 2
บุคลากรดําเนินการสอบ
ข้อ 9 ในการสอบแต่ละครั้ง ให้มีบุคลากรดําเนินการสอบ แบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ
(1) บุคลากรดําเนินการสอบประจํากองอํานวยการสอบของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
(ก) บุคลากรงานอํานวยการ ได้แก่ อธิการบดีเป็ นผูอ้ าํ นวยสนามสอบทัว่ ประเทศ
รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายและผูอ้ าํ นวยการสํานักทะเบียนและวัดผลเป็ นรองผูอ้ าํ นวยการสนามสอบทัว่
ประเทศ ผูอ้ าํ นวยการสํานักและผูอ้ าํ นวยการกองที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการสอบเป็ นเจ้าหน้าที่กองกลางงาน
อํานวยการ
(ข) บุคลากรงานประสานงานทัว่ ไป ได้แก่ รองผูอ้ าํ นวยการสํานักทะเบียนและวัดผลที่
ผูอ้ าํ นวยการสํานักทะเบียนและวัดผลมอบหมาย หัวหน้าศูนย์/ฝ่ าย หรื อผูแ้ ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินการสอบเป็ นเจ้าหน้าที่กองกลางงานประสานงานทัว่ ไป
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(ค) บุคลากรงานอื่นๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่กองกลางงานบริ การ งานรักษาความปลอดภัย
งานประชาสัมพันธ์ งานยานพาหนะ งานส่ ง-รับข้อสอบ งานกองกลางสํารอง และเจ้าหน้าที่กองกลางอื่นๆ ตามความ
จําเป็ น
(2) บุคลากรดําเนินการสอบสนามสอบต่างๆ ประกอบด้วย
(ก) บุคลากรสนามสอบ ได้แก่ ผูอ้ าํ นวยการสนามสอบ หัวหน้าตึก เจ้าหน้าที่กองกลาง กรรมการคุม
สอบ นักการภารโรง ยามรักษาการณ์ และตําแหน่งอื่นๆ ตามความจําเป็ น
(ข) บุคลากรประสานงานการสอบจากมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผูป้ ระสานงานการสอบและเจ้าหน้าที่
กองกลางจากมหาวิทยาลัย
ข้อ 10 บุคลากรดําเนินการสอบประจํากองอํานวยการสอบของมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบเพื่อ
สนับสนุนให้การอํานวยการสอบในทุกสนามสอบของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกประเทศสําเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยด้วยความเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงมอบหมายให้บุคลากรดําเนินการ
สอบประจํากองอํานวยการสอบของมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
บุคลากรดําเนินการสอบประจํากองอํานวยการสอบของมหาวิทยาลัยตามข้อ 9(1)(ก) มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ
การดําเนินการสอบ และมีอาํ นาจวินิจฉัย สัง่ การในการแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้การดําเนินการสอบสําเร็ จลุล่วงไปได้
ด้วยดี
บุคลากรดําเนินการสอบประจํากองอํานวยการสอบของมหาวิทยาลัยตามข้อ 9(1)(ข) มีหน้าที่ให้คาํ ปรึ กษา
หรื อคําแนะนําแก่บุคลากรดําเนินการสอบตามข้อ 9(1)(ค) ข้อ 9(2)(ข) และประสานงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสอบ
วินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการดําเนินการสอบในเบื้องต้น ตลอดจนจัดเตรี ยมบุคลากรสํารองเพื่อให้พร้อมที่จะ
ไปปฏิบตั ิงานในกรณี ฉุกเฉิ น
บุคลากรดําเนินการสอบประจํากองอํานวยการสอบของมหาวิทยาลัยตามข้อ 9(1)(ค) ให้มีหน้าที่ปฏิบตั ิงานที่
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ประชาสัมพันธ์ ยานพาหนะ ส่ ง-รับข้อสอบ กองกลางสํารอง และเจ้าหน้าที่กองกลาง
อื่นๆ ตามความจําเป็ น
ข้อ 11 บุคลากรดําเนินการสอบสนามสอบต่างๆ มีหน้าที่ ควบคุม กํากับ ดูแล รับผิดชอบ เพื่อให้การ
ดําเนินการจัดสอบในทุกสนามสอบที่รับผิดชอบสําเร็ จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยด้วยความ
เรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิภาพ โดยบุคลากรดําเนินการสอบสนามสอบต่างๆ มีหน้าที่และอํานาจตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
ข้อ 12 ผูอ้ าํ นวยการสนามสอบมีหน้าที่ ดังนี้
(1) ประสานงานกับมหาวิทยาลัยในการเตรี ยมการสอบ
(2) อํานวยการเตรี ยมสนามสอบให้พร้อมสําหรับการดําเนินการสอบ
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(3) จัดให้มีการรับและดูแลเก็บรักษาแบบทดสอบและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบไว้ในสถานที่ปลอดภัย
(4) จัดให้มีการปฐมนิเทศบุคลากรสนามสอบและร่ วมปฐมนิเทศกับผูป้ ระสานงานการสอบ
(5) จัดให้มีสถานที่เป็ นกองกลางสนามสอบ
(6) อํานวยการสอบให้ดาํ เนินไปด้วยความเรี ยบร้อย
(7) จัดมอบแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ และกล่องที่บรรจุสิ่ง
ดังกล่าวคืนให้ผปู ้ ระสานงานการสอบนํากลับมหาวิทยาลัย
(8) แจ้งผลการดําเนินการสอบให้มหาวิทยาลัยทราบ
ข้อ 13 ผูอ้ าํ นวยการสนามสอบมีอาํ นาจ ดังนี้
(1) อนุญาตให้นกั ศึกษาเข้าสอบในกรณี ที่ไม่มีหลักฐานแสดงตนครบถ้วน หรื อนักศึกษาที่
ไม่มีรายชื่อเข้าสอบในสนามสอบนั้น หรื อนักศึกษาที่แต่งกายไม่สุภาพ
(2) อนุญาตให้นกั ศึกษาที่มีเหตุจาํ เป็ นเข้าห้องสอบได้เป็ นกรณี พิเศษหลังจากเวลาที่มหาวิทยาลัย
กําหนดให้เริ่ มทําการสอบไปแล้วสามสิ บนาที โดยพิจารณาร่ วมกับผูป้ ระสานงานการสอบ แต่จะอนุญาตให้
นักศึกษาที่มาเกินกว่าเวลาสี่ สิบห้านาทีนบั แต่เริ่ มทําการสอบเข้าห้องสอบไม่ได้
(3) ยับยั้งการกระทําอันเป็ นการทุจริ ตการสอบที่เกิดขึ้นในสนามสอบ
(4) สัง่ การในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินการสอบ
ข้อ 14 หัวหน้าตึกมีหน้าที่ ดังนี้
(1) รับฟังการปฐมนิเทศจากผูอ้ าํ นวยการสนามสอบและผูป้ ระสานงานการสอบ
(2) ควบคุมดูแลการเตรี ยมการสอบ เตรี ยมสนามสอบ และห้องสอบ ตามที่ผอู ้ าํ นวยการสนามสอบ
มอบหมาย
(3) ตรวจความเรี ยบร้อยของสนามสอบและการดําเนินการสอบ
(4) ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานของกรรมการคุมสอบ นักการภารโรง และยามรักษาการณ์ ให้ปฏิบตั ิหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่ งครัด
(5) ประสานงานระหว่างกองกลางสนามสอบกับกรรมการคุมสอบ
(6) ประสานงานให้เจ้าหน้าที่กองกลางสนามสอบช่วยทําหน้าที่คุมสอบชัว่ คราว กรณี
กรรมการคุมสอบไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
(7) ทํารายงานสถิติจาํ นวนนักศึกษาที่เข้าสอบและขาดสอบในแต่ละชุดวิชาหรื อตามรายละเอียดที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
(8) ทํารายงานรายชื่อนักศึกษาที่เข้าสอบและชุดวิชาที่เข้าสอบในห้องสอบสํารอง
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(9)

ทํารายงานร่ วมกับกรรมการคุมสอบเมื่อพบว่านักศึกษามีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริ ตในการ

สอบ
ข้อ 15 เจ้าหน้าที่กองกลางสนามสอบมีหน้าที่ ดังนี้
(1) รับฟังการปฐมนิเทศจากผูอ้ าํ นวยการสนามสอบและผูป้ ระสานงานการสอบ
(2) ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลและรายละเอียดที่จาํ เป็ นในการเข้าสอบ รวมทั้งให้สญ
ั ญาณการสอบตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
(3) ให้คาํ แนะนําและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา
(4) ออกบัตรเข้าสอบ ในกรณี ที่นกั ศึกษาไม่มีหลักฐานแสดงตนครบถ้วน หรื อนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ
เข้าสอบในสนามสอบนั้น
หรื อนักศึกษาที่แต่งกายไม่สุภาพ
ร่ วมกับบุคลากรประสานงานการสอบจาก
มหาวิทยาลัย
(5) ตอบปั ญหานักศึกษา ตรวจสอบข้อมูลสนามสอบ เอกสารการสอบต่างๆ และรับคําร้องของ
นักศึกษาร่ วมกับบุคลากรประสานงานการสอบจากมหาวิทยาลัย
(6) จัดซองแบบทดสอบ เอกสาร และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ มอบให้แก่กรรมการคุมสอบและรับ
คืนเมื่อการสอบเสร็ จสิ้ น พร้อมทั้งจัดทํารายงานการรับ-ส่ งซองแบบทดสอบ
(7) ตรวจนับจํานวนแบบทดสอบ
และกระดาษคําตอบที่กรรมการคุมสอบนํามาส่ งคืนให้ตรงกันกับ
จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบในใบลงลายมือชื่อนักศึกษาที่เข้าสอบ
(8) จัดทํารายงานจํานวนซองแบบทดสอบและซองกระดาษคําตอบที่ส่งคืน
(9) บรรจุแบบทดสอบ กระดาษคําตอบที่สอบแล้ว เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ลงหี บห่ อให้เรี ยบร้อย
(10) จัดทําหลักฐานการปฏิบตั ิหน้าที่และจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรดําเนินการสอบสนามสอบตาม
ข้อ 9(2)(ก)
(11) กรณี ที่มีปัญหากรรมการคุมสอบไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ให้เจ้าหน้าที่กองกลางทําหน้าที่
กรรมการคุมสอบแทนชัว่ คราวจนกว่าจะมีกรรมการคุมสอบมาปฏิบตั ิหน้าที่
ข้อ 16 กรรมการคุมสอบมีหน้าที่ ดังนี้
(1) รับฟังการปฐมนิเทศจากผูอ้ าํ นวยการสนามสอบและผูป้ ระสานงานการสอบ
(2) รับซองแบบทดสอบ เอกสาร และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบจากเจ้าหน้าที่กองกลาง
สนามสอบ
(3) ตรวจความเรี ยบร้อยภายในห้องสอบและกําหนดที่นง่ั สอบ
(4) แจกแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และแบบกรอกคะแนนอัตนัย (ถ้ามี) ให้ตรงกับชุดวิชาที่
นักศึกษาเข้าสอบ
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(5) ตรวจบัตรประจําตัวนักศึกษาและบัตรประจําตัวประชาชนให้ตรงกับบัญชีรายชื่อนักศึกษาที่เข้าสอบและ
ให้ลงลายมือชื่อโดยดูวา่ รู ปถ่ายของทั้งสองบัตรกับผูเ้ ข้าสอบเป็ นบุคคลคนเดียวกันและลายมือชื่อในบัตรกับลายมือชื่อที่
ลงในใบลงลายมือชื่อผูเ้ ข้าสอบเหมือนกัน ถ้าไม่ใช่บุคคลคนเดียวกันและลายมือชื่อไม่เหมือนกันให้แจ้งหัวหน้าตึก
(6) ไม่อนุญาตให้นกั ศึกษาเข้าห้องสอบหลังจากเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้เริ่ มทําการสอบ
ไปแล้วสามสิ บนาที เว้นแต่นกั ศึกษาได้รับอนุญาตจากผูอ้ าํ นวยการสนามสอบ และห้ามนักศึกษาที่เข้าสอบออก
จากห้องสอบก่อนเวลาสี่ สิบห้านาทีนบั แต่เริ่ มทําการสอบ
หากมีเหตุจาํ เป็ นให้นกั ศึกษาอยูใ่ นการควบคุมของ
กรรมการคุมสอบอย่างใกล้ชิด
(7) ควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริ ตในการสอบ หากพบพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริ ตให้แจ้งหัวหน้าตึก
และทํารายงานพร้อมแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วเสนอต่อผูอ้ าํ นวยการสนามสอบและ
ผูป้ ระสานงานการสอบของมหาวิทยาลัย เพือ่ รายงานให้มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
(8) ตรวจความถูกต้องครบถ้วนของแบบทดสอบและกระดาษคําตอบของนักศึกษาที่ได้ทาํ การสอบแล้ว
ก่อนอนุญาตให้ออกจากห้องสอบ
(9) รักษาความลับของแบบทดสอบโดยไม่อ่านหรื อไม่ให้บุคคลอื่นอ่านแบบทดสอบ ยกเว้นนักศึกษา
ที่เข้าสอบในชุดวิชานั้นเท่านั้น กรณี นกั ศึกษาลักษณะพิเศษให้ดาํ เนินการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(10) เก็บรักษาแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และแบบกรอกคะแนนอัตนัย (ถ้ามี) ไม่ให้สูญหาย และ
รวบรวมส่ งคืนกองกลางสนามสอบ
(11) รายงานปั ญหาเกี่ยวกับแบบทดสอบต่อผูป้ ระสานงานการสอบ เช่น จํานวนแบบทดสอบ
ไม่ครบตามที่แจ้งไว้ดา้ นหน้าซองแบบทดสอบ ข้อสอบซึ่งสงสัยว่ามีปัญหา จํานวนหน้าแบบทดสอบไม่ครบ เป็ น
ต้น
ข้อ 17 กรรมการคุมสอบมีอาํ นาจ ดังนี้
(1) ตักเตือนนักศึกษาที่ไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ คําสัง่ หรื อคําแนะนําของกรรมการคุมสอบ
(2) เชิญนักศึกษาที่ไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ คําสัง่ หรื อคําแนะนําของกรรมการคุมสอบออกจาก
ห้องสอบหลังจากที่ได้ตกั เตือนแล้ว โดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าตึก และรายงานต่อผูอ้ าํ นวยการสนามสอบ
และผูป้ ระสานงานการสอบ
ข้อ 18 นักการภารโรงและยามรักษาการณ์มีหน้าที่ตามที่ผอู ้ าํ นวยการสนามสอบ หัวหน้าตึก และ
เจ้าหน้าที่กองกลางสนามสอบมอบหมาย เช่น จัดเตรี ยมห้องสอบ ทําความสะอาด โต๊ะ-เก้าอี้ ดูแลห้องสอบ
ให้อยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อย พร้อมที่จะทําการสอบชุดวิชาต่อไป จัดห้องสอบให้คืนสู่สภาพปกติเหมือนก่อนสอบ เมื่อ
การสอบเสร็ จสิ้ นแล้ว ขนกล่องข้อสอบ วัสดุอุปกรณ์ และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

34
ข้อ 19 ผูป้ ระสานงานการสอบมีหน้าที่ ดังนี้
(1) รับฟังการปฐมนิเทศการสอบจากมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการดําเนินการ
สอบ
(2) นํากล่องแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ เอกสาร และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบจากมหาวิทยาลัยไป
ยังสนามสอบ
(3) ปฐมนิเทศบุคลากรดําเนินการสอบสนามสอบร่ วมกับผูอ้ าํ นวยการสนามสอบ
(4) พิจารณาร่ วมกับผูอ้ าํ นวยการสนามสอบในการอนุญาตให้นกั ศึกษาที่มีเหตุจาํ เป็ นเข้าห้องสอบเป็ น
กรณี พิเศษหลังจากเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้เริ่ มทําการสอบไปแล้วสามสิ บนาที แต่จะอนุญาตให้นกั ศึกษา
ที่มาเกินกว่าเวลาสี่ สิบห้านาทีนบั แต่เริ่ มทําการสอบเข้าห้องสอบไม่ได้
(5) ออกบัตรเข้าสอบในกรณี ที่นกั ศึกษาไม่มีหลักฐานแสดงตนครบถ้วน หรื อนักศึกษาที่ไม่มี
รายชื่อเข้าสอบในสนามสอบนั้น หรื อนักศึกษาที่แต่งกายไม่สุภาพ ร่ วมกับเจ้าหน้าที่กองกลาง
(6) แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างดําเนินการสอบร่ วมกับผูอ้ าํ นวยการสนามสอบ
(7) ตอบปั ญหานักศึกษา ตรวจสอบข้อมูลสนามสอบ เอกสารการสอบต่างๆ และรับคําร้องของ
นักศึกษาร่ วมกับเจ้าหน้าที่กองกลาง
(8) ตรวจความเรี ยบร้อยของสนามสอบ ห้องสอบ และการดําเนินการสอบในแต่ละห้องสอบ
(9) ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการสอบ และคําร้องต่างๆ ที่ได้รับจากสนามสอบให้ถูกต้องครบถ้วนหลัง
เสร็ จสิ้ นการสอบ
(10) ตรวจสอบและรับมอบจํานวนกล่องแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และวัสดุอุปกรณ์จาก
ผูอ้ าํ นวยการสนามสอบ
(11) ส่ งกล่องแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ วัสดุอุปกรณ์ และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดําเนินการสอบ
ต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้กบั สํานักทะเบียนและวัดผล พร้อมรายงานการปฏิบตั ิราชการประสานงานการสอบ
(12) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข้อ 20 เจ้าหน้าที่กองกลางจากมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ ดังนี้
(1) รับฟังการปฐมนิเทศการสอบจากมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการดําเนินการ
สอบ
(2) ปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวกับการสอบที่สนามสอบร่ วมกับผูป้ ระสานงานการสอบ
(3) ออกบัตรเข้าสอบในกรณี ที่นกั ศึกษาไม่มีหลักฐานแสดงตนครบถ้วน หรื อนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ
เข้าสอบในสนามสอบนั้น หรื อนักศึกษาที่แต่งกายไม่สุภาพ ร่ วมกับผูป้ ระสานงานการสอบและเจ้าหน้าที่
กองกลางสนามสอบ
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(4) ตอบปัญหานักศึกษา ตรวจสอบข้อมูลสนามสอบ เอกสารการสอบต่างๆ และรับคําร้องของ
นักศึกษาร่ วมกับผูป้ ระสานงานการสอบและเจ้าหน้าที่กองกลางสนามสอบ
(5) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข้อ 21 บุคลากรดําเนินการสอบผูใ้ ดปฏิบตั ิหน้าที่หรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบด้วยระเบียบนี้ อัน
เป็ นการเอื้ออํานวยให้มี หรื อเกิดการทุจริ ตในการสอบ หรื อกระทําการคัดลอก หรื อลักลอบนําแบบทดสอบของ
มหาวิทยาลัยออกจากห้องสอบให้ถือว่าเป็ นการกระทําความผิดต่อมหาวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยจะดําเนินการ
ตามที่กฎหมายกําหนดอย่างเคร่ งครัด และจะแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชาพิจารณาดําเนินการทางวินยั ด้วย
หมวด 3
แนวปฏิบตั ิการเข้ าสอบของนักศึกษา
ข้อ 22 นักศึกษาต้องแต่งกายให้สุภาพเรี ยบร้อยตามประเพณี นิยมในการเข้าสอบ โดยแต่งกายตามแนว
ปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) การแต่งกายของนักศึกษาหญิง ให้สวมเสื้ อ กระโปรง และรองเท้าทรงสุ ภาพ ถ้าสวมกางเกงให้เป็ น
ชุดสูท
(2) การแต่งกายของนักศึกษาชาย ให้สวมเสื้ อ กางเกงขายาว และรองเท้าทรงสุ ภาพ ถ้าสวมเสื้ อยืดให้
เป็ นเสื้ อยืดคอปก
ในกรณี ที่นกั ศึกษามีเหตุจาํ เป็ นไม่สามารถแต่งกายดังกล่าวได้ดว้ ยเหตุเจ็บป่ วย วัฒนธรรม ประเพณี ใน
ท้องถิ่นหรื อกรณี อื่นๆ ให้ผอู ้ าํ นวยการสนามสอบและผูป้ ระสานงานการสอบของมหาวิทยาลัย ร่ วมกันพิจารณา
และอนุญาตให้เข้าสอบเป็ นรายๆ ไป โดยไม่ตอ้ งทําบัตรแต่งกายไม่สุภาพ
ข้อ 23 นักศึกษาต้องปฏิบตั ิตนในการเข้าสอบอย่างเคร่ งครัด ดังนี้
(1) ประพฤติตนเป็ นสุ ภาพชน มีกิริยามารยาทเรี ยบร้อยต่อกรรมการคุมสอบ บุคลากรดําเนินการสอบ
และนักศึกษาที่เข้าสอบคนอื่นๆ
(2) ต้องแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาและบัตรประจําตัวประชาชนในการเข้าสอบทุกครั้ง
(3) เข้าสอบเฉพาะชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยนแล้วเท่านั้น และต้องไปสอบตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
(4) ต้องจัดเตรี ยมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสอบ ได้แก่ ปากกา ดินสอดําเบอร์ 2B ยางลบ ที่เหลาดินสอ
และอุปกรณ์อื่นที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้ใช้ในการสอบเฉพาะชุดวิชานั้น
(5) เข้าหรื อออกจากห้องสอบได้กต็ ่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบเท่านั้น
(6) ต้องเชื่อฟังคําแนะนําและปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของกรรมการคุมสอบโดยเคร่ งครัด
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(7) ต้องกรอกข้อมูลในกระดาษคําตอบและแบบทดสอบให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และ
ฝนกระดาษคําตอบแบบปรนัย และแบบกรอกคะแนนอัตนัย (ถ้ามี)
(8) ต้องอ่านคําแนะนําและข้อปฏิบตั ิในการทําสอบอย่างรอบคอบ ตรวจความครบถ้วน สมบูรณ์ของ
แบบทดสอบฉบับที่ได้รับ หากพบความไม่สมบูรณ์ของแบบทดสอบให้แจ้งกรรมการคุมสอบทันที
(9) ต้องหยุดทําข้อสอบทันที เมื่อหมดเวลาสอบหรื อตามคําสัง่ ของกรรมการคุมสอบ
ข้อ 24 ในกรณี นกั ศึกษาที่ไม่มีบตั รประจําตัวนักศึกษาหรื อบัตรประจําตัวประชาชนหรื อทั้งสองบัตรมาแสดง
ในการเข้าสอบ ให้ยนื่ คําร้องขอทําบัตรเข้าสอบ ณ กองกลางสนามสอบ ก่อนเวลาสอบชุดวิชานั้น โดยนํา
รู ปถ่ายที่เหมือนกัน ขนาดหนึ่งนิ้ว ที่ถ่ายไม่เกินหกเดือน จํานวนสองรู ป มาขอทําบัตรเข้าสอบ ทั้งนี้บตั รเข้าสอบจะ
ใช้ได้เฉพาะการสอบครั้งนั้น
ข้อ 25 ห้ามนักศึกษากระทําการ ดังนี้
(1) เข้าสอบสองชุดวิชาในวันและเวลาเดียวกัน
(2) สู บบุหรี่ หรื อกระทําการอื่นใดในห้องสอบอันเป็ นการรบกวนผูอ้ ื่นขณะที่กาํ ลังดําเนินการสอบ
หรื อเมื่อเสร็ จสิ้ นการสอบแล้ว
(3) นําวัสดุอุปกรณ์ใดๆ
ที่สามารถใช้รับและแสดงผลข้อมูลเพื่ออํานวยความสะดวกในการตอบ
แบบทดสอบหรื อในการคิดคํานวณ ตํารา เอกสาร ข้อความหรื อวัสดุอุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบ
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(4) นําอาวุธ วัตถุระเบิด หรื อวัตถุอนั ตรายเข้าไปในห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็ นการเฉพาะรายไป
(5) กระทําการหรื อมีพฤติการณ์อนั เป็ นการทุจริ ตในการสอบ โดยให้ผอู ้ ื่นเข้าสอบแทนตน พูดหรื อติดต่อกับ
นักศึกษาที่เข้าสอบรายอื่นหรื อบุคคลภายนอก พยายามดูคาํ ตอบจากนักศึกษาที่เข้าสอบรายอื่น หรื อยอมให้นกั ศึกษาที่
เข้าสอบรายอื่นดูคาํ ตอบของตน หรื อคัดลอกข้อสอบหรื อลักลอบนําแบบทดสอบหรื อกระดาษคําตอบ ของมหาวิทยาลัย
ออกจากห้องสอบ
(6) เข้าห้องสอบหลังจากเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้เริ่ มทําการสอบไปแล้วสามสิ บนาที และออก
จากห้องสอบก่อนเวลาสี่ สิบห้านาที
(7) ขีดเขียนข้อความ เครื่ องหมาย หรื อสัญลักษณ์ใดๆ ลงในกระดาษคําตอบ นอกเหนือจากที่ได้
กําหนดไว้ในคําชี้แจงหรื อคําสัง่ เกี่ยวกับวิธีตอบข้อสอบ
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ข้อ 26 เมื่อมีนกั ศึกษาที่เข้าสอบกระทําการฝ่ าฝื นต่อข้อปฏิบตั ิและข้อห้ามตามที่กาํ หนดไว้ในหมวดนี้ให้
ดําเนินการ ดังนี้
(1) นักศึกษาที่เข้าสอบกระทําการหรื อมีพฤติการณ์อนั เป็ นการทุจริ ตในการสอบตามข้อ 25(5) ให้ดาํ เนินการ
ตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย วินยั ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2551
ในกรณี ที่นกั ศึกษาเป็ นข้าราชการหรื อพนักงานของรัฐ มหาวิทยาลัยอาจรายงานการกระทําอันเป็ นการทุจริ ต
ของนักศึกษาให้ผบู ้ งั คับบัญชา ของนักศึกษาทราบ เพื่อดําเนินการทางวินยั อีกทางหนึ่งด้วยก็ได้
(2) นักศึกษาที่เข้าสอบถูกกรรมการคุมสอบเชิญออกจากห้องสอบตามข้อ 17(2) มหาวิทยาลัยจะไม่
ตรวจกระดาษคําตอบและให้ถือว่านักศึกษาสอบไม่ผา่ นในชุดวิชานั้น
(3) นักศึกษาที่เข้าสอบโดยไม่มีรูปถ่ายและไม่ส่งรู ปถ่ายให้ผปู ้ ระสานงานการสอบ ตามข้อ 24 หรื อ
นักศึกษาที่เข้าสอบโดยใช้บตั รเข้าสอบที่เคยออกให้ในการสอบครั้งก่อนมาใช้
มหาวิทยาลัยจะไม่ตรวจ
กระดาษคําตอบและให้ถือว่านักศึกษาสอบไม่ผา่ นในชุดวิชานั้น
การดําเนินการตาม (1) ให้สาํ นักทะเบียนและวัดผลนําเสนอต่อคณะกรรมการที่รับผิดชอบตาม ระเบียบ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช ว่าด้วย วินยั ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2551
การดําเนินการตาม (2) และ (3) ให้เลขานุการคณะกรรมการอํานวยการสอบนําเสนอต่อคณะกรรมการ
อํานวยการสอบเพื่อพิจารณาวินิจฉัยเป็ นรายกรณี ไป
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551
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