
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เร่ือง  ข้อปฏิบัติส าหรับผู้เข้าสอบในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 
        มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

---------------------------------------- 
 เพื่อให้การด าเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตออในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ด าเนินไปอยอางมีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรมและเสมอภาคตออผู้เข้าสอบทุกคน จึงเห็นสมควรก าหนดข้อปฏิบัติส าหรับ 
ผู้เข้าสอบในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยดังนี้ 

1. ผู้เข้าสอบที่ก าลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายต้องแตองกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน/นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาเดิม 
(ห้ามใสอเสื้อ Shop ห้ามสวมกางเกงยีนส์หรือกระโปรงยีนส์ ห้ามใสอเสื้อยืดและห้ามสวมรองเท้าแตะ)  

2. ผู้เข้าสอบที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว/ท างานแล้ว ให้แตองกายสุภาพตามประเพณีนิยมดังนี้ 
                            -  ผู้ชาย  ใสอเสื้อเชิ้ต สวมกางเกงขายาวไมอพับปลายขา  
                            -  ผู้หญิง ใสอเสื้อมีแขน สวมกระโปรงผ้า  
                          ห้ามผู้เข้าสอบทุกคนสวมกางเกงยีนส์หรือกระโปรงยีนส์ ห้ามใส่เสื้อยืด และห้ามสวมรองเท้าแตะ 

3. ในการสอบทุกวิชาผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถอาย
ของนักเรียน หรือบัตรที่ออกให้โดยหนอวยราชการที่มีรูปถอายและเลขประจ าตัวประชาชนปรากฏอยูอในบัตรนั้น โดยจะต้อง
เป็นบัตรตัวจริงและยังไมอหมดอายุ แสดงตออกรรมการคุมสอบกออนเข้าห้องสอบ และเมื่อนั่งประจ าที่นั่งสอบแล้วให้น าเอกสาร
ดังกลอาววางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ ในต าแหนองที่กรรมการคุมสอบสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
   4.   ใบหลักฐานแสดงการสมัคร เป็นเพียงเอกสารแสดงข้อมูลให้ผู้เข้าสอบทราบข้อมูลเลขที่สมัคร เลขที่
นั่งสอบ ห้องสอบ สนามสอบ และตารางเวลาสอบของตนเองเทอานั้น มิใชอเอกสารแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ ห้ามน าเข้าห้องสอบ 
อยอางไรก็ตามที่สนามสอบจะมีการประกาศข้อมูล เลขที่สมัคร เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ สนามสอบ และตารางเวลาสอบของผู้
เข้าสอบทุกคน 
   5.   ห้ามขีดเขียนข้อความ หรือท าเครื่องหมาย หรือท าสัญลักษณ์ อยอางใดอยอางหนึ่ง ไว้ในบัตรประจ าตัว
ประชาชน/บัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถอายของนักเรียน หรือบัตรที่ออกให้โดยหนอวยราชการที่มีรูปถอายและเลขประจ าตัว
ประชาชน หรือตัวผู้เข้าสอบ หรือสิ่งอ่ืนใดที่ผู้เข้าสอบน าติดตัวเข้ามาสอบ ถ้าฝ่าฝืนถือวอามีเจตนาทุจริตในการสอบ 
                         6.   ไมออนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบหลังจากเวลาก าหนดเริ่มสอบผอานไปแล้ว 30 นาที เว้นแตอจะได้รับ
อนุญาตจากหัวหน้าสนามสอบเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบทุกคนออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมด 
เวลาสอบ หากมีเหตุจ าเป็นระหวอางการสอบ ให้ผู้เข้าสอบแจ้งให้กรรมการคุมสอบทราบ และให้กรรมการคุมสอบพิจารณา
ด าเนินการตามเหตุจ าเป็นเป็นรายกรณี 
                         7.   อนุญาตให้น าเฉพาะบัตรที่ใช้แสดงตนตออกรรมการคุมสอบ (ตามข้อ 3) ปากกา ดินสอด า 2 B ขึ้นไป   
กบเหลาดินสอ และยางลบ เข้าห้องสอบได้เทอานั้น ส าหรับผู้เข้าสอบที่ต้องสอบวิชาการออกแบบทางศิลปะ และวิชาการออกแบบ
สถาปัตยกรรม ให้ผู้เข้าสอบน าอุปกรณ์เขียนแบบและสีที่ตนถนัดส าหรับใช้ในการสอบเข้าห้องสอบได้ 
                     8.   ห้ามน าสิ่งของต่อไปนี้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ได้แกอ กลอองใสออุปกรณ์เครื่องเขียน กระดาษใดๆ 
วิทยุติดตามตัว โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ติดตออสื่อสารใดๆ อุปกรณ์ที่สามารถบันทึกภาพหรือเสียงได้ พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ 
อุปกรณ์ชอวยคิดค านวณ นาฬิกาที่ใช้ค านวณหรือถอายรูปได้ กล้องถอายรูป ไม้บรรทัด เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด  ถ้าฝ่าฝืนถือวอา 
มีเจตนาทุจริตในการสอบ จะไมอได้รับการพิจารณาผลการสอบในทุกวิชา และหากเกิดการสูญหายจะไมอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
                      9.   ห้ามหยิบยืมสิ่งของตอางๆ ในห้องสอบ 
                      10.  ห้ามเปิดหรือท าข้อสอบกออนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด ให้ผู้เข้าสอบใช้ปากกาเขียนเลขที่นั่งสอบและ
เลขที่ห้องสอบลงบนแผอนหน้าปกข้อสอบให้ครบถ้วน เมื่อกรรมการกลางหรือกรรมการคุมสอบ ประกาศอนุญาตจึงเปิด
ข้อสอบได้ และให้ผู้เข้าสอบทุกคนออานค าเตือนและข้อปฏิบัติที่หน้าปกข้อสอบและค าสั่งอยอางละเอียดรอบคอบ และต้องปฏิบัติ
ตามค าแนะน าของข้อสอบแตอละวิชาอยอางเครองครัด 
                       11.  เมื่อได้รับสัญญาณให้เริ่มท าข้อสอบ ใช้ปากกา เขียนชื่อ  นามสกุล  วิชาที่สอบ  วันที่สอบ  สนามสอบ 
ห้องสอบ ชุดข้อสอบเป็นตัวอักษร (หนึ่ง/สอง) เลขที่สมัคร เลขที่นั่งสอบ และรหัสวิชา ให้ถูกต้องตรงกับที่ระบุไว้ในใบหลักฐาน
แสดงการสมัคร และลงลายมือชื่อในกระดาษค าตอบ 

 



                     12.  ใช้ดินสอด าที่มีความเข้ม 2B ขึ้นไปเท่านั้น ฝนเลขชุดข้อสอบ เลขที่สมัคร เลขที่นั่งสอบและ 
รหัสวิชาในกระดาษค าตอบ ให้ตรงกับหมายเลขที่เขียนไว้ในวงกลม   ให้ด าเข้มเต็มวงกลม  
                      13.  ระวังอยอาให้กระดาษค าตอบฉีกขาด ยับ พับ หัก หรือท าเครื่องหมายใดๆ นอกเหนือจากที่ก าหนด 
ในการตอบข้อสอบ เนื่องจากเครื่องออานกระดาษค าตอบจะออานตามข้อมูลที่ผู้ เข้าสอบฝนเทอานั้น มหาวิทยาลัยจะไมอ
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีผู้เข้าสอบไมอปฏิบัติตามข้อก าหนดในข้อนี้ 
                      14.  ตรวจดูข้อสอบวอาตรงกับวิชาที่ก าหนดไว้ให้สอบหรือไมอ กรณีที่มีข้อสงสัยให้แจ้งหรือสอบถาม
กรรมการคุมสอบทันที 
                      15.  ตรวจนับจ านวนหน้า จ านวนข้อของข้อสอบวอาครบตามที่ระบุไว้กออนลงมือท าข้อสอบ 
                      16.  ออานค าสั่งให้เข้าใจโดยละเอียดกออนลงมือท าข้อสอบและปฏิบัติตามค าสั่งอยอางเครองครัด เพราะถ้ามี
การปฏิบัติผิดค าสั่งอาจจะท าให้ไมอสามารถตรวจข้อสอบให้ได้ 
                      17.  เมื่อหมดเวลาสอบ ห้ามผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบจนกวอากรรมการคุมสอบจะเก็บข้อสอบและ
กระดาษค าตอบของผู้เข้าสอบนั้นไปจากโต๊ะที่นั่งสอบ และอนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ 
                      18.  ห้ามผู้เข้าสอบน าข้อสอบใดๆ ออกไปจากห้องสอบ ข้อสอบถือเป็นเอกสารลับของทางราชการและ
เป็นสมบัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เม่ือสอบเสร็จจะต้องคืนให้ครบถ้วน หากผู้ใดลักลอบน า
หรือคัดลอกข้อสอบออกจากห้องสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะด าเนินการตามกฎหมาย  
ในความผิดฐานละเมิดหรือเปิดเผยความลับของทางราชการหรือความผิดอาญาฐานอ่ืนแล้วแตอกรณี 
                      19.  ห้ามกระท าการใดๆ อันเป็นการทุจริตในการสอบ เชอน การพูด ถาม บอก หรือให้ดูค าตอบซึ่งกัน 
และกัน หรือแสดงอาณัติสัญญาณ หรือกระท าการอยอางหนึ่งอยอางใด อันสออไปในทางไมอสุจริต หรือน าอุปกรณ์อ่ืนใดที่ไมอได้ 
รับอนุญาตมาใช้ในการสอบ ซึ่งหมายความรวมถึงการน าอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เข้ามาในห้องสอบด้วย
หรือการน าหนังสือ ต ารา พจนานุกรม เอกสารใดๆ กระดาษใดๆ ที่ไมอได้รับอนุญาตเข้ามาในห้องสอบ 
              กรณีการทุจริตในการสอบคัดเลือกนั้น มหาวิทยาลัยจะด าเนินการกับผู้กระท าหรือผู้ชอวยเหลือผู้กระท าการ
ทุจริตในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตออของมหาวิทยาลัยดังนี้ 
                               19.1  มหาวิทยาลัยจะไมอพิจารณาผลการสอบของผู้สมัครสอบในทุกวิชา และตัดสิทธิ์การสมัคร
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาตออในมหาวิทยาลัย เป็นเวลา 3 ปี 
                                 19.2  ผู้ที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะถูกด าเนินการตามประกาศ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
วอาด้วย วินัยนักศึกษา 
                               19.3  ผู้ที่เป็นนักศึกษาภายนอกและก าลังศึกษาอยูอ จะแจ้งให้สถานศึกษาของผู้นั้นทราบ 
                               19.4  ผู้ที่ประกอบอาชีพแล้ว จะแจ้งให้หนอวยงานของผู้นั้นทราบ 
                               19.5  ในกรณีที่สามารถด าเนินการกับผู้กระท าหรือผู้ชอวยเหลือผู้กระท าการทุจริตในการสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาตออในมหาวิทยาลัยตามข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องได้ ให้ด าเนินการตามกฎหมายกับบุคคลเหลอานั้น 
 

ประกาศ ณ วันที่   1   มีนาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 

                                          (ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ   เซี่ยงฉิน) 
                                           อธิการบดี 

 


