
 
 

 
 
 
 
 
 

ข้อปฏิบัติของกรรมการคุมสอบ  
คณะวิทยาศาสตร์   
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
กรุณาอ่านรายละเอียดและร่วมกันปฏิบัติ 

เพ่ือรักษาระเบียบวินัยของนักศึกษา 
 
 
 

จัดทําโดย 
งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 

ตุลาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อระหว่างการคุมสอบ 
 

กองกลางการสอบ พญาไท ห้อง K133 
งานการศึกษา  

0-2201-5050-5 

 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา 089-7700989 
 ตึกกลม L01 L02 L03 L04 L05 5705 
 ตึก M ช้ัน 3 ห้อง M301-M307 5347 
 
  
 
กองกลางการสอบศาลายา                           0-2441-0223 Intraphone :835-1111 
สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ศาลายา ห้อง SC2-100 
งานบริการการศึกษา  ศาลายา  
 คุณชิตหทัย  ภัทรธิยานนท์ 0-2441-9323 
 คุณศุภภาตา  ร่มพิกุล 0-2441-9323 
 คุณพรนํ้าเพ็ญ หอมขําคม 0-2441-9323 
สํานักงานคณบดี    ศาลายา 0-2441-9322 
 รศ.ดร.วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์ 087-9034146 
 คุณวรัญชรี  ยศประสงค์ 0-2441-9322 
 คุณอุษา  แสงอ่อน 0-2441-9322 
  
  
   
ห้องเรียน ศูนย์ศาลายา * n1n2n3 โดยท่ี n1= ช้ัน n2n3= หมายเลขห้อง 
L1-nnn อาคารเรียนรวม L1     0-2441-0372 SC1-nnn / SC2-nnn   ตึกวิทย์ 1-2 
L2-nnn อาคารเรียนรวม L2     0-2441-0396 SC3-nnn / SC4-nnn   ตึกวิทย์ 3-4 
ห้องเรียนรวม สํานักงานอธิการบดี  
 ห้อง ศ.กษาณ 0-2849-6046 
 ห้อง ศ.ชัชวาลย์ 0-2849-6021 
ห้องเรียนอาคารสิริวิทยา  
 ห้องสิริวิทยา  

 
โปรดเก็บเอกสารน้ีไว้ใช้ในการคุมสอบครั้งต่อไป 



 
 

ข้ันตอนการคุมสอบ On site 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
     ** กรณีการพบการทุจริตในการสอบ 
           
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** กรณีมีข้อสงสัย / ปัญหาใดๆ ในการสอบให้ติดต่อกองอํานวยการสอบ 
 
 

ลงนามคุมสอบ ก่อนเวลาสอบ 30 นาที 

ประกาศข้อปฏิบัติในการสอบ 

เก็บข้อสอบ / ตรวจนับข้อสอบ  

รับข้อสอบจากกองอํานวยการสอบ 

ตรวจดูความเรียบร้อยของข้อสอบ /ห้องสอบ 

ส่งข้อสอบที่กองอํานวยการสอบ 

กรอกรายละเอียดๆ หน้าซอง 

เดินทางไปสนามสอบ  
คุมสอบ ศาลายามีรถออก 
เช้า 7.30  บ่าย 11.00 

เดินทางกลับพญาไท 
มีรถรับส่งหลัง 

รับประทานอาหารกลางวัน 
ี

ดูแลความเรียบร้อยระหว่างการสอบ  

ไม่อนุญาตให้นักศึกษาออกนอกห้องสอบ
ก่อน 30 นาทีหลังจากเวลาเร่ิมสอบ 

ตรวจบัตรนศ. / เซ็นช่ือเข้าสอบ  ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบหลังเริ่มการ
สอบไปแล้ว 30 นาที 



 
 

ข้ันตอน การดําเนินการเมื่อพบการทุจริตในการสอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แจ้งกรรมการร่วมคุมสอบ

พิจารณารกระทํา 

เขียนพฤติกรรมการทุจริตท่ีกระดาษข้อสอบ 

นศ.ลงนามรับทราบการทุจริต 

กรรมการคุมสอบร่วมลงนามอย่างน้อย 2 ท่าน 

เขียนพฤติกรรมการทุจริตใน 
แบบรายงานทุจริตในการสอบ 

ส่งแบบรายงานทุจริตในการสอบให้ 
กองอํานวยการสอบ 

กองอํานวยการสอบแจ้งรองคณบดีฝ่ายการศึกษา
เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนวินัยนักศึกษาต่อไป 

จบ 



 
 

  
 
                                         บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน   งานการศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. i + 65 + 5053 
ท่ี  อว 78.091/กศ.พิเศษ                      วันท่ี..........เดือน.............................. พ.ศ.   2563 
เรื่อง     ยอมรับสารภาพกระทําผิดข้อบังคับและวินัยนักศึกษา  
เรียน  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
 ตามที่ข้าพเจ้า.......................................................................เลขประจําตัว......................................... 
นักศึกษาคณะ ........................................................................ ช้ันปีท่ี ........ ข้าพเจ้าขอยอมรับสารภาพว่า 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
ในการสอบวิชา ...............................วันท่ี ...........เดือน ..................................................... พ .ศ
........................ เวลาสอบ....................................... น. ซ่ึงกรรมการคุมสอบตรวจพบการกระทําผิดเวลา
.....................น.         และข้าพเจ้ายอมรับว่ากระทําผิดวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัย
นักศึกษา พ.ศ.2561 

 
 ลงช่ือ................................................ 

             (……………………………………………)                              
                                                 นักศึกษา   

  
 ลงช่ือ................................................  

                                   (………………………………………………) 
                                    กรรมการคุมสอบ    

  
 ลงช่ือ................................................     

                                                (………………………………………………)               
                กรรมการคุมสอบ 

 
 

 
 



 
 

ข้อปฏิบัติของกรรมการคุมสอบ On site 
การรับ-ส่งข้อสอบ 

1. กรรมการกลางทําหน้าท่ีดูแลการจัดทําสําเนาข้อสอบ และประสานงานในระหว่างการสอบให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนกรรมการคุมสอบท่ีมีช่ือแรกทําหน้าท่ีเป็นกรรมการหลักโดยรับผิดชอบการคุม
สอบและข้อสอบของแต่ละห้อง 

2. กรรมการคุมสอบท่ีพญาไท  ให้ลงนามคุมสอบท่ีงานการศึกษา ห้อง K133  ช้ัน 1 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ ก่อนเวลาสอบ 30 นาที โดยกรรมการอาจารย์เป็นผู้รับข้อสอบ  
สําหรับกรรมการคุมสอบท่ีศาลายา ให้ข้ึนรถบริเวณประตู 3 คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท ภาคเช้า เวลา 
7.30 น. ภาคบ่ายข้ึนรถเวลา  11.00 น. ตามท่ีแจ้งไป เม่ือถึงศาลายาให้ลงนามการคุมสอบก่อนทําการ
สอบ โดยกรรมการอาจารย์ท่ีเป็นกรรมการคุมสอบหลักเป็นผู้รับข้อสอบ จากงานบริการการศึกษา 
ศาลายา (SC2-100) กรรมการคุมสอบท่ีเดินทางไปศาลายาเองให้ลงนาม ณ สถานท่ีรับข้อสอบก่อน
เวลาสอบ 30 นาที 

3. แจกข้อสอบตามกลุ่มนักศึกษาและเลขท่ีน่ังสอบให้เรียบร้อยก่อนเวลาสอบ 
4. หลังเสร็จสิ้นการสอบ ให้ตรวจนับข้อสอบให้ครบถ้วนและเรียงกระดาษคําตอบตามลําดับเลขท่ีน่ังสอบ 

ใส่ซองและลงนามท่ีหน้าซองข้อสอบ กรรมการหลักตรวจซองข้อสอบให้เรียบร้อยและนําส่งโดยกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ลงในแบบรับข้อสอบ ณ ท่ีรับข้อสอบเดิม 

 
การคุมสอบ On site 

 
1. ไม่อนุญาตให้นักศึกษาที่แต่งกายผิดระเบียบเข้าห้องสอบ โดยเด็ดขาด 
2. ประกาศให้นักศึกษาทราบรายละเอียดต่าง ๆ ทราบก่อนการสอบ ตามใบประกาศท่ีจัดไว้ให้ในแฟ้มแต่ละ

ห้อง  โดยเฉพาะให้เน้นห้ามทุจริตในการสอบ 
3. ไม่อนุญาตให้นักศึกษานําอุปกรณ์ส่ือสารทุกชนิดติดตัวในระหว่างการสอบ หากจับได้ให้ตักเตือนว่าส่อ

เจตนาทุจริต และหมายเหตุไว้ท่ีกระดาษข้อสอบตามความเหมาะสม หากนําอุปกรณ์ติดตัวให้ปิดเครื่อง
และเอาไว้หน้าห้อง 

4. ให้นําเฉพาะเครื่องเขียนเข้าห้องสอบ ไม่อนุญาตให้นําซองบรรจุเครื่องเขียนเข้าห้องสอบเพ่ือป้องกันการ
นําโน้ตย่อเข้าไปในห้องสอบ 

5. ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าห้องสอบหลังสอบไปแล้ว 30 นาทีและไม่อนุญาตให้นักศึกษาออกนอกห้องสอบ
ภายในเวลา 30 นาที หลังการเร่ิมสอบ  

6. ให้นักศึกษาลงช่ือในใบลงช่ือหลังเริ่มสอบ 30 นาที พร้อมตรวจบัตรนักศึกษา กรณีท่ีไม่มีบัตรนักศึกษา 
อนุโลมให้ใช้บัตรอ่ืนได้ตามความจําเป็น ถ้าไม่มีบัตรใดๆ ให้ตรวจสอบลายมือช่ือและรูปจากบัตรท่ีน่ังสอบ
ท่ีโต๊ะสอบให้ตรงกัน และหมายเหตุการไม่มีบัตรนักศึกษาท่ีใบลงช่ือ 



 
 

7. ไม่อนุญาตให้นักศึกษาออกนอกห้องสอบ ยกเว้นเหตุสุดวิสัย ซ่ึงนักศึกษาจะต้องขออนุญาตกรรมการคุม
สอบทุกครั้งท่ีจะออกจากห้องสอบ โดยกรรมการคุมสอบอย่างน้อย 2 ท่าน จะเป็นผู้พิจารณาอนุญาตและ
ท่านหน่ึงติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด เพ่ือป้องกันการทุจริต และเขียนกํากับการออกนอกห้องสอบที่หัว
กระดาษข้อสอบ เพ่ือตรวจสอบภายหลัง     (ไม่ปล่อยให้นักศึกษาเดินออกจากห้องสอบโดยไม่ขออนุญาต 
ยกเว้นกรณีท่ีทําสอบเสร็จแล้วและต้องการส่งข้อสอบ) และไม่อนุญาตให้เข้าห้องนํ้าระหว่างการสอบ              
(ดูข้อปฏิบัติของนักศึกษาข้างท้าย)  

8. หากพบว่านักศึกษาทํากิริยาใดๆ ท่ีส่อเจตนาทุจริต (เช่น แกว่งปากกาเป็นสัญญาณ      ยกกระดาษ
ข้อสอบชูข้ึน และอ่ืน ๆ) ให้ตักเตือนก่อนและหากยังทําซํ้าอีกหรือมีพฤติกรรมท่ีส่อการทุจริตอีก ให้
พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม (เช่น ให้ย้ายท่ีน่ังสอบ        ถ้าสมควรพิจารณาลงโทษให้
ดําเนินการตามข้อปฏิบัติข้างท้าย) 

9. ขอให้กรรมการคุมสอบเอาใจใส่ในการคุมสอบ หม่ันเดินและคอยสอดส่องป้องกันการทุจริต และงด
กิจกรรมท่ีไม่สมควร (เช่น คุยเสียงดัง) ใช้คอมพิวเตอร์และไม่ควรละท้ิงห้องสอบโดยไม่จําเป็น เพ่ือให้การ
สอบดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและยุติธรรม ท้ังน้ีเพราะในแต่ละปีจะมีนักศึกษาทุจริตระหว่างการสอบ
มาก ซ่ึงมักทราบหลังการสอบทําให้ไม่สามารถหาหลักฐานดําเนินการได้ 

10. กรรมการคุมสอบมีสิทธ์ิและหน้าท่ีในการตักเตือนนักศึกษาได้ตามความเหมาะสม ท้ังน้ีการตักเตือนจะ
ทําให้นักศึกษาเห็นว่าคณะวิทยาศาสตร์มีความเอาใจใส่ และรักษาระเบียบจริง ซ่ีงจะทําให้นักศึกษา
ปฏิบัติตามระเบียบของคณะฯ และของมหาวิทยาลัยอันจะส่งผลให้นักศึกษาเป็นผู้มีระเบียบวินัยท่ีดีงาม 

11. ประกาศให้นักศึกษาทราบเวลาก่อนหมดเวลาสอบ 5-10 นาที เม่ือหมดเวลาสอบ      ให้ยุติการสอบ
และให้นักศึกษาเดินออกจากห้องสอบโดยไม่ต้องนําข้อสอบไปส่ง 

12. การเก็บข้อสอบ ให้นักศึกษาวางข้อสอบไว้ท่ีท่ีน่ังสอบแล้วเดินออกไป ไม่อนุญาตให้      นักศึกษาถือ
ข้อสอบมาส่งหน้าช้ัน เน่ืองจากจะเกิดความสับสนหรือ มีการปรึกษากัน และแก้ไขข้อสอบระหว่างการส่ง
ข้อสอบ 

13. ตรวจนับจํานวนผู้เข้าสอบ จํานวนผู้ขาดสอบให้ครบถ้วน และบันทึกไว้บนซองบรรจุ ข้อสอบ และลง
นามหน้าซองข้อสอบ กรรมการหลักมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อจํานวนข้อสอบท้ังหมดของห้องสอบ 

14. กรรมการท่ีติดภาระกิจราชการ ไม่สามารถคุมสอบได้ตามตารางคุมสอบ ให้แจ้งฝ่ายการศึกษาล่วงหน้า
การสอบอย่างน้อย 3 วัน โดยส่งช่ือกรรมการท่ีมอบหมายให้คุมสอบแทนเป็นลายลักษณ์อักษรมายังงาน
การศึกษา และเพ่ือให้การสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ท่ีคุมแทนต้องมีระดับความรับผิดชอบเดียวกับ
กรรมการท่ีติดภาระกิจ (เช่น กรรมการท่ีเป็นอาจารย์ ผู้แทนต้องเป็นอาจารย์เช่นกัน) ฝ่ายการศึกษาจะไม่จัด
กรรมการคุมสอบแทนให้  
 
 

 
   

กรรมการคุมสอบท่ีไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติน้ีถือว่า บกพร่องต่อหน้าท่ี   
ซ่ึงคณะฯ จะทําหนังสือแจ้งไปยังภาควิชาให้รับทราบและตักเตือน 



 
 

ข้อปฏิบัติสําหรับอาจารย์กรณีพบทุจริตในการสอบ On site 
  

กรรมการคุมสอบหรืออาจารย์ท่านใดท่ีพบหลักฐาน และ/หรือพฤติกรรมทุจริตท่ีมีหลักฐานเป็นเอกสาร 
และ/หรือพยานบุคคลท่ีเห็นว่าสมควรพิจารณาลงโทษให้ดําเนินการดังน้ี 
1. แจ้งและปรึกษากับกรรมการร่วมคุมสอบให้รับทราบ เม่ือเห็นร่วมกันว่าสมควรถูกพิจารณาลงโทษให้

กรรมการเขียนพฤติกรรมการทุจริตท่ีกระดาษข้อสอบและให้นักศึกษาลงช่ือรับทราบการทุจริตน้ัน พร้อม
กรรมการร่วมลงนามอย่างน้อย 2 ท่าน  

2. แจ้งท่ีกองกลางการสอบ (พญาไท : งานการศึกษา K133/     ศาลายา : งานบริการการศึกษา ศาลายา 
SC2-100) หลังการสอบโดยเร็ว เพ่ือหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการสอบวันต่อไป 

3. งานการศึกษาจะพิจารณาร่วมกับอาจารย์เจ้าของวิชา และ/หรือภาควิชาที่เกี่ยวข้องเพ่ือดําเนินการตาม
ระเบียบของคณะฯ และมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 

ข้ันตอนการคุมสอบ On Line 
 
ข้ึนอยู่กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเป็นผู้กําหนด 

 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์ขอขอบพระคุณกรรมการคุมสอบทุกท่าน 
ท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

****** 
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