ข้อปฏิบัติสําหรับผู้เข้าสอบ
เพื่อคัดเลือกบุคคลและข้าราชการ
เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12
วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
----------------------------------ข้อ 1 ข้อปฏิบัติสําหรับผู้ที่จะเข้าสอบ
(1) ผู้ที่จะเข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณี นิยมและเหมาะสมกับสถานที่สอบ และประพฤติตน
เป็นสุภาพชน หากศูนย์ทดสอบฯ พิจารณาเห็นว่าผู้ที่จะเข้าสอบไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดข้างต้น จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
(2) ผู้ที่จะเข้าสอบที่อยู่ในสภาพมึนเมา หรือมีกลิ่นสุรา หรือมีหลักฐานการเสพของมึนเมา จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
(3) ผู้ ที่ จะเข้าสอบต้ องมี บัตรประจําตั วประชาชนฉบั บจริง หรือบั ตรประจํ าตัวข้ าราชการฉบั บจริง หรือหนั งสื อ
เดินทางฉบับจริง ที่มีสภาพสมบูรณ์และยังไม่หมดอายุ แสดงต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ หลักฐานแสดงตนที่นํามา
แสดงต้องตรงกับที่ใช้ในการสมัครสอบ ทั้งตัวสะกดชื่อและนามสกุล เลขที่บัตรประจําตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง
ในกรณี ที่ มี การเปลี่ ยนชื่ อ นามสกุ ล หลั งจากที่ ได้ สมั ครสอบแล้ ว ต้ องมี สํ าเนาหลั กฐานการเปลี่ ยนชื่ อ นามสกุ ล
ที่ลงนามรับรองถูกต้อง แสดงต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบด้วย หากไม่มีหลักฐานดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
(4) ผู้ที่จะเข้าสอบที่ไม่มีเลขที่นั่งสอบ หรือมาผิดสนามสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
(5) ผู้ที่จะเข้าสอบที่มาถึงห้องสอบหลังจากกรรมการคุมสอบปิดประตูห้องแล้ว จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
วิชาที่สอบ

เวลาสอบ

การทดสอบข้อเขียน
การทดสอบสภาวะทางจิตใจและอารมณ์

09.00–12.00 น.
13.30–15.00 น.

ประตูห้องสอบ
เปิดเวลา
08.45 น.
13.15 น.

ประตูห้องสอบ
ปิดเวลา

09.15 น.
13.45 น.

ข้อ 2 ข้อปฏิบัติสําหรับการนําสิ่งของเข้าห้องสอบ
(1) อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนําเฉพาะกระเป๋าสตางค์ใบเล็กเข้าห้องสอบ โดยใส่ไว้ในถุงซิปล็อกที่ศูนย์ทดสอบฯ จัดให้ และ
วางไว้ใต้ที่นั่งสอบ
(2) ห้ามนําเครื่องเขียนและอุปกรณ์อื่นเข้าห้องสอบ (ยกเว้นการสอบที่มีประกาศให้นําอุปกรณ์อื่นเข้าห้องสอบได้)
ศูนย์ทดสอบฯได้จัดเตรียมเครื่องเขียนที่จําเป็นให้ไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบแล้ว
(3) ห้ามนําสิ่งของอื่นใดเข้าห้องสอบ เช่น เครื่องมือสื่อสาร เครื่องช่วยคํานวณ นาฬิกา กล้องถ่ายรูป กระดาษ
เอกสาร หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนถือว่าทุจริตในการสอบ ต้องยุติการสอบทันที และศูนย์ทดสอบฯ จะดําเนินการตามประกาศฯ
เรื่อง มาตรการลงโทษผู้ทุจริตในการสอบและผู้ฝ่าฝืนข้อปฏิบัติสําหรับผู้เข้าสอบ
อนึ่ง ศูนย์ทดสอบฯ ไม่มีบริการรับฝากสิ่งของ และจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายไม่ว่ากรณีใดๆ

-2ข้อ 3 ข้อปฏิบัติในห้องสอบก่อนเริ่มการสอบ
(1) เมื่อเข้าในห้องสอบแล้ว ผู้เข้าสอบต้องไปนั่งทั นทีตามเลขที่นั่งสอบที่มีชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวสอบ และ
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง ของตนเอง ห้ามลุกเดินในห้องสอบหรือหันไปพูดคุยกับผู้เข้าสอบคนอื่น
(2) ผู้เข้าสอบต้องวางบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวข้าราชการ/หนังสือเดินทางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบเพื่อให้
กรรมการคุมสอบตรวจสอบในระหว่างเซ็นชื่อ หากตรวจพบว่าตัวสะกดชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่
หนั งสื อเดิ นทาง ในการสมั ครสอบไม่ ตรงกั บหลั กฐานที่ นํามาแสดง ผู้ เข้ าสอบต้ องออกจากห้ องสอบและไปติ ดต่ อที่ ห้ อง
อํานวยการสอบ
ข้อ 4 ข้อปฏิบัติในระหว่างการสอบ
(1) ห้ามเปิดหรือทําแบบทดสอบก่อนได้รับอนุญาต เมื่อกรรมการคุมสอบประกาศอนุญาตจึงเปิดแบบทดสอบได้
(2) ผู้เข้าสอบต้องอ่านคําอธิบายบนหน้าปกแบบทดสอบอย่างละเอียด (ถ้ามี) และต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของ
แบบทดสอบอย่างเคร่งครัด
(3) การระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษคําตอบมีผลต่อการตรวจด้วยเครื่องตรวจกระดาษคําตอบ ผู้เข้าสอบ
ต้องใช้ดินสอดําที่มีความเข้มสองบีเท่านั้น ระบายให้ดําเข้มเต็มวงกลม ห้ามใช้ดินสอสีหรือปากกา ในกรณีที่ต้องการแก้ไข
คําตอบ ต้องใช้ยางลบลบคําตอบเดิมออกให้สะอาด หากผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําดังกล่าว ศูนย์ทดสอบฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อผลการตรวจกระดาษคําตอบ

การทดสอบสภาวะทางจิตใจและอารมณ์
ผู้เข้าสอบต้องทําข้อสอบให้ครบทุกข้อ หากทําข้อสอบไม่ครบทุกข้อ จะประเมินผลการสอบไม่ได้
(4) ผู้เข้าสอบที่นั่งสอบผิดที่เมื่อเริ่มการสอบแล้ว ถือว่าทุจริตในการสอบ ต้องยุติการสอบทันที
(5) ห้ามขีดเขียน ทดเลข วาดรูป จดบันทึก หรือทําเครื่องหมายอื่นใด บนกระดาษคําตอบ หากฝ่าฝืนถือว่าทุจริต
ในการสอบ
(6) ห้ามกระทําการใดๆ อันเป็นการทุจริตในการสอบ หากพบว่ามีการทุจริตหรือมีเหตุสงสัยว่าทุจริต กรรมการ
คุมสอบมีสิทธิตรวจค้นร่างกาย
(7) ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบไปห้องน้ําในช่วงเวลา ๑๐ นาทีแรกเมื่อเริ่มสอบ และ ๑๐ นาทีสุดท้ายก่อนหมดเวลา
สอบของแต่ละวิชา
เมื่ อ ต้ อ งการไปห้ อ งน้ํ าในระหว่ างการสอบ ผู้ เข้ าสอบต้ อ งยกมื อ ขออนุ ญ าต กรรมการคุ ม สอบจะพิ จ ารณา
ดําเนินการตามเหตุจําเป็นเป็นรายกรณี
(8) ห้ามผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อ 5 ข้อปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดการสอบ
(1) เมื่อกรรมการคุมสอบประกาศหมดเวลาสอบ ผู้เข้าสอบต้องหยุดทําแบบทดสอบทันที หากฝ่าฝืนถือว่าทุจริตในการสอบ
(2) ห้ามผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะเก็บแบบทดสอบและกระดาษคําตอบของผู้เข้าสอบใน
ห้องครบทุกคน และอนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบได้
(3) ห้ามผู้เข้าสอบนําแบบทดสอบและกระดาษคําตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนถือว่าทุจริตในการสอบ
ผู้ เข้ าสอบต้ องปฏิ บั ติ ตามข้ อกํ าหนดข้ างต้ นโดยเคร่ งครั ด หากผู้ ใดฝ่ าฝื น ศู นย์ ทดสอบฯ จะพิ จารณาไม่ ตรวจ
กระดาษคํ าตอบ และ/หรือตั ดสิทธิ์การสอบทุ กวิ ชาของศู นย์ ทดสอบฯ เป็ นระยะเวลา 2 ปี รวมทั้ งอาจถูกดําเนิ นคดีตาม
กฎหมายด้วย

