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Guidelines

Dressing

Proctors must wear proper attire.

การแต่งกาย

กรรมการคุมสอบควรแต่งกายให ้สุภาพ

Proctoring

Must pick up the examination papers at least 15 minutes before the examination starts.

การคุมสอบ

ต ้องรับข ้อสอบก่อนเวลาสอบอย่างน ้อย 15 นาที
In case accident and you cannot come on time, must contact AS&R Division at least 15 minutes before examination starts.
Official Documents for verifying accident must be submitted within one week. If fail to do so, a disciplinary action will be taken.
ในกรณีอบ
ุ ัตเิ หตุและไม่สามารถมาตรงเวลาได ้ จะต ้องแจ ้งฝ่ ายบริการวิชาการฯ ก่อนการสอบอย่างน ้อย 15 นาที และจะต ้องส่งเอกสารอ ้างอิงอุบัตเิ หตุ
ภายใน 1 สัปดาห์ มิเช่นนัน
้ จะถูกรายงานตามระเบียบวินัย
In case cannot be a proctor as schedule, you must request a current graduate student of SIIT who has an experience in proctoring
at SIIT to be your substitute. Name and phone number of the substitute must be informed to AS&R in advance at least one day.
กรณีทไี่ ม่สามารถมาคุมสอบตามตารางเวลาทีก
่ ําหนด ต ้องหาผู ้คุมสอบทดแทนซึง่ ต ้องเป็ นนศ.ปั จจุบันในระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่ คยมีประสบการณ์การคุมสอบ
่ และเบอร์ตด
ทีส
่ ถาบันฯโดยแจ ้งชือ
ิ ต่อแก่ฝ่ายบริการวิชาการฯ ล่วงหน ้าอย่างน ้อย 1 วัน
All proctors must remain in the examination room until the end of the exam period or until the last student has finished the exam.
Proctors are required to walk around the exam room frequently.
ผู ้คุมสอบต ้องปฏิบัตห
ิ น ้าทีค
่ ม
ุ สอบจนกว่าการสอบจะแล ้วเสร็จ แม ้วิชาของตนเองเสร็จก่อนหรือจนกว่านั กศึกษาออกจากห ้องสอบทุกคนแล ้ว และเดินดูนักศึกษาให ้ทั่วห ้องบ่อย ๆ

Do not leave the exam room with only on proctor for a long time.
อย่าให ้ในห ้องสอบมีคนคุมสอบอยูเ่ พียงคนเดียวเป็ นเวลานานเกินไป
Proctors must not do other activities for the entire duration of the exam such as handling other work, reading, using cell phone or using
notebook for playing games or internet.
ห ้ามทํากิจกรรมต่าง ๆ ในห ้องสอบ เช่น การเอางานเข ้าไปทํา การอ่านหนังสือ การพูดคุยโทรศัพท์มอ
ื ถือ และการนํ า Note book เข ้าไปเพือ
่ เล่นเกมส์
และเล่น Internet เป็ นต ้น
Proctors must notify students that the examination time is running out (around 15 minutes before the examination is over) and remind
students to write their name, ID and seat No. on every page. If the time has run out, they are not allowed to write anything further.
When the examination time has run out, the proctor must notify students to leave the examination room immediately.
Under no circumstances can they bring the examination papers out of the room. In the case that students decide to leave the room
before the time limit, proctors must check whether the students have put the examination papers on their desks before leaving
the room.
่ เลขประจําตัว
กรรมการคุมสอบต ้องแจ ้งนักศึกษา ว่าใกล ้หมดเวลาสอบ (ประมาณ 15 นาที ก่อนหมดเวลาสอบ) พร ้อมทัง้ เตือนให ้นักศึกษาเขียนชือ
และทีน
่ ั่งสอบบนกระดาษข ้อสอบทุกหน ้าให ้เรียบร ้อย หากหมดเวลาแล ้วจะไม่อนุญาตให ้เขียนต่อ เมือ
่ หมดเวลาสอบแล ้ว เลขประจําตัว และทีน
่ ั่งสอบ
กรรมการคุมสอบต ้องแจ ้งให ้นักศึกษาออกจากห ้องสอบโดยทันที โดยห ้ามนํ ากระดาษข ้อสอบออกจากห ้องสอบอย่างเด็ดขาด
ในกรณีทน
ี่ ักศึกษาออกห ้องสอบก่อนหมดเวลา กรรมการจะต ้องตรวจเช็คว่านักศึกษาได ้วางข ้อสอบไว ้บนทีน
่ ั่งสอบเรียบร ้อยก่อนออกจากห ้องสอบ
Proctors must seriously check total number of exam questions and total number of examinees - the total of both numbers must be the
same - before leaving the examination room.
กรรมการคุมสอบต ้องตรวจนับจํานวนข ้อสอบให ้ถูกต ้องตามจํานวนนักศึกษาเข ้าสอบจริง ก่อนออกจากห ้องสอบ
Mobile phones, other

Proctors must notify students to turn off all communication devices before entering the examination room and

communication devices,

not to keep those devices with them. The students must put those devices in their bags at the front of the

and handbags

examination room.

่ สาร กรรมการคุมสอบต ้องแจ ้งให ้นักศึกษาปิ ดเครือ
่ สารทุกชนิด ก่อนเข ้าห ้องสอบ และห ้ามเก็บไว ้กับตัว นักศึกษาจะต ้องเก็บ
โทรศัพท์มอ
ื ถือ เครือ
่ งมือสือ
่ งมือสือ
และกระเป๋ าของนักศึกษา

่ สารใส่กระเป๋ าและวางไว ้ด ้านหน ้าในห ้องสอบ
เครือ
่ งมือสือ

Calculator

For closed book and semi-closed book examinations, if use of calculator is allowed, only the fixed model of calculator

เครือ
่ งคิดเลข

(Casio FX-991MS or a model specified by the instructor) is permitted.
สําหรับการสอบแบบ Closed Book และ Semi-Closed Book ทีต
่ ้องใช ้เครือ
่ งคิดเลข เครือ
่ งคิดเลขทีส
่ ถาบันอนุญาตเข ้าห ้องสอบได ้ คือ
Casio รุน
่ FX-991MS หรือเครือ
่ งคิดเลขเฉพาะรุน
่ ทีอ
่ าจารย์ผู ้สอนอนุญาตเข ้าห ้องสอบเท่านัน
้
Taking a mobile phone to the restroom during examination is not allowed.
ห ้ามให ้นักศึกษานํ ามือถือติดตัวเข ้าห ้องนํ้ า
Students' belongings or bags may be brought inside the examination room and put against the front wall.
ให ้นักศึกษาวางกระเป๋ าหรือเป้ ในห ้องสอบ บริเวณหน ้าห ้อง (ไม่ให ้นํ าไปวางข ้างตัว)

Checking student ID cards

If the photo on student ID card is not clear, citizen ID card, passport, or driving license card must be presented as proof of identity.

before entry the exam room

ั เจน นักศึกษาต ้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือใบขับขีเ่ พือ
ถ ้ารูปถ่ายในบัตรนักศึกษาไม่ชด
่ ยืนยันว่าเป็ นผู ้สอบจริง

การตรวจบัตรประจําตัวนักศึกษา Temporary student ID cards must be presented with citizen ID cards, passports, or driving license cards.
ก่อนเข ้าห ้องสอบ

บัตรแทนบัตรนักศึกษาเมือ
่ เข ้าสอบต ้องตรวจควบคูก
่ บ
ั บัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือใบขับขี่
If the students have no citizen ID card, passport, or driving license card, they must contact the Academic Services and
Registration Division (AS&R) before the examination starts to get a certificate that certifies their status as SIIT students.
กรณีไม่มบ
ี ัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือใบขับขี่ ให ้นักศึกษาติดต่อทีฝ
่ ่ ายบริการวิชาการและทะเบียน
เพือ
่ ขอให ้รับรองการเป็ นนักศึกษาของสถาบัน
Students who have a status of D (Debt) must show the entrance examination card to proctor, which has been approved by
Exe.Asst. Director for Rangsit. If students have not shown the entrance examination card to the proctor, they will not be allowed to
take an examination (Contact Finance and Budget Division for entrance examination card.)
่ ) จะต ้องแสดงบัตรอนุญาตเข ้าห ้องสอบ ซึง่ อนุญาตโดยผู ้ช่วยผู ้อํานวยการบริหารรังสิต
นักศึกษาทีค
่ ้างชําระค่าเทอม (มี D ต่อท ้ายรายชือ
หากนักศึกษาไม่แสดงบัตร สถาบันฯ ไม่อนุญาตให ้เข ้าสอบ (ติดต่อรับบัตรอนุญาตเข ้าห ้องสอบทีฝ
่ ่ ายการเงินและงบประมาณ)
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Exam room entry and exit by After the first 15 minutes of the examination passed, the proctor will write down the word “Late” on the examination paper
students

of students who have not entered the examination room at that time. Students are allowed to enter the examination room

การเข ้า – ออกห ้องสอบของ

within 45 minutes since the examination starts. Entry into the examination room is not permissible after 45 minutes.

นักศึกษา

นักศึกษาสามารถเข ้าห ้องสอบสายได ้เพียง 45 นาที โดยทีห
่ ลังจาก 15 นาทีแรก ให ้ผู ้คุมสอบทําเครือ
่ งหมายบนชุดข ้อสอบของนักศึกษาทีย
่ ังไม่เข ้าห ้องสอบ
โดยการเขียนคําว่า "Late" ห ้ามนักศึกษาเข ้าห ้องสอบหลังจากเวลาสอบผ่านไป 45 นาที
Students are not allowed to leave the examination room within 2 hours after the start of the examination.
ห ้ามนักศึกษาออกจากห ้องสอบก่อนครบ 2 ชัว่ โมง นับตัง้ แต่เวลาเริม
่ ต ้นสอบ

Going to the toilet during

Students are not allowed to go to toilet during examination except in case of real emergency.

the examination

ไม่อนุญาตให ้นักศึกษาเข ้าห ้องนํ้ า ยกเว ้นกรณีทจ
ี่ ําเป็ นจริงๆเท่านัน
้

การเข ้าห ้องนํ้ าระหว่างทําการสอบ “Went to toilet” is to be sealed on the cover page of the examination paper of the student who goes to the toilet.
ถ ้านักศึกษาได ้รับอนุญาตให ้เข ้าห ้องนํ้ า ผู ้คุมสอบเขียนบนหัวกระดาษคําตอบว่า “Went to toilet”
The toilet must be specified by the proctor, which is different from the one that has been used by another student already
(Students are not allowed to choose the toilet by themselves.)
ผู ้คุมสอบเป็ นผู ้กําหนดห ้องนํ้ าให ้นักศึกษาไม่ให ้เข ้าซํ้ากับคนก่อนหน ้านัน
้ (ไม่ให ้นักศึกษาเลือกห ้องนํ้ าเอง)
Cheating

Attempt to cheat : การกระทําทีเ่ ป็ นการตัง้ ใจจะทุจริตสอบ

การทุจริตสอบ

Improper seating, looking left and right, turning on a mobile phone, borrowing or exchanging materials without permission,
showing suspicious manner or other improper examination conduct, or any other action deemed by the proctor to be an attempt
to cheat.
นั่งสอบไม่เรียบร ้อย มองซ ้ายมองขวา เปิ ดสัญญาณ โทรศัพท์เคลือ
่ นที่ ขอยืมหรือแลกเปลีย
่ นอุปกรณ์ใดๆ โดยไม่ได ้รับอนุญาต แสดงท่าทาง
น่าสงสัย ประพฤติผด
ิ ระเบียบสอบ หรือการกระทําอืน
่ ๆ ทีผ
่ ู ้คุมสอบพิจารณาแล ้วเห็นว่าเป็ นการตัง้ ใจจะทุจริตสอบ
Cheating: การกระทําทีเ่ ป็ นการทุจริตสอบ
talking with another student, staring or glancing at another student’s examination paper, raising one’s examination paper for others to
see, exchanging examination papers, bringing notes into the examination room, saving gist or notes in the calculator, hiding books
or notes in the toilet, sending or receiving messages on the mobile phone, or any other action deemed by the proctor to be cheating.
พูดคุยกับนักศึกษาอืน
่ จ ้องมองข ้อสอบของนักศึกษาอืน
่ ยกข ้อสอบขึน
้ เพือ
่ ให ้นักศึกษาอืน
่ มองเห็น แลกเปลีย
่ นข ้อสอบ นํ าโน ้ตย่อเข ้าสอบ
บันทึกข ้อมูลหรือเนือ
้ หาวิชาทีส
่ อบลงในเครือ
่ งคิดเลข ซ่อนหนังสือหรือสมุดโน ้ตในห ้องนํ้ า ส่งหรือรับข ้อความทางโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ หรือการกระทําอืน
่ ๆ
ทีผ
่ ู ้คุมสอบพิจารณาแล ้วเห็นว่าเป็ นการกระทําทุจริตสอบ
Please report to AS&R immediately with the evidences if the corrupted student has been found. By the way,
student has the right to do the examination until the time is over.
เมือ
่ พบนักศึกษาทีเ่ ข ้าข่ายทุจริตสอบ ให ้แจ ้งฝ่ ายบริการวิชาการและทะเบียน ทันทีพร ้อมกับหลักฐาน โดยนักศึกษาสามารถทําข ้อสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ

Punishment (for Graduate

Punishment for the proctor who fail to complete their duty: การลงโทษผู ้คุมสอบทีบ
่ กพร่องต่อหน ้าที่

Scholarship Recipient)

- First time offence:

บทลงโทษ

- Second time offence: Fine of 2,000 Baht and receive an official warning in writing

Fine of 1,000 Baht and receive an official warning in writing

(สําหรับนักศึกษาผู ้รับทุน)

- Third time offence:

Fine of 4,000 Baht per offence and receive an official warning in writing

Please pick up the examination papers at
Room: 1-207, 2nd floor main Building (Rangsit) 02-9869009 Ext. 1330 - 1339
Room: AS&R, 2nd floor IT&MT Building (Bangkadi) 02-5013505 Ext. 4331

