ระเบียบสภาการพยาบาล
วาดวยการปฏิบัติในการสอบความรูเพื่อขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
การพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ.๒๕๕๑
----------------------------------เพื่ออนุวัติตามขอ ๖ แหงขอบังคับสภาการพยาบาล วาดวยการสอบความรูเพื่อขึ้นทะเบียนและ
รับใบอนุญาตเป น ผู ประกอบวิ ชาชี พการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ
พ.ศ.๒๕๔๓ ที่กําหนดการปฏิบัติในการสอบความรูเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่สภาการพยาบาลกําหนด สภาการพยาบาลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาการพยาบาล
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ จึงออกระเบียบไว ดังนี้
ขอ ๑. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสภาการพยาบาลวาดวยการปฏิบัติในการสอบความรูเพื่อขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ.๒๕๕๑”
ขอ ๒. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓. ใหยกเลิกระเบียบสภาการพยาบาล วาดวยการปฏิบัติในการสอบความรูเพื่อขึ้นทะเบียนและ
รับใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอ ๔. ในระเบียบนี้
“ผู เ ข า สอบ” หมายความว า ผู ส มั ค รสอบที่ มี สิ ท ธิ ส อบความรู เ พื่ อ ขึ้ น ทะเบี ย นและรั บ
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ
“กรรมการคุมสอบ” หมายความวา บุคคลที่สภาการพยาบาลแตงตั้งใหมีหนาที่เกี่ยวกับการ
สอบตามระเบียบนี้
ขอ ๕. ในการสอบ ไมวาจะกอนการสอบ ระหวางเวลาสอบหรือหลังการสอบ ผูเขาสอบตอง
ปฏิบัติตามที่กําหนดในระเบียบนี้ โดยเครงครัด และไมกระทําการใด ๆ อันเปนการฝาฝนตามขอ๖.โดย
เด็ดขาด
ขอ ๖. ใหผูเขาสอบปฏิบัติดังตอไปนี้ โดยเครงครัด
(๑) แตงกายใหสุภาพเรียบรอย สวมรองเทาหุมสน
(๒) ตองนําบัตรประจํ าตัว ผู เขาสอบและบัตรประจําตัวประชาชน หรือบั ตรประจําตัว
เจาหนาที่ของรัฐ บัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบอนุญาตขับรถ ติดตัวตลอดเวลาเพื่อแสดงตนในวันสอบ
ทุกครั้ง ถาผูเขาสอบไมมีบัตรดังกลาวขางตน กรรมการคุมสอบ อาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขาสอบ
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(๓) ผูเขาสอบจะเขาหองสอบ หรือจะออกจากหองสอบได ก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจาก
กรรมการคุมสอบทุกครั้ง
(๔) ไมออกจากหองสอบกอนเวลา ๓๐ นาที นับแตเริ่มเวลาสอบ
(๕) ไมนําอาหาร หรือเครื่องดื่มทุกชนิดเขาหองสอบ
(๖) ไมนําหนังสือ ตํารา เอกสาร หรือกระดาษที่เขียน จด หรือบันทึกขอความ หรืออุปกรณ
การสื่อสาร หรือวัสดุหรือวัตถุใด ๆ ที่ไมไดใช หรือเกี่ยวกับการทําขอสอบ เขาหองสอบ
(๗) ไมกระทําการใด ๆ อันเปนการรบกวนผูเขาสอบอื่น ทั้งขณะที่อยูในหองสอบ หรืออยู
นอกหองสอบ
(๘) ไมกระทําการใด ๆ อันเปนการสอเจตนาทุจริตในการสอบ เชน พูดหรือติดตอกับ
ผูเขาสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก หรือจดขอความไวตามสวนตาง ๆ ของรางกาย หรือพยายามดูคําตอบจาก
ผูเขาสอบอื่น หรือเปดโอกาสหรือยอมใหผูเขาสอบอื่นมีโอกาสดูคําตอบของตน เปนตน
(๙) ไมนําขอสอบ กระดาษคําตอบ กระดาษทด ออกไปจากหองสอบ
(๑๐) ไมทําลาย ทําใหเสียหาย หรือทําใหสูญหาย ซึ่งชุดขอสอบหรือกระดาษคําตอบไมวา
ทั้งหมดหรือบางสวน
(๑๑) เมื่อหมดเวลาสอบ และกรรมการคุมสอบสั่งใหหยุดทําขอสอบจะตองหยุดทันที แต
จะออกจากหองสอบไดก็ตอเมื่อกรรมการคุมสอบไดตรวจชุดขอสอบ และกระดาษคําตอบแลว และอนุญาต
ใหออกไปไดเทานั้น
ขอ ๗. ผูเขาสอบที่มาถึงหองสอบหลังจากเริ่มเวลาสอบไปแลว ๓๐ นาที ไมมีสิทธิเขาหองสอบ
เวนแตมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจําเปนอื่นที่ไมสามารถจะหลีกเลี่ยงได ทั้งนี้ตองไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการ
ศูนยสอบ
ขอ ๘. ผูเขาสอบที่ปฏิบัติฝาฝนตามขอ ๖. กรรมการคุมสอบอาจพิจารณาและดําเนินการลงโทษ
อยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) วากลาวตักเตือน
(๒) กากบาทบนหัวกระดาษชุดขอสอบหรือกระดาษคําตอบในวิชาที่สอบ
(๓) ไมอนุญาตใหเขาหองสอบ
(๔) ใหออกจากหองสอบ
ขอ ๙ ในกรณีที่มีการทุจริตในการสอบ ใหกรรมการคุมสอบบันทึกพฤติกรรมของผูเขาสอบพรอม
พยานหลั ก ฐาน แล ว รายงานต อผู อํา นวยการศูน ยส อบ เพื่ อ รายงานใหค ณะกรรมการสภาการพยาบาล
พิจารณาดําเนินการตอไป
ผูเขาสอบที่คณะกรรมการสภาการพยาบาลไดพิจารณาแลวเห็นวา เปนการกระทําทุจริตในการสอบ
อาจถูกพิจารณาลงโทษอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
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(๑) ปรับตกในวิชานั้น
(๒) ปรับตกทุกวิชา
(๓) ตัดสิทธิการสอบในครั้งตอไป
ขอ ๑๐. กรรมการคุมสอบ หรือผูเขาสอบที่ทําการคัดลอกขอสอบหรือลักลอบเอาขอสอบของ
สภาการพยาบาลไป สภาการพยาบาลจะดําเนินการตามกฎหมาย ในความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์หรือ
เปดเผยความลับของสภาการพยาบาล หรือความผิดทางอาญาฐานอื่นแลวแตกรณี
ขอ ๑๑. ผูเขาสอบอื่นที่รวมกระทําการกับผูเขาสอบที่ฝาฝนระเบียบนี้ ไมวาจะไดกระทําในฐานะ
ตั ว การผู สนับ สนุ น ผู ใ ช จ าง วาน ช ว ยเหลือ หรืออํา นวยความสะดวก จะได รับ การพิจ ารณา หรื อ
ดําเนินการตามระเบียบนี้ เชนเดียวกันกับผูเขาสอบ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ
(ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ)
นายกสภาการพยาบาล

T: งานขอบังคับ / ระเบียบนิติกร 51 / พ.ค.

