
 
ระเบียบปฏบิัติเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน 

ในการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอ านวยการต ารวจ 
................................ 

๑. ระเบียบในการสอบข้อเขียน 
 ๑.๑ อุปกรณ์ที่น าเข้าห้องสอบได้ 
  - ดินสอด าเบอร์ 2B ขึ้นไป 
  - ยางลบดินสอ 
  - ปากกาสนี้ าเงินหรือด า 
  - บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่หมดอายุ), หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาที่มีรูปถ่ายติดถูกต้อง
ตรงกัน หรือบัตรประจ าตัวประชาชน 
 ๑.๒ ห้ามน าอาวุธ กระดาษหรือต ารา เครื่องค านวณเลข เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ทุกชนิด เครื่องประดับ นาฬิกาข้อมือ สร้อยคอ แหวน ตุ้มหู อุปกรณ์ที่ท าด้วยโลหะทุกชนิดที่นอกเหนือจากข้อ ๑.๑ 
เข้าในอาคารสอบ หรือห้องสอบ หรือพื้นที่หวงห้าม หรือเขตรักษาความปลอดภัย โดยเด็ดขาด 
 ๑.๓ การแต่งกายของผู้เข้าสอบ ชุดเครื่องแบบตามระเบียบ หรือตามที่ผู้ด าเนินการคัดเลือกก าหนด                
กรณีที่ไม่แต่งกายตามก าหนดจะถูกตัดสิทธิไม่ให้เข้าสอบ 
 ๑.๔ ผู้ที่ทุจริตในการสอบถือว่าสอบตกทุกวิชาโดยพฤติการณ์ที่ถือว่าทุจริตในการสอบ ได้แก่ 
  - น าต าราหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวกับการสอบเข้าห้องสอบ น าหรือพยายามน าปัญหาข้อสอบ ออกนอก
ห้องสอบ 
  - พูด ถาม ให้สัญญาณหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบรายอื่น หรือบุคคลภายนอก 
  - ดูหรือพยายามดูค าตอบจากผู้เข้าสอบรายอื่น หรือยอมให้ผู้อื่นดูค าตอบของตน 
  - ไม่เชื่อฟังค าแนะน า ค าตักเตือน หรือค าสั่งของเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
  - เปลี่ยนตัวผู้เข้าสอบ 
  - ตอบปัญหาในกระดาษค าตอบแทนกัน 
  - การน าโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทเข้าไปในห้องสอบ 
หรือในบริเวณเขตหวงห้ามหรือเขตรักษาความปลอดภัยของสถานที่สอบ 
  - มีพฤติการณ์อื่นๆ ที่ช่วยในการตอบปัญหาข้อสอบอันมิใช่โดยสุจริต หรือช่วยเหลือผู้เข้าสอบรายอื่นให้
ตอบปัญหาข้อสอบอันมิใช่โดยสุจริต 
 ๑.๕ กรณีมีปัญหา เช่น บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจ าตัวประชาชน สูญหาย หรือไม่มีรายชื่อ 
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก ให้รีบติดต่อประธานกรรมการอ านวยการทั่วไป ก่อนเวลาเรียกเข้าสอบห้องสอบ 
 ๑.๖ ในการสอบก าหนดให้ผู้เขา้สอบอยู่ในห้องสอบเพื่อท าข้อสอบ โดยเมื่อเริ่มเวลาสอบแล้วจะไม่อนุญาตให้
ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ ยกเว้น กรณีฉุกเฉินอย่างยิ่งหรือมีเหตุสุดวิสัยให้ติดต่อเจ้าหน้าที่
คุมสอบ หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับให้สอบตก 
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๒. วันสอบข้อเขียน 
 ๒.๑ ก าหนดสอบข้อเขียนตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐  น. เป็นต้นไป (ใช้เวลาท าข้อสอบ ๒ ชั่วโมง เวลา ๑๔.๐๐ – 
๑๖.๐๐ น. โดยข้อสอบเป็นแบบปรนัย ๑๐๐ ข้อ ๑๐๐ คะแนน)  โดยก าหนดให้ผู้เข้าสอบต้องเข้าห้องสอบ
ในเวลา ๑๓.3๐ น. ทุกคน  เพื่อด าเนินการตรวจพิสูจน์ตัวบุคคลและแนะน าระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ส าหรับผู้
มาภายหลังจาก เวลา ๑๔.๐๐ น. จะไม่อนุญาตใหเ้ข้าห้องสอบ โดยเด็ดขาด 
 ๒.๒ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่หมดอายุ) หรือบัตรประจ าตัวประชาชน 
หรือหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาที่มีรูปถ่ายติดถูกต้องตรงกันและระบุเลขประจ าตัวประชาชนชัดเจน            
หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือหนังสือรับรองดังกล่าวจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
 ๒.๓ ปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ผู้คุมห้องสอบโดยเคร่งครัด 
 ๒.๔ เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบห้ามพูด หรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอกและไม่ออกจาก   
ห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
 ๒.๕ ให้ตรวจดูกระดาษค าตอบมีรอยด่างด า สกปรก หรือยับย่น ฉีกขาดหรือไม่ ถ้ากระดาษค าตอบมีรอย            
ด่างด า สกปรก หรือยับย่น ฉีกขาด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบทราบเพื่อขอเปลี่ยนเป็นกระดาษค าตอบส ารอง
 ๒.๖ เมื่อสอบเสร็จแล้วให้ยกมือขึ้นโดยไม่ต้องลุกจากโต๊ะ หรือเมื่อหมดเวลาสอบแล้วเจ้าหน้าที่สั่งให้หยุด            
ท าปัญหาข้อสอบต้องหยุดทันที  เจ้าหน้าที่จะเดินมารับกระดาษค าตอบและปัญหาข้อสอบคืนแล้วให้ผู้เข้าสอบ           
ลงชื่อส่งกระดาษค าตอบและปัญหาข้อสอบ ถ้าไม่ลงชื่อส่งเป็นหลักฐานไว้จะถือว่าไม่ได้เข้าสอบ 
 

๓. เมื่อได้รับปัญหาข้อสอบแล้วให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๓.๑ ตรวจดูปัญหาข้อสอบว่ามีครบทุกแผ่น ทุกหน้าหรือไม่ หากพบสิ่งใดบกพร่องให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
หากมีค าสั่งให้ลงมือสอบแล้ว เจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้โดยเด็ดขาด เพราะถือว่าได้ให้ตรวจ 
ดูก่อนเริ่มลงมือสอบ และให้อ่านค าแนะน าที่หน้าปกของปัญหาข้อสอบให้เข้าใจครบถ้วนก่อนเริ่มลงมือท าข้อสอบ 
 ๓.๒ เมื่อเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้ลงมือสอบแล้วจะไม่เปลี่ยนกระดาษค าตอบหรือปัญหาข้อสอบให้อีก                         
โดยเด็ดขาด 
 ๓.๓ กรณีที่ผู้ เข้าสอบท าข้อสอบโดยใช้ปัญหาข้อสอบและ/หรือกระดาษค าตอบที่ไม่ใช่ของตน จะถือว่า                   
เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าสอบเอง โดยในการตรวจกระดาษค าตอบ คณะกรรมการตรวจกระดาษค าตอบจะตรวจ
กระดาษให้ตามเฉลยค าตอบเท่านั้น ผู้เข้าสอบจะเรียกร้องสิทธิใดๆ นอกเหนือจากระเบียบนี้มิได้ 
 ๓.๔ ห้ามขีดเขียนสิ่งใดลงในกระดาษค าตอบนอกจากที่ก าหนดไว้ อย่าพับหรือท าให้กระดาษค าตอบ                              
มีรอยด่างด า สกปรก หรือยับย่น ฉีกขาด มิฉะนั้นจะไม่ตรวจกระดาษค าตอบให้โดยถือว่าเป็นกระดาษเสีย            
และเป็นความผิดของผู้เข้าสอบ 
 ๓.๕ ในการตอบปัญหาข้อสอบลงในกระดาษค าตอบให้ใช้เฉพาะดินสอ ๒B ขึ้นไป ระบายค าตอบในช่อง
ที่ก าหนด กรณีที่ระบายค าตอบเกินกว่า ๑ ค าตอบ หรือไม่ระบายค าตอบในข้อนั้น จะไม่ตรวจให้คะแนนในการตอบ
ข้อสอบข้อนั้น 
 

*********************************** 
 
 
 



 
เกณฑ์การตัดสินและการประมวลผลการสอบ 

 
๑. เกณฑ์การตัดสิน 
 เกณฑ์การตัดสิน จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบ  โดยเรียงตามล าดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามล าดับ ในกรณีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนหมวดวิชาความรู้พื้นฐานในงานฝาายอ านวยการ
มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนหมวดวิชาความรู้พื้นฐานในงานฝาายอ านายการเท่ากันให้ผู้ที่มี
อาวุโสตามที่ก าหนดในระเบียบ ก.ตร. สูงกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า และถ้ามีอาวุโสเท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลาก 
 

๒. การจัดล าดับอาวุโสตามระเบียบ ก.ตร. 
 การจัดล าดับอาวุโสเป็นไปตามระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยการก าหนดล าดับอาวุโสของข้าราชการต ารวจ   ในการ
รักษาราชการแทน พ.ศ.๒๕๕7 ฉบับลงวันที่ ๒4 กันยายน พ.ศ.๒๕๕7 (ตามตารางที่แนบ) 
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