
 
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน 

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

๑. ระเบียบในการสอบข้อเขียน 
 ๑.๑ อุปกรณ์ที่น ำเข้ำห้องสอบได้ 
  - ดินสอด ำเบอร์ 2B ขึ้นไป 
  - ยำงลบดินสอ 
  - ปำกกำสีน้ ำเงินหรือด ำ 
  - บัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ (ที่ไม่หมดอำยุ), หนังสือรับรองจำกผู้บังคับบัญชำที่มีรูปถ่ำยติดถูกต้อง
ตรงกัน หรือบัตรประจ ำตัวประชำชน 
 ๑.๒ ห้ำมน ำอำวุธ กระดำษหรือต ำรำ เคร่ืองค ำนวณเลข เคร่ืองมือส่ือสำร เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ทุกชนิด เคร่ืองประดับ นำฬิกำข้อมือ สร้อยคอ แหวน ตุ้มหู อุปกรณ์ที่ท ำด้วยโลหะทุกชนิดที่นอกเหนือจำกข้อ ๑.๑ 
เข้ำในอำคำรสอบ หรือห้องสอบ หรือพื้นที่หวงห้ำม หรือเขตรักษำควำมปลอดภัย โดยเด็ดขำด 
 ๑.๓ กำรแต่งกำยของผู้เข้ำสอบ ชุดเคร่ืองแบบตำมระเบียบ หรือตำมที่ผู้ด ำเนินกำรคัดเลือกก ำหนด                
กรณีที่ไม่แต่งกำยตำมก ำหนดจะถูกตัดสิทธิไม่ให้เข้ำสอบ 
 ๑.๔ ผู้ที่ทุจริตในกำรสอบถือว่ำสอบตกทุกวิชำโดยพฤติกำรณ์ที่ถือว่ำทุจริตในกำรสอบ ได้แก่ 
  - น ำต ำรำหรือเอกสำรอื่นใดที่เกี่ยวกับกำรสอบเข้ำห้องสอบ น ำหรือพยำยำมน ำปัญหำข้อสอบ ออกนอก
ห้องสอบ 
  - พูด ถำม ให้สัญญำณหรือติดต่อกับผู้เข้ำสอบรำยอื่น หรือบุคคลภำยนอก 
  - ดูหรือพยำยำมดูค ำตอบจำกผู้เข้ำสอบรำยอื่น หรือยอมให้ผู้อื่นดูค ำตอบของตน 
  - ไม่เช่ือฟังค ำแนะน ำ ค ำตักเตือน หรือค ำสั่งของเจ้ำหน้ำที่คุมสอบ 
  - เปล่ียนตัวผู้เข้ำสอบ 
  - ตอบปัญหำในกระดำษค ำตอบแทนกัน 
  - กำรน ำโทรศัพท์มือถือ หรือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ส่ือสำรอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทเข้ำไปในห้องสอบ 
หรือในบริเวณเขตหวงห้ำมหรือเขตรักษำควำมปลอดภัยของสถำนที่สอบ 
  - มีพฤติกำรณ์อื่นๆ ที่ช่วยในกำรตอบปัญหำข้อสอบอันมิใช่โดยสุจริต หรือช่วยเหลือผู้เข้ำสอบรำยอื่นให้
ตอบปัญหำข้อสอบอันมิใช่โดยสุจริต 
 ๑.๕ กรณีมีปัญหำ เช่น บัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือบัตรประจ ำตัวประชำชน สูญหำย หรือไม่มีรำยช่ือ 
ในบัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิคัดเลือก ให้รีบติดต่อประธำนกรรมกำรอ ำนวยกำรทั่วไป ก่อนเวลำเรียกเข้ำสอบห้องสอบ 
 ๑.๖ ในกำรสอบก ำหนดให้ผู้เข้ำสอบอยู่ในห้องสอบเพื่อท ำข้อสอบ โดยเมื่อเร่ิมเวลำสอบแล้วจะไม่อนุญำตให้
ผู้เข้ำสอบออกจำกห้องสอบจนกว่ำจะหมดเวลำสอบ ยกเว้น กรณีฉุกเฉินอย่ำงยิ่งหรือมีเหตุสุดวิสัยให้ติดต่อเจ้ำหน้ำที่
คุมสอบ หำกผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมจะถูกปรับให้สอบตก 
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๒. วันสอบข้อเขียน 
 ๒.๑ ก าหนดสอบข้อเขียนต้ังแต่เวลา ๑๔.๐๐  น. เป็นต้นไป (ใช้เวลาท าข้อสอบ ๒ ช่ัวโมง เวลา ๑๔.๐๐ – 
๑๖.๐๐ น. โดยข้อสอบเป็นแบบปรนัย ๑๐๐ ข้อ ๑๐๐ คะแนน)  โดยก าหนดให้ผู้เข้าสอบต้องเข้าห้องสอบ
ในเวลา ๑๓.3๐ น. ทุกคน  เพื่อด ำเนินกำรตรวจพิสูจน์ตัวบุคคลและแนะน ำระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ ส าหรับ ผู้
มาภายหลังจาก เวลา ๑๔.๐๐ น. จะไม่อนุญาตใหเ้ข้าห้องสอบ โดยเด็ดขาด 
 ๒.๒ ผู้เข้ำสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ (ที่ไม่หมดอำยุ) หรือบัตรประจ ำตัวประชำชน 
หรือหนังสือรับรองจำกผู้บังคับบัญชำที่มีรูปถ่ำยติดถูกต้องตรงกันและระบุเลขประจ ำตัวประชำชนชัดเจน            
หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือหนังสือรับรองดังกล่าวจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
 ๒.๓ ปฏิบัติตำมค ำสั่งและค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำที่ผู้คุมห้องสอบโดยเคร่งครัด 
 ๒.๔ เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบห้ำมพูด หรือติดต่อกับผู้เข้ำสอบอื่นหรือบุคคลภำยนอกและไม่ออกจำก   
ห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญำตและอยู่ในควำมดูแลของเจ้ำหน้ำที่คุมสอบ 
 ๒.๕ ให้ตรวจดูกระดำษค ำตอบมีรอยด่ำงด ำ สกปรก หรือยับย่น ฉีกขำดหรือไม่ ถ้ำกระดำษค ำตอบมีรอย            
ด่ำงด ำ สกปรก หรือยับย่น ฉีกขำด ให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่ คุมสอบทรำบเพื่อขอเปล่ียนเป็นกระดำษค ำตอบส ำรอง
 ๒.๖ เมื่อสอบเสร็จแล้วให้ยกมือขึ้นโดยไม่ต้องลุกจำกโต๊ะ หรือเมื่อหมดเวลำสอบแล้วเจ้ำหน้ำที่ส่ังให้หยุด            
ท ำปัญหำข้อสอบต้องหยุดทันที  เจ้ำหน้ำที่จะเดินมำรับกระดำษค ำตอบและปัญหำข้อสอบคืนแล้วให้ผู้เข้ำสอบ           
ลงช่ือส่งกระดำษค ำตอบและปัญหำข้อสอบ ถ้าไม่ลงช่ือส่งเป็นหลักฐานไว้จะถือว่าไม่ได้เข้าสอบ 
 

๓. เม่ือได้รับปัญหาข้อสอบแล้วให้ปฏิบัติ ดังน้ี 
 ๓.๑ ตรวจดูปัญหำข้อสอบว่ำมีครบทุกแผ่น ทุกหน้ำหรือไม่ หำกพบส่ิงใดบกพร่องให้รีบแจ้งเจ้ำหน้ำที่คุมสอบ 
หำกมีค ำส่ังให้ลงมือสอบแล้ว เจ้ำหน้ำที่คุมสอบจะไม่แก้ไขหรือเปล่ียนแปลงให้โดยเด็ดขำด เพรำะถือว่ำได้ให้ตรวจ 
ดูก่อนเร่ิมลงมือสอบ และให้อ่ำนค ำแนะน ำที่หน้ำปกของปัญหำข้อสอบให้เข้ำใจครบถ้วนก่อนเร่ิมลงมือท ำข้อสอบ 
 ๓.๒ เมื่อเจ้ำหน้ำที่คุมสอบส่ังให้ลงมือสอบแล้วจะไม่เปล่ียนกระดำษค ำตอบหรือปัญหำข้อสอบให้อีก                         
โดยเด็ดขำด 
 ๓.๓ กรณีที่ ผู้ เข้ำสอบท ำข้อสอบโดยใช้ปัญหำข้อสอบและ/หรือกระดำษค ำตอบที่ ไม่ ใช่ของตน จะถือว่ำ                   
เป็นควำมรับผิดชอบของผู้เข้ำสอบเอง โดยในกำรตรวจกระดำษค ำตอบ คณะกรรมกำรตรวจกระดำษค ำตอบจะตรวจ
กระดำษให้ตำมเฉลยค ำตอบเท่ำนั้น ผู้เข้ำสอบจะเรียกร้องสิทธิใด  ๆนอกเหนือจำกระเบียบนี้มิได้ 
 ๓.๔ ห้ำมขีดเขียนส่ิงใดลงในกระดำษค ำตอบนอกจำกที่ก ำหนดไว้ อย่ำพับหรือท ำให้กระดำษค ำตอบ                              
มีรอยด่ำงด ำ สกปรก หรือยับย่น ฉีกขำด มิฉะนั้นจะไม่ตรวจกระดำษค ำตอบให้โดยถือว่ำเป็นกระดำษเสีย            
และเป็นควำมผิดของผู้เข้ำสอบ 
 ๓.๕ ในกำรตอบปัญหำข้อสอบลงในกระดำษค ำตอบให้ใช้เฉพำะดินสอ ๒B ขึ้นไป ระบำยค ำตอบในช่อง
ที่ก ำหนด กรณีที่ระบำยค ำตอบเกินกว่ำ ๑ ค ำตอบ หรือไม่ระบำยค ำตอบในข้อนั้น จะไม่ตรวจให้คะแนนในกำรตอบ
ข้อสอบข้อนั้น 
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เกณฑ์การตัดสินและการประมวลผลการสอบ 

 
๑. เกณฑ์การตัดสิน 
 เกณฑ์กำรตัดสิน จัดท ำบัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสอบ  โดยเรียงตำมล ำดับจำกผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมำ
ตำมล ำดับ ในกรณีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ำกันให้ผู้สอบได้คะแนนหมวดวิชำควำมรู้พื้นฐำนในงำน า่ำยอ ำนวยกำร
มำกกว่ำเป็นผู้ที่อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ ถ้ำได้คะแนนหมวดวิชำควำมรู้พื้นฐำนในงำน า่ำยอ ำนำยกำรเท่ำกันให้ผู้ที่มี
อำวุโสตำมที่ก ำหนดในระเบียบ ก.ตร. สูงกว่ำเป็นผู้ที่อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ และถ้ำมีอำวุโสเท่ำกันให้ใช้วิธีจับฉลำก 
 

๒. การจัดล าดับอาวุโสตามระเบียบ ก.ตร. 
 การจัดล าดับอาวุโสเป็นไปตามระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยการก าหนดล าดับอาวุโสของข้าราชการต ารวจ   
ในการรักษาราชการแทน พ.ศ.๒๕๕7 ฉบับลงวันที่ ๒4 กันยายน พ.ศ.๒๕๕7 (ตำมตำรำงที่แนบ) 
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