ระเบียบสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ว่าด้วยการปฏิบัติในการสอบเพื่อประเมินความรู้ขนึ้ ทะเบียนและใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์รับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๗
--------------------------------------ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ว่าด้วยการปฏิบัติในการสอบเพื่ อ
ประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ผู้เข้าสอบ” หมายความว่า ผูส้ มัครสอบที่มีสิทธิสอบเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนและ
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
“กรรมการคุมสอบ” หมายความว่า บุคคลที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์แต่งตั้งให้มีหน้าที่
เกี่ยวกับการสอบตามระเบียบนี้
ข้อ ๔ ในการสอบ ไม่ว่าจะก่อนการสอบ ระหว่างเวลาสอบหรือหลังการสอบ ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติ
ตามที่กําหนดในระเบียบนี้ โดยเคร่งครัด และไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนตาม ข้อ๕. โดยเด็ดขาด
ข้อ ๕ ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติดังต่อไปนี้โดยเคร่งครัด
(๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สวมรองเท้าหุ้มส้น
(๒) ต้องนําบัตรประจําตัวผู้เข้าสอบและบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรื อ บั ต รประจํ า ตั ว ข้า ราชการ หรื อ ใบอนุ ญ าตขั บ รถ ติ ด ตั ว ตลอดเวลาเพื่ อ แสดงตนในวั น สอบทุ ก ครั้ ง
ถ้าผู้เข้าสอบไม่มีบัตรดังกล่าวข้างต้น กรรมการคุมสอบ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
(๓) ผู้เข้าสอบจะเข้าห้อ งสอบ หรือ จะออกจากห้อ งสอบได้ ก็ ต่อ เมื่ อ ได้รับ อนุ ญ าตจากกรรมการ
คุมสอบทุกครั้ง
(๔) ไม่ออกจากห้องสอบก่อนเวลา ๓๐ นาที นับแต่เริ่มเวลาสอบ
(๕) ไม่นําอาหาร หรือเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าห้องสอบ
(๖) ไม่นําหนังสือ ตํารา เอกสาร หรือกระดาษที่เขียน จด หรือบันทึกข้อความ หรืออุปกรณ์การสื่อสาร
หรือวัสดุหรือวัตถุใดๆ ที่ไม่ได้ใช้หรือเกี่ยวกับการทําข้อสอบ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
(๗) ไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้เข้าสอบอื่น ทั้งขณะที่อยู่ในห้องสอบ หรืออยู่นอกห้องสอบ
(๘) ไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการส่อเจตนาทุจริตในการสอบ เช่น พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือ
บุ ค คลภายนอก หรือ จดข้อ ความไว้ต ามส่วนต่างๆ ของร่างกาย หรือ พยายามดู คํ า ตอบจากผู ้เข้าสอบอื่ น
หรือเปิดโอกาสหรือยอมให้ผู้เข้าสอบอื่นมีโอกาสดูคําตอบของตน เป็นต้น
(๙) ไม่นําข้อสอบ กระดาษคําตอบ กระดาษทด ออกไปจากห้องสอบ
(๑๐) ไม่ทําลาย ทําให้เสียหาย หรือทําให้สูญหาย ซึ่งชุดข้อสอบหรือกระดาษคําตอบไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน
๒/เมื่อหมดเวลาสอบ...

(๒)
(๑๑) เมื่อหมดเวลาสอบ และกรรมการคุมสอบสั่งให้หยุดทําข้อสอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจาก
ห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อกรรมการคุมสอบได้ตรวจชุดข้อสอบ และกระดาษคําตอบแล้ว และอนุญาตให้ออกไปได้
เท่านั้น
ข้อ ๖ ผู้เข้าสอบที่มาถึงห้องสอบหลังจากเริ่มเวลาสอบไปแล้ว ๓๐ นาที ไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ เว้นแต่
มีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจําเป็นอื่นที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากผู้อํานวยการศูนย์สอบ
ข้อ ๗ ผู ้เข้าสอบที่ ปฏิ บั ติฝ ่าฝืน ตามข้อ ๕. กรรมการคุมสอบอาจพิ จารณาและดํ าเนิ น การลงโทษ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ว่ากล่าวตักเตือน
(๒) กากบาทบนหัวกระดาษชุดข้อสอบหรือกระดาษคําตอบในวิชาที่สอบ
(๓) ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
(๔) ให้ออกจากห้องสอบ
ข้อ ๘ ในกรณี ที่ มี ก ารทุ จ ริ ต ในการสอบ ให้ก รรมการคุ ม สอบบั น ทึ ก พฤติ ก รรมของผู ้เข้า สอบ
พร้อมพยานหลักฐาน แล้วรายงานต่อผู้อํานวยการศู นย์สอบ เพื่ อรายงานให้ค ณะกรรมการอํานวยการใน
คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ ความสามารถ ภาคแนวคิดและทฤษฎีทางสังคมสงเคราะห์โดยวิธีการสอบ
ข้ อ เขี ย นพิ จ ารณาดํ าเนิ น การต่อ ไป ผู ้เข้าสอบที่ ค ณะกรรมการอํ า นวยการฯ ได้พิ จ ารณาแล้วเห็ น ว่าเป็น
การกระทําทุจริตในการสอบอาจถูกพิจารณาลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ปรับตกในวิชานั้น
(๒) ปรับตกทุกวิชา
(๓) ตัดสิทธิการสอบในครั้งต่อไป
(๔) อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์พิจารณา
ข้อ ๙ กรรมการคุมสอบ หรือผู ้เข้าสอบที่ทํ าการคัดลอกข้อสอบหรือลักลอบเอาข้อสอบของสภา
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ไป สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จะดําเนินการตามกฎหมาย ในความผิดฐานละเมิด
ลิขสิทธิ์หรือเปิดเผยความลับของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ หรือความผิดทางอาญาฐานอื่นแล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๐ ผู้เข้าสอบอื่นที่ ร่วมกระทําการกับ ผู้เข้าสอบที่ ฝ่าฝืนระเบี ยบนี้ ไม่ว่าจะได้กระทํ าในฐานะ
ตัวการผู้สนับสนุน ผู้ใช้ จ้าง วาน ช่วยเหลือ หรืออํานวยความสะดวก จะได้รับการพิจารณา หรือดําเนินการ
ตามระเบียบนี้ เช่นเดียวกันกับผู้เข้าสอบ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ลงชื่อ
(รองศาสตราจารย์อภิญญา เวชยชัย)
นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

