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ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

เรื่อง แนวปฏิบัติส ำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศำสตร์ ศรีรำชำ ในการสอบกลางภาค ประจ ำภำคปลำยปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

------------------------- 
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) มีแนวโน้ม

คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น กอปรกับบุคลากรและนิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ได้รับการฉีดวัคซีน
จ านวนมากแล้ว เพ่ือรองรับและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ประจ าภาคปลาย        
ปีการศึกษา 2564 ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบกับค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี     
ที่ 143/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ   
โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในเขตท้องที่จังหวัดชลบุรี สั่ง ณ วันที่ 1 ธันวาคม  
พ.ศ. 2564  พร้อมทั้งประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติเพ่ิมเติมการจัดการเรียนการสอน
และการสอบ ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 32 ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564  และ
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบ และ
มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 
2564 ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น 

เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ศรีราชา เป็นไปตามมาตรการต่าง ๆ ดังกล่าวที่ก าหนดไว้ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 42 วรรคหนึ่ง                
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ประกอบกับค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ที่ 6/2562 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 แต่งตั้งรองศาสตราจารย์สถาพร เชื้อเพ็ง ในการบริหารเป็น
คณบดี จึงก าหนดแนวปฏิบัติส ำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศำสตร์ ศรีรำชำในกำรสอบกลำงภำค ประจ ำภำค
ปลำยปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

เ พ่ื อ ให้ กำรจั ดสอบ กลำ งภำค ในรำยวิ ช ำต่ ำ งๆ  ของคณะวิ ศวกรรมศำสตร์  ศรี ร ำชำ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรีรำชำ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงเห็นสมควรแนวปฏิบัติส ำหรับนิสิต
ในกำรสอบของคณะวิศวกรรมศำสตร์ ศรีรำชำ ดังนี้ 
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๑. ให้นิสิตแต่งกำยดังนี้ 

๑.๑ นิสิตหญิง 

๑.๑.๑ เสื้อเชิ้ตสีขำวผ่ำหน้ำแบบเรียบ ไม่มีสำบด้ำนหลัง ไม่รัดรูป แขนทรงกระบอก ยำว
เหนือศอก ไม่เกิน ๕ เซนติเมตร ติดกระดุมโลหะเงินลำยถม เครื่องหมำยพระพิรุณ
ทรงนำค ไม่ติดกระดุมคอ ทับชำยเสื้อไว้ในกระโปรง ติดเข็มเครื่องหมำย
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์บนหน้ำอกเสื้อด้ำนขวำ โดยให้อยู่ในแนวกระดุมเสื้อเม็ด
ที่ ๒ กรณีใส่เสื้อคลุมหรือใช้ผ้ำหรือวัสดุใดๆ คลุมทับชุดนิสิตต้องถอดออกให้
กรรมกำรคุมสอบตรวจก่อนเข้ำห้องสอบ 

๑.๑.๒ กระโปรงสีน้ ำเงิน กรมท่ำ หรือด ำ แบบและทรงสุภำพ สั้นเหนือเข่ำไม่เกิน ๕ 
เซนติเมตรหรือยำวเหนือข้อเท้ำไม่ต่ ำกว่ำ ๑o เซนติเมตร ห้ำมสวมกระโปรงยีนส์ 

๑.๑.๓ เข็มขัดหนังสีด ำ หัวเข็มขัดโลหะเงินมีตรำพระพิรุณทรงนำค 

๑.๑.๔ รองเท้ำหุ้มส้น หรือรัดสันแบบสุภำพสีด ำ น้ ำตำล หรือขำว ไม่มีลวดลำยหรือสิ่ง
ประดับตกแต่งต่ำงสีจำกท่ีก ำหนด 

๑.๑.๕ ทรงผมแบบสุภำพเหมำะสม สีผมให้เป็นไปตำมธรรมชำติ ห้ำมตกแต่งหรือต่อเติม
เล็บ ห้ำมเห็นรอยสักตำมร่ำงกำย และห้ำมใส่เครื่องประดับทุกประเภท 

๑.๒ นิสิตชำย 

๑.๒.๑ เสื้อเชิ้ตสีขำวแขนสั้นหรือแขนยำวผ่ำหน้ำ แบบเรียบ ไม่รัดรูป ไม่มีลวดลำย ทับ
ชำยเสื้อ  ไว้ในกำงเกง ส ำหรับนิสิตทุกชั้นปี ผูกเน็คไทสีเขียวปักตรำพระพิรุณทรง
นำค กรณีใส่เสื้อคลุม หรือใช้ผ้ำหรือวัสดุใดๆ คลุมทับชุดนิสิตต้องถอดออกให้
กรรมกำรคุมสอบตรวจก่อนเข้ำห้องสอบ 

๑.๒.๒ กำงเกงขำยำวสีน้ ำเงิน กรมท่ำ หรือด ำ แบบและทรงสุภำพ ห้ำมสวมกำงเกงยีนส์ 

๑.๒.๓ เข็มขัดหนังสีด ำ หัวเข็มขัดโลหะมีตรำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

๑.๒.๔ รองเท้ำหุ้มส้นสีด ำ น้ ำตำล หรือขำวแบบสุภำพ ไม่มีลวดลำยหรือสิ่งประดับตกแต่ง
ต่ำงสีจำกที่ก ำหนด และสวมถุงเท้ำ 

๑.๒.๕ ทรงผมแบบสุภำพเหมำะสม ห้ำมไว้หนวด เครำ หรืออนุโลมให้ไว้ตำมศำสนำก ำหนด
เท่ำนั้น ผมให้เป็นไปตำมธรรมชำติ ห้ำมเห็นรอยสักตำมร่ำงกำย และห้ำมใส่
เครื่องประดับยำวให้รวบผมให้สุภำพเรียบร้อยไม่รกรุงรัง 

๒.  ห้ามนิสิตน ำโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์สื่อสำร หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตัวเข้ำสอบโดยเด็ดขำด 



3 

 

๓.  ก่อนเข้าห้องสอบ นิสิตต้องแสดงภาพผลตรวจ ATK ด้วยตนเองพร้อมเขียนข้อควำมระบุตัวตนดัง
ตัวอย่ำงในเอกสำรแนบ โดยต้องท ำกำรตรวจระหว่ำงวันที่ ๑๒ - ๑๔  มกรำคม ๒๕๖๔ เท่ำนั้น  และบัตร
ประจ าตัวนิสิตมำแสดงก่อนเข้ำห้องสอบและขณะเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบ ถ้ำบัตรนิสิตไม่ชัดเจนให้น ำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนมำแสดงประกอบด้วยทุกครั้งที่เข้ำสอบ และหำกบัตรนิสิตหำยให้แจ้งต่อฝ่ำยกำรศึกษำโดยทันทีที่
ทรำบ เพ่ือขอท ำใบแทนบัตรนิสิต มิเช่นนั้นจะไม่มีสิทธิเข้ำสอบ  รวมถึงนิสิตต้องสวมหน้ากากอนามัยไว้
ตลอดเวลาเมื่ออยู่ภายในห้องสอบ 

 หมายเหตุ ส ำหรับผลตรวจ ATK นั้นนิสิตสำมำรถใช้แสดงใบรับรองกำรตรวจเชื้อ COVID-19 จำกกำร
ตรวจ ATK หรือ RT-PCR จำกโรงพยำบำลหรือห้องปฏิบัติกำรเครือข่ำยที่ผ่ำนกำรทดสอบควำมช ำนำญทำง
ห้องปฏิบัติกำร จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยท ำกำรตรวจระหว่ำงวันที่ ๑๒ - ๑๔  
มกรำคม ๒๕๖๔ ได้ 

๔.  เมื่อนิสิตเข้ำห้องสอบแล้วให้อ่ำนค ำสั่งหน้ำปกข้อสอบและปฏิบัติตำมค ำสั่งโดยเคร่งครัด 

๕.  เมื่อนิสิตต้องกำรสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ยกมือแจ้งแก่กรรมกำรคุมสอบ ห้ำมนิสิตหยิบยื่นสิ่งของใดๆ ระหว่ำงกัน
ในขณะสอบ 

๖.  นิสิตต้องส่งข้อสอบและกระดำษค ำตอบต่อกรรมกำรคุมสอบและได้รับอนุญำตก่อนจึงออกจำกห้องสอบได้ 

๗.  เมื่อออกจำกห้องสอบแล้วต้องออกไปจำกอำคำรที่จัดสอบโดยทันที และห้ำมส่งเสียงดังรบกวน หรือท ำ
ควำมร ำคำญให้แก่ผู้ที่ก ำลังสอบอยู่ หรือส่งเสียงเกี่ยวกับเรื่องที่สอบซึ่งอำจท ำให้ผู้ที่อยู่ในห้องสอบได้ยิน 

๘.  นิสิตต้องปฏิบัติตำมค ำสั่งข้อบังคับที่ก ำหนดในข้อสอบ และค ำชี้แจงของกรรมกำรคุมสอบอย่ำงเคร่งครัด 
หำกเกิดกรณีที่นิสิตคนใดมีพฤติกรรม หรือมีเหตุอันควรสงสัยหรือเชื่อได้ว่ำกระท ำกำรส่อทุจริต หรือทุจริตใน
กำรสอบเกิดขึ้นนิสิตต้องยินยอมให้กรรมกำรคุมสอบ ตรวจสอบ ตรวจคัน และยึดอุปกรณ์หรือเอกสำรที่ใช้ใน
กำรกระท ำกำร ส่อทุจริต หรือทุจริตในกำรสอบ ทั้งนี้ให้กรรมการคุมสอบสั่งให้นิสิตยุติการสอบโดยทันที 

๙.  ทั้งนี้หำกนิสิตไม่ปฏิบัติตำมข้อบังคับข้ำงต้น ให้ถือว่ำผิดวินัยนิสิต และให้กรรมกำรคุมสอบด ำเนินกำรตำม
ข้อบังคับของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ อย่ำงเคร่งครัด 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 

      ประกาศ ณ วันที่  27 ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                                                                         

 

                                                                (รองศาสตราจารย์ ดร. สถาพร เชื้อเพ็ง) 

                                                                   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา  
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เอกสารแนบ 
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