
 

 

 

 

 
 
 
 
 

ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
ว่าดว้ย  การสอบของนกัศึกษาชั้นปริญญาตรี  พ.ศ. 2550 

…………………………… 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การสอบของนักศึกษา

ช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2542 ที่ใช้ในปัจจุบันให้มีความเหมาะสมย่ิงข้ึน  ฉะน้ัน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา         
17 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.  2541 ประกอบกับมติของสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ในคราวประชุมคร้ังที่  2/2550 เม่ือวันที่  20 เมษายน 2550 เห็นชอบให้แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัย            

แม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การสอบของนักศึกษาช้ันปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้   

 ข้อ 1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การสอบของนักศึกษาช้ันปริญญาตรี 
   พ.ศ. 2550” 
 ข้อ 2  ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2550  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การสอบของนักศึกษาช้ันปริญญาตรี      
   พ.ศ. 2542 และให้ใช้ข้อบังคับน้ีแทน 
 ข้อ 4 ในข้อบังคับน้ี 
    “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 “ส านักวิชา”  หมายถึง  ส านักวิชาต่างๆ  และให้หมายความรวมถึง สถาบัน ศูนย์ และ
หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

  “คณบดี”  หมายถึง  คณบดีส านักวิชาต่างๆ และให้หมายความรวมถึง ผู้อ านวยการ
สถาบัน/ศูนย์และหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

  “คณะกรรมการประจ าส านักวิชา”  หมายถึง คณะกรรมการประจ าส านักวิชาต่างๆ และ            
ให้หมายความรวมถึง คณะกรรมการบริหารสถาบัน ศูนย์ และหน่วยงานต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย 
  “คณะกรรมการสอบประจ าปีการศึกษา” หมายถึง ผู้บริหาร อาจารย์ พนักงาน และ

ลูกจ้างของส านักวิชา สถาบัน ศูนย์ และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการ

แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา 



 

 

 

 

  “คณะอนุกรรมการจัดท าส าเนาข้อสอบ” หมายถึง ผู้บริหาร อาจารย์ พนักงาน และ
ลูกจ้างของส านักวิชา สถาบัน ศูนย์ และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งต้ัง

จากมหาวิทยาลัยใน แต่ละปีการศึกษา 
  “คณะอนุกรรมการควบคุมการสอบ” หมายถึง ผู้บริหาร อาจารย์ พนักงาน และลูกจ้าง

ของส านักวิชา สถาบัน ศูนย์ และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งต้ังจาก

มหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา 
  “คณะอนุกรรมการวินิจฉัยด้านการแพทย์” หมายถึง ผู้บริหาร อาจารย์ พนักงาน และ

ลูกจ้างของส านักวิชา สถาบัน ศูนย์ และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งต้ัง

จากมหาวิทยาลัยใน แต่ละปีการศึกษา 
  “คณะอนุกรรมการจัดสถานที่สอบและโสตทัศนูปกรณ์” หมายถึง ผู้บริหาร อาจารย์ 

พนักงาน และลูกจ้างของส านักวิชา สถาบัน ศูนย์ และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ที่ได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา 

   “การสอบ” หมายถึง การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค รวมถึงการสอบอื่น ๆ    
ที่มหาวิทยาลัยหรือส านักวิชาก าหนด 

    “ข้อสอบ” หมายถึง กระดาษค าถาม กระดาษค าตอบ สมุดค าตอบ ที่มหาวิทยาลัยหรือ
ส านักวิชาจัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการสอบ 

     “ผู้เข้าสอบ” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ 
   “ปริญญาตรี” หมายถึง ปริญญาตรีตามความในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541 

 ข้อ  5 ก าหนดการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค ให้เป็นไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัยหรือประกาศของส านักวิชา ซ่ึงจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า 
 ข้อ 6 การสอบรายวิชาใดที่มีอาจารย์ผู้สอนหลายคนหรืออาจารย์ผู้สอนหน่ึงคนสอนหลายตอนเรียน 

   ต้องใช้ข้อสอบชุดเดียวกนัในการสอบ และให้ส านักวิชาก าหนดอาจารย์คนหน่ึงเป็น 
   ผู้ประสานงานในรายวิชานั้น 
 ข้อ 7 ให้คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเสนอช่ือบุคคลให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ   

   สอบประจ าปีการศึกษา  
 ข้อ 8 ให้คณะกรรมการสอบประจ าปีการศึกษามีอ านาจหน้าที่ดังน้ี 

  8.1 ก าหนดตัวบุคคลเพ่ือท าหน้าที่ด าเนินการจัดสอบ แล้วเสนออธกิารบดีเพ่ือแต่งต้ังเป็น
คณะอนุกรรมการ ดังน้ี 
8.1.1 คณะอนุกรรมการจัดท าส าเนาข้อสอบ มีหน้าที่จัดท าส าเนาข้อสอบ จัดเกบ็                                       

ข้อสอบ เบิกจ่ายข้อสอบ และท าลายข้อสอบ 



 

 

 

 

  8.1.2  คณะอนุกรรมการควบคุมการสอบ มีหน้าที่ควบคุมการสอบให้เป็นไปตาม

ระเบียบ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย ข้อปฏิบัติของอนุกรรมการควบคุม      

การสอบ พ.ศ. 2550 
   8.1.3  คณะอนุกรรมการวินิจฉัยด้านการแพทย์ มีหน้าที่วินิจฉัยสุขภาพและ

หลักฐานทางการแพทย์ของผู้เข้าสอบ 
    8.1.4 คณะอนุกรรมการจัดสถานที่ สอบและโสตทัศนูปกรณ์  มีหน้าที่ จัดเตรียม        

สถานที่สอบ  และอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ 
  8.2 ก าหนดสถานที่สอบ 
 8.3 ก าหนดวิธกีารจัดพิมพ์ส าเนาข้อสอบ จัดเกบ็ข้อสอบ และท าลายข้อสอบ 
 8.4 ก าหนดวิธกีารรับ-ส่งข้อสอบ  
 8.5 ก ากับดูแลการสอบให้เป็นไปตามระเบียบ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย  

   ข้อปฏบัิติของอนุกรรมการควบคุมการสอบ พ.ศ. 2550 และระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง                             
  ว่าด้วย ข้อปฏบัิติของนักศึกษาในการสอบ พ.ศ. 2550 

 8.6 พิจารณาและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกบัการสอบ โดยผลการวินิจฉัยถือเป็นที่สิ้นสดุ 
   8.7 รายงานผลการปฏบัิติงานของอนุกรรมการควบคุมการสอบต่อคณบดีเพ่ือทราบ 

8.8 ด าเนินการเกี่ยวกบัการสอบตามที่ประธานคณะกรรมการสอบประจ าปีการศึกษา            

 มอบหมาย 
 ข้อ  9 ในกรณีฉ ุกเฉินหรือ เหต ุส ุดว ิส ัยอ ันจะท า ให้ด า เน ินการสอบตามก าหนดไม่ไ ด้               

ให้ประธานคณะกรรมการสอบประจ าปีการศึกษาเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการตามความเหมาะสม  
โดยค านึงถึง ประสทิธภิาพและความเป็นธรรมในการด าเนินการสอบ 

ข้อ  10 ในกรณีที่ผู้เข้าสอบมาเข้าสอบสายเกิน 30 นาที ให้ประธานคณะกรรมการสอบประจ าปี
การศึกษา พิจารณาว่าผู้เข้าสอบผู้น้ันสมควรได้รับอนุมัติให้สอบภายหลังหรือไม่           

โดยค านึงถึงประสิทธิภาพและความเป็นธรรมในการด าเนินการสอบ และแจ้งผลการ

พิจารณาให้ส านักวิชาทราบ  
ข้อ  11 การสอบรายวิชาที่ส านักวิชาจะจัดสอบเอง นอกก าหนดการสอบตามประกาศของ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้ส านักวิชาแจ้งก าหนดวัน เวลา สถานที่ และรายช่ือผู้ควบคุม

การสอบต่อประธานคณะกรรมการสอบประจ าปีการศึกษา 
 ข้อ  12 สิทธิ์ในการเข้าสอบของนักศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย 

การศึกษาช้ันปริญญาตรี พ .ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบมหาวิทยาลัย       
แม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2542 
  ในกรณีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมฟังบรรยาย หรือขอถอนรายวิชา

และได้รับสญัลักษณ์ “W” ไปแล้วไม่มีสทิธิ์เข้าสอบในรายวิชานั้น 
 



 

 

 

 

 ข้อ  13 ให้อธกิารบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับน้ี และให้มีอ านาจออกระเบียบ ค าสั่ง และ 
   ประกาศเพ่ือปฏบัิติการให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ี 
 

            ประกาศ  ณ  วันที่   23   เมษายน  พ.ศ.  2550 

  
                                                                                      (ลงนาม)   พลต ารวจเอก  เภา  สารสนิ 
                                  (เภา สารสนิ) 
  นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 


