
 

 

 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ว่าด้วย  ข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ พ.ศ. 2550 

………………………… 
 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย ข้อปฏิบัติของนักศึกษา         

ในการสอบ พ.ศ. 2542 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การสอบ
ของนักศึกษา ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2550 ข้อ 13 ประกอบกับมติของสภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2550 ที่ให้ความเห็นชอบแก้ไขระเบียบ   
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย  ข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย ข้อปฏิบัติของนักศึกษา           
ในการสอบ พ.ศ. 2550” 

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป 
 ข้อ  3 ให้ยกเลิกระเบียบ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย ข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ      

พ.ศ. 2542 และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ  4 ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

“การสอบ” หมายถึง การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค รวมถึงการสอบอื่น ๆ                       
ที่มหาวิทยาลัยหรือส านักวิชาก าหนด 
“ข้อสอบ” หมายถึง กระดาษค าถาม กระดาษค าตอบ สมุดค าตอบ ที่มหาวิทยาลัยหรือ    
ส านักวิชาจัดท าขึ้นเพื่อใช้ในการสอบ 
“ผู้เข้าสอบ” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ 
“ทุจริตในการสอบ” หมายถึง การน าต ารา บันทึก เอกสาร อุปกรณ์ส่ือสารอื่นๆ ติดตัว    

เข้าไปในห้องสอบและน าออกมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการสอบ และการกระท าหรือส่ิงอื่นใด 

อันเป็นการช่วยเหลือให้ได้ไปซึ่งค าตอบ หรือการให้ดูข้อสอบ รวมถึงพฤติการณ์อื่นๆ    

ในท านองเดียวกัน เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในข้อสอบของรายวิชานั้น  

“ส่อเจตนาทุจริตในการสอบ” หมายถึง การน าต ารา บันทึก เอกสาร อุปกรณ์ส่ือสารอื่นๆ  

ติดตัวเข้าไปในห้องสอบแม้ยังไม่น าออกมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการสอบก็ตามรวมถึง          

การติดต่อส่ือสารระหว่างผู้เข้าสอบที่เข้าสอบในวิชาเดียวกันและพฤติการณ์อื่นๆ ในท านอง

เดียวกัน เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในข้อสอบของรายวิชานั้น 
 
 



 

 ข้อ 5 ผู้เข้าสอบต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ที่ก าหนดไว้ในประกาศของ

มหาวิทยาลัยหรือส านักวิชา 
 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยหรือส านักวิชาประกาศวันและเวลาสอบแตกต่างไปจาก

ประกาศตารางสอบ ให้เข้าสอบตามที่มหาวิทยาลัยหรือส านักวิชาประกาศไว้ครั้งหลังสุด  

ผู้ไม่ปฏิบัติตามความดังกล่าวให้ถือว่าขาดสอบ 
ข้อ  6 ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษา หรือบัตรแทนบัตรประจ าตัวนักศึกษาที่ออกโดย        

ส่วนทะเบียนและประมวลผล หรือบัตรอื่น ๆ  ที่ออกโดยส่วนราชการ (ที่มีรูปติด) ให้อนุกรรมการ     
ควบคุมการสอบตรวจสอบทุกครั้งที่เข้าสอบพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ            

เพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าสอบ  
  ในกรณีผู้เข้าสอบไม่มีรายชื่อในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบหรือใบรับรองสิทธิ์เข้าสอบ

อนุกรรมการควบคุมการสอบจะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบท าการสอบ และให้ผู้เข้าสอบไปติดต่อ

คณะกรรมการสอบประจ าปีการศึกษา ณ ศูนย์อ านวยการสอบ 

  ในกรณีที่ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบผิด ให้อนุกรรมการควบคุมการสอบด าเนินการ

ให้ผู้นั้นเข้าห้องสอบที่ถูกต้องต่อไป 

  ในกรณีที่ผู้เข้าสอบไม่มีเอกสารตามความในวรรคแรกจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ   

และให้ผู้เข้าสอบไปติดต่อคณะกรรมการสอบประจ าปีการศึกษา ณ ศูนย์อ านวยการสอบทันที

เพื่อขอรับเอกสารอนุญาตให้เข้าห้องสอบจึงจะสามารถเข้าห้องสอบได้ 
ข้อ 7 ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การแต่งกายของ

นักศึกษา พ.ศ. 2542 
ข้อ  8 ผู้เข้าสอบต้องจัดหาอุปกรณ์เครื่องเขียนที่จ าเป็นเกี่ยวกับการสอบ เช่น ปากกา  ดินสอ 

ยางลบ ไม้บรรทัด ไม้ฉาก โปรแทรกเตอร์ วงเวียน มาเอง และไม่อนุญาตให้ยืมส่ิงของ  

ทุกชนิดจากผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอนุกรรมการควบคุมการสอบ 
 ข้อ  9 ห้ามผู้เข้าสอบน าต ารา บันทึก เอกสาร  เครื่องค านวณ กล่องดินสอ อุปกรณ์ส่ือสารทุกชนิด

หรือส่ิงอื่นใดที่มีสูตรสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสอบในรายวิชานั้นเข้าห้องสอบ รวมถึง

พฤติการณ์อื่นๆ ในท านองเดียวกันเว้นแต่ผู้ออกข้อสอบจะได้อนุญาตไว้ในข้อสอบของ

รายวิชานั้น 
 ข้อ 10 ผู้เข้าสอบต้องเข้าห้องสอบทันทีเม่ือมีสัญญาณเริ่มการสอบ 

  ในกรณีที่ผู้ เข้าสอบมาถึงห้องสอบสายเกินกว่า 15  นาที แต่ไม่เกิน 30  นาที             

จะเข้าสอบได้ต่อเม่ือได้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อในใบรายงานควบคุมการสอบก่อน  

จึงอนุญาตให้เข้าห้องสอบได้โดยไม่ต่อเวลาสอบให้ 
  ในกรณีที่ผู้เข้าสอบมาถึงห้องสอบสายเกินกว่า 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้อง
สอบโดยเด็ดขาด และให้ไปรายงานตัวต่อประธานคณะกรรมการสอบประจ าปีการศึกษา

ทันที พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลประกอบเป็นลายลักษณ์อักษรในใบขออนุญาตสอบสายเกิน 
30 นาที เพื่อประธานคณะกรรมการสอบประจ าปีการศึกษา พิจารณาว่าผู้เข้าสอบผู้นั้น
สมควรไดร้ับอนุมัติให้สอบภายหลังหรือไม่ และแจ้งผลการพิจารณาให้ส านักวิชาทราบ 
 



 

 
 ข้อ 11 เมื่อเข้าห้องสอบเรียบร้อยแล้วให้ผู้เข้าสอบเขียนชื่อ-นามสกุล และรหัสประจ าตัวนักศึกษา     

ตลอดจนข้อความอื่นที่อนุกรรมการควบคุมการสอบก าหนดลงบนข้อสอบให้ครบถ้วนและ    
ชัดเจนก่อนเริ่มท าข้อสอบ และให้เริ่มท าการสอบเมื่อมีสัญญาณเริ่มการสอบหรือได้รับ

อนุญาตจากอนุกรรมการควบคุมการสอบ 
 

 ข้อ 12 ระหว่างการสอบ ห้ามผู้เข้าสอบพูดหรือติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เข้าสอบ หรือก่อการรบกวน    
แก่ผู้เข้าสอบอื่น ทั้งนี้ อนุกรรมการควบคุมการสอบสามารถตักเตือนผู้เข้าสอบนั้นได้ 

 

 ข้อ 13 ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อความที่แจ้งไว้ในข้อสอบ เมื่อส่งข้อสอบแล้วจะขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงอีกมิได้ 

 

 ข้อ 14 การขอสมุดค าตอบและหรือกระดาษค าตอบเพิ่มเติม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการสอบ หรือ 
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อสอบ ให้ผู้เข้าสอบขอหรือสอบถามจากอนุกรรมการควบคุมการสอบ

เท่านั้น 
 

 ข้อ 15 ห้ามผู้เข้าสอบฉีกหรือน าข้อสอบที่แจกในห้องสอบออกจากห้องสอบไม่ว่ากรณีใด 
 

 ข้อ 16 ผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อการสอบผ่านไปแล้ว 45 นาที นับแต่มีสัญญาณเริ่ม  
การสอบแต่จะต้องรอจนกว่าอนุกรรมการควบคุมการสอบเก็บข้อสอบเรียบร้อยเสียก่อน 
  การออกจากห้องสอบชั่วคราวจะต้องได้รับอนุญาตจากอนุกรรมการควบคุมการสอบ 

และให้อยู่ในดุลพินิจของอนุกรรมการควบคุมการสอบ 
 

 ข้อ 17 เมื่อผู้เข้าสอบได้ส่งข้อสอบแก่อนุกรรมการควบคุมการสอบเรียบร้อยแล้วผู้เข้าสอบต้อง
ออกไปให้พ้นบริเวณห้องทีม่ีการสอบทันที และไม่ท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้เข้าสอบ

อื่นที่ก าลังสอบอยู่ 
 

 ข้อ 18 ในกรณีที่ผู้เข้าสอบต้องการส่งข้อสอบก่อนหมดเวลาที่ก าหนดไว้ ให้ยกมือขึ้นและรอจนกว่า
อนุกรรมการควบคุมการสอบจะมาเก็บข้อสอบเรียบร้อยเสียก่อนแล้วจึงจะออกจากห้องสอบ

ได ้
 

 ข้อ 19 เมื่อมีสัญญาณหมดเวลาสอบ ห้ามผู้เข้าสอบท าข้อสอบต่อไปอีก ผู้เข้าสอบต้องวางข้อสอบไว้    
บนโต๊ะของตน ถ้ามีสมุดค าตอบเพิ่มเติมให้สอดไว้ในสมุดค าตอบเล่มแรกและรอจนกว่า

อนุกรรมการควบคุมการสอบจะมาเก็บข้อสอบเรียบร้อยเสียก่อนแล้วจึงจะออกจาก     

ห้องสอบได้ 
  ในกรณีที่ผู้ เข้าสอบไม่ปฏิบัติตามความในวรรคแรก อนุกรรมการควบคุม       

การสอบจะรายงานประธานคณะกรรมการสอบประจ าปีการศึกษา เพื่อพิจารณาด าเนินการ

ต่อไป 
 

 ข้อ 20 ในกรณีที่ผู้เข้าสอบปฏิบัติฝ่าฝืนระเบียบนี้หรือต้องสงสัยว่าท าการทุจริตในการสอบหรือ       
ส่อเจตนาทุจริตในการสอบ อนุกรรมการควบคุมการสอบมีอ านาจตรวจค้นผู้เข้าสอบ 

 
 



 

 ข้อ 21 ผู้เข้าสอบต้องรับทราบและปฏิบัติตามระเบียบ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การสอบของ  
นักศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2550 ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศอื่นที่ว่าด้วย     
การสอบซึ่งไม่ขัดต่อระเบียบนี้โดยเคร่งครัด 

 

ในกรณีที่มีการฝ่าฝืน ให้น าข้อบังคับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาชั้นปริญญาตรี 

พ.ศ. 2542 ข้อ 20 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2550 

 
                                             (ลงนาม)              วันชัย  ศิริชนะ 

  (รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  ศิริชนะ) 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 


