ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ว่าด้วย ข้อปฏิบตั ิของนักศึกษาในการสอบ พ.ศ. 2550

…………………………
โดยที่เป็ นการสมควรปรั บปรุงระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยแม่ ฟ้ าหลวง ว่ าด้ วย ข้ อปฏิบั ติ ของนั กศึ กษา
ในการสอบ พ.ศ. 2542 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในข้ อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้ วย การสอบ
ของนักศึกษา ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2550 ข้ อ 13 ประกอบกับมติของสภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2550 ที่ให้ ความเห็นชอบแก้ ไขระเบียบ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้ วย ข้ อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ระเบี ยบนี้ เรี ยกว่ า “ระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยแม่ ฟ้ าหลวง ว่ าด้ วย ข้ อปฏิ บั ติ ของนั กศึ กษา
ในการสอบ พ.ศ. 2550”
ข้ อ 2 ระเบียบนี้ให้ ใช้ บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3 ให้ ยกเลิ กระเบี ยบ มหาวิ ทยาลั ยแม่ ฟ้ าหลวง ว่ าด้ วย ข้ อปฏิบั ติ ของนั กศึ กษาในการสอบ
พ.ศ. 2542 และให้ ใช้ ระเบียบนี้แทน
ข้ อ 4 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
“การสอบ” หมายถึง การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค รวมถึงการสอบอื่น ๆ
ที่มหาวิทยาลัยหรือสํานักวิชากําหนด
“ข้ อสอบ” หมายถึง กระดาษคําถาม กระดาษคําตอบ สมุดคําตอบ ที่มหาวิทยาลัยหรือ
สํานักวิชาจัดทําขึ้นเพื่อใช้ ในการสอบ
“ผู้เข้ าสอบ” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ
“ทุจริตในการสอบ” หมายถึง การนําตํารา บันทึก เอกสาร อุปกรณ์ส่ือสารอื่นๆ ติดตัว
เข้ าไปในห้ องสอบและนําออกมาใช้ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการสอบ และการกระทําหรือสิ่งอื่นใด
อันเป็ นการช่ วยเหลือให้ ได้ ไปซึ่งคําตอบ หรือการให้ ดูข้อสอบ รวมถึง พฤติก ารณ์อ่ืน ๆ
ในทํานองเดียวกัน เว้ นแต่จะได้ ระบุไว้ ในข้ อสอบของรายวิชานั้น
“ส่อเจตนาทุจริตในการสอบ” หมายถึง การนําตํารา บันทึก เอกสาร อุปกรณ์ส่อื สารอื่นๆ
ติดตัวเข้ าไปในห้ องสอบแม้ ยังไม่ นาํ ออกมาใช้ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการสอบก็ตามรวมถึง
การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เข้ าสอบที่เข้ าสอบในวิชาเดียวกันและพฤติการณ์อ่นื ๆ ในทํานอง
เดียวกัน เว้ นแต่จะได้ ระบุไว้ ในข้ อสอบของรายวิชานั้น

ข้ อ 5 ผู้ เ ข้ า สอบต้ อ งเข้ า สอบตามวั น เวลา และสถานที่ส อบ ที่ก ํา หนดไว้ ใ นประกาศของ
มหาวิทยาลัยหรือสํานักวิชา
ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยหรือสํานักวิชาประกาศวันและเวลาสอบแตกต่ างไปจาก
ประกาศตารางสอบ ให้ เข้ าสอบตามที่มหาวิทยาลัยหรือสํานักวิชาประกาศไว้ ครั้งหลังสุด
ผู้ไม่ปฏิบัติตามความดังกล่าวให้ ถอื ว่าขาดสอบ
ข้ อ 6 ผู้เข้ าสอบต้ องแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษา หรือบัตรแทนบัตรประจําตัวนักศึกษาที่ออกโดย
ส่วนทะเบียนและประมวลผล หรือบัตรอื่น ๆ ที่ออกโดยส่วนราชการ (ที่มีรปู ติด) ให้ อนุกรรมการ
ควบคุมการสอบตรวจสอบทุกครั้งที่เข้ าสอบพร้ อมทั้งลงลายมือชื่อในใบเซ็นชื่อผู้เข้ าสอบ
เพื่อเป็ นหลักฐานในการเข้ าสอบ
ในกรณี ผ้ ู เข้ าสอบไม่ มี รายชื่ อในใบเซ็นชื่ อผู้ เข้ าสอบหรื อใบรั บรองสิทธิ์ เข้ าสอบ
อนุกรรมการควบคุมการสอบจะไม่อนุญาตให้ ผ้ ูเข้ าสอบทําการสอบ และให้ ผ้ ูเข้ าสอบไปติดต่อ
คณะกรรมการสอบประจําปี การศึกษา ณ ศูนย์อาํ นวยการสอบ
ในกรณีท่ผี ้ ูเข้ าสอบเข้ าห้ องสอบผิด ให้ อนุ กรรมการควบคุมการสอบดําเนินการ
ให้ ผ้ ูน้ันเข้ าห้ องสอบที่ถูกต้ องต่อไป
ในกรณีท่ีผ้ ูเข้ าสอบไม่ มีเอกสารตามความในวรรคแรกจะไม่ ได้ รับอนุ ญาตให้ เข้ าห้ องสอบ
และให้ ผ้ ูเข้ าสอบไปติดต่อคณะกรรมการสอบประจําปี การศึกษา ณ ศูนย์อาํ นวยการสอบทันที
เพื่อขอรับเอกสารอนุญาตให้ เข้ าห้ องสอบจึงจะสามารถเข้ าห้ องสอบได้
ข้ อ 7 ผู้ เข้ าสอบต้ องแต่ งกายตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง ว่ าด้ วย การแต่ งกายของ
นักศึกษา พ.ศ. 2542
ข้ อ 8 ผู้ เข้ าสอบต้ องจัดหาอุปกรณ์เครื่ องเขียนที่จําเป็ นเกี่ยวกับการสอบ เช่ น ปากกา ดินสอ
ยางลบ ไม้ บรรทัด ไม้ ฉาก โปรแทรกเตอร์ วงเวียน มาเอง และไม่ อนุ ญาตให้ ยืมสิ่งของ
ทุกชนิดจากผู้อ่นื เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากอนุกรรมการควบคุมการสอบ
ข้ อ 9 ห้ ามผู้เข้ าสอบนําตํารา บันทึก เอกสาร เครื่องคํานวณ กล่องดินสอ อุปกรณ์ส่อื สารทุกชนิด
หรื อสิ่งอื่นใดที่มีสูตรสัญลักษณ์ท่ีเกี่ยวข้ องกับการสอบในรายวิชานั้นเข้ าห้ องสอบ รวมถึง
พฤติการณ์อ่ืนๆ ในทํานองเดียวกันเว้ นแต่ ผ้ ูออกข้ อสอบจะได้ อนุ ญาตไว้ ในข้ อสอบของ
รายวิชานั้น
ข้ อ 10 ผู้เข้ าสอบต้ องเข้ าห้ องสอบทันทีเมื่อมีสญ
ั ญาณเริ่มการสอบ
ในกรณี ท่ีผ้ ู เ ข้ า สอบมาถึ ง ห้ อ งสอบสายเกิน กว่ า 15 นาที แต่ ไ ม่ เ กิน 30 นาที
จะเข้ าสอบได้ ต่อเมื่อได้ กรอกข้ อความและลงลายมือชื่อในใบรายงานควบคุมการสอบก่อน
จึงอนุญาตให้ เข้ าห้ องสอบได้ โดยไม่ต่อเวลาสอบให้
ในกรณีท่ผี ้ ูเข้ าสอบมาถึงห้ องสอบสายเกินกว่า 30 นาที จะไม่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าห้ อง
สอบโดยเด็ดขาด และให้ ไปรายงานตัวต่อประธานคณะกรรมการสอบประจําปี การศึกษา
ทันที พร้ อมทั้งชี้แจงเหตุผลประกอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในใบขออนุญาตสอบสายเกิน
30 นาที เพื่อประธานคณะกรรมการสอบประจําปี การศึกษา พิจารณาว่าผู้เข้ าสอบผู้น้ัน
สมควรได้ รับอนุมัติให้ สอบภายหลังหรือไม่ และแจ้ งผลการพิจารณาให้ สาํ นักวิชาทราบ

ข้ อ 11 เมื่อเข้ าห้ องสอบเรียบร้ อยแล้ วให้ ผ้ ูเข้ าสอบเขียนชื่อ-นามสกุล และรหัสประจําตัวนักศึกษา
ตลอดจนข้ อความอื่นที่อนุ กรรมการควบคุมการสอบกําหนดลงบนข้ อสอบให้ ครบถ้ วนและ
ชั ดเจนก่ อนเริ่ มทําข้ อสอบ และให้ เริ่ มทําการสอบเมื่อมีสัญญาณเริ่ มการสอบหรื อได้ รั บ
อนุญาตจากอนุกรรมการควบคุมการสอบ
ข้ อ 12 ระหว่างการสอบ ห้ ามผู้เข้ าสอบพูดหรือติดต่ อสื่อสารระหว่างผู้เข้ าสอบ หรือก่อการรบกวน
แก่ผ้ ูเข้ าสอบอื่น ทั้งนี้ อนุกรรมการควบคุมการสอบสามารถตักเตือนผู้เข้ าสอบนั้นได้
ข้ อ 13 ผู้เข้ าสอบต้ องปฏิบัติให้ ถูกต้ องตามข้ อความที่แจ้ งไว้ ในข้ อสอบ เมื่อส่งข้ อสอบแล้ วจะขอ
แก้ ไขเปลี่ยนแปลงอีกมิได้
ข้ อ 14 การขอสมุดคําตอบและหรือกระดาษคําตอบเพิ่มเติม หรืออุปกรณ์ท่เี กี่ยวกับการสอบ หรือ
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้ อสอบ ให้ ผ้ ูเข้ าสอบขอหรือสอบถามจากอนุ กรรมการควบคุมการสอบ
เท่านั้น
ข้ อ 15 ห้ ามผู้เข้ าสอบฉีกหรือนําข้ อสอบที่แจกในห้ องสอบออกจากห้ องสอบไม่ว่ากรณีใด
ข้ อ 16 ผู้เข้ าสอบจะออกจากห้ องสอบได้ ต่อเมื่อการสอบผ่านไปแล้ ว 45 นาที นับแต่มีสญ
ั ญาณเริ่ม
การสอบแต่จะต้ องรอจนกว่าอนุกรรมการควบคุมการสอบเก็บข้ อสอบเรียบร้ อยเสียก่อน
การออกจากห้ องสอบชั่วคราวจะต้ องได้ รับอนุญาตจากอนุ กรรมการควบคุมการสอบ
และให้ อยู่ในดุลพินิจของอนุกรรมการควบคุมการสอบ
ข้ อ 17 เมื่อผู้ เข้ าสอบได้ ส่งข้ อสอบแก่อนุ กรรมการควบคุ มการสอบเรี ยบร้ อยแล้ วผู้ เข้ าสอบต้ อง
ออกไปให้ พ้นบริเวณห้ องที่มีการสอบทันที และไม่ทาํ การใดๆ อันเป็ นการรบกวนผู้เข้ าสอบ
อื่นที่กาํ ลังสอบอยู่
ข้ อ 18 ในกรณีท่ผี ้ ูเข้ าสอบต้ องการส่งข้ อสอบก่อนหมดเวลาที่กาํ หนดไว้ ให้ ยกมือขึ้นและรอจนกว่า
อนุกรรมการควบคุมการสอบจะมาเก็บข้ อสอบเรียบร้ อยเสียก่อนแล้ วจึงจะออกจากห้ องสอบ
ได้
ข้ อ 19 เมื่อมีสัญญาณหมดเวลาสอบ ห้ ามผู้เข้ าสอบทําข้ อสอบต่ อไปอีก ผู้เข้ าสอบต้ องวางข้ อสอบไว้
บนโต๊ะของตน ถ้ ามีสมุดคําตอบเพิ่มเติมให้ สอดไว้ ในสมุดคําตอบเล่ มแรกและรอจนกว่ า
อนุ กรรมการควบคุ ม การสอบจะมาเก็บ ข้ อ สอบเรี ย บร้ อ ยเสีย ก่ อ นแล้ ว จึ ง จะออกจาก
ห้ องสอบได้
ในกรณี ท่ีผ้ ู เ ข้ า สอบไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามความในวรรคแรก อนุ ก รรมการควบคุ ม
การสอบจะรายงานประธานคณะกรรมการสอบประจําปี การศึกษา เพื่อพิจารณาดําเนินการ
ต่อไป
ข้ อ 20 ในกรณีท่ีผ้ ู เข้ าสอบปฏิบัติฝ่ าฝื นระเบี ยบนี้ หรื อต้ องสงสัยว่ าทําการทุ จริ ตในการสอบหรื อ
ส่อเจตนาทุจริตในการสอบ อนุกรรมการควบคุมการสอบมีอาํ นาจตรวจค้ นผู้เข้ าสอบ

ข้ อ 21 ผู้เข้ าสอบต้ องรับทราบและปฏิบัติตามระเบียบ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้ วย การสอบของ
นักศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2550 ตลอดจนระเบียบ ข้ อบังคับ หรือประกาศอื่นที่ว่าด้ วย
การสอบซึ่งไม่ขดั ต่อระเบียบนี้โดยเคร่งครัด
ในกรณีท่มี ีการฝ่ าฝื น ให้ นาํ ข้ อบังคับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้ วย การศึกษาชั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2542 ข้ อ 20 มาบังคับใช้ โดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
(ลงนาม)
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