ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ว่าด้วย การสอบของนักศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2550
……………………………
โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุงข้ อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้ วย การสอบของนักศึกษา
ชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2542 ที่ใช้ ในปั จจุ บันให้ มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา
17 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541 ประกอบกับมติของสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ในคราวประชุ มครั้ งที่ 2/2550 เมื่ อวั นที่ 20 เมษายน 2550 เห็นชอบให้ แก้ ไขข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ย
แม่ฟ้าหลวง ว่าด้ วย การสอบของนักศึกษาชั้นปริญญาตรีไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ข้ อบังคับนี้เรียกว่า “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้ วย การสอบของนักศึกษาชั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2550”
ข้ อ 2 ข้ อบังคับนี้ให้ ใช้ บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3 ให้ ยกเลิกข้ อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้ วย การสอบของนักศึกษาชั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2542 และให้ ใช้ ข้อบังคับนี้แทน
ข้ อ 4 ในข้ อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
“สานักวิชา” หมายถึง สานักวิชาต่างๆ และให้ หมายความรวมถึง สถาบั น ศูนย์ และ
หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
“คณบดี ” หมายถึ ง คณบดีส านั กวิ ชาต่ างๆ และให้ หมายความรวมถึง ผู้ อานวยการ
สถาบัน/ศูนย์และหัวหน้ าหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
“คณะกรรมการประจ าส านั กวิ ชา” หมายถึ ง คณะกรรมการประจ าส านั กวิ ชาต่ างๆ และ
ให้ หมายความรวมถึ ง คณะกรรมการบริ หารสถาบั น ศู น ย์ และหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย
“คณะกรรมการสอบประจาปี การศึกษา” หมายถึง ผู้บริ หาร อาจารย์ พนักงาน และ
ลูกจ้ างของสานั กวิชา สถาบั น ศู นย์ และหน่ วยงานต่าง ๆ ของมหาวิ ทยาลั ยที่ได้ รั บการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในแต่ละปี การศึกษา

ข้ อ 5
ข้ อ 6

ข้ อ 7
ข้ อ 8

“คณะอนุ กรรมการจัดทาสาเนาข้ อสอบ” หมายถึง ผู้บริหาร อาจารย์ พนักงาน และ
ลูกจ้ างของสานักวิชา สถาบัน ศูนย์ และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่ได้ รับการแต่งตั้ง
จากมหาวิทยาลัยใน แต่ละปี การศึกษา
“คณะอนุกรรมการควบคุมการสอบ” หมายถึง ผู้บริหาร อาจารย์ พนักงาน และลูกจ้ าง
ของสานักวิชา สถาบั น ศู นย์ และหน่ วยงานต่ างๆ ของมหาวิ ทยาลัยที่ได้ รับการแต่ งตั้งจาก
มหาวิทยาลัยในแต่ละปี การศึกษา
“คณะอนุ กรรมการวินิจฉัยด้ านการแพทย์ ” หมายถึง ผู้บริหาร อาจารย์ พนักงาน และ
ลูกจ้ างของสานักวิชา สถาบัน ศูนย์ และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่ได้ รับการแต่งตั้ง
จากมหาวิทยาลัยใน แต่ละปี การศึกษา
“คณะอนุ กรรมการจัดสถานที่สอบและโสตทัศนู ปกรณ์” หมายถึง ผู้บริ หาร อาจารย์
พนักงาน และลูกจ้ างของสานักวิชา สถาบัน ศูนย์ และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ที่ได้ รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในแต่ละปี การศึกษา
“การสอบ” หมายถึง การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค รวมถึงการสอบอื่น ๆ
ที่มหาวิทยาลัยหรือสานักวิชากาหนด
“ข้ อสอบ” หมายถึง กระดาษคาถาม กระดาษคาตอบ สมุดคาตอบ ที่มหาวิทยาลัยหรื อ
สานักวิชาจัดทาขึ้นเพื่อใช้ ในการสอบ
“ผู้เข้ าสอบ” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ
“ปริ ญ ญาตรี ” หมายถึ ง ปริ ญ ญาตรี ตามความในมาตรา 50 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541
ก าหนดการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค ให้ เป็ นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยหรือประกาศของสานักวิชา ซึ่งจะประกาศให้ ทราบล่วงหน้ า
การสอบรายวิชาใดที่มีอาจารย์ผ้ ูสอนหลายคนหรืออาจารย์ผ้ ูสอนหนึ่งคนสอนหลายตอนเรียน
ต้ องใช้ ข้อสอบชุดเดียวกันในการสอบ และให้ สานักวิชากาหนดอาจารย์คนหนึ่งเป็ น
ผู้ประสานงานในรายวิชานั้น
ให้ คณะกรรมการประจาสานักวิชาเสนอชื่อบุคคลให้ มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็ นคณะกรรมการ
สอบประจาปี การศึกษา
ให้ คณะกรรมการสอบประจาปี การศึกษามีอานาจหน้ าที่ดังนี้
8.1 กาหนดตัวบุคคลเพื่อทาหน้ าที่ดาเนินการจัดสอบ แล้ วเสนออธิการบดีเพื่อแต่งตั้งเป็ น
คณะอนุกรรมการ ดังนี้
8.1.1 คณะอนุ กรรมการจัดทาสาเนาข้ อสอบ มีหน้ าที่จัดทาสาเนาข้ อสอบ จัดเก็บ
ข้ อสอบ เบิกจ่ายข้ อสอบ และทาลายข้ อสอบ

ข้ อ 9

ข้ อ 10

ข้ อ 11

ข้ อ 12

8.1.2 คณะอนุ กรรมการควบคุมการสอบ มีหน้ าที่ควบคุ มการสอบให้ เป็ นไปตาม
ระเบี ยบ มหาวิ ทยาลั ยแม่ ฟ้าหลวง ว่ าด้ วย ข้ อปฏิบั ติของอนุ กรรมการควบคุ ม
การสอบ พ.ศ. 2550
8.1.3 คณะอนุ ก รรมการวิน ิจ ฉัย ด้ า นการแพทย์ มีห น้ า ที่ว ิน ิจ ฉัย สุข ภาพและ
หลักฐานทางการแพทย์ของผู้เข้ าสอบ
8.1.4 คณะอนุ กรรมการจั ดสถานที่ สอบและโสตทั ศนู ปกรณ์ มี หน้ าที่ จั ดเตรี ยม
สถานที่สอบ และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ท่ใี ช้ ในการสอบ
8.2 กาหนดสถานที่สอบ
8.3 กาหนดวิธกี ารจัดพิมพ์สาเนาข้ อสอบ จัดเก็บข้ อสอบ และทาลายข้ อสอบ
8.4 กาหนดวิธกี ารรับ-ส่งข้ อสอบ
8.5 กากับดูแลการสอบให้ เป็ นไปตามระเบียบ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้ วย
ข้ อปฏิบัติของอนุกรรมการควบคุมการสอบ พ.ศ. 2550 และระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ว่าด้ วย ข้ อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ พ.ศ. 2550
8.6 พิจารณาและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการสอบ โดยผลการวินิจฉัยถือเป็ นที่ส้ นิ สุด
8.7 รายงานผลการปฏิบัติงานของอนุกรรมการควบคุมการสอบต่อคณบดีเพื่อทราบ
8.8 ดาเนินการเกี่ยวกับการสอบตามที่ประธานคณะกรรมการสอบประจาปี การศึกษา
มอบหมาย
ในกรณีฉ ุก เฉิน หรื อ เหตุส ุด วิส ัย อัน จะท าให้ ด าเนิน การสอบตามก าหนดไม่ไ ด้
ให้ ประธานคณะกรรมการสอบประจาปี การศึกษาเป็ นผู้วินิจฉัยสั่งการตามความเหมาะสม
โดยคานึงถึง ประสิทธิภาพและความเป็ นธรรมในการดาเนินการสอบ
ในกรณีท่ผี ้ ูเข้ าสอบมาเข้ าสอบสายเกิน 30 นาที ให้ ประธานคณะกรรมการสอบประจาปี
การศึ ก ษา พิ จ ารณาว่ า ผู้ เข้ าสอบผู้ นั้ น สมควรได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ สอบภายหลั ง หรื อ ไม่
โดยคานึ งถึ งประสิทธิภาพและความเป็ นธรรมในการดาเนิ น การสอบ และแจ้ งผลการ
พิจารณาให้ สานักวิชาทราบ
การสอบรายวิ ช าที่ สานั ก วิ ช าจะจั ด สอบเอง นอกก าหนดการสอบตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้ สานักวิชาแจ้ งกาหนดวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อผู้ควบคุม
การสอบต่อประธานคณะกรรมการสอบประจาปี การศึกษา
สิทธิ์ในการเข้ าสอบของนั กศึ กษาให้ เป็ นไปตามข้ อบั งคั บ มหาวิ ทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่ าด้ วย
การศึ ก ษาชั้ น ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2542 และที่แ ก้ ไขเพิ่ มเติ ม และระเบี ย บมหาวิ ทยาลั ย
แม่ฟ้าหลวง ว่าด้ วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2542
ในกรณีนัก ศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็ น ผู้ ร่วมฟั งบรรยาย หรือขอถอนรายวิช า
และได้ รับสัญลักษณ์ “W” ไปแล้ วไม่มีสทิ ธิ์เข้ าสอบในรายวิชานั้น

ข้ อ 13 ให้ อธิการบดีเป็ นผู้รักษาการตามข้ อบังคับนี้ และให้ มีอานาจออกระเบียบ คาสั่ง และ
ประกาศเพื่อปฏิบัติการให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2550
(ลงนาม) พลตารวจเอก เภา สารสิน
(เภา สารสิน)
นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

