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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. 2556 

***************** 

 

 โดยที่เป็นการสมควรให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. 2556 จึงอาศัยอ านาจ

ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ 

2/2556 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2556 จงึให้ออกขอ้บังคับ ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

 ขอ้ 1  ขอ้บังคับนีเ้รียกว่า “ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. 2556” 
 

 ขอ้ 2 ขอ้บังคับนีใ้ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

 ขอ้ 3 ให้ยกเลิกขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. 2554  
 

 ขอ้ 4  ในขอ้บังคับนี้ 

   “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา่  มหาวิทยาลัยพะเยา 

   “อธกิารบด”ี   หมายความวา่  อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

   “คณะ” หมายความวา่  คณะวิชา และวิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มี 

    นิสิตในสังกัด  

 “คณบดี”   หมายความวา่  คณบดีคณะที่นิสิตสังกัดอยู่และให้หมายความรวมถึง 

   หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทยีบเทา่คณะ 

   ที่นิสิตสังกัดอยู่ 

   “กรรมการคุมสอบ” หมายความวา่ อาจารย์ประจ า หรืออาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยพะเยา  

    ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่คุมสอบ 

   “นิสิต”  หมายความวา่ นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

  “การสอบ”  หมายความวา่ การสอบที่ มหาวิ ทยาลั ย  ห รือคณะ ห รือสาขาวิ ชา 

    หรืออาจารย์ประจ ารายวิชา ได้ก าหนดจัดการสอบขึน้ 
 

 ขอ้ 5 นิสิตที่เขา้สอบจะต้องแต่งกายตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เคร่ืองแบบ เคร่ืองหมายและ

เคร่ืองแต่งกายของนิสิต พ.ศ. 2554 
 

 ขอ้ 6 นิสิตที่เขา้สอบจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวนิสิต ต่อกรรมการคุมสอบทุกคร้ังท่ีเขา้สอบ ในกรณีนิสิตลืม

บัตรประจ าตัวนิสิต ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบหรือคณบดี 
 

 ขอ้ 7 ในการสอบทุกคร้ังนิสิตจะต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัย หรือคณะ หรือสาขาวิชา 

หรืออาจารย์ประจ ารายวิชา ก าหนดจัดการสอบข้ึน 
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 ขอ้ 8 ในกรณีที่นิสิตไม่เข้าสอบตามข้อ 7 ให้ถือเป็นการขาดสอบ ยกเว้นมีเหตุจ าเป็นและได้รับอนุมัติจาก

กรรมการคุมสอบหรือคณบดี 
 

 ขอ้ 9 ห้ามนิสิตส่งเสียงดัง หรือก่อความร าคาญ หรือแสดงกิริยามารยาทไม่เหมาะสมในห้องสอบและบริเวณ

ใกล้เคยีง 
 

 ขอ้ 10 ห้ามนิสิตเข้าห้องสอบ หลังจากเร่ิมสอบไปแล้ว 15 นาท ีหรือออกจากห้องสอบก่อน 30 นาท ีหลังจาก

เร่ิมสอบ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบหรือคณบดี 
 

 ขอ้ 11 ห้ามนิสิตน าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้าห้องสอบ เว้นแต่ ปากกา ดินสอ น้ ายาลบค าผิด ยางลบ ไม้บรรทัด หมึก 

วงเวียน และสิ่งอื่นใดที่อาจารย์ประจ ารายวิชาได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการสอบ 
 

 ขอ้ 12 ในการสอบทุกคร้ัง นิสิตจะต้องใช้กระดาษค าถาม และกระดาษค าตอบ ที่มหาวิทยาลัย หรือคณะ หรือ

สาขาวิชา หรืออาจารย์ประจ ารายวิชา จัดให้ และห้ามน าออกจากห้องสอบ เมื่อต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดในระหว่างการสอบ ให้

แจง้ความประสงค์ต่อกรรมการคุมสอบทราบ 
 

 ขอ้ 13 เมื่อกรรมการคุมสอบแจ้งให้ทราบว่าหมดเวลาสอบแล้ว ให้นิสิตส่งกระดาษค าถาม และ

กระดาษค าตอบ ให้กรรมการคุมสอบทันท ีและให้ออกจากห้องสอบ 
 

 ขอ้ 14 นิสิตผู้ใดไม่ปฏิบัติ หรือมีพฤติกรรมส่อแสดงว่าไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี ้ ให้กรรมการคุมสอบตักเตือน 

หากไม่เช่ือฟัง ให้กรรมการคุมสอบสั่งให้นิสิตผู้นั้นออกจากห้องสอบ แล้วรายงานคณบดีเพื่อพิจารณาด าเนินการลงโทษ

ต่อไป 
 

 ขอ้ 15 เมื่อปรากฏว่ามีกรณีทุจริตในการสอบ ให้กรรมการคุมสอบรวบรวมพยานหลักฐานและบันทึกลักษณะ

ความผิดไว้ในกระดาษค าตอบ พร้อมกับลงลายมือช่ือรับรอง แล้วให้รายงานคณบดี ที่นิสิตสังกัดทราบ เพื่อคณบดี

พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต โดยให้มีหัวหน้างานวินัยและพัฒนานิสิตหรือผู้แทนร่วมเป็น

คณะกรรมการสอบสวนด้วย และให้คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเสนอโทษต่อมหาวิทยาลัยภายใน 15 วัน นับแต่วันที่

มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต ทั้งนี้ วิธีการด าเนินการสอบสวนให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

วินัยนิสิต พ.ศ. 2556 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

 ขอ้ 16 หากผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต ตามข้อ 15 ปรากฏว่านิสิตได้ทุจริตหรือส่อ

ทุจริต ให้ถือว่าสอบตกในรายวิชานั้น รวมทั้งให้ด าเนินการพิจารณาโทษทางวินัยนิสิต ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

วินัยนิสิต พ.ศ. 2556 โดยให้ลงโทษพักการศึกษา 1 ภาคการศึกษา ในภาคการศึกษาถัดไป 
 

 ส าหรับในกรณีทุจริตการสอบประมวลความรู้หรือการสอบวัดคุณสมบัติ ในระดับบัณฑิตศึกษา ให้ถือว่าสอบตก

ในการสอบคร้ังนั้น และให้ตัดสิทธใินการสอบคร้ังถัดไป จ านวน 1 คร้ัง  
 

 ขอ้ 17 ในการสอบคร้ังใด ถ้ามีพยานหลักฐานแสดงว่ามีข้อสอบรายวิชาใดล่วงรู้ไปยังนิสิต ไม่ว่าจะด้วยวิธีการ

ใดๆ ก่อนเขา้สอบหรือหลังสอบรายวิชานั้น ให้อธกิารบดีหรือผู้ท่ีอธิการบดีมอบหมาย มีอ านาจสั่งยกเลิกการสอบ และให้มี

การจัดสอบในรายวิชานั้นอีกคร้ังหนึ่ง  
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 ขอ้ 18 ให้อธกิารบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามขอ้บังคับนี ้และให้มีอ านาจออกประกาศ ก าหนดหลักเกณฑ์

และแนวปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการภายใต้ข้อบังคับนี ้ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้

อธกิารบดีเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด และให้ถือเป็นที่สุด 

 

 

           ประกาศ  ณ  วันที่  30  เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 

 

    

 

 (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

  


