
ประกาศมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ

เรื่อง ขอปฏบิัตขิองผูเขาสอบและการลาสอบ พ.ศ.2564

..........................................................................

เพื่อใหการจัดสอบของมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ เปนไปดวยความเรยีบรอยและมปีระสทิธภิาพ
ยิ่งขึ้น ฉะนัน้ อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัตมิหาวทิยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. 2535
ประกอบกับมตทิี่ประชมุสภาวชิาการมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ ครัง้ที่ 7/2564 วันพธุที่ 21 กรกฎาคม 2564 มี
มตใิหออกประกาศมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ เรื่องขอปฏบัิตขิองผูเขาสอบและการลาสอบ พ.ศ.2564 ดังนี้ 

หมวดที่ 1 
หมวดทัว่ไป 

ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้เรยีกวา "ประกาศมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง ขอปฏบัิตขิองผูเขาสอบ
และการลาสอบ พ.ศ.2564" 

ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตัง้แตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลกิประกาศมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ เรื่องขอปฏบัิตขิองผูเขาสอบ พ.ศ. 2563
ขอ 4 บรรดาประกาศหรอืคาํสัง่อื่นในสวนที่ไดกาํหนดไวแลวขัดหรอืแยงกับประกาศนี้ใหใช

ประกาศนี้แทน ใหอธกิารบดเีปนผูรักษาการตามประกาศนี้ และใหมอีาํนาจออกหลักเกณฑ ประกาศ คาํสัง่
หรอืระเบยีบปฏบัิตทิี่ไมขัดหรอืแยงกับประกาศนี้   ในกรณทีี่มไิดกาํหนดหลักเกณฑและการปฏบัิตไิว  ใน
ประกาศนี้ ใหสภาวชิาการพจิารณาและเสนอความเหน็ตออธกิารบดเีพื่อวนิจิฉัยสัง่การตามที่เหน็สมควร 

ขอ 5 ในประกาศนี้ 
"มหาวทิยาลัย" หมายถงึ มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ 
"อธกิารบด"ี หมายถงึ อธกิารบดมีหาวทิยาลัยวลัยลักษณ 
"รองอธกิารบดฝีายวชิาการ" หมายถงึ รองอธกิารบดฝีายวชิาการ 

มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ
"ประธานคณะกรรมการ หมายถงึ รองอธกิารบดฝีายวชิาการ 
อาํนวยการสอบ" หรอื รองอธกิารบดทีี่อธกิารบด ี

มอบหมาย ใหกาํกับดแูลสาํนักวชิา 
วทิยาลัย หรอืบัณฑติศกึษา 
มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ 

"ประธานดาํเนนิการสอบ" หมายถงึ ผูอาํนวยการศนูยบรกิารการศกึษา 
"สาํนักวชิา/วทิยาลัย" หมายถงึ สาํนักวชิา/ วทิยาลัย มหาวทิยาลัย

วลัยลักษณ 
"บัณฑติศกึษา" หมายถงึ บัณฑติศกึษา มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ 
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"คณบด"ี  หมายถงึ  คณบดขีองสาํนักวชิา/ วทิยาลัย/
บัณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ 

"การสอบ"  หมายถงึ  การวัดและประเมนิผลใด ๆ ทัง้
การสอบกลางภาค ปลายภาค หรอื
การสอบหรอืการประเมนิผลใด ๆ 
ทัง้กรณกีารสอบออนไลนและออฟไลน
ที่เกี่ยวของกับหลักสตูรหรอืรายวชิาที่
เปดสอน ในมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ 

"การสอบออฟไลน"  หมายถงึ  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
ในหองสอบที่มสีถานที่สอบ

"การสอบออนไลน"  หมายถงึ  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
ในหองสอบผานสื่ออเิลก็ทรอนกิส 

"คณะกรรมการดาํเนนิการสอบ"  หมายถงึ  คณะกรรมการที่มหาวทิยาลัยแตงตัง้
ใหรับผดิชอบดาํเนนิการเกี่ยวกับ
การสอบของมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ 

"นักศกึษา"  หมายถงึ  นักศกึษา มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ 
"ผูเขาสอบ"  หมายถงึ  นักศกึษา มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ

หรอืผูเรยีนหรอืผูรวมเรยีนใน
มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ ที่มสีทิธิ์
เขาสอบ ตามประกาศรายชื่อผูมสีทิธิ์
สอบ 

"กรรมการคมุสอบ"  หมายถงึ  ผูที่มหาวทิยาลัยแตงตัง้ใหเปน
กรรมการควบคมุหองสอบ ทัง้หองสอบที่มี
สถานที่สอบและสอบผานสื่อ
อเิลก็ทรอนกิสในวชิาใดวชิาหนึ่งของ
การสอบ 

"การลาสอบ"  หมายถงึ  การลาที่นักศกึษาไมสามารถเขาสอบ
ในรายวชิาที่นักศกึษาลงทะเบยีนเรยีน
ที่มกีารจัดสอบกลางภาค ปลายภาค 
หรอืการสอบและการประเมนิผล 
ใด ๆ ที่เกี่ยวของกับหลักสตูรหรอื
รายวชิาที่เปดสอน ในมหาวทิยาลัย
วลัยลักษณ รวมถงึกรณกีารสอบ
ออนไลน 

"การลากอนสอบ"  หมายถงึ  กรณทีี่นักศกึษาลาระหวางเรยีน
กอนการสอบ และมสีทิธิ์เขาสอบ 
การลาดังกลาว ยังมผีลตอเนื่องไป
จนถงึวันสอบ ซึ่งสามารถเขาสอบใน
บางรายวชิาหรอืทัง้หมดได 
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"การลาระหวางสอบ"  หมายถงึ  กรณทีี่นักศกึษา ไดศกึษามาจนสิ้น 
ภาคการศกึษาแลว แตเกดิปวย/ 
เกดิเหตสุดุวสัิย ไมสามารถเขาสอบ 
ในบางรายวชิาหรอืทัง้หมดได 

"การขาดสอบโดยสาเหตสุดุวสัิย"  หมายถงึ  การลาดวยเหตผุลอื่นๆ ที่มหีลักฐาน
เชงิประจักษ เชน เกดิอบัุตติเิหตุ
ขณะเดนิทาง ปวยกระทันหัน หรอื
เหตอุื่น ๆ ที่ไมไดเตรยีมการไว
ลวงหนา 

"ใบรับรองแพทย"  หมายถงึ  หนังสอืรับรองของผูประกอบวชิาชพี
เวชกรรม ซึ่งไดทาํการรักษานักศกึษา
และออกใหโดยสถานพยาบาลของรัฐ 
หรอืสถานพยาบาลของมหาวทิยาลัย 
หรอืโรงพยาบาลของเอกชนที่กระทรวง
สาธารณสขุรับรอง 

หมวดที่ 2 
ขอปฏบิัตขิองผูเขาสอบ 

ขอ 6 ขอปฏบัิตขิองผูเขาสอบออฟไลน 
กอนดาํเนนิการสอบ 
1. ผูเขาสอบตองตรวจหองสอบ เลขที่นัง่สอบ แผนผังที่นัง่สอบ วัน/ เวลา ที่ใชในการสอบ

ของรายวชิาที่สอบใหเรยีบรอยกอนถงึวันสอบ หากเกดิขอผดิพลาดใหตดิตอศนูยบรกิารการศกึษากอน      วัน
สอบ

2. ผูเขาสอบตองแตงกายใหถกูตองตามขอบังคับมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ วาดวยเครื่องแตงกาย
นักศกึษา พ.ศ.2540 (ไมอนญุาตใหสวมเสื้อคลมุเขาหองสอบ) 

3. ผูเขาสอบควรมาถงึหองสอบ กอนเวลาสอบ 15 นาท ี
4. ผูเขาสอบตองแสดงบัตรประจาํตัวนักศกึษาที่เหน็ใบหนาชัดเจน กอนเขาหองสอบ 

หากไมมบัีตรประจาํตัวนักศกึษาใหแสดงบัตรอื่นที่มรีปูถาย เชน บัตรประจาํตัวประชาชน ใบขับขี่ บัตรประจาํตัว
หอพัก ฯลฯ ที่ยังไมหมดอาย ุซึ่งออกโดยหนวยงานของรัฐ หากไมมบัีตรดังกลาวกรรมการคมุสอบอาจพจิารณา
ไมอนญุาตใหเขาสอบ 

5. ผูเขาสอบตองเขาหองสอบ กอนเวลาสอบ 10 นาท ีโดยไดรับอนญุาตจากกรรมการ
คมุสอบ 

6. เมื่อถงึเวลาเริ่มสอบในแตละคาบ ผูเขาสอบจะไมมสีทิธิ์เขาหองสอบ ยกเวนแตจะมเีหตผุล
อันควร ดังนี้ 

6.1 ผูเขาสอบมาสอบหลังเวลาเริ่มสอบ ตัง้แตเวลา 1-30 นาท ีอยูในดลุยพนิจิของ
กรรมการคมุสอบ (อนญุาตใหเขาหองสอบได) 

6.2 ผูเขาสอบมาสอบสายเกนิ 30 นาท ีอยูในดลุพนิจิ ของผูอาํนวยการ
ศนูยบรกิารการศกึษา หรอืผูที่ไดรับมอบหมายในการอนญุาตใหผูเขาสอบมสีทิธิ์สอบ (อนญุาตใหสอบ
ภายหลัง)
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7. ผูเขาสอบไมนาํเอกสาร ตาํรา พจนานกุรม โนตยอ เครื่องคาํนวณ โทรศัพท อปุกรณ
สื่อสารอเิลก็ทรอนกิสทกุชนดิเขาหองสอบ เวนแตไดรับอนญุาตจากกรรมการคมุสอบหรอืมขีอความแจงไวที่ปก
ขอสอบ 

ระหวางดาํเนนิการสอบ 
1. ผูเขาสอบไมออกจากหองสอบกอนเวลา 30 นาท ีนับตัง้แตเริ่มสอบ หรอืไดรับอนญุาต

จากกรรมการคมุสอบใหออกจากหองสอบกอนได หากทาํขอสอบเสรจ็ภายใน 30 นาท ีใหนัง่รอจนกวา
กรรมการคมุสอบใหผูเขาสอบลงลายมอืชื่อในใบเซน็ชื่อผูเขาสอบ ถงึจะออกจากหองสอบได 

2. ปฏบัิตติามคาํสัง่กรรมการคมุสอบอยางเครงครัด หากผูเขาสอบไมปฏบัิตติามคาํสัง่หรอืคาํ
แนะนาํของกรรมการคมุสอบ กรรมการคมุสอบอาจพจิารณาไมอนญุาตใหสอบได 

3. กรอกขอมลูลงในขอสอบ/กระดาษคาํตอบใหครบถวน ฝนรหัสประจาํตัวดวยดนิสอดาํ
2B ขึ้นไป ลงในกระดาษคาํตอบคอมพวิเตอรใหเรยีบรอย และลงลายมอืชื่อพรอมทัง้ระบชุดุขอสอบ
ในใบเซน็ชื่อผูเขาสอบทกุครัง้ 

4. ไมขดีเขยีนขอความ เครื่องหมายสัญลักษณลงในขอสอบ กระดาษคาํตอบนอกเหนอื
จากที่กาํหนดไวในคาํสัง่เกี่ยวกับวธิกีารตอบ ถาจะมกีารทด ใหทดในแบบทดสอบหรอืขอกระดาษทดจาก
กรรมการคมุสอบเทานัน้ 

5. ไมกระทาํการใด ๆ ที่เปนการรบกวนผูเขาสอบอื่นๆ ขณะอยูในหองสอบ 
6. ไมกระทาํการใด ๆ ที่แสดงพฤตกิรรมทจุรติหรอืสอเจตนาทจุรติในการสอบ หากผูเขาสอบ

กระทาํผดิระเบยีบการสอบ จะไดรับโทษตามมาตรการการลงโทษและพจิารณาโทษนักศกึษาผูกระทาํผดิ
เกี่ยวกับการสอบ พ.ศ. 2564 

7. ไมนาํขอสอบ กระดาษคาํตอบ กระดาษทดออกนอกหองสอบ ยกเวนมขีอความอนญุาตไว
บนปกขอสอบ 

8. กอนหมดเวลาสอบ 5 นาท ีใหตรวจสอบความเรยีบรอยของการกรอกขอมลูบนขอสอบ
และกระดาษคาํตอบ 

9. เมื่อหมดเวลาสอบใหหยดุทาํขอสอบและออกจากหองสอบทันท ี
หลังการสอบ
เมื่อหมดเวลาสอบ ของรายวชิาของตน ผูเขาสอบตองออกจากหองสอบ ไมอยูในบรเิวณหอง

สอบ และไมกระทาํการใดๆ ที่เปนการรบกวนผูเขาสอบที่ยังสอบอยูในหองสอบในรายวชิาอื่นๆ 
ขอ 7  ขอปฏบัิตขิองผูเขาสอบออนไลน 
กอนดาํเนนิการสอบ 
1. ผูเขาสอบตองศกึษาและปฏบัิตติามแนวปฏบัิตใินการสอบที่มหาวทิยาลัยกาํหนดหรอื

ผูสอนกาํหนด 
2. ผูเขาสอบตองตรวจสอบวัน เวลาสอบ หองสอบ กอนวันสอบ 
3. ใหผูเขาสอบเตรยีมอปุกรณการสอบ สถานที่สอบ ที่มสัีญญาณอนิเตอรเนต็ในการสอบ

ใหเรยีบรอยกอนเวลาเริ่มสอบ 
4. ใหผูเขาสอบเตรยีมบัตรประจาํตัวนักศกึษา หรอืบัตรประจาํตัวประชาชนหรอืบัตรประจาํตัวอื่นที่

ออกโดยหนวยงานของรัฐ และยังไมหมดอาย ุใชแสดงในการเขาสอบควบคูกับการแสดงตน 
5. ผูเขาสอบเขาหองสอบกอนเวลาสอบจรงิ 30 นาท ีเพื่อรับทราบขอมลูการสอบ และ

ยนืยันตัวตนของผูเขาสอบ กอนการสอบ ตรวจสอบมมุกลองของผูเขาสอบใหเรยีบรอย 
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6. ผูเขาสอบตองทาํธรุะสวนตัวใหเรยีบรอยกอนการสอบ เนื่องจากระหวางที่มกีารสอบ
จะไมอนญุาตใหผูเขาสอบออกจากที่นัง่สอบ หรอืจนกวาจะไดรับอนญุาตใหออกจากหองสอบจากกรรมการ
คมุสอบ 

7. ไมอนญุาตใหผูเขาสอบเขาระบบการสอบหลังจากการสอบผานไปแลว 30 นาท ี
8. ผูเขาสอบตองแตงกายสภุาพเรยีบรอยขณะทาํขอสอบ 
ระหวางดาํเนนิการสอบ
1. ผูเขาสอบตองแสดงตนและเปดกลองขณะที่ทาํการสอบตลอดเวลา 
2. ผูเขาสอบตองเขาระบบการสอบอยางชาไมเกนิ 30 นาท ีนับจากเวลาเริ่มสอบตามตาราง

ที่กาํหนด หากผูเขาสอบเขาระบบการสอบสายเกนิ 30 นาท ีนับตัง้แตเวลาเริ่มสอบ จะไมอนญุาตใหเขาสอบ
3. กรณผีูเขาสอบเขาใชระบบไมได และภายหลังสามารถเขาใชระบบได แตไมเกนิเวลาสอบที่

กาํหนด ผูเขาสอบสามารถทาํขอสอบไดจนกวาจะหมดเวลาสอบในวชิานัน้ 
4. ขณะทาํขอสอบไมอนญุาตใหผูเขาสอบใชหฟูงตลอดการสอบ และไมอนญุาตใหผูเขาสอบ

ตดิตอสื่อสารกับบคุคลอื่นไมวาจะชองทางใด ยกเวนตดิตอกับกรรมการคมุสอบ 
5. กรรมการคมุสอบอาจใหผูเขาสอบแสดงสัญญาณแสดงตัวตนของนักศกึษาขณะสอบ 
6. กรณผีูเขาสอบพบปญหา หรอืขอสงสัย เหตสุดุวสัิยระหวางการสอบ ใหผูเขาสอบยกมอื

แจงกรรมการคมุสอบ 
7. ไมอนญุาตใหผูเขาสอบกระทาํการคัดลอก ถายภาพนิ่ง หรอืภาพเคลื่อนไหว ของคาํถาม

หรอืคาํตอบขอสอบออนไลน เผยแพรในอนิเทอรเนต็ หรอืรปูแบบอื่น ๆ ไมวาจะเปนชองทางใด หรอืกระทาํ
การใด ๆ ที่แสดงพฤตกิรรมทจุรติหรอืสอเจตนาทจุรติในการสอบ หากผูเขาสอบกระทาํผดิระเบยีบการสอบ
ถอืเปนการกระทาํผดิเกี่ยวกับการสอบ จะตองไดรับโทษตามมาตรการการลงโทษและพจิารณาโทษนักศกึษา
ผูกระทาํผดิเกี่ยวกับการสอบ พ.ศ.2564 

8. ไมอนญุาตใหผูเขาสอบออกจากหองสอบ หรอืบรเิวณที่สอบกอนหมดเวลาสอบ แตผูเขาสอบ
สามารถสงขอสอบกอนหมดเวลาสอบได ตองแสดงตนในหองสอบจนกวาจะไดรับอนญุาตใหออกจากหองสอบ
และระบบการสอบจากกรรมการคมุสอบ 

9. กรณทีี่เกดิเหตขัุดของ หรอืหลดุออกจากระบบการสอบ ใหผูเขาสอบถายภาพหนาจอทันที
พรอมทาํบันทกึเวลาที่เกดิเหต ุถาสามารถเชื่อมตอใหมได ใหโทรศัพทแจงกรรมการคมุสอบภายในเวลา 5 นาที
เพื่อกลับเขาหองสอบ ถาไมสามารถเชื่อมตอได ใหตดิตออาจารยผูสอนประจาํรายวชิา หลังการสอบ ผูเขาสอบ
จะตองสงคาํตอบใหเรยีบรอยกอนและเปดหนาจอคางไว จนกวากรรมการคมุสอบจะอนญุาตใหออกจากระบบ
การสอบ 

หมวดที่ 4
การลาสอบ 

ขอ 8 กรณทีี่นักศกึษามคีวามจาํเปน ไมสามารถเขาสอบได นักศกึษาตองดาํเนนิการลาสอบ
ตามระเบยีบ ดังนี้ 

1. การลากอนสอบ นักศกึษายื่นใบลากอนการสอบ หากลาดวยสาเหตปุวย ใหนักศกึษาแนบ
ใบรับรองแพทยประกอบการลา กรณเีหตผุลอื่น ๆ ใหแสดงหลักฐานเชงิประจักษที่สามารถตรวจสอบได ไปยัง
อาจารยผูสอนประจาํรายวชิา 



-  ๖  -

2. การลาระหวางสอบ กรณทีี่นักศกึษา ปวย/เกดิเหตสุดุวสัิย ไมสามารถเขาสอบ
ในบางรายวชิาหรอืทัง้หมดได ใหยื่นใบลาระหวางสอบตอผูอาํนวยการศนูยบรกิารการศกึษา ภายในเวลา 
7 วัน นับจากวันสอบรายวชิานัน้ 

3. การขาดสอบโดยสาเหตสุดุวสัิย การลาดวยเหตผุลอื่นๆ ที่มหีลักฐานเชงิประจักษ เชน เกดิ
อบัุตเิหตขุณะเดนิทาง ปวยกระทันหัน หรอืเหตอุื่นๆที่ไมไดเตรยีมการไวลวงหนา ใหยื่นใบลาสอบตอ
ผูอาํนวยการศนูยบรกิารการศกึษา ภายในเวลา 7 วัน นับจากวันสอบรายวชิานัน้ ทัง้นี้ หากอนญุาต ใหสอบ
ใหศนูยบรกิารการศกึษาดาํเนนิการจัดสอบ โดยประสานขอขอสอบจากอาจารยประจาํรายวชิา 

4. กรณผีูเขาสอบขาดสอบโดยสาเหตสุดุวสัิย ไมมหีลักฐานเชงิประจักษ แตไดรับอนญุาตให
สอบโดยศนูยบรกิารการศกึษา นักศกึษาตองบาํเพญ็ประโยชน เปนเวลา 10 ชัว่โมง ภายใตการกาํกับดแูลของ
สวนกจิการนักศกึษา และ ใหศนูยบรกิารการศกึษาดาํเนนิการจัดสอบ โดยประสานขอขอสอบจากอาจารย
ประจาํรายวชิา 

หมวดที่ 5
บทเฉพาะกาล 

ขอ 9  กรณมีรีะเบยีบการลา หรอืการอื่นใดกอนวันที่ประกาศนี้บังคับใช ใหดาํเนนิการไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ ขอกาํหนด ประกาศ หรอืมตอิื่นใดที่บังคับใชอยู เมื่อมกีารบังคับใช
ประกาศฉบับนี้ ในกรณทีี่มกีารลาหรอืการอื่นใดหลังจากที่ประกาศนี้บังคับใชใหนาํบทบัญญัต ิที่มลัีกษณะ
เปนคณุกับผูลาสอบ หรอืผูที่เกี่ยวของ มาบังคับใช โดยอนโุลม 

ทัง้นี้  ตัง้แตบัดนี้เปนตนไป

 ประกาศ ณ  วันที่   ๑๑ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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