
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
เรื่อง  ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบส าหรับการวัดและประเมินผลการศึกษา 

------------------------------- 
 

 เพ่ือให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบส าหรับการวัดและประเมินผลการศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้อง
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน อาศัยอ านาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๖  และมติกรรมการบริหารวิชาการในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘          
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบส าหรับการวัด
และประเมินผลการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบส าหรับการวัดและประเมินผลการศึกษา (ฉบับที่ ๒) ประกาศ ณ 
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ และให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ
การสอบส าหรับการวัดและประเมินผลการศึกษา (ฉบับที่ ๓) ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘         
จึงก าหนดข้อปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 
๑. การจัดสอบ 
 ๑.๑ ก าหนดเวลาที่ใช้สอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้ 
   รายวิชา ๓ หน่วยกิต ให้มีเวลาสอบ ๒ ชั่วโมง 
   รายวิชา ๒ หน่วยกิต ให้มีเวลาสอบ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาท ี
   รายวิชา ๑ หน่วยกิต ให้มีเวลาสอบ ๑ ชั่วโมง 
 ๑.๒ การจัดสอบรายวิชาเอกในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต การจัดสอบกลางภาคในรายวิชาเอกใด         

ไม่จัดสอบกลางภาค ให้มีการเรียนการสอนตามปกติ ส าหรับการสอบปลายภาคการศึกษาให้มี          
การสอบทุกรายวิชาตามตารางสอบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และก าหนดเวลาที่ใช้สอบปลายภาค
การศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้  

   รายวิชา ๓ หน่วยกิต ให้มีเวลาสอบ ๓ ชั่วโมง 
   รายวิชา ๒ หน่วยกิต ให้มีเวลาสอบ ๒ ชั่วโมง 
 ๑.๓ ช่วงที่ใช้ส าหรับการสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษาให้เป็นไปตามช่วงการสอบดังนี้ 
   ช่วงที่ ๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น. 
   ช่วงที่ ๒ เวลา ๑๐.๑๐-๑๒.๑๐ น. 
   ช่วงที่ ๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. 
   ช่วงที่ ๔ เวลา  ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐ น. 
   ช่วงที่ ๕ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. หรือ 
    เวลา ๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. 

 



  

 ๑.๔ การจัดสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
  นักศึกษาภาคปกติ 
  จัดสอบ ๕ วัน  ประกอบด้วย วันจันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดีและศุกร์ 
  นักศึกษาภาคพิเศษ เรียนศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ 
  จัดสอบ ๔ วัน  ประกอบด้วย วันพฤหัสบดีเย็น ศุกร์เย็น เสาร์เย็นและอาทิตย์ทั้งวัน 
  นักศึกษาภาคพิเศษ เรียนอังคาร-เสาร์ 
  จัดสอบ ๕ วัน  ประกอบด้วย วันอังคารเย็น พุธเย็น พฤหัสบดีเย็น ศุกร์เย็น และเสาร์เย็น 
  นักศึกษาภาคพิเศษ เรียนเสาร์-อาทิตย ์
  จัดสอบ ๒ วัน  ประกอบด้วย วันเสาร์และอาทิตย์ 
 ๑.๕ ทุกรายวิชาให้จัดสอบในตารางสอบที่มหาวิทยาลัยก าหนด เว้นแต่รายวิชาที่มีจ านวนหน่วยกิตระบุ

ชัดเจนว่าเป็นรายวิชาที่มีเฉพาะชั่วโมงปฏิบัติ ให้มีการสอบภาคปฏิบัติแทนและเป็นรายวิชาที่ขอ
เปิดนอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะ 

 ๑.๖ การสอบภาคปฏิบัติ ให้อาจารย์ผู้สอนและภาควิชาด าเนินการสอบเอง ทั้งนี้ต้องไม่กระทบการสอบ
รายวิชาอ่ืนตามตารางสอบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

   มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาคทุกรายวิชายกเว้นรายวิชา        
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือรายวิชาที่ไม่มีชั่วโมงทฤษฎี 

 ๑.๗ การจัดสอบในโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามก าหนดในปฏิทินวิชาการ 
 
๒. การจัดท าข้อสอบ 
 ๒.๑ อาจารย์ผู้สอนต้องรับผิดชอบในการจัดท าข้อสอบ ทั้งกลางภาคและปลายภาคการศึกษา ตรวจสอบ

ความถูกต้องและให้มีความเหมาะสมกับเวลาที่ใช้สอบ โดยให้คณะหรือภาควิชาเป็นผู้ดูแลประสาน
การด าเนินงานและอ านวยความสะดวก 

 ๒.๒ การบรรจุข้อสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนจัดจ านวนข้อสอบ และกระดาษค าตอบให้เพียงพอกับจ านวน
นักศึกษาที่จะเข้าสอบในแต่ละห้อง โดยเพิ่มข้อสอบเผื่อไว้ ๒ ชุด และให้บรรจุบัญชีรายชื่อนักศึกษา
ที่จะเข้าสอบส าหรับให้นักศึกษาลงลายมือชื่อเข้าสอบด้วย 

 ๒.๓ บัญชีรายชื่อที่ให้นักศึกษาลงลายมือชื่อเข้าสอบกลางภาคให้อาจารย์ผู้สอนสั่งพิมพ์ (print) จาก
เว็บไซต์ของส านักทะเบียนและประมวลผล  ส่วนการสอบปลายภาคให้อาจารย์ผู้สอนใช้บัญชี
รายชื่อนักศึกษาที่ส านักทะเบียนและประมวลผลส่งให้เท่านั้น 

 ๒.๔ ให้อาจารย์ผู้สอนจัดท าข้อสอบส ารอง ๑ ชุด ส่งให้กับคณะต้นสังกัด 
 
๓. การรับและส่งข้อสอบ 
 ๓.๑ ให้อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบที่คณะล่วงหน้า ๒ วันก่อนการสอบรายวิชานั้น และให้รับข้อสอบพร้อม

กระดาษค าตอบไปตรวจภายในเวลาที่คณะ/วิทยาลัยก าหนด 
 ๓.๒ กรรมการก ากับการสอบรับข้อสอบเพ่ือด าเนินการสอบจากคณะ/วิทยาลัยก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 

๑๕ นาที และให้ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบที่ได้ตรวจสอบครบถ้วนตามจ านวนทันทีที่ปฏิบัติ
ภารกิจการก ากับการสอบเสร็จสิ้นในภาคเช้า ภาคบ่าย หรือในวันที่ท าการสอบ 

 



  

๔. การก ากับการสอบ 
 ๔.๑ อาจารย์หรือบุคลากรที่มีหน้าที่เป็นกรรมการด าเนินการสอบ และก ากับการสอบต้องปฏิบัติหน้าที่

อย่างเคร่งครัดตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 ๔.๒ กรณีท่ีกรรมการก ากับการสอบมีกิจจ าเป็นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้รับผิดชอบ

แลกเปลี่ยน หรือหาอาจารย์ หรือบุคลากรอ่ืนปฏิบัติหน้าที่แทนโดยแจ้งคณะ/วิทยาลัยให้ทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร 

 ๔.๓ ให้คณบดีหรือหัวหน้าภาควิชา ดูแลอาจารย์และบุคลากรในสังกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ และแก้ปัญหา
กรณีท่ีอาจารย์หรือบุคลากรในสังกัดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

 ๔.๔ ให้กรรมการก ากับการสอบตรวจบัตรประจ าตัวนักศึกษาทุกคนที่เข้าสอบ 
 ๔.๕ ในกรณีที่มีการทุจริตในการสอบ ให้กรรมการก ากับการสอบน าเสนอหลักฐานและข้อมูลให้

มหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการทางวินัยแก่นักศึกษาต่อไป 
 
๕. การปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ 
 ๕.๑ ให้นักศึกษาปฏิบัติตนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 ๕.๒ นักศึกษาภาคปกติจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส าหรับ

นักศึกษาภาคพิเศษ จะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับสภาพการเป็นนักศึกษา 
 ๕.๓ การเข้าสอบทุกครั้ง นักศึกษาจะต้องน าบัตรประจ าตัวนักศึกษาแสดงต่อกรรมการก ากับการสอบ 

ซึ่งจะตรวจทุกครั้งที่นักศึกษาเข้าสอบ 
 ๕.๔ นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบกลางภาคและปลายภาค แต่ขาดสอบ ให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค
และปลายภาค 

 
๖. การส่งระดับคะแนน 
 ๖.๑ อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ด าเนินการส่งผลการประเมินการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 ๖.๒ คณะกรรมการอนุมัติผลการศึกษาระดับคณะเป็นผู้พิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของระดับ

คะแนน และน าส่งส านักทะเบียนและประมวลผลภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๖.๓ เมื่อคณะส่งผลการประเมินถึงส านักทะเบียนและประมวลผลแล้ว การเปลี่ยนแปลงแก้ไขระดับ

คะแนนจะกระท ามิได้ 
 ๖.๔ ในกรณีที่อาจารย์ผู้สอนไม่ส่งระดับคะแนนภายในวัน เวลาที่ก าหนด ให้คณะรายงานต่ออธิการบดี

เพ่ือด าเนินการต่อไป  ทั้งนี้ให้ถือว่าเป็นความบกพร่องของอาจารย์ผู้สอน และให้คณะส่ง                  
ผลการประเมินการศึกษาของรายวิชานั้น  ถึงส านักทะเบียนและประมวลผล  ภายใน  ๑  สัปดาห์  
หลังจากท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติในรูปแบบของไฟล์เอ็กเซลล์ 

 ๖.๕ มหาวิทยาลัยก าหนดให้คณะส่งระดับคะแนนทุกรายวิชา ถึงส านักทะเบียนและประมวลผลภายใน 
๑ สัปดาห์ หลังการสอบวันสุดท้ายตามตารางสอบของมหาวิทยาลัย 

 
 
 



  

๗. การประกาศระดับคะแนน 
  ระดับคะแนนในรายวิชาที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอนุมัติผลการศึกษาของคณะแล้ว 

คณะสามารถประกาศผลการศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาทราบผลให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ให้รวมถึงกรณีเปลี่ยน
สัญลักษณ์ “M”  “I” และ “IP” 

 
 ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๙   พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

    ประพันธ์  ธรรมไชย 
       (รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย) 
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


