ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสาหรับการวัดและประเมินผลการศึกษา
------------------------------เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสาหรับการวัดและประเมินผลการศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้อง
และเป็นมาตรฐานเดีย วกัน อาศัย อานาจตามข้ อ บัง คับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เชีย งใหม่ ว่า ด้ว ย การศึก ษา
ระดับ ปริญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๖ และมติกรรมการบริหารวิชาการในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสาหรับการวัด
และประเมินผลการศึกษา ประกาศ ณ วัน ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑ ให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสาหรับการวัดและประเมินผลการศึกษา (ฉบับที่ ๒) ประกาศ ณ
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ และให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ
การสอบสาหรั บการวัดและประเมินผลการศึกษา (ฉบับที่ ๓) ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘
จึงกาหนดข้อปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้
๑. การจัดสอบ
๑.๑ กาหนดเวลาที่ใช้สอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้
รายวิชา ๓ หน่วยกิต ให้มีเวลาสอบ ๒ ชั่วโมง
รายวิชา ๒ หน่วยกิต ให้มีเวลาสอบ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
รายวิชา ๑ หน่วยกิต ให้มีเวลาสอบ ๑ ชั่วโมง
๑.๒ การจั ดสอบรายวิช าเอกในหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต การจัดสอบกลางภาคในรายวิชาเอกใด
ไม่จัดสอบกลางภาค ให้มีการเรียนการสอนตามปกติ สาหรับการสอบปลายภาคการศึกษาให้มี
การสอบทุกรายวิชาตามตารางสอบที่มหาวิทยาลัยกาหนด และกาหนดเวลาที่ใช้สอบปลายภาค
การศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้
รายวิชา ๓ หน่วยกิต ให้มีเวลาสอบ ๓ ชั่วโมง
รายวิชา ๒ หน่วยกิต ให้มีเวลาสอบ ๒ ชั่วโมง
๑.๓ ช่วงที่ใช้สาหรับการสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษาให้เป็นไปตามช่วงการสอบดังนี้
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-อาทิตย์
จัดสอบ ๒ วัน ประกอบด้วย วันเสาร์และอาทิตย์
๑.๕ ทุกรายวิชาให้จัดสอบในตารางสอบที่มหาวิทยาลัยกาหนด เว้นแต่รายวิชาที่มีจานวนหน่วยกิตระบุ
ชัดเจนว่าเป็นรายวิชาที่มีเฉพาะชั่วโมงปฏิบัติ ให้มีการสอบภาคปฏิบัติแทนและเป็นรายวิชาที่ขอ
เปิดนอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะ
๑.๖ การสอบภาคปฏิบัติ ให้อาจารย์ผู้สอนและภาควิชาดาเนินการสอบเอง ทั้งนี้ต้องไม่กระทบการสอบ
รายวิชาอื่นตามตารางสอบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาคทุกรายวิชายกเว้นรายวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือรายวิชาที่ไม่มีชั่วโมงทฤษฎี
๑.๗ การจัดสอบในโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกาหนดในปฏิทินวิชาการ
๒. การจัดทาข้อสอบ
๒.๑ อาจารย์ผู้สอนต้องรับผิดชอบในการจัดทาข้อสอบ ทั้งกลางภาคและปลายภาคการศึกษา ตรวจสอบ
ความถูกต้องและให้มีความเหมาะสมกับเวลาที่ใช้สอบ โดยให้คณะหรือภาควิชาเป็นผู้ดูแลประสาน
การดาเนินงานและอานวยความสะดวก
๒.๒ การบรรจุข้อสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนจัดจานวนข้อสอบ และกระดาษคาตอบให้เพียงพอกับจานวน
นักศึกษาที่จะเข้าสอบในแต่ละห้อง โดยเพิ่มข้อสอบเผื่อไว้ ๒ ชุด และให้บรรจุบัญชีรายชื่อนักศึกษา
ที่จะเข้าสอบสาหรับให้นักศึกษาลงลายมือชื่อเข้าสอบด้วย
๒.๓ บัญชีรายชื่อที่ให้นักศึกษาลงลายมือชื่อเข้าสอบกลางภาคให้อาจารย์ ผู้สอนสั่งพิมพ์ (print) จาก
เว็บไซต์ของส านักทะเบียนและประมวลผล ส่ว นการสอบปลายภาคให้อาจารย์ผู้ส อนใช้บัญชี
รายชื่อนักศึกษาที่สานักทะเบียนและประมวลผลส่งให้เท่านั้น
๒.๔ ให้อาจารย์ผู้สอนจัดทาข้อสอบสารอง ๑ ชุด ส่งให้กับคณะต้นสังกัด
๓. การรับและส่งข้อสอบ
๓.๑ ให้อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบที่คณะล่วงหน้า ๒ วันก่อนการสอบรายวิชานั้น และให้รับข้อสอบพร้อม
กระดาษคาตอบไปตรวจภายในเวลาที่คณะ/วิทยาลัยกาหนด
๓.๒ กรรมการกากับการสอบรับข้อสอบเพื่อดาเนินการสอบจากคณะ/วิทยาลัยก่อนเวลาสอบอย่างน้อย
๑๕ นาที และให้ส่งข้อสอบและกระดาษคาตอบที่ได้ตรวจสอบครบถ้วนตามจานวนทันทีที่ปฏิบัติ
ภารกิจการกากับการสอบเสร็จสิ้นในภาคเช้า ภาคบ่าย หรือในวันที่ทาการสอบ

๔. การกากับการสอบ
๔.๑ อาจารย์หรือบุคลากรที่มีหน้าที่เป็นกรรมการดาเนินการสอบ และกากั บการสอบต้องปฏิบัติหน้าที่
อย่างเคร่งครัดตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๔.๒ กรณีที่กรรมการกากับการสอบมีกิจจาเป็นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้รับผิดชอบ
แลกเปลี่ยน หรือหาอาจารย์ หรือบุคลากรอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนโดยแจ้งคณะ/วิทยาลัยให้ทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
๔.๓ ให้คณบดีหรือหัวหน้าภาควิชา ดูแลอาจารย์และบุคลากรในสังกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ และแก้ปัญหา
กรณีที่อาจารย์หรือบุคลากรในสังกัดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๔.๔ ให้กรรมการกากับการสอบตรวจบัตรประจาตัวนักศึกษาทุกคนที่เข้าสอบ
๔.๕ ในกรณีที่ มี ก ารทุ จ ริ ตในการสอบ ให้ ก รรมการก ากั บการสอบน าเสนอหลั ก ฐานและข้อ มู ล ให้
มหาวิทยาลัยเพื่อดาเนินการทางวินัยแก่นักศึกษาต่อไป
๕. การปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ
๕.๑ ให้นักศึกษาปฏิบัติตนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๕.๒ นักศึกษาภาคปกติจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อย ถู กต้องตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกาหนด สาหรับ
นักศึกษาภาคพิเศษ จะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับสภาพการเป็นนักศึกษา
๕.๓ การเข้าสอบทุกครั้ง นักศึกษาจะต้องนาบัตรประจาตัวนักศึกษาแสดงต่อกรรมการกากับการสอบ
ซึ่งจะตรวจทุกครั้งที่นักศึกษาเข้าสอบ
๕.๔ นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบกลางภาคและปลายภาค แต่ขาดสอบ ให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค
และปลายภาค
๖. การส่งระดับคะแนน
๖.๑ อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ดาเนินการส่งผลการประเมินการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย
๖.๒ คณะกรรมการอนุมัติผลการศึกษาระดับคณะเป็นผู้พิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของระดับ
คะแนน และนาส่งสานักทะเบียนและประมวลผลภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๖.๓ เมื่อคณะส่งผลการประเมินถึงสานักทะเบียนและประมวลผลแล้ว การเปลี่ยนแปลงแก้ไขระดับ
คะแนนจะกระทามิได้
๖.๔ ในกรณีที่อาจารย์ผู้สอนไม่ส่งระดับคะแนนภายในวัน เวลาที่กาหนด ให้คณะรายงานต่ออธิการบดี
เพื่อดาเนิ น การต่อไป ทั้งนี้ ให้ ถือว่ าเป็นความบกพร่องของอาจารย์ผู้ ส อน และให้ คณะส่ ง
ผลการประเมินการศึกษาของรายวิชานั้น ถึงสานักทะเบียนและประมวลผล ภายใน ๑ สัปดาห์
หลังจากที่มหาวิทยาลัยอนุมัติในรูปแบบของไฟล์เอ็กเซลล์
๖.๕ มหาวิทยาลัยกาหนดให้คณะส่งระดับคะแนนทุกรายวิชา ถึงสานักทะเบียนและประมวลผลภายใน
๑ สัปดาห์ หลังการสอบวันสุดท้ายตามตารางสอบของมหาวิทยาลัย

๗. การประกาศระดับคะแนน
ระดับคะแนนในรายวิชาที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอนุมัติผลการศึกษาของคณะแล้ว
คณะสามารถประกาศผลการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาทราบผลให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ให้รวมถึงกรณีเปลี่ยน
สัญลักษณ์ “M” “I” และ “IP”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ประพันธ์ ธรรมไชย
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

