
 

 

               
ระเบยีบมหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ว่าดว้ยการสอบประจ าภาคของนกัศึกษา พ.ศ. 2547 

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

 

เพ่ือให้การด าเนินการสอบประจ าภาคของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ อาศัยอ านาจตามความในมาตร า 16 (2) แห่ง

พระราชบญัญัตมิหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 ประกอบกบัข้อ 27.8 ของระเบยีบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า

ด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2542 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 

28 มกราคม 2547 สภามหาวิทยาลัยจึงวางระเบยีบไว้ดงันี้  

 

ข้อ 1  ระเบยีบนี้ เรียกว่า “ระเบยีบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสอบประจ าภาคของนักศึกษา พ.ศ.  

          2547” 

 

ข้อ 2  ให้ใช้ระเบยีบนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป 

 

ข้อ 3  ให้ยกเลิกระเบยีบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสอบไล่ของนักศึกษา พ.ศ. 2530 บรรดาระเบยีบ 

ข้อบงัคบั ค าสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่ก  าหนดไว้แล้วในระเบยีบนี้ หรือที่ขดัหรือแย้งกบัระเบยีบนี้  ให้ใช้

ระเบยีบนี้แทน 

 

ข้อ 4  ในระเบยีบนี้  

“มหาวิทยาลัย”   หมายถงึ    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

“คณะ”   หมายถงึ    คณะที่นักศึกษาสงักดั 

“คณบด”ี   หมายถงึ    คณบดขีองคณะที่นักศึกษาสงักดั 

“คณะกรรมการประจ าคณะ”   หมายถงึ    คณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาสงักดั 

“อาจารย์ที่ปรึกษา”   หมายถงึ    อาจารย์ที่คณะแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกบัการศึกษา 

  ของนักศึกษา 

“คณะกรรมการสอบ”   หมายถงึ    คณะกรรมการที่คณะแต่งตั้งให้รับผดิชอบด าเนนิการ 

  เกี่ยวกบัการสอบประจ าภาคของนักศึกษา 

“กรรมการคุมสอบ”   หมายถงึ    ผู้ที่คณะแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมห้องสอบวิชาใดวิชาหนึ่ง 

  ของการสอบประจ าภาค                                                                    

“อาจารย์ประจ าวิชา”   หมายถงึ    อาจารยผ์ู้รับผดิชอบสอนประจ ารายวิชาหนึ่งรายวิชาใด  

  ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

“การสอบ”                      หมายถงึ   การสอบประจ าภาค ซึ่งเป็นการสอบคร้ังสดุท้ายของแต่ละ 

  รายวิชาเมื่อเสรจ็สิ้นการสอนในภาคการศึกษานั้นๆ 

“นักศึกษา”                      หมายถงึ    นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ข้อ 5  การแต่งกาย 

ต้องแต่งกายให้สภุาพเรียบร้อยและถูกต้องตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเคร่ืองแบบ 

และเคร่ืองแต่งกายนักศึกษา 

  

ข้อ 6  ผู้มสีทิธิ์เข้าสอบ 

6.1 ต้องมเีวลาเรียนรายวิชานั้นไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด  ส าหรับรายวิชาที่เป็น 

 ภาคปฏบิตั ินักศึกษาต้องปฏบิตังิานในรายวิชานั้นจนครบตามก าหนดของรายวชิานั้นๆ  

   ทั้งนี้  ยกเว้นอาจารยป์ระจ าวิชาจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

6.2 ต้องไม่ถูกลงโทษตดัสทิธิ์การสอบจากมหาวิทยาลัย 

 

ข้อ 7  การเข้าห้องสอบ 

7.1  ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ 

7.2  ห้ามน าโทรศัพทเ์คล่ือนที่ เคร่ืองมอืสื่อสาร อปุกรณอ์เิลก็ทรอนิกสท์ี่สามารถจัดการข้อมูล และ

เอกสารใดๆ เข้าห้องสอบ เว้นแต่อาจารย์ประจ าวิชาอนุญาตไว้เป็นลายลักษณอ์กัษร 

7.3  ผู้ที่มาหลังจากเร่ิมท าการสอบไปแล้ว จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ ยกเว้นแต่จะมเีหตผุลอนั   

สมควร โดยให้ขึ้นอยู่กบัดุลพินิจของประธานคณะกรรมการสอบของแต่ละคณะ หรือผู้ที่ประธาน

คณะกรรมการสอบมอบหมาย ทั้งนี้ ต้องไม่เกนิ 30 นาทหีลังจากเวลาที่เร่ิมสอบแล้ว 

7.4  นักศึกษาต้องเข้าห้องสอบและนั่งสอบตามเลขที่นั่งที่คณะกรรมการสอบได้จัดไว้ให้ 

 

ข้อ 8  การปฏบิตัตินระหว่างการสอบ 

8.1  นักศึกษาต้องให้ความร่วมมอืและปฏบิตัติามค าสั่งของกรรมการคุมสอบ 

8.2  ให้นักศึกษาผู้เข้าสอบแสดงบตัรประจ าตวันักศึกษา หรือบตัรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ที่ม ี   

รปูถ่ายและลายมอืชื่อ ให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบก่อนลงนามในบญัชีผู้ เข้าสอบ 

8.3  นักศึกษาต้องมเีคร่ืองใช้ของตนเอง ห้ามหยิบยืมเคร่ืองใช้กนัในห้องสอบ 

8.4  ห้ามท าการทุจริต หรือกระท าการใดๆ ที่ส่อเจตนาทุจริต 

8.5  ห้ามสบูบุหร่ีหรือรับประทานสิ่งใดในห้องสอบ 

8.6  หากมข้ีอสงสยัใดๆ เกี่ยวกบัข้อสอบให้ท าไปตามที่ปรากฏในข้อสอบหรือตามที่เหน็สมควร หรือ

ถามกรรมการคุมสอบ 

8.7  ในกรณทีี่มคีวามจ าเป็นต้องออกจากห้องสอบ ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบเสยีก่อน 

8.8  เมื่อได้ยินเสยีงสญัญาณหรือประกาศจากกรรมการคุมสอบว่าหมดเวลาสอบ ให้ยุตกิารเขยีนใดๆ 

โดยทนัท ี

 

ข้อ 9  การส่งกระดาษค าตอบ 

9.1  ให้กรอกข้อความลงบนปกสมุดค าตอบให้ครบถ้วน ถ้าเป็นกระดาษค าตอบให้กรอกข้อความ    

หัวกระดาษทุกแผ่น 

9.2  ให้วางกระดาษค าตอบและหรือสมุดค าตอบไว้บนโตะ๊นั่งสอบของตน หรือตามที่กรรมการคุม 

สอบก าหนดให้ 
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ข้อ 10  การออกจากห้องสอบ 

10.1  ห้ามน าข้อสอบและกระดาษเขยีนค าตอบออกไปนอกห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก

อาจารย์ประจ าวิชาที่ได้ระบุไว้เป็นลายลักษณอ์กัษร 

10.2  นักศึกษาจะออกจากห้องสอบได้หลังจากเวลาที่ก  าหนดให้เร่ิมสอบแล้วไม่น้อยกว่า 45 นาท ี

10.3 เมื่อสอบเสรจ็ก่อน ต้องออกไปให้พ้นบริเวณห้องสอบและไม่ท าการใดๆ อนัเป็นการรบกวน      

ผู้ที่ยังสอบอยู่ 

 

ข้อ 11  การสอบเมื่อมเีหตสุดุวิสยั 

เมื่อมเีหตสุดุวิสยัท าให้นักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดตามวัน เวลาที่

ก  าหนดไว้ได้ ให้นักศึกษาปฏบิตัดิงันี้  

11.1  นักศึกษาต้องแจ้งให้ประธานคณะกรรมการสอบทราบทนัที ถงึเหตทุี่ไม่สามารถเข้าสอบได้  

พร้อมที่อยู่ที่คณะกรรมการสอบสามารถตดิต่อได้ คณะกรรมการสอบจะเป็นผู้พิจารณาว่าเป็น 

เหตสุดุวิสยัตามกล่าวอ้างของนักศึกษาหรือไม่ 

11.2  นักศึกษาอาจจะเข้าสอบได้ภายในวนัเดยีวกบัที่ขาดสอบรายวิชาหนึ่งรายวิชาใด เมื่อคณะกรรมการ

สอบพิจารณาแล้วมคีวามเหน็ว่าเป็นเหตสุดุวิสยั ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการสอบจะแจ้งให้      

นักศึกษาทราบก าหนดเวลาและสถานที่สอบ 

11.3  ในกรณทีี่ประธานคณะกรรมการสอบพิจารณาแล้ว เหน็ว่าไม่สามารถจัดให้นักศึกษาเข้าสอบได้

ภายในวันเดยีวกบัที่ขาดสอบรายวิชานั้นๆ นักศึกษาจะต้องปฏบิตัดิงันี้  

11.3.1  กรณลีงทะเบยีนเรียนรายวิชาในคณะที่นักศึกษาสงักดัอยู่ ให้นักศกึษายื่นค าร้องต่อ

คณบดผ่ีานอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาแจ้งให้อาจารย์ประจ าวชิาด าเนินการสอบ    

ชดเชย 

11.3.2  กรณลีงทะเบยีนเรียนรายวิชานอกคณะที่นักศึกษาสงักดัอยู่ ให้นักศึกษายื่นค าร้องต่อ

คณบดผ่ีานอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาแจ้งให้คณะที่อาจารย์ประจ าวิชาสงักดั       

ด าเนนิการสอบชดเชย 

11.4 เมื่อได้รับอนุมตัแิล้ว ให้นกัศึกษาสอบชดเชยให้เสรจ็สิ้นภายในระยะเวลาที่คณะก าหนด 

 

ข้อ 12   การปรับโทษ 

12.1  นักศึกษาผู้ไม่ปฏบิตัติามระเบยีบนี้ถอืว่า มเีจตนาฝ่าฝืน ส่อเจตนาทุจริต หรือทุจริต และได้รับ

โทษตามควรแก่กรณ ีดงัต่อไปนี้ 

12.1.1  ปรับตกในรายวิชานั้น 

12.1.2  ปรับตกในทุกรายวิชาที่เข้าสอบแล้ว ส าหรับภาคการศึกษานั้น 

12.1.3 ปรับตกในทุกรายวิชาที่ลงทะเบยีนส าหรับภาคการศึกษานั้น  

และให้พิจารณาโทษทางวนิัยตามความในข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 

12.2  ขั้นตอนในการปรับโทษ 

12.2.1 ให้กรรมการคุมสอบอย่างน้อย 2 คน ท ารายงานเสนอต่อประธานคณะกรรมการสอบ 

ในกรณทีี่นักศึกษาทุจริต ส่อเจตนาทุจริต หรือฝ่าฝืนข้อปฏบิตัใินระเบยีบนี้  

12.2.2 ให้คณะกรรมการสอบหรือคณะท างานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการสอบ รวบรวม     

หลักฐานข้อเทจ็จริงต่างๆ ในข้อ 12.2.1 โดยให้โอกาสนักศึกษาได้ชี้แจงข้อเทจ็จรงิ          

แล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาโทษ ทั้งนี้ ให้แล้วเสรจ็ภายใน  
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15 วนั หลงัจากวนัสดุท้ายของการส่งผลการเรียน (ส าหรับอาจารย)์ ตามปฏทินิ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 

ข้อ 13 นักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษตามระเบยีบนี้  อาจอทุธรณไ์ด้ตามหลักเกณฑด์งันี้  

13.1 ให้ยื่นอทุธรณต่์ออธกิารบดภีายในก าหนด 30 วัน นับแต่วนัทราบค าสั่งลงโทษ โดยต้องท าเป็น

หนังสอืลงลายมอืชื่อของผู้อทุธรณ์ 

13.2 การอทุธรณค์ าสั่งลงโทษ ให้อทุธรณไ์ด้ส าหรับตนเองเท่านั้น จะอทุธรณแ์ทนคนอื่นหรือมอบหมาย

ให้คนอื่นอทุธรณแ์ทนไม่ได้ 

13.3 ให้อธกิารบดมีอี านาจพิจารณาวนิิจฉัย มคี าสัง่เพ่ิมโทษ ลดโทษ หรือยกโทษตามควรแก่กรณ ีโดย

ความเหน็ชอบของที่ประชุมคณบด ี

 

ข้อ 14   การยกเลิกการสอบในกรณทีี่มสีาเหตสุดุวิสยั หรือเหตกุารณไ์ม่ปกตทิี่ท  าให้การสอบด าเนนิการไม่

สมบูรณ ์ให้คณะเสนอขออนุมตัต่ิอมหาวิทยาลัย 

 

ข้อ 15   ให้คณะมอี านาจก าหนดรายละเอยีดอื่นใดที่เกี่ยวกบัการสอบของนักศึกษาเพ่ิมเตมิที่ไม่ขดัหรือแย้งกบั

ระเบยีบนี้ 

 

ข้อ 16   การสอบกลางภาค หรือการสอบคร้ังสดุท้ายของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนระบบชุดวิชาหรือระบบ

อื่นๆ ที่ไม่ใช่ระบบภาคการศึกษา ให้ใช้แนวปฏบิตัใินการสอบตามระเบยีบนี้ ได้โดยอนุโลม 

 

ข้อ 17  ให้อธกิารบดเีป็นผู้รักษาการตามระเบยีบนี้  และให้มอี านาจออกประกาศ ค าสัง่หรือแนวทางปฏบิตัซิึ่ง

ไม่ขดัหรือแย้งกบัระเบยีบนี้  

 

 

  ประกาศ ณ วนัที่   10  กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2547 

 

 

                   (ลงชื่อ)  พลต ารวจเอก เภา  สารสนิ 

                (เภา  สารสนิ) 

                นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

     

 

 

 

 

 


