ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าด้วยการสอบประจาภาคของนักศึกษา พ.ศ. 2547
------------------เพื่อให้ การดาเนินการสอบประจาภาคของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็ นไปด้ วยความ
เรีย บร้ อยมี ป ระสิท ธิภ าพ และบั งเกิด ผลดี ต่ อ ทางราชการ อาศั ย อ านาจตามความในมาตร า 16 (2) แห่ ง
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 ประกอบกับข้ อ 27.8 ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า
ด้ วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2542 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่
28 มกราคม 2547 สภามหาวิทยาลัยจึงวางระเบียบไว้ ดงั นี้
ข้ อ 1

ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้ วยการสอบประจาภาคของนักศึกษา พ.ศ.
2547”

ข้ อ 2

ให้ ใช้ ระเบียบนี้ต้งั แต่ปีการศึกษา 2547 เป็ นต้ นไป

ข้ อ 3

ให้ ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้ วย การสอบไล่ของนักศึกษา พ.ศ. 2530 บรรดาระเบียบ
ข้ อบังคับ คาสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่กาหนดไว้ แล้ วในระเบียบนี้ หรือที่ขดั หรือแย้ งกับระเบียบนี้ ให้ ใช้
ระเบียบนี้แทน

ข้ อ 4

ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
“คณะ”
“คณบดี”
“คณะกรรมการประจาคณะ”
“อาจารย์ท่ปี รึกษา”

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

“คณะกรรมการสอบ”

หมายถึง

“กรรมการคุมสอบ”

หมายถึง

“อาจารย์ประจาวิชา”

หมายถึง

“การสอบ”

หมายถึง

“นักศึกษา”

หมายถึง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะที่นักศึกษาสังกัด
คณบดีของคณะที่นักศึกษาสังกัด
คณะกรรมการประจาคณะที่นักศึกษาสังกัด
อาจารย์ท่คี ณะแต่งตั้งให้ เป็ นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษา
ของนักศึกษา
คณะกรรมการที่คณะแต่งตั้งให้ รับผิดชอบดาเนินการ
เกี่ยวกับการสอบประจาภาคของนักศึกษา
ผู้ท่คี ณะแต่งตั้งให้ เป็ นผู้ควบคุมห้ องสอบวิชาใดวิชาหนึ่ง
ของการสอบประจาภาค
อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบสอนประจารายวิชาหนึ่งรายวิชาใด
ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
การสอบประจาภาค ซึ่งเป็ นการสอบครั้งสุดท้ ายของแต่ละ
รายวิชาเมื่อเสร็จสิ้นการสอนในภาคการศึกษานั้นๆ
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ข้ อ 5

การแต่งกาย
ต้ องแต่งกายให้ สภุ าพเรียบร้ อยและถูกต้ องตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้ วยเครื่องแบบ
และเครื่องแต่งกายนักศึกษา

ข้ อ 6

ผู้มสี ทิ ธิ์เข้ าสอบ
6.1 ต้ องมีเวลาเรียนรายวิชานั้นไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด สาหรับรายวิชาที่เป็ น
ภาคปฏิบตั ิ นักศึกษาต้ องปฏิบตั งิ านในรายวิชานั้นจนครบตามกาหนดของรายวิชานั้นๆ
ทั้งนี้ ยกเว้ นอาจารย์ประจาวิชาจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
6.2 ต้ องไม่ถูกลงโทษตัดสิทธิ์การสอบจากมหาวิทยาลัย

ข้ อ 7

การเข้ าห้ องสอบ
7.1 ห้ ามเข้ าห้ องสอบก่อนได้ รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ
7.2 ห้ ามนาโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ท่สี ามารถจัดการข้ อมูล และ
เอกสารใดๆ เข้ าห้ องสอบ เว้ นแต่อาจารย์ประจาวิชาอนุญาตไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
7.3 ผู้ท่มี าหลังจากเริ่มทาการสอบไปแล้ ว จะไม่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าสอบ ยกเว้ นแต่จะมีเหตุผลอัน
สมควร โดยให้ ข้ นึ อยู่กบั ดุลพินิจของประธานคณะกรรมการสอบของแต่ละคณะ หรือผู้ท่ปี ระธาน
คณะกรรมการสอบมอบหมาย ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 30 นาทีหลังจากเวลาที่เริ่มสอบแล้ ว
7.4 นักศึกษาต้ องเข้ าห้ องสอบและนั่งสอบตามเลขที่น่งั ที่คณะกรรมการสอบได้ จัดไว้ ให้

ข้ อ 8

การปฏิบตั ติ นระหว่างการสอบ
8.1 นักศึกษาต้ องให้ ความร่วมมือและปฏิบตั ติ ามคาสั่งของกรรมการคุมสอบ
8.2 ให้ นักศึกษาผู้เข้ าสอบแสดงบัตรประจาตัวนักศึกษา หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ที่มี
รูปถ่ายและลายมือชื่อ ให้ กรรมการคุมสอบตรวจสอบก่อนลงนามในบัญชีผ้ ูเข้ าสอบ
8.3 นักศึกษาต้ องมีเครื่องใช้ ของตนเอง ห้ ามหยิบยืมเครื่องใช้ กนั ในห้ องสอบ
8.4 ห้ ามทาการทุจริต หรือกระทาการใดๆ ที่ส่อเจตนาทุจริต
8.5 ห้ ามสูบบุหรี่หรือรับประทานสิ่งใดในห้ องสอบ
8.6 หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับข้ อสอบให้ ทาไปตามที่ปรากฏในข้ อสอบหรือตามที่เห็นสมควร หรือ
ถามกรรมการคุมสอบ
8.7 ในกรณีท่มี คี วามจาเป็ นต้ องออกจากห้ องสอบ ต้ องได้ รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบเสียก่อน
8.8 เมื่อได้ ยินเสียงสัญญาณหรือประกาศจากกรรมการคุมสอบว่าหมดเวลาสอบ ให้ ยุตกิ ารเขียนใดๆ
โดยทันที

ข้ อ 9

การส่งกระดาษคาตอบ
9.1 ให้ กรอกข้ อความลงบนปกสมุดคาตอบให้ ครบถ้ วน ถ้ าเป็ นกระดาษคาตอบให้ กรอกข้ อความ
หัวกระดาษทุกแผ่น
9.2 ให้ วางกระดาษคาตอบและหรือสมุดคาตอบไว้ บนโต๊ะนั่งสอบของตน หรือตามที่กรรมการคุม
สอบกาหนดให้

-3ข้ อ 10 การออกจากห้ องสอบ
10.1 ห้ ามนาข้ อสอบและกระดาษเขียนคาตอบออกไปนอกห้ องสอบ เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจาก
อาจารย์ประจาวิชาที่ได้ ระบุไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
10.2 นักศึกษาจะออกจากห้ องสอบได้ หลังจากเวลาที่กาหนดให้ เริ่มสอบแล้ วไม่น้อยกว่า 45 นาที
10.3 เมื่อสอบเสร็จก่อน ต้ องออกไปให้ พ้นบริเวณห้ องสอบและไม่ทาการใดๆ อันเป็ นการรบกวน
ผู้ท่ยี ังสอบอยู่
ข้ อ 11 การสอบเมื่อมีเหตุสดุ วิสยั
เมื่อมีเหตุสดุ วิสยั ทาให้ นักศึกษาไม่สามารถเข้ าสอบรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดตามวัน เวลาที่
กาหนดไว้ ได้ ให้ นักศึกษาปฏิบตั ดิ งั นี้
11.1 นักศึกษาต้ องแจ้ งให้ ประธานคณะกรรมการสอบทราบทันที ถึงเหตุท่ไี ม่สามารถเข้ าสอบได้
พร้ อมที่อยู่ท่คี ณะกรรมการสอบสามารถติดต่อได้ คณะกรรมการสอบจะเป็ นผู้พิจารณาว่าเป็ น
เหตุสดุ วิสยั ตามกล่าวอ้ างของนักศึกษาหรือไม่
11.2 นักศึกษาอาจจะเข้ าสอบได้ ภายในวันเดียวกับที่ขาดสอบรายวิชาหนึ่งรายวิชาใด เมื่อคณะกรรมการ
สอบพิจารณาแล้ วมีความเห็นว่าเป็ นเหตุสดุ วิสยั ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการสอบจะแจ้ งให้
นักศึกษาทราบกาหนดเวลาและสถานที่สอบ
11.3 ในกรณีท่ปี ระธานคณะกรรมการสอบพิจารณาแล้ ว เห็นว่าไม่สามารถจัดให้ นักศึกษาเข้ าสอบได้
ภายในวันเดียวกับที่ขาดสอบรายวิชานั้นๆ นักศึกษาจะต้ องปฏิบตั ดิ งั นี้
11.3.1 กรณีลงทะเบียนเรียนรายวิชาในคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ ให้ นักศึกษายื่นคาร้ องต่อ
คณบดีผ่านอาจารย์ท่ปี รึกษาเพื่อพิจารณาแจ้ งให้ อาจารย์ประจาวิชาดาเนินการสอบ
ชดเชย
11.3.2 กรณีลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ ให้ นักศึกษายื่นคาร้ องต่อ
คณบดีผ่านอาจารย์ท่ปี รึกษาเพื่อพิจารณาแจ้ งให้ คณะที่อาจารย์ประจาวิชาสังกัด
ดาเนินการสอบชดเชย
11.4 เมื่อได้ รับอนุมตั แิ ล้ ว ให้ นกั ศึกษาสอบชดเชยให้ เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่คณะกาหนด
ข้ อ 12 การปรับโทษ
12.1 นักศึกษาผู้ไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ถอื ว่า มีเจตนาฝ่ าฝื น ส่อเจตนาทุจริต หรือทุจริต และได้ รับ
โทษตามควรแก่กรณี ดังต่อไปนี้
12.1.1 ปรับตกในรายวิชานั้น
12.1.2 ปรับตกในทุกรายวิชาที่เข้ าสอบแล้ ว สาหรับภาคการศึกษานั้น
12.1.3 ปรับตกในทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนสาหรับภาคการศึกษานั้น
และให้ พิจารณาโทษทางวินัยตามความในข้ อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้ วยวินัยนักศึกษา
12.2 ขั้นตอนในการปรับโทษ
12.2.1 ให้ กรรมการคุมสอบอย่างน้ อย 2 คน ทารายงานเสนอต่อประธานคณะกรรมการสอบ
ในกรณีท่นี ักศึกษาทุจริต ส่อเจตนาทุจริต หรือฝ่ าฝื นข้ อปฏิบตั ใิ นระเบียบนี้
12.2.2 ให้ คณะกรรมการสอบหรือคณะทางานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการสอบ รวบรวม
หลักฐานข้ อเท็จจริงต่างๆ ในข้ อ 12.2.1 โดยให้ โอกาสนักศึกษาได้ ช้ แี จงข้ อเท็จจริง
แล้ วนาเสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาโทษ ทั้งนี้ให้ แล้ วเสร็จภายใน

-415 วัน หลังจากวันสุดท้ ายของการส่งผลการเรียน (สาหรับอาจารย์) ตามปฏิทนิ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้ อ 13 นักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษตามระเบียบนี้ อาจอุทธรณ์ได้ ตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
13.1 ให้ ย่ นื อุทธรณ์ต่ออธิการบดีภายในกาหนด 30 วัน นับแต่วนั ทราบคาสั่งลงโทษ โดยต้ องทาเป็ น
หนังสือลงลายมือชื่อของผู้อทุ ธรณ์
13.2 การอุทธรณ์คาสั่งลงโทษ ให้ อทุ ธรณ์ได้ สาหรับตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์แทนคนอื่นหรือมอบหมาย
ให้ คนอื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้
13.3 ให้ อธิการบดีมอี านาจพิจารณาวินิจฉัย มีคาสัง่ เพิ่มโทษ ลดโทษ หรือยกโทษตามควรแก่กรณี โดย
ความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี
ข้ อ 14 การยกเลิกการสอบในกรณีท่มี สี าเหตุสดุ วิสยั หรือเหตุการณ์ไม่ปกติท่ที าให้ การสอบดาเนินการไม่
สมบูรณ์ ให้ คณะเสนอขออนุมตั ติ ่อมหาวิทยาลัย
ข้ อ 15 ให้ คณะมีอานาจกาหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวกับการสอบของนักศึกษาเพิ่มเติมที่ไม่ขดั หรือแย้ งกับ
ระเบียบนี้
ข้ อ 16 การสอบกลางภาค หรือการสอบครั้งสุดท้ ายของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนระบบชุดวิชาหรือระบบ
อื่นๆ ที่ไม่ใช่ระบบภาคการศึกษา ให้ ใช้ แนวปฏิบตั ใิ นการสอบตามระเบียบนี้ได้ โดยอนุโลม
ข้ อ 17 ให้ อธิการบดีเป็ นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้ มอี านาจออกประกาศ คาสัง่ หรือแนวทางปฏิบตั ซิ ่งึ
ไม่ขดั หรือแย้ งกับระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

(ลงชื่อ) พลตารวจเอก เภา สารสิน
(เภา สารสิน)

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

