ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์
เรื่อง แนวปฏิบัติในการเข้าสอบของนักศึกษาทันตแพทย์
พ.ศ. 2561
------------------------เพื่อให้การเข้าสอบของนักศึกษาทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัย
อานาจตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริ ห ารประจ าคณะทั น ตแพทยศาสตร์ ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 10/2561 เมื่ อ วั น ที่ 24
กรกฎาคม 2561 จึงกาหนดแนวปฏิบัติในการเข้าสอบของนักศึกษาทันตแพทย์ เพื่อเป็นแนวทางให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ให้ยกเลิกประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องแนวปฏิบัติในการเข้าชั้น
เรียนและการเข้าห้องสอบของนักศึกษาทันตแพทย์ ฉบับลงวันที่ 3 ธันวาคม 2558
2. ในประกาศฉบับนี้
2.1 การสอบ หมายถึง การวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา โดยครอบคลุม
ถึงการสอบปลายภาค การสอบกลางภาค การสอบย่อยของกระบวนวิช า ตามกาหนดเวลาและตารางสอบ
ตามที่คณะทันตแพทยศาสตร์กาหนด
2.2 นักศึกษาผู้เข้าสอบ หมายถึง นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ที่ลงทะเบียนในกระบวนวิชา
นั้นๆ และมีสิทธิ์เข้าสอบ โดยจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
2.3 กรรมการคุมสอบ หมายถึง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายให้มีหน้าที่ในการคุม
สอบตามประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์
3. ให้กาหนดแนวปฏิบัติในการเข้าสอบของนักศึกษาทันตแพทย์ คือ
3.1 นักศึกษาทันตแพทย์ที่เข้าสอบต้องแต่งกายตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ยเชียงใหม่ ว่าด้วย
เครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหรือประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่องเครื่องแบบการแต่ง
กายและข้อปฏิบัติของนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.2 การปฏิบัติตัวของนักศึกษาผู้เข้าสอบ
3.2.1 ให้นาปากกา ดินสอ กบเหลาดินสอ ยางลบ วงเวียนและน้ายาลบคาผิด หรือ
สิ่งของที่กรรมการคุมสอบประกาศให้ทราบล่วงหน้าเข้าห้องสอบได้
ทั้งนี้ ห้ามเอาสิ่งของที่ใช้หรืออาจใช้เป็นประโยชน์ในการสอบเข้าห้ องสอบ เช่นไม้
บรรทัดที่มีสูตรหรือข้อความที่เกี่ยวข้องกับการสอบ เครื่องคิดเลข นาฬิกาชนิดคิดเลขได้ เครื่ องมือสื่อสารใดๆ
และกระดาษที่มีข้อความหรือรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับการสอบ
การนาสิ่งของต้องห้ามเข้าห้องสอบถือเป็นการกระทาทุจริตในการสอบ
3.2.2 ห้ามส่งเสียงดัง ก่อความราคาญต่อผู้อื่น แสดงกิริยามารยาทที่ไม่เหมาะสม
หรือการกระทาการใดๆ ที่แสดงเจตนาทุจริตในห้องสอบหรือบริเวณใกล้เคียง
3.3 การเข้าสอบ
3.3.1 นักศึกษาผู้เข้าสอบต้องเข้าสอบไม่เกินกว่าเวลา 15 นาทีและห้ามออกห้อง
สอบก่อนเวลา 30 นาที
3.3.2 นักศึกษาผู้เข้าสอบที่เข้าห้องสอบหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว 15 นาที แต่ไม่เกิน
30 นาที เบื้องต้น ให้กรรมการคุมสอบอนุญาตให้เข้าห้องสอบ โดยให้นักศึกษาผู้นั้นจัดทาใบยินยอมรับสภาพ

ระบุเวลาที่เข้าสอบและลงลายมือชื่อของผู้เข้าสอบและกรรมการคุมสอบไว้เป็นหลักฐาน โดยมีสิทธิ์ใช้เวลาสอบ
ที่เหลื ออยู่เท่านั้ น และเมื่อเสร็จสิ้น การสอบแล้วให้ กรรมการคุมสอบรายงานผู้รับผิ ดชอบกระบวนวิชาและ
หัวหน้าภาควิชาเพื่อพิจารณาตามข้อ 3.4
3.3.3 นั ก ศึ ก ษาผู้ เข้ าสอบที่ เข้ าห้ อ งสอบหลั งจากเริ่ ม สอบไปแล้ ว 30 นาที ไม่
อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบ และให้นักศึกษาผู้เข้าสอบจัดทาใบยินยอมรับสภาพ เวลาที่มาถึงห้องสอบพร้อมลง
ลายมือชื่อของผู้ เข้าสอบและกรรมการคุมสอบไว้เป็นหลั กฐาน และให้ นักศึกษาผู้ นั้นรีบติดต่อผู้ รับผิ ดชอบ
กระบวนวิชาทันทีหลังการสอบเสร็จสิ้น
3.3.4 นักศึกษาที่ขาดสอบให้รีบติดต่อผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาทันทีหลังการสอบ
เสร็จสิ้น
3.3.5 การเข้าสอบหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว หรือมีการขาดสอบ หากเป็นกรณีที่เป็น
การเจ็ บป่ วยที่มีใบรับ รองแพทย์ มีเหตุขัดข้องในการเดินทางที่มีห ลักฐานแสดงชัดเจน ถือเป็นการเข้าสอบ
หลั งจากเริ่มสอบไปแล้ ว หรือเป็ น ขาดสอบที่มีเหตุอันควร หากไม่มีห ลั กฐานมาแสดงให้ เป็น ดุล ยพิ นิจของ
ภาควิชาหรือเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา โดยให้ข้อพิจารณานั้นถือเป็นที่สุด
3.4 เกณฑ์การพิจารณากรณีมีการเข้าห้องสอบหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว 15 นาทีหรือขาด
สอบ
เวลาที่เข้าสอบสาย
กรณีมีเหตุผลอันควร
กรณีไม่มีเหตุผลอันควร
15 ถึง 30 นาที
ให้คิดคะแนนจากการสอบครั้งนั้นตามที่ คิ ด คะแนนจากการสอบครั้ งนั้ น เพี ย ง
สอบได้จริง
ร้อยละ 75 ของคะแนนที่สอบได้
เกิน 30 นาที
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบกระบวนวิ ช าพิ จ ารณ า ไม่อนุญ าตให้ สอบใหม่ และให้ คะแนน
เหตุ ผ ลและหลั ก ฐาน และจัด สอบใหม่ ในการสอบครั้งนั้นเป็นศูนย์
โดยให้ได้คะแนนตามปกติ
ขาดสอบ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบกระบวนวิ ช าพิ จ ารณ า ไม่อนุญ าตให้ สอบใหม่ และให้ คะแนน
เหตุ ผ ลและหลั ก ฐาน และจัด สอบใหม่ ในการสอบครั้งนั้นเป็นศูนย์
โดยให้ได้คะแนนตามปกติ
3.5 การดาเนินการทางวินัยนักศึกษา
3.5.1 การให้ข้อมูลเท็จหรือปกปิดข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสอบหลังจาก
เริ่มสอบไปแล้วหรือการขาดสอบ อันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อการจัดการสอบระหว่างผู้สอบปกติและ
ผู้สอบใหม่ให้ถือว่ามีเจตนาทุจริต และให้ปรับคะแนนสอบของนักศึกษาผู้นั้นเป็นศูนย์ และให้ดาเนินการทาง
วินัยนักศึกษาต่อไป
3.5.2 เมื่อพบว่านักศึกษาผู้เข้าสอบผู้ใดมีพฤติกรรมทุจริตในการสอบ ให้กรรมการ
คุมสอบสั่งให้นักศึกษาผู้นั้นยุติการสอบและส่งกระดาษคาตอบทันที แล้วให้ทาการรวบรวมหลักฐานที่ได้ใช้ใน
การกระทาผิดและบันทึกลักษณะความผิดไว้ในกระดาษคาตอบและแบบบันทึกข้อความ พร้อมทั้งลงชื่อรับรอง
ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด หรือกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควรเพื่อใช้เป็นหลักฐานที่แสดง
ว่ามีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตในการสอบ แล้วให้ รีบรายงานต่อคณบดีเพื่อดาเนินการทางวินัยนักศึกษาตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยวินัยและการดาเนินการทางวินัยนักศึกษาต่อไป
3.5.3 นักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาการทุจริตในการสอบให้ดาเนินการทางวินัย
นักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยวินั ยและการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา หากผลการ
สอบสวนปรากฏว่ากระทาการทุจริตในการสอบให้ลงโทษระดับตั้งแต่พักการศึกษามีกาหนด 1 ภาคการศึกษา
ปกติจนถึงลบชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา และให้ได้รับอักษรลาดับขั้น F ในกระบวนวิชาที่มีลาดับขั้น หรือ U
ในกระบวนวิชาที่ไม่มีลาดับขั้นของกระบวนวิชาที่กระทาการทุจริตในการสอบ

4. กรณี มี ปั ญ หาในทางปฏิ บั ติ ต ามประกาศนี้ ให้ ค ณบดี ค ณะทั น ตแพทยศาสตร์ เป็ น ผู้ วิ นิ จ ฉั ย
ชี้ขาด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจาคณะทันตแพทยศาสตร์
ประกาศ ณ วันที่ 13

ธันวาคม พ.ศ. 2561

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.นฤมนัส คอวนิช)
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

