มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

รับวันที่......../........../.............
เลขที่...................................

เรื่อง ขออนุญาตสอบรายวิชาที่ขาดสอบ [ ] กลางภาค [ ] ปลายภาค
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว ) …………….….....................................…..นามสกุล……….......................…….………………………………….
รหัสประจําตัว….......................……….....สาขาวิชา............................................................................หมูเรียน……………....…….............………
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา……………...……....................... ระดับปริญญาตรี [ ] 4 ป [ ] 5 ป [ ] 4 ป เทียบโอน
ที่อยูที่ติดตอได………………....................................................................................................... โทรศัพทมือถือ …………..................…….…
มีความประสงคขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบ [ ] กลางภาค [ ] ปลายภาค ที่ …..... ปการศึกษา……...........เนื่องจาก……….......................
.............................................................................................................................................................................................................
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชาที่ขอสอบ ดังนี้
ที่

SEC.

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

วัน / เวลาสอบ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ-สกุล ผูสอน (ตัวบรรจง)

/
/
/
/
/
/
/

หลักกฐานที
ผลประกอบการพิ
จารณาในการอนุ
มตั ิเลือนสอบมัตคือิเลื่อนสอบ คือ
หลั
ฐานทีเป็่เนเหตุ
ปนเหตุ
ผลประกอบการพิ
จารณาในการอนุ
1.1. ตารางสอบปลายภาค
2………………………………………………………….
ตารางสอบ [ ] กลางภาค [ ] ปลายภาค ทุกรายวิชา 2. สําเนาใบชํ
าระเงินคาลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน
3………………………………………………………….
4………………………………………………………….
3. ………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………………
** กรณี
เจ็บเจ็ป่บวยปว/อุยบ/อุ
ตั เิ หตุ
้ องมีบหาดเจ็
ลักฐานใบรั
บรองแพทย์
จากโรงพยาบาลพร้
มใบเสร็จค่ ารักษาพยาบาล
กรณี
บัตติเหตุ
บ แนบหลั
กฐานใบรั
บรองแพทยจอากโรงพยาบาลพร
อมใบเสร็จคารักษาพยาบาล

จึงเรียนมาโปรดพิจารณา
นักศึกษาตรวจสอบกําหนดการยื่นคํารองและประกาศผล จากเว็บไซตของ
สํานักทะเบียนและประมวลผล เลือกแถบเมนู ปฏิทินวิชาการ

ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)……………………….....……..…………
(…………………….…………….………….)

ความเห็นของคณะ/วิทยาลัย
ที่นักศึกษาสังกัด

{ ] เห็นควรใหสอบ เนื่องจาก...............................
คณะไดตรวจสอบความถูกตอง
.............................................................................. ความสมบูรณของเอกสาร
{ ] ไมเห็นควรใหสอบ เนื่องจาก..........................
.............................................................................
(ลงชื่อ)…………………..…………………..
(ลงชื่อ)……………………………..…………………..
(.....................................)
(.................................................)
คณบดี/รองคณบดีฝายวิชาการ
อาจารยท่ปี รึกษา
วันที่..........................................
วันที่ .........................................

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
พิจารณาการขาดสอบ
[ ] เห็นสมควรอนุญาตใหสอบ
[ ] เห็นสมควรไมอนุญาต
ใหสอบ
(ลงชื่อ)………………………..........……..
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนฯ
กรรมการและเลขานุการฯ
วันที่............................................

หมายเหตุ นักศึกษาดําเนินการขอความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา และความเห็นของคณะ/วิทยาลัย เรียบรอยแลวสงที่สาํ นักทะเบียนและประมวลผล

แนวปฏิบัตใิ นการขอสอบสาหรับนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาคและปลายภาค

-----------------------คณะกรรมการพิจารณาการขอสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษาได้กาหนด
แนวปฏิบัติในการขอสอบสาหรับนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาคและปลายภาค ดังต่อไปนี้
๑. เมื่อนักศึกษาขาดสอบกลางภาคหรือปลายภาคในรายวิชาใด ๆ ให้ดาเนินการยื่น
คาร้องขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบ พร้อมแนบหลักฐาน ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยใช้
แบบฟอร์มคาร้องขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบจากเว็บไซต์ของสานักทะเบียนและประมวลผล
๒. นักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาคหรือปลายภาค ต้องเป็นผู้มีเหตุจาเป็นหรือเหตุ สุดวิสัย
ดังต่อไปนี้
๒.๑ กรณีเจ็บป่วย อุบัติเหตุ ที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจนไม่สามารถ
เดินทางมาสอบได้ และแพทย์สั่งให้พักรักษา หรือพักฟื้นตามระยะเวลาที่ตรงกับวันเวลาสอบให้แนบ
หลักฐานใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน เท่านั้น
๒.๒ ยานพาหนะที่ ใช้ เดิ นทางประสบอุ บั ติ เหตุ ไม่ ส ามารถเดิ น ทางมาสอบได้
แนบใบแจ้งความลงบันทึกประจาวัน หรือมีการดาเนินคดีมชี ่วงระยะเวลาตรงกับวันเวลาสอบ
๒.๓ กรณี ตรวจครรภ์ คลอดบุตร แนบหลัก ฐานใบนัดตรวจครรภ์ ใบรับ รอง
การตรวจครรภ์ กรณีคลอดบุตร แนบใบรับรองแพทย์และสูติบัตร
๒.๔ กรณีไปร่วมงานศพ งานฌาปนกิจศพ บิดา มารดา ญาติสนิท ที่ถึงแก่กรรม
และนักศึกษามีความจาเป็นต้องไปร่วมงานศพ แนบหลักฐานใบมรณบัตรผู้ถึงแก่ก รรม สาเนา
ทะเบียนบ้านที่ระบุค วามสั มพั นธ์ กับ ผู้ถึงแก่ก รรม บัตรเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพ กาหนดการ
ฌาปนกิจศพ ภาพถ่าย หรือหลักฐานที่เชื่อถือได้
๒.๕ กรณี อุป สมบทหรือไปร่วมงานอุป สมบทของญาติสนิทในครอบครัว หรือ
บุคคลที่สาคัญไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แนบหลักฐานบัตรเชิญ และหลักฐานที่เชื่อถือได้
๒.๖ กรณี ไ ปปฏิ บั ติ ร าชการ หรื อ ปฏิ บั ติ ง านตามที่ ไ ด้ รั บ ค าสั่ ง มอบหมาย
มีคาสั่งจากหน่วยงานให้ไปปฏิบัติราชการ โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แนบหลักฐาน กาหนดการหรือ
รายการปฏิบัติงานที่ระบุชื่อนักศึกษาให้ไปปฏิบัติงาน คาสั่งผูบ้ ังคับบัญชา
๒.๗ กรณีเกิดอุบัติภัยร้ายแรงต่าง ๆ อาทิ อัคคีภัย อุทกภัย อันเป็นเหตุให้เกิด
ความเสีย หายแก่ ทรัพ ย์สิน เกิ ด อันตรายแก่ร่างกายและจาเป็นต้องไปดูแลแก้ไข แนบหลัก ฐาน
ที่สามารถระบุวันเวลา สถานที่เกิดอุบัติภัย และเห็นได้ชัดเจนว่านักศึกษาได้รับผลกระทบหรือต้องไป
ดูแลแก้ไขจริง
๒.๘ มีเหตุจาเป็นหรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ ๒.๑ – ๒.๗ เช่น แข่งขัน
กีฬา คัดเลือกทหาร การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษารักษาดินแดน ให้แนบหลักฐานประกอบการพิจารณา
๓. นัก ศึก ษาติด ตามผลการพิจารณาการขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาคและ
ปลายภาค ได้จากเว็บไซต์สานักทะเบียนและประมวลผล
๔. ผู้ที่ไ ด้รับ อนุญ าตให้ส อบ ให้ติดต่อขอสอบกั บ อาจารย์ผู้สอนภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
หมายเหตุ

คณะกรรมการพิจารณาการขอสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษา มีมติเห็นชอบในคราวประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

