
 
 
 
 

 
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง  แนวทางปฏิบัติกรณีนักศึกษาเข้าสอบสาย การขาดสอบ กลางภาคและปลายภาค 

------------------------- 
เพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดสอบกลางภาคและปลายภาคประจ าภาคการศึกษา เป็นไปด้วย  

ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและรัดกุม คณะพาณิชย์ฯ จึงก าหนดแนวปฏิบัติกรณีนักศึกษาเข้าสอบสาย การขาดสอบ 
กลางภาคและปลายภาค ดังนี้ 

 

1. กรณีเข้าสอบสาย 
1.1 นักศึกษาเข้าสอบสาย ไม่เกิน 30 นาที นับตั้งแต่เริ่มเวลาสอบ อนุญาตให้เข้าสอบได้ โดยไม่ต่อเวลาเพ่ิม 
1.2 นักศึกษาเข้าสอบสาย เกินกว่า 30 นาที แต่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง นับตั้งแต่เริ่มเวลาสอบ และยังไม่มี

นักศึกษาคนใดออกนอกห้องสอบ กรรมการคุมสอบประจ าห้องสอบแจ้งให้นักศึกษาติดต่อกองอ านวยการสอบก่อนการเข้า
สอบ โดยคณะกรรมการกองอ านวยการสอบจะพิจารณาอนุญาตให้เข้าสอบหากมีเหตุผลสมควร โดยไม่มีการต่อเวลาเพ่ิม 

1.3 นักศึกษาเข้าสอบสาย เกินกว่า 1 ชั่วโมง นับตั้งแต่เริ่มเวลาสอบ คณะกรรมการกองอ านวยการ
สอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ และให้ถือว่านักศึกษาขาดสอบ ในวิชาดังกล่าว 

 

2. กรณีขาดสอบ 
2.1 นักศึกษาขาดสอบกลางภาค   

 2.1.1 นักศึกษาที่ขาดสอบ (หรือผู้แทน กรณีมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถมาติดต่อได้ด้วยตนเอง)  
ติดต่อฝ่ายวิชาการที่คณะต้นสังกัด เพ่ือยื่นค าร้องขาดสอบในรายวิชานั้น พร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา  
ภายใน 10 วันท าการ นับจากวันที่มีการสอบวิชานั้น หากไม่ด าเนินการตามก าหนดเวลา นักศึกษาจะได้รับคะแนนเป็นศูนย์ 
ในส่วนคะแนนสอบกลางภาค กรณีนักศึกษานอกคณะ ให้คณะต้นสังกัดท าบันทึกส่งเรื่องให้คณะพาณิชย์ฯ พิจารณา 
 2.1.2 เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการและการนักศึกษา คณะพาณิชย์ฯ พิจารณาค าร้องเบื้องต้น  
ก่อนส่งให้อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้ประสานงานพิจารณา โดยอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้ประสานงานจะพิจารณา  
ตามแนวทางดังนี้ 
  2.1.2.1 กรณีเป็นเหตุสุดวิสัย อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้ประสานงานพิจารณาอนุมัติ 
ให้สอบใหม่ได้  โดยอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้ประสานงานจะก าหนดวันสอบและจัดสอบให้กับนักศึกษาโดยตรง 
  2.1.2.2 กรณีไม่ใช่เหตุสุดวิสัย อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้ประสานงานจะไม่อนุมัติ 
ให้สอบใหม่ และนักศึกษาจะได้รับคะแนนเป็นศูนย์ในส่วนคะแนนสอบกลางภาค 

2.1.3 ให้นักศึกษาผู้ขาดสอบ (หรือผู้แทน) ติดตามผลการพิจารณาค าร้องจากคณะพาณิชย์ฯ  
หลังจากยื่นค าร้อง ภายใน 5 วันท าการ 
 2.2 นักศึกษาขาดสอบปลายภาค   
  2.2.1 นักศึกษาที่ขาดสอบ (หรือผู้แทน กรณีมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถติดต่อได้ด้วยตนเอง)  
ติดต่อฝ่ายวิชาการที่คณะต้นสังกัด เพ่ือยื่นค าร้องขาดสอบในรายวิชานั้น พร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา 
ภายใน 10 วันท าการ นับจากวันที่มีการสอบวิชานั้น หากไม่ด าเนินการตามก าหนดเวลา นักศึกษาจะได้รับคะแนนเป็นศูนย์ 
ในส่วนคะแนนสอบปลายภาค กรณีนักศึกษานอกคณะฯ ให้คณะต้นสังกัดท าบันทึกส่งเรื่องให้คณะพาณิชย์ฯ พิจารณา 
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 2.2.2 เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการและการนักศึกษา คณะพาณิชย์ฯ พิจารณาค าร้องเบื้องต้น
ก่อนส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนพิจารณา 

 2.2.3 เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการและการนักศึกษา คณะพาณิชย์ฯ ส่งค าร้องให้อาจารย์  
ที่ปรึกษาให้ความเห็นเบื้องต้น 

 2.2.4 เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการและการนักศึกษา คณะพาณิชย์ฯ ส่งค าร้องให้อาจารย์ผู้สอน
หรืออาจารย์ผู้ประสานงานพิจารณา ตามแนวทางดังนี้ 

 2.2.4.1 หากเป็นเหตุสุดวิสัย อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้ประสานงานพิจารณาอนุมัติให้
นักศึกษาถอนลักษณะวิชา (Drop W) หรือให้สอบใหม่ได้ โดยอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้ประสานงานก าหนดวันสอบ
และจัดสอบให้กับนักศึกษาโดยตรง 

 2.2.4.2 หากไม่ใช่เหตุสุดวิสัย นักศึกษาจะได้รับคะแนนเป็นศูนย์ในส่วนของการสอบ 
ปลายภาค และอาจารย์ผู้สอนวัดผลการศึกษาตามคะแนนเท่าที่มี  

 2.2.5 ให้นักศึกษาผู้ขาดสอบ (หรือผู้แทน) ติดตามผลการพิจารณาค าร้อง จากคณะพาณิชย์ฯ 
หลังจากยื่นค าร้อง ภายใน 5 วันท าการ 

2.3 กรณีติดโควิด หรือ เป็นกลุ่มเสี่ยง 
 2.3.1 กรณีเป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น ได้สัมผัสและใกล้ชิดผู้ติดโควิดในช่วง 5 วันก่อนถึงวันสอบ มีบุคคล 

ในครอบครัวติดโควิดและได้สัมผัสใกล้ชิด โดยผลตรวจของนักศึกษาไม่พบเชื้อ หรือ นักศึกษาอยู่ระหว่างกักตัวภายหลัง
การติดโควิดโดยมีผล ATK ขึ้น 1 ขีด ขอให้แสดงผลตรวจต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ (โดยแสดงผลตรวจไม่
เกิน 24 ชั่วโมง) ทั้งนีข้อให้กลุ่มเสี่ยง แจ้งให้งานบริการวิชาการและการนักศึกษา คณะพาณิชย์ฯ ทราบผ่านช่องทางลิงค ์
https://forms.gle/4mTXcy4ska9nj6bd9  ก่อนการสอบโดยเร็วที่สุด 

 2.3.2 กรณีติดโควิด ให้ยื่นค าร้องพร้อมแนบหลักฐานผลตรวจ ATK โดยถ่ายผลตรวจ ATK คู่กับ 
บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรนักศึกษา และระบุชื่อ-สกุล วัน-เวลาที่ตรวจลงในชุดตรวจ หรือใบรับรองแพทย์ 
เพ่ือเป็นการยืนยันตัวตน และด าเนินการตามข้อ 2.1 และ ข้อ 2.2 โดยนักศึกษาสามารถจัดส่งข้อมูลผ่านช่องทาง ลิงค์ 
https://forms.gle/UrQZtHVdMb8Wy8aZ7 

ในกรณีท่ีนักศึกษาท าเรื่องขออนุมัติกรณีข้อ 2.1 และข้อ 2.2  เมื่อพ้นระยะเวลาข้างต้น หากมีเหตุผล
อันสมควรสามารถท าเรื่องเพ่ือขออนุมัติจากคณบดีเป็นกรณีพิเศษ  ทั้งนีผ้ลการอนุมัติข้างต้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
คณบดีซึ่งให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 ประกาศ  ณ  วันที่      กันยายน  พ.ศ. 2565 

 (ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์  พนมยงค์) 
 คณบดี 
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ตัวอย่างเหตุสุดวิสัยและไม่ใช่เหตุสุดวิสัย  
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาค าร้องของนักศึกษา 

 
เหตุสุดวิสัย   ไม่ใช่เหตุสุดวิสัย 

- บิดา-มารดาหรือญาติสนิทป่วยหนักหรือเสียชีวิต 
- เจ็บป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาและพักรักษาตัว

ตามค าสั่งแพทย์ เช่น ผ่าตัด ติดโควิด  
เป็นโรคติดต่อ (อีสุกอีใส)  เป็นต้น 

- ประสบอุบัติเหตุจนต้องเข้ารับการรักษาตัว 
ในโรงพยาบาล 

- ประสบอุบัติภัย สาธารณภัย เช่น อุทกภัย  
วาตภัย อัคคีภัย 

- มีเหตุจ าเป็นและส าคัญท่ีไม่อาจคาดหมายและ
หลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลด้านกฎหมาย 
ศีลธรรม จริยธรรม อันเป็นที่ยึดถือของบุคคล
ทั่วไป เช่น รถชนกันระหว่างการเดินทางมาสอบ 
เป็นต้น 

- กรณีอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี หรือ  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการหรืออาจารย์ผู้สอน หรือ
อาจารย์ผู้ประสานงาน 
 

      ทั้งนี้ นักศึกษาต้องยื่นค าร้องพร้อมหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา เช่น  ใบรับรองแพทย์ และ/หรือ
ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาล  เป็นต้น 

- ตื่นสาย 
- ลืมวันและเวลาสอบ 
- จ าวันและเวลาสอบผิด 

 

 
 
 
 

 


