
 

ขัน้ตอนและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัสอบทดแทนระดบับณัฑิตศึกษา 
(มตคิณะกรรมการบณัฑติศกึษา ครัง้ที ่5/2551 วนัที ่11 ธนัวาคม 2550) 

----------------------------------------------- 
กิจกรรม หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

1. นกัศกึษายืน่ค ารอ้งขอสอบทดแทนไปที่สาขาวชิา
ทีส่งักดั พรอ้มแนบหลกัฐานความจ าเป็นทีข่อสอบ 

นกัศกึษา อยา่งชา้ภายใน 7 วนัหลงัสอบประจ า
ภาคการศกึษานัน้ๆ 

2. พจิารณาอนุมตักิารจดัสอบทดแทน คณะกรรมการ
บณัฑติศกึษาประจ า 

สาขาวชิา 

ภายใน 10 วนัหลงัรบัเรือ่งจาก
นกัศกึษา 

3. แจง้ผลการพจิารณาอนุมตัจิดัสอบทดแทนให้
ส านกับณัฑติศกึษาทราบ พรอ้มจดัส่งต้นฉบบั
แบบทดสอบใหศู้นยว์จิยัและพฒันาแบบทดสอบ 
ส านกัทะเบยีนและวดัผล 

สาขาวชิา ภายใน 10-15 วนัหลงัรบัเรื่องจาก
นกัศกึษา 

4. กรณสีาขาวชิาอนุมตัใิหม้กีารจดัสอบทดแทน 
ส านกับณัฑติศกึษาประสานแจง้ใหน้กัศกึษาทราบผล
การอนุมตัทิางโทรศพัท์ 

ส านกับณัฑติศกึษา ภายใน 7 วนัหลงัจากสาขาวชิา
พจิารณาอนุมตักิารจดัสอบทดแทน 

5. แจง้รายชื่อนกัศกึษาพรอ้มทีอ่ยู ่และชื่อชุดวชิาที่
จดัสอบทดแทนใหส้ านกัทะเบยีนและวดัผล 

ส านกับณัฑติศกึษา ภายใน 1-7 วนัหลงัรบัเรือ่งจาก
สาขาวชิา 

6. แจง้ก าหนดวนั-เวลา และหอ้งสอบ ใหน้กัศกึษา
ทราบทางโทรศพัท ์และแจง้เป็นหนงัสอืตอบกลบั 

ส านกัทะเบยีนและ
วดัผล 

ภาคตน้ – ภายในเดอืนธนัวาคม 
ภาคปลาย - ภายในเดอืนมถุินายน 

7. ด าเนินการจดัสอบทดแทน ส านกัทะเบยีนและ
วดัผล 

ตามวนัที-่เวลาทีก่ าหนด 

เง่ือนไขความจ าเป็นของนักศึกษาในการขอสอบทดแทน ควรมปีระเดน็ท่ีส าคญั ดงัน้ี 
1) เจบ็ปว่ยกะทนัหนัหรอืมปีญัหาสุขภาพ ทีไ่มส่ามารถเขา้สอบได ้โดยมใีบรบัรองแพทยแ์สดงเป็นหลกัฐาน

ประกอบค ารอ้งขอสอบทดแทน 
2) ไดร้บัค าสัง่ใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศหรอืภารกจิด่วนต่างพืน้ทีโ่ดยมหีนงัสอืรบัรองจากผูบ้งัคบับญัชาเป็น

หลกัฐานชดัเจน และมคีวามจ าเป็นทีไ่มส่ามารถหลกีเลีย่งได ้
3) มเีหตุผลความจ าเป็นอื่นๆ ทีใ่กลเ้คยีงหรอืเทยีบไดก้บัขอ้ 1 และขอ้ 2 

 
 
 
 
 

 



 

 
 

ขัน้ตอนการด าเนินงานเก่ียวกบัการจดัสอบทดแทนระดบับณัฑิตศึกษา 
----------------------------------------------- 

กิจกรรม หน่วยงานท่ี
รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

1. นกัศกึษายืน่ค ารอ้งขอสอบทดแทนไปทีส่าขาวชิา
ทีส่งักดั พรอ้มแนบหลกัฐานความจ าเป็นทีข่อสอบ 

นกัศกึษา ภายใน 7 วนัหลงัสอบประจ าภาค
การศกึษานัน้ๆ 

2. พจิารณาอนุมตักิารจดัสอบทดแทน สาขาวชิา ภายใน 10 วนัหลงัรบัเรือ่งจาก
นกัศกึษา 

3. แจง้ผลการพจิารณาอนุมตัจิดัสอบทดแทนให้
ส านกับณัฑติศกึษาทราบ พรอ้มจดัส่งต้นฉบบั
แบบทดสอบใหศู้นยว์จิยัและพฒันาแบบทดสอบ 
ส านกัทะเบยีนและวดัผล 

สาขาวชิา ภายใน 10-15 วนัหลงัรบัเรื่องจาก
นกัศกึษา 

4. กรณสีาขาวชิาอนุมตัใิหม้กีารจดัสอบทดแทน 
ส านกับณัฑติศกึษาประสานแจง้ใหน้กัศกึษาทราบผล
การอนุมตัทิางโทรศพัท์ 

สาขาวชิา ภายใน 10 วนัหลงัจากสาขาวชิา
พจิารณาอนุมตักิารจดัสอบทดแทน 

5. แจง้รายชื่อนกัศกึษาพรอ้มทีอ่ยู ่และชื่อชุดวชิาที่
จดัสอบทดแทนใหส้ านกัทะเบยีนและวดัผล 

ส านกับณัฑติศกึษา ภายใน 1-7 วนัหลงัรบัเรือ่งจาก
สาขาวชิา 

6. แจง้ก าหนดวนั-เวลา และหอ้งสอบ ใหน้กัศกึษา
ทราบ 

ส านกัทะเบยีนและ
วดัผล 

ภาคตน้ – ภายในเดอืนธนัวาคม 
ภาคปลาย - ภายในเดอืนมถุินายน 

7. จดัสอบทดแทน ส านกัทะเบยีนและ
วดัผล 

ตามวนัที-่เวลาทีก่ าหนด 

เหตผุลความจ าเป็นของนักศึกษา ควรมปีระเดน็ท่ีส าคญั ดงัน้ี 
1) เจบ็ปว่ยกะทนัหนัหรอืมปีญัหาสุขภาพ ทีไ่มส่ามารถเขา้สอบได ้โดยมใีบรบัรองแพทย ์
2) ไดร้บัค าสัง่ใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศหรอืภารกจิด่วนต่างพืน้ทีโ่ดยมหีนงัสอืรบัรองจากผูบ้งัคบับญัชาเป็น

หลกัฐานชดัเจน และมคีวามจ าเป็นทีไ่มส่ามารถหลกีเลีย่งได้ 
3) มเีหตุผลความจ าเป็นอื่นๆ ทีใ่กลเ้คยีงหรอืเทยีบไดก้บัขอ้ 1 และขอ้ 2 

 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

ประเดน็ในการพิจารณาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการจดัสอบทดแทนระดบับณัฑิตศึกษา  
 ----------------------------------------------- 

1) นักศึกษาย่ืนค าร้องขอสอบทดแทนไปท่ีสาขาวิชาฯ พร้อมแนบหลกัฐานความจ าเป็นท่ีขอ
สอบ ภายใน 7 วนั ภายหลงัเสรจ็ส้ินการสอบแต่ละภาคการศึกษา 

2) สาขาวชิาพจิารณาเหตุผลความจ าเป็นของนกัศกึษาเป็นรายกรณี 
3) สาขาวิชาส่งมติไปท่ีส านักบณัฑิตศึกษาภายใน 15 วนั ภายหลงัรบัเร่ืองจากนักศึกษา  

2.1 กรณีสาขาวิชาไม่อนุมติัจดัสอบทดแทน ส านกับณัฑติศกึษาจะประสานงานแจง้ให้
นกัศกึษาทราบมตขิองสาขาวชิาฯ ต่อไป 

2.2 กรณีสาขาวิชาอนุมติัให้จดัสอบทดแทน  ส านกับณัฑติศกึษาจะประสานการ
ด าเนินการกบัส านกัทะบยีนและวดัผลในขัน้ตอนต่อไป  

4) ส านกับณัฑติศกึษาประสานงานแจง้รายชื่อนกัศกึษาและชุดวชิาทีจ่ดัสอบทดแทนใหส้ านกั
ทะเบยีนและวดัผลทราบ  

5) ส านกัทะเบยีนและวดัผลแจง้ก าหนดวนั-เวลาสอบใหส้ านกับณัฑติศกึษาทราบ เพื่อประสานงาน
แจง้นกัศกึษาทราบต่อไป   

6) ส านกับณัฑติศกึษาประสานงานแจง้สาขาวชิาฯ เพื่อจดัส่งขอ้สอบในชุดวชิาทีจ่ดัสอบทดแทนให้
ศูนยว์จิยัและพฒันาแบบทดสอบล่วงหน้าก่อนสอบ 

7) สาขาวิชาต้องส่งข้อสอบให้ศนูยวิ์จยัและพฒันาแบบทดสอบล่วงหน้าก่อนสอบไม่น้อยกว่า 
15 วนั 

8) ส านกัทะเบยีนและวดัผลประสานงานในการจดัพมิพข์อ้สอบและเตรยีมการจดัสอบ 
9) ส านกับณัฑติศกึษาประสานงานแจง้นกัศกึษาทราบวนั-เวลา และสถานทีใ่นการจดัสอบทดแทน 

และแจง้นกัศกึษาใหช้ าระค่าลงทะเบยีนสอบทดแทนภายในก าหนดเวลาก่อนสอบ 
10) ส านกัทะเบยีนและวดัผลประสานงานในการจดัสอบ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
แนวปฏิบติัในการจดัสอบทดแทนระดบับณัฑิตศึกษา  

 (ฉบบัมตคิณะกรรมการบณัฑติศกึษา มสธ. ครัง้ที ่2/2551 วนัที ่13  พ.ย.2550 ) 

----------------------------------------------- 
11) นกัศกึษายืน่ค ารอ้งขอสอบทดแทนไปทีส่าขาวชิาฯ พรอ้มแนบหลกัฐานความจ าเป็นทีข่อสอบ 

ภายใน 15 วนั ภายหลงัเสรจ็สิน้การสอบ 
12) สาขาวชิาพจิารณาเหตุผลความจ าเป็นของนกัศกึษาทีย่ ื่นค ารอ้งขอสอบทดแทน แล้วส่งมติของ

สาขาวิชาไปท่ีส านักบณัฑิตศึกษาภายใน 15 วนั ภายหลงัรบัเร่ืองจากนักศึกษา โดยไมต่อ้ง
น าเสนอเขา้พจิารณาในคณะกรรมการบณัฑติศกึษา มสธ. 

2.3 กรณีสาขาวิชาไม่อนุมติัจดัสอบทดแทน ส านกับณัฑติศกึษาจะประสานงานแจง้ให้
นกัศกึษาทราบมตขิองสาขาวชิาฯ ต่อไป 

2.4 กรณีสาขาวิชาอนุมติัให้จดัสอบทดแทน  ส านกับณัฑติศกึษาจะประสานการ
ด าเนินการในขัน้ตอนต่อไป  

13) ส านกับณัฑติศกึษาประสานงานแจง้รายชื่อนกัศกึษาและชุดวชิาทีจ่ดัสอบทดแทนใหส้ านกั
ทะเบยีนและวดัผลทราบ เพื่อเตรยีมการจดัสอบทดแทนต่อไป 

14) ส านกัทะเบยีนและวดัผลแจง้ก าหนดวนั-เวลาสอบใหส้ านกับณัฑติศกึษาทราบ เพื่อประสานงาน
แจง้นกัศกึษาทราบต่อไป   

15) ส านกับณัฑติศกึษาประสานงานแจง้สาขาวชิาฯ เพื่อจดัส่งขอ้สอบในชุดวชิาทีจ่ดัสอบทดแทนให้
ศูนยว์จิยัและพฒัฯแบบทดสอบล่วงหน้าก่อนสอบ 

16) ส านกัทะเบยีนและวดัผลประสานงานในการจดัพมิพข์อ้สอบและเตรยีมการจดัสอบ 
17) ส านกับณัฑติศกึษาประสานงานแจง้นกัศกึษาทราบวนั-เวลา และสถานทีใ่นการจดัสอบทดแทน 

และแจง้นกัศกึษาใหช้ าระค่าลงทะเบยีนสอบทดแทนภายในก าหนดเวลาก่อนสอบ 
18) ส านกัทะเบยีนและวดัผลประสานงานในการจดัสอบ 
 

 
 

 


