
ใบค ำร้องขออนุโลมสอบแก้ตัว 
 

        คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วันท่ี ……… เดือน……………………. พ.ศ. ……………. 
 

เรื่อง  ขออนุโลมสอบแก้ตัววิชา …………………………………..………….  ระหว่างรอประกาศผลสอบ    ระหว่างปิดภาคการศึกษา 
 

เรียน  ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ 
 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ……………………………………….……... นักศึกษาชั้นปีท่ี …… รหัสประจ าตัว ………......……..…….… คาดว่าจะเรียน
ครบหลักสูตรชั้นปีท่ี ….….ในระหว่าง  รอประกาศผลสอบ  ระหว่างปิดภาคการศึกษา  จึงใคร่ขออนุมัติสอบแก้ตัววิชา …..…………....…………… 
สังกัดภาควิชา……………………………….. ท้ังนี้ตั้งแต่วันท่ี …………....…………………เป็นต้นไป 
 อนึ่ง หากข้าพเจ้าสอบไม่ผ่านในวิชาของชั้นปีท่ี…….… และคะแนนเฉลี่ยของชั้นปีไม่ถึง 1.60 ข้าพเจ้าขอยกเลิกใบค าร้องฉบับน้ี 
  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

         ขอแสดงความนับถอื 
 

      (ลงชื่อ)…………………………………….………….. 
 (………………………………………..…………) 
      โทรศัพท์ …………………………………….……… 

ท่ี อว 660301.6.1.5.1/...................................... 
วันท่ี............................................................................ 

  

ล าดับเร่ือง ข้อความที่ให้ความคิดเห็น 

 ความเห็นของหน่วยทะเบยีนฯ 

 
เรียน  ครูประจ าชั้นนกัศึกษาแพทยป์ี ……...…(……………………………………………………..…………..) 
         หน่วยทะเบยีนได้ตรวจสอบแลว้พบว่า 
          มีสิทธิ์ขออนุโลมสอบแก้ตวั 
          ไม่มีสิทธิ์ขออนุโลมสอบแก้ตวั 
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

                                       (…………………………...…………………) 
                                                     ผู้ตรวจสอบ 
                                      วัน……..………..…………เวลา……….… 

 ความเห็นของครูประจ าชั้น 
 

 

เรียน  ประธานระบบวิชา…………………………………....…….(ผ่านผู้ชว่ยครูประจ าชั้นปี ..…...….) 
         นักศึกษาแพทย์มีสิทธิ์ขออนุโลมสอบแก้ตัวตามข้อ   
เห็นสมควรพิจารณาก าหนดเวลาสอบตาม  
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดด าเนินการตอ่ไป จักเป็นพระคุณยิ่ง 
        
                                      (………………..…….…………….…………) 
                                                 ครูประจ าชั้นป ี…...……. 
                                      วัน……………….…………เวลา…………… 

 ความเห็นของประธาน Module:.............................................. 
 

 

เรียน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
          ให้อนโุลมสอบแก้ตัวเฉพาะทฤษฎีในวันที ่………………………………… 
          ให้อนโุลมสอบแก้ตัวทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจ านวน       

                ………. สัปดาห์ ตั้งแต่วันที ่……………………..…………………… 
          จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

                        (……………………………………….………) 
                        ประธานระบบวิชา 

                          วัน…………………..……เวลา………….… 

 ความเห็นของผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ 
      ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร ์

 

 อนุมัติ 
 ไม่อนุมัติ เพราะ …………………………………………………… 
         ……………………………………………………………………... 

 
                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสราภรณ์  เทพวงษา) 

                         ผู้ช่วยคณบดฝี่ายวชิาการ 
                                      วัน…………………………เวลา…………… 

 แจ้งผลการยื่นค าร้อง 
 

 ส่งหัวหน้าภาควิชา……………………..…….. (ผ่านผู้ช่วยครูประจ าชั้นปี…...) 
 ส่งครูประจ าชั้นที่เกี่ยวข้อง    
 แจ้งนศ.ทราบ/ติดประกาศ 

ปรับปรุงวันท่ี 12 ตุลำคม 2563  (หมวดปรีคลินิก) 



 
เกณฑ์/เงื่อนไขกำรขออนุโลมสอบแก้ตัว 

 

1. แนวปฏิบัติกำรอนุโลมสอบแก้ตัว 
1.1 นักศึกษาท่ีเรียนครบทุกรายวิชาตามแผนการศึกษาแต่ละชั้นปีและคาดว่าจะมีค่าคะแนน     

                เฉลี่ย (GPA) ชั้นปีมากกว่า 1.60 หากมีความประสงค์จะขอสอบแก้ตัวในรายวิชาที่ได้  
                ประกาศผลสอบไปแล้วในระหว่างรอประกาศผลสอบวิชาสุดท้าย ให้ยื่นค าร้องขออนุโลม    
                สอบแก้ตัวที่หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา ก่อนก าหนดการสอบแก้ตัวอย่างน้อย         
                2 สัปดาห ์

 1.2  นักศึกษาชั้นปรีคลินิกที่ยังเรียนไม่ครบทุกรายวิชาของชั้นปีมีสิทธิ์ขออนุโลมสอบแก้ตัว    รายวิชาที่ได้
ประกาศผลสอบไปแล้ว โดยยื่นค าร้องที่หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา ก่อนเริ่มท าการสอบแก้
ตัวอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 

 1.3  นักศึกษาชั้นคลินิกที่ข้ึนเรียนระหว่างปี และยังเรียนไม่ครบทุกรายวิชาของชั้นปีเมื่อปิด  ภาคปลายของปี
การศึกษา มีสิทธิ์ขออนุโลมสอบแก้ตัวในระหว่างปิดภาคการศึกษา โดยยื่นค าร้องที่หน่วยทะเบียนและ
ประเมินผลก่อนเริ่มท าการสอบแก้ตัวอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 

1.4 การขออนุโลมสอบแก้ตัวทุกกรณีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากครูประจ าชั้น ภาควิชา   
               และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการด้านคลินิก) 

1.5 นักศึกษาเม่ือยื่นค าร้องขออนุโลมสอบแก้ตัวและได้รับการอนุมัติตามข้ันตอนแล้วจะถอน 
                ค าร้องภายหลังไม่ได้ 

1.6 ผลการสอบแก้ตัวโดยอนุโลมจะไม่ประกาศให้ทราบจนกว่าจะทราบผลการสอบครบทุก 
               รายวชิาในชั้นปีนั้น ๆ  
2. นักศึกษำที่สอบแก้ตัวจะได้รับผลกำรประเมินรำยวิชำนั้นไม่สูงกว่ำ C 
3. นักศึกษำที่สอบแก้ตัวไม่ผ่ำน 
 3.1  ในกรณีที่เป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรกให้ตกซ้ าชั้นและได้สัญลักษณ์เป็น R       
              ในรายวิชานั้นและต้องลงทะเบียนเรียนครั้งที่ 2 ทันทีท่ีวิชานั้นเปิดสอน 

3.2 ในกรณีที่เป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนครั้งที่ 2 จะถือเป็นการตกออก 
 
ระเบียบหลัก : ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 926/2552) 
                  เรื่อง  การจัดการศึกษาและการวัดผลส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  พ.ศ. 2552   
                   ข้อ 9.7 การอนุโลมสอบแก้ตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภูมิกำรขออนุโลมสอบแก้ตัว 
   ค ำอธิบำย 

ระยะเวลำก่อน  
ขึ้นชั้น 4 สัปดำห์ 

      นศ.ยื่นค ำร้อง  นักศึกษำกรอกค ำร้องให้ครบถ้วน 
หน่วยทะเบียนฯตรวจสอบควำมเรียบร้อยของ
ค ำร้องและสิทธิ์กำรอนุโลมสอบแก้ตัว 

                        5 นำที/ชุด   
 

ควำมเห็นของหน่วยทะเบียน          ตรวจสอบสิทธิ์กำรอนุโลมสอบแก้ตัว 

                        1 วัน/ชุด   
 

ควำมเห็นของครูประจ ำชั้น  
ครูประจ ำชั้นตรวจสอบยืนยันสิทธิ์กำร

อนุโลมสอบแก้ตัวของนักศึกษำ 
                        1วัน/ชุด   
 

     ควำมเห็นของ 
        หัวหน้ำภำควิชำ 

 
4.1 ผู้ช่วยครูประจ ำชั้นตรวจสอบ

เงื่อนไขกำรสอบแก้ตัว  
(ทั้งภำคทฤษฎีและปฏิบัติ) 

ด ำเนินกำร                        1วัน/ชุด   
ภำยใน 5 วันท ำกำร 

 หัวหน้ำภำควิชำแจ้งเงื่อน    
  ไขกำรสอบแก้ตัวพร้อมวันที่ 

 
4.2 หัวหน้ำภำควิชำก ำหนดวันสอบแก้

ตัวภำคฤทษฎีหรือก ำหนดเวลำให้
ปฏิบัติงำนกรณีสอบไม่ผ่ำนทั้ง 

ภำคทฤษฎีและปฏิบัติ 
                        1วัน/ชุด   
 

 รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร  
             อนุมัติ 

 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร  

(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำรด้ำนคลินิก)  
พิจำรณำอนุมัติ 

                    5นำที/หน่วยงำน   
 

หน่วยทะเบียนแจ้งผล 
กำรยื่นค ำร้อง 

 
หน่วยทะเบียนด ำเนินกำรแจ้งผลกำรยื่น
ค ำร้องให้เสร็จสิ้นภำยใน 1 สัปดำห์ก่อน

ขึ้นชั้น 
    
    

แจ้งครูประจ ำชั้น 
เพื่อทรำบ 

 
แจ้ง นศ.พ.เพื่อไปสอบแก้

ตัวตำมก ำหนด 
 

แจ้งภำควิชำเพื่อ 
จัดสอบแก้ตัว 

 
เก็บส ำเนำค ำร้อง  

1 ชุด 
 

กำรด ำเนินงำนภำยใน 5 วันท ำกำร 
 


