คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
โทร. 5010-12
แนวทางการขออนุม ัต สิ ัญลัก ษณ์ I
(กรณีน ัก ศึก ษาขาดสอบที่ม ีส ิท ธิไ ด้ I หรือ ป่ วยในระหว่ างสอบ)
กรณีท่ ใี ช้ ใ นการขอสัญลัก ษณ์ I
1. นักศึกษาป่ วยนอนพักรักษาตัวอยูใ่ นโรงพยาบาล ในวันที่มีการสอบวิชานัน้ โดยมีใบรับรองแพทย์
และใบแสดงการรักษาของสถานพยาบาลของทางราชการ หรื อโรงพยาบาล
- ใบเสร็ จรับเงินค่ารักษาพยาบาล และใบรับรองแพทย์ ของโรงพยาบาลที่แสงดการเข้ าพักรักษา
ตัวอย่างน้ อย 1 คืน ในวันที่มีการสอบ
2. นักศึกษาป่ วย และได้ มาสอบในวันที่มีการสอบ หากนักศึกษาไม่สามารถทําการสอบได้ พยาบาล
ของมหาวิทยาลัยฯ และกรรมการอํานวยการสอบ 2 ท่าน ที่ได้ รับมอบหมายได้ ร่วมกันพิจารณาแล้ ว เห็นว่าไม่
ควรให้ ทําการสอบต่อไป ทังนี
้ ้ นักศึกษาต้ องมาตามกําหนดเวลาที่มีสทิ ธิ์เข้ าสอบในวิชานัน้
- พยาบาลของมหาวิทยาลัยฯ ลงนามรับรองการป่ วยในใบคําร้ อง
3. นักศึกษาประสบอุบตั ิเหตุในวันที่มีการสอบจนไม่สามารถทําการได้
- กรณีประสบเหตุทางรถยนต์สว่ นบุคคล ใช้ สาํ เนาบันทึกประจําวันของสถานีตํารวจ, ภาพถ่าย
ตนเองบริ เวณที่เกิดเหตุ
- กรณีประสบอุบตั ิเหตุรถโดยสารสาธารณะ (เช่น รถเมล์ รถตู้ แท็กซี่ รถจักรยานยนต์) ใช้ เอกสาร/
หนังสือรับรองการเกิดอุบตั ิเหตุจากผู้ขบั ขี่, ภาพถ่ายตนเองบริ เวณที่เกิดเหตุ
4. บิดา หรื อ มารดา หรื อญาติใกล้ ชิดของนักศึกษาถึงแก่กรรม และมีภารกิจต้ องจัดงานศพ ทังนี
้ ้ต้ อง
ลาได้ ไม่เกิน 7 วัน
- สําเนาใบมรณะบัตร
5. นักศึกษาได้ รับทุนไปต่างประเทศในระยะเวลาสันในช่
้ วงที่มีการสอบ
- เอกสารยืนยัน หรื อ เอกสารรับรองการรับทุนจากหน่วยงานหรื อสถาบันที่ให้ ทนุ
6. นักศึกษาได้ รับคัดเลือกให้ เป็ นตัวแทนระดับชาติในการแข่งขันกีฬา และ/หรื อ เผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรม ทังนี
้ ้ จะต้ องได้ อยูใ่ นระหว่างการสอบ
- เอกสารยืนยันหรื อเอกสารรับรองการเป็ นตัวแทนจากหน่วยงานหรื อสถาบันที่จดั งาน
7. นักศึกษาได้ รับหมายเรี ยกเกณฑ์ทหาร เรี ยกระดมพล หรื อหมายศาลในช่วงที่มีการสอบ
- หมายเรี ยกเกณฑ์ทหาร หมายเรี ยกระดมพล หรื อ หมายศาล
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คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
โทร. 5010-12
ขัน้ ตอนการดําเนิน การขอสัญลัก ษณ์ I
การยื่นคําร้ องต้ องยื่นให้ เสร็ จสิ ้นภายใน 3 วัน นับจากวันที่ขาดสอบ (ไม่นบั วันหยุด) เช่น นักศึกษาขาด
สอบในวันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2558 ต้ องยื่นคําร้ องภายในวันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2558 เนื่องจากวันพุธที่ 4 มีนาคม
2558 เป็ นวันหยุด (วันมาฆบูชา)
1.กรณีกลางภาค กรอกแบบฟอร์ ม ใบคําร้ องสอบชดเชยกลางภาค พร้ อมเอกสารหลักฐาน และกรณี
ปลายภาค กรอกแบบฟอร์ ม ใบคําร้ อง สทป.702 เรื่ อง ขออนุมตั ิให้ สญ
ั ลักษณ์ I พร้ อมแนบเอกสารหลักฐาน
2. พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาลงนาม
ั ลักษณ์ I ที่ลงนาม พร้ อมหลักฐาน
3. นําใบคําร้ องสอบชดเชยกลางภาค / สทป.702 เรื่ อง ขออนุมตั ิให้ สญ
ยื่นได้ ที่เจ้ าหน้ าที่สาํ นักคณบดี คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริ การ อาคาร 24 ชัน้ 11
4. ดูประกาศผลการพิจารณาสัญลักษณ์ I หน้ าห้ องสํานักคณบดี คณะบริ หารธุรกิจ ภายหลังวันสุดท้ าย
ของการสอบ 1 สัปดาห์
5. ผู้ที่ได้ รับการอนุมตั ิสญ
ั ลักษณ์ I จะต้ องชําระค่าธรรมเนียมในการสอบแก้ I วิชาละ 100 บาท ที่กอง
การเงิน อาคาร 10 ชัน้ 1
6. คณะฯ จะประกาศวันและเวลาสอบ ประมาณ 2 สัปดาห์แรกของการเปิ ดเรี ยน นักศึกษาต้ องมาสอบ
ตามวันและเวลาที่คณะฯ กําหนด พร้ อมยื่นบัตรนักศึกษาและใบเสร็ จค่าธรรมเนียมในการสอบแก้ I ต่อ
เจ้ าหน้ าที่ หากนักศึกษาไม่มาสอบแก้ สญ
ั ลักษณ์ I ตามประกาศจะหมดสิทธิสอบ และมีผลคะแนนสอบ
เป็ น 0 ทันที
หมายเหตุ:
1. สอบกลางภาค ใบคํ า ร้ องสอบชดเชยกลางภาค รั บ ได้ ที่ สํา นัก คณบดี ค ณะการท่ องเที่ ย วและ
อุตสาหกรรมบริ การ อาคาร 24 ชั ้น 11
2. สอบไล่ปลายภาค ใบคําร้ อง สทป.702 เรื่ อง ขออนุมตั ิให้ สญ
ั ลักษณ์ I รับได้ ที่ สํานักทะเบียนและ
ประมวลผลอาคาร 1 ชัน1
้ และ/หรื อ สํานักคณบดีคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริ การ อาคาร 24 ชัน้ 11
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