




ขั้นตอนส ำหรับกำรสอบปลำยภำค คณะนิติศำสตร์  ภำคเรียนปลำย  ปีกำรศึกษำ  2562 

ล ำดับ ขั้นตอน เจ้ำหน้ำที่เสริม กรรมกำรก ำกับกำรสอบ 
1 
 

ขั้นตอนก่อน 
นิสิตเข้าห้องสอบ 

เจ้าหน้าที่ ท าความสะอาดเก้าอ้ีสอบ โต๊ะอาจารย์ 
และบริเวณภายในห้องสอบ ก่อนกรรมการก ากับ
การสอบแจกข้อสอบ 

 

เจ้าหน้าที่ เริ่มตรวจวัดอุณหภูมินิสิตก่อนเข้าสอบ 
1) ส าหรับนิสิตที่ตรวจผ่ำนการวัดอุณหภูมิ  

ต่ ากว่า 37.5 °C เจ้าหน้าที่จะปั้มสัญลักษณ์
สีน้ ำเงิน ทีห่ลังมือนิสิต 

2) ส าหรับนิสิตที่ตรวจไม่ผ่ำนการวัดอุณหภูมิ 
เกิน 37.5 °C  ให้นิสิตรอวัดอุณหภูมิใหม่อีก
ครั้ง (หลังจากผ่านไป 15 นาที) 

3) เจ้าหน้าทีจ่ะท าการตรวจวัดอุณหภูมินิสิตที่
ตรวจอุณหภูมิไม่ผ่ำนอีกครั้ง หาก อุณหภูมิ
เกิน 37.5 °C  เจ้าหน้าที่ จะปั้มสัญลักษณ์ 
สีแดง ทีห่ลังมือนิสิต 

4) นิสิตที่ได้รับกำรตรวจครบ 2 ครั้ง และ
พบว่ำมีอุณหภูมิเกิน 37.5 °C  
ให้เจ้าหน้าที่ ตรวจวัดอุณหภูมิ  
ถ่ายรูปนิสิตพร้อมกับเครื่องวัดอุณหภูมิ
อินฟราเรด ที่ปรากฎ ค่าวัดอุณหภูมิที่เกิน 
ให้ชัดเจน เพ่ือแนบกับค าร้องฯ 

5) ให้นิสิตดังกล่ำวเขียนค ำร้องขอสอบนอก
ตำรำงกรณีพิเศษ โดยกรอกข้อมูลใน
แบบฟอร์มให้เรียบร้อย 

กรรมการก ากับการสอบแจกข้อสอบ และ 
สมุดค าตอบ หลังจากท่ีเจ้าหน้าที่ท าความสะอาด 
ห้องสอบเรียบร้อยแล้ว 

เมื่อกรรมการก ากับการสอบแจกข้อสอบเรียบร้อย
แล้ว ให้กรรมการก ากับการสอบ ร่วมตรวจอุณหภูมิ
นิสิตก่อนเข้าห้องสอบ 

2 ขั้นตอนใน 
ห้องสอบ 

 1) เมื่อถึงเวลาให้นิสิตเข้าสอบ ให้กรรมการ
ก ากับการสอบตรวจสัญลักษณ์ สีน้ ำเงิน  
ทีห่ลังมือนิสิต จึงอนุญาตให้เข้านิสิตเข้าสอบได้ 

2) ให้นิสิตทุกคนล้างมือด้วย น้ ำยำฆ่ำเชื้อ  
ก่อนเข้าห้องสอบ  

3) อนุญาตให้นิสิตทุกคนสวมหน้ากากอนามัย
เข้าห้องสอบได้ 
 

 

 

 



ข้อปฏิบัติกำรขอสอบนอกตำรำง 

1. ส าหรับนิสิตยื่นค าร้องขอสอบนอกตารางกรณีพิเศษ เนื่องจากเดินทางกลับจาก/มีผู้เกี่ยวข้องเดินทางกลับ
จากประเทศกลุ่มเสี่ยงไม่ครบ 14 วัน หรือผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 °C ขอเสนอให้
ด าเนินการนัดนิสิตสอบนอกตารางภายหลัง ตามระยะเวลา ดังนี้ 
1.1 นิสิตชั้นปี 4 และนิสิตที่ตกค้าง ต้องสอบนอกตารางให้แล้วเสร็จ ภายในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 
1.2 นิสิตชั้นปี 1-3 ต้องสอบนอกตารางให้แล้วเสร็จ ภายในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 

2. ส าหรับนิสิตนอกคณะที่ยื่นค าร้องขอสอบนอกตารางกรณีพิเศษ เช่น รายวิชา 001232 กฎหมายพื้นฐาน
เพ่ือคุณภาพชีวิต และรายวิชา 230478 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย เป็นต้น ให้นิสิตที่ขอสอบนอก
ตาราง ด าเนินการสอบให้แล้วเสร็จ ภายในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 

3. ทั้งนี้ นิสิตจะต้องยื่นค าร้องขอสอบนอกตารางเป็นกรณีพิเศษ จึงจะได้รับการพิจารณาอนุญาตให้สอบนอก
ตาราง 

หมำยเหตุ   นิสิตทีข่อสอบนอกตาราง ต้องด าเนินการผ่านกระบวนการคัดกรองการตรวจวัดอุณหภูมิ 
ก่อนสอบทุกคน ตามประกาศคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ข้อปฏิบัติว่าด้วยการ
สอบของนิสิต คณะนิติศาสตร์ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 
(Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะนิติศาสตร์ 
ค ำร้องขอสอบนอกตำรำงกรณีพิเศษ 

ตำม ประกำศคณะนิติศำสตร์ เร่ือง ข้อปฏิบัติว่ำด้วยกำรสอบของนิสิต คณะนิติศำสตร์  
ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรระบำดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนำ 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19)  

          วันที่….....เดือน.................................พ.ศ................... 
เรื่อง ..................................................................................... 
เรียน   คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
 ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว)................................................................รหสัประจ าตัวนิสิต............................. 
คณะ............................................................สาขาวิชา............... .................................ชั้นปีที.่.......................ภาคปกติ 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้............................................................................................................................................... 
............................................................................................ .....เบอร์โทรติดต่อ........................................................... 
 มีความประสงค์ขอสอบนอกตาราง เนื่องจาก 
           1. เดินทาง/ได้พักอาศัยอยู่ด้วยหรือสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลที่ไปยังหรือแวะผ่านประเทศหรือเขตการ
ปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 ภายใน 14 วันก่อนวันสอบ 
  2. มีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส และเดินทาง/ได้พักอาศัยอยู่ด้วยหรือสัมผัสใกล้ชิดกับ
บุคคลที่ไปยังหรือแวะผ่านประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 ภายใน 14 วันก่อนวัน
สอบ (อุณหภูมิ............องศาเซลเซียส) และได้รับค าแนะน าจากกรรมการก ากับการสอบให้ข้าพเจ้าไปพบแพทย์แล้ว 

 3. มีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส โดยไม่ได้เดินทาง/ไมไ่ด้พักอาศัยอยู่ด้วยหรือสัมผัส
ใกล้ชิดกับบุคคลที่ไปยังหรือแวะผ่านประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 ภายใน 14 
วันก่อนวันสอบ (อุณหภูมิ............องศาเซลเซียส) และได้รับค าแนะน าจากกรรมการก ากับการสอบให้ข้าพเจ้าไปพบ
แพทย์แล้ว 

รายละเอียด (เพ่ิมเติม)............................................................................................. ..................................... 
 ............................................................................................................................. ..................................................... 
.......................................................................................................................................................... ......................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 ลงชื่อ....................................................ผู้ยื่นค าร้อง  ลงชื่อ..................................................ผู้ก ากับการสอบ  
                        (........./........../........)                                         (........./........../........)                                                                     
ควำมเห็นของอำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

…………………………………………………………..………………………….……… 

………………………………………………….…………………..…........................ 

…………………………………………………………………………..…................... 

                          ลงช่ือ ..............................................................  
                                         (............/............/.........) 

ควำมเห็นของงำนวิชำกำร 

…………………………………………….………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………….…… 

                          ลงช่ือ .............................................................. 
                                          (.........../............/.........) 

ควำมเห็นของอำจำรย์ผู้สอน  

…………………………………………….………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………….……………………..…................... 

                          ลงช่ือ .............................................................. 

                                          (........../.........../.........) 

ค ำสั่งคณบดี/ผู้ปฏิบัติรำชกำรแทนคณบดี 

…………………………………………….………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………….……………………..…................... 

                          ลงช่ือ .............................................................. 
                                            (ดร.ฉัตรพร  หาระบุตร) 
                                       รองคณบดคีณะนิติศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทน 
                                                    คณบดีคณะนิติศาสตร์                                                                    
                                           (........./............/.........) 




