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คำนำ 

 

คู่มือการการดำเนินงานด้านตารางสอนรายวิชา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การปฏิบัติ  ในดำเนินการประกอบด้วย แต่งตั้งอาจารย์

พิเศษ ขออนุมัตคิ่าใชจ้่ายในการเดินทางมาสอน เปลี่ยนแปลงตารางสอน และเอกสารการเบิกจ่าย 

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารคู่มือการดำเนินการหลักสูตรฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์

ต่อคณะ/หลักสูตร ในการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

งานวิชาการศกึษา 
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บทที่ 1 บทนำ 

 

ที่มาและความสำคัญ 

คณะวทิยาศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตร ีและระดับบัณฑติศกึษา ซึ่ง

ต้องดำเนินการจัดตารางเรียน และตารางสอบ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของนิสิต และอาจารย์

เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร และแผนการศึกษาของนสิิตแต่ละช้ันปี 

งานวิชาการ เป็นผู้ตรวจสอบ ดำเนนิการ ผูป้ระสานงาน และให้คำปรึกษา ดังนัน้จึงต้องมี

แนวปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

วัตถุประสงค์การจัดทำคู่มือ 

1. เพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดง ถึงขั้นตอนการเปิด-ปิด

รายวิชา เปลี่ยนห้องเรียน เปลี่ยนผู้สอน เพิ่มจำนวนนิสิต ยกเลิกตารางสอบ ขอเปลี่ยนแปลง

เวลาเรียน 

2. เพื ่อใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับผู ้ปฏิบัติให้สามารถทำงานได้อย่าง ถูกต้องตามขั ้นตอน  

ไม่ผดิพลาด และมีประสิทธิภาพ  

3. เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของหน่วยงานอย่างถูกต้อง ชัดเจน เป็นระบบ ระเบียบ

เรียบร้อย 

 

ขอบเขตการจัดทำคู่มือ 

ครอบคลุม ขั้นตอนการเปิด-ปิดรายวิชา เปลี่ยนห้องเรียน เปลี่ยนผู้สอน เพิ่มจำนวนนิสิต 

ยกเลิกตารางสอบ ขอเปลี่ยนแปลงเวลาเรยีน 

 

นิยาม/คำจำกัดความ 

 หลักสูตร  หมายถึง หลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์ 

 คณะ  หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัย  หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา 

 งานวิชาการ หมายถึง งานวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ 

 ระบบ REG หมายถึง ระบบบริการการศกึษาของมหาวิทยาลัยพะเยา 
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บทที่ 2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง 

1. งานวิชาการ 

1.1 งานหลักสูตร 

- ดำเนนิการด้านการเปิด ปิด และปรับปรุงหลักสูตร 

- เพิ่ม ถอน เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนนิหลักสูตร 

- ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร/ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

1.2 งานทะเบียนนิสิต 

- รับคำร้องนิสิต 

- รับเอกสารคาดว่าจะสำเร็จการศกึษา 

- การขอแก้ไขผลการเรียน 

- การส่งผลการเรียน 

- สำรวจรายวิชาเปิดสอน 

- ขอเปิด ปิด เปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิชา 

- แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

1.3 งานรับเข้าศกึษา 

- สำรวจจำนวนรับนิสิต  

- ออกแนะแนว 

1.4 งานสนับสนุนวิชาการ 

- รับข้อสอบ จัดทำข้อสอบ จ่ายข้อสอบ ขนข้อสอบ ทำลายข้อสอบ และแจง้จุดรับ-คืนขอ้สอบ 

- อาจารย์พิเศษ 

- ฝึกงาน  สหกิจศกึษา  

- รับเล่มการศกึษาอิสระ 

- สอบสวนข้อเท็จจริง กรณีอาจารย์ขอแก้ไขผลการเรียน/ส่งผลการเรียนล่าช้า/ไม่คุมสอบ 

1.5 งานบัณฑิตศกึษา 

- ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์บัณฑติศกึษา 

- แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานพินธ์ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

- ตรวจสอบเล่มวิทยานิพนธ์ 
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2. งานโครงการในแผนปฏิบัติการ 

2.1 เลขานุการโครงการในแผนปฏิบัติการ 

2.2 ประสานงานในการดำเนินงานเกี่ยวโครงการในแผนปฏิบัติงาน 

2.3 ดำเนินงานโครงการในแผนปฏิบัติการ 

2.4 รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
 

 

3. งานประกันคุณภาพการศึกษา 

3.1 รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องการประกันคุณภาพ ฯ 

3.2 เป็นตัวแทนเข้าร่วมรับการสัมภาษณ์การประเมินคุณภาพการศกึษาภายในของคณะ  

3.3 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ หลักสูตร สนับสนุนการเรียนการสอน การให้คำปรึกษา และการ

แก้ไขปัญหา 
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โครงสร้างการบริหารจัดการ 

 โครงสรา้งการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ แบ่งโครงสรา้งใหญ่ เป็น 2 ส่วนงาน คอื ส่วน

สำนักงาน และส่วนหลักสูตร ดังนี้ 
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บทที่ 3 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน 

 

หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 

 ในการปฏิบัติงานตามคู่มือการขอการดำเนินงานด้านตารางสอนรายวิชา ผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นผู้

รอบรู้ในงานที่พึงปฏิบัติ ทั้งในวิธีปฏิบัติงาน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน้าที่ต้องศึกษา ปฏิบัติ ให้

คำปรึกษา แนะนำ ตรวจสอบ 

 

ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควรคำนึงในการปฏิบัติงาน 

1. ต้องมีความเข้าใจหลักสูตร โครงสรา้งหลักสูตร และแผนการเรียน ศกึษาเข้าใจระเบียบการ

ลงทะเบียน   

2. ตรวจสอบ ชื่อ รหัสวิชา จำนวนหน่วยกิต ให้ตรงกับโครงสรา้งหลักสูตรของนสิิตที่ลงทะเบียน

เรียน 
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บทที่ 4 เทคนิคการปฏิบัติงาน 

แผนการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการดำเนินงานตารางสอน มดีังนี้ 

1. ขั้นตอนการเปิดรายวิชาตามรอบการสำรวจของมหาวิทยาลัย 

2. ขั้นตอนการขอเปิดรายวิชาหลังส่งรอบการสำรวจของมหาวิทยาลัย(ก่อนประกาศ

ตารางสอน) 

3. ขัน้ตอนการขอเปิดรายวิชาหลังเปิดภาคเรียน(ยื่นคำร้องผ่านระบบ REG) 

4. ขั้นตอนการขอปิดรายวิชา  ยกเลิกตารางสอบ ขอเปลี่ยนแปลงเวลาเรยีน 

6. ขั้นตอนการยกเลิกตารางสอบ 

 

1. ขั้นตอนการเปิดรายวิชาตามรอบการสำรวจของมหาวิทยาลัย 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
แผนภูมสิายงาน Flow chart ขั้นตอน/วิธดีำเนนิการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 

 
   

ก่อนเปิด

ภาค

การศึกษา  

3 เดอืน 

 
กองบริการการศกึษา 

ดึงขอ้มูลรายวชิาเปิดสอน 
จากระบบ REG ส่งให้คณะ   

กองบริการ

การศึกษา 
1.  

  

งานวชิาการนำข้อมูลจากกองบริการ

การศึกษา 

ส่งให้หลักสูตรเพื่อพิจารณา 

งานวชิาการ 

1. ข้อมูลรายวชิาเปิดสอนพร้อม

จำนวนนสิิตแต่ละหลักสูตร ชั้น

ปี  

2. แผนการเรียน 

1 สัปดาห์ 

 1. ประชุมแบ่งตวัสอน 

2. ตรวจสอบแผนการเรียน 

3. จัดกลุ่มนิสิตลงทะเบียนเรียนแต่ละ

กลุ่มเรียน 

จัดตารางหอ้งปฏบัิตกิาร 

หลักสูตร  

 

 

 

 

 

   

เร่ิมตน้ 

ดึงขอ้มูลรายวชิาเปิดสอน 

ส่งข้อมูลจากกองบริการให้

สาขา 

ประชุมแบ่งตัวสอน  

จัดกลุ่มสอน 
 

A 
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ระยะเวลา

ดำเนินการ 
แผนภูมสิายงาน Flow chart ขั้นตอน/วิธดีำเนนิการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 

   

1 วัน 

 1. ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

2. รวบรวมขอ้มูลรายวชิาเปิดสอน 

ทำบันทึกข้อความส่งกองบริการ

การศึกษา 

งานวชิาการ บันทึกข้อความส่งรายวชิาเปิด

สอนพร้อมรายละเอยีดการเปิด

สอน 

 

2 วัน 

                                 

 

 

ตรวจสอบแผนการเปิด กองบริการ

การศึกษา(งาน

หลักสูตร) 

 

1 เดอืน 

 เปิดรายวชิา จัดตารางเรียน ตาราง

สอบ 
กองบริการ

การศึกษา(งาน

ตารางสอน) 

 

1 วัน 

 แจ้งวันเข้าไปแกไ้ขตารางสอน กองบริการ

การศึกษา(งาน

ตารางสอน) 

บันทึกข้อความแจ้งวันเข้าไป

แก้ไขตารางสอน 

2 ชั่วโมง 
 แจ้งตารางวัน-เวลาให้หลกัสูตรเข้าไป

ดำเนนิการแกไ้ขตารางสอน 
งานวชิาการ  

1 วัน  

หลักสูตรไปแก้ไขเปลี่ยนแปลง วนั 

เวลา ห้องสอน อาจารย์ผู้สอนท่ีงาน

ตารางสอน กองบริการการศกึษา  

หลักสูตร  

ก่อนเปิดให้

มกีาร

ลงทะเบียน 

 

กองบริการประกาศให้นิสติทราบ กองบริการ 
ประกาศมหาวิทยาลัยเร่ือง 

ประกาศตารางสอน 

 
    

 

รวบรวมรายวชิาเปิดสอน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

กองบริการ

การศึกษา

เปิดรายวิชา 

แจง้แกไ้ขตารางสอน 

A 

สิน้สุด 

งานวชิาการ 

จดัเวลาเขา้แกไ้ขตารางสอน 

ประกาศตารางสอน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

แกไ้ข

ตารางสอน
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2.ขั้นตอนการขอเปิดรายวิชาหลังส่งรอบการสำรวจของมหาวิทยาลัย(ก่อนประกาศตารางสอน) 
 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
แผนภูมสิายงาน Flow chart ขั้นตอน/วิธดีำเนนิการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  

 

   

30 นาท ี  หลักสูตรแจ้งความประสงค์ ขอ

เปิดรายวชิาใหม่/กลุ่มเรียนใหม่ 

หลักสูตร  

1 ช่ัวโมง  งานวชิาการตรวจสอบข้อมูล

การเปิดสอน 

  

1 วัน                                    

 

งานวชิาการท าบนัทึกขอ้ความขอ
เปิด ออกเลข และเสนอคณบดี/
รกัษาการ ลงนาม 
 

งานวชิาการ  

1 วัน  กองบริการตรวจสอบแผนการ

เปิด 

กองบริการ

การศึกษา(งาน

หลักสูตร) 

 

1 วัน  เปิดรายวชิา จัดตารางเรียน 

ตารางสอบ 

กองบริการ

การศึกษา(งาน

ตารางสอน) 

 

ก่อนเปิดให้

มกีาร

ลงทะเบียน 

 กองบริการประกาศให้นิสติ

ทราบ 

กองบริการ  

     

  

เร่ิมตน้ 

แจ้งความประสงค ์

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ

การศกึษาขอ้มลู 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

คณบดี/รกัษาการ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

กองบริการ

การศกึษาขอ้มลู 

เปิดรายวิชา 

ประกาศตารางสอน 

สิน้สุด 
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3.ขั้นตอนการขอเปิดรายวิชา เปลี่ยนห้องเรียน เปลี่ยนผู้สอน เพิ่มจำนวนนิสิต (หลังเปิด

ภาคเรยีน ยื่นคำร้องผ่านระบบ REG) 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
แผนภูมสิายงาน Flow chart ขั้นตอน/วิธดีำเนนิการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  

 

   

ตามปฏทิิน

การศึกษา 

 ยื่นคำรอ้งในระบบ REG  

1. คำรอ้งขอเปิด UP 21 

2. คำรอ้งขอเปลี่ยน

ห้องเรียน เปลี่ยนผู้สอน 

เพิ่มจำนวนนิสติ  UP 20 

อาจารย์ www.reg.up.ac.th 

3 ชั่วโมง  ประธานหลักสูตรอนุมัติ

คำรอ้งในระบบ 

ประธานหลักสูตร www.reg.up.ac.th 

3 ชั่วโมง  คณบดีอนุมัติคำร้องใน

ระบบ 

คณบดี www.reg.up.ac.th 

3 ชั่วโมง  งานหลักสูตรตรวจสอบ

แผนการเปิด 

กองบริการการศกึษา

(งานหลักสูตร) 

www.reg.up.ac.th 

3 ชั่วโมง  งานตารางสอน ตรวจสอบ

ข้อมูลและเปิดรายวชิา จัด

ตารางเรียน ตารางสอบ 

งานตารางสอน www.reg.up.ac.th 

3 ชั่วโมง  งานตารางสอนเปิดระบบ

ให้นิสติลงทะเบียนเรียน 

งานตารางสอน www.reg.up.ac.th 

     

 

เร่ิมตน้ 

ขอเปิดรายวชิา 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ประธานหลักสูตร

การศึกษาขอ้มลู 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

คณบดี 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

งานหลักสูตร 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

งานตารางสอน 

เปิดให้นิสติลงทะเบียน 

สิน้สุด 

http://www.reg.up.ac.th/
http://www.reg.up.ac.th/
http://www.reg.up.ac.th/
http://www.reg.up.ac.th/
http://www.reg.up.ac.th/
http://www.reg.up.ac.th/
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4. ขั้นตอนการขอปิดรายวิชา  ยกเลิกตารางสอบ ขอเปลี่ยนแปลงเวลาเรียน 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
แผนภูมสิายงาน Flow chart ขั้นตอน/วิธดีำเนนิการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  

 

   

1 วัน  หลักสูตร/อาจารย์ แจ้งความ

ประสงค์ พร้อมช้ีแจงเหตุผล

การขอปิดรายวชิา  

หลักสูตร  

1 ช่ัวโมง  งานวชิาการดำเนนิการร่าง

บนัทึกขอ้ความขอปิดรายวิชา 
 

งานวชิาการ  

3 ชั่วโมง  

 

 

                            

คณบดีพิจารณา กรณีเห็นชอบ
ลงนามในเอกสาร ไม่เห็นชอบ

ส่งคืนแก้ไข 

งานวชิาการ บันทึกข้อความขอปิดรายวชิา 

1 วัน                                  

 

 

กองบรกิารฯ ตรวจสอบการ
ลงทะเบียนและเหตผุลการขอ
ปิดรายวิชา 
 

กองบริการฯ 

(งานตารางสอน) 

บันทึกข้อความขอปิดรายวชิา 

1 วัน  รองอธิการบดี ฝ่ายวชิาการฯ 
พิจารณาอนมุตัิปิดรายวิชา 
 

กองบริการฯ  

1 วัน                                  กองบรกิารฯ ด าเนินการปิด
รายวชิาในระบบ REG 
 

กองบริการฯ 

(งานตารางสอน) 

 

     

 

 

เริ่มต้น 

แจ้งความประสงค ์

รา่งบนัทึกขอ้ความ 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

คณบด ี

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

กองบรกิาร 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

รองอธิการบด ี

สิน้สุด 

ปิดรายวชิา 
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บทที่ 5 ปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขปัญหา และพัฒนางาน 

 

ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

ภายหลังการประกาศตารางสอน นิสิตตกแผนการเรียนขอลงทะเบียน กรณีไม่สามารถ

ลงทะเบียนเรียน เป็นเหตุให้อาจารย์ผูส้อนต้องดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงตารางเรียน และ ยกเลิกตาราง

สอบ เพื่อให้นสิิตลงทะเบียนเรียนได้ 

 

แนวทางการแก้ไขปัญหา และพัฒนางาน 

มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบให้นสิิตและอาจารย์ สามารถยื่นคำรอ้งผ่านระบบ REG  

 

ข้อเสนอแนะ 

มหาวิทยาลัยควรเปิดระบบให้อาจารย์ สามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงเวลาเรียน และยกเลิก

ตารางสอบ ผ่านระบบ REG เพื่อลดความล่าช้าในการดำเนินเอกสาร 
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ภาคผนวก ก แบบฟอร์มการดำเนนิงาน 
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บันทึกข้อความ 
หน่วยงาน  คณะวิทยาศาสตร์   โทร  1715 

ท่ี  อว 7321.02/         วันท่ี         

เรื่อง  ขออนุมัตเิปิดรายวิชา ................................ 
 

เรียน   อธิการบดี 
 

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์เปิดรายวิชา  ....................... x(x-x-x) ในภาค

การศกึษา………………… ปีการศกึษา ……………………  
 

เพื่อให้นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์  

จึงขออนุมัติเปิดรายวิชา ....................... x(x-x-x) กลุ่มเรียนที่ …………………….ในภาคการศึกษา………………… 

ปีการศึกษา …………………… จำนวน ………………ที ่นั ่ง สำรองให้ ………………………………………………………………….  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาคือ....................................รายชื่ออาจารย์ผู้สอนดังนี้(กรณีสอนร่วมมากกว่า  

1 ท่าน) 

1. อาจารย์......................... 

2. อาจารย์......................... 
 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัต ิจะขอบคุณยิ่ง 

 

 

 

 

(........................................................) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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บันทึกข้อความ 
หน่วยงาน  คณะวิทยาศาสตร์       โทร  1715 

ท่ี  อว 7321.02/             วันท่ี       

เรื่อง  ขออนุมัตปิิดรายวิชา    
 

เรียน  อธิการบดี 
 

  ตามที่ คณะวทิยาศาสตร์ ได้เปิดใหม้ีการจัดการเรียนการสอนรายวิชา......................... ใน

ภาคการศกึษา......................ปีการศกึษา ..............  นั้น  

 

  แต่เน ื ่องจาก............... ...... ..... ...คณะวิทยาศาสตร์   จ ึงขออนุม ัต ิป ิดรายว ิชา

............................. หมู่เรียนที่ ........................... ในภาคการศกึษา......................ปีการศกึษา .............. 
   

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัต ิ และดำเนนิการต่อไป 

 

 
  (.............................................................)   

     คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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(กรณมีีหลายวิชา ใช้แบบฟอร์นี้)ขอปิดรายวิชา จำนวน ..................... วิชา ดังน้ี 

 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



29 

 
  



30 

 
 

บันทึกข้อความ 
หน่วยงาน  คณะวิทยาศาสตร์     โทร 1715 

ท่ี  อว 7321.02/               วันท่ี        

เรื่อง  ขออนุมัตยิกเลิกตารางสอบกลางภาคและปลายภาค  
 

เรียน   อธิการบดี 
 

  ตามที ่คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้มีการจัดการเรียนการสอน ในภาคการศึกษา

................ปีการศกึษา .......................  สำหรับนิสติระดับปริญญาตรี นั้น 
 

  เพื่อให้การจัดดำเนินการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติยกเลิกตาราง

สอบกลางภาคและปลายภาค ในภาคการศึกษา..................... ปีการศึกษา .................. เนื่องจาก

............................................................................... 
 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  จะขอบคุณยิ่ง 

 
 

 

(.......................................................) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
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ลายมือชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

1. รายวิชา ..................................................   หมู่เรยีนที่ .............................. 

 

ผูร้ับผิดชอบรายวิชา....................................................ลายมอืชื่อ............................................... 

 

2. รายวิชา ..................................................   หมู่เรยีนที่ .............................. 

 

ผูร้ับผิดชอบรายวิชา....................................................ลายมอืชื่อ............................................... 

 

3. รายวิชา ..................................................   หมู่เรยีนที่ .............................. 

 

ผูร้ับผิดชอบรายวิชา....................................................ลายมอืชื่อ............................................... 
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   บันทึกข้อความ 

 

หน่วยงาน  คณะวิทยาศาสตร์  โทร 1715 

ท่ี  อว 7321.02/              วันท่ี                    

เรื่อง  ขออนุมัตเิปลี่ยนแปลง วัน เวลาเรียนและหอ้งเรียน   

เรียน   อธิการบดี 

  ตามที ่  คณะวิทยาศาสตร์ ได ้เป ิดให้ม ีการจัดการเร ียนการสอนรายวิชา รายวิชา 

................................................ ในภาคการศึกษา..................... ปีการศกึษา ......................... นั้น 

 

เพ ื ่อให ้การจ ัดการเร ียนการสอนเป ็นไปด ้วยความเร ียบร ้อย และม ีประส ิทธ ิภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์ จงึขออนุมัติเปลี่ยนแปลง วัน เวลาเรียนและหอ้งเรียน รายวิชา......................................... 

ในภาคการศึกษา..................... ปีการศกึษา ......................... เนื่องจาก............................................. ดังนี ้

จาก วัน....................... เวลา .............................  หอ้ง.............................. 

เป็น วัน....................... เวลา .............................  หอ้ง.............................. 
      

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ   จะขอบคุณยิ่ง 

    
(..................................................................) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

 

 

 

 

 


