
 
 
 

แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาบังคับกรณีพิเศษและลงทะเบียนเรียน (ESD-1-11) 

วันท่ี............เดือน........................พ.ศ........... 
เร่ือง ขอเปิดรายวิชาบังคับกรณีพิเศษและลงทะเบียนเรียน 
เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสรมิวิชำกำร 

 ข้ำพเจ้ำ.........................................................................รหัสนักศึกษำ......................................เบอร์โทร................................... 
กลุ่มนักศึกษำ.........................................คณะ...............................................................สำขำ.................................................................... 
มีควำมประสงค์ขอเปิดรำยวิชำบังคับเป็นกรณีพิเศษและลงทะเบียนเรียน ในภำคกำรศึกษำที่............/..............รอบกำรเรียน................ 

 รหัสวิชำ............................................ชื่อวิชำ.............................................................................................................................. 

เนื่องจำก เป็นรำยวิชำบังคับในหลกัสูตรเก่ำ ไมม่ีรำยวิชำเทียบเคียง ไม่เปดิสอน และเป็นรำยวิชำที่ลงทะเบียนแล้วจะส ำเร็จกำรศึกษำใน
ภำคกำรศึกษำนี ้

ทั้งนี ้ได้แนบรำยงำนตรวจสอบจบจำกระบบบริกำรกำรศึกษำ “แบบที ่2 แสดงรำยวิชำในหลักสตูรทั้งหมด” มำพร้อมค ำร้องนี้ 
(ให้นักศึกษำแนบรำยงำนตรวจสอบจบจำกระบบบริกำรกำรศึกษำ (http://reg.pim.ac.th/registrar/home.asp) “แบบที่ 2 แสดงรำยวิชำในหลกัสูตรทั้งหมด”) 

รวมจ านวนหน่วยกิตกับรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนตามปกติแล้วเป็นจ านวน................หน่วยกิต 

 ลงชื่อ..................................................นักศกึษา
 (.....................................................................) 

 

1. อาจารย์ที่ปรึกษา ไดต้รวจสอบข้อมูลนักศึกษำแล้ว  

เป็นรำยวิชำบังคับในหลักสูตรเก่ำ ไม่มีรำยวิชำเทียบเคียง ไม่เปิด
สอน และเป็นรำยวิชำท่ีลงทะเบียนแล้วจะส ำเร็จกำรศึกษำในภำค
กำรศึกษำน้ี  

ลงชื่อ................................................................................... 
(............................................................) 

........../........./......... 

2. หัวหน้าสาขา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ได้ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษำแล้ว  

 เห็นชอบเปิดรำยวิชำบังคับกรณีพิเศษและลงทะเบียนเรียน 
 ไมเ่ห็นชอบ เน่ืองจำก................................................................... 
……………………………………………………………………………………............. 

ลงชื่อ................................................................................... 
(............................................................) 

........../........./......... 

3. คณบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ได้พิจำรณำข้อมูลแล้ว 

 อนุมัติเปิดรำยวิชำบังคับกรณีพิเศษไดแ้ละมอบหมำยให้ 
.............................................................................เป็นผู้สอน 
ตำมจ ำนวนภำระงำนเทียบเท่ำ.................................ภำระงำน 
 ไมอ่นุมัต ิเน่ืองจำก........................................................... 
................................................................................................ 
 

 
 

ลงชื่อ................................................................................... 
(............................................................) 

........../........./......... 

4. อาจารย์ผู้สอน รับทรำบ 

ข้อมูลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ดังน้ี 
  1. ตำรำงสอน  
  วัน.....................................เวลำ................................  
  2. กำรจัดสอบปลำยภำค 
   ในตำรำง      นอกตำรำง 
  3. แนบเอกสำร มคอ.3 ท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบและลงนำมรับรองแล้ว  
 
 

ลงชื่อ................................................................................... 
(............................................................) 

........../........./......... 

5. ส านักส่งเสริมวิชาการ ด ำเนินกำร 

งานตารางสอน เปิดรำยวิชำแล้ว 

ลงชื่อ..........................................................ผู้ด ำเนินกำร
........./........./......... 

งานประมวลผลการศึกษา ลงทะเบียนเรียนแล้ว 
 

ลงชื่อ............................................................ผู้ด ำเนินกำร
........../........./......... 



สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 
 

กระบวนการขอเปดิรายวิชาบังคับ 
กรณีพิเศษและลงทะเบยีนเรียน 

ผู้รับผิดชอบ   ส านักส่งเสริมวิชาการ 
    อนุมัติ วันท่ี  

แบบฟอร์ม (................) 
แก้ไข (1) …………………………….. 

(2) …………………………….. 
(3) …………………………….. 

 

ใช้ระยะเวลา 8 วันท าการ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ช่วงลงทะเบียนเรียนและ
ลงทะเบียนเรียนล่าช้าตาม
ประกาศปฏิทินการศึกษา 

ไม่อนุมัติ 

1. นักศึกษา 
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาบังคับกรณีพิเศษและลงทะเบียนเรียน (ESD-1-11) ได้ที่หน้าเริ่มต้น
ระบบบริการการศึกษา (http://reg.pim.ac.th/registrar/home.asp) ในช่วงลงทะเบียนเรียนและลงทะเบียน
เรียนล่าช้า ตามประกาศปฏิทินการศึกษาและด าเนินการ ดังนี้ 
   1.1 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน 
   1.2 แนบรายงานตรวจสอบจบจากระบบบริการการศึกษา “แบบที่ 2 แสดงรายวิชาในหลักสูตรทั้งหมด” 
   1.3 เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาข้อมูล 

ยื่นแบบฟอร์มขอเปิด

รายวิชาบังคับกรณีพิเศษ 

และลงทะเบียนเรียน 

ตรวจสอบข้อมูล 

และพิจารณาอนุมัติ 

2 วันท าการ 

3. คณะต้นสังกัดนักศึกษา  
   3.1 หัวหน้าสาขา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาและพิจารณาอนุมัติ 
 เห็นชอบ : เสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติ 
 ไม่เห็นชอบ : ส่งกลับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อยกเลิกแบบค าร้องและชี้แจงนักศึกษาทราบ 
   3.2 คณบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาอนุมัติ 
 อนุมติั : อนุมัติเปิดรายวิชาบังคับกรณีพิเศษและลงทะเบียนเรียน 
 ไม่อนุมัติ : ส่งกลับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อยกเลิกแบบฟอร์มและชี้แจงนักศึกษาทราบ 

พิจารณาอนุมัติ 1 วันท าการ 

อนุมัติ 

5. อาจารย์ผู้สอน 
   5.1 ระบุข้อมูลการจัดการเรียนการสอนในแบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาบังคับกรณีพิเศษและลงทะเบียนเรียน 
(ESD-1-11) ได้แก่ ตารางสอน (วัน/เวลา) การจัดสอบปลายภาค (สอบในตาราง/สอบนอกตาราง) และแนบ 
มคอ.3 ที่ผ่านความเห็นชอบและลงนามรับรองแล้ว 
   5.2 น าส่งงานตารางสอน ส านักส่งเสริมวิชาการ เพื่อบันทึกข้อมูลรายวิชาในระบบ VN และลงทะเบียนเรียน 

ระบุข้อมูลการจัดการ
เรียนการสอน 

2 วันท าการ 

2. อาจารย์ท่ีปรึกษา 
   ตรวจสอบข้อมูลและลงนามเพื่อรับรองการเปิดรายวิชาบังคับกรณีพิเศษและลงทะเบียนเรียน ตามเง่ือนไข 
ดังนี้ 
   2.1 เป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายหรือนักศึกษาปีเกิน 
   2.2 เป็นรายวิชาบังคับในหลักสูตรเก่า ไม่มีรายวิชาเทียบเคียง ไม่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น 
   2.3 เป็นรายวิชาเรียน ยกเว้นรายวิชาฝึกปฏิบัติและโครงงาน 
   2.4 เป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนแล้วจะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
   2.5 มีเอกสารรายงานตรวจสอบจบจากระบบบริการการศึกษา “แบบที่ 2 แสดงรายวิชาในหลักสูตรทั้งหมด” 
   2.6 นักศึกษายื่นแบบฟอร์มภายในช่วงลงทะเบียนเรียนและลงทะเบียนเรียนล่าช้า ตามประกาศปฏิทิน
การศึกษา 
   กรณีเป็นไปตามเง่ือนไข : ลงนามอนุมัติ 
   กรณีไม่เป็นไปตามเง่ือนไข : ยกเลิกแบบฟอร์มและชี้แจงนักศึกษาทราบ 

ยกเลิกแบบฟอร์ม 

และช้ีแจงนักศึกษา 

ไม่เป็นไป 
ตามเง่ือนไข 

เป็นไปตามเง่ือนไข 

ก าหนด 

อาจารย์ผู้สอน 4. คณบดี/ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย  
   ก าหนดอาจารย์ผู้สอนและภาระงาน ในแบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาบังคับกรณีพิเศษและลงทะเบียนเรียน 
(ESD-1-11) 

วัตถุประสงค์ : 1.  เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักศึกษาในการขอเปิดรายวิชาบังคับกรณพีิเศษและลงทะเบียนเรียน 
  2.  เพื่อก ากับ ติดตาม ขั้นตอนท่ีมสี่วนเกี่ยวข้องในการขอเปิดรายวิชาบังคับกรณีพิเศษและลงทะเบียนเรียน 

1 วันท าการ 



สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 
 

กระบวนการขอเปดิรายวิชาบังคับ 
กรณีพิเศษและลงทะเบยีนเรียน 

ผู้รับผิดชอบ   ส านักส่งเสริมวิชาการ 
    อนุมัติ วันท่ี  

แบบฟอร์ม (................) 
แก้ไข (1) …………………………….. 

(2) …………………………….. 
(3) …………………………….. 

 

ใช้ระยะเวลา 8 วันท าการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แจ้งผลการด าเนินการ 
7. งานตารางสอน ส านักส่งเสริมวิชาการ 

   แจ้งผลด าเนินการไปยังอีเมลนักศึกษาและส าเนาถึงอาจารย์ที่ปรึกษา/หัวหน้าสาขา/คณบดี/ผู้ที่ได้รับ

มอบหมายและอาจารย์ผู้สอนทราบ 

6. งานตารางสอน/งานประมวลผลการศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการ 

   6.1 งานตารางสอน 

   บันทึกข้อมูลรายวิชาในระบบ VN และแจ้งงานประมวลผลการศึกษา ลงทะเบียนเรียนให้กับนักศึกษา 

   6.2 งานประมวลผลการศึกษา 

   ลงทะเบียนเรียนให้กับนักศึกษา 

บันทึกข้อมูลรายวิชาในระบบ VN 

และลงทะเบียนเรียน 

1 วันท าการ 

1 วันท าการ 

วัตถุประสงค์ : 1.  เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักศึกษาในการขอเปิดรายวิชาบังคับกรณพีิเศษและลงทะเบียนเรียน 
  2.  เพื่อก ากับ ติดตาม ขั้นตอนท่ีมสี่วนเกี่ยวข้องในการขอเปิดรายวิชาบังคับกรณีพิเศษและลงทะเบียนเรียน 


