
ผูตรวจสอบ......................  งานบริการการศึกษา   (แบบฟอรมฉบับแกไขเมื่อ 21 พ.ย. 2555) 

 

 
 

 

 คํารองขอเปดรายวิชา 

(Petition to Open a New Course) 
 

                                                                         วันที่ (Date).............เดือน (Month)..........................พ.ศ. (Year)....................... 
 

เร่ือง (Re:)  ขอเปดรายวิชา (Open a new course) /  ขอเปดหมูเรียน (Open a new section)....................................................... ....... 

 เรียน (To)................................................................................................ (อาจารยท่ีปรึกษา) (Advisor) 

ขาพเจา (นาย / นางสาว) (I) (Mr. / Ms.)........................................................................ .........เลขประจําตัว (ID number).............................................. 

นิสิตชั้นปที่ (Academic year).......................สาขาวิชา................................................................. ........................คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    

      (Department of)                                               (Faculty of Engineering, Kasetsart University) 

ที่อยูปจจุบัน (Mailing address)........................................................................................................................................................................................................ 

โทรศัพท (Telephone) .......................................... ..........................อีเมล (E-mail)....................................................................... ................................................... 

มีความประสงคขอให (I wish to request a new course be opened)   

 เปดรายวิชา (Open a new course) (ระบุรหัสและชื่อวิชา).................................................................................................................................. ... 

             (Specify course number and name) 

 เปดหมูเรียน (Open a new section) ……………………………………………………….. 

อาจารยผูสอนไดแก (ระบุชื่ออาจารยผูสอน)............................................................................ ของภาควิชา/สาขาวิชา/คณะ.............................................................. 

(The instructor is) (Specify instructor’s name)                    (From department/ Faculty) 

ในภาค (For semester)................................ปการศึกษา (Academic year).............................  

เนื่องจาก (Reason) ............................................................................................................................................................. ................................................................      

โดยมีผูประสงคจะลงทะเบียนเรียนรวมดวยประมาณ...................คน ดังรายชื่อที่แนบมาพรอมนี ้

(There are.....................students who would like to register for this course as shown in the list) 

              จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา (Request for consideration) 
 

                                                                           ลงนาม (Signature)...................................................................... ( นิสิต) (Student) 

 

 ความเห็นอาจารยที่ปรึกษา (Advisor’s opinion) 

      เห็นสมควรใหอาจารยประจําวิชาพิจารณา          

          Appropriate to allow instructor to consider. 

      ความเห็นอื่นเพ่ิมเติม (ถามี)  

          Other additional thoughts (if any) 

                     ลงนาม (Signature)……………….......................................   

                               วันที(่Date)……………/……………../..................... 

  

 ความเห็นคณบดคีณะ ........................................................... 

     (Dean’s opinion faculty of…………) 

       เห็นสมควรอนุมัติ        ไมเห็นควรอนุมัติ  

           (Approval)                   (Not permitted) 

      เหตุผล (ถามี) (Reason)..........…………….……….……….…………..……………….. 

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

 

             ลงนาม (Signature) ………………............................................ 

                     คณบดีคณะ................................................................. 

                                     (Dean’s of faculty……………..……..) 

                             วันที่ (Date)……..……/………….…/................ 
 

 เรียน ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

            (To: Director of the Registrar’s Office) 

            เพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป (Please consider and proceed) 

 

     ลงนาม (Signature) ………………...................................... 

                 (รองคณบดีฝายวิชาการ) (Dean’s representative)                              

     แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร (Associate Dean of Engineering) 

                      วันที่ (Date)……………/……………/…............... 

 ความเห็นอาจารยประจําวิชา (Instructor’s opinion) …………………..…… 

       เห็นควรอนุมัติและสามารถสอนไดใน 

           Should be approved and can instructor on this date/time 

           วัน/เวลา (Date/Time)..............................................................        

       ไมเห็นควรอนุมัติ  (Not permitted ) 

           เหตุผล (ถามี) (Reason)..……......................................................... 

                     ลงนาม (Signature)……………….......................................   

                               วันที(่Date)……………/……………/............. 

 ความเห็นหัวหนาภาควิชา/ ตนสังกัดเจาของรายวิชา  

    (Head of department’s opinion / Originating teacher’s opinion)                                

       เห็นควรอนุมัติ                        ไมเห็นควรอนุมัติ  

           (Recommend approval)             (Not permitted ) 

      เหตุผล (ถามี) (Reason) ...................................…………………………..… 

                     ลงนาม (Signature)……………….......................................   

                               วันที่(Date)…………/……………/................ 

โครงการ IUP 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

รับท่ี………………..………………. 

วันท่ี................. ...................... 



ผูตรวจสอบ......................  งานบริการการศึกษา   (แบบฟอรมฉบับแกไขเมื่อ 21 พ.ย. 2555) 

 

รายชื่อนิสิตที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกลาวในภาค..........................................................ปการศึกษา..................................  

                          (List of students who would like to register for this course this semester)    (Academic year) 
 

ลําดับท่ี 

(No.) 

เลขประจําตัว 

 (ID number) 

ชื่อ-สกุล 

(Name) 

ลายมือชื่อ 

(Signature) 
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