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ขั้นตอนการดําเนินงานการขออนุมัตหิลักสูตร/รายวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

   เพ่ือให้การดําเนินงานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี           
ประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จงึกําหนดแนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานหลักสูตรเพ่ือถอืเป็น
แนวทางปฏิบัติต่อไปน้ี 
 

ตารางที่ 1  การดําเนนิงานเกี่ยวกับเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

ขั้น 
ตอน 

กิจกรรมการดําเนินงาน 
เอกสารข้อมูลที่ต้อง

แสดง 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

เงื่อนไข รายละเอียดเพ่ิมเติม 

เสนอขอบรรจุหลักสูตรเข้าแผนฯ 
(กรณีหลักสตูรใหม่) 

แบบฟอร์มการเสนอ
โครงการเปิดสอน
หลักสูตรใหม่ฯ เสนอกอง
แผนงาน 

ภาควิชา/คณะ -ตรวจสอบช่ือปริญญา
จากพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยชื่อปริญญาฯ ของมก. 
-ต้องได้รับการอนุมัติให้
บรรจุเข้าแผน/ปรับแผน
ก่อนเสนอขอเปิด
หลักสูตร 

-หากช่ือปริญญานั้นยังไม่ได้ถูก
กําหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยชื่อ
ปริญญาฯ ของ มก. ให้ประสานงาน
กับสํานักกฎหมาย 
-ประสานงานกับกองแผนงาน มก. 
และจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยฯ ก่อน 

1 แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา
หลักสตูร 

ประกาศแต่งต้ังคณะ
กรรมการฯ โดยคณะ/
ภาควิชา 

ภาควิชา/คณบดี ลงนามโดยหัวหน้า
ภาควิชา/คณบดี 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
อย่างน้อย 5 คน ประกอบด้วย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่าง
น้อย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 
คน (หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทน
อย่างน้อย 1 คน) 

2 ผู้บริหารหลักสูตร
ดําเนินการเสนอเอกสาร
หลักสูตร 

  

 2.1  หลักสูตรใหม่ 
  

มคอ. 2 + แบบเสนอขอ
เปิดรายวิชาใหม่  
+ มคอ.02/03/04/06 + 
วิจัยสถาบัน + แผนภูมิ
อาจารย์ประจําหลักสูตร 
+สําเนาคําส่ัง/ประกาศ
แต่งต้ังคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร  

ผู้บริหาร
หลักสูตร 

มคอ. 2 ตามรอบการ
เสนอหลักสูตร (เร่ิมปี 
2553) 

- มคอ.3-6 ต้องดําเนินการพร้อม
หลักสูตรและพิจารณาในระดับ
ภาควิชา/คณะ 
- มคอ.7 ให้รายงานเม่ือส้ินปี
การศึกษา และพิจารณาในระดับ
คณะ 
 

 2.2 หลักสูตรปรับปรุง
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบในเสนอขอปรับปรุง
หลักสูตร+ มคอ. 2 + 
แบบเสนอขอเปิด/
ปรับปรุงรายวิชา (ถ้ามี) 
+ มคอ. 02/03/04/06  
+ มคอ. 7 + แผนภูมิ
อาจารย์ประจําหลักสูตร 
+ สําเนาคําส่ัง/ประกาศ
แต่งต้ังคณะกรรมการ

ผู้บริหาร
หลักสูตร 

มคอ. 7 เร่ิม มิถุนายน 
2554 (ส้ินสุดปีการศึกษา 
2553 (รายปี) สําหรับ
หลักสูตรที่ส่ง มคอ. 2 
แล้ว) 

-หมวด 6 ใน มคอ. 7 มีผลการ
ดําเนินงาน/ขอให้มีผลการวิจัยในการ
ให้ข้อมูล จึงไม่ใช้งานวิจัยสถาบัน 
-หลักสูตรปรับปรุง เสนอ มคอ. 2 
และวิจัยสถาบัน หรือ มคอ. 7 (กรณี
มี มคอ.2 แล้ว ) 
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ขั้น 
ตอน 

กิจกรรมการดําเนินงาน เอกสารข้อมูลที่ต้อง
แสดง 

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

เงื่อนไข รายละเอียดเพ่ิมเติม 

พัฒนาหลักสูตร
กรณีปรับปรุงเล็กน้อย ให้
ใช้ แบบ สมอ.08 

3 คณะกรรมการหลักสูตร
ของคณะ (คณบดีแต่งตั้ง) 
ตรวจสอบความสมบูรณ์
และพิจารณาเสนอ 

มีบันทึกระบุว่าผ่านที่
ประชุมกรรมการ 
หลักสูตรของคณะ 

คณะกรรมการฯ 
ประจําคณะ 
 
 

คณะกรรมการระดับนี้อาจเรียกชื่อ
ต่างกันแล้วแต่คณะแต่งต้ัง เช่น 
คณะกรรมการการศึกษา คณะ 
กรรมการวิชาการคณะฯ เป็นต้น 

4 คณบดี พิจารณาให้ความ
เห็นชอบและเสนอ 

คณบดี/รองอธิการบดี
ประจําวิทยาเขตลงนาม
ในเอกสาร 

คณะ/วิทยาเขต กรณีต่างวิทยาเขต ให้เสนอผ่านรอง
อธิการบดีประจําวิทยาเขต 

5 รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
เพ่ือพิจารณาดําเนินการ 
 

มีบันทึกระบุว่าผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจํา
คณะในการประชุมคร้ังที่ 
...... ลงวันที่ ............. 
พร้อมเอกสาร 

คณบดี/รอง
อธิการบดี
ประจําวิทยาเขต 

แยกบันทึกนําเสนอ
- ระดับปริญญาตรีเสนอ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
- ระดับบัณฑิตศึกษาเสนอ
บัณฑิตวิทยาลัย ให้ความ
เห็นชอบ แล้วเสนอรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

- ระดับปริญญาตรี มคอ. 2+ อ่ืนๆ
จํานวน 10 ชุด+แผ่นบันทึกข้อมูล ส่ง
ที่กองบริการการศึกษา  
 
- ระดับบัณฑิตศึกษามคอ.2 +อ่ืนๆ
จํานวน .... ชุด+แผ่นบันทึกข้อมูล ส่ง
ที่บัณฑิตวิทยาลัย 

 บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา 
(เฉพาะหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา) และเสนอ
รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการ 

มคอ.2 +อ่ืนๆ จํานวน ....
ชุด+แผ่นบันทึกข้อมูล  
 

คณะกรรมการ
ประจําบัณฑิต
วิทยาลัย 

ภายใน 30 วัน พิจารณาโครงสร้างและความ
สอดคล้องกับข้อบังคับว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

6 คณะกรรมการการศึกษา 
มก. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบและเสนอ 

มคอ. 2 +อ่ืนๆ จํานวน 
10 ชุด+แผ่นบันทึกข้อมูล 
1 ชุด   

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 
มอบคณะ 
กรรมการ
การศึกษา มก. 

ภายใน 45 วัน
(หากมีข้อแก้ไข ให้คณะ
แก้ไขให้ถูกต้อง -กรณี 
หลักสูตร ภายใน90 วัน  
รายวิชา ภายใน60 วัน) 

วิเคราะห์รายละเอียด กล่ันกรองและ
ให้คําแนะนํา ข้อเสนอแนะให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับ
ว่าด้วยการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

7 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
รับทราบผลการพิจารณา
และเสนอ 

มคอ.2 จํานวน 1 ชุด+
แบบ มคอ. (02/03/04/ 
06) 1 ชุด+แผ่นบันทึก
ข้อมูล 1 ชุด   

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 

 

8 ที่ประชุมคณบดี ให้ความ
เห็นชอบและเสนอ 

มคอ. 2 จํานวน ... ชุด+
แบบ มคอ. (02/03/04/ 
06) 1 ชุด 

ที่ประชุมคณบดี   กรณีรายวิชา สิ้นสุดการ
พิจารณาท่ี”ท่ีประชุมคณบดี” 

9 สภามหาวิทยาลัยฯ ให้
ความเห็นชอบ  

 ที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

อนุมัติให้เปิดสอนได้ตาม
กําหนดเวลาที่ระบุ 

อธิการบดีเป็นผู้มีอํานาจในการให้
ความเห็นขอบหลักสูตรได้ เมื่อได้รับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย (ตาม
คําส่ังทบวงมหาวิทยาลัยที่ 
102/2535 ลว. 26 มิ.ย. 2535 

10 
 
 
 

เลขานุการสภาฯ แจ้ง
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
 
 

บันทึกแจ้งมติที่ประชุม เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

ภายใน 30 วัน หลังจาก
ได้รับการอนุมัติ 

- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
- คณะกรรมการการศึกษา มก. 
- คณะต้นสังกัด 
- ภาควิชา/หน่วยงานบริหารหลักสูตร 
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ขั้น 
ตอน 

กิจกรรมการดําเนินงาน เอกสารข้อมูลที่ต้อง
แสดง 

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

เงื่อนไข รายละเอียดเพ่ิมเติม 

  - กองแผนงาน 
- กองบริการการศึกษาหรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบทุกวิทยาเขต 
- สํานักทะเบียนและประมวลผล

11 กองแผนงานเสนอ
สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเพ่ือทราบ
และพิจารณาส่ง ก.พ. 

มคอ.2 ที่ประทับตรา
อนุมัติจากท่ีประชุมสภาฯ 
5 ชุด +แผ่นบันทึกข้อมูล
พร้อมรายงานการประชุม
สภาฯ 1 ชุดและแบบ 
มคอ. 02/03/04/06 

กองแผนงาน - เสนอไปยัง สกอ.
ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสภา มก. 
- แบบ มคอ. 02/03/ 
04/06/  ลงนามโดยนายก
สภาหรืออธิการบดี 
 

กองแผนงานประสานงานกับคณะต้น
สังกัดเพ่ือจัดส่งเอกสารหลักสูตรเสนอ
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (ใช้ปกเสนอหลักสูตร มก.
ขอรับได้ที่กองบริการการศึกษา) 

12 สกอ.รับทราบการให้ความ
เห็นชอบของมหาวทิยาลัย  
และเสนอ ก.พ. เพ่ือรับรอง
คุณวุฒิการศึกษา 

มคอ.2 ที่ประทับตรา
รับทราบ/รับรองจาก 
สกอ. 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  

- หากมีข้อแก้ไขจะส่งกลับคืน   
มหาวิทยาลัยเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
- แจ้งมหาวิทยาลัยเมื่อได้รับการ
รับรอง 
 

13 ก.พ. รับทราบเพ่ือรับรอง
คุณวุฒิการศึกษาและ
กําหนดอัตราเงนิเดอืน 

 ก.พ. - แจ้งมหาวิทยาลัยเมื่อได้รับการ
รับรอง 
- กองแผนงานติดตามผลการรับรอง
วุฒิ 

14 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมายเหตุ:  - ทั้งน้ีในการเสนอขอเปิดหลกัสูตรใหม่ต่อมหาวิทยาลยั ควรดําเนินการใหไ้ดร้บัอนุมติัหลกัสูตรจาก
คณะไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนก่อนกําหนดการเปิดสอน 

 

ตารางที่ 2  การดําเนนิงานเกี่ยวกับ มคอ. 3-6 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

ขั้น 
ตอน 

กิจกรรมการดําเนินงาน เอกสารข้อมูลที่ต้องแสดง 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

เงื่อนไข รายละเอียดเพ่ิมเติม 

1 อาจารย์ผู้สอนทุกคน
ดําเนินการ 

มคอ.3  รายละเอียดของรายวิชา
มคอ.4  รายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม 

อาจารย์ผู้สอน/
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา 

ทุกภาค
การศึกษา 

จัดทํารายละเอียดของรายวิชาทุก
รายวิชาในหลักสูตรและ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) 

มคอ.5  รายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา 

มคอ.6  รายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณ์
ภาคสนาม 

อาจารย์ผู้สอน/
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา 

ดําเนิน 
การทุกส้ิน
ปลายภาค 

รายงานผลเม่ือส้ินภาคเรียน

2 ทุกรายวิชาเสนอหัวหน้า
ภาควิชา/สาขาวิชาสรุปเพ่ือ
ใช้ในการปรับปรุงการเรียน
การสอน 

เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน หัวหน้าภาควิชา/
สาขาวิชา 

 

หมายเหตุ: ทุกรายวิชา จัดทําแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 ในภาคต้น ปีการศกึษา 2553  และรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา จัดทํา มคอ. 5 และ มคอ. 6 
เม่ือสิ้นทุกภาคการศึกษา 
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ตารางที่ 3  การดําเนนิงานเกี่ยวกับ มคอ. 7 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

ขั้น 
ตอน 

กิจกรรมการดําเนินงาน 
 

เอกสารข้อมูลที่ต้อง
แสดง 

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

เงื่อนไข รายละเอียดเพ่ิมเติม 

1 รายงานในภาพรวมประจําปีการศกึษา มคอ.7 รายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร 

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ทุกปีการศึกษา 
(60 วันหลังส้ินสุดปี
การศึกษา) 

รายงานผลประจําปเีก่ียวกับผลการ
บริหารจัดการหลักสูตร 

2 เสนอหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา สรุป
เพ่ือใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากล
ยุทธ์การสอน ประเมินผลและแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคในการเรียนการสอน 

เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงาน 

หัวหน้า
ภาควิชา/
สาขาวิชา  
คณบดี 

ใช้แนบเม่ือจะเสนอ
ขอปรับปรุง
หลักสูตร 

ใช้เป็นข้อมูลในการรับรอง
หลักสูตรจากผู้ประเมินภายนอก 

3.  เสนอคณบดี (กรณีวิทยาเขต
เสนอผ่านรองอธิการบดีประจํา
วิทยาเขต) 

มคอ. 7 ทุกหลักสูตร
ท่ีเปิดสอน 

ทุกปีการศึกษา 
(60 วันหลัง
สิ้นสุดปี
การศึกษา) 

กรณีหลักสูตรใช้ร่วม ให้
สําเนา มคอ.7 ให้ผู้รับผิดชอบ
หลัก รวบรวมข้อมูล
ประกอบการปรับปรุง
หลักสูตรคร้ังต่อไป 

4. เสนอมหาวิทยาลัย 
- ระดับบัณฑิตศึกษา เสนอ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

 
 
สรุปผลการ
ดําเนินงาน 

บัณฑิต
วิทยาลัย 

 
 
 
เพ่ือพิจารณาและสรุปผลการ
ดําเนินงานเสนอมหาวิทยาลัย - ระดับปริญญาตรี เสนอรอง

อธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
กองบริการ
การศึกษา 

5.  เสนอคณะกรรมการการศึกษา สรุปผลการ
ดําเนินการเพื่อเสนอ
ท่ีประชุมคณบดี 

คณะกรรมการ
การศึกษาของ 
มก. 

 
เพ่ือพิจารณาและสรุปผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตรทุก
ระดับของมหาวิทยาลัยให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิฯ 

6. เสนอท่ีประชุมคณบดีและที่
ประชุมสภาฯ มก. 

   
เพ่ือรับรองคุณภาพมาตรฐาน
หลักสูตรต่อไป 
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แผนภมูิขั้นตอนการดาํเนินงาน การขออนุมัติหลักสตูร/รายวิชา 

 

 
     

  
 

             
 
     
 

               
 

                                                    
 

 

                                 
       
 
     
  

  
                  

 
   
 

            
 
 
                                                                                                                  
                                                                                                                       
                        

  
         

         

 
         
          
    
                                    

 
 

 

กระบวนการดําเนินการระดบัมหาวิทยาลยั รวม 90 วนัทําการ (ไม่นบัรวมระยะเวลารอคอยการดําเนินการของคณะ/ภาควิชา) 
 

หมายเหตุ 1. แผนภมูิการดาํเนินงานน้ีใช้ในการเสนอขออนุมัติหลักสตูรใหม่ รายวิชาใหม่และเสนอขออนุมัติปรับปรงุ               
หลักสตูรและปรับปรงุรายวิชาเดิม (ตามแบบ มคอ.2)    

           2. หนังสอืนาํส่งเป็นบันทกึที่ระบุว่าผ่านความเหน็ชอบจากหน่วยงานระดับคณะ (และวิทยาเขต) เรียบร้อยแล้ว 

คณะ/วิทยาเขต 

คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร           

คณะกรรมการหลกัสูตรของคณะ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

บณัฑิตวิทยาลยั

คณะกรรมการการศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ที่ประชมุคณบดี

สภามหาวิทยาลยั

    (8) พิจารณาให้ความเหน็ชอบและ
             เสนอสภามหาวิทยาลัยขออนุมัติ 

   (9) พิจารณาให้ความเหน็ชอบและ
            อนุมัติให้เปิดสอน  

   (10-12) แจ้งผู้เกี่ยวข้อง  
               ภายใน 30 วนั 

สํานกังาน ก.พ.

ระดบัปริญญาตรี 
ระดบับณัฑิตศึกษา

สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

(4)  คณบดีรับทราบและเสนอ (กรณต่ีางวิทยาเขต   
เสนอผ่านรองอธกิารบดีประจาํวิทยาเขต)

(5) ระดับบัณฑติศึกษาเสนอบัณฑติวิทยาลัย
พิจารณาโครงสร้างและความสอดคล้องกบั
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  

      (6) วิเคราะห์ พิจารณา ภายใน 45 วนั 
            หากมีข้อแก้ไข ให้คณะแก้ไขให้ถูกต้อง 
            กรณี หลกัสูตร ภายใน 90 วนั   
                  รายวิชา  ภายใน 60 วนั 

(7) รับทราบผลการพิจารณาและ 
      เสนอที่ประชุมคณบด ี

แจง้ 
- รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ 
- คณะกรรมการการศึกษา มก. 
- คณะต้นสงักดั      
- ภาควิชา/หน่วยงานบริหารหลักสตูร 
- กองแผนงาน 
- กองบริการการศกึษาหรือ 
  หน่วยงานที่รับผดิชอบทุกวิทยาเขต 
- สาํนักทะเบียนและประมวลผล 

  (13) รับทราบและแจ้ง ก.พ. 
   เพ่ือรับรองคุณวุฒิการศึกษา 

(3)   กรรมการหลักสตูรของคณะ พิจารณา
        คณะกรรมการประจาํคณะ ให้ความเหน็ชอบ 

(1)-(2) แต่งตั้งโดยหัวหน้าภาควิชาหรือคณบดอีย่างน้อย 5 คน 
(กรรมการภายนอกไม่น้อยกว่า 2 คน) 
- หลักสตูรใหม่ เสนอ มคอ.2 และวิจัยสถาบัน 
- หลักสตูรปรับปรุง เสนอ มคอ. 2 และวิจัยสถาบัน หรือ 

มคอ. 7 (กรณีมี มคอ.2 แล้ว ) 

(5) มอบคณะกรรมการการศึกษาพิจารณา 
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ขั้นตอนการดําเนินงานการเสนอ มคอ. 3, 4, 5, 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา
(โดยอาจารย์ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบ) 

มคอ.3  -  4 
 

 
 

  มคอ.5  -  6 

ทุกภาคการศึกษา 
 
 
 

 
 

สิ้นภาคการศึกษา 

รายงานต่อหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา 
(ปลายภาค)  
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 ขั้นตอนการดําเนินงานการเสนอ มคอ. 7 
 
 

                                                                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานทุกสิน้ปีการศกึษา
เฉพาะหลกัสตูรทีม่ ีมคอ.2 
แลว้ (และรายงานเมือ่
ครบรอบการปรบัปรงุ
หลกัสตูร) 
 

มคอ. 7 
(โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 

หัวหน้าภาควิชา 

คณบดี และรองอธิการบดีวิทยาเขต (กรณีวิทยาเขต) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

คณะกรรมการการศึกษา 

ที่ประชุมคณบดี 

ที่ประชุมสภาฯ มก. 

  บัณฑิตวิทยาลัยระดับบัณฑิตศึกษา 

สรุปและ
เสนอ 

สรุปและ
เสนอ 

รับรองคุณภาพ
หลักสูตร 

ปรับแก้ไข ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการศกึษา ในการประชุมคร้ังที่ 12/2554 เม่ือวันที่ 2 มิถุนายน 2554 


