ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 1412/2555)
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติเปิดและปิดรายวิชา
--------------------------------

โดยที่เห็นเป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติเปิดและปิดรายวิชาของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความสะดวกและคล่องตัว ลดความซ้าซ้อนในการด้าเนินงาน สอดคล้องกับการขยายตัวของ
หลักสูตรและรายวิชา
โดยยังคงสามารถรักษาคุณภาพและมาตรฐานของการเปิดสอนรายวิชาตามกรอบแนวทางของ
มหาวิทยาลัย ที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครังที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 จึงก้าหนดแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการขออนุมัติเปิดและปิดรายวิชา ดังนี
ข้อ 1 ให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 484/2546) เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติเปิดและ
ปิดรายวิชา และให้ใช้ประกาศฉบับนีแทน
ข้อ 2 “รายวิชา” แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี
2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่ไม่เคยเปิดสอน เป็นรายวิชาที่มีบรรจุอยู่แล้วในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
แต่ยังไม่เคยเปิดสอน
2.2 รายวิชาเปลี่ยนแปลงใหม่ เป็นรายวิชาที่ได้เปิดสอนมาแล้ว แต่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของ
รายวิชา เช่น เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนรหัส เปลี่ยนหน่วยกิต เปลี่ยนเงื่อนไขของรายวิชา เป็นต้น
2.3 รายวิชาใหม่ เป็นรายวิชาที่ไม่มีบรรจุอยู่ในหลักสูตรใดๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้อ 3 การขออนุมัติเปิดและปิดรายวิชาให้เสนอตามล้าดับ ดังนี
3.1 คณะกรรมการประจ้าคณะ
3.2 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
แต่ละคณะหรือหน่วยงาน สามารถก้าหนดให้มีกลไกการพิจารณาในระดับคณะหรือหน่วยงาน เพิ่มเติมได้ตาม
ความเหมาะสม
ข้อ 4 การขออนุมัติเปิดรายวิชาในหลักสูตรที่ไม่เคยเปิดสอน ให้ด้าเนินการตามขันตอน ดังนี
4.1 ให้ภาควิชาหรือหน่วยงานที่รายวิชานันสังกัดอยู่ จัดท้าเอกสารแบบ วช.01 และส้าเนาแบบ มคอ.3 หรือ
มคอ.4 ตามที่ปรากฏในหลักสูตร เสนอต่อคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4.2 ส่งเอกสารแบบ วช.01 มคอ.3 หรือ มคอ.4 ที่คณบดีลงนามอนุมัติแล้ว ถึงรองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้าน
งานวิชาการ ผ่านผู้อ้านวยการส้านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อทราบ จ้านวน 3 ชุด
ข้อ 5 การขออนุมัติเปิดรายวิชาเปลี่ยนแปลงใหม่ ให้ด้าเนินการตามขันตอน ดังนี
5.1 ให้ภาควิชาหรือหน่วยงานที่รายวิชานันสังกัดอยู่ จัดท้าเอกสารแบบ วช.02 และ มคอ.3 หรือ มคอ.4 เสนอ
ต่อคณะกรรมการประจ้าคณะเพื่อพิจารณา
5.1.1 กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อวิชา จ้านวนหน่วยกิต ให้แนบแบบ มคอ.3 หรือ มคอ.4 ด้วย
5.1.2 กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค้าอธิบายรายวิชา ให้แนบแบบ มคอ.3 หรือ มคอ.4 และวช.06 ด้วย

-25.2 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา ชื่อวิชา สังกัดวิชา จ้านวนหน่วยกิต เงื่อนไขของรายวิชา และ
ค้าอธิบายรายวิชา ให้ส่งเอกสารแบบ วช.02 มคอ.3 หรือ มคอ.4 และ วช.06 แล้วแต่กรณี ที่ผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจ้าคณะ และคณบดีลงนามอนุมัติแล้ว ถึงรองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้าน
งานวิชาการ ผ่านผู้อ้านวยการส้านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อทราบ จ้านวน 3 ชุด
5.3 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงประเภทวิชาเป็นวิชาเลือกเสรี หรือวิชาศึกษาทั่วไป ให้ส่งเอกสารแบบ วช.02
และ มคอ.3 หรือ มคอ.4 ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ้าคณะ และคณบดีลงนามอนุมัติ
แล้ว ถึงรองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านงานวิชาการ ผ่านผู้อ้านวยการส้านักบริหารและพัฒนาวิชาการ
จ้านวน 14 ชุด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณา หากมีการแก้ไข ให้ภาควิชาหรือ
หน่วยงานด้าเนินการ แก้ไขและส่งส้านักบริหารและพัฒนาวิชาการใหม่จ้านวน 3 ชุด หากไม่มีการแก้ไข
ให้ส้านักบริหารและพัฒนาวิชาการด้าเนินการตามข้อ 9 ต่อไป
ข้อ 6 การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ ให้ด้าเนินการตามขันตอน ดังนี
6.1 ให้ภาควิชาหรือหน่วยงานที่รายวิชานันสังกัดอยู่ จัดท้าเอกสารแบบ วช.03 มคอ.3 หรือ มคอ.4 เสนอต่อ
คณะกรรมการประจ้าคณะเพื่อพิจารณา
6.2 การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะ และหรือหมวดวิชาชีพ ให้ส่งเอกสารแบบ วช.03 มคอ.3
หรือ มคอ.4 ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ้าคณะ และคณบดีลงนามอนุมัติแล้ว ถึงรอง
อธิการบดีที่รับผิดชอบด้านงานวิชาการ ผ่านผู้อ้านวยการส้านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อทราบ
จ้านวน 3 ชุด
6.3 การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหรือหมวดวิชาเลือกเสรี ให้ส่งเอกสารแบบ
วช.03 มคอ.3 หรือ มคอ.4 ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ้าคณะและคณบดีลงนามอนุมัติ
แล้ว ถึงรองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านงานวิชาการ ผ่านผู้อ้านวยการส้านักบริหารและพัฒนาวิชาการ
จ้านวน 14 ชุด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณา หากมีการแก้ไข ให้ภาควิชาหรือ
หน่วยงานด้าเนินการแก้ไขและส่งส้านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ใหม่จ้านวน 3 ชุด หากไม่มีการแก้ไข
ให้ส้านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ด้าเนินการตามข้อ 9 ต่อไป
ข้อ 7 การขออนุมัติปิดรายวิชา ให้ด้าเนินการตามขันตอน ดังนี
7.1 ให้ภาควิชาหรือหน่วยงานที่รายวิชานันสังกัดอยู่ จัดท้าเอกสารแบบ วช.07 เสนอต่อคณะกรรมการประจ้า
คณะเพื่อพิจารณา
7.2 ส่งเอกสารแบบ วช.07 ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ้าคณะ และคณบดีลงนามอนุมัติแล้ว
ถึงรองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านงานวิชาการ ผ่านผู้อ้านวยการส้านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อ
ทราบ จ้านวน 3 ชุด
ข้อ 8 การขออนุมัติใดๆ ที่ต้องมีเอกสารแบบ มคอ.3 หรือ มคอ.4 ให้แนบแผ่นดิสเก็ตต์ที่บันทึกไฟล์ข้อมูลมาด้วย
ข้อ 9 รายวิชาที่คณะกรรมการประจ้าคณะ และหรือคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ส้านัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ ท้าหน้าที่ประสาน ตรวจสอบ และด้าเนินการต่อไป ดังนี
9.1 แจ้งส้านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อด้าเนินการเกี่ยวกับการเปิดและปิดรายวิชาในระบบทะเบียนของ
มหาวิทยาลัย
9.2 สรุปข้อมูลการเปิดและปิดรายวิชาของมหาวิทยาลัย แจ้งคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ ทุก
เดือน
9.3 จัดเก็บและปรับปรุงระบบข้อมูลรายวิชาของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยอยู่เสมอ

-3ข้อ 10 รายวิชาที่ได้รับอนุมัติแล้วหากมีการตรวจสอบพบว่ามีผลกระทบต่อหลักสูตรอื่น ให้รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ
ด้านงานวิชาการสามารถให้คณะทบทวนแก้ไขใหม่ให้เหมาะสมได้
ทังนี ตังแต่บัดนีเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 16

สิงหาคม พ.ศ. 2555

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

-4ขั้นตอนการขออนุมัติเปิดและปิดรายวิชา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1412/2555 ลงวันที่ 16 ส.ค. พ.ศ. 2555)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ
อนุมัติ 



สานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ



ประสาน ตรวจสอบ
ปรับปรุงข้อมูล

คณบดีอนุมัติ


คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
พิจารณา 


คณะกรรมการประจาคณะ พิจารณา
(ในบางคณะอาจมีคณะกรรมการวิชาการประจาคณะ)


เปิด
รายวิชาใน
หลักสูตรที่
ไม่เคยเปิด
สอน

แบบ มคอ.3
หรือ มคอ.4


ปิด
รายวิชา

แบบ วช.07









เปลี่ยนรหัส ชื่อ
สังกัด จานวน
หน่วยกิต เงื่อนไข
ของรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา

เปลี่ยน
ประเภทวิชา
เป็นเลือกเสรี/
ศึกษาทั่วไป

รายวิชาใน
หมวดวิชาเฉพาะ/
หมวดวิชาชีพ

รายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป/
หมวดวิชา
เลือกเสรี

เปิด
รายวิชา
เปลี่ยนแปลง
ใหม่

แบบ วช.02, แบบ มคอ.3
หรือ มคอ.4 แล้วแต่กรณี

เปิด
รายวิชาใหม่

แบบ วช.03, แบบ มคอ.3
หรือ มคอ.4 แล้วแต่กรณี

-5แบบ วช. 01

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ.......................................................................................................................................….........
ที่............................................................................วันที่........................................…..........................…......
เรื่อง ขออนุมัติเปิดรายวิชาในหลักสูตรที่ไม่เคยเปิดสอน
เรียน คณบดี
ด้วยภาควิชา........................................................................................................................
คณะ..................................................……....….......มีความประสงค์ขอเปิดรายวิชาในหลักสูตรทีไ่ ม่เคยเปิดสอน
จ้านวน..............................รายวิชา คือ
1. xxx xxx (ชื่อวิชาเป็นภาษาไทย)....................................... x(x-x-x)
(ชื่อวิชาเป็นภาษาอังกฤษ)................................
2. .............. .......................................................................... ..............
.......................................…………………........
รายวิชาในล้าดับที่...….....จะเปิดสอนประจ้าภาคการศึกษา.................................…...............
เริ่มตังแต่ปีการศึกษา..............................และรายวิชาในล้าดับที่...................(ถ้ามี)..........……....จะเปิดสอน
ประจ้าภาคการศึกษา....................................................เริ่มตังแต่ภาคการศึกษา..........................เป็นต้นไป
รายวิชาดังกล่าวข้างต้นมีรายชื่ออยู่ในหลักสูตร............…...(ระบุชื่อหลักสูตรและสาขาวิชา)............
พ.ศ.........................ที่สา้ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบแล้ว แต่ยังไม่เคยเปิดสอน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนีได้แนบแบบ มคอ.3 หรือ มคอ.4 ของรายวิชาข้างต้น
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว จ้านวน….…3……ชุด
(ลงชื่อ).......................................................
(............................................................)
หัวหน้าภาควิชา...........................................................
ความเห็นของคณบดี
เห็นสมควร ( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ ( ) อื่น ๆ……………………………………………………………..
ลงชือ่ ) .......................................……..........
(.............................................................)
คณบดีคณะ…………............................................
.........../…............./.............
หมายเหตุ : เมื่อได้รับอนุมัติแล้วโปรดส่งเอกสารแบบ แบบ มคอ.3 หรือ มคอ.4 ถึง รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านงานวิชาการ ผ่านผู้อ้านวยการส้านัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อทราบ จ้านวน 3 ชุด กรณีรายวิชาที่ได้รับอนุมัติพร้อมกับการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงใหม่แล้วให้แจ้งไป
ยังส้านักบริหารและพัฒนาวิชาการก่อนการเปิดสอนไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์

-6แบบ วช. 02

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ................................................................................................................................................
ที่............................................................................วันที่..............................................................................
เรื่อง ขออนุมัติเปิดรายวิชาเปลี่ยนแปลงใหม่
เรียน คณบดี
ด้วยภาควิชา............................................................................................................…………
คณะ................................................................มีความประสงค์ขออนุมัติเปิดรายวิชาเปลี่ยนแปลงใหม่
(ให้ระบุรหัส ชื่อวิชา และจ้านวนหน่วยกิตรายวิชาที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่)
xxx xxx .…....(ชื่อวิชาเป็นภาษาไทย).......................................x(x-x-x)
……..(ชื่อวิชาเป็นภาษาอังกฤษ)................................
กล่าวคือ ขอเปลี่ยนแปลง
1. ( ) รหัสวิชา
4. ( ) จ้านวนหน่วยกิต (แนบมคอ.3 หรือ มคอ.4) 7. ( ) ประเภทวิชา
2. ( ) ชื่อวิชา (แนบมคอ.3 หรือ มคอ.4) 5. ( ) เงื่อนไขของรายวิชา
8. ( ) ....................
3. ( ) สังกัดวิชา 6. ( ) ค้าอธิบายรายวิชา (แนบ มคอ.3 หรือ มคอ.4 และ วช. 06)
จากเดิมคือ......................................................เป็น....................................………................
เหตุผล....................................................(ระบุความจ้าเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลง)…….…..
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา น้าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าคณะเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบพร้อมนีได้แนบ แนบแบบ แบบ มคอ.3 หรือ มคอ.4 และ  แบบ วช.06 ของรายวิชาข้างต้นมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว จ้านวน……3…...ชุด
(ลงชื่อ)..........................................................
(............................................................)
หัวหน้าภาควิชา...........................................................

ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจาคณะ……………………………..
คราวประชุมครังที่ ….………/………….…
เมื่อวันที่….…....../………...../………….…


ความเห็นของคณบดี
เห็นสมควร ( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ ( ) ..…….………
(ลงชื่อ) .................................……..........
(.....................................................)
คณบดีคณะ……….……………..............
............/…............./.............

หมายเหตุ : การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการที่ 1-6 เมื่อคณบดีอนุมัติแล้วโปรดส่งเอกสารแบบ วช.02 แบบ มคอ.3หรือ มคอ.4 และ วช.06 แล้ว
แต่กรณี ถึง รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านงานวิชาการ ผ่านผู้อ้านวยการส้านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อทราบ จ้านวน 3 ชุด ส้าหรับการ
เปลี่ยนแปลงรายการ ที่ 7 เป็นวิชาเลือกเสรี/ศึกษาทั่วไป ให้ส่งเอกสารแบบ วช.02 และแบบ มคอ.3 หรือ มคอ.4 จ้านวน 14 ชุด เพื่อเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด้าเนินการต่อไป

-7แบบ วช. 03

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ.............................................................................................................….....................................
ที่...........................................................................วันที่..............................................................................
เรื่อง ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่
เรียน คณบดี
ด้วยภาควิชา.............................................................................................……..................……......คณะ
............................................…………………………………………...มีความประสงค์ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่
ในหมวดวิชา  เฉพาะ /วิชาชีพ  ศึกษาทั่วไป  เลือกเสรี
xxx xxx …..…(ชื่อวิชาเป็นภาษาไทย).......................................x(x-x-x)
……..(ชื่อวิชาเป็นภาษาอังกฤษ)................................
เหตุผล.……….....................(ระบุความส้าคัญหรือประโยชน์ของรายวิชาที่มีต่อหลักสูตร).....…………...
......................................................................................................................………………………………….......
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา น้าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าคณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
พร้อมนีได้แนบ แบบ มคอ.3 หรือ มคอ.4 ของรายวิชาข้างต้น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว จ้านวน……3 ชุด หรือ 14
ชุด (แล้วแต่กรณี)…...ชุด
(ลงชื่อ)..........................................................
(............................................................)
หัวหน้าภาควิชา...........................................................

ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจาคณะ……………………………..
คราวประชุมครังที่ ….………/………….…
เมื่อวันที่….…....../………...../………….…


ความเห็นของคณบดี
เห็นสมควร ( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ ( ) ..…….………
(ลงชื่อ) .................................……..........
(.....................................................)
คณบดีคณะ……….……………..............
............/…............./.............

หมายเหตุ : การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะ/วิชาชีพ เมื่อคณบดีอนุมัติแล้วโปรดส่งเอกสารแบบ วช.03 และแบบ มคอ.3 หรือ มคอ.4
ถึง รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านงานวิชาการ ผ่านผู้อ้านวยการส้านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อทราบ จ้านวน 3 ชุด ส้าหรับการขออนุมัติเปิด
รายวิชาใหม่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป / เลือกเสรี ให้ส่งเอกสารแบบ วช.03 และแบบ มคอ.3 หรือ มคอ.4 จ้านวน 14 ชุด เพื่อเสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด้าเนินการต่อไป
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงวิชาใหม่
xxx xxx
รายละเอียดเดิม

.........................(ชือ่ วิชาเป็นภาษาไทย).......................................x(x-x-x)
.........................(ชื่อวิชาเป็นภาษาอังกฤษ)................................
รายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่

ค้าชีแจง
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ.............................................................................................................….....................................
ที่.................................................................................วันที่..............................................................................
เรื่อง ขออนุมัติปิดรายวิชา
เรียน คณบดี
ด้วยภาควิชา............................................................คณะ....................................................
มีความประสงค์ขอปิดรายวิชา จ้านวน……………..รายวิชา คือ
1. xxx xxx ...............(ชื่อวิชาเป็นภาษาไทย).......................................x(x-x-x)
...............(ชื่อวิชาเป็นภาษาอังกฤษ)................................
2. xxx xxx ...............(ชื่อวิชาเป็นภาษาไทย).......................................x(x-x-x)
...............(ชื่อวิชาเป็นภาษาอังกฤษ)................................
3. xxx xxx ...............(ชื่อวิชาเป็นภาษาไทย).......................................x(x-x-x)
...............(ชื่อวิชาเป็นภาษาอังกฤษ)................................
ฯลฯ
เหตุผล................................(ระบุเหตุผล/ความจ้าเป็นที่ต้องการปิด).....………………….…………....
โดยจะปิดสอนตังแต่ภาคการศึกษา....................ปีการศึกษา.............................เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา น้าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าคณะเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
(ลงชื่อ)....................................................
(............................................................)
หัวหน้าภาควิชา...........................................................

ได้รับความเห็นชอบจาก

ความเห็นของคณบดี
คณะกรรมการประจาคณะ……………………………..
เห็นสมควร ( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ ( ) ..…….………
คราวประชุมครังที่ ….………/………….…
เมื่อวันที่….…....../………...../………….…

(ลงชื่อ) .................................……..........
(.....................................................)
คณบดีคณะ……….……………..............
............/…............./.............

หมายเหตุ : เมื่อได้รับอนุมัติแล้วโปรดส่งเอกสารถึงรองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านงานวิชาการ ผ่านผู้อ้านวยการส้านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อ
ทราบ จ้านวน 3 ชุด

