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ความเป็นมา 

• พรบ. จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั พ.ศ. 2551  
ก าหนดใหม้รีะบบประกนัคณุภาพการศกึษา 
(มาตรา 42) และการประเมนิหลกัสตูร
การศกึษา การเรยีนการสอน และการวดัผล
ตามหลกัสตูร (มาตรา 44)  

• ประกาศของ สกอ. เร ือ่งหลกัเกณฑแ์ละแนว
ปฏบิตัเิกีย่วกบัการประกนัคณุภาพภายใน 
ระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. 2557 



มาตรา 44 พรบ. จฬุาฯ 

• สภามหาวทิยาลยัในการประชุมคร ัง้ที ่775 
เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม 2557 ไดม้มีต ิ

ใหใ้ชร้ะบบ CU-CAS ในการประเมนิการ
เรยีนการสอนในทกุรายวชิาทีเ่ปิดสอนใน
แตล่ะภาคการศกึษา 

ใหใ้ชเ้กณฑค์ณุภาพของ AUN-QA ใน
การประเมนิหลกัสตูรการศกึษาและการ
วดัผลตามหลกัสตูรการศกึษา 



สกอ.  พ.ศ. 2557 

• ก าหนดใหม้หาวทิยาลยัทกุแหง่ด าเนนิการ 
การประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน  
ใน 3 ระดบั คอื  

ระดบัหลกัสตูร (6 องคป์ระกอบ 14 ตวับง่ชี)้  

ระดบัคณะ       (5 องคป์ระกอบ 13 ตวับง่ชี)้ 

ระดบัสถาบนั   (5 องคป์ระกอบ  13 ตวับง่ชี)้ 



ขอ้ยกเวน้ 

• สกอ. ระบวุา่จะยอมรบัระบบอืน่ทีเ่ทยีบเคยีง
ได ้เชน่  

– AUN-QA  

– การรบัรองจากองคก์รวชิาชพีระดบันานาชาต ิ
เชน่  AACSB   ABET  

– หลกัสตูรทีไ่ดร้บัการตรวจประเมนิเป็นประจ า
และผา่นการรบัรองโดยสภาวชิาชพี 

• ทปอ. มมีตจิะใช ้AUN-QA 

 



การด าเนนิการของ 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 



จฬุาฯจะด าเนนิการดงันี ้

 ใชร้ะบบ CU-CAS ในการประเมนิการ 
  เรยีนการสอนในทกุรายวชิาทีเ่ปิดสอน 
  ในแตล่ะภาคการศกึษาและสรปุการ 
  ด าเนนิการของแตล่ะหลกัสตูรในแตล่ะ 
  ปีการศกึษา 

 รายงานขอ้มลูแก ่สกอ. ตามองคป์ระกอบ 
  ที ่1 การก ากบัมาตรฐาน 

 ใชร้ะบบ AUN-QA ในการประเมนิหลกัสตูร 

 

 



ระบบ CU-CAS 

1. กรรมการบรหิารหลกัสตูร/อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ
หลกัสตูรของทกุหลกัสตูรดแูลใหอ้าจารยผ์ูส้อน
ทกุรายวชิาทีเ่ปิดสอนในปีการศกึษา 2557 
(ยกเวน้วทิยานพินธ ์– ป.โทเอก – สอบประมวล
ความรู ้สอบวดัคณุสมบตั ิ– ป.โทเอก – โครงงาน
แผน ข. เชน่ สารนพินธ ์การคน้ควา้อสิระ     
เอกตัศกึษา การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง)        
ใสป่ระมวลรายวชิาในระบบ CU-CAS และสง่เสรมิ
ใหน้สิติและอาจารยผ์ูส้อนเขา้ไปประเมนิในระบบ

ครบทกุรายวชิาเมือ่ส ิน้ภาคการศกึษา 



2.   อาจารยผ์ูส้อนบนัทกึประเด็นทีต่อ้งปรบัปรงุใน        

       การสอนคร ัง้ตอ่ไปบนระบบ CU-CAS  

3. กรรมการบรหิารหลกัสตูรประมวลผลจากการ
ประเมนิของทกุรายวชิาในหลกัสตูร เพือ่วาง
แผนการปรบัปรงุพฒันาส าหรบัปีการศกึษา
ถดัไป 

4. กรรมการบรหิารหลกัสตูร/อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ
หลกัสตูรของทกุหลกัสตูรท ารายงานการ
ด าเนนิการของหลกัสตูรในปีการศกึษา 2557 
บนระบบ CU-CAS ทีฝ่่ายวชิาการก าลงัพฒันา
เพิม่เตมิ 

ระบบ CU-CAS (ตอ่) 



องคป์ระกอบที ่1  
ในเกณฑข์อง สกอ. 
การก ากบัมาตรฐาน  

• กรรมการบรหิารหลกัสตูร/อาจารย์
ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรของทกุหลกัสตูร/
ภาควชิาน าเสนอขอ้มลูของหลกัสตูรตาม
องคป์ระกอบที ่1 ตวับง่ชีท้ ี ่1.1 ของเกณฑ์
ของ สกอ. อยา่งครบถว้น   



ตวับง่ชีท้ ี ่1.1  การก ากบัมาตรฐาน 
1. จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 

2. คณุสมบตัอิาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 

3. คณุสมบตัอิาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูร 

4. คณุสมบตัอิาจารยผ์ูส้อน 

5. คณุสมบตัอิาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานพินธห์ลกัและอาจารยท์ี่
ปรกึษาการคน้ควา้อสิระ 

6. คณุสมบตัอิาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานพินธร์ว่ม 

7. คณุสมบตัอิาจารยผ์ูส้อบวทิยานพินธ ์

เกณฑข์อง สกอ. 



ตวับง่ชีท้ ี ่1.1  การก ากบัมาตรฐาน 

8. การตพีมิพเ์ผยแพรผ่ลงานของผูส้ าเร็จการศกึษา 

9. ภาระงานอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานพินธแ์ละการคน้ควา้อสิระใน
ระดบับณัฑติศกึษา 

10. อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานพินธแ์ละการคน้ควา้อสิระในระดบั
บณัฑติศกึษามผีลงานวจัิยอยา่งตอ่เนือ่ง 

11. การปรบัปรงุหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาทีก่ าหนด 

12.  การด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามตวับง่ชีผ้ลการด าเนนิการ
เพือ่การประกนัคณุภาพหลกัสตูรและการเรยีนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ

เกณฑข์อง สกอ. 



การประเมนิหลกัสตูรการสอน 



การด าเนนิการของ 
ฝ่ายวชิาการ 

1. จดัท ารายชือ่ผูต้รวจประเมนิหลกั 
(ไดร้บั Certificate จาก AUN) 

2. อบรมคณาจารยข์องจฬุาฯเพือ่ท า
หนา้ทีผู่ป้ระเมนิรอง 

3. สรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัการใช้

เกณฑค์ณุภาพของ AUN-QA 

4. วางแผนและด าเนนิการตรวจประเมนิ 

 

 

 



• หลกัสตูรทีม่ ีมคอ. 1 แลว้  

–  คอมพวิเตอร ์(ปรญิญาตร)ี 

–  พยาบาลศาสตร ์(ปรญิญาตรแีละบณัฑติศกึษา) 

–  โลจสิตกิส ์(ปรญิญาตร)ี 

–  การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม (ปรญิญาตร)ี 

–  วศิวกรรมศาสตร ์(ปรญิญาตร)ี 

–  การบญัช ี (ปรญิญาตร)ี  AACSB 

–  ครศุาสตรแ์ละศกึษาศาสตร ์(ปรญิญาตร ี5 ปี) 

–  ภาษาไทย (ปรญิญาตร)ี 

–  วทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์(ปรญิญาตร)ี 

–  การแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์(ปรญิญาตรแีละ 
 บณัฑติศกึษา) 

–  กายภาพบ าบดั (ปรญิญาตรแีละบณัฑติศกึษา) 



AUN-QA 



AUN-QA ฉบบัภาษาไทย 

• จฬุาฯ ไดแ้ปลคูม่อื AUN-QA เป็นภาษาไทย
และเสนอให ้AUN พจิารณา 

• AUN ไดม้หีนงัสอืเห็นชอบการใช ้AUN-QA 
ฉบบัแปลเป็นภาษาไทยดงักลา่วอยา่งเป็น
ทางการ  โดยเลขาธกิาร สกอ. ในฐานะ
ประธานกรรมการบรหิาร AUN เป็นผูล้งนาม
ในหนงัสอืดงักลา่ว 

 



เกณฑก์ารประเมนิ 7 ระดบั 

ความหมาย 
คณุภาพ และ ระดบัความ

ตอ้งการในการพฒันา 

1 ไมป่รากฏการด าเนนิการ หรอืมี

การด าเนนิการอยา่งไมเ่หมาะสม 

ตอ้งการการปรับปรงุ แกไ้ข 

หรอืพัฒนาโดยเรง่ดว่น 

2 มกีารวางแผนแตย่งัไมไ่ดเ้ริม่

ด าเนนิการ หรอืมกีารด าเนนิการ

ไปบา้ง 

จ าเป็นตอ้งมกีารปรับปรงุ 

แกไ้ข หรอื พัฒนา 

3 มเีอกสารแตไ่มเ่ชือ่มโยงกบัการ

ปฏบิตั ิหรอืมกีารด าเนนิการแตย่งั

ไมค่รบถว้น 

ตอ้งมกีารปรับปรงุ แกไ้ข 

หรอื พัฒนา 



เกณฑก์ารประเมนิ 7 ระดบั 

ความหมาย 
คณุภาพ และ ระดบัความ

ตอ้งการในการพฒันา 

4 มเีอกสารและหลกัฐานการ

ด าเนนิการตามเกณฑ ์

มคีณุภาพของการ

ด าเนนิการของหลักสตูร

ตามเกณฑ ์

5 มเีอกสารและหลกัฐานชดัเจนที่

แสดงถงึการด าเนนิการทีม่ี

ประสทิธภิาพดกีวา่เกณฑ ์

มคีณุภาพของการ

ด าเนนิการของหลกัสตูร

ดกีวา่เกณฑ ์



เกณฑก์ารประเมนิ 7 ระดบั 

ความหมาย 
คณุภาพ และ ระดบัความ

ตอ้งการในการพฒันา 

6 มกีารด าเนนิการทีส่ามารถใชเ้ป็น

ตวัอยา่งของการปฏบิตังิานทีด่ ี

มคีณุภาพดมีาก  

เป็นตวัอยา่งส าหรับ

หลกัสตูรอืน่ได ้

7 มกีารด าเนนิการระดบัดเียีย่ม เป็น

ทีย่อมรับระดบัชาต/ินานาชาต ิ

เป็นผูน้ าในการปฏบิตัทิีด่ไีด ้

มคีณุภาพดเียีย่มเทยีบเทา่

ระดบัสากล 



1.  ผลการเรยีนรูท้ ีค่าดหวงั 

1.1 
การก าหนดผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวังมคีวามชดัเจน

และแสดงไวใ้นหลักสตูร 

1.2 หลักสตูรสง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

1.3 
ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวังครอบคลมุทัง้ความรูแ้ละ

ทักษะทั่วไป รวมทัง้ความรูแ้ละทักษะเฉพาะทาง 

1.4 
ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวังสะทอ้นความตอ้งการของผู ้

ไดรั้บประโยชน ์



2. รายละเอยีดของหลกัสตูร 

2.1 มหาวทิยาลัยก าหนดรายละเอยีดของหลักสตูร 

2.2 
รายละเอยีดของหลักสตูรแสดงผลการเรยีนรูท้ี่

คาดหวังและการท าใหบ้รรลเุป้าหมาย 

2.3 
ผูไ้ดรั้บประโยชนส์ามารถเขา้ถงึและรับรูข้อ้มลูของ

หลักสตูรได ้



3. โครงสรา้งและเนือ้หา 
ของหลกัสตูร 

3.1 
เนือ้หาของหลกัสตูรแสดงสดัสว่นทีเ่หมาะสมระหวา่งความรู ้

และทกัษะทัว่ไป กบัความรูแ้ละทกัษะเฉพาะทาง 

3.2   
หลกัสตูรมคีวามสอดคลอ้งกบัวสิยัทศันแ์ละพันธกจิของ

มหาวทิยาลยั 

3.3   
แตล่ะวชิาในหลกัสตูรมสีว่นรว่มชดัเจนในการพัฒนาผลการ

เรยีนรูท้ีค่าดหวงั 

3.4   
หลกัสตูรมอีงคป์ระกอบทีช่ดัเจนและสมัพันธเ์ชือ่มโยงกนั    

มกีารบรูณาการเนือ้หาระหวา่งรายวขิา 



3. โครงสรา้งและเนือ้หา 
ของหลกัสตูร 

3.5   
หลกัสตูรแสดงใหเ้ห็นถงึทัง้ความกวา้งและ ความลกึทาง

วชิาการ 

3.6   

หลกัสตูรประกอบดว้ยรายวชิาพืน้ฐาน รายวชิาระดบักลาง 

จนถงึรายวชิาเฉพาะทาง รวมถงึการท าโครงงาน หรอื

วทิยานพินธ ์ 

3.7   เนือ้หาของหลกัสตูรมคีวามทนัสมยั 



4. กลยทุธก์ารเรยีนการสอน 

4.1 ผูส้อนมกีลยทุธก์ารเรยีนการสอนทีช่ดัเจน 

4.2   
กลยทุธก์ารเรยีนการสอนท าใหผู้เ้รยีนไดค้วามรูแ้ละสามารถ

ใชค้วามรูใ้นเชงิวชิาการ 

4.3   
กลยทุธก์ารเรยีนการสอนทีใ่ชค้ านงึถงึผูเ้รยีนและกระตุน้การ

เรยีนรูอ้ยา่งมคีณุภาพ 

4.4 
กลยทุธก์ารเรยีนการสอนกระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรูเ้ชงิรกุ และ

สนับสนุนใหเ้กดิการเรยีนเพือ่การเรยีนรู ้



5. การประเมนิผูเ้รยีน  

5.1 
มกีารประเมนิตัง้แตก่ารรับเขา้ การตดิตามความกา้วหนา้

ระหวา่งศกึษา และเมือ่ส าเร็จการศกึษา 

5.2   การประเมนิมเีกณฑอ์า้งองิ 

5.3 การประเมนิใชว้ธิกีารทีห่ลากหลาย 

5.4 
การประเมนิสะทอ้นผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัและเนือ้หาของ

หลกัสตูร 

5.5 เกณฑท์ีใ่ชป้ระเมนิมคีวามชดัเจนและเป็นทีรั่บรู ้

5.6   วธิกีารประเมนิครอบคลมุวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

5.7   มาตรฐานทีใ่ชใ้นการประเมนิมคีวามชดัเจนและคงเสน้คงวา 



6. คณุภาพบคุลากร 
สายวชิาการ  

6.1   บคุลากรมคีวามสามารถในงานของตน 

6.2   
มบีคุลากรเพยีงพอทีจ่ะท างานตามกจิกรรมทีก่ าหนดไวใ้น

หลกัสตูร 

6.3   
การสรรหาบคุลากรและการเลือ่นต าแหน่งเป็นไปตาม

ความสามารถเชงิวชิาการ 

6.4   
มกีารก าหนดบทบาทและความสมัพันธเ์ชงิหนา้ทีร่ะหวา่ง

บคุลากรอยา่งชดัเจน และเป็นทีเ่ขา้ใจตรงกนั 

6.5 
มกีารมอบหมายงานเหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถ 

ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญ 



6. คณุภาพบคุลากร 
สายวชิาการ  

6.6   
มภีาระงานบคุลากรและระบบจงูใจทีส่นับสนุนคณุภาพการ

เรยีนการสอน 

6.7   
มกีารก ากบัดแูลความรับผดิชอบตอ่งานในหนา้ทีข่อง

บคุลากร 

6.8   
มกีระบวนการทบทวน ปรกึษาหารอื และปรับการมอบหมาย

งาน 

6.9   
มกีารวางแผนและปฏบิตัติามแผนในเรือ่งการสิน้สดุการจา้ง 

และการเกษียณอายงุาน  

6.10 มรีะบบการประเมนิทีม่ปีระสทิธภิาพ 



7. คณุภาพบคุลากร 
สายสนบัสนนุ  

7.1 
บคุลากรหอ้งสมดุมคีวามสามารถและมจี านวนเพยีงพอทีจ่ะ

ใหบ้รกิารอยา่งมคีณุภาพ 

7.2 
บคุลากรหอ้งปฏบิตักิารมคีวามสามารถและมจี านวนเพยีง

พอทีจ่ะใหบ้รกิารอยา่งมคีณุภาพ 

7.3 
บคุลากรดา้นคอมพวิเตอรม์คีวามสามารถและมจี านวนเพยีง

พอทีจ่ะใหบ้รกิารอยา่งมคีณุภาพ 

7.4 
บคุลากรงานบรกิารนสิติมคีวามสามารถและมจี านวนเพยีง

พอทีจ่ะใหบ้รกิารอยา่งมคีณุภาพ 



8. คณุภาพผูเ้รยีน   

8.1 มนีโยบายในการรับผูเ้รยีนเขา้ศกึษาทีช่ดัเจน 

8.2 มกีระบวนการในการรับเขา้ศกึษาทีเ่หมาะสม 

8.3 
ภาระการเรยีนของผูเ้รยีนมคีวามสอดคลอ้งกบัภาระการเรยีน

ทีร่ะบใุนหลกัสตูร 



9. การสนบัสนุนและ 
ใหค้ าปรกึษาผูเ้รยีน  

9.1   มรีะบบการตดิตามความกา้วหนา้ของผูเ้รยีนอยา่งเหมาะสม 

9.2   
ผูเ้รยีนไดรั้บค าปรกึษาและการสง่เสรมิดา้นการเรยีน รวมทัง้

ขอ้มลูป้อนกลบัเกีย่วกบัผลการศกึษาอยา่งเพยีงพอ 

9.3   ผูเ้รยีนไดรั้บการดแูลแนะน าอยา่งเพยีงพอ 

9.4   
ผูเ้รยีนพอใจในสภาพแวดลอ้ม ทัง้ทางกายภาพ สงัคม และ

จติใจ 



10. ส ิง่อ านวยความสะดวก
และโครงสรา้งพืน้ฐาน  

10.1 มหีอ้งเรยีนและอปุกรณ์ในหอ้งเรยีนเพยีงพอและเหมาะสม 

10.2 มหีนังสอืและสือ่การเรยีนรูใ้นหอ้งสมดุเพยีงพอและทนัสมยั 

10.3 มหีอ้งปฏบิตักิารเพยีงพอและทนัสมยั 

10.4 มคีอมพวิเตอรเ์พยีงพอและทนัสมยั 

10.5 
สิง่แวดลอ้มเชงิสขุอนามยัและมาตรฐานความปลอดภยั

เป็นไปตามขอ้ก าหนดในทกุดา้น 



11. การประกนัคณุภาพ
กระบวนการเรยีนการสอน 

11.1 
อาจารยท์กุคนมสีว่นรว่มในการพัฒนา ทบทวน ปรับปรงุ

หลกัสตูร/รายวชิา  

11.2 
ผูเ้รยีนมสีว่นรว่มในการพัฒนา ทบทวน ปรับปรงุหลกัสตูร/

รายวชิาของหลกัสตูร 

11.3 
ตลาดแรงงานมสีว่นรว่มในการพัฒนา ทบทวน ปรับปรงุ

หลกัสตูร/รายวชิาของหลกัสตูร 

11.4 มกีารประเมนิหลกัสตูรสม า่เสมอ 



11. การประกนัคณุภาพ
กระบวนการเรยีนการสอน 

11.5 
วชิาและหลกัสตูรมรีปูแบบการประเมนิทีส่ามารถวดัผลการ

เรยีนรูข้องนสิติได ้

11.6 
มกีารน าขอ้มลูป้อนกลบัจากผูไ้ดรั้บประโยชนม์าปรับปรงุการ

เรยีนการสอน 

11.7 
กระบวนการเรยีนการสอน รปูแบบและวธิกีารประเมนิ 

ค านงึถงึการประกนัคณุภาพและการพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่ง 



12. การพฒันาบคุลากร   

12.1   
มกีารส ารวจความตอ้งการพัฒนา และมแีผนพัฒนาบคุลากร

ทัง้สายวชิาการและสายสนับสนุนทีช่ดัเจน 

12.2   
กจิกรรมพัฒนาบคุลากรทัง้สายวชิาการและสายสนับสนุน

เหมาะสมและเพยีงพอกบัความตอ้งการทีส่ ารวจ 



13. ขอ้มลูป้อนกลบั 
จากผูไ้ดร้บัประโยชน ์ 

13.1 
มรีะบบการรวบรวมขอ้มลูป้อนกลบัจากตลาดแรงงานอยา่ง

เพยีงพอและมกีารน าไปใชป้รับปรงุพัฒนา 

13.2 
มรีะบบการรวบรวมขอ้มลูป้อนกลบัจากนสิติและศษิยเ์กา่

อยา่งเพยีงพอและมกีารน าไปใชป้รับปรงุพัฒนา 

13.3 

มรีะบบการรวบรวมขอ้มลูป้อนกลบัจากบคุลากรสายวชิาการ

และสายสนับสนุนอยา่งเพยีงพอและ มกีารน าไปใชป้รับปรงุ

พัฒนา 



14. ผลผลติ 

14.1  อตัราการสอบผา่นและการลาออกอยูใ่นระดบัทีย่อมรับได ้

14.2 ระยะเวลาเฉลีย่ของการส าเร็จการศกึษาเป็นทีน่่าพอใจ 

14.3    อตัราการไดง้านของผูส้ าเร็จการศกึษาเป็นทีน่่าพอใจ 

14.4 ระดบังานวจิัยของอาจารยแ์ละผูเ้รยีนเป็นทีน่่าพอใจ 



15. ความพงึพอใจ 
ของผูไ้ดร้บัประโยชน ์ 

15.1 ขอ้มลูป้อนกลบัจากผูไ้ดรั้บประโยชนเ์ป็นทีน่่าพอใจ 



สรปุ 

• หลกัสตูรตอ้งท าอะไรบา้ง? 

1. ตรวจ CU-CAS วา่มรีายวชิาท ัง้หมดของ
หลกัสตูรทีเ่ปิดสอนในปีการศกึษา 2557 

2. ตรวจผลการเรยีนรูข้องทกุรายวชิาใน 
มคอ.2 และ มคอ.3 (ประมวลรายวชิา) 
วา่ตรงกนัถกูตอ้ง  ถา้แตกตา่งจากกนั
ตอ้งท าเร ือ่งขอแกไ้ขไปทีส่ านกับรหิาร
วชิาการ (อาจแกไ้ข Curriculum 
Mapping ใน มคอ.2 ได)้ 



สรปุ (ตอ่) 

3. เตรยีมขอ้มลูตามองคป์ระกอบที ่1  
ของ สกอ. เพือ่กรอกลงในแบบฟอรม์
อเิล็กทรอนกิสท์ ีฝ่่ายวชิาการจะสรา้ง 
ขึน้ 



• สกอ. ก าหนดวา่หลกัสตูรทีส่กอ.ยงัไมไ่ด้
รบัรอง มคอ. 2  จะจดัเป็นหลกัสตูรทีไ่มไ่ด้
มาตรฐาน  ไมใ่หร้บันสิติใหมใ่นปีการศกึษา 
2558 

• ขอพบอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรทีย่งั
ไมไ่ดผ้า่นการรบัรองท ัง้หมดในชว่งสดุทา้ย 
เพือ่พจิารณาแกป้ญัหารว่มกนั 

เร ือ่งดว่นมาก 


