มคอ. ๑

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ.......สาขา/สาขาวิชา.........

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา หมายถึง กรอบที่กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต
ในแตละระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชาหนึ่งซึ่งจะกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชา
ปริญญา และองคความรูที่เปนเนื้อหาเทาที่จําเปนจะตองมีในหลักสูตรสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิ
นั้นๆ เพื่อเปนหลักประกันวาผูที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาตางๆในสาขา/สาขาวิชาและระดับ
คุณวุฒิเดียวกันจะมีผลการเรียนรูไมนอยกวาที่กําหนด ในขณะเดียวกันมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาจะ
เปดกวางและสงเสริมใหสถาบันตางๆมีโอกาสบรรจุเนื้อหาวิชาในสวนที่นอกเหนือจากที่กําหนดไว
ไดอยางอิสระ เหมาะสม และตรงกับความตองการหรือเอกลักษณของแตละสถาบัน ซึ่งจะทําให
สถาบันตางๆสามารถพัฒนาหลักสูตรไดอยางหลากหลาย แตมีมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรใน
สาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันที่เทียบเคียงกันได
นอกจากนี้ มาตรฐานคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชายังไดกําหนดเงื่อนไข ขอแนะนํา ในการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนที่สถาบันอุดมศึกษาตองนําไปปฏิบัติ เพื่อใหหลักประกันวา หลักสูตรที่จัดการ
เรียนการสอนสามารถบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง
มคอ.๑ เปน แบบที่ คณะกรรมการการอุดมศึ กษากําหนดใหค ณะผูเ ชี่ ย วชาญใชในการจัดทํ า
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาตางๆ ใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
เมื่อคณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติเห็นชอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใดตามที่คณะ
ผู เ ชี่ ย วชาญเสนอแล ว จะเสนอรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารลงนามประกาศใช เ พื่ อ ให
สถาบั นอุ ด มศึก ษาใช ม าตรฐานคุ ณ วุ ฒิดั ง กลา วเป น แนวทางในการพัฒ นาหลั ก สู ต รใหมห รื อ หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง ตามแบบ มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร

มคอ.๑
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ............สาขา/สาขาวิชา…………
๑. ชื่อสาขา/สาขาวิชา
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ใหระบุชื่อเต็มและอักษรยอของปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน สําหรับชื่อ
ภาษาไทยใหใชตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ของ
สถาบันฯ (กรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ) หรือตามขอบังคับของสถาบันฯ ซึ่งสอดคลองตามหลักเกณฑการ
กําหนดชื่อปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีมหาวิทยาลัยในกํากับ) หรือตามหลักเกณฑ การ
กําหนดชื่อปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน)
๓. ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา
ระบุลักษณะสาขา/สาขาวิชา และความเกี่ยวของกับสาขา/สาขาวิชาอื่น (ถามี)
๔. คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
ตองสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของระดับคุณวุฒิที่จะกําหนดมาตรฐาน
ตามที่ระบุไวในสวนที่ ๑ ขอ ๖
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู
ให ร ะบุ คุ ณลั ก ษณะ ทั ก ษะ ความรู ความสามารถของบั ณฑิ ต ซึ่ ง เป น ผลการเรี ย นรู (Learning
Outcomes) ขั้นต่ําที่มุงหวังของมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา และตองสะทอนใหเห็นวาไดนํามาตรฐาน
ผลการเรียนรูอยางนอย ๕ ดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติพัฒนาไปสูมาตรฐาน
ผลการเรียนรูในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาในระดับคุณวุฒิที่ตองการพัฒนามาตรฐาน (รายละเอียด
ปรากฏในสวนที่ ๑ ขอ ๔.๓) โดยอาจเพิ่มเติมคุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชาและระดับ
คุณวุฒินั้นๆ ที่แตกตางจากบัณฑิตระดับคุณวุฒิเดียวกันของสาขา/สาขาวิชาอื่น
๖. องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ (ถามี)
ใหระบุเฉพาะองคกรวิชาชีพที่รับรองหลักสูตรตามกฎหมาย
๗. โครงสรางหลักสูตร
ตองสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ถาตองมีประสบการณ
ภาคสนาม เชน ฝกงานหรือสหกิจศึกษา ใหระบุใหชัดเจน
๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขา/สาขาวิชา
ใหกําหนดปริมาณเนื้อหาสาระสําคัญขั้นต่ํา เปนสัดสวนหรือหนวยกิตตามลักษณะของแตละสาขา/
สาขาวิชา
๙. กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู ใหระบุ ดังนี้
๙.๑ กลยุทธการสอน ใหแสดงความสัมพันธเกี่ยวของระหวางกระบวนการเรียนการสอนที่จะปลูกฝงให
นักศึกษาในสาขา/สาขาวิชามีคุณลักษณะตามที่กําหนดในมาตรฐานผลการเรียนรู (ขอ ๕)
๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ใหระบุแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู ดาน
ตางๆ อยางครบถวน เพื่อใหมั่นใจวาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่มุงหวัง

มคอ.๑
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดใหมีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันวานักศึกษาและผูสําเร็จ
การศึกษาทุกคน มีผลการเรียนรูทุกดานตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ............สาขา/สาขาวิชา
...... เปนอย างนอย โดยอาจจัดทําการทวนสอบในระดับรายวิชาทั้ งภาคทฤษฎีและปฏิบั ติ และระดับ
หลักสูตร เมื่อไดดําเนินการทวนสอบแลว ใหจัดทํารายงานผลการทวนสอบเพื่อเปนหลักฐานการบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรู
๑๑. คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู
กําหนดคุณสมบัติผูเขาศึกษาใหชัดเจนและกําหนดแนวทางเพื่อประโยชนตอการเคลื่อนยายของ
นักศึกษา การเทียบโอนหนวยกิ ต และแนวทางสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต โดยที่นักศึกษา ได
ประโยชนและมีมาตรฐานผลการเรียนรูเชนเดียวกับนักศึกษาที่เรียนตามระบบปกติ
๑๒. คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ใหแสดงขอมูลของคณาจารยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยใหกําหนดคุณวุฒิ คุณสมบัติ และ
สัดสวนอาจารยตอนักศึกษาในสาขา/สาขาวิชา ใหระบุสดั สวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนตอ
นักศึกษา (ถามี)
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
ใหระบุทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย
ใหระบุแนวทางการพัฒนาคณาจารย โดยเฉพาะดานกลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ใหระบุตัวบงชีท้ ี่เกี่ยวของและเกณฑการประเมินการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับ..........สาขา/สาขาวิชา..............สูการปฏิบัติ
ระบุกระบวนการที่สถาบันอุดมศึกษานํามาตรฐานคุณวุฒิระดับ.................................สาขา/สาขา
วิชา................สูการพัฒนาหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง ดังนี้
๑๖.๑ ใหสถาบันอุ ดมศึ กษาพิจารณาความพร อมและศั กยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรในหัวขอตาง ๆ ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ..........สาขา/สาขาวิชา.................
๑๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับ......สาขา/สาขาวิชา.......ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ.............. สาขา/สาขาวิชา.............. ซึ่งประกอบดวยกรรมการอยางนอย ๕ คน โดยมีอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา.............ซึ่งเปน
บุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
.........สาขา/สาขาวิ ช า.............โดยมี หั ว ข อ ของหลั ก สู ต รอย า งน อ ยตามที่ กํ า หนดไว ใ นแบบ มคอ.๒
รายละเอียดของหลักสูตร (ภาคผนวก)
๑๖.๓ การพัฒนาหลักสูตรระดับ...........สาขา/สาขาวิชา ............ตามขอ ๑๖.๒ นั้น ในหัวขอ
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
..........สาขา/สาขาวิชา...........แลว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรูซึ่งสถาบันฯ
ตองการใหบัณฑิตระดับ................สาขา/สาขาวิชา .............ของตนมีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษกวาบัณฑิต

มคอ.๑
ในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอื่นๆ เพื่อใหเปนไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ
และเปนที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ หรือผูที่สนใจจะรับบัณฑิตเขาทํางานเมื่อ
สําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู
รายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความ
รับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด
๑๖.๔ จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร โดยมีหัวขออยางนอยตาม แบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และ แบบ มคอ.๔
(รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ พรอมทั้งแสดงใหเห็นวา แตละรายวิชาจะทําใหเกิดผลการ
เรียนรูที่คาดหวังในเรื่องใด สถาบันฯตองมอบหมายใหภาควิชา/สาขาวิชา จัดทํารายละเอียดของรายวิชาทุก
รายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหเสร็จเรียบรอยกอนการเปดสอน
๑๖.๕ สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันฯอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งไดจัดทําอยาง
ถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันฯควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและอนุมัติ
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ให
ชัดเจน
๑๖.๖ สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันฯอนุมัติใหเปดสอนแลว
ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันฯอนุมัติ
๑๖.๗ เมื่ อสภาสถาบั นฯ อนุมัติ ตามขอ ๑๖.๕ แลว ใหมอบหมายอาจารยผู สอนแต ล ะรายวิช า
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลที่กําหนดไวในรายละเอียดของ
หลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหบรรลุมาตรฐาน
ผลการเรียนรูที่คาดหวังของสาขา/สาขาวิชา
๑๖.๘. เมื่อสิ้ นสุดการเรี ยนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตล ะ
รายวิชาและประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศึกษาแลว ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการ
ดํ า เนิ น การของรายวิ ช า ซึ่ ง รวมถึ ง การประเมิ น ผล และการทวนสอบผลการเรี ย นในรายวิ ช า ที่ ต น
รับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๕ (รายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม) ให
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ และจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษา โดยมีหัวขออยาง
นอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพื่อใชในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนา
กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหากจําเปนจะตองปรับปรุง
หลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได
๑๖.๙. เมื่อครบรอบหลักสูตร ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอและ
รายละเอียดอยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เชนเดียวกับการรายงาน
ผลการดําเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษา และวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
บริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม วาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไวหรือไม รวมทั้ง
ใหนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดําเนินการของหลักสูตรตอไป

มคอ.๑
๑๗. การเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึง่ บันทึกใน
ฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR)
เพื่อประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา การ
รับรองคุณวุฒิเพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)
การรับรองคุณวุฒิเพื่อการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรับผูประกอบการ สังคมและผูมี
สวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ไดโดยสะดวก ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่ง
บันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) เมื่อสถาบันฯไดเปด
สอนไปแลวอยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปนี้
๑๗.๑ เปนหลักสู ตรที่ไดรับ อนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเป ดสอนและไดแจ ง
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษารั บ ทราบภายใน ๓๐ วั น นั บ แต ส ภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอนุ มั ติ
หลักสูตรนั้น
๑๗.๒ ผลการประเมิน คุ ณ ภาพภายในตามตัว บง ชี้ ที่กํา หนดไวใ นรายละเอีย ดของ
หลักสูตรซึ่งสอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปตอเนื่องกัน ๒ ป
นับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรที่ไดพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เวนแตหลักสูตร
ใดที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไดกําหนดตัวบงชี้และ/หรือเกณฑการประเมินเพิ่มเติม ผลการประเมิน
คุณภาพจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆกําหนด จึงจะไดรับการ
เผยแพร กรณีหลักสูตรใดมี ค รึ่งระยะเวลาของหลั กสูตร ๑ ป หรือนอยกวา ใหพิจารณาผลการประเมิน
คุณภาพภายในของปแรกที่เปดสอนดวยหลักเกณฑเดียวกัน
๑๗.๓ หลักสูตรใดที่ไมไดรับการเผยแพร ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตาม
เงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป
๑๗.๔ กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมี
การรักษาคุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยูใน
ระดับดีขึ้นไป หรือเปนไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นกําหนดทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร
หากตอมาปรากฏวาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่กําหนด ให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนการเผยแพร
หลั ก สู ต รนั้ น จนกว า สถาบั น อุ ด มศึ ก ษานั้ น จะได มี ก ารปรั บ ปรุ ง ตามเงื่ อ นไขของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
๑๘. รายชื่อและหนวยงานของคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษา…..
สาขา/สาขาวิชา.........
๑๙. ภาคผนวก (ถามี)

มคอ.๑
แผนภูมิแสดงการนํามาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชาสูการปฏิบัติ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

สกอ

ไม
ใช
๑

เกณฑกําหนดชื่อปริญญา

มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/
สาขาวิชาตาง ๆ

๕ ป

หลักเกณฑการเทียบโอน
เกณฑ/แนวทางอืน่ ๆ

สถาบันอุดมศึกษา
?

ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ทุกป

วางแผนปรับปรุง + พัฒนา

รายละเอียดของหลักสูตร
(Programme Specification)

เสนอ

ติดตามการ
ดําเนินการ
ตาม TQF

ใช
เผยแพร
หลักสูตรที่
ดําเนินการ
ไดมาตรฐาน
TQF

สภาสถาบัน
อนุมัติ

เสนอ
รายงานประจําภาคและประจําปการศึกษา
(Semester/Annual Programme Report)

รายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ
ของภาคสนาม (ถามี)
(Course + Field Experience
Specifications)

รายงานรายวิชาและประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี)
(Course + Field Experience Reports)

กระบวนการเรียนการสอน
(ที่ทําใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง)

การวัดและประเมินผล
(มุงเนนผลการเรียนรูของนักศึกษา/บัณฑิต)

นักศึกษา/บัณฑิตไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่กําหนด
ไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
(บัณฑิตมีคุณภาพเปนที่พึงพอใจของผูจางงานและสังคม)

๑ กก.อ. กําหนดหลักเกณฑการปรับปรุง

(POD Network)
Teaching Unit
การจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวก สภาพแวดลอม

สกอ.
รับทราบ
หลักสูตร
และ
บันทึกไว
ในฐาน
ขอมูล

