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เทคนิคการบริหาร
หลักสูตร
เพื่อมุ่งสู่ความเป็ นเลิศ

เทคนิคการบริหารหลักสู ตรเพื่อมุ่งสู่ ความเป็ นเลิศ

• อาจารย์ ประจาหลักสูตร
• คุณภาพหลักสูตร
• ระบบบริหารหลักสูตร
• ระบบคุณภาพความเป็ นเลิศ

June 2017

Objective
• Self reflection
• Competency of full-time program
instructor
• Quality of program ?????
• Self assessment report – TQF 7
• Achievement verification

แผนบริหารหลักสู ตร
ปี การศึกษา 2560
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KM - Knowledge Management

อาจารย์ ประจา
หลักสูตร

อาจารย์ ประจาหลักสู ตร
Job description
• บริ หำรจัดกำรหลักสูตร
• รับผิดชอบ
• ประเมินหลักสูตร
• ปรับปรุงพัฒนำ

อาจารย์ ประจาหลักสู ตร
• จำนวน
• คุณวุฒิ
• ตำแหน่งวิชำกำร
• Performance
• Job description

Program Assurance

•Quality control
•Quality audit
•Quality assessment
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ระดับการประเมินคุณภาพการศึกษา

How to do program assurance

 ระดับหลักสูตร

• เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร ปี ๒๕๔๘ + 2558
• กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ปี ๒๕๕๒
• คู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปี ๒๕๕๗

 ระดับคณะ
 ระดับสถาบัน
10

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
หลักการ
1. ให้ สกอ. ดาเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับหลักสู ตรอย่ าง
น้ อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี ตามตัวบ่ งชี้และเกณฑ์ ก ารประกันคุณภาพ โดยกลไกการ
ตรวจเยี่ยมตามระบบพิชญพิจารณ์ (Peer Review) ส่ วนระดับคณะและสถาบันให้ อยู่
ในการกากับดูแลของสภาสถาบัน
2. ดาเนินการตามข้ อ 1 กับหลักสู ตรในสาขาวิชาที่มีประกาศ กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา ในช่ วงระหว่างพ.ศ.2552 - 2555 จานวน 11 สาขาวิชา
3. ให้ สกอ. ใช้ ผลการรับรองหลักสู ตรที่สภาวิชาชีพมีระบบในการกากับดูแลที่
สอดคล้ อ งกับ ระบบการประกันคุ ณภาพการศึก ษาภายในระดับ หลักสู ตรของ สกอ.
แทนผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

กรอบแนวคิด
ในการพัฒนาตัวบ่ งชีร้ อบใหม่
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กรอบเวลาการประเมิน

4. หลักสู ตรใดที่ได้ รับการประเมินและได้รับการรั บรองจาก
หน่ วยงานประเมินระดับนานาชาติ เช่ น ผลการประเมินหลักสู ตร
ของ AUN QA ผลการประเมินหลักสู ตรวิชาชี พที่ได้ รับการรั บรอง
จากองค์ การวิชาชีพระดับนานาชาติ เช่ น AACSB (สาหรั บหลักสู ตร
ทางด้ านบริ หารธุ ร กิ จ ) ABET (ส าหรั บหลั ก สู ตรทางด้ าน
วิศวกรรมศาสตร์ ) ให้ ม/ส จัดทารายงานเฉพาะข้ อมูลพื้นฐานผ่ าน
ระบบ CHE QA Online
ในกรณีนี้จะเป็ นไปตามที่ กกอ. ให้ ความเห็นชอบเท่ านั้น

• ปี การศึกษา ๒๕๕๘ ( สค. ๕๘ – กค. ๕๙)
• ปี งบประมาณ ๒๕๕๙ ( ตค. ๕๘- กย.๕๙)
• ปี ปฏิทิน ๒๕๕๘

วิสัยทัศน์ + พันธกิจ +แผนดาเนินการ (1)

สถาบัน

การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

ประกันคุณภาพ (9)

ด้ านวิชาการ (2-6)

องค์ ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสู ตรประกอบด้ วย
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย์
5. หลักสู ตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
6. สิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้

การเรียนการสอน (2+3)

วิจัย (4)

ด้ านบริหาร (7)

บริการวิชาการ (5)

ทานุบารุงศิลปฯ (7)

แผน (ประกันคุณภาพ) (1)
ดาเนินการ
ตรวจสอบ+ประเมิน
ปรับปรุง
ปัจจัย (8)
ผลงานประกันคุณภาพ

ความรู้ IQ (2)

แผน (หลักสูตร)(1)
ดำเนินกำร
ตรวจสอบ+ประเมิน
ปรับปรุง
ปั จจัย (8)

วุฒิภาวะ EQ (3)

แผน (กิจกำรนักศึกษำ)(1)
ดำเนินกำร
ตรวจสอบ+ประเมิน
ปรับปรุง
ปั จจัย (8)

บัณฑิต
ควำมรู้ค่คู ณ
ุ ธรรม
15

คุณภาพของสถาบัน
ที่ พฒั นาขึ้น

แผน (วิจยั )(1)
ดำเนินกำร
ตรวจสอบ+ประเมิน
ปรับปรุ ง
ปัจจัย (8)

ผลงำนวิจัย

แผน (บริกำรวิชำกำร)(1)
ดำเนินกำร
ตรวจสอบ+ประเมิน
ปรับปรุ ง
ปัจจัย (8)

ผลงานบริ การวิชาการ

แผน (ทำนุฯ) (1)
ดำเนินกำร
ตรวจสอบ+ประเมิน
ปรับปรุ ง
ปัจจัย (8)

ผลงำนทำนุฯ

แผน (กำรบริหำร)(1)
ดำเนินกำรบริหำร
ตรวจสอบ+ประเมิน
ปรับปรุง
ปัจจัย(งบประมำณ)(8)

ผลงานบริหาร
บัณฑิ ต
ผลงานวิจัย
ผลงานบริ การวิชาการ
ผลงานทานุฯ
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หลักสู ตรที่มีคุณภาพ ???
1.
2.
3.
4.

นิยาม ????
องค์ประกอบ ????
ผลผลิต ????
เอกลักษณ์ ???

อาจารย์ ประจาหลักสู ตร
จะต้ องทาอะไร???
ให้ หลักสู ตรมีคุณภาพ
• WHAT ??
• WHEN ??
• HOW TO ????

ระบบและกลไก
ระบบ หมายถึง ระเบียบหรือความเชื่อมโยงของขั้นตอน ในการดาเนิน
กิจกรรมต่ าง ๆ เพื่อให้ การปฏิบัติภารกิจหรื อกิจกรรมต่ าง ๆ ของหน่ วยงาน
ดาเนินการลุล่วงไปได้ อย่างราบรื่ น เช่ น การจัดระบบงานต่ าง ๆ
กลไก หมายถึง บุคลากร ทรัพยากร กฎเกณฑ์ กิจกรรม และหน่ วย
ย่อยต่ าง ๆ ที่สนับสนุนเชื่ อมโยง ประสานสั มพันธ์ และเอือ้ อานวยให้ การดาเนิน
ภารกิจหรื อกิจกรรมต่ าง ๆ ของหน่ วยงาน ดาเนินไปได้ อย่างคล่องตัวสม่าเสมอ
และครบวงจรตามระบบที่ได้กาหนดไว้

คุณภาพ หมายถึง
• สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์-พันธกิจ-วัตถุประสงค์
• บรรลุเกณฑ์ที่ต้งั ไว้(การเป็ นไปตามข้อกาหนด)
• ความเป็ นเลิศที่วดั ได้ดว้ ยเกณฑ์ที่ตายตัว
• คุม้ ค่ากับการลงทุน
• ความเหมาะสมกับสถานการณ์
• การพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
• ความพึงพอใจของลูกค้า
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คุณภาพบัณฑิต
• Head
• Hand
• Heart
• Health
• Happiness
• Harmony

อาจารย์
สอนแล้ว
สอนให้ ทาแล้ ว
ประเมินผลสั มฤทธิ์

VS

VS

1. หลักสู ตร ครอบคลุมถึง
วิธีการสอน+ปั จจัยสนับสนุน
2. อาจารย์
3. นักศึกษา

นักศึกษา

Cognitive - เดิม
Affective - เดิม
Psychomotor - เดิม

กระบวนการ

การเรียนการสอน

บัณฑิต

Cognitive - ใหม่
Affective - ใหม่
Psychomotor - ใหม่

นักศึกษา

Quality is a Journey

เรียนรู้แล้ว

Quality is not a destination

ทาได้ แล้ ว

Indicator is a life

ทวนสอบผลสั มฤทธิ์
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Journey of QA
Who are we ?
Where do we want to go ?
Where are we now ?

How do we get there ?
What we have to do next?

Self Study
Goal
Input-resource
( Reality )
Process
Action

ปัจจัยที่มีผลต่ อคุณภาพ

• Social change
• Technology change

• Value change (cost-effectiveness)
• Customer satisfaction change
(Needs, Expectation, Specification)

Quality is dynamic stage

Quality is a system of
• Transfer of trust
• Transfer of responsibility

คุณภาพของสถานศึกษา - ผลผลิตของสถานศึกษา
1.
2.
3.
4.

คุณภาพบัณฑิต
คุณภาพงานวิจัย
คุณภาพงานบริการวิชาการ
คุณภาพงานทานุบารุงศิลปฯ

……?
……?
……?
……?

ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต
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Quality assurance (การประกันคุณภาพ)
• Quality control - ควบคุมคุณภาพ
• Quality audit
- ตรวจสอบคุณภาพ
• Quality assessment - ประเมินคุณภาพ

การประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร

Quality accreditation (การรับรองคุณภาพ)
29

แผนยกระดับคุณภาพหลักสู ตร

แผนพัฒนาหลักสู ตร

ข้ อเสนอแนะจาก
ผลการประเมินหลักสู ตร
ในปี ทีผ่ ่ านมา

ผู้รับผิด
แผน/โครงการ/กิจกรรม ที่
เมื่อไร
จะดาเนินงานตาม
(วัน/เดือน/ปี ) ชอบ
ข้ อเสนอแนะ

1
2
3
4
5
6
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มคอ ๑

มคอ. ๑
มคอ. ๒
มคอ. ๓

มคอ. ๔

• What ?
• Who ?
• How to implement ?

มคอ. ๖

มคอ. ๕

มคอ ๗

มคอ ๒
• What ?
• Who ?
• How to implement ?

มคอ ๓
• What ?
• Who ?
• How to implement ?

มคอ ๕
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มคอ ๗

มคอ ๔
• What ?
• Who ?
• How to implement ?

มคอ ๖

• What ?
• Who ?
• When ?
• How to implement ?

นักเรี ยน

กระบวนการหลัก

SAR ระดับหลักสูตร

มคอ 7

การรับเข้า
การเตรี ยมความพร้อม

นักศึกษา
ปริ มาณ
คุณภาพ
ปริ มาณ
คุณภาพ

อาจารย์

ปริ มาณ
คุณภาพ
หลักสู ตร

กระบวนการเรียนรู้
สิ่ งสนับสนุน
การประเมินผลการเรี ยนรู ้

บัณฑิต
ปริ มาณ

การติดตามผลผลิต

คุณภาพ
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นักเรี ยน

กระบวนการหลัก

การรับเข้า
การเตรี ยมความพร้อม

นักศึกษา

P

A

PDCA

D

C

ปริ มาณ
คุณภาพ

อาจารย์

P

ปริ มาณ
คุณภาพ

P

PDCA

C

D

ปริ มาณ
คุณภาพ

PDCA

D

C

ตัวบ่งชี้กระบวนการ (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1)

P

หลักสู ตร

D
A

การพิจารณาตัดสินผลการประเมินตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพในระดับหลักสูตร ที่เน้นกระบวนการ
เพื่อให้ผู้ประเมินนาไปใช้ในการตัดสินผลการประเมินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

P

A

A

PDCA

D

C

กระบวนการเรียนรู้

P

A

PDCA

C

สิ่ งสนับสนุน

A

D

C

การประเมินผลการเรี ยนรู ้

P

A

PDCA

D

C

บัณฑิต
ปริ มาณ

เกณฑ ์การประเมิน

0
1
 มีระบบ
 ไม่มี
มีกลไก
ระบบ
 ไม่มีกำรนำ
 ไม่มี
ระบบกลไก
กลไก
ไปสู่กำร
 ไม่มี
ปฏิบตั /ิ
แนวคิด
ดำเนินงำน
ในกำร
กำกับ
ติดตำม
และ
ปรับปรุง
 ไม่มี
ข้ อมูล
หลักฐำน

2
 มีระบบ
มีกลไก
 มีกำรนำ
ระบบกลไก
ไปสู่กำร
ปฏิบตั /ิ
ดำเนินงำน
 มีกำร
ประเมิน
กระบวนกำร
 ไม่มีกำร
ปรับปรุง/
พัฒนำ
กระบวนกำร

คุณภาพ

3
 มีระบบ
มีกลไก
 มีกำรนำ
ระบบกลไก
ไปสู่กำร
ปฏิบตั /ิ
ดำเนินงำน
 มีกำร
ประเมิน
กระบวนกำร
 มีกำร
ปรับปรุง/
พัฒนำ
กระบวนกำร
จำกผลกำร
ประเมิน

การติดตามผลผลิต

4
 มีระบบ
มีกลไก
 มีกำรนำ
ระบบ
กลไกไปสู่
กำรปฏิบตั /ิ
ดำเนินงำน
 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร
 มีกำร
ปรับปรุง/
พัฒนำ
กระบวนกำร
จำกผลกำร
ประเมิน
 มีผลจำกกำร
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็ น
รูปธรรม

P

A

PDC
A

D

หลักสูตรควรกำหนดผลลัพธ์ซึ่งแสดงคุณภำพทีต่ ้องกำรจำกกระบวนกำรที่
ได้ออกแบบ โดยอธิบำยวิธีกำรดำเนินงำนที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องกำร มีการ
ทบทวน/ประเมิน/ศึกษา ผลกำรดำเนินงำนที่เทียบกับผลลัพธ์ที่กำหนด
หำกหลักสูตรไม่ได้ผลลัพธ์ตำมที่ต้องกำร ให้อธิบำยว่ำมีกำรปรับปรุงวิธีกำร
ทำงำนอย่ำงไร เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องกำร
(หมายเหตุ: ให้พิจารณาผลการดาเนินงานในภาพรวม ไม่ควรพิจารณาแต่ละ
ประเด็นย่อย และกรณีจะให้คะแนนระดับ 4 หรือ5 ต้องมีคาอธิบายที่เห็นเป็น
รูปธรรม)

C

5
 มีระบบ มีกลไก
 มีกำรนำระบบกลไก
ไปสู่กำรปฏิบตั /ิ
ดำเนินงำน
 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร
 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำ
กระบวนกำรจำกผล
กำรประเมิน
 มีผลจำกกำรปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็ น
รูปธรรม
 มีแนวทำงปฏิบตั ทิ ี่ดี
โดยมีหลักฐำน
เชิงประจักษ์ ยืนยัน
และกรรมกำรผู้ตรวจ
ประเมินสำมำรถให้
เหตุผลอธิบำยกำรเป็ น
43
แนวปฏิบตั ทิ ี่ดไี ด้
ชัดเจน

วิเคราะห์ผลของแต่ละกระบวนการ
3.1 ผลเชิงปริมาณ.............ผลเชิงคุณภาพ...........
3.2 ผลเชิงปริมาณ.............ผลเชิงคุณภาพ...........
4.1 ผลเชิงปริมาณ.............ผลเชิงคุณภาพ...........
5.1 ผลเชิงปริมาณ.............ผลเชิงคุณภาพ...........
5.2 ผลเชิงปริมาณ.............ผลเชิงคุณภาพ...........
5.3 ผลเชิงปริมาณ.............ผลเชิงคุณภาพ...........
6.1 ผลเชิงปริมาณ.............ผลเชิงคุณภาพ...........
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วิเคราะห์ผลของแต่ละกระบวนการ

PDCA / PDLA

เป้ าหมายเชิ งปริมาณและเชิ งคุณภาพ
3.1
3.2
4.1
5.1
5.2
5.3
6.1

ADLI - PDCA

P
D
C
A

จัดทากระบวนการ pdca + objective
กระบวนการรับนักศึกษา
นำ pdca ปฏิบตั ิ
กระบวนกำรรับนักศึกษำ
ประเมิน pdca
กระบวนกำรรับนักศึกษำ
นำผลจำกกำรประเมิน pdca ไปปรับปรุงให้ บรรลุ objective

กระบวนกำรรับนักศึกษำ

12
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P
D
C
A

จัดทากระบวนการpdca +objective
กระบวนการเตรียมความพร้ อมก่ อนเข้ าศึกษา
นำกระบวนกำรpdca ไปปฏิบตั ิ
กระบวนกำรเตรียมควำมพร้ อมก่อนเข้ ำศึกษำ
ประเมินกระบวนกำรpdca
กระบวนกำรเตรียมควำมพร้ อมก่อนเข้ ำศึกษำ
นำผลจำกกำรประเมินกระบวนกำรpdcaไปปรับปรุง
กระบวนกำรเตรียมควำมพร้ อมก่อนเข้ ำศึกษำ

P

จัดทา pdca +objective

D

นำ pdca ไปปฏิบตั ิ

C
A

กระบวนการควบคุมดูแลการให้ คาปรึ กษาให้ คาปรึ กษาวิทยานิพนธ์ แก่
บัณฑิตศึกษา
กระบวนการควบคุมดูแลการให้ คาปรึ กษาให้ คาปรึ กษาวิทยานิพนธ์ แก่
บัณฑิตศึกษา
ประเมิน pdca
กระบวนการควบคุมดูแลการให้ คาปรึ กษาให้ คาปรึ กษาวิทยานิพนธ์ แก่
บัณฑิตศึกษา
นำผลจำกกำรประเมิน pdca ไปปรับปรุง
กระบวนการควบคุมดูแลการให้ คาปรึ กษาให้ คาปรึ กษาวิทยานิพนธ์ แก่
บัณฑิตศึกษา

P

จัดทากระบวนการ pdca +objective

D

นำ pdca ไปปฏิบตั ิ

C

ประเมินกระบวนกำรpdca

A

กระบวนการควบคุมดูแลการให้ คาปรึ กษาวิชาการและแนะแนวแก่ นักศึกษาปริ ญญาตรี

กระบวนการควบคุมดูแลการให้ คาปรึ กษาวิชาการและแนะแนวแก่ นักศึกษาปริ ญญา
ตรี
กระบวนการควบคุมดูแลการให้ คาปรึ กษาวิชาการและแนะแนวแก่ นักศึกษาปริ ญญา
ตรี

นำผลจำกกำรประเมินกระบวนกำรpdcaไปปรั บปรุง
กระบวนการควบคุมดูแลการให้ คาปรึ กษาวิชาการและแนะแนวแก่ นักศึกษาปริ ญญา
ตรี

P

การจัดทากระบวนการpdca +objective

D

นำกระบวนกำรpdca ไปปฏิบตั ิ

C

ประเมินกระบวนกำรpdca

A

นำผลจำกกำรประเมินกระบวนกำรpdca ไปปรับปรุง

กระบวนการพัฒนาศักยภาพและเสริ มสร้ างทักษะการเรี ยนรู้ ในศตวรรษ 21

กระบวนการพัฒนาศักยภาพและเสริ มสร้ างทักษะการเรี ยนรู้ ในศตวรรษ 21

กระบวนการพัฒนาศักยภาพและเสริ มสร้ างทักษะการเรี ยนรู้ ในศตวรรษ 21

กระบวนการพัฒนาศักยภาพและเสริ มสร้ างทักษะการเรี ยนรู้ ในศตวรรษ 21
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4.1 - 1 กระบวนการรับและแต่ งตั้งอาจารย์ ประจาหลักสู ตร

P

จัดทากระบวนการ pdca +objective

D

นา pdcaไปปฏิบตั ิ

C

ประเมิน pdca

A

นาผลจากการประเมิน pdcaไปปรับปรุ ง

กระบวนการรับและแต่ งตั้งอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
กระบวนการรับและแต่ งตั้งอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
กระบวนการรับและแต่ งตั้งอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
กระบวนการรับและแต่ งตั้งอาจารย์ ประจาหลักสู ตร

4.1 – 3 กระบวนการพัฒนาอาจารย์

P
D
C
A

จัดทากระบวนการ pdca +objective
กระบวนการพัฒนาอาจารย์
นา pdca ไปปฏิบตั ิ
กระบวนการพัฒนาอาจารย์
ประเมิน pdca
กระบวนการพัฒนาอาจารย์
นาผลจากการประเมิน pdca ไปปรับปรุ ง
กระบวนการพัฒนาอาจารย์

4.1 - 2

P
D
C
A

กระบวนการบริหารอาจารย์

จัดทากระบวนการ pdca +objective
กระบวนการบริหารอาจารย์
นา pdca ไปปฏิบตั ิ
กระบวนการบริ หารอาจารย์
ประเมิน pdca
กระบวนการบริ หารอาจารย์
นาผลจากการประเมิน pdcaไปปรับปรุ ง
กระบวนการบริ หารอาจารย์

5.1 – สาระรายวิชา-ทุกปี (ปรับปรุงหลักสู ตร ทุก๕ปี )

P
D
C
A

จัดทากระบวนการ pdca +objective
กระบวนการทบทวนสาระรายวิชา
นา pdca ไปปฏิบตั ิ
กระบวนการทบทวนสาระรายวิชา
ประเมิน pdca
กระบวนการทบทวนสาระรายวิชา
นาผลจากการประเมิน pdca ไปปรับปรุ ง
กระบวนการทบทวนสาระรายวิชา

14

05/07/60

5.3 – การประเมินผู้เรียน

5.2 - การวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน

P
D
C
A

จัดทากระบวนการ pdca +objective
กระบวนการวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน
นา pdca ไปปฏิบตั ิ
กระบวนการวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ประเมิน pdca
กระบวนการวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน
นาผลจากการประเมิน pdca ไปปรับปรุ ง
กระบวนการวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน

OLE (5.1+5.2+5.3)
FAO
• Assessment for learning
• Assessment as learning
• Assessment of learning

จัดทากระบวนการ pdca +objective
กระบวนการประเมินผู้เรียน
นา pdca ไปปฏิบตั ิ
กระบวนการประเมินผู้เรียน
ประเมิน pdca
กระบวนการประเมินผู้เรียน
นาผลจากการประเมิน pdca ไปปรับปรุ ง
กระบวนการประเมินผู้เรียน

P
D
C
A

6.1

P
D
C
A

ระบบสิ่ งสนับสนุนการเรียนการสอน
จัดทากระบวนการ pdca +objective
กระบวนการจัดสิ่ งสนับสนุนการเรียนการสอน
นา pdcaไปปฏิบตั ิ
กระบวนการจัดสิ่ งสนับสนุนการเรียนการสอน
ประเมิน pdca
กระบวนการจัดสิ่ งสนับสนุนการเรียนการสอน
นาผลจากการประเมิน pdcaไปปรับปรุ ง
กระบวนการจัดสิ่ งสนับสนุนการเรียนการสอน
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การทวนสอบผลสั มฤทธิ์
WHY and HOW TO

Authentic Assessment

ศ. นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร
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