
 

 
คู่มือการบันทึกข้อมูลหลกัสูตร 

ในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHECO) 
ส าหรับสิทธิ์ผู้ใช้งานระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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คู่มือการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHECO) 
ส าหรับสิทธิ์ผู้ใช้งานระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

การจัดท าข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHECO) ระดับคณะ คณะมี
หน้าที่ในการบันทึกรายละเอียดของหลักสูตรลงในระบบ CHECO โดยหลักสูตรที่ต้องบันทึกข้อมูลลงในระบบ CHECO คือ  
1) หลักสูตรใหม่ หรือ หลักสูตรปรับปรุงตามรอบระยะเวลาการปรับปรุง หรือปรับปรุงให้ทันสมัย ที่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ
หรือให้ความเห็นชอบแล้ว แต่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ยังไม่ได้รับทราบหลักสูตร หรือ หลักสูตรที่ผ่านการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย หลังวันท่ีแจ้งเวียนหนังสือที่ ศธ 0506(1)/ว 1228 ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2561 และ 2) การปรับปรุง
หลักสูตรเล็กน้อยส าหรับหลักสูตรที่ได้รับการรับทราบผ่านระบบ CHECO เท่านั้น จึงจะบันทึกข้อมูลลงในระบบ CHECO  กรณี
หลักสูตรที่ไม่ได้รับการรับทราบผ่านระบบ CHECO หรือ หลักสูตรที่ได้รับการรับทราบจาก สกอ.แล้วนั้น ให้คณะด าเนินการจัดท า
เอกสารส่งไปท่ีส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามเดิม เพื่อด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 

1. เข้าไปที่ www.cheqa.mua.go.th/checo2 
 1.1 ประเภท : เลือก “มหาวิทยาลัยของรัฐ” 
 1.2 หน่วยงาน : เลือก “มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน”ี 
 1.3 User Name : ระบุช่ือผู้ใช้งานท่ีได้รับจากส านักงานพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
 1.4 Enter Password : ระบุรหสัผ่านท่ีไดร้ับจากส านักงานพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

1.5 เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิก “Login” 
 

 

 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 
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2. คลิกที่ “เพิ่มหลักสูตรที่ขอรับการพิจารณาความสอดคล้อง” 

 

 2.1 เมื่อคลิกที่ “เพิ่มหลักสูตรที่ขอรับการพิจารณาความสอดคล้อง” จะพบหน้าจอแสดง “ข้อมูลทั่วไป”  
ข้อ 1.1 สถานภาพของหลักสูตร ให้ระบุข้อมลูต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ดังนี้ 

2.1.1 เลือกว่าเป็น “หลักสตูรใหม”่ หรือ “หลักสูตรปรับปรุง” 
2.1.2 เลือกว่าประเมินโดยใช้เกณฑ์ปีอะไร “เกณฑ์ปี 2548” หรือ “เกณฑ์ปี 2558” 

  2.1.3 ระบุรูปแบบการปรับปรุง :  
   - หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย 
   - หลักสูตรปรับปรุงตามก าหนดรอบปรับปรุง 
   - หลักสูตรปรับปรุงแบบรวม 
   - หลักสูตรปรับปรุงแบบแยก 
 

 

 2 

 2.1.1 

 2.1.2 

 2.1.3 
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2.1.4 ปรับปรุงจากหลักสูตร : ค้นหาข้อมูลหลักสตูรโดยพิมพ์ “ช่ือหลักสูตร” หรือ “รหสัหลักสูตร” แล้วคลิกท่ี 
“คลิกเพื่อเลือก” 

 

 

  2.1.5 ระบุจ านวนปริญญา : ดูข้อมูลจาก มคอ.2 หมวด 1 ข้อ 5.5 การให้ปริญญาแกผู่้ส าเร็จการศึกษา   
ทั้งนี้ ส าหรับหลักสูตรที่ใช้อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดเดยีวกัน เช่น ปริญญาโท และปรญิญาเอก ให้เลือก “หลักสูตรปรับปรุง
ปริญญา 2 ระดับ (โท-เอก)” 
 

 

  2.1.6 วัน/เดือน/ปี ท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมตัิการปรับปรุง : ระบุให้ตรงตามทีร่ายงานสภามหาวิทยาลยัอนุมัต ิ
  2.1.7 ปีการศึกษาท่ีสภาอนุมตัิให้เปิดสอน : ระบุให้ตรงตามที่รายงานสภามหาวิทยาลยัอนุมัต ิ
  2.1.8 หลักสูตรสังกัดคณะ : ค้นหาจากในระบบฐานข้อมลูของระบบ CHECO  
  2.1.9 เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. : ระบุ พ.ศ. ของหลักสูตรที่เปิดรับนักศกึษาครั้งแรก โดยดูได้จากรหัส 4 ตัวแรก
ของรหัสหลักสูตร 14 หลักของ สป.อว.  
  2.1.10 ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ. : ระบุ พ.ศ. ของหลักสตูรทีป่รับปรุงครั้งล่าสดุ ไม่นับครั้งนี ้
 

 

 

 2.1.6 

 2.1.7 

 2.1.8 

 2.1.9 

 2.1.10 
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  2.1.11 ต้องการเปลี่ยนช่ือหรือไม่ : หากช่ือหลักสูตรในระบบไม่ถูกตอ้ง สามารถแก้ไขช่ือหลักสูตรให้ตรงตาม 
                                                                  เล่มปรับปรงุล่าสุด  
                                                                  หมายเหตุ: กรณีที่เลือกช่ือหลักสตูรมาจากระบบแล้ว มีชื่อมหาวิทยาลัย 
                                                                  ต่อท้ายให้ลบออก คงเหลือไว้แค่ “หลักสูตร............... สาขาวิชา................” 
  2.1.12 ต้องการเปลีย่นช่ือภาษาองักฤษหรือไม่ : หากช่ือหลักสูตรในระบบไม่ถูกต้อง สามารถแก้ไขช่ือหลักสตูร 
                                                                                 ให้ตรงตามเล่มปรับปรุงล่าสดุ 
  2.1.13 สถานท่ีจัดการเรยีนการสอน : ระบุ “Main Campus” หรอื “สถานท่ีจัดการเรียนการสอนอืน่ ๆ” 
  2.1.14 เมื่อบันทึกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิกปุ่ม “บันทึกส่วนท่ี 1.1” 
 

 

 

3. เมื่อคลิกบันทึกส่วนท่ี 1.1 แล้ว จะปรากฎหน้าจอดังภาพ  แล้วคลกิ “แก้ไข” ในส่วนท่ี 1 เพื่อเพิ่มข้อมูลให้ครบถ้วน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.1.11 

 2.1.12 

 2.1.13 

 2.1.14 
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 3.1 ระบุข้อมูลในข้อ 1.2 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
  3.1.1 รูปแบบ : ระบุรูปแบบของหลักสตูร ดไูด้จาก มคอ.2 หมวด 1 ข้อ 5.1  

3.1.2 เลือกระดับและประเภท : ระบุประเภทของหลักสตูร  
                    หมายเหตุ : กรณหีลักสตูรที่ใช้เกณฑม์าตรฐาน 2548 ให้ระบุเป็น “ปริญญาตรี 4 ปี ปริญญาทาง
วิชาการ” หรือ “ปริญญาตรี 5 ปี ปริญญาทางวิชาการ” หรือ “ปรญิญาตรี 6 ปี ปริญญาทางวิชาการ” เนื่องจากเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรปี 2548 ไม่มีการระบุประเภทของหลักสตูร 

 

 
 

  3.1.3 เลือกหลักเกณฑ์การเรียกช่ือ : ระบุว่าเป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดชื่อปริญญาของ กกอ. หรือ เป็นไปตาม
พระราชกฤษฎีกา โดยให้เลือก “เป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดช่ือปรญิญาของ กกอ.” หากไม่มีช่ือปริญญาในรายการดังกล่าวให้เลือก 
“เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา” 
  3.1.4 เลือกช่ือปริญญา : ค้นหาจากฐานข้อมูลของระบบ CHECO แล้วคลิก “ยืนยันการเลือกช่ือปริญญา” 
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 3.1.2 

 3.1.3 

 3.1.4 
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  3.1.5 เมื่อคลิก “ยืนยันการเลือกช่ือปริญญา” แล้ว จะปรากฏข้อมูลในข้อ 1.2.3 - 1.2.6  
  3.1.6 ระบุชื่อสาขา : ดูข้อมูลจาก มคอ.2 หมวด 1 ข้อ 2 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา ไม่ต้องใส่ค าว่า “สาขาวิชา” 
ให้ระบุชื่อสาขาลงไปได้เลย 
                               จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึกช่ือปริญญา” 

3.1.7 เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแลว้ คลิกท่ีปุ่ม “บันทึกข้อมูลส่วนท่ี 1.2” 

 

4. ข้อ 1.3 โครงสร้างหลักสตูร 
 4.1 วิชาเอก : เลือกว่ามสีาขาวิชาเอกหรือไม่ “มี” หรือ “ไม่มี” 
  4.1.1 ถ้าเลือก “มี” ให้คลิกที่ไอคอน 
 

 

 4.2  โครงสร้างหลักสูตรและจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : คลิกท่ี “บันทึกโครงสร้างหลักสูตร” แล้วคัดลอกข้อมูลจาก 
มคอ.2 หมวด 3 ข้อ 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

 

 

 

 

 3.1.5 

 3.1.6 

 3.1.7 

4.1.1 

4.1 

4.2 
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 4.3  คลิกไอคอน        เพื่อบันทึกจ านวนหน่วยกิต 
 

 

 

 4.4 ภาษาทีใช้ : ดูจาก มคอ.2 หมวด 1 ข้อ 5.2 ภาษาที่ใช้ (เกณฑ์ 2548) หรือ ข้อ 5.3 ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรยีน 
                                การสอน (เกณฑ์ 2558) 
 4.5 การรับเข้าศึกษา : ดูจาก มคอ.2 หมวด 1 ข้อ 5.3 การรับเข้าศึกษา (เกณฑ์ 2548) หรือ ข้อ 5.4 การรับเข้าศึกษา 
                                       ในหลักสตูร (เกณฑ์ 2558) 
 

 

 

 4.6 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน : เลือก “ม”ี หรือ “ไม่มี” ดูจาก มคอ.2 หมวด 1 ข้อ 5.4 ความร่วมมอืกับสถาบันอื่น  
                                                   (เกณฑ์ 2548) หรือ ข้อ 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน (เกณฑ์ 2558)   
        - เลือก “ม”ี ให้แนบไฟล์ MOU (.pdf) แล้วคลิก “Upload” 
 4.7 การให้ปรญิญาแกผู่้ส าเรจ็การศึกษา : ดูจาก มคอ.2 หมวด 1 ข้อ 5.5 การให้ปริญญาแกผู่้ส าเร็จการศึกษา (เกณฑ์ 
2548) หรือ ข้อ 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา (เกณฑ์ 2558)  
 4.8 คลิกปุ่ม “บันทึกส่วนท่ี 1.3” 

4.3 

4.4 

4.5 
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5. คลิก “ข้อมูลส่วนท่ี 2” จะปรากฏหน้าจอข้อ 1.4 อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
 5.1 ระบุภาคเรียนที ่: ดูจากรายงานมติสภามหาวิทยาลัย ที่หลักสตูรได้รับการอนุมัต ิ
      ระบุปี : ดูจากรายงานมติสภามหาวิทยาลยั ที่หลักสตูรไดร้ับการอนุมัต ิ
      ระบุวัน : ระบุวันที่เปิดภาคการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมตัิให้เปิดรับนักศึกษา 

ไม่มไีฟล์มติสภาวิชาชีพ ส าหรับหลักสูตรประเภทปฏิบัติการที่ไมม่ีมติสภาวิชาชีพ คลิกเลือกเพื่อไม่ใหร้ะบบเช็คการ
แนบไฟล์มติสภาวิชาชีพ 
      แนบไฟล์มติสภา .pdf แล้วคลกิ “Upload เอกสารแนบ” 
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6. ข้อ 1.4.2 อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร 

 
6.1 กรณีที่มีวิชาเอกให้เลือกวิชาเอกก่อนท่ีจะเลือกอาจารย์  
     และกรณีที่เป็นหลักสตูรระดับปริญญาโทและปรญิญาเอกท่ีใช้อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดเดยีวกัน  
     1) คลิกท่ี    
     2) คลิกที่   

 
 

3) เลือกรหัสหลักสตูรปจัจุบัน แลว้ให้เลือกระดับหลักสูตรที่ต้องการใช้อาจารย์ร่วมกัน แล้วคลิกปุ่ม Update โดยให้
ท าแบบเดียวกันกับอีกหลักสูตรที่ใช้อาจารย์ร่วมกัน 

 
 

6.2 เลือกอาจารย ์: ค้นหารายช่ืออาจารย์จากระบบฐานข้อมลู CHECO แล้วคลิกปุ่ม “ยืนยันการเลือกอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” 

6.3 เลือกอาจารย ์: ค้นหารายช่ืออาจารย์จากระบบฐานข้อมลู CHECO แล้วคลิกปุ่ม “ยืนยันการเลือกอาจารย์ประจ า
หลักสตูร” 
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 6.4 เมื่อเพิ่มข้อมูลอาจารย์แล้วให้ คลิกที่ “More info” เพื่อตรวจสอบประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ จะ
ปรากฏหน้าจอดังภาพ ทั้งนี้ ให้เพิ่มเติม/แก้ไข ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ ให้ถูกต้องและเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. 
ก าหนดให้ครบถ้วน 

 

6.5 กรณทีี่ต้องการแก้ไขค าน าหนา้ช่ือ ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ นามสกุล สถานการณ์ท างาน หรือ เพิ่มรายช่ืออาจารย์
ใหม่ท่ีไม่มีฐานข้อมลูของ สป.อว. ให้คลิกที่  เมื่อด าเนินการเพิม่เตมิ/แก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกท่ีปุ่ม

 

 

 

 

 

6.4 
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7. ข้อ 1.5 ระบบจัดการศึกษา 
 7.1 ระบบการจัดการศึกษา : ดูข้อมูลจาก มคอ.2 หมวด 3 ข้อ 1.1 ระบบการจดัการศึกษาในหลักสตูรที่ใช้ในการเรียน
การสอน 
 7.2 การจัดการศึกษาฤดรู้อน : ดขูอ้มูลจาก มคอ.2 หมวด 3 ข้อ 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน กรณีที่มีการจัด
การศึกษาฤดูร้อน ให้คัดลอกแผนการศึกษามาวาง 
 

 

8. คลิก “ข้อมูลส่วนท่ี 3” 

 8.1 ข้อ 1.6.1 ผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คลิกท่ีไอคอน       ทั้งนี้ ส าหรับหลักสูตรที่มีการระบุการพฒันาผล
การเรยีนรู้ในแตล่ะดา้น ใน มคอ.2 รวมเป็นตารางเดยีวกันระหว่างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ ให้เพิ่มรายละเอียด
ให้ครบตามทีร่ะบุในเล่ม มคอ.2 โดยให้ระบเุหมือนกันท้ังข้อ 1.6.1 ผลการเรยีนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ 1.6.2 ผลการเรียนรู้ 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 

 8.2  ผลการพัฒนาการเรียนรู้แตล่ะด้าน 
  - หัวข้อ : เลือกหัวข้อผลการเรียนรู้ 
  - ล าดับที่ : ระบุเลขล าดับ เช่น 1.1 
  - รายละเอียด : ดูข้อมูลจาก มคอ.2 หมวด 4 ข้อ 2 ผลการพัฒนาการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน 
 

 8 

 8.1 
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 8.3 ข้อ 1.6.2 ผลการเรียนรู้ หมวดวิชาเฉพาะ คลิกทีไ่อคอน         ทั้งนี้ ส าหรับหลักสูตรที่มีการระบกุารพฒันาผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน ใน มคอ.2 รวมเป็นตารางเดียวกันระหว่างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ ให้เพิ่มรายละเอียดให้
ครบตามทีร่ะบุในเล่ม มคอ.2 โดยให้ระบุเหมือนกันท้ังข้อ 1.6.1 ผลการเรยีนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ 1.6.2 ผลการเรยีนรู้ 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 

 8.4 ข้อ 1.6.3 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา : ระบุความคาดหวังของผลลัพธ์การเรยีนรู้ของ
นักศึกษาในแต่ละชั้นปี  

 

 

 

 

 

 8.3 
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9. ข้อ 1.7 คุณสมบัติผูเ้รียน : ดูข้อมูลจาก มคอ.2 หมวด 3 ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 

 

10. ข้อ 1.8 จ านวนนิสิต 
 10.1 จ านวนนิสิต 
  - จ านวนช้ันปีท่ี ..... ถึงปีท่ี ........ : ดูข้อมูลจาก มคอ.2 หมวด 3 ข้อ 2.5 แผนการรับนักศึกษาและ 
                                                                 ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  - ปีการศึกษา.........ถึงปีการศึกษาที่.......... : ดูข้อมูลจาก มคอ.2 หมวด 3 ข้อ 2.5 แผนการรับนักศึกษาและ 
                                                                 ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  เมื่อระบจุ านวนช้ันปี และปีการศึกษาแล้ว คลิกปุ่ม “สร้างตาราง” 

 

  กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้ว คลิกปุ่ม “บันทึกจ านวนนิสิต” 
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 10.2 รูปแบบการศึกษา : ดูข้อมูลจาก มคอ.2 หมวด 3 ข้อ 2.7 ระบบการศึกษา 
 10.3 ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (สูงสุด) : ดูข้อมูลจาก มคอ.2 หมวด 3 ข้อ 2.6 งบประมาณตามแผน ข้อที่ 2.6.2 งบประมาณ
รายจ่ายในหลักสตูร โดยระบุค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลติบัณฑิต (สงูสดุ) 

 

11. ข้อ 1.9 เกณฑ์การส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูร : ดูข้อมูลจาก มคอ.2 หมวด 5 ข้อ 3 เกณฑ์การส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูร 

 

12. ข้อ 1.10 แนบไฟล์ : แนบไฟล ์มคอ.2 ฉบับสมบูรณ์ที่มีการลงนาม (.pdf)  ไฟล์มติสภาที่มีการลงนาม (.pdf) และ ไฟล์เอกสาร
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วคลิกปุ่ม “Upload” 
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13. กรณีที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว  

13.1 ส่วนท่ี 1 ส่วน 2 และส่วนท่ี 3 จะขึ้น 100% แล้วระบบจะแสดงปุ่มคลิก “ส่ง” ขึ้นมาให ้
13.2 สถานะการส่ง : ระบบจะแสดงสถานะ ดังน้ี 

สัญลักษณ ์ ความหมาย 
W รอส่ง 
W1 ส่งไประดับมหาวิทยาลยั 
S/ครั้งท่ี (Date) ส่งไป สกอ.แล้ว (เมื่อวันที่) 
E/ครั้งท่ี (date) ส่งให้มหาวิทยาลัยแก้ไข 
A1/ครั้งท่ี (date) หัวหน้าฝ่าย (ตรวจสอบ)  
A2/ครั้งท่ี (date) ผู้อ านวยการกลุ่ม (ตรวจสอบ) 
A3/ครั้งท่ี (date) ผู้อ านวยการส านัก (ตรวจสอบ) 
A4/ครั้งท่ี(date) รองเลขาธิการ (ตรวจสอบ) 
P(date) พิจารณาความสอดคล้องและออกรหัสหลักสตูรเรียบร้อยแล้ว 

 

13.3 ช่อง “ส่ง” จะขึ้นปุ่มให้คลิก “ส่ง” หากข้อมูลที่บันทึกมีความถกูต้องสมบูรณ ์
13.4 กรณีที่หลักสตูรส่งข้อมูลไปยงัระดับมหาวิทยาลัยแล้ว ทางระดบัมหาวิทยาลยัมีข้อเสนอแนะ/หรอืแก้ไข  

                   ให้ดูที่ ช่องดูผลการพิจารณา คลิกที่ “ดูข้อมลู” 

 

 

 

 

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม  

ชื่อ-นามสกุล โทรศัพท์ หมายเหตุ 
นายวิชญ์ธวัช ค าสุข         โทรศัพท์ 045-353131 

เบอร์ภายใน 3177 
ดูแลคณะบริหารศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะนติิศาสตร์  
คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะศิลปประยุกตแ์ละสถาปัตยกรรมศาสตร ์

นางสาวธรสริี ศรีจันทร์      โทรศัพท์ 045-353121 
เบอร์ภายใน 3125 

ดูแลคณะเกษตรศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

นางสาวสุภาวดี จันทนุช    โทรศัพท์ 045-353130
เบอร์ภายใน 3130 

ดแูลคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร ์

นายเอกสิทธิ์ โพธิ์ชูชาติ     โทรศัพท์ 045-353179
เบอร์ภายใน 3179 

ดแูลคณะวิทยาศาสตร์  

นางอรอุมา หล่าบรรเทา    โทรศัพท์ 045-353127 
เบอร์ภายใน 3127 

ดแูลคณะศลิปศาสตร ์

 

13.1 13.3 
13.4 13.2 


