
การรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบันอดุมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์สารสนเทศศาสตร์   
                                          คณะมนุษยศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
   รหัสวิชา 1631406 ช่ือวิชา การจัดการห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ (Library and Information  
                                    Organization Management)  
 2. รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อนรายวิชานี ้(ถ้าม)ี 
    - ไม่มี  
3. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบ อาจารยอ์าจารย์และกลุ่มเรียน (section) 
     ผศ.บุญญลักษม์ ต านานจิตร 
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปดิสอนรายวิชา 
    ส าหรับนักศึกษาปกติ ปริญญาตรี  ตอนเรียน B1 ช้ันปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 
5. สถานที่เรียน 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 32 ห้อง 11507 
 

หมวดท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 
1. รายงานชัว่โมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจาก 
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง 

เกิน 25% 
แจ้งจุดประสงค์การสอนรายวิชา 
และแนะน าข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับ
รายวิชาการบริการอ้างอิงและ
สารสนเทศ 
บทท่ี 1 ข้อมูล สารสนเทศ และ
ระบบสารสนเทศ 

6 6 - 

บทท่ี 2 การจัดการองค์กร 6 6 - 
บทท่ี 3 การจัดการสารสนเทศใน
องค์กรบริการสารนิเทศ 

6 6 - 

บทท่ี 4 ระบบสารสนเทศ 6 6 - 
บทท่ี 5 องค์กรดิจิทัล 6 6 - 
บทท่ี 6 ความปลอดภัยและ
จริยธรรมในการใช้ระบบ
สารสนเทศ 

6 6 - 
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หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจาก 
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง 

เกิน 25% 
บทท่ี 7 สังคมการใช้ระบบ
สารสนเทศยุคใหม่ 

6 6 - 

บทท่ี 8 กรณีศึกษาการจัดการ
สารสนเทศในองค์กร 

6 6 - 

- นักศึกษาด าเนินการน าเสนอ
รูปแบบระบบสารสนเทศส าหรับ
องค์กรท่ีสนใจและสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริง 

6 6 - 

สรุปเนื้อหาการบรรยายและรวบ
ยอดความคิด 

6 6 - 

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตาม

แผน (ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อที่สอนไม่ 

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าใหเ้กิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผล 
รายวิชา 

ประสิทธิผล 
ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี) 
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

มี ไม่มี  
- คุณธรรม
จริยธรรม 
 

1) การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น 
นักศึกษาเป็นส าคัญ  
2) การบรรยาย อภิปราย เกี่ยวกับ
การน าเสนองานโดยค านึงถึง
ข้อเท็จจริง พร้อมยกตัวอย่างท่ี
เกิดขึ้นจริงในสังคม 
3) กิจกรรมกลุ่มผ่านบทเรียน 
ออนไลน ์โดยให้นักศึกษาเรียนรู้ 
โดยใช้การเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการ 
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 

 
 
 ปัญหา เนื่องจากห้องเรียนมีนักศึกษา

พิเศษ (พิการหู) การท ากิจกรรม
จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจาก
นักศึกษาปกติ แต่จากการสังเกต 
นักศึกษาพิเศษจะได้เข้าไปร่วมกลุ่ม 
โดยอาจารย์ต้องเป็นผู้ก าหนดให้  
วิธีแก้ไข อาจารย์จ าเป็นต้องท าความ
เข้าใจถึงความบกพร่องและความ
แตกต่างของบุคคลท่ีอยู่ร่วมกันใน
สังคม และให้ความรู้ในการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข และใช้บทเรียน
ออนไลน ์wbsc.dusit.ac.th ประกอบ
กิจกรรมการเรียนและการสอบก่อน
และหลังเรียน 

- ความรู้ 
 

1)  บรรยายประกอบ 
2) ใช้กระบวนการกลุ่มอภิปราย 
และทบทวนความรู้ ส่ิงท่ีได้รับ 

  
 

ปัญหา นักศึกษาปกติ มีปัญหาใน
ส่ือสารกับอาจารย์ กล่าวคือ เวลาไม่
เข้าใจมักไม่ซักถาม 
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ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผล 
รายวิชา 

ประสิทธิผล 
ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี) 
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

มี ไม่มี  
3)  ค้นคว้าเพิ่มเติมโดยการสืบค้น
ด้วยการใช้เทคนิคการสืบค้นขั้นสูง  
4)  ฝึกปฏิบัติการเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
ท่ีนักศึกษาเรียน 

ทักษะทาง
ปัญญา 
 

1) ให้นักศึกษาน าเสนอการใช้แฟ้ม
สะสมผลงานผ่าน 
wbsc.dusit.ac.th เพื่อ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน แล้วน าเสนองานตามบทเรียน 

 
 

 
 

ไม่มี 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

1) ใช้กระบวนการท างานกลุ่มย่อย
ประมาณ 3-8 คน เป็นหลัก 
2) ให้นักศึกษาศ ึกษาดูงานที่
หอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
3) สรุปผลการจัดการความรู้และ
การแก้ปัญหาตามศาสตรท์ี่เรียน
เป็นรายกลุ่ม  

 

 
 
 ไม่มี 

- ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) บรรยายประกอบ 
2) ฝึกปฏิบัติการเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศเพิ่มเติมผ่านทาง
เว็บไซต์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาของนักศึกษา 
3) ฝึกปฏิบัติการจริงโดยให้
นักศึกษาเข้าไปสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับปัญหาของห้องสมุดจาก
งานวิจัยด้านการจัดการห้องสมุด
และองค์กรสารสนเทศของส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
4) ให้นักศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างวิทยากรจากการศึกษาดู
งาน แล้วน าผลมาอภิปราย
ประเด็นปัญหา และร่วมกันถาม
ตอบ เพื่อแก้ไขปัญหาในช้ันเรียน
หรือในบทเรียนออนไลน ์

  ไม่มี 
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4. ข้อเสนอการด าเนนิการเพือ่ปรับปรุงวิธีสอน 
 - อาจารย์ควรอธิบายข้ันตอนการเรียนการสอนให้ละเอียด และควรมีการสอบทวนผลการเรียนของ
นักศึกษาเมื่อเรียนจบทุกบทแล้ว  เพื่อทบทวนเนื้อหา และท าให้นักศึกษาสามารถน าทักษะไปใช้ในการ
ท างานมากขึ้น 

 
หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 
1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 
     ตอนเรียน B1 ภาคปกติ    จ านวน    34  คน 
2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 
   (จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านในรายวิชานี้) 
     ตอนเรียน B1 ภาคปกติ      จ านวน   34 คน 
3. จ านวนนักศึกษาขาดสอบ (M) 
 ตอนเรียน B1     จ านวน   31 คน 
4. จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W) 
     ตอนเรียน B1     จ านวน    0   คน 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
A 0 0.00 
B+ 1 2.94 
B 11 32.35 
C+ 14 41.18 
C 5 14.71 
D+ 0 0.00 
D 0 0.00 
F 1 2.94 

ไม่สมบูรณ์ (I) 2 5.88 
ขาดสอบ (M) 0 0.00 

ไม่สมบูรณ์ (I), ขาดสอบ (M) 0 0.00 
ผ่าน (P,S) 0 0.00 
ตก (U) 0 0.00 

ถอน (W) 0 0.00 
5. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
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6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
    6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
- - 

    6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

- การสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มสังเกตจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมในบทเรียนออนไลน์ และแฟ้ม
สะสมผลงาน และในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
- ไม่สามารถนักศึกษาสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลได้
อย่างละเอียดทุกคน  

- มีนักศึกษาจ านวนหนึ่งมีความพิการหู จึงต้องอาศัย
อาจารย์ล่ามและนักศึกษาท่ีสามารถส่ือความหมาย
ระหว่างการเรียนการสอน จึงอาจส่ือสารได้ไม่ตรงกับ
ข้อเท็จจริงเท่าท่ีควร ท าให้นักศึกษาไม่เข้าใจ
บทเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนเท่าท่ีควร 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

อาจารย์ใช้การทบทวนเนื้อหาก่อนเรียน ในเรื่องท่ี
เรียนผ่านไปของสัปดาห์ท่ีแล้ว และมีการทวนสอบ
ทุกคาบเรียนจนถึงบทเรียนสุดท้าย 

เมื่อศึกษาจากงานท่ีนักศึกษาส่ง พบว่านักศึกษา                
ส่วนใหญ่สามารถเข้าใจในเนื้อหาระดับหนึ่ง และ
สามารถส่งงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้
มากขึ้นกว่าเดิม 

 
หมวดท่ี 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

 
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ 
เรียนการสอน (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 

การใช้งานเว็บไซต์ wbsc.dusit.ac.th ในช่วงแรก
ขาดคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด 

ท าให้การใช้งานของอาจารย์และนักศึกษามีปัญหา 
เนื่องจากเปน็การใช้งานคร้ังแรก 

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 
 

หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา 
 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
    1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
          - 

1.2 ความเห็นของอาจารย์อาจารย์ต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 
-  
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2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
    2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 
 - จากการสังเกตการณ์เข้าช้ันเรียน และการซักถามปัญหาของนักศึกษา พบว่ามีปัญหาด้านความ
เข้าใจในการส่งงานผ่าน wbsc.dusit.ac.th 
    2.2 ความเห็นของอาจารย์อาจารย์ต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 
 - แจ้งให้ผู้ดูแลระบบ wbsc.dusit.ac.th ทราบถึงปัญหาและเพิ่มเติมคู่มือในการใช้งานบทเรียน
ออนไลน์ แต่เนื่องจากเป็นการเพิ่มเติมภายหลังจากหมดเวลาการเรียนการสอนแล้ว จึงต้องน าไปปรับใช้ใน
ครั้งต่อไป 
 

หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรงุ 
 

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาคร้ังที่ผ่านมา 
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ 

ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ผลการด าเนินการ 

- ควรให้นักศึกษาได้รับเอกสารประกอบการเรียน
ตามก าหนดการเปิดภาคเรียน เพื่อให้นักศึกษา
เรียนรู้พร้อมๆ กับการสอนของอาจารย์ และมีโอกาส
สอบถาม และแลกเปล่ียนเรียนรู้มากขึ้น  
- เชิญวิทยากรและผู้เช่ียวชาญด้าน
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มา
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงกับนักศึกษา 
 

- อาจารย์มอบหมายใหน้ักศึกษาน าเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับกระบวนการให้บริการอ้างองิและ
สารสนเทศ  
- อาจารย์ประสานงานกับส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขอความอนุเคราะห์
วิทยากรและบรรณารักษ์ให้ความรู้ความเข้าใจด้าน
การบริหารจัดการห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ
เพิ่มเติม ท าให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์
มากยิ่งขึ้น 

2. การด าเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
- ปรับวิธีการสอน เพิ่มตัวอย่าง และให้นักศึกษาได้เรียนรู้โดยใช้เทคนิคการจัดการความรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแก้ปัญหา การท างานเป็นทีม การเรียนรู้ด้วยตนเอง และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมมา
พัฒนาการเรียนการสอนอยู่เสมอ  
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
- อาจารย์ควรให้เวลาท้ายช่ัวโมงใน
การทวนสอบความรู้อีกครั้งหนึ่ง  
- เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนควรมี
การสอนทบทวนเนื้อหาท้ังหมดอีก
ครั้ง หากเป็นไปได้ 
- ติดตามให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์
ผ่านบทเรียนออนไลน์ และเว็บ
บล็อก เพื่อตรวจสอบความรู้ ความ

ภาคการเรียนถัดไป 
 

- อาจารย์ 
- นักศึกษา 
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ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
เข้าใจ จากข้อมูลท่ีติดต่อส่ือสาร 
และผลจากการส่งงาน 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    - ควรให้มีการประชุม หรือน ากระบวนการจัดการความรู้มาวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียจากการเรียนการสอน 
และน ามาปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างจริงจัง 
5. แบบรายงานพฤติกรรมภาพรวมโดยอาจารย์ผู้สอน (สรุปการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ตาม
กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ท้ัง 5 ด้าน) 

(1) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมท่ีควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 

- การให้ความช่วยเหลือและ
ร่วมมือกับผู้อื่นในช้ันเรียน 
 
 
 

- มารยาทในการแสดงออกถึง
ความเคารพผู้ใหญ่ ครูบาอาจารย์ 
การเก็บขยะในช้ันเรียนหลังเลิก
เรียน รวมทั้งการประหยัด
พลังงานไฟฟ้า 

- ให้ค าช้ีแนะเกี่ยวกับความมี
มนุษยสัมพันธ์และคุณธรรม การ
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ การอยู่ร่วมกันใน
สังคมด้วยความเข้าใจ และ
จริยธรรมในการบริหารจัดการ
ห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ 

(2) ด้านความรู้ 
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมท่ีควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 

- ให้นักศึกษาติดตาม
ความก้าวหน้าของการบริการ
อ้างอิงและสารสนเทศ และรู้เท่า
ทันการจัดระบบสารสนเทศใหม่ๆ 

- นักศึกษาบางคนไม่สนใจติดตาม
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการ
อ้างอิงและสารสนเทศ และขาด
เรียนบ่อย จึงต้องตักเตือนและ
โน้มน้าวให้มาเรียน เพื่อส าเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

- มอบหมายให้นักศึกษาทุกคนส่ง
ข้อมูลข่าวสาร ช้ินงานท่ีให้ศึกษา
ผ่านทางบทเรียนออนไลน์ และ
เว็บบล็อก เพื่อติดตามผลการ
เรียนรู้ ท้ังในเวลาและนอกเวลา
เรียน 

(3) ด้านทักษะทางปัญญา 
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมท่ีควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 

- การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสารและข้อเท็จจริงด้านการ
บริหารจัดการห้องสมุดและ
องค์กรสารสนเทศ 

- การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร
นักศึกษาจากอินเทอร์เน็ต และ
สังเคราะห์ผลการแก้ปัญหาการ
บริหารจัดการห้องสมุดและ
องค์กรสารสนเทศจากวิทยากรให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

- มอบหมายหน้าท่ีให้นักศึกษาได้
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและ
สรุปผลการจัดการความรู้ร่วมกับ
วิทยากรและอาจารย์ เพื่อหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาด้านการบริหาร
จัดการห้องสมุดและองค์กร
สารสนเทศ 

(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมท่ีควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 

- การร่วมมือกับอาจารย์และ
เพื่อนๆ ในการท างานและส่งงาน
กลุ่ม 

- การเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีดี 
เนื่องจากนักศึกษาบางคนไม่
ช่วยงานเพื่อน และไม่มีส่วนร่วม

- อาจารย์มอบหมายงานให้ท า
เป็นกลุ่มย่อย และติดตามผลการ
ส่งงานตามก าหนด อย่างต่อเนื่อง 
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พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมท่ีควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 
ในการเรียนการสอน 

(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมท่ีควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 

- นักศึกษาควรฝึกทักษะด้านการ
ใช้โปรแกรมประยุกต์ท่ีจ าเป็นใน
การจัดการความรู้ เพื่อประโยชน์
ในการเผยแพร่และแลกเปล่ียน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันให้มากขึ้น 

- การจัดการความรู้ท่ีมีคุณภาพท่ี
ได้จากการใช้ปัญหาเป็นฐาน ท้ัง
ในช้ันเรียน และผ่านโลกออนไลน์ 
ต้องได้รับการฝึกฝนอย่าง
สม่ าเสมอ 

- ฝึกให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ถึง
ปัญหาและสาเหตุของปัญหาใน
การให้บริหารจัดการห้องสมุดและ
องค์กรสารสนเทศก่อนฝึก
ประสบการณ์ในวิชาชีพ  

 
 
ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา:  ผศ.บญญลักษม์ ต านานจิตร 
 

ลงช่ือ.............................................................วนัท่ีรายงาน.....19 พฤษภาคม 2559.............. 
 
 
ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: 

1. ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา  ลายเซ็น:_________________วันท่ีรายงาน:_____________ 
2. ผศ.บุญญลักษม์ ต านานจิตร ลายเซ็น:_________________วันท่ีรายงาน:_____________ 
3. ผศ.บรรพต พิจิตรก าเนิด  ลายเซ็น:_________________วันท่ีรายงาน:_____________ 
4. ดร.ทิพวัลย์ ขันธมะ  ลายเซ็น:_________________วันท่ีรายงาน:_____________ 
5. อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ ลายเซ็น:_________________วันท่ีรายงาน:_____________ 


