การรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1631405 รายวิชาการจัดระบบสารสนเทศและความรู้
1.2 จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
2) ประเภทของรายวิชา : วิชาบังคับ
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผูช้ ่วยศาสตราจาราย์ ดร.บุญญลักษม์ ตานานจิตร
2) อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญลักษม์ ตานานจิตร
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 / ชั้นปีที่ 1
1.6 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 2 ห้อง 233

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
2.1 รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวข้อ
แจ้งจุดประสงค์การสอนรายวิชา
และแนะนาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
รายวิชาการจัดระบบสารสนเทศ
และความรู้
- แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์กับ
นักศึกษาผ่าน social network
- แนวคิดและหลักการของการ
จัดระบบสารสนเทศ
- แนวคิดและหลักการของความรู้

จานวน
จานวน
ชั่วโมงตาม ชั่วโมงที่ได้
แผนการสอน สอนจริง
4
4

12

12

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง ต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง
เกิน 25%
-

-
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หัวข้อ
- การเข้าถึงสารสนเทศ
บรรณานุกรม และเมทาดาทา
- ดรรชนีและสาระสังเขป
- ศัพท์สัมพันธ์และการจัดหมู่
- แนวโน้มการจัดระบบสารสนเทศ
และความรู้ในอนาคต: ออนโทโลยี
- นาเสนอ weblog รวบรวม
จัดเก็บและเผยแพร่ความรู้และ
สารสนเทศ

จานวน
จานวน
ชั่วโมงตาม ชั่วโมงที่ได้
แผนการสอน สอนจริง
16
16

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง ต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง
เกิน 25%
-

12

12

-

8

8

-

8

8

-

2.2 หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุม ตาม
แผน (ถ้ามี)
-

นัยสาคัญของหัวข้อที่สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน
-

แนวทางชดเชย
-

2.3 ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ ตามที่ระบุ ในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู้
คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู้

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอีย ด
ประสิทธิผล
รายวิชา
คุณธรรมจริยธรรม
1) การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
นักศึกษาเป็นสาคัญ
2) การบรรยาย อภิปราย เกี่ยวกับ
การนาเสนองานโดยคานึงถึง
ข้อเท็จจริง พร้อมยกตัวอย่างที่
เกิดขึ้นจริงในสังคม
3) กิจกรรมกลุ่มผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ โดยให้นักศึกษา
ตระหนักถึงมารยาทการใช้งาน
เทคโนโลยีการสื่อสารทางออนไลน์
ความรู้
1) บรรยายประกอบ
2) ใช้กระบวนการกลุ่มอภิปราย
และทบทวนความรู้ สิ่งที่ได้รับ
3) ค้นคว้าเพิ่มเติมโดยการสืบค้น
ด้วยการใช้เทคนิคการสืบค้นขั้นสูง

ประสิทธิผล
มี




ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข

ไม่มี
ปัญหา เนื่องจากห้องเรียนมีนักศึกษา
พิเศษทางหู ดังนั้นการทากิจกรรม
จาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจาก
นักศึกษาปกติ แต่จากการสังเกต
นักศึกษาพิเศษมักรวมกลุ่มกันเอง
มากกว่า
วิธีแก้ไข อาจารย์จัดกิจกรรม Story
telling เพื่อให้นักศึกษาปกติและ
นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการ
มองเห็นเข้าใจความแตกต่างของ
บุคคล
-
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ผลการเรียนรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอีย ด
ประสิทธิผล
รายวิชา
4) ฝึกปฏิบัติการเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
ที่นักศึกษาเรียน
ทักษะทางปัญญา
1) ให้นักศึกษานาเสนอการใช้
จัดระบบสารสนเทศและความรู้ใน
ชีวิตประจาวัน แล้วนาเสนองาน
ตามบทเรียน

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1) ใช้กระบวนการทางานกลุ่ม

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัว เลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) บรรยายประกอบ
2) ฝึกปฏิบัติการเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศเพิ่มเติมผ่านทาง
เว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาของนักศึกษา
3) ฝึกปฏิบัติการจริงโดยให้
นักศึกษาจัดทาสาระสังเขป

ประสิทธิผล
มี







ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข

ไม่มี

ปัญหา นักศึกษาพิเศษทางหูมีความ
เข้าใจในการเรียนการสอนด้อยกว่า
นักศึกษาปกติ และอาจมีปัญหาใน
การฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
วิธีแก้ไข อาจารย์ให้คะแนนและตัด
เกรดตามความเป็นจริง และประชุม
ปรึกษาหารือในหลักสูตรเพื่อหา
แนวทางแก้ไข
ปัญหา นักศึกษาปกติบางคนประสงค์
จะสอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยใหม่
ในภาคเรียนถัดไป เนื่องจากไม่
สามารถปรับตัวเข้ากับการเรียน
ร่วมกันกับเพื่อนๆ ได้
วิธีแก้ไข อาจารย์ให้คาปรึกษาและให้
นั ก ศึ ก ษา ตั ดสิ น ใจ เลื อกท า งใ น
การศึกษาด้วยตนเอง
-
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2.4 ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ผู้สอนควรอธิบายขั้นตอนการทางานให้ละเอียด และควรมีการสอบทวนผลการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา
เมื่อเรียนจบทุกบทแล้ว เพื่อทบทวนเนื้อหา และทาให้นักศึกษาสามารถนาทั ก ษะไปใช้ ใ นการท างานอย่ า ง
แท้จริง และพยายามให้นักศึกษาปกติสามารถเรียนร่วมกันนักศึกษาที่ เป็นเด็ กพิเ ศษได้

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
3.1 จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
44 คน

3.2 จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชานี้
39 คน

3.3 การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
เกรด
A B+ B C+ C D+ D
F
I
M I,M W P
U
จานวน 0
0 17 8 12 1
1
0
0
5
0
0
0
0
ร้อยละ 0.00 0.00 82.63 18.18 27.27 2.27 2.27 0.00 0.00 11.36 0.00 0.00 0.00 0.00

3.4 ผลสัมฤทธิ์แต่ละผลการเรียนรู้
เกณฑ์ประเมิน
(ร้อยละ)
ผ่าน
ไม่ผ่าน

50

ผลการเรียนรู้ (คน)
คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

ความ
สัมพันธ์

คณิต/
สื่อสาร/ไอที

การจัดการ
เรียนรู้

39
-

5
34

39
-

35
4

39
-

-

3.5 ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิ ดปกติ (ถ้ามี)
ไม่มี

3.6 ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิช า
3.6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ไม่มี
ไม่มี
3.6.2 ความคลาดเคลื่อนด้ านวิ ธีการประเมิน ผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
- การสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่มไม่สามารถ
- มีนักศึกษาจานวนหนึ่งมีความพิการทางการได้ยิน
สังเกตได้ครบทุกคน
อาจทาให้การสื่อสารในการเรียนการสอนไม่ดี
- นักศึกษาบางคนการส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงต่อเวลา เท่าที่ควร
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3.7 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
1) พิจารณาการมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน
2) พิจารณาการซักถามและการแสดงความคิดเห็น
ในชั้นเรียน (K)
3) พิจารณาการนาเสนอผลงานตามใบงาน (C)
4) พิจารณาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุค คล (I)
5) พิจารณาทักษะการใช้ไอที (N)
(ที่มา : มคอ.3 หมวด 7 ข้อ 4)

สรุปผล
1) นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนมากขึ้น
โดยเฉพาะการยกกรณีศึกษาที่อยู่ในกระแสนิยม
2) นักศึกษาที่มีปฏิสัมพันธ์อยู่แล้วนั้น มักจะมีการ
แสดงความคิดเห็นอยู่เป็นระยะ ในขณะที่มีนักศึกษา
อยู่อีกส่วนหนึ่งที่ไม่ค่อยมีความคิดเห็น ใด ๆ
3) ผลงานที่นักศึกษานาเสนอมักเกิดจากการทา
ตามที่อาจารย์ได้ให้ข้อมูลเป็นตัวอย่าง ยังไม่แสดงให้
เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์เท่าที่ควร
4) นักศึกษาสามารถทางานร่วมกับเพื่อนได้ แต่ก็จะ
มีลักษณะของการไม่ให้ความร่วมมือของนักศึ กษา
บางคนให้เห็นอยู่บาง
5) นักศึกษาสามารถทางานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ค่อนข้างดี
(วิธีการ : เขียนให้สอดคล้องในแต่ละวิธีการทวน
สอบ)

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
4.1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถ้ามี)
นักศึกษาไม่ค่อยเข้าใช้บริการฐานข้อมูลของสานัก
ปริมาณการเข้าใช้ฐานข้อมูลของสานักวิทยบริการ
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจเนื่องมาก และเทคโนโลยีสารสนเทศมีน้อย เมื่อเทียบกับ
จากปัญหาการเข้าใช้ และการใช้ภาษาอังกฤษ
จานวนเงินลงทุนกับฐานข้อมูล

4.2 ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี)
ผลกระทบต่อผลการเรีย นรู้ของนัก ศึก ษา
ปัญหาด้านเวลาเรียนเช้า 8.00 น. มีนักศึกษาจานวน หากอาจารย์สอนนักศึกษาส่วนน้อยตามเวลาเรียน ก็
มากที่มาไม่ทันเรียน เนื่องจากติดฝน และเกิดความ ทาให้นักศึกษาส่วนใหญ่ที่มาไม่ทันเรียน ไม่เข้าใจ
เหนื่อยล้าจากรถติดเป็นเวลานาน
เนื่องจากเรียนไม่ทนั เพื่อน
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หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
5.1 ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
5.1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน โดยนัก ศึก ษา
1) ผลจากการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา ด้านทักษะในการสอน เนื้อหารายวิชา งาน
ที่ได้รับมอบหมาย และการวัดผล พบว่า ภาพรวมนักศึกษามีความพอใจอยู่ในระดับ มาก ( ̅ = 4.14)
2) ผลจากนักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่า
- มีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มมากขึ้น อยู่ในระดับ มาก (3.98)
- ได้รับความรู้จากวิชานี้เพิ่มมากขึ้น อยู่ในระดับ มาก (4.10)
- นักศึกษาสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ อยู่ในระดับ มาก (4.10)
- นักศึกษาสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ อยู่ในระดับ มาก (4.15)
- นักศึกษาพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้ไอทีเพิ่มมากขึ้น อยู่ในระดับ
มาก (4.15)
5.1.2 ความเห็นของอาจารย์ต่อผลการประเมินตามข้อ 5.1.1
อาจารย์ควรพัฒนาตนเอง และวิธีการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้มากกว่านี้

5.2 ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
5.2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน โดยวิธีอื่น
- การประชุมคณาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นรายเดือนพบปัญหาที่เกิดขึ้นในหมวดที่ 4 เหมือนกัน
ทุกรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
5.2.2 ความเห็นของอาจารย์อาจารย์ต่อ ผลการประเมิน ตามข้อ 5.2.1
- นาผลการประชุมด้านปัญหาและอุ ป สรรคในการเรี ย นการสอนมาพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง รู ป แบบ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
6.1 ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่
ผ่านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึ กษา/
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
- อาจารย์ควรให้เวลาท้ายชั่วโมงในการทวนสอบ
ความรู้อีกครั้งหนึ่ง
- เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนควรมีการสอนทบทวน
เนื้อหาทั้งหมดอีกครั้ง หากเป็นไปได้
(ที่มา : มคอ.5 หมวดที่ 6 ข้อ 6.3 ของภาค
การศึกษา 1/58)

ผลการดาเนินการ
- อาจารย์ผู้สอนให้เวลาท้ายชั่วโมงในการทวนสอบ
ความรู้อีกครั้งหนึ่ง
- เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนมีการสอนทบทวน
เนื้อหาทั้งหมดอีกครั้ง และพูดคุยสอบถามความ
เข้าใจของนักศึกษา

6.2 การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
-
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6.3 ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่ อไป
ข้อเสนอ
- สานักวิทยบริการฯ ควรมีหนังสือ
เกี่ยวกับการจัดการ การสร้าง
ฐานข้อมูลที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น
เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ค้นคว้าเรียนรู้
เพิ่มเติมจากการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียน
(นาไปใช้เสนอใน มคอ.3 หมวดที่ 2
ข้อ 2 ของภาคการศึกษาถัดไป)

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็ จ
ปีการศึกษาถัดไป

ผู้รับผิดชอบ
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.4 ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ควรให้นักศึกษาได้รับเอกสารประกอบการเรียนตามกาหนดการเปิ ดภาคเรียน เพื่อให้นักศึกษา
เรียนรู้พร้อม ๆ กับการสอนของอาจารย์ และมีโอกาสสอบถาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ้นเป็นไปได้

6.5 แบบรายงานพฤติกรรมภาพรวมโดยอาจารย์ผู้สอน (สรุปการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน)
6.5.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม
พฤติกรรมที่ควรแก้ไข
- การให้ความช่วยเหลือและ
- มารยาทในการแสดงออกถึง
ร่วมมือกับผู้อื่นในชั้นเรียน
ความเคารพผู้ใหญ่ ครูบาอาจารย์
การเก็บขยะในชั้นเรียนหลังเลิก
เรียน รวมทั้งการประหยัด
พลังงานไฟฟ้า
6.5.2 ด้านความรู้
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม
- ติดตามความก้าวหน้าของระบบ
สารสนเทศและความรู้ให้เป็น
ปัจจุบัน และรู้เท่าทันการ
จัดระบบสารสนเทศและความรู้
6.5.3 ด้านทักษะทางปัญญา
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม
- การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสารและข้อเท็จจริงทุกด้าน

แนวทางแก้ไข
- ให้คาชี้แนะเกี่ยวกับความมี
มนุษยสัมพันธ์และคุณธรรม การ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การอยู่ร่วมกันใน
สังคมด้วยความเข้าใจ และ
จริยธรรมในการจัดระบบ
สารสนเทศและความรู้

พฤติกรรมที่ควรแก้ไข
แนวทางแก้ไข
- นักศึกษาบางคนไม่สนใจติดตาม - ควรมอบหมายหน้าที่ด้านการ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการ ติดตามสรุปสาระสังเขปจาก
ระบบสารสนเทศและความรู้
ข่าวสารด้านต่างๆ จากสื่อทุกชนิด
พฤติกรรมที่ควรแก้ไข
- การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร
นักศึกษาส่วนใหญ่รับข้อมูลไม่
ทั่วถึงทุกด้าน ไม่รู้เท่าทันสื่อและ
การจัดระบบสารสนเทศแลความรู้

แนวทางแก้ไข
- ควรมอบหมายหน้าที่ให้
นักศึกษาได้วิเคราะห์ สังเคราะห์
โดยใช้วิจารณญาณ และเขียนสรุป
ประเด็นให้นักศึกษา พร้อมกับ
ตรวจสอบผลการทางานและแจ้ง
ผลสัมฤทธิ์จากการทากิจกรรมให้
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พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม

พฤติกรรมที่ควรแก้ไข

แนวทางแก้ไข
นักศึกษาทราบทันที
6.5.4 ด้านทักษะความสัมพัน ธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม
พฤติกรรมที่ควรแก้ไข
แนวทางแก้ไข
- การร่วมมือกับอาจารย์และ
- การเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
- อาจารย์ควรมอบหมายงานให้
เพื่อนๆ ในการทางานและส่งงาน เนื่องจากนักศึกษาบางคนไม่สนใจ ทาเป็นกลุ่มและติดตามผลการ
กลุ่ม
การเรียน และไม่ติดตามงานที่
ทางาน อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ
มอบหมายให้
6.5.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตั วเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม
พฤติกรรมที่ควรแก้ไข
แนวทางแก้ไข
- ให้นักศึกษาฝึกฝึกทักษะด้านการ - การวิเคราะห์ความรู้ที่มีคุณภาพ - ควรฝึกให้นักศึกษาประเมิน
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสืบค้น ที่ได้จากการค้นหาข้อมูลจากโลก สารสนเทศก่อนนามาใช้จริงใน
ข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตให้มาก
ออนไลน์
ชีวิตประจาวันบ่อยๆ จนเป็นนิสัย
ขึ้น
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: ผศ.ดร.บญญลักษม์ ตานานจิตร
ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน.....19 ธันวาคม 2559..............
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร:
1. ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกาเนิด ลายเซ็น: ____________________
2. ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตานานจิตร ลายเซ็น: ____________________
3. ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน
ลายเซ็น: ____________________
4. ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์
ลายเซ็น: ____________________
5. อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ ลายเซ็น: ____________________

วันที่รายงาน: __________
วันที่รายงาน: __________
วันที่รายงาน: __________
วันที่รายงาน: __________
วันที่รายงาน: __________
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