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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 รหัสและช่ือรายวิชา          
รหัสวิชา 1631206  ช่ือวิชา การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

1.2 จ านวนหน่วยกิต 
3 (2-2-5) หน่วยกิต 

1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
2) ประเภทของรายวิชา :  วิชาบังคับ  วิชาเลือก 

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผศ.สายสุดา ปั้นตระกูล 
2) อาจารย์ผู้สอน : ผศ.สายสุดา ปั้นตระกูล 

1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2560 / ช้ันป ี1 

1.6 สถานที่เรียน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 3 ห้อง 32302 

 
หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

2.1 รายงานช่ัวโมงการสอนจรงิเทียบกับแผนการสอน 

สัปดาห ์ หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบสุาเหตุที่การสอน
จริงต่างจากแผนการ

สอนหากมีความ    
แตกต่างเกนิ 25% 

1 แนะน ารายวิชา 
- แนะน าแหล่งข้อมูลประกอบการเรียนรู้  
- ช้ีแจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน

เกณฑ์การให้คะแนน 
- ช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลการเรียน 
บทท่ี 1 แนวคิดและหลักการของการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ 

4 4  

2 บทท่ี 2 ประเภทและลักษณะของทรัพยากร
สารสนเทศ 
-ประเภทและลักษณะของสื่อสิ่งพิมพ์   

4 4  
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สัปดาห ์ หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบสุาเหตุที่การสอน
จริงต่างจากแผนการ

สอนหากมีความ    
แตกต่างเกนิ 25% 

3 บทท่ี 2 ประเภทและลักษณะของทรัพยากร
สารสนเทศ (ต่อ) 
-ประเภทและลักษณะของสื่อโสตทัศน์ 

4 4  

4 บทท่ี 2 ประเภทและลักษณะของทรัพยากร
สารสนเทศ (ต่อ) 
-ประเภทและลักษณะของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

   

5 บทท่ี 3 แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ 
 - แหล่งทรัพยากรสารสนเทศภาครัฐ 

4 4  

6 บทท่ี 3 แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ (ต่อ) 
- แหล่งทรัพยากรสารสนเทศภาคเอกชน 

4 4  

7 บทท่ี 4 กระบวนการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 
- การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ  

4 4  

8 บทท่ี 4 กระบวนการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ (ต่อ) 
- การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ   

4 4  

9 บทท่ี 4 กระบวนการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ (ต่อ) 
- การประเมินทรัพยากรสารสนเทศ   

4 4  

10 บทท่ี 4 กระบวนการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ (ต่อ) 
-การจ าหน่ายทรัพยากรสารสนเทศ 

4 4  

11 บทท่ี 5 ความร่วมมือและเครือข่ายด้านการ
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
- ความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศ 

4 4  

12 บทท่ี 5 ความร่วมมือและเครือข่ายด้านการ
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (ต่อ) 
-เค รื อ ข่ าย ด้ า นกา รพัฒนา ทรั พ ยา ก ร
สารสนเทศ 

4 4  

13 บทท่ี 6 การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ 

4 4  

14 บทท่ี 6 การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ (ต่อ) 

4 4  

15 น าเสนอโครงงาน 4 4  
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2.2 หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
หัวข้อที่สอนไมค่รอบคลุมตาม

แผน (ถ้ามี) 
นัยส าคญัของหัวข้อที่สอนไม่ 

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

- - - 
 
2.3 ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน มคอ.3 
ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุใน 

รายละเอียดรายวิชา 
ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
 

1. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันก า
หนอข้อตกลงเงื่อนไขการเรียน 
ความรับผิดชอบ ความมีวินัย 
ความตรงต่อเวลาท้ังในส่วนของ
การเข้าเรียน ความรับผิดชอบ 
และความซื่อสัตย์ในช้ันเรียน
ร่วมกัน 
2. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษา
ปฏิบัติงานโดยอาศัยเครื่องมือ
ทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ โดย
ค านึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
เสมอ 

  
 

ปัญหา  
-นักศึกษามีพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียน
ช้า 
วิธีแก้ไข  
-ผู้สอนตักเตือนและก าหนดข้อตกลง
เป็นรายบุคคลท่ีมาช้า 

ความรู้ 1. ผู้สอนทบทวนความรู้ก่อน
เรียน และสรุปความคิดหลังเรียน
ทุกครั้ง 
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาหลักการ
และทฤษฎีเกี่ยวกับ
กระบวนการพฒันาทรัพยากร
สารสนเทศ 
3. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษา
ก าหนดประเด็นปัญหาท่ีสนใจ
และฝึกปฏิบัติในการค้นหา
ค าตอบจากทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทต่างๆ 

  ปัญหา  
-นักศึกษาสับสนในหลักการและทฤษฎี
เกี่ยวกับกระบวนการพฒันาทรัพยากร
สารสนเทศ 
วิธีแก้ไข  
-ผู้สอนอธิบาย ช้ีแจงในแต่ละประเด็น
และมอบหมายงานให้ฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม
นอกเวลาเรียน 

ทักษะทาง
ปัญญา 

1. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษา
ก าหนดประเด็นปัญหาท่ีสนใจ
และฝึกปฏิบัติการคัดเลือก
ทรัพยากรสารสนเทศจากเว็บไซต์
ของส านักพิมพ์และหน่วยงานท่ี

  ปัญหา  
-นักศึกษาขาดความรอบคอบในการ
คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ 
วิธีแก้ไข  
-ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุใน 
รายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี) 
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

เกี่ยวข้อง 
2. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษา
ประยุกต์ความรู้จากการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศประเภท
ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้
เหมาะสม 

เพิ่มเติม 

ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

1. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษา
รวบรวมรายช่ือทรัพยากร
สารสนเทศจาก หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนโดยมอบหมายเป็น
กลุ่ม 

  ปัญหา  
-นักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้
ยินและนักศึกษาท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ต้องใช้เวลาในปรับตัวเข้า
ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนปกติ 
วิธีแก้ไข  
-ผู้สอนช้ีแจงและมอบหมายให้แต่ละ
กลุ่มแบ่งหน้าท่ีในการรับผิดชอบให้
ชัดเจน 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
การสื่อสาร
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษา
ส่ือสารความคิดผ่านการน าเสนอ
ในช้ินงาน โดยเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารที่
เหมาะสม 

  ปัญหา  
-การใช้ IT ในการน าเสนองานติดขัด
เนื่องจากระบบ Wi-Fi ไม่เสถียร 
วิธีแก้ไข  
-บันทึกข้อมูลในการน าเสนอใส่อุปกรณ์
บันทึกข้อมูลในกรณีท่ีใช้ Wi-Fi ไม่ได้ 

2.4 ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 
 ผู้สอนต้องปรับเปล่ียนรูปแบบวิธีการสอนท่ีหลากหลาย ในช้ันเรียนท่ีมีกลุ่มนักศึกษาหลายกลุ่ม 
เช่น นักศึกษาปกติ นักศึกษาบกพร่องทางการได้ยนิ นักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  

หมวดที ่3 สรุปผลการจดัการเรยีนการสอนของรายวิชา 
3.1 จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 
 23 คน 
3.2 จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านรายวิชานี้ 
 22 คน 
3.3 การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

เกรด A B+ B C+ C D+ D F I M I,M W P U 
จ านวน 1 7 9 1 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
ร้อยละ 4.35 30.43 39.13 4.35 13.04 0.00 4.35 0.00 0.00 4.35 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.4 ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
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3.5 ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมนิท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
3.5.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
ไม่มี ไม่มี 

3.5.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
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3.6 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
มาตรฐานการเรียนรู้ วิธีการสอนให้บรรลุผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ข้อคิดเห็น 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม (1) ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันก าหนอ
ข้อตกลงเงื่อนไขการเรียน ความ
รับผิดชอบ ความมีวินัย ความตรงต่อเวลา
ทั้งในส่วนของการเข้าเรียน ความ
รับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน
ร่วมกัน 
(2) ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษา
ปฏิบัติงานโดยอาศัยเครื่องมือทางวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
โดยค านึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพเสมอ 

(1) พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน ความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน  
(2) สังเกตผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
ที่ค านึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เช่น 
การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 

นักศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมิน 60% 

ร้อยละ 95.65 

 

ด้านความรู้ (1) ผู้สอนทบทวนความรู้ก่อนเรียน และ
สรุปความคิดหลงัเรียนทุกครัง้ 
(2) ผู้สอนบรรยายเน้ือหาหลักการและ
ทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ 
(3) ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาก าหนด
ประเด็นปัญหาที่สนใจและฝึกปฏิบัติใน
การค้นหาค าตอบจากทรัพยากร
สารสนเทศประเภทต่างๆ 

(1) ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการแสดงความ
คิดเห็นในระหว่างทบทวนความรู้ก่อน
เรียน และสรุปความคิดหลังเรียน 
(2) ผู้สอนสังเกตผลการปฏิบัติงานที่
นักศึกษาได้น าหลักการและทฤษฎี
เก่ียวกับกระบวนการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

นักศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมิน 60% 

ร้อยละ 91.30 

 

ด้านทักษะทางปัญญา (1) ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาก าหนด
ประเด็นปัญหาที่สนใจและฝึกปฏิบัติการ
คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศจากเว็บไซต์
ของส านักพิมพ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(2) ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาประยุกต์
ความรู้จากการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

(1) ผู้สอนพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เกิด
จากการประยุกต์ความรู้ในการคัดเลือก
ทรัพยากรสารสนเทศ 

นักศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมิน 60% 

ร้อยละ 86.96 
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มาตรฐานการเรียนรู้ วิธีการสอนให้บรรลุผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ข้อคิดเห็น 
ประเภทต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้
เหมาะสม 

ด้านทักษะสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษารวบรวม
รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศจาก 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดย
มอบหมายเป็นกลุ่ม 

(1) ผู้สอนสังเกตพฤติกรรม การปรับตัว 
การร่วมกิจกรรมของนักศึกษากับเพ่ือนใน
กลุ่ม และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง
ชิ้นงาน 

นักศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมิน 60% 

ร้อยละ 69.57 

 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และไอที 

(1) ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาสื่อสาร
ความคิดผ่านการน าเสนอในชิ้นงาน โดย
เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่เหมาะสม 

1. ผู้สอนพิจารณาผลการสื่อสารความคิด
ผ่านการน าเสนอในชิ้นงาน 

นักศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมิน 60% 

ร้อยละ 91.30 
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หมวดที ่4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
4.1 ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิง่อ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากร 
ประกอบการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 

ไม่มี ไม่มี 
4.2  ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ไม่มี ไม่มี 

 
หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 

5.1 ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
5.1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

 1) ผลจากการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา ด้านทักษะในการสอน เนื้อหารายวิชา งานท่ี
ได้รับมอบหมาย และการวัดผล พบว่า ภาพรวมนักศึกษามีความพอใจอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.33)  
 2) ผลจากนักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่า 
  - มีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มมากขึ้น อยู่ในระดับ มาก (4.00) 
  - ได้รับความรู้จากวิชานี้เพิ่มมากขึ้น อยู่ในระดับ มาก (4.14) 
  - นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ อยู่ในระดับ มาก (4.23) 
  - นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ อยู่ในระดับ มาก (4.05) 
  - นักศึกษาพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ การส่ือสาร และการใช้ไอทีเพิ่มมากขึ้น อยู่ในระดับ 
มาก (3.95) 

5.1.2 ความเห็นของอาจารย์ต่อผลการประเมินตามข้อ 5.1.1 
 อาจารย์ควรพัฒนาตนเอง และวิธีการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้มากกว่านี้ 
5.2 ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

5.2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 
 - 

5.2.2 ความเห็นของอาจารย์ต่อผลการประเมินตามข้อ 5.2.1 
 - 

หมวดที ่6 แผนการปรบัปรุง 
6.1 ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรยีนการสอนตามที่เสนอในรายงานครั้งท่ีผ่านมา 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ผลการด าเนินการ 

ผู้สอนควรให้เวลาท้ายช่ัวโมงในการทวนสอบความรู้
อีกครั้งหนึ่ง เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนควรมีการ
สอนทบทวนเนื้อหาท้ังหมดอีกครั้ง หากเป็นไปได้ 

ผู้สอนทวนสอบความรู้นักศึกษาทุกครั้งท่ีเรียนจบ
บทเรียนในท้ายช่ัวโมงของทุกบทเรียน บอกคะแนน
ในช่ัวโมงถัดไปและช้ีแจงข้อผิดพลาดให้นักศึกษาได้
เข้าใจตรงกัน 
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6.2 การด าเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
 -  
6.3 ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านการ
รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศโดย
ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดเขียน
บรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ
ทุกประเภทจากการสืบค้นข้อมูล
และเฉลยทุกคาบเรียน 

ปีการศึกษาถัดไป 
 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
  

6.4 ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 -  
6.5 แบบรายงานพฤติกรรมภาพรวมโดยอาจารย์ (สรุปการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน) 

6.5.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 

- - ความตรงเวลาในการเข้าช้ัน
เรียน 

- ผู้สอนตักเตือนและก าหนด
ข้อตกลงเป็นรายบุคคลเพื่อปรับ
ทัศนคติ 

6.5.2 ด้านความรู้ 
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 

- การค้นหาความรู้เพิ่มเติม -นักศึกษาขาดความสนใจในการ
หาความรู้เพิ่มเติม 

-ผู้สอนแนะน าวิธีการค้นหาข้อมูล
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

6.5.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 

- การประยุกต์ใช้ - นักศึกษาขาดความรอบคอบใน
การพิจารณาคัดเลือกทรัพยากร
สารสนเทศ 

- ผู้สอนแนะน าแหล่งการเรียนรู้ที่
เป็นประโยชน์ และน ามาใช้เป็น
ตัวอย่าง 

6.5.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 

-มารยาทในการใช้ค าพูดกับเพื่อน - -ผู้สอนแนะน ามารยาทท่ีควรมีต่อ
ผู้อื่นในสังคม 

6.5.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 

- - - 
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ช่ืออาจารย์รายวิชา:  ผศ.สายสุดา ปั้นตระกูล 
 ลงช่ือ............................................................วันท่ีรายงาน  17 ธันวาคม 2560 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รายงานวันที่ :       
1. ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด   ลายเซ็น: ____________________  
2. ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร   ลายเซ็น: ____________________  
3. อ.ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์   ลายเซ็น: ____________________  
4. อ.ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน   ลายเซ็น: ____________________  
5. อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ    ลายเซ็น: ____________________  
 


