รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1633123 ชื่อวิชาเครือข่ายทางสังคมห้องสมุดและสารสนเทศ
1.2 จำนวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1)หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2561
2)ประเภทของรายวิชา:  วิชาบังคับ  วิชาเลือก
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1)อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผศ.ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์
2)อาจารย์ผู้สอน: ผศ.ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563/ ชั้นปีที่ 4
1.6 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง On Demand
ชั้น 2 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)

หมวดที่ 2การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
2.1 รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวข้อ
แนะนำรายวิชา

จำนวน
จำนวน
ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ชั่วโมงตาม ชั่วโมงที่ได้
ต่างจากแผนการสอน
แผนการสอน สอนจริง หากมีความแตกต่างเกิน 25%
4
4
1

หัวข้อ
๐ แนะนำแหล่งข้อมูลประกอบการ
เรียนรู้
๐ ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนเกณฑ์การให้คะแนน
๐ ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการเรียน
เครื อ ข่ า ยทางสั ง คมห้ อ งสมุ ด และ
สารสนเทศ
การแต่งภาพด้วยโปรแกรม
PhotoScape
การแบ่งส่วนการตลาดและการวาง
ตำแหน่งห้องสมุดและสารสนเทศ
วิธีการสร้างช่องรายการบน YouTube
การบันทึกคลิปวีดโี อจากโปรแกรม
Windows 10
วิธีการตัดต่อคลิปวีดีโอโดยใช้โปรแกรม
Wondershare Filmora
วิธีการตัดต่อคลิปวีดีโอโดยใช้โปรแกรม
Wondershare Filmora (ต่อ)
วิธีการ upload คลิปวีดีโอยาวเกิน 15
นาที
วิธีการเข้าใช้งานปรับแต่งคลิปวีดีโอ การ
ใส่เสียงดนตรีบรรเลง บน YouTube
วิธีการใส่คำบรรยายบน YouTube
วิธีการตัดบางส่วนของคลิปวีดีโอออก ใส่
ฟิลเตอร์ และ เอฟเฟกต์การเบลอภาพ
บน YouTube
เทคนิคการใช้เครื่องมือสำหรับการรีทัช
(Retouch) ด้วยโปรแกรม Photoshop
ตัดปะภาพถ่ายตามจินตนาการ
การนำเฟสบุ๊คมาใช้ในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ

จำนวน
จำนวน
ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ชั่วโมงตาม ชั่วโมงที่ได้
ต่างจากแผนการสอน
แผนการสอน สอนจริง หากมีความแตกต่างเกิน 25%

4

4

-

4

4

-

4

4

-

4
4

4
4

-

4

4

-

4

4

-

4

4

-

4

4

-

4
4

4
4

-

4

4

-

4
4

4
4

-
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2.2หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตาม
แผน (ถ้ามี)
-

นัยสำคัญของหัวข้อที่สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน
-

แนวทางชดเชย
-

2.3 ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทำให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน มคอ.3
ผลการเรียนรู้

คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู้

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา

ประสิทธิผล
มี ไม่มี

คุณธรรม จริยธรรม
✓
1. อาจารย์กำหนดเงื่อนไขการ
เรียน ความรับผิดชอบ ความมี
วินัย ความตรงต่อเวลาทั้งใน
ส่วนของการเข้าเรียน การส่ง
งาน และความซื่อสัตย์
2. หลังเรียนทฤษฎีให้นักศึกษา
ทำแบบฝึกหัด
3. อาจารย์ให้นักศึกษา
ปฏิบัติงานโดยอาศัยเครื่องมือ
ทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ โดย
คำนึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
เสมอ
✓
ความรู้
1. มีวิธีการสร้างความรู้เกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีที่สำคัญทาง
เครือข่ายสังคมห้องสมุดและ
สารสนเทศ ดังนี้
1.1 ทดสอบก่อนเรียน

ปัญหาของการใช้วิธีสอน
(ถ้ามี)พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข
ปัญหา
วิธีแก้ไข
-

ปัญหา
1. นักศึกษาที่บกพร่องทางการ
ได้ยิน เรียนรู้และเข้าใจเนื้อหา
ได้ช้า
วิธีแก้ไข
1. พยายามสร้างความเข้าใจใน
เนื้อหาให้กับครูล่าม เพื่อให้
3

ผลการเรียนรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา
1.2 อาจารย์บรรยายเนื้อหา
หลักการและทฤษฎีที่สำคัญของ
รายวิชาอย่างครบถ้วน พร้อม
ยกตัวอย่างเครือข่ายสังคม
ห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อให้
ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันได้
1.3 อาจารย์ทดสอบหลังเรียน
2. อาจารย์ให้นักศึกษาเชื่อมโยง
เครือข่ายสังคมห้องสมุดและ
สารสนเทศกับสภาพปัญหา
ห้องสมุด
3. อาจารย์ให้นักศึกษาเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น
การอ่านหนังสือ วารสาร
นิตยสาร การเข้าร่วมสัมมนา
แล้วมานำเสนอ
ทักษะทางปัญญา
1. อาจารย์ให้นักศึกษาพิจารณา
ปัญหาวิธีการแก้ปัญหา ในงาน
ห้องสมุดด้วยสื่อสังคมออนไลน์
2. อาจารย์ให้นักศึกษาประยุกต์
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เครือข่ายทางสังคมห้องสมุดและ
สารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1. อาจารย์ให้นักศึกษาทำ
กิจกรรมเป็นกลุ่ม

ประสิทธิผล
มี ไม่มี

ปัญหาของการใช้วิธีสอน
(ถ้ามี)พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข
ถ่ายทอดไปยังนักศึกษาที่
บกพร่องทางการได้ยิน และ
อาจารย์ผู้สอนติดตามการ
ปฏิบัติเป็นรายบุคคล ทำให้
นักศึกษาเรียนได้เข้าใจมากขึ้น
และสามารถเรียนนอกเวลา
เรียนกับครูล่ามได้

✓

ปัญหา
-

วิธีแก้ไข
-

✓

ปัญหา
วิธีแก้ไข
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ผลการเรียนรู้

ความ
รับผิดชอบ

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา
2. อาจารย์มอบหมายงานให้
นักศึกษา
3. อาจารย์ให้นักศึกษาปฏิบัติ
ตามหลังเรียน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. อาจารย์ใหันักศึกษานำเสนอ
งานจากใบงาน
2. อาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษา
จัดทำสื่อนำเสนอเป็นคลิปวีดีโอ
บน YouTube

ทักษะการ
วิเคราะห์
การสื่อสาร
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ประสิทธิผล
มี ไม่มี

✓

ปัญหาของการใช้วิธีสอน
(ถ้ามี)พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข

ปัญหา
วิธีแก้ไข
-

2.4 ข้อเสนอการดำเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ผู้สอนเน้นแบบฝึกหัดให้นักศึกษาปฏิบัติหลังเรียนเพื่อพิจารณาความเข้าใจของนักศึกษา

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
3.1 จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
20 คน

3.2 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา(จำนวนนักศึกษาที่สอบผ่านรายวิชานี้)
20 คน

3.3 การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
เกรด A B+ B C+ C D+ D F
I M I,M W P U
จำนวน 8 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 40.00 25.00 20.00 10.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.4ปัจจัยทีท่ ำให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
ไม่มี

5

3.5ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กำหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
3.5.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกำหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
ไม่มี
3.5.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลื่อน
ไม่มี

เหตุผล
ไม่มี
เหตุผล
ไม่มี
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3.6การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ด้านความรู้

วิธีการสอนให้บรรลุผลการเรียนรู้
(1) อาจารย์กำหนดเงื่อนไขการเรียน
ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความตรง
ต่อเวลาทั้งในส่วนของการเข้าเรียน การ
ส่งงาน และความซื่อสัตย์
(2) หลังเรียนทฤษฎีให้นักศึกษาทำ
แบบฝึกหัด
(3) อาจารย์ให้นักศึกษาปฏิบัติงานโดย
อาศัยเครื่องมือทางวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพเสมอ
(1)มีวิธีการสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีที่สำคัญทางเครือข่ายสังคม
ห้องสมุดและสารสนเทศ ดังนี้
1.1 ทดสอบก่อนเรียน
1.2 อาจารย์บรรยายเนื้อหาหลักการและ
ทฤษฎีที่สำคัญของรายวิชาอย่างครบถ้วน
พร้อมยกตัวอย่างเครือข่ายสังคมห้องสมุด
และสารสนเทศเพื่อให้ผเู้ รียนสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
1.3 อาจารย์ทดสอบหลังเรียน

วิธีการประเมินผลการเรียนรู้

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
(1) พิ จ ารณาจากพฤติ ก รรมการเข้ า ชั้ น นักศึกษาผ่านเกณฑ์
เรี ย น การส่ งงาน ความซื ่ อ สั ต ย์ ใ นการ การประเมิน 60%
ปฏิ บ ั ต ิ ง าน และการอ้ า งอิ ง ผลงานทาง
ร้อยละ 100

ข้อคิดเห็น

วิชาการ

(2) พิจารณาประเมินจากการอภิปรายใน
ชั้นเรียน
(3) พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาที่คำนึงถึงจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ
(1) อาจารย์พิจารณาจากคะแนนการทำ
แบบทดสอบก่อนเรียนและคะแนนหลัง
เรียน
(2) พิจารณาจากคะแนนสอบปลายภาค
(3) อาจารย์พิจารณาจากการการนำเสนอ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในสาขาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ของนักศึกษา

นักศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมิน 60%
ร้อยละ 75.00

ปัญหา
-

วิธีแก้ไข
-
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มาตรฐานการเรียนรู้

ด้านทักษะทางปัญญา

ด้านทักษะสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

วิธีการสอนให้บรรลุผลการเรียนรู้
(2) อาจารย์ให้นักศึกษาเชื่อมโยง
เครือข่ายสังคมห้องสมุดและสารสนเทศ
กับสภาพปัญหาห้องสมุด
(3) อาจารย์ให้นักศึกษาเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าในวิชาชีพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น การอ่านหนังสือ วารสาร
นิตยสาร การเข้าร่วมสัมมนา แล้วมา
นำเสนอ
(1) อาจารย์ให้นักศึกษาพิจารณาปัญหา
วิธีการแก้ปัญหา ในงานห้องสมุดด้วยสื่อ
สังคมออนไลน์
(2) อาจารย์ให้นักศึกษาประยุกต์ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเครือข่ายทางสังคม
ห้องสมุดและสารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
(1) อาจารย์ให้นักศึกษาทำกิจกรรมเป็น
กลุ่ม
(2) อาจารย์มอบหมายงานให้นักศึกษา

วิธีการประเมินผลการเรียนรู้

(1) อาจารย์ประเมินจากแบบฝึกหัด

(2) สร้างสื่อสังคมออนไลน์จากใบงาน

(1)อาจารย์ประเมินจากการร่วมกิจกรรม
ในชั้นเรียน
(2) อาจารย์ประเมินจากสัดส่วนการแบ่ง
งานกันทำภายในกลุ่ม

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

ข้อคิดเห็น

นักศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมิน 60%
ร้อยละ 100

ปัญหา
วิธีแก้ไข
-

นักศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมิน 60%
ร้อยละ 100

ปัญหา
วิธีแก้ไข
-
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มาตรฐานการเรียนรู้

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และไอที

วิธีการสอนให้บรรลุผลการเรียนรู้
(3) อาจารย์ให้นักศึกษาปฏิบัตติ ามหลัง
เรียน
(1)อาจารย์ใหันักศึกษานำเสนองานจาก
ใบงาน
(2) อาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษาจัดทำสื่อ
นำเสนอเป็นคลิปวีดโี อบน YouTube

วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
(3) อาจารย์ประเมินจากความมีนำ้ ใจ
ช่วยเหลือเพื่อนกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้
(1) อาจารย์พิจารณาจาก การใช้ภาษา
น้ำเสียง วิธีการพูด ในการนำเสนอ
(2) พิจารณาจากรูปแบบการนำเสนอ

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

นักศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมิน 60%
ร้อยละ 100

ข้อคิดเห็น

ปัญหา
วิธีแก้ไข
-
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หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ
4.1ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ไม่มี

ผลกระทบ
ไม่มี

4.2ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี)
ไม่มี

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ไม่มี

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
5.1 ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา(แนบเอกสาร)
5.1.1 ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
1) ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษาโดยใช้แบบประเมินของสาขาวิชาใน
ด้านทักษะการสอนของอาจารย์ เนื้อหารายวิชา งานที่ได้รับมอบหมายและการวัดผล และทวบสอบ
ผลการเรียนรู้ต่อการเรียนรายวิชานี้ พบว่าผลการประเมินรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.00)
2) จากผลการประเมินโดยให้นักศึกษาประเมินตนเอง พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เห็น
ว่า
-มีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มมากขึ้น อยู่ในระดับ มาก (3.58)
-ได้รับความรู้จากวิชานี้เพิ่มมากขึ้น อยู่ในระดับ มาก (4.00)
-นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ อยู่ในระดับ มาก (4.17)
-นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ อยู่ในระดับ มาก (3.83)
-นักศึกษาพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้ไอทีเพิ่มมากขึ้น อยู่ใน
ระดับ มาก (4.17)
3) ผลจากการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษาผ่านระบบ
http://eassessment.dusit.ac.th ด้านวัตถุประสงค์การเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน การวัดประเมินผลการเรียนการสอน และคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน พบว่าภาพรวมผล
ประเมินร้อยละ 85.38 ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.27)
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5.1.2 ความเห็นของอาจารย์ต่อผลการประเมินตามข้อ5.1.1
นักศึกษามีความตั้งใจ และพยายามเรียนรู้การจัดทำคลิปวีดีโอเพื่อ upload บน
YouTube ในระดับใช้งานได้

5.2 ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
5.2.1 ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
5.2.2 ความเห็นของอาจารย์ต่อผลการประเมินตามข้อ5.2.1
-

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
6.1 ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานครั้งที่ผ่านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดำเนินการ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
-หลังการเรียนการสอนแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่ม
-พบว่านักศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจได้ดี
ย่อย เพื่อให้มีการซักถาม และการปรึกษา
เนื้อหาที่ไม่เข้าใจทันที นักศึกษาต้องฝึกการ
วิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดในหลากหลาย
สถานการณ์เพื่อให้มีความชำนาญในการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือทาง Social Network ที่ตรง
กับความต้องการของผู้ใช้บริการห้องสมุด

6.2 การดำเนินการอื่นๆในการปรับปรุงรายวิชา
-

6.3 ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
- ให้นักศึกษาฝึกทำใบงานใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
หากไม่เข้าใจให้สอบถามจาก
ผู้สอนในชั้นเรียนทันที

กำหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
30 ธันวาคม 2563

ผู้รับผิดชอบ
ผู้สอน
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6.4 ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
-

6.5 แบบรายงานพฤติกรรมภาพรวมโดยอาจารย์(สรุปการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน)
6.5.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม
พฤติกรรมที่ควรแก้ไข
- การส่งงาน
- การส่งงานของนักศึกษา

6.5.2 ด้านความรู้
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม
-

พฤติกรรมที่ควรแก้ไข
-

แนวทางแก้ไข
- อาจารย์ต้องแนะนำวิธีการ
ทำงาน กำหนดเวลาส่งงาน
ช่องทางในการส่งงานให้
นักศึกษาทราบ และอาจารย์
ประเมินผลงานของนักศึกษา
เป็นรายบุคคล

แนวทางแก้ไข
-

6.5.3 ด้านทักษะทางปัญญา
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม
พฤติกรรมที่ควรแก้ไข
แนวทางแก้ไข
6.5.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม
พฤติกรรมที่ควรแก้ไข
แนวทางแก้ไข
6.5.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม
พฤติกรรมที่ควรแก้ไข
แนวทางแก้ไข
ชื่ออาจารย์รายวิชา:

ผศ.ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์

ลงชื่อ............................................................วันที่รายงาน 16 ธันวาคม 2563
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด
2.ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร
3.ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล
4.ผศ.ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์
5.ผศ.ดร. ฐิติยา เนตรวงษ์

วันที่ทวนสอบ: 16 ธันวาคม 2563
ลายเซ็น: _______________________________________
ลายเซ็น: _______________________________________
ลายเซ็น: _______________________________________
ลายเซ็น: _______________________________________
ลายเซ็น: _______________________________________
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