
แบบ มคอ. 3  รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับแนวทางการบริหารจัดการของแตละรายวิชา

เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามท่ีวางแผนไวในรายละเอียดของหลักสูตร ซ่ึงแตละรายวิชา

จะกำหนดไวอยางชัดเจนเก่ียวกับวัตถุประสงคและรายละเอียดของเนื้อหาความรูในรายวิชา แนวทางการปลูกฝง

ทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆท่ีนักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบความสำเร็จตามจุดมุงหมายของ

รายวิชา มีการกำหนดรายละเอียดเก่ียวกับระยะเวลาท่ีใชในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและ

ประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสืออางอิงท่ีนักศึกษาจะสามารถคนควาได นอกจากนี้ยังกำหนดยุทธศาสตรใน

การประเมินรายวชิาและกระบวนการปรับปรุง 

ประกอบดวย 7 หมวด ดังนี้ 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

หมวดท่ี 2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียน 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ 

MAEJO  UNIVERSITY 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะผลิตกรรมการเกษตร  สาขาวิชาปฐพีศาสตร 

Faculty of Agricultural Production, Program in Soil science 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา       รหัสวิชา ดป 692 ชื่อรายวิชา วิทยานิพนธ 2 

 

2. จำนวนหนวยกิต        

 

1  หนวยกิต (0-3-0) 

(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

 3.1     /     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร 
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สำหรับ 

 3.2          ประเภทของรายวิชา        ศึกษาท่ัวไป  

   /    วชิาเฉพาะ กลุมวิชา       แกน  √ เอกบังคับ       เอกเลือก 

        วิชาเลือกเสรี     

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา           

 4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  

  อ.ดร.วาสนา วิรุญรัตน 

 4.2 อาจารยผูสอน 

  ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร, ผศ.ดร.จีราภรณ อินทสาร, รศ.ศุภธิดา อ่ำทอง, อ.ดร.วาสนา วิรุญรัตน 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน  (ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร) 

 ภาคการศึกษาท่ี     /   1       2 ชั้นปท่ีเรียน ปท่ี  1  

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  (pre-requisite)  (ถามี) 

   

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  (co-requisites)  (ถามี) 

 รหัสวิชา..ไม่มี.......................      ชื่อรายวิชา....................................................................................... 

8. สถานท่ีเรียน   

   /         ในสถานท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยแมโจ    /       มหาวิทยาลัยแมโจ -  เชียงใหม 

  นอกสถานท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยแมโจ           มหาวิทยาลัยแมโจ แพร- เฉลิมพระเกียรติ 

             มหาวิทยาลัยแมโจ -  ชุมพร 

9. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

 ภาคการศึกษาท่ี        1   /    2 ปการศึกษา..2563...........  เม่ือวันท่ี...........เดือน...มิถุนายน.....พ.ศ...2555...... 
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

 1 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถเรียบเรียงผลการทดลองและเขียนผลงานทางวิชาการได 

 

 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

 

1. คำอธิบายรายวิชา   (Course  Description) 

              ดำเนินกิจกรรมตามโครงรางวิทยานิพนธ เรียบเรียงผลงานเพ่ือการนำเสนอในท่ีประชุมทางวิชาการทีมี

ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมารวมกลั่นกรอง หรือตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการท่ีมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก

มารวมกลั่นกรอง 

2. จำนวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม (ถามี) การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย 0 ชั่วโมง ตอภาค

การศึกษา 

สอนเสริมตามความตองการ

ของนักศึกษาเฉพาะราย 

มีการฝกคนหาขอมูลและ

เขียนโครงราง (3 ชั่วโมงตอ

สัปดาห) 

การศึกษาคนควาดวย

ตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห 

3. จำนวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

อาจารยจัดเวลาใหคำปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ ประมาณ 1 ชั่วโมงตอ สัปดาห 

(เฉพาะรายท่ีตองการ) 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 

การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานท่ีมุงหวัง ซ่ึงตองสอดคลองกับท่ีระบุไวใน

รายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรูแตละดาน ใหแสดงขอมูลตอไปนี้ 

 1. สรุปสั้น ๆ เก่ียวกับความรู หรือทักษะท่ีรายวิชามุงหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษา        

 2. คำอธิบายเก่ียวกับวิธีการสอนท่ีจะใชในรายวิชาเพ่ือพัฒนาความรู หรือทักษะในขอ  1  

 3. วิธีการท่ีจะใชวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชานี้เพ่ือประเมินผลการเรียนรูในมาตรฐานการ

เรียนรูแตละดานท่ีเก่ียวของ 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอของรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

รายวิชา 1. 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู 3.  ทักษะทาง

ปญญา 

4.  ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.  ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข

และการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

ดป 692  /    /   /   /    /   

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา วิธีการสอนท่ีจะใชพัฒนาการเรียนรู วิธีการประเมินผล 

เชน ปลูกฝงความมีวินัย ใฝรู ความ

ซ่ือสัตย ความรับผิดชอบและความ

มีน้ำใจ 

ระบุวิธีการสอน เชน สอดแทรก

กรณีศึกษาระหวางการเรียนการสอนใน

รายวิชา  

ระบุวิธีการประเมิน เชน ประเมินจาก

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ

นักศึกษา  

1.1 ปลูกฝงความรับผิดชอบตอ

หนาท่ีของตนเองและสวนรวม   

ยกตัวอยางกรณีศึกษาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน

ซ่ึงสอดคลองกับหัวขอท่ีกำลังสอนเพ่ือให

ทำการวิเคราะหและอภิปรายถึงกรณีท่ี

เกิดข้ึนโดยใชพ้ืนฐานความรูท่ีกำลังเรียน 

ประเมินจากการตรงตอเวลาของ

นักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงาน

ท่ีไดรับมอบหมาย และการมีสวนรวม

ในชั้นเรียน 
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1.2 ความรับผิดชอบตอหนาท่ีของ

ตนเอง   

อาจารยผูสอนสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการ

สอน 

ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ี

ท่ีไดรับมอบหมาย 

1.3 ………………………………… เนนการเขาชั้นเรียนตรงเวลา …………………..………………… 

1.4 ……………………..………… มอบหมายใหนักศึกษาทำงานเปนกลุม 

ฝกการเปนผูนำและผูตามท่ีดี และรูหนาท่ี

ความรับผิดชอบ 

…………………..………………… 

1.5 ...………….…..……………… การเปนแบบอยางท่ีดีของอาจารย ……………………………………. 

1.6 ...………….…..……………… ……………………………………. ……………………………………. 

1.7 ……………………..………… …………………..………………… …………………..………………… 

2. ความรู 

ความรูท่ีตองไดรับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2.1 เขาใจความรูและหลักการ

นำเสนองานวชิาการ 

เนนการเรียนการสอนท่ีเปน active 

learning 

การนำเสนอหนาชั้นเรียน การสอบ

กลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

2.2 มีความรอบรู โดยการ

ผสมผสานเนื้อหาท่ีไดจากชั้นเรียน

ใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอมและสังคม และ

สามารถปรับใชใหเขากับ

สถานการณปจจุบัน 

จัดใหมีการเรยีนรูจากสถานการณจริงท่ี

ทันสมัยและเชื่อมโยงกับเหตุการณอ่ืนๆท่ี

ไดรับผลกระทบหรือสอดคลองกับ

สถานการณท่ีเกิดข้ึน 

ประเมินจากรายงานการศึกษาคนควา

ของนักศึกษา 

2.3 แสวงหาความรูจากงานวิจัย  

หรือแหลงเรียนรูอ่ืนๆ 

…………………..………………… ประเมินจากพฤตกิรรมการทำงานกลุม

และการมีสวนรวมในชั้นเรียน 

3. ทักษะทางปญญา 

ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

3.1 สามารถบูรณาการความรูใน

ศาสตรตาง ๆ ใหเกิดประโยชนแก

ตนเองและสวนรวม        

จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีฝกทักษะ

การคิด ท้ังในระดับบุคคลและกลุม เชน 

สะทอนคิด อภิปรายกลุม การทำ

กรณีศึกษา ฯลฯ 

การเขียนรายงานของนักศึกษา 

3.2 สามารถสืบคนและประเมิน จัดกิจกรรมใหนักศึกษามีโอกาส การนำเสนอผลงาน 
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ขอมูลจากแหลงเรียนรูท่ี

หลากหลาย 

ปฏิบัติงานจริง 

3.3 สามารถคิดวิเคราะห รูเทาทัน

สถานการณและแกปญหาอยาง

สรางสรรค 

…………………..………………… การใชขอสอบหรือแบบฝกหัดท่ีให

นักศึกษาคิดแกปญหา 

3.4 สามารถนำความรู ไปเชื่อมโยง

กับภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือทำความ

เขาใจและสรางสรรคสังคม 

……………………………………. ……………………………………. 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบท่ีตองการ

พัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

4.1 มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีใน

ฐานะผูนำหรือสมาชิกของกลุม     

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการ

ทำงานเปนกลุมและงานท่ีตองมีปฎิ

สัมพันธระหวางบุคคล 

สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออก

ของนักศึกษาขณะทำกิจกรรมกลุม 

 

4.2 สามารถปรับตัว รับฟง ยอมรับ

ความคิดเห็น และทำงานรวมกับ

ผูอ่ืนได ท้ังในฐานะผูนำและสมาชิก

ของกลุม 

สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมี

มนุษยสัมพันธ การเขาใจวัฒนธรรมของ

องคกร ฯลฯ 

การนำเสนอผลงานเปนกลุม 

 

4.3 มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับ

ผูรวมงานในองคกรและกับบุคคล

ท่ัวไป 

…………………..………………… ประเมินความสม่ำเสมอของการเขา

รวมกิจกรรมกลุม 

 

4.4 สามารถรวมกลุมคิดริเริ่ม 

วางแผน และตัดสินใจแกปญหาได

อยางเหมาะสม รวมท้ังดำรงชีวิตได

อยางมีความสุข 

……………………………………. ประเมินความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ี

ไดรับมอบหมาย 

ประเมินโดยเพ่ือนรวมชั้น 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

วิธกีารสอน วิธีการประเมินผล 
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สารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

5.1 สามารถใชภาษาเพ่ือการ

สื่อสารในชีวิตประจำวันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ท้ังการฟง พูด อาน 

และเขียน 

จัดการเรียนการสอนท่ีเนนการฝกทักษะ

การสื่อสารท้ังการพูด การฟง การเขียน 

ในระหวางผูเรียน ผูสอน และผูเก่ียวของ

อ่ืนๆ 

ทักษะการพูดในการนำเสนอผลงาน 

 

5.2 กาวทันเทคโนโลยีปจจุบันและ

สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

เหมาะสมกับสถานการณ  

เพ่ือการสืบคน ศึกษาดวยตนเอง 

นำเสนอ และสื่อสาร 

เนนใหผูเรียนสืบคนขอมูล ท่ีเปนปจจุบัน 

ติดตามขอมูลขาวสารท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน

แลวนำมาเชื่อมโยงกับเนื้อหาท่ีสอน 

การนำเสนอผลงานในรูปแบบของ 

PowerPoint และการนำคลิปตางๆท่ีมี

เนื้อหาเก่ียวกับประเด็นท่ีสำคัญท่ีได

จากการเรียนมานำเสนอในหองเรียน 

5.3 เขาใจปญหา วิเคราะห และ

เลือกใชกระบวนการทาง

คณิตศาสตรและสถิติท่ีเหมาะสมใน

การแกปญหา 

จัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมให

ผูเรียนเลือกสามารถนำความรูท่ีไดไป

แกไขหรือปรับใชกับสภาพความเปนจริงท่ี

เกิดข้ึน 

ทักษะการเขียนรายงาน 

 …………………..………………… …………………..………………… 

5.4 …………….………………… ……………………………………. ……………………………………. 

5.5 …………….………………… ……………………………………. ……………………………………. 

 

6. ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีนำมาบูรณาการเขากับการเรียนการสอน 

6.1 ผลงานวิจัย 

6.2 งานบริการวิชาการ ไดแก การจัดโครงการฝกอบรม การเปนวิทยากรท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

การเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ การเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการตรวจผลงานวิจัย การเปนกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิในการอานบทความวิชาการและอ่ืน ๆ - 

6.3 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ไดแก - 

6.4 ทรัพยากรหรือวิธีการใชในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

ตัวอยางเชน การใช text book การใชบทความวิจัย/ บทความภาษาอังกฤษ การเขาถึง website ท่ีเก่ียวของ  

เปนตน 

1. การใช Text book 

2. กำหนดใหตองมีการนำงานวิจัยจากตางประเทศมาเปนสวนหนึ่งของรายงานการคนควาทุกครั้ง 
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6.5 การบรรยายโดยมีผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอก   

จัดอบรมโดยมีผูมีความรูนอกหลักสูตร 

6.6 การดูงานนอกสถานท่ีในรายวิชา - 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ จำนวนช่ัวโมงตาม

แผนการสอน 

จำนวนช่ัวโมง

ท่ีสอนจริง 

ระบุเหตุผลท่ีการสอนจริงตางจาก 

แผนการสอนหากมีความแตกตางเกิน 25% 

วิเคราะหขอมูลวิจัย 10 10 (ปฏิบัติ) 

คนหาขอมูลทุติยภูมิในการ

วิจารณ 

50 50 (ปฏิบัติ) 

การเขียนผลงานวิทยานิพนธทาง

วิชาการ 

30 30 ปฏิบัติ 

2.  หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสำคัญของหัวขอตอผลการเรียนรูของรายวิชาและ

หลักสูตร ในกรณีท่ีมีนัยสำคัญใหเสนอแนวทางชดเชย  

หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน  

(ถามี) 

นัยสำคัญของหัวขอท่ีสอนไม

ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

   

   

เกณฑการประเมินผล   

 80 % ข้ึนไป ระดบัคะแนน  A 60 – 64  % ระดบัคะแนน  C 
 75 – 79  % ระดบัคะแนน  B+ 55 – 59  % ระดบัคะแนน  D+ 
 70 – 74  % ระดบัคะแนน  B 50 – 54  % ระดบัคะแนน  D 
 65 – 69  % ระดบัคะแนน  C+ ต่ำกวา 50 % ระดับคะแนน  F 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตำราและเอกสารหลัก 

 

2. เอกสารและขอมูลสำคัญ 

สื่ออิเล็กทรอนิกสและวารสารออนไลน ฐานขอมูลหองสมุดมหาวิทยาลัยแมโจ 

3. เอกสารและขอมูลแนะนำ 

      คูมือการเขียนโครงรางวิทยานิพนธ  

4. ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีนำมาบูรณาการเขากับการเรียนการสอน   

 4.1 ผลงานวิจัย - 

 4.2 งานบริการวิชาการ - 

 4.3 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

- 

5. ทรัพยากรหรือวิธีการใชในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

      Textbook การใชบทความวิจัยและภาษาอังกฤษโดยทำการสืบคนจากฐานขอมูลออนไลนหองสมุด ม.แมโจ   

6. การบรรยายโดยผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอก  

7. การดูงานนอกสถานท่ีในรายวิชา  การใหนศ.ไปหาโจทยในพ้ืนท่ีเกษตรกรและนำมาสัมมนา 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัยแมโจ ไดใหนักศึกษาเขาประเมินผลการเรียนการสอน

ทางเว็บไซต โดยการนำแนวคิดและความคิดเห็นจากนักศึกษาไดดังนี้ 

- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

ขอแนะนำผานเว็บบอรดใน LMS ประจำรายวิชาท่ีอาจารยผูสอนไดจัดทำเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

ใชกลยุทธในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอนดังนี้ 

- ประเมินจากผลการประเมินผูสอนและผลการเรียนของนักศึกษา 

 การทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู 
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3. การปรับปรุงการสอน 

       หลังจากไดรับผลการประเมินการสอนในขอ 2 จะมีการปรับปรงุการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 

และสรรหาขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรูใน

รายวิชา ไดจากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย 

และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้ 

- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ืน หรือผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไมใช

อาจารยประจำหลักสูตร 

มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน 

วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสมัฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ

รายละเอียดวิชา เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

     ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ป หรือตามขอเสนอแนะปรับปรุงการสอนในขอ 3 และผลการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 

 

 

 

                                                    ลงชื่อ  

                                 ( ผศ.ดร. วาสนา วิรุญรัตน ) 

                                         อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน 

                                   วันท่ี  1  เดือน ธันวาคม   พ.ศ. 2563 
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