
มคอ. 3 

 1 

รายละเอียดของรายวิชา 

 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรินทร<  

วิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร<  

 

หมวดท่ี  1   ขEอมูลท่ัวไป 
 

1.1 รหัสและช่ือรายวิชา  

           ภาษาไทย           ๔๑๒๓๕๑๑ ป/ญญาประดิษฐ6 

           ภาษาอังกฤษ       4123511    Artificial Intelligence 

1.2 จำนวนหนMวยกิต 

           3 (2-2-5) 

1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร6  

1.4 อาจารย<ผูEรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย<ผูEสอน  

          อาจารย6ผูbรับผิดชอบรายวิชา อ.ธงชัย เจือจันทร6 

          อาจารย6ผูbสอน                 อ.ธงชัย เจือจันทร6 

1.5 ภาคการศึกษา / ช้ันปVท่ีเรียน  

         ภาคการศึกษา 2/2561 

1.6 รายวิชาท่ีตEองเรียนมากMอน  (Pre-requisite) 

         ไมjมี 

1.7 รายวิชาท่ีตEองเรียนพรEอมกัน  (co-requisites)   

ไมjมี 

1.8 สถานท่ีเรียน 

หbอง 3109 อาคาร 3 คณะวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร6 
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หมวดท่ี  2   จุดมุMงหมายและวัตถุประสงค< 

2.1 จุดมุMงหมายของรายวิชา 

 มีความรูbความเขbาใจ ความหมายและวัตถ ุประสงค 6ของป/ญญาประด ิษฐ 6สาขาของป/ญญาประดิษฐ6 พื ้นฐานของ

ป/ญญาประดิษฐ6พื้นฐานดbานตรรกะ องค6ประกอบ และกระบวนการของระบบการรูbโดยใชb เหตุผลอยjางอัตโนมัติแคลคูลัสเพ

รดดิเคท การเขbาใจภาษามนุษย6การประมวลผลภาพ หุjนยนต6เทคนิค ที่ใชbสําหรับป/ญญาประดิษฐ6การแทนความรูbการคbนหา 

การอนุมาน  

2.2 วัตถุประสงค<ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

  เพื่อปรับปรุงเน้ือหาใหbทันสมัย เหมาะสมกับเทคโนโลยีในป/จจุบันตามมาตรฐานสากล 

 

หมวดท่ี  3   ลักษณะและการดำเนินการ 

3.1 คำอธิบายรายวิชา   

ความหมายและวัตถุประสงค6ของป/ญญาประดิษฐ6สาขาของป/ญญาประดิษฐ6ป/ญหา พื้นฐานของป/ญญาประดิษฐ6พื้นฐาน

ดbานตรรกะ องค6ประกอบ และกระบวนการของระบบการรูbโดยใชb เหตุผลอยjางอัตโนมัติแคลคูลัสเพรดดิเคท การเขbาใจ

ภาษามนุษย6การประมวลผลภาพ หุjนยนต6เทคนิค ที่ใชbสําหรับป/ญญาประดิษฐ6การแทนความรู bการคbนหา การอนุมาน 

ตัวอยjางการประยุกต6ใชbป/ญญาประดิษฐ6 

3.2 จำนวนช่ัวโมงท่ีใชEตMอภาคการศึกษา 

บรรยาย 

30 ช่ัวโมง 

สอนเสริม 

ความตbองการ

นักศึกษาเฉพาะราย 

การฝmกปฏิบัติ/ฝmกภาคสนาม/

ฝmกงาน 

30 ช่ัวโมง 

การศึกษาดEวยตนเอง 

75 ช่ัวโมง 

3.3 จำนวนช่ัวโมงตMอสัปดาห<ท่ีอาจารย<ใหEคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกMนักศึกษาเปnนรายบุคคล 

 - อาจารย6ประจำรายวิชา ประกาศเวลาใหbคำปรึกษาผjานเว็บไซต6 

https://classroom.google.com/c/MjQ2NjE0NjMyNjNa รวมถึงตอบคำถามและใหbคำปรึกษาผjานกระดานถามตอบของ

วิชา 

 - อาจารย6ประจำวิชา ใหbคำปรึกษาผjาน Social Network 

 - สำหรับกรณีเรjงดjวน ใหbสามารถติดตjอทาง โทรศัพท6 
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หมวดท่ี  4    การพัฒนาผลการเรียนรูEของนักศึกษา 

 

การพัฒนาผลการเรียนรูbในมาตรฐานผลการเรียนรูbของรายวิชา ในแตjละดbานที่ปรากฏใน Curriculum Mapping แสดงดังขbอมูล

ตjอไปน้ี 

คุณธรรม จริยธรรม ความรูE ทักษะทางปoญญา ทักษะความสัมพันธ<

ระหวMางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห<

เชิงตัวเลข การส่ือสาร

และการใชEเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1, 2 1, 2, 4 1, 4 4 1 
 

4.1 

  

คุณธรรม จริยธรรม    

4.1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ตbองพัฒนา    

 นักศึกษาตbองมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหbสามารถดําเนินชีวิตรjวมกับผูbอ่ืนในสังคมอยjางราบรื่น และเปéน

ประโยชน6 ตjอสjวนรวม นอกจากน้ันคอมพิวเตอร6เปéนอุปกรณ6ที่ เก่ียวขbองกับความม่ันคงของประเทศ ความปลอดภัยในชีวิต 

ความสําเร็จทางธุรกิจ ผูbพัฒนาและ/หรือผูbประยุกต6โปรแกรมจําเปéนตbองมีความรับผิดชอบตjอผลที่เกิดขึ้นเชjนเดียวกับการ

ประกอบอาชีพในสาขาอ่ืน ๆ อาจารย6ที่สอนในแตjละวิชาตbองพยายามสอดแทรกเรื่องที่เก่ียวกับส่ิงตjอไปน้ี  

(1) ตระหนักในคุณคjา คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย6สุจริต 

(2) มีวินัย ตรงตjอเวลา ความรับผิดชอบตjอตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

4.1.2  วิธีการสอน    

    ใหbความรูbของป/ญญาประดิษฐ6  พื้นฐานของป/ญญาประดิษฐ6พื้นฐานดbานตรรกะ องค6ประกอบ และกระบวนการของ

ระบบการรูbโดยใชb เหตุผลอยjางอัตโนมัติแคลคูลัสเพรดดิเคท การพัฒนาโปรแกรมป/ญญาประดิษฐ6  

4.1.3  วิธีการวัดและประเมินผล 

 ประเมินจากพฤติการณ6การเขbาเรียน พฤติกรรมการมีสjวนรjวมระหวjางการสอน  

4.2 

 

 

 

ความรูE 

4.2.1  ความรูbตbองพัฒนา    

(1) มีความรูbและความเขbาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร6 

(2) สามารถวิเคราะห6ป/ญหา เขbาใจและอธิบายความตbองการทางคอมพิวเตอร6รวมทั้งประยุกต6ความรูb ทักษะ 

และการใชbเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกbไขป/ญหา 

(3) สามารถติดตามความกbาวหนbาและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร6รวมทั้งการนําไปประยุกต6 

การพัฒนาความรูbตาม Curriculum Mapping มีเน้ือหาซ่ึงประกอบดbวย        

(1) ความหมายและวัตถุประสงค6ของป/ญญาประดิษฐ6เบื้องตbน  

(2) สาขาและแขนงของป/ญญาประดิษฐ6ป/ญหา 

(3) พื้นฐานของป/ญญาประดิษฐ6พื้นฐานดbานตรรกะ องค6ประกอบ  

(4) แคลคูลัสเพรดดิเคท  

(5) การเขbาใจภาษามนุษย6การประมวลผลภาพ  

(6) Machine Learning ที่ใชbสําหรับป/ญญาประดิษฐ6การแทนความรูbการคbนหา การอนุมาน   

(7)  การประยุกต6ใชbป/ญญาประดิษฐ6 
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4.2.2  วิธีการสอน  

บรรยาย ฝìกปฏิบัติพื้นฐานในช้ันเรียน และฝìกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะดbวยตนเองจากการมอบหมายใหbทำ 

Assignment แลbวสjงงานผjานระบบ E-learning ของอาจารย6ผูbสอน 

(https://classroom.google.com/c/MjQ2NjE0NjMyNjNa) สำหรับการอภิปรายประเด็นจากกรณีศึกษาจะใชbวิธี

แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวjางอาจารย6และนักศึกษา 

4.2.3  วิธีการวัดและประเมินผล  

(1) ประเมินผลจากบททดสอบความรูb การวางแผนและการคอนฟïกระบบใหbมีความปลอดภัย  

(2) ประเมินจากงานที่ไดbรับมอบหมายผjานระบบ E-learning 

(https://classroom.google.com/c/MjQ2NjE0NjMyNjNa) 

(3) ประเมินจาก Lab ในช้ันเรียน  

(4) ประเมินผลจากการทดสอบกลางภาค และปลายภาค 

4.3 ทักษะทางปoญญา  

4.3.1 ทักษะทางป/ญญาที่ตbองพัฒนา 

 นักศึกษาตbองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพไดb โดยพึ่งตนเองไดbเมื่อจบการศึกษา ดังนั้นนักศึกษา

จําเปéนตbองไดbรับการพัฒนาทักษะทางป/ญญาไปพรbอมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรูbเกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร6 ในขณะที่สอนนักศึกษาอาจารย6ตbองเนbนใหbนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขbาใจที่มาและสาเหตุของป/ญหา วิธีการ

แกbป/ญหารวมทั้งแนวคิดดbวยตนเอง ไมjสอนในลักษณะทjองจํา นักศึกษาตbองมีคุณสมบัติตjาง ๆ จากการสอนเพื่อใหb 

(1) คิดอยjางมีวิจารณญาณและอยjางเปéนระบบ 

(2) สามารถประยุกต6ความรูbและทักษะกับการแกbไขป/ญหาทางคอมพิวเตอร6ไดbอยjางเหมาะสม  

4.3.2  วิธีการสอน 

(1) บรรยาย อภิปราย  

(2) ฝìกปฏิบัติ (LAB) โดยสรbางแนวทางแกbป/ญหาดbวยตนเอง 

(3) มอบหมาย Assignment  

(4) การใชbระบบ E-learning ในการทบทวนการเรียน ซักถามประเด็นเพิ่มเติมนอกช้ันเรียน และอภิปรายแสดง

ความคิดเห็น 

4.3.3  วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) ประเมินผลจากคะแนนสอบกลางภาค คะแนนสอบปลายภาค และ LAB และ Assignment 

(2) สังเกตประพฤติกรรมและแนวคิดของนักศึกษา 

(3) การตรวจสอบการเสนอแนวคิดผjานระบบ E-learning  

4.4 ทักษะความสัมพันธ<ระหวMางบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.4.1  ทักษะความสัมพันธ6ระหวjางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตbองพัฒนา  

 พัฒนาทักษะในการสรbางสัมพันธภาพระหวjางผูbเรียนดbวยกันในรายวิชาเพื่อใหbผูbเรียนเกิดผลการเรียนรูbตามหลักสูตร

ดังน้ี 

(1) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุjม 

4.4.2  วิธีการสอน 

(1) ใหbนักศึกษาฝìกปฏิบัติดbวยการคิดและปฏิบัตเิปéนกลุjม และเนbนการแลกเปลี่ยนความรูbในกลุjมและประยุกต6

แกbไขป/ญหาไดb 

(2) ใหbนักศึกษากลjาวถึงเทคนิคในป/จจุบันและใชbความรูbดbานความปลอดภัยดbานสารสนเทศไปประยุกต6แกbป/ญหา 
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(3) เพิ่มแรงบันดาลใจใหbกับนักศึกษา และใหbนักศึกษาแสดงความเห็นเพิ่มเติม 

(4) แทรกประสบการณ6ของอาจารย6 ในระหวjางสอนโดยผjานการเลjาเรื่อง ในประเด็นทางเทคนิคที่เก่ียวขbองตjาง 

ๆ 

4.4.3  วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) ประเมินผลในหbองเรียน 

(2) ประเมินพฤติกรรมการทำงานเปéนทีมโดยผูbสอน 

(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในงานที่ไดbรับมอบหมาย 

(4) ประเมินความมีสjวนรjวมในระบบ E-learning 

4.5 ทักษะการวิเคราะห<เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชEเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 4.5.1  ทักษะการวิเคราะห6เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชbเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตbองพัฒนา 

(1) มีทักษะในการใชbเครื่องมือที่จําเปéนที่มีอยูjในป/จจุบันตjอการทํางาน ที่เก่ียวกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร6 

(2) สามารถใชbสารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสารไดbอยjางเหมาะสม 

 4.5.2  วิธีการสอน 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนรูb นักศึกษาไดbวิเคราะห6สถานการณ6จําลอง และสถานการณ6เสมือนจริง  

(2) นําเสนอการแกbป/ญหาที่เหมาะสม เรียนรbเทคนิคการประยุกต6เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ6 

 4.5.3  วิธีประเมินผล 

(1) ประเมินจากเทคนิคที่ใชbในการปฏิบัติ และงานเดี่ยว โดยใชbทฤษฎีการเลือกใชbเครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร6และสถิติที่เก่ียวขbอง 

(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย เหตุผลในการเลือกใชbเครื่องมือตjาง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตjาง 

ๆ ในช้ันเรียน 
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สัปดา
ห- 
ท่ี 

หน2วย บท และห9วข9อ 
 

จำนวนช่ัวโมง กิจกรรมการ 
เรียนการสอน 

วิธีการสอน ส่ือการสอน วิธีการประเมิน อาจารย- 
ผู9สอน 

บรรยาย ปฏิบัต ิ      

1-2 ความหมายและวัตถุประสงค7ของ

ป:ญญาประดิษฐ7เบื้องตDน  

 

8  • ศึกษาผูDเรียน 

• อภิปรายป:ญญาประดิษฐ7เบื้องตDน  

 

บรรยาย 

อภิปราย  

• PowerPoint  

• E-learning 

อาจารย7ผูDสอน

สังเกตผูDเรียน 

อ.ธงชัย เจือจันทร7 

3-4 สาขาและแขนงของป:ญญาประดิษฐ7

ป:ญหา 

8  • ศึกษาแขนงของสาขา

ป:ญญาประดิษฐ7  

• อภิปรายและรbวมกันสรDางแผนผัง

แขนงตbาง ๆ ของวิชา

ป:ญญาประดิษฐ7 

 

บรรยาย  

ปฏิบัติเขียน

โปรแกรม

เขDารหัส  

• PowerPoint  

• E-learning 

อาจารย7ผูDสอน

สังเกตผูDเรียน  

อ.ธงชัย เจือจันทร7 

5-6 พื้นฐานของป:ญญาประดิษฐ7พื้นฐานดDาน

ตรรกะ องค7ประกอบ  

 

8  • ตรรกะเบื้องตDน และการประยุค

ใชDในวิชาป:ญญาประดิษฐ7 

  

ปฏิบัติ • PowerPoint  

• E-learning 

อาจารย7ผูDสอน 

สังเกตจากผลการ

ทำ Quiz  ของ

ผูDเรียน 

อ.ธงชัย เจือจันทร7 

7 แคลคูลัสเพรดดิเคท  

 

8  •  แคลคูลัสเพรดดเิคทเบื้องตDน บรรยาย  

ปฏิบัติ 

• PowerPoint  

• E-learning 

อาจารย7ผูDสอน 

สังเกตจากผลการ

ทำ Quiz ของ

ผูDเรียน 

อ.ธงชัย เจือจันทร7 

 

8 สอบกลางภาค 4  • นักศึกษามีความซ่ือสัตย7สุจริตใน

การทำขDอสอบ 

• นักศึกษาสามารถนำความรูDที่

ไดDมาใชDในการสอบ 

สอบกลางภาค  อาจารย7ผูDสอน

สังเกตุจาก

พฤติกรรมผูDเรียน

ในหDองสอบ  

อ.ธงชัย เจือจันทร7 
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9-11 การเขDาใจภาษามนุษย7การประมวลผล

ภาพ  

 

4 8 • ศึกษาการเขDาใจภาษามนุษย7และ

การประมวลผลภาพ 

 • ปฏิบตัิเขียนโปรแกรมรูDจำ

ใบหนDา  

บรรยาย  • PowerPoint  

• E-learning 

• 

https://colab.resea

rch.google.com/ 

อาจารย7ผูDสอน 

สังเกตจากผลการ

ทำแล็บของผูDเรียน 

อ.ธงชัย เจือจันทร7 

12-13 Machine Learning ที่ใชDสําหรับ

ป:ญญาประดิษฐ7การแทนความรูDการ

คDนหา การอนุมาน   

 

  •  ศึกษาอัลกอริธึมที่เก่ียวขDอง  

•  ฝÄกปฏิบัติเขียนโปรแกรมโดยใชD

ไลบรารทีี่ใชD Neural Networks 

 • PowerPoint  

• E-learning 

• 

https://colab.resea

rch.google.com/ 

อาจารย7ผูDสอน 

สังเกตจากผลการ

ทำแล็บของผูDเรียน 

 

14-15 การประยุกต7ใชDป:ญญาประดิษฐ7 

 

2 6 • นักศึกษาประยุกต7ใชDอัลกอริธึม

ป:ญญาประดิษฐ7สรDางโปรแกรม  

ปฏิบัติ • PowerPoint  

• E-learning 

• 

https://colab.resea

rch.google.com/ 

อาจารย7ผูDสอน 

สังเกตจากผลการ

ทำแล็บของผูDเรียน 

 

16 สอบปลายภาค 

 

 4 • นักศึกษามีความซ่ือสัตย7สุจริตใน

การทำขDอสอบ 

• นักศึกษาสามารถนำความรูDที่

ไดDมาใชDในการสอบ 

สอบปลาย

ภาค 

 อาจารย7ผูDสอน

สังเกตุจาก

พฤติกรรมผูDเรียน

ระหวbางการสอบ 

และผลการสอบ 

อ.ธงชัย เจือจันทร7 
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5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู7  

การประเมิน ผลการเรียนรู7 
(ตาม Curriculum Mapping ใน มคอ.๒) 

วิธีการประเมิน 
สัปดาห>ท่ี

ประเมิน 

สัดสAวนของ

การ 

1 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 

3.4, 4.4, 5.1 

การสอบกลางภาค 

การสอบปลายภาค 

 

8 

16 

30% 

30% 

2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1,  

3.4, 5.1 

การปฏิบัติ Lab และ Assignment 

การสWงงานตามที่มอบหมาย 

ตลอด 

ภาคการศึกษา 

25% 

10% 

3 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 

3.4, 4.4, 5.1 

การเขbาช้ันเรียน 

การมีสWวนรWวม 

อภิปราย และเสนอความคิดเห็นใน

ช้ันเรียน 

ตลอด 

ภาคการศึกษา 

 

5% 

 

หมวดท่ี   6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

6.1 ตำราและเอกสารหลัก  

         (1)  Stuart J. Russell and Peter Norvig, Artificial Intelligence A Modern Approach, Prentice Hall, 
Englewood Cliffs, New Jersey 07632, December 11, 2009 
         (2)  Christopher Bishop, Pattern Recognition and Machine Learning, Information Science and 
Statistics, Springer, 2007 

6.2 เอกสารและข7อมูลสำคัญ  

(1)  

 

หมวดท่ี  7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 

7.1 การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   

ใหbนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา วิธีการสอน ผลการเรียนรูbที่ไดbรับ ขbอเสนอแนะผWานระบบประเมิน

ออนไลน� และ Web board รายวิชาไดbตลอดทั้งเทอมการศึกษา 

7.2 กลยุทธ>การประเมินการสอน (โดยวิธีการอื่น ท่ีไมAใชAการประเมินโดยนักศึกษา)  

- ประเมินผลจากการเรียน การสอบยWอย สอบกลางภาค และปลายภาค 

- ผลจาก Web board รายวิชา  

7.3 การปรับปรุงการสอน   

- อาจารย�ผูbสอนทบทวน และปรับปรุงกลยุทธ�และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา 

- หลังจากผลการประเมินการสอนในขbอ 7.2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหา

ขbอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังน้ี 

    (1) สัมมนาและจัดการเรียนการสอน 

    (2) การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  
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ในระหวWางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขbอ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรูbในวิชา ไดb

จากการสอบถามผูbเรียน หรือการสุWมตรวจผลงานของผูbเรียน รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยWอย และหลังการออกผลการ

เรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิขาไดbโดย 

(1) การทวนสอบการใหbคะแนนจากการสุWมตรวจผลงานของผูbเรียนโดยจากอาจารย�อ่ืน หรือผูbทรงคุณวุฒิที่ไมWใชW

อาจารย�ประจำหลักสูตร หรือ 

(2) มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูbของผูbเรียน โดยตรวจสอบ ขbอสอบ  

 

7.5 การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา   

- มีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 

- จากที่คณะประเมินการสอนของรายวิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย�ผูbสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของ

รายวิชา อาจารย�ผูbสอนรับผิดชอบในการทบทวนเน้ือหาที่สอนและกลยุทธ�การสอนที่ใชb และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุง

และพัฒนาในรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา เพื่อนำเขbาที่ประชุมอาจารย�ประจำหลักสูตรพิจารณาใหbความคิดเห็นและ

สรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใชbในภาคการศึกษาถัดไป 

 

 

 

 

             ผูbสอน 

(……………………………………..) 

            อาจารย�ธงชัย เจือจันทร� 

 


