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รายละเอียดของรายวิชา 

 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรินทร<  

วิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร<  

 

 

หมวดท่ี  1   ขEอมูลท่ัวไป 

 
1.1 รหัสและช่ือรายวิชา  

           ภาษาไทย           ๔๑๒๓๙๐๔  เทคนิคการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 

           ภาษาอังกฤษ       4123904  Research Techniques in Computer Science 

1.2 จำนวนหนMวยกิต 

           3 (2-2-5) 

1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร=  

1.4 อาจารย<ผูEรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย<ผูEสอน  

          อาจารย=ผูTรับผิดชอบรายวิชา อ.ธงชัย เจือจันทร= 

          อาจารย=ผูTสอน                 อ.ธงชัย เจือจันทร= 

1.5 ภาคการศึกษา / ช้ันปVท่ีเรียน  

         ภาคการศึกษา 1/2561 ช้ันป^ที่ 3  

1.6 รายวิชาท่ีตEองเรียนมากMอน  (Pre-requisite) 

         ไมaมี  

1.7 รายวิชาท่ีตEองเรียนพรEอมกัน  (co-requisites)   

ไมaมี 

1.8 สถานท่ีเรียน 

หTอง 3109 อาคาร 3 คณะวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร=  
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หมวดท่ี  2   จุดมุMงหมายและวัตถุประสงค< 

2.1 จุดมุMงหมายของรายวิชา 

 เพื่อใหTผูTเรียนมีความรูT ความเขTาใจ เก่ียวกับระเบียบวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร= การคTนหาขTอมูล การพัฒนา

แนวคิด เขียนแผนผังตTนแบบ การวัดและประเมินผล และการปiองกันการคัดลอกวรรณกรรม โดยนักศึกษาตTองฝkกใชTเครื่องมือ

สำหรับการทำวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร=ไดT 

2.2 วัตถุประสงค<ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

  - 

 
หมวดท่ี  3   ลักษณะและการดำเนินการ 

3.1 คำอธิบายรายวิชา   

 ขั้นตอนและระเบียบวิธีในการทําการวิจัยอยaางเปmนระบบเพื่อนํามาประยุกต=ใชTงานทาง วิทยาการคอมพิวเตอร=ดTาน

ตaาง ๆ การกําหนดหัวขTอเรื่องและการคTนหาขTอมูล การเขียนขTอเสนอ โครงการวิจัย การวางแผนและออกแบบงานวิจัย การ

วิเคราะห=ขTอมูล การจัดทํารายงาน การนําเสนอ รายงานและอภิปรายทางวิทยาการคอมพิวเตอร=ที่เก่ียวขTองกับหัวขTอโครงงาน 

3.2 จำนวนช่ัวโมงท่ีใชEตMอภาคการศึกษา 

บรรยาย 

30 ช่ัวโมง 

สอนเสริม 

ความตTองการ

นักศึกษาเฉพาะราย 

การฝmกปฏิบัติ/ฝmกภาคสนาม/

ฝmกงาน 

30 ช่ัวโมง 

การศึกษาดEวยตนเอง 

75 ช่ัวโมง 

3.3 จำนวนช่ัวโมงตMอสัปดาห<ท่ีอาจารย<ใหEคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกMนักศึกษาเปnนรายบุคคล 

 - อาจารย=ประจำรายวิชา ประกาศเวลาใหTคำปรึกษาผaานเว็บไซต= 

https://classroom.google.com/c/MTQ2OTQyMDc1OTBa รวมถึงตอบคำถามและใหTคำปรึกษาผaานกระดานถามตอบ

ของวิชา 
 - อาจารย=ประจำวิชา ใหTคำปรึกษาผaาน Social Networks 

ตลอดทั้งเทอม  

 - สำหรับกรณีเรaงดaวน ใหTสามารถติดตaอทาง โทรศัพท= 

 
หมวดท่ี  4    การพัฒนาผลการเรียนรูEของนักศึกษา 

 

การพัฒนาผลการเรียนรูTในมาตรฐานผลการเรียนรูTของรายวิชา ในแตaละดTาน แสดงดังขTอมูลตaอไปน้ี 

4.1 

  

คุณธรรม จริยธรรม    

4.1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ตTองพัฒนา    

 พัฒนานักศึกษาใหTมีความตรงตaอเวลา การเขียนที่คำนึงถึงปÇญหา plagiarism การออกแบบการทดลองและการ

ทดลองที่ไมaมีอคติ และไมaสaงผลเสียตaอกระบวนการดTานวิทยาศาสตร= 
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4.1.2  วิธีการสอน    

(1) มีเกณฑ=การใหTคะแนนดTานความตรงเวลา 

(2) ตรวจสอบ plagiarism ในเอกสารของนักศึกษาอยaางละเอียด  

(3) ใหTความเขTาใจและเสนอปÇญหาของการมีอคติในกระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร= 

4.1.3  วิธีการวัดและประเมินผล 

(1)  ประเมินจากความตรงตaอเวลาทุกดTาน 

(2) ประเมินจากการเขียนรายงานและการอTางอิงแหลaงที่มาตามหลัก IEEE หรือ Vancouver  

(3) สังเกตุจากการออกแบบการทดลองและการประเมินผลของนักศึกษา 

4.2 

 

 

 

ความรูE 

4.2.1  ความรูTที่ตTองพัฒนาในการเรียนการสอนวิชาเทคนิคการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 

(1) ความรูTเรื่องตTน Research Methodologies  

(2) การคTนหาขTอมูล 

- คำถามวิจัย (Research Question) และวัตถุประสงค= (Objectives)  

- กระบวนการ literature review 

- การสรุปหาแนวทางสำหรับกำหนดหัวขTอโครงงาน  

(3) การกําหนดหัวขTอเรื่อง 

- Re-Research Question  

(4) การวางแผนและออกแบบงานวิจัย 

- การเขียนแผนผังนำเสนอแนวคิด 

(5) การออกแบบวิธีรวบรวมขTอมูลและวิเคราะห=ขTอมูล  

- Sampling  

- Testing Hypothesis  

- Type I Error and Type II Error 

- Results Analysis and Confidence Intervals 

(6) การเขียนขTอเสนอโครงการวิจัย 

(7) การจัดทํารายงาน 

(8) การนําเสนอรายงานและอภิปราย 

4.2.2  วิธีการสอน  

บรรยาย ฝkกปฏิบัติในช้ันเรียนและดTวยตนเองนอกหTองเรียนดTาน ฝkกการตั้งคำถาม การกำหนดหัวขTอดTานวิทยาการ

คอมพิวเตอร=ที่นักศึกษามีความสนใจ การออกแบบแผนผังจากแนวคิด การออกแบบวิธีการทดลองและเคราะห=ผลการ

ทดลอง  โดยเขียนเปmนรายงานและสaงงานผaานระบบ E-learning ของอาจารย=ผูTสอน 

(https://classroom.google.com/c/MTQ2OTQyMDc1OTBa) ใหTนักศึกษานำเสนอ proposal ในช้ันเรียน  

4.2.3  วิธีการวัดและประเมินผล  

(1) ประเมินผลพัฒนาหัวขTอและขั้นตอนดำเนินการตามหลักและวิธีการทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 

(2) ประเมินเมินจาก proposal ของนักศึกษาคนละ 1 หัวขTอ  

(3) ประเมินผลจาก Assignment กลางภาค และปลายภาค 

4.3 ทักษะทางปoญญา  
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4.3.1  ทักษะทางปÇญญาที่ตTองพัฒนา 

 พัฒนาความสามารถในการคิดนำเสนอแนวคิดใหมa ๆ จากการศึกษาคTนควTาขTอมูลจากแหลaงตaาง ๆ เชaน  

http://dl.acm.org/ 

http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp 

http://arxiv.org/ 

http://www.sciencedirect.com/ 

http://link.springer.com/search?facet-discipline=%22Computer+Science%22 

http://cacm.acm.org/ 

http://queue.acm.org/ 

http://research.google.com/ 

http://research.microsoft.com/apps/catalog/default.aspx?t=publications 

https://scholar.google.co.th/ 

4.3.2  วิธีการสอน 

(1) ใหTนักศึกษาคTนควTางานวิจัยจากแหลaงขTอมูลที่นaาเช่ือถือ เชaน Digital Library และ กลุaมวิจัยจากสถาบันตaาง 

ๆ  

(2) สรุปผลการอaานจากงานวิจัยและใหTประเด็นปÇญหาของงานวิจัยที่อaานไดT 

4.3.3  วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) ประเมินผลจากคะแนนสอบกลางภาค คะแนนสอบปลายภาค และ Assignment เก่ียวกับการอaานและ

สรุปผลงานวิจัยของนักวิจัยทaานอ่ืน  

(2) การตรวจจากผลสรุปและการวิจารณ=การวิจัยจากการอaานของนักศึกษา  

4.4 ทักษะความสัมพันธ<ระหวMางบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.4.1  ทักษะความสัมพันธ=ระหวaางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตTองพัฒนา  

 พัฒนาทักษะในการสรTางสัมพันธภาพระหวaางผูTเรียนดTวยกันในรายวิชาการเขียนโปรแกรมเกม เพื่อใหTผูTเรียนเกิดผล

การเรียนรูTตามหลักสูตรดังน้ี 

(1) มีความรับผิดชอบตaองานกลุaม 

(2) สามารถรับผิดชอบตaอคำพูดของตนเอง ในการปรึกษาหารือระหวaางนักศึกษา 

4.4.2  วิธีการสอน 

(1) ใหTทำงานรaวมกันเปmนกลุaมคTนหางานวิจัยในหัวขTอที่นักศึกษามีความสนใจรaวมกัน  

(2) ใหTทำงานเปmนกลุaมและใชTระบบการปรึกษาระหวaางหวaางนักศึกษาและอาจารย=ผaานระบบ E-learning  

4.4.3  วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) ประเมินผลในหTองเรียน 

(2) ประเมินพฤติกรรมการทำงานเปmนทีมโดยผูTสอน 

(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในงานที่ไดTรับมอบหมาย 

(4) ประเมินความมีสaวนรaวมในระบบ E-learning 

 

4.5 ทักษะการวิเคราะห<เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชEเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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 4.5.1  ทักษะการวิเคราะห=เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชTเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตTองพัฒนา 

(1) พัฒนาทักษะในการใชTอินเทอร=เน็ตสืบคTนขTอมูลที่เก่ียวขTอง และนำมาปรับใชTกับเน้ือหาในรายวิชาไดT  

(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห=และสรุปประเด็นปÇญหาที่ตTองการโดยใชTเน้ือหาจากงานวิจัย และขTอมูล

จากอินเทอร=เน็ตที่มาจากแหลaงที่นaาเช่ือถือไดT 

(3) พัฒนาทักษะในการส่ือสาร และการเขียน proposal 

 4.5.2  วิธีการสอน 

(1) มอบหมายงานใหTนักศึกษาคTนควTาขTอมูล จากหTองสมุดออนไลน= และแล็บวิจัยตaาง ๆ  

(2) ใหTนำเสนอหัวขTอโครงงานที่ตัวเองสนใจ  

 4.5.3  วิธีประเมินผล 

(1) ประเมินจากการนำเสนอผลงานดTวยส่ือเทคโนโลยี 

(2) ประเมินจากผลการวิเคราะห=งานวิจัย และการสรTางแนวคิดจากงานวิจัยที่นักศึกษาคTนควTา  
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หมวดท่ี  5    แผนการสอนและการประเมินผล 

5.1 แผนการสอน   

คำแนะนำ  :   (ระบุหัวข1อ/รายละเอียด สัปดาห<ที่สอน จำนวนช่ัวโมงการสอน (ซ่ึงต1องสอดคล1องกับจำนวนหนHวยกิต) กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช1 รวมทั้งอาจารย<ผู1สอน  ในแตHละหัวข1อ/

รายละเอียดของรายวิชา 

  
สัปดาห< 

ท่ี 

หน=วย บท และห@วข@อ 

 

จำนวนช่ัวโมง 
ผลการเรียนรู@ 

วัตถุประสงค< 

การเรียนรู@ 

กิจกรรมการ 

เรียนการสอน 

ส่ือการสอน 

 
วิธีการประเมิน 

อาจารย< 

ผู@สอน 

  บรรยาย ปฏิบัต ิ 1 2 3 4 5 

 

     

  1 • ความรู1เรื่องต1น Research 

Methodologies 

4  � � � � � • ศึกษาผู1เรียน 

• บรรยายยกตัวอยHาง

ประกอบ 

• เอกสารประกอบคำ

บรรยาย 

บรรยาย 

อภิปราย  

PowerPoint และ 

Browser 

ไมHมีการ

ประเมิน 

อ.ธงชัย เจือ

จันทร< 

  2 • คำถามวิจัย 

• เปmาหมายงานวิจัย 

4  � � � � � • การสร1างคำถามวิจัยและ

วางเปmาหมายของานวิจัย 

 

บรรยาย  

ปฏิบัติ 

PowerPoint  อาจารย<ผู1สอน

สังเกตผู1เรียน  

อ.ธงชัย เจือ

จันทร< 

  3-4  • กระบวนการ Literature Review  4 4 � � � � � • อHานและสรุปงานวิจัยจาก

การศึกษาค1นคว1า 

 

บรรยาย  

ปฏิบัติ 

PowerPoint, 

Digital Library 

การสรุป

งานวิจัยกHอน

หน1า 

อ.ธงชัย เจือ

จันทร< 

 5-6 • การสรุปหาแนวทางสำหรับกำหนด

หัวข1อโครงงาน 

• การกําหนดหัวข1อเรื่อง 

4 4 � � � � � • การเสนอแนวคิดใหมHจาก

การศึกษาค1นคว1า หรือการ

ประยุกค<เพื่อให1ซอฟต<แวร<

หรือระบบดีขึ้นจากงานวิจัย

ที่สนใจ 

 

บรรยาย  

ปฏิบัติ 

PowerPoint ผลการสรุป

งานวิจัยกHอน

หน1า และการ

ตั้งหัวข1อวิจัย 

อ.ธงชัย เจือ

จันทร< 
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 7 • วางแผนและออกแบบงานวิจัย 

• เขียนแผนผังนำเสนอแนวคิด 

 

2 2 � � � � � • สร1าง Model หรือ 

Flowchart เพื่ออธิบาย

แนวคิด 

บรรยาย  

ปฏิบัติ 

PowerPoint, MS 

Visio 

ผลการ

ออกแบบ 

Flowchart 

หรือ Model 

ระบบ  

อ.ธงชัย เจือ

จันทร< 

 8 สอบกลางภาค 4  � � � � �  

 

สอบกลางภาค  อาจารย<ผู1สอน

สังเกตุจาก

พฤติกรรม

ผู1เรียนในห1อง

สอบ  

อ.ธงชัย เจือ

จันทร< 

 9 • ออกแบบวิธีรวบรวมข1อมูล 2 2 � � � � � • ออกแบบการทดลองเพื่อ

ยืนยันแนวคิดของงานวิจัย 

บรรยาย  

ปฏิบัติ 

PowerPoint,  

MS Excel 

ไมHมีการ

ประเมิน 

อ.ธงชัย เจือ

จันทร< 

  10-11 • สถิติสำหรับวิเคราะห<ข1อมูล 4 4 � � � � � •  ใช1โปรแกรมทางสถิติ

วิเคราะห<ข1อมูลได1   

บรรยาย  

ปฏิบัติ 

PowerPoint,  

MS Excel  

ไมHมีการ

ประเมิน 

อ.ธงชัย เจือ

จันทร< 

 12 •  การแปรผล  2 2 � � � � � • แปลผลจากการวิเคราะห<

ข1อมูลได1 

บรรยาย  

ปฏิบัติ 

MS Excel, MS 

Word 

ผลการ

ออกแบบวิธี

รวบรวมข1อมูล 

การวิเคราะห<

ข1อมูลและ

ประเมินผล 

อ.ธงชัย เจือ

จันทร< 

 13-14 • การเขียนข1อเสนอโครงการวิจัย 

• การจัดทํารายงาน 

4 4 � � � � � • เขียนเสนอเค1าโครงงาน 

และจัดทำรายงานตาม

รูปแบบและการอ1างอิงที่

ถูกต1อง  

บรรยาย  

ปฏิบัติ 

MS Word,  

Zotero  

เลHมโครงาน

ของนักศึกษา  

อ.ธงชัย เจือ

จันทร< 

 15 • นำเสนอหัวข1อวิจัย  4 � � � � � • ทำ PowerPoint เสนอ สอบปฏิบัติ และ PowerPoint  ทักษะการ อ.ธงชัย เจือ
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Proposal  อภิปรายผล นำเสนอของ

นักศึกษา  

จันทร< 

 

  16 สอบปลายภาค  4 � � � � �  

 

สอบปลายภาค  อาจารย<ผู1สอน

สังเกตุจาก

พฤติกรรม

ผู1เรียนในห1อง

สอบ 

อ.ธงชัย เจือ

จันทร< 

 

 

 

 

 

 

  

  

สรุปแผนการสอนตHอผลการเรียนรู1    � � � � � 
  

           หมายเหตุ : - ผลการเรียนรู1 5 ด1าน  1) ด1านคุณธรรม จริยธรรม  2) ด1านความรู1  3) ด1านทักษะทางปäญญา  4) ด1านทักษะความสัมพันธ<ระหวHางบุคคลและความรับผิดชอบ   5) ด1านทักษะการ

วิเคราะห<เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช1เทคโนโลยี  

                       - เครื่องหมาย ●  เทHากับ การสอนและต1องประเมินผล       เครื่องหมาย   � เทHากับ การสอนแตHไมHประเมินผล  ถ1าไมHใสHเครื่องหมาย คือ ไมHมีการสอนและไมHประเมินผล 
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5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู7  

การประเมิน ผลการเรียนรู7 วิธีการประเมิน 
สัปดาห>ท่ี

ประเมิน 

สัดสAวนของ

การ 

1 1.3, 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 

2.8, 3.1-3.4, 4.6, 5.1, 5.3, 

5.4 

การสอบกลางภาค 

Proposal 
การสอบปลายภาค 

 

8 
15 
16 

20% 
25% 
30% 

2 1.2-1.5, 2.2, 2.4, 2.7, 2.8, 

3.1-3.4, 4.4-4.6, 5.1, 5.3, 5.4 

การสCงงานตามที่มอบหมาย ตลอด 
ภาคการศึกษา 

20% 

3 1.1-1.7, 2.2, 4.4, 4.5 การเขQาช้ันเรียน 

การมีสCวนรCวม 

อภิปราย และเสนอความคิดเห็นใน

ช้ันเรียน 

ตลอด 
ภาคการศึกษา 

 
5% 

 
หมวดท่ี   6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

6.1 ตำราและเอกสารหลัก  

          Ranjit Kumar, "Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners", SAGE Publications Ltd, 
1 Oliver’s Yard, 55 City Road, London, 2011 

6.2 เอกสารและข7อมูลสำคัญ  

http://dl.acm.org/ 

http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp 

http://arxiv.org/ 

http://www.sciencedirect.com/ 

http://link.springer.com/search?facet-discipline=%22Computer+Science%22 

http://cacm.acm.org/ 

http://queue.acm.org/ 

http://research.google.com/ 

http://research.microsoft.com/apps/catalog/default.aspx?t=publications 

https://scholar.google.co.th/ 
http://nms.csail.mit.edu/papers/index.php 
http://groups.csail.mit.edu/ana/Publications/index.html 
http://www.cl.cam.ac.uk/research/srg/netos/papers/ 
http://nrlweb.cs.ucla.edu/nrlweb/ 
http://www.eecs.berkeley.edu/Pubs/ 
http://yuba.stanford.edu/group_wp/publications/ 
http://wsnl.stanford.edu/publications.html 
http://seclab.stanford.edu/ 
http://www.ece.gatech.edu/research/labs/bwn/publications.html 
http://wcan.ee.psu.edu/publications.html 
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http://parlab.eecs.berkeley.edu/publications 
http://www.cl.cam.ac.uk/research/ 
 

 
หมวดท่ี  7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 

7.1 การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   

ใหQนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชาและผูQสอนผCานระบบประเมินออนไลนà และประเมิน วิธีการสอน ผล
การเรียนรูQที่ไดQรับ ขQอเสนอแนะผCานทาง Web board รายวิชาไดQตลอดทั้งเทอมการศึกษา 

7.2 กลยุทธ>การประเมินการสอน (โดยวิธีการอื่น ท่ีไมAใชAการประเมินโดยนักศึกษา)  

- ประเมินผลจากการเรียน การสอบยCอย สอบกลางภาค และปลายภาค 
- ผลจาก Web board รายวิชา  

7.3 การปรับปรุงการสอน   

- อาจารยàผูQสอนทบทวน และปรับปรุงกลยุทธàและวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา 

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  

ในระหวCางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขQอ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรูQในวิชา ไดQ
จากการสอบถามผูQเรียน หรือการสุCมตรวจผลงานของผูQเรียน รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยCอย และหลังการออกผลการ
เรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิขาไดQดังน้ี 

(1) การทวนสอบการใหQคะแนนจากการสุCมตรวจผลงานของผูQเรียนโดยจากอาจารยàอ่ืน หรือผูQทรงคุณวุฒิที่ไมCใชC
อาจารยàประจำหลักสูตร หรือ  

(2) มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูQของผูQเรียน โดยตรวจสอบ ขQอสอบ  
 

7.5 การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา   

- มีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปñ หรือตามขQอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขQอ 7.4 
- จากที่คณะประเมินการสอนของรายวิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารยàผูQสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของ

รายวิชา อาจารยàผูQสอนรับผิดชอบในการทบทวนเน้ือหาที่สอนและกลยุทธàการสอนที่ใชQ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาในรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา เพื่อนำเขQาที่ประชุมอาจารยàประจำหลักสูตรพิจารณาใหQความคิดเห็นและ
สรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใชQในภาคการศึกษาถัดไป 

 
 
 

             ผูQสอน 
(……………………………………..) 

            อาจารยàธงชัย เจือจันทรà 
 


