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มคอ.3 
 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย . 
คณะ/สาขาวชิา             คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์  สาขาวชิาภาษาไทย                                                      

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
         HH204 การวเิคราะห์และตีความ 
                      Analysis and Interpretation 
2. จ านวนหน่วยกติ 
        3 หน่วยกิต  3(2-2-5) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
       หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาไทย  หมวดวชิาเฉพาะ 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
       อาจารยสุ์มณฑา ศกัด์ิชยัสมบูรณ์  หวัหนา้สาขาวชิา 
       ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์นนัท ์ ภคัภานนท ์ อาจารยผ์ูส้อน 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
      ภาคการศึกษาท่ี 2  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
       ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน 
    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
     9 ธนัวาคม 2558 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
        1. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการวเิคราะห์และตีความ  
        2. เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจบทบาทของการวิเคราะห์และตีความในบริบทสังคมไทยปัจจุบนั 

        3. เพื่อใหน้กัศึกษาไดฝึ้กวเิคราะห์และตีความในส่ือประเภทต่าง ๆ 
2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา / ปรับปรุงรายวชิา 
        เพื่อใหน้กัศึกษาเห็นความส าคญัของการวเิคราะห์และตีความ มีทกัษะการวเิคราะห์และตีความในส่ือประเภทต่าง ๆ
ในบริบทสังคมไทยปัจจุบนั  และสามารถพฒันาทกัษะดงักล่าวเพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั 
และในการศึกษาระดบัท่ีสูงข้ึน โดยจะปรับแบบฝึกหดัและกิจกรรมใหท้นัสมยัและสอดคลอ้งกบัความสนใจของ
นกัศึกษา  

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวชิา 
        หลกัการวเิคราะห์และตีความ บทบาทของการวิเคราะห์และตีความในบริบทสังคมไทยปัจจุบนั แนวทางการ
วเิคราะห์และตีความในส่ือประเภทต่าง ๆ 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
             30 ชัว่โมง 
 

สอนเสริมตามความ      
ตอ้งการของผูเ้รียน 

             30  ชัว่โมง 
 

             75 ชัว่โมง 

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
        ผูส้อนประกาศช่วงเวลาท่ีสามารถใหค้ าปรึกษาแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มในชัว่โมงแรกของการสอน   
ตามช่วงเวลาวา่งของนกัศึกษาและอาจารยผ์ูส้อน ประมาณ 4-6 ชัว่โมง/สัปดาห์ ท่ีห้องพกัอาจารย ์หรือส่ือสารผา่น
โทรศพัทมื์อถือไดต้ามความจ าเป็นในช่วงเวลาท่ีสะดวกจะใหค้  าปรึกษา   
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพัฒนา 
 1)  มีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อตนเอง (1.1) 
 2)  เคารพกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของส่วนรวม (1.2) 

             3)  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต (1.5) 
      1.2  วธีิการสอน 
             1)  ผูส้อนเป็นตน้แบบท่ีดีในดา้นคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นตวัอยา่งท่ีดีให้แก่นกัศึกษา 

             2)  มอบหมายงานให้นกัศึกษาท าโดยก าหนดเวลาส่งงานอยา่งชดัเจน 
             3)  ช้ีแจงใหน้กัศึกษาทราบกฎระเบียบของมหาวทิยาลยัและขอ้ตกลงในการเรียนการสอนรายวชิา และตกัเตือน
เม่ือนกัศึกษามีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
      1.3  วธีิการประเมินผล 

 1)  การเช็คช่ือเขา้หอ้งเรียน  
 2)  การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งครบถว้นและตรงตามเวลาท่ีก าหนด 
 3)  การสังเกตพฤติกรรมของนกัศึกษาและใหน้กัศึกษาท าแบบสอบถามหรือแบบประเมินการสอน 

2. ความรู้ 

    2.1  ความรู้ทีต้่องได้รับ 
     1)  มีความรู้ความเขา้ใจหลกัการวเิคราะห์และตีความ และสามารถวเิคราะห์และตีความในส่ือประเภทต่าง ๆ ได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ (1.1) 
                2)  มีความรู้ท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาใชป้ระกอบวเิคราะห์และตีความ 
โดยสามารถแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง (1.2, 1.3) 
            3)  มีความรู้ในภาษาและวฒันธรรมไทยอยา่งกวา้งขวาง (1.4) 
    2.2  วธีิการสอน 

1)  ศึกษาผา่นระบบ e-classroom 
2)  บรรยาย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และฝึกปฏิบติั  
3)  เรียนรู้โดยการน าเสนอรายงานตามความสนใจ  

    2.3  วธีิการประเมินผล 
            1)  การท าแบบฝึกหดั 
            2)  การน าเสนอรายงานตามความสนใจ 
            3)  การสอบกลางภาคและปลายภาคท่ีเนน้ทกัษะการคิดวิเคราะห์และตีความ  
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3. ทกัษะทางปัญญา 

    3.1  ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
           1)  มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์และถ่ายทอดอยา่งเป็นระบบ (3.1) 
           2)  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์(3.3)         
   3.2  วธีิการสอน 
           1)  จดัการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง มุ่งเนน้การคิดวิเคราะห์และตีความ      
ทั้งจากการอ่าน การดูและการฟังจากส่ือประเภทต่าง ๆ 

           2)  จดัการเรียนการสอนโดยมุ่งใหผู้เ้รียนสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการคิดและน าเสนอ
รายงานอยา่งสร้างสรรคต์ามความสนใจของผูเ้รียน 

    3.3  วธีิการประเมินผล    
           1)  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และตีความในส่ือประเภทต่าง ๆในบริบทสังคมไทยปัจจุบนั 
           2)  รายงานท่ีสร้างสรรคโ์ดยเนน้ความสามารถในการคิดวเิคราะห์และตีความ 
           3)  การสอบกลางภาคและปลายภาค โดยใชข้อ้สอบอตันยัท่ีเนน้การคิดวิเคราะห์และตีความ  
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

    4.1  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
           1)  สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียนและผูเ้รียนกบัผูส้อน (4.1) 
           2)  ปลูกฝังความคิดในเร่ืองความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย (4.4) 
    4.2  วธีิการสอน 
           1)  จดัการเรียนการสอนโดยเนน้การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น   
           2)  ก าหนดให้รายงานความคืบหนา้ของรายงานเป็นระยะตามเวลาท่ีก าหนด 
    4.3  วธีิการประเมินผล 
           1)  ปฏิสัมพนัธ์ของผูเ้รียนกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
           2)  ความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

    5.1  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 
           1)  สามารถใชภ้าษาในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม (5.1) 
           2)  สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้ขอ้มูลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ (5.2) 
    5.2  วธีิการสอน 
           1)  ฝึกการวเิคราะห์และตีความโดยใชก้ารเขียนเป็นทกัษะในการส่ือสาร 
           2)  ฝึกทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้ขอ้มูลเพื่อน าเสนอกิจกรรมโครงงานตามความสนใจ 
    5.3  วธีิการประเมินผล 
           1)  การใชภ้าษาในการส่ือสารท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
           2)  การน าเสนอกิจกรรมโครงงานท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน     
 

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ   จ านวน 
ช่ัวโมง           

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
 

1 แนะน ารายวิชา 
บทบาทของการวิเคราะห์ 
และตีความในบริบท 
สงัคมไทยปัจจุบนั          
การคิดวิเคราะห์ 

3 อ่านประมวลรายวิชาในบทเรียน  
e-classroom 
เขา้เวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัเพ่ือศึกษา
บทเรียน e-classroom วิชา การวิเคราะห์และ
ตีความ 
ฟังบรรยาย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาท
ของการวิเคราะห์และตีความในบริบท
สงัคมไทยปัจจุบนั  
ฝึกการคิดวิเคราะห์และตีความภาพ
แบบฝึกหดั 

ผศ.สุนนัท ์ภคัภานนท ์ 

2 การวิเคราะห์และตีความ: 
 ขอ้ความ 

3 ฟังบรรยาย 
ฝึกการวิเคราะห์และตีความขอ้ความ 
ซกัถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
แบบฝึกหดั 

ผศ.สุนนัท ์ภคัภานนท ์ 

3 การวิเคราะห์และตีความ : 
เร่ืองขนาดสั้น 

3 ฟังบรรยาย 
ฝึกการวิเคราะห์และตีความเร่ืองขนาดสั้น 
ซกัถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็น
แบบฝึกหดั 

ผศ.สุนนัท ์ภคัภานนท ์ 

4 การอ่านสารคดี 
การวิเคราะห์และตีความ 
สารคดี 

3 ฟังบรรยาย 
ฝึกการวิเคราะห์และตีความสารคดี 
ซกัถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
แบบฝึกหดั 

ผศ.สุนนัท ์ภคัภานนท ์ 

5 การดูสารคดี 
การวิเคราะห์และตีความ 
สารคดีทางโทรทศัน ์

3 ฟังบรรยาย 
ฝึกการวิเคราะห์และตีความสารคดีทาง
โทรทศัน ์
ซกัถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็น
แบบฝึกหดั 

ผศ.สุนนัท ์ภคัภานนท ์ 

 



 6 

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ   จ านวน 
ช่ัวโมง           

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
 

6 การอ่านบทความ 
การวิเคราะห์และตีความ 
บทความ 

3 ฟังบรรยาย 
ฝึกการวิเคราะห์และตีความบทความ 
ซกัถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็น
แบบฝึกหดั 

ผศ.สุนนัท ์ภคัภานนท ์ 

7 แนวทางการเลือกประเดน็
ในการท ารายงานตามความ
สนใจ 

3 นกัศึกษาเสนอประเดน็ท่ีจะท า 
รายงานตามความสนใจ 

ผศ.สุนนัท ์ภคัภานนท ์ 

8 สอบกลางภาค    

9 การอ่านความเรียง 
การวิเคราะห์และตีความ 
ความเรียง 

3 ฟังบรรยาย 
ฝึกการวิเคราะห์และตีความความเรียง 
ซกัถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

แบบฝึกหดั 

ผศ.สุนนัท ์ภคัภานนท ์ 

10 การอ่านกวีนิพนธ์ 
การวิเคราะห์และตีความ 
กวีนิพนธ์ 

3 ฟังบรรยาย 
ซกัถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
นกัศึกษาเสนอแนวทางการวิเคราะห์และ
ตีความตามประเดน็ท่ีเลือก 

ผศ.สุนนัท ์ภคัภานนท ์ 

11 การอ่านกวีนิพนธ์ 
การวิเคราะห์และตีความ 
กวีนิพนธ์ 

3 ฝึกการวิเคราะห์และตีความกวีนิพนธ์ 
แบบฝึกหดั 

ผศ.สุนนัท ์ภคัภานนท ์ 

12 การฟังเพลง 
การวิเคราะห์และตีความ 
เพลง 

3 ฟังบรรยาย 
ฝึกการวิเคราะห์และตีความเพลง 
ซกัถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็น
แบบฝึกหดั 

ผศ.สุนนัท ์ภคัภานนท ์ 

13 การอ่านเร่ืองสั้นและ 
นวนิยาย 
การวิเคราะห์และตีความ
เร่ืองสั้น 

3 ฟังบรรยาย 
ซกัถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

ผศ.สุนนัท ์ภคัภานนท ์ 

14 การอ่านเร่ืองสั้นและ 
นวนิยาย 
การวิเคราะห์และตีความ
เร่ืองสั้น 

3 ฝึกการวิเคราะห์และตีความเร่ืองสั้น 
แบบฝึกหดั 

ผศ.สุนนัท ์ภคัภานนท ์ 
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ   จ านวน 
ช่ัวโมง           

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
 

15 การดูภาพยนตร์สั้น 
การวิเคราะห์และตีความ  

ภาพยนตร์สั้น 

3 ฟังบรรยาย 
ฝึกการวิเคราะห์และตีความ 
ภาพยนตร์สั้น 

ซักถามและแลกเป ล่ียนความคิด เห็น
แบบฝึกหดั 

ผศ.สุนนัท ์ภคัภานนท ์ 

16 สรุปและทบทวน 3 น าเสนอรายงานการวิเคราะห์ 
และตีความตามประเดน็ท่ีเลือก 

ผศ.สุนนัท ์ภคัภานนท ์ 

17-18 สอบปลายภาค    
 

 2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม
ที่ 

ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 1.1,1.2,1.5,2.1,2.2,2.4,3.1, 
4.1,4.3,4.4,5.1,5.2 

การท าแบบฝึกหดัและ
กิจกรรม 

1-7, 9-14 
 

40% 

2 1.1,1.5,2.1,2.2,3.1, 3.3, 
4.4,5.1,5.2 

การท าโครงงาน 9,11,15-16 10% 

2 1.5, 2.2,3.1,5.1 การสอบกลางภาค 8 20% 
3 1.5, 2.2,3.1,5.1 การสอบปลายภาค 17-18 30% 
                รวม  100% 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
    --- 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
    บทเรียน e-classroom  วชิา การวเิคราะห์และตีความ  คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
“การอ่านกวีนิพนธ์.” 15 มิถุนายน 2551.  เขา้ถึงจาก : ttp://www.st.ac.th/bhatips/tip48/student48/wannasin_st48.htm 
“การเขียนบทความ.”  8 มิถุนายน 2551.  เขา้ถึงจาก : http://regelearning.payap.ac.th/docu/th203/content/aticle.htm 
กุหลาบ  มลัลิกะมาส.  2522. วรรณคดีวจิารณ์.  กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 
ทองสุก  เกตุโรจน์.  2526. การเขียนแบบสร้างสรรค์ .  กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัรามค าแหง.  
“บทกวนิีพนธ์.” 13 มิถุนายน 2551.  เขา้ถึงจาก : http://www.st.ac.th/bhatips/thai_poetry.html 
เปล้ือง  ณ นคร.  2540.  ศิลปะแห่งการประพนัธ์.  พิมพค์ร้ังท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร : ขา้วฟ่าง. 
เพลินตา, ผูร้วบรวมและเรียบเรียง. 2529. ก.ข.งานเขียน.  กรุงเทพมหานคร : เคล็ดไทย. 
รัตนา  ศรีมงคล.  2 พฤษภาคม 2551. เขา้ถึงจาก :                

http://www.thaigoodview.com/library /teachershow/ratchaburi/ratana_sri/index.htm 
“วรรคทอง.” 11 มิถุนายน 2551.  เขา้ถึงจาก : http://www.f0nt.com/forum/index.php?topic=13476.75 
วฒันา กอ้นเช้ือรัตน์. “การพฒันากระบวนการคิด.” 20 ตุลาคม 2552. เขา้ถึงจาก:  

http://www.pantown.com/content.php?id=5903&name=content7 
สนิท  ตั้งทว.ี  2526.  อ่านไทย.  กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์.  
สุธิวงศ ์ พงศไ์พบูลย.์ 2531.  การเขียน.  พิมพค์ร้ังท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร :ไทยวฒันาพานิช. 
สุนนัท ์ จนัทร์วเิมลือง.  2551.  การเขียนสร้างสรรค์.  กรุงเทพมหานคร :วฒันาพานิช. 
สุวทิย ์ มูลค า. กลยุทธ์การพฒันากระบวนการคิด. บนัทึกการเรียนรู้การอบรมเชิงปฏิบติัการ. ชมรมนกัคิด. 
หอการคา้ไทย, มหาวทิยาลยั. คณะมนุษยศาสตร์. ภาควชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร. 2537. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  
             กรุงเทพมหานคร : ดอกหญา้. 
อินทรัตน์ ปัญญา. “การคิดเชิงวเิคราะห์ (Analytical Thinking).” 20 ตุลาคม 2552. เขา้ถึงจาก:  
http://cgsc.rta.mi.th/cgsc/index.php?option=com_content&view=article&id=149:87231&catid=7:87&Itemid=25  

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
    1.1  การสนทนาระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนในชั้นเรียน  
    1.2  การท าแบบประเมินรายวชิา ในดา้นการจดักิจกรรม ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอน และผลการเรียนรู้ 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    2.1  การท าแบบประเมินผูส้อน   
    2.2  การพิจารณาจากผลการสอบของนกัศึกษา 
    2.3  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 
    3.1  การปรับปรุงบทเรียน e-classroom  แบบฝึกหดัและกิจกรรม เม่ือส้ินภาคการศึกษาจากผลการประเมินรายวชิา 

http://regelearning.payap.ac.th/docu/th203/content/aticle.htm
http://www.st.ac.th/bhatips/thai_poetry.html
 2%20พฤษภาคม%202551.%20เข้าถึงจาก%20:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20http:/www.thaigoodview.com/library%20/teachershow/ratchaburi/ratana_sri/index.htm
 2%20พฤษภาคม%202551.%20เข้าถึงจาก%20:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20http:/www.thaigoodview.com/library%20/teachershow/ratchaburi/ratana_sri/index.htm
http://www.f0nt.com/forum/index.php?topic=13476.75
http://www.pantown.com/content.php?id=5903&name=content7
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
    4.1  การแต่งตั้งกรรมการทานคะแนนเพื่อตรวจสอบผลการเรียนของนกัศึกษา โดยตรวจสอบคะแนนและเกรดใน
รายวชิา 
    4.2  การแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาเพื่อตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของ
นกัศึกษา โดยพิจารณาจากขอ้สอบ วธีิการใหค้ะแนน และผลการสอบ   
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
    5.1  การปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกหดั กิจกรรม และขอ้สอบทุกภาคการศึกษา ตามผลการประเมินรายวชิาโดยนกัศึกษา  
และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา 
    5.2  การเปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน 

 

 

 

ลงช่ือ:   …………………………………….. 
ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์นนัท ์ภคัภานนท ์

     อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน   
      9 ธนัวาคม 2558 

ลงช่ือ:   ……………………………………..    
 อาจารยสุ์มณฑา ศกัด์ิชยัสมบูรณ์ 

                อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร   
      9 ธนัวาคม 2558 


