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     ( Research in Communication Arts) 

รายวชิานีเ้ป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

                    หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

                          คณะวทิยาการจัดการ 

                       มหาวทิยาลยัราชภัฏธนบุรี 



สารบัญ 

หมวดที ่
หมวดที ่
หมวดที ่
หมวดที ่
หมวดที ่
หมวดที ่
หมวดที ่

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ข้อมูลทัว่ไป 

จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

ลกัษณะและการดาเนนิการ 
การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
แผนการสอนและการประเมนิผล 

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

การประเมนิและปรับปรุงการดาเนินการของรายวชิา 
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รายละเอยีดของรายวชิา 
มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุรี 

คณะวทิยาการจัดการ 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 1. รหัสและช่ือรายวชิา 
   3102111  การวจิยันิเทศศาสตร์ ( Research in Communication Arts ) 
 2. จ านวนหน่วยกติ 
   3 ( 2-2-5 ) 
 

 3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
   หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

 4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

    อ.จุฑามาศ  ศรีรัตนา 
 

 5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน1 

   ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ชั้นปีท่ี 2 

 6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน(Pre- requisites) 
   ไม่มี 

 

 7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้าม)ี 1 

   ไม่มี 

 8. สถานทีเ่รียน 

    มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี สมุทรปราการ 
 

 9. วนัทีจ่ดัท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด1 

    10 พฤศจิกายน 2559 



หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
เพ่ือใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจหลกัการและแนวความคิดเก่ียวกบัวิจยัดา้นนิเทศศาสตร์ อาทิ การตั้งปัญหาการวิจยั 
สมมุติฐาน การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบวิจยั ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง เทคนิคการวิจยั เคร่ืองมือในการวิจยั 
การวิเคราะห์ขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลการวิจยั ตลอดจนจรรยาบรรณและจริยธรรมในการวิจยั รวมทั้งสามารถเขียน 
เคา้โครงการวิจยัและฝึกปฏิบติัในการวิจยัดา้นนิเทศศาสตร์ 
 2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา เพ่ือใหร้ายวชิามีความทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดาเนินการ 

1. คาอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาระเบียบวิธีวิจยัและสถิติเบ้ืองตน้ท่ีจ  าเป็นส าหรับการวิจยันิเทศศาสตร์ ศึกษาถึงความหมาย  บทบาท กระบวนการ 
 ชนิด คุณลกัษณะของการวิจยั ภาษาท่ีใชใ้นการวิจยัทางสงัคมศาสตร์ วิธีการเขียนเคา้โครงแบบสอบถาม การสุ่มตวัอยา่ง 
 การจดัตารางขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลและการเขียนรายงานการวิจยัอนัเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

ทฤษฎ ี

บรรยาย 30 ชัว่โมง 

สอนเสริม 

ตามความตอ้งการ 
ของผูเ้รียน 

การฝึกปฏบิัต/ิงานการศึกษาด้วยตนเอง 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

ฝึกปฏิบติั 30 ชัว่โมง ศึกษาคน้ควา้ อิสระ 

     5 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิ าการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

   3.1 ใหเ้บอร์โทรศพัทเ์พ่ือใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษา 

       081- 8424898 

   3.2 ให ้Email  
       JS.SRIRATANA @GMAIL.COM 
    3.2 วนัพฤหสับดี  เวลา 13.00 – 15.00 น.  หอ้งพกัอาจารยส์าขานิเทศศาสตร์  คณะวทิยาการจดัการ 
        
        



หมวดที่ 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

      1.การพฒันาผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม 
1.2 มีวนิัย ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบ 
1.3 มีภาวะผูน้ า ผูต้าม ท างานเป็นทีม 
1.4 เคารพสิทธิ/รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
1.5 เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ 
1.6 วเิคราะห์ผลกระทบจากการใชว้ชิาชีพ 
1.7 มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

 
2. ด้านความรู้ 
2.1 บูรณาการความรู้ในสาขาวชิา 
2.2 ติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการ 
2.3 ความรู้ความเขา้ใจและสนใจพฒันาความรู้ 
2.4 มีความรู้ในแนวลึก รู้กวา้งในศาสตร์ของสาขาวชิา 
2.5 มีการทดสอบมาตรฐานของขอ้สอบทุกรายวชิา 

2.วิธีการสอน 

1. อาจารยป์ระพฤติตนเป็นแบบอยา่ง 
2. การเรียนรู้โดยการใชส่ื้อ 

3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1. พฤติกรรมการเขา้เรียน 
2. ส่งงานท่ีมอบหมายให้ทนัก าหนด 
3. การอภิปราย/การน าเสนอ/ การตอบค าถาม 

1. บรรยาย 
2. ศึกษาดว้ยตนเอง 
3. การท าแบบฝึกหัด 
4. อภิปรายกรณีศึกษา 

1. การทดสอบวดัระดบัความรู้ และการประยกุตใ์ช้ 
2. การน าเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณีศึกษา 



      1.การพฒันาผลการเรียนรู้ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 คิดอยา่งมีวจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 
3.2 สืบคน้/ตีความ/ประเมินสารสนเทศ เพื่อใชแ้กไ้ข 
ปัญหา 
3.3 รวบรวม ศึกษา วเิคราะห์/สรุปประเด็นปัญหา/ความ 
ตอ้งการ 
3.4 ประยกุตค์วามรู้และทกัษะในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่ง 
เหมาะสม 
4. ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผดิชอบ 
4.1 ส่ือสารกบักลุ่มคนหลากหลายและสนทนาทั้ง 
ภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ 
4.2 ให้ความช่วยเหลือ/อานวยความสะดวกในการ 
แกปั้ญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
4.3 ใชค้วามรู้ในศาสตร์มาช้ีนาสังคมในประเด็นท่ี 
เหมาะสม 
4.4 มีความรับผดิชอบในการกระทาของตนเอง/งานกลุ่ม 
เป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเด็นในการแกไ้ขสถานการณ์ 
ส่วนตวั/ส่วนรวม 

2.วิธีการสอน 

1. บรรยาย 
2. ศึกษาดว้ยตนเอง 
3. การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาจากงานวิจยั 
4. อภิปรายกรณีศึกษาจากงานวจิยั 

3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1. การทดสอบวดัระดบัความรู้ และการประยกุตใ์ช้ 
2. การน าเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณีศึกษาจากงานวิจยั 

1. จดักิจกรรมเป็นรายบุคคล และกลุ่มในการท างานวจิยั 

 
2. ปฏิบติักิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 
3. การน าเสนอรายงาน 

1. การท ากิจกรรมรายบุคคล 
2. การท ากิจกรรมกลุ่ม 
3. การสังเกต/การน าเสนอรายงาน 



     1.การพฒันาผลการเรียนรู้ 
4.6 มีความรับผดิชอบการพฒันาการเรียนรู้ของตนเอง/ 
ทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือท่ีจาเป็นต่อการทางานท่ี 
เก่ียวกบัวชิาชีพ 
5.2 สามารถแนะน าประเด็นการแกไ้ขปัญหาโดยใช้ 
เทคนิคทางสถิติ 
5.3 การวเิคราะห์ทางคณิตศาสตร์ต่อปัญหาท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทางนิเทศศาสตร์อยา่งสร้างสรรค ์
5.4 ส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ เลือกใชรู้ปแบบของส่ือ 
การนาเสนออยา่งเหมาะสม 
5.5 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มอบหมายงานให้ท างานวิจยัดว้ยตนเองและ                              1. การท ารายงานและรูปแบบการน าเสนอ 
ท ารายงาน โดยอา้งอิงจากแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ                             2. การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวธีิการอภิปราย 
2. น าเสนอรายงานโดยใชรู้ปแบบและเคร่ืองมือท่ี 
เหมาะสม 



 

 

  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) 
หมายถึง ความรับผิดชอบหลกั หมายถึง ความรับผดิชอบรอง - หมายถึง ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 3102111  การวจิยันิเทศศาสตร์ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 

             

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 



หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ 

สัปดาห์ที ่
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
 (2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

ส่ือการเรียนรู้ 
(4) 

บรรยาย 

จ านวนช่ัวโมง 
 ( 5 ) 
    ปฏิบัติการ            ศึกษาด้วยตนเอง 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(6) 

ช่ือผู้สอน 

(7) 

1 ปฐมนิเทศรายวชิา 
บทน า ลกัษณะการเรียนการ
สอนของรายวชิา 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา                   2 
ดว้ยตนเองประกอบการสอน 
    เพาเวอร์พอยด์ 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา เอกสาร 
ดว้ยตนเองประกอบการสอน 
    เพาเวอร์พอยด์ 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา เอกสาร 
ดว้ยตนเองประกอบการสอน 
    เพาเวอร์พอยด์ 

 

2 5 การสังเกต 
การทดสอบยอ่ย 

อ.จุฑามาศ 
 ศรีรัตนา 

 

2 หลกัการและแนวคิดเบ้ืองตน้
เก่ียวกบัการวิจยัและการวิจยัทาง
นิเทศศาสตร์  ความหมาย 
ความส าคญั ประเภท กระบวนการ 

2 2 5 การสังเกต 
การทดสอบยอ่ย 

 

3 3        ตวัอยา่งงานวิจยั 
                 เคา้โครงงานวิจยั 

2 2 5 การสังเกต 
การทดสอบยอ่ย 

 



สัปดาห์ที ่
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
 (2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

ส่ือการเรียนรู้ 
(4) 

บรรยาย 

จานวนช่ัวโมง 
(5) 
ปฏิบัติการ             ศึกษาด้วยตนเอง 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(6) 

ช่ือผู้สอน 

(7) 

 การทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฎีและการปฎิบติั 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา เอกสาร 
ดว้ยตนเองประกอบการสอน 
    เพาเวอร์พอยด์ 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา เอกสาร 
ดว้ยตนเองประกอบการสอน 
    เพาเวอร์พอยด์ 

2 2 5 การสังเกต 
การทดสอบยอ่ย 

 

4-7 
11432 
  5 

8-11 

ประเด็นการวิจยั 
แนวคิด ตวัแปร  ปัญหา สมมุติฐานการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

8 8 20 

เคร่ืองมือส าหรับการวจิยั                         บรรยาย/อภิปราย /ศึกษาเอกสาร 
การเก็บขอ้มูล                    ดว้ยตนเองประกอบการสอน 

                                                                                    เพาเวอร์พอยด ์

การวเิคราะห์ขอ้มูล บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา เอกสาร 
ดว้ยตนเองประกอบการสอน 
    เพาเวอร์พอยด์ 

8 8 20 

12 2 2 5 

การสังเกต การตอบ 
คาถาม การน าเสนอ 
แนวคิด การส่งงานท่ี 
รับมอบหมาย 

 
การสังเกต การตอบ 
คาถาม การนาเสนอ 
แนวคิด การส่งงานท่ี 
รับมอบหมาย 
การสังเกต การตอบ 
ค าถาม การน าเสนอ 
แนวคิด การส่งงานท่ี 
รับมอบหมาย 

 

 

 



สัปดาห์ที ่
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
 (2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

ส่ือการเรียนรู้ 
(4) 

บรรยาย 

จานวนช่ัวโมง 
(5) 
           ปฎิบัติ              ศึกษาด้วยตนเอง 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(6) 

ช่ือผู้สอน 

(7) 

13-15 การน าเสนอขอ้มูลการวจิยั 
การเขียนรายงานการวิจยั 
การน าเสนอผลการวิจยั 
สรุปเน้ือหาการเรียนการสอน 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา เอกสาร 
ดว้ยตนเองประกอบการสอน 
    เพาเวอร์พอยด์ 

6 6 15 

16 สอบปลายภาค 

รวมจานวนช่ัวโมง 30 30 75 

การสังเกต การตอบ 
ค าถาม การนาเสนอ 
แนวคิด การส่งงานท่ี 
รับมอบหมาย 

 
แบบทดสอบ 

 

 



2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ ใหร้ะบุวธีิการประเมินผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยแต่ละหวัขอ้ 

ตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบของรายวชิา (Curriculum Mapping) 
ตามท่ีกาหนดในรายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ.2) สปัดาห์ท่ีประเมินและสดัส่วนของการประเมิน 

         ผลการเรียนรู้ 
      Learning Outcome 
1.1 ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม 

จริยธรรม 

1.2 มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบ 

1.3 มีภาวะผูน้ า ผูต้าม ท างานเป็นทีม 

1.4 เคารพสิทธิ/รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 

1.5 เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ 

1.6 วเิคราะห์ผลกระทบจากการใชว้ชิาชีพ 

1.7 มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

2.1 บูรณาการความรู้ในสาขาวชิา 
2.2 ติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการ 
2.3 ความรู้ความเขา้ใจและสนใจพฒันา 
ความรู้ 
2.4 มีความรู้ในแนวลึก รู้กวา้งในศาสตร์ของ 
สาขาวชิา 
2.5 มีการทดสอบมาตรฐานของขอ้สอบทุก 

รายวชิา 
3.1 คิดอยา่งมีวจิารณญาณและอยา่งเป็น 

ระบบ 

3.2 สืบคน้/ตีความ/ประเมินสารสนเทศ เพือ่ 

ใชแ้กไ้ขปัญหา 
3.3 รวบรวม ศึกษา วเิคราะห์/สรุปประเดน็ 

ปัญหา/ความตอ้งการ 
3.4 ประยกุตค์วามรู้และทกัษะในการแกไ้ข 

ปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

วธีิการประเมินผล 

1. พฤติกรรมการเขา้เรียน 

2. ส่งงานท่ีมอบหมายให ้

ทนักาหนด 

3. มีส่วนร่วมในการ 
อภิปราย/การน าเสนอ/ 
การตอบค าถาม 

สัปดาห์ 

ทีป่ระเมิน 

ทุกสัปดาห์ 

 สัดส่วนของการ 
  ประเมินผล 

-เขา้ชั้นเรียนและ 
ตรงต่อเวลา 10% 

-รายงาน 40% 

-ทดสอบยอ่ย 
20% 

-ทดสอบปลาย 
ภาค 30% 

1. การทดสอบวดัระดบั 

ความรู้ และการ 
ประยกุตใ์ช ้

ทดสอบยอ่ย 
สัปดาห์ท่ี 1-4 
และทดสอบ 

ปลายภาค 

สัปดาห์ท่ี 16 

1. การน าเสนองาน 

2. การอภิปรายกรณีศึกษา 
ทุกสัปดาห์ 



        ผลการเรียนรู้ 
     Learning Outcome 
4.1 ส่ือสารกบักลุ่มคนหลากหลายและ 
สนทนาทั้งภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ 

4.2 ใหค้วามช่วยเหลือ/อานวยความสะดวก 

ในการแกปั้ญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

4.3 ใชค้วามรู้ในศาสตร์มาช้ีนาสังคมใน 

ประเดน็ท่ีเหมาะสม 

4.4 มีความรับผดิชอบในการกระทาของ 
ตนเอง/งานกลุ่ม 

4.5 เป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเดน็ในการแกไ้ข 

สถานการณ์ส่วนตวั/ส่วนรวม 

4.6 มีความรับผดิชอบการพฒันาการเรียนรู้ 
ของตนเอง/ทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 
5.1 มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือท่ีจาเป็นต่อ 

การทางานท่ีเก่ียวกบัวชิาชีพ 

5.2 สามารถแนะนาประเดน็การแกไ้ขปัญหา 
โดยใชเ้ทคนิคทางสถิติ 

5.3 การวเิคราะห์ทางคณิตศาสตร์ต่อปัญหาท่ี 

เก่ียวขอ้งทางนิเทศศาสตร์อยา่งสร้างสรรค ์

5.4 ส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ เลือกใช ้

รูปแบบของส่ือการนาเสนออยา่งเหมาะสม 

5.5 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่ง 
เหมาะสม 

           รวม 

วธีิการประเมินผล 

1. การสังเกต/การน าเสนอ 
2. ประเมินการปฏิบติั 

(พฤติกรรม ทศันคติ 

จริยธรรม) 

สัปดาห์ 

ทีป่ระเมิน 

ทุกสัปดาห์ 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1. การสังเกต/การน าเสนอ 
2. ประเมินการปฏิบติั 

(พฤติกรรม ทศันคติ 

จริยธรรม) 

ทุกสัปดาห์ 

100% 



หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลกั1 

 ปาริชาต สถาปิตานนท.์(2549).ระเบียบวธีิวจิยัการส่ือสาร.สนพ.จุฬา. กรุงเทพมหานคร 
2. เอกสารและข้อมูลส าคญั1 

   ต าราและหนงัสือระเบียบวธีิวจิยั, การวจิยัทางนิเทศศาสตร์ 
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
   การศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมจากอินเตอร์เน็ต และหอ้งสมุด 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
       นกัศึกษาทุกคนประเมินผูส้อนเก่ียวกบัประสิทธิผลของรายวชิา ในดา้นต่อไปน้ี 

   1.1 ดา้นวธีิการสอน 

   1.2 การจดักิจกรรมในและนอกหอ้งเรียน 

   1.3 ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอนท่ีส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ 
   1.4 ผลการเรียนรู้ท่ีไดรั้บ 

   1.5 ขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวชิา 
       ดว้ยระบบเครือข่ายของมหาวทิยาลยั 
 

 

2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

      สงัเกตจากการฝึกปฏิบติั 

      การมีส่วนร่วมจากกิจกรรมกลุ่ม 

      ผลการเรียนของนกัศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 

      น าผลจากการประเมินการสอนมาปรับปรุง 



 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวชิา 
   กรรมการบริหารคณะพิจารณาอนุมติัผลการใหร้ะดบัคะแนน 

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
   นาผลการประเมินและการทวนสอบมาวางแผนปรับปรุง การเรียนการสอนรุ่นถดัไป 

ลงช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา 
    (อ.จุฑามาศ  ศรีรัตนา ) 

ลงช่ือ 

(อาจารย์ ดร. พชัราภา  เอิอ้อมรวนิช) 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 


