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รายละเอียดของรายวิชา   
Course Specification 

 

 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
คณะ/ภาควิชา    :  วิทยาการจดัการ/หลักสูตรบริหารธรุกิจ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชือ่รายวิชา  :   3431102  พฤติกรรมผู้บริโภค   
           Consumer Behavior 
2. จํานวนหนว่ยกิต  :   3(3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

บริหารธุรกิจบัณฑิต   กลุ่มวิชาเอกการตลาด 
4. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน :  
 4.1  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 
   อาจารย์นิชาภา  พิมพสุต 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ                  
  โทร.  089-484-4422   E-mail.  Nicha_nus@hotmail.com 
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีทีเ่รียน  :  ภาคการศึกษา 2/2558 ชั้นปีที่  3  
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  หลักการตลาด 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคูกั่น  :  ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน   :  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด  :   4  ตุลาคม  2557 
 
 

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ถึงลักษณะของผู้บริโภค ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อ รวมทั้งปัจจัยต่างๆ 

ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ เพื่อจะนําข้อมูลไปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด  

2. วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 



 

 ควรมีการเปลีย่นแปลงตัวอย่างอ้างอิงให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านข่าวสารทางการตลาดที่ได้มี
ความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย  
 

หมวดที่ 3  ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาถึงลักษณะของผู้บริโภค พฤติกรรมและกระบวนการซื้อในตลาดผู้บริโภค การประยุกต์ปัจจัย

ทางด้านจิตวิทยา มานุษยวิทยาที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม การซื้อและกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค ศึกษา
ถึงการนําพฤติกรรมผู้บริโภค    มาใช้ในการกําหนดตลาด 

2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
(คาบ) 

ฝึกปฏิบัติ 
(คาบ) 

ศึกษาด้วยตนเอง
(คาบ) 

สอนเสริม 

45  ไม่ม ี 6 ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 

3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบคุคล 

- อาจารย์ประจํารายวิชา  แจ้งให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับห้องทํางาน ตารางสอนเวลาว่าง                 
ในแต่ละสัปดาห์ 

- อาจารย์ประจําวิชาจัดเวลาให้คําปรึกษาอย่างน้อย 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ต่อกลุ่มเรียน(เฉพาะรายที่
ต้องการ) 
 

หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรยีนรูข้องนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
          1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ

ลําดับความสําคัญ 
4) เคารพในสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความ

เป็นมนุษย์ 
5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 



 

6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม 
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

        1.2 วิธีสอน 
1) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างสอดแทรกในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง  แล้วให้นักศึกษาร่วมอภิปราย

แนวปฏิบัติที่ดี  และเหมาะสม 
2) อภิปรายกลุ่ม 
3) กําหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง 
4) ศึกษากรณีตัวอย่างจากการนําเสนอ 

        1.3 วิธีการประเมินผล 
1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียน 
2) สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 
3) ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
4) ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย 

2. ความรู ้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

     มีความรู้ในหลักการ ความสําคัญ องค์ประกอบการดําเนินงานของการค้าส่งและค้าปลีก กล
ยุทธ์ทางการตลาดของการค้าส่งและการค้าปลีก การจัดรูปแบบองค์กร และเทคนิคการขาย 

2.2 วิธีสอน 
     บรรยาย  อภิปราย การทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน งานวิเคราะห์กรณีศึกษา  และ
มอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยนํามาสรุปและนําเสนอ   การศึกษาโดยใช้ปัญหา และ
โครงงาน Problem base learning โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

2.3 วิธีการประเมนิผล 
1) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี 
2) สังเกตความสามารถในการร่วมอภิปราย 
3) การนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า  กรณีตัวอย่าง 
4) ตรวจผลงาน 

3 ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดเชื่อมโยง  สมเหตุสมผล  มีการวิเคราะห์ เพื่อ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกอย่างสร้างสรรค์ 

3.2 วิธีสอน 
1) การมอบหมายให้นักศึกษาทําโครงงานพิเศษ และนําเสนอผลการศึกษา 



 

2) อภิปรายกลุ่ม   
3) วิเคราะห์กรณีศึกษา 
4) การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ 

3.3 วิธีการประเมนิผล 
1) สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์

แนวคิดในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการตลาดกับธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก 
2) สังเกตการร่วมอภิปราย 
3) ตรวจผลงาน   

4 ทักษะความสมัพันธร์ะหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
4.1 ทักษะความสมัพันธร์ะหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา 

1) พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
2) พัฒนาความเป็นผู้นําและผู้ตามในการทํางานเป็นทีม 
3) พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และมคีวามรบัผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตาม

กําหนดเวลา 
4.2 วิธีสอน 

1) จัดกิจกรรมกลุม่ในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
2) มอบหมายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 
3) การนําเสนอผลงาน 
 
 

4.3 วิธีการประเมนิผล 
1) ประเมินตนเองและเพื่อน  ด้วยประเด็นที่กําหนด 
2) สังเกตการนําเสนอผลงาน  พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 
3) ตรวจผลงาน  รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

5 ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข  การสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข  การสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

1) ทักษะในการสือ่สารทั้งการพูด  การฟัง  การเขียน  โดยการทํารายงาน  การนําเสนอในชั้น
เรียน 

2) ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศกึษา 
3) ทักษะในการสบืค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
4) ทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์  
5) ทักษะในการนาํเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 



 

5.2 วิธีสอน 
1) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  จากเว็บไซต์ สื่อการสอน E – Learning 
2) นําเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

              5.3  วิธีการประเมินผล   
  1)    ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี 
 2)    การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
 

หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน สื่อทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

1 -  ปฐมนิเทศการเรียนการสอนของรายวิชา 
ภาระงาน และการประเมินผลโดยนักศึกษามี
ส่วนร่วมในการวางแผน 
-  ประเมินผลก่อนการเรียนการสอน 

3 บรรยาย อธิบาย ร่วมกันอภิปราย 
เสนอทางเลือกปฏิบัติ 

2 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผู้บริโภค 
-  ใครคือผู้บริโภค 
-  ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 
-  ความสําคัญของการศึกษาพฤติกรรมผู้บรโิภค 

3 บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม กิจกรรม
ตามใบงาน 
ฝึกปฏิบัติ ทบทวน สรุปองค์ความรู้ 

3 บทที่ 2 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
-  การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
-  รูปแบบพฤติกรรมผู้ซื้อ 
-  การแบ่งส่วนตลาด 

3 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ  
อภิปรายกลุ่ม กิจกรรมตามใบงาน 
ฝึกปฏิบัติ ทบทวน สรุปองค์ความรู้ 

4 ทดสอบย่อยและบรรยาย 
บทที่ 3 การตัดสินใจ 
-  การตัดสินใจซื้อ 
-  กระบวนการตัดสินใจซื้อ 
-   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภค 

3 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ  
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา 
ฝึกปฏิบัติ ทบทวน สรุปองค์ความรู้ 

5   บทที่ 4  การรับรู้ 3 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ  



 

สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน สื่อทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

-  ธรรมชาติของการรับรู้ของผู้บริโภค 
-  ระดับของการรับรู้ 
-  กระบวนการรับรู้ของผู้บริโภค 
-   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้บริโภค 

อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา 
ฝึกปฏิบัติ ทบทวน สรุปองค์ความรู้ 

6-7 บทที่ 5 การเรียนรู้ 
-  การเรียนรูข้องผู้บริโภค 
- ส่วนประกอบของการเรียนรู้ 
- ระดับของการเรียนรู้ 
- กระบวนการสร้างการเรียนรู้ 
- ทฤษฎีการเรียนรู้ 
- การจําและการลืม 
- ขั้นตอนการจาํ 
- วิธีการทําใหผู้้บริโภคจําสินค้าได้ง่ายขึ้น 

6 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ  
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา 
ฝึกปฏิบัติ ทบทวน สรุปองค์ความรู้ 

8 สอบกลางภาค 3  

9-10 บทที ่6 ทัศนคต ิ
-   ความสําคัญของการศึกษาทัศนคติ 
-   ความหมายของทัศนคติ 
-  หน้าทีข่องทัศนคติ 
-  องค์ประกอบของทัศนคติ 
-  รูปแบบความสัมพันธ์ของการเกิดทัศนคติ 
-  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกําหนดทัศนคติ 
-  ปัจจัยที่ทําให้ทัศนคติของผู้บริโภคไม่มั่นคง 
-  การเปลี่ยนทัศนคติของผูบ้ริโภค 
-  กลยุทธ์การเปลี่ยนทัศนคติของผู้บริโภค 
-  กลยุทธ์การเปลี่ยนทัศนคติของผู้บริโภค 

6 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ  
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา 
ฝึกปฏิบัติ ทบทวน สรุปองค์ความรู้ 

11 บทที ่7 ความต้องการและการจูงใจ 
-   ความหมายของความต้องการ 
-   ทฤษฎีความต้องการ 
-   ความหมายของแรงจูงใจ 
-   ธรรมชาติของแรงจูงใจ 
- กระบวนการของการจูงใจ 

3 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ  
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา 
ฝึกปฏิบัติ ทบทวน สรุปองค์ความรู้ 



 

สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน สื่อทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

- การจูงใจด้านบวกและด้านลบ 
- การจูงใจด้านเหตุผลและอารมณ์ 
- ความต้องการกับการจูงใจ 

12 ทดสอบย่อย 
บทที่ 8 บุคลิกภาพ 
-  ความหมายและความสําคญัของบุคลิกภาพ 
-  ทฤษฎีบุคลกิภาพที่นํามาใช้ด้านการตลาด 
-  การประยุกต์เรื่องบุคลิกภาพกับการตลาด 

3 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ  
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา 
ฝึกปฏิบัติ ทบทวน สรุปองค์ความรู้ 

13  บทที ่9 กลุ่มอ้างอิง 
-   ความหมายของกลุ่ม  
- การแบ่งประเภทของกลุ่มอ้างอิง 
- อิทธิพลของกลุ่มที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 
- ความหมายของกลุ่มอ้างอิง 
- ประเภทของกลุ่มอ้างอิง 
- ลักษณะของบุคคลที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค 
- บุคคลท่ีสามารถเป็นกลุ่มอ้างอิงได้ 

3 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ  
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา 
ฝึกปฏิบัติ ทบทวน สรุปองค์ความรู้ 

14 บทที่ 10 ครอบครัว 
- แนวคิดพ้ืนฐานของครอบครัว 
- หน้าที่ของครอบครัว 
- วิถีการดําเนินชีวิตของครอบครัว 
- วงจรชีวิตของครอบครัว 
- บทบาทของบุคคลในครอบครัว 
- บทบาทการตัดสินใจซื้อในครอบครัว 

3 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 

15 ทดสอบย่อย 
บทที่ 11 วัฒนธรรม 
- ความหมายของวัฒนธรรม 
- องค์ประกอบของวัฒนธรรม 
-ประโยชน์ของการศึกษาวัฒนธรรม 
- วัฒนธรรมและการวางแผนกลยุทธ์ 
- วัฒนธรรมยอ่ย 

3 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 

16 บทที่ 12 ช้ันทางสังคม 3 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 



 

สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน สื่อทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

- ความหมายของชั้นทางสังคม 
- การจําแนกชัน้ทางสังคม 
- เกณฑ์การแบ่งชั้นทางสังคมในไทย 

 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 1.1, 1.6, 1.7,  
2.1, 2.4-2.6, 

3.2 

ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 
ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 
สอบกลางภาค 
ทดสอบย่อยครั้งที่ 3 
สอบปลายภาค 

4 
12 
8 
15 
17 

5% 
5% 
20% 
5% 
30% 

2 1.1, 1.6, 1.7, 
2.1, 2.4-2.6, 
3.2,4.1-4.6, 

5.3-5.4 

วิเคราะห์กรณีศึกษา 
ค้นคว้า การนําเสนอรายงาน 
การทํางานกลุ่มและผลงาน 
การส่งงานตามที่มอบหมาย 

 
ตลอดภาค
การศึกษา 

 

25% 

3 1.1-1.7, 
3.1 

การเข้าช้ันเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย 
เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 
10% 

 
 

หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
      ฉัตยาพร  เสมอใจ . พฤติกรรมผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) กรุงเทพฯ          
 เอกสารและขอ้มูลสําคัญ 
                ไม่มี 

2. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 



 

          ศึกษาข้อมูลทางการตลาดทางเว็บไซด์ต่าง ๆ  
  
     

หมวดที่ 7  การประเมนิและปรับปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทําโดยนักศึกษา  จากการจัดกิจกรรมในการนาํแนวคิดและ

ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 
1) การสนทนากลุม่ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
2) การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
3) แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวิชา 
4) ให้ข้อเสนอแนะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ตามท่ีผู้สอนได้จัดทําเป็นช่องทางการสื่อสารกับ 

                     นักศึกษา 
 

2. กลยทุธ์การประเมินการสอน 
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดังนี้ 
1) การสังเกตการณ์สอนของอาจารย์ประจําวิชานี้ 
2) ระดับผลการเรียนของนักศึกษา 
3) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 
เมื่อได้ผลประเมินการสอน นาํข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น  

โดยการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน  การวิจัยช้ันเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการ

เรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

-  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร 

-  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 



 

5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสทิธผิลของรายวิชา 
จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอนและ

รายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคณุภาพมากขึ้นดังนี้ 
1) ปรับปรุงรายวิชาอย่างน้อยทุก 3 ปี  หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 
2) เปลี่ยนหรือจัดการเรียนการสอนเป็นทีมหรือแบ่งหัวข้อ/ผลการเรียนรู้ในการสอนของอาจารย์

ประจําวิชานี้ 
 
 
 
ลงชื่อ     อาจารยผ์ู้รับผดิชอบรายวชิา 
            (อาจารย์นชิาภา  พิมพสุต) 
 
ลงชื่อ     อาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสูตร 
            (อาจารย์จิระพงศ ์เรืองกุน) 
 


