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รายละเอยีดของรายวชิา 
ชื่อสถาบันอุดมศกึษา                       มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

คณะ                                           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

หมวดที ่1  ข้อมลูโดยทัว่ไป  
1 รหสัและชื่อวชิา                     

10-034-206                                    คณิตศาสตร์ 2 
                                                   (Mathematics II) 

2 จ านวนหนว่ยกติ  
3  หนว่ยกิต   3 (3-0-6) 

3 หลักสตูรและประเภทของวชิา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้นปีที่ 1    
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ 

4 อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน 
อาจารย์สาธินี   มะลี          อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์จิตติมา  ชอบเอียด   อาจารย์ผู้สอน 

5 ภาคการศึกษา / ชัน้ปทีีเ่รียน    
ภาคการศึกษาที่ 2    ชั้นปีที่ 1  

6 รายวชิาทีต่้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  
10-034-205   คณิตศาสตร์ 1 

7 รายวชิาทีต่้องเรียนพรอ้มกนั (Co-requisites)  
ไม่มี 

8 สถานที่เรยีน 
ห้องเรียน ST 413  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

9 วนัทีจ่ัดท าหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครัง้ลา่สดุ 
16   ตุลาคม   2556 
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หมวดที ่2  จุดมุง่หมายและวตัถปุระสงค์ 
 1 จดุมุง่หมายของรายวชิา 

ด้านพุทธพิสิยั     
1. นักศึกษาสามารถน าทฤษฎีลิมิตมาใช้ในการหาค่าลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

หลายตัวแปรได ้  
2. นักศึกษาสามารถอธิบายการหาค่าของอนุพันธ์ย่อย  โดยใช้ทฤษฎีและกฎลูกโซ่   

รวมทั้งสามารถหาค่าของอนุพันธ์ย่อยอันดับสองได้ 
3. นักศึกษาสามารถหาค่าของผลต่างเชิงอนุพันธ์รวมและสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้    
4. นักศึกษาสามารถหาค่าสูงสุดและค่าต่ าสุดของฟังก์ชันหลายตัวแปรแบบไม่มีเงื่อนไข

บังคับและมีเงื่อนไขบังคับ   โดยใช้การประยุกต์ของอนุพันธ์ย่อยได้ 
5. นักศึกษาสามารถหาค่าพิกัดเชิงขั้วและน ามาประยุกต์ในการหาพื้นทีไ่ด้    
6. นักศึกษาสามารถหาค่าปริพันธ์หลายชั้นและน าไปประยุกตไ์ด้  
ด้านทักษะพสิยั    
1. นักศึกษาสามารถน าทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาใช้ได้ 
2. นักศึกษาสามารถน าความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ได้ 
ด้านจติพสิยั    
1. นักศึกษามีวินัย ตรงต่อเวลา รู้จักกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ 
2. นักศึกษาเกิดทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์และตระหนักถึงความส าคัญของ

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 
2 วตัถปุระสงค์ในการพฒันา / ปรบัปรงุรายวชิา 

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  
2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าไปคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้ 
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หมวดที ่3  ลักษณะและการด าเนนิการ 
1 ค าอธบิายรายวชิา 

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร   อนุพันธ์ย่อย   กฎลูกโซ่   อนุพันธ์ย่อย
อันดับสอง   ผลต่างเชิงอนุพันธ์รวมและการประยุกต์   การประยุกต์ของอนุพันธ์ย่อยในการหา
ค่าสูงสุดและค่าต่ าสุดของฟังก์ชันหลายตัวแปรแบบไม่มีเงื่อนไขบังคับและมีเงื่อนไขบังคับ   พิกัดเชิง
ขั้วและการประยุกต์ในการหาพื้นที่   ปริพันธ์หลายชั้น   และการประยุกต์ 

2 จ านวนชัว่โมงทีใ่ช้ตอ่ภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสรมิ 
การฝกึปฏบิตั/ิ 

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาดว้ย

ตนเอง 
บรรยาย   48   
ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษา 
 

สอนเสริมส าหรับ
การเตรียมสอบ   
ในกรณีที่เป็น
เนื้อหายากแก่การ
เข้าใจ 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 6   
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 

3 จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ที่อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแกน่ักศึกษาเปน็รายบคุคล 
   อาจารย์จัดเวลาให้ค าแนะน าต่อนักศึกษารายบุคคลหรือรายกลุ่ม 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
   3.1 วันศุกร์  เวลา13.20-16.20  ห้องส านักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 1   
        โทร 086-488-4388       
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หมวดที ่4  การพฒันาการเรยีนรู้ของนักศึกษา 
การพฒันาผลการเรยีนรู้ 

  
วธิกีารสอน วธิกีารวดัและประเมินผล 

1.  ด้านคุณธรรม จรยิธรรมทีต่้องพฒันา
(Ethics and Moral)  
(1) มีวินัย   ตรงต่อเวลา   รู้จกักาลเทศะ   
มีสัมมาคารวะ  (หลัก) 

1. การสอนแบบการตั้งค าถาม 
(Questioning)      
2. การสอนแบบการอภิปราย
กลุ่มใหญ่ (Whole - Class 
Discussion)  
3. การสอนแบบการอภิปราย
กลุ่มย่อย (Small - Group 
Discussion)   

1.การสังเกต 
2การท าแบบฝึกหัด 
3.การน าเสนองาน 
4.ข้อสอบอัตนัย 
5. ข้อสอบปรนัย 

2.  ด้านความรูท้ี่ตอ้งไดร้บั(Knowledge) 
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง  (หลัก) 
(4) สามารถน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องไปประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม  
(รอง) 

1. การสอนแบบการจัดการเรียน
การสอนที่ใช้เทคโนโลยี 
(Technology - Related 
Instruction)    
2. การสอนแบบการอภิปราย
กลุ่มใหญ่ (Whole - Class 
Discussion)  
3. การสอนแบบการอภิปราย
กลุ่มย่อย (Small - Group 
Discussion)   

1.การน าเสนองาน 
2.การประเมินตนเอง 
3.การประเมินโดยเพ่ือน 
 

3.  ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
(Cognitive Skills)  
(2) คิดวิเคราะห์ และแปลความหมาย
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็น
ระบบ  (หลัก) 

1. การเรียนแบบค้นพบ   
(Discovery Learning)  
2. การเรียนแบบแก้ปัญหา 
(Problem-solving)      

1.การน าเสนองาน 
2.การน าเสนองาน 
3.ข้อสอบอัตนัย 
4. ข้อสอบปรนัย 

4.  ด้านทักษะความสัมพนัธร์ะหวา่ง
บุคคลและความรับผดิชอบทีต่้องพฒันา
(Interpersonal Skills and 
Responsibility) 
(3) มีการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  (หลัก) 

1. การสอนแบบการอภิปราย
กลุ่มใหญ่ (Whole - Class 
Discussion)  
2. การสอนแบบการอภิปราย
กลุ่มย่อย (Small - Group 
Discussion)   
  

1.การประเมินตนเอง 
2.การประเมินโดยเพ่ือน 
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5.  ด้านทักษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 
การสื่อสาร  และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ ทีต่้องพฒันา (Numerical  
Analysis, Communication  and 
Information Technology Skills) 
(2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ แปล
แปลความหมายข้อมูลเชิงตัวเลข  (หลัก) 
(3) สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูดการฟังและการ
เขียนการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์  
(รอง) 

1. การสอนแบบการตั้งค าถาม 
(Questioning)      
2. การสอนแบบการจัดการเรียน
การสอนที่ใช้เทคโนโลยี 
(Technology - Related 
Instruction)    
 

1.การน าเสนองาน 
2.ข้อสอบอัตนัย 
3. ข้อสอบปรนัย 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้  (Curriculum Mapping)   
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง   - หมายถึงไม่ก าหนดผลการเรียนรู้ 
 

หมวดวชิา รหสัและชือ่รายวชิา 

1. คุณธรรมจรยิธรรม 
 
 
 

2. ความรู ้
 

3. ทกัษะทางปญัญา 
 
 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคลและความ
รบัผิดชอบ 
 

5. ทกัษะการวเิคราะห์
เชงิตวัเลข การสื่อสาร 
และการใชเ้ทคโนโลย ี
 

6. ทกัษะ
ปฏบิตั ิ
 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 

หมวดวิชา เฉพาะ 
10-034-206: คณิตศาสตร์ 2   
(Mathematics II) 
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หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมนิผล 
1 แผนการสอน 
 
สปัดาหท์ี ่ หวัข้อ/รายละเอยีด  (หนว่ยเรยีน/บทเรยีน/หวัข้อ) จ านวนชัว่โมง กิจกรรมการเรยีนการสอน/สือ่ที่ใช ้ การวดัผล ผูส้อน 

1 แนะแนวประมวลรายวิชา 
บทที ่1  อนุพนัธย์่อย 
 

3 1. อธิบายเค้าโครงการสอน  
2. อธิบายข้อตกลงในการเรียนให้กับ 
   นักศึกษาในเรื่องต่อไปนี้  
   - การตรงต่อเวลาในการเข้าเรียนและ 
     การส่งงาน 
2. ทดสอบก่อนเรียน  
3. ทบทวนเนื้อหารายวิชาคณิตศาสตร์ 1  
   เพ่ือทบทวนความรู้พ้ืนฐาน  
4. ฝึกฝนแก้ปัญหาจากแบบฝึกหัดและ 
   ค้นคว้าเพ่ิมเติม 

1. ให้ความร่วมมือในการตอบ 
    ข้อซักถาม 
2. การทดสอบก่อนเรียน  
    (pretest)  
 

อ.สาธินี 

2-3 บทที ่1  อนุพนัธย์่อย (ตอ่) 
1.1 ฟังก์ชันหลายตัวแปร 
1.2 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร 
 

6 1. บรรยายประกอบการสอน 
2. ฝึกฝนแก้ปัญหาจากแบบฝึกหัดและ 
   ค้นคว้าเพ่ิมเติม 
3. กิจกรรมกลุ่ม 

1. ท าแบบฝึกหัดบทที่ 1  
    ถูกต้องไม่ต่ ากว่า 60% 
2. ให้ความร่วมมือในการท า   
    กิจกรรม และปฏิบัติ 
    กิจกรรมกลุ่มได้ถูกต้อง 

อ.จิตติมา 

4-5 บทที ่1  อนุพนัธย์่อย (ตอ่) 
1.3 อนุพันธ์ย่อย 
     - อนุพันธ์ย่อยอันดับสูง 
     - อนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันโดยปริยาย 

6 1. บรรยายประกอบการสอน 
2. ฝึกฝนแก้ปัญหาจากแบบฝึกหัดและ 
   ค้นคว้าเพ่ิมเติม 
3. กิจกรรมกลุ่ม 

1. ท าแบบฝึกหัดบทที่ 1  
    ถูกต้องไม่ต่ ากว่า 60% 
2. ให้ความร่วมมือในการท า   
    กิจกรรม และปฏิบัติ 
    กิจกรรมกลุ่มได้ถูกต้อง 
3. ทดสอบย่อย 

อ.จิตติมา 



 9 มคอ.3  
 

 9 

6 บทที ่1  อนุพนัธย์่อย (ตอ่) 
1.4 กฎลูกโซ่ 

3 1. บรรยายประกอบการสอน 
2. ฝึกฝนแก้ปัญหาจากแบบฝึกหัดและ 
   ค้นคว้าเพ่ิมเติม 
3. กิจกรรมกลุ่ม 

1. ท าแบบฝึกหัดบทที่ 1  
    ถูกต้องไม่ต่ ากว่า 60% 
2. ให้ความร่วมมือในการท า   
    กิจกรรม และปฏิบัติ 
    กิจกรรมกลุ่มได้ถูกต้อง 

อ.จิตติมา 

7 บทที ่1  อนุพนัธย์่อย (ตอ่) 
1.5 ผลต่างเชิงอนุพันธ์รวม 

3 1. บรรยายประกอบการสอน 
2. ฝึกฝนแก้ปัญหาจากแบบฝึกหัดและ 
   ค้นคว้าเพ่ิมเติม 
3. กิจกรรมกลุ่ม 

1. ท าแบบฝึกหัดบทที่ 1  
    ถูกต้องไม่ต่ ากว่า 60% 
2. ให้ความร่วมมือในการท า   
    กิจกรรม และปฏิบัติ 
    กิจกรรมกลุ่มได้ถูกต้อง 

อ.จิตติมา 

8 บทที ่2 การประยกุต์อนุพนัธย์่อย 
2.1 การประยุกต์ของผลต่างอนุพันธ์รวม 
     - การหาความคลาดเคลื่อน 
 

3 1. บรรยายประกอบการสอน 
2. ฝึกฝนแก้ปัญหาจากแบบฝึกหัดและ 
   ค้นคว้าเพ่ิมเติม 
3. กิจกรรมกลุ่ม 

1. ท าแบบฝึกหัดบทที่ 2  
    ถูกต้องไม่ต่ ากว่า 60% 
2. ให้ความร่วมมือในการท า   
    กิจกรรม และปฏิบัติ 
    กิจกรรมกลุ่มได้ถูกต้อง 

อ.สาธินี 

9 การสอบกลางภาค 3 สอบภาคทฤษฎี -  
10-11 บทที ่2 การประยกุต์อนุพนัธย์่อย (ตอ่) 

2.2 การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ 
2.3 การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันแฝง 
 

6 1. บรรยายประกอบการสอน 
2. ฝึกฝนแก้ปัญหาจากแบบฝึกหัดและ 
   ค้นคว้าเพ่ิมเติม 
3. กิจกรรมกลุ่ม 

1. ท าแบบฝึกหัดบทที่ 2  
    ถูกต้องไม่ต่ ากว่า 60% 
2. ให้ความร่วมมือในการท า   
    กิจกรรม และปฏิบัติ 
    กิจกรรมกลุ่มได้ถูกต้อง 

อ.สาธินี 



 10 มคอ.3  
 

 10 

 

2-13 บทที ่2 การประยกุต์อนุพนัธย์่อย (ตอ่) 
2.4 การหาค่าสูงสุดสัมพัทธ์ ต่ าสุดสัมพัทธ์และจุดอาน  
      ม้า จุดวิกฤติ 

6 1. บรรยายประกอบการสอน 
2. ฝึกฝนแก้ปัญหาจากแบบฝึกหัดและ 
   ค้นคว้าเพ่ิมเติม 
3. กิจกรรมกลุ่ม 

1. ท าแบบฝึกหัดบทที่ 2  
    ถูกต้องไม่ต่ ากว่า 60% 
2. ให้ความร่วมมือในการท า   
    กิจกรรม และปฏิบัติ 
    กิจกรรมกลุ่มได้ถูกต้อง 
3. ทดสอบย่อย 

อ.สาธินี 

14-15 บทที ่3  อินทกิรลัหลายชัน้ 
3.1 อินทิกรัลสองชั้นในระบบพิกัดฉาก 
3.2 อินทิกรัลสองชั้นในระบบเชิงขั้ว 
 

6 1. บรรยายประกอบการสอน 
2. ฝึกฝนแก้ปัญหาจากแบบฝึกหัดและ 
   ค้นคว้าเพ่ิมเติม 
3. กิจกรรมกลุ่ม 

1. ท าแบบฝึกหัดบทที่ 3  
    ถูกต้องไม่ต่ ากว่า 60% 
2. ให้ความร่วมมือในการท า   
    กิจกรรม และปฏิบัติ 
    กิจกรรมกลุ่มได้ถูกต้อง 

อ.สาธินี 

16-17 บทที ่4  การประยุกต์การอนิทิกรลัหลายชัน้ 
4.1 การหาพ้ืนที่โดยอินทิกรัลสองชั้น 
4.2 การหาปริมาตรโดยอินทิกรัลสองชั้น 
 

6 1. บรรยายประกอบการสอน 
2. ฝึกฝนแก้ปัญหาจากแบบฝึกหัดและ 
   ค้นคว้าเพ่ิมเติม 
3. กิจกรรมกลุ่ม 

1. ท าแบบฝึกหัดบทที่ 4  
    ถูกต้องไม่ต่ ากว่า 60% 
2. ให้ความร่วมมือในการท า   
    กิจกรรม และปฏิบัติ 
    กิจกรรมกลุ่มได้ถูกต้อง 

อ.สาธินี 

18 การสอบปลายภาค 3 สอบภาคทฤษฎี -  
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2 แผนการประเมนิผลการเรยีนรู้ 
 

กิจกรรม  
ที ่

ผลการเรยีนรู ้ วธิกีารประเมนิ สปัดาหท์ี่
ประเมนิ 

สดัสว่นของ      
การประเมนิผล 

1 2,3 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 
สอบกลางภาคการศึกษา 
ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 
สอบปลายภาคการศึกษา 

4 
9 
13 
18 

10 % 
30 % 
10 % 
30 % 

2 1,2,3,4,5 - การประเมินการท างาน (แบบฝึกหัด) ตลอด            
ภาคการศึกษา 

10 % 
 

3 1,4,5 - มีวินัย ตรงต่อเวลา รู้จักกาลเทศะ มี
สัมมาคารวะ 
- เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์
และตระหนักถึงความส าคัญของ
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

ตลอด               
ภาคการศึกษา 

 
10 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 มคอ.3  
 

 12 

หมวดที ่ 6   ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 
1 เอกสารและต าราหลัก 

1.1 เอกสารประกอบการสอน 
2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

- 
3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 

สุกัญญา   สนิทวงศ์ ณ อยุธยาและคณะ.   (๒๕๕๐).   แคลคูลัส 2.กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์. 
วิชัย ทิพณีย์ และคณะ.   (๒๔๓๘).   แบบฝึกหัดและเทคนิค การแก้ปัญหาโจทย์แคลคูลัส.  

กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น 
Anton, H., Bivens, I., Davis, S., Calculus , 7th edition, John Wiley & Sons, Inc, 2005. 
http://www.stat.sci.ku.ac.th    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stat.sci.ku.ac.th/


 13 มคอ.3  
 

 13 

หมวดที ่7 การประเมนิและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวชิา 
1 กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
- ผลการสอบ 

2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- ผลการสอบ 
- แบบสอบถามการประเมินการสอนของอาจารย์ 

3 การปรับปรุงการสอน 
       หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2  จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้ 

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
- การวิจัยในชั้นเรียน 

4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
        ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู้ในวิชา  ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจาก
ผลการทดสอบย่อยและหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน  
- ตั้งคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้  ตามที่ก าหนดใน

รายวิชา เช่น ข้อสอบ  รายงาน วิธีให้คะแนนสอบและคะแนนพฤติกรรม 
5 การด าเนินการทวนสอบและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

       จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึนดังนี้ 

- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4   
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหา

ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์ 
 
 

ลงชื่อ                                       อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิา 
                (อาจารยส์าธนิ ี  มะลี) 

 
  ลงชื่อ     อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร  

               (.................................................) 
 


