
มคอ.3 

รายวิชา การวิเคราะหเชิงจริงเบื้องตน 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี / คณิตศาสตร     
 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 รหัสวิชา (ช่ือวิชาภาษาไทย)   4094405 การวิเคราะหเชิงจริงเบ้ืองตน 
    (ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ)  4094405 Introduction to Real Analysis 
2. จํานวนหนวยกิต 
    3 หนวยกิต (3-0-6) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 3.1  หลักสูตร  
    คณิตศาสตร 
 3.2  ประเภทของรายวิชา  
    วชิาเลือก 
4.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
  4.1  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 
    อาจารย ดร. ณวิชชา ออนใจเอื้อ 
 4.2  อาจารยผูสอน  
    อาจารย ดร. ณวิชชา ออนใจเอื้อ 
5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่  2  ช้ันปท่ี  4 
6.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  (ถามี) 
 ไมมี 
7.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)  (ถามี) 
 ไมมี 
8. สถานท่ีเรียน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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9.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 
 - 
 

หมวดท่ี 2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 
1.  จุดมุงหมายของรายวิชา    เพื่อใหผูเรียน 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางของระบบจํานวนจริง 
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทอพอโลยีบนเสนจํานวนจริง 
3. มีความรูความเขาใจและสามารถพิสูจนทฤษฎีบทเกี่ยวกับลําดับและอนุกรมของ

จํานวนจริง 
4. มีความรูความเขาใจและสามารถพิสูจนทฤษฎีบทท่ีเกี่ยวของกับลิมิตและความตอเนื่อง

ของฟงกชัน 
5. มีความรูความเขาใจและสามารถพิสูจนทฤษฎีบทท่ีเกีย่วของกับอนุพันธของฟงกชัน 
6. มีความรูความเขาใจและสามารถพิสูจนทฤษฎีบทคาระหวางกลาง ทฤษฎีบทคาเฉล่ีย 

หลักเกณฑของโลปตาลและนําไปประยุกตใชได 
7. มีความรูความเขาใจและสามารถพิสูจนทฤษฎีบทท่ีเกี่ยวของกับปริพันธของฟงกชัน

และสามารถประยุกตผลรวมของรีมันนในการหาพื้นท่ีใตเสนโคงได 
 

2.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  

หมวดท่ี 3  ลักษณะและการดําเนินการ 
1.  คําอธิบายรายวิชา 
 ระบบจํานวนจริง  ทอพอโลยีบนเสนจํานวนจริง  ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง  ลิมิต
และความตอเนื่อง  อนุพันธ  ปริพันธแบบรีมันน 
 
2.  จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกปฏบัิติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย  45 ช่ัวโมงตอ
ภาคการศึกษา   
 

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย   

ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาดวยตนเอง   
6 ช่ัวโมงตอสัปดาห   
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3.  จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน 
     รายบุคคล 
      -  อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ  
 
 

หมวดท่ี 4  การพัฒนาการเรยีนรูของนักศึกษา 
 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา  
  พัฒนาผูเรียนใหมีความซ่ือสัตย มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมี
คุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร คือ การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีคุณธรรมท่ีเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน มีความกลาหาญทางจริยธรรม 
มีความเขาใจผูอ่ืน เขาใจโลกมีจิตสาธารณะ เสียสละ และเปนแบบอยางท่ีดี   
 
 1.2  วิธีการสอน  
  ในการพัฒนาผูเรียนในดานคุณธรรม จริยธรรมนั้น ผูสอนไดมีการกําหนดกฎเกณฑใน
การเขาช้ันเรียนเพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย   ตรงตอเวลา  รับผิดชอบตอตนเอง 
วิชาชีพและสังคม  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ   นอกจากนี้มีการฝกการทํางานเปนกลุม
เพื่อรูหนาท่ีของการเปนผูนํากลุม และการเปนสมาชิกกลุม  มีความรับผิดชอบ เคารพสิทธิและรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต 
 
 1.3  วิธีการประเมินผล 
  1.3.1 ประเมินการมีระเบียบวินัย  ตรงตอเวลา  รับผิดชอบตอตนเอง วชิาชีพและสังคม 
เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ จากการปฏิบัติตนในการเขาช้ันเรียนของนักศึกษา 
  1.3.2 ประเมินการทํางานเปนกลุมโดยใชแบบบันทึกหลังการสอน   
       
2.  ความรู  
 2.1  ความรูท่ีตองไดรับ  
  2.1.1 มีความรอบรูในดานความรูท่ัวไป วิชาชีพครู และวิชาคณิตศาสตร อยาง
กวางขวางลึกซ้ึงและเปนระบบ 
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  2.1.2 มีความตระหนักรูหลักการและทฤษฎีในองคความรูท่ีเกี่ยวของอยางบูรณาการ  
ท้ังการบูรณาการขามศาสตรและบูรณาการกับโลกแหงความเปนจริง 
  2.1.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาองคความรูและ
สามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 2.2  วิธีการสอน 
  ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ  โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกต
ทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริงโดยทันตอการเปล่ียนแปลง ซ่ึงประกอบดวยการสอนแบบบรรยาย 
อภิปราย การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน  และมอบหมายใหคนควาหา ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับ
เนื้อหาวิชาในการนําไปประยุกตใช 
 
 2.3  วิธีการประเมินผล 
  2.3.1 การทดสอบยอย 
  2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
  2.3.3 ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดทํา 
  2.3.4 ประเมินจากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 
 
3.  ทักษะทางปญญา 
 3.1  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 
  การพัฒนาผูเรียนในดานทักษะทางปญญาตามคุณสมบัติของหลักสูตร คือ สามารถคิด
แกปญหาที่มีความสลับซับซอน เสนอทางออก และนําไปสูการแกไขไดอยางสรางสรรค โดย
คํานึงถึงความรูทางภาคทฤษฎีและประสบการณภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ 
 3.2  วิธีการสอน 
  การมอบหมายใหผูเรียนคนหา รวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแหลงขอมูล
ตาง ๆ  หรือใชกรณีศึกษาทางการประยุกต เพื่อใหไดแนวทางในการแกปญหา และนําเสนอผล
การศึกษาโดยการอภิปรายกลุม  ซ่ึงนักศึกษาจะไดมีโอกาสในการปฏิบัติจริง  
    
 3.3  วิธีการประเมินผล 
  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการ
นําเสนอรายงานในช้ันเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน 
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4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา  
  การพัฒนาผูเรียนในดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบตาม
คุณสมบัติของหลักสูตร คือ มีความเอาใจใสชวยเหลือและเอ้ือตอการแกปญหาในกลุมและระหวาง
กลุมไดอยางสรางสรรค โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู ดังนี้ 
  (1) สามารถทํางานกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
  (2) มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 
  (3) มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงาน 
  (4) มีภาวะผูนาํ 
 
 4.2  วิธีการสอน 
  ใชการสอนที่ มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานท่ีตอง
ประสานงานกับผูอ่ืน หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอ่ืน หรือผูมีประสบการณ 
     
 4.3  วิธีการประเมินผล 
  4.3.1 ใหนกัศึกษาภายในกลุมรวมกันประเมินตนเอง และสมาชิกภายในกลุม 
  4.3.2 ผูสอนประเมินจากคําตอบของนักศึกษาเม่ือผูสอนหรือเพื่อนนักศึกษาเปนคนต้ัง
คําถาม 
  4.3.3 ผูสอนประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอ
รายงานกลุมในช้ันเรียน  และสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง  ๆ และความ
ครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูล 
 
5.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอง
พัฒนา    
  5.1.1 มีความไวในการวิเคราะหขอมูลขาวสารทั้งท่ีเปนตัวเลขเชิงสถิติ หรือ
คณิตศาสตร ภาษาพูดและภาษาเขียน อันมีผลใหสามารถเขาใจองคความรูหรือประเด็นปญหาได
อยางรวดเร็ว    
  5.1.2 มีความสามารถในการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูดการเขียนและ
นําเสนอดวยรูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับบุคคลและกลุมท่ีมีความแตกตางกัน 
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 5.2  วิธีการสอน  
   จัดกิจกรรมการเรียนรู  ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และนําเสนอการ
แกปญหาท่ีเหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ 
เชน การมอบหมายงานใหศึกษาคนควาขอมูลใหมๆ และการแกโจทยปญหา โดยใช internet หรือ
โปรแกรมสําเร็จรูปดานคณิตศาสตรหรือสถิติ แลวนําเสนอผลการศึกษานั้นหนาช้ันเรียน 
 
 5.3  วิธีการประเมินผล 
  ประเมินจากเหตุผลในการเลือกใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรหรือสถิติ ควบคูกับ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมในการเก็บรวบรวมขอมูล  วิเคราะหขอมูล  การแปลความ 
และ นําเสนอขอมูลจากการอภิปรายกรณีศึกษาตาง ๆ  ท่ีมีการนําเสนอตอช้ันเรียน 
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หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1.  แผนการสอน 

สัปดาห
ที่ 

หัวขอรายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่ใช (ถามี) 
ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน 

สื่อที่ใช 
ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน 

1-2 ระบบจํานวนจริง 
- จํานวนจริง 
- จํานวนนับและการอุปนัยเชิง
คณิตศาสตร 
- สัจพจนความบริบูรณ 
-คุณสมบัติอารคีมีเดียน 
-เสนจํานวนจริง 

6 -แจกแนวการจัดการเรียนรู 
-กําหนดขอตกลงของชั้นเรียนในการเรียนการสอน 
-บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ อภิปรายรวมกัน 
-แนะนําเอกสารและตําราที่ควรใชประกอบการศึกษาเพิม่เติม 

-แนวการจดัการเรียนรู 
-เอกสารประกอบการ   
  บรรยาย  
-แบบฝกหัด 

-สังเกตพฤติกรรมการเขา
ชั้นเรียน การรับฟง
บรรยายและการทํา
แบบฝกหัดของนักศึกษา 
-สังเกตการมีสวนรวมใน
ชั้นเรียน 

3-5 ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง 

- ลําดับและการลูเขา 
- ลําดับที่มีขอบเขต 
- ลําดับโคชีและลําดับทางเดยีว 
- ลําดับยอย  
-ลิมิตซูพีเรียรและอินฟเรียร 
-อนุกรมของจาํนวนจริง 

9 -บรรยายบทนยิาม ทฤษฎีบท หลักการและแนวคิดเกีย่วกบัการ 
  พิสูจนและการนําทฤษฎีบทไปใช  ยกตัวอยางประกอบ  
  อภิปรายรวมกัน 
-ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด และนําเสนอหนาชั้นเรียนเปน 
  รายบุคคลหรือกลุมยอย 
-ทดสอบยอยประจําบทเรียน 

-เอกสารประกอบการ 
  บรรยาย 
-แบบฝกหัด 

-สังเกตพฤติกรรมการเขา
ชั้นเรียน การรับฟง
บรรยายและการทํา
แบบฝกหัดของนักศึกษา 
-สังเกตการมีสวนรวมใน
ชั้นเรียน 
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สัปดาห
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่ใช (ถามี) 
ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน 

สื่อที่ใช ชิ้นงาน/ 
วิธีการประเมิน 

6-7 ลิมิตและความตอเนื่องของ
ฟงกชนั 
- ลิมิตของฟงกชัน 
- ลิมิตดานเดียว ลิมิตคาอนันต  
และลิมิตที่อนนัต 
- ฟงกชันตอเนื่อง 
- คุณสมบัติของฟงกชัน
ตอเนื่อง 
- ภาวะตอเนื่องแบบเอกรูป 

6 -บรรยายบทนยิาม ทฤษฎีบท หลักการและแนวคิดเกีย่วกบัการ 
  พิสูจนและการนําทฤษฎีบทไปใช  ยกตัวอยางประกอบ  
  อภิปรายรวมกัน 
-ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด และนําเสนอหนาชั้นเรียนเปน 
  รายบุคคลหรือกลุมยอย 

-เอกสารประกอบการ 
  บรรยาย 
-แบบฝกหัด 

-สังเกตพฤติกรรมการเขา
ชั้นเรียน การรับฟง
บรรยายและการทํา
แบบฝกหัดของนักศึกษา 
-สังเกตการมีสวนรวมใน
ชั้นเรียน 

8 สอบกลางภาค     

9-12 การหาอนุพันธ 
- อนุพันธของฟงกชัน 
- ทฤษฎีที่สําคัญสําหรับ
อนุพันธ 
- หลักเกณฑโลปตาล 
 

12 -บรรยายบทนยิาม ทฤษฎีบท หลักการและแนวคิดเกีย่วกบัการ 
  พิสูจนและการนําทฤษฎีบทไปใช  ยกตัวอยางประกอบ  
  อภิปรายรวมกัน 
-ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด และนําเสนอหนาชั้นเรียนเปน 
  รายบุคคลหรือกลุมยอย 

เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
-แบบฝกหัด 

-สังเกตพฤติกรรมการเขา
ชั้นเรียน การรับฟง
บรรยายและการทํา
แบบฝกหัดของนักศึกษา 
-สังเกตการมีสวนรวมใน
ชั้นเรียน 
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13-16 การหาปริพันธ 
- ปริพันธรีมันน 
-คุณสมบัติบางอยางของ
ปริพันธรีมันน 
- ทฤษฎีบทหลักมูลของ
แคลคูลัส 

12 -บรรยายบทนยิาม ทฤษฎีบท หลักการและแนวคิดเกีย่วกบัการ 
  พิสูจนและการนําทฤษฎีบทไปใช  ยกตัวอยางประกอบ  
  อภิปรายรวมกัน 
-ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด และนําเสนอหนาชั้นเรียนเปน 
  รายบุคคลหรือกลุมยอย 

เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
-แบบฝกหัด 

-สังเกตพฤติกรรมการเขา
ชั้นเรียน การรับฟง
บรรยายและการทํา
แบบฝกหัดของนักศึกษา 
-สังเกตการมีสวนรวมใน
ชั้นเรียน 

17 สอบปลายภาค     
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

การประเมิน งานท่ีจะใชประเมินผลผูเรียน 
สัปดาหท่ี
กําหนด 

สัดสวนของการ
ประเมินผล 

1 สอบ   
 - สอบกลางภาค 8 40 
 - สอบปลายภาค 17 45 
2 การเขาช้ันเรียน การมีสวนรวมในช้ันเรียน 

และความตั้งใจในการเรียน 
ตลอดเทอม 5 

3 การศึกษาคนควาดวยตนเองแบบ
รายบุคคลและรายกลุม 

ตลอดเทอม 10 

 
เกณฑการประเมินผล 
       80 % ขึ้นไป   ระดับคะแนน   A  50  -  59  %  ระดับคะแนน   C   
                      75  -  79  %  ระดับคะแนน   B+  45  -  49   %  ระดับคะแนน   D+ 
                      70  -  74  %  ระดับคะแนน   B  40  -  44   %  ระดับคะแนน   D 
                      60  -  69  %  ระดับคะแนน   C+  ต่ํากวา 40 %  ระดับคะแนน   E 
 

หมวดท่ี 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1.  เอกสารและตําราหลัก        
 Bartle R.G. and Sherbert D.R.  Introduction to Real Analysis. 
           ภูมิ คําเอม   การวิเคราะหเชิงจริงเบ้ืองตน  
2.  เอกสารและขอมูลสําคัญ 
 - 
3.  เอกสารและขอมูลแนะนํา 
 1. FitzPatrick P. Real Analysis. 
 2. Kaplan W.  Advanced Calculus. 
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หมวดท่ี 7  การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวิชา 
 
1.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิด
และความเห็นจากนักศึกษาไดดังนี้ 
 -  การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
 -  การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 
 -  แบบประเมินการสอนของผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 
 - แบบการสํารวจความตองทางวิชาการและการปรับปรุงรายวิชา 
2.  กลยุทธการประเมินการสอน 
 ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้ 
 -  ผลการสอบ  
 - ความสนใจและการใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆของผูเรียน 
 -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 
3.  การปรับปรุงการสอน  
 หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
 -  ผูสอนทบทวนกลยุทธการสอนทุกภาคการศึกษา  
 -  ผูสอนระชุมหารือปญหาการเรียนรูของผูเรียนและรวมกันหาแนวทางแกไข 
 - เรียกพบนักศึกษาเปนรายบุคคลเพ่ือแกปญหาเฉพาะจดุ 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
 ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอ ตามท่ี
คาดหวังจากการเรียนรูในวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา 
รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาไดดังนี้ 
 -  การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ืน หรือ
ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไมใชอาจารยประจําหลักสูตร  
 -  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา 
โดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 
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5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการ
ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
 -  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธ์ิตามขอ 4 
 -  เปล่ียนหรือเชิญอาจารยพิเศษท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหนักศึกษามี
มุมมองในเร่ืองการประยุกตใชความรู 
 
 
 
 

 


