
มคอ. 5 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 

  รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง รายงานผลการจัดการเรียนสอนของอาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาเกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้น ๆ ว่า ได้ด าเนินการสอน
อย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม่  และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้
เหตุผลและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าวในครั้งต่อไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผล
การเรียนของนักศึกษา จ านวนนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบริหารจัดการและสิ่งอ านวยความสะดวก 
การวิเคราะห์ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา/หัวหน้าภาค/หรือผู้ประเมินภายนอก รวมทั้งการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้
บัณฑิต การวางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ประสานงานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา 
 

ประกอบด้วย 6 หมวด ดังนี้ 
  หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
  หมวดที ่2 การจัดการเรยีนการเรยีนเปรียบเทียบกับแผนการสอน 
  หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
  หมวดที ่4 ปัญหาและผลกระทบตอ่การด าเนินการ 
  หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 
  หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   แพทยศาสตร ์
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
      601307  พฤติกรรมศาสตร์และพัฒนาการมนุษย ์(Behavior and development of human) 
2. รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อนรายวิชานี ้
  - 
 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบและกลุม่เรียน (section) 
  1. อาจารย์ พญ. อัชฌา พงศ์พิทักษ์ด ารง 
  2. อาจารย์ ผศ.พญ.นพร อึ้งอาภรณ ์
 
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอนรายวิชา 

ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
 

5. สถานที่เรียน 
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี
 

หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน 
1. แผนการสอน 

 
หัวข้อ จ านวน

ชั่วโมง 
ตามแผน 
การสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ 
สอนจริง 

 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกิน 

25% 

1.Introduction to growth and 
development to human 

1 2 มีผู้สอนร่วมหลายคน เดิมมี 2 หน่วยกิต 

2.Progression through the life cycle 
including birth through children 
(preterm, postterm) 
(เกณฑ์แพทยสภา 
2.2 ภาวะฉุกเฉิน 
2.2.39 Asphyxia of the newborn  

2.2.40 Fetal distress)  
(เกณฑ์แพทยสภา  
ต้องรู้ 
Infancy and childhood  

1 2 มีเนื่อหามาก และเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องรู้
ในเกณฑ์แพทยสภาหลายหัวข้อ 



หัวข้อ จ านวน
ชั่วโมง 

ตามแผน 
การสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ 
สอนจริง 

 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกิน 

25% 

1.3.2.1 infant feeding and breast-feeding  
1.3.2.2 normal physical growth and 
development  
1.3.2.3 cognitive and psychosocial 
development  
1.3.2.4 infant-parent and child-parent 
interaction  
1.3.2.5 changing child-parent relationships  
1.3.2.6 physician-child-parent 
communication  
1.3.2.7 well-baby care, well child care 
including breast-feeding guidance) 
3.Progression through the life cycle 
including birth through children (เหมือน
ข้อ 2) 

1 2 มีเนื่อหามาก และเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องรู้
ในเกณฑ์แพทยสภาหลายหัวข้อ 

4.Progression through the life cycle 
including Adolescent 
(เกณฑ์แพทยสภา 
ต้องรู้  
1.3.3.1 sexuality  
1.3.3.2 individualization and identity  
1.3.3.3 physical and psychosocial change 
of puberty  
1.3.3.4 adolescent health care) 

1 2 มีเนื่อหามาก และเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องรู้
ในเกณฑ์แพทยสภาหลายหัวข้อ 

5.Progression through the life cycle 
including Adult 
(เกณฑ์แพทยสภา 
ต้องรู้ 
1.3.4.1 normal physical and mental 
development and function)  

1 2 มีเนื่อหามาก และเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องรู้
ในเกณฑ์แพทยสภาหลายหัวข้อ 

6.Growth assessment and supervision 
(หมวดที ่2. ภาวะผดิปกติจาแนกตามระบบ
อวัยวะ (Individual organ systems or types 
of disorders 
ต้องรู้ 
 2.1 อาการ / ปัญหาสาคญั (ICD10 ข้อ XVIII, 
R00 - R69)  

1 2 มีเนื่อหามาก และเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องรู้
ในเกณฑ์แพทยสภาหลายหัวข้อ 



หัวข้อ จ านวน
ชั่วโมง 

ตามแผน 
การสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ 
สอนจริง 

 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกิน 

25% 

2.1.5 การเจริญเติบโตไม่สมวยั)  
7.Common problems in Growth 
(เกณฑ์แพทยสภา  
ควรรู้ 
2.3.5 MENTAL& BEHAVIORAL DISORDERS 
(ICD10, ข้อ V F00 - F99)  
behavioral and emotional disorders in 
childhood and adolescence (e.g., conduct 
disorder, tic disorder, enuresis, feeding 
disorder, nail biting, thumb sucking, 
attention deficit disorders)  

1 2 มีเนื่อหามาก และเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ควรรู้
ในเกณฑ์แพทยสภาหลายหัวข้อ 

8.History taking and physical 
examination , growth and development 
evaluation 

1 2 มีเนื่อหามาก และเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องรู้
ในเกณฑ์แพทยสภาหลายหัวข้อ 

9.PBL ครั้งท่ี 1 และ 2 3 3 POL เนื่องจากเวลาใน block น้อย 
แม้ว่าจะได้เวลาจาก family medicine 
มา 2 วัน 

10.Progression through the life cycle 
including  Couple with sexual 
development (eg. rape , Infertility) 
(เกณฑ์แพทยสภา Individual organ systems 
or types of disorders  
ต้องรู้ 
2.1 อาการ / ปัญหาส าคัญ (ICD10 ข้อ XVIII, 
R00 - R69) 
2.1.32 ตั้งครรภ ์แท้งบุตร ไม่อยากมีบุตร มีบุตร
ยาก  
2.2 ภาวะฉุกเฉิน 
2.2.34 Rape) 

1 2 มีเนื่อหามาก และเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องรู้
ในเกณฑ์แพทยสภาหลายหัวข้อ 

11.Progression through the life cycle 
including pregnancy and lactation  
(เกณฑ์แพทยสภา 
1.3.4.3 pregnancy  

1.3.4.4 lactating mother) 

1 2 มีเนื่อหามาก และเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องรู้
ในเกณฑ์แพทยสภาหลายหัวข้อ 

 
 



2. หัวข้อที่สอนที่ไม่ครอบคลุมตามแผน 
ไม่ม ี
 
3. ประสิทธิผลของวิธีการสอนทีท่ าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา 
 

มาตรฐาน ประสิทธิผล 
ผลการเรียนรู้ 

วิธีการสอนที่ระบุใน 
รายละเอียดของรายวิชา 

 

ประสิทธ ิผล อุปสรรคของการใช้กลยุทธ ์พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

 
มี ไม่มี 

คุณธรรม จรยิธรรม ทักษะการดูแลแบบองค์รวม 
โดยให้เข้าใจปลูกฝังความมี
วินัย ใฝ่รู้ และมีคณุธรรม
จริยธรรม เคารพในสิทธิ
ผู้ป่วย โดยการให้ความจริง 
รักษาความลบั และค านึงถึง
ประโยชน์และความ
ปลอดภัยของผูป้่วยเป็น
ส าคัญ 
โดยมีวิธดีังนี้ 

 - ปลูกฝังให้เห็นถึง
ความส าคญัของเรื่องการ
ตรงต่อเวลา เช่น มี
คะแนนการเข้าห้องเรียน 
ไม่มีการเช็คช่ือให้ส าหรับ
ผู้ที่เข้าเรยีนสาย ไม่ให้
คะแนนการบ้านส าหรับ
ผู้ที่ส่งช้ากว่าก าหนดส่ง 
เป็นต้น 

 - การท ากจิกรรมกลุ่ม รู้จัก
การท างานร่วมกับผู้อื่น 

- สอดแทรกให้ นั กศึ กษา
เคารพสิทธิผู้ป่วย เช่น การ
ขออนุญาตตรวจร่างกาย 
- การเป็นแบบอย่างที่ดีของ
อาจารย์ ทั้งการแต่งกายและ
การประพฤติตน 

  การประเมินการเข้าเรียนและคณุธรรม
จริยธรรมยังไม่สม่ าเสมอ 
ข้อเสนอแนะ 
ใช้แบบประเมินอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 

ความรู ้ - เน้นการสอน ทางด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และ
การสร้างเสริมสุขภาพ และ
ระบบบริบาลสุขภาพ 
 โดยยึดตามเกณฑม์าตรฐาน

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การจัดการเรยีนการสอนแบบระบบ block 
system ในการเรียน development เวลา
เรียนน้อยเกินไป ในขณะทีส่ิ่งที่ต้องการให้
ได้รับความรูต้ามเกณฑ์แพทยสภา 
ข้อเสนอแนะ 



ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ระดับพื้นฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม และอธิบายความ
เชื่อมโยงแบบบูรณาการ
เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น 
-สอนทักษะการท าปฏิบตัิ
เช่น การตรวจคดักรองการ
เจริญเติบโตพัฒนาการเด็ก
เล็ก ที่รพ.สต.ยางใหญ่ ใน 
well baby clinic  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- มีการประชุมจดัการเนื้อหาและเวลาให้
เหมาะสมกับเกณฑค์วามรู้ทักษะ เจตคติที่
แพทยศาสตร์ควรได้รับ 

 
 

มาตรฐาน ประสิทธิผล 
ผลการเรียนรู้ 

วิธีการสอนที่ระบุใน 
รายละเอียดของรายวิชา 

 

ประสิทธิผล อุปสรรคของการใช้กลยุทธ ์พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

 
มี ไม่มี 

ทักษะทางปัญญา 
 

- สามารถค้นหาข้อเท็จจริง 
เพิ่มเตมิโดยท าความเข้าใจ
และวิเคราะห์และประเมิน
ข้อมูลจากหลักฐานได้และน า
ข้อสรุปมาใช้ กับประสบการณ์
ที่ได้พบเจอและมีความเป็นผู้
ใฝ่รู้เพื่อการศึกษาท่ียั่งยืน
ตลอดชีวิต ในการศึกษา
เพิ่มเตมิในวิธีการใหม่ โดย
สอนให้รู้จักแหล่งค้นคว้าข้อมูล 
ในฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส ์
 

   - เวลาค่อนข้างจ ากัด 
- ในห้อง PBL ม ีinternet ไม่ทั่วถึง 
ข้อเสนอแนะ 
- แนะน าการใช้ฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ของ
มหาวิทยาลยั 
- แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินการ
ด้าน internet 
 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

- ให้สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบงานท่ีได้รับ
มอบหมายได้ด้วยตนเองสร้าง
ความรู้จักเพื่อการปรับตัวใน
การท างานและอยูร่่วมกับผู้อื่น
ในสังคม โดยสอนให้มีการ
ท างานเป็นกลุ่มเป็นทมี 
แสวงหา และแลกเปลี่ยน
ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง เช่น 
การสอนแบบ PBL และการ

  ข้อเสนอแนะ 
มีการประเมินทักษะด้านการท างานเป็นทีม
ของส่วนกลาง 



ส่งงานกลุ่ม 
 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
โดยใช้องค์ความรู้ที่เรียนมา
ทั้งหมดมาประยุกต์และด้าน
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
กระบวนการเรียนแบบกลุ่ม 
POL 
 
 

  - เวลาไม่พอในการท า PBL 
ข้อเสนอแนะ 
- มีรายวิชาที่ดูแลด้านนี้โดยเฉพาะและใน
รายวิชานี้ควรเป็นความรับผิดชอบรอง 
- มีแบบประเมินด้านทักษะนี้ของส่วนกลาง 

 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีการสอน 

  เนื่องจากเนื้อหาวิชาที่สอนค่อนข้างมากและเป็นไปตามที่แพทยสภาก าหนดให้ต้องรู้ และควรรู้ จึงควรปรับเพิ่มเวลา

ในการเรียนการสอนให้เพิม่มากข้ึน และเห็นว่าควรมีการจัดสอบร่วมกับรายวิชา block ถัดไป คือ family medicine เพื่อให้

เด็กได้ทบทวนความรู้  

         มีการท า curriculum mapping ที่ตรงกับแผนการสอนและการประเมินผลที่ตรงกับความรับผดิชอบของรายวิชาและ

สร้างมาตรฐานการประเมินผลร่วมกัน 

 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรยีนการสอน เช่น e-learning และสอนทักษะการใช้เทคโนโลยแีละข้อมลู
หลักฐานเชิงประจักษ์แกน่ศ.เพิมขึน้ 
 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1. จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดก าหนดการเพิ่มถอน) 60 คน 
2. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 60 คน 
3. จ านวนนักศึกษาท่ีถอน (W) - คน 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
A 19 31.67 
B+ 19 31.67 
B 16 26.67 
C+ 5 8.33 
C 1 1.67 
D+ - - 
D - - 
F - - 

ไม่สมบูรณ์ (I) - - 



ผ่าน (P,S) -  - 
ตก (U) -  - 

ถอน (W) - - 
 

5. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี)  
คะแนนการกระจายทุกระดับเกรด  
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
    ไม่มี 
 
6.1 ความคลาดเคลื่อนดา้นก าหนดเวลาการประเมิน  
 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
เวลาในการจดัการสอนไม่เพียงพอ เพราะเนื้อหาที่ก าหนดในเกณฑ์แพทยสภามากไมส่ามารถ

สอนทันในเวลาทันก าหนด 
  
6.2 ความคลาดเคลื่อนดา้นวิธีการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
การวัดผลการเรียนรู้ด้วยการจดั POL ทดแทน PBL เนื่องจากเวลาในการเรียนมีจ ากัด 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  
วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
จากการประเมินการเรียนการสอน online 
 

รายวิชา : 

พฤติกรรมศาสตร์และพัฒนาการ
มนุษย ์(Behavior and 
Development of Human) 
 

ภาคการศึกษาที่ : 1/2557 

จ านวนนักศึกษาท่ี
ลงทะเบียน: 

60 

จ านวนนักศึกษาท่ี
ได้แบบประเมิน: 

60 (100.00%) 

จ านวนนักศึกษาท่ี
กรอกแบบประเมิน 
: 

 43 (71.67%) 

 
การท าประเมินระดับค่าความยาก-ง่ายก่อนสอบ (AI) มีการด าเนินการและวิเคราะห์ข้อสอบ ผลการวิเคราะหไ์ด้

เกณฑผ์่านค่อนข้างสูงจึงต้องใช้เกณฑ์ MPL- 1.96 SEM ใน
การตัดสินเกณฑผ์่านส าหรับข้อเขยีน 

 
 
 
 
 



หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

1.  ประเด็นดา้นทรัพยากรประกอบการเรยีนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
(ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

การเข้าถึง internet ที่ห้อง PBL/POL ไม่ทั่วถึง การหาข้อมูลท าไดจ้ ากัด 

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบรหิารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรยีนรู้ของนักศึกษา 

การประชุมเพื่อตกลงสิ่งที่นักศึกษาแพทย์ควรไดร้ับตาม
เกณฑ์แพทยสภาในการจัดเวลาการเรียนการสอนและการ
ประชุมเพื่อจัดการระบบ block system ให้มีการจัดเวลาที่
เหมาะสมสิ่งที่ต้องรู้และใช้สอบ National license ทั้ง
ภายในส านักและส านักวิชาวิทยาศาสตร ์

ท าให้นักศึกษาเสียเวลาในการทบทวนความรู้ที่ไมค่วรได้รับ
มากเกินไป เพราะไมไ่ด้ระบุไว้ในเกณฑ์แพทยสภาและการ
สอบ National license 

 
หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา 

 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  

    1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
 คาบ POL  ควรเวียนอาจารย์ทุกท่านทุกครั้งให้ครบทุกกลุ่มเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนกับอาจารย์ทุกท่านอย่างเท่า
เทียมกันครับ  
         เนื้อหาอาจารย์เยอะมาก อาจารย์น่าจะเพิ่มเวลาเรียนนะคะ/นะครับ 
    1.2 ความเห็นของอาจารยผ์ู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 
         ควรเพิ่มช่ัวโมงการบรรยาย และจดัการเรียนการสอนแบบ PBL ,kdd;jk POL เพื่อให้ไปค้นคว้าศึกษาเพิ่มเตมิใน
เนื้อหาวิชาที่เพิ่มมากขึ้น  
2.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น  
     2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 
        ไม่ม ี
     2.2 ความเห็นของอาจารย์ผูส้อนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 
        ไมม่ ี
 

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 
 

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรยีนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา 
แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/        ปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 
ไม่มี (เป็นการสอนแบบ Block system ครั้งแรก) 

 
ไม่ม ี
 



 
2. การด าเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
ประชุมอาจารย์ผูส้อนเพื่อให้ทราบรายละเอียดของรายวิชา และผลการประเมินท่ีผา่นมา โดยพิจารณาถึงข้อสอบเป็นหลัก 
 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

-แจ้งให้รองวิชาการ และหัวหน้าสถานแพทยศาสตร์ 
ทราบถึงปัญหาและขอให้ช่วยจัดการปัญหาเรื่องการจดั
เวลาและความรู้ในรายวิชานี้ให้เพยีงพอและเหมาะสม 
- จัดท าเป็น PBL 
-การประเมินผลควรมีการวิเคราะห์ข้อสอบและจดัท า
คลังข้อสอบต่อไป 

ก่อนเปิดภาคการศึกษาถัดไป 
 
ก่อนเปิดภาคการศึกษาถัดไป 

อ.พญ. นพร อึง้อาภรณ ์
และหัวหน้าสถานแพทยศาสตร
ศึกษา 
 

4.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- อยากให้เพิ่มหน่วยกิต เพื่อเพิ่มเวลาในการสอนให้ครอบคลมุสิ่งทีต่้องรู้ และควรรู้ในเกณฑ์แพทยสภาได้ 
 
 
ช่ืออาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชา : อาจารย์ พญ.อัชฌา พงศ์พิทักษ์ด ารง 
        อาจารย์ ผศ.พญ. นพร อ้ึงอาภรณ์  

 
ลงช่ือ:………………………    
ลงช่ือ:………………………   
     วันท่ีรายงาน วันท่ี 9 เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 
ช่ือผู้รับผิดชอบหลักสตูร :   
ลงช่ือ:………………………  วันท่ีรับรายงาน วันท่ี 9 เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 


