
 

 

มคอ.3 

รายวชิา การโปรแกรมคอมพวิเตอร์  

ภาควชิาคณติศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์  

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  

ภาคเรียนที ่1 ประจ าปีการศึกษา 2560  

 

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 

   
คพ111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
CP111 COMPUTER PROGRAMMING  

  

2. จ านวนหน่วยกติ 

   3 หน่วยกิต (2-2-5)  

  

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

   

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประเภทวิชาแกน 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติ ประเภทวิชาบงัคบั 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ ประเภทวิชาเฉพาะดา้นบงัคบั 

หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) ประเภทวิชาเอกบงัคบั 

 

  

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

   
อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา    

 B04 ผศ.รุ่งระพี กรานค าย ีภาควิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์  

 

อาจารย์ผู้สอน   

ตอน  อาจารย์ผู้สอน  สังกดั  

B03  ผศ.รุ่งระพี กรานค ายี  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 

   
   
ภาคเรียนท่ี 1 ชั้นปีท่ี 1  

  

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)(ถ้าม)ี 

   ไม่มี  
  

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite)(ถ้าม)ี 

   ไม่มี  
  

8. สถานทีเ่รียน 



  

9. วนัทีจ่ัดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

    กรกฎาคม 2559  

  

    

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

   

 เพื่อใหนิ้สิตไดเ้ขา้ใจหลกัการเขียนโปรแกรมเพื่อแกปั้ญหาทางคอมพวิเตอร์โดยใชภ้าษาโปรแกรมชั้นสูง ซ่ึงในรายวิชาน้ีจะใชภ้าษาซีเป็นภาษาหลกัใน
การเรียนการสอน หลงัจากท่ีนิสิตไดเ้รียนวิชาน้ีแลว้ นิสิตจะตอ้งสามารถอธิบายขั้นตอนการพฒันาโปรแกรมดว้ยภาษาซี และสามารถเขียนและพฒันา
โปรแกรมดว้ยภาษาซีเพื่อแกปั้ญหาได ้ 

  

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

   
 เพื่อใหนิ้สิตมีความรู้พื้นฐานทางดา้นการโปรแกรม และสามารถพฒันาโปรแกรมดว้ยภาษาซีได ้และสามารถน าไปพฒันาเขียนโปรแกรมแกโ้จทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได ้ 

  

    

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา 

   
วิธีการพฒันาโปรแกรม รูปแบบภาษาและความหมายของภาษาโปรแกรมขั้นสูง การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างดว้ยภาษาขั้นสูง และการประยุกตใ์ช้
งาน  

  

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

   

   

บรรยาย  ปฏบิัต ิ การฝึกปฏบิัต/ิงานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน  

การศึกษาด้วยตนเอง  

บรรยาย 30 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา   ภาคปฏิบติั 30 ชัว่โมงต่อภาค
การศึกษา   

ไม่มีการฝึกปฏิบติังานภาคสนาม  การศึกษาดว้ยตนเอง 5 ชัว่โมงต่อ
สปัดาห์   

 

  

3. ความรับผดิชอบหลกั / ความรับผดิชอบรอง 

    

 

รหัสวชิา 
ชุด
วชิา 

ช่ือรายวชิา
ภาษาไทย 

คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะ
ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การ
ส่ือสารและ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

CP111 1 
การโปรแกรม
คอมพวิเตอร์   

      
 

       
    

     
 

   
 

 

4. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นิสิตรายบุคคล 



   
อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความตอ้งการ 2 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ (เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) และสามารถติดต่อผา่นอีเมลข์อง
อาจารย ์ 

  

    

หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. รายละเอยีดการพฒันาผลการเรียนรู้ของนิสิต 

    

 

คุณธรรมจริยธรรม  

คุณธรรมจริยธรรมทีต้่องพฒันา วธิีการสอน วธิีการประเมนิผล 

[หลกั] 1 ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสตัยสุ์จริต 

ไม่คดัลอกงานผูอ่ื้น  ไม่ทุจริตในการสอน ช่วย
แนะน าเพื่อนในส่วนท่ีเพื่อนไม่เขา้ใจ 

หกัคะแนนถา้มีการลอกงาน  

[หลกั] 2 มีวินยั ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสงัคม 

การส่งงานตรงเวลา เขา้เรียนตรงเวลา ใหค้ะแนนการส่งงานตรงเวลา  
และคะแนนการเขา้ชั้นเรียน 

 

ความรู้  

ความรู้ทีต้่องพฒันา วธิีการสอน วธิีการประเมนิผล 

[หลกั] 1 มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบั
หลกัการและทฤษฎีท่ีสา คญัในเน้ือหาสาขาวิชาท่ี
ศึกษา 

บรรยาย ท าแลป และแบบฝึกหดั ใหนิ้สิตท า
แบบฝึกหดัและโครงงาน 

สอบกลางภาคและปลายภาค คะแนนเก็บ ผลของ
โครงงาน 

 

ทกัษะทางปัญญา  

ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา วธิีการสอน วธิีการประเมนิผล 

[หลกั] 1 คิดอยา่งมีวจิารณญาณและอยา่งเป็น
ระบบ 

สอนกระบวนการขั้นตอนในการแกปั้ญหา การท าแบบฝึกหดั 

[หลกั] 2 สามารถสืบคน้ ตีความ ประเมิน
สารสนเทศ เพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรร 

ใหค้น้ควา้และหาวธีิในการแกปั้ญหาในการท า
โครงงาน 

ผลโครงงาน 

[หลกั] 3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ
สุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ 

ใหนิ้สิตท าโจทยปั์ญหาและโครงงาน การเขียนโปรแกรมส าหรับโจทยท่ี์ก าหนดและผล
โครงงาน 

[หลกั] 4 สามารถประยุกตค์วามรู้และทกัษะกบั
การแกไ้ขปัญหาทางคอมพวิเตอร์ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

ใหท้ าโปรแกรมโจทยปั์ญหา ผลการโปรแกรม 

 

ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบทีต้่องพฒันา 

วธิีการสอน วธิีการประเมนิผล 

[หลกั] 6 มีความรับผิดชอบการพฒันาการเรียนรู้
ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

ใหนิ้สิตศึกษาคน้ควา้ ท าโครงงาน ผลโครงงาน และใหนิ้สิตประเมินตนเอง 

 

ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 

วธิีการสอน วธิีการประเมนิผล 



[หลกั] 1 มีทกัษะการใชเ้คร่ืองมือท่ีจา เป็นท่ีมี
อยูใ่นปัจจุบนัต่อการทา งานท่ีเก่ียวกบั
คอมพวิเตอร์ 

ใหใ้ชเ้คร่ืองมือในการพฒันากโปรแกรมและการ
ส่งงาน 

สงัเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 

[รอง] 4 สามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศได้
อยา่งเหมาะสม 

ก าหนดเคร่ืองมือในการเรียน การส่งงาน การ
ส่ือสาร 

ผลการด าเนินการ การส่งงาน ของนิสิต 

 

 

    

หมวดที ่5 แผนการสอนและประเมนิผล 

1. แผนการสอน 

    

 

คร้ัง
ที ่ 

วนัที ่ หัวข้อ  วธิีการสอน  ส่ือการสอน  อาจารย์ผู้สอน  หมายเหตุ  

1  15/08/2560 บทท่ี 1 หลกัการของ
คอมพวิเตอร์ การแกปั้ญหา  
และการออกแบบโปรแกรม 

 บรรยาย, ฝึก
ปฏิบติั/การเรียนใน
หอ้งปฏิบติัการ  

 เอกสารน าเสนอ, 
เวบ็รายวิชา, เอกสาร
ประกอบการบรรยาย/
ค าสอน, แบบฝึกหดั/
แบบมอบหมายงาน, 

คู่มือปฏิบติัการ, 
อินเทอร์เน็ต/
เวบ็ไซต ์ 

  ผศ.รุ่งระพี กรานค ายี  4 ชม.   

2  22/08/2560 บทท่ี 2 แนะน าภาษาซี  บรรยาย, ฝึก
ปฏิบติั/การเรียนใน
หอ้งปฏิบติัการ  

 เอกสารน าเสนอ, 
เวบ็รายวิชา, 
แบบฝึกหดั/แบบ
มอบหมายงาน, คู่มือ
ปฏิบติัการ  

 ผศ.รุ่งระพี กรานค ายี  4 ชม.   

3  29/08/2560 บทท่ี 3 ไอเดนติไฟเออร์ ตวั
แปร ค่าคงท่ี และชนิดขอ้มูล 

 บรรยาย, ฝึก
ปฏิบติั/การเรียนใน
หอ้งปฏิบติัการ  

 เอกสารน าเสนอ, 
เวบ็รายวิชา, เอกสาร
ประกอบการบรรยาย/
ค าสอน, แบบฝึกหดั/
แบบมอบหมายงาน, 

คู่มือปฏิบติัการ  

 ผศ.รุ่งระพี กรานค ายี  4 ชม.   

4  05/09/2560 บทท่ี 4 ตวัด าเนินการใน
ภาษาซี 

 บรรยาย, ฝึก
ปฏิบติั/การเรียนใน
หอ้งปฏิบติัการ  

 เอกสารน าเสนอ, 
เวบ็รายวิชา, เอกสาร
ประกอบการบรรยาย/
ค าสอน, แบบฝึกหดั/
แบบมอบหมายงาน, 

คู่มือปฏิบติัการ  

 ผศ.รุ่งระพี กรานค ายี  4 ชม.   

5  12/09/2560 บทท่ี 4 ตวัด าเนินการใน
ภาษาซี 

 บรรยาย, ฝึก
ปฏิบติั/การเรียนใน
หอ้งปฏิบติัการ  

 เอกสารน าเสนอ, 
เวบ็รายวิชา, เอกสาร
ประกอบการบรรยาย/
ค าสอน, แบบฝึกหดั/
แบบมอบหมายงาน, 

คู่มือปฏิบติัการ  

 ผศ.รุ่งระพี กรานค ายี  4 ชม.   



6  19/09/2560 บทท่ี 5 โครงสร้างค าสัง่
ควบคุม 

 บรรยาย, ฝึก
ปฏิบติั/การเรียนใน
หอ้งปฏิบติัการ  

 เอกสารน าเสนอ, 
เวบ็รายวิชา, เอกสาร
ประกอบการบรรยาย/
ค าสอน, แบบฝึกหดั/
แบบมอบหมายงาน, 

คู่มือปฏิบติัการ  

 ผศ.รุ่งระพี กรานค ายี  4 ชม.   

7  26/09/2560 บทท่ี 5 โครงสร้างค าสัง่
ควบคุม 

 บรรยาย, ฝึก
ปฏิบติั/การเรียนใน
หอ้งปฏิบติัการ  

 เอกสารน าเสนอ, 
เวบ็รายวิชา, เอกสาร
ประกอบการบรรยาย/
ค าสอน, แบบฝึกหดั/
แบบมอบหมายงาน, 

คู่มือปฏิบติัการ  

ผศ.รุ่งระพี กรานค ายี  4 ชม.   

8  03/10/2560 บทท่ี 6 การสร้างและการใช้
งานฟังกช์นั 

 บรรยาย, ฝึก
ปฏิบติั/การเรียนใน
หอ้งปฏิบติัการ  

 เอกสารน าเสนอ, 
เวบ็รายวิชา, เอกสาร
ประกอบการบรรยาย/
ค าสอน, แบบฝึกหดั/
แบบมอบหมายงาน, 

คู่มือปฏิบติัการ  

 ผศ.รุ่งระพี กรานค ายี  4 ชม.   

9  09/10/2560  สอบกลางภาค (Midterm 

Exam) 

 สอบกลางภาค      ผศ.รุ่งระพี กรานค ายี  4 ชม.   

10  17/10/2560 บทท่ี 7 อาร์เรย ์  บรรยาย, ฝึก
ปฏิบติั/การเรียนใน
หอ้งปฏิบติัการ  

 เอกสารน าเสนอ, 
เวบ็รายวิชา, เอกสาร
ประกอบการบรรยาย/
ค าสอน, แบบฝึกหดั/
แบบมอบหมายงาน, 

คู่มือปฏิบติัการ  

ผศ.รุ่งระพี กรานค ายี  4 ชม.   

10  24/10/2560 บทท่ี 8 พอยนเ์ตอร์  บรรยาย, ฝึก
ปฏิบติั/การเรียนใน
หอ้งปฏิบติัการ  

 เอกสารน าเสนอ, 
เวบ็รายวิชา, เอกสาร
ประกอบการบรรยาย/
ค าสอน, แบบฝึกหดั/
แบบมอบหมายงาน, 

คู่มือปฏิบติัการ  

 ผศ.รุ่งระพี กรานค ายี  4 ชม.   

11  31/10/2560 บทท่ี 9 การจดัการสตริง  บรรยาย, ฝึก
ปฏิบติั/การเรียนใน
หอ้งปฏิบติัการ  

 เอกสารน าเสนอ, 
เวบ็รายวิชา, เอกสาร
ประกอบการบรรยาย/
ค าสอน, แบบฝึกหดั/
แบบมอบหมายงาน, 

คู่มือปฏิบติัการ  

ผศ.รุ่งระพี กรานค ายี  4 ชม.   

12  07/11/2560 บทท่ี 9 การจดัการสตริง  บรรยาย, ฝึก
ปฏิบติั/การเรียนใน
หอ้งปฏิบติัการ  

 เอกสารน าเสนอ, 
เวบ็รายวิชา, เอกสาร
ประกอบการบรรยาย/
ค าสอน, แบบฝึกหดั/
แบบมอบหมายงาน, 

คู่มือปฏิบติัการ  

 ผศ.รุ่งระพี กรานค ายี  4 ชม.   



13  14/11/2560 บทท่ี 10 สตรัคเจอร์และ
ยูเนียน  

 บรรยาย, ฝึก
ปฏิบติั/การเรียนใน
หอ้งปฏิบติัการ  

 เอกสารน าเสนอ, 
เวบ็รายวิชา, เอกสาร
ประกอบการบรรยาย/
ค าสอน, คู่มือ
ปฏิบติัการ  

 ผศ.รุ่งระพี กรานค ายี  4 ชม.   

14  21/11/2560 บทท่ี 11 การจดัการไฟล ์  บรรยาย, ฝึก
ปฏิบติั/การเรียนใน
หอ้งปฏิบติัการ  

 เอกสารน าเสนอ, 
เวบ็รายวิชา, เอกสาร
ประกอบการบรรยาย/
ค าสอน, แบบฝึกหดั/
แบบมอบหมายงาน, 

คู่มือปฏิบติัการ  

 ผศ.รุ่งระพี กรานค ายี  4 ชม.   

15  28/11/2560 น าเสนอโครงงาน  เรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นหลกั  

 โปรแกรมส าเร็จรูป/
โปรแกรม
คอมพวิเตอร์  

 ผศ.รุ่งระพี กรานค ายี  4 ชม.   

16  04/12/2560 สอบปลายภาค  สอบปลายภาค      ผศ.รุ่งระพี กรานค ายี  4 ชม.   
 

2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

   

กจิกรรม ผลการเรียนรู้ วธิีการประเมนิ สัดส่วนการ
ประเมนิ 

 การเขา้หอ้งเรียน พฤติกรรมในชั้น
เรียน 

คุณธรรมจริยธรรม  การเขา้หอ้งเรียน พฤติกรรมในชั้นเรียน  5% 

 การเรียน การสอบ การท าแบบฝึกหดั 
โครงงาน 

ความรู้  สอบกลางภาค ปลายภาค  80% 

 การท าโจทย ์ ทกัษะทางปัญญา  กระบวนการแกปั้ญหา  5% 

 การมอบหมายโครงงานกลุ่ม ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 การส่งงาน การท างานกลุ่ม  5%  

 ก าหนดวิธีการส่งงาน การสอบ
ออนไลน ์การใชเคร่ืองมือ 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการ
ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

 การส่งงานออนไลน ์การสอบออนไลน ์
การใชเ้คร่ืองมือต่างๆ 

  5% 

 

  

    

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

    

 

 -          ปัญญาพล หอระตะ. 2545. หลกัการเขียนโปรแกรมภาษา C. ขอนแก่น. โรงพิมพค์ลงันานาวิทยา.-          อรพินท ์ประวติับริสุทธ์ิ. 
2554. คู่มือเรียน ภาษาซี ฉบบัปรับปรุงใหม่. กรุงเทพฯ. โปรวิชัน่จ ากดั.-           นิรุธ อ านวยศิลป์. 2546. คู่มือการเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาซี. 
กรุงเทพฯ. โปรวิชัน่จ ากดั-           เอกสารประกอบการสอนบนเวบ็ ATutor รายวิชา CP 111 Computer Programming  

2. เอกสารและข้อมูลส าคญั 

    

 

-          The C Programming Language, Ritchie & kernighan-          Brian W. Kernighan 
and Dennis M. Ritchie, The C Programming Language, 2nd edition, Prentice 
Hall-          Gary J. Bronson, A First Book of ANSI C, Thomson Course Technology  

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

    



 

- เวบ็ไซต ์http://www.cprogramming.com/- เวบ็ไซต ์
http://www.vcharkarn.com/include/article/showarticle.php?aid=18065 “การเขียนโปรแกรมภาษา C 

เบ้ืองตน้” ผูเ้ขียน ดร.จนัทร์จิรา สินทนะโยธิน, วิศรุต พลสิทธิ- เวบ็ไซต ์http://computer.howstuffworks.com/c.htm “How 

C Programming Works”  

    

หมวดที ่7 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนิสิต 

   
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี-     การสงัเกตการณ์
จากพฤติกรรมของผูเ้รียน รวมทั้งการเขา้ชั้นเรียนของผูเ้รียน-     แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวิชาขอ้เสนอแนะของผูเ้รียนผา่นเวบ็บอร์ด  

  

2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

   
  การประเมินการสอน ไดมี้กลยุทธ์ ดงัน้ี-     การสงัเกตการณ์ขณะท่ีผูเ้รียนท ากิจกรรม-     การซกัถาม-     การพิจารณาผลส าเร็จของงาน-     การ
ตรวจแบบฝึกหดั-     การใชแ้บบทดสอบ-     การประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาการเรียนการสอน  

  

3. การปรับปรุงการสอน 

   
 หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดมสมอง และหาขอ้มูลเพิม่เติมในการปรับปรุงการ
สอน ดงัน้ี-         สมัมนาการจดัการเรียนการสอน-         การวิจยัในและนอกชั้นเรียน  

  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในรายวชิา 

   

ผลการเรียนรู้ วธิีทบทวนสอบ 

คุณธรรมจริยธรรม  สงัเกตพฤติกรรม 

ความรู้  ทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ และงานท่ีมอบหมาย 

ทกัษะทางปัญญา  ผลการแกโ้จทยปั์ญหา 

ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ  ผลการท าโครงงานกลุ่ม 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  ผลการส่งงานออนไลน ์และการสอบออนไลน ์และการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ 
 

  

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

   

 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมาก
ข้ึน ดงัน้ี-      ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิตามขอ้ 4-      เปล่ียนหรือสลบัอาจารย์
ผูส้อน เพื่อใหน้กัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยุกตค์วามรู้น้ีกบัปัญหาท่ีมาจากงานวิจยัของอาจารยห์รือส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ  

  

    

 
 

  

   
   

 


