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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)
รหัสวิชา THG๒๔๑๒ รายวิชา วรรณคดีเปรียบเทียบ
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
THG๒๔๑๒
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
วรรณคดีเปรียบเทียบ
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ
Comparative Literature
๒. จำนวนหนวยกิต
๓ (๓-๐-๖)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
๓.๒ ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราภรณ อัจฉริยะประสิทธิ์
๕. สถานที่ติดตอ
หอง ๓๕๔๗ อาคาร ๓๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
๖.๑ ภาคการศึกษาที่
๒ / ๒๕๖๔ ชั้นปที่ ๒
๖.๒ จำนวนผูเรียนที่รับได
๖๐ คน / หมูเรียน
๗. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
๘. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
๙. สถานที่เรียน
หองเรียนอาคาร ๓๕ และเรียนผานทางระบบออนไลน
๑๐.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด วันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔
หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
หลังจากเรียนจบวิชานี้แลว ผูเรียนสามารถ
1. อธิบายกำเนิดและพัฒนาการวรรณดคีเปรียบเทียบได
2. อธิบายประเด็นศึกษาของวรรณคดีเปรียบเทียบได
3. อธิบายความสัมพันธของวรรณคดีในเชิงขามชาติ อิทธิพลและที่มาได
4. อธิบายความสัมพันธของวรรณคดีในเชิงขามศาสตรตาง ๆ ได
5. อธิบายความสัมพันธของวรรณคดีในเชิงขามศิลปะแขนงตาง ๆ ได
6. วิเคราะหวรรณคดีตามกระบวนทัศนวรรณคดีเปรียบเทียบแนวตาง ๆ ได
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๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ผูสอนนำเทคโนโลยีมปี ระกอบการสอน และนำเอกสารประกอบการสอน Power Point ลงในเว็ปไซตของผูสอนเพื่อให
ผูเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดและพัฒนาใหทันสมัยอยูตลอด
๑. คำอธิบายรายวิชา

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ

ความสัมพันธของวรรณคดีในเชิงอิทธิพลหรือที่มา ความสัมพันธกับศาสตร หรือศิลปวิทยาแขนงอื่นที่เกี่ยวของ
Relationship among literatures in terms of their influences and origins; conjunction with
science, art, and other relevant subjects with regard to the contents and forms.

๒. จำนวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
(ชั่วโมง)
(ชั่วโมง)
๕๑
สอนเสริมตามความ
ตองการของผูเรียน
๓ ชั่วโมงx๑๗ สัปดาห

การฝกปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน (ชั่วโมง)
-

การศึกษาดวยตนเอง
(ชั่วโมง)
๙๐
๖ ชั่วโมงx๑๕ สัปดาห

๓. จำนวนชั่วโมงตอสัปดาหทอี่ าจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
๓.๑ ปรึกษาดวยตนเองที่หองพักอาจารยผูสอน วันอังคาร เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. หอง ๓๕๔๗ อาคาร ๓๕
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ควรนัดหมายกอน)
๓.๒ ปรึกษาผานโทรศัพททที่ ำงาน / มือถือ หมายเลข
๐๒ ๑๖๐๑๓๐๒
๓.๓ ปรึกษาผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail)
jiraporn.ad@ssru.ac.th
๓.๔ ปรึกษาผานเครือขายสังคมออนไลน (Facebook/Twitter/Line) ๓.๕ ปรึกษาผานเครือขายคอมพิวเตอร (Internet/Webboard) http://www.teacher.ssru.ac.th/jiraporn_ad
หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา

(๑) มีทัศนคติที่ดีตอการงานและมีความรับผิดชอบตอหนาที่

(๒) ซื่อสัตย สุจริต และมีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับขององคกรและสังคม

(๓) มีจิตสำนึกและพฤติกรรมทีค่ ำนึงถึงผลประโยชนสวนรวมและสังคมที่มีคุณธรรมมากกวาประโยชนสวนตัว

(๔) ภูมิใจในภาษาไทย ความเปนไทยและมีเจตคติที่ดีตอวัฒนธรรมไทย
๑.๒ วิธีการสอน
(๑) กำหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนให
ตรงเวลาตลอดจนการแตงกายทีเ่ ปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
(๒) สอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม มีความภาคภูมิใจในความเปนไทยและวัฒนธรรมไทย
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๑.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชัน้ เรียน การสงงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
และการรวมกิจกรรม
(๒) ประเมินจากการมีวินัยและความพรอมเพรียงของนักศึกษา ในการเขารวมกิจกรรมในชั้นเรียน
(๓) สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหวางผูเรียนรวมกันและกับผูสอนทุกคน
(๔) การกระทำทุจริตในการสอบ
๒. ความรู
๒.๑ ความรูที่ตองพัฒนา

(๑) มีความรอบรูในภาษาและวัฒนธรรมไทย

(๒) มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

(๓) มีความรูและความสามารถพัฒนาความรูดานภาษาและวัฒนธรรมไทยใหเพิ่มพูนยิ่งขึ้น
๒.๒ วิธีการสอน
(๑) บรรยาย อภิปราย ยกตัวอยาง การคิด วิเคราะห ถาม-ตอบในชัน้ เรียน
(๒) มอบหัวขอเรื่องใหคนควาและทำรายงานทัง้ เดี่ยวและกลุม
(๓) อภิปรายเปนกลุมโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
(๔) การสอนโดยใชสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส
(๕) เชิญวิทยากรผูมีความรูความเชี่ยวชาญมาบรรยาย
๒.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) การถาม – ตอบและการทำแบบฝกหัดในชั้นเรียน
(๒) การสอบกลางและปลายภาคเรียน
(๓) ประเมินจากรายงานหรือการเขียนบทวิจารณวรรณกรรม
(๔) ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
๓. ทักษะทางปญญา
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา

(๑) สามารถคิดวิเคราะหและประเมินคา

(๒) สามารถประยุกตใชความรูใหเปนหลักในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิผล
๓.๒ วิธีการสอน
(๑) ตั้งประเด็นคำถาม การรวมกันอภิปรายในชัน้ เรียน
(๒) แบงกลุมจัดทำรายงาน
(๓) นำเสนองานหนาชั้นเรียนและในรูปแบบรายงาน
๓.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) สังเกตจากการปรึกษางานกับอาจารยผสู อน
(๒) ประเมินจากการนำเสนองานและรายงาน
(๓) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการมีสวนรวมในชั้นเรียน
(๔) ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
(๕) ประเมินจากการทำขอสอบขอเขียน
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๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา

(๑) มีมนุษยสัมพันธดี สามารถทำงานรวมกับผูอนื่ และปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกรไดเปนอยางดี
๔.๒ วิธีการสอน
(๑) มีการกำหนดกิจกรรม การทำงานเปนกลุม ซึ่งตองประสานงานกับผูอื่น หรือตองคนควาหาขอมูลจากการ
สัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ เพื่อใหเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ
(๒) ใหนักศึกษาทำงานกลุมและแบงหนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจน
๔.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากผลงานของกลุม และผลงานของผูเรียนในกลุมที่ไดรับมอบหมายใหทำงาน
(๒) ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน
(๓) สังเกตพฤติกรรมและการมีสวนรวมในชั้นเรียน
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา

(๑) สามารถใชภาษาไทย ในการฟง การพูด การอาน การเขียน และการสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ

(๒) สามารถสื่อสารขามวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ

(๓) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารอยางสรางสรรค

(๔) สามารถใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาคนควาวิจยั ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
๕.๒ วิธีการสอน
(๑) นำเสนองานกลุมในชั้นเรียน ฝกใหนักศึกษาใชภาษาที่ถูกตอง ชัดเจน กระชับและเหมาะสม
(๒) จัดทำรายงาน โดยใหคนควานักศึกษาตองคนควาจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
(๓) นักศึกษานำเสนอดวยโปรแกรม Power Point หรือใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย
๕.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากภาษาที่ใชในการนำเสนอรายงานหนาชัน้ เรียนและรายงานที่เปนรูปเลม
(๒) ประเมินจากรูปแบบการนำเสนอขอมูลอยางเปนระบบ และแสดงใหเห็นถึงการคนควาขอมูลที่
หลากหลาย
หมายเหตุ
สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
เวนวาง
หมายถึง ไมไดรับผิดชอบ
ซึ่งจะปรากฏอยูในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
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หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
ครั้งที่

๑

๒

๓

๔

เนื้อหา

๑. ลักษณะเนื้อหา กิจกรรม
และวิธีการประเมินผลการ
เรียน
๒. นิยามของวรรณคดีและ
วรรณกรรม
๓. กำเนิดวรรณคดี
เปรียบเทียบ
๑. พัฒนาการวรรณคดี
เปรียบเทียบยุคตาง ๆ
๒. การศึกษาวรรณคดี
เปรียบเทียบในปจจุบัน
ประเด็นศึกษาของวรรณคดี
เปรียบเทียบ
- ประเภทวรรณวรรณกรรม
(Genre)
- รูปแบบ (Forms)
- แนวคิด (Themes)
- ยุคสมัยและกระแส
(Movements, Periods)
๑. วรรณคดีเปรียบเทียบแนว
ขามชาติ
- การศึกษาเชิงประวัติ
อิทธิพลและที่มา
- การศึกษาแนวคูขนาน
(parallelism) และแนว
ลักษณะรวมอันเปนสากล
(archetypes)
๒. วรรณคดีไทยกับอิทธิพล
ของวรรณคดีจีนและอินเดีย

รูปแบบ
โปรแกรม/
การจัดการเนื้อหา
การเรียน วิธีการสอน
การสอน
Online Google meet, บรรยาย อภิปราย
Moodle
Power Point

Online

Online

Online

การวัดผล

ลงชื่อเขาชัน้ เรียน
ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
สังเกตการมีสวนรวม

Google meet, บรรยาย อภิปราย
Moodle
Power Point
เอกสารประกอบการ
สอน
Google Meet, บรรยาย อภิปราย
Moodle
Power Point
เอกสารประกอบการ
สอน
ฝกวิจารณ

ลงชื่อเขาชัน้ เรียน
ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
สังเกต

Google meet, บรรยาย อภิปราย
Moodle
Power Point
เอกสารประกอบการ
สอน

ลงชื่อเขาชัน้ เรียน
ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
สังเกต

ลงชื่อเขาชัน้ เรียน
ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
สังเกต
งาน ๑๐ คะแนน
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๕

วรรณคดีเปรียบเทียบแนวขาม
ศาสตร
- วรรณกรรมกับความ
พิการ
- วรรณกรรมมุกตลก
และวรรมกรรมเสียดสี

Online

๖-๗

- วรรณคดีกับภาพยนตร

Online

๘

สอบกลางภาค

Google meet, บรรยาย อภิปราย
Moodle
Power Point
เอกสารประกอบการ
สอน

ลงชื่อเขาชัน้ เรียน
ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
สังเกต

Google meet, บรรยาย อภิปราย
Moodle
Power Point
เอกสารประกอบการ
สอน
ฝกวิจารณ
Online/ Google meet, สอบกลางภาค
Onsite Moodle

ลงชื่อเขาชัน้ เรียน
ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
สังเกต
งาน ๑๐ คะแนน

๙-๑๐ วรรณคดีเปรียบเทียบแนว

Onsite

๑๑๑๖

Onsite

๑๗

ขามศิลป
- กวีนิพนธภาพ
- กวีนิพนธรูปแบบ
- กวีนิพนธรูปธรรม
- วรรณคดีกับศิลปะแขนง
ตาง ๆ
จัดทำโครงงานวรรณคดี
เปรียบเทียบ
นำเสนอโครงงาน

Google meet, บรรยาย อภิปราย
Moodle
Power Point
เอกสารประกอบการ
สอน
ฝกวิจารณ

Google meet, บรรยาย อภิปราย
Moodle
Power Point
เอกสารประกอบการ
สอน
ฝกวิจารณ
สอบปลายภาค
On Site Google meet,
Moodle
หมายเหตุ รูปแบบการเรียนการสอนอาจปรับเปลี่ยนไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโควิด-๑๙

ลงชื่อเขาชัน้ เรียน
ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
ผลการสอบ
ลงชื่อเขาชัน้ เรียน
ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
สังเกต
งาน ๑๐ คะแนน

ลงชื่อเขาชัน้ เรียน
ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
สังเกต

ลงชื่อเขาชัน้ เรียน
ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
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๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ลำดับ
๑
๒
๓
๔
๕

ผลการเรียนรู*

สัปดาหที่
ประเมิน
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดสวนของการ
ประเมินผล

แบบทดสอบ/แบบฝกหัด

๗-๘,๑๐

๓๐%

โครงงาน (ชิน้ งานและนำเสนอ)

๑๑ – ๑๖

๒๕%

๘

๒๐%

๑๗

๒๐%

วิธีการประเมิน

๑.๑(๑), ๒.๑(๒), ๓.๑(๑),
๔.๑(๑), ๕.๑(๑)
๑.๑(๑), ๒.๑(๒), ๓.๑(๑),
๔.๑(๑), ๕.๑(๑)
๑.๑(๔), ๒.๑(๒), ๓.๑(๑),
๔.๑(๑), ๕.๑(๑)
๑.๑(๑), ๒.๑(๒), ๓.๑(๑),
๔.๑(๑)
๑.๑(๔), ๒.๑(๒), ๓.๑(๑),
๔.๑(๑)

การมีสวนรวมในชั้นเรียน

การสอบกลางภาค
การสอบปลายภาค

๑๐%

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. เอกสารและตำราหลัก
จิราภรณ อัจฉริยะประสิทธิ์. (๒๕๖๐). เอกสารประกอบการสอนวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ. สืบคนจาก
teacher.ssru.ac.th/jiraporn_ad
๒. เอกสารและขอมูลสำคัญ
คณาจารยภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ. (๒๕๖๐). วรรณคดีทัศนา ๑ วรรณกรรมกับสังคม. กรุงเทพ ฯ : โครงการ
เผยแพรผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
คณาจารยภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ. (๒๕๖๐). วรรณคดีทัศนา ๒ วรรณกรรมขามศาสตร. กรุงเทพ ฯ : โครงการ
เผยแพรผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
เจตนา นาควัชระ. (๒๕๔๒). ทฤษฏีเบื้องตนแหงวรรณคดี. กรุงเทพฯ: ศยาม.
ตรีศิลป บุญขจร. (๒๕๕๓). ดวยแสงแหงวรรณคดีเปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ: ศูนยวรรณคดีศึกษา คณะอักษรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ตรีศิลป บุญขจร, บรรณาธิการ. (๒๕๕๕). วรรณสารอาเซียน : สายสัมพันธและสตรีวิถี รวมบทศึกษาวรรณกรรม
อาเซียน. กรุงเทพฯ: ศูนยวรรณคดีศึกษา คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ตรีศิลป บุญขจร. (๒๕๔๒). นวนิยายกับสังคมไทย. กรุงเทพฯ: โครงการตำราคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
รื่นฤทัย สัจจพันธุ. (๒๕๒๕). อิทธิพลวรรณกรรมตางประเทศในวรรณกรรมไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
ศิริรัตน ทวีเลิศนิธิ. (๒๕๓๘). การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมสตรของเยอรมันกับไทย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
สมพร สิงหโต. (๒๕๒๐). ความสัมพันธระหวางรามายณะของวาลมีกิและรามเกียรติ์พระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๑.
กรุงเทพฯ : กรมการฝกหัดครู.
สิทธา พินิจภูวดล. (๒๕๒๒). วรรณคดีเปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
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๓. เอกสารและขอมูลแนะนำ
บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ม.ล. (๒๕๒๙). แวนวรรณกรรมรวมบทความ. กรุงเทพฯ: อานไทย.
รื่นฤทัย สัจจพันธุ. (๒๕๔๖). นามานุกรมรามเกียรติ์ : ประวัติความเปนมา ตัวละคร สถานที่ พิธี อาวุธ ฯลฯ. กรุงเทพฯ:
สุวีริยาสาสน.
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๑) การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
๒) การประเมินการสอนจากการรายงานหนาชั้น การทำรายงาน
๓) การประเมินจากผลการเรียน
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
ผูสอนประเมินการสอนของตนเอง โดยพิจารณาจากผลการเรียน รายงาน ความสนใจในการเขารวมกิจกรรมและการรวม
อภิปรายในชั้นเรียนของผูเรียน
๓. การปรับปรุงการสอน
๑) ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน
๒) สัมมนาการจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๓) ปรับปรุงเนื้อหาบทเรียนใหทันสมัย
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชานัน้
๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผูสอนควรวิเคราะหผลการเรียนและการจัดแผนการเรียนเพื่อนำไปปรับปรุงการสอนตอไป
***********************
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รายวิชา

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒
ทักษะการวิเคราะหเชิง
ทักษะความสัมพันธ
ตัวเลข การสื่อสาร และ
ทักษะทาง
ระหวางบุคคล และความ
การใชเทคโนโลยี
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
ปญญา
รับผิดชอบระหวางบุคคล สารสนเทศเชิงตัวเลข การ
และความรับผิดชอบ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชาเฉพาะ

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๑

๒

๑

๑

๒

๓

๔

THG2412 วรรณคดีเปรียบเทียบ





























ความรับผิดชอบในแตละดานสามารถเพิ่มลดจำนวนไดตามความรับผิดชอบ
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