
แบบ มคอ. ๓  รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละรายวิชา
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งแต่ละรายวิชาจะ
ก าหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนื้อหาความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝังทักษะ
ต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา       
มีการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา 
ตลอดจนหนังสืออ้างอิงที่นักศึกษาจะสามารถค้นคว้าได้ นอกจากนี้ยังก าหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและ
กระบวนการปรับปรุง 

ประกอบด้วย ๗ หมวด ดงันี้ 

หมวดที่  ๑ ข้อมูลทั่วไป 
หมวดที ่ ๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
หมวดที่  ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
หมวดที่  ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
หมวดที่  ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
หมวดที่  ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
หมวดที่  ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
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มคอ.๓  รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
๐๐๑๒๗๓   คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน (Mathematics and Statistics in Everyday life) 

๒. จ านวนหน่วยกิต 
๓ (๒-๒-๕)  หน่วยกิต 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  

รองศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์  สิริพิทักษ์เดช 
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา  

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์  สิริพิทักษ์เดช 
๒. ดร.ทิพย์วัลย์   เกตุอินทร์ 
๓. ดร.อุมารินทร์  ปิ่นตบแต่ง 
๔. ดร.เบญจวรรณ   สุขเจริญภญิโญ 
๕. ดร.สวพร  หิญชีระนันท์ 
๖. ดร.รัชฎา   วิริยะพงศ์ 
๗. ดร.กัลยา   บุญหล้า 
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ผู้ช่วยสอนรายวิชา 
- 

๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
ภาคเรียนต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้ามี) 
ไม่มี 

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)  (ถ้ามี) 
ไม่มี 

๘. สถานที่เรียน   
ห้องเรียนภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ และ ห้องเรียนปราบไตรจักร อาคารปราบไตรจักร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

   
 
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

           ๑.๑ นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
           ๑.๒ นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติเพ่ือการส ารวจได้ 
           ๑.๓ นิสิตสามารถประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตในการแก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวันได้ 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 ๒.๑ ปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒.๒ ปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
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หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  
          ภาษาไทย 
 การประยุกต์วิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือใช้ได้จริงกับชีวิตประจ าวัน เช่น การเงินการธนาคาร  การตัดสินใจทาง
ธุรกิจ และการรวบรวมข้อมูลทางสถิติเพ่ือการส ารวจและการตัดสินใจเบื้องต้น 
 
     ภาษาอังกฤษ 
 The application of Mathematics and Statistics for everyday life including banking and financial, 
business and statistics for data collection and decision making. 
 
 

 
๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

๓๐ ชั่วโมง 
(๒ ชั่วโมง X ๑๕ สัปดาห์) 

- ๓๐ ชั่วโมง 
(๒ ชั่วโมง X ๑๕ สัปดาห์) 

๗๕ ชั่วโมง 
(๕ ชั่วโมง X ๑๕ สัปดาห์) 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ที่ห้องพักอาจารย์ผู้สอน และติดต่อนัดหมายเวลาล่วงหน้าผ่านอีเมล์อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน  
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หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง  ซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน

รายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้ 

 ๑   สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา        

 ๒   ค าอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จะใช้ในรายวิชาเพ่ือพัฒนาความรู้ หรือทักษะในข้อ  ๑  

 ๓   วิธีการที่จะใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชานี้เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐาน

การเรียนรู้แต่ละด้านที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

 
 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 
       ๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
              ๑.๑.๑  ความรับผิดชอบ กล้าหาญ  เสียสละ  อดทน  ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ และท ากิจกรรมที่มุ่งสู่
ความส าเร็จของงาน และมีจิตสาธารณะ 
               ๑.๑.๒  มีจรรยาบรรณในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ/จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และแสดงออกอย่างมี
คุณธรรม  จริยธรรม 
       ๑.๒   วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
             ๑.๒.๑ บรรยายและยกตัวอย่าง โดยสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
             ๑.๒.๒ ก าหนดระเบียบกฎกติกาในการเข้าชั้นเรียนและการส่งงาน 
             ๑.๒.๓ ท ากิจกรรมกลุ่ม 
             ๑.๒.๔ การท ารายงาน 
       ๑.๓  วิธีการประเมินผล 
              ๑.๓.๑  การส่งงานตรงต่อเวลา 
              ๑.๓.๒  การเข้าชัน้เรียน 
              ๑.๓.๓  การแต่งกายถูกระเบียบ 
              ๑.๓.๔  การมีส่วนรว่มในชั้นเรียน 

              ๑.๓.๕  การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 

 

๒.  ความรู้ 
       ๒.๑   ความรู้ที่จะได้รับ  
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                ๒.๑.๑  ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางเป็นระบบ และรู้หลักการ ทฤษฎีในศาสตร์ที่เก่ียวข้องตระหนักถึง
ธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวกับวิชาการ/วิชาชีพที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 
                ๒.๑.๒  มีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชา งานวิจัยในปัจจุบันที่เก่ียวข้อง
กับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้  
            ๒.๒   วิธีการสอน 

          ๒.๒.๑  บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบการสาธิตและฝึกภายในห้อง  
                   ๒.๒.๒  บรรยายและยกตัวอย่าง ให้เห็นความส าคัญของคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 
 

            ๒.๓   วิธีการประเมินผล 
                      ๒.๓.๑  ใหแ้บบฝึกหัดและใบงาน 
                     ๒.๓.๒  ให้งานกลุ่มพร้อมรายงานหน้าชั้น 
๓.  ทักษะทางปัญญา 
        ๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
              ๓.๑.๑  สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง   
               ๓.๑.๒  สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจในองค์ความรู้เพ่ือค้นหาข้อเท็จจริง จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย          
ในการแก้ไขปัญหา 
 
 

๓.๒   วิธีการสอน 
              ๓.๒.๑  การถาม-ตอบในชั้นเรียน 
              ๓.๒.๒  ใช้การเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน 
              ๓.๒.๓  ใช้การเรียนการสอนแบบเน้นกิจกรรม 
      ๓.๓   วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
                         ๓.๓.๑  ให้แบบฝกึหัดและใบงาน 

  ๓.๓.๒  ประเมินความรู้และทักษะโดยการทดสอบแบบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบปากเปล่า  
  ๓.๓.๓  ประเมินกระบวนการท างานเป็นทีมและการสังเกตพฤติกรรรมการเรียนรู้ 
  ๓.๓.๔  การค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งต่าง ๆ 

๔.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
       ๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา  
               ๔.๑.๑  มีความสามารถในการท างานเป็นทีม มีความเป็นผู้น า และมีมนุษยสัมพันธ์  เข้าใจและเห็นคุณค่าของ
ตนเองและผู้อ่ืน 
              ๔.๑.๒ มีความรับผิดชอบ มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  และมีการพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
และจิตใจ 
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       ๔.๒   วิธีการสอน 
              ๔.๒.๑  ท ากิจกรรมกลุ่ม  
       ๔.๓   วิธีการประเมิน 
               ๔.๓.๑  น าเสนอผลงานในรูปรายงาน 
               ๔.๓.๒  อภิปรายและสรุปผล 
๕.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

       ๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
                ๕.๑.๑  สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษา
ค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
                ๕.๑.๒  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ประมวลผล  แปลความหมาย และ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง และรู้เท่าทัน 
                ๕.๑.๓  สามารถสื่อสาร วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็นเนื้อหาทั้งการพูด การเขียน และการน าเสนอได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

       ๕.๒   วิธีการสอน 
               ๕.๒.๑  ใช้โจทยป์ัญหาที่เกี่ยวกับสถิติและคณิตศาสตร์ 
               ๕.๒.๒  ฝึกปฏิบัติการโดยช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
               ๕.๒.๓  ท ากิจกรรมกลุ่มและร่วมกันท ารายงาน 
 

       ๕.๓   วิธีการประเมิน 
    ๕.๓.๑  ประเมินความสามารถในการสื่อสาร ทั้งการพูดการเขียน การน าเสนอจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

น าเสนอผลงานในรูปรายงาน 
 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
 

 

๑.  แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน*  
(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 
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๑-๒ 
(ว/ด/ป) 

บทที่ 1 การวัดและระบบหน่วยการวัด 
- ระบบหน่วยการวดัความยาว  พ้ืนท่ี 

ปริมาตร และ น้ าหนักในแบบไทย 
- ระบบหน่วยการวดัความยาว  พ้ืนท่ี 

ปริมาตร และ น้ าหนักในระบบแบบ
อังกฤษ 

- ระบบหน่วยการวดัความยาว  พ้ืนท่ี   
ปริมาตรและ น้ าหนักในระบบแบบ
เมตริก 
- การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

บรรยาย 
๔ 

ปฏิบัติ 
๔ 

บรรยายและอธิบายแบบฝึกหัด 
ใบงานและฝึกปฏิบัติการ 

คณาจารย์ 

๓-๔ 
(ว/ด/ป) 

บทที่ 2 พื้นที่ และ ปริมาตร 
- การค านวณหาพื้นที่ของรูปทรง

เรขาคณิต 
- การค านวณหาปริมาตรของรูปทรง

เรขาคณิต 
- การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

บรรยาย 
๔ 

ปฏิบัติ 
๔ 

บรรยายและอธิบายแบบฝึกหัด 
ใบงานและฝึกปฏิบัติการ 

คณาจารย์ 

๕-๗ 
(ว/ด/ป) 

บทที่ 3 คณิตศาสตร์การเงิน 
- การค านวณก าไร  ขาดทุน และ
จุดคุ้มทุน 
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
- การค านวณดอกเบี้ยเชิงเดียว  
   และดอกเบี้ยทบต้น 
- การค านวณส่วนลดเชิงเดียว  
   และส่วนลดทบต้น 
- ค่าเสื่อมราคา 
- การค านวณภาษีเงินได ้
 

บรรยาย 
๖ 

ปฏิบัติ 
๖ 

บรรยายและอธิบายแบบฝึกหัด 
ใบงานและฝึกปฏิบัติการ 

คณาจารย์ 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน*  
(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

๘ 
(ว/ด/ป) 

สอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ ตามก าหนดการของมหาวิทยาลัย 
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๙-๑๑ 
(ว/ด/ป) 

บทที่ 4 การประยุกตส์ถิติส าหรับการ
ส ารวจความคิดเห็น 
-วิธีส ารวจความคิดเห็น         
-เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
-การสร้างแบบสอบถาม 
-เทคนิคการสุม่ตัวอย่าง 
-การก าหนดขนาดตัวอย่าง 
-การประมวลผลและประยุกต์ใช้สถิติ
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเบื้องต้น 
-การก าหนดรหัสแทนข้อมลู 
-การจัดท าคู่มือการลงรหัส 
-การน าเสนอข้อมลู  
-การน าผลการส ารวจความคิดเห็นไปใช้
ประโยชน ์

บรรยาย 
๖ 

ปฏิบัติ 
๖ 

บรรยายและอธิบายแบบฝึกหัด 
ใบงานและฝึกปฏิบัติการ 

คณาจารย์ 

๑๒-๑๕ 
(ว/ด/ป) 

บทที่ 5 สถิติพื้นฐาน  
-ความหมายของสถิต ิ
-ประชากรตัวอย่าง  
-ค่าพารามิเตอร์ทางสถิต ิ
-การจ าแนกประเภทข้อมลู 
-การวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง 
-การแสดงต าแหน่งของข้อมูล 
-การวัดการกระจายข้อมูล 
-ความน่าจะเป็นเบื้องต้น   
 

บรรยาย 
๘ 

ปฏิบัติ 
๘ 

บรรยายและอธิบายแบบฝึกหัด 
ใบงานและฝึกปฏิบัติการ 

คณาจารย์ 

๑๖ 
(ว/ด/ป) 

- การน าเสนอรายงานการส ารวจความ
คิดเห็น 

บรรยาย 
๒ 

ปฏิบัติ 
๒ 

นิสิตน าเสนอรายงาน  
แนะน า ปรับปรุงแก้ไขรายงาน 

คณาจารย์ 

๑๗-๑๘ 
(ว/ด/ป) 

สอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ ตามก าหนดการของมหาวิทยาลัย 
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๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้*  วิธีการประเมิน**  สัปดาห์ที่ประเมิน   สัดส่วนของการประเมิน 

๑.๑.๑  
๒.๑.๑ - ๒.๑.๖ 

- การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน 

๑-๑๕ 
 

๑๐ % 
 

๑.๑.๒  
๓.๑.๑ - ๓.๑.๔ 
๔.๑.๑ 

-แบบฝึกหัดและปฏิบัติการ ๑-๑๕ 
 

๑๕ % 
 

๑.๑.๒  
๓.๑.๑ - ๓.๑.๔ 
๔.๑.๑ 

-รายงานวิจัย 
 

๑๔-๑๕ 
 

๑๐ % 
 

๓.๑.๑  
๕.๑.๑ - ๕.๑.๒ 

-สอบกลางภาค 
 

๘ 
 

๓๕ % 
 

๓.๑.๑  
๕.๑.๑ - ๕.๑.๒ 

-สอบปลายภาค 
 
 

๑๗-๑๘ 
 

๓๐ % 
 

 
๒.๒ ระดับผลการเรียนที่จะได้จะเป็นไปตามระดับคะแนน ดังนี้ 

๘๐  คะแนนขึ้นไป A 
๗๕ – ๗๙ คะแนน B+   
๗๐ – ๗๔ คะแนน B 
๕๘ – ๖๙ คะแนน C+ 
๕๐ – ๕๗ คะแนน C 
๔๕ – ๔๙ คะแนน D+ 
๔๐ – ๔๔ คะแนน  D 
น้อยกว่า ๔๐ คะแนน F 
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หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑.  ต าราและเอกสารหลัก 
     เอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ผู้สอน 
 

๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
    ๑.๑  กัลยา  วานิชย์บัญชา. หลักสถิติ , 2549. 
    ๑.๒  สัญชัย   เบี้ยมุกดา . คณิตศาสตร์ทั่วไป , 2540 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
   ๑.๑  รัชนี มุขแจ้ง . เอกสารประกอบการสอน คณิตศาสตร์ส าหรับการเงิน , 2540  
   ๑.๒  ศิริชัย กาญจนวสีและคณะ . การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมส าหรับการวิจัย , 2547. 
   ๑.๓  สรชัย พิศาลบุตรและคณะ .การสร้างและประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถาม  , 2552. 
   ๑.๔  สุโขทัยธรรมาธิราช . เอกสารการสอนชุดวิชาความคิดเชิงวิเคราะห์ , 2545 
   ๑.๕  Ramakant Khazanie. Statistics. 4th edition. Harper Collins. 1996 
   ๑.๖  Allan G.Bluman. Elementary Statistics. 3rd edition. Mc Graw Hill. 20 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
       ๑.๑ ใช้ระบบประเมินการสอนแบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย  
       ๑.๒ ท าการสรุปผลการประเมินจากนิสิต 
๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
        ๒.๑ พิจารณาจากผลคะแนนของนิสิต  
        ๒.๒ พิจารณาจากความสนใจของนิสิตต่อการเข้าเรียน  
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        ๒.๓ สังเกตการณ์จากผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญ 
๓.  การปรับปรุงการสอน 
      ๓.๑ จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอน  
       
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
      ๔.๑ ทวนจากคะแนนสอบและงานที่ได้มอบหมาย  

๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
๕.๑ นำข้อมูลจาก ข้อ ๑ และ ข้อ ๒ มาพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการสอนให้มีคุณภาพมากข้ึน 

 


