
มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

คณะ/สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

คณิตศาสตร 

 

 

หมวดท่ี 1. ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
 

 

4094303 ทฤษฎีสมการ 

 
Equation Theory 

 

 

2. จํานวนหนวยกิต 
 

 
3(3-0-6) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฎิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

 

3. หลักสตูรและประเภทของรายวิชา 
 

 
ครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร 

 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 

 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

  

อาจารยผูสอน 

กลุม 58/5 อาจารย อารยี วรเตชะคงคา 

กลุม 58/6 อาจารย อารยี วรเตชะคงคา 
 

 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 
 

 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษาท่ี 2561 

 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
 

 
ไมม ี

 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี) 
 

 
ไมม ี

 

8. สถานท่ีเรียน 
 

 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม วิทยาเขต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
1/11 



9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
 

 
30 กรกฎาคม 2561 

 
 

หมวดท่ี 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
 

 

1. เพ่ือใหผูเรียนมคีวามรูความเขาใจเรื่อง จํานวนเชิงซอน เพ่ือเปนพ้ืนฐานการศึกษาเก่ียวกับทฤษฎสีมการพหุนาม 

2. เพ่ือใหผูเรียนมคีวามรูความเขาใจเก่ียวกับทฤษฎีบทตางๆท่ีเก่ียวของกับการหาคารากของสมการพหนุาม 

3. เพ่ือใหผูเรียนมคีวามรูความเขาใจเก่ียวกับคารากท่ีเปนจํานวนเตม็ และจํานวนตรรกยะ ของสมการพหุนาม  

4. เพ่ือใหผูเรียนมคีวามรูความเขาใจเก่ียวกับคารากของสมการกําลังสอง สมการกําลังสาม และสมการกําลังสี ่

5. เพ่ือใหผูเรียนมคีวามรูความเขาใจเก่ียวกับการประมาณคารากของสมการ 

 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 

 
เพ่ือใหการจัดการเรยีนการสอนรายวิชามีประสิทธิภาพ 

 
 

หมวดท่ี 3. ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
 

 
 

          รายวิชาท่ีตองสอบผานมากอน : 4091401 แคลคูลสั 1 สมการพหุนาม สมบัติของสัมประสิทธ์ิและรากของสมการ สมการ

กําลังสอง สมการกําลังสาม สมการกําลังสี ่การประมาณรากของสมการ 

 
           

 

 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการเรียน - 

 

บรรยาย การฝกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/

การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง สอนเสริม 

45 ช่ัวโมง  ไมม ี 90 ช่ัวโมง  ตามความตองการของ

นักศึกษา  
 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
 

 
ตามความตองการของนักศึกษา 

 
 

หมวดท่ี 4. การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 

สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

1.ตระหนักในคณุคาของ 1. กิจกรรม  1. การประเมินกระบวนการทํางาน/
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สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

คุณธรรม จริยธรรม เสยีสละ และ

ซื่อสัตยสุจรติ  

บทบาทในการทํากิจกรรม  

 

2.มีวินัย ตรงตอเวลา และความ

รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสงัคม  

    

 

3.มีภาวะความเปนผูนําและผู

ตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถ

แกไขขอขัดแยงและลําดับความสาํคัญ  

    

 

4.เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของ

ผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคณุคาและศกัดิ์ศรี

ของความเปนมนุษย  

    

 

5.เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ

ตาง ๆ ขององคกรและสังคม  

    

 

6.มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

คร ู 

    

2. ความรู 

สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความรู ความเขาใจในองคความรู

เรื่องวิชาชีพครู  ความรูท่ัวไป และ

ความรูดานวิชาชีพครูอยาง

กวางขวาง เปนระบบ สามารถวิเคราะห

และแกปญหาได  

1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย 

3. การสอนโดยใชการนิรนัย 

(Deductive) 

4. การสอนโดยใชการอุปนัย 

(Inductive) 

5. การฝกปฏิบัติ (Practice)  

1. การประเมินการบาน 

2. การเขาช้ันเรียน/การเขารวมกิจกรรม 

3. การสอบกลางภาค 

4. การสอบปลายภาค  

 

2.ตระหนักรูในหลักการและทฤษฎีท่ี

เก่ียวของอยางบูรณาการ  

1. การเรียนรูดวยตนเอง  1. การประเมินรายงาน/โครงงาน  

 

3.มีความเขาใจความกาวหนาของความรู

เฉพาะดานในสาขาวิชาชีพครูอยาง

ลึกซึ้ง  

    

 

4.มีความรูและเห็นความสําคัญของการ

ใชงานวิจัยเพ่ือแกปญหาและตอยอดองค

ความรูท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพครู  

1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย 

3. การเรียนรูแบบรวมมือ 

(Cooperative learning)  

1. การประเมินการวิพากษ/การนําเสนอ

ผลงาน  

3. ทักษะทางปญญา 

3/11 



สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักการ

และกระบวนการคดิท่ีเก่ียวของกับสาขา

วิชาชีพครู  

    

 

2.สามารถสืบคน ทําความเขาใจ และ

ประเมินขอมูลสารสนเทศเพ่ือใชในการ

แกไขปญหาไดอยางถูกตองและ

สรางสรรค  

1. การเรียนรูดวยการสืบคน (Learning 

to Search)  

1. การประเมินรายงาน/โครงงาน  

 

3.สามารถวิเคราะหและใชวิจารณญาณ

ในการตัดสินเก่ียวกับการจัดการเรยีน

การสอนและการพัฒนาผูเรียนโดย

คํานึงถึงความรูภาคทฤษฎ ีประสบการณ

ภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการ

ตัดสิน  

    

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

1.พัฒนาทักษะในการสรางสมัพันธภาพ

ระหวางผูเรียนกับผูมสีวนเก่ียวของอยาง

เปนกัลยาณมติร  

    

 

2.มีความเปนผูนําและผูตามในการ

ทํางานเปนทีม รวมท้ังมีสวนชวยและเอ้ือ

ตอการแกปญหาในกลุมไดอยาง

สรางสรรค  

1. การเรียนรูแบบรวมมือ 

(Cooperative learning) 

2. กิจกรรม  

1. การประเมินกระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํากิจกรรม 

2. การเขาช้ันเรียน/การเขารวมกิจกรรม  

 

3.มีความคิดริเริม่สรางสรรคในการ

วิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบน

พ้ืนฐานของตนเองและของกลุม  

    

 

4.มีความรับผิดชอบในการเรียนอยาง

ตอเน่ืองพัฒนาตนเอง และวิชาชีพครู

อยางตอเน่ืองตลอดจนมีความรับผดิชอบ

ตอสวนรวม  

    

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีทักษะในการวิเคราะหขอมลู ขาวสาร

ท่ีเปนตัวเลขเชิงสถิต ิหรือทาง

คณิตศาสตร ภาษาพูด  ภาษาเขียน อันมี

1. กิจกรรม 

2. การเรียนรูดวยตนเอง  

1. การประเมินกระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํากิจกรรม 

2. การประเมินรายงาน/โครงงาน  
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สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

ผลใหเขาใจองคความรูหรือประเดน็

ปญหาไดอยางชัดเจน  

 

2.มีความสามารถในการสืบคน

ขอมูล การประมวลผล แปล

ความหมาย และการเลือกใชขอมูล

สารสนเทศ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไดอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง  

    

 

3.มีความสามารถในการสื่อสารไดอยางมี

ประสิทธิภาพท้ังการพูด การฟง การ

อาน และการเขียน  พรอมท้ังเลือกใช

รูปแบบของสื่อการนําเสนอไดอยาง

เหมาะสมคํานึงถึงบุคคลและกลุมท่ีมี

ความแตกตางกัน  

1. การอภิปราย 

2. กิจกรรม  

1. การประเมินการวิพากษ/การนําเสนอ

ผลงาน  

6. ทักษะพิสัย 

สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวของ

กับการจัดการเรยีนรู การวัด

ประเมินผล การจัดการช้ันเรยีน การ

บันทึกและรายงานผล และการวิจยัใน

ช้ันเรียน  

    

 

2.สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏบัิติการ

สอน บริหารจัดการช้ันเรียน วัดและ

ประเมินผลการเรียนรู บันทึกและ

รายงานผลการจดัการเรียนรูและทําวิจัย

ในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ

ผูเรยีนไดอยางเหมาะสมตามความ

แตกตางระหวางบุคคล  

    

 

3.สามารถจัดสภาพแวดลอมทาง

กายภาพและบรรยากาศแหงการเรียนรูท่ี

อบอุน มั่นคง ปลอดภัย  

    

 

4.ตระหนักถึงคณุคาของการนํา

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวของ

กับการสอน การประเมินผล การจัดการ

ช้ันเรียน การบันทึกและรายงานผลการ
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สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

จัดการเรียนรู การวิจัยในช้ันเรยีนมาใช

ในการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนได

อยางเหมาะสมตามความแตกตาง

ระหวางบุคคล  

 

หมวดท่ี 5. แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการเรียน  

การสอน 

สื่อและ

แหลงการ

เรียนรู 

ช้ินงาน/

ภาระงาน 

การประเ  

การเรยีน  
ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

1  แนะนํารายวิชา 

 

บทท่ี 1 จํานวนเชิงซอน 

-รูปแบบมาตรฐานของจํานวน

เชิงซอน 

  

3  0  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย 

3. การฝก

ปฏิบัติ 

(Practice)  

แนะนํารายวิชา

และบรรยายเรื่อง

จํานวนเชิงซอน  

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน  

  1. การเขา

ช้ันเรียน/

การเขารว

กิจกรรม  

2  -รูปแบบเชิงข้ัวของจํานวน

เชิงซอน 

  

3  0  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย 

3. การฝก

ปฏิบัติ 

(Practice)  

  1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน  

การบาน  1. การ

ประเมิน

การบาน 

2. การเขา

ช้ันเรียน/

การเขารว

กิจกรรม  

3  บทท่ี 2  พหุนาม        

-ฟงกชันพหุนาม       การ

ดําเนินการเบ้ืองตนของพหุ

นาม                          ทฤษฎี

เศษเหลือ 

  

3  0  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย 

3. การฝก

ปฏิบัติ 

(Practice)  

บรรยาย  1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน  

  1. การเขา

ช้ันเรียน/

การเขารว

กิจกรรม  

4  การหาร

สังเคราะห  กระบวนการของ

ฮอรเนอร   สูตรของเทเลอร  

3  0  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย 

3. การฝก

  1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน  

  1. การเขา

ช้ันเรียน/

การเขารว

กิจกรรม  
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สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการเรียน  

การสอน 

สื่อและ

แหลงการ

เรียนรู 

ช้ินงาน/

ภาระงาน 

การประเ  

การเรยีน  
ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

ปฏิบัติ 

(Practice)  

5  บทท่ี 3  คารากของสมการพหุ

นาม        

-ทฤษฎีเอกลักษณและทฤษฎี

พ้ืนฐานทางพีชคณิต 

  

3  0  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย 

3. การฝก

ปฏิบัติ 

(Practice)  

  1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน  

  1. การเขา

ช้ันเรียน/

การเขารว

กิจกรรม  

6  คารากจินตภาพของสมการพหุ

นามท่ีมีสัมประสิทธ์ิเปนจํานวน

จริง  

3  0  1. การ

บรรยาย 

2. การฝก

ปฏิบัติ 

(Practice)  

  1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน  

การบาน  1. การ

ประเมิน

การบาน 

2. การเขา

ช้ันเรียน/

การเขารว

กิจกรรม  

7  คารากของของสมการพหุนามท่ี

มีสัมประสิทธ์ิเปนจํานวนตรรก

ยะ  

3  0  1. การเรียนรู

แบบรวมมือ 

(Cooperative 

learning) 

2. การเรียนรู

ดวยตนเอง  

แบงกลุมนักศึกษา

คละความสามารถ

และมอบหมาย

ช้ินงานใหเรียนรู

ดวยตนเอง   

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน  

ช้ินงาน การ

หาคาราก

ของสมการ

พหุนามท่ี

มีสัมประ

สิทธเปน

จํานวน

ตรรกยะ  

1. การ

ประเมิน

กระบวนก

ทํางาน/

บทบาทใน

การทํา

กิจกรรม 

2. การ

ประเมิน

รายงาน/

โครงงาน 

3. การเขา

ช้ันเรียน/

การเขารว

กิจกรรม  

8  สอบกลางภาค  0  0        ขอสอบ  1. การสอ

กลางภาค  

9  ความสัมพันธระหวางคารากและ

สัมประสิทธ์ิของสมการพหุนาม 

3  0  1. การ

บรรยาย 

  1. เอกสาร

ประกอบการ

การบาน  1. การ

ประเมิน
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สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการเรียน  

การสอน 

สื่อและ

แหลงการ

เรียนรู 

ช้ินงาน/

ภาระงาน 

การประเ  

การเรยีน  
ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

  2. การ

อภิปราย 

3. การฝก

ปฏิบัติ 

(Practice)  

สอน  การบาน 

2. การเขา

ช้ันเรียน/

การเขารว

กิจกรรม  

10  บทท่ี 4  ขีดจํากัดคารากและราก

จํานวนตรรกยะ        

-ขีดจํากัดของคาราก 

  

3  0  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย 

3. การฝก

ปฏิบัติ 

(Practice)  

  1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน  

  1. การเขา

ช้ันเรียน/

การเขารว

กิจกรรม  

11  คารากท่ีเปนจํานวนเต็มคารากท่ี

เปนจํานวนตรรกยะ  

3  0  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย 

3. การฝก

ปฏิบัติ 

(Practice)  

  1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน  

  1. การเขา

ช้ันเรียน/

การเขารว

กิจกรรม  

12  สมการกําลังสอง  3  0  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย 

3. การฝก

ปฏิบัติ 

(Practice)  

  1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน  

  1. การเขา

ช้ันเรียน/

การเขารว

กิจกรรม  

13  สมการกําลังสาม  3  0  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย 

3. การฝก

ปฏิบัติ 

(Practice)  

  1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน  

การบาน  1. การ

ประเมิน

การบาน 

2. การเขา

ช้ันเรียน/

การเขารว

กิจกรรม  

14  สมการกําลังสี ่ 3  0  1. การ

บรรยาย 

  1. เอกสาร

ประกอบการ

  1. การเขา

ช้ันเรียน/
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สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการเรียน  

การสอน 

สื่อและ

แหลงการ

เรียนรู 

ช้ินงาน/

ภาระงาน 

การประเ  

การเรยีน  
ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

2. การ

อภิปราย 

3. การฝก

ปฏิบัติ 

(Practice)  

สอน  การเขารว

กิจกรรม  

15   การประมาณคารากของ

สมการ         

3  0  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย 

3. การฝก

ปฏิบัติ 

(Practice)  

  1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน  

การบาน  1. การ

ประเมิน

การบาน 

2. การเขา

ช้ันเรียน/

การเขารว

กิจกรรม  

16  การประมาณคารากของ

สมการ         

3  0  1. การเรียนรู

แบบรวมมือ 

(Cooperative 

learning) 

2. การเรียนรู

ดวยตนเอง  

แบงกลุมคละ

ความสามารถ และ

มอบหมายช้ินงาน

ท่ี 2 เรื่องการ

ประมาณคาราก

ของสมการ 

ใหนักศึกษา

นําเสนอผลงาน  

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน  

ช้ินงานเรื่อง

การ

ประมาณ

คารากของ

สมการ  

1. การ

ประเมินก

วิพากษ/ก

นําเสนอ

ผลงาน 

2. การเขา

ช้ันเรียน/

การเขารว

กิจกรรม  

17  สอบปลายภาค  0  0        ขอสอบ  1. การสอ

ปลายภาค  

 รวม 45.00       

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมท่ี งานท่ีใชประเมินผลผูเรียน สัปดาหท่ีประเมิน คะแนน สัดสวนการประเมิน 

1  การประเมินกระบวนการทํางาน/บทบาทใน

การทํากิจกรรม  

7  5.00  5.00  

2  การประเมินการบาน  2,6,9,13,15  5.00  5.00  

3  การประเมินรายงาน/โครงงาน  7  5.00  5.00  

4  การประเมินการวิพากษ/การนําเสนอ

ผลงาน  

16  10.00  10.00  
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กิจกรรมท่ี งานท่ีใชประเมินผลผูเรียน สัปดาหท่ีประเมิน คะแนน สัดสวนการประเมิน 

5  การเขาช้ันเรยีน/การเขารวมกิจกรรม  1-7 , 9-16  5.00  5.00  

6  การสอบกลางภาค  8  35.00  35.00  

7  การสอบปลายภาค  17  35.00  35.00  

  รวม 100.00 100.00 

 

หมวดท่ี 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก 
 

 
เอกสารประกอบการสอน ทฤษฎสีมการ 

 

2. เอกสารและขอมลูสําคัญ 
 

 

  มานัส บุญยัง   ทฤษฎีสมการเบ้ืองตน  โรงพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง,  2529 

  มัลลิกา ถาวรอธิวาสน ทฤษฎสีมการพหุนาม ภาควิชาคณติศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชิงใหม,  2535 

  สุพรรณ เพ็งชัย  ทฤษฎีสมการเบ้ืองตน  สุวีริยาสาสน, 2544 

 

 

3. เอกสารและขอมลูแนะนํา 
 

 
 www.gutenberg.org 

 
 

หมวดท่ี 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 

 
    ประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษาผานระบบการประเมินของมหาวิทยาลัย     

 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
 

 
ประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาผานระบบการประเมินของมหาวิทยาลัย 

 

3. การปรับปรุงการสอน 
 

 
ปรับวิธีสอนใหมีความหลากหลาย และปรับการประเมินสอดคลองกับทักษะแตละดาน 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยนักศึกษา  
 

 
มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยนักศกึษาทําแบบประเมินในระบบของมหาวิทยาลยั 

 
4.2 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยอาจารยผูสอน 
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1. การสัมภาษณนักศึกษาแบบสุม   

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 

 
          -  ทบทวนปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ 4 

 

6. แผนการปรับปรุงรายวิชา ใหมีความทันสมัย 
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