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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวชิา สถ111 คอมพิวเตอรเบือ้งตน 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร   มหาวทิยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1  ประจําปการศึกษา 2560 

 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 

       สถ111 คอมพิวเตอรเบื้องตน (ST111 Introduction to Computer)  

2. จํานวนหนวยกิต 

      บรรยาย – ปฏบิตั ิ   2 (1-2-3) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาสถติิ  วิชาเฉพาะดานบังคับ 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

อ.กาญจนา พานิชการ 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปที่เรียน :  

       ภาคการศึกษาที่ 1/ชั้นปที่ 1  

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

ไมมี 

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกนั (Co-requisite) (ถามี) 

      ไมมี 

8. สถานที่เรียน 

ภาควชิาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร  

9. วันทีจ่ัดทําหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาครั้งลาสดุ 

20 มิ.ย. 2560 
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถปุระสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวชิา 

        เพ่ือใหผูเรียนมีความเขาใจการทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอร สามารถเขยีนผงังาน รหัสจําลอง 

และอัลกอรึทึม และสามารถเขยีนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรได   

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือใหผูเรียนมีพ้ืนฐานคอมพิวเตอรเบื้องตน 

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

 แนวความคดิของภาษาคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร การออกแบบและการเขยีนผงังาน การเขยีน

โปรแกรม ชนิดของขอมลู การรับและการสงขอมูล การแสดงผล การจัดการขอมูล 

2. จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัต/ิงาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย 1 ชั่วโมงตอ

สัปดาห  หรือ 15 ชั่วโมง

ตอภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ

ตองการของนิสติ 

ปฏบิัติ 2 ชั่วโมงตอสัปดาห 

หรือ 30 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษา 

3 ชั่วโมงตอสัปดาห 

3. จํานวนชัว่โมงตอสัปดาหทีอ่าจารยใหคําปรกึษาและแนะนําทางวิชาการแกนกัศึกษาเปนรายบุคคล 

    อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผาน Course syllabus  

        อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบคุคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 2 ชั่วโมงตอสัปดาห   

(เฉพาะรายทีต่องการ) 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1  คุณธรรม  จริยธรรมที่ตองพัฒนา ความรับผดิชอบ 

(1) มีความซ่ือสตัยสุจริต หลัก 

(2) มีระเบียบวินัย  หลัก 

(3) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

(4)  เคารพสทิธิและความคิดเหน็ของผูอื่น  

       (5)  มีจิตสาธารณะ  

  (6)  มีตระหนักในคุณคาของศลิปะและวัฒนธรรม  

1.2  วิธีการสอน    

       (1)  สอดแทรกเน้ือหาในมิติทางคุณธรรม จริยธรรม  

       (2)  ปลูกฝงความมีระเบยีบวินัย และความซื่อสตัยในชั้นเรียน 

       (3)  จัดกิจกรรม /สงเสริมใหเขารวมโครงการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม 

1.3  วิธีการประเมินผล  

      (1)  ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลา การแตงกาย การปฏบิตัติามระเบยีบและ 

           ขอบงัคบัของมหาวิทยาลยั 

      (2)  สังเกตและประเมินพฤติกรรมการมีปฏิสมัพันธ และมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

      (3)  ประเมินจากผลงานที่นิสติไดรับมอบหมาย ความรับผดิชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

2. ความรู 

2.1  ความรูทีต่องไดรับ ความรับผดิชอบ 

      (1)  มีความรูพ้ืนฐานศกึษาทั่วไป  

       (2). มคีวามรอบรูในศาสตรตาง ๆ ที่จะสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  

       (3). มีความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ที่จะนํามาอธิบายหลกัการและทฤษฏ ี

            ในศาสตรเฉพาะ 

 

       (4). มีความรูในหลักการและทฤษฎีทางสถติิ วิทยาศาสตรและ/หรือคณิตศาสตร หลัก 

       (5)  สามารถตดิตามความกาวหนาทางวิชาการ พัฒนาความรูใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งดาน 

       สถติิ และสถติปิระยุกต 

 

       (6)  สามารถวิเคราะห ออกแบบ ตดิตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองคประกอบตาง ๆ  

            ของระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด 

 

2.2  วิธีการสอน   

       (1)  ดําเนินการเรียนการสอน โดยการเนนผูเรียนเปนสําคญัโดยแนะนําวิธีการเรียนรูและการสืบคนขอมูลดวย 

            ตนเอง 

       (2)  จัดกิจกรรมและดําเนินการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ เชน การบรรยาย การฝกปฏิบตั ิการสัมมนา  
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            การทําแบบฝกหดั การเรียนรูจากกรณีปญหา การเรียนรูเปนรายบคุคล 

2.3  วิธีการประเมินผล  

          ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบตังิานของนิสติในดานตาง ๆ คือ 

       (1)  การทดสอบยอย 

       (2)  การสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศกึษา 

       (3)  การจัดทํารายงาน/แผนงาน/โครงการ 

       (4)  การนําเสนอผลงานในหลากหลายรูปแบบ 

      (5)  โครงงาน การฝกปฏบิตัิ และการฝกงาน 

3. ทกัษะทางปญญา 

3.1  ทักษะทางปญญาทีต่องพัฒนา ความรับผดิชอบ 

       (1)  สามารถคดิวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุมผีล ตามหลักการวิชาการทางสถติ ิ 

      คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 

หลัก 

       (2). นําความรูทาง วิทยาศาสตรคณิตศาสตร และสถติ ิไปประยุกตกับสถานการณตาง ๆ ได    

            อยางถูกตองและเหมาะสม 

 

       (3). มีความใฝรู สามารถวเิคราะห และสังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ ที ่

            หลากหลายไดอยางถูกตองและสรางสรรค โดยใชความรูทางภาคทฤษฎแีละ  

            ประสบการณทางภาคปฏิบตัิ โดยคํานึงถงึผลกระทบทีเ่ก่ียวของ 

 

       (4). มีสามารถประยุกตความรูใหเกิดประโยชน  

       (5)  สามารถประเมิน วิพากษ สถานการณตาง ๆ โดยใชความรูเปนฐาน  

       (6)  เปนผูมคีวามคิดริเร่ิม สรางสรรค นวัตกรรม  

3.2  วิธีการสอน    

            จัดกระบวนการเรียนรูใหนิสติศึกษาและแสวงหาความรู เพ่ือใหนิสติไดฝกทักษะการวิเคราะห  

ทักษะการคดิ ทักษะการแกปญหา ทักษะการสืบคน และการเรียนรูเชงิประสบการณ จากสภาพปญหา 

หรือสถานการณจริง ทั้งทีเ่ปนรายบคุคลและรายกลุม เชน 

       (1)  การนําเสนอและอภปิรายแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ในชั้นเรียน 

       (2)  การทํากรณีศึกษา 

       (3)  การฝกปฏิบตั ิ

       (4)  การจัดทําโครงงาน 

       (5)  การศึกษาคนควาดวยตนเอง 

3.3  วิธีการประเมินผล     

     สังเกตและประเมินพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอน โดยประเมินผลจาก 

       (1)  งานที่ไดรับมอบหมาย 

       (2)  ประเมินผลจากการสอบทัง้ในภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบตั ิ

       (3)  นิสติประเมินตนเอง 
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4. ทกัษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบที่ตองพัฒนา ความรับผดิชอบ 

 (1)  มีความรับผดิชอบตอตนเอง สังคม องคกร สิง่แวดลอม  

       (2). มภีาวะผูนํา โดยสามารถทํางานรวมกับผูอื่นในฐานะผูนําและสมาชิกที่ด ี รอง 

       (3). สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมขององคกร รวมทัง้พัฒนาตนเองและ 

            พัฒนางานได 

 

4.2  วิธีการสอน   

 (1)  จัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียนที่เนนการทํางานเปนกลุมและงานทีต่องมีปฏิสมัพันธ 

      ระหวางบุคคล 

 

       (2). จัดใหมีการเรียนรูภาคปฏิบตัิทัง้ในและนอกชั้นเรียนเพ่ือเสริมสรางประสบการณจริง  

4.3  วิธีการประเมินผล   

       (1)  ประเมินจากพฤติกรรมทีแ่สดงถงึความสัมพันธระหวางบคุคลและความรับผดิชอบ  

             ในการทํากิจกรรมกลุม 

 

       (2). ประเมินจากการมีสวนรวมแสดงความคดิเห็นในชัน้เรียน และการยอมรับเหตุผลของผูที ่

            มีความคดิเห็นแตกตาง 

 

       (3). ประเมินผลจากงานและความรับผดิชอบในหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมาย  

       (4). นิสิตประเมินตนเอง  

5. ทกัษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่องพัฒนา ความรับผดิชอบ 

 (1)  สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรและสถติ ิเพ่ือการวิเคราะห ประมวลผล การ    

      แกปญหาและนําเสนอขอมลูไดอยางเหมาะสม 

หลัก 

       (2). มีทกัษะในการสื่อสารภาษาไทยไดอยางมีประสิทธภิาพ รวมทัง้การเลือกใชรูปแบบการ 

            สื่อสารไดอยางเหมาะสม 

 

       (3). มีทักษะและความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่น  เพื่อการคนควาไดอยาง 

            เหมาะสมและจําเปน 

 

       (4). สามารถใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการสบืคนและเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมี 

            ประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัสถานการณ 

 

       (5)  สามารถวิเคราะหขอมูลเชงิตัวเลข เพ่ือใหเขาใจองคความรูหรือประเด็นปญหา  

       (6)  มีทักษะการใชเคร่ืองมือที่จําเปนทีมี่อยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกีย่วกับคอมพิวเตอร  

5.2  วิธีการสอน  

       (1)  มีรายวิชาทีฝ่กทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       (2)  การมอบหมายงานใหสืบคน จัดการ ประมวลผลและแปลความหมายขอมูลทั้งรายบคุคลและรายกลุม 

       (3)  นําเสนอและการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบวาจา หรือการเขยีนรายงาน 
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5.3  วิธีการประเมินผล   

       (1)  ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏบิัตงิานของนสิติจากการใชเทคโนโลย ี

            สารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

       (2)  ประเมินจากการนําเสนอผลงาน และการเขยีนรายงาน จากการใชรูปแบบการนําเสนอ 

            ที่ถกูตองตามหลักวิชาการ และใชเทคโนโลยสีารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอียด จํานวน

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 

การสอน  สือ่ที่ใช 

(ถามี) 

ผูสอน 

1 แนะนํารายวิชา การวัดและการประเมินผล 

ความรูทั่วไปเก่ียวกบัคอมพิวเตอร  

3 บรรยาย ซกัถาม

ความรูพ้ืนฐานของ

นิสติ 

อ.กาญจนา พานชิการ 

2 ผังงานเบื้องตน (Flowchart) 3 บรรยาย ปฏบิตั ิ อ.กาญจนา พานชิการ 

3 สอบยอยคร้ังที่ 1    

4 การเขยีนผังงาน (Flowchart) และ Pseudo-

Code   

6 บรรยาย ปฏบิตั ิ อ.กาญจนา พานชิการ 

5 การออกแบบโปรแกรม 3 บรรยาย ปฏบิตั ิ อ.กาญจนา พานิชการ 

6 สอบยอยคร้ังที่ 2    

7-8 การควบคมุทศิทางการทําางานของ 

โปรแกรม การตัดสินใจ โครงสรางของการ

ตดัสินใจ ชนดิของโครงสรางการตดัสินใจ (if, 

if..else, if ซอน if การทํางานแบบวนซํ้า 

(loop)  

6 บรรยาย ปฏบิตั ิ อ.กาญจนา พานชิการ 

9 สอบกลางภาค    

10 การทํางานโดยใช Do-While การทํางานโดย

ใช For การทํางานโดยใช Do-Until 

3 บรรยาย ปฏบิตั ิ อ.กาญจนา พานิชการ 

11 การเขยีนโปรแกรมโดยใชภาษาคอมพิวเตอร 3 บรรยาย ปฏบิตั ิ อ.กาญจนา พานิชการ 

12 สอบยอยคร้ังที่ 3    

13-15 การเขยีนโปรแกรมโดยใชภาษาคอมพิวเตอร

(ตอ) 

    9 บรรยาย ปฏบิตั ิ อ.กาญจนา พานชิการ 

16 สอบปลายภาค 3   
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมิน สดัสวนของการประเมินผล 

คุณธรรม  จริยธรรม    

1.1  มีความซื่อสตัยสุจริต 

1.2  มีระเบียบวินัย 

การเขาชั้นเรียนและ

สังเกตพฤติกรรม 

ตลอดภาคการศึกษา รอยละ 10 

1.3  มีจิตสํานึกและตระหนักใน

การปฏิบตัติามจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

1.4  เคารพสิทธิและความคิดเห็น

ของผูอื่น 

1.5  มีจิตสาธารณะ 

1.6  ตระหนักในคุณคาของศลิปะ

และวัฒนธรรม 

   

ความรูที่ตองไดรับ    

2.4  มีความรูในหลักการและ

ทฤษฎีทางสถติิ วิทยาศาสตรและ/

หรือคณิตศาสตร 

แบบฝกหดั สอบยอย 

สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

ตลอดภาคการศึกษา รอยละ 30 

รอยละ 25 

รอยละ 35 

2.1  มีความรูพ้ืนฐานศึกษาทั่วไป 

2.2  มีความรอบรูในศาสตรตาง ๆ 

ที่จะสามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวนั 

2.3  มีความรูพ้ืนฐานทาง

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่จะ

นํามาอธิบายหลักการและทฤษฏีใน

ศาสตรเฉพาะ 

2.5  สามารถตดิตาม

ความกาวหนาทางวิชาการ พัฒนา

ความรูใหม โดยเฉพาะดานสถติิ

และสถติิประยกุต 

2.6  สามารถวิเคราะห ออกแบบ 

ตดิตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมิน

ระบบองคประกอบตาง ๆ ของ

ระบบคอมพิวเตอรใหตรงตาม

ขอกําหนด 

   

ทกัษะทางปญญา    
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3.1  สามารถคดิวิเคราะหอยาง

เปนระบบ และมีเหตมีุผล ตาม

หลักการวิชาการทางสถติ ิ

คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 

แบบฝกหดั สอบยอย 

สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

  

3.2  นําความรูทางวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และสถติิไปประยุกต

กับสถานการณตาง ๆ ไดอยาง

ถูกตองและเหมาะสม 

3.3  มีความใฝรู สามารถวิเคราะห 

และสงัเคราะหความรูจาก

แหลงขอมูลตาง ๆ ที่หลากหลายได

อยางถกูตองและสรางสรรค โดยใช

ความรูทางภาคทฤษฎีและ

ประสบการณทางภาคปฏบิัต ิโดย

คํานึงถึงผลกระทบที่เกีย่วของ 

3.4  สามารถประยุกตความรู

ใหเกดิประโยชน 

3.5  สามารถประเมิน วิพากษ 

สถานการณตาง ๆ โดยใชความรู

เปนฐาน 

3.6  เปนผูมีความคดิริเร่ิม 

สรางสรรค นวัตกรรม 

   

ทกัษะความสมัพันธระหวางบุคคล

และความรบัผิดชอบ 

   

4.2  มีภาวะผูนํา โดยสามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนในฐานะผูนํา

และสมาชกิทีด่ ี

สังเกตพฤติกรรม ตลอดภาคการศึกษา  

4.1  มีความรับผดิชอบตอตนเอง 

สังคม องคกร สิง่แวดลอม  

4.3  สามารถปรับตัวเขากับ

สถานการณและวัฒนธรรมของ

องคกร รวมทั้งพัฒนาตนเองและ

พัฒนางานได 

   

ทกัษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข  

การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี
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สารสนเทศ 

5.1  สามารถประยุกตความรูทาง

คณิตศาสตรและสถติ ิเพ่ือการ

วิเคราะห ประมวลผล การ

แกปญหาและนําเสนอขอมูลได

อยางเหมาะสม 

แบบฝกหดั สอบยอย 

สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

  

5.2  มีทักษะในการสื่อสาร

ภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งการเลือกใชรูปแบบการ

สื่อสารไดอยางเหมาะสม 

5.3  มีทักษะและความรู

ภาษาอังกฤษหรือ

ภาษาตางประเทศอื่น  เพ่ือการ

คนควาไดอยางเหมาะสมและ

จําเปน 

5.4  สามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการสืบคนและเก็บ

รวบรวมขอมูลไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ

สถานการณ 

5.5  สามารถวิเคราะหขอมูลเชิง

ตัวเลข เพ่ือใหเขาใจองคความรู

หรือประเด็นปญหา 

5.6  มีทักษะการใชเคร่ืองมือที่

จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการ

ทํางานที่เกีย่วกับคอมพิวเตอร 

   

    

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลัก 

 เอกสารการสอนทีผู่สอนจัดทําขึ้น 
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2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

1. Briggs, Jason, Python for Kids: A Playful Introduction To Programming, No     

    Starch Press, 2012.  

 2.  Robertson, Lesley Anne, Simple Program Design: A Step-by-Step Approach,  

                  Fourth Edition, Course Technology, 2003. 
 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

- 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนิสิต 

ใหนิสติประเมินอาจารยผูสอนตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 

2. กลยุทธการประเมินการสอน   

อาจารยผูสอนประเมินการสอนของตนเองโดยพิจารณาจาก 
1. การประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชาโดยนิสติทีล่งทะเบียนเรียน 

2. การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมการเรียนของนิสิตในชั้นเรียน 

3. การประเมินผลงานของนิสติที่ไดรับมอบหมายในแตละรายวิชา 

3. การปรับปรุงการสอน 

1.   เพ่ิมการทําและนําเสนอโครงงานยอยรายบคุคล 

2.   ประมวลความคดิเห็นของนิสติ สรุปปญหา อุปสรรค แนวทางแกไขเม่ือสิ้นสดุการสอน เพ่ือเปน

ขอมูลเบื้องตนในการปรับปรุงรายวชิาในภาคการศึกษาตอไป 

3.   ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาใหทันสมยัและเหมาะสมกับนิสติรุนตอไป 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศกึษาในรายวิชา 

มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรเพ่ือพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสติใหเปนไป

ตามเกณฑการประเมินของ มคอ. 3 ของรายวชิาที่ทําการสอน   

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

1.  นําขอคดิเห็นของนิสติจากขอ 1 กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสติ                

มาประมวล เพ่ือจัดกลุมเนื้อหาความรูทีต่องปรับปรุง  ผลจากการประมวลจะนําไปปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนในรุนตอไป 

2.  นําผลการประเมินการสอนของตนเองจากขอ 2  กลยุทธการประเมินการสอน มาจัดกลุมเทยีบเคยีง

กับขอคิดเห็นของนิสิต เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระใหทันสมัย  ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการ

ประเมินผลใหตรงกับผลการเรียนรูทีค่าดหวัง 


