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รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   สาขาวิชาคณิตสาสตร์และสถติิ 

ภาคการศึกษาท่ี 1   ปีการศึกษา 2565 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

                        

หมวด หมวด 11  ข้อมูลทั่วไปข้อมูลทั่วไป  

1.  รหัสและชื่อรายวิชา MA1003  คณิตศาสตร์ (Mathematics) 
2.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) ไม่ม ี
    รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) ไม่ม ี
3.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และกลุม่เรียน (Section)    อ.อลิศรา  พรายแก้ว            กลุ่ม 01 

อ.ตติภรณ์ ภัทรานรุักษ์โยธิน   กลุม่ 02 
4.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 1  ช้ันปีท่ี 1 
5.  สถานที่เรียน อาคาร 2 มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

  

หมวดที่ หมวดที่ 22  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอนการจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน  

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

คร้ังท่ี หัวข้อการสอน 

จำนวนชั่วโมง
ตามแผน 

จำนวนชั่วโมง
สอนจริง 

เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่าง

เกิน 25 % 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

1 เมทริกซ์  พีชคณิตของเมทริกซ ์ 1.5  1.5   

2 การดำเนินการตามแถว 1.5  1.5   
3 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นด้วยวธิีของเกาส์ – จอร์แดน 1.5  1.5   
4 ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ขนาด 1x1  2x2  และ 3x3 1.5  1.5   
5 ไมเนอร์  โคแฟกเตอร ์ 1.5  1.5   

6 ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ขนาด n x n 1.5  1.5   
7 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นด้วยดีเทอร์มิแนนต์ 1.5  1.5   

8 เวกเตอร์ในปรภิูมิ 3  มิต ิ 1.5  1.5   
9 พีชคณิตของเวกเตอร ์ 1.5  1.5   
10 ผลคณูเชิงสเกลาร์ของ 2   เวกเตอร์ 

ผลคณูเชิงเวกเตอร์ของ 2  เวกเตอร์ 
1.5  1.5   

11 ผลคณูเชิงสเกลาร์ของ 3   เวกเตอร์ 1.5  1.5   
12 การหาลมิิตของฟังก์ชันอย่างง่าย 1.5  1.5   
13 การหาลมิิตของฟังก์ชันอย่างยาก 1.5  1.5   
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คร้ังท่ี หัวข้อการสอน 

จำนวนชั่วโมง
ตามแผน 

จำนวนชั่วโมง
สอนจริง 

เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่าง

เกิน 25 % 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

14 ลิมิต ณ อนันต ์ 1.5  1.5   

15 ลิมิตอนันต ์ 1.5  1.5   
16 เส้นกำกับแนวราบและเส้นกำกับแนวดิ่ง 1.5  1.5   

17 ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 1.5  1.5   
18 อัตราการเปลี่ยนแปลง 1.5  1.5   

19 การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร 1.5  1.5   
20 อนุพันธ์อันดับสูง   กฎลูกโซ ่ 1.5  1.5   

21 อนุพันธ์ของฟังก์ชันท่ีนิยามโดยปรยิาย 1.5  1.5   
22 อัตราสมัพัทธ ์ 1.5  1.5   

23 อัตราสมัพัทธ ์(ต่อ) 1.5  1.5   
24 ทฤษฏีค่าสุดขดี 1.5  1.5   
25 โจทย์ปัญหาค่าสดุขีด 1.5  1.5   

26 การอินทิเกรตฟังก์ชัน 1.5  1.5   
27 การอินทิเกรตโดยการเปลี่ยนตัวแปร 1.5  1.5   

28 อินทิกรัลจำกัดเขต 1.5  1.5   
29 การหาพื้นท่ีใต้โค้ง 1.5  1.5   
30 การหาพื้นท่ีระหวา่งโค้ง 1.5  1.5   

รวมจำนวนชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา 45  45   

 

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลมุตามแผน 
สัปดาห ์ หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลมุตามแผน นัยสำคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา 

แนวทางการชดเชย 

 ไม่ม ี - 
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3. ประสิทธิผลของวิธสีอนที่ทำให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

มาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ 

วิธีการสอนที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
ประสิทธิภาพ ปัญหาของวิธีสอนที่ใช้

(ถ้าม)ี พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

1. คุณธรรม จริยธรรม 1)  อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการมีวินัยตรงต่อเวลา ขยันอดทนและมีเมตตาต่อนักศึกษาอย่าง
สม่ำเสมอ อีกท้ังอาจารย์ต้องมีความรับผิดชอบ เสียสละ และเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ  
2) เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้าน collaboration / communicationโดย
อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันออกแบบข้อตกลงในห้องเรียนกับนักศึกษาในเรื่องดังต่อไปนี้ 

-  ความมีวินัย เข้าเรียนตรงเวลาครบตามเกณฑ์ 
-  ความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมายโดยส่งงานให้ครบถ้วนและตรงต่อเวลา 
-  รูปแบบพฤติกรรมที่เหมาะสม  

3) ทำความเขา้ใจกับนักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัตติามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย  
4) การให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้อื่น 
5) สอดแทรกคุณธรรม  6 ประการในการเรียนการสอน 

✓   

2. ความรู ้ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้าน critical thinking / collaboration / 
communication / computing 
ใช้การบรรยายร่วมกับการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้แก่ การถามตอบผู้เรียนเป็นรายบคุคลและเนน้คำถามท่ีให้
ผู้เรยีนแสดงความคิดเห็นเชิงสรา้งสรรค์อย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง การให้นักศึกษาทำแบบฝึกหดัด้วยตนเองเป็น
รายบุคคล และแบบกลุ่มโดยใหเ้พื่อนช่วยเพื่อน นอกจากน้ีใช้การสอนที่เน้นการเรียนรูท้ี่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ 
(Active Learning)  เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรูผ้่านการปฏิบัต ิ
กิจกรรมการเรียนการสอนทีผู้่เรียนมีส่วนร่วม ได้แก ่
- การถาม-ตอบ สุ่มตัวอย่างนักศึกษามาทำแบบฝึกหัด เพ่ือฝึกทักษะในการวิเคราะห์ข้อมลู นำเสนอข้อมูล 

✓   
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มาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ 

วิธีการสอนที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
ประสิทธิภาพ ปัญหาของวิธีสอนที่ใช้

(ถ้าม)ี พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

รวมทั้งฝึกให้นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาคณติศาสตร์กบัผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง แล้วอภิปรายสรุปความรู้
ร่วมกัน 

- กำหนดปัญหาให้นักศึกษาทำท้ังแบบบุคคลและแบบกลุ่ม และผูส้อนให้ข้อมูลสะท้อนกลับช้ีให้เห็นขอ้บกพร่อง
ของงาน 

- มอบหมายการบ้าน/งานที่เกี่ยวขอ้ง 
- มอบหมายให้ผู้เรียนเรียนรู้บทเรียนจากวิดีโอการสอนและศึกษา คิด วิเคราะห์ ด้วยตนเองจากที่บ้าน จากนัน้

นักศึกษาลองทำแบบทดสอบก่อนมาเรียนในห้องเรียน (Flipped Classroom) ครูเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนและซักถามเนื้อหาที่ได้ศึกษามาจากในวิดีโอ เพ่ือให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์และ
การสื่อสาร 

- Online Quiz เพื่อความเข้าใจของเนื้อหาและสนับสนุนใหผู้้เรยีนประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจแก้ปญัหา 

3. ทักษะทางปัญญา เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้าน critical thinking / collaboration / 
communication / computing 
ใช้การบรรยายร่วมกับการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้แก่ การถามตอบผู้เรียนเป็นรายบคุคลและเนน้คำถามท่ีให้
ผู้เรยีนแสดงความคิดเห็นเชิงสรา้งสรรค์อย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง การให้นักศึกษาทำแบบฝึกหดัด้วยตนเองเป็น
รายบุคคล และแบบกลุ่มโดยใหเ้พื่อนช่วยเพื่อน นอกจากน้ีใช้การสอนที่เน้นการเรียนรูท้ี่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ 
(Active Learning)  เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรูผ้่านการปฏิบัต ิ
กิจกรรมการเรียนการสอนทีผู้่เรียนมีส่วนร่วม ได้แก ่
- การถาม-ตอบ สุ่มตัวอย่างนักศึกษามาทำแบบฝึกหัด เพ่ือฝึกทักษะในการวิเคราะห์ข้อมลู นำเสนอข้อมูล 

รวมทั้งฝึกให้นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาคณติศาสตร์กบัผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง แล้วอภิปรายสรุปความรู้
ร่วมกัน 

✓   
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มาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ 

วิธีการสอนที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
ประสิทธิภาพ ปัญหาของวิธีสอนที่ใช้

(ถ้าม)ี พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

- กำหนดปัญหาให้นักศึกษาทำท้ังแบบบุคคลและแบบกลุ่ม และผูส้อนให้ข้อมูลสะท้อนกลับช้ีให้เห็นข้อบกพร่อง
ของงาน 

- มอบหมายการบ้าน/งานที่เกี่ยวขอ้ง 
- มอบหมายให้ผู้เรียนเรียนรู้บทเรียนจากวิดีโอการสอนและศึกษา คิด วิเคราะห์ ด้วยตนเองจากที่บ้าน จากนัน้

นักศึกษาลองทำแบบทดสอบก่อนมาเรียนในห้องเรียน (Flipped Classroom) ครูเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนและซักถามเนื้อหาที่ได้ศึกษามาจากในวิดีโอ เพ่ือให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์และ
การสื่อสาร 

- Online Quiz เพื่อความเข้าใจของเนื้อหาและสนับสนุนใหผู้้เรยีนประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจแก้ปญัหา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้าน critical thinking / collaboration / 
communication / computing 
ใช้การบรรยายร่วมกับการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้แก่ การถามตอบผู้เรียนเป็นรายบคุคลและเนน้คำถามท่ีให้
ผู้เรยีนแสดงความคิดเห็นเชิงสรา้งสรรค์อย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง การให้นักศึกษาทำแบบฝึกหดัด้วยตนเองเป็น
รายบุคคล และแบบกลุ่มโดยใหเ้พื่อนช่วยเพื่อน นอกจากน้ีใช้การสอนที่เน้นการเรียนรูท้ี่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ 
(Active Learning)  เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรูผ้่านการปฏิบัต ิ
กิจกรรมการเรียนการสอนทีผู้่เรียนมีส่วนร่วม ได้แก ่
- การถาม-ตอบ สุม่ตัวอย่างนักศึกษามาทำแบบฝึกหดั เพื่อฝึกทักษะในการวิเคราะห์ข้อมลู นำเสนอข้อมูล รวมทั้ง

ฝึกให้นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาคณิตศาสตร์กับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง แล้วอภิปรายสรุปความรูร้่วมกัน 
- กำหนดปัญหาให้นักศึกษาทำท้ังแบบบุคคลและแบบกลุ่ม และผูส้อนให้ข้อมูลสะท้อนกลับช้ีให้เห็นข้อบกพร่อง

ของงาน 
- มอบหมายการบ้าน/งานท่ีเกีย่วข้อง 

✓   
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มาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ 

วิธีการสอนที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
ประสิทธิภาพ ปัญหาของวิธีสอนที่ใช้

(ถ้าม)ี พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

- มอบหมายให้ผู้เรียนเรียนรู้บทเรียนจากวิดีโอการสอนและศึกษา คิด วิเคราะห์ ด้วยตนเองจากที่บ้าน จากนัน้
นักศึกษาลองทำแบบทดสอบก่อนมาเรียนในห้องเรียน (Flipped Classroom) ครเูปิดโอกาสให้นักศึกษา
ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนและซักถามเนื้อหาที่ได้ศึกษามาจากในวิดโีอ เพื่อให้เกิดทักษะการคดิวิเคราะหแ์ละการ
สื่อสาร 

- Online Quiz เพื่อความเข้าใจของเนื้อหาและสนับสนุนใหผู้้เรยีนประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจแก้ปญัหา 

5.  ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้าน computing / communication โดย 
1) บรรยาย อธิบายขั้นตอน วิธีการ ประกอบการยกตัวอย่าง 
2) เมื่อศึกษาจบในแตล่ะบท ให้นักศกึษาฝึกหัดทำโจทย์ท่ีต้องใช้กระบวนการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามขั้นตอนท่ี

ถูกต้องเหมาะสมตามหลักคณติศาสตร์และผู้สอนให้ข้อมลูสะท้อนกลบัด้านการเรียนแก่นักศึกษา  
3) ใช้การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้แก่  มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูล และโจทย์ทาง

คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ  พร้อมการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องทั้งในตำราภาษาไทยและตำราภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
การค้นคว้าโจทยจ์ากอินเทอร์เนต็ที่นักศึกษาสนใจ  นอกจากน้ียังให้นักศึกษาใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e- learning)  
ที่ผู้สอนได้ผลิตขึ้นใน http://online.hcu.ac.th  เพื่อทบทวนเนื้อหา และประเมินตนเอง 

✓   

 

 

4. ข้อเสนอการดำเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 
ควรกระตุ้นให้นักศึกษารู้จักคิดวิเคราะห์หาเหตุผลในการแก้ปัญหาต่างๆให้มากข้ึน  อาจใช้วิธีการถามตอบหรือการอภิปรายทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม  ควรเน้นการทำแบบฝึกหัด

เพื่อเป็นการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ อาจให้งานกลุ่มเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและให้นักศึกษารู้จักค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม และเพิ่มคะแนนเก็บใหม้ากขึ้น 
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หมวดที่ หมวดที่ 33  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาสรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

สรุปผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา จำนวนนักศึกษา 

1. จำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  (ณ วันหมดกำหนดการเพิ่มถอน) 183 
2. จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 173 

3. จำนวนนักศึกษาท่ีถอน (W) - 
4. จำนวนนักศึกษาขาดสอบ 10 

5. จำนวนนักศึกษาลาออก - 

1. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) : จำนวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับคะแนน 

ระดับคะแนน (เกรด) จำนวน N = 183 ร้อยละ 

A 31 17.92 
B+ 14 8.09 

B 11 6.36 

C+ 37 21.39 

C 50 28.90 

D+ 20 11.56 

D 8 4.62 

F 2 1.16 

F (ขาดสอบ) 10 - 

2. ปัจจัยท่ีทำให้ระดับคะแนนผิดปกติ: ไม่มี            

3. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กำหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา: ไม่ม ี

3.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกำหนดเวลาการประเมิน:  ไม่มี 
3.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้:  ไม่มี 

4. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศกึษา :  

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
จากพฤติกรรมของผู้เรยีน ได้แก ่

- การเข้าห้องเรยีนตรงเวลา และขาดเรียนไมเ่กินร้อยละ 20 ของ
เวลาเรียนท้ังหมด 

- มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การถามและตอบ
ปัญหา การคดิแก้โจทย์ปญัหาตา่ง ๆ 

 

- นักศึกษาส่วนใหญ่มาเรียนค่อนข้างตรงเวลา 
 

- นักศึกษาที่มาเรียนให้ความร่วมมือในกิจกรรมการเรยีน
การสอน  

ทวนสอบจากผลสัมฤทธ์ิการเรยีนในช้ันเรียน ได้แก ่

- การวิเคราะห์แก้ปัญหาโจทยจ์ากแบบฝึกหัดท้ายบทได้อย่าง
ถูกต้อง 

 

- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และแกป้ัญหาโจทยไ์ด้บา้ง 
แต่ส่วนใหญ่อาจารยผ์ู้สอนต้องคอยช้ีแนะ 
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- การถามและตอบระหว่างผูเ้รียนดว้ยกันเกี่ยวกับการวิเคราะห์
โจทย์ปัญหาต่าง 

- นักศึกษาร่วมกันวิเคราะหโ์จทย ์

ทวนสอบจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่มอบหมาย 

- การวิเคราะห์โจทย์การบ้านท่ีมอบหมายได้อย่างถูกต้องตาม
ทฤษฎีและส่งตรงเวลา 

 

- นักศึกษามีการระดมความคดิเพื่อช่วยกันทำงานท่ี
มอบหมายได้บ้าง แตส่่วนใหญผู่้สอนต้องคอยช้ีแนะ 

มีคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรยีนรู้
ของนักศึกษา 

- คณะกรรมการบรหิารกลุ่มวิชามีการตรวจสอบผลการ
ประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นระยะๆ 

 

หมวดที่ หมวดที่ 44    ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ  

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวก ไม่ม ี

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร   ไม่ม ี

  

หมวด หมวด 55    การประเมินรายวิชาการประเมินรายวิชา  

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

1.1 ข้อวิพากษ์สำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา:  ไม่ม ี
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อขอ้วิพากษ์ตามข้อ 1.1 :    ไม่มี 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

2.1 ข้อวิพากษ์สำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น  :       ไม่ม ี
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อขอ้วิพากษ์ตามข้อ 2.1 :      ไม่มี 

  

หมวดหมวดที่ ที่ 66  แผนการปรับปรุงแผนการปรับปรุง  

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาคร้ังท่ีผ่านมา:  

แผนการปรับปรุง ผลการดำเนินการ 

  ปรับสื่อการสอน (e-learning) ใหอ่้านง่ายสะดวกใน
การศึกษาด้วยตนเองมากขึ้น 

  ปรับสื่อการสอน (e-learning) ใหม้ีความเหมาะสมมากขึ้น 

2. การดำเนินการด้านอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
พัฒนาสื่อการเรียน Online (E-Learning) อย่างต่อเนื่อง   

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป ไม่ม ี

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่ม ี
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ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

                   ลงช่ือ   อาจารย์อลิศรา  พรายแก้ว 

                                                                  วันท่ี  20  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565 

 

    ประธานกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

    ลงช่ือ  อาจารย์ภัททิตา เลิศจริยพร 

        วันท่ี  20  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565 

   ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/หัวหน้าสาขาวิชา 

     ลงช่ือ       อาจารย์ ดร.นพมาศ  อัครจันทโชติ 

                วันท่ี  20 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565 

 
 

    


