
                                                              

  
 

 มคอ.3 

รายละเอยีดของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะบญัชี 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา  
รหสั AC316  ช่ือวชิา การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

2. จ านวนหน่วยกติ   
3 หน่วยกิต 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  
บญัชีบณัฑิต    ประเภทวชิาบงัคบั 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารยศุ์ภญา กิจกมลวฒัน์ 
5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 

ภาคตน้ ชั้นปีท่ี 3 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)       
          AC 110  การบญัชีชั้นกลาง 1  
          AC 211  การบญัชีชั้นกลาง 2 
          AC 209  บรรษทัภิบาล 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน    

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
           วนัท่ี 15 สิงหาคม  2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

 
1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

เพื่อใหน้กัศกึษาเขา้ใจแนวคดิและองคป์ระกอบการควบคุมภายใน วตัถุประสงค ์ขอบเขต ขัน้ตอน 
และเทคนิคการตรวจสอบภายใน  มาตฐานการปฏบิตัวิชิาชพีการตรวจสอบภายใน 
การรายงานและการตดิตามผลการตรวจสอบภายใน  
แนวทางการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในของวงจรการด าเนินงานเช่น รายได ้จดัซือ้ ผลติ สนิคา้คงเหบอื 
และอื่นๆ 
 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวชิา  

แนวคดิเกีย่วกบัการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การก ากบัดแูลกจิการ 
จรยิธรรมและมาตรฐานแห่งวชิาชพีตรวจสอบภายใน การบรหิารหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
การควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่งตามแนวทางสากล 
การวางแผนการตรวจสอบภายในตามแนวการประเมนิความเสีย่ง 
ขัน้ตอนการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน 
เทคนิคการรวบรวมหลกัฐานการตรวจสอบและการจดัท ากระดาษท าการ การทดสอบ การสุ่มตวัอยา่ง 
และการปฏบิตังิานภาคสนาม การรายงานและการตดิตามผลการตรวจสอบ  
ประเภทของการตรวจสอบภายใน การควบคุมและตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ 
การตรวจสอบเมือ่สงสยัว่ามกีารทุจรติ  

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนา
ม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

60 
ชัว่โมงต่อภาคการศึกษ
า 

ตามความตอ้งการของนั
กศึกษาเฉพาะราย 
และขอ้ตกลงของกลุ่มเรีย
น 

60 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา 2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
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3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
 
 
 

 
หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

   

1.  คุณธรรม จริยธรรม 

1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 

1.1.1 มีความรู้และความเขา้ใจในคุณค่าแห่งวชิาชีพ จรรยาบรรณวชิาชีพ มีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ  
1.1.2 มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีวนิยั เคารพและสามารถปฏิบติัตามกฎระเบียบของสถาบนัและสังคม 
1.1.3 สามารถบริหารเวลาและปรับวถีิชีวติอยา่งสร้างสรรคใ์นสังคม 
1.1.4 มีจิตส านึก และพฤติกรรมท่ีค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตนอยา่ง          
 มีคุณธรรม 

1.2  วธีิการสอน  

             1.2.1  การสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุกคร้ัง  
             1.2.2  ก าหนดกติกาการเขา้เรียน การส่งงาน และการมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมให้ 
                       เกิดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติั 

1.3  วธีิการประเมินผล 

             1.3.1  พฤติกรรมการเขา้เรียน และส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตรงเวลาท่ีก าหนด  
1.3.2  ประเมินผลจากการแสดงความคิดเห็นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพจากการ  

                        อภิปราย กรณีเหตุการณ์จริง และกรณีศึกษา  
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   2. ความรู้ 
2.1  ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ  

 2.1.1  มีความรู้และความเขา้ใจในแนวคิด ทฤษฎี หลกัการ และวธีีการทางการบญัชี 
 2.1.2  มีความรู้และความเขา้ใจในองคค์วามรู้ทางดา้นอ่ืนท่ีสัมพนัธ์กบัองคค์วามรู้ดา้นการบญัชี โดย  
                       สามารถบูรณาการและน ามาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
 2.1.3  มีความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการปฏิบติังานดา้นการบญัชีและอ่ืนๆ โดยใชว้ธีิการเรียนรู้จาก  
                       ประสบการณ์ 

2.2  วธีิการสอน 

 2.2.1  บรรยาย อภิปราย ท าแบบฝึกหดั กรณีศึกษา ศึกษาดว้ยตนเองจากส่ือการสอนอิเลคทรอนิค 
                     คน้ควา้ขอ้มูลจากเวป็ไซต ์

2.3  วธีิการประเมินผล 

 2.3.1  ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหดั หรือกรณีศึกษาท่ีมอบหมายใหท้ า 

             2.3.2  ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

 3.1.1  สามารถสืบคน้ ประมวลขอ้มูล หลกัฐาน แนวคิดต่างๆ ในการระบุและวเิคราะห์ปัญหาไดด้ว้ย 
                       ตนเอง 
 3.1.2  สามารถประยกุตค์วามรู้ทางการบญัชีและดา้นอ่ืนท่ีสัมพนัธ์กนั ใชท้กัษะทางวชิาชีพและ     
                        ดุลยพินิจในการแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ อยา่งสร้างสรรค ์โดยค านึงถึงผลกระทบท่ี 
                        อาจเกิดข้ึนจากการตดัสินใจ 
 3.1.3  สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 

3.2  วธีิการสอน 

 ท  าแบบฝึกหดัและอภิปรายค าตอบร่วมกนั 

3.3  วธีิการประเมินผล 

 3.3.1  สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
3.3.2  เก็บคะแนนระหวา่งเรียน 
 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน(
ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

4.1  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา  

 4.1.1  สามารถปฏิบติัและรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4.1.2  มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์และ 
                      วฒันธรรมขององคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 
 4.1.3  สามารถใหค้วามช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ  
                      ทั้งในบทบาทของผูน้ า หรือในบทบาทของผูร่้วมทีมงาน 

4.2  วธีิการสอน 

4.2.1  มอบหมายงานและแนะน าใหไ้ปคน้ควา้เพิ่มเติม ภายหลงัการบรรยายในแต่ละคร้ัง 

4.3  วธีิการประเมินผล 

4.3.1 การอภิปรายและน าเสนอผลการคน้ควา้เพิ่มเติม  
 
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

5.1  ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา 

 5.1.1  มีทกัษะการใชว้ธีิวเิคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตดัสินใจอยา่งสร้างสรรคใ์นการแปลความหมาย  
                       และเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้ 
 5.1.2  สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จกัเลือกและใชรู้ปแบบการน า 
                       เสนอท่ีเหมาะสมกบัปัญหาและกลุ่มผูฟั้งท่ีแตกต่างกนั  
 5.1.3  สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและเทคนิคการส่ือสารท่ีเหมาะสมในการเก็บรวบรวม   
                       ขอ้มูล การแปลความหมาย และการส่ือสารสารสนเทศ 

5.2  วธีิการสอน 

 5.2.1 มอบหมายงานใหท้ าเก่ียวกบัการคน้หางบการเงินจากเวป็ไซตต่์าง ๆ และน ามาวเิคราะห์ 
                     เปรียบเทียบกบัต ารา 

5.3  วธีิการประเมินผล 

 5.3.1  สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน(
ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

1 บทท่ี 1 ภาพรวม 
การควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน  

3 บรรยาย  
ซกัถาม 
คน้ควา้เพิ่มเติม 

2 บทท่ี 2  
บทบาทการก ากบัดแูลกิจการและการตรวจสอบภา
ยใน 
 ความหมายและวตัถุประสงคข์องการก ากบัดแูลกจิก

ารทีด่ ี
 ความหมายของการตรวจสอบภายใน 
 บทบาทผูบ้รหิาร กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

ต่องานการตรวจสอบภายใน 
 บทบาทการก ากบัดแูล และการตรวจสอบภายใน 
 ขอบเขตความรบัผดิชอบของผูต้รวจสอบภายใน 

3 บรรยาย  
ซกัถาม 
คน้ควา้เพิ่มเติม 

3 บทท่ี 3  
มาตรฐานการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใ
น 
 วตัถุประสงคใ์นการก าหนดมาตรฐานวชิาชพี 
 โครงสรา้งของมาตรฐานวชิาชพี 
 ประมวลจรรยาบรรณ (Code of Ethics) 
 มาตรฐานดา้นคุณสมบตั ิ(Attribute Standards) 
 มาตรฐานดา้นการปฏบิตังิาน (Performance 

Standards) 
 มาตรฐานดา้นการน าไปปฏบิตั ิ(Implementation 

Standards) 
 ค าแนะน าในการปฏบิตั ิ(Practice Advisory) 
 มาตรฐานวชิาชพีอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ 
 ความรูค้วามสามารถของผูต้รวจสอบภายในทีด่ี 
 

3 บรรยาย  
ซกัถาม 
คน้ควา้เพิ่มเติม 

4 
 

บทท่ี 4  การควบคมุภายในแบบบรูณาการ ตามแนว 
COSO 
 บทบาทของ COSO และ Sarbanes Oxley Act 

องคป์ระกอบการควบคุมภายในตามแนว COSO 5 
องคป์ระกอบ 17 หลกัการ 

3 บรรยาย  
ซกัถาม 
คน้ควา้เพิ่มเติม 

5 บทท่ี 5  
การจดัองคก์ารและการบริหารงานตรวจสอบภายใ
น 

3 บรรยาย  
ซกัถาม 
คน้ควา้เพิ่มเติม 



7 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน(
ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

 บทบาทหน้าทีข่องหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
 โครงสรา้งองคก์รและการบรหิาร 
 ลกัษณะงานและความรบัผดิชอบ 
 คู่มอืการตรวจสอบภายใน 
การประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายใน  
 

6 บทท่ี 6  ขัน้ตอนการตรวจสอบภายใน (Audit 
Process) 
 การประชุมเปิดงานตรวจสอบ 
 การส ารวจขัน้ตน้ การเยีย่มชมสถานที่ 
 การประเมนิการควบคุมภายใน 
 การจดัท าแนวการตรวจสอบ 

ตามแนวทางการประเมนิความเสีย่ง (Audit 
program) 

 
 

3 บรรยาย  
ซกัถาม 
คน้ควา้เพิ่มเติม 

7 บทท่ี 7  การจดัการความเส่ียง ตามแนว COSO-
ERM 
 องคป์ระกอบการประเมนิความเสีย่งระดบัองคก์ร 

(COSO ERM) 
 การประเมนิปัจจยัเสีย่ง และประเภทความเสีย่ง  
 การจดัล าดบัความเสีย่งตามโอกาสเกดิและผลกระท

บ 
 การจดัการและตอบสนองความเสีย่ง 

 

3 บรรยาย  
ซกัถาม 
คน้ควา้เพิ่มเติม 

       8 สอบกลางภาค วนัที ่17 ตุลาคม 2557   

9 บทท่ี 8  หลกัฐานการตรวจสอบภายใน 
การสุ่มตวัอย่าง และกระดาษท าการ  
 ประเภทของหลกัฐานการตรวจสอบ 
 เทคนิคการสุ่มตวัอยา่ง 
 เทคนิคการจดัท ากระดาษท าการ 
 ประเดน็การตรวจสอบ 
การรายงานผลการตรวจพบขัน้ตน้ 
 

3 บรรยาย  
ซกัถาม 
คน้ควา้เพิ่มเติม 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน(
ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

10 บทท่ี 9  
การควบคมุและตรวจสอบและระบบสารสนเทศ  
 ความเสีย่งและการควบคุมระบบสารสนเทศ 
 ประเภทของการควบคุมระบบสารสนเทศ 
 การควบคุมทัว่ไป 
 การควบคุมเฉพาะระบบงาน 
 การตรวจสอบการประมวลผลดว้ยคอมพวิเตอร์ 
 วธิกีารตรวจสอบ การตรวจสอบรอบระบบ 

และการตรวจสอบผ่านระบบ 
 การประเมนิความเสีย่งและปัจจยัเสีย่งของระบบสาร

สนเทศ 
 เทคนิคการตรวจสอบระบบสารสนเทศ 
 การทดสอบการควบคุม 
 การทดสอบเนื้อหาสาระ 

 

3 บรรยาย  
ซกัถาม 
คน้ควา้เพิ่มเติม 

11 บทท่ี  10 การรายงานผลการตรวจสอบ 
 การสื่อสารการรายงานการตรวจสอบอยา่งมปีระสทิ

ธภิาพ 
 วตัถุประสงคแ์ละประเภทของรายงานการตรวจสอบ 
 องคป์ระกอบของประเดน็การตรวจสอบ 
 การจดัท ารายงานการตรวจสอบ 
 การสอบทานและการน าเสนอรายงาน 

3 บรรยาย  
ซกัถาม 
คน้ควา้เพิ่มเติม 

12 บทท่ี  11  การติดตามผลรายงานการตรวจสอบ 
 การจดัเกบ็รายงานและกระดาษท าการ 
 การตดิตามผลการตรวจสอบ 
 การรายงานผลการตดิตาม 

3 บรรยาย  
ซกัถาม 
คน้ควา้เพิ่มเติม 

13 เร่ืองท่ี 12   การตรวจสอบปฏิบติัการ 
:ระบบงานการตลาดการขาย และรายรบั  
 แนวการตรวจการบรหิารสนิเชื่อ 
 การควบคุมเกีย่วกบัลกูหนี้ 

3 บรรยาย  
ซกัถาม 
คน้ควา้เพิ่มเติม 

14 บทท่ี  13 การตรวจสอบปฏิบติัการ 
:ระบบงานจดัซ้ือและค่าใช้จ่าย 
 หลกัการจดัซือ้อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 การควบคุมภายในเกีย่วกบัการจดัซือ้ 
แนวการตรวจการบรหิารการจดัซือ้และค่าใชจ้า่ย  
 

3 บรรยาย  
ซกัถาม 
คน้ควา้เพิ่มเติม 

15 บทท่ี 14 การตรวจสอบปฏิบติัการ 3 บรรยาย  
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน(
ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

:ระบบงานการผลิต วสัดแุละสินค้าคงเหลือ  
 การบรหิารการผลติ จดุทีค่วรสนใจ 
 ความเสีย่งและแนวการตรวจสอบการบรหิารการผลิ

ต 
 ความเสีย่งและแนวการตรวจสอบการบรหิารสนิคา้ค

งเหลอื 
 การตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศและอื่นๆ 

 

ซกัถาม 
คน้ควา้เพิ่มเติม 

16  น าเสนอรายงาน 
 สรปุ ทบทวน 

3  ซกัถาม 
คน้ควา้เพิ่มเติม 

 
 
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กจิกรรม

ที ่ 
 

ผลการเรียนรู้
*  
 

วธีิการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการประเ
มิน  

(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการประเมิน
ผล 

 
1 2,3,4 การสอบกลางภาค 8 25% 
2 5,6,7,8 การสอบปลายภาค 17 40% 
3 1,5 แบบทดสอบในชั้นเรียน 

กิจการการเรียนการสอน 
16 20% 

4 1-9 ส่งการบา้นแต่ละบท 
และพฤติกรรมระหวา่งเรี

ยน 

ทุกสัปดาห์ 15% 

 
 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

 
 
 

1. ต าราและเอกสาร 
จนัทนา สาขากร   นิพนัธ ์เหน็โชคชยัชนะ และ ดร.ศลิปพร ศรจีัน่เพชร  การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

มถุินายน 2548 
Sawyer, Lawrence B. and others, Sawyer’s Internal Auditing, Fifth edition, Florida, U.S.A.: The Institute Internal 
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Auditors, 2003 
Moeller,Robert. Brink’s Modern Internal Auditing. 6th edition. Wiley 2005 
 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย แนวทางการตรวจสอบภายใน  

กรกฎาคม 2548 

 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
The IIA: COSO Internal Control-Integrated Framework 2013, COSO-ERM 2004 www.theiia.org,  
www.theiiat.or.th 
 
 

 
 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลโดยนกัศึกษาในรายวชิาน้ี เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการจดักิจกรรมของนกัศึกษา 
ดงัน้ี 
 – การประเมินการสอนของอาจารยข์องนกัศึกษาแต่ละคน 
 – การสังเกตจากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
 – การประเมินของผูส้อนและแบบประเมินรายวชิา 
 – การส่ือสารระหวา่งนกัศึกษากบัอาจารยผ์ูส้อน  

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 การเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน มีกลยทุธ์ดงัน้ี 
 – ผลการสอบ และการวเิคราะห์ขอ้สอบ 
 – การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้      

3. การปรับปรุงการสอน  
 จากการประเมินการสอนในขอ้ 2 น าขอ้ท่ีควรปรับปรุงสู่การจดักิจกรรมประชุมหารือในกลุ่มผูส้อน โดย  
 – การจดัสัมมนาการจดัการเรียนการสอนในรายวชิาน้ี โดยผูส้อนและอาจารยผ์ูส้อนวชิาการบญัชีอ่ืนๆ 
 – การวจิยัภายนอกและภายในชั้นเรียน 

http://www.theiia.org/
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา ไดจ้ากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา 
การสอบถามนกัศึกษา การพิจารณาผลสอบทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค หรือสอบปลายภาค 
โดยอาจมีการด าเนินการดงัน้ี 
 – ตั้งคณะกรรมการก ากบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ตรวจสอบความถูกตอ้งการประเมินผลในการเรียนรู้ของนกัศึกษา การสอบทานความตรงประเด็นของขอ้สอบ 
การวดัและประเมินผลการสอบ 
 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 – ปรับปรุงรายวชิาทุกปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ 
 – การน าผลการวจิยัทั้งในและนอกหอ้งเรียนมาปรับปรุงตามค าแนะน า 

 


