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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
3573221
การท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียน
Tourism in ASEAN
2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาเฉพาะเลือก
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพริน เวชธัญญะกุล
4.2 อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์พิมพ์เนตร มากทรัพย์
ตอนเรียน A1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพริน เวชธัญญะกุล
ตอนเรียน B1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรพร แสงพิรุณ
ตอนเรียน C1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2560 / ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2561

3

มคอ. 3 การท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียน
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการประชาคมอาเซียน
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ภาพรวมพอสังเขป นักศึกษามีความเข้าใจถึงที่มาของการมีเขตการค้า
เสรี รวมทั้งเข้าใจในประวัติศาสตร์ สภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวสาคัญๆ ของประเทศใน
กลุ่มประชาคมอาเซียนที่จะมีผลต่อการท่องเที่ยว รวมทั้งศึกษาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ
ในประชาคมอาเซียน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้มีความรู้เท่าทันต่อสถานการณ์การท่องเที่ยวของอาเซียนโดยการนางานวิจัยและสถานการณ์
ปัจจุบันของประเทศในกลุ่มอาเซียนมาเป็นกรณีศึกษา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึก ษาหลั กการจั ด การความเสี่ ย ง ความปลอดภั ย รูป แบบของการจัด การ ภาวะวิก ฤตในแหล่ ง
ท่องเที่ยว ขั้นตอนการทางาน เครื่องมือที่ใช้ และเทคนิคการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนประเภทของภาวะ
วิกฤต (มีการศึกษานอกสถานที่)
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยายการฝึก

สอนเสริม

ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

45 ชั่วโมง

15 ชั่วโมง

ไม่มี

15 ชั่วโมง

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
จานวน 2 ชั่วโมงต่อสั ป ดาห์ และนักศึกษาสามารถเข้า ปรึกษาได้ตลอดโดยจะต้องมีการนัดหมาย
ล่วงหน้าเพื่อระบุวัน เวลา
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับ
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) มีทัศ นคติ ที่ดี ต่ ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณ ธรรมและจริยธรรมในการปฏิ บัติงานและการ
ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ
3) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ เป็ น สมาชิ ก ที่ ดี แ ละมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมเพื่ อ การพั ฒ นา
มีภาวะผู้นา และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น
4) มีวินัยในการทางาน และปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
กาหนดคุณ ลักษณะนั กศึกษาด้านคุณ ธรรมจริยธรรมและประกาศให้ นักศึกษาทราบเพื่อเป็นการ
ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายที่
มหาวิทยาลัยฯ กาหนด มีความรับผิดชอบในการทางานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม มีความ
ซื่อสัตย์ไม่ลอกการบ้านและทุจริตในการสอบ นอกจากนี้ผู้สอนยังสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหา
การสอนและชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของวิชาชีพเพื่อเป็นตัวอย่างและแนวทางในการปฏิบัติของนักศึกษา
1.3 วิธีการประเมินผล
การประเมินผลจากงานที่มอบหมายให้ตรงเวลาตามที่ผู้สอนกาหนด
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1) มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยว ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ
เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
2) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
3) มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงาน
อาชีพ
2.2 วิธีการสอน
ใช้วิธีการสอนหลากหลายรูปแบบโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญตามลักษณะของเนื้อหาในรายวิชา และ
ยึดหลักการสอนแบบ Active Learning ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจและเกิด
ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงหรือ
สถานการณ์จาลองเพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติ วิธีการสอนและกิจกรรมในชั้นเรียน ได้แก่
2.2.1 การจัดการเรียนการสอนโดยการบรรยาย การสืบค้นข้อมูล การสร้างแผนผังความคิดแบบใช้
กรณีศึกษา การเรียนรู้ด้วยตนเอง การระดมพลังสมอง การเรียนการสอนแบบแก้ปั ญหา การใช้เทคโนโลยี
ต่างๆ ประกอบการเรียนการสอน
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2.2.2 การสอดแทรกข่าวสาร เหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างการเรียน
การสอน
2.2.3 การกาหนดให้นักศึกษาทางานกลุ่ม
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การทดสอบย่อยในชั้นเรียน
2.3.2 การประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
2.3.3 การสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1) นักศึกษามีความสามารถประมวลและศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความขัดแย้ง
รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
2) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติไปสู่การฝึกประสบการณ์ภาคสนามและ
การปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
3) มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจและจากศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา
ทักษะการทางานให้เกิดประสิทธิผล
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และทากิจกรรมโครงงานกลุ่ม
3.2.2 ให้นักศึกษาเข้ากลุ่มระดมสมองทากิจกรรมในชั้นเรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินผลจากกิจกรรมกลุ่มโครงงานที่ได้รับมอบหมาย
3.3.2 การสอบปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1) มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาท
ของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม
2) มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรงตาม
มาตรฐานสากล
4.2 วิธีการสอน
4.2,1 การจัดการเรียนการสอนโดยการบรรยาย ดูวีดิทัศน์ ประกอบการเรียนการสอน
4.2.2 การแบ่งกลุ่มระดมสมองและอภิปรายกรณีศึกษาร่วมกัน
4.2.3 การให้นักศึกษาร่วมทากิจกรรมกลุ่มโครงงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในชั้นเรียน การอภิปรายในชั้นเรียน
4.3.3 การประเมินผลจากงานที่มอบหมาย
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) มี ค วามสามารถในการสื่ อ สารกั บ ชาวต่ า งชาติ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสมตามสถานการณ์ แ ละ
วัฒนธรรม
3) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการ
นาเสนอที่เหมาะสมสาหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการ
ใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูล
5.2 วิธีการสอน
อาจารย์ผู้สอนทั้ง 3 ท่าน ดาเนินการจัดการสอนแบบทีมสอน โดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านจะทาการ
สอนตามความรับผิดชอบในเนื้อหาตามที่ระบุไว้ในรายสัป ดาห์ ใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย การสืบค้น
ข้อมูล การสร้างแผนผั งความคิดแบบใช้กรณี ศึกษา การเรียนรู้ด้วยตนเอง การระดมสมอง อภิปรายกลุ่ ม
การใช้เทคโนโลยีต่างๆประกอบการเรียนการสอน
5.3 วิธีการประเมินผล
การมอบหมายให้ นั กศึกษาค้น คว้าด้วยตนเอง และนาเสนอรายงาน โดยการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อเรื่อง
1-2

-แนะนาลักษณะวิชา วัตถุประสงค์
แน วการสอ น การวั ด ผลและ
ประเมินผล
-ลั กษณะทั่ว ไปของภู มิภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้

3-4

-ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สมาคม
ประชาชาติเอเชีย ตะวัน ออกเฉีย ง
ใต้
-การท่ อ งเที่ ย ว ความเป็ น มาและ
การร่ ว มมื อ ด้ านการท่ อ งเที่ ย วใน
กลุ่มประเทศอาเซียน

จานวน
ชั่วโมง
6

6

อาจารย์
ผู้สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.ไพริน
การอธิ บ ายกิ จ กรรมการเรี ย นการ เวชธัญญะ
สอน การแนะน าหนั งสื อ และ Web กุล/
Site เพิ่มเติม
ผศ.ดร.ถิรพร
สือ่ การเรียน
แสงพิรุณ/
Power Point Web Site
อ.พิมพ์เนตร
มากทรัพย์
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.ไพริน
บรรยายพร้อมวิเคราะห์ข่าว
เวชธัญญะ
กุล/
สื่อการเรียน
ผศ.ดร.ถิรพร
วีดีทัศน์ Power Point Web Site แสงพิรุณ/
อ.พิมพ์เนตร
มากทรัพย์
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
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สัปดาห์ที่

หัวข้อเรื่อง

จานวน
ชั่วโมง
6

5-6

การตลาดการท่ อ งเที่ ย วในกลุ่ ม
ประเทศอาเซียน

7-8

พ ฤ ติ ก รรม แ ล ะแ รงจู งใจ ขอ ง
นักท่องเที่ยว

6

9-10

-ผลกระทบและการพั ฒ นาแนว
ทางการท่ อ งเที่ ย วที่ เ หมาะสม
ส าห รั บ การท่ องเที่ ยวใน กลุ่ ม
อาเซียน
-การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ยวใน
อาเซียน

6

11-12

รูปแบบการท่องเที่ยวหลักในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน

6

13-14

รูปแบบการท่องเที่ยวเฉพาะทางใน
กลุ่มประเทศอาเซียน

6

อาจารย์
ผู้สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.ไพริน
บรรยายพร้อ มอภิ ป รายกรณี ศึ ก ษา เวชธัญญะ
บทความวิจัย
กุล/
ผศ.ดร.ถิรพร
แสงพิรุณ/
สื่อการเรียน
อ.พิมพ์เนตร
วีดีทัศน์ Power Point Web Site มากทรัพย์
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.ไพริน
บรรยายพร้อมวิเคราะห์ สถานการณ์ เวชธัญญะ
การท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียน
กุล/
ผศ.ดร.ถิรพร
แสงพิรุณ/
สื่อการเรียน
อ.พิมพ์เนตร
วีดีทัศน์ Power Point Web Site มากทรัพย์
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.ไพริน
บรรยายพร้อมวิเคราะห์ข่าว
เวชธัญญะ
กุล/
ผศ.ดร.ถิรพร
สื่อการเรียน
แสงพิรุณ/
วีดีทัศน์ Power Point Web Site อ.พิมพ์เนตร
มากทรัพย์
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.ไพริน
บรรยายพร้อมอภิปราย
เวชธัญญะ
กุล/
ผศ.ดร.ถิรพร
สื่อการเรียน
แสงพิรุณ/
วีดีทัศน์ Power Point Web Site อ.พิมพ์เนตร
มากทรัพย์
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

กิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยายพร้อมอภิปราย
สื่อการเรียน
วีดีทัศน์ Power Point Web Site

ผศ.ดร.ไพริน
เวชธัญญะ
กุล/
ผศ.ดร.ถิรพร
แสงพิรุณ/
อ.พิมพ์เนตร
8
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สัปดาห์ที่

จานวน
ชั่วโมง

หัวข้อเรื่อง

15

การพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก
เพื่ อ ตอบสนองการขยายตั ว ของ
อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วในกลุ่ ม
ประเทศอาเซียน

3

16

สอบปลายภาค

3

อาจารย์
ผู้สอน
มากทรัพย์
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.ไพริน
รายงานกลุ่มการวิเคราะห์การพัฒนา เวชธัญญะ
สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อตอบสนอง กุล/
ก ารข ย าย ตั ว ข อ งอุ ต ส าห ก รรม ผศ.ดร.ถิรพร
ท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน
แสงพิรุณ/
อ.พิมพ์เนตร
สื่อการเรียน
มากทรัพย์
วีดีทัศน์ Power Point Web Site
ผศ.ดร.ไพริน
เวชธัญญะ
กุล/
ผศ.ดร.ถิรพร
แสงพิรุณ/
อ.พิมพ์เนตร
มากทรัพย์
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
1

2

ผลการ
เรียนรู้
นั กศึกษามีส่ ว นร่ว มใน
กิ จ กรรมต่ า งๆในชั้ น
เรีย น ได้แก่ การระดม
ค ว า ม คิ ด เห็ น ก า ร
อภิ ป ราย การประชุ ม
กลุ่ม

วิธีการประเมิน
การสั งเกตการมี ส่ ว นร่ว ม
ของนักศึกษา
การตอบ คาถาม ขอ ง
นักศึกษา

นั กศึกษามีส่ ว นร่ว มใน
การอภิปราย วิเคราะห์
ข่ า ว ส า ร บ ท ค ว า ม
งานวิจัย

การสั งเกตการมี ส่ ว นร่ว ม
ของนักศึกษา
การตอบ คาถาม ขอ ง
นักศึกษา

สัปดาห์ที่
ประเมิน
3-13

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
10

20

9
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3
4

4

นักศึกษาทาแบบฝึกหัด การประเมิ น จากค าตอบ
ท้ายบท
ของแบบฝึ ก หั ด การตรง
ต่อเวลา
นั กศึกษามีส่ ว นร่ว มใน การประเมิ น จากผลงาน
การระดมความคิดเห็น ของงานที่ได้มอบหมาย
การประชุ ม กลุ่ ม เพื่ อ
วางแผนการทารายงาน
การอภิปรายถึงเนื้อหา
ที่ จ ะ น า เ ส น อ ใ น
รายงาน
การสอบปลายภาค
การประเมินจากการสอบ

1-14

20

15

20

15

30

การประเมินผล
ระดับคะแนน A = 100 – 90 คะแนน
ระดับคะแนน B+ = 89 – 85 คะแนน
ระดับคะแนน B = 84 – 75 คะแนน
ระดับคะแนน C+ = 74 – 70 คะแนน
ระดับคะแนน C = 69 – 60 คะแนน
ระดับคะแนน D+ = 59 – 55 คะแนน
ระดับคะแนน D = 54 – 50 คะแนน
ระดับคะแนน F ต่ากว่า 50 คะแนน
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
จิรานุช โสภา (2558). การท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียน. กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟ
ฟิคไซต์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
บทความวิชาการ
บทความวิจัย
ข่าวการท่องเที่ยว

TAT Review การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
บทความวิจัยภาษาไทย/ ภาษาต่างประเทศ
ข่าวการท่องเที่ยวจาก website
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มคอ. 3 การท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียน
3.เอกสารและข้อมูลแนะนา
ข่าวการส่งเสริมการท่องเที่ยว

Website การส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน

หมวดที่ 7 การประเมิน และการปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์เป็นรายบุคคลผ่านระบบออนไลน์ ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- สังเกตการณ์มีส่วนร่วมในกิจกรรมการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษา และการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนร่วมกันระดมความคิดกาหนดกลยุทธ์วิธีการสอนจาก
ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดทา มคอ.5 รายงานผลการดาเนินงาน ทุกภาคการศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 หลักสูตรจัดทาแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาทา
การประเมินจากระดับพฤติกรรมของตนเองจากการเรียนรู้รายวิชา
4.2 ตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
อาจารย์ผู้สอนจะดาเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาด้วยการนาผลของ
การทาการวิจัยในชั้นเรียนมาเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงด้านเนื้อหา วิธีการสอน เทคนิคการสอน
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