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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3572102 การบริการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
Air Cargo Service
2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน หมวดวิชาเฉพาะ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: อาจารย์นายนิพนธ์ ระวียัน
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์สุรัตน์ ชุนงาม ตอนเรียน A1
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ชรินดา วิเศษรัตน์ ตอนเรียน LE
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์อัจฉราวรรณ เพ็ญวันศุกร์ ตอนเรียน N5, O5 และ P5
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ฐาปนะ แตงจุ้ย ตอนเรียน Q5, R5 และ S5
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2561 / ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
เดือนกรกฎาคม 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของการขนส่งสินค้าทางอากาศ การจัดการและการ
ดาเนินงานการขนส่งสินค้าทางอากาศ
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2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจการขนส่งสินค้าทาง
อากาศ
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์กรณีศึกษาทางการจัดการและดาเนินงานการขนส่งสินค้าทางอากาศ
ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารทางธุรกิจ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. การวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางอากาศด้วย
กรณีศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการวิเคราะห์
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจและกลยุทธ์ สามารถนาองค์
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจบริการและงานที่เกี่ยวข้องได้
3. สร้างเจตคติที่ดีต่ออุตสาหกรรมบริการ เพื่อให้มีค่านิยมในการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการดาเนินธุรกิจด้านการบริการการขนส่งสินค้าทางอากาศ กฎระเบียบการขนส่ง กฎระเบียบ
เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และฉลาก ประเภทสินค้าอันตราย เอกสารและพิธีการต่างๆ ของการนาเข้าและส่งออก
รวมทั้งงานบริการลูกค้า
Study principles of air cargo service, transport regulations, packaging and labeling
regulations, hazardous goods, airway bill and documentation, customs clearance of import
and export, include passenger services.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
ปฏิบัติ/งาน
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
45 ชั่วโมง / ภาค
สอนเสริมตามความต้อง
ไม่มี
6 ชั่วโมง / สัปดาห์
การศึกษา
การของนักศึกษาในบาง
กรณี
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
อาจารย์ผู้สอนกาหนดวันและเวลาในการให้คาปรึกษา โดยแจ้งให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับสถานที่ ช่องทาง
การติดต่อ รวมถึงวันและเวลาที่สามารถติดต่อได้ โดยจะให้คาปรึกษาตามความประสงค์ของนักศึกษาทั้งราย
กลุ่มหรือบุคคล

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรมตามคุณสมบัติ ดังนี้
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1) มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับ
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 2) มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ อาชี พ และแสดงออกซึ่ งคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมในการปฏิ บั ติ งานและการ
ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ
3) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา มีภาวะ
ผู้นา และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น
 4) มีวินัยในการทางาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตลอดจนข้อบังคับขององค์กรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
- จัดการเรียนการสอนโดยการบรรยาย และใช้กระบวนการกลุ่ม
- กาหนดประเด็นที่เป็นเรื่องน่าสนใจในขณะนั้น ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้า เพื่อทารายงาน และ
อภิปรายกลุ่ม ฝึกสังเกตพฤติกรรมของสมาชิกอื่นๆ ทั้งในด้าน ภาษา ท่าทาง บุคลิกภาพ ฯลฯ
- สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม โดยการพูดคุยกับนักศึกษาและยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง เน้นความรับ
ผิดชอบต่องาน วินัย จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ในกลุ่ม ความถ่อมตนและความมีน้าใจต่อเพื่อนร่วม
งาน
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามเวลาที่กาหนด
- การมีส่วนร่วมในการทางานกลุ่มและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
- การนาเสนอรายงาน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 1) มีความรู้ในสาขาวิชาธุรกิจการบิน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ
เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
2) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) มีความรู้ในกระบวนการ เพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ
2.2 วิธีการสอน
- บรรยายและอธิบายเนื้อหาโดยใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายในประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
- มอบหมายงานกลุ่ม ให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง นาเสนอและอภิปรายในชั้นเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน และการส่งงานที่มอบหมาย การแสดงความคิดเห็น
- ประเมินผลการเรียนจากแบบฝึกปฏิบัติ กิจกรรมประจาบทเรียน และจากการทารายงาน
- การนาเสนอรายงาน
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค
3. ทักษะทางปัญญา
3

มคอ.3
3572102 การบริการการขนส่งสินค้าทางอากาศ

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1) มีความสามารถประมวลและศึกษาข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ ส าเหตุของปัญ หาและความขัดแย้ง
ตลอดจนหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
 2) มี ค วามสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ภ าคทฤษฎี ภาคปฏิ บั ติ ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการ
ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
3) มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจและจากศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา
ทักษะการทางานให้มีประสิทธิภาพ
3.2 วิธีการสอน
- การบรรยาย และอธิบาย
- การฝึกทักษะด้านต่างๆ โดยใช้การแสดงความคิดเห็น
- การมอบหมายงาน ให้นักศึกษาทากรณีศึกษา นาเสนอรายงานและอภิปรายกลุ่ม โดยใช้ความรู้ใน
วิชานี้ไปสังเกต วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
3.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนในการแสดงความคิดเห็น
- ประเมินจากการทางานเป็นทีม
- ประเมินการนาเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
- สอบกลางภาคและปลายภาคโดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์และการประยุกต์ความรู้ที่ศึกษา และ
สภาพเนื้อหาในบทเรียนที่ได้ศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 1) มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาท
ของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม
2) มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรงตาม
มาตรฐานสากล
4.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล ส่งเสริมให้ค้นคว้าด้วยตนเอง
4.3 วิธีการประเมินผล
- ติดตามความก้าวหน้าของการทางาน
- สังเกตพฤติกรรมการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
- การนาเสนอรายงาน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้องพัฒนา
1) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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 2) มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม

3) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการ
นาเสนอที่เหมาะสมสาหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4) มี ความสามารถในการใช้เทคนิ คพื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์ และสถิ ติในการประมวล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูล
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนเสริม และทารายงาน
โดยศึกษา จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
- มอบหมายให้นาเสนองานในชั้นเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินการทารายงาน และการนาเสนอหน้าชั้นเรียน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สื่อการ
เรียนรู้/
สัปดาห์
หัวข้อ/
จานวน กิจกรรมการเรียนรู้
ที่
รายละเอียด
ชั่วโมง
แหล่งการ
เรียนรู้
1
ปฐมนิเทศรายวิชา
3 - อธิบายให้ผู้เรียน Course
อธิบายแนวการ
ทราบถึงสาระการ Syllabusc
สอน วัตถุประสงค์
เรียนรู้ กิจกรรมการ และเอกสาร
- ความรู้เบื้องต้น
เรียนการสอน
ประกอบการ
เกี่ยวกับระบบการ
เกณฑ์การวัดและ สอน PTT
ขนส่งสินค้า
ประเมินผล เอกสาร
ที่ใช้ประกอบการ
เรียนการสอน
- อธิบายหัวข้อและ
รูปแบบการทา
รายงาน กาหนดส่ง
งานและการ
ประเมินผล
- ศึกษาความรู้
เบื้องต้นเกี่ยว กับ
การขนส่งสินค้า
แบ่งกลุ่มสาหรับ
จัดทารายงานใน
หัวข้อต่างๆ ที่

ชิ้นงาน

ประเมินการ
เรียนรู้
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ผู้สอนมอบหมาย
- ศึกษาความรู้
พื้นฐานทางธุรกิจ
และความหมายที่
เกี่ยว ข้องกับการ
เป็นผู้ประกอบการ
- อภิปราย แสดง
ความคิดเห็น
จุดเด่น และจุดด้อย
ของผู้ประกอบการ
ขนส่งที่เลือกมา

2

การบริการการ
ขนส่งทางอากาศ

3

3

- กฎระเบียบว่า
ด้วยสิทธิและ
หน้าที่ของผู้
ประกอบ การการ
ขนส่งและผู้ที่เกี่ยว
ข้อง
- ขั้นตอนการ
ปฏิบัติการขน ส่ง
สินค้า
การตรวจรับสินค้า
และระบบของ
เอกสารประกอบ
การขนส่งสินค้า

3

- ศึกษาการเป็นผู้
ประกอบ การด้าน
การบริการ

เอกสาร
ประกอบการ
สอน เรื่อง
กฎระเบียบ
ข้อบังคับ
มาตรฐานใน
การเป็น
ผู้ประกอบการ

3

- ศึกษาความรู้
เกี่ยวกับประ เภท
ของสินค้าและ
เอกสารกากับสินค้า

การจัดประเภท
ของสินค้าที่ทาการ
ขนส่งทางอากาศ

3

- ศึกษาถึงประเภท
ของสินค้า
- วิเคราะห์
กรณีศึกษา

เอกสาร
ประกอบการ
สอน PPT
เกี่ยวกับ
ขั้นตอนการ
ขนส่งสินค้า
ทางอากาศ
เอกสาร
ประกอบการ
สอน และ
รูปภาพ การ
จัดประเภท
และหมวดหมู่
ทีส่ ินค้าที่
ขนส่ง โดย
ยกตัวอย่าง
ประกอบ

4

5

เอกสาร
ประกอบการ
สอน PPT
เกี่ยวกับธุรกิจ
การขนส่งทาง
อากาศ และ
บทบาทหน้าที่
ของ
ผู้ประกอบการ

นักศึกษา
จัดทา
รายงานจาก
การ
อภิปราย

กระเมินการ
การทางาน
ร่วมกันเป็น
ทีม และ
ประเมิน
ความรู้ความ
เข้าใจจาก
การ
อภิปราย
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6

ประเภทของสนค้า
พิเศษที่รับส่ง
ภายใต้เงื่อนไข

3

- ศึกษาถึงประเภท
ของสินค้า
- วิเคราะห์
กรณีศึกษา

เอกสาร
ประกอบการ
สอน รูปภาพ
และเงื่อนไข
ข้อควรปฏิบัติ
เกี่ยวกับการ
ขนส่งสินค้า
การพิเศษ

ข้อควรระวังใน
การขนส่งสินค้า
อันตราย

3

- ศึกษาประเภท
สินค้าอันตรายกับ
ฉลากที่ติดหีบห่อ
- อภิปราย แสดง
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับประสินค้า
ที่ผู้สอนยกตัวอย่าง

9

การจัดการและ
การดาเนิน การ
ขนส่งทางอากาศ

3

- ศึกษาถึงประเภท
ของเครื่องบิน
อุปกรณ์และขั้น
ตอนในการขนส่ง
สินค้า
- กรณีศึกษา

10

การจัดการและ
การดาเนิน การ
ขนส่งทางอากาศ

3

- ศึกษาถึงประเภท
ของเครื่องบิน
อุปกรณ์และขั้น
ตอนในการขนส่ง
สินค้า
- กรณีศึกษา

11

การจัดการและ
การดาเนิน การ
ขนส่งทางอากาศ

3

- ศึกษาถึงประเภท
ของเครื่องบิน
อุปกรณ์และขั้น

เอกสาร
ประเมิน
ประกอบการ
ความรู้ความ
สอน PPT
เข้าใจจาก
รูปภาพ
การ
ตัวอย่างการ
อภิปราย
จัดเก็บ
ประเภทสินค้า
อันตรายที่
ถูกต้อง
เอกสาร
ประกอบการ
สอน PPT
รูปภาพ
เกี่ยวกับ
เครื่องบินใน
แต่ละรุ่นที่ใช้
ในการขนส่ง
สินค้า
เอกสาร
ประกอบการ
สอน PPT
รูปภาพ
อุปกรณ์ที่ช่วย
ในการ
ดาเนินการ
ขนส่งสินค่า
เอกสาร
แบบทดสอบ แบบ
ประกอบการ ข้อเขียน
ประเมิน
สอน PPT
เกี่ยวกับ
ความรูค้ วาม

7
8
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ตอนในการขนส่ง
สินค้า
- กรณีศึกษา
- ทดสอบย่อย
12

การคิด
ค่าธรรมเนียมและ
อัตราค่าระวาง
ขนส่งสินค้า

3

- ฝึกปฏิบัติในการ
คานวณ

13

การคิด
ค่าธรรมเนียมและ
อัตราค่าระวาง
ขนส่งสินค้า

3

- ฝึกปฏิบัติในการ
คานวณ
- ทดสอบย่อย

14

นาเสนอรายงาน
กลุ่มกรณี ศึกษา
เกี่ยวกับระบบการ
ขน ส่งสินค้า

3

- นักศึกษานาเสนอ
รายงาน
- อภิปราย แสดง
ความคิด เห็น

15

- นาเสนอรายงาน
กลุ่มกรณี ศึกษา
เกี่ยวกับระบบการ
ขน ส่งสินค้า
- สรุปและทบทวน
บทเรียน

3

- นักศึกษานาเสนอ
รายงาน
- อภิปราย แสดง
ความคิด เห็น

ความ
เหมาะสมใน
การใช้อุปกรณ์
และข้อควร
ระวังในการ
ดาเนินงาน
เอกสาร
ประกอบการ
สอน
หลักเกณฑ์
วิธีการคานวณ
ค่าอัตราค่า
ระวางขนส่ง
สินค้าตาม
มาตรฐาน
เอกสาร
ประกอบการ
สอนทบทวน
การฝึก
คานวณค่า
ระวางสินค้า
ขนส่งสินค้า

ความรู้ความ เข้าใจจาก
เข้าใจในการ แบบทดสอบ
ดาเนินการ
ขนส่งสินค้า
ทางอากาศ
เอกสาร
แบบ
แบบทดสอบ ประเมิน
ความรู้ความ
เข้าใจจาก
แบบทดสอบ

เอกสาร
แบบ
แบบทดสอบ ประเมิน
ความรู้ความ
เข้าใจจาก
แบบทดสอบ
ย่อย
เอกรายที่
ประเมิน
นักศึกษาทา ความรูค้ วาม
การ
เข้าใจจาก
อภิปราย
การ
อภิปราย
และตอบข้อ
ซักถามใน
ชั้นเรียน
เอกรายที่
ประเมิน
นักศึกษาทา ความรู้ความ
การ
เข้าใจจาก
อภิปราย
การ
อภิปราย
8
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และตอบข้อ
ซักถามใน
ชั้นเรียน
16

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

1

1.1, 1.2, 3.1, 4.1

2

1.1, 1.2, 2.1, 2.2
3.1, 3.2, 4.1, 5.1,
5.2
2.1, 2.2, 3.1, 3.2
2.1, 2.2, 3.1, 3.2

3
4

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน

การมีส่วนร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียน การทาแบบฝึกหัด
และแบบทดสอบย่อย
การนาเสนอรายงาน

ตลอดภาค
การศึกษา

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
15%

14-15

15%

7
16

30%
40%
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ จัดทาโดย
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
มีการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน โดยใช้ผลการเรียนและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
นาที่ได้จากการประเมินการสอนในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนโดยสัมมนาการจัดการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ระหว่างการเรียนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ราย
วิชา โดยสอบถามนักศึกษา พิจารณาจากผลการทดสอบ
- ตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ
รายงาน และเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นาข้อมูลที่ได้จากการทาแบบประเมินมาใช้ปรับปรุงแผนการสอน
- นาผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชามาเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนทุกปี
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