รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1542304

ชื่อวิชา วัฒนธรรมอาเซียน
ชื่อวิชา ASEAN Culture

1.2 จํานวนหนวยกิต
3 (3-2-6)
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ภาษาและการสื่อสาร
2) ประเภทของรายวิชา : บังคับ
1.4 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
1) อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : ผศ.ดร.สมโภชน พนาวาส
2) อาจารยผูสอน : ผศ.ดร.สมโภชน พนาวาส
1.5 ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
1.6 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
“ไมมี”
1.7 รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
“ไมมี”
1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หอง 1208
1.9 วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดลาสุด
1 พฤศจิกายน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
2.1 จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีคุณลักษณะและมีผลการเรียนรูและทักษะในดานตาง ๆ ดังนี้
ดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ตรงตอเวลา มีระเบียบวินัย เคารพและปฏิบัตติ ามกฎขอบังคับของมหาวิทยาลัยและสังคม
2) มีคุณธรรมทางวิชาการ ไมคดั ลอกผลงานของผูอื่นเปนของตนเอง
ดานความรู
1) มีความรูและเขาใจในเนื้อหาเกีย่ วกับสังคมและวัฒนธรรมของกลุม ประเทศอาเซี่ยน
2) สามารถจําแนกและอธิบายองคความรูที่ศึกษาเกีย่ วกับสังคมและวัฒนธรรมของกลุม ประเทศอาเซีย่ น
ดานทักษะทางปญญา
1) สามารถประยุกตใชความรูเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของกลุมประเทศอาเซี่ยน
2) สามารถศึกษาคนควา วิเคราะห เปรียบเทียบสังคมและวัฒนธรรมของกลุมประเทศอาเซี่ยน
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีมนุษยสัมพันธดี สามารถทางานรวมกันผูอื่นและปรับตัวเขากับวัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี
2) มีภาวะผูนําและผูตามที่ดี
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถใชภาษาในการสื่อสาร ถายทอดและแลกเปลีย่ นความรูกบั ผูอื่น
2) สามารถนําเสนอและสื่อสารโดยใชสารสนเทศทางคณติศาสตรหรือการแสดงสถิติได
3) เรียนรูและฝกทักษะการนําเสนอในบริบทดานสังคมและวัฒนธรรมของกลุมประเทศอาเซี่ยน

2.2 วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อเพิ่มรายละเอีย ดเนื้อหาวิช าให ครอบคลุ มเกี่ยวกั บสังคมและวัฒนธรรมของกลุมประเทศ
อาเซียนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาและใหเนื้อหามีความทันสมัยสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ดานสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
3.1 คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสําคัญ ความเปนมา และกําเนิดของวัฒนธรรม ลักษณะและความสัมพันธ
ระหวางวัฒนธรรมไทยและอาเซียน การวิเคราะหความเหมือนและความแตกตางทางสังคม ภาษา
วรรณกรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียน ประเพณี ตํานาน พิธีกรรม ความเชื่อ ระบบเศรษฐกิจ วิถีชีวิต
และขอควรปฏิบัติ ของแตละประเทศในกลุมประเทศอาเซียน
Definitions, importance, background, and origin of culture, characteristics and
relationships between Thai and ASEAN cultures, analysis of similarities and differences
in societies, languages, literary works, cultures, customs, traditions, mythologies rituals,
beliefs, economic systems, ways of life, and regulations of each ASEAN country
3.2 จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

ใหคําปรึกษา แนะนํา สอนเสริมตาม
ความตองการของนักศึกษาเปนราย
กลุม เพื่อทบทวนความรูใหชัดเจน
และแมนยํายิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับกลุม
ของนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํา

การฝกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมี

การศึกษาดวย
ตนเอง
90 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

3.3 จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคลพรอมทั้งระบุชองทางตางๆ ตัวอยาง สถานที่ Social Network
1) อาจารยประจํารายวิชา แจงเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตประจํารายวิชา หรือผาน
Social Network เชน Facebook
2) อาจารยประจํารายวิชา จัดเวลาใหคําปรึกษา จํานวน 5 ชั่วโมงตอสัปดาห
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและประเมินผลการเรียนรูแตละดาน
ผลการเรียนรูที่ตองการ
พัฒนา
ดานคุณธรรม จริยธรรม
1) มีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน
และมีความรับผิดชอบตอ
หนาที่
2) ตรงตอเวลา มีระเบียบวินัย
เคารพและปฏิบตั ิตามกฎ
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยและ
สังคม
3) มีจิตสานึกและพฤติกรรมที่
คํานึงถึงประโยชนสวนรวมและ
สังคมที่มีคณ
ุ ธรรมมากกวา
ประโยชนสวนตัว
4) มีคุณธรรมทางวิชาการ ไม
คัดลอกผลงานของผูอื่นเปน
ของตนเอง
ดานความรู
1) มีความรอบรูในภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ตลอดจน
วัฒนธรรมอันดีงาม
2) มีความรูที่เกิดจากการบูร
ณาการความรูในศาสตรตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ
3) สามารถพัฒนาความรูดาน
ภาษาและวัฒนธรรมใหเพิ่มพูน
ยิ่งขึ้น
ดานทักษะทางปญญา
1) สามารถคิดวิเคราะหและ
ประเมินคุณคา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

คาน้ําหนัก
ของการ
ประเมินผล

มอบหมายงานกลุม
สังเกตพฤติกรรมการ 1-15
ใหคนควาเพื่อ
เรียน
นําเสนอหนาขั้นเรียน
และเขียนเลม
รายงาน
10 %

1. บรรยายและ
ยกตัวอยาง
2. อภิปรายกลุม

1) ทดสอบระหวาง 9
เรียนและกลางภาค 16
เรียน
2) ทดสอบปลายภาค
เรียน

มอบหมายงานกลุม
1. นําเสนอหน้าชั้น
ใหคนควาเพื่อ
เรี ยน ประเมิน
นําเสนอหนาขั้นเรียน รายบุคคล

1) 4-8
2) 14

20 %
20 %

1) 20 %
2) 10 %
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ผลการเรียนรูที่ตองการ
พัฒนา
2) สามารถประยุกตใชความรู
ใหเปนหลักในการดําเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพได
อยางมีประสิทธิผล
3) สามารถแกปญหาอยางเปน
ระบบ
4) สามารถใชความคิด
สรางสรรคในการนําเสนองาน
ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) มีมนุษยสัมพันธดี สามารถ
ทางานรวมกันผูอื่นและปรับตัว
เขากับวัฒนธรรมขององคกร
ไดเปนอยางดี
2) มีภาวะผูนําและผูตามที่ดี
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัว
เลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถใชภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
และการสรุปประเด็นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2) สามารถสื่อสารขาม
วัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม
ตามสถานการณ
3) สามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการติดตอสื่อสาร
อยางสรางสรรค
4) สามารถใชเทคนิคพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตรและสถิติใน
การศึกษาคนควาวิจัยทั้งเชิง

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

และเขียนเลม
รายงาน

2. เขียนเล่มรายงาน
ประเมินรายกลุ่ม

มอบหมายงานเปน
รายบุคคลใหคนควา
เพื่อนําเสนอหนาขั้น
เรียน

นําเสนอหนาชั้นเรียน 4-15
ประเมินรายบุคคล

ใหนําเสนอผลงานที่ ประเมินรายบุคคล
ศึกษาคนควาหนาชั้น จากการนําเสนอ
เรียนโดยใชสื่อและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่
เหมาะสมกับการ
เรียนรูและการสืบคน
ขอมูลและการใช
ภาษาสื่อสาร

คาน้ําหนัก
ของการ
ประเมินผล

20 %

4-14

(สัดสวนการ
ประเมินอยู
ในทักษะทาง
ปญญาขอ 1.
และ ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวาง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ)
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ผลการเรียนรูที่ตองการ
พัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

คาน้ําหนัก
ของการ
ประเมินผล

คุณภาพและเชิงปริมาณ

หมายเหตุ ผลการเรียนรูตัวเขม = ความรับผิดชอบหลัก ผลการเรียนรูตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาห
ที่
(ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ใบงาน

สื่อที่ใช

1
(3
ชม.)

1. แนะนําคําอธิบาย
รายวิชา
2. ความรูทั่วไป
เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน

กิจกรรมการเรียนการ
สอน :
1. ชี้แจงรายละเอียดวิชา
2. กําหนดขอตกลงในการ
เรียน
3. มอบหมายงาน
การศึกษาคนควาเพื่อ
นําเสนอ
4. บรรยายความรูทั่วไป
เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. บรรยาย
2. อภิปรายที่มาและการ
กอตั้งประชาคมอาเซีย่ น
กิจกรรมการเรียนการ
สอน :
บรรยายเนื้อหาวิชา กฎ
บัตรอาเซียน . การศึกษา
ในอาเซียน สามเสาหลัก
อาเซียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. บรรยาย

เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

2
(3
ชม.)

1. กฎบัตรอาเซียน
2. การศึกษาใน
อาเซียน
3. สามเสาหลัก
อาเซียน

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดสวนการ
ประเมิน)

ผูสอน

ประเมินโดยสังเกต ผศ.ดร.
พฤติกรรมการ
สมโภชน
เรียน
พนาวาส
1) การมีสวนรวม
2) การตรงตอเวลา
3) มารยาท
4) การแตงกาย
5) การเขาชั้นเรียน
6) ความ
รับผิดชอบ
ทําการประเมิน
ตลอด 15 สัปดาห
รวม 10 คะแนน

เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

มคอ.3 -6

สัปดาห
ที่
(ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

3
(3
ชม.)

สามเสาหลักของ
ประชาคมอาเซียน
1) ดานการเมือง
การปกครอง
2) ดานเศรษฐกิจ
และ
3) ดานสังคม
วัฒนธรรม

4
(3
ชม.)

ภูมิหลังทางสังคม
และวัฒนธรรมของ
ประเทศบรูไนดารุ
สซาลัม

5
(3
ชม.)

ภูมิหลังทางสังคม
และวัฒนธรรมของ
ประเทศสิงคโปร

6
(3
ชม.)

ภูมิหลังทางสังคม
และวัฒนธรรมของ
ประเทศมาเลเซีย

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ใบงาน

2. อภิปรายปญหา
ทางการใชภาษาในสังคม
กิจกรรมการเรียนการ
สอน :
บรรยายเนื้อหาสามเสา
หลักอาเซียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. บรรยายพรอมสื่อวิดิ
ทัศนประกอบ
2. อภิปรายปญหาดาน
ตาง ๆ ของประชาคม
อาเซี่ยน
กิจกรรมการเรียนการ
สอน :
นักศึกษานําเสนอผลการ
คนควา
กิจกรรม/ใบงาน :
1. อภิปรายหัวขอจากการ
บรรยาย
2. ประเมินผลงาน
กิจกรรมการเรียนการ
สอน :
นักศึกษานําเสนอผลการ
คนควา
กิจกรรม/ใบงาน :
1. อภิปรายหัวขอจากการ
บรรยาย
2. ประเมินผลงาน
กิจกรรมการเรียนการ
สอน :
นักศึกษานําเสนอผลการ
คนควา

สื่อที่ใช

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดสวนการ
ประเมิน)

ผูสอน

เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

1) นําเสนอ
รายบุคคล 20
คะแนน
2) นําเสนอเลม
รายงานรายกลุม
10 คะแนน

ผศ.ดร.
สมโภชน
พนาวาส

(รวม 30 คะแนน)
เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

1) นําเสนอ
รายบุคคล 20
คะแนน

ผศ.ดร.
สมโภชน
พนาวาส
มคอ.3 -7

สัปดาห
ที่
(ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

7
(3
ชม.)

ภูมิหลังทางสังคม
และวัฒนธรรมของ
ประเทศอินโดนีเซีย

8
(3
ชม.)

ภูมิหลังทางสังคม
และวัฒนธรรมของ
ประเทศฟลิปปนส

9
(3
ชม.)

ภูมิหลังทางสังคม
และวัฒนธรรมของ
ประเทศเวียดนาม

10
(3
ชม.)

ภูมิหลังทางสังคม
และวัฒนธรรมของ
ประเทศพมา

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ใบงาน

กิจกรรม/ใบงาน :
1. อภิปรายหัวขอจากการ
บรรยาย
2. ประเมินผลงาน
กิจกรรมการเรียนการ
สอน :
นักศึกษานําเสนอผลการ
คนควา
กิจกรรม/ใบงาน :
1. อภิปรายหัวขอจากการ
บรรยาย
2. ประเมินผลงาน
กิจกรรมการเรียนการ
สอน :
นักศึกษานําเสนอผลการ
คนควา
กิจกรรม/ใบงาน :
1. อภิปรายหัวขอจากการ
บรรยาย
2. ประเมินผลงาน
กิจกรรมการเรียนการ
สอน :
นักศึกษานําเสนอผลการ
คนควา
กิจกรรม/ใบงาน :
1. อภิปรายหัวขอจากการ
บรรยาย
2. ประเมินผลงาน
กิจกรรมการเรียนการ
สอน :
นักศึกษานําเสนอผลการ
คนควา

สื่อที่ใช

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดสวนการ
ประเมิน)

ผูสอน

2) นําเสนอเลม
รายงานรายกลุม
10 คะแนน
เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

(รวม 30 คะแนน)

เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

1) เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2) ขอสอบ

ทดสอบกลางภาค ผศ.ดร.
20 คะแนน
สมโภชน
พนาวาส

เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

1) นําเสนอ
รายบุคคล 20
คะแนน

ผศ.ดร.
สมโภชน
พนาวาส
มคอ.3 -8

สัปดาห
ที่
(ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

11
(3
ชม.)

ภูมิหลังทางสังคม
และวัฒนธรรมของ
ประเทศลาว

12
(3
ชม.)

ภูมิหลังทางสังคม
และวัฒนธรรมของ
ประเทศกัมพูชา

13
(3
ชม.)

ภูมิหลังทางสังคม
และวัฒนธรรมของ
ประเทศไทย

14
(3
ชม.)

วิถีชีวิตและกิจกรรม
ความเชื่อของกลุม
ประเทศอาเซียน

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ใบงาน

กิจกรรม/ใบงาน :
1. อภิปรายหัวขอจากการ
บรรยาย
2. ประเมินผลงาน
กิจกรรมการเรียนการ
สอน :
นักศึกษานําเสนอผลการ
คนควา
กิจกรรม/ใบงาน :
1. อภิปรายหัวขอจากการ
บรรยาย
2. ประเมินผลงาน
กิจกรรมการเรียนการ
สอน :
นักศึกษานําเสนอผลการ
คนควา
กิจกรรม/ใบงาน :
1. อภิปรายหัวขอจากการ
บรรยาย
2. ประเมินผลงาน
กิจกรรมการเรียนการ
สอน :
นักศึกษานําเสนอผลการ
คนควา
กิจกรรม/ใบงาน :
1. อภิปรายหัวขอจากการ
บรรยาย
2. ประเมินผลงาน
กิจกรรมการเรียนการ
สอน :
นักศึกษานําเสนอผลการ
คนควา

สื่อที่ใช

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดสวนการ
ประเมิน)

ผูสอน

2) นําเสนอเลม
รายงานรายกลุม
10 คะแนน
เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

(รวม 30 คะแนน)

เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

นําเสนอ
รายบุคคล 20
คะแนน

ผศ.ดร.
สมโภชน
พนาวาส
มคอ.3 -9

สัปดาห
ที่
(ชม.)

15
(3
ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

วิถีชีวิตและกิจกรรม
ความเชื่อของกลุม
ประเทศอาเซียน

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ใบงาน

สื่อที่ใช

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดสวนการ
ประเมิน)

ผูสอน

กิจกรรม/ใบงาน :
1. อภิปรายหัวขอจากการ
บรรยาย
2. ประเมินผลงาน
กิจกรรมการเรียนการ
เอกสาร
สอน :
ประกอบการ
นักศึกษานําเสนอผลการ เรียน
คนควา
กิจกรรม/ใบงาน :
1. อภิปรายหัวขอจากการ
บรรยาย
2. ประเมินผลงาน

5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- นําเสนอรายบุคคล
40%
- รายงานกลุม
10%
- สอบกลางภาค
20%
- สอบปลายภาค
20%
- จิตพิสัย
10%
2) การประเมินผล : ใชระบบ  อิงกลุม  อิงเกณฑของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน
ระดับผลการเรียน
90-100
A
85-89
B+
75-84
B
70-74
C+
60-69
C
55-59
D+
50-54
D
มคอ.3 -10

ระดับคะแนน
0-49

ระดับผลการเรียน
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตําราหลัก
สมโภชน พนาวาส. 2559. เอกสารการสอนเรื่องภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศในกลุม
ประชาคมอาเซียน

6.2 เอกสารและขอมูลแนะนํา
[Online]. Available: http://www.aseansec.org/about_ASEAN.html

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) การประเมินอาจารยผูสอนโดยนักศึกษา
2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรูแตละดาน
7.2 กลยุทธการประเมินการสอน
1) ใชแบบประเมินอาจารยผูสอนโดยนักศึกษา
2) ใชแบบประเมินตนเองสําหรับนักศึกษา
7.3 การปรับปรุงการสอน
นําผลที่ไดจากการประเมินมาปรับปรุงการสอนและหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการเรียน
การสอนโดยจัดกิจกรรมดังนี้
1. ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
2. ปรั บ ปรุ งกระบวนการเรีย นการสอนใหส อดคลองกั บ ความต องการและธรรมชาติของ
ผูเรียน

มคอ.3 -11

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การปฏิบัติ
และการนําเสนอผลงาน
วิธีการประเมิน
ผลลัพธการเรียนรู

พฤติกรรมความ
รับผิดชอบและ
การมีสวนรวมใน
การทํางาน

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
ทักษะทางปญญา
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสน
สารสนเทศ







คะแนนสอบ

งานที่ไดรับ
มอบหมาย
(แบบฝกหัด
โครงงาน รายงาน)

การนําเสนอผลงาน
ดวยทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข/ การ
สื่อสาร/ การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ




















7.5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําขอมูลที่ไดจากการประเมินจากขอ 7.4 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาดังนี้
- ปรับปรุงแผนการสอนทุกปการศึกษา
- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาทุกภาคการศึกษาที่เปดการสอนรายวิชา
- ปรับปรุงแนวการสอนทุกปการศึกษาที่มีการเปดสอนรายวิชา

มคอ.3 -12

