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มคอ.  รายละเอียดของรายวิชา 

ชือสถาบนัอดุมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา   คณะบรหิารธรุกจิ / ภาควชิาบรหิารการโรงแรมและการท่องเทยีว 

 

หมวดที  ข้อมลูทวัไปของรายวิชา 

. รหสัและชือรายวิชา 

    BT 307 การจดัการทรพัยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเทยีว 

. จาํนวนหน่วยกิต 

     ( - - ) 

. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 

    หลกัสตูรปรญิญาตรบีรหิารการโรงแรมและการท่องเทยีว  วชิาเฉพาะบงัคบั 

. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน 

   อาจารยจ์ติตนินัท ์นนัทไพบลูย ์

. ภาคการศึกษา / ชนัปีทีเรยีน 

    ภาคเรยีนท ี   ปีการศกึษา 2558  ชนัปีท ี2 

. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

    ไม่ม ี

. รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite) (ถ้ามี) 

    ไม่ม ี

. สถานทีจดัการเรียนการสอน 

    กลุ่ม H1: หอ้ง 21604 

    กลุ่ม H2: หอ้ง 5703 

. วนัทีจดัทาํรายละเอียดของรายวิชา หรือวนัทีมีการปรบัปรงุครงัล่าสดุ 

     วนัท ี  มกราม  

 

หมวดที  จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

 . ผูเ้รยีนเขา้ใจพฤตกิรรมและธรรมชาตขิององคก์ารในธรุกจิบรกิาร 

 . เขา้ใจหน้าทแีละบทบาทของฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

 . สามารถอธบิายการทาํงานของฝ่ายต่าง ๆ ในแง่ของการบรหิารทรพัยากรบุคคลได ้

 . มคีวามเขา้ใจถงึบทบาทในเชงิกลยทุธข์องทรพัยากรบุคคล 
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. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

    . เพอืปรบัเปลยีนเนือหาใหส้อดคลอ้งกบัการเปลยีนแปลงของอุตสาหกรรมบรกิาร/อุตสาหกรรม

ท่องเทยีว 

. เพอืปรบัปรุงการการยกตวัอย่าง ทจีะสามารถใหค้วามรูก้บันกัศกึษาไดใ้นเชงิลกึ และเป็นประโยชน์ต่อ

มุมมองของนกัศกึษาทมีต่ีอโลกการทาํงานจรงิ 

. เพอืปรงัปรุงกจิกรรมใหม้คีวามทา้ทาย สนุกสนาน และเน้นการประยกุตใ์ชค้วามรู ้

 

หมวดที  ส่วนประกอบของรายวิชา 

. คาํอธิบายรายวิชา 

    ระบบการจดัการทรพัยากรมนุษยใ์นอุตสาหกรรมการท่องเทยีว  การคดัเลอืกบุคลากร  การจา้งงาน  การ

ฝึกอบรม  การพฒันาบุคลากร  กฎหมายแรงงาน  การบรหิารค่าตอบแทน  การสรา้งแรงจงูใจในการทาํงาน 

และการจดัสวสัดกิารต่างๆ  การจดัการบุคลากรทต่ีางเชอืชาตแิละวฒันธรรม 

. จาํนวนชวัโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสรมิ 
การฝึกปฏบิตั/ิงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศกึษาดว้ยตนเอง 

 

(  ชวัโมง X  สปัดาห)์ 

ตามความตอ้งการของ

นกัศกึษาเฉพาะราย 
ไม่ม ี

 

(  ชวัโมง x 2 สปัดาห)์ 

. จาํนวนชวัโมงต่อสปัดาหที์อาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบคุคล 

     ชวัโมงต่อสปัดาห ์โดยระบุวนั เวลา ไวใ้นประมวลการสอน และแจง้ใหน้กัศกึษาทราบในชวัโมงแรกของ

การสอน 

 

หมวดที  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

. คณุธรรม จริยธรรม 

1. คุณธรรม จรยิธรรมทตีอ้งพฒันา 

1. นกัศกึษามวีนิยั ตรงต่อเวลา ปฏบิตัติามกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัของชนัเรยีน 

2. มคีวามรบัผดิชอบในหน้าท ีเป็นสมาชกิทดีขีองกลุม่ และมสี่วนร่วมในกจิกรรมกลุ่ม 

3. มทีศันคตทิกีวา้งขนึต่ออาชพีในธุรกจิโรงแรม  และพจิารณาตาํแหน่งงานในฝ่ายทรพัยากรบุคคล  

4. นกัศกึษาไดม้มุมองดา้นคุณธรรมจรยิธรรมในวชิาชพี จากการบรรยายของอาจารย ์
  



รายละเอยีดของรายวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเทยีว / /  หน้า 3 
 

2. วธิกีารสอนทจีะใชพ้ฒันาการเรยีนรู ้

1. ขอ้ตกลงระหวา่งอาจารยผ์ูส้อนกบันกัศกึษา (Instructional Contracts) ถงึวนิยัและกฎ กตกิา 

มารยาทในชนัเรยีน 

2. มกีารมอบหมายงานกลุ่ม ซงึตอ้งอาศยัการทาํงานร่วมกนั 

3. อาจารยถ่์ายทอดประสบการณ์ทเีกดิขนึในธุรกจิ ระหวา่งการสอน 

4. การใชต้วัแบบ : โดยอาจารยป์ฏบิตัเิป็นตวัอยา่ง ในการตรงต่อเวลา และการแต่งกายทจีะตอ้งเป็น

ตวัอยา่งใหก้บัพนกังาน ในฐานะผูป้ฏบิตังิานในฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

3. วธิกีารประเมนิผล 

1. ประเมนิจากการเขา้ชนัเรยีน และพฤตกิรรมในชนัเรยีน 

2. ประเมนิจากความตรงต่อเวลาในการเรยีน และสง่งาน 

3. อาจารยป์ระจาํวชิา สอบถามถงึความร่วมมอืในการทาํงานกลุ่ม จากสมาชกิในกลุ่มโดยรวม 

. ความรู ้

1. ความรูท้จีะไดร้บั 

1. นกัศกึษาเขา้ใจพฤตกิรรมและธรรมชาตขิององคก์ารในธรุกจิบรกิาร 

2. นกัศกึษาเขา้ใจหน้าทแีละบทบาทของฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

3. นกัศกึษาสามารถอธบิายการทาํงานของฝ่ายต่าง ๆ ในแง่ของการบรหิารทรพัยากรบุคคลได ้

4. นกัศกึษามคีวามเขา้ใจถงึบทบาทในเชงิกลยทุธข์องทรพัยากรบุคคล 

5. นกัศกึษาไดศ้กึษาหาความรูด้ว้ยตนเอง โดยการคน้ควา้บทความเกยีวกบัการบรหิารทรพัยากร

บุคคล และแกก้รณศีกึษาเกยีวกบัปัญหาขององคก์รในแผนกทรพัยากรบุคคล 

2. วธิกีารสอน 

1. บรรยายใหค้วามรู ้โดยอาจารย ์และ/หรอื วทิยากรรบัเชญิ  โดยอาจารยส์อดแทรกประสบการณ์

การบรกิารลกูคา้ จากการทาํงานจรงิใหน้กัศกึษาไดร้บัฟัง 

2. ตงัโจทยก์รณีศกึษาใหน้กัศกึษา 

3. มบีทความเกยีวกบัการบรหิารทรพัยากรบุคคลเชงิกลยทุธ ์บทความมคีวามทนัสมยัและเขยีนโดย

วทิยากรทมีชีอืเสยีง อาจารยอ์พัโหลดบทความเหล่านีไวใ้นเวบ็ไซตส์่วนตวั นกัศกึษาตอ้งอ่าน

บทความต่าง ๆ มาก่อนเขา้ชนัเรยีน  เพอืนําเนือมามาวเิคราะหส์ง่ในการสอบยอ่ยแต่ละสปัดาห ์

4. ใหน้กัศกึษาแกก้รณีศกึษาดว้ยตนเองเป็นกลุ่ม ทาํรายงานเป็นรปูเล่ม และนําเสนอหน้าชนัเรยีน 

3. วธิกีารประเมนิผล 

1. ประเมนิจากผลการสอบขอ้เขยีน และสอบปฏบิตั ิ

2. ประเมนิจากคุณภาพการสอบยอ่ยประจาํสปัดาห ์

3. ประเมนิจากคุณภาพของรายงานการแกก้รณีศกึษาดว้ยตนเอง และคุณภาพการนําเสนอหน้าชนั

เรยีน 
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. ทกัษะทางปัญญา 

1. ทกัษะทางปัญญาทจีะตอ้งพฒันา 

1. นกัศกึษาสามารถประยกุตใ์ชค้วามรูภ้าคทฤษฎ ีเพอืนําไปสูก่ารแกปั้ญหาในธุรกจิหรอืสถานการณ์

จรงิได ้

2. นกัศกึษาสามารถประยกุตใ์ชค้วามรูใ้นภาคทฤษฎ ีเพอืแกปั้ญหาในขอ้สอบซงึเป็นอตันยั 

3. นกัศกึษาสามารถปฏบิตังิานในแผนกบรหิารทรพัยากรบุคคลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ทงัในงานปกตแิละ

งานในเชงิกลยทุธ ์

4.  นกัศกึษานําความรูท้ไีดจ้ากการเรยีนไปแกปั้ญหาตามโจทยใ์นกรณีศกึษาได ้  

5. นกัศกึษาสามารถนําความรูท้ไีดจ้ากการแกโ้จทยใ์นกรณศีกึษา ไปประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานใน

อนาคต 

6. นกัศกึษามโีอกาสสมัผสักบัความกา้วหน้าในวงการบรหิารทรพัยากรบุคคล ผ่านทางบทความที

ตอ้งศกึษาทุกสปัดาห ์

2. วธิกีารสอน 

1. บรรยายและใหแ้กโ้จทยก์รณีศกึษา  โดยอาจารยเ์น้นยกตวัอยา่งการบรกิารจรงิ 

2. ใหน้กัศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองโดยการศกึษาบทความดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคลทุกสปัดาห ์

3. ทาํแบบฝึกหดัในชนัเรยีน ซงึประยกุตม์าจากการทาํงานจรงิของแผนกทรพัยากรบุคคล 

3. วธิกีารประเมนิทกัษะทางปัญญาของนกัศกึษา 

1. ประเมนิจากการร่วมอภปิรายในชนัเรยีน 

2. ประเมนิจากการสอบขอ้เขยีน 

3. ประเมนิจากคุณภาพการแกโ้จทยก์รณีศกึษา 

4. ประเมนิจากการตอบคาํถามสอบยอ่ย (Quiz) ในชนัเรยีน ซงึนําโจทยม์าจากบทความดา้นการ

บรหิารทรพัยากรบุคคลทนีกัศกึษาตอ้งอ่านทุกสปัดาห ์

. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

1. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบทตีอ้งการพฒันา 

1. สามารถพฒันาทกัษะในการสอืสาร มนุษยสมัพนัธ ์บุคลกิภาพและจรยิธรรมใหเ้หมาะสมกบัอาชพี 

2. สามารถรบัผดิชอบงานทไีดร้บัมอบหมาย และส่งงานตรงเวลา 

3. มสี่วนช่วยในการแกปั้ญหาในกลุ่ม 

4. มคีวามคดิรเิรมิในการวเิคราะหปั์ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม บนพนืฐานของตนเอง และของกลุ่ม 

2. วธิกีารสอน 

1. นกัศกึษารบัฟังประสบการณ์และเหตุการณ์ทเีกดิขนึในธรุกจิ จากอาจารย ์

2. ใหน้กัศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง และแกโ้จทยก์รณีศกึษาเป็นงานกลุ่ม  

3. วธิกีารประเมนิทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความสามารถในการรบัผดิชอบของนกัศกึษา 

1. ประเมนิจากความพรอ้มของงานกลุ่ม ซงึสามารถสะทอ้นความร่วมมอืระหวา่งสมาชกิในกลุม่ได ้

2. ประเมนิจากการเขา้เรยีน และพฤตกิรรมในหอ้งเรยีน 

3. ประเมนิจากความตรงต่อเวลาในการสง่งานและประสทิธภิาพของผลงานทไีดร้บัมอบหมาย 
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4. สมาชกิในกลุ่มตอ้งช่วยซงึกนัและในการสอบยอ่ยในหอ้ง (Quiz) 

. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทตีอ้งพฒันา 

1. นกัศกึษาสามารถใชภ้าษาในการพดูและการเขยีนอยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

2. นกัศกึษาสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการคน้หาขอ้มลู และการนําเสนอไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

2. วธิกีารสอน 

1. บรรยายและอภปิรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชนัเรยีน 

2. ใหน้กัศกึษาทาํโจทยซ์งึประยกุตม์าจากการทาํงานจรงิ เช่น การตงัเงนิเดอืนพนกังาน การคดิ

สวสัดกิาร การคาํนวณค่าล่วงเวลา เป็นตน้ 

3. อาจารยอ์ดัโหลดเอกสารประกอบการสอนต่าง ๆ ขนึไวบ้นเวบ็ไซต ์ นกัศกึษาสามารถดาวโหลด

มาเพอืประกอบการเรยีนได ้

3. วธิกีารประเมนิผล 

1. ประเมนิผลจากประสทิธผิลของผลงานทมีอบหมายใหค้น้ควา้ 

2. ประเมนิผลจากประสทิธภิาพการแกโ้จทยก์รณีศกึษาเป็นผลงานกลุ่ม 

3. ประเมนิผลการสอบขอ้เขยีนในส่วนอตันยั 

4. นกัศกึษาสามารถดาวโหลดเอกสารประกอบการสอนจากเวบ็ไซตไ์ด ้

 

หมวดที  แผนการสอนและการประเมินผล 

     
. แผนการสอน 

สปัดาหที์ หวัข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน กิจกรรมการเรียน 

ผู้สอน ชวัโมง การสอนและสือทีใช้ 

 

บทนํา   

องคป์ระกอบของฝ่ายทรพัยากรบุคคล 
3 

บรรยาย 

กรณีศกึษา 

จติตนินัท ์

  

  
 

วฒันธรรมองคก์ร  พฤตกิรรมของปัจเจก

บคุคล ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

การจูงใจพนกังาน พฤตกิรรมกลุ่มและการ

ทํางานเป็นทมี, พฤตกิรรมระหวา่งกลุ่ม, 

การเจรจาต่อรอง และการสรา้งทมี 3 

บรรยาย 

บทบาทสมมต ิ

ทดสอบย่อยโดยไม่บอกล่วงหน้า 
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สปัดาหที์ 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จาํนวน 

ชวัโมง 
กิจกรรมการเรียน 

การสอนและสือทีใช้ 
ผู้สอน 

 

อํานาจและการเมอืงในองคก์ร ภาวะผูนํ้า 

บทบาททเีปลยีนไปและบทบาทเชงิกลยุทธ์

ของฝ่ายทรพัยากรบคุคล 
3 

บรรยาย 

กรณีศกึษา 

ทดสอบย่อยโดยไม่บอกล่วงหน้า 

จติตนินัท ์

  

  

  

 

-การออกแบบตําแหน่งงานทมีปีระสทิธภิาพ

และมแีรงจูงใจ 

-การวเิคราะห์ตําแหน่งงานและประเมนิ

ตําแหน่งงาน 
 

บรรยาย 

บทบาทสมมต ิ

ทดสอบย่อยโดยไม่บอกล่วงหน้า 

การใหท้ดลองทํา 

 

การสรรหาวา่จา้ง ( )   

 

บรรยาย 

บทบาทสมมต ิ

ทดสอบย่อยโดยไม่บอกล่วงหน้า 

การใหท้ดลองทํา 

 

การสรรหาวา่จา้ง (2) 

 

บรรยาย 

บทบาทสมมต ิ

การใหท้ดลองทํา 

ทดสอบย่อยโดยไม่บอกล่วงหน้า 

 การสรรหาวา่จา้ง (3)  

บรรยาย 

บทบาทสมมต ิ

การใหท้ดลองทํา 

ทดสอบย่อยโดยไม่บอกล่วงหน้า 

 สอบกลางภาค  สอบขอ้เขยีน 

 

การฝึกอบรมพนกังาน 

การวางแผนความกา้วหน้าในอาชพี  

บรรยาย 

กรณีศกึษา 

บทบาทสมมต ิ

ทดสอบย่อยโดยไม่บอกล่วงหน้า 

 การบรหิารค่าจา้ง 3 

บรรยาย 

กรณีศกึษา 

การใหท้ดลองทํา 

ทดสอบย่อยโดยไม่บอกล่วงหน้า 

 การออกแบบสวสัดกิาร 3 

บรรยาย 

กรณีศกึษา 

ทดสอบย่อยโดยไม่บอกล่วงหน้า 
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สปัดาหที์ 
หวัข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน 

ชวัโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอนและสือทีใช้ 
ผู้สอน 

  

การบรหิารผลงาน  

ระบบรางวลัและการใหร้างวลัแกก่าร

ปฏบิตังิาน 3 

บรรยาย 

กรณีศกึษา 

ทดสอบย่อยโดยไม่บอกล่วงหน้า 

จติตนินัท ์

  

 

กฎหมายแรงงานในประเทศไทย 

วนิยัและการลงโทษทางวนิยั 3 

บรรยาย 

กรณีศกึษา 

การใหท้ดลองทํา 

ทดสอบย่อยโดยไม่บอกล่วงหน้า 

 การปลดออก  เลกิจา้ง 3 

บรรยาย 

กรณีศกึษา 

ทดสอบย่อยโดยไม่บอกล่วงหน้า 

 

1.       แรงงานสมัพนัธ์และการสอืสารใน

องคก์ร 

2.       การบรหิารทรพัยากรบคุคลใน

องคก์รนานาชาต ิ  

บรรยาย 

กรณีศกึษา 

ทดสอบย่อยโดยไม่บอกล่วงหน้า 

16 สอบปลายภาค 3 สอบขอ้เขยีน  
 

. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

ผลการ

เรียนรู ้
วิธีการประเมิน 

สปัดาหที์

ประเมิน 

สดัส่วนของการ

ประเมิน 

 สอบกลางภาค 8 30% 

 สอบปลายภาค 16 50% 

 ทดสอบยอ่ยโดยไม่บอกล่วงหน้า 2-7 และ -  % 

 แกโ้จทยก์รณีศกึษาและส่งเป็นรปูเล่ม 16 10% 

 รวม  % 
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หมวดที  ทรพัยากรการเรียนการสอน 

. ตาํราหรือเอกสารหลกั 

   จติตนินัท ์ นนัทไพบลูย.์ ( ).  การจดัการทรพัยากรบุคคลในอุตสาหกรรมท่องเทยีว. กรุงเทพฯ : 

สาํนกัพมิพม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์  

. เอกสารและข้อมลูสาํคญั 

     เอกสารประกอบการสอน ซงึนกัศกึษาสามารถดาวโหลดไดจ้ากเวบ็ไซต ์
        http://groups.yahoo.com/group/hrmhotels/files/ 
. เอกสารและข้อมลูแนะนํา 

     บทความเกยีวกบัการบรกิาร ซงึอาจารยอ์พัโหลดไวท้ ี
http://groups.yahoo.com/group/hrmhotels/files/ 

 

หมวดที  การประเมินและการปรบัปรงุการดาํเนินการของรายวิชา 

. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1. ในวนัแรกของการเรยีนการสอน อาจารยผ์ูส้อนอธบิายใหน้กัศกึษาเขา้ใจถงึการปรบัปรงุรายวชิานี 

และประโยชน์จากขอ้คดิเหน็ของนกัศกึษาต่อการพฒันารายวชิาเพอืส่งเสรมิใหน้กัศกึษาแสดงความ

คดิเหน็ต่อการพฒันารายวชิาในช่วงปลายของภาคการศกึษา 

2. การสนทนากลุ่มระหวา่งอาจารยก์บันกัศกึษา 

3. ส่งเสรมิใหน้กัศกึษาแสดงความคดิเหน็ต่อการเรยีนการสอน และการพฒันารายวชิาผ่านระบบการ

ประเมนิ Online Assessment System ของมหาวทิยาลยั 

4. ผลการสอบปฏบิตัแิละสอบขอ้เขยีน 

. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 

1. อาจารยผ์ูส้อนประเมนิการสอนของตนเอง 

2. ดจูากงานทมีอบหมายใหค้น้ควา้และผลการเรยีนของนกัศกึษา  

3. ในคาบสุดทา้ยของการเรยีนการสอน อาจารยใ์หน้กัศกึษาเขยีนความรูส้กึของตน ต่อการเรยีนการสอน

วชิานี ลงในกระดาษ โดยไม่ตอ้งลงชอื ถอืเป็นการเกบ็ขอ้มลูเชงิคุณภาพ 

. การปรบัปรงุการสอน 

1. การประมวลความคดิเหน็ของนกัศกึษา การประเมนิการสอนของตนเองและสรุปปัญหา อุปสรรค แนว

ทางแกไ้ขเมอืสนิสุดการสอน เพอืเป็นขอ้มลูเบอืงตน้ในการปรบัปรุงรายวชิาในภาคการศกึษาต่อไป 

2. ปรบัปรุงรายละเอยีดของรายวชิาใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบันกัศกึษารุ่นต่อไป 

. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิรายวิชาของนักศึกษา 

1. ดผูลการเรยีนของนกัศกึษา 

2. ใหอ้าจารยแ์สดงการประเมนิผลรายวชิาเพอืการทวนสอบ 

3. มคีณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรูข้องนกัศกึษา โดยตรวจสอบขอ้สอบ 

รายงาน โครงการ วธิกีารใหค้ะแนนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤตกิรรมของนกัศกึษา 
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. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

1. นําขอ้คดิเหน็ของนกัศกึษาจากขอ้ 1 และขอ้  มาประมวล เพอืจดักลุ่มเนือหาความรูท้ตีอ้งปรบัปรุง 

วธิกีารศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ผลจากการประมวลจะนําไปปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนในรุ่น

ต่อไป 

2. ปรบัปรุงรายวชิาทุก ๆ ปี เพอืพฒันาเนือหาสาระใหท้นัสมยั ปรบัวธิกีารเรยีนการสอน และวธิกีาร

ประเมนิผลใหต้รงกบัผลการเรยีนรูท้คีาดหวงั 

 


