
มคอ 3 

รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา   

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

คณะ/ภาควิชา          

คณะมนุษยศาสตร ์ สาขาวชิาการจดัการธุรกจิสายการบนิ 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา       

HY242 ภาษาองักฤษส าหรบัการปฎบิตังิานในธุรกจิสายการบนิ (English for Airline Operations) 

2. จ านวนหน่วยกิต            

3 หน่วยกติ 3 (2-2-5)   

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา  

  ศลิปศาสตรบ์ณัฑติ สาขาวชิาการจดัการสายการบนิ รายวชิาแกนคณะมนุษยศาสตร ์

4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน   

อาจารยว์รนิ  นภาเพช็ร ์

5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 

 ภาคการศกึษาที ่1/2559 นกัศกึษาชัน้ปีที ่2 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (pre- requisite)  (ถ้ามี) 

ไม่ม ี
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพรอ้มกนั  (co- requisites)  (ถ้ามี) 

           ไม่ม ี
8. สถานท่ีเรียน   
              มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัท่ีจดัท าหรอืปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
           9 สงิหาคม 2559 

 

 

 
 



หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 

1.  จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

                เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูภ้าษาองักฤษทีใ่ชใ้นงานในแต่ละแผนกของธุรกจิสายการบนิ โดยเน้นทกัษะดา้นการฟัง 
การพดู การอ่าน และการเขยีน  

2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

เพื่อพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษของนกัศกึษาทัง้ 4 ดา้น ตลอดจนมคีวามรู ้
ความเขา้ใจในการใชภ้าษาองักฤษหลากหลายรปูแบบและวฒันธรรมต่างๆ ในธุรกจิสายการบนิ 
แลว้สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์ในการประกอบอาชพีต่อไป    

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

             ทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขยีนภาษาองักฤษส าหรบัสถานการณ์ต่างๆในแต่ละแผนกของธุรกจิสายการบนิ ค าศพัท ์
ส านวน และรหสัเฉพาะทีใ่ชใ้นธุรกจิสายการบนิ ขัน้ตอนพธิทีางการสนามบนิ 
การฝึกใชป้ระโยคสนทนาทีเ่กีย่วกบังานบรกิารภาคพืน้ การส ารองทีน่ัง่และการเขยีนบตัรโดยสาร 
การใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการเดนิทาง การอ่านบตัรขึน้เครื่อง ตารางการบนิ  
การประกาศเพื่อเรยีกผูโ้ดยสารขึน้เครื่อง 
 

2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนา
ม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชัว่โมง 

ต่อภาคการศกึษา 
( 2 ชัว่โมง x 15 สปัดาห ์) 

ไม่ม ี 30 ชัว่โมง 

ต่อภาคการศกึษา 
( 2 ชัว่โมง x 15 สปัดาห ์) 

 

75 ชัว่โมง 

ต่อภาคการศกึษา 
( 5 ชัว่โมง x 15 สปัดาห ์) 

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรกึษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

ผูส้อนใหค้ าปรกึษาผ่านทางอเีมลและโทรศพัทม์อืถอืในกรณีเร่งด่วน เนื่องจากผูส้อนเป็นอาจารยพ์เิศษ 

 
 
 
 



 
 

หมวดท่ี 4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนักศึกษา 
 

1. คณุธรรม จริยธรรม 
       1.1   คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 
                  1.1.1 แสดงออกถงึความเขา้ใจในงานอาชพี ทางธุรกจิการบนิ  
และด าเนินงานเพื่อการพฒันาไดถู้กตอ้งตามแผนงาน ตามระเบยีบขอ้บงัคบัขององคก์ร 
                  1.1.2 ใหบ้รกิารทาง ธุรกจิการบนิ ดว้ยจติบรกิารทีเ่ป็นเลศิ 
มจีติสาธารณะและมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ใีนบรบิทของความแตกต่างทางวฒันธรรม 
   1.1.3 มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 
และสามารถจดัการปัญหาความขดัแยง้ระหว่างผลประโยชน์ทีไ่ดร้บักบัจรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพี 
         
        1.2  วิธีการสอน 
             1.2.1 สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จรยิธรรมในระหว่างการจดัการเรยีนการสอน 
      1.2.2 สอดแทรกเรื่องจรรยาบรรณและทศันคตทิีด่ต่ีอวชิาชพีผ่านการเรยีนการสอน 
     1.2.3 ปลกูฝังใหน้กัศกึษาแต่งกายและปฏบิตัตินใหเ้หมาะสม 
ปลกูฝังค่านิยมในเรื่องความซื่อสตัยส์จุรติผ่านการเรยีนการสอนและงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
      1.2.4 เปิดโอกาสใหน้กัศกึษาจดัและ/หรอืเขา้ร่วมกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม 
 
        1.3 วิธีการประเมินผล 
                  1.3.1ประเมนิจากการการเขา้เรยีน การสง่งาน การท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายตรงตามก าหนดเวลา 
และการเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ ในวชิาเรยีนอย่างสม ่าเสมอ 
       1.3.2 ประเมนิจากการไม่กระท าการทุจรติในการท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายและการสอบ 
       1.3.3 ประเมนิจากผลงานของนกัศกึษาทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึการมสี านึกใน จรรยาบรรณวชิาชพี 
ไม่ละเมดิจรรยาบรรณ และจรยิธรรมทีก่ าหนดใชใ้นองคก์รอาชพีต่างๆ  
       1.3.4 ประเมนิจากความรบัผดิชอบและความเสยีสละของนกัศกึษาในการท างานกลุ่ม 
และการท ากจิกรรมเสรมิหลกัสตูร รวมถงึจติส านึกในการสรา้งประโยชน์เพื่อสงัคมโดยรวม 
 
 
2.  ความรู ้
       2.1   ความรูท่ี้จะได้รบั  
                  2.1.1 มคีวามรูแ้ละทกัษะการท างานในธุรกจิ สายการบนิ ทีเ่กีย่วขอ้งตามต าแหน่งงานทีร่บัผดิชอบ 
หรอืตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
               2.1.2 สามารถใชห้ลกัการ แนวคดิจากองคค์วามรูท้าง ธุรกจิสายการบนิ  
และศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งมาพฒันางานประจ าใหเ้ป็นระบบตรงตามมาตรฐานสากล 
             2.1.3 มกีระบวนการแสวงหาความรูเ้พื่อพฒันาตนอย่างต่อเนื่อง  
 



       2.2   วิธีการสอน 
                     2.2.1 
จดัการเรยีนการสอนหลากหลายรปูแบบโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลางเน้นความรูค้วามเขา้ใจในองคค์วามรูท้ีถู่กตอ้งและทนัสมยั 
อกีทัง้น าไปสูก่ารปรบัประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัและงานอาชพี 
            2.2.2 จดัการเรยีนรูโ้ดยการจ าลองสถานการณ์ และการเรยีนรูจ้ากสถานการณ์จรงิ 
โดยการเชญิผูเ้ชีย่วชาญมาเป็นวทิยากรพเิศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนสรา้งระบบทีช่่วยใหน้กัศกึษาไดฝึ้กงานในองคก์รอาชพี  
            2.2.3 สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนศกึษาดว้ยตนเองและรูจ้กัคน้ควา้ขอ้มลูจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ  
 
         2.3 วิธีการประเมินผล   
                  2.3.1 ประเมนิจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาคเรยีน และการสอบปลายภาคเรยีน 
             2.3.2 ประเมนิจากผลงาน รายงาน หรอืโครงงานทีม่อบหมายใหน้กัศกึษาท า 
             2.3.3 สงัเกตพฤตกิรรมการเรยีนและการตอบขอ้ซกัถามของผูเ้รยีน 
             2.3.4 ประเมนิจากการน าเสนอรายงาน หรอืโครงงานในชัน้เรยีน 

 
3.  ทกัษะทางปัญญา 
         3.1   ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 
                  3.1.1 สามารถคดิวเิคราะหเ์พื่อแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าในดา้นการบรกิาร และมปีฏสิมัพนัธก์บั ผูโ้ดยสาร 
เพื่อนร่วมอาชพีอย่างมเีหตุผล หลกัเกณฑ ์ความรูแ้ละทกัษะวชิาชพี 
            3.1.2 สามารถใชน้วตักรรมทาง ธุรกจิสายการบนิ มาวเิคราะห ์และเสนอความคดิเหน็อย่างสรา้งสรรค ์
เพื่อพฒันางานใหท้นัสมยั 
 
       3.2   วิธีการสอน 
                  3.2.1 จดัการเรยีนการสอนทีห่ลากหลาย ทีฝึ่กกระบวนการคดิ 
วเิคราะหแ์ละวพิากษ์พรอ้มทัง้ฝึกการแกปั้ญหาต่างๆไดอ้ย่างเหมาะสม 
             3.2.2 สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนประยุกตค์วามรูท้ีไ่ดร้บัเพื่อแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ 
และน าไปบรูณาการกบัศาสตรอ์ื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
             3.2.3 สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ 
     
       3.3   วิธีการประเมินผลทกัษะทางปัญญาของนักศึกษา 
                  3.3.1 ประเมนิจากการวเิคราะห ์ตคีวาม และการแสดงความคดิเหน็ในชัน้เรยีน 
             3.3.2 ประเมนิจากผลการปฏบิตังิานในสถานการณ์จ าลอง 

 
4.  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ  
       4.1   ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องการพฒันา  
                  4.1.1 สามารถใหค้วามคดิเหน็ และปฏบิตังิานร่วมกบัหน่วยงานอื่นๆ 
ในธุรกจิสายการบนิทัง้ในการท างานตามปกตแิละงานพเิศษ 
             4.1.2 มบีุคลกิภาพทีด่ ีมมีนุษยสมัพนัธ ์
และปฏสิมัพนัธท์ีด่กีบัผูร้่วมงานภายในและผูร้่วมงานจากธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 



       4.2   วิธีการสอน 
                   4.2.1 จดัการเรยีนการสอนทีมุ่่งเน้นการมปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างนกัศกึษากบับุคคลต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
              4.2.2 จดักจิกรรมการสอนทีก่ าหนดใหน้กัศกึษาท างานเป็นกลุ่ม เพื่อใหเ้กดิการประสานงานกบัผูอ้ื่น 
การแกปั้ญหาร่วมกนั และไดแ้สดงบทบาทเป็นผูน้ าและผูต้ามทีด่ ี
  
       4.3   วิธีการประเมิน 
                   4.3.1 ประเมนิจากปฏสิมัพนัธข์องนกัศกึษากบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
              4.3.2 ประเมนิจากความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค์ 
              4.3.3 ประเมนิจากการแสดงบทบาทการเป็นผูน้ าและผูต้ามในสถานการณ์การเรยีนรู้ 
 
5.  ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

        5.1 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา 
                  5.1.1 สามารถใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสือ่สารกบั ผูโ้ดยสารและลกูคา้ทุกประเภทในธุรกจิต่างๆ 
ในอุตสาหกรรมการบนิอย่างมปีระสทิธภิาพดว้ยทกัษะดา้นการสือ่สารระหว่างวฒันธรรม 
             5.1.2 สามารถใชโ้ปรแกรมประยุกตท์าง ธุรกจิสายการบนิ ในการจดัการงานในสว่นต่างๆทีร่บัผดิชอบ 
และใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการตดิต่อสือ่สารกบัผูโ้ดยสารและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
      5.2   วิธีการสอน 
                  5.2.1 
จดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นฝึกทกัษะการสือ่สารระหว่างบุคคลและการสือ่สารในกลุ่มในบรบิททางวฒันธรรมทีห่ลากหลาย 
      5.2.2 
จดัประสบการณ์การเรยีนรูห้ลากหลายทีมุ่่งเน้นการฝึกฝนการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศกึษาคน้ควา้ 
และการน าเสนอในรปูแบบต่างๆ  
 
       5.3   วิธีการประเมิน  
                  5.3.1 
ประเมนิจากความสามารถในการสือ่สารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกบัสถานการณ์และบรบิททางวฒันธรรมทีก่ าหนดใ
ห ้
     5.3.2 ประเมนิจากการเลอืกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลูเพื่อท าแบบฝึกหดั รายงาน 
ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
     5.3.3 
ประเมนิจากการเลอืกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการน าเสนอผลงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและมคีวามเหมาะสม 
 
 

 

 
 



 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
แผนการสอน 

สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน*  
(ชัว่โมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือท่ีใช้  

ผูส้อน 

1 Introduction and Grammar review 
- Course syllabus  
- Sentence patterns 
- Writing sentence practice 

4 แจกเคา้โครงการสอน 
ต ารา บรรยายเชงิวชิาการ 
ยกตวัอย่างประกอบ ซกัถาม 
ฝึกปฏบิตั ิถาม-
ตอบในชัน้เรยีน 
กจิกรรมเดีย่วและกจิกรรมกลุ่
ม  
สือ่มลัตมิเีดยีและอนิเตอรเ์น็ต 

อ.วรนิ นภาเพช็ร ์

2-3 The Aviation language 
- ICAO alphabet 
- Airport codes 
- Airline designator codes 
- City codes 
 

8 ต ารา บรรยายเชงิวชิาการ 
ยกตวัอย่างประกอบ ซกัถาม 
ฝึกปฏบิตั ิถาม-
ตอบในชัน้เรยีน 
กจิกรรมเดีย่วและกจิกรรมกลุ่
ม  
สือ่มลัตมิเีดยีและอนิเตอรเ์น็ต 

อ.วรนิ นภาเพช็ร ์

4 Airport tasks 
- Departure and Arrival 
- Airport jobs duties & responsibilities 

4 ต ารา บรรยายเชงิวชิาการ 
เชญิวทิยากรมาบรรยายประส
บการณ์ตรงในการท างานสาย
การบนิพรอ้มทัง้เปิดโอกาสให้
ซกัถาม 
สือ่มลัตมิเีดยีและอนิเตอรเ์น็ต 

อ.วรนิ นภาเพช็ร ์

5-6 Airline reservation 
- Understanding airline reservation 
- Describing information on an airline 
reservation 
- Time zone & 24-hour clock 
- Special need passengers 

8 ต ารา บรรยายเชงิวชิาการ 
ยกตวัอย่างประกอบ ซกัถาม 
ฝึกปฏบิตั ิถาม-
ตอบในชัน้เรยีน 
กจิกรรมเดีย่วและกจิกรรมกลุ่
ม  
สือ่มลัตมิเีดยีและอนิเตอรเ์น็ต 

อ.วรนิ นภาเพช็ร ์



7 Airline ticket 
- Understanding an airline ticket 
- Describing information on an airline 
ticket 
- Terms and restrictions 

4 ต ารา บรรยายเชงิวชิาการ 
ยกตวัอย่างประกอบ ซกัถาม 
ฝึกปฏบิตั ิถาม-
ตอบในชัน้เรยีน 
กจิกรรมเดีย่วและกจิกรรมกลุ่
ม  
สือ่มลัตมิเีดยีและอนิเตอรเ์น็ต 

อ.วรนิ นภาเพช็ร ์

8 Mid-Term 
9-10 Airline travel document 

- Passport & Visa 
- Reading and writing a boarding pass 
- Asking for and giving information about 
check-in procedure/ seat preference/ 
departure time and gate 

8 ต ารา บรรยายเชงิวชิาการ 
ยกตวัอย่างประกอบ ซกัถาม 
ฝึกปฏบิตั ิถาม-
ตอบในชัน้เรยีน 
กจิกรรมเดีย่วและกจิกรรมกลุ่
ม  
สือ่มลัตมิเีดยีและอนิเตอรเ์น็ต 

อ.วรนิ นภาเพช็ร ์

11 Forms 
- Immigration forms 
- Customs forms 
- Visa on arrival 
- Airline forms 

4 ต ารา บรรยายเชงิวชิาการ 
ยกตวัอย่างประกอบ ซกัถาม 
ฝึกปฏบิตั ิถาม-
ตอบในชัน้เรยีน 
กจิกรรมเดีย่วและกจิกรรมกลุ่
ม  
สือ่มลัตมิเีดยีและอนิเตอรเ์น็ต 

อ.วรนิ นภาเพช็ร ์

12 Boarding & Airport announcement 
- Understanding boarding procedure 
- Making airport announcements 

4 ต ารา บรรยายเชงิวชิาการ 
ยกตวัอย่างประกอบ ซกัถาม 
ฝึกปฏบิตั ิถาม-
ตอบในชัน้เรยีน 
กจิกรรมเดีย่วและกจิกรรมกลุ่
ม  
สือ่มลัตมิเีดยีและอนิเตอรเ์น็ต 

อ.วรนิ นภาเพช็ร ์

13 Landing, Transit and Disembarkation 
- Understanding and giving information 
about landing/transit and embarkation 
- Immigration 
- Quarantine 
- Customs inspection  
- Baggage claim 

4 ต ารา บรรยายเชงิวชิาการ 
ยกตวัอย่างประกอบ ซกัถาม 
ฝึกปฏบิตั ิถาม-
ตอบในชัน้เรยีน 
กจิกรรมเดีย่วและกจิกรรมกลุ่
ม  
สือ่มลัตมิเีดยีและอนิเตอรเ์น็ต 

อ.วรนิ นภาเพช็ร ์



14 General passenger queries and 
problems 
- Telling directions 
- Giving clear and simple explanation 

4 ต ารา บรรยายเชงิวชิาการ 
ยกตวัอย่างประกอบ ซกัถาม 
ฝึกปฏบิตั ิถาม-
ตอบในชัน้เรยีน 
กจิกรรมเดีย่วและกจิกรรมกลุ่
ม  
สือ่มลัตมิเีดยีและอนิเตอรเ์น็ต 

อ.วรนิ นภาเพช็ร ์

15-16 Oral test 
- 
สอบบรรยายปากเปล่าในทุกหวัขอ้ทีเ่รยีนมา
ทัง้หมด 
- ทบทวน 
 
 

8 ซกัถาม ฝึกปฏบิตั ิ
สือ่มลัตมิเีดยีและอนิเตอรเ์น็ต 

อ.วรนิ นภาเพช็ร ์

17 Final 
 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 
สปัดาหท่ี์ประเมิ

น   
สดัส่วนของการประเมิ

น 

2.1/3.1/4.1 แบบฝึกหดั กรณีศกึษา และการน าเสนอหน้าชัน้เรยีน ตลอดภาค 30% 
2.1/3.1 สอบกลางภาค 8 20% 
2.1/3.1 สอบปลายภาค 16 40% 
4.1/3.1 จติพสิยั ตลอดภาค 10% 

หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1.  ต าราและเอกสารหลกั 
          Aksika Chantarawinij. English for Airlines Operations. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคญั 
          Lertporn Parasakul. English in Airline Business. Chulalongkorn University Press, 2010.  
          Sirawat Thaithae. English for Airline Business. Top Publishing Co., Ltd.,2016 
  
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 

 
 



หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
         แบบประเมนิความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอรายวชิา HY242 ภาษาองักฤษส าหรบัการปฏบิตังิานในธุรกจิสายการบนิ  
(English for Airline Operations) 
2.  กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

จากการสงัเกตการณ์ งานทีม่อบหมายและผลการเรยีนของนกัศกึษา  
3.  การปรบัปรงุการสอน 

ผูส้อนทบทวนและปรบัปรุงรปูแบบและวธิกีารสอน โดยเน้นรปูแบบการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นหลกั 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา 
            ทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบและงานทีม่อบหมาย 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

น าผลจาการประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา  และการประเมนิการสอนมาใชป้รบัปรุง 
วธิกีารจดัการเรยีนการสอนในชัน้เรยีน  ตลอดจนการปรบัปรุงเอกสารประกอบการสอน  


