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1มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

รายละเอียดของรายวชิา 
Course Specification 

 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุรี 
คณะ/ภาควิชา  :วิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ 
 

หมวดที1่ขอมูลทัว่ไป 
 

1.รหสัและชื่อรายวิชา:3411101    องคการและการจัดการ 
                                   (Organization and Management) 
  
2.จํานวนหนวยกิต:3 หนวยกิต (3-0-6) 
3.หลักสูตรและประเภทของรายวชิา: 

เปนรายวชิา  บังคับ ในหมวด วิชาเฉพาะ กลุมวชิา แกนในหลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑติ 
สาขาวิชา การจัดการทั่วไป 

4.อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน : 
 4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 
  1)อาจารยสชุีลา  ศักดิเ์ทวิน 

สถานทีต่ดิตออาจารย  : หองสํานักงานคณะ 
  โทร.081-498-4517  E-mail.  Pikul-su@hotmail.com 
 4.2อาจารยผูสอนรายวิชา 
  1)  อาจารยสชุีลา  ศกัดิ์เทวิน 
  สถานทีต่ดิตออาจารย  : หอง สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ 
  โทร.028901801 ตอ 3201  E-mail.  Pikul-su@hotmail.com 
5.ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน : ภาคการศกึษา 2/2559 ช้ันปที่ 1 
6.รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ไมมี 
7.รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน : ไมมี 
8.สถานที่เรียน:คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
9.วันทีจ่ัดทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด:2556 
 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถปุระสงค 
1.จุดมุงหมายของรายวิชา: มุงเนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจแนวคดิและหลกัการบริหาร 
   องคการ และการประยุกตใช       
2.วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา: 
 1) ผูเรียนมีความรูแนวคดิและหลักการบริหารองคการ 
 2)  ผูเรียนมีความสามารถประยุกตใชหลักการบริหารองคการ 
 3)  ผูเรียนสามารถวิเคราะหและแกไขปญหาการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
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หมวดที3่ลักษณะและการดําเนินการ 
1.คําอธิบายรายวิชา 

แนวคดิพ้ืนฐานทางการจัดการและองคการ สภาพแวดลอมทางการจัดการ จริยธรรมในการ
จัดการ หนาทีแ่ละกระบวนการในการจัดการ ประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย การสั่งการและการควบคมุ โดยมีเน้ือหาเชือ่มโยงการสรรหา การพัฒนาและการ
ธํารงครักษาทรัพยากรมนษุย 

Basic concepts of management and organization, the managerial environment  
and  ethics, management  responsibilities and processes; planning and organizing, 
human management; command and control, linkage to recruitment, training, 
development, and maintenance    

 
2.จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา: 
จํานวนชั่วโมงบรรยาย  45ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนชั่วโมงฝกปฏบิตัิการ  ชั่วโมง/ภาคการศกึษา 
 จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สปัดาห 
 จํานวนชั่วโมงที่สอนเสริมในรายวิชา  ตามความตองการของนักศึกษาเฉพาะรายชั่วโมงภาค
การศึกษา 
 
3.จํานวนช่ัวโมงตอสปัดาหทีอ่าจารยใหคําปรกึษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศกึษาเปน
รายบุคคล 
 3.1อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบคุคล หรือกลุมในวันจันทร พุธ ศกุร เวลา 15.00 -  
 16.30 น. หอง 3201   
 3.2  อาจารยแจงวันและเวลาใหคําปรึกษาทางโทรศัพทและ e-mail; pikul-su@hotmail.com
  เวลา 19.00 - 21.00 น. ทุกวัน
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรยีนรูของนักศึกษา 
- จาก curriculum Mapping  

1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธกีารสอน 3.วิธกีารวัดและประเมินผล 
1.ดานคุณธรรม จริยธรรม(Ethics and Moral) 
1.1 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผดิชอบตอ
ตนเอง วิชาชีพ และสังคม  
1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
1.3ตระหนักในคุณคาของความมคีุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละและซื่อสตัยสุจริต 
1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความคดิเห็นของผูอ่ืน 
1.5  เคารพและปฏิบตัติามกฎระเบยีบขอบงัคบัของ
องคกรและสังคม 
 

1.อาจารยประพฤตตินเปนแบบอยาง (Role Model) 
2. การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา case study 
3.การเรียนรูโดยการปฏบิตัิ Performance Based Learning 
4.การเรียนรูโดยการใชสือ่ Media Learning 
5.การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลกัProblem Based 
Learning 

1.การอภิปราย/รายงาน/การนําเสนอ/ 
   การตอบคําถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพ่ือรวมกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
วิธีการวัดและประเมินผล 
1.งานท่ีใหปฏบิตัติามสภาพจริง 
2.โครงการกลุม 
3.การสังเกต 
4.การนําเสนองาน 
5.ขอสอบอตันยั 
6.ขอสอบปรนัย 
7.แบบทดสอบวัดดานการปฏิบตั ิ
8.การประเมินตนเอง 
9.การประเมินโดยเพ่ือน 

2.ดานความรู (Knowledge) 
2.1 มีความรูและเขาใจอยางถองแทในหลกัการและ
ทฤษฎ ี
2.2 สามารถวิเคราะหและเขาใจปญหาทางดานธุรกิจ 
และสามารถ หาแนวทางปรับปรุงแกไข 
2.3 สามารถนําความรูในการบริหารธุรกิจประยุกตใช
รวมกันกับความรูในศาสตรอื่น ๆ  

 
1. บรรยาย 
2. ศกึษาดวยตนเอง Self Directed Learning 
3. เขากลุมแลกเปลีย่นเรียนรูCo-operative Learning 
4. การเรียนรูโดยใชหลักฐานเชงิประจักษ Evidence Based  
Learning 

 
1. การสอบวัดระดับความรู ความจํา ความเขาใจ 
2. การนําเสนองานปากเปลา 
3. การรายงานการศึกษาคนควาและการอางอิง 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธกีารสอน 3.วิธกีารวัดและประเมินผล 
2.4สามารถพัฒนาองคความรูใหมในการ
บริหารธุรกิจ และสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง 
2.5 สามารถตดิตามความกาวหนาทางวิชาการและองค
ความรูใหมทีเ่กิดขึ้นในการบริหารธุรกิจ 
3.ดานทกัษะทางปญญา(CognitiveSkills) 
3.1 สามารถวิเคราะหสาเหตขุองปญหา 
3.2 มคีวามสามารถสาธิตในการแกแกปญหา 
3.3 มคีวามสามารถนําความรูในเชิงทฤษฎสีูการปฏิบตั ิ
3.4สามารถประยุกตความรูและทักษะในศาสตรตาง ๆที่
เก่ียวของ 
 

 
1.การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลกัProblem Based 
Learning 
2.การเรียนรูโดยใชโครงงาน Project Based Learning 
3. การสาธิต  
4. การเรียนรูโดยการปฏิบตั ิ Performance Based 
Learning 
5. การทดลอง 

 
1.การสอบขอเขยีนในระดับการวิเคราะห  
สังเคราะห การนําไปใช การประเมินคา 
2.ผลงานกลุมในการวิเคราะหปญหา การแกไข 
  ปญหา และเสนอแนวทางใหมในการแกไข 
  ปญหา 
3. การนําเสนอปากเปลา 
4. โครงงานกลุม/บุคคล 

4.ดานทกัษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) 
4.1 มีความรับผดิชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
4.2 มคีวามรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และทางวิชาชพี 
4.3 สามารถทํางานกบัผูอ่ืนไดอยางด ี
 4.4 สามารถพัฒนาทักษะมนษุยสมัพันธทีด่ีๆ 
 
 
 

 
 
 
1.การเรียนรูโดยใชกรณีศกึษา case study 
2.การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลกัProblem Based 
Learning 
3.การเรียนรูโดยการปฏบิตัิ  Performance Based 
Learning 
4.การเรียนรูโดยการใชสือ่ Media Learning 
5.การเรียนรูโดยใชชุมชนเปนหลัก Community Based 
Learning 

 
 
 
1. การอภปิราย/รายงาน/การนําเสนอและ 
   การตอบคําถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพ่ือรวมกลุมกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
4. ประเมินสือ่ 
5. ประเมนิการปฏิบตั ิ(พฤติกรรม ทัศนคต ิจริยธรรม) 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธกีารสอน 3.วิธกีารวัดและประเมินผล 
5.  ดานทกัษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร  
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical  
Analysis, Communicationand Information 
Technology Skills) 
5.1 สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
สื่อสารและนําเสนอไดอยางเหมาะสม 
5.2 สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศใน
การสื่อสาร 
5.3 มคีวามสามารถในการวิเคราะหเชิงสถิตฯิ 
5.4 สามารถนําความรูและเคร่ืองมือทางการ
บริหารธุรกิจมาประยุกตใชในการสื่อสาร 

 
 
1.บรรยาย 
2.การเรียนรูโดยการปฏบิตัิ  Performance Based 
Learning 
3.ศึกษาดวยตนเอง self Directed Learning 
4.การเรียนรูโดยใชโครงงาน Project Based Learning 

 
 
1.การสอบในระดับความรู ความจํา ความเขาใจ 
2.การนําเสนอปากเปลา 
3.การรายงานศกึษาคนควาและการอางอิง 
4.การประเมินโครงงาน 

 
แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู(Curriculum Mapping) 

  หมายถงึ  ความรับผดิชอบหลัก    หมายถึง  ความรับผดิชอบรอง - หมายถงึไมกําหนดผลการเรียนรู 
 

หมวดวชิา รหสัและช่ือ
รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ความรู 
 

3. ทกัษะทางปญญา 
 

4. ทกัษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
 

5. ทกัษะการ
วิเคราะหเชิงตวัเลข 
การสือ่สาร และการ
ใชเทคโนโลย ี

6. ทกัษะ
ปฏิบัติ 
 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 

2.
5 

3.
1 

3.2 3.
3 

3.
4 

3.
5 

4.1 4.2 4.3 4.4 5.
1 

5.
2 

5.3 5.4 6.1 6.2 

3411101 องคการและการ
จัดการ 

              -           
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หมวดที5่ แผนการสอนและการประเมินผล 
1.แผนการจัดการเรียนรู 

สัปดาหที/่ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู
(Learning Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกจิกรรมการ
เรียนรู(Method) 

(3) 

ส่ือการเรยีนรู 
(Media) 

(4) 

จํานวนช่ัวโมง 
(5) 

วิธกีารวดัและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผูสอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบตักิาร ศึกษาดวย
ตนเอง 

สัปดาหที ่1 
 

- ปฐมนิเทศ 
- แนวการสอนการวัด
และประเมินผล 
 

- อธิบายแนวการสอน 
- อภปิรายและสรุปแนว
ทางการวัดและประเมินผล 
- การวิเคราะหผูเรียน 

แบบประเมินนักศึกษา
เปนรายบคุคล สไลด 

3 0  แบงงาน โครงการกลุม 
 การสังเกต 
 

อ.สชุีลา  
ศักดิ์เทวิน 

สัปดาหที ่2 
 

ภาพรวมการบริหาร
องคการ 

- บรรยายและอภปิราย 
- ทบทวนคําถามทายบท 

 ภาพน่ิง  วิดีทัศน 
สไลด  

3 0  งานท่ีใหปฏบิัตติามสภาพจริง อ.สชุีลา  
ศักดิ์เทวิน 

สัปดาหที ่3-4 วิวัฒนาการการบริหาร
องคการ 

- การแบงกลุมศึกษาตาม
หัวขอ 
- การนําเสนอและอภิปราย 
- กรณีศึกษา 

 ภาพน่ิง  สไลด  6  3 งานท่ีใหปฏบิัตติามสภาพจริง 
 โครงการกลุม 
การนําเสนองานการฝก
ตคีวาม คําถามอัตนัย 
แบบทดสอบวัดดานการ
ปฏบิตั ิ
การประเมินตนเอง การ
ประเมินโดยเพ่ื 

อ.สชุีลา  
ศักดิ์เทวิน 

สัปดาหที ่5 
 

การบริหารและ
กระบวนการบริหาร 

- การบรรยายและอภิปราย 
- ทบทวนคําถามทายบท 
- กรณีศึกษา 

 วิดทัีศน สไลด  3 0  งานท่ีใหปฏบิัตติามสภาพจริง 
สถานการณจําลอง โครงการ
กลุม 
 

อ.สชุีลา  
ศักดิ์เทวิน 
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สัปดาหที/่ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู
(Learning Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกจิกรรมการ
เรียนรู(Method) 

(3) 

ส่ือการเรยีนรู 
(Media) 

(4) 

จํานวนช่ัวโมง 
(5) 

วิธกีารวดัและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผูสอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบตักิาร ศึกษาดวย
ตนเอง 

สัปดาหที ่6-7 
 

การวางแผน -การบรรยายและอภิปราย 
- ทบทวนคําถามทายบท 
- กรณีศึกษา 

วิดีทัศน สไลด  6 0 3 งานท่ีใหปฏบิัตติามสภาพจริง 
สถานการณจําลอง โครงการ
กลุม 
  การนําเสนองานการฝก
ตคีวาม คําถามอัตนัย 
แบบทดสอบวัดดานการ
ปฏบิตั ิ
การประเมินตนเอง การ
ประเมินโดยเพ่ือน ฯลฯ 

อ.สชุีลา  
ศักดิ์เทวิน 

สัปดาหที ่8 สอบกลางภาค    2   อ.สชุีลา  
ศักดิ์เทวิน 

สัปดาหที ่9 
 

การจัดองคการ - การแบงกลุมศึกษาหัวขอ
และนําเสนอ 

  วิดีทัศน สไลด  3 0  งานท่ีใหปฏบิัตติามสภาพจริง 
สถานการณจําลอง โครงการ
กลุม 
  การนําเสนองานการฝก
ตคีวาม คําถามอัตนัย 
แบบทดสอบวัดดานการ
ปฏบิตั ิ

อ.สชุีลา  
ศักดิ์เทวิน 

สัปดาหที ่10 การจัดคนเขาทํางาน - บรรยายและอภปิราย 
- ทบทวนคําถามทายบท 

วิดีทัศน สไลด 3 0  สถานการณจําลอง โครงการ
กลุม 

อ.สชุีลา  
ศักดิ์เทวิน 
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สัปดาหที/่ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู
(Learning Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกจิกรรมการ
เรียนรู(Method) 

(3) 

ส่ือการเรยีนรู 
(Media) 

(4) 

จํานวนช่ัวโมง 
(5) 

วิธกีารวดัและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผูสอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบตักิาร ศึกษาดวย
ตนเอง 

สัปดาหที1่1 การสั่งการ - การแบงกลุมศึกษาหัวขอ
และนําเสนอ 
- ทบทวนคําถามทายบท 
 

วิดีทัศน สไลด 3 0  สถานการณจําลอง โครงการ
กลุม  การนําเสนองานการ
ฝกตีความ คําถามอัตนยั 
แบบทดสอบวัดดานการ
ปฏบิตั ิ

อ.สชุีลา  
ศักดิ์เทวิน 

สัปดาหที1่2 การควบคมุ - การแบงกลุมศึกษาหัวขอ
และนําเสนอ 
- ทบทวนคําถามทายบท 

วิดีทัศน สไลด 3 0   โครงการกลุม 
แบบทดสอบวัดดานการ
ปฏบิตั ิ

อ.สชุีลา  
ศักดิ์เทวิน 

สัปดาหที1่3-14 การวิเคราะหกรณีศึกษา
กระบวนการบริหาร
องคการ 

- การแบงกลุมกรณีศกึษา
ขององคการธุรกิจ 

วิดีทัศน สไลด 6 0   โครงการกลุม 
  การนําเสนองาน 

อ.สชุีลา  
ศักดิ์เทวิน 

สัปดาหที1่5 การรายงานและนําเสนอ
ผลการวิเคราะห 

- การแบงกลุมนําเสนอดวย 
Power Point 

วิดีทัศน สไลด 3 0  สถานการณจําลอง โครงการ
กลุม 
  การนําเสนองาน  
การประเมินตนเอง การ
ประเมินโดยเพ่ือน  

อ.สชุีลา  
ศักดิ์เทวิน 

สัปดาหที1่6 สอบปลายภาค    2   อ.สชุีลา  
ศักดิ์เทวิน 

รวมจํานวนช่ัวโมง 45  6   
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรูใหระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอตามที่
ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบของรายวชิา (Curriculum Mapping)ตามที่
กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) สปัดาหทีป่ระเมินและสดัสวนของการประเมิน 
 

ผลการเรียนรู 
Learning Outcome 

วิธกีารประเมินผล สัปดาห 
ที่ประเมิน 

สัดสวนของ
การประเมินผล 

1.1, 1.2, 1.3, 1,4 การเขาชั้นเรียน การสงรายงานตรงเวลา 
การแสดงความคดิเห็นในชั้นเรียน 

1-15  5 % 

4.1 ,4.2, 4.3, 4.4 การมีสวนรวมกิจกรรมในชั้นเรียน ทุกสปัดาห 5 % 
2.1, 2.2, 3.1, 3.3 การทดสอบยอย 3 คร้ัง 4,9,13 10 % 
2.1, 2.2, 3.1, 3.3 การสอบกลางภาค 8 30 % 
3.2, 3.3, 3.4 การนําเสนองาน/การรายงาน 16 10% 
2.1, 2.2, 3.1, 3.3 การสอบปลายภาค 17 40% 

รวม 100% 
 

หมวดที6่ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.ตําราและเอกสารหลกัที่ใชในการเรยีนการสอน 
 วรารัตน  เขยีวไพรี (2553). องคการและการจัดการ  
  หรือหนังสอืเลมอ่ืนที่มีเนือ้หาครอบคลุม 
2.เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพ่ิมเติม 
  วิรัช สงวนวงศวาน. (2550). การจัดการและพฤตกิรรมองคการ. กรุงเทพมหานคร : เพียรสนั 
เอด็ดเูคชัน่. 

 Stephen P. Robbins and Mary Coulter. (2007) Management1. 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. (2542). องคการและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : ธนรัช
การพิมพ. 

3.เอกสารและขอมูลแนะนําที่นักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 
สื่ออิเล็กทรอนิกส เง็บไซต กฎระเบยีบตาง ๆ  
 

หมวดที7่ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1.กลยทุธการประเมินประสทิธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษาการประเมินประสิทธิผล

รายวิชาน้ีที่จัดทําโดยนักศึกษา  จากการจัดกิจกรรมในการนําแนวคดิและความเห็นจากนักศกึษาได
ดังน้ี 

1.1  การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
1.2  การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 
๑.๓ แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 
๑.๔ ใหขอเสนอแนะผานสื่ออเิลก็ทรอนิกส  ตามทีผู่สอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสาร           
กับนักศึกษา 
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2.กลยทุธการประเมินการสอน:การเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอนมีกลยุทธดงันี ้
1) การสังเกตการณสอนของอาจารยประจําวิชาน้ี 
2) ระดับผลการเรียนของนักศึกษา 
3) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 

3.การปรับปรุงการสอน :เม่ือไดผลประเมินการสอน นําขอมูลมาวิเคราะหหาแนวทางพัฒนาปรับปรุง
การเรียนการสอนใหดีขึ้น  โดยการสมัมนาการจัดการเรียนการสอน  การประชุมเชิงปฏบิตัิการเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา:ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา 
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอตามที่คาดหวังจากการเรียนรูในวิชา ไดจากการสอบถาม
นักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการ
ออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาไดดังน้ี 

-  การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น หรือ
ผูทรงคุณวุฒิที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร 

-  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 
5.การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา : จากการประเมิน 
และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวชิา  ไดมีการวางแผนปรับปรุงการสอนและรายละเอยีดวิชา  
เพ่ือใหเกดิคุณภาพมากขึ้นดังนี ้

1) ปรับปรุงรายวชิาอยางนอยทุก 3 ป  หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ ์

2) เปลีย่นหรือจัดการเรียนการสอนเปนทีมหรือแบงหัวขอ/ผลการเรียนรูในการสอนของ
อาจารยประจําวิชานี้ 
 
       
 
ลงช่ือ                                       อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 
 (อาจารยสชีุลา  ศกัด์ิเทวิน) 
 
ลงช่ือ     อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร 
        (อาจารยจิระพงค  เรืองกุน) 


