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รายละเอียดของรายวิชา 
Course Specification 

 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุรี 
คณะ/ภาควิชา :วิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ 
 

หมวดที่1ขอมูลทั่วไป 
 

1.รหสัและชื่อรายวิชา : 3421201พฤติกรรมองคการ 
    (Organization Behavior) 
2.จํานวนหนวยกิต : 3 หนวยกิต (3-0-6) 
3.หลักสูตรและประเภทของรายวชิา: 

เปนรายวชิา  บังคับ ในหมวด วิชาเฉพาะ กลุมวชิา แกนในหลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิา 
การจัดการทั่วไป 
4.อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน : 
 4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 
  1)อาจารยสชุีลา  ศักดิเ์ทวิน 

สถานทีต่ดิตออาจารย  : หอง สํานักงานคณะ 
  โทร.0814984517  E-mail.  Pikul-su@hotmail.com 
 4.2อาจารยผูสอนรายวิชา 
  1)  อาจารยสชุีลา  ศกัดิ์เทวิน 
  สถานทีต่ดิตออาจารย  : หอง สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ 
  โทร.0817149845  E-mail.  Pikul-su@hotmail.com 
5.ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน : ภาคการศกึษา 2/2559 ช้ันปที่ 2 
6.รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ไมมี 
7.รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน :ไมมี 
8.สถานที่เรียน:คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
9.วันทีจ่ัดทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด:2556 
 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1.จุดมุงหมายของรายวิชา: มุงเนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจหลกัของพฤติกรรมองคการ  
   และการประยุกตใช 
2.วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา: 
 1) ผูเรียนมีความรูแนวคดิและหลักการบริหารองคการ 
 2)  ผูเรียนมีความสามารถประยุกตใชหลักการบริหารองคการ 
 3)  ผูเรียนสามารถวิเคราะหและแกไขปญหาการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
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หมวดที่3ลักษณะและการดําเนินการ 
1.คําอธิบายรายวิชา 
 

แนวคดิพ้ืนฐานของพฤติกรรมองคการ พฤตกิรรมมนุษยในองคการในรูปของปจเจกบคุคล 
และกลุมซ่ึงมีผลกระทบตอการบริหาร ตลอดจนอิทธิพลของวัฒนธรรมองคการ และสิ่งแวดลอม
องคการ ความเขาใจเก่ียวกับกลุมและทีม การใชพลังกลุมใหเปนประโยชนตอองคการ การจูงใจ
พนักงาน ความเปนผูนํา การจัดการความขดัแยง และการจัดการการเปลีย่นแปลง 

A study oforganization behavior and  the understanding of individual 
behavior, group behavior, and interest Group, Topics area includes leaning  
organizing, motivation, decision making leadership, communication and organizational 
culture. Also conflict management and change management. 

 
2.จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา: 
จํานวนชั่วโมงบรรยาย  45ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนชั่วโมงฝกปฏบิตัิการ  ชั่วโมง/ภาคการศกึษา 
 จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สปดาห 
 จํานวนชั่วโมงที่สอนเสริมในรายวิชา   ตามความตองการของนักศึกษาเฉพาะรายชั่วโมงภาค
การศึกษา 
 
3.จํานวนช่ัวโมงตอสปัดาหทีอ่าจารยใหคําปรกึษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศกึษาเปน
รายบุคคล 
 3.1อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบคุคล หรือกลุมในวันจันทร พุธ ศกุร เวลา 15.00 -  
 16.30 น. หอง 3201  โทร...3022  
 3.2  อาจารยแจงวันและเวลาใหคําปรึกษาทางโทรศัพทและ e-mail; pikul-su@hotmail.com
  เวลา 18.00 - 21.00 น. ทุกวัน
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
 

- จาก curriculum Mapping ที่กําหนดหรือเลือกไว มาวางไวหนามาตรฐานผลการเรียนรูใหตรงกัน เชน 

1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธกีารสอน 3.วิธกีารวัดและประเมินผล 
1.ดานคุณธรรม จริยธรรม(Ethics and Moral) 
1.1 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผดิชอบตอ
ตนเอง วิชาชีพ และสังคม  
1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
1.3เคารพและปฏิบตัติามกฎระเบยีบขอบังคบัของ
องคกรและสังคม 
1.4ตระหนักในคุณคาของความมคีุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละและซื่อสตัยสุจริต 
1. 5เคารพสิทธิและรับฟงความคดิเหน็ของผูอ่ืน 
 
 

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. นักศึกษาประเมินเพ่ือรวมรวมกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
วิธีการวัดและประเมินผล 
1.งานท่ีใหปฏบิตัติามสภาพจริง 
2.สถานการณจําลอง 
3.โครงการกลุม 
4.การสังเกต 
5.การนําเสนองาน 
6.ขอสอบอตันยั 
7.ขอสอบปรนัย 
8.แบบทดสอบวัดดานการปฏิบตั ิ
9.การประเมินตนเอง 
10.การประเมินโดยเพื่อน 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธกีารสอน 3.วิธกีารวัดและประเมินผล 
2.ดานความรู (Knowledge) 
2.1 มีความรูและเขาใจอยางถองแทในหลกัการและ
ทฤษฎ ี
2.2 สามารถวิเคราะหและเขาใจปญหาทางดานธุรกิจ 
และสามารถ หาแนวทางปรับปรุงแกไข 
2.3 สามารถนําความรูในการบริหารธุรกิจ
ประยุกตใชรวมกันกับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ  
2.4สามารถพัฒนาองคความรูใหมในการบริหารธุรกิจ 
และสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง 
2.5 สามารถตดิตามความกาวหนาทางวิชาการและองค
ความรูใหมทีเ่กิดขึ้นในการบริหารธุรกิจ 

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

 
1. การสอบวัดระดับความรู ความจํา ความเขาใจ 
2. การนําเสนองานปากเปลา 
3. การรายงานการศึกษาคนควาและการอางอิง 

3.ดานทกัษะทางปญญา(CognitiveSkills) 
3.1 สามารถวิเคราะหสาเหตขุองปญหา 
3.2 มคีวามสามารถนําความรูในเชิงทฤษฎสีูการปฏิบตั ิ
3.3 มีความสามารถสาธิตในการแกแกปญหา 
3.4สามารถประยุกตความรูและทักษะในศาสตรตาง ๆที่
เก่ียวของ 
 
 
 

 
1.การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลกัProblem Based 
Learning 
2.การเรียนรูโดยใชโครงงาน Project Based Learning 
3.การสาธิต  
4.การเรียนรูโดยการปฏบิตัิ  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) 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธกีารสอน 3.วิธกีารวัดและประเมินผล 
4.1 มีความรับผดิชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
4.2 มคีวามรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และทางวิชาชพี 
4.3 สามารถทํางานกับผูอื่นไดอยางด ี
4.4 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธท่ีดีๆ  
 
 
 

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) 
 

5.  ดานทกัษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร  
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical  
Analysis, Communicationand Information 
Technology Skills) 
5.1 สามารถนําความรูและเคร่ืองมือทางการ
บริหารธุรกิจมาประยุกตใชในการสื่อสาร 
5.2สามารถนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในการ
สื่อสารและนําเสนอไดอยางเหมาะสม  
5.3 สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการ
สื่อสาร 
5.4มีความสามารถในการวิเคราะหเชงิสถติฯิ 

 
 
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 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู(Curriculum Mapping) 
แสดงรายละเอยีดตามที่กําหนดในรายละเอยีดของหลกัสตูร (มคอ.2) 
  หมายถงึ  ความรับผดิชอบหลัก    หมายถงึ  ความรับผดิชอบรอง - หมายถึงไมกําหนดผลการ
เรียนรู 
 

หมวดวิชา รหัสและ
ชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรม
จริยธรรม 
 

2. ความรู 
 

3. ทักษะทาง
ปญญา 
 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช
เทคโนโลยี 

6. 
ทักษะ
ปฏิบัติ 
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พฤติกรรมองคการ 
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สัปดาหที่/ 

(1) 
สาระ/เน้ือหา
การเรียนรู
(Learning 
Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรม
การเรียนรู(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู 
(Media) 

(4) 

จํานวนชั่วโมง (5) วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

(Evaluation) 
(6) 

ช่ือผูสอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติ

การ 

ศึกษาดวย
ตนเอง 

สัปดาหท่ี 1 
 

 

- ปฐมนเิทศ 
- แนวการ
สอนการวัด
และ
ประเมินผล 

- อธิบายแนวการ
สอน 
- อภปิรายและ
สรุปแนวทางการ
วัดและ
ประเมินผล 
- การวิเคราะห
ผูเรียน 

PowerPoint 
 
 

3 0   
การประเมินตนเอง 

แบงงาน โครงการ
กลุม 

 การสังเกต 

อ.สชุีลา 
 ศกัดิ์เทวิน 

สัปดาหท่ี 2 
 

แนวคิด
พ้ืนฐานของ
พฤติกรรม
องคการ 
ทฤษฎี
พฤติกรรม
องคการ 

- บรรยายและ
อภิปราย 
- ทบทวนคําถาม
ทายบท 

วิดีทศัน 
PowerPoint 

3   งานที่ใหปฏบิตัิ
ตามสภาพจริง 

อ.สชุีลา 
ศักดิ์เทวิน 

สัปดาหท่ี 3-4 พ้ืนฐานความ
แตกตางสวน
บุคคล 
ประเภท
ความ
แตกตาง
ระหวาง
บุคคล E.Q , 
I.Q 

-การบรรยายและ
อภิปราย 
- ทบทวนคําถาม
ทายบท 
- กรณีศึกษา 

วิดีทศัน 
PowerPoint 

6   -ประเมินผลการ

สงผลงาน

รายบคุคล ราย

กลุม 

-ประเมินผลการ

อภิปรายกลุมหรือ

รายบคุคล 

- ประเมินผลการ

มีสวนรวมใน

หองเรียน 

 

สัปดาหท่ี 5 
 

ทัศนคติ - การบรรยาย
และอภิปราย 
- ทบทวนคําถาม
ทายบท 
- กรณีศึกษา 

วิดีทศัน 
PowerPoint 

3   -ประเมินผลการ

สงผลงาน

รายบคุคล ราย

กลุม 

-ประเมินผลการ

อภิปรายกลุมหรือ

รายบคุคล 

อ.สชุีลา 
 ศกัดิ์เทวิน 
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- ประเมินผลการ

มีสวนรวมใน

หองเรียน 
สัปดาหท่ี 6-7 
 

การรับรู-การ
เรียนรู 

-การบรรยายและ
อภิปราย 
- ทบทวนคําถาม
ทายบท 
- กรณีศึกษา 

วิดีทศัน 
PowerPoint 

6   -ประเมินผลการ

สงผลงาน

รายบคุคล ราย

กลุม 

-ประเมินผลการ

อภิปรายกลุมหรือ

รายบคุคล 

- ประเมินผลการ

มีสวนรวมใน

หองเรียน 

 

อ.สชุีลา 
 ศกัดิ์เทวิน 

สัปดาหท่ี 8 สอบกลาง
ภาค 

   2  -ประเมินผลการ

สงผลงาน

รายบคุคล ราย

กลุม 

-ประเมินผลการ

อภิปรายกลุมหรือ

รายบคุคล 

- ประเมินผลการ

มีสวนรวมใน

หองเรียน 

อ.สชุีลา 
 ศกัดิ์เทวิน 

สัปดาหท่ี 9 
 

บุคลิกภาพ - การแบงกลุม
ศึกษาหัวขอและ
นําเสนอ 

วิดีทศัน 
PowerPoint 

3   งานที่ใหปฏบิตัิ
ตามสภาพจริง
สถานการณ
จําลอง โครงการ
กลุม 

อ.สชุีลา 
 ศกัดิ์เทวิน 

สัปดาหท่ี 10 วัฒนธรรม
องคการ 

- บรรยายและ
อภิปราย 
- ทบทวนคําถาม
ทายบท 

วิดีทศัน 
PowerPoint 

3   งานที่ใหปฏบิตัิ
ตามสภาพจริง
สถานการณ
จําลอง โครงการ

อ.สชุีลา 
 ศกัดิ์เทวิน 
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กลุม 
  การนําเสนองาน
การฝกตีความ 
คําถามอัตนยั 
แบบทดสอบวัด
ดานการปฏิบตั ิ

สัปดาหท่ี11 กลุมใน
องคการ 

- การแบงกลุม
ศึกษาหัวขอและ
นําเสนอ 

วิดีทศัน 
PowerPoint 

3   สถานการณ
จําลอง โครงการ
กลุม 

อ.สชุีลา 
 ศกัดิ์เทวิน 

สัปดาหท่ี12 ความพึง
พอใจในการ
ทํางาน 
การจูงใจ 

- ทบทวนคําถาม
ทายบท 

วิดีทศัน 
PowerPoint 

3   สถานการณ
จําลอง โครงการ
กลุม 
  การนําเสนองาน
การฝกตีความ 
คําถามอัตนยั 
แบบทดสอบวัด
ดานการปฏิบตั ิ

อ.สชุีลา 
 ศกัดิ์เทวิน 

สัปดาหท่ี13 ขาวสาร
ขอมูลและ
การ
ติดตอส่ือสาร 

- การแบงกลุม
กรณีศึกษาของ
องคการธุรกิจ 

วิดีทศัน 
PowerPoint 

3    โครงการกลุม 
แบบทดสอบวัด
ดานการปฏิบตั ิ

อ.สชุีลา 
 ศกัดิ์เทวิน 

สัปดาหท่ี14 ภาวะผูนํา 
ความขัดแยง 

- การแบงกลุม
กรณีศึกษาของ
องคการธุรกิจ 

วิดีทศัน 
PowerPoint 

3    โครงการกลุม 
  การนําเสนองาน 
การประเมิน
ตนเอง การ
ประเมินโดยเพื่อน 

อ.สชุีลา 
 ศกัดิ์เทวิน 

สัปดาหท่ี15 การรายงาน
และนําเสนอ
ผลการ
วิเคราะห 

- การแบงกลุม
นําเสนอดวย 
Power Point 

 3   สถานการณ
จําลอง โครงการ
กลุม 
  การนําเสนองาน  
การประเมิน
ตนเอง การ
ประเมินโดยเพื่อน  

อ.สชุีลา 
 ศกัดิ์เทวิน 

สัปดาหท่ี16 สอบปลายภาค   45 2 6   
รวมจํานวนชั่วโมง      
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หมวดที่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1.แผนการจัดการเรียนรู 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

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% 
 การสอบปลายภาค 17 65% 

รวม 100% 
 
 

หมวดที่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.ตําราและเอกสารหลกัที่ใชในการเรยีนการสอน 

นิติพล ภตูะโชต ิ(2556)พฤติกรรมองคการ , สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
2.เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพ่ิมเติม 
 วิรัช สงวนวงศวาน (2008)การจัดการและพฤติกรรมองคการ 

 Stephen P. Robbins and Mary Coulter. (2007) Management 
3.เอกสารและขอมูลแนะนําที่นักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 

สื่ออิเล็กทรอนิกส เง็บไซต กฎระเบยีบตาง ๆ  
 

หมวดที่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  การประเมินประสิทธิผล

รายวิชาน้ีที่จัดทําโดยนักศึกษา  จากการจัดกิจกรรมในการนําแนวคดิและความเห็นจากนักศกึษาได
ดังน้ี 

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

3.การปรับปรุงการสอน  :เม่ือไดผลประเมินการสอน นําขอมูลมาวิเคราะหหาแนวทางพัฒนา
ปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีขึ้น  โดยการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน  การประชุมเชงิ
ปฏบิตัิการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
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  ศกัดิ์เทวิน) 
 
ลงช่ือ     อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร 
        (อาจารยจิระพงค  เรืองกุน) 
 


