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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

คณะ/สาขาวิชา  สาขาวิชารัฐะปรศาสนศาสตร ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลโดยท่ัวไป 

1. รหัสวิชาและช่ือรายวิชา 

    608 105  ทฤษฎีองคการและการจัดการ  

                (Organization and Management Theory) 

2. จำนวนหนวยกิต 

  3 (3 - 0 - 6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

             หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

             หมวดวิชาเอก 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

           (1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ผศ. ดร. ธิติวุฒิ หม่ันมี 

           (2) อาจารยผูสอน รศ. ดร. สุรินทร นิยมางกูร 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 

            ภาคการศึกษาท่ี 1/2562  ชั้นปท่ี  1 

6.รายวิชาท่ีมีเรียนมากอน (Pre-requisites) (ถามี) 

            ไมมี 

7.รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน 

             ไมมี 

8.สถานท่ีเรียน 

        อาคารเรียนรวม โวน บี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

9.วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

        12 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

1.จุดมุงหมายของรายวิชา 

(1)  เพ่ือศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับองคการและการจัดการ 

(2)  เพ่ือศึกษาวิเคราะหองคการภาครัฐท้ังในดานโครงสราง กระบวนการ และพฤติกรรม

องคการ 

(3)  เพ่ือศึกษาพัฒนาการของความรูเก่ียวกับองคการในภาครัฐ การดำเนินงานขององคกร

ภายใตสภาพแวดลอม 

 

2.วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

(1) เพ่ือใหนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ไดมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ

ทฤษฎีองคการและพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในองคการตางๆ ได 

  (2) เพ่ือใหนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ไดมีความรู ความเขาใจ

องคการภาครัฐ เก่ียวกับ โครงสราง กระบวนการ และพัฒนาการขององคการ รสมท้ังการดเนินงาน

ขององคการภายใตสภาพแวดลอมตางๆ 

 (3) เพ่ือใหนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สามารถวิเคราะหหลักการ

บริหารงานขององคการภาครัฐและหนาท่ีสำคัญของผูบริหารขององคการ ได 

 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

1. คำอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีสำคัญขององคการและการจัดการ รวมถึงศึกษากรณีตัวอยางการ

จัดการทางพระพุทธศาสนาประเด็นท่ีเก่ียวกับองคการประกอบดวย รูปแบบ โครงสราง สายการ

บังคับบัญชาขององคการภาครัฐและเอกชน พฤติกรรมมนุษยในองคการ เทคนิคและการบริหาร

จัดการภาครัฐ การบริหารงานพัสดุ การบริหารจัดการคุณภาพ การจัดการความรูและองคการแหง

การเรียนรู การควบคุม และตรวจสอบภายใน การบริหารความเสีย่ง และนวัตกรรมการบริหารจัดการ 

 

2. จำนวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 
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บรรยาย สอนเสริม ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น

ภ า ค ส น า ม / ก า ร

ฝกงาน 

การศึกษาคนควาดวย

ตนเอง 

45  ชั่ ว โมงตอภ าค

การศึกษา 

ไมมี    ไมมี 6 ชั่วโมงตอสัปดาห 

 

 

3. จำนวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปน

รายบุคคล 

      (1) ผูสอนแจงใหนักศึกษาทราบคาบสอนท่ีวางของอาจารยในกรณีท่ีตองการพบดวยตนเอง  

        (2) ขอคำปรึกษาผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไดท่ี e-mail: surin.nymk@gmail.com 

        (3) อาจารยจัดเวลาใหคำปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 2 ชั่วโมงตอ 

  สัปดาห  

 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

1.คุณธรรม  จริยธรรม 

       1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

      พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณตอการเรียนการสอน การทำรายงาน 

การสอบ มีความซ่ือสัตยในการสอบ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้  

(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต  

(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  

(3) มีภาวะความเปนผูนำและผูตาม สามารถทำงานเปนกลุมและสามารถแกไขขอขัดแยง  

(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ

เปนมนุษย  

(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม  

(6) สามารถวิเคราะหและสังเคราะห การประยุกตเนื้อหาวิชากับการใชชีวิตประจำวัน  

1.2  วิธีการสอน 

            (1) บรรยาย พรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเก่ียวกับสถานการณ ท่ีเก่ียวของกับการนำ

เนื้อหาวิชาไปประยุกตใชในชีวิตประจาวัน  

(2) อภิปรายกลุม แลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็น  

(3) มอบหมายงานใหทำ  

1.3 วิธีการประเมินผล 

(1) พฤติกรรมการเขาเรียนและการทำงานท่ีไดรับมอบหมายอยางถูกตองและตรงเวลา  

(2) การรวมอภิปรายท่ีมีเหตุผลถูกตอง เหมาะสม และสรางสรรค  

(3) ประเมินผลจากการนำเสนอขอมูลเพ่ิมเติมท่ีไดมอบหมาย  
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(4) ประเมินผลจากการทดสอบ  

2. ความรู 

        2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 

(1) ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับองคการและพฤติกรรมองคการ ศึกษาองคการภาครัฐ 

(2) วิเคราะหองคการภาครัฐท้ังในดานโครงสราง กระบวนการ และพฤติกรรม 

(3) หลักการบริหารงานภาครัฐและหนาท่ีสำคัญของผูบริหารงานภาครัฐ 

  2.2 วิธีการสอน 

(1) บรรยาย  

(2) การทำการฝกปฏิบัติและนำเสนอรายงานเปนรายบุคคล  

(3) การศึกษาโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง คนควาหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต 

   2.3วิธีการประเมินผล 

(1) ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค  

(2) จากการนำเสนอสรุปการคนควาขอมูลท่ีเก่ียวของ  

 

 

 

3.ทักษะทางปญญา 

      3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

สามารถนำความรูท่ีไดรับไปพัฒนาความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ มีเหตุผล เพ่ือการ

เรียนรูเก่ียวกับการคิด วิเคราะห เพ่ือใชในการบริหารงานภาครัฐ 

      3.2 วิธีการสอน 

 (1) การมอบหมายใหนักศึกษาทำงานเปนรายบุคคล และนำเสนอผลการศึกษา  

(2) อภิปรายกลุม  

(3) วิเคราะหเก่ียวกับกระบวนการบริหารงานในปจจุบัน  

       3.3 วิธีการประเมินผล 

                (1) สอบกลางภาคและปลายภาคโดยเนนการกระบวนการบริหารองคการ 

  (2) พิจารณาจากการนำเสนอรายงานท่ีไดรับมอบหมาย 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

       4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

(1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายไดอยางเหมาะสม รวมท้ังมีสวนรวม

ในการชวยเหลือผูรวมงานและแกไขปญหาของกลุม  

(2) สามารถพัฒนาทักษะในการติดตอสื่อสารในการทำงานรวมกัน  

(3) สามารถพัฒนาภาวะความเปนผูนำและผูตามในการทำงานเปนทีม     

         4.2 วิธีการสอน 
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(1) จัดกิจกรรมกลุม  

(2) มอบหมายรายงานใหทำ และใหสงตามเวลาท่ีกำหนด 

 (3) การนำเสนอรายงานตามกำหนด  

          4.3 วิธีการประเมินผล 

(1) ประเมินจากรายงานท่ีนำเสนอ และอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน  

(2) ประเมินจากความตรงตอเวลาในการสงงาน และประสิทธิผลของงานท่ีไดรับมอบหมาย  

5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      5.1 ทักษะการวิเคราะหตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

(1) ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เชน การสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต 

(2) พัฒนาทักษะในการสื่อสารท้ังการพูด การฟง การเขียน โดยการจัดทำรายงาน และ

นำเสนอในชั้นเรียน  

(3) ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  

 สามารถสื่อสารและนำเสนอผลงานได  

5.2 วิธีการสอน 

         (1) มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง จากสื่อและแหลงสารสนเทศตางๆ website 

สื่อการสอน e-learning และทำรายงานโดยเนนการนำตัวเลข หรือมีสถิติอางอิง จากแหลงท่ีมาขอมูล

ท่ีนาเชื่อถือ  

(2) นำเสนอโดยใชเทคโนยีและรูปแบบท่ีเหมาะสมมาชวยในการนำเสนอผลการทำงาน โดย

ใชคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ  

     5.3 วิธีการประเมินผล 

(1) ประเมินจากการจัดทำรายงาน และนำเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี  

(2) ประเมินจากการมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย พรอมท้ังการตอบขอ

ซักถามของอาจารยและเพ่ือนในชั้นเรียน 
 

 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1.แผนการสอน 

สัปดาห หัวขอ / รายละเอียด 
จำนวน

ชั่วโมง 

กิ จ ก รรมการเรียน การ

สอน/สื่อท่ีใช 
             ผูสอน 

1 แน ะน ำวิ ธี ก าร เรี ย น ก ารสอน แล ะ

เตรียมพรอมกอนท่ีจะดำเนินการเรียนรู

และศึกษาขอมูลเบื้องตนของนักศึกษา 

3 Course Syllabus/

บรรยาย 

/ เอกสารการสอน 

/ Power Point  

 

รศ. ดร. สุรินทร นิยมางกูร 
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2. ความรูท่ัวไปเก่ียวกับองคการและการ

บริหาร 

- ความหมายขององคการ การจัดการ และ

การบริหาร 

- เปาหมายขององคการและการจัดการ 

- ประเภทขององคการ 

3 

 

 

 

บรรยาย/ เอกสารการสอน 

/ Power Point / อภิปราย  

/ ฝกปฏิบัต ิ

 

รศ. ดร. สุรินทร นิยมางกูร 

3. ทฤษฎีองคการ 

-ทฤษฎีองคการสมัยดั้งเดิม 

-ทฤษฎีองคการสมัยใหม 

-ทฤษฎีองคการสมัยปจจุบัน 

3 บรรยาย/ เอกสารการสอน 

/ Power Point / อภิปราย  

/ ฝกปฏิบัต ิ

 

รศ. ดร. สุรินทร นิยมางกูร 

4. วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงองคการ 

- วัฒนธรรมองคการ 

- ลักษณะการเปลี่ยนแปลงองคการ 

- รูปแบบการเปลี่ยนแปลงองคการ 

3 บรรยาย/ เอกสารการสอน 

/ Power Point / อภิปราย  

/ ฝกปฏิบัต ิ

 

รศ. ดร. สุรินทร นิยมางกูร 

5. ความรูเกี่ยวกับการจัดการ 

-ประเภทของการจัดการ 

-แนวความคิดของการจัดการ 

-กระบวนการจัดการ 

3 บรรยาย/ เอกสารการสอน 

/ Power Point / อภิปราย  

/ ฝกปฏิบัต ิ

 

รศ. ดร. สุรินทร นิยมางกูร 

6. การวางแผน (Planning) 

-ความหมายและความสำคัญของการ

วางแผน 

-ลักษณะและประเภทของการวางแผน 

-ข้ันตอนการวางแผน 

3 บรรยาย/ เอกสารการสอน 

/ Power Point / อภิปราย  

/ ฝกปฏิบัต ิ

 

รศ. ดร. สุรินทร นิยมางกูร 

7. การจัดองคการ (Organizing) 

-ความหมายและความสำคัญของการจัด

องคการ 

-รูปแบบและโครงสรางขององคการ 

-การแบงงานและการจัดแผนกงาน 

-การกำหนดอำนาจหนาท่ีและความรับผดิชอบ 

3 บรรยาย/ เอกสารการสอน 

/ Power Point / อภิปราย  

/ ฝกปฏิบัต ิ

 

 

รศ. ดร. สุรินทร นิยมางกูร 

8. สอบกลางภาค 3 สอบขอเขียน รศ. ดร. สุรินทร นิยมางกูร 

9. การจัดบุคลากรเขาทำงาน (Staffing) 

-การวางแผนบุคลากร 
-การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 
-การบรรจุแตงตั้ง 

-การพัฒนายบุคลากร 

-การบำรุงขวัญและการจูงใจ 

-การประเมินผล 

3 บรรยาย/ เอกสารการสอน 

/ Power Point / อภิปราย  

/ ฝกปฏิบัต ิ

 

 

รศ. ดร. สุรินทร นิยมางกูร 

10. การสั่งการ (Directing) 3 บรรยาย/ เอกสารการสอน รศ. ดร. สุรินทร นิยมางกูร 
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-ความหมายและความสำคัญของการสั่งการ 

-ประเภทและคุณสมบัติของผูนำ 

-ผูนำและการสั่งการ 

-การติดตอสื่อสาร 

/ Power Point / อภิปราย  

/ ฝกปฏิบัต ิ

 

11. การควบคุมงาน (Controlling) 

-วัตถุประสงคของการควบคุมงาน 

-เทคนิคของการควบคุมงาน 

3 บรรยาย/ เอกสารการสอน 

/ Power Point / อภิปราย  

/ ฝกปฏิบัต ิ

รศ. ดร. สุรินทร นิยมางกูร 

12. 

 

 

 

ภาวะผูนำองคการ (Leadership) 

-ทฤษฎีภาวะผูนำ 
-รูปแบบภาวะผูนำ 

-ประสิทธิภาพของผูนำ 

3 บรรยาย/ เอกสารการสอน 

/ Power Point / อภิปราย  

/ ฝกปฏิบัต ิ

 

รศ. ดร. สุรินทร นิยมางกูร 

13. การทำงานเปนทีม (Team Working) 

-ความหมายของทีมงาน 

-การสรางทีมงาน 

-การบริหารทีมงาน 

-บทบาทของทีมงาน 

-การประเมินผลทีมงาน 

-การพัฒนาทีมงาน 

3 บรรยาย/ เอกสารการสอน 

/ Power Point / อภิปราย  

/ ฝกปฏิบัต ิ

 

 

รศ. ดร. สุรินทร นิยมางกูร 

14. การบริหารความขัดแยง 

-แนวคิดเก่ียวกับความขัดแยง 

-ประเภทของความขัดแยง 

-ผลกระทบของความขัดแยง 

-การจัดการความขัดแยง 

3 บรรยาย/ เอกสารการสอน 

/ Power Point / อภิปราย  

/ ฝกปฏิบัต ิ

 

 

รศ. ดร. สุรินทร นิยมางกูร 

15. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสมัยใหม 

-ตัวช้ีวัด 

-บาลานซดสกอรคารด 

-เบนซมารกก่ิง 

-ซิกซซิกมา 

3 บรรยาย/ เอกสารการสอน 

/ Power Point / อภิปราย  

/ ฝกปฏิบัต ิ

 

รศ. ดร. สุรินทร นิยมางกูร 

16. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสมัยใหม 

(ตอ) 

-การรื้อปรับระบบ 

-ทฤษฎี Z 

-การควบคุมคุณภาพรวม 

-ไคเซน 
-การวิเคราะหสวอท 

3 บรรยาย/ เอกสารการสอน 

/ Power Point / อภิปราย  

/ ฝกปฏิบัต ิ

 

รศ. ดร. สุรินทร นิยมางกูร 

17. สอบปลายภาค 3 สอบขอเขียน รศ. ดร. สุรินทร นิยมางกูร 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

 

กิจกรรม

ท่ี 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สั ป ด า ห ท่ี

ประเมิน 

สัดสวนของการ

ประเมินผล 

1. ความรู แบบฝกหัด สัป ดาห ท่ี  2-7 

และ 9-16 

10 % 

2. ทักษะทางปญญา สอบกลางภาค 

และสอบปลาย

ภาค                       

สั ป ด า ห ท่ี  8 

และ 17 

80% 

3. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทำกิจกรรมใน

ชัน้เรยีน 

สั ป ด า ห ท่ี  

13,14 

5 % 

4. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสารการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ก า ร น ำ เส น อ

แบบฝกหัดและ

รายงาน 

สัปดาหท่ี 15 5 % 

 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ตำราและเอกสารตำราหลัก   

(1) ติน ปรัชญพฤกษ, (2553).  ทฤษฎีองคการ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพดอกหญา 

(2) บุญทัน ดอกไธสง, (2541).  การจัดการองคการ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

       

2. เอกสารและขอมูลแนะนำ 

(1) ทองใบ สุดชารี, (2551). ทฤษฎีองคการ: วิเคราะหความคิด ทฤษฎี และการประยุกต. อุบลราชธานี:  

                ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

(2) ทิพยวรรณ หลอสวุรรณรัตน, (2553). ทฤษฎีองคการสมัยใหม. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒน 

                 บริหารศาสตร 

(3) นิตยา เงินประเสริฐศรี, (2544).  ทฤษฎีองคการ: แนวการศึกษาเชิงบูรณาการ. กรุงเทพฯ : 

สำนักพิมพ 

            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

(4) บุญเลิศ ไพรินทร, (2556).  รัฐประศาสนศาสตร: แนวคืด ทฤษฎี และวิธีปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร:   

                    หจก เอส พี เอ เจริญผล 

(5) พิทยา บวรวัฒนา, (2553).  ทฤษฎีองคการสาธารณะ. กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ   

               มหาวิทยาลัย 

         (6) เรวัตร ชาตรีวิศิษฏ, (2539).  การบริหารองคการยุคใหม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพธรรมนิติ 

         (7) วันชัย มีชาติ, (2555).  การบริหารองคการ. กรุงเทพฯ: สำนักแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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         (8) วิเชียร วิทยอุดม, (2555).  ทฤษฎีองคการ: ฉบับแนวใหม. กรุงเทพฯ: ธนธัชการพิมพ 

         (9) สมยศ  นาวีการ, (2544). ทฤษฎีองคการ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพบรรณกิจ 

         (10) Bellone, Carl J., editor,(1980). Organization Theory and the New Public 

Administration. Boston: Allyn and Bacon. 

         (11) Ford, Robert C. Barry R. Armandi and Cherrill P. Heaton, (1988). Organization 

Theory: an Integrative Approach. New York: Harper & Row. 

         (12) Heffron, Florence, (1989). Organization Theory and Public Organizations. 

Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall. 

          (13) Hodge, B. J., (1988). Organization Theory. Boston: Allyn and Bacon. 

          (14) Scott, William G. and et. al, (1988). Organization Theory: a Structural and 

Behavioral Analysis. 4th ed.  Homewood, Ill: Irwin. 

           (15) Wang, Susheng, (2013). Organization Theory and Its Application. New York: 

Routledge. 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 - แบบทดสอบกอนเรียน 

 - การสังเกตจากพฤติกรรมในหองเรียน 

 - แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา 

 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

 - ผลการสอบ 

 - การทบทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 

 

3.การปรับปรุงการสอน 

 - ปรับแผนการสอน จากการประเมินรายวิชา และการประเมินนักศึกษา  

 

4. การทดสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

        - การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยประธานโปรแกรมวิชา 

        - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย

ตรวจสอบขอสอบรายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

 

5. การดำเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

        - ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามขอเสนอแนะและผลการทดสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 
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               ลงชื่อ                                                  ผูสอน/ผูรายงาน 

                                               (รองศาสตราจารย ดร. สุรินทร นิยมางกูร) 

                                                   ……….. / ………..… / …………. 

         ลงชื่อ                                                  ผูรับผิดชอบ 

                                               (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธิติวุฒิ หม่ันมี) 

                                                   ……….. / ………..… / …………. 

 


	หัวข้อ / รายละเอียด

