รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 2/2560
รหัสวิชา 3662202 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) พฤติกรรมองค์การ
(ภาษาอังกฤษ) ) Organization Behavior

อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์นารถอนงค์ กองสารศรี

..

คานา
มคอ.3 นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทำงให้กับอำจำรย์ผู้สอนที่ดำเนินกำรสอน ในรำยวิชำรำยวิชำ
พฤติกรรมองค์กำร(Organization Behavior) รหัสวิชำ 3662202 โดย มคอ.3 ได้แบ่งหมวดที่เกี่ยวข้องกับ
กำรสอนไว้ 7 หมวด ดังต่อไปนี้ หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป หมวด 2 จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ หมวด 3
ลักษณะและกำรดำเนินกำร หมวด 4 กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ หมวด 5 แผนกำรสอนและกำร
ประเมินผล หมวด 6 ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน และหมวด 7 กำรประเมินและปรับปรุงกำร
ดำเนินกำรของรำยวิชำ โดยในกำรจัดทำ มคอ.3 นี้คำนึงถึงหัวข้อกำรสอนและ Learning Outcome ที่มี
ควำมสอดคล้องกับคำอธิบำยรำยวิชำ รวมทั้งกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบ Active Learning ที่ผู้เรียนได้
มีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้ด้วย
ผู้จัดทำหวังว่ำ มคอ.3 ที่จัดทำขึ้นจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่นำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะต่ำงๆ เพื่อปรับปรุงให้ มคอ.3 ฉบับนี้มีควำมสมบูรณ์เพิ่มมำกขึ้น และขอขอบคุณ
มำ ณ โอกำสนี้

หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิตบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร
คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
11 ธันวำคม 2560
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์
ลักษณะและกำรดำเนินกำร
กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ
แผนกำรสอนและกำรประเมินผล
ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน
กำรประเมินและปรับปรุงกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ

4
4
5
6
10
22
22
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
คณะวิทยำกำรจัดกำร

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชำ 3662202 ชื่อรำยวิชำ (ภำษำไทย) พฤติกรรมองค์กำร
(ภำษำอังกฤษ) Organization Behavior
2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรกำรจัดกำร วิชำเฉพำะด้ำน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ อำจำรย์นำรถอนงค์ กองสำรศรี
อำจำรย์ผู้สอน
(1) อำจำรย์นำรถอนงค์ กองสำรศรี ตอนเรียน A1
(2) อำจำรย์นำรถอนงค์ กองสำรศรี ตอนเรียน B1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภำคกำรศึกษำที่ 2/2560 / ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหำนคร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
11 ธันวำคม 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักกำร วิธีกำร และเครื่องมือ
ที่ใช้ในด้ำนพฤติกรรมองค์กำร
1.2 เพื่อพัฒนำผู้เรียนเข้ำใจถึงสำเหตุและแนวโน้มกำรแสดงพฤติกรรมกำรทำงำนที่แตกต่ำงกันของแต่
ละบุคคล และสำมำรถปรับตัวในกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ และมีทักษะในด้ำนพฤติกรรมองค์กำร
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมตระหนักถึงควำมสำคัญของพฤติกรรมองค์กำรและสำมำรถนำควำมรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในองค์กำรได้
1.4 เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถนำควำมรู้ด้ำนพฤติกรรมองค์กำรไปประยุกต์ใช้ในกำรวำงแผน ป้องกัน และ
ส่งเสริมกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่นในองค์กำรได้อย่ำงเหมำะสม
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพฤติกรรมในองค์กำรในรูปของบุคคล กลุ่ม และองค์กำร เพื่อให้
สำมำรถทำงำนร่วมกับบุคลอื่นภำยในองค์กำรได้ และเข้ำใจสถำนกำรณ์กำรทำงำนภำยในองค์กำรเพื่อเป็น
พื้นฐำนในกำรเรียน กำรดำเนินชีวิต และกำรทำงำน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา (ระบุทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
พฤติกรรมในองค์กำรในรูปของบุคคล กลุ่ม และองค์กำร ผลกระทบต่อกำรบริหำร อิทธิพลอันเกิดจำก
สภำพแวดล้อม พลังของกลุ่ม กำรสร้ำงขวัญและกำลังใจ กำรพัฒนำพฤติกรรมมนุษย์ในองค์กำร
Organizational behavior in terms of individual group and organization, effect on
management, environmental influences, the power of group, morale creation in the
organization, human behaviors development.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
45 ชั่วโมง
สอนเสริมตำมควำม
ไม่มีกำรฝึกปฏิบัติ
ตำมควำมต้องกำรของ
ต้องกำรของนักศึกษำ
ศึกษำเฉพำะรำย
เฉพำะรำย
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3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
อำจำรย์ผู้สอนกำหนดวันและเวลำในกำรให้คำปรึกษำ (Office Hour) ที่ห้องพักอำจำรย์ หลักสูตรกำร
จัดกำร สัปดำห์ละ 6 ชั่วโมงและประกำศให้ผู้เรียนทรำบ นอกจำกนี้ยังได้กำหนดช่องทำงให้นักศึกษำติดต่อ
ผ่ำนทำงโทรศัพท์เคลื่อนที่ จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ ไลน์ และ Facebook

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนำ
O 1.1.1 มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย มีควำมรับผิดชอบ เข้ำใจผู้อื่น เข้ำใจโลก และเคำรพกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ ของสถำบันและสังคม รวมถึงกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดี ได้
1.1.2 มีจิตสานึกที่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
1.1.3 มีความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ
O 1.1.4 มีควำมพอเพียงในกำรดำเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล และ
กำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน
1.2 วิธีกำรสอน
อธิบำย ยกตัวอย่ำงสอดแทรกในเนื้อหำสำระทีเดียวเกี่ยวข้องและกำหนดให้นักศึกษำอภิปรำยตำมแนว
ปฏิบัติที่ดีและเหมำะสม
- กำหนดให้นักศึกษำหำตัวอย่ำงที่เกี่ยวข้องที่ชื่นชอบมำนำเสนอและร่วมกันอภิปรำย
- ศึกษำจำกกรณีตัวอย่ำงในประเด็นทำงจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมองค์กำร เช่น คุณธรรม
จริยธรรมในกำรทำงำนร่วมกันภำยในองค์กำร
1.3 วิธีกำรประเมินผล
1.3.1 พฤติกรรมกำรเข้ำเรียน และส่งงำนที่ได้รับมอบหมำย
1.3.2 ประเมินผลจำกพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมในกำรอภิปรำยในชั้นเรียน
1.3.3 ประเมินกำรวิเครำะห์กรณีศึกษำ
2. ความรู้
2.1 ควำมรู้ที่ต้องได้รับ
2.1 ควำมรู้ที่ต้องได้รับ
 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ
O มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในสำระส ำคัญของศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำร ทั้งทำงด้ำน
สังคมศำสตร์และวิทยำศำสตร์
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O มีควำมรู้กว้ำงและเป็นระบบเกี่ยวกับควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและวิชำชีพด้ำนกำรจัดกำร
รวมทั้งมีควำมเข้ำใจอย่ำงเท่ำทันในผลกระทบในสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
 มีความรู้และความเข้าใจในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ
การควบคุมและการประเมินผลการดาเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ทางธุรกิจ
ดังนี้ พฤติกรรมในองค์การในรูปของบุคคล กลุ่ม และองค์การ ผลกระทบต่อการบริหาร อิทธิพล
อันเกิดจากสภาพแวดล้อม พลังของกลุ่ม การสร้างขวัญและกาลังใจ การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ ใน
องค์การ
2.2 วิธีกำรสอน
1) กำรสอนแบบเน้ นผู้ เรี ย นเป็น สำคัญ มุ่งเน้นให้ ผู้เรียน มีควำมรู้ และควำมเข้ำใจในทฤษฎี ด้ำน
พฤติกรรมองค์กำร
2) บรรยำย อภิปรำย กำรทำงำนกลุ่ม กำรนำเสนอรำยงำน กำรวิเครำะห์กรณีศึกษำ กำรเล่นเกมส์
และมอบหมำยให้ค้นคว้ำหำบทควำม ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมำสรุปและนำเสนอ
2.3 วิธีกำรประเมินผล
1) ทดสอบควำมรู้ ควำมเข้ำใจจำกกำรทำแบบฝึกหัดหลังเรียน
2) กำรนำเสนองำนหน้ำชั้น กำรอภิปรำย แสดงควำมคิดเห็น กำรมีส่วนร่วม กำรตอบคำถำม จำก
กรณีศึกษำ
3) กำรสอบกลำงภำค และปลำยภำค ด้วยข้อสอบที่เ น้นหลักกำรและทฤษฎีและกำรประยุกต์ใช้
หลักทฤษฎี
4) กำรรำยงำนผลกำรศึกษำค้นคว้ำ โดยกำรนำเสนอหน้ำชั้นเรียน และเอกสำรรำยงำน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทำงปัญญำที่ต้องพัฒนำ
O สำมำรถสืบค้น ประมวลและประเมินข้อมูลจำกหลำยแหล่งได้ด้วยตนเอง มีควำมคิดวิเครำะห์
อย่ำงเป็นระบบ มีเหตุผล และคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์เพื่อให้ได้สำรสนเทศที่เป็นประโยชน์ในกำรใช้งำน
ตำมสถำนกำรณ์แวดล้อมทำงธุรกิจ
O สำมำรถประยุกต์ควำมรู้ทำงกำรจัดกำรและด้ำนอื่นที่สัมพันธ์กัน จำกสำขำวิชำชีพที่ศึกษำและ
ประสบกำรณ์มำใช้งำนตำมสถำนกำรณ์ทั่วไปได้อย่ำงเหมำะสม
มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึง
ผลกระทบที่อาจเกิด ขึ้น จากการตั ดสินใจ และสามารถติดตาม ประเมิน ผล และรายงานผลได้อย่า ง
ถูกต้อง ครบถ้วน
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O สำมำรถคิดค้นทำงเลือก วิเครำะห์ทำงเลือกและผลกระทบจำกทำงเลือกอย่ำงรอบด้ำน มี
ควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจเลือกทำงเลือกที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ทำงธุรกิจ ทำให้เกิดกำร
ได้เปรียบทำงกำรแข่งขันทำงธุรกิจ
3.2 วิธีกำรสอน
1) กำรสอนแบบกำรบรรยำย อภิปรำยกลุ่มโดยเน้นให้อธิบำยหลักกำรเหตุผล เช่น พฤติกรรมใน
องค์กำรในรูปของบุคคล กลุ่ม และองค์กำร กำรพัฒนำพฤติกรรมมนุษย์ในองค์กำร
2) กำรสอนโดยใช้กรณีศึกษำด้ำนพฤติกรรมองค์กำรในบริบทที่หลำกหลำย และนำเสนอหน้ำชั้น
เรียน
3) ร่วมกันอภิปรำยในหัวข้อที่จะเรียน ผู้สอนสรุปแนวคิดและบรรยำยเพิ่มเติมในหัวข้อดังกล่ำว
ตลอดจนมอบหมำยให้นักศึกษำทำกรณีศึกษำเพื่อฝึกวิเครำะห์และแก้ไขปัญหำ และกำรนำเสนอผลงำน และ
กำรอภิปรำยกลุ่ม
3.3 วิธีกำรประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรมกำรแก้ปัญหำ
2) กำรสอบกลำงภำค และกำรสอบปลำยภำค โดยเน้นข้อสอบที่มีกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ หรือ
วิเครำะห์แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์กำร
3) ประเมินรำยงำน กำรนำเสนอผลงำน และกำรตอบคำถำมของนักศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบที่ต้องพัฒนำ
O สำมำรถแสดงควำมเป็นกัลยำณมิตร ช่วยเหลือผู้อื่นและแสดงควำมรับผิดชอบในกำรตัดสินใจใน
กำรกระทำของตนเอง รวมถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม
O สำมำรถแสดงควำมคิดริเริ่มและควำมเห็นอย่ำงสร้ำงสรรค์ในกำรพัฒนำควำมรู้และควำมคิดได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น แสดงภาวะผู้นา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ และมี
ทักษะการแก้ปัญหากลุ่ม
4.2 วิธีกำรสอน
- มอบหมำยงำนทั้งรำยบุคคลและรำยกลุ่ม
- จัดกิจกรรมกลุ่มที่มีกำรวิเครำะห์กรณีศึกษำ
- กำรนำเสนอผลงำน
4.3 วิธีกำรประเมินผล
- ประเมินจำกกำรควำมตรงต่อเวลำในกำรเข้ำเรียนและกำรส่งงำน
- กำรตอบข้อซักถำมของผู้สอน
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- สังเกตกำรณ์นำเสนอผลงำน
- สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนเป็นทีมของผู้เรียนในระหว่ำงที่ทำงำนร่วมกันและกำรติดต่อ
ประสำนงำน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ต้องพัฒนำ
O สำมำรถประยุกต์ใช้หลักคณิตศำสตร์ สถิติ กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณมำใช้ในกำรวิเครำะห์ และ
ตัดสินใจทำงธุรกิจและชีวิตประจำวัน
 สามารถสื่ อ สารภาษาไทยและภาษาต่ า งประเทศที่ จ าเป็ น ต่ อ การท าธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
O สำมำรถสื่อสำรเพื่ออธิบำยและสร้ำงควำมเข้ำใจในรูปแบบกำรพูด กำรเขียนที่เหมำะสมสำหรับ
กลุ่มบุคคลที่แตกต่ำงกันทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น
 สามารถน าเทคโนโลยี สารสนเทศ และเทคนิค การสื่อสารที่เ หมาะสม มาใช้ ใ นการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อข้อมูล
5.2 วิธีกำรสอน
1) มอบหมำยงำนเป็ น กลุ่ ม เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษำศึ ก ษำค้ น คว้ ำ ในกำรพั ฒ นำควำมสำมำรถกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองจำกเว็บไซต์และจำกเอกสำรต่ำงๆ
2) ฝึกวิเครำะห์สภำพปัญหำ และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมองค์กำร
3) กำหนดให้มีกำรนำเสนอผลงำน เชิงวิเครำะห์จำกกรณีศึกษำ หรื องำนที่มอบหมำยโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมำะสม
5.3 วิธีกำรประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมในกำรสื่อสำรทั้งกำรพูด กำรฟัง และกำรเขียน
- ตรวจสอบควำมเหมำะสมในกำรเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี
- ตรวจผลงำน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
1

- หัวข้อการสอน
ควำมรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมองค์กำร
- กำรเปลี่ยนแปลงของ
สภำพแวดล้อมกับองค์กำร
- ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้นต่อองค์กำร
- องค์กำร และประเภทขององค์กำร
- กำรศึกษำพฤติกรรมองค์กำร
- พัฒนำกำรของกำรศึกษำพฤติกรรม
องค์กำร

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1. แนะนำวิธีกำรเรียนกำรสอน
2. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของ
เนื้อหำ
3. บรรยำยควำมรู้พื้นฐำน
4. อธิบำยรำยละเอียดเนื้อหำที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่ำงประกอบ
5. ให้นักศึกษำร่วมแสดงควำมคิดเห็น เช่น
กำรยกตัวอย่ำง กำรอภิปรำย สรุปเนื้อหำ
6. ทำแบบฝึกหัดท้ำยชั่วโมงเรียน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
(ระบุลาดับ)
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
1. เอกสำร
- กิจกรรมที่ 1 2 3 อ.นำรถอนงค์
ประกอบกำรเรียนวิชำ สอดคล้องกับ
กองสำรศรี
พฤติกรรมองค์กำร
จุดมุ่งหมำยรำยวิชำ
2. หนังสือ/Power
ข้อ 1
Point

- Learning Outcome สัปดำห์ที่ 1:
ผู้เรียนได้รับควำมรู้และเข้ำใจ
ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นต่อองค์กำร จำกำรสอนในชั้น
เรียนผู้สอนมีทักษะของกำรคิดและ
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เสนอควำมคิดและสำมำรถถ่ำยทอด
ให้เพื่อนๆทรำบ

2

พฤติกรรมในองค์กำรในรูปแบบของ
บุคคลและองค์กำร
- องค์กำรและระบบสังคม
- ธรรมชำติของบุคคล
- ค่ำนิยม ทัศนคติ
- ทัศนคติในกำรทำงำน
- บุคลิกภำพ

3

1. อธิบำยรำยละเอียดเนื้อหำที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่ำงประกอบ
2. ให้นักศึกษำแบ่งกลุ่มศึกษำกรณีศึกษำ
ร่วมกัน และนำเสนอหน้ำชั้นเรียน
3. ทำแบบฝึกหัดท้ำยชั่วโมงเรียน

1. เอกสำร
ประกอบกำรเรียนวิชำ
พฤติกรรมองค์กำร
2. หนังสือ/Power
Point

3

1. อธิบำยรำยละเอียดเนื้อหำที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่ำงประกอบ
2. ให้นักศึกษำแบ่งกลุ่มศึกษำกรณีศึกษำ

1. เอกสำร
- กิจกรรมที่ 1 2 3 อ.นำรถอนงค์
ประกอบกำรเรียนวิชำ สอดคล้องกับ
กองสำรศรี
พฤติกรรมองค์กำร
จุดมุ่งหมำยรำยวิชำ

- กิจกรรมที่ 1 2 3 อ.นำรถอนงค์
สอดคล้องกับ
กองสำรศรี
จุดมุ่งหมำยรำยวิชำ
ข้อ 1

- อำรมณ์

- Learning Outcome สัปดำห์ที่ 2:
ผู้เรียนได้รับควำมรู้และเข้ำใจ
สถำนกำรณ์ในกำรทำงำน จำกกำร
สอนในชั้นเรียน ผู้เรียนมีทักษะใน
กำรคิด
3

กำรรับรู้ กำรเรียนรู้ และกำร
เสริมแรง
- กำรรับรู้
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- ปัจจัยที่มีผลต่อกำรรับรู้ของบุคคล
- กำรเรียนรู้
- ทฤษฎีกำรเรียนรู้
- ประเภทของกำรเรียนรู้

ร่วมกัน และนำเสนอหน้ำชั้นเรียน
3. ทำแบบฝึกหัดท้ำยชั่วโมงเรียน

2. หนังสือ/Power
Point

ข้อ 1

1. อธิบำยรำยละเอียดเนื้อหำที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่ำงประกอบ
2. ให้นักศึกษำแบ่งกลุ่มศึกษำกรณีศึกษำ
ร่วมกัน และนำเสนอหน้ำชั้นเรียน สรุป
เนื้อหำที่ได้รับ
3. ทำแบบฝึกหัดท้ำยชั่วโมงเรียน

1. เอกสำร
ประกอบกำรเรียนวิชำ
พฤติกรรมองค์กำร
2. หนังสือ/Power
Point

- กิจกรรมที่ 1 2 3 อ.นำรถอนงค์
สอดคล้องกับ
กองสำรศรี
จุดมุ่งหมำยรำยวิชำ
ข้อ 1

- กำรเสริมแรง

- Learning Outcome สัปดำห์ที่ 3:
ผู้เรียนได้รับควำมรู้และเข้ำใจทฤษฎี
กำรเรียนรู้ ผู้เรียนสำมำรถวิเครำะห์
และใช้ทฤษฎีกับสถำนกำรณ์
บทบำทสมมุติได้
4

กำรจูงใจ
- ทฤษฎีกำรจูงใจ
- ทฤษฎีลำดับขั้นควำมต้องกำร
- ทฤษฎีอี-อำร์-จี
- ทฤษฎีกำรจูงใจเพื่อควำมสำเร็จLearning Outcome สัปดำห์ที่ 4:

3

ผู้เรียนได้รับควำมรู้และเข้ำใจทฤษฎี
ต่ำงๆ ผู้เรียนสำมำรถวิเครำะห์และ
ใช้ทฤษฎีกับสถำนกำรณ์ บทบำท
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สมมุติได้
5

ควำมพอใจในงำนและคุณภำพชีวิต
กำรทำงำน
- ควำมพอใจในงำน
- กำรวัดควำมพอใจในงำน
- ทฤษฎีเกี่ยวกับควำมพอใจในงำน

3

1. อธิบำยรำยละเอียดเนื้อหำที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่ำงประกอบ
2. ให้นักศึกษำแบ่งกลุ่มศึกษำกรณีศึกษำ
ร่วมกัน และนำเสนอหน้ำชั้นเรียน สรุป
เนื้อหำที่ได้รับ
3. แบบฝึกหัดท้ำยชั่วโมงเรียน

1. เอกสำร
ประกอบกำรเรียนวิชำ
พฤติกรรมองค์กำร
2. หนังสือ/Power
Point

3

1. อธิบำยรำยละเอียดเนื้อหำที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่ำงประกอบ

1. เอกสำร
- กิจกรรมที่ 1 2 3 อ.นำรถอนงค์
ประกอบกำรเรียนวิชำ สอดคล้องกับ
กองสำรศรี

- ควำมหมำยและควำมสำคัญของคุณภำพ
ชีวิตกำรทำงำน

- กิจกรรมที่ 1 2 3 อ.นำรถอนงค์
สอดคล้องกับ
กองสำรศรี
จุดมุ่งหมำยรำยวิชำ
ข้อ 1

- Learning Outcome สัปดำห์ที่ 5:
ผู้เรียนได้รับควำมรู้และเข้ำใจ
เกี่ยวกับควำมพอใจในงำนและ
คุณภำพชีวิตกำรทำงำน สำมำรถ
นำมำประยุกต์เพื่อนำมำเขียนข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรสร้ำงคุณภำพ
ชีวิตกำรทำงำนของโครงงำนกลุ่ม

6

ภำวะผู้นำ
- อำนำจ
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- ผู้นำและภำวะผู้นำ
- ทฤษฎีภำวะผู้นำ
- Learning Outcome สัปดำห์ที่ 6:
ผู้เรียนได้รับควำมรู้และเข้ำใจ
เกี่ยวกับผู้นำและภำวะผู้นำ ผู้เรียน
สำมำรถนำควำมรู้ไปปรับใช้ใน
สถำนกำรณ์จำลองในกำรสำเสนอ
งำนกลุ่มได้
7

กำรตัดสินใจ
- กำรตัดสินใจกับกำรจัดกำร
- ระดับของกำรตัดสินใจภำยใน
องค์กำร
- กระบวนกำรตัดสินใจ
- พฤติกรรมในกำรตัดสินใจ
- ประเภทของกำรตัดสินใจ
- Learning Outcome สัปดำห์ที่ 7:
ผู้เรียนได้รับควำมรู้และเข้ำใจ
กระบวนกำรตัดสินใจและพฤติกรรม
ในกำรตัดสินใจสำมำรถนำไป
ประยุกต์ในกระบวนกำรตัดสินใจใน

3

2. ให้นักศึกษำแบ่งกลุ่มศึกษำกรณีศึกษำ
ร่วมกัน และนำเสนอหน้ำชั้นเรียน สรุป
เนื้อหำที่ได้รับ
3. ทำแบบฝึกหัดท้ำยชั่วโมงเรียน

พฤติกรรมองค์กำร
2. หนังสือ/Power
Point

จุดมุ่งหมำยรำยวิชำ
ข้อ 1

1. อธิบำยรำยละเอียดเนื้อหำที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่ำงประกอบ
2. ให้นักศึกษำแบ่งกลุ่มศึกษำกรณีศึกษำ
ร่วมกันอภิปรำยถึงผลดีและผลเสียของ
กระบวนกำรตัดสินใจพร้อมทั้งนำเสนอ
หน้ำชั้นเรียน
3. ทำแบบฝึกหัดท้ำยชั่วโมงเรียน

1. เอกสำร
ประกอบกำรเรียนวิชำ
พฤติกรรมองค์กำร
2. หนังสือ/Power
Point

- กิจกรรมที่ 1 2 3 อ.นำรถอนงค์
สอดคล้องกับ
กองสำรศรี
จุดมุ่งหมำยรำยวิชำ
ข้อ 1
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กิจกรรมโครงงำน
8

พฤติกรรมกลุ่ม
- ประเภทของกลุ่ม
- พัฒนำกำรของกลุ่ม

3

1. อธิบำยรำยละเอียดเนื้อหำที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่ำงประกอบ
2. ให้นักศึกษำร่วมกันอภิปรำยเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของกำรรวมกลุ่ม ผลดีและ
ผลเสียของพลังของกลุ่ม และนำเสนอหน้ำ
ชั้นเรียน
3. ทำแบบฝึกหัดท้ำยชั่วโมงเรียน

1. เอกสำร
ประกอบกำรเรียนวิชำ
พฤติกรรมองค์กำร
2. หนังสือ/Power
Point

- กิจกรรมที่ 1 2 3 อ.นำรถอนงค์
สอดคล้องกับ
กองสำรศรี
จุดมุ่งหมำยรำยวิชำ
ข้อ 1

3

1. อธิบำยรำยละเอียดเนื้อหำที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่ำงประกอบ
2. ให้นักศึกษำร่วมกันอภิปรำยถึงผลดีและ
ผลเสียของกำรติดต่อสื่อสำร

1. เอกสำร
ประกอบกำรเรียนวิชำ
พฤติกรรมองค์กำร
2. หนังสือ/Power

- กิจกรรมที่ 1 2 3 อ.นำรถอนงค์
สอดคล้องกับ
กองสำรศรี
จุดมุ่งหมำยรำยวิชำ
ข้อ 1

- ประโยชน์ของกำรรวมกลุ่ม
- ประสิทธิภำพของกลุ่ม
- ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมกลุ่ม
- Learning Outcome สัปดำห์ที่ 8:
ผู้เรียนได้รับควำมรู้และเข้ำใจ
เกี่ยวกับพัฒนำกำรของกลุ่ม
และประโยชน์ของกำรรวมกลุ่ม
รวมทั้งสำมำรถวิเครำะห์และ
ประยุกต์ควำมรู้
9

กำรติดต่อสื่อสำร
- วัตถุประสงค์ของกำรติดต่อสื่อสำร
ในองค์กำร
- รูปแบบของกำรติดต่อสื่อสำร
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- ลักษณะของกำรติดต่อสื่อสำร
- เครือข่ำยกำรติดต่อสื่อสำร
- เทคนิคกำรปรับปรุงกำร
ติดต่อสื่อสำร
- Learning Outcome สัปดำห์ที่ 9:
ผู้เรียนได้รับควำมรู้และเข้ำใจ
วัตถุประสงค์ของกำรติดต่อสื่อสำรใน
องค์กำรสำมำรถประยุกต์ควำมรู้เข้ำ
กับสถำนกำรณ์
10

ควำมขัดแย้งและกำรเจรจำต่อรอง
- ธรรมชำติและสำเหตุของควำม
ขัดแย้ง
- ระดับของควำมขัดแย้ง
- ลำดับขั้นของควำมขัดแย้ง
- ประเภทของควำมขัดแย้งใน
องค์กำร
- ผลลัพธ์ของควำมขัดแย้ง

3

3. ทำแบบฝึกหัดท้ำยชั่วโมงเรียน

Point

1. อธิบำยรำยละเอียดเนื้อหำที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่ำงประกอบ
2. ให้นักศึกษำแบ่งกลุ่มและร่วมกัน
อภิปรำยถึงสำเหตุของควำมขัดแย้ง
ผลเสียที่เกิดขึ้นกับบุคคล ทีมงำน และ
ระหว่ำงทีมงำน
3. ทำแบบฝึกหัดท้ำยชั่วโมงเรียน

1. เอกสำร
ประกอบกำรเรียนวิชำ
พฤติกรรมองค์กำร
2. หนังสือ/Power
Point

- กิจกรรมที่ 1 2 3 อ.นำรถอนงค์
สอดคล้องกับ
กองสำรศรี
จุดมุ่งหมำยรำยวิชำ
ข้อ 1

- กำรจัดกำรควำมขัดแย้ง

- Learning Outcome สัปดำห์ที่
10: ผู้เรียนได้รับควำมรู้และเข้ำใจ
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ธรรมชำติและสำเหตุของควำม
ขัดแย้งและกำรจัดกำรควำมขัดแย้ง
สำมำรถวิเครำะห์และประยุกต์
ควำมรู้ ตลอดจนสำมำรถเลือกใช้ใน
สถำนกำรณ์จำลองได้

11

กำรเปลี่ยนแปลง
- วัตถุประสงค์ของกำรเปลี่ยนแปลง

- กระบวนกำรเปลี่ยนแปลง
- รูปแบบของกำรเปลี่ยนแปลง
- แรงต้ำนทำนต่อกำรเปลี่ยนแปลง
- ลักษณะของแรงต้ำนทำน
- กำรจัดกำรกับกำรเปลี่ยนแปลง

- Learning Outcomeสัปดำห์ที่ 11:
ผู้เรียนได้รับควำมรู้และเข้ำใจ
กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงและ
รูปแบบของกำรเปลี่ยนแปลง
สำมำรถวิเครำะห์และประยุกต์
ควำมรู้ ตลอดจนสำมำรถเลือกใช้ใน
สถำนกำรณ์จำลองได้

3

1. อธิบำยรำยละเอียดเนื้อหำที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่ำงประกอบ
2. ให้นักศึกษำแบ่งกลุ่มและร่วมกัน
อภิปรำยถึงสำเหตุของกำรเกิดกำร
เปลี่ยนแปลง ผลเสียที่เกิด
กระบวนกำรเปลี่ยนแปลง
3. ทำแบบฝึกหัดท้ำยชั่วโมงเรียน

1. เอกสำร
ประกอบกำรเรียนวิชำ
พฤติกรรมองค์กำร
2. หนังสือ/Power
Point

- กิจกรรมที่ 1 2 3 อ.นำรถอนงค์
สอดคล้องกับ
กองสำรศรี
จุดมุ่งหมำยรำยวิชำ
ข้อ 1
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12

โครงสร้ำงและวัฒนธรรมองค์กำร
- โครงสร้ำงองค์กำร
- ประเภทโครงสร้ำงขององค์กำร
- โครงสร้ำงองค์กำรสมัยใหม่
- กำรจัดแผนกงำน
- ควำมหมำยของวัฒนธรรมองค์กำร
- องค์ประกอบของวัฒนธรรม
องค์กำร

3

1. อธิบำยรำยละเอียดเนื้อหำที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่ำงประกอบ
2. ให้นักศึกษำฝึกกำรเขียนโครงสร้ำงและ
กำหนดวัฒนธรรมของกลุ่ม
3. ทำแบบฝึกหัดท้ำยชั่วโมงเรียน

1. เอกสำร
ประกอบกำรเรียนวิชำ
พฤติกรรมองค์กำร
2. หนังสือ/Power
Point

- กิจกรรมที่ 1 2 3 อ.นำรถอนงค์
สอดคล้องกับ
กองสำรศรี
จุดมุ่งหมำยรำยวิชำ
ข้อ 1

- ประเภทของวัฒนธรรมองค์กำร

- Learning Outcome สัปดำห์ที่
12: ผู้เรียนได้รับควำมรู้และเข้ำใจ
โครงสร้ำงองค์กำรประเภทของ
วัฒนธรรมองค์กำรสำมำรถวิเครำะห์
และประยุกต์ควำมรู้ ตลอดจน
สำมำรถเลือกใช้ในสถำนกำรณ์
บทบำทสมมุตได้
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13

กำรพัฒนำองค์กำร
- กำรพัฒนำองค์กำร
- กระบวนกำรในกำรพัฒนำองค์กำร
- ระดับของกำรพัฒนำองค์กำร
- องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้
- กำรจัดกำรควำมรู้
- Learning Outcomeสัปดำห์ที่ 13:
ผู้เรียนได้รับควำมรู้และเข้ำใจ
กระบวนกำรในกำรพัฒนำองค์กำร
และกำรจัดกำรควำมรู้สำมำรถ
วิเครำะห์และประยุกต์ควำมรู้สำหรับ
นำไปใช้ในกำรฝึกงำนต่อไป

3

1. อธิบำยรำยละเอียดเนื้อหำที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่ำงประกอบ
2. ให้นักศึกษำร่วมกันยกตัวอย่ำงกำร
พัฒนำองค์กำร
3. ทำแบบฝึกหัดท้ำยชั่วโมงเรียน

1. เอกสำร
ประกอบกำรเรียนวิชำ
พฤติกรรมองค์กำร
2. หนังสือ/Power
Point

- กิจกรรมที่ 1 2 3 อ.นำรถอนงค์
สอดคล้องกับ
กองสำรศรี
จุดมุ่งหมำยรำยวิชำ
ข้อ 1

14

กำรนำเสนองำนกลุ่ม
- Learning Outcomeสัปดำห์ที่ 14:
ผู้เรียนสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้ควำม
เข้ำใจที่ได้รับมำปรับและประยุกต์ใช้
ในกำรนำเสนอโครงงำนของกลุ่ม
รวมทั้งผู้เรียนมีทักษะในกำรนำเสนอ
ผลงำนจำกโครงงำนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย

3

1. นำเสนอ /แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
1. เอกสำร
ระหว่ำงกลุ่ม
ประกอบกำรเรียนวิชำ
2. อำจำรย์ผู้สอนให้ข้อเสนอแนะ/อภิปรำย พฤติกรรมองค์กำร
2. หนังสือ/Power
Point

อ.นำรถอนงค์
กองสำรศรี
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15

สรุปบทเรียน
สรุปกรณีศึกษำ
- Learning Outcomeสัปดำห์ที่ 15:
ผู้เรียนได้รับควำมรู้และเข้ำใจผู้เรียน
สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้ควำมเข้ำใจที่
ได้รับมำปรับและประยุกต์ใช้ในกำร
นำเสนอโครงงำนของกลุ่ม รวมทั้ง
ผู้เรียนมีทักษะในกำรนำเสนอผลงำน
จำกโครงงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย

3

1. เอกสำร
ประกอบกำรเรียนวิชำ
พฤติกรรมองค์กำร
2. หนังสือ/Power
Point

อ.นำรถอนงค์
กองสำรศรี

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดำห์ จำนวน 15 สัปดำห์
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
1.กิจกรรมใน
ชั้นเรียน จิต
พิสัย กำรมี
ส่วนร่วมในชั้น
เรียน ควำม
รับผิดชอบ
ของงำนที่
ได้รับ
มอบหมำย
2. กำร
ทดสอบวัดผล
ควำมรู้กลำง
ภำค
2.กำรศึกษำ
ค้นคว้ำจำก
กิจกรรมที่
ได้รับ
มอบหมำย
และกำร
วิเครำะห์
กรณีศึกษำ
3. กำรจัดทำ
โครงงำน
ผลงำนและ
กำรนำเสนอ

ผลการเรียนรู้
1.3,2.1,2.2,2.3,
3.1,3.2,3.3,4.1,
4.3,5.1,5.3

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน

พฤติกรรมกำร
นำเสนอหน้ำชั้น
เรียน

1,2,3,4,5,6

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
20%

8

20%

2.1,2.2,3.1,3.2,
3.3
1.3,2.2,3.1,3.2,3.3,
4.3,5.3

พฤติกรรมกำร
แสดงออกกำร
วิเครำะห์
กรณีศึกษำและ
นำเสนอหน้ำชั้น
เรียน

9,10,11,12,13

10%

1.3,2.1,2.2,3.1,3.2,3.3,
4.3,5.3

พฤติกรรมกำรมี
ส่วนร่วมของ
นักศึกษำ และผล
กำรทำแบบฝึก
ปฏิบัติระหว่ำง
เรียน

14,15

10%

16

40%

4. กำร
3.1,3.2,5.3
ทดสอบวัดผล
ควำมรู้ปลำย
ภำค
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. (2554). พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพมหำนคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ธนวรรธ ตั้งสินทรัพย์ศิริ. (2553). พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพมหำนคร: ธนธัชกำรพิมพ์.
สุชำดำ นิภำนันท์. (2553). พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพมหำนคร: ศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวน
ดุสิต.
จุมพล หนิมพำนิช. (2553). เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ หน่วยที่ 9-15 (พิมพ์ครั้งที่
5). กรุงเทพมหำนคร: มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช.
ธงชัย สันติวงษ์ และชัยยศ สันติวงษ์. (2548). พฤติกรรมบุคคลในองค์การ (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ:
ประชุมช่ำง.
เนตร์พัณณำ ยำวิรำช. (2553). การจัดการสมัยใหม่ (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพมหำนคร: ทริปเพิ้ล กรุ๊ป.
รัตติกรณ์ จงวิศำล. (2556). มนุษยสัมพันธ์: พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหำนคร:
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สมชำย หิรัญกิตติ และธนวรธ ตั้งสินทรัพย์ศิริ. (2554). การจัดการและพฤติกรรม
องค์การ. กรุงเทพมหำนคร: ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์.
สุพำนี สฤษฎ์วำนิช. (2553). พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่ : แนวคิด และทฤษฎี (พิมพ์ครั้งที่ 2).
กรุงเทพมหำนคร: มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์.
เสนำะ ติเยำว์. (2553). การสื่อสารในองค์การ (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพมหำนคร: มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
วิรัช สงวนวงศ์วำน. (2553). การจัดการและพฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น.
นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์. (2556). “การติดต่อสื่อสารในองค์การ” สืบค้นเมื่อ 2556, 2 ตุลำคม, เข้ำถึง
ได้จำก: http://www.ejobeasy.com/kmdetail.php?n=130603155151.
สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์. (ม.ป.ป.). “วัฒนธรรมองค์การ” สืบค้นเมื่อ 2556, 8 ตุลำคม, เข้ำถึงได้จำก:
http://suthep.crru.ac.th/mgnt1.doc.
Robbin,Stephen P.,Coulter,Mary. (2007). Management,Pearson Education.
Robbin,Stephen P., (2001). Organization Behavior.New York: Prentice-Hall.

22

มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 กำรสนทนำกลุ่มระหว่ำงผู้สอนกับผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรำยวิชำ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ผลกำรเรียนของนักศึกษำ สอบกลำงภำค และกำรสอบปลำยภำค
2.2 แบบฝึกปฏิบัติ รำยงำนกำรค้นคว้ำต่ำงๆ ที่มอบหมำย
2.3 กำรเสนอผลงำน และกำรตอบคำถำมของนักศึกษำ
2.4 ผลกำรประเมินอำจำรย์ผู้สอน
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 สัมมนำเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
3.2 กำรจัดทำโครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
3.3 กำรวิจัยใน และนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 กำรทวนสอบกำรให้คะแนนจำกกำรสุ่มตรวจผลงำนของนักศึกษำโดยอำจำรย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ไม่ใช่อำจำรย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีกำรตั้งคณะกรรมกำรในสำขำวิชำตรวจสอบผลกำรประเมินกำรเรียนรู้ของนักศึกษำโดยตรวจสอบ
ข้อสอบรำยงำน วิธีกำรให้คะแนนสอบและกำรให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรำยวิชำทุกปี ตำมข้อเสนอแนะและผลกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ตำมข้อ4
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