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มคอ.  

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  

คณะ / ภาควชิา คณะบริหารธรุกิจ  หลกัสตูรบริหารธรุกิจบณัฑิต 

 

หมวดท ี  ข้อมูลโดยทวัไป 

 

. รหัสและชือรายวชิา 

รหสัวิชา BM310  ชือวิชา  การจดัการนวตักรรม เทคโนโลยี และการเปลียนแปลง (Innovation 

Technology and Change Management)                                    

. จาํนวนหน่วยกิต หรือจาํนวนชัวโมง 

 3(3-0) 

. หลักสูตรและประเภทรายวชิา 

 หลกัสตูรบริหารธรุกิจบณัฑิต   

. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤทธิ     เทศจีบ 

   

. ภาคการศึกษา/ชันปีทีเรียน 

 ภาคการศกึษาที 2 / ชนัปีที  

. รายวชิาทีเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 BA  การจดัองค์การและการบริหาร (Management and Organization) 

. รายวชิาทีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)  

ไมมี่ 

. สถานทีเรียน 

 มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
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. วันทีจัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาครังล่าสุด 

26 มกราคม  

 

หมวดท ี  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

- เพือศกึษารูปแบบการเปลียนแปลงในองค์การ ตลอดจนแนวทางในการจดัการเปลียนแปลงทีเกิดขนึใน

องค์การ 

-เพือศึกษาถึงแนวคิดเกียวกับเทคโนโลยี การตดัสินใจเกียวกบัเทคโนโลยี และ การจดัการเทคโนโลยีใน

องค์การ  

- เพือศกึษาแนวคิดเกียวกับนวตักรรม แหล่งทีมาและการสร้างนวตักรรม ตลอดจนการจดัการนวตักรรม

ในองค์การ 

. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวชิา 

- เพือให้นกัศกึษามีความรู้พืนฐาน ในด้านความรู้ ความเข้าใจเกียวกบัการเปลียนแปลงในองค์การ และ 

การจดัการนวตักรรมและเทคโนโลยีในองคก์าร ให้สอดคล้องกบัแนวโน้มการเปลียนแปลงตาม

สภาพการณ์ทีเกิดขนึจริง 

 

หมวดท ี  ลักษณะและการดาํเนินการ 
 

. คาํอธิบายรายวชิา 

การเปลียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสงัคมทีมีผลโดยตรงตอ่การทีองค์การต้องปรับเปลียน

รูปแบบการบริหารงานให้สอดคล้องกบันวตักรรมใหม่ๆ ทีเกิดขึนอยู่ตลอดเวลา โดยเน้นพฒันาระบบและ

วิธีการทํางาน เพือนําไปสูวิ่สยัทศัน์และเป้าหมายขององค์การ 

 

. จาํนวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏบัิติงาน

ภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

การศกึษาด้วยตนเอง 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

90 
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. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบุคคล 

อาจารย์ผู้สอนกําหนดวนั เวลา ในการให้คําปรึกษา (Office Hour) และแจ้งให้นกัศกึษา

ทราบ สปัดาห์ละ 3 ชวัโมง   นอกจากนนั นกัศกึษาสามารถติดตอ่ผา่น  e-mail  

 

หมวดท ี  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

. คุณธรรม จริยธรรม 

.  คุณธรรม  จริยธรรมทีต้องพัฒนา 

  ความรับผิดชอบตอ่งานทีได้รับมอบหมาย มีวินยั มีจรรยาบรรณ มีความซือสตัย์ตอ่

หน้าที ความถ่อมตนและจิตใจเมตตาตอ่เพือร่วมงาน ความไมล่ะโมบ และการปฏิบตัิหน้าทีทีดีของ

ประชาชนไทยตามรัฐธรรมนญู 

1.2 วธีิการสอน 

 (1) ให้ทําโครงงาน หรือวิเคราะห์กรณีศกึษาทีต้องประยกุต์ความรู้ในวิชากบัปัญหาจริง โดยให้

นกัศกึษาทําเป็นกลุม่ 

 (2) กําหนดประเดน็ทีเป็นเรืองน่าสนใจในขณะนนั ให้นกัศกึษาศกึษาค้นคว้า และอภิปรายกลุม่

ฝึกสงัเกตพฤตกิรรมของสมาชิกอืน ๆ ทงัในด้าน ภาษา ท่าทาง บคุลิกภาพ ฯลฯ 

 (3) สอดแทรกคณุธรรมจริยธรรม ความสามารถในระหวา่งทีทําให้โครงงาน โดยการพดูคยุกบั

นกัศกึษาเน้นความรับผิดชอบตอ่งาน วินยั จรรยาบรรณ ความซือสตัย์ตอ่หน้าทีในกลุม่ ความถ่อมตน

และความมีนําใจตอ่เพือนร่วมงาน และความซือสตัย์   

1.3 วธีิการประเมินผล 

 สงัเกตพฤติกรรมตา่ง ๆ ของนกัศกึษาและวิเคราะห์ฝึกสงัเกตทีเกิดระหวา่งการทดลองใช้วิธีการ

สอนในข้อ ( ) ข้างต้นวา่เป็นไปตามคาดหมายไว้หรือไม ่ ถ้าไมเ่ป็นไปตามทีคาดหมาย ก็อาจเปลียน

สถานการณ์หรือปรับโครงการให้เหมาะสมมากขนึ   

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้องได้รับ 

(1) รูปแบบการเปลียนแปลงในองค์การ 

(2) การตอ่ต้านและการเอาชนะการเปลียนแปลง  

(3) แนวความคิดเกียวกบัเทคโนโลยี และ รูปแบบของเทคโนโลยี 

(4) การตดัสินใจและการจดัการเทคโนโลยีในองค์การ 

(5) แนวความคิดเกียวกบันวตักรรมและรูปแบบเกียวกบันวตักรรม 

(6) การสร้างนวตักรรมและแหลง่ทีมาของนวตักรรม 
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(7) การจดัการนวตักรรม และ การรักษานวตักรรมขององค์การ 

  

2.2 วธีิการสอน 

 บรรยายหวัข้อรายละเอียดตา่ง ๆ โดยใช้สือ Power Point ประกอบการบรรยายโดยให้นกัศกึษา

ร่วมอภิปรายประเดน็สําคญัทีเกียวข้องกบัสาระการเรียนรู้และตามด้วยตวัอย่างในการศกึษา อภิปราย

โต้ตอบระหวา่งอาจารย์และนกัศกึษา การทํางานกลุม่ การนําเสนอรายงาน และการวิเคราะห์กรณีศกึษา  

2.3 วธีิการประเมินผล 

(1) ทดสอบย่อย สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ 

(2) นําเสนอสรุปการอา่นจากการค้นคว้าข้อมลูและการวิเคราะห์กรณีศกึษาทีเกียวข้อง 

(3) การทํารายงานและงานทีมอบหมายทีเกียวข้อง  

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาทีต้องพฒันา 

 ความสามารถในการคดิและหาเหตผุลอย่างเป็นระบบความสามารถในการประยกุตค์วามรู้ใน

วิชานีเพือแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์  

3.2 วธีิการสอน 

 มอบหมายงานให้นกัศกึษาทํากรณีศกึษาทีกําหนดโดยใช้ความรู้วิชานีไปสงัเกต วิเคราะห์ อย่าง

มีเหตผุล และนําเสนอผลงานในรูปของการอภิปรายกลุม่ 

3.3 วธีิการประเมินผล 

  การจดัทํารายงานและงานทีมอบหมาย การสอบปลายภาคโดยเน้นข้อสอบทีมีการวิเคราะห์

และการประยกุตค์วามรู้ทีศกึษา และสภาพเนือหาในบทเรียนทีได้ศกึษา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้องพฒันา 

(1) ทกัษะการสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งนกัศกึษาด้วยกนั 

(2) ทกัษะความเป็นผู้นําและผู้ตามในการทํางานเป็นทีม 

(3) ทกัษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานทีได้รับมอบหมาย 

(4) ทกัษะการปฏิบตัิหน้าทีทีดีของนกัศกึษาและการปฏิบตัิตวัทีดีตอ่อาจารย์ 

4.2 วธีิการสอน 

(1) ให้ทําโครงการหรือวิเคราะห์กรณีศกึษาร่วมกันเป็นกลุ่มโดยเน้นความรู้ทีเรียนในวิชากับปัญหาที

กําหนด 

(2) แทรกประสบการณ์ของอาจารย์ในระหวา่งการสอนโดยผา่นการเลา่เรืองตา่ง ๆ 

(3) พดูคยุกบันกัศกึษาถึงความจําเป็นในวิชาทีเรียน ในระหวา่งทําการสอน 

4.3 วธีิการประเมินผล 

(1) ประเมินรายงานทีนําเสนอและพฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 



 6

(2) ประเมินพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การทํางานสง่ การมีสว่นร่วมกิจกรรมในชนัเรียน 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้อง

พัฒนา 

 ( )  พฒันาทกัษะในการสือสารทงัการพดู การฟัง การแปล การเขียน โดยการทํารายงาน และนําเสนอใน

ชนัเรียน 

 (2) พฒันาทกัษะในการวิเคราะห์ข้อมลูจากกรณีศกึษา 

 (3) พฒันาทกัษะในการสืบค้น ข้อมลูทางอินเทอร์เน็ต 

 (5) ทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสือสาร เชน่ การทํางานทีมอบหมายผา่นระบบ

ออนไลน์  เป็นต้น 

 (6) ทกัษะในการนําเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครืองมือ และเทคโนโลยีทีเหมาะสม 

5.2 วธีิการสอน 

(1) มอบหมายงานให้ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สือการสอน e-learning และทํา

รายงานโดยเน้นการนําตวัเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหลง่ทีมาข้อมลูทีน่าเชือถือ 

(2) นําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีทีเหมาะสม 

(3) เปิดให้มีการอภิปราย 

5.3 วธีิการประเมินผล 

(1) การจดัทํารายงาน 

(2) การมีสว่นร่วมในการอภิปรายในชนัเรียน 

(3) การนําเสนองานด้วยสือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หมวดท ี  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

. แผนการสอน 

 

สัปดาห์ที หัวข้อ /รายละเอียด จาํนวน

ชัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/

สือทีใช้ 

1 -แนะนําการเรียนการสอนและจดั

กลุม่ แนะนํารายงาน – โครงงาน 

 

  

 สภาพแวดล้อมและการ

เปลยีนแปลงขององค์การ 

-สภาพแวดลอ้มขององคก์าร 

-การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของ

องคก์าร 

-แรงผลกัดา้นจากสภาพแวดลอ้ม

ต่อการเปลียนแปลงขององคก์าร 

3  

 รูปแบบและลักษณะการ

เปลียนแปลง 

-ความหมายของการเปลียนแปลง 

-ความสําคญัของการเปลียนแปลง 

-รูปแบบและลกัษณะการ

เปลียนแปลง 

-การเปลียนแปลงทีสําคญัในการ

บริหาร 

3 1. การบรรยายโดยให้

นกัศกึษาร่วมอภิปราย

ประเดน็สําคญัทีเกียวข้องกบั

สาระการเรียนรู้ 

.  ทําแบบฝึกหดั 

4 -  การเปลยีนแปลงทีสําคญัใน

องค์การ 

-การเปลียนแปลงทางดา้นกลยทุธ ์

-การเปลียนแปลงทางโครงสร้าง 

-การเปลียนแปลงวฒันธรรม

องคก์าร 

-การเปลียนแปลงผูน้าํ 

-การเปลียนแปลงเทคโนโลย ี

/ กระบวนการ 

6 1. การบรรยายโดยให้

นกัศกึษาร่วมอภิปราย

ประเดน็สําคญัทีเกียวข้องกบั

สาระการเรียนรู้ 

.  ทําแบบฝึกหดั 
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สัปดาห์ที หัวข้อ /รายละเอียด จาํนวน

ชัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/

สือทีใช้ 

 การจัดการการเปลียนแปลง 

-กระบวนการจดัการการ

เปลียนแปลง 

-ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการ

เปลียนแปลง 

-การต่อตา้นและการเอาชนะการ

เปลียนแปลง 

การพฒันาองค์การ 

-ความหมายของการพฒันา

องคก์าร 

-กระบวนการพฒันาองคก์าร 

 1. การบรรยายโดยให้

นกัศกึษาร่วมอภิปราย

ประเดน็สําคญัทีเกียวข้องกบั

สาระการเรียนรู้ 

.   กรณีศกึษา 

   แนวคดิด้านเทคโนโลยี และ 

รูปแบบของเทคโนโลย ี

-ความหมายและองคป์ระกอบของ

เทคโนโลยี 

-ความสําคญัของเทคโนโลยี 

-แนวคิดเกียวกบัเทคโนโลยี 

-รูปแบบของเทคโนโลยี 

-ลกัษณะทีสําคญัของเทคโนโลยี 

-วงจรชีวิตของเทคโนโลยีและการ

ได้เปรียบทางการแขง่ขนั 

-ประเภทของเทคโนโลยี 

6 1. การบรรยายโดยให้

นกัศกึษาร่วมอภิปราย

ประเดน็สําคญัทีเกียวข้องกบั

สาระการเรียนรู้ 

.  กรณีศกึษา 

 การจัดการเทคโนโลยี  

-ความหมายของการจดัการ

เทคโนโลยี 

-ขอบขา่ยการจดัการเทคโนโลยี 

-ความสําคญัของการจดัการ

เทคโนโลยี 

-การกําหนดกลยทุธ์ด้าน

เทคโนโลยี 

 

 1. การบรรยายโดยให้

นกัศกึษาร่วมอภิปราย

ประเดน็สําคญัทีเกียวข้องกบั

สาระการเรียนรู้ 

.  ทําแบบฝึกหดั 

. งานกลุม่และรายงานหน้า

ชนัเรียน 
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สัปดาห์ที หัวข้อ /รายละเอียด จาํนวน

ชัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/

สือทีใช้ 

 การแสวงหาเทคโนโลย ี

-การจดัซือจดัหาเทคโนโลย ี

-การสร้างเทคโนโลยใีหม่ 

-การสร้างความร่วมมือในการ

พฒันาเทคโนโลย ี

การตัดสินใจทีสาํคัญเกียวกับ

เทคโนโลยี 

-แหลง่ของเทคโนโลยี 

-ระดบัการลงทนุในด้านวิจยัและ

พฒันา 

 

  

 ความรู้เบืองต้นเกยีวกบันวตักรรม 

-Innovation and Invention 

-4 P’s Framework of Innovation 

-ความสาํคญัของนวตักรรมต่อ

ธุรกิจ 

-ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการได้

ประโยชน์จากนวตักรรม 

-ประเภทของนวตักรรม 

-รูปแบบของนวตักรรม 

 

 1. การบรรยายโดยให้

นกัศกึษาร่วมอภิปราย

ประเดน็สําคญัทีเกียวข้องกบั

สาระการเรียนรู้ 

.  ทําแบบฝึกหดั 

. งานกลุม่และรายงานหน้า

ชนัเรียน 

 กระบวนการสร้างนวตักรรม   

-Generic Model of the Innovation 

Process 

-Roth well's Models of the 

Innovation Process 

-ปัจจยัทางการตลาดต่อการพฒันา

ธุรกิจนวตักรรม 

 

 

 

3 1. การบรรยายโดยให้

นกัศกึษาร่วมอภิปราย

ประเดน็สําคญัทีเกียวข้องกบั

สาระการเรียนรู้ 

.  ทําแบบฝึกหดั 

. งานกลุม่และรายงานหน้า

ชนัเรียน 
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สัปดาห์ที หัวข้อ /รายละเอียด จาํนวน

ชัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/

สือทีใช้ 

12 แหล่งทีมาของนวตักรรม และ 

เครือข่ายนวตักรรมทางธุรกจิ 

-แหล่งทีมาของนวตักรรมแบบเป็น

ทางการ 

-แหล่งทีมาของนวตักรรมแบบไม่

เป็นทางการ 

-ประเภทเครือข่ายนวตักรรมทาง

ธุรกิจ 

-อุปสรรคในการสร้างเครือข่าย

นวตักรรมใหม่ 

-รูปแบบความร่วมมือ 

 

3 1. การบรรยายโดยให้

นกัศกึษาร่วมอภิปราย

ประเดน็สําคญัทีเกียวข้องกบั

สาระการเรียนรู้ 

.  ทําแบบฝึกหดั 

. งานกลุม่และรายงานหน้า

ชนัเรียน 

 การสร้าง และ การจัดการ 

นวัตกรรมในองค์การ 

-การสร้างนวตักรรมในองคก์าร 

-ปัจจยัสําคญัในการสร้าง

นวตักรรมขององค์การ 

-การจดัการระบบนวตักรรม

ภายในองค์การ 

-ระบบการบริหารจดัการนวตักรรม 

-องค์กรนวตักรรม  

-กลยทุธ์ด้านนวตักรรมของธรุกิจ 

 

3 1. สรุปประเดน็และให้

นกัศกึษาร่วมอภิปราย

ประเดน็สําคญัทีเกียวข้องกบั

สาระการเรียนรู้ 

 

14 นวัตกรรมและการสร้างธุรกิจ

ใหม่ 

-Internal Corporate Venturing 

-Corporate Venturing 

- การจดัการด้านเงินทนุสําหรับ

ธรุกิจใหม ่
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สัปดาห์ที หัวข้อ /รายละเอียด จาํนวน

ชัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/

สือทีใช้ 

15 การจัดการทรัพย์สินทาง

ปัญญา 

-ความสําคญัของทรัพย์สินทาง

ปัญญา 

-ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา 

  

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

กิจกรรม 

ที 

ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน สัปดาห์ ประเมิน สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

. 

 

1.1,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6, 

2.7,3.1,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5, 

5.6 

- การแสดงความ

คิดเหน็ 

- การมีสว่นร่วมใน

กิจกรรมในชนัเรียน 

-  20 % 

2. 

 

1.1,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6, 

2.7,3.1,4.1,4.2,4.3,4.4,5.1, 

5.2,5.3,5.4,5.5,5.6 

-รายงานกลุม่ -  30% 

4. 1.1,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6, 

2.7,3.1,5.1,5.3,5.4 

- สอบปลายภาค 

 

 % 
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หมวดท ี  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

. เอกสารหลัก 

เอกสารคําสอนวิชา BM310     การจดัการนวตักรรม เทคโนโลยี และการเปลียนแปลง 

. เอกสารและข้อมูลสาํคัญ 

1.   Barbara Senior and Jocelyne Flemin. Organizational Change.3rd edition,Financial 

Times Press,2006. 

2. Kirkpatrick, Donald Managing change effectively: approaches, methods, and case 

examples. Boston, MA : Butterworth-Heinemann, 2001. 

3. Jick, Todd D.Managing change :cases and concepts. New York : McGraw-Hill, 

2003. 

4. Joe Tidd  and John Bessant. Managing Innovation: Integrating Technological, 

Market and Organizational Change, 4th Edition. John   Wiley & Son limited, 2009. 

5. Burnes, Bernard,Managing change :a strategic approach to organizational dynamics 

/Bernard Burnes.4th ed.Prentice Hall/Financial Times, 2004. 

6. Thomas G. Cummings and Christopher G. Worley. Organization Development and 

Change,South-western college publishing,2005. 

7. Smith, David. Exploring innovation .London : McGraw-Hill, 2006. 

8. Palmer, Ian. Managing organizational change: a multiple perspectives.  Boston, MA 

: McGraw-Hill, 2006. 

 

 

หมวดท ี  การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวิชา 
 

. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

1.1 การสนทนากลุม่ระหวา่งผู้สอนและผู้เรียน 

1.2 การสงัเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 

1.3 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

1.4 ขอเสนอแนะผา่นเวบ็ ทีอาจารย์ผู้สอนได้จดัทําเป็นช่องทางการสือสารกบันกัศกึษา 

. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
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2.1 ผลการเรียนของนกัศกึษา การสอบย่อย สอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 

2.2 ผลการฝึกปฎิบตั ิ

2.3 รายงานการค้นคว้าตาง ๆ ทีมอบหมาย 

2.4 การนําเสนอผลงาน การตอบคําถามของนกัศกึษา 

3. การปรับปรุงการสอน 

3.1 มีการทํามาตรฐานกรอบคณุวฒิุประจํารายวิชา และดําเนินการปรับปรุงการเรียนการสอน 

3.2 จดัประชมุเพือพฒันาการเรียนการสอน 

3.3  การวิจยัในและนอกชนัเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวชิา 

4.1 ในระหวา่งกระบวนการเรียนการสอนมีการทดสอบผลสมัฤทธิ ในผลการเรียนรู้ทีวดัและ

ประเมินผลผา่นแล้ว 

4.2 ในการสอบปลายภาคให้มีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ทีสําคญัอีกครัง 

4.3 ความถกูต้องของรายงานทีจดัทํา 

4.4 การตรวจผลงานให้มีการสุม่สมัภาษณ์เพือประสิทธิผล 

. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

จากการประเมินผลและทวนสอบผลสมัฤทธิ ประสิทธิผลรายวิชา   ได้มีการวางแผนปรับปรุงการ

สอนและรายละเอียดวิชา   เพือให้เกิดคณุภาพมากขนึดงันี 

5.1 ปรับปรุงรายวิชาอย่างน้อยทกุ 4 ปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสมัฤทธิ 

5.2 เปลียนหรือจดัการเรียนการสอนเป็นทีม   หรือแบ่งหวัข้อรับผิดชอบ 

 


