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รายวิชา การบริหารคาตอบแทนและการใหรางวัล 
Compensation and Rewards Management 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสวิชาและชื่อรายวิชา 
 รหัสวิชา 9013305   รายวิชา การบริหารคาตอบแทนและการใหรางวัล 
                    Compensation and Rewards Management 
2. จํานวนหนวยกิต   
 3 หนวยกิต 3 (3-0-6)   
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
  3.1 หลักสูตร 
 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   
 3.2  ประเภทของรายวิชา 
 วิชาเฉพาะดาน เลือกเรียน 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 
 อาจารย ดร. มนูญ จันทรสมบรูณ (ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร)  
 4.2 อาจารยผูสอน 
 อาจารยนิภาพรรณ เจนสันติกลุ 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน  
 ภาคการศึกษาที่ 1/2558  ช้ันปที่เรียน นักศึกษาช้ันปที่ 3 หมูเรียน 56/70, 56/71, 56/72, 56/73, 56/74 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย  
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  (Co-requisite) 
 ไมม ี
8. สถานท่ีเรียน   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
 วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายรายวิชา 
 หลังจากที่เรียนรายวิชาการบริหารคาตอบแทนและการใหรางวัล (Compensation and 
Rewards Management) แลวนักศึกษามคีวามสามารถในการกระทําสิ่งตอไปน้ีได 
 1.  เพื่อใหนักศึกษาอธิบายระบบบริหารคาตอบแทน หลักการ กระบวนการ และวิธีการ
จัดทําโครงสรางเงินเดือน การจัดสวัสดิการ ระบบการใหรางวัลรูปแบบตางๆ ไดอยางครบถวน 

2.   เพื่อใหนักศึกษาอธิบายความสัมพันธของการวิเคราะหงาน การประเมินคางาน การ
สํารวจคาตอบแทน และการจัดทําโครงสรางคาตอบแทนไดอยางถูกตอง 

3.  เพื่อใหนักศึกษากําหนดหลักเกณฑในการข้ึนคาตอบแทนไดอยางเหมาะสม 
4. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีคานิยมหลักของคนไทยตามนโยบายของ คสช. ที่สําคัญ

ประกอบดวย ขอที่ 2 ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม ขอที่ 3 กตัญู
ตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย ขอที่ 4 ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรงและทางออม 
ขอที่ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน ขอที่ 8 มีระเบียบวินัย เคารพ
กฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ และขอที่ 12 คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมและของชาติ
มากกวาผลประโยชนของตนเอง 

 
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพื่อใหนักศึกษามีมาตรฐานการเรียนรูสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติและเพื่อใหรายวิชามีประโยชนและเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของนักศึกษามากข้ึน
โดยปรับปรุงจากขอมูลยอนกลับและผลประเมินของนักศึกษา 
 

หมวดท่ี 3 
ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
 

ทฤษฎี วัตถุประสงค และพัฒนาการของระบบบริหารคาตอบแทน หลักการ กระบวนการ 
และวิธีการจัดทําโครงสรางเงินเดือน การจัดสวัสดิการ ระบบการใหรางวัลรูปแบบตางๆ การออกแบบ
และการบริหารระบบคาตอบแทน สวัสดิการและการใหรางวัลที่มีความทันสมัย ยืดหยุนและ
สอดคลองกับกลยุทธขององคการ 
 
 
2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย  45 ช่ัวโมงตอ
ภาคการศึกษา   
 

สอนเสรมิตามความ
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย   

- - 
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล 
      อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห  
(ตามวันเวลาและสถานที่ ที่อาจารยแจงในช้ันเรียน) 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
  1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา  
  พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสทิธิของขอมูล
สวนบุคคล การไมเปดเผยขอมูล และไมละเมิดลิขสิทธ์ิทางปญญา มีความซื่อสัตย โดยมีคุณธรรม
จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังน้ี 
   -  ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 
   -  มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
   -  มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอ
ขัดแยงและลําดับความสําคัญ 
   -  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักด์ิศรี
ของความเปนมนุษย 
   -  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม  
   -  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 
  1.2  วิธีการสอน/ปฏิบัติ 
                    - กําหนดกติการวมกันในการเขา เรียนตรงเวลา แตงกายถูกระเบียบของ
มหาวิทยาลัย  
   -  บรรยายพรอมยกตัวอยางการวิเคราะหโครงสรางเงินเดือน 
   -  อภิปรายกลุม โดยนําเปนสวนหน่ึงของหัวขอการอภิปราย/สัมมนา 
   
  1.3 วิธีการประเมินผล 
   -  พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรง
เวลา 
   -  ประเมินผลจากการอภิปราย/การนําเสนองานคนควาหนาช้ันเรียน 
   -  ประเมินผลกจิกรรม  
   -  ประเมินผลจากรายงานการศึกษาของนักศึกษา 
2.  ความรู 
  2.1  ความรูท่ีตองไดรับ  

    ทฤษฎี วัตถุประสงค และพัฒนาการของระบบบริหารคาตอบแทน หลักการ 
กระบวนการ และวิธีการจัดทําโครงสรางเงินเดือน การจัดสวัสดิการ ระบบการใหรางวัลรูปแบบตางๆ 
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การออกแบบและการบริหารระบบคาตอบแทน สวัสดิการและการใหรางวัลที่มีความทันสมัย ยืดหยุน
และสอดคลองกับกลยุทธขององคการ 
  2.2  วิธีการสอน 
    - บรรยาย อภิปราย สัมมนา โดยนําเปนสวนหน่ึงของหัวขอในการศึกษาดวย 
   -  อบรมภาคปฏิบัติกอนลงพื้นที่เก็บขอมูล 
   - กระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู 
  
  2.3  วิธีการประเมินผล 
   -  วัดผลจากการอภิปราย/นําเสนองานหนาช้ันเรียน และความสามารถในการ
คนควาขอมูล 
   -  ประเมินผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักศึกษาและวิทยากรภายนอก 
   - ใบงานและใบกจิกรรมที่มอบหมาย 
 
3.  ทักษะทางปญญา 
  3.1  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 
  พัฒนาความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ มีการวิเคราะห เพื่อการปองกันและแกไข
ปญหาที่เกิดข้ึนไดอยางเปนระบบและสามารถนําเสนอความคิดริเริ่มสรางสรรคใหม ๆ  
  3.2  วิธีการสอน 
                       - กําหนดใหมีการนําเสนองานคนควา/อภิปรายแลกเปลี่ยนในช้ันเรียน 
                       - กําหนดใหมีการทํางานดานคาตอบแทนและการใหรางวัลที่จะตองมีการ
นําเสนอผลการวิเคราะหและขอเสนอแนะอยางชัดเจน 
  3.3  วิธีการประเมินผล 
         -  ประเมินผลจากความสามารถในการเสนอความคิดเหน็ในการอภิปรายกลุม 
        -  ประเมินจากผลการวิเคราะหและขอเสนอแนะในการทํางานดานคาตอบแทน
และการใหรางวัล 
            - ประเมินผลจากการสอบ โดยเนนขอสอบที่มีการอธิบายการวิเคราะหระบบ
บริหารคาตอบแทนและการใหรางวัล 
 
4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา  
        -  พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน 
        -  พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม 
        -  พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให
ครบถวนตามกําหนดเวลา 
  4.2  วิธีการสอน 
        -  จัดกิจกรรมกลุม 
        -  มอบหมายงานวิจัยกลุม 
        -  การรวมกันดําเนินการจัดอภิปราย สัมมนา 
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  4.3  วิธีการประเมินผล 
        -  ประเมินความพรอมและความสําเร็จของกจิกรรมกลุม 
        -  ประเมินความพรอมและความสําเร็จในการจัดทํารายงานและการอภิปราย 
สัมมนา 
 
5.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ตองพัฒนา       
        -  พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟง การแปล การเขียน โดยการ
ทํางานวิจัย และนําเสนอในช้ันเรียน 
        -  พัฒนาทักษะในการวิเคราะหขอมูลจากผลการศึกษา การลงพื้นที่เก็บขอมูล 
         -  พัฒนาทักษะในการสืบคน ขอมูลทางอินเทอรเน็ต เพื่อประกอบการทํางาน
วิจัย 
        -  ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่
เหมาะสม 
  5.2 วิธีการสอน      
                         -  กําหนดใหนักศึกษาจัดการอภิปรายหรือสัมมนา  
                         -  กําหนดใหรูปแบบของรายงานจะตองมีการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาดวย 
        -  ใหมีการจัดทํารายงานที่ตองมีการศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website สื่อ
การสอน e-learning และทํารายงาน หรือจากแหลงที่มาขอมูลที่นาเช่ือถือ 
       -  มีการนําเสนองานหรือขอมูลประกอบการอภิปราย สัมมนาโดยนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรมาใช 
  5.3 วิธีการประเมินผล 
       -  ประเมินผลจากทักษะการพูด การนําเสนอและการมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นในการอภิปรายหรือสัมมนา  
      - ประเมินผลจากความสามารถในการศึกษาคนควาขอมูล การนําเสนอและการ
วิเคราะหขอมูลในการจัดทํารายงาน  
      -  ประเมินผลจากความสามารถในการนําเสนอขอมูลดวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
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หมวดท่ี 5 แผนการจัดการเรียนรูและการประเมินการเรยีนรู 
1. แผนการจัดการเรียนรู 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  
สื่อท่ีใช (ถามี) 

ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน 
ผูสอน 

1 - แนะนํารายวิชา 
- แนวการจัดการเรียนรู 
- ทดสอบกอนเรียน 

3 ชั่วโมง 
 

- แจกแนวการจัดการเรียนรู 
- การบรรยายในทางทฤษฎี 
สลับการซักถามนักศึกษา 

อาจารยนิภาพรรณ เจนสันติกุล 

2 บทที่ 1 แนวคิดเก่ียวกับการบริหาร

คาตอบแทน 

 

3 ชั่วโมง 
 

- บรรยายโดยศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการสอน        
- การอภิปรายรวมกัน 
- การทําคําถามทบทวน 
 

อาจารยนิภาพรรณ เจนสันติกุล 

3 บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการเก่ียวกับการ

บริหารคาตอบแทน 

1. ทฤษฎีคาจางดั้งเดิม (Historical 

Theories) 

2. ทฤษฎีคาจางตามแนวทาง

เศรษฐศาสตรแรงงาน 

3. ทฤษฎีคาจางตามแนวทาง

เศรษฐศาสตรสถาบัน 

4. ทฤษฎีพฤติกรรมของคาจาง 

3 ชั่วโมง 
 

- บรรยายโดยผูสอน 
- การอภปิรายรวมกัน 
- การทําคําถามทบทวน 
 

อาจารยนิภาพรรณ เจนสันติกุล 

4 บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการเก่ียวกับการ

บริหารคาตอบแทน (ตอ) 

หลักพื้นฐานในการกําหนดคาตอบแทน 

ขอบเขตของงานบริหารคาตอบแทน 

3 ชั่วโมง 
 

- บรรยายโดยผูสอน 
- การอภิปรายรวมกัน 
- การทําคําถามทบทวน 
 

อาจารยนิภาพรรณ เจนสันติกุล 

5 บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการเก่ียวกับการ

บริหารคาตอบแทน (ตอ) 

ปจจัยที่ตองพิจารณาในการกําหนด

คาตอบแทน 

3 ชั่วโมง 
 

- บรรยายโดยผูสอน 
- การอภิปรายรวมกัน 
- การทําคําถามทบทวน 
 

อาจารยนิภาพรรณ เจนสันติกุล 

6 บทที่ 3 วิธีการจัดทําโครงสรางเงินเดือน

ศึกษากระบวนการจัดทําโครงสราง

เงินเดือน 

3 ชั่วโมง 
 

- บรรยายโดยผูสอน 
- การอภิปรายรวมกัน 
- การทําคําถามทบทวน 

อาจารยนิภาพรรณ เจนสันติกุล 

7 บทที่ 3 วิธีการจัดทําโครงสรางเงินเดือน 

ศึกษาลักษณะของโครงสรางคาตอบแทน  

และการจัดทําโครงสรางคาตอบแทน 

3 ชั่วโมง 
 

- บรรยายโดยผูสอน             
- การอภิปรายรวมกัน 
- การทําคําถามทบทวน 

อาจารยนิภาพรรณ เจนสันติกุล 

8 สอบกลางภาค 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  
สื่อท่ีใช (ถามี) 

ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน 
ผูสอน 

9 บทที่ 3 วิธีการจัดทําโครงสรางเงินเดือน 

ศึกษาการตรวจสอบและดําเนินการตาม

โครงสรางคาตอบแทน 

3 ชั่วโมง 
 

- บรรยายโดยผูสอน               
- การอภิปรายรวมกัน 
 

อาจารยนิภาพรรณ เจนสันติกุล 

10 บทที่ 3 วิธีการจัดทําโครงสรางเงินเดือน

ศึกษาปญหาและแนวทางแกไขในดานที่

เก่ียวกับโครงสรางคาตอบแทน 

3 ชัว่โมง 
 

- บรรยายโดยผูสอน               
- การอภิปรายรวมกัน 
- การทําคําถามทบทวน 
-สงคําถามทบทวนบทที่ 1-6 

อาจารยนิภาพรรณ เจนสันติกุล 

11 บทที่ 4 การจัดสวัสดิการ 3 ชั่วโมง 
 

- เอกสารประกอบการสอน 
- การอภิปรายรวมกัน 
- บรรยายโดยผูสอน               
- สงรายงานเดี่ยวพรอมนําเสนอ 

อาจารยนิภาพรรณ เจนสันติกุล 

12 บทที่ 4 การจัดสวัสดิการ (ตอ) 3 ชั่วโมง 
 

- เอกสารประกอบการสอน 
- การอภิปรายรวมกัน 
- บรรยายโดยผูสอน               
- สงรายงานกลุมพรอมนําเสนอ 

อาจารยนิภาพรรณ เจนสันติกุล 

13 บทที่ 5 กรณีศึกษา การจัดสวัสดิการใน

ภาครัฐและภาคเอกชน 

 

3 ชั่วโมง 
 

- เอกสารประกอบการสอน 
- การอภิปรายรวมกัน 
- บรรยายโดยผูสอน               
- การทํากรณีศึกษา 

อาจารยนิภาพรรณ เจนสันติกุล 

14 บทที่ 5 กรณีศึกษา การจัดสวัสดิการใน

ภาครัฐและภาคเอกชน (ตอ) 

 

3 ชั่วโมง 
 

- เอกสารประกอบการสอน 
- การอภิปรายรวมกัน 
- บรรยายโดยผูสอน               
- การทําแบบฝกวิเคราะห 

อาจารยนิภาพรรณ เจนสันติกุล 

15 บทที่  6 แนวคิดการบริหารทรัพยากร

มนุษยกับการจัดการคาตอบแทน 

 

3 ชั่วโมง 
 

- เอกสารประกอบการสอน 
- การอภิปรายรวมกัน 
- บรรยายโดยผูสอน               
- การทําแบบฝกวิเคราะห 

อาจารยนิภาพรรณ เจนสันติกุล 

16 บทที่  6 แนวคิดการบริหารทรัพยากร

มนุษยกับการจัดการคาตอบแทน (ตอ) 

 

3 ชั่วโมง 
 

- เอกสารประกอบการสอน 
- การอภิปรายรวมกัน 
- บรรยายโดยผูสอน               
- การทําแบบฝกวิเคราะห 

อาจารยนิภาพรรณ เจนสันติกุล 

17 สอบปลายภาค 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 
การประเมิน งานท่ีใชประเมินผลผูเรียน สัปดาหท่ีกําหนด สัดสวนของการ

ประเมินผล 
(1) สอบ 

- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 
- ทดสอบยอยบทที่ 1-2 
- ทดสอบยอยบทที่ 3-4 

 
สัปดาหที่ 8 
สัปดาหที่ 17 
สัปดาหที่ 5 
สัปดาหที่ 9 

 
20 
20 
10 
10 

(2) การเขาช้ันเรียน ตลอดเทอม 10 
(3) รายงานเด่ียว สัปดาหที่ 11 5 
(4) รายงานกลุม สัปดาหที่ 12 5 
(5) การอภิปรายเด่ียว สัปดาหที่ 13 5 
(6) การอภิปรายกลุม สัปดาหที่ 14 5 
(7) คําถามทบทวน สัปดาหที่ 10 10 
 
เกณฑการประเมินผล 
  คะแนน 80-100  ระดับคะแนน   A 
  คะแนน 75-79  ระดับคะแนน   B+ 

  คะแนน 70-74  ระดับคะแนน   B 
  คะแนน 65-69  ระดับคะแนน   C+ 
  คะแนน 60-64  ระดับคะแนน   C 

คะแนน 55-59  ระดับคะแนน   D+ 
คะแนน 50-54  ระดับคะแนน   D 

คะแนน 0-49  ระดับคะแนน   E 
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1. เอกสารและตําราหลัก 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลรายวิชาน้ีจัดทําข้ึนโดยศึกษาไดจากกิจกรรมในการนําแนวความคิด
เห็นของนักศึกษา ดังน้ี 

- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

- การสังเกตจากพฤติกรรมของผูเรียน 
- แบบประเมิน แบบวัด และแบบสังเกต 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
 ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการเรียน ไดมีกลยุทธ ดังน้ี 

- การสังเกตพฤติกรรมผูเรียน 
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- ผลการสอบกลางภาค/ผลการสอบปลายภาค 
- การทบทวนผลการประเมินการเรียนรู 

- คําถามทบทวน 
สําหรับผูสอน ประเมินโดยนักศึกษาสะทอนผลกลับ (After Action Review) เพื่อการ

ปรับปรุงในครั้งถัดไป 
3. การปรับปรุงการสอน 
 หลังจากผลการประเมินการสอนในหัวขอ 2 มีการปรับปรุงการสอน โดยการวิจัยในช้ันเรียน
และนอกช้ันเรียน พรอมทั้งจัดประชุมกลุมยอยระหวางผูสอนเพื่อหาแนวทางปรับปรุงเน้ือหาการสอน 
วิธีการสอน และการประเมินผลการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิจากแบบทดสอบในช้ันเรียน ขอสอบกลางภาค ขอสอบ
ปลายภาค รายงาน แบบสังเกตการณเรียน การใหคะแนนพฤติกรรม และผลการเรียนรูกอนและหลัง
เรียน 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 เมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ผูสอนจะสรุปผลความตองการการเรียนของนักศึกษา และผลการเรียน
ของนักศึกษาทั้งกอนและหลัง จากแบบสํารวจความตองการการเรียนของนักศึกษา และแบบประเมิน
ศักยภาพของผูเรียน เพื่อนํามาปรับปรุงเน้ือหาการเรียนการสอนใหมีความทันสมัย มีการเชิญวิทยากร
ภายนอก ผูทรงคุณวุฒิ ผูเช่ียวชาญแนะนําในการเรียนการสอน พรอมทั้งปรับการเรียนการสอนให
เหมาะสมมากข้ึน 

 
 
 

 ลงช่ือ…………………………………… 
(อาจารยนิภาพรรณ เจนสันติกุล) 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 
 


