
  
 

 
 

เอกสารหมายเลข มคอ.3 
รายละเอยีดของรายวชิา 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา      มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิาคณะเศรษฐศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทัว่ไป 
 
1.รหัสและช่ือรายวชิาEC338เศรษฐมิติขั้นสูง (Advanced Econometrics) 
2.จ านวนหน่วยกติ3(3-0-6)      
3.หลกัสูตรและประเภทของรายวชิาปริญญาตรี / วชิาเอกบงัคบั 
กลุ่มวชิาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการวจิยั 
4.อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.อรรถพล สืบพงศกร 
5.ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน     ภาคการศึกษาท่ี 2/ ชั้นปีท่ี 3  
6.รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)EC301 

7.รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั(Co-requisites)     ไม่มี 
8.สถานทีเ่รียน     มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9.วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด1มกราคม2559 
 
 
 
 
 
 
 



 
หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

 
1.จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

เพื่อใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัการน าเอาระเบียบวธีิการทางคณิตศาสตร์ 
และสถิติมาใชเ้พื่ออธิบายทฤษฎีทางดา้นเศรษฐมิติไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2.วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถท าความเขา้ใจ 
และท่ีมาของวธีิการประมาณค่าพารามิเตอร์ในสมการถดถอยดว้ยวธีิต่างๆ เช่น 
วธีิก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด ( OLS) วธีิ Maximum Likelihood และวธีิ Generalized Method of Moment 
ฯลฯ และสามารถใชว้ธีิการดงักล่าว ในการแกปั้ญหางานวจิยัเชิงเศรษฐศาสตร์ ท่ีนกัศึกษาเผชิญอยู ่
และเป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษาต่อในระดบัสูงต่อไป 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1.ค าอธิบายรายวชิา     
การพิสูจน์คุณสมบติัของตวัประมาณค่าพารามิเตอร์ในสมการถดถอยดว้ยวธีิต่างๆ เช่น 
วธีิก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (OLS) วธีิ Maximum Likelihood และวธีิ Generalized Method of Moment 
เป็นตน้ การหาค่าความแปรปรวน ตวัประมาณค่าพารามิเตอร์ ความหมายของ Best  Linear  
Unbiased  Estimators แบบจ าลองสมการถดถอยท่ีใชข้อ้มูลผสม (Panel Data Regression Model) 
แบบจ าลองท่ีมีตวัแปรตามหลายตวั (Multivariate Regression Model) 
แบบจ าลองสมการถดถอยท่ีเก่ียวเน่ืองกนั (Simultaneous Equation Model) 
แบบจ าลองท่ีตวัแปรตามเป็นตวัแปรเชิงคุณภาพ การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
2.จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
2.1 บรรยาย     บรรยาย 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา 
2.2 สอนเสริม     สอนเสริมตามความตอ้งการของนกัศึกษาเฉพาะราย  
2.3 การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน     ไม่มีการฝึกปฏิบติังานภาคสนาม 
2.4 การศึกษาด้วยตนเอง     การศึกษาดว้ยตนเอง 6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
3.จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
-อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาผา่นเลขานุการหวัหนา้สาขาวชิา  
-อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์        

(เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 



 
หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1.คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
พฒันาผูเ้รียนใหมี้ คุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหส้ามารถด าเนินชีวติร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมอยา่งราบร่ืน 
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบติัของหลกัสูตร ดงัน้ี 

(1)  มีความซ่ือสัตยสุ์จริตในการคิด ศึกษา วเิคราะห์ ปฏิบติัตน และปฏิบติังาน  
(2)  มีจิตส านึกสาธารณะท่ีค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน 
(3)  มีวนิยั มีความตรงต่อเวลา เคารพและปฏิบติัตนตามกฎ 

ระเบียบและขอ้บงัคบัของสถาบนัและสังคม 
(4)  มีความรับผดิชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ 

ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในสายวชิาการดา้นเศรษฐศาสตร์  
1.2วธีิการสอน 

- 
บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั การวเิคราะ
ห์ขอ้มูลโดยการใชร้ะเบียบวธีิการทางดา้นเศรษฐมิติ 

-อภิปรายกลุ่ม 
1.3วธีิการประเมินผล 

-พฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียน และส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา  
-มีการอา้งอิงเอกสารท่ีไดน้ ามาท ารายงาน อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

2.ความรู้ 

2.1ความรู้ทีต้่องได้รับ 
นกัศึกษาตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัสาขาวชิาท่ีศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม 

และความรู้เก่ียวกบัสาขาวชิาท่ีศึกษานั้นตอ้งเป็นส่ิงท่ีนกัศึกษาตอ้งรู้เพื่อใชป้ระกอบอาชีพและช่วยพั
ฒนาสังคม ดงันั้นมาตรฐานความรู้ตอ้งครอบคลุมส่ิงต่อไปน้ี 

(1) 
มีความรู้และความเขา้ใจแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และพฒันาการของทฤษฎีท่ีมีการเปล่ียนแป
ลงไปกา้วทนัสมยั (Update) พรมแดนแห่งความรู้ 

(2) มีความรู้มีความรู้และความเขา้ใจโครงสร้าง และ/หรือ 
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยและโลก    



(3)  มีความรู้และความเขา้ใจเคร่ืองมือพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ 
(4)  มีความรู้ ความเขา้ใจ เศรษฐศาสตร์ประยกุต ์(เช่น เศรษฐศาสตร์การเงิน 

เศรษฐศาสตร์การคลงั เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์เกษตร 
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์การเมือง    เศรษฐศาสตร์การพฒันา 
เศรษฐศาสตร์การประกอบการ และธุรกิจการเกษตร เป็นตน้) 
2.2วธีิการสอน 

บรรยาย อภิปราย 
การท าแบบฝึกหดัและน าเสนอรายงานการวจิยัในประเด็นทางดา้นเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัระเบียบวธีิการทางดา้นเศรษฐมิติ เช่น ลกัษณะของขอ้มูล วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ปัญหาท่ีพบในการประมาณค่า ฯลฯ  
2.3วธีิการประเมินผล 

-สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้การประยกุตใ์ช้ 
- ความถูกตอ้งของแบบฝึกหดั 
-วเิคราะห์กรณีศึกษาตวัอยา่ง 
-น าเสนอผลการศึกษาในเบ้ืองตน้ พร้อมทั้งรายงานปัญหาท่ีพบ 

3.ทกัษะทางปัญญา 

3.1ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
นกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัต่าง ๆ จากการสอนเพื่อใหเ้กิดทกัษะทางปัญญาดงัน้ี 
(1)  สามารถคิดเป็นเหตุเป็นผล และคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ 

(2)  สามารถก าหนดประเด็นการศึกษา สืบคน้ รวบรวมขอ้มูล ประมวลขอ้มูล วเิคราะห์ 
สังเคราะห์ แปลความหมาย และสรุปประเด็นจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย 

(3)  สามารถน าขอ้มูลและหลกัฐานต่างๆ 
มาวเิคราะห์และบูรณาการความรู้เพื่อเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมไดอ้ยา่
งเหมาะสม (ประสิทธิภาพ เป็นธรรม และเหมาะสมกบัสภาวการณ์และบริบททางสังคม) 
และสร้างสรรค ์
3.2วธีิการสอน 

-การมอบหมายใหน้กัศึกษาท ารายงาน และน าเสนอผลการศึกษา 
-การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
- การท าแบบฝึกหดั 

3.3วธีิการประเมินผล 



สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนน้ขอ้สอบท่ีมีการวเิคราะห์ปัญหาในเชิงเศรษฐมิติ 
หรือเป็นขอ้ผดิพลาดในเชิงปฏิบติัท่ีพบบ่อยคร้ังในการท าวจิยั 

4.ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
(1) 

มีความสามารถในการปฏิบติังานและรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งในระดบับุคคลและ/
หรือระดบักลุ่มอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(2) 
มีความสามารถในการคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการวเิคราะห์ปัญหาดว้ยตนเองและ/หรือร่วมกบับุคคล
อ่ืน 

(3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
(4) มีการพฒันาตนเองทั้งดา้นความรู้ และทกัษะทางวชิาการอยา่งต่อเน่ือง 

รวมถึงการเปล่ียนแปลงเรียนรู้กบับุคคลอ่ืน 
(5) มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี สามารถท างานร่วมกบับุคคลอ่ืนไดทุ้กระดบั 

และสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ ได ้
4.2วธีิการสอน 

-อภิปรายวเิคราะห์กรณีศึกษา 
-มอบหมายงานกลุ่ม โดยก าหนดหวัขอ้วจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ทคนิคทางดา้นเศรษฐมิติ  
-การน าเสนอรายงานผลการศึกษาเบ้ืองตน้ 

4.3วธีิการประเมินผล 
-รายงานท่ีน าเสนอ พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
- พฤติกรรมการมีส่วนร่วม และการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

5.ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

5.1ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  
นกัศึกษาตอ้งมีทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ขั้นต ่าดงัน้ี  

(1)  
สามารถ เลือกและ ประยกุตใ์ช้ เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเก่ียวขอ้งในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
ประมวลผล แปลความหมาย สรุปประเด็น 
และเสนอแนะประเด็นในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(2)  สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน 
เลือกและใชรู้ปแบบการน าเสนอใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ  



(4)  สามารถเลือกและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
และเทคนิคการส่ือสารในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล ประมวลผล แปลความหมาย 
และการน าเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5.2วธีิการสอน 

 -มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก Website ส่ือการสอน e-learning และท าการ  
    ก าหนดประเด็นการวจิยั พร้อมทั้งเก็บรวบรวมขอ้มูลตวัเลขจากแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 
- มุ่งเนน้ท่ีการวเิคราะห์ขอ้มูล และการตรวจสอบปัญหาในการประมาณค่า  
-น าเสนอผลการวจิยัโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
 - สรุปปัญหา และขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากงานวจิยั 

5.3วธีิการประเมินผล 
- พิจารณาจากรายงาน และการน าเสนอดว้ยส่ือเทคโนโลยี  
 - ความสามรถในการวเิคราะห์ ตีความ และการแกไ้ขปัญหาในเชิงเศรษฐมิติ 

-การมีส่วนร่วมในการอภิปราย และวธีิการอภิปราย 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1.แผนการสอน 
 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน 

ส่ือทีใ่ช้(ถ้ามี) 
ผู้สอน 

1 

อธิบายถึงลกัษณะเน้ือหาวชิาโดย
รวม หนงัสือประกอบการสอน 
และ การวดัผล  
ทบทวนเก่ียวกบัแนวคิดทางสถิติ
ท่ีน่าสนใจ (1) 

3 
การบรรยาย 

และแบบฝึกหดั 
ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 

2 
ทบทวนเก่ียวกบัแนวคิดทางสถิติ
ท่ีน่าสนใจ (2) 

3 
การบรรยาย 

และแบบฝึกหดั 
ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 

3 
คุณสมบติัพื้นฐานของตวัประมา
ณค่าดว้ยวธีิก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด  

3 
การบรรยาย 

และแบบฝึกหดั 
ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 

4 คุณสมบติัของตวัประมาณค่าดว้ 3 การบรรยาย ผศ.ดร.อรรถพล 



ยวธีิก าลงัสองนอ้ยท่ีสุดภายใตข้้
อสมมุติของการกระจายแบบปก
ติ และวธีิการประมาณค่าแบบ 
Maximum Likelihood  

และแบบฝึกหดั สืบพงศกร 

5 
การค านวณช่วงแห่งความเช่ือมัน่ 
และการทดสอบสมมติฐาน 

3 
การบรรยาย 

และแบบฝึกหดั 
ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 

6 

การทดสอบการแจกแจงแบบปก
ติ 
รูปแบบของฟังกช์นัความน่าจะเ
ป็นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการแจก
แจงแบบปกติ 

3 
การบรรยาย 

และแบบฝึกหดั 
ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 

7 

ทางเลือกของรูปแบบฟังกช์นัท่ีเ
หมาะสม และ 
การพิสูจน์ผลลพัธ์ของการใชว้ธีิ
ก าลงัสองนอ้ยท่ีสุดในกรณีท่ีสม
การถดถอยไม่มีจุดตดัแกน 

 
การบรรยาย 

และแบบฝึกหดั 
 

8 สอบกลางภาค    

9 
ปัญหาของการก าหนดแบบจ าลอ
งท่ีเหมาะสม และการตรวจสอบ 

3 
การบรรยาย 

และแบบฝึกหดั 
ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 

10 
 

แบบจ าลอง Nested และ Non – 
Nested และการทดสอบ 

3 
การบรรยาย 

และแบบฝึกหดั 
ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 

11 
Autoregressive Model และ 
Distributed – Lag Model 

3 
การบรรยาย 

และแบบฝึกหดั 
ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 

12 

วธีิการของ Instrumental 
Variable, Durbin h Test และ 
Granger Causality Test 
ส าหรับการทดสอบความเป็นเห
ตุเป็นผล 

3 
การบรรยาย 

และแบบฝึกหดั 
ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 

13 
แบบจ าลองสมการเก่ียวพนั 
(Simultaneous Equations) 

3 
การบรรยาย 

และแบบฝึกหดั 
ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 

14 
ปัญหาการค านวณค่าสัมประสิท
ธ์ิในแบบจ าลองสมการเก่ียวพนั 

3 
การบรรยาย 

และแบบฝึกหดั 
ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 



(Identification Problem) 

15 
Two – Stage Least Squares 
(2SLS) 

3 
การบรรยาย 

และแบบฝึกหดั 
ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 

16 
Qualitative Response 
Regression Model (Logit, Probit 
และ Tobit Model) 

3 
การบรรยาย 

และแบบฝึกหดั 
ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 

 
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กจิกรรม

ที่ 
ผลการเรีย

นรู้ 
วธีิการประเมิน 

สัปดาห์ทีป่ระเมิ
น 

สัดส่วนของการประเมิ
นผล 

1 
2. (1) - (4) 
3. (1) - (3) 

สอบกลางภาค 8 30 

2 
2.(1)- (4) 
3.(1)-(3) 

สอบปลายภาค 16 40 

3 

1. (1) - (4) 
2. (1) - (4) 
3. (1) - (3) 
4.(1)-(5) 
5. (1) 
(2)และ(4) 

ก าหนดประเด็นงานวจิยั 
คน้ควา้ 

การน าเสนอรายงาน 
การท างานกลุ่ม 

การส่งงานตามท่ีมอบหม
าย 

12-15 
30 

 

4 1.(1)-(4) 

การเขา้ชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย 
เสนอความคิดเห็นในชั้นเ

รียน 

ตลอดภาคการศึก
ษา 

- 

 
3.เกณฑ์การประเมินผล  
การประเมินผลพิจารณาจากระดบัคะแนนอิงเกณฑ ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

เกรด ช่วงระดับคะแนน 
A (พิจารณาจากค่า T-score) 



B+ 
B 

C+ 
C 

D+ 
D 
F 

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
 
1.เอกสารและต าราหลกั 
อรรถพล สืบพงศกร . (2554).เอกสารประกอบค าสอนวชิาคณติเศรษฐศาสตร์ ( EC 

331)คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
ภูมิฐาน รังคกูลนุวฒัน์ เศรษฐมิติเบื้องต้น กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2552 
Gujarati, Damorda N. Basic Econometrics, 4th ed., McGraw - Hill, Singapore, 2003. 
2.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
     ตามค าแนะน าในชั้นเรียน 
3.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
เวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ในประมวลรายวชิา เช่น  
http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/econometrics/Econometrics.pdf 
http://www.oswego.edu/~kane/econometrics/ฯลฯ 
    และเวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้งกบัค าอธิบายศพัทเ์ฉพาะ อาทิ Wikipediaค าอธิบายศพัท ์ ฯลฯ 

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา  

 
1.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา  
การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี ท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา 
ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 
- การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 



- แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 
- ขอ้เสนอแนะผา่นเวบ็บอร์ด ท่ีอาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการส่ือสารกบันกัศึกษา  
2.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 
- การสังเกตการณ์ 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3.การปรับปรุงการสอน 
     หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน 
โดยการจดักิจกรรมในการระดมสมอง และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี  
- สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 
- การวจิยัในและนอกชั้นเรียน 
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา  
ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ 
ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้ในรายวชิา ไดจ้าก การสอบถามนกัศึกษา 
หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึงการพิจารณาจากผลการทดสอบยอ่ย 
และหลงัการออกผลการเรียนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 
- การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยอ่ื์นๆ 
หรือผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีไม่ใช่อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
โดยตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม  
5.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา  
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา 
ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี  
- ปรับปรุงรายวชิาทุก 5ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 4  
- เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน 
เพื่อใหน้กัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยกุตค์วามรู้น้ีกบัปัญหาท่ีมาจากงานวจิยัของอาจารย ์
หรือวงการวชิาการและภาคธุรกิจต่างๆ 
 
 


