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รายละเอยีดของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะเศรษฐศาสตร์   

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวชิา  
EC401   ระเบียบวธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ 
Research Method in Economics  

2. จ านวนหน่วยกติ   
3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  
หลกัสูตรเศรษฐศาสตร์บณัฑิต      

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 
อ.วนิดา วฒันชีวโนปกรณ์ 

5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
ภาคการเรียนท่ี 2/2558  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 EC201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค , EC202 เศรษฐศาสตร์มหภาค , EC301 เศรษฐมิติเบ้ืองตน้ 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน    

หอ้ง 21505, 23503  อาคาร 10 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
วนัท่ีสอบปลายภาค 12 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น. 

9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
วนัท่ี 5 มกราคม 2559  
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

          เพื่อใหน้กัศึกษาทราบถึงขั้นตอนและระเบียบวธีิในการวจิยั  ประเภทของการวจิยั  การเลือกหวัขอ้ใน
การวจิยัและวธีิการวเิคราะห์ท่ีเหมาะสมกบักบัเร่ืองท่ีท าการวจิยั การเขียนโครงร่างงานวจิยัและการรายงาน
ผลการวจิยั  
2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

         วตัถุประสงคใ์นการพฒันารายวชิาน้ี  เน่ืองจากการวจิยัเป็นกระบวนการหาความรู้อยา่งมีขั้นตอนเพื่อให้
ไดค้  าตอบท่ีถูกตอ้ง  ซ่ึงนกัศึกษาสามารถน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในการศึกษาขั้นสูงต่อไปและในการ
ประกอบวชิาชีพ 
          ดงันั้นจึงมีการปรับปรุงรายวชิาระเบียบวธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ใหมี้เน้ือหาท่ีเนน้การล าดบัขั้นตอนของ
การคิดอยา่งเป็นระบบ ในการตั้งประเด็นปัญหาในการวจิยั  และใชก้รณีตวัอยา่งในการอธิบายเพื่อให้
นกัศึกษาไดเ้ขา้ใจขั้นตอนระเบียบการวจิยัไดดี้ยิง่ข้ึน  รวมทั้งพฒันารายวชิาให้นกัศึกษาทุกคนมีการฝึกปฏิบติั
จริงทั้งในส่วนของการออกภาคสนามและการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวชิา  

        ศึกษาถึงหลกัการและเหตุผลของการวิจยั ประเภทของการวจิยั ขั้นตอนการท าวิจยั กระบวนการวจิยั
เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจถึงการก าหนดประเด็นปัญหาและวตัถุประสงคข์องการวจิยั การออกแบบวิจยั การ
เก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลและตีความหมาย การเขียนรายงานและการเสนอผลงานวจิยั ตลอดจน
การจดัท าขอ้เสนอโครงการวิจยัทางดา้นเศรษฐศาสตร์ 
 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/ 
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษา 

- มีการฝึกปฏิบติั/การเก็บขอ้มูล
ภาคสนาม และการฝึกปฏิบติัการ
ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล/ 

การศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตวัเอง 6 ชัว่โมงต่อ
สัปดาห์ 
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3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษาทราบใน ประมวลการสอน 
รายวชิา 

 อาจารยใ์หค้  าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นกัศึกษานอกชั้นเรียนเป็นรายบุคคลหรือ 
กลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ซ่ึงจะตอ้งมีการนดัหมายล่วงหนา้   

 
หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

(1) ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต  
(2) มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขขอ้ขดัแยง้และล าดบั

ความส าคญั 
(4) มีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ 
(5) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 
(6) สามารถวเิคราะห์ผลกระทบจากการใชค้วามรู้ในวชิาชีพต่อบุคคล องคก์รและสังคม 

 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวชิาชีพ 
1.2 วธีิการสอน  

(1) บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นทางจริยธรรมในการวิจยั 
(2) การท าแบบฝึกหดั  กิจกรรมและโครงงาน 
(3) การท างานเป็นกลุ่ม 
(4) การอภิปรายเป็นกลุ่ม  

1.3 วธีิการประเมินผล 

(1) พฤติกรรมการเขา้เรียนอยา่งสม ่าเสมอ  การส่งงานตรงต่อเวลา และการแต่งกายถูกระเบียบ 
ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

(2) การท าแบบฝึกหดัและท าการทดสอบเก็บคะแนนในห้องเรียนดว้ยตนเอง 
(3) การศึกษาบทเรียนตามท่ีอาจารยม์อบหมาย และคน้ควา้หาความรู้ใหม่ๆอยา่งสม ่าเสมอ 
(4) พฤติกรรมในการท าโครงงาน  รายงาน และความสามารถในการท างานเป็นทีม 
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2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  

(1) มีความเขา้ใจถึงแนวคิดในการท าวจิยัและเขา้ใจถึงการท าวจิยัประเภทต่าง ๆ 
(2)  เขา้ใจขั้นตอนการท าวจิยัและสามารถล าดบัขั้นตอนความคิดในการท าวิจยัได ้
(3)  สามารถเขียนโครงร่างการวจิยั  ตามรูปแบบทัว่ ๆ ไปได ้
(4)  เขา้ใจถึงกระบวนการในการลงมือท าการวิจยั  และสามารถเลือกเคร่ืองมือในการวิจยัท่ีเหมาะสม    
(5)  เขา้ใจถึงหลกัการในการน าเสนอขอ้มูล  และการเขียนรายงานการวิจยั   

      2.2 วธีิการสอน 
(1) การบรรยาย  และการท าแบบฝึกหดั 
(2) ส่ือน าเสนอในรูปแบบ Powerpoint 
(3) การเรียนรู้โดยกิจกรรมโครงงาน (Project-based-Learning) 
(4) การเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online  Learning/ Internet-based-Learning) 
(5) การฝึกปฏิบติัเก็บขอ้มูลภาคสนามและการวเิคราะห์ขอ้มูล  
(6) การท าโครงงานเป็นกลุ่ม 
(7) การอภิปรายในหอ้งเรียน 

2.3 วธีิการประเมินผล 

(1) การท าแบบฝึกหดัและโครงงานกลุ่ม 
(2) การศึกษาบทเรียนตามท่ีอาจารยม์อบหมาย และสามารถคน้ควา้หาความรู้ใหม่ๆผา่นเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต 
(3) การสอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้ความเขา้ใจในระเบียบวธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพัฒนา 

พฒันาใหมี้การคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ  มีความคิดสร้างสรรค ์สามารถวเิคราะห์ประเด็นปัญหาในวจิยั
ทางเศรษฐศาสตร์ได ้ 

1.2 วธีิการสอน 

(1) การมอบหมายใหท้ ารายงานกลุ่มและน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน 
(2) การอภิปรายกลุ่ม และการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาในชั้นเรียน 
(2) การวเิคราะห์ประเด็นปัญหาในการวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ 
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3.3 วธีิการประเมินผล 

 การสอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้การประยกุตส์ถานการณ์ 
 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา  

(1) พฒันาทกัษะในการท างานเป็นทีม 
(2) พฒันาสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัและกบัผูส้อน 
(3) พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี มีความซ่ือสัตย ์และมีน ้าใจต่อเพื่อนร่วม

ชั้นเรียน 
4.2 วธีิการสอน 

(1) มอบหมายงานรายงานกลุ่ม และรายบุคคล  
(2) การอภิปรายกลุ่มยอ่ย 

4.3 วธีิการประเมินผล 

(1) การบา้นและรายงานท่ีส่งในชั้นเรียน 
(2) การน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

            (3) พฤติกรรมการเขา้เรียน 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 

(1) พฒันาทกัษะดา้นการส่ือสาร เพื่อการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ การน าเสนอแนวคิด
ของตนต่อผูอ่ื้น  

(2) พฒันาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ โดยใหเ้ขา้บทเรียนจาก Hybrid Learning ซ่ึงมี website ของ
วชิาโดยตรง มีการส่ือสารกบันกัศึกษาโดยผา่นบทเรียนทางอินเตอร์เน็ต 

(3) ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยกีารวเิคราะห์และประมวลผลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใชใ้นการวจิยั 
5.2 วธีิการสอน 

(1) มีบทเรียนบท iTunes U 
(2) มีการเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
(3) มอบหมายใหท้ าโครงงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
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(4) มีการฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูลในห้องแล็บ
คอมพิวเตอร์ 

 
5.3 วธีิการประเมินผล 

(1) การใชร้ะบบ e-learning / iTunes U 
(2) การแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
(3) คุณภาพของโครงงานกลุ่ม 
(4) ผลงานการฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ 
(Week 

Number) 
หัวข้อการบรรยาย/ปฏิบัติการ (Topics) 

จ านวน 
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียนการสอนและส่ือทีใ่ช้ 

1 ลกัษณะวชิา  วธีิการเรียนการสอน  เกณฑก์าร
วดัผล  และเอกสารท่ีใชใ้นการเรียนการสอน 

2 บรรยายโดยมีเอกสารประกอบ 

2 บทท่ี 1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการวจิยั 2 บรรยายและตอบค าถาม 
มี  powerpoint ประกอบการบรรยาย 

3-4 บทท่ี 2 ขั้นตอนการปฏิบติัการวจิยั 4 บรรยายและอภิปรายกรณีตวัอยา่งท่ี
แจกใหใ้นชั้นเรียน และมี powerpoint 
ประกอบ ท าแบบฝึกหดั 

5-6 บทท่ี 3 การก าหนดปัญหา วตัถุประสงค ์และ
การตั้งช่ือเร่ืองการวจิยั 

4 บรรยายและอภิปรายกรณีตวัอยา่งท่ี
แจกใหใ้นชั้นเรียน  และมี power point 
ประกอบ ท าแบบฝึกหดั 

7 บทท่ี 4 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 2 บรรยายและอภิปรายกรณีตวัอยา่งท่ี
แจกใหใ้นชั้นเรียน  และมี power point 
ประกอบ ท าแบบฝึกหดั 
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สัปดาห์ที่ 
(Week 

Number) 
หัวข้อการบรรยาย/ปฏิบัติการ (Topics) 

จ านวน 
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียนการสอนและส่ือทีใ่ช้ 

8 บทท่ี 5 ตวัแปร และสมมติฐานของการวจิยั 2 บรรยายและอภิปรายกรณีตวัอยา่งท่ี
แจกใหใ้นชั้นเรียน  และมี powerpoint 
ประกอบ ท าแบบฝึกหดั 

9 บทท่ี 6 การออกแบบการวิจยั 2 บรรยายโดยมี powerpoint ประกอบ
และฝึกปฏิบติัภาคสนามนอกเวลาเรียน 

10-12 บทท่ี 7 เคร่ืองมือสถิติเบ้ืองตน้ส าหรับ
งานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ 

6 บรรยายโดยมี powerpoint ประกอบ
และฝึกปฏิบติัในหอ้งแล็บคอมพิวเตอร์ 

13-14 บทท่ี 8 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 2 บรรยายโดยมี powerpoint ประกอบ ท า
แบบฝึกหดั 

15 บทท่ี 9 การเขียนรายงานการวจิยั 2 บรรยายโดยมี powerpoint ประกอบ ท า
แบบฝึกหดั 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กจิกรรม

ที ่ 
ผลการเรียนรู้*  

วธีิการประเมิน  
 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน (สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 
ความรู้และความเขา้ใจ
ตั้งแต่บทท่ี 1-9 

1.สอบปลายภาค 16 50% 

2 

การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมฝึกปฏิบติัใน
ชั้นเรียน และความ
รับผดิชอบในงานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

1.การฝึกปฏิบติัภาคสนามเก็บ
รวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ 
2.การฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ประมวลผลและ
วเิคราะห์ขอ้มูล 
3.การส่งงานตามท่ีมอบหมาย 
4. การท าโครงงานกลุ่ม 

10-11 
 

13 
 
 
 

15 

5% 
 

10% 
 
 

10% 
15% 

3 

การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมในชั้นเรียน 
และความรับผดิชอบ
ในการเขา้เรียน 

1.การเขา้ชั้นเรียน 
2.การมีส่วนร่วมในการ อภิปรายใน
ชั้นเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 5% 
5% 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสาร 
             เอกสารค าสอน วชิา  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระเบียบวธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์  ปีการศึกษา 2558. 
วนิดา วฒันชีวโนปกรณ์  คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
            
 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
            เทียนฉาย  กีระนนัท.์ (2545)  ระเบียบวธีิวิจยัทางสังคมศาสตร์.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. 
            นงลกัษณ์ วรัิชชยั และคณะ. “คู่มือการเขียนโครงการวจิยั”. วารสารการวดัผลการศึกษา. ปีท่ี 12 ฉบบั
ท่ี 35 (ก.ย.-ธ.ค. 35). 
            บุญมี พนัธ์ุไทย. (2545). ระเบียบวธีิวจิยัการศึกษาเบ้ืองตน้. กรุงเทพ: ส านกัพิมพแ์ห่งมหาวทิยาลยั
รามค าแหง.              
             วรรณี แกมเกตุ. (2555).  วธีิวทิยาการวจิยัทางพฤติกรรมศาสตร์.พิมพค์ร้ังท่ี 3.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
             วรัญญา  ภทัรสุข. (2545).  ระเบียบวธีิวจิยัทางสังคมศาสตร์.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. 

             ศิริชยั กาญจนวาสี, ทววีฒัน์ ปิตยานนท ์และ ดิเรก ศรีสุโข. (2544). การเลอืกใช้สถิติทีเ่หมาะสมกบั
การวจัิย. พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพ: บริษทั บุญศิริการพิมพ ์จ ากดั. 

             สรชยั พิศาลบุตร. (2551). การวจัิยทางธุรกจิ. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพ: บริษทั วทิยพฒัน์ จ  ากดั. 
             สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ.  (2540).  ระเบียบวธีิวิจยัทางสังคมศาสตร์.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพิ์ เล่ียงเชียง 
             สุวมิล  ติรกานนัท.์  (2543).  ระเบียบวธีิวจิยัทางสังคมศาสตร์ : แนวทางสู่การปฏิบติั.  พิมพค์ร้ังท่ี  2 : 
:โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

                 Best, J.W.  Research in Education. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall. 1959.  

                 Creswell, J. W. (2008). Educational Research: Planning, conducting, and evaluating 
quantitative and qualitative research. (3rd ed.). Upper Saddle River: Pearson. อา้งอิงจาก 
http://en.wikipedia.org/wiki/Research 

http://en.wikipedia.org/wiki/Research
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                 Dane, Francis C (1990).  Research  Methods.  Brooks/cole  Publishing  Company. 
                 Ferber, Robert  and  Verdoom, P.J. (1970). Research  Methods  in  Economics  and  Business. 
New  york: The  Macmillian  Publshing  Company 
               Newman, William  Lawrence. (1997). Social  Research  methods:Qualitative  and  
Quantitative  Approaches. Alyn  and  Bacon, A Viacom  Company 
               Punch,  Keith F.(1998).  Introduction  to  Social  Research :Quantitative  and  Qualitative  
Approaches.   SAGE  publication. 
               Robert Labaree. Organizing Your Social Sciences Research Paper. University of Southern 
California. อา้งอิงจาก http://libguides.usc.edu/writingguide  
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
            www.openbase.in.th/tdri 
            elibrary.trf.or.th 
          www.riclib.nrct.go.th/link/fulltextorg.html 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
     การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาน้ีท่ีจดัท าโดย 

(1) การสนทนาสอบถามความคิดเห็นระหวา่งนกัศึกษาและอาจารยผ์ูส้อน 
(2) การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 
(3) การประเมินผลอาจารยผ์ูส้อนโดยนกัศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
อาจารยผ์ูส้อนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการสอบของนกัศึกษา และท ารายงานสรุปพฒันาการ

ของนกัศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ขเพื่อปรับปรุงรายวชิาใหมี้ความเหมาะสมมากข้ึน 
 

3. การปรับปรุงการสอน  
(1) ประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา  การประเมินการสอนของตนเอง  ตลอดจนสรุปปัญหา 

อุปสรรค  และแนวทางแกไ้ข เพื่อน าไปปรับปรุงการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

http://libguides.usc.edu/writingguide
http://www.openbase.in.th/tdri
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(2) แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างอาจารยผ์ูส้อนในวิชาอ่ืนๆเพื่อจะไดน้ าเทคนิค วิธีการใหม่ๆมาใช้
ในการปรับปรุงการสอนใหดี้ข้ึน 

(3) คณะเศรษฐศาสตร์มีการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาการเรียนการสอนทุกวชิาเป็นประจ าทุกปี  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

      (1)ไดมี้การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชาท่ีสอน โดยมีคณะกรรมการก ากบั
มาตรฐานวชิาการ เป็นผูต้รวจสอบในการออกขอ้สอบ การตรวจขอ้สอบ การตดัเกรดของนกัศึกษา 

           (2) ส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัค าถามในขอ้สอบจากผูใ้ช้บณัฑิต เพื่อปรับปรุงมาตรฐานขอ้สอบให้
เป็นไปตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
           จากการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา ไดมี้การวางแผนปรับปรุงการ 
สอนและรายละเอียดวชิาเพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน โดย 

(1) ปรับปรุงเน้ือหารายวิชาทุกๆ 3 ปี หรือตามค าแนะน าของคณะกรรมการก ากบัมาตรฐานวิชาการ
ตามขอ้ 4 

(2) น าผลการประเมินการสอนของตนเองจากขอ้ 2 (กลยทุธ์การประเมินการสอน) มาพฒันาเน้ือหา
สาระต่างๆของวชิา และปรับปรุงวธีิการเรียนการสอนใหต้รงกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

 
 


