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รายละเอยีดของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะเศรษฐศาสตร์   

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  
EC438ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพฒันา  
(Theory of Economic Growth and Development) 
2. จ านวนหน่วยกติ   
3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  
หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิตกลุ่มวชิาเอกเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวจิยัวชิาเอกบงัคบั 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 
 ผศ.ดร.จิราภรณ์ ชาวงษ์ 
5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
ภาคการเรียนท่ี 2/2558นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3  
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 EC201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค  
              EC202 เศรษฐศาสตร์มหภาค 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน    
หอ้ง 5506อาคาร 5 ชั้น 5มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  
วนัท่ี 10มค.2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1. ใหน้กัศึกษามีความรู้เก่ียวกบัความหมายของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
2. ใหน้กัศึกษามีความรู้เก่ียวกบัความหมายของการพฒันาเศรษฐกิจ 
3. ใหน้กัศึกษามีความรู้เก่ียวกบัการวดัความจ าเริญทางเศรษฐกิจ 
4. ใหน้กัศึกษามีความรู้เก่ียวกบัแนวคิดทัว่ไปเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์การพฒันา 
5. ใหน้กัศึกษามีความรู้เก่ียวกบัการวดัการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
6. ใหน้กัศึกษามีความรู้เก่ียวกบัแบบจ าลองความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบต่างๆ  
7. ใหน้กัศึกษาสามารถวเิคราะห์ 

วจิารณ์แบบจ าลองความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบต่างๆไดว้า่มีจุดเด่นและขอ้บกพร่องอยา่ง
ไร ควรจะดดัแปลงแกไ้ขอยา่งไร แต่ละทฤษฎี logic สอดคลอ้งกนัไหม 
ประยกุตใ์ชก้บัประเทศก าลงัพฒันาไดไ้หม  

 
2 วตัถุประสงค์ของรายวชิา 

1. สามารถอธิบายสาระส าคญัของเน้ือหาในแต่ละบทได้ 
2. สามารถถ่ายทอดความรู้ ความเขา้ใจในแต่ละหวัขอ้ท่ีศึกษาได ้
3. สามารถน าความรู้ความเขา้ใจจากการศึกษาไปประยกุตใ์ชใ้นสภาพความเป็นจริงได้ 
4. สามารถน าความรู้ความเขา้ใจจากการศึกษาวชิาน้ีเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อไปได้ 

 

 
หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวชิา  

ความหมายของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพฒันา 
แบบจ าลองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโดมาร์และแฮรอต 
แบบจ าลองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของนีโอคลาสสิก แบบจ าลองการเจริญเติบโตท่ีเหมาะสม 
แบบจ าลองการเจริญเติบโตจากภายในวฏัจกัรเศรษฐกิจ และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
แบบจ าลองการพฒันาเศรษฐกิจของนกัเศรษฐศาสตร์ส านกัต่างๆ  
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2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนา
ม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 
ชัว่โมงต่อภาคการศึกษ
า 

- ไม่มีการฝึกปฏิบติั/ภาคสนา
ม/การฝึกงาน 

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเ
อง 6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

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

ระเบียบและขอ้บงัคบัของสถาบนัและสังคม 
 

1.2 วธีิการสอน 

(1) บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาวชิา  
(2) ท าแบบฝึกหดัและทดสอบในชั้นเรียน โดยใหน้กัศึกษาฝึกหดัความซ่ือสัตยแ์ละตรงต่อเวลา 
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(3) ร่วมอภิปรายปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัจริยธรรมและคุณธรรม  
 

1.3 วธีิการประเมินผล 

(1) พฤติกรรมการเขา้เรียนอยา่งสม ่าเสมอ  การส่งงานตรงต่อเวลา และการแต่งกายถูกระเบียบ  
ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

(2) การท าแบบฝึกหดัและท าการทดสอบเก็บคะแนนในหอ้งเรียนดว้ยตนเอง  
(3) การศึกษาบทเรียนตามท่ีอาจารยม์อบหมาย และคน้ควา้หาความรู้ใหม่ๆอยา่งสม ่าเสมอ  
 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  

(1)  มีความรู้และความเขา้ใจแนวคิดและทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพฒันา  
(2) มีความรู้และความเขา้ใจการวดัความจ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
(3) มีความรู้และความเขา้ใจการวดัการพฒันาเศรษฐกิจ 
(4) มีความรู้เก่ียวกบัแบบจ าลองความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบต่างๆ 

 
2.2 วธีิการสอน 

(1) การบรรยายและซกัถาม 

(2) ส่ือน าเสนอในรูปแบบ Powerpoint 
(3) การเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online  Learning/Internet-based-Learning) 
(4) การอภิปรายในหอ้งเรียน 

 
2.3 วธีิการประเมินผล 

(1) การซกัถาม 
(2) การศึกษาบทเรียนตามท่ีอาจารยม์อบหมาย และสามารถคน้ควา้หาความรู้ใหม่ๆผา่นเครือข่าย  

อินเทอร์เน็ต 
                   (3) การน าเสนอผลงานการคน้ควา้ของนกัศึกษา 
(4) การสอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้ทฤษฎีและการประยกุตใ์ช้ 
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3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

พฒันาใหมี้การคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบและสามารถสืบคน้ รวบรวมขอ้มูล ประมวลขอ้มูล 
น ามาน าเสนอในชั้นเรียนคนละ 1 แบบจ าลองได ้

 
3.2 วธีิการสอน 

(1) การมีส่วนร่วมของนกัศึกษาในชั้นเรียนในการอภิปรายปัญหาเก่ียวกบัความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและการพฒันาได ้

(2) การวเิคราะห์ปัญหาของทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการน ามาใชก้บัประเทศ
ก าลงัพฒันา 
 

3.3 วธีิการประเมินผล 

 การน าเสนอผลงานการคน้ควา้ของนกัศึกษา 
และการสอบปลายภาคดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้ทฤษฎีและการประยกุต์ 
 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 

(1) 
มีความสามารถในการปฏิบติังานและรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งมีประสิทธิ
ภาพ 
(2)  พฒันาทกัษะในการร่วมวเิคราะห์ปัญหาต่างๆในชั้นเรียน 
(3)  พฒันาสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัและกบัผูส้อน 
 

4.2 วธีิการสอน 

(1) มอบหมายงาน ใหน้กัศึกษาท าในชั้นเรียน และท าเป็นการบา้น 
(2) ก าหนดส่ง และน าเสนอผลงานโดยใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมอภิปราย 
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4.3 วธีิการประเมินผล 

(1)  ตรวจและประเมินผลงานท่ีนกัศึกษาน ามาส่ง 
(2)  ใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการอภิปราย 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  

(1) สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน 
เลือกและใชรู้ปแบบการน าเสนอใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ  
 

5.2 วธีิการสอน 

(1) ยกตวัอยา่งการพูด การเขียน เลือกและใชรู้ปแบบการน าเสนอใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ  
 

5.3 วธีิการประเมินผล 

(1)ประเมินจากการท ารายงานและการน าเสนอผลงานในชั้นเรียน 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1 บทท่ี 1 บทน า 
ความหมายของการเจริญเติบโตและการพั
ฒนาเศรษฐกิจ 
การวดัความจ าเริญทางเศรษฐกิจ 
แนวคิดทัว่ไปเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์การพั

3 บรรยายและซกัถาม 
พร้อมทั้งใหน้กัศึกษาร่วมกนั
วจิารณ์ทฤษฎี 
 

ผศ.ดร.จิราภรณ์ 
ชาวงษ ์ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

ฒนา 
การวดัการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
 

2 บทท่ี 2 Adam Smith Growth Model 
 

3 บรรยายและซกัถาม 
พร้อมทั้งใหน้กัศึกษาร่วมกนั
วจิารณ์ทฤษฎี 
 

ผศ.ดร.จิราภรณ์ 
ชาวงษ ์

3 บทท่ี 3David Ricardo Growth Model 
 

3 บรรยายและซกัถาม 
พร้อมทั้งใหน้กัศึกษาร่วมกนั
วจิารณ์ทฤษฎี 
 

ผศ.ดร.จิราภรณ์ 
ชาวงษ ์

4 เปรียบเทียบ Adam Smith Growth 
ModelVS. David Ricardo Growth Model   
 

3 บรรยายและซกัถาม 
พร้อมทั้งใหน้กัศึกษาร่วมกนั
วจิารณ์ทฤษฎี 
 

ผศ.ดร.จิราภรณ์ 
ชาวงษ ์

5 บทท่ี 4 Keynes Model 3 บรรยายและซกัถาม 
พร้อมทั้งใหน้กัศึกษาร่วมกนั
วจิารณ์ทฤษฎี 
 

ผศ.ดร.จิราภรณ์ 
ชาวงษ ์

6 บทท่ี 5Harrod-Domar Growth Model 3 บรรยายและซกัถาม 
พร้อมทั้งใหน้กัศึกษาร่วมกนั
วจิารณ์ทฤษฎี 
 

ผศ.ดร.จิราภรณ์ 
ชาวงษ ์

7 บทท่ี 6Lewis Growth Model 3 บรรยายและซกัถาม 
พร้อมทั้งใหน้กัศึกษาร่วมกนั
วจิารณ์ทฤษฎี 
 

ผศ.ดร.จิราภรณ์ 
ชาวงษ ์
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

8 บทท่ี 7Ranis and Fei Growth Model 3 บรรยายและซกัถาม 
พร้อมทั้งใหน้กัศึกษาร่วมกนั
วจิารณ์ทฤษฎี 

ผศ.ดร.จิราภรณ์ 
ชาวงษ ์

9 บทท่ี 8Schumpeter Growth Model 3 บรรยายและซกัถาม 
พร้อมทั้งใหน้กัศึกษาร่วมกนั
วจิารณ์ทฤษฎี 

ผศ.ดร.จิราภรณ์ 
ชาวงษ ์

10 บทท่ี 9Rostow Growth Model 3 บรรยายและซกัถาม 
พร้อมทั้งใหน้กัศึกษาร่วมกนั
วจิารณ์ทฤษฎี 
 

ผศ.ดร.จิราภรณ์ 
ชาวงษ ์

11 Karl Marx Model 
 

3 นกัศึกษาน าเสนองานคน้ควา้
คนละ 1 ทฤษฎี 
พร้อมทั้งใหน้กัศึกษาร่วมกนั
วจิารณ์ทฤษฎี 
 

ผศ.ดร.จิราภรณ์ 
ชาวงษ ์

12 The Malthus Sain Model 
 

3 นกัศึกษาน าเสนองานคน้ควา้
คนละ 1 ทฤษฎี 
พร้อมทั้งใหน้กัศึกษาร่วมกนั
วจิารณ์ทฤษฎี 
 

ผศ.ดร.จิราภรณ์ 
ชาวงษ ์

13 Solow Growth Model 
 

3 นกัศึกษาน าเสนองานคน้ควา้
คนละ 1 ทฤษฎี 
พร้อมทั้งใหน้กัศึกษาร่วมกนั
วจิารณ์ทฤษฎี 
 

ผศ.ดร.จิราภรณ์ 
ชาวงษ ์
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

14 Harris-Todaro Model 
 

3 นกัศึกษาน าเสนองานคน้ควา้
คนละ 1 ทฤษฎี 
พร้อมทั้งใหน้กัศึกษาร่วมกนั
วจิารณ์ทฤษฎี 
 

ผศ.ดร.จิราภรณ์ 
ชาวงษ ์

15 ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 3 นกัศึกษาน าเสนองานคน้ควา้
คนละ 1 ทฤษฎี 
พร้อมทั้งใหน้กัศึกษาร่วมกนั
วจิารณ์ทฤษฎี 
 

ผศ.ดร.จิราภรณ์ 
ชาวงษ ์

16 สอบปลายภาค    
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กจิกรรม

ที ่ 
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วธีิการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน 

(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการประ
เมินผล 

 

1 มคอ.3 

1. การเขา้ชั้นเรียน 
2. การน าเสนอผลงานในชั้น 
3. สอบปลายภาค 

1-13 
11-15 

16 

10% 
40% 
50% 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ต าราและเอกสาร 

- จรินทร์ เทศวานิช การพฒันาเศรษฐกจิ ภาควชิาเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
บางเขน 

- ชูศกัด์ิ จรูญสวสัด์ิระบบเศรษฐกจิและพฒันาการเศรษฐกจิไทยภาควชิาสารัตถศึกษา 



10 
 

 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่, 2548 
- วฒันา อิศรางกูร ณ อยธุยา เศรษฐศาสตร์ส าหรับประเทศก าลังพฒันา คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
- สุดใจ ทูลพานิชยกิ์จหลักการพฒันาเศรษฐกจิกรุงเทพฯ : ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 

2547 
 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
Bardhan, Pranab K. and Christopher Udry (2000) Development Microeconomics, Oxford 
Bell, Clive (1987). "development economics," The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 1, pp. 
818, 825. 
Bell, Clive (1987). "development economics," The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 1, p. 825. 
Chenery, H.B. and Taylor, L. (1968). "Development Patterns: Among Countries and Over Time," The 
Review of Economics and Statistics, 50(4), pp. 391–416. Cambridge: MIT Press. 
Claire Melamed, Kate Higgins and Andy Sumner (2010) Economic growth and the MDGs Overseas 
Development Institute 
Ekelund, Robert B., Jr. and Hébert, Robert F. (1997). A History of Economic Theory and Method (4th ed.). 
Waveland Press [Long Grove, Illinois]. pp. 40–41. ISBN 1-57766-381-0. 
Hirschman, A. O. (1981). The Rise and Decline of Development Economics. Essays in Trespassing: 
Economics to Politics to Beyond. pp. 1–24 
Lewis, W.A. (1954). Economic Development with Unlimited Supplies of Labour. The Manchester School, 
XXII(2),, pp. 139–191. Reprint. 
Mansell, R & and Wehn, U. 1998. Knowledge Societies: Information Technology for Sustainable 
Development. New York: Oxford University Press. 
Michael Todaro and Stephen C. Smith, "Economic Development 11th Edition"., Pearson Education and 
Addison-Wesley (2011). 
Meier, Gerald M. and James E. Rauch. Leading Issues in Economic Development. 8th ed. Oxford 
University Press, 2005 
Meier, G.M. and Seers, D. (Eds) (1984). Pioneers in Development. New York: Oxford University Press for 
the World Bank. Review extract. 
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Nurkse, Ragnar (1953) Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries, Oxford: Basil 
Blackwell 
R. Conteras, "How the Concept of Development Got Started" University of Iowa Center for International 
Finance and Development E-Book [1] 
Rostow, W.W. The Five Stages of Growth. Development and Underdevelopment: The Political Economy 
of Global Inequality. 3rd ed. pp. 123-131. Eds. Seligson, Mitchell and John Passe-Smith. Boulder, CO: 
Lynne Rienner Publishers, 2003. 
Schumpeter, Joseph & Backhaus, Urusla, 2003. The Theory of Economic Development. In Joseph Alois  
Schumpeter. pp. 61–116. Available at: http://dx.doi.org/10.1007/0-306-48082-4_3 [Accessed October 19, 
2009]. 
Todaro, Michael and Stephen Smith. Economic Development. 9th ed. Addison-Wesley series in economics, 
2006 
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
http://cbdd.wsu.edu/kewlcontent/cdoutput/TR501/page59.htm 
 
 

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาน้ีท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา โดย 

1.การสนทนาสอบถามความคิดเห็นระหวา่งนกัศึกษาและอาจารยผ์ูส้อน 
2. การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 
3.การประเมินผลอาจารยผ์ูส้อนโดยนกัศึกษา 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

อาจารยผ์ูส้อนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการสอบของนกัศึกษา และท ารายงานสรุป 
พฒันาการของนกัศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ขเพื่อปรับปรุงรายวชิาใหมี้ความเหมาะสมมากข้ึน 
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3. การปรับปรุงการสอน  

1. ประมวลความคิดเห็นของนกัศึกษา การประเมินการสอนของตนเอง  ตลอดจนสรุปปัญหา 
อุปสรรคและแนวทางแกไ้ขเพื่อน าไปปรับปรุงการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

2. แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งอาจารยผ์ูส้อนในวชิาอ่ืนๆเพื่อจะไดน้ าเทคนิค 
วธีิการใหม่ๆมาใชใ้นการปรับปรุงการสอนใหดี้ข้ึน 

3. ปรับปรุงรายละเอียดของวชิาใหท้นัสมยัต่อการเปล่ียนแปลงของโลก 
4. คณะเศรษฐศาสตร์มีการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาการเรียนการสอนทุกวชิาเป็นประจ าทุกปี  

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

      1.ไดมี้การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวชิาท่ีสอน 
โดยมีคณะกรรมการก ากบัมาตรฐานวชิาการ เป็นผูต้รวจสอบในการออกขอ้สอบ การตรวจขอ้สอบ 
การตดัเกรดของนกัศึกษา 

            2. ส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัค าถามในขอ้สอบจากผูใ้ชบ้ณัฑิต 
เพื่อปรับปรุงมาตรฐานขอ้สอบใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

จากการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา ไดมี้การวางแผนปรับปรุงการ 
สอนและรายละเอียดวชิาเพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน โดย (จะท าในปีต่อๆไป 
เน่ืองจากวชิาน้ีเพิ่งเปิดสอนเป็นปีแรก) 

1.ปรับปรุงเน้ือหารายวชิาทุกๆ 3 ปี หรือตามค าแนะน าของคณะกรรมการก ากบัมาตรฐาน 
วชิาการตามขอ้ 4 
2. น าผลการประเมินการสอนของตนเองจากขอ้2 (กลยทุธ์การประเมินการสอน) 
มาพฒันาเน้ือหาสาระต่างๆของวชิา และปรับปรุงวธีิการเรียนการสอนใหต้รงกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  
 
 


