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เอกสารหมายเลข มคอ.3 
รายละเอยีดของรายวชิา 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา      มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะเศรษฐศาสตร์ 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลโดยทัว่ไป 
 
1.รหัสและช่ือรายวชิา     EC913 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 
2.จ านวนหน่วยกติ     3(3-0-6)      
3.หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา     ปริญญาตรี  
4.อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน     ผูช่้วยศาสตราจารยท์ศัสุรีย ์เปรมศรีรัตน์ 
5.ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน     ภาคการศึกษาท่ี 1  
6.รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)     ไม่มี 
7.รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)     ไม่มี 
8.สถานทีเ่รียน     มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9.วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  31 กรกฎาคม 2560 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
1.จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
          เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองอุปสงค ์ อุปทาน    การท างานของกลไกราคา 
พฤติกรรมการบริโภค  การผลิต   การก าหนดราคาและปริมาณในตลาดผลผลิต   รายไดป้ระชาชาติ  
การบริโภค   การออม   การลงทุน  ของภาคเอกชนและรัฐบาล    การคา้ระหวา่งประเทศ  ปัญหา
เศรษฐกิจท่ีส าคญั   รวมทั้งแนวทางแกไ้ข 
2.วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจทฤษฎีพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์มหภาคและ
เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆในระบบเศรษฐกิจ รู้จกัวธีิคิดแบบนกั
เศรษฐศาสตร์ ตลอดจนสามารถน าองคค์วามรู้ของเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ไปประยกุตใ์ชใ้นสาขาวชิา
ท่ีนกัศึกษาก าลงัศึกษาอยูด่ว้ยความเขา้ใจและสามารถเขา้ใจเหตุและผลของปัญหาเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน      
นอกเหนือจากน้ี นกัศึกษายงัสามารถน าสาระส าคญัของวิชาเศรษฐศาสตร์ไปใชเ้ป็นทางใชใ้นการ
ด าเนินชีวติ การประกอบธุรกิจตามศาสตร์หรือสาขาท่ีตอ้งการได ้
 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1.ค าอธิบายรายวชิา     
         อุปสงค ์ อุปทาน    การท างานของกลไกราคา พฤติกรรมการบริโภค  การผลิต   การก าหนด
ราคาและปริมาณในตลาดผลผลิต   รายไดป้ระชาชาติ  การบริโภค   การออม   การลงทุน  ของ
ภาคเอกชนและรัฐบาล    การคา้ระหวา่งประเทศ  ปัญหาเศรษฐกิจท่ีส าคญั   รวมทั้งแนวทางแกไ้ข 
2.จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
2.1 บรรยาย     บรรยาย 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา 
2.2 สอนเสริม     สอนเสริมตามความตอ้งการของนกัศึกษา 
2.3 การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน     ไม่มีการฝึกปฏิบติังานภาคสนาม 
2.4 การศึกษาด้วยตนเอง     การศึกษาดว้ยตนเอง 6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
3.จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
   -อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาผา่นเลขานุการหวัหนา้สาขาวชิา 
   -อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์        
(เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 
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หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1.คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
      พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหส้ามารถด าเนินชีวติร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมอยา่ง
ราบร่ืน และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบติัของหลกัสูตร ดงัน้ี 

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

และสังคม 
(4) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนมีความภาคถูมิใจในสาย

วชิาการดา้นเศรษฐศาสตร์ 
1.2 วธีิการสอน 
     -บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกจิไทย 
     -อภิปรายกลุ่ม 
     -ก าหนดใหน้กัศึกษาหาตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.3 วธีิการประเมินผล 
     -พฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียน และส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 
     -มีการอา้งอิงเอกสารท่ีไดน้ ามาท ารายงาน อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
     -ประเมินผลการวเิคราะห์กรณีศึกษา 
     -ประเมินผลการน าเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 
2.ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  
     นกัศึกษาตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัสาขาวชิาท่ีศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้

เก่ียวกบัสาขาวชิาท่ีศึกษานั้นตอ้งเป็นส่ิงท่ีนกัศึกษาตอ้งรู้เพื่อใชป้ระกอบอาชีพและช่วยพฒันาสังคม 
ดงันั้นมาตรฐานความรู้ตอ้งครอบคลุมส่ิงต่อไปน้ี 

(1) มีความรู้และความเขา้ใจแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และพฒันาการของทฤษฎีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงไปกา้วทนัสมยั (Update) พรมแดนแห่งความรู้ 

(2) มีความรู้มีความรู้และความเขา้ใจโครงสร้าง และ/หรือ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ของไทยและโลก      
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(3)  มีความรู้และความเขา้ใจเคร่ืองมือพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ 
2.2 วธีิการสอน 
     บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การท างานเด่ียว การน าเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
และมอบหมายใหค้น้ควา้หาบทความ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ 
2.3 วธีิการประเมินผล 
     -ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้การประยกุตใ์ช้ 
     -วเิคราะห์กรณีศึกษา และการน ากรณีศึกษามาอภิปรายภายในชั้นเรียน 
     -น าเสนอรายงาน 
3.ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพัฒนา 
นกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัต่าง ๆ จากการสอนเพื่อใหเ้กิดทกัษะทางปัญญาดงัน้ี 

(1)  สามารถคิดเป็นเหตุเป็นผล และคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ 

(2)  สามารถก าหนดประเด็นการศึกษา สืบค้น รวบรวมข้อมูล ประมวลข้อมูล วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ แปลความหมาย และสรุปประเด็นจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย 

(3)  สามารถน าขอ้มูลและหลกัฐานต่างๆ มาวิเคราะห์และบูรณาการความรู้เพื่อเสนอแนะแนว
ทางแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม (ประสิทธิภาพ เป็นธรรม และเหมาะสม
กบัสภาวการณ์และบริบททางสังคม) และสร้างสรรค ์
3.2 วธีิการสอน 
     -การมอบหมายใหน้กัศึกษาท ารายงาน และน าเสนอผลการศึกษา 
     -วเิคราะห์กรณีศึกษา 
     -การสะทอ้นแนวคิดจากการประพฤติ 
3.3 วธีิการประเมินผล 
     สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนน้ขอ้สอบท่ีมีการวเิคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิด
ในการประยกุตเ์ก่ียวกบัวชิาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ท่ีไดเ้รียนมาในชั้นเรียน 
4.ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
(1)  มีความสามารถในการปฏิบติังานและรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งในระดบั

บุคคลและ/หรือระดบักลุ่มอยา่งมีประสิทธิภาพ 
(2) มีความสามารถในการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ปัญหาด้วยตนเองและ/หรือ

ร่วมกบับุคคลอ่ืน 
(3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
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(4) มีการพัฒนาตนเองทั้ งด้านความรู้ และทักษะทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการ
เปล่ียนแปลงเรียนรู้กบับุคคลอ่ืน 

(5) มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี สามารถท างานร่วมกบับุคคลอ่ืนไดทุ้กระดบั และสามารถปรับตวัให้
เขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ ได ้
4.2 วธีิการสอน 
     -จดักิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
     -มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น การคน้ควา้งานวจิยั บทความทางวิชาการ การหา
ตวัอยา่งกรณีศึกษา หรือ อ่านบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวิชา 
     -การน าเสนอรายงาน  
4.3 วธีิการประเมินผล 
     -ประเมินตนเอง และเพื่อน ดว้ยแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
     -รายงานท่ีน าเสนอ พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
     -รายงานการศึกษาดว้ยตนเอง 
5.ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพัฒนา 
นกัศึกษาตอ้งมีทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ขั้นต ่า

ดงัน้ี 

 (2)  สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพดู การเขียน เลือกและใชรู้ปแบบการ
น าเสนอใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 

 (4)  สามารถเลือกและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และเทคนิคการส่ือสารในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล ประมวลผล แปลความหมาย และการน าเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5.2 วธีิการสอน 
     -มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก Website ส่ือการสอน e-learning และท ารายงาน 
โดยเนน้การน าตวัเลข หรือมีสถิติอา้งอิง จากแหล่งท่ีมาขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 
     -น าเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
5.3 วธีิการประเมินผล 
     -การจดัท ารายงาน และน าเสนอดว้ยส่ือเทคโนโลยี 
     -การมีส่วนร่วมในการอภิปราย และวธีิการอภิปราย 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1.แผนการสอน 
 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ช่ัวโมง 
กจิกรรมการเรียน 

การสอน  
ส่ือทีใ่ช้(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 
 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั 
เศรษฐศาสตร์ 

3 บรรยาย ส่ือการ
สอน ยกตวัอยา่ง
ประกอบ ซกัถาม 

ผศ.ทศัสุรีย ์ 
เปรมศรีรัตน์   

2 
 

อุปสงค ์อุปทาน ราคาดุลยภาพ 3 บรรยาย ส่ือการ
สอน ยกตวัอยา่ง
ประกอบ ซกัถาม 

ผศ.ทศัสุรีย ์ 
เปรมศรีรัตน์   

3 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3 บรรยาย ส่ือการ
สอน ยกตวัอยา่ง
ประกอบ ซกัถาม 

ผศ.ทศัสุรีย ์ 
เปรมศรีรัตน์   

4 
 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค (ต่อ) 3 บรรยาย ส่ือการ
สอน ยกตวัอยา่ง
ประกอบ ซกัถาม 

ผศ.ทศัสุรีย ์ 
เปรมศรีรัตน์   

5 
 

การผลิต ตน้ทุน และรายรับจาก
การผลิต 

3 บรรยาย ส่ือการ
สอน ยกตวัอยา่ง
ประกอบ ซกัถาม 

ผศ.ทศัสุรีย ์ 
เปรมศรีรัตน์   

6 
 

การผลิต ตน้ทุน และรายรับจาก
การผลิต (ต่อ) 

3 บรรยาย ส่ือการ
สอน ยกตวัอยา่ง
ประกอบ ซกัถาม 

ผศ.ทศัสุรีย ์ 
เปรมศรีรัตน์   

7 
 

รายไดป้ระชาชาติ 3 บรรยาย ส่ือการ
สอน ยกตวัอยา่ง
ประกอบ ซกัถาม 

ผศ.ทศัสุรีย ์ 
เปรมศรีรัตน์   

8 
 

หยดุสอบกลางภาค    

9 การอุปโภคบริโภค การออม 3 บรรยาย ส่ือการ ผศ.ทศัสุรีย ์ 
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 การลงทุน และการก าหนด
ระดบัรายไดป้ระชาชาติดุลย
ภาพ 

สอน ยกตวัอยา่ง
ประกอบ ซกัถาม 

เปรมศรีรัตน์   

10 
 

การอุปโภคบริโภค การออม 
การลงทุน และการก าหนด
ระดบัรายไดป้ระชาชาติดุลย
ภาพ ( ต่อ) 

3 บรรยาย ส่ือการ
สอน ยกตวัอยา่ง
ประกอบ ซกัถาม 

ผศ.ทศัสุรีย ์ 
เปรมศรีรัตน์   

11 
 

นโยบายการคลงั 3 บรรยาย ส่ือการ
สอน ยกตวัอยา่ง
ประกอบ ซกัถาม 

ผศ.ทศัสุรีย ์ 
เปรมศรีรัตน์   

12 
 

การคา้และการเงินระหวา่ง
ประเทศ 

3 บรรยาย ส่ือการ
สอน ยกตวัอยา่ง
ประกอบ ซกัถาม 

ผศ.ทศัสุรีย ์ 
เปรมศรีรัตน์   

13 การเงิน การธนาคาร และ
นโยบายการเงิน 

3 บรรยาย ส่ือการ
สอน ยกตวัอยา่ง
ประกอบ ซกัถาม 

ผศ.ทศัสุรีย ์ 
เปรมศรีรัตน์   

14 
 

การเงิน การธนาคาร และ
นโยบายการเงิน (ต่อ) 

3 บรรยาย ส่ือการ
สอน ยกตวัอยา่ง
ประกอบ ซกัถาม 

ผศ.ทศัสุรีย ์ 
เปรมศรีรัตน์   

15 
 

ปัญหาเศรษฐกิจท่ีส าคญัและ
การพฒันาเศรษฐกิจ 

3 บรรยาย ส่ือการ
สอน ยกตวัอยา่ง
ประกอบ ซกัถาม 

ผศ.ทศัสุรีย ์ 
เปรมศรีรัตน์   

ปล. เน้ือหาการเรียนสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม 
 
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กจิกรรม

ที่ 
ผลการ
เรียนรู้ 

วธีิการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

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

สอบกลางภาค 8 40 

2 2.(1)-(3) สอบปลายภาค 16 45 
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3.(1)-(3) 
3 4.(1)-(5) 

5.(2)และ(4) 
3.2,4.1-4.3 

 

วเิคราะห์กรณีศึกษา  
คน้ควา้ การน าเสนอรายงาน 
การท างานกลุ่ม 
การส่งงานตามท่ีมอบหมาย 

12-15  
 
 

15 
4 1.(1)-(3) 

 
การเขา้ชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย  
เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 
3.เกณฑ์การประเมินผล  
การประเมินผลพิจารณาจากระดบัคะแนนอิงเกณฑ ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

เกรด ช่วงระดับคะแนน 
A 

(พิจารณาจากค่า T-score) 

B+ 
B 

C+ 
C 

D+ 
D 
F 

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1.เอกสารและต าราหลกั 
    ทศัสุรีย์ เปรมศรีรัตน์ . (2553). เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น 
 
2.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ภาษาไทย(In Thai) 
กฤตยา     ตติรังสรรคสุ์ข . เศรษฐศาสตร์มหภาคเบือ้งต้น. ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 



9 

 

2541. 
ชมเพลิน  จนัทร์เรือง.  ทฤษฎรีายได้  ผลติผลและการว่าจ้างท างาน.  กรุงเทพฯ :  ไทยวฒันาพานิช. 
2514. 
ประพนัธ์  เศวตนนัท.์  ทฤษฎมีหเศรษฐศาสตร์ในระบบทุนนิยม.  กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช. 
2522. 
รัตนา  สายคณิต.  มหเศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น.  กรุงเทพฯ :  ไทยวฒันาพานิช.  2530. 
วนัรักษ ์  ม่ิงมณีนาคิน.  เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น : เศรษฐศาสตร์ส าหรับบุคคลทัว่ไป.  กรุงเทพฯ : 
ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  2551. 
 
ภาษาองักฤษ(In English) 
Lipsey,  Richard G.  and  Peter  O.  Stiner.  Economics.  8th ed., New York  :   Harper  and  Row  
 Publishers. 1987. 
Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus.  Economics 12th  ed. (New York : McGraw – Hill 
  Book Company. 1983. 
Samuelson, Paul A. Economics. ninth  edition,  Tokyo :  McGraw – Hill Kogakusha Ltd.  1973. 
3.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
Website 
http://www..moc.go.th 
http://www..bot.or.th   
และแหล่งข้อมูลอืน่ๆตามค าแนะน าในช้ันเรียน 
 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 
1.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี ท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและ
ความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 
          - การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
          - แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 
          - ขอ้เสนอแนะผา่นเวบ็บอร์ด ท่ีอาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการส่ือสารกบันกัศึกษา 
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2.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 
          - การสังเกตการณ์ 
          - ผลการสอบ 
         - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3.การปรับปรุงการสอน 
     หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี 
          - สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 
          - การวจิยัในและนอกชั้นเรียน 
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
     ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ ตามท่ีคาดหวงัจาก
การเรียนรู้ในรายวชิา ไดจ้าก การสอบถามนกัศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึง
การพิจารณาจากผลการทดสอบยอ่ย และหลงัการออกผลการเรียนรายวชิา มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 
          - การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยอ่ื์นๆ หรือ
ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีไม่ใช่อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา โดย
ตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วิธีการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 
5.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา ไดมี้การวางแผนการปรับปรุง
การสอนและรายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 
          - ปรับปรุงรายวชิาทุก 5ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ
ตามขอ้ 4  
          - เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพื่อใหน้กัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยกุตค์วามรู้น้ีกบั
ปัญหาท่ีมาจากงานวจิยัของอาจารย ์หรือวงการวชิาการและภาคธุรกิจต่างๆ 
 
 

******************************************** 


