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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะเศรษฐศาสตร์   

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  

EC961   หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to  Economics   

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

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต      

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พยนต์  สุรินจ าลอง และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หฤทัย มีนะพันธ์  

5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 
ภาคการเรียนที่ 1/2559  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
8. สถานท่ีเรียน    

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ 1 กรกฎาคม  2559 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

        เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค  
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆในระบบเศรษฐกิจ รู้จักวิธีคิดแบบนักเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนสามารถน าองค์
ความรู้ของเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาที่นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ด้วยความเข้าใจและ
สามารถเข้าใจเหตุและผลของปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น   
2 วัตถุประสงค์ของรายวิชา 

 1.  อธิบายสาระส าคัญของเนื้อหาแต่ละบทได้ และสามารถแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นต่าง ๆ หรือ
ตอบข้อซักถามได้อย่างมีเหตุผลในทางเศรษฐศาสตร์  
 2.  วิเคราะห์กรณีตัวอย่างของสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริง โดยใช้แนวคิดตามทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ได้ศึกษามา 
         3.  สามารถตอบค าถามที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของเน้ือหาในแต่ละบทได้ถูกต้อง 

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

     ศึกษาหลักพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ทั่วไประดับจุลภาคและมหภาค  การท างานของกลไกราคา  
โครงสร้างตลาดแบบต่างๆ  การผลิตและต้นทุนการผลิต  ปัญหาผลกระทบภายนอกและการจัดสรรสินค้า
สาธารณะ  หลักการเบื้องต้นของการค านวณรายได้ประชาชาติ  โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทย  การ
บริโภค  การออม  การลงทุน  ตลาดการเงิน  การค้าระหว่างประเทศ  นโยบายการเงินและการคลัง  ปัญหา
เศรษฐกิจที่ส าคัญ  อาทิ  เงินเฟ้อ  การว่างงาน เงินฝืด  เงินตึง  รวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบันและแนว
ทางแก้ไข 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

- ไม่มีการฝึกปฏิบัติ/
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตัวเอง 6 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทราบในประมวลการสอน 
รายวิชา 

 อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียนเป็นรายบุคคลหรือ 
กลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งจะต้องมีการนัดหมายล่วงหน้า   
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ

ความส าคัญ 
(4) มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆขององค์กรและสังคม 
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ความรู้ในวิชาชีพต่อบุคคล องค์กรและสังคม 

 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
1.2 วิธีการสอน  

(1) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา 
(2) ท าแบบฝึกหัดและทดสอบในชั้นเรียน โดยให้นักศึกษาฝึกหัดความซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา 
(3) ร่วมอภิปรายปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมและคุณธรรม 

1.3 วิธีการประเมินผล 

(1) พฤติกรรมการเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ  การส่งงานตรงต่อเวลา และการแต่งกายถูกระเบียบ 
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

(2) การท าแบบฝึกหัดและท าการทดสอบเก็บคะแนนในห้องเรียนด้วยตนเอง 
(3) การศึกษาบทเรียนตามที่อาจารย์มอบหมาย และค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆอย่างสม่ าเสมอ 
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2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ  

(1) มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มห
ภาค  

(2) มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆในระบบเศรษฐกิจ 
(3) รู้จักวิธีคิดแบบนักเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนสามารถน าองค์ความรู้ของเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาที่นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ 
(4) มีความสามารถในการน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ในการอธิบายปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น

ได้   
      2.2 วิธีการสอน 

       (1)  การบรรยาย  การท าแบบฝึกหัด และ/หรืองานอ่ืนที่อาจารย์มอบหมาย 

(2) สื่อน าเสนอในรูปแบบ Powerpoint และ iPad 
(3) การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online  Learning/Internet-based-Learning) 
(4) การอภิปรายในห้องเรียน  

2.3 วิธีการประเมินผล 

(1)  การท าแบบฝึกหัดและ/หรืองานอ่ืนที่อาจารย์มอบหมาย 
(2) การศึกษาบทเรียนตามที่อาจารย์มอบหมาย และสามารถค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆผ่านเครือข่าย 

อินเทอร์เน็ต 
(3) การสอบกลางภาคและปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

           พัฒนาให้มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ปัญหา 

และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคได้ 

3.2 วิธีการสอน 

(1) การบรรยายและการบ้านที่มอบหมาย 
(2) สื่อน าเสนอในรูปแบบ Powerpoint และ iPad 
(3) การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในชั้นเรียนในการอภิปราย 

                    (4)  วิเคราะห์กรณีตัวอย่างของสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริง โดยใช้แนวคิดตามทฤษฎี
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เศรษฐศาสตร์จุลภาค และมหภาคที่ได้ศึกษามา 
         (5)  สามารถตอบค าถามที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของเน้ือหาในแต่ละบทได้ถูกต้อง 

3.3 วิธีการประเมินผล 

 การสอบกลางภาค และสอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นทฤษฎีและการประยุกต์ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  

         (1)  พัฒนาทักษะในการร่วมวิเคราะห์ปัญหาต่างๆในชั้นเรียน 
(2) พัฒนาสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกันและกับผู้สอน 

          (3) พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ และมีน้ าใจต่อเพื่อน 
ร่วมชั้นเรียน 

4.2 วิธีการสอน 

         (1) มอบหมายงาน ให้นักศึกษาท าในชั้นเรียน และท าเป็นการบ้าน  
         (2) ก าหนดส่ง และอภิปรายโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม 

4.3 วิธีการประเมินผล 

         (1)  ตรวจและประเมินงานที่นักศึกษาน ามาส่ง 
         (2)  ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการอภิปรายประเด็นค าถามและสถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง  

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 

        (1) พฒันาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขโดยการให้งานนักศึกษาท า และวิเคราะห์ปัญหาทาง
เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคโดยใช้วิธีการค านวณผลลัพธ์เป็นตัวเลข 
        (2) พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ประกอบการเรียนการสอนในรูปของระบบ e-Classroom  :  
iHybrid  

5.2 วิธีการสอน 

         (1) ยกตัวอย่างการวิเคราะห์ในเชิงตัวเลขให้นักศึกษาได้ฝึกหัดในการแก้ปัญหา  
         (2) สร้างโจทย์ในเชิงตัวเลขเพื่อให้นักศึกษาแก้ปัญหา 
         (3) มีการน าบทเรียน upload ไว้ในระบบ e-Classroom  :  iHybrid ของ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

5.3 วิธีการประเมินผล 



6 
 

(1)  ตรวจประเมินงานที่มอบหมายให้นักศึกษา 
(2) ตรวจประเมินจ านวนคร้ังการเข้าเรียนของนักศึกษา 
(3) ประเมินการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

 
หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. แผนการสอน 

     
สัปดาห์ท่ี 
(Week 

Number) 
 

หัวข้อการบรรยาย/ปฏิบัติการ 
(Topics) 

จ านวน 
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 ส่วนที่1 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นของวิชา
เศรษฐศาสตร์ 
• ความหมายเศรษฐศาสตร์ 
•   เศรษฐศาสตร์จุลภาค & 

เศรษฐศาสตร์มหภาค 
•   เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์  & 

เศรษฐศาสตร์นโยบาย 
•  ความสัมพันธ์ของ

เศรษฐศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน 
•   ปัญหาพื้นฐานทาง

เศรษฐกิจ 
•   รูปแบบของระบบ

เศรษฐกิจ 
- กรณีตัวอย่าง 

 

3 บรรยาย  ซักถาม 
ท างานที่ได้รับมอบหมาย 

ผศ.พยนต์  สุรินจ าลอง 
และผศ.หฤทัย มีนะ
พันธ์ 
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2-3 บทที่ 2 การท างานของกลไกราคา  
• การวิเคราะห์อุปสงค์ตลาด 
•  การวิเคราะห์อุปทานตลาด 
•  การก าหนดราคา และ ดุลย

ภาพตลาด 
•  การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพ

ตลาด 
•  ความยืดหยุ่นของอุปสงค์

และอุปทาน 
 

6 บรรยาย  ซักถาม และท างานที่
ได้รับมอบหมาย 

ผศ.พยนต์  สุรินจ าลอง 
และผศ.หฤทัย มีนะ

พันธ์ 

4 บทที่ 3 การผลิต  ต้นทุน รายรับ 
และก าไร 
• ฟังก์ชั่นการผลิต 
• ระยะเวลาการผลิต 
• กฎผลได้ลดน้อยถอยลง

(กรณีตัวอย่าง 5 ส) 
• กฎผลได้ต่อขนาด 
• ต้นทุนการผลิต :ต้นทุนทาง

เศรษฐศาสตร์ และต้นทุน
ทางบัญชี 

• ประเภทของต้นทุนการ
ผลิตแบ่งตามระยะเวลาการ
ผลิต 

• การประหยัดต่อขนาด 
• ก าไรทางเศรษฐศาสตร์ 

 
 

3 บรรยาย  ซักถามและท างานที่
ได้รับมอบหมาย 

ผศ.พยนต์  สุรินจ าลอง 
และผศ.หฤทัย มีนะ
พันธ์ 

5 บทที่ 4 ตลาดและการก าหนดราคา 3 บรรยาย  ซักถามและท างานที่ ผศ.พยนต์  สุรินจ าลอง 
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• ความหมายของตลาด 
• ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ 
•  ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์  

-กรณีตัวอย่าง 
• การหาผลผลิตที่ท าให้ได้

ก าไรสูงสุด 
• การก าหนดราคาในทาง

ปฏิบัต ิ
 

ได้รับมอบหมาย และผศ.หฤทัย มีนะ
พันธ์ 

6-7 ส่วนที่ 2 เศรษฐศาสตร์มหภาค  
บทที่ 5 บัญชีรายได้ประชาชาติ 
• กระแสการหมุนเวียนของ

ระบบเศรษฐกิจ 
• ความหมายและการค านวณ

รายได้ประชาชาติ 
• วิธีการค านวณรายได้

ประชาชาติ 
• GDP และ GNP 
• Money GDP และ Real 

GDP  
• การค านวณEconomic 

Growth Rate 
•  ข้อพึงระวังในการ

วิเคราะห์รายได้ประชาชาติ 
• ความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ 
(National 
Competitiveness)  

6 บรรยาย  ซักถามและท างานที่
ได้รับมอบหมาย 

ผศ.พยนต์  สุรินจ าลอง 
และผศ.หฤทัย มีนะ
พันธ์ 
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- ดัชนีชี้วัด และปัญหา
การเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันฯ) 

• Corruption Perceptions 
Index (CPI) 

• Corruption Situation Index 
(CSI) 

 
8-9 บทที่ 6 การบริโภค  การออม  การ

ลงทุน 
• ฟังก์ชั่นการบริโภคและการ

ออม 
• ปัจจัยที่ก าหนดการบริโภค

และการออม 
• ฟังก์ชั่นการลงทุน 
• ปัจจัยที่ก าหนดการลงทุน 

 

6 บรรยาย  ซักถามและท างานที่
ได้รับมอบหมาย 

ผศ.พยนต์  สุรินจ าลอง 
และผศ.หฤทัย มีนะ
พันธ์ 

10 บทที่ 7 การเงิน  การธนาคาร และ
นโยบายการเงิน 
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

การเงิน 
•  ตลาดการเงิน 
•  ธนาคารพาณิชย์และการ

สร้างเงินฝาก 
•  ดุลยภาพในตลาดเงินและ

อัตราดอกเบี้ยดุลยภาพ 
•  ธนาคารกลางและหน้าที่ 

3 บรรยาย  ซักถามและท างานที่
ได้รับมอบหมาย 

ผศ.พยนต์  สุรินจ าลอง 
และผศ.หฤทัย มีนะ
พันธ์ 
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•  นโยบายการเงิน 
• มาตรการผ่อนคลายเชิง

ปริมาณทางการเงิน  
 ( Quantitative Easing : QE ) 
•  นโยบายการเงินของไทย

โดยสังเขป 
 

 
11 บทที่ 8 นโยบายการคลัง  

• ความหมาย และ 
วัตถุประสงค์ของนโยบาย
การคลัง 

• งบประมาณแผ่นดิน 
•  เคร่ืองมือของนโยบายการ

คลัง 
• ภาษี และหนี้สาธารณะ 
•  ประเภทของนโยบายการ

คลัง 
•  นโยบายการคลังของไทย

โดยสังเขป 
 

3 บรรยาย  ซักถามและท างานที่
ได้รับมอบหมาย 

ผศ.พยนต์  สุรินจ าลอง 
และผศ.หฤทัย มีนะ
พันธ์ 

12-13 บทที่ 9 การค้าและการเงินระหว่าง
ประเทศ 
• สาเหตุที่มีการค้าระหว่าง

ประเทศ 
• อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ 
• ดุลการช าระเงินระหว่าง

6 บรรยาย  ซักถามและท างานที่
ได้รับมอบหมาย 

ผศ.พยนต์  สุรินจ าลอง 
และผศ.หฤทัย มีนะ
พันธ์ 
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ประเทศ :ความหมาย และ
องค์ประกอบ 

• เงินส ารองทางการของ
ประเทศ 

• ทุนส ารองระหว่างประเทศ 
• ประโยชน์ของ 

บัญชีดุลการช าระเงิน
ระหว่างประเทศ 

 
 

14-15 บทที่ 10 ปัญหาเศรษฐกิจที่ส าคัญ
และแนวทางแก้ไข 
• เงินเฟ้อ : ความหมาย 

ประเภท สาเหตุ และ
ผลกระทบ 

• การวัดอัตราเงินเฟ้อ : CPI, 
Core CPI, PPI และ GDP 
Deflator 

• Case Study : 
Zimbabwe’sHyperinflation 

• 10 Hyperinflation 
: Horror Stories Of The 20th 
Century 

 
 
 

3 บรรยาย  ซักถามและท างานที่
ได้รับมอบหมาย 

ผศ.พยนต์  สุรินจ าลอง 
และผศ.หฤทัย มีนะ
พันธ์ 

 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
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กิจกรรม

ท่ี  
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วิธีการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน 

(สัปดาห์ท่ี) 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

 

1 รอมคอ.2 

1. การเข้าชั้นเรียนและแบบฝึกหัด 
2. สอบกลางภาค 
3. สอบปลายภาค  

1-15 
8 

16 

10% 
40% 
50% 

 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
เอกสาร/หนังสืออ่านประกอบ 
     ภาษาไทย(In Thai) 
    กฤตยา     ตติรังสรรค์สุข . เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่7. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่ง    
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2554. 
    รัตนา  สายคณิต และชลลดา จามรกุล. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น.พิมพ์ครั้งที่6. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่ง    
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2552. 
    ภราดร ปรีดาศักดิ์ . พจนานุกรมเศรษฐศาสตร์. กรุงเทพ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  2549. 
    วันรักษ์  มิ่งมณีนาคิน.  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น : เศรษฐศาสตร์ส าหรับบุคคลทั่วไป.  กรุงเทพฯ  
    :  ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  2554. 
   วันรักษ์  มิ่งมณีนาคิน.  หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค .กรุงเทพฯ :  ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  2554. 
   วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. เศรษฐศาสตร์ไม่ยากอย่างท่ีคิด. พิมพ์ครั้งที่5 .กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์     
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  2549. 
 
    ภาษาอังกฤษ(In English) 
   Case , Karl E., Ray C. Fair and Sharon E Oster ,Principles of Economics,11th Edition , 
                    Prentice Hall International, Inc, 2014. 
  Frank, Robert H.,and Bernanke, Ben S. , Principles of Economics,  5th Edition , McGraw-Hill/Irwin , 2013. 
  Mankiw,N. Gregory , Principles of Economics , 7th Edition , Cengage Learning , 2015.  
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3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
    http://www.moc.go.th 
 http://www.bot.or.th 
www.nesdb.org 
 
 
 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     การประเมินประสิทธิผลของรายวิชานี้ที่จัดท าโดยนักศึกษา โดย 

1.การสนทนาสอบถามความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 
2. การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
3.การประเมินผลอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ดูผลการสอบของนักศึกษา และพิจารณาผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา  เพื่อน ามา
สรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงรายวิชาให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 

3. การปรับปรุงการสอน  
1. ประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา  และผลการประเมินการสอน  ตลอดจนสรุปปัญหา อุปสรรค  

และแนวทางแก้ไข เพื่อน าไปปรับปรุงการสอนในปีการศึกษาต่อไป 
2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ผู้สอนในวิชาอ่ืนๆเพื่อจะได้น าเทคนิค วิธีการใหม่ๆมาใช้

ในการปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้น 
3. ปรับปรุงรายละเอียดของวิชา และเสนอต ารา/เอกสารประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสม /

ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ 
 

http://www.bot.or.th/
http://www.nesdb.org/
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
      ได้มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาที่สอน โดยมีคณะกรรมการก ากับ

มาตรฐานวิชาการ เป็นผู้ตรวจสอบในการออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ การตัดเกรดของนักศึกษา 
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

    จากการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนปรับปรุงการ 
สอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น โดย 

1.ประชุมปรึกษาหารือระหว่างอาจารย์ผู้สอนร่วม เพื่อปรับปรุงเน้ือหารายวิชาทุกปี  
                  2. น าผลการประเมินการสอนจากข้อ2 (กลยุทธ์การประเมินการสอน) มาพัฒนาเนื้อหาสาระต่างๆ
ของวิชา และปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนให้ตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 
 


