
  
 

เอกสารหมายเลข มคอ.3 
รายละเอยีดของรายวชิา 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา      มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิาคณะเศรษฐศาสตร์ 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลโดยทัว่ไป 

1.รหัสและช่ือรายวชิา 
EC426สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(Seminar in Business Economics) 

2.จ านวนหน่วยกติ 
3(3-0-6)      

3.หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต วิชาเอก กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
4.อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

ผศ.เติมธรรม สิทธิเลิศ 
5.ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
ภาคการศึกษาท่ี 1/ 2558  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 
6.รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน(Pre-requisite) 

     EC401  ระเบยีบวธิวีจิยัทางเศรษฐศาสตร์  
7.รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั(Co-requisites) 
ไม่มี 
8.สถานทีเ่รียน 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9.วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  
สิงหาคม 2558 

 
 



หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

1.จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
1. 

เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถวเิคราะห์และอภิปรายปัญหาเก่ียวกบัการด าเนินการธุรกิจโดยใชห้
ลกัวชิาเศรษฐศาสตร์และวชิาทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. เพื่อใหน้กัศึกษามีทกัษะการท าแผนธุรกิจและการท าธุรกิจจริง 
3.เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการก่อตั้งบริหารจดัการและการด าเนินธุรกิจจริง

ผา่นโครงการธุรกิจจ าลอง 

2.วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
เพื่อ ศึกษาหาความรู้ดา้นการประกอบธุรกิจจากประสบการณ์ตรง ไดเ้ห็นถึงปัญหาอุปสรรค 
และสามารถใชค้วามรู้ดา้นเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมาเพื่อแกไ้ขปัญหา 
อีกทั้งใหส้ามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงในการประกอบธุรกิจ  
 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1.ค าอธิบายรายวชิา     
วชิาสัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมุ่งเนน้ใหน้กัศึกษาสามารถใชค้วามรู้ ท่ีไดศึ้กษา 
ทั้งในส่วนของวชิาเศรษฐศาสตร์ และวชิาท่ีเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ เช่น การบริหาร การตลาด 
และการบญัชี มาประกอบการตดัสินใจเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ ตั้งแต่การเร่ิมท าแผนธุรกิจ 
การจดัตั้ง การด าเนินงานในดา้นต่างๆ เช่น การบริหารงาน การตลาด การบญัชี 
รวมทั้งการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ี นกัศึกษาจะตอ้งศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเร่ืองต่างๆ 
จากกรณีศึกษา รวมทั้งไดรั้บการถ่ายทอดความรู้จากวทิยากรพิเศษ ในหวัขอ้ท่ีจะเป็นประโยชน์ 
และเป็นท่ีสนใจเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ 
ทั้งน้ีเพื่อใหน้กัศึกษาน าองคค์วามรู้ท่ีไดม้าทั้งหมดมาวเิคราะห์ประเด็นปัญหาในการด าเนินธุรกิจ 
มาประยกุตเ์ขา้กบัประสบการณ์จริงในการด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
2.1 บรรยาย     บรรยาย 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา 
2.2 สอนเสริม- 
2.3 การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน- 



2.4 การศึกษาด้วยตนเอง     การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

3.จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
1. อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาและแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ หรือติดต่อผา่น 
email  
2. การใหค้  าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นกัศึกษานอกชั้นเรียน 1 
ชัว่โมงต่อสัปดาห์เป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคล 
3. อาจารยป์ระจ ากลุ่มธุรกิจจ าลอง ใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษาในกลุ่มท่ีไดรั้บมอบหมาย 
เม่ือนกัศึกษาตอ้งการ ตลอดระยะเวลาการด าเนินธุรกิจจ าลอง  
 

หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
พฒันาผูเ้รียนใหมี้ คุณธรรมจริยธรรมเพื่อใหส้ามารถด าเนินชีวติร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมอยา่งราบร่ืน 
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบติัของหลกัสูตร ดงัน้ี 

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

ระเบียบและขอ้บงัคบัของสถาบนัและสังคม 

1.2วธีิการสอน 
       (1)  นกัศึกษาท ากิจกรรมโครงงานธุรกิจจ าลอง มีการจดัท าแผนธุรกิจและด าเนินงานจริง 

โดยมีการจดัท าโครงสร้างบริษทั ในต าแหน่งต่างๆ และก าหนดความรับผดิชอบ 
และมีแผนการด าเนินงานท่ีก าหนดระยะเวลาท่ีชดัเจน 

(2) อภิปรายกลุ่ม 
(3) อบรม หรือ บรรยายพิเศษ โดยวทิยากรผูมี้ประสบการณ์จริง  

1.3วธีิการประเมินผล 
(1) 

พฤติกรรมในการเขา้เรียนอยา่งสม ่าเสมอและความตรงต่อเวลาของนกัศึกษา และการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ  



(2)มีการรายงานติดตามประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละส่วนท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งต่อเน่ือ
ง โดยใหน้กัศึกษาส่งรายงาน และน าเสนอผลงทนธุรกิจจ าลองเป็นรายกลุ่ม  

2.ความรู้ 

2.1ความรู้ทีต้่องได้รับ 
นกัศึกษาตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัสาขาวชิาท่ีศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม 

และความรู้เก่ียวกบัสาขาวชิาท่ีศึกษานั้นตอ้งเป็นส่ิงท่ีนกัศึกษาตอ้งรู้เพื่อใชป้ระกอบอาชีพและช่วยพั
ฒนาสังคม ดงันั้นมาตรฐานความรู้ตอ้งครอบคลุมส่ิงต่อไปน้ี 

(1) มีความรู้และความเขา้ใจโครงสร้าง และ/หรือ 
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยและโลก    

(2)มีความรู้และความเขา้ใจเคร่ืองมือพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ 
(3)  มีความรู้ ความเขา้ใจ เศรษฐศาสตร์และการประยกุตใ์ช ้
(4)  มีความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (เช่น สังคมวทิยา 

มานุษยวทิยา บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ วทิยาศาสตร์ เป็นตน้) 

2.2วธีิการสอน 
(1) ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์กรณีศึกษา และปัญหาท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจจ าลอง 

และอภิปรายในหอ้งเรียน  
(2) ใหน้กัศึกษามีการลงมือปฏิบติัจริงในกิจกรรมธุรกิจจ าลอง 
(3) อบรม หรือ บรรยายพิเศษ โดยวทิยากรผูมี้ประสบการณ์จริง  

2.3วธีิการประเมินผล 
(1) ประเมินผลงานจากโครงการธุรกิจจ าลอง ทั้งส่วนของแผนธุรกิจ ความคืบหนา้ 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของกลุ่ม  
(2) มีส่วนร่วมอภิปรายในชั้นเรียน 

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 
(1) ใหน้กัศึกษามีการลงมือปฏิบติัจริงในกิจกรรมธุรกิจจ าลองโดยการจดัท าแผนธุรกิจ 

และด าเนินการจริง ซ่ึงตอ้งอาศยัการรวบรวมขอ้มูล 
และการวเิคราะห์ตลาดท่ีนกัศึกษาสนใจ 

( 2) มีการอภิปรายกรณีศึกษาปัญหาทางธุรกิจ 
รวมทั้งอภิปรายปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินธุรกิจจ าลอง เพื่อหาทางแกไ้ข  

(3) อบรม หรือ บรรยายพิเศษ โดยวทิยากรผูมี้ประสบการณ์จริง 

3.3วธีิการประเมินผล 
(1) ประเมินผลงานจากโครงการธุรกิจจ าลอง ทั้งส่วนของแผนธุรกิจ ความคืบหนา้ 

และการน าเสนอผลงาน 
(2) สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้ทฤษฎีและการประยกุตส์ถานการณ์ 
(3) จากการอภิปรายในหอ้งเรียน 

4.ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
(1) 

มีความสามารถในการคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการวเิคราะห์ปัญหาดว้ยตนเองและ/หรือร่วม
กบับุคคลอ่ืน 

(2)  มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
( 3) มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี สามรถท างานร่วมกบับุคคลอ่ืนไดทุ้กระดบั 

และสามาระปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ ได ้

4.2วธีิการสอน 
 (1) 

ใหน้กัศึกษามีการลงมือปฏิบติัตรงในกิจกรรมธุรกิจจ าลองซ่ึงมีการมอบหมายงานใหแ้ต่ล
ะคนรับผดิชอบ มีการท ารายงานส่ง 

(2)  การอภิปรายในชั้นเรียน 

4.3วธีิการประเมินผล 
(1) มีส่วนร่วมกบัการอภิปราย 



(2) การด าเนินงานกิจกรรมโครงการธุรกิจจ าลอง การประสานงานภายในกลุ่ม 
และกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3) ประเมินผลจากรายงาน  
 

5.ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

5.1ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  
นกัศึกษาตอ้งมีทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ขั้นต ่าดงัน้ี  

(1)  สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน เลือกและใชรู้ปแบบการ 
 น าเสนอใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ  
(2)  สามารถเลือกและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และเทคนิคการส่ือสารในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
วเิคราะห์ขอ้มูล ประมวลผล แปลความหมาย และการน าเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5.2วธีิการสอน 
(1) ใชกิ้จกรรมโครงการธุรกิจจ าลอง เพื่อใหน้กัศึกษา ท ารายงาน และน าเสนองาน 

        (2)ใชกิ้จกรรมโครงการธุรกิจจ าลอง เพื่อใหค้น้ควา้หาขอ้มูลประกอบการท าแผนธุรกิจ  
(3)  การอภิปราย การวเิคราะห์กรณีศึกษา ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงตอ้งสืบคน้ขอ้มูลเพิ่มเติม  
5.3วธีิการประเมินผล 

   (1) ประเมินผลงานกิจกรรมโครงการธุรกิจจ าลอง 
   (2) การสอบปลายภาค 

 
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1.แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รานละเอยีด จ านวนช่ัวโมง กจิกรรมการเรียนการสอน/ส่ือทีใ่ช้ 
(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 - แนะน าวชิา การเรียนการสอนการวดัผลเก็บคะแนน 
-
ระดมความคิดและการวางแผนเก่ียวกบัธุรกิจจ าลองของกลุ่ม 

3 -บรรยาย 
-อภิปรายกลุ่มยอ่ย 
-น าเสนอ 

ผศ.เติมธรรม 

2 -
ระดมความคิดและการวางแผนเก่ียวกบัธุรกิจจ าลองของกลุ่ม 

3 -อภิปรายกลุ่มยอ่ย 
-น าเสนอ 

ผศ.เติมธรรม 



3 -น าเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการ 3 โครงการธุรกิจจ าลอง: 
นกัศึกษาน าเสนอแผนธุรกิจ 

คณาจารยป์ระจ ากลุ่มวชิา 

4 ด าเนินโครงการธุรกิจจ าลอง 
(เร่ิมวนัท่ี 14ก.ย. 58) 

3 โครงการธุรกิจจ าลอง:ปฏิบติัจริง ผศ.เติมธรรม 

5 ด าเนินโครงการธุรกิจจ าลอง 3 โครงการธุรกิจจ าลอง:ปฏิบติัจริง ผศ.เติมธรรม 
6 ด าเนินโครงการธุรกิจจ าลอง 3 โครงการธุรกิจจ าลอง:ปฏิบติัจริง ผศ.เติมธรรม 
7 -น าเสนอรายงานความกา้วหนา้ต่อคณะกรรมการ (7 ต.ค. 

58) 
3 โครงการธุรกิจจ าลอง: 

นกัศึกษาน าเสนอความกา้วหนา้ 
คณาจารยป์ระจ ากลุ่มวชิา 

8 ด าเนินโครงการธุรกิจจ าลอง 3 โครงการธุรกิจจ าลอง:ปฏิบติัจริง ผศ.เติมธรรม 

9 สัปดาห์สอบกลางภาค  โครงการธุรกิจจ าลอง:งดด าเนินกิจกรรม  

10 ด าเนินโครงการธุรกิจจ าลอง 3 โครงการธุรกิจจ าลอง:ปฏิบติัจริง ผศ.เติมธรรม 

11 ด าเนินโครงการธุรกิจจ าลอง 3 โครงการธุรกิจจ าลอง:ปฏิบติัจริง ผศ.เติมธรรม 

12 ด าเนินโครงการธุรกิจจ าลอง 3 โครงการธุรกิจจ าลอง:ปฏิบติัจริง ผศ.เติมธรรม 

13 ประกอบธุรกิจใหป้ระสบความส าเร็จ: 
มายาคติการเร่ิมตน้และด าเนินธุรกิจของคนรุ่นใหม่โดย 
คุณเอกนริน ชยัคณารักษก์ูล กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ที โอ 
เอช มอเตอร์ จ  ากดั 

3 บรรยาย ผศ.เติมธรรม 
คุณเอกนริน 
ชยัคณารักษก์ูล 
วทิยากร 

14 -น าเสนอผลสรุปกิจกรรมต่อคณะกรรมการ 
(25พ.ย. 58) 
-ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงานธุรกิจจ าลอง 

3 -โครงการธุรกิจจ าลอง: 
นกัศึกษาน าเสนอผลสรุป 
-มอบวฒิุบตัร 

คณบดี 
คณาจารยป์ระจ ากลุ่มวชิา 

15 -สัมมนาแลกเปล่ียนผลการด าเนินงาน ขอ้คิดเห็น อุปสรรค 
ขอ้เสนอแนะ 

3 -อภิปรายกลุ่มยอ่ย 
-น าเสนอ 

ผศ.เติมธรรม 

16 ส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์ 3  ผศ.เติมธรรม 
 
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กจิกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน สัปดาห์ทีป่ระเมิน สัดส่วนของการประเมินผล 
1. โครงการธุรกิจจ าลอง 
a. ส่งแผนฯ (15คะแนน)  
b. น าเสนอแผน (5 คะแนน)  
c. น าเสนอความคืบหนา้ (5 คะแนน)  

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

การส่งรายงานการน าเสนอและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 3-16 รอ้ยละ70 



กจิกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน สัปดาห์ทีป่ระเมิน สัดส่วนของการประเมินผล 
d. น าเสนอสรุปผล (5 คะแนน)  
e. รายงานสรุปผล (30 คะแนน)  
f. ความรับผดิชอบและตั้งใจส่วนบุคคล (10คะแนน)  
 
2. 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเช่นเขา้ฟังบรรยายร่วมอภิปรายในประเด็นต่างๆ  

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

การเขา้เรียน 
 
 

ตลอดภาคการศกึษา ร้อยละ 10 

 

3. การสอบปลายภาค 2.(1)-(4) 
3.(1) , (3) 
5.(1) – (2) 

ขอ้สอบ ตามตารางสอบ ร้อยละ 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.เกณฑ์การประเมินผล  
การประเมินผลพิจารณาจากระดบัคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

เกรด ช่วงระดับคะแนน 
A 

พิจารณาจากการอิงเกณฑแ์ละอิงกลุ่ม 

B+ 
B 

C+ 
C 

D+ 



D 
F 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

1. ต าราและเอกสารหลกั 

1. หฤทยั มีนะพนัธ์. หลกัการเขียนแผนธุรกิจ, มกราคม 2552 
2. วีรวธุ มาฆะศิรานนท.์ คู่มือวิธีจัดท าแผนธุรกิจ, กนัยายน 2542 
3. ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.). 

คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ: ธุรกิจการผลิต, สิงหาคม 2550 
4. ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.). 

คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ: ธุรกิจการบริการ, สิงหาคม 2550 
5. วารสารและส่ิงตีพิมพท์างวิชาการ อาทิ วารสารมกค. 

วารสารของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ฯ 
6. เอกสารผลงานวิจยัทางเศรษศาสตร์ และธุรกิจ 
7. เอกสารผลงานวิทยานิพนธ์ทางเศรษฐศาสตร์ และธุรกิจ 
8. ส่ือ – ส่ิงพิมพแ์สดงขอ้มูลข่าวสารเศรษฐกิจ – ธุรกิจทุกประเภท 

2.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 ตามค าแนะน าในชั้นเรียน 
3.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
เวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ในประมวลรายวชิา 
ซ่ึงจะไดแ้จง้และแนะน าเม่ือท าการศึกษาในแต่ละหวัขอ้ 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา  

1.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา  
การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี ท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา 
ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 
(1.1)การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
(1.2) การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
(1.3) แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 
(1.4) ขอ้เสนอแนะผา่นเวบ็บอร์ด ท่ีอาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการส่ือสารกบันกัศึกษา  
2.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 



(2.1) การสังเกตการณ์ของผูส้อน 
(2.2) ผลการสอบปลายภาค 
3.การปรับปรุงการสอน 
     หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน 
โดยการจดักิจกรรมในการระดมสมอง และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี  

(3.1) จดัประชุมระดมสมอง เพื่อปรับปรุงการสอน 
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา  
ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ 
ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้ในรายวชิา ไดจ้าก การสอบถามนกัศึกษา 
หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึงการพิจารณาจากผลการทดสอบยอ่ย 
และหลงัการออกผลการเรียนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 
(4.1) มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

โดยตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 
5.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา  
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา 
ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี  
(5.1) ปรับปรุงรายวชิาทุก 5ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 

4  
(5.2) เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน 

เพื่อใหน้กัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยกุตค์วามรู้น้ีกบัปัญหาท่ีมาจากงานวจิยัของอาจา
รย ์หรือวงการวชิาการและภาคธุรกิจต่างๆ 

 


