
    
 

 
 

เอกสารหมายเลข มคอ.3 
รายละเอยีดของรายวชิา 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา      มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะเศรษฐศาสตร์ 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลโดยทัว่ไป 
 
1.รหัสและช่ือรายวชิา     EC 016 เศรษฐศาสตรส์ ิง่แวดลอ้ม 
2.จ านวนหน่วยกติ     3(3-0-6)      
3.หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา     ปริญญาตรี  
4.อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน     ผูช่้วยศาสตราจารย ์หฤทยั มีนะพนัธ์ 
5.ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน     ภาคการศึกษาท่ี 2 / ชั้นปีท่ี 2-4 
6.รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)     ไม่มี 
7.รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั(Co-requisites)     ไม่มี 
8.สถานทีเ่รียน     มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9.วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด      1 ธนัวาคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

 
1.จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

          เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม รับรู้และตระหนกัถึงสถานการณ์ของส่ิงแวดลอ้มโ     
ลกโด      แวดลอ้ม โดยเฉพาะภาวะโลกร้อน  และส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทย     การด าเนินกิจกรรมทาง  
เ         เศรษฐกิจท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบภายนอก (Externality)ทั้งทางบวกและทางลบ การคา้ระหวา่งประเทศ     
         ภายใตม้าตรการของสหภาพยโุรป (EU)   รู้จกัวธีิคิดแบบนกัเศรษฐศาสตร์ (Thinking like an      
E       Economist)  การใชท้ฤษฎีเศรษฐศาสตร์แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม   การก าหนดนโยบายและมาตรการ     
         ดา้นส่ิงแวดลอ้มรัฐบาล  กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม    CSR    Carbon footprint   Carbon label     และ 
         Carbon trading  (Carbon credit) ตลอดจน สามารถน าความรู้ของศาสตร์สาขาน้ีไปประยกุตใ์ชใ้นโลก     
แห่ง     แห่งความเป็นจริงดว้ยความเขา้ใจและสามารถปรับตวัในการด าเนินชีวติประจ าวนัใหเ้ป็นมิตร  
กบั    ส่ิงแวดลอ้ม 
 

 
2.วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
          เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมพร้อมในการน าความรู้ 
ความเขา้ใจองคค์วามรู้ทางเศรษฐศาสตร์ท่ี  

                             1. สามารถคิดอยา่งเป็นระบบ และสมเหตุสมผลเฉกเช่นนกัเศรษฐศาสตร์  
3. สา                    2. สามารถประยกุตท์ฤษฎีเศรษฐศาสตร์วเิคราะห์สถานการณ์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 
 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1.ค าอธิบายรายวชิา     

                 ความสัมพนัธ์ระหวา่งระบบเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม         การแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  
        สาเหตุและผลกระทบของความเส่ือมโทรมของคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม แนวคิดเก่ียวกบัการควบคุมมลภาวะ การเจริญเติบ  
        โตทางเศรษฐกิจกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม นโยบายและมาตรการต่างๆของรัฐบาลในการควบคุมมลภาวะ ตลอดจน  
         การส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม   
 
 

 



2.จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
2.1 บรรยาย     บรรยาย 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา 
2.2 สอนเสริม     สอนเสริมตามความตอ้งการของนกัศึกษาเฉพาะราย  
2.3 การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน     ไม่มีการฝึกปฏิบติังานภาคสนาม 
2.4 การศึกษาด้วยตนเอง     การศึกษาดว้ยตนเอง 6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
3.จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
   -อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาผา่นเลขานุการหวัหนา้สาขาวชิา 
   -อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์        
(เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 
 
 
 
 
 

หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1.คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
      พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อใหส้ามารถด าเนินชีวติร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมอยา่งราบร่ืน 
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบติัของหลกัสูตร ดงัน้ี 

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

ระเบียบและขอ้บงัคบัของสถาบนัและสังคม 
 
1.2 วธีิการสอน 
     -
บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐศาสตร์ส่ิงแ
วดล้อมเบื้องต้น 
     -จดัท ารายงานกลุ่ม และงานท่ีมอบหมาย 



     -ก าหนดใหน้กัศึกษาหาตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
1.3 วธีิการประเมินผล 
     -พฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียน และส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา  
     -มีการอา้งอิงเอกสารท่ีไดน้ ามาท ารายงาน อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
     -ประเมินผลการวเิคราะห์กรณีศึกษาท่ีมอบหมาย 
     -ประเมินผลการจดัท ารายงานท่ีมอบหมาย 
2.ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  
     นกัศึกษาตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัสาขาวชิาท่ีศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม 

และความรู้เก่ียวกบัสาขาวชิาท่ีศึกษานั้นตอ้งเป็นส่ิงท่ีนกัศึกษาตอ้งรู้เพื่อใชป้ระกอบอาชีพและช่วยพั
ฒนาสังคม ดงันั้นมาตรฐานความรู้ตอ้งครอบคลุมส่ิงต่อไปน้ี  

.  
(1) มีความรู้และเขา้ใจวธีิคิดอยา่งเป็นระบบ และสมเหตุสมผลเฉกเช่นนกัเศรษฐศาสตร์  
(2)  มีความรู้และความเขา้ใจเคร่ืองมือพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ 
(3)  สามารถประยกุตห์ลกัการทางเศรษฐศาสตร์วเิคราะห์สถานการณ์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

2.2 วธีิการสอน 
             บรรยายทฤษฎีพื้นฐาน  พร้อมยกตวัอยา่งท่ีเกิดข้ึนจริง  ประยกุตก์ารใชท้ฤษฎีกบัสถานการณ์จริง 
         ตลอดจนกระตุน้ใหน้กัศึกษาซกัถามประเด็นขอ้สงสัยและแสดงขอ้คิดเห็นทางวชิาการอยา่งเหมาะสม   รวมทั้งท า       
รายง      เพื่อความรู้ความเขา้ใจอยา่งต่อเน่ือง 

 
2.3 วธีิการประเมินผล 
     - สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้การประยกุตใ์ช้ 
     -วเิคราะห์กรณีศึกษาตามท่ีมอบหมาย และจดัท ารายงาน 
    - การบา้น และเช็ครายช่ือการเขา้ชั้นเรียน 
3.ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
นกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัต่าง ๆ จากการสอนเพื่อใหเ้กิดทกัษะทางปัญญาดงัน้ี 

(1)  สามารถคิดเป็นเหตุเป็นผล และคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ 

(2)  สามารถน า องคค์วามรู้ทางเศรษฐศาสตร์  
มาประยกุตห์าแนวทางแกไ้ขปัญหาชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม และสร้างสรรค ์

 



3.2 วธีิการสอน 
 -   มีการน าบทเรียน upload ไวใ้นระบบ e-Classroom  :  iHybrid ของ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 
     -การมอบหมายใหน้กัศึกษาท ารายงาน และน าเสนอ 
     -วเิคราะห์กรณีศึกษาท่ีมอบหมาย 
     -แสดงขอ้คิดเห็นในชั้นเรียน 
3.3 วธีิการประเมินผล 
     สอบปลายภาค 
โดยเนน้ขอ้สอบท่ีมีการวเิคราะห์สถานการณ์โดยประยกุตใ์ชค้วามรู้ทาง เศรษฐศาสตร์  
4.ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
(1)  

มีความสามารถในการปฏิบติังานและรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งในระดบับุคคลและ/
หรือระดบักลุ่มอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(2) 
มีความสามารถในการคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการวเิคราะห์ปัญหาดว้ยตนเองและ/หรือร่วมกบับุคคล
อ่ืน 

(3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
(4) มีการพฒันาตนเองทั้งดา้นความรู้ และทกัษะทางวชิาการอยา่งต่อเน่ือง 

รวมถึงการเปล่ียนแปลงเรียนรู้กบับุคคลอ่ืน 
(5) มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี สามารถท างานร่วมกบับุคคลอ่ืนไดทุ้กระดบั 

และสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ ได ้
 

4.2 วธีิการสอน 
     -จดักิจกรรมกลุ่มในการวเิคราะห์กรณีศึกษา 
     -มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น  การติดตามขอ้มูลข่าวสารจากส่ิงพิมพ์ -อินเตอร์เน็ต 
และ อ่านหนงัสือนอกเวลาท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวชิา 
     -การจดัท ารายงานเก่ียวกบัประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
4.3 วธีิการประเมินผล 
     -รายงานท่ีน าเสนอ พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
     -รายงานการศึกษาดว้ยตนเอง เช่น การบา้นรายบุคคล 



5.ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  
     นกัศึกษาตอ้งมีทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ขั้นต ่าดงัน้ี 

(1)  สามารถเลือกและประยกุตใ์ชส้ถิติท่ีเก่ียวขอ้งในการวเิคราะห์ขอ้มูล  แปลความหมาย 
สรุปประเด็น และเสนอแนะประเด็นในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม  

(2)  สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน 

(3)  สามารถเลือกและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีช่วยสืบคน้ขอ้มูล ข่าวสารท่ีทนัสมยั และ 
Hot issue ต่างๆ 
 
5.2 วธีิการสอน 
     -มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก Website ส่ือการสอน e-learning และท ารายงาน 
โดยเนน้การน าตวัเลขสถิติอา้งอิง จากแหล่งท่ีมาขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 
     -น าเสนอในรูปรายงาน 
5.3 วธีิการประเมินผล 
     -การจดัท ารายงาน และงานท่ีมอบหมาย 
     -การมีส่วนร่วมในการอภิปราย และแสดงขอ้คิดเห็นทางวชิาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1.แผนการสอน 
 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน กจิกรรมการเ ผู้สอน 



ช่ัวโมง รียน การสอน  
ส่ือทีใ่ช้(ถ้ามี) 

1 
 

     บทท่ี 1    บทน า                                                                                        
1.1ส่ิงแวดลอ้ม : ความหมายและความส าคญั 
1.2ความแตกต่างของเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
และเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ 
1.3ส่ิงแวดลอ้ม : สินคา้สาธารณะ 
1.4นกัเศรษฐศาสตร์ และนกัวทิยาศาสตร์ 
ส่ิงแวดลอ้ม 
 

3    บรรยาย 
 ส่ือการสอน 
ยกตวัอยา่งปร
ะกอบ  

ผศ.หฤทั
ย 

มีนะพนัธ์ 
   

2-3 
 
บทท่ี 2  สถานการณ์ส่ิงแวดลอ้ม                                                                    

2.1     สาเหตุของปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
2.2     ภาวะโลกร้อน : สาเหตุ และผลกระทบ 
2.3     สถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มไทย  : ปัญหา                                                         
2.4     ประเภทของมลพิษ 
2.5     ศพัทเ์ฉพาะ 
2.6    An Inconvenient Truth 
 

6 บรรยาย  
ส่ือการสอน 
ยกตวัอยา่งปร
ะกอบ  

ผศ.หฤทั
ย 

มีนะพนัธ์ 

4-5 
   
บทท่ี 3  ระบบเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม                                                          

3.1    ระบบเศรษฐกิจ และหน่วยเศรษฐกิจ 
3.2    กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
3.3    กรณีศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
3.4    ส่ิงแวดลอ้มกบัการพฒันาเศรษฐกิจ 
และสังคม 
 

6 บรรยาย 
 ส่ือการสอน 
ยกตวัอยา่งปร
ะกอบ  

ผศ.หฤทั
ย 

มีนะพนัธ์ 
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บทท่ี 4   ผลกระทบภายนอก                                                   4.1  
ผลกระทบภายนอก : ความหมาย  
4.2  ประเภทของผลกระทบภายนอก 
4.3   การใชห้ลกั Marginal อธิบายผลกระทบภายนอก 
4.4   ระดบัท่ีเหมาะสมของมลพิษ 
 

6 บรรยาย  
ส่ือการสอน 
ยกตวัอยา่งปร
ะกอบ  

ผศ.หฤทั
ย 

มีนะพนัธ์ 
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 5.1  EIA  : ความหมาย 
 5.2  ประเภทของมูลค่าส่ิงแวดลอ้ม 
5.3 ประเด็นการพิจารณาในการประเมินผลกระทบภายนอก    
5.4  HPM  TCM และ CVM 
 

ส่ือการสอน 
ยกตวัอยา่งปร
ะกอบ  

ย 
มีนะพนัธ์ 
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บทท่ี 6  การคา้ระหวา่งประเทศกบัส่ิงแวดลอ้ม                            
6.1  สถานการณ์การคา้ระหวา่งประเทศ 
กบัส่ิงแวดลอ้ม             
 6.2   มาตรการกีดกนัทางการคา้ 
 6.3   มาตรการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
         : กลไกกีดกนัทางการคา้ 
 

6 บรรยาย  
ส่ือการสอน 
ยกตวัอยา่งปร
ะกอบ  

ผศ.หฤทั
ย 

มีนะพนัธ์ 

12-13 
 

 บทท่ี 7 การแกไ้ขปัญหาผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม                    
7.1   Kyoto Protocal 
 7.2   CDM ของไทย 
 7.3   
การแกไ้ขปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มดว้ยวธีิการทางเศรษฐศาสตร์              
7.4   Polluter pay Principle 
7.5   Carbon Credit   และ Emission Trading 
7.6   กรณีตวัอยา่งการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
 

6 บรรยาย  
ส่ือการสอน 
ยกตวัอยา่งปร
ะกอบ 

ผศ.หฤทั
ย 

มีนะพนัธ์ 

14        บทท่ี 8  กฏหมายส่ิงแวดลอ้ม                                                2 
  8.1   CSR 
  8.2   Carbon footprint 
  8.3   ธุรกิจสีเขียว 
  8.4  กฏหมายส่ิงแวดลอ้มไทย                                                   

 

3 บรรยาย  
ส่ือการสอน 
ยกตวัอยา่งปร
ะกอบ 

ผศ.หฤทั
ย 

มีนะพนัธ์ 
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   Case Study (ปัญหาขยะในเขต กทม. ) 
 Case Study ( 
การแกไ้ขภาวะโลกร้อนดว้ยคาร์บอนเครดิต) 
และอ่ืนๆท่ีแจง้ใหท้ราภายหลงั 

3 ท ารายงานปร
ะเด็นค าถาม 
  

นกัศึกษา 

 



2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กจิกรรม

ที่ 
ผลการเรีย

นรู้ 
วธีิการประเมิน สัปดาห์ทีป่ระเมิ

น 
สัดส่วนของการประเมิ

นผล 
1 2.(1)-(3) 

3.(1)-(3) 
สอบปลายภาค 16 55 

2 4.(1)-(5) 
5.(2)และ(3

) 
3.2,4.1-4.3 

 

วเิคราะห์กรณีศึกษา  
คน้ควา้ การจดัท ารายงาน 
การท างาน 
การส่งงานตามท่ีมอบหม
าย 

12-15 40 
 
 
 

3 1.(1)-(3) 
 

การเขา้ชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย  
เสนอความคิดเห็นในชั้นเ
รียน 

ตลอดภาคการศึก
ษา 

10 

 
3.เกณฑ์การประเมินผล  
การประเมินผลพิจารณาจากระดบัคะแนนอิงเกณฑ ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

เกรด ช่วงระดับคะแนน 
A 

(พิจารณาจากค่า T-score) 

B+ 
B 

C+ 
C 

D+ 
D 
F 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

 



1.เอกสารและต าราหลกั 
     ภาษาไทย : 
  โกศล วงศส์วรรค ์และสุธีลา ตุลยะเสถียร.  2544.  มลพษิส่ิงแวดล้อม ( ปัญหาสังคมไทย). 
         กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพร์วมสาส์น. 
กาญจนศกัด์ิ ผลบูรณ์.  2551.  การจัดการส่ิงแวดล้อมในระบบสาธารณะสุข.  สถาบนัวจิยัระบบ 
         สาธารณะสุข. กรุงเทพฯ 
สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาแห่งประเทศไทย. ปีท่ี1/2551.  การคุ้มครองส่ิงแวดล้อม : จากหลกัผู้ก่อ 
มลพษิเป็นผู้จ่าย ถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน. กรุงเทพฯ 
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2.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
     ตามค าแนะน าในชั้นเรียน 
3.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     เวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ในประมวลรายวชิา เช่น Wikipedia  ,ศพัทเ์ศรษฐศาสตร์ 
  Google 
 
 

 
 



 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา  

 
1.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา  
     การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี ท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา 
ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 
          - การสนทนาระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน  
          - แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 
           
2.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 
          - การสังเกตการณ์ 
          - ผลการสอบ 
         - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3.การปรับปรุงการสอน 
     หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน 
โดยการจดักิจกรรมในการระดมสมอง และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี  
          - สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 
      
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา  
     ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ 
ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้ในรายวชิา ไดจ้าก การสอบถามนกัศึกษา 
หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึงการพิจารณาจากผลการทดสอบยอ่ย 
และหลงัการออกผลการเรียนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 
          - การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยอ่ื์นๆ 
หรือผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีไม่ใช่อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
โดยตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม  
5.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา  
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา 



ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี  
          - ปรับปรุงรายวชิาทุก 5ปี 
หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 4  
          - เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน 
เพื่อใหน้กัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยกุตค์วามรู้น้ีกบัปัญหาท่ีมาจากงานวจิยัของอาจารย ์
หรือแวดวงวชิาการและภาคธุรกิจต่างๆ 
 
 


