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รายละเอยีดของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะเศรษฐศาสตร์   

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  
            EC426   สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  
           (Seminar in Business Economics)            
2. จ านวนหน่วยกติ   

3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  

หลกัสูตรเศรษฐศาสตร์บณัฑิต     วชิาเอก กลุ่มวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 

 ผศ.สุภาวดี  เหล่าฤทธิรัตน์  Tel.081-8234-890  email: supavadee2308@hotmail.com 
5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 

ภาคการเรียนท่ี 1/2559  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4  
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 EC401   ระเบียบวธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

- 
8. สถานทีเ่รียน    

หอ้ง   22401 อาคาร 22 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  

วนัท่ี 15 กรกฎาคม  2559 
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หมวดที ่2   จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1) เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถ วเิคราะห์ และ อภิปรายปัญหา เก่ียวกบัการด าเนินการธุรกิจ โดยใชห้ลกั
วชิาเศรษฐศาสตร์ และวชิาทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง  

2) เพื่อใหน้กัศึกษามีทกัษะการท าแผนธุรกิจ และการท าธุรกิจจริง  
3) เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการก่อตั้ง บริหารจดัการ และการด าเนินธุรกิจจริง 

ผา่นโครงการธุรกิจจ าลอง  
2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

         วตัถุประสงคใ์นการพฒันารายวชิาน้ี   เพื่อศึกษาหาความรู้ดา้นการประกอบธุรกิจจากประสบการณ์ตรง 
ไดเ้ห็นถึงปัญหาอุปสรรค และสามารถใชค้วามรู้ดา้นเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมาเพื่อแกไ้ขปัญหา อีกทั้งใหส้ามารถ
น าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงในการประกอบธุรกิจ 
 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวชิา  

        วชิาสัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมุ่งเนน้ใหน้กัศึกษาสามารถใชค้วามรู้ ท่ีไดศึ้กษา ทั้งในส่วนของวชิา
เศรษฐศาสตร์ และวชิาท่ีเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ เช่น การบริหาร การตลาด และการบญัชี มาประกอบการตดัสินใจ
เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ ตั้งแต่การเร่ิมท าแ ผนธุรกิจ การจดัตั้ง การด าเนินงานในดา้นต่างๆ เช่น การ
บริหารงาน การตลาด การบญัชี รวมทั้งการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ี นกัศึกษาจะตอ้งศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมในเร่ืองต่างๆ จากกรณีศึกษา รวมทั้งไดรั้บการถ่ายทอดความรู้จากวทิยากรพิเศษ ในหวัขอ้ท่ีจะเป็น
ประโยชน์  และเป็นท่ีสนใจเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ ทั้งน้ีเพื่อใหน้กัศึกษาน าองคค์วามรู้ท่ีไดม้าทั้งหมดมา
วเิคราะห์ประเด็นปัญหาในการด าเนินธุรกิจ มาประยกุตเ์ขา้กบัประสบการณ์จริงในการด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
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2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  21 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษา 

- การท าธุรกิจจ าลองและฟัง
บรรยายพิเศษจาก
ผูป้ระกอบการ 3 ชัว่โมง 

การศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตวัเอง 45 ชัว่โมงต่อภาค
การศึกษา 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

 อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาและแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ หรือติดต่อผา่น email  
 การใหค้  าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นกัศึกษานอกชั้นเรียน 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์เป็นรายกลุ่ม

หรือรายบุคคล 
 อาจารยป์ระจ ากลุ่มธุรกิจจ าลอง ใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษาในกลุ่มท่ีไดรั้บมอบหมาย เม่ือนกัศึกษา

ตอ้งการ ตลอดระยะเวลาการด าเนินธุรกิจจ าลองใหค้  าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นกัศึกษา
นอกชั้นเรียนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความตอ้งการผา่นส่ือ Internet อาทิ E-mail  Facebook  Line 
และe-Learning  เป็นตน้ 
 

หมวดที ่4  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

             พฒันาผูเ้รียนใหมี้ คุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหส้ามารถด าเนินชีวติร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมอยา่งราบร่ืน 
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบติัของหลกัสูตร ดงัน้ี 

1) มีความซ่ือสัตยสุ์จริตในการคิด ศึกษา วเิคราะห์ ปฏิบติัตน และปฏิบติังาน  
2) มีจิตส านึกสาธารณะท่ีค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน 
3) มีระเบียบวนิยั มีความตรงต่อเวลา เคารพและปฏิ บติัตนตามกฎ ระเบียบและขอ้บงัคบัของสถาบนั

และสังคม 
4) มีความอ่อนนอ้มถ่อมตน และค านึงถึงมารยาทของสังคมไทย 

1.2 วธีิการสอน 

1)  นกัศึกษาท ากิจกรรมโครงงานธุรกิจจ าลอง มีการจดัท าแผนธุรกิจและด าเนินงานจริง โดยมีการ
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จดัท าโครงสร้างบริษทั ในต าแหน่งต่างๆ และก าหนดความรับผดิชอบ และมีแผนการด าเนินงานท่ี
ก าหนดระยะเวลาท่ีชดัเจน 

2)  อภิปรายกลุ่ม 
3)  อบรม หรือ บรรยายพิเศษ โดยวทิยากรผูมี้ประสบการณ์จริงการสอดแทรกระหวา่งสอน 

1.2 วธีิการประเมินผล 

1) พฤติกรรมในการเขา้เรียนอยา่งสม ่าเสมอและความตรงต่อเวลาของนกัศึกษาและการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ  

2) มีการรายงานติดตามประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละส่วนท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งต่อเน่ือง โดย
ใหน้กัศึกษาส่งรายงาน และน าเสนอผลงทนธุรกิจจ าลองเป็นรายกลุ่ม 

3) การทดสอบ 
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  

1)  เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถ วเิคราะห์ และ อภิปรายปัญหา เก่ียวกบัการด าเนินการธุรกิจ โดยใช้
หลกัวชิาเศรษฐศาสตร์ และวชิาทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง  
2)  เพื่อใหน้กัศึกษามีทกัษะการท าแผนธุรกิจ และการท าธุรกิจจริง  
3) เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการก่อตั้ง บริหารจดัการ และการด าเนินธุรกิจจริง 

ผา่นโครงการธุรกิจจ าลอง 

4) มีความรู้ความเขา้ใจถึงวธีิการประเมินผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
5) มีความรู้ความเขา้ใจและตระหนกัถึงจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผดิชอบของธุรกิจท่ีมีต่อ

สังคม 
2.2 วธีิการสอน 

1) ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์กรณีศึกษา และปัญหาท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจจ าลอง และอภิปรายใน
หอ้งเรียน  

2) ใหน้กัศึกษามีการลงมือปฏิบติัจริงในกิจกรรมธุรกิจจ าลอง 
3)  อบรม หรือ บรรยายพิเศษ โดยวทิยากรผูมี้ประสบการณ์จริง การเรียนรู้โดยฝึกฝนการเขียนแผน

ธุรกิจ 
2.3 วธีิการประเมินผล 

(1) ประเมินผลงานจากโครงการธุรกิจจ าลอง ทั้งส่วนของแผนธุรกิจ ความคืบหนา้ รายงานสรุปผล



5 
 

การด าเนินงานของกลุ่ม  
(2) มีส่วนร่วมอภิปรายในชั้นเรียน 
(3) การสอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้ทั้งทฤษฎีและการประยกุตใ์ช้ 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

      พฒันาใหรู้้จกัคิดเชิงสร้างสรรค ์การคิดเชิงประมวลและวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ และรู้จกัการประเมิน
ความเป็นไปไดท้างธุรกิจ  

3.2 วธีิการสอน 

1) ใหน้กัศึกษามีการลงมือปฏิบติัจริงในกิจกรรมธุรกิจจ าลองโดยการจดัท าแผนธุรกิจ และ
ด าเนินการจริง ซ่ึงตอ้งอาศยัการรวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะห์ตลาดท่ีนกัศึกษาสนใจ 

2) มีการอภิปรายกรณีศึกษาปัญหาทางธุรกิจ รวมทั้งอภิปรายปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินธุรกิจ
จ าลอง เพื่อหาทางแกไ้ข  

3) อบรม หรือ บรรยายพิเศษ โดยวทิยากรผูมี้ประสบการณ์จริง 
  3.3 วธีิการประเมินผล 

1) ประเมินผลงานจากโครงการธุรกิจจ าลอง ทั้งส่วนของแผนธุรกิจ ความคืบหนา้ และการน าเสนอ
ผลงาน   

2) จากการอภิปรายในหอ้งเรียน 
3) สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้ทฤษฎีและการประยกุตส์ถานการณ์ 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา  

1) มีความสามาร ถในการคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการวเิคราะห์ปัญหาดว้ยตนเองและ /หรือร่วมกบั
บุคคลอ่ืน 

2) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
3) มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี สามรถท างานร่วมกบับุคคลอ่ืนไดทุ้กระดบั และสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบั

สถานการณ์ต่างๆ ได ้
4.2 วธีิการสอน 

1) ใหน้กัศึกษามีการลงมือปฏิบติัตรงในกิจกรรมธุรกิจจ าลองซ่ึงมีการมอบหมายงานใหแ้ต่ละคน
รับผดิชอบ มีการท ารายงานส่ง 
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2) การอภิปรายในชั้นเรียน  
4.3 วธีิการประเมินผล 

1) มีส่วนร่วมกบัการอภิปราย 
2) การด าเนินงานกิจกรรมโครงการธุรกิจจ าลอง การประสานงานภายในกลุ่ม และกบัหน่วยงาน

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
3) ประเมินผลจากรายงาน  

 5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  

              นกัศึกษาตอ้งมีทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ขั้นต ่าดงัน้ี 

1) สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพดู การเขียน เลือกและใชรู้ปแบบการน าเสนอให้
ผูอ่ื้นเขา้ใจ 

2) สามารถเลือกและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และเทคนิคการส่ือสารในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
วเิคราะห์ขอ้มูล ประมวลผล แปลความหมาย และการน าเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 

    5.2 วธีิการสอน 
1) มีการน าบทเรียน upload ไวใ้น e-Learning 
2) มีการมอบหมายงาน ส่งบทเรียน และส่งงาน ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
3) มอบหมายใหท้ ารายงานและใหน้ าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน โดยใหอ้า้งอิงแหล่งท่ีมาของ

ขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง และมีการใชเ้คร่ืองมือเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมในการน าเสนอรายงาน  
5.3 วธีิการประเมินผล 

1) จ านวนคร้ังของการส่งงานและการคน้ควา้โดยผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
2) การจดัท ารายงานและการน าเสนอหนา้ชั้นเรียนดว้ยเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
3) การแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1-2 - แนะน าวชิา การเรียนการสอนการ
วดัผลเก็บคะแนน 
-ระดมความคิดและการวางแผนเก่ียวกบั
ธุรกิจจ าลองของกลุ่ม 

6 -บรรยาย 
-อภิปรายกลุ่มยอ่ย 
-น าเสนอ 

ผศ.สุภาวดี                 
เหล่าฤทธิรัตน์ 
 

3 Start Up Business 3 บรรยาย  ผศ.สุภาวดี                 
เหล่าฤทธิรัตน์ 

4 น าเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการ    3 โครงการธุรกิจจ าลอง: 
นกัศึกษาน าเสนอแผนธุรกิจ 

คณาจารยป์ระจ า
กลุ่มวชิา 

5-7 ด าเนินโครงการธุรกิจจ าลอง 
(เร่ิมวนัท่ี 13 ก.ย. 59) 

9 โครงการธุรกิจจ าลอง 
:ปฏิบติัจริง 

ผศ.สุภาวดี                 
เหล่าฤทธิรัตน์ 
 

8 สัปดาห์สอบกลางภาค 3   
9 น าเสนอรายงานความกา้วหนา้ต่อ

คณะกรรมการ (18  ต.ค. 58) 
3 โครงการธุรกิจจ าลอง: 

นกัศึกษาน าเสนอแผนธุรกิจ 
คณาจารยป์ระจ า
กลุ่มวชิา 

10-12 ด าเนินโครงการธุรกิจจ าลอง 
 

9 โครงการธุรกิจจ าลอง 
:ปฏิบติัจริง 

ผศ.สุภาวดี                 
เหล่าฤทธิรัตน์ 

13 ประกอบธุรกิจใหป้ระสบความส าเร็จ:;
วทิยากรภายนอก 

3 บรรยาย  วทิยากรภายนอก 

14 -น าเสนอผลสรุปกิจกรรมต่อ
คณะกรรมการ 
(29 พ.ย. 59)  

3 -โครงการธุรกิจจ าลอง:
นกัศึกษาน าเสนอผลสรุป 
-มอบวฒิุบตัร 

คณบดี 
คณาจารยป์ระจ า
กลุ่มวชิา 

15 -สัมมนาแลกเปล่ียนผลการด าเนินงาน 
ขอ้คิดเห็น อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ 

3 -อภิปรายกลุ่มยอ่ย 
-น าเสนอ 

ผศ.สุภาวดี 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

- ส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
16 สอบปลายภาค    
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรมที ่ 
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วธีิการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลา
การประเมิน 
(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

 
1. โครงการธุรกิจจ าลอง  
a. ส่งแผนฯ (5 คะแนน)  
b. น าเสนอแผน (10 คะแนน)  
c. น าเสนอความคืบหนา้ (10 
คะแนน)  
d. น าเสนอสรุปผล (10 คะแนน)  
e. รายงานฉบบัสมบูรณ์ (20 คะแนน)  
f. ความรับผดิชอบ และตั้งใจส่วน
บุคคล (20 คะแนน)  

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

การส่งรายงาน การ
น าเสนอและการมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม  

3-16 รอ้ยละ 70 

2. การมีส่วนร่วม ในกิจกรรมต่างๆ 
เช่น เขา้ฟังบรรยาย ร่วมอภิปรายใน
ประเด็นต่างๆ  

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

การเขา้เรียน  
 
 

ตลอดภาค
การศกึษา 

ร้อยละ 5 

 

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

ขอ้สอบ  ตามตาราง
สอบ 

ร้อยละ 20 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.   ต าราและเอกสาร 
      ภาษาไทย 

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

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

การบริการ, สิงหาคม 2550 
5. วารสารและส่ิงตีพิมพท์างวิชาการ อาทิ วารสารมกค. วารสารของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

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

2. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 http://www.sme.go.th  
 เวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ในประมวลรายวชิา ซ่ึงจะไดแ้จง้และแนะน าเม่ือท าการศึกษาในแต่ละ

หวัขอ้ 
 
 

หมวดที ่7  การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
    การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาน้ีท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา โดย 

2.2  การสนทนาสอบถามความคิดเห็นระหวา่งนกัศึกษาและอาจารยผ์ูส้อน 
2.3  การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 
2.4  การประเมินผลอาจารยผ์ูส้อนโดยนกัศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    อาจารยผ์ูส้อนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการสอบของนกัศึกษา และท ารายงานสรุปพฒันาการของ
นกัศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ขเพื่อปรับปรุงรายวชิาใหมี้ความเหมาะสมมากข้ึน 
3. การปรับปรุงการสอน  

1.1 น าผลการประเมินการสอนท่ีไดม้าปรับปรุงการสอน เพื่อใหก้ารสอนในรายวชิาน้ีมีสัมฤทธิผลมาก
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ยิง่ข้ึน 
1.2 แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งอาจารยผ์ูส้อนในวชิาอ่ืนๆเพื่อจะไดน้ าเทคนิค วิ ธีการใหม่ๆมาใชใ้น

การปรับปรุงการสอนใหดี้ข้ึน 
1.3 การเขา้ร่วมสัมมนาหรือประชุมเชิงปฎิบติัการเก่ียวกบัการเรียนการสอน  แลว้น าส่ิงท่ีเหมาะสมกบั

รายวชิามาปรับปรุงการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

คณะเศรษฐศาสตร์มีคณะกรรมการก ากบัมาตรฐานวชิาการ เป็นผูต้รวจสอบในการออกขอ้สอบ การ
ตรวจขอ้สอบ การตดัเกรดของนกัศึกษา             
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
    จากการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา ไดมี้การวางแผนปรับปรุงการ 
สอนและรายละเอียดวชิาเพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน โดย 

5.1  ปรับปรุงเน้ือหารายวชิาทุกๆ 3 ปี หรือตามค าแนะน าของคณะกรรมการก ากบัมาตรฐาน 
วชิาการตามขอ้ 4 

5.2  น าผลการประเมินการสอนของตนเองจากขอ้ 2 (กลยทุธ์การประเมินการสอน ) มาพฒันาเน้ือหาสาระ
ต่างๆของวชิา และปรับปรุงวธีิการเรียนการสอนใหต้รงกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั         

 


