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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา   มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร ี
หลกัสตูรบรหิารธุรกจิ คณะวทิยาการจดัการ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 
1. รหสัและช่ือรายวิชา 
    3561204  ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกบัการประกอบธุรกจิ  

Introduction to Business Operation  
2. จ านวนหน่วยกิต 
    3(3-0-6) 
3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
    หลกัสตูรบรหิารธุรกจิ  คณะวทิยาการจดัการ 
4. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

อาจารยม์งคล เทยีมถนอม  (อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ) 
5. ภาคการศึกษา 
    ภาคการศกึษาที ่1 / 60 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่ม ี
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไมม่ ี
8. สถานท่ีเรียน 
    มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร ี
9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 
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หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 

1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1 เพื่อใหน้ักศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจ เหน็ความส าคญัของการประกอบธุรกจิ จรยิธรรม 

ทางธุรกจิ การประกอบธุรกจิในศตวรรษที ่21 และผลทีเ่กดิจากการประกอบธุรกจิ 
1.2 เพื่อให้นักศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในการจดัองค์การธุรกจิ องค์ประกอบและกิจกรรม 

ทางธุรกจิต่างๆ ไดแ้ก่ การผลติ การตลาด ทรพัยากรมนุษย ์และการเงนิ การบญัช ี
1.3 เพื่อให้นักศึกษามคีวามรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัเอกสาร แนวทางการประกอบธุรกิจ และ

ปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนินธุรกจิ 
 
2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
      เป็นรายวิชาที่ปรบัปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับสาระวิชาในการจดัการเรยีนการสอนส าหรบั
หลกัสูตรการบรหิารธุรกจิ และเพื่อใหเ้ป็นไปตามเกณฑป์ระกนัคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศกึษา (สกอ.) และมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร ีทีส่อดคลอ้งกบัการพฒันาทอ้งถิน่และเศรษฐกจิ
ของประเทศ 
 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ศกึษาถงึลกัษณะพืน้ฐานของธุรกจิประเภทต่าง ๆ และองคป์ระกอบทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ 

ไดแ้ก่ การจดัการ การบญัช ีการเงนิ การตลาด การบรหิารบุคคล การบรหิารส านกังาน ซึง่ครอบคลุม
ถงึเอกสารทางธุรกจิประเภท ต่าง ๆ แนวทางการประกอบธุรกจิ ตลอดจนศกึษาปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งใน
การด าเนินธุรกจิตลอดจนจรรยาบรรณของนกัธุรกจิ    
 
2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย  
 

สอนเสริม ปฏิบติั/งาน 
ภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

48 ชัว่โมง 
 
 
 

 

ไมม่ ี
 

ไมม่ ี -  
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3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบคุคล 
      อาจารยผ์ูส้อนก าหนดวนั เวลา ในการใหค้ าปรกึษา และประกาศใหผู้เ้รยีนทราบ นอกจากนัน้ 
ยงัอนุญาตใหน้ักศกึษาตดิต่อผ่านโทรศพัท ์และ e-mail ดว้ย โดยบอกหมายเลขโทรศพัท ์และ e-mail 
address ส่วนตวัใหท้ราบ 
 

หมวดท่ี 4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คณุธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จรยิธรรมทีต่อ้งพฒันา 
        นักศกึษาต้องมคีุณธรรม จรยิธรรม รวมทัง้ จรรยาบรรณวชิาชพี เพื่อให้การด าเนินชวีติร่วมกบั
ผูอ้ื่นในสงัคมเป็นปกตสิุข สรา้งสรรค ์และท าประโยชน์ใหก้บัส่วนรวม นอกจากนัน้ การใช้ความรู ้และ
ทกัษะในความรูท้ี่ไดเ้รยีนไปสรา้งองค์ความรูใ้หม่ ต้องพงึระมดัระวงั และค านึงถงึผลกระทบทีเ่กิดขึน้
ต่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจ และการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนื ซึ่งอาจารย์จะต้องสามารถเป็น
แบบอยา่งทีด่แีก่นกัศกึษา ทัง้ในดา้นคุณธรรม และจรยิธรรม ต่อไปนี้ 
   1) มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในคุณค่าแห่งวชิาชพี จรรยาบรรณวชิาชพี มทีศันคตทิีด่ต่ีอวชิาชพี 
  2) มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ มวีนิัย เคารพ และสามารถปฏบิตัติามกฎระเบยีบ  ของสถาบนัและ
สงัคม เช่น การตรงต่อเวลา การแต่งกายใหเ้หมาะสมตามกาลเทศะ เป็นตน้ 
         3) มจีติส านึก และพฤตกิรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมี
คุณธรรม 
          4) สามารถบรหิารเวลา และปรบัวถิชีวีติอยา่งสรา้งสรรคใ์นสงัคม ส่วนรวม และทอ้งถิน่ 
   1.2 วธิกีารสอน 
         บรรยายพรอ้มยกตวัอยา่งกรณศีกึษาในประเดน็ทางจรยิธรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการผลติและ
การด าเนินการแลว้น ามาสรปุในชัน้เรยีน 
   1.3 วธิกีารประเมนิผล 
         1) พฤตกิรรมการเขา้เรยีน และส่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมายขอบเขตใหต้รงเวลา 

2) พฤตกิรรมระหว่างการท างานกลุ่มและการน าเสนอ โดยผูส้อนอาจซกัถามประเดน็ทีเ่กี่ยวกบั
บทเรยีน 
2. ความรู้ 
    2.1 ความรูท้ีต่อ้งไดร้บั 
         นกัศกึษาตอ้งมคีวามรูล้กัษณะลกัษณะพืน้ฐานของธุรกจิประเภทต่าง ๆ และองคป์ระกอบทีใ่ชใ้น
การประกอบธุรกิจ ได้แก่ การจดัการ การบญัช ีการเงนิ การตลาด การบรหิารบุคคล การบรหิาร
ส านักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกจิประเภท ต่าง ๆ แนวทางการประกอบธุรกิจ ตลอดจน
ศกึษาปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนินธุรกจิตลอดจนจรรยาบรรณของนกัธุรกจิ 
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    2.2 วธิกีารสอน 
           1)  การสอนแบบเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  มุง่เน้นใหผู้เ้รยีน มคีวามรู้ และความเขา้ใจลกัษณะ
พืน้ฐานของธุรกจิประเภทต่าง ๆ และองคป์ระกอบทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ               
           2)  ศกึษาการเรยีนรูจ้ากกรณศีกึษาจากสถานการณ์การจรงิ และใหน้กัศกึษาสรปุเพื่อจดัท า
รายงานและน าเสนอ 
   2.3 วธิกีารประเมนิผล 
           1) สงัเกตการณ์การเสนองานหน้าชัน้ การอภปิราย แสดงความคดิเหน็ การตอบค าถาม 
           2) การสอบกลางภาค 
           3) การสอบปลายภาค 
           4) การรายงานผลการศกึษาคน้ควา้ โดยการน าเสนอหน้าชัน้เรยีน และเอกสารรายงาน 
3. ทกัษะทางปัญญา 
   3.1 ทกัษะทางปญัญาทีต่อ้งพฒันา 
           นักศึกษาจะต้องสามารถพฒันาสติปญัญาของตนเอง โดยผู้สอนต้องมุ่งเน้นให้นักศึกษาใช้
ความเขา้ใจมากกว่าการจ า มหีลกัการและเหตุผลในการคดิวเิคราะห ์มวีธิกีารเรยีนรูท้ีเ่หมาะกบัตนเอง 
และสามารถตดัสนิใจ แกป้ญัหาได ้เพื่อใหบ้รรลุผลการเรยีนรูต่้อไปน้ี 
            1)  สามารถสบืคน้ ประมวลขอ้มลู หลกัฐานจากแหล่งอา้งองิต่าง ๆ ทัง้ทีเ่ป็นแหล่งขอ้มลูจาก
ส านกัวทิยบรกิาร และแหล่งขอ้มลูจากเวบ็ไซตร์วมถงึหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
             2)  สามารถประยุกตค์วามรูท้างการประกอบธุรกจิ และดา้นอื่นทีส่มัพนัธก์บัใชท้กัษะทาง
วชิาชพีและดุลยพนิิจในการแกไ้ขปญัหาในสถานการณ์ต่างๆ อยา่งสรา้งสรรค ์โดยค านึงผลกระทบที่
อาจเกดิขึน้จากการตดัสนิใจ 
    3.2 วธิกีารสอน 
           1)  การสอนแบบการบรรยาย  อภปิรายกลุ่ม 
           2)  การสอนโดยใชก้รณศีกึษา และชุดฝึกปฏบิตั ิ  
   3.3 วธิกีารประเมนิผล 
           1)  การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค   
           2)  การรายงานผลการศกึษาคน้ควา้  โดยการน าเสนอหน้าชัน้เรยีน และเอกสารรายงาน 
4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
    4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบทีต่อ้งพฒันา 
           การพฒันาทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล เช่น ความสามารถในการท างานร่วมกบั
ผู้อื่น มคีวามคดิรเิริม่สร้างสรรค์ในการพฒันางานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ มคีวามรบัผดิชอบ และการ
มภีาวะผูน้ าในการตดัสนิใจไดอ้ย่างเหมาะสม   โดยสอดแทรกเขา้ไปในการสอนรายวชิาเพื่อใหผู้เ้รยีน
สามารถปรบัตวัและเขา้กบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุข 
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    4.2 วธิกีารสอน 
          ใชว้ธิกีารสอนในการจดักจิกรรมกลุ่ม และการตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานทัง้ภายในและ
ภายนอก 
    4.3 วธิกีารประเมนิผล 
          1) การรายงานหน้าชัน้เรยีน 
          2) คุณภาพผลงานของนักศึกษา โดยมเีกณฑ์ที่ตรงประเด็นกบัการมาตรฐานการเรยีนรู้ที่
ก าหนด 
          3) สงัเกตพฤตกิรรมของผูเ้รยีนในระหว่างทีท่ างานรว่มกนัและการตดิต่อประสานงาน 
5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีต่อ้งพฒันา 
          1) มทีกัษะการใชว้ธิวีเิคราะห์เชงิปรมิาณ การใชสู้ตรเพื่อการตดัสนิใจอย่างสรา้งสรรคใ์นการ
แปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปญัหาหรอืขอ้โตแ้ยง้ 
          2) สามารถสื่อสารอย่างมปีระสทิธภิาพทัง้การพูดและการเขยีน รูจ้กัเลอืกและใชรู้ปแบบการ
น าเสนอทีเ่หมาะสมกบัปญัหาและกลุ่มผูฟ้งัทีแ่ตกต่างกนั 
          3) สามารถเลอืกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารทีเ่หมาะสมในการเก็บรวบรวม
ขอ้มลู การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ รวมทัง้การน าเสนอรายงาน หรอืผลงาน 
    5.2 วธิกีารสอน 
            1) มอบหมายงานเป็นกลุ่ม เพื่อใหน้กัศกึษาศกึษาคน้ควา้ในการพฒันาความสามารถการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ และคอมพวิเตอร ์
            2) ก าหนดใหม้กีารน าเสนอผลงาน เชงิวเิคราะหจ์ากกรณศีกึษา หรอืงานทีม่อบหมาย 
    5.3 วธิกีารประเมนิผล 
          1)   ใชแ้บบประเมนิผลงานทีม่อบหมาย โดยมเีกณฑก์ารประเมนิจากเทคนิคการน าเสนอ 
ความถูกตอ้งในการใชภ้าษาเขยีน ภาษาพดู และการตอบค าถาม 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
สปัดาห ์ เน้ือหา ส่ือ กิจกรรม คาบ 

1 บทที ่1 บทน า 
- แนวคดิในการประกอบ
ธุรกจิ 
- ธุรกจิในศตวรรษที ่21 
- การประกอบธุรกจิใน
อนาคต 
 

แนวการเรยีน/เอกสาร
ประกอบการสอน/ต ารา/
ตวัอย่าง/Presentation 

แนะน าตวั/ชีแ้จงบทเรยีน
รายวชิา/บรรยาย/อภปิราย/
แสดงความคดิเหน็/ซกัถาม/
ตอบค าถาม 

3 
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สปัดาห ์ เน้ือหา ส่ือ กิจกรรม หมาย
เหตุ 

2 บทที ่2 ความหมายและ
ประเภทของธุรกจิ 
- ความหมาย ความส าคญั
ระบบ องคป์ระกอบ วฏัจกัร 
และประเภทของธุรกจิ 
 

เอกสารประกอบการสอน/
ต ารา/กรณีศกึษา/
แบบทดสอบ/Presentation 

บรรยาย/อภปิราย/แสดง
ความคดิเหน็/ซกัถาม 

3 

3 บทที ่3 รปูแบบองคก์รธุรกจิ 
- กจิการเจา้ของคนเดยีว 
- หา้งหุน้สว่น 
- บรษิทั 
- สหกรณ์ 

เอกสารประกอบการสอน/
ต ารา/ตวัอย่าง//Presentation 

บรรยาย/อภปิราย/แสดง
ความคดิเหน็/ซกัถาม/ตอบ
ค าถาม 

3 

4 บทที ่4 การจดัการ 
- องคป์ระกอบการจดัการ 
- การวางแผน 
- การจดัองคก์าร 
- การน า 
- การควบคุม 

เอกสารประกอบการสอน/
ต ารา/กรณีศกึษา/
Presentation/ 

บรรยาย/อภปิราย/แสดง
ความคดิเหน็/ซกัถาม/
กจิกรรมกลุ่ม 

3 

5 บทที ่5 การจดัการ
ทรพัยากรมนุษย ์
- ความหมายความส าคญั 
- กระบวนการจดัการ
ทรพัยากรมนุษย ์

เอกสารประกอบการสอน/
ต ารา/กรณีศกึษา/
Presentation 

บรรยาย/อภปิราย/แสดง
ความคดิเหน็/ซกัถาม/ตอบ
ค าถาม/แสดงความคดิเหน็ 

3 

6 บทที ่6 การจดัการผลติและ
การปฏบิตักิาร 
- ความหมายความส าคญั 
- กระบวนการผลติและการ
ปฏบิตักิาร 
 

เอกสารประกอบการสอน/
ต ารา/กรณีศกึษา/
Presentation 

บรรยาย/อภปิราย/แสดง
ความคดิเหน็/ซกัถาม 

3 

7 บทที ่7 การจดัการ
การตลาด 
- ความหมายความส าคญั 
- องคป์ระกอบของตลาด 
- สว่นประสมทางการตลาด 
- สนิคา้ 
- ราคา 
- การจดัจ าหน่าย 
- การสง่เสรมิการตลาด 

เอกสารประกอบการสอน/
ต ารา/กรณีศกึษา/
Presentation 

บรรยาย/อภปิราย/แสดง
ความคดิเหน็/ซกัถาม 

3 
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สปัดาห ์ เน้ือหา ส่ือ กิจกรรม หมาย
เหตุ 

8 บทที ่8 การจดัการการเงนิ
และการบญัช ี
- ความหมายและ
ความส าคญั 
- หน้าทีท่างการเงนิ 
- เครื่องมอืทางการเงนิ 
- การบญัช ี                             

เอกสารประกอบการสอน/
ต ารา/กรณีศกึษา/
Presentation 

บรรยาย/อภปิราย/แสดง
ความคดิเหน็/ซกัถาม 

3 

9 บทที ่9 การวจิยัและพฒันา 
- ความหมายและ
ความส าคญั 

เอกสารประกอบการสอน/
ต ารา/กรณีศกึษา/
Presentation 

บรรยาย/คน้ควา้/อภปิราย/
แสดงความคดิเหน็/ซกัถาม 

3 

10 สอบระหว่างภาค ขอ้สอบ สอบ 3 
11 บทที ่10 สถาบนัการเงนิ 

- ความส าคญั ประโยชน์ 
- ประเภทของสถาบนั
การเงนิ 
- การบรกิารทางการเงนิ 

เอกสารประกอบการสอน/
ต ารา/กรณีศกึษา/
Presentation 

บรรยาย/อภปิราย/แสดง
ความคดิเหน็/ซกัถาม/ตอบ
ค าถาม 

3 

12 บทที ่11 การภาษอีากร 
- ภาษแีละประเภทภาษ ี
- ประมวลรษัฏากร 

เอกสารประกอบการสอน/
ต ารา/กรณีศกึษา/
Presentation 

บรรยาย/อภปิราย/แสดง
ความคดิเหน็/ซกัถาม 

3 
 
 
 

13 บทที ่12 เอกสารทางธุรกจิ 
- เอกสารทางธุรกจิ 
- ใบส าคญัต่างๆ 

เอกสารประกอบการสอน/
ต ารา/กรณีศกึษา/ตวัอย่าง/
Presentation 

บรรยาย/อภปิราย/แสดง
ความคดิเหน็/ซกัถาม/
ทดลอง 

3 
 
 

14 บทที ่13 การจดัการ
ส านกังาน 
- รปูแบบและองคป์ระกอบ
ของส านกังาน 
- ส านกังานอตัโนมตั ิ

เอกสารประกอบการสอน/
ต ารา/กรณีศกึษา/วดีทีศัน์/
ตวัอย่าง/Presentation 

บรรยาย/ดตูวัอย่าง/แสดง
ความคดิเหน็/ซกัถาม/แสดง
ความคดิเหน็ 

3 

15 บทที ่14 จรยิธรรมทาง
ธุรกจิและปญัหาในการ
ด าเนินธุรกจิ 
- จรยิธรรมทางธุรกจิ 
- ปญัหาในการด าเนินธุรกจิ 

เอกสารประกอบการสอน/
ต ารา/กรณีศกึษา/ตวัอย่าง
Presentation 

บรรยาย/อภปิราย/แสดง
ความคดิเหน็/ซกีถาม/ตอบ
ค าถาม/ท ากจิกรรมในชัน้
เรยีน 

3 

16 กจิกรรมประมวลความรู ้ การน าเสนอรายงาน น าเสนอ/แสดงความคดิเหน็/
ตอบค าถาม 

3 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรม 
ท่ี 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 
สปัดาห ์
ท่ีประเมิน 

สดัส่วน 
ของการ

ประเมินผล 
1 1, 2, 3, 4, 5 สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 
10 

มหาวทิยาลยัก าหนด  
20% 
40% 

2 1, 2, 3, 4 รายงาน 
และการน าเสนอ
หน้าชัน้เรยีน 

16 10% 

3 2 สรุปกจิกรรมจาก
กรณีตวัอย่าง 

หลงัจบสปัดาห ์
การเรยีนการสอน 10% 

4 1, 2, 3, 4, 5 การสงัเกต
พฤตกิรรม 

และผลการท าแบบ
ฝึกปฏบิตัริะหว่าง

เรยีน 

ทุกสปัดาห ์ 20% 

 เพื่อใหร้กัษามาตรฐานของรายวชิา คณะผู้สอนมกีารประชุมพจิารณาขอ้สอบทีใ่ช้วดัประเมนิ
สมัฤทธิผ์ลการเรยีนรู้ของนักศึกษาทุกครัง้  รวมทัง้การประชุมเพื่อพิจารณาการให้ล าดบัขัน้ของ
นกัศกึษาในแต่ละภาคการศกึษาทีเ่ปิดสอน 
 

หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและต าราหลกั 
 เอกสารประกอบการสอนวชิาความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการประกอบธุรกจิ 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    1.1  การสนทนาระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รยีน 

1.2  แบบประเมนิผูส้อนและแบบประเมนิรายวชิา 
2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 
     2.1  ผลการเรยีนของนกัศกึษา สอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 
       2.2  แบบฝึกปฏบิตั ิ
      2.3  รายงานการคน้ควา้ต่างๆ ทีม่อบหมาย 
      2.4  การน าเสนอผลงาน และการตอบค าถามของนกัศกึษา 
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3. การปรบัปรงุการสอน 
     3.1  จดัประชุมเพื่อพฒันาการเรยีนการสอน 
      3.2  จดัท าวจิยัในชัน้เรยีน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
  หลกัสูตรมคีณะกรรมการประเมนิการสอนท าหน้าที่ทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศกึษาใน
รายวชิา โดยการสุ่มประเมนิขอ้สอบและความเหมาะสมของการใหค้ะแนน 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
 หลกัสูตรมรีะบบการทบทวนประสทิธผิลของรายวชิา  พจิารณาจากผลการประเมนิการ
สอนโดยนักศึกษาที่เรยีนในแต่ละภาคการศึกษา บณัฑติที่ไปประกอบอาชพีแล้ว ผู้ประกอบการทัง้
ภาครฐัและเอกชน ผลการประเมนิโดยคณะกรรมการประเมนิการสอนของหลกัสูตร การรายงาน
รายวชิาโดยอาจารยผ์ูส้อน  หลงัการทบทวนประสทิธผิลของรายวชิาอาจารยผ์ู้สอนรบัผดิชอบในการ
ทบทวนเน้ือหาทีส่อน กลยทุธท์ีใ่ชใ้นการสอน และน าเสนอแนวทางในการปรบัปรุงพฒันาต่อไป 


