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เอกสารหมายเลข มคอ.3 
รายละเอยีดของรายวชิา 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา      มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิาคณะเศรษฐศาสตร์ 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลโดยทัว่ไป 
 
1.รหัสและช่ือรายวชิาEC207   เศรษฐศาสตร์การคลงั (Economics of  Public Finance) 
2.จ านวนหน่วยกติ3(3-0-6)      
3.หลกัสูตรและประเภทของรายวชิาปริญญาตรี  
4.อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอนผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิมจนัทร์  อรุณศรีโสภณ 

 
5.ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน     ภาคการศึกษาท่ี 2/ ชั้นปีท่ี 2 
6.รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)EC 101  เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้ 
 EC 102  เศรษฐศาสตร์มหภาคเบ้ืองตน้ 
7.รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั(Co-requisites)     ไม่มี 
8.สถานทีเ่รียน     มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9.วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด30พฤศจิกายน2558 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 
1.จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
เพื่อใหน้กัศึกษา มีความรู้ 
ความ เขา้ใจ ในเร่ือง โครงสร้างการคลงัของรัฐบาลทั้งดา้นรายรับและรายจ่าย 
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ความสัมพนัธ์ของการคลงักบัระบบเศรษฐกิจทฤษฎีหน้ีสาธารณะ 
ตลอดจนสามารถอธิบายผลกระทบของหน้ีสาธารณะท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจทฤษฎีการจดัสรรสินคา้
สาธารณะ 
และผลกระทบภายนอกท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจการกระจายอ านาจทางการคลงัแก่องคก์รปกครองส่ว
นทอ้งถ่ินสามารถเสนอแนะการแกปั้ญหาเศรษฐกิจโดยใชน้โยบายการคลงัรวมทั้งวเิคราะห์นโยบาย
ของรัฐท่ีมีผลต่องบประมาณรายรับ รายจ่าย และระบบเศรษฐกิจ 

2.วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมพร้อมในการน าความรู้ 
ความเขา้ใจในการคลงัของรัฐบาลและขอ้เทจ็จริงของงบประมาณแผน่ดินไทย 
เพื่อเช่ือมโยงกบันโยบายการคลงัซ่ึงมีบทบาทในทางเศรษฐกิจ 4 
ดา้นคือการจดัสรรทรัพยากรการกระจายรายไดก้ารรักษาเสถียรภาพและความเจริญเติบโตทางเศรษ
ฐกิจรวมทั้งเพื่อใหน้กัศึกษาวเิคราะห์นโยบายของรัฐท่ีมีผลต่องบประมาณรายรับ รายจ่าย 
และระบบเศรษฐกิจ 
 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการด าเนินการ 

1.ค าอธิบายรายวชิา     
การคลงัของรัฐบาลและความสัมพนัธ์ของการคลงักบัระบบเศรษฐกิจ งบประมาณ 
รายรับและรายจ่าย ภาษี หน้ีสาธารณะของรัฐบาล ผลกระทบท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ 
ทฤษฎีสินคา้สาธารณะและผลกระทบภายนอกท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ 
และบทบาทของการคลงัขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม
โดยศึกษาในบริบทของประเทศไทย 
2.จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
2.1 บรรยาย     บรรยาย 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา 
2.2 สอนเสริม     สอนเสริมตามความตอ้งการของนกัศึกษาเฉพาะราย  
2.3 การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน     ไม่มีการฝึกปฏิบติังานภาคสนาม 
2.4 การศึกษาด้วยตนเอง     การศึกษาดว้ยตนเอง3ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
3.จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
-อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาผา่นเลขานุการหวัหนา้สาขาวชิา  
-อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์        
(เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 
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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 
(4)  มีความรับผดิชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ 

ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในสายวชิาการดา้นเศรษฐศาสตร์  
1.2วธีิการสอน 
-บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นทางภาษี 
นโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างงบประมาณแผน่ดินและระบบเศรษฐกิจไทย 
-การท างานเป็นกลุ่ม 
-ก าหนดใหน้กัศึกษาหาตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.3วธีิการประเมินผล 
-พฤติกรรมการเขา้เรียนอยา่งสม ่าเสมอ  การส่งงานตรงต่อเวลา และการแต่งกายถูกระเบียบ  
ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 
-มีการอา้งอิงเอกสารท่ีไดน้ ามาท ารายงาน อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
-ประเมินผลการวเิคราะห์กรณีศึกษา 
-ประเมินผลการน าเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 
2.ความรู้ 

2.1ความรู้ทีต้่องได้รับ 
นกัศึกษาตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัสาขาวชิาท่ีศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม 

และความรู้เก่ียวกบัสาขาวชิาท่ีศึกษานั้นตอ้งเป็นส่ิงท่ีนกัศึกษาตอ้งรู้เพื่อใชป้ระกอบอาชีพและช่วยพั
ฒนาสังคม ดงันั้นมาตรฐานความรู้ตอ้งครอบคลุมส่ิงต่อไปน้ี 

(1) 



4 

 

มีความรู้และความเขา้ใจแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และพฒันาการของทฤษฎีท่ีมีการเปล่ียนแป
ลงไปกา้วทนัสมยั (Update) พรมแดนแห่งความรู้ 

(2) มีความรู้มีความรู้และความเขา้ใจโครงสร้าง และ/หรือ 
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยและโลก    

(3)  มีความรู้และความเขา้ใจเคร่ืองมือพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ 
(4)  มีความรู้ ความเขา้ใจ เศรษฐศาสตร์ประยกุต ์ 

2.2วธีิการสอน 
     บรรยาย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
และมอบหมายใหค้น้ควา้หาบทความ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ 
2.3วธีิการประเมินผล 
- สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้การประยกุตใ์ช้ 
-ประเมินจากรายงานท่ีนกัศึกษาจดัท า 
     - ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

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 ์
3.2 วธีิการสอน 
-กรณีศึกษาทางการประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้นเศรษฐศาสตร์ 
-ฝึกใหน้กัศึกษาแสดงความรู้ความสามารถโดยการน าเสนอหนา้ชั้นเรียน และตอบขอ้ซกัถาม 

3.3วธีิการประเมินผล 
     - 
สอบปลายภาคโดยแนวค าถามเนน้ทฤษฎีและใหน้กัศึกษาวเิคราะห์สถานการณ์และหาแนวทางในก
ารแกปั้ญหา โดยการประยกุตค์วามรู้ท่ีเรียนมา 
4.ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
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4.1ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
(1) 

มีความสามารถในการปฏิบติังานและรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งในระดบับุคคลและ/
หรือระดบักลุ่มอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(2) 
มีความสามารถในการคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการวเิคราะห์ปัญหาดว้ยตนเองและ/หรือร่วมกบับุคคล
อ่ืน 

(4) มีการพฒันาตนเองทั้งดา้นความรู้ และทกัษะทางวชิาการอยา่งต่อเน่ือง 
รวมถึงการเปล่ียนแปลงเรียนรู้กบับุคคลอ่ืน 

(5) มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี สามารถท างานร่วมกบับุคคลอ่ืนไดทุ้กระดบั 
และสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ ได ้
4.2วธีิการสอน 
-มีการท างานเป็นกลุ่ม 
เพื่อมีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมกลุ่ม 

-การน าเสนอรายงานเพื่อแสดงความมีภาวะผูน้ าและกลา้แสดงออก 
4.3วธีิการประเมินผล 
-ประเมินตนเอง และเพื่อน ดว้ยแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
-รายงานท่ีน าเสนอ พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
5.ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

5.1ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  
นกัศึกษาตอ้งมีทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ขั้นต ่าดงัน้ี 

(2)  สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน 
เลือกและใชรู้ปแบบการน าเสนอใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ  

(4)  สามารถเลือกและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
และเทคนิคการส่ือสารในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล ประมวลผล แปลความหมาย 
และการน าเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5.2วธีิการสอน 
     -มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก Website ส่ือการสอน e-learning และท ารายงาน 
โดยเนน้การน าสถิติอา้งอิง จากแหล่งท่ีมาขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 
-น าเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
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5.3วธีิการประเมินผล 
-การจดัท ารายงาน และน าเสนอดว้ยส่ือเทคโนโลยี 
-การมีส่วนร่วมในการอภิปราย  

 
 
 

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

ช่ัวโมง 
กจิกรรมการเรีย
น การสอน  
ส่ือทีใ่ช้(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 
 

บทที ่1 บทน า 
- ความหมายและววิฒันาการ

ของวชิาการคลงั                          
- ประวติัการคลงัของไทยบ

ทบาทของรัฐบาล 
- ววิฒันาการและวตัถุประส

งคข์องการใชน้โยบายการ
คลงั 

- นโยบายการคลงัและกลไก
การท างานเพื่อแกปั้ญหาเศ
รษฐกิจ 

3 บรรยาย 
ส่ือการสอน 
มอบหมายงาน 

ผ.ศ.พิมจนัทร์  
อรุณศรีโสภณ 

2-4 
 

บทที ่2 การจัดสรรและการกระจาย 
- การจดัสรรสินคา้สาธารณะ

สินคา้สาธารณะแบบผสม 
และสินคา้เอกชน 

- บทบาทของรัฐบาลและวธีิ
การในการแกปั้ญหาผลกร
ะทบภายนอก 

3 บรรยาย 
ส่ือการสอน 
ยกตวัอยา่งประก
อบ  
กรณีศึกษา 

ผ.ศ.พิมจนัทร์  
อรุณศรีโสภณ 
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5 
 

บทที ่3 รายจ่ายสาธารณะ 
- ความส าคญัและผลกระทบ

ของการใชจ่้ายรัฐบาลต่อร
ะบบเศรษฐกิจ 

- ทฤษฎีการเติบโตของรายจ่
ายสาธารณะ 

- หลกัเกณฑท่ี์ดีเก่ียวกบัราย
จ่ายสาธารณะ 

3 บรรยาย 
ส่ือการสอน 
ยกตวัอยา่งประก
อบ  

ผ.ศ.พิมจนัทร์  
อรุณศรีโสภณ 

6 
 

บทที ่4 รายได้ของรัฐบาล 
- ความหมายและประเภทขอ

งภาษีอากร 
- วตัถุประสงคข์องการจดัเก็

บภาษี 
- หลกัเกณฑท่ี์ดีของภาษีอาก

ร 
- หลกัความยติุธรรมในการเ

ก็บภาษี 
- รายไดแ้ละรายรับท่ีมิใช่ภา

ษีอากร 

3 บรรยาย  
ส่ือการสอน 
ยกตวัอยา่งประก
อบ  

ผ.ศ.พิมจนัทร์  
อรุณศรีโสภณ 

7 
 

บทที ่5 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
- แหล่งเงินไดท่ี้ตอ้งเสียภาษี 
- เกณฑข์องเงินไดพ้ึงประเมิ

นท่ีตอ้งยืน่แบบ 
- อตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรร

มดา 
- การวเิคราะห์ภาระของภาษี

เงินไดบุ้คคลธรรมดา 

3 บรรยาย 
ส่ือการสอน 
ยกตวัอยา่งประก
อบ 

ผ.ศ.พิมจนัทร์  
อรุณศรีโสภณ 

 หยุดสอบกลางภาค    
8 
 

บทที ่ 6  ภาษีเงินได้นิติบุคคล-    
ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี-     
อตัราภาษีและการค านวณก าไ
รสุทธิ 

3 บรรยาย 
ส่ือการสอน 
ยกตวัอยา่งประก
อบ  

ผ.ศ.พิมจนัทร์  
อรุณศรีโสภณ 
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- ภาระของภาษีเงินไดนิ้ติบุค
คล 

9 
 

บทที ่7 ภาษีมูลค่าเพิม่-   
ประเภทและหลกัเกณฑก์ าหน
ดขอบเขตการเสียภาษีมูลค่าเพิ่
ม 

- การวเิคราะห์ภาระของภาษี
มูลค่าเพิ่ม 
และภาษีธุรกิจเฉพาะ 

3 บรรยาย  
ส่ือการสอน 
ยกตวัอยา่งประก
อบ  

ผ.ศ.พิมจนัทร์  
อรุณศรีโสภณ 

10 
 

บทที ่8 
ผลกระทบโดยทัว่ไปของภาษี 

- การวเิคราะห์ผลกระทบขอ
งการเก็บภาษี  

- การวดัภาระส่วนเกินของก
ารเสียภาษี 

3 บรรยาย 
ส่ือการสอน 
ยกตวัอยา่งประก
อบ  

ผ.ศ.พิมจนัทร์  
อรุณศรีโสภณ 

11 
 

บทที ่9 งบประมาณแผ่นดิน 

- ความหมายความส าคญัแล
ะประโยชน์ของงบประมา
ณ 

- ลกัษณะท่ีดีของงบประมา
ณแผน่ดิน 

- ขนาดและดุลยภาพงบประ
มาณ 

- การวเิคราะห์ดุลยภาพของ
งบประมาณ 

3 บรรยาย 
ส่ือการสอน 
ยกตวัอยา่งประก
อบ  

ผ.ศ.พิมจนัทร์  
อรุณศรีโสภณ 

12 
 

บทที ่10 หนีส้าธารณะ 
- ความหมายวตัถุประสงคป์

ระเภท 
และผลกระทบของหน้ีสาธ
ารณะ 

- ผลดีและผลเสียของการก่อ
หน้ีสาธารณะ 

3 บรรยาย 
ส่ือการสอน 
ยกตวัอยา่งประก
อบ อภิปรายกลุ่ม 
กรณีศึกษา 

ผ.ศ.พิมจนัทร์  
อรุณศรีโสภณ 
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- แนวความคิดเก่ียวกบัภาระ
ของหน้ีสินหน้ีต่างประเทศ
และวกิฤติเศรษฐกิจ 

13 บทที ่11 
การกระจายอ านาจทางการคลงัแก่อ
งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ขั้นตอนและแผนการกระจ
ายอ านาจการก าหนดการจั
ดสรรสัดส่วนภาษีและอาก
ร 

3 บรรยาย 
ส่ือการสอน 
ส่งสรุปการบรรย
าย 

*เชิญวทิยากรพิเศษ 

14-15 
 

น าเสนอรายงาน 3 รายงาน  
ส่ือ Powerpoint 
ตอบขอ้ซกัถาม 

ผ.ศ.พิมจนัทร์  
อรุณศรีโสภณ 

 
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กจิกรรม

ที่ 
ผลการเรีย

นรู้ 
วธีิการประเมิน สัปดาห์ทีป่ระเมิ

น 
สัดส่วนของการประเมิ

นผล 
1 2.(1)-(4) 

3.(1)-(3) 
สอบกลางภาค 8 20 

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

สอบปลายภาค 16 50 

3 3.2 
4.(1)-(5) 

5.(2)และ(4
) 
 

วเิคราะห์กรณีศึกษา  
คน้ควา้ 
การน าเสนอรายงาน 
การท างานกลุ่ม 
การส่งงานตามท่ีมอบหม
าย 

3-4 และ12-15 20 
 
 
 

4 1.(1)-(4) 
 

การเขา้ชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย  
เสนอความคิดเห็นในชั้นเ

ตลอดภาคการศึก
ษา 

10 
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รียน 
 
 
 
 
 
 
3.เกณฑ์การประเมินผล  
การประเมินผลพิจารณาจากระดบัคะแนนอิงเกณฑ ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 

เกรด ช่วงระดับคะแนน 
A 

(พิจารณาจากค่า T-score) 

B+ 
B 

C+ 
C 

D+ 
D 
F 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

 
1.เอกสารและต าราหลกั 
เกริกเกยีรติ พพิฒัน์เสรีธรรม. (2552).การคลงัวา่ดว้ยการจดัสรรและการกระจาย พมิพ์คร้ังที ่
9  แกไ้ขเพิ่มเติม.เอกสารในระบบ Hybrid 
2.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
     ตามค าแนะน าในชั้นเรียน 
3.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
เวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ในประมวลรายวชิา เช่น กระทรวงการคลงั 
ส านกังานเศรษฐกิจการคลงัส านกังบประมาณ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต 
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ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติข่าวเศรษฐกิจและการคลงั 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา  
 
1.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา  
การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี ท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา 
ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 
- การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
- แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 
- ขอ้เสนอแนะผา่นเวบ็บอร์ด ท่ีอาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการส่ือสารกบันกัศึกษา  
2.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 
- การสังเกตการณ์ 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3.การปรับปรุงการสอน 
     หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน 
โดยการจดักิจกรรมในการระดมสมอง และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี  
- สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 
- การวจิยัในและนอกชั้นเรียน 
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา  
ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ 
ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้ในรายวชิา ไดจ้าก การสอบถามนกัศึกษา 
หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึงการพิจารณาจากผลการทดสอบยอ่ย 
และหลงัการออกผลการเรียนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 
- การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยอ่ื์นๆ 
หรือผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีไม่ใช่อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
โดยตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม  
5.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา  
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จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา 
ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี  
- ปรับปรุงรายวชิาทุก 5ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 4  
- เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน 
เพื่อใหน้กัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยกุตค์วามรู้น้ีกบัปัญหาท่ีมาจากงานวจิยัของอาจารย ์
หรือวงการวชิาการและภาคธุรกิจต่างๆ 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (CurriculumMapping) 

หมวดวชิาเฉพาะ  คณะเศรษฐศาสตร์ 
  ความรับผดิชอบหลกั    ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทางปัญญ
า 

ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุ
คคลและความรับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์ 
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

EC207เศรษฐศาสตร์การคลงั                       

 


