
 

 
มคอ. 3 

รายละเอยีดของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะเศรษฐศาสตร์  

หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  

EC207 เศรษฐศาสตร์การคลงั 

Economics of Public Finance 

2. จ านวนหน่วยกติ   

3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  

เศรษฐศาสตร์บณัฑิต  กลุ่มวชิาแกน 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 

 ผศ.พสิษฐ ์ รัตนมณีวงศ ์

5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 

ภาคการเรียนท่ี 2/2558/ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 EC 101 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบ้ืองตน้ 

EC 102 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้ 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน    

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  

วนัท่ี 4มกราคม 2559 



 

หมวดที ่2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองโครงสร้างการคลงัของรัฐบาลทั้งดา้นรายรับและ รายจ่า
ย ความสัมพนัธ์ของการคลงักบัระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีหน้ีสาธารณะ 
ตลอดจนสามารถอธิบายผลกระทบของหน้ีสาธารณะท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ 
ทฤษฎีการจดัสรรสินคา้สาธารณะ และผลกระทบภายนอกท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ 
การกระจายอ านาจทางการคลงัแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
สามารถเสนอแนะการแกปั้ญหาเศรษฐกิจโดยใชน้โยบายการคลงั 
รวมทั้งวเิคราะห์นโยบายของรัฐท่ีมีผลต่องบประมาณรายรับ รายจ่าย และระบบเศรษฐกิจ 
2.  วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมพร้อมในการนาความรู้ 
ความเขา้ใจในการคลงัของรัฐบาล และขอ้เทจ็จริงของงบประมาณแผน่ดินไทย 
เพื่อเช่ือมโยงกบันโยบายการคลงัซ่ึงมีบทบาทในทางเศรษฐกิจ 4 ดา้นคือ การจดัสรรทรัพยากร 
การกระจายรายได ้การรักษาเสถียรภาพและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
รวมทั้งเพื่อใหน้กัศึกษาวเิคราะห์นโยบายของรัฐท่ีมีผลต่องบประมาณรายรับ รายจ่าย และระบบเศรษฐกิจ 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการด าเนินการ 

การคลงัของรัฐบาลและความสัมพนัธ์ของการคลงักบัระบบเศรษฐกิจ 

งบประมาณรายรับและรายจ่าย ภาษี หน้ีสาธารณะของรัฐบาล 

ผลกระทบท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจทฤษฎีสินคา้สาธารณะและผลกระทบภายนอกท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจและ

บทบาทของการคลงัขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม 

โดยศึกษาในบริบทของประเทศไทย 

1. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเ

สริม 

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย             

45 ชัว่โมง         

ต่อภาคการศึกษา 

- ไม่มีการฝึกปฏิบติั/ภาคสนาม/การฝึกงาน การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง       

6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์                    

( 90 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา ) 

2. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

- อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษาทราบใน ประมวลการสอนรายวชิา  



 

- 

อาจารยใ์หค้  าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นกัศึกษานอกชั้นเรียนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความต้

องการ 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ซ่ึงจะตอ้งมีการนดัหมายล่วงหนา้       

 
หมวดที ่4   การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

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

ระเบียบและขอ้บงัคบัของสถาบนัและสังคม 
(4) มีความรับผดิชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ 

ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในสายวชิาการดา้นเศรษฐศาสตร์ 

1.2 วธีิการสอน  

(1) อธิบาย  ช้ีแจง เช็คการเขา้เรียน 

(2) อธิบายในบทเรียนเพื่อใหน้กัศึกษาวเิคราะห์การแกปั้ญหาเศรษฐกิจไดอ้ยา่งมีคุณธรรม  

(3) การท าแบบฝึกหดั 

(4) การท างานเป็นกลุ่ม 

(5) การอภิปรายเป็นกลุ่ม  

1.3 วธีิการประเมินผล 

( 1) พฤติกรรมการเขา้เรียนอยา่งสม ่าเสมอ  การส่งงานตรงต่อเวลา 

และการแต่งกายถูกระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

(2) พฤติกรรมในการท าโครงงาน  รายงาน และความสามารถในการท างานเป็นทีม  

(3) ใหน้กัศึกษาประเมินตนเอง 

 (4) อา้งอิงแหล่งคน้ควา้ของรายงาน 

 

2. ความรู้ 



 

2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  

(1)  
มีความรู้และความเขา้ใจแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และพฒันาการของทฤษฎีท่ีมีการเปล่ียนแปลงไ
ปกา้วทนัสมยั (Update) พรมแดนแห่งความรู้ 

(2) มีความรู้และความเขา้ใจโครงสร้าง และ/หรือ 
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยและโลก    

(3) มีความรู้และความเขา้ใจเคร่ืองมือพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ 
(4)  ความรู้ ความเขา้ใจ เศรษฐศาสตร์ประยกุต ์ 

2.2 วธีิการสอน 

บรรยาย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน การวเิคราะห์กรณีศึกษา 

และมอบหมายใหค้น้ควา้หาบทความ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ 

2.3 วธีิการประเมินผล 

(1)  การท าแบบฝึกหดั 

(2) รายงานกลุ่มและการน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน 

(3)  การศึกษาบทเรียนตามท่ีอาจารยม์อบหมาย 

และสามารถคน้ควา้หาความรู้ใหม่ๆผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

(4)  การสอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้ทฤษฎีและการประยกุตใ์ช้ 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

(1) สามารถคิดเป็นเหตุเป็นผล และคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ 
(2) สามารถก าหนดประเด็นการศึกษา สืบคน้ รวบรวมขอ้มูล ประมวลขอ้มูล วเิคราะห์ 

สังเคราะห์ แปลความหมาย และสรุปประเด็นจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย 
(3) สามารถน าขอ้มูลและหลกัฐานต่างๆ 

มาวเิคราะห์และบูรณาการความรู้เพื่อเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมไดอ้ยา่งเห
มาะสม (ประสิทธิภาพ เป็นธรรม และเหมาะสมกบัสภาวการณ์และบริบททางสังคม) และสร้างสรรค ์

3.2 วธีิการสอน 

(1)  การบรรยาย  และการท าแบบฝึกหดั 



 

(2)  ส่ือน าเสนอในรูปแบบ Powerpoint 

(3)  การเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

(4)  การท ารายงานเป็นกลุ่ม 

(5)  การอภิปรายในหอ้งเรียน 

3.3 วธีิการประเมินผล 

(1)  การท าแบบฝึกหดั 

(2)  รายงานกลุ่มและการน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน 

 (3)  การศึกษาบทเรียนตามท่ีอาจารยม์อบหมาย 

และสามารถคน้ควา้หาความรู้ใหม่ๆผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

 (4)  การสอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้ทฤษฎีและการประยกุตใ์ช้ 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา  

(1) มีความสามารถในการปฏิบติังานและรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งในระดบับุคค
ลและ/หรือระดบักลุ่มอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ( 2)  
มีความสามารถในการคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการวเิคราะห์ปัญหาดว้ยตนเองและ/หรือร่วมกบับุคคลอ่ืน 

 ( 4) มีการพฒันาตนเองทั้งดา้นความรู้ และทกัษะทางวชิาการอยา่งต่อเน่ือง 
รวมถึงการเปล่ียนแปลงเรียนรู้กบับุคคลอ่ืน 

 ( 5) มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี สามารถท างานร่วมกบับุคคลอ่ืนไดทุ้กระดบั 
และสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ ได ้

4.2 วธีิการสอน 

(1)  มอบหมายงานรายงานกลุ่ม และรายบุคคล  

(2)  การน าเสนอรายงาน 

 

4.3 วธีิการประเมินผล 

(1)  รายงานท่ีส่งในชั้นเรียน 



 

(2)  รายงานท่ีน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

(3)  พฤติกรรมการเขา้เรียน 

 

 

 

 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  

(2) สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน 
เลือกและใชรู้ปแบบการน าเสนอใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 

(4) สามารถเลือกและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และเทคนิคการส่ือสารในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
วเิคราะห์ขอ้มูล ประมวลผล แปลความหมาย และการน าเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5.2 วธีิการสอน 

(1)  มีการน าบทเรียน upload ไวใ้น Hybrid Learning ของ website มหาวทิยาลยั 

(2)  มีการเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

(3)  มอบหมายใหท้ ารายงานและใหน้ าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน 

โดยใหอ้า้งอิงแหล่งท่ีมาของขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง 

และมีการใชเ้คร่ืองมือเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมในการน าเสนอรายงาน  

5.3 วธีิการประเมินผล 

(1)  จ  านวนคร้ังในการเขา้สู่บทเรียนใน Hybrid Learning 

(2)  การจดัท ารายงานและการน าเสนอหนา้ชั้นเรียนดว้ยเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  

(3)  การแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 

 
สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียนการสอ

น / 

ส่ือการเรียนการสอนทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1 อธิบายลกัษณะวชิา วธีิการเรียนการสอน 

หนงัสืออ่านประกอบ เกณฑก์ารวดัผล 

และแนะน าการคน้ควา้ขอ้มูล 

ความหมายและววิฒันาการของวชิาการคลงั 

ประวติัการคลงัของไทย 

3 กจิกรรมการเรียนการสอ

น 

 

1. การบรรยาย และการท า 

แบบฝึกหดัประจ าบท 

 

2. วเิคราะห์ปัญหา  หรือ   

กรณีศึกษาในปัจจุบนั      

ในชั้นเรียน 

 

3. คน้ควา้   วเิคราะห์ 

สังเคราะห์   เขียนรายงาน   

และน าเสนอรายงาน      

ในชั้นเรียน 

 

ผศ.พสิษฐ ์

รัตนมณีวงศ ์

 

 

 

2 บทบาทของรัฐบาล 

ววิฒันาการและวตัถุประสงคข์องการใชน้โยบายการคลงั 

นโยบายการคลงัและกลไกการท างานเพื่อแกปั้ญหาเศรษฐ

กิจ 

3 

3, 4 การจดัสรรสินคา้สาธารณะ และสินคา้เอกชน 

สินคา้สาธารณะแบบผสม 

บทบาทของรัฐบาลและวธีิการในการแกปั้ญหาผลกระทบ

ภายนอก 

6 

5 รายจ่ายสาธารณะ 3 



 

สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียนการสอ

น / 

ส่ือการเรียนการสอนทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

ความส าคญัและผลกระทบของการใชจ่้าย ของรัฐบาลต่อร

ะบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีการเติบโตของรายจ่ายสาธารณะ 

หลกัเกณฑท่ี์ดีเก่ียวกบัรายจ่ายสาธารณะ 

ส่ือการเรียนการสอนทีใ่ช้ 

 

1.  power point 

 

2.  Website 

 

3.  ต  าราและเอกสารต่าง 

ๆ 

6 รายไดข้องรัฐบาล 

ความหมายและประเภทของภาษีอากรวตัถุประสงคข์องกา

รจดัเก็บภาษี หลกัเกณฑท่ี์ดีของภาษีอากร 

หลกัความยติุธรรมในการเก็บภาษี 

รายไดแ้ละรายรับท่ีมิใช่ภาษีอากร 

3 กจิกรรมการเรียนการสอ

น 

 

1. การบรรยาย และการท า 

แบบฝึกหดัประจ าบท 

 

2. วเิคราะห์ปัญหา  หรือ   

กรณีศึกษาในปัจจุบนั      

ในชั้นเรียน 

 

3. คน้ควา้   วเิคราะห์ 

สังเคราะห์   เขียนรายงาน   

และน าเสนอรายงาน      

ผศ. พสิษฐ์ 

รัตนมณวีงศ์ 

7 ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา แหล่งเงินไดท่ี้ตอ้งเสียภาษี 

เกณฑข์องเงินไดพ้ึงประเมินท่ีตอ้งยืน่แบบ 

อตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

การวเิคราะห์ภาระของภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

3 

8 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี 

อตัราภาษีและการค านวณก าไรสุทธิ 

ภาระของภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

3 



 

สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียนการสอ

น / 

ส่ือการเรียนการสอนทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

9 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ประเภทและหลกัเกณฑก์ าหนดขอบเขตการเสียภาษีมูลค่าเ

พิ่มการวเิคราะห์ภาระของภาษีมูลค่าเพิ่ม 

และภาษีธุรกิจเฉพาะ 

3 ในชั้นเรียน 

 

ส่ือการเรียนการสอนทีใ่ช้ 

 

1.  power point 

 

2.  Website 

 

3.  ต าราและเอกสารต่างๆ 

10 ผลกระทบโดยทัว่ไปของภาษี 

การวเิคราะห์ผลกระทบของการเก็บภาษี แนวคิดเร่ืองภาระ

ภาษี การวดัภาระส่วนเกินของการเสียภาษี 

3 กจิกรรมการเรียนการสอ

น 

 

1. การบรรยาย และการท า 

แบบฝึกหดัประจ าบท 

 

2. วเิคราะห์ปัญหา  หรือ   

กรณีศึกษาในปัจจุบนั      

ในชั้นเรียน 

 

3. คน้ควา้   วเิคราะห์ 

สังเคราะห์   เขียนรายงาน   

และน าเสนอรายงาน      

ผศ. พสิษฐ์ 

รัตนมณวีงศ์ 

11 งบประมาณแผน่ดิน ความหมาย 

ความส าคญัและประโยชน์ของงบประมาณ แผน่ดินลกัษณ

ะท่ีดีของงบประมาณแผน่ดินขนาดและดุลยภาพของงบปร

ะมาณแผน่ดิน รูปแบบของงบประมาณ  

กระบวนการงบประมาณ 

3 

12 หน้ีสาธารณะ ความหมาย วตัถุประสงคป์ระเภท 

และผลกระทบของหน้ีสาธารณะ 

ผลดีและผลเสียของการก่อหน้ีสาธารณะ 

แนวความคิดเก่ียวกบัภาระของหน้ีสิน ภายในประเทศและ

หน้ีสินต่างประเทศ 

3 



 

สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียนการสอ

น / 

ส่ือการเรียนการสอนทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

13 การบริหารการคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกรอบ

ความย ัง่ยนืทางการคลงัและการบริหารการคลงัขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

3 ในชั้นเรียน 

 

ส่ือการเรียนการสอนทีใ่ช้ 

 

1.  power point 

 

2.  Website 

 

3.  ต าราและเอกสารต่างๆ 

14,15 การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 6 1. รายงาน  

2.  power point 

โดยนกัศึกษ

า 

16 การสอบปลายภาค 3   

 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 
ผลการเรียนรู้* 

 
วธีิการประเมิน  

 
 

ก าหนดเวลาการประ
เมิน (สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการปร
ะเมินผล 

 
หัวข้อ 1.1 , 4.1 ใช้วธีิการประเมินตามหัวข้อ 1.3 , 4.3 

 
ตลอดภาคการศึกษา 40%  

หัวข้อ 2.1 , 3.1 การสอบปลายภาค  60% 
 
 
3.เกณฑ์การประเมินผล  



 

การประเมินผลพิจารณาจากระดบัคะแนนอิงเกณฑ ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

เกรด ช่วงระดับคะแนน 
A 

(พิจารณาจากค่า T-score) 

B+ 
B 

C+ 
C 

D+ 
D 
F 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

1. ต าราและเอกสาร 

เกริกเกยีรติพพิฒัน์เสรีธรรม . (2552). การคลงัวา่ดว้ยการจดัสรรและการกระจาย พมิพ์คร้ังที่  
9แกไ้ขเพิ่มเติม. เอกสารในระบบ Hybrid 

2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

ตามค าแนะน าในชั้นเรียน 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

เวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ในประมวลรายวชิา เช่น กระทรวงการคลงั ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 

ส านกังบประมาณ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข่าวเศรษฐกิจและการคลงั 

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา  

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาน้ีท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา โดย 

1. การสนทนาสอบถามความคิดเห็นระหวา่งนกัศึกษาและอาจารยผ์ูส้อน 

2. การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 

3. การประเมินผลอาจารยผ์ูส้อนโดยนกัศึกษา 



 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

อาจารยผ์ูส้อนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการสอบของนกัศึกษา 

และท ารายงานสรุปพฒันาการของนกัศึกษา ปัญหา อุปสรรค 

และแนวทางแกไ้ขเพื่อปรับปรุงรายวชิาใหมี้ความเหมาะสมมากข้ึน 

3.  การปรับปรุงการสอน  

1. ประมวลความคิดเห็นของนกัศึกษา  การประเมินการสอนของตนเอง  ตลอดจนสรุปปัญหา 

อุปสรรคและแนวทางแกไ้ข เพื่อน าไปปรับปรุงการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

2. แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งอาจารยผ์ูส้อนในวชิาอ่ืนๆเพื่อจะไดน้ าเทคนิค 

วธีิการใหม่ๆมาใชใ้นการปรับปรุงการสอนใหดี้ข้ึน 

3. ปรับปรุงรายละเอียดของวชิาใหท้นัสมยัต่อการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวฒัน์ทางการเงิน 

4. คณะเศรษฐศาสตร์มีการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปี  

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

1.ไดมี้การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวชิาท่ีสอน 

โดยมีคณะกรรมการก ากบัมาตรฐานวชิาการ เป็นผูต้รวจสอบในการออกขอ้สอบ การตรวจขอ้สอบ 

การตดัเกรดของนกัศึกษา 

2. ส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัค าถามในขอ้สอบจากผูใ้ชบ้ณัฑิต 

เพื่อปรับปรุงมาตรฐานขอ้สอบใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
จากการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา 

ไดมี้การวางแผนปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวชิาเพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน โดย 
1.ปรับปรุงเน้ือหารายวชิาทุกๆ 5 ปี หรือตามค าแนะน าของคณะกรรมการก ากบัมาตรฐานวชิาการ 

ตามขอ้ 4 
2. น าผลการประเมินการสอนของตนเองจากขอ้ 2 

(กลยทุธ์การประเมินการสอน)มาพฒันาเน้ือหาสาระต่างๆของวชิา 
และปรับปรุงวธีิการเรียนการสอนใหต้รงกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  

 
 
 
 



 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (CurriculumMapping) 
หมวดวชิาเฉพาะ  คณะเศรษฐศาสตร์ 
  ความรับผดิชอบหลกั    ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทกัษะทางปั
ญญา 

ทกัษะความสัมพนัธ์ระห
ว่างบุคคลและความรับผิ

ดชอบ 

ทกัษะการวเิคราะห์ 
เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโ
ลย ี

สารสนเทศ 

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

กลุ่มวชิาแกน                       

EC 207 เศรษฐศาสตร์การคลงั 
                      

 
 

 


