
  
 

 
 

เอกสารหมายเลข มคอ.3 
รายละเอยีดของรายวชิา 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา      มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิาคณะเศรษฐศาสตร์ 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลโดยทัว่ไป 
 
1.รหัสและช่ือรายวชิาEC302พฒันาการของเศรษฐกจิไทย(Development of Thai Economy) 
2.จ านวนหน่วยกติ3(3-0-6)      
3.หลกัสูตรและประเภทของรายวชิาเศรษฐศาสตรบณัฑิต / วชิาแกน 
4.อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอนผศ. ดร.กฤษดา แพทยห์ลวง 
5.ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน     ภาคการศึกษาท่ี 2/ ชั้นปีท่ี 3 
6.รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)EC101 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบ้ืองตน้  
และ EC102 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้ 
7.รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั(Co-requisites)     ไม่มี 
8.สถานทีเ่รียน     มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9.วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด9มกราคม2559 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 
1.จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
เพื่อใหน้กัศึกษา มีความรู้และความ เขา้ใจ เก่ียวกบั แนวคิดและทฤษฎีการสร้างความเติบโต 
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคม กลยทุธ์ในการพฒันา 
โครงสร้างและการวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทย 
การบริโภคการลงทุนในภาครัฐและภาคเอกชน การคา้ระหวา่งประเทศ 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นโยบายรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
ยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ ปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบนัท่ีส าคญั 
รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลในการแกไ้ขปัญหาและแนวโนม้เศรษฐกิจไทย    
2.วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
เพื่อใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้ประเด็น ความคิด 
และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ต่างๆท่ีเก่ียวกบัการสร้างความเติบโต 
และการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 
ตลอดจนการประยกุตใ์ชค้วามคิดและทฤษฎีเหล่านั้นในการศึกษาท าความเขา้ใจพฒันาการเศรษฐกิ
จและสังคมของไทย ทั้งน้ี 
เนน้ใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้และท าความเขา้ใจสาเหตุและปัจจยัต่างๆท่ีส่งผลใหเ้ศรษฐกิจไทยมีพฒันา
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างเชิงระบบ นบัจากระบบเศรษฐกิจแบบยงัชีพ 
ระบบเกษตรกรรมแบบพึ่งพาตลาดโลก ระบบอุตสาหกรรมท่ีใชแ้รงงานเขม้ขน้ 
ระบบอุตสาหกรรมท่ีใชเ้ทคโนโลยขีั้นกลางและสูง 
ไปสู่ระบบเศรษฐกิจท่ีน าโดยภาคบริการท่ีใชฐ้านความรู้และสารสนเทศ ( IT- and knowledge-
based) เขม้ขน้  และ/หรือระบบเศรษฐกิจฐานชีวภาพ/สีเขียว ในอนาคต 
ตลอดจนศึกษาวเิคราะห์การบริโภคการลงทุนในภาครัฐและภาคเอกชน การคา้ระหวา่งประเทศ 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นโยบายรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
ยทุธศาสตร์และนโยบายในการพฒันาประเทศ ปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบนัท่ีส าคญั 
รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลในการแกไ้ขปัญหา 
ทางเลือกในการพฒันาประเทศและการปฏิรูปเศรษฐกิจไทย 
และแนวโนม้เศรษฐกิจไทยโดยรวมและรายสาขาท่ีส าคญั 
 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1.ค าอธิบายรายวชิา     



แนวคิดและทฤษฎีการสร้างความเติบโต การพฒันาเศรษฐกิจและสังคม กลยทุธ์ในการพฒันา 
โครงสร้างและการวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทย 
การบริโภคการลงทุนในภาครัฐและภาคเอกชน การคา้ระหวา่งประเทศ 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นโยบายรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
ยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ ปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบนัท่ีส าคญั 
รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลในการแกไ้ขปัญหาและแนวโนม้เศรษฐกิจไทย    
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  

อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 
1ชัว่โมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) ทั้งน้ี 
จะมีการประกาศตารางเวลาใหค้  าปรึกษาผา่นเลขานุการคณะ 
 

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 

ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในสายวชิาการดา้นเศรษฐศาสตร์และการพฒันาทางเศรษฐกิจ/พฒันาการ
ของเศรษฐกิจไทย 
1.2วธีิการสอน 

(1) บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา



ทางเศรษฐกิจ/พฒันาการของเศรษฐกิจไทย 
(2) การท างานเป็นกลุ่ม และการท างานอิสระของผูเ้รียนแต่ละคนดว้ยตนเอง 

ไม่ลอกหรือเลียนแบบผูอ่ื้น  
(3) การวเิคราะห์และอภิปรายในชั้นเรียนร่วมกนั   

1.3วธีิการประเมินผล 
(1)  พฤติกรรมการเขา้เรียนอยา่งสม ่าเสมอ  การส่งงานตรงต่อเวลา 

และการแต่งกายถูกระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 
(2)  พฤติกรรมการศึกษาเอกสารตามท่ีอาจารยม์อบหมาย 

และคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมดว้ยตนเอง 
(3)

 ศึกษากรณีศึกษา เก่ียวกบัการพฒันาทางเศรษฐกิจ/พฒันาการของเศรษฐกิจไทยตาม
ท่ีผูส้อนมอบหมายทุกคร้ัง 

(4) พฤติกรรมในการรายงาน อภิปรายในชั้นเรียน จดัท ารายงาน 
และความสามารถในการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

2.ความรู้ 

2.1ความรู้ทีต้่องได้รับ 
(1)

 ความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการพฒันาทางเศรษฐกิจ/พฒันาการของเศรษฐกิจไทยทางดา้นต่า
งๆ  

(2)
 ความรู้เก่ียวกบัการพฒันาทางเศรษฐกิจท่ี สามารถน ามาประยกุต์ใช้ไดใ้นการวเิคราะห์ประเ
ด็นทางดา้นพฒันาการของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจทัว่ไป 

(3)
 ความรู้ในดา้นการคน้หาแหล่งความรู้เชิงเอกสารประเภทต่างๆท่ีเก่ียวกบัการพฒันาทางเศร
ษฐกิจ/พฒันาการของเศรษฐกิจไทย 

(4) ทกัษะในการอ่าน จบัใจความ 
และวเิคราะห์ประเด็นท่ีเป็นกรณีศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาทางเศรษฐกิจ/พฒันาการของเศรษฐกิจไท
ยจากแหล่งความรู้ท่ีผูส้อนแนะน าให ้
2.2วธีิการสอน 

(1) การบรรยายเก่ียวกบัการพฒันาทางเศรษฐกิจ/พฒันาการของเศรษฐกิจไทย 
(2) ใชส่ื้อน าเสนอในรูปแบบ Powerpoint ประกอบ 
(3) การเรียนรู้จากงานท่ีไดรั้บมอบหมายเฉพาะบุคคล (Assignment-based Learning) 



(4) การเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online  Learning/Internet-based Learning) 
(5) การน าเสนอผลและอภิปรายกรณีศึกษา (Case-study-based Learning) 
(6) การร่วมกนัอภิปรายในหอ้งเรียน 

2.3วธีิการประเมินผล 
(1) ประเมินจากการวเิคราะห์และการรายงานผลกรณีศึกษาท่ีมอบหมาย 
(2) ประเมินจากงานท่ีไดรั้บมอบหมายเฉพาะบุคคล 
(3) การแสดงศกัยภาพในการคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตหรือแหล่งอ่ืน  ๆ
(4) การแสดงศกัยภาพในการวเิคราะห์เน้ือหาท่ีเรียนในหอ้งเรียน 
(5)

 การสอบกลางภาคและปลายภาคดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้การวเิคราะห์ และการประยกุตใ์ชค้วามรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการพฒันาทางเศรษฐกิจ/พฒันาการของเศรษฐกิจไทย 

 
 

3.ทกัษะทางปัญญา 

3.1ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
นกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัต่าง ๆ จากการสอนเพื่อใหเ้กิดทกัษะทางปัญญาดงัน้ี 

(1)  สามารถคิดเป็นเหตุเป็นผล และคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ 

(2)  สามารถก าหนดประเด็นการศึกษา สืบคน้ รวบรวมขอ้มูล ประมวลขอ้มูล วเิคราะห์ 
สังเคราะห์ แปลความหมาย และสรุปประเด็นจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย 

(3)  สามารถน าขอ้มูลและหลกัฐานต่างๆ 
มาวเิคราะห์และบูรณาการความรู้เพื่อเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการพฒันาทางเศรษฐกิ
จ/พฒันาการของเศรษฐกิจไทยและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม  
3.2วธีิการสอน 
(1) การมอบหมายใหน้กัศึกษาท างานท่ีไดรั้บมอบหมายเฉพาะบุคคล 
     (2) การมอบหมายใหน้กัศึกษาท ารายงานกรณีศึกษาและน าเสนอผลการศึกษา 
(3) การอภิปรายและตอบค าถามในชั้นเรียน 
(4) การวเิคราะห์และอภิปรายกรณีศึกษา 
3.3วธีิการประเมินผล 
(1)การสอบกลางภาคและปลายภาคดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้การวเิคราะห์และการประยกุตใ์ชค้วามรู้ความเ
ขา้ใจเก่ียวกบัการพฒันาทางเศรษฐกิจ/พฒันาการของเศรษฐกิจไทย 
4.ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 



4.1ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
(1) 

มีความสามารถในการปฏิบติังานและรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งในระดบับุคคลและ/
หรือระดบักลุ่มอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(2) 
มีความสามารถในการคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการวเิคราะห์ปัญหาดว้ยตนเองและ/หรือร่วมกบับุคคล
อ่ืน 

(3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
(4) มีการพฒันาตนเองทั้งดา้นความรู้และทกัษะทางวชิาการอยา่งต่อเน่ือง 

รวมถึงการเปล่ียนแปลงเรียนรู้กบับุคคลอ่ืน 
(5) มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี สามารถท างานร่วมกบับุคคลอ่ืนไดทุ้กระดบั 

และสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ ได ้
  



4.2วธีิการสอน 
(1) การมอบหมายใหน้กัศึกษารับผดิชอบท างานท่ีไดรั้บมอบหมายเฉพาะบุคคล 
     (2) การมอบหมายใหน้กัศึกษาท ารายงานกรณีศึกษาและน าเสนอผลการศึกษา 
     (3) การอภิปราย ตอบค าถาม และเรียนรู้ในชั้นเรียน 
4.3วธีิการประเมินผล 
(1) ผลงานรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายเฉพาะบุคคล 
(2) การรายงานกรณีศึกษาท่ีน าเสนอและพฤติกรรมการท างานเป็นทีม  
(3) จ านวนคร้ังและความซบัซอ้นของการอภิปราย ตอบค าถาม และเรียนรู้ในชั้นเรียน 
5.ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

5.1ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  
(1) พฒันาทกัษะดา้นการส่ือสาร โดยสามารถถ่ายทอดส่ิงท่ีไดจ้ากการอ่าน จบัประเด็น 

วเิคราะห์ มาน าเสนอ 
ซ่ึงมีการเพิ่มเติมความรู้ความเขา้ใจดว้ยการใชก้ารสืบคน้ขอ้มูลทุติยภูมิทางอินเทอร์เน็ต  

(2) พฒันาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ โดยใหเ้ขา้บทเรียนจาก Hybrid Learning ซ่ึงมี 
website ของวชิาโดยตรง มีการส่ือสารกบันกัศึกษาโดยผา่นบทเรียนทางอินเตอร์เน็ท  

(3) ทกัษะการน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน 
โดยรู้จกัน าเคร่ืองมือเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมมาใชป้ระกอบ  
5.2วธีิการสอน 

(1) มีการน าบทเรียน upload ไวใ้น Hybrid Learning ของ website มหาวทิยาลยั 
(2) มีการเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
(3) มอบหมายใหท้ ารายงานกรณีศึกษาและใหน้ าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน 

โดยใหอ้า้งอิงแหล่งท่ีมาของขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง 
และมีการใชเ้คร่ืองมือเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมในการน าเสนอรายงาน 
5.3วธีิการประเมินผล 

(1) จ านวนคร้ังในการเขา้สู่บทเรียนใน Hybrid Learning 
(2)การจดัท ารายงานกรณีศึกษาและการน าเสนอหนา้ชั้นเรียนดว้ยเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
(3)การแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

 
  



หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1.แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวนช่ัวโมง กจิกรรมการเรียน การสอน  
ส่ือทีใ่ช้(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 
 

แนวคิดและทฤษฎีในการสร้างความเติบโต การพฒันาเศรษฐกิจและสังคม และกลยทุธ์ในการพฒันา 3 บรรยาย ส่ือการสอน ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภิปรายทัว่ไป 

ผศ. 
ดร.กฤษดา 
แพทยห์ลวง 

2 
 

บริบท/พฒันาการทางเศรษฐกิจการเมืองไทย (political economy) นบัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 3 บรรยาย ส่ือการสอน ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภิปรายทัว่ไป 

ผศ. 
ดร.กฤษดา 
แพทยห์ลวง 

3 
 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยทุธศาสตร์ การบงัคบัใช ้และผลกระทบของแผนพฒันาฯ 3 บรรยาย ส่ือการสอน ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภิปรายกลุ่ม 

ผศ. 
ดร.กฤษดา 
แพทยห์ลวง 

4 
 

โครงสร้างดา้นการใชจ่้ายของเศรษฐกิจไทยในเชิงพฒันาการและเชิงเปรียบเทียบ 3 บรรยาย ส่ือการสอน ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภิปรายกลุ่ม 

ผศ. 
ดร.กฤษดา 
แพทยห์ลวง 

5 สถาบนัและปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการบริโภคการลงทุนในภาครัฐและภาคเอกชนของไทย 3 บรรยาย ส่ือการสอน ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภิปรายทัว่ไป 

ผศ. 
ดร.กฤษดา 
แพทยห์ลวง 

6 
 

สถาบนัและปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างภาคการคา้/การเงินระหวา่งประเทศของไทย 3 บรรยาย ส่ือการสอน ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภิปรายทัว่ไป 

ผศ. 
ดร.กฤษดา 
แพทยห์ลวง 

7 
 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การขยายบทบาทของเศรษฐกิจในภูมิภาค และผลกระทบต่อการบริโภค การลงทุน 
และการคา้/การเงินระหวา่งประเทศของไทย 

3 บรรยาย ส่ือการสอน ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภิปรายกลุ่ม 

ผศ. 
ดร.กฤษดา 
แพทยห์ลวง 

8 สอบกลางภาค 
9 
 

โครงสร้างดา้นการผลิตของเศรษฐกิจไทยในเชิงพฒันาการและเชิงเปรียบเทียบ 3 บรรยาย ส่ือการสอน ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภิปรายกลุ่ม 

ผศ. 
ดร.กฤษดา 
แพทยห์ลวง 

10 เทคโนโลย ีนวตักรรม สถาบนั และปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างดา้นการผลิต 3 บรรยาย ส่ือการสอน ยกตวัอยา่งประกอบ ผศ. 



 และภาคการผลิตท่ีส าคญัของไทย    อภิปรายทัว่ไป ดร.กฤษดา 
แพทยห์ลวง 

11 ปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจระยะสั้นวกิฤตทางเศรษฐกิจ 
และการแกไ้ขโดยนโยบายรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมาตรการทางการเงิน/การคลงั 
และมาตรการระยะสั้นอ่ืนๆ  

3 บรรยาย ส่ือการสอน ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภิปรายทัว่ไป 

ผศ. 
ดร.กฤษดา 
แพทยห์ลวง 

12 
 

ปัญหาแรงงานและโครงสร้างประชากร การกระจายรายได้และความเล่ือมล ้า  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
และปัญหาเศรษฐกิจระยะยาวอ่ืนๆ 

3 บรรยาย ส่ือการสอน ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภิปรายทัว่ไป 

ผศ. 
ดร.กฤษดา 
แพทยห์ลวง 

13 
 

นโยบายของรัฐบาลในการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจระยะยาว ยทุธศาสตร์/ทางเลือกอ่ืนๆ และการปฏิรูปเศรษฐกิจไทย 3 บรรยาย ส่ือการสอน ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภิปรายทัว่ไป 

ผศ. 
ดร.กฤษดา 
แพทยห์ลวง 

14 
 

ความสามารถในการแข่งขนั แนวโนม้เศรษฐกิจไทยโดยรวม และภาคเศรษฐกิจท่ีส าคญั  3 บรรยาย ส่ือการสอน ยกตวัอยา่งประกอ บ 
น าเสนอกรณีศึกษาอภิปรายทัว่ไป 

ผศ. 
ดร.กฤษดา 
แพทยห์ลวง 

15 แนวโนม้เศรษฐกิจไทยรายสาขาท่ีมีโอกาสในการขยายตวัสูง 3 บรรยาย ส่ือการสอน ยกตวัอยา่งประกอบ 
น าเสนอกรณีศึกษา 
อภิปรายทัว่ไปน าเสนอกรณีศึกษาอภิปรายทัว่ไป 

ผศ. 
ดร.กฤษดา 
แพทยห์ลวง 

16 สอบปลายภาค 
 
 
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรร
มที่ 

ผลการเรี
ยนรู้ 

วธีิการประเมิน สัปดาห์ทีป่ระ
เมิน 

สัดส่วนของการปร
ะเมินผล 

1 4 การมีส่วนร่วมตอบค าถาม/วเิคราะห์ 
อภิปรายกลุ่มอภิปรายทัว่ไป 

ตลอดภาคการ
ศึกษา 

10% 

2 4 งาน/การส่งงานท่ีมอบหมายเฉพาะบุค
คลตามก าหนด 

ตลอดภาคการ
ศึกษา 

5% 

3 4 รายงาน น าเสนอรายงาน 
และอภิปรายกรณีศึกษา 

14 และ 15 20% 

4 7 สอบกลางภาค 8 30% 
5 7 สอบปลายภาค 16 35% 



 
  



3.เกณฑ์การประเมินผล  
การประเมินผลพิจารณาจากระดบัคะแนนอิงเกณฑ ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

เกรด ช่วงระดับคะแนน 
A 

(พิจารณาจากค่า T-
scoreหรือดุลพินิจของอาจารย)์ 

B+ 
B 

C+ 
C 

D+ 
D 
F 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา  
 
1.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
อาจารยผ์ูส้อนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการสอบของนกัศึกษา และท ารายงานสรุป  
พฒันาการของนกัศึกษา ปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางแกไ้ขเพื่อปรับปรุงรายวชิาใหมี้ความเหมาะสมมากข้ึน 
2.การปรับปรุงการสอน 

1. ประมวลความคิดเห็นของนกัศึกษา การประเมินการสอนของตนเอง ตลอดจนสรุปปัญหา 
อุปสรรค  และแนวทางแกไ้ข เพื่อน าไปปรับปรุงการสอนในปีการศึกษาต่อไป  

2.แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งอาจารยผ์ูส้อนในวชิาอ่ืนๆ เพื่อจะไดน้ าเทคนิค 
วธีิการใหม่ๆ มาใชใ้นการปรับปรุงการสอนใหดี้ข้ึน 

3.ปรับปรุงรายละเอียดของวชิาใหท้นัสมยัต่อการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวตัน์ทางกา
รพฒันาทางเศรษฐกิจ 

4.คณะเศรษฐศาสตร์มีการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาการเรียนการสอนทุกวชิาเป็นประ
จ าทุกปี 
3.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา  

1. ไดมี้การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวชิาท่ีสอน 
โดยมีคณะกรรมการก ากบัมาตรฐานวชิาการ เป็นผูต้รวจสอบในการออกขอ้สอบ การตรวจขอ้สอบ 
การตดัเกรดของนกัศึกษา 

2. ส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัค าถามในขอ้สอบจากผูใ้ชบ้ณัฑิต 
เพื่อปรับปรุงมาตรฐานขอ้สอบใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
4.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา  

จากการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา 
ไดมี้การวางแผนปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวชิาเพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน โดย  

1. ปรับปรุงเน้ือหารายวชิาทุกๆ 3 ปี 
หรือตามค าแนะน าของคณะกรรมการก ากบัมาตรฐานวชิาการตามขอ้ 4  

2. น าผลการประเมินการสอนของตนเองจากขอ้ 2 (กลยทุธ์การประเมินการสอน) 
มาพฒันาเน้ือหาสาระต่างๆ ของวชิา 
และปรับปรุงวธีิการเรียนการสอนใหต้รงกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  

3. ปรับเปล่ียนใหมี้อาจารยผ์ูส้อนร่วม 
เพื่อใหน้กัศึกษามีมุมมองในเร่ืองของการประยกุตค์วามรู้เก่ียวกบัการพฒันาทางเศรษฐกิจ/พฒันากา
รของเศรษฐกิจไทยท่ีเกิดข้ึนจริงในปัจจุบนัได ้



 


