
  

  
 

 
 

เอกสารหมายเลข มคอ.3 
รายละเอยีดของรายวชิา 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา      มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะเศรษฐศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทัว่ไป 
 
1.รหัสและช่ือรายวชิา     EC439 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวจิยั  
2.จ านวนหน่วยกติ     3(2-2-5)      
3.หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา     ปริญญาตรี  
4.อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน     อ.ดร.ศศิวมิล วรุณศิริ ปวณีวฒัน์ 
5.ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน     ภาคการศึกษาท่ี 1 / ชั้นปีท่ี 4 
6.รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)     EC333, EC334, EC431 
7.รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)     ไม่มี 
8.สถานทีเ่รียน     มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย หอ้งเรียน 71003 (วนัจนัทร์ 9.30-12.20 น.) 
9.วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด     13 สิงหาคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
1.จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
          เพื่อใหน้กัศึกษาน าความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และความรู้ทางวธีิการวจิยัมาประยกุตใ์ชใ้นการ
จดัท ารายงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ รวมถึงสามารถท่ีจะน าทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ท่ีไดเ้รียนมามา
ประยกุตใ์ชใ้นการวเิคราะห์ ขอ้มูล ข่าวสาร สภาพและปัญหาทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั ทั้งน้ี 
นอกจากจะเนน้การคน้ควา้วิจยัดว้ยตนเองแลว้ นกัศึกษายงัตอ้งสามารถท่ีจะน าเสนอผลงานวจิยัของ
ตนเอง ตลอดจนสามารถท่ีจะอภิปราย รวมถึงแสดงความคิดเห็นต่อผลงานวจิยัอ่ืนๆ เช่น 
ผลงานวจิยัของเพื่อนร่วมชั้นเรียน บทความวชิาการ บทความวจิยัในวารสารเศรษฐศาสตร์ทัว่ไปได้
ดว้ย 
2.วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
          เพื่อเป็นการเตรียมนกัศึกษาท่ีจะศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนไป และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
ท างานของนกัศึกษาในอนาคต นกัศึกษาจะตอ้งสามารถท่ีจะจดัท ารายงานการวจิยัทางเศรษฐศาสตร์
ดว้ยตนเองท่ีถูกตอ้งตามหลกัวธีิการวจิยัท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล รวมถึงมีความสามารถท่ี
จะน าเสนองานและแสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐศาสตร์ได ้
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1.ค าอธิบายรายวชิา     
          ศึกษาหวัขอ้เฉพาะดา้นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการวจิยัท่ีเกิดข้ึนและน่าสนใจและน ามา
วเิคราะห์วิจยัโดยเสนอโครงงาน 
2.จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
2.1 บรรยาย     บรรยาย 2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
2.2 สอนเสริม     สอนเสริมตามความตอ้งการของนกัศึกษาเฉพาะราย 
2.3 การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน     การฝึกปฏิบติั 2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
2.4 การศึกษาด้วยตนเอง     การศึกษาดว้ยตนเอง 5 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
3.จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
   - อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาผา่นเลขานุการหวัหนา้สาขาวชิา 
   - อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์        
(เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 



 
หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1.คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
      พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหส้ามารถด าเนินชีวติร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมอยา่ง
ราบร่ืน และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบติัของหลกัสูตร ดงัน้ี 

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

และสังคม 
(4) มีความรับผดิชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในสาย

วชิาการดา้นเศรษฐศาสตร์ 
1.2 วธีิการสอน 
     - บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษางานวจิยัท่ีมีลกัษณะท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัชาติและ
นานาชาติ  
     - อภิปรายกลุ่ม  
1.3 วธีิการประเมินผล 
     - พฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียน การมีส่วนร่วมอภิปรายในชั้นเรียนและส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
ตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 
     - มีการอา้งอิงเอกสารท่ีไดน้ ามาท ารายงาน อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมตามหลกัวชิาการท่ีไดรั้บ
การยอมรับทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ 
2.ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  
นกัศึกษาตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัสาขาวชิาท่ีศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เก่ียวกบั

สาขาวชิาท่ีศึกษานั้นตอ้งเป็นส่ิงท่ีนกัศึกษาตอ้งรู้เพื่อใชป้ระกอบอาชีพและช่วยพฒันาสังคม ดงันั้น
มาตรฐานความรู้ตอ้งครอบคลุมส่ิงต่อไปน้ี 

(1) มีความรู้และความเขา้ใจแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และพฒันาการของทฤษฎีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงไปกา้วทนัสมยั (Update) พรมแดนแห่งความรู้ 

(2) มีความรู้มีความรู้และความเขา้ใจโครงสร้าง และ/หรือ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ของไทยและโลก      



(3)  มีความรู้และความเขา้ใจเคร่ืองมือพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ 
(4)  มีความรู้ ความเขา้ใจ เศรษฐศาสตร์ประยกุต ์(เช่น เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การ

คลงั เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม  
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์การพฒันา เป็นตน้) 
2.2 วธีิการสอน 
     บรรยาย อภิปราย การท างานเด่ียว การน าเสนอรายงานวจิยัตั้งแต่โครงร่างงานวจิยั ความกา้วหนา้
งานวจิยัและงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ การวิเคราะห์กรณีศึกษาและมอบหมายใหค้น้ควา้หาข่าว 
บทความวจิยั ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัของตนและน าเสนอหนา้ชั้นเรียน การฝึกเขียนบทความ
วจิยัจากรายงานวิจยัขั้นสุดทา้ย 
2.3 วธีิการประเมินผล 
     - เก็บคะแนนระหวา่งภาคเรียนจากน าเสนอและผลงานการวเิคราะห์ข่าว บทความวิจยัระดบัชาติ
และนานาชาติ การจดัท ารายงานวจิยัและน าเสนองานวจิยัตั้งแต่โครงร่างงานวจิยั ความกา้วหนา้
งานวจิยัและงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ รวมถึงบทความวจิยัขั้นสุดทา้ย 
     - สอบปลายภาค 
3.ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพัฒนา 
นกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัต่าง ๆ จากการสอนเพื่อใหเ้กิดทกัษะทางปัญญาดงัน้ี 

(1)  สามารถคิดเป็นเหตุเป็นผล และคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ 

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

(3)  สามารถน าขอ้มูลและหลกัฐานต่างๆ มาวเิคราะห์และบูรณาการความรู้เพื่อเสนอแนะแนว
ทางแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม (ประสิทธิภาพ เป็นธรรม และเหมาะสม
กบัสภาวการณ์และบริบททางสังคม) และสร้างสรรค ์
3.2 วธีิการสอน 
      - บรรยาย พร้อมยกตวัอยา่งงานวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติและนานาชาติ 
รวมถึงแนวทางวธีิการการน าเสนองานวิจยัในงานประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติเป็น
กรณีศึกษา  
     - ก าหนดใหน้กัศึกษามีการท าการปฏิบติัการจดัท าการวเิคราะห์ เตรียมการน าเสนองานดว้ย
ตนเอง 
     - ก าหนดใหน้กัศึกษาท าการศึกษาคน้ควา้ ข่าว บทความวชิาการ งานวจิยัทั้งในระดบัชาติและ
ระดบันานาชาติ รวมถึงจดัท ารายงานวจิยัของตนเอง 
     - นกัศึกษาน าเสนอผลงานวจิยัของตนเอง อภิปรายบทความงานวจิยัของผูอ่ื้น รวมถึงแสดงความ



คิดเห็นต่อข่าวเศรษฐกิจ งานวจิยัรวมถึงประเด็นต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.3 วธีิการประเมินผล 
     - สอบปลายภาค  
     - เก็บคะแนนระหวา่งภาคเรียนจากน าเสนอวิเคราะห์ข่าว บทความวจิยัและรายงานวิจยั 
4.ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
(1)  มีความสามารถในการปฏิบติังานและรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายในระดบั

บุคคลอยา่งมีประสิทธิภาพ 
(2) มีความสามารถในการคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการวเิคราะห์ปัญหาดว้ยตนเองและสามารถท่ี

จะน าเสนอแนวทาง ความคิดเห็นในการแกไ้ขปัญหา 
(3) มีการพฒันาตนเองทั้งดา้นความรู้ และทกัษะทางวชิาการอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการ

แลกเปล่ียนการเรียนรู้ แนวทาง ความคิดเห็นในการแกไ้ขปัญหากบับุคคลอ่ืน  
4.2 วธีิการสอน 
     - จดักิจกรรมกลุ่มในการร่วมกนัวเิคราะห์วจิารณ์บทความวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสาร
ระดบัชาติและนานาชาติ 
     - มอบหมายงานรายบุคคล เช่น การคน้ควา้งานวิจยั บทความวจิยั ข่าวเศรษฐกิจ การหาตวัอยา่ง
กรณีศึกษา หรือ อ่านบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวชิา 
     - การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข่าว บทความวจิยั และรายงานวจิยั  
4.3 วธีิการประเมินผล 
     - ประเมินตนเอง และเพื่อน ดว้ยฟอร์มท่ีก าหนด 
     - รายงานท่ีน าเสนอ พฤติกรรมการอภิปรายในกลุ่มการเรียนรู้ 
     - รายงานการศึกษาดว้ยตนเอง 
5.ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพัฒนา 
     นกัศึกษาตอ้งมีทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ขั้น

ต ่าดงัน้ี 

(1)  สามารถเลือกและประยกุตใ์ชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเก่ียวขอ้งในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ประมวลผล แปลความหมาย สรุปประเด็น และเสนอแนะประเด็นในการแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(2)  สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพดู การเขียน เลือกและใชรู้ปแบบการ
น าเสนอใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 



(3)  สามารถใชภ้าษาต่างประเทศไดต้ามความเหมาะสม 

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

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

ช่ัวโมง 
กจิกรรมการเรียน 

การสอน  
ส่ือทีใ่ช้(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 
 

แนะน าวชิา โครงร่างการสอน 
การประเมิน การใหค้ะแนน 
วธีิการคิดคน้หวัขอ้วิจยัทาง
เศรษฐศาสตร์ 

3 การบรรยาย  
การซกัถาม 
ยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

อ.ดร.ศศิวมิล 
วรุณศิริ ปวณีวฒัน์ 

2 
 
 

การสืบคน้รายงานวิจยั การ
เขียนรายงานวิจยั ลกัษณะ
รูปแบบและตวัอยา่งรายงาน
วจิยัฉบบัสมบูรณ์ 

3 การบรรยาย  
การซกัถาม 
ยกตวัอยา่ง
ประกอบ  

อ.ดร.ศศิวมิล 
วรุณศิริ ปวณีวฒัน์ 

3 
 

การน าเสนอตวัอยา่งรายงาน
วจิยัฉบบัสมบูรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งานวจิยัของนกัศึกษา  

3 การน าเสนอหนา้
ชั้นเรียน 
อภิปราย ซกัถาม 

อ.ดร.ศศิวมิล 
วรุณศิริ ปวณีวฒัน์ 

4 
 

วธีิการ รูปแบบและการเตรียม
ตวัเพื่อน าเสนอโครงร่าง

3 การบรรยาย  
การซกัถาม  

อ.ดร.ศศิวมิล 
วรุณศิริ ปวณีวฒัน์ 



 งานวจิยั ยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

5 
 

การน าเสนอโครงร่างงานวจิยั 
หวัขอ้งานวจิยั รายละเอียด
งานวจิยัท่ีนกัศึกษาจะจดัท า   

3 การน าเสนอหนา้
ชั้นเรียน 
อภิปราย ซกัถาม 

อ.ดร.ศศิวมิล 
วรุณศิริ ปวณีวฒัน์ 

6 
 

การใหค้  าปรึกษา การพูดคุยถึง
ปัญหาท่ีพบและแนวทางการ
แกไ้ขจากการน าเสนอโครงร่าง
งานวจิยัของนกัศึกษารายคน 
ระดมความคิดกลุ่มและหาจุด
แกไ้ขร่วมกนั 

3 การใหค้  าปรึกษา  
การซกัถาม 
อภิปราย  
ระดมสมอง 

อ.ดร.ศศิวมิล 
วรุณศิริ ปวณีวฒัน์ 

7 
 

การน าทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มา
วเิคราะห์และตวัอยา่งการ
คน้ควา้ เพื่อประยกุตใ์ชก้บั
เหตุการณ์ปัจจุบนั 

3 การบรรยาย  
การซกัถาม 
ยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

อ.ดร.ศศิวมิล 
วรุณศิริ ปวณีวฒัน์ 

8 
 

การน าเสนอข่าวและสถานการณ์
ปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งโดยใชท้ฤษฎี
ทางเศรษฐศาสตร์มาประยกุต์
อธิบาย 

3 การน าเสนอหนา้
ชั้นเรียน 
อภิปราย ซกัถาม 
 

อ.ดร.ศศิวมิล 
วรุณศิริ ปวณีวฒัน์ 

9 
 

หยดุสอบกลางภาค - - อ.ดร.ศศิวมิล 
วรุณศิริ ปวณีวฒัน์ 

10 
 
 

การน าเสนอความกา้วหนา้ของ
งานวจิยัท่ีนกัศึกษาจดัท าอยู ่ 

3 การน าเสนอหนา้
ชั้นเรียน 
อภิปราย ซกัถาม 

อ.ดร.ศศิวมิล 
วรุณศิริ ปวณีวฒัน์ 

11 
 

การสืบคน้และตวัอยา่ง
บทความวจิยัทางเศรษฐศาสตร์
ท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสาร
ระดบัชาติ 
และนานาชาติ 

3 การบรรยาย  
การซกัถาม 
ยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

อ.ดร.ศศิวมิล 
วรุณศิริ ปวณีวฒัน์ 

12 
 

หลกัการและเทคนิคการเขียน
บทความวจิยัเพื่อตีพิมพใ์น

3 การบรรยาย  
การซกัถาม 

อ.ดร.ศศิวมิล 
วรุณศิริ ปวณีวฒัน์ 



วารสารระดบัชาติและ
นานาชาติ 

ยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

13 
 

การน าเสนอบทความวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานวจิยัของ
นกัศึกษาท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์น
วารสารระดบัชาติ 

3 การน าเสนอหนา้
ชั้นเรียน 
อภิปราย ซกัถาม 

อ.ดร.ศศิวมิล 
วรุณศิริ ปวณีวฒัน์ 

14 
 
 

การน าเสนอบทความวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานวจิยัของ
นกัศึกษาท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์น
วารสารระดบันานาชาติ 

3 การน าเสนอหนา้
ชั้นเรียน 
อภิปราย ซกัถาม 

อ.ดร.ศศิวมิล 
วรุณศิริ ปวณีวฒัน์ 

15 
 

การน าเสนอผลงานวจิยัท่ีเสร็จ
สมบูรณ์แลว้ โดยงานวจิยัท่ี
น าเสนอนั้นจะตอ้งมีความเสร็จ
สมบูรณ์แลว้อยา่งนอ้ยร้อยละ 
95 ของงานทั้งหมด  

3 การน าเสนอหนา้
ชั้นเรียน 
อภิปราย ซกัถาม 

อ.ดร.ศศิวมิล 
วรุณศิริ ปวณีวฒัน์ 

16 
 

การทบทวนเน้ือหา วชิาท่ีเรียน
มาทั้งหมดเพื่อเตรียมสอบปลาย
ภาค วนัสุดทา้ยของการส่ง
รายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์และ
บทความวจิยั 

3 การบรรยาย  
การซกัถาม 
ยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

ดร.ศศิวมิล 
วรุณศิริ ปวณีวฒัน์ 

 
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กจิกรรม

ที่ 
ผลการ
เรียนรู้ 

วธีิการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 2.(1)-(4) สอบปลายภาค  17 20 
2 3.(1)-(3) 

4.(1)-(4) 
5.(1)-(4) 

 

การเก็บคะแนนระหวา่งภาคเรียน 
- การน าเสนอโครงร่างงานวจิยั (5) 
- การน าเสนอความกา้วหนา้

งานวจิยั (5) 
- การน าเสนอรายงานวจิยัฉบบั

1-16 80 
 
 
 



สมบูรณ์ (10) 
- รายงานฉบบัสมบูรณ์และ

บทความวจิยั (20) 
- การน าเสนอบทความวจิยัท่ีไดรั้บ

การตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติ 
(10) 

- การน าเสนอบทความวจิยัท่ีไดรั้บ
การตีพิมพใ์นวารสารระดบั
นานาชาติ (10) 

- การน าเสนอการวิเคราะห์ข่าวและ
สถานการณ์ปัจจุบนั (10) 

- การน าเสนอตวัอยา่งรายงานวจิยั
ฉบบัสมบูรณ์ (10) 

 
3.เกณฑ์การประเมินผล  
การประเมินผลพิจารณาจากระดบัคะแนนอิงเกณฑ ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

เกรด ช่วงระดับคะแนน 
A 91-100 

B+ 81-90 
B 71-80 

C+ 61-70 
C 51-60 

D+ 41-50 
D 31-40 
F 0-30 

 
 
 
 
 



หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1.เอกสารและต าราหลกั 
      เอกสารประกอบการสอนวชิาหวัขอ้เฉพาะดา้นทางทฤษฎี 
        Greenlaw, S. (2006), Doing Economics: A Guide to Understanding and Carrying 

Out Economic Research, Houghton Miffin Company: New York 

        Thomson, W. (2001), A guide for the young economist, MIT Press: Cambridge, 

Massachusetts 
         Warunsiri, S. and McNown, R. (2010), The Returns to Education in Thailand (A 

Pseudo-Panel Approach), World Development, Vol.38, No. 11, pp.1616-1625 

 
2.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
     ตามค าแนะน าในชั้นเรียน 
3.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     หนงัสือพิมพร์ายวนั ส่วนข่าวเศรษฐกิจ เช่น หนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ หนงัสือพิมพป์ระชาชาติ
ธุรกิจ 
     วารสารเศรษฐศาสตร์ต่างๆ ทั้งในระดบัประเทศและระดบัสากล เช่น วารสารเศรษฐศาสตร์
ธรรมศาสตร์ American Economic Review  
     Website ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางเศรษฐกิจ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย 
กระทรวงการคลงั  

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

 
1.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี ท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและ
ความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 
          - การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
          - แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 
2.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 
          - การสังเกตการณ์ 
          - ผลการสอบ 
3.การปรับปรุงการสอน 



     หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
     ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้ใน
รายวชิา  
5.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา ไดมี้การวางแผนการปรับปรุง
การสอนและรายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน เช่น การปรับปรุงรายวชิาทุก 5ปี หรือตาม
ขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 4            
 


