
  

  
 

 
 

เอกสารหมายเลข มคอ.3 
 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา      มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะเศรษฐศาสตร์ 
 

ข้อมูลโดยทัว่ไป 
 

1.รหัสและช่ือรายวชิา     EC336 เศรษฐศาสตร์แรงงานและสวสัดิการสังคม 
2.จ านวนหน่วยกติ     3(3-0-6)      
3.หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา     ปริญญาตรี  
4.อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน     อ.ดร.ศศิวมิล วรุณศิริ ปวณีวฒัน์  
อีเมล ์- sasiwimon_war@utcc.ac.th, เบอร์โทร - 02-6976653, หอ้งท างาน – อาคาร 21 ชั้น 7 
5.ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน     ภาคการศึกษาท่ี 2 / ชั้นปีท่ี 3,4 
6.รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)     - 
7.รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั(Co-requisites)     - 
8.สถานทีเ่รียน     หอ้ง 23404 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย (13.30-16.20 น.) 
9.วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด     12 มกราคม 2559 
 

 
 
 
 
 
 



หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

1.จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
          
เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษยแ์ละสามารถน าความรู้และทฤษฎีเศรษฐ
ศาสตร์ทรัพยากรมนุษยท่ี์ไดเ้รียนมาประยกุตใ์ชใ้นการวเิคราะห์ ขอ้มูล ข่าวสาร 
สภาพและปัญหาทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั นอกจากนั้น 
นกัศึกษายงัตอ้งสามารถท่ีจะน าเสนอผลงานวจิยัของตนเองตลอดจนสามารถท่ีจะอภิปรายรวมถึงแ
สดงความคิดเห็นต่อผลงานวจิยัอ่ืนๆ เช่น ผลงานวจิยัของเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
บทความวจิยัในวารสารเศรษฐศาสตร์ไดด้ว้ย 
2.วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
          เพื่อเป็นการเตรียมนกัศึกษาท่ีจะศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนไป 
และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการท างานของนกัศึกษาในอนาคต 
นกัศึกษาจะตอ้งสามารถท่ีจะน าเสนองาน 
แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษยไ์ด ้
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1.ค าอธิบายรายวชิา     
           ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แรงงานและการประยกุต ์ทฤษฎีอุปสงคแ์รงงาน ทฤษฎีอุปทานแรงงาน 
ดุลยภาพของตลาดแรงงาน ทั้งดุลยภาพแบบสถิตและแบบพลวตั 
แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัแบบจ าลองการหางานในตลาด การก าหนดค่าจา้งแรงงาน 
การกระจายรายได ้ทฤษฎีการชดเชยส่วนต่าง ปัญหาตวัแทน 
การลงทุนในทรัพยากรมนุษยแ์ละการศึกษา การยา้ยถ่ิน การแบ่งแยกของตลาดแรงงาน 
ระบบสวสัดิการสังคม การประกนัสังคม การสมทบเงินทุนเขา้กองทุนประกนัสังคม  
และการประเมินผลกระทบของโครงการภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดแรงงาน 
2.จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
2.1 บรรยาย     บรรยาย 3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
2.2 สอนเสริม     สอนเสริมตามความตอ้งการของนกัศึกษาเฉพาะราย  
2.3 การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน     - 
2.4 การศึกษาด้วยตนเอง     การศึกษาดว้ยตนเอง 6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
3.จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  



   -อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาผา่นเลขานุการหวัหนา้สาขาวชิา 
   -อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์        
(เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 

 
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 
1.2 วธีิการสอน 
      บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งงานวจิยัท่ีไดรั้บการยอมรับ  
1.3 วธีิการประเมินผล 
     -พฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วมอภิปรายในชั้นเรียนและส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา  
     -
มีการอา้งอิงเอกสารท่ีไดน้ ามาท ารายงานอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมตามหลกัวชิาการท่ีไดรั้บการยอ
มรับ 
2.ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  
      นกัศึกษาตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัสาขาวชิาท่ีศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม 
และความรู้เก่ียวกบัสาขาวชิาท่ีศึกษานั้นตอ้งเป็นส่ิงท่ีนกัศึกษาตอ้งรู้เพื่อใชป้ระกอบอาชีพและช่วยพั
ฒนาสังคม ดงันั้นมาตรฐานความรู้ตอ้งครอบคลุมส่ิงต่อไปน้ี 

(1) 
มีความรู้และความเขา้ใจแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และพฒันาการของทฤษฎีท่ีมีการเปล่ียนแป



ลงไปกา้วทนัสมยั (Update) พรมแดนแห่งความรู้ 
(2) มีความรู้มีความรู้และความเขา้ใจโครงสร้าง และ/หรือ 

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยและโลก      
(3)  มีความรู้และความเขา้ใจเคร่ืองมือพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ 
(4)  มีความรู้ ความเขา้ใจ เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์

2.2 วธีิการสอน 
     บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การท างานเด่ียว การน าเสนอรายงาน 
2.3 วธีิการประเมินผล 
     -เก็บคะแนนระหวา่งภาคเรียน 
     -สอบปลายภาค 
3.ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
      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 
     -บรรยายเน้ือหาทฤษฎีพร้อมยกตวัอยา่งงานวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารระดบันานาชาติ  
     -ก าหนดใหน้กัศึกษามีการท าการปฏิบติัการจดัท าการวเิคราะห์ 
เตรียมการน าเสนองานดว้ยตนเอง 
     -ก าหนดใหน้กัศึกษาท าการศึกษาคน้ควา้ ข่าว บทความวชิาการ 
งานวจิยัรวมถึงจดัท ารายงานวจิยัของตนเอง  
     -นกัศึกษาน าเสนอผลงานวจิยัของตนเอง อภิปรายบทความงานวจิยัของผูอ่ื้น 
รวมถึงแสดงความคิดเห็นต่อข่าวเศรษฐกิจ งานวจิยัรวมถึงประเด็นต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง  
3.3 วธีิการประเมินผล 
     -สอบปลายภาค  
     -เก็บคะแนนระหวา่งภาคเรียนจากน าเสนอวเิคราะห์ข่าว บทความวจิยัและรายงานวจิยั 



4.ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
(1)  

มีความสามารถในการปฏิบติังานและรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งในระดบับุคคลและ/
หรือระดบักลุ่มอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(2) 
มีความสามารถในการคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการวเิคราะห์ปัญหาดว้ยตนเองและ/หรือร่วมกบับุคคล
อ่ืน 

(3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
(4) มีการพฒันาตนเองทั้งดา้นความรู้ และทกัษะทางวชิาการอยา่งต่อเน่ือง 

รวมถึงการเปล่ียนแปลงเรียนรู้กบับุคคลอ่ืน  
4.2 วธีิการสอน 
     -จดักิจกรรมกลุ่มในการร่วมกนัวเิคราะห์และวจิารณ์บทความวจิยั  
     -มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น การคน้ควา้งานวจิยั บทความวจิยั ข่าวเศรษฐกิจ 
การหาตวัอยา่งกรณีศึกษา หรือ อ่านบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวชิา 
     -การน าเสนอผลการวเิคราะห์ข่าว บทความวจิยั และรายงานวจิยั  
4.3 วธีิการประเมินผล 
     -ประเมินตนเอง และเพื่อน ดว้ยฟอร์มท่ีก าหนด 
     -รายงานท่ีน าเสนอ พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
     -รายงานการศึกษาดว้ยตนเอง 
 
5.ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  
     นกัศึกษาตอ้งมีทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ขั้นต ่าดงัน้ี 

(1)  
สามารถเลือกและประยกุตใ์ชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเก่ียวขอ้งในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
ประมวลผล แปลความหมาย สรุปประเด็น 
และเสนอแนะประเด็นในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(2)  สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน 
เลือกและใชรู้ปแบบการน าเสนอใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ  



(3)  สามารถใชภ้าษาต่างประเทศไดต้ามความเหมาะสม 

(4)  สามารถเลือกและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
และเทคนิคการส่ือสารในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 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 
 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน  

ส่ือทีใ่ช้(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1  
 

แนะน าวชิา โครงร่างการสอน 
การประเมิน 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน  

3 การบรรยาย  
การซกัถาม 

อ.ดร.ศศิวมิล 
วรุณศิริ ปวณีวฒัน์ 

2 
 

เศรษฐศาสตร์แรงงานและสวสัดิ
การสังคม 
สถานการณ์แรงงานไทยในปัจจุ
บนั  

3 การบรรยาย 
การซกัถาม 
ยกตวัอยา่งประกอ
บ 

อ.ดร.ศศิวมิล  
วรุณศิริ ปวณีวฒัน์ 



การน าเสนอหนา้ชั้
นเรียน 

3 
 

อุปสงคแ์รงงาน 
 

3 บรรยาย 
การซกัถาม 
ยกตวัอยา่งประกอ
บ 
การน าเสนอหนา้ชั้
นเรียน 

อ.ดร.ศศิวมิล  
วรุณศิริ ปวณีวฒัน์ 

4 
 

อุปทานแรงงาน 
 

3 บรรยาย 
การซกัถาม 
ยกตวัอยา่งประกอ
บ 
การน าเสนอหนา้ชั้
นเรียน 

อ.ดร.ศศิวมิล  
วรุณศิริ ปวณีวฒัน์ 

5 
 

สอบยอ่ยคร้ังท่ี 1 (หวัขอ้-
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์
อุปสงคแ์รงงาน 
อุปทานแรงงาน) 
ดุลยภาพแรงงาน 

3 การบรรยาย 
การซกัถาม 
ยกตวัอยา่งประกอ
บ 
การน าเสนอหนา้ชั้
นเรียน 

อ.ดร.ศศิวมิล  
วรุณศิริ ปวณีวฒัน์ 

6 
 

โครงสร้างตลาดแรงงานไทย 
บทท่ี 2 
ภาพรวมตลาดแรงงานไทย และ 
บทท่ี 3 
การขาดแคลนแรงงานไทย: 
สภาพปัญหา 
สาเหตุและแนวทางแกไ้ข 
ในรายงานของธนาคารแห่งประ
เทศไทย 

3 บรรยาย 
การซกัถาม 
ยกตวัอยา่งประกอ
บ 
การน าเสนอหนา้ชั้
นเรียน 

อ.ดร.ศศิวมิล  
วรุณศิริ ปวณีวฒัน์ 

7 
 

ค่าจา้ง  
บทท่ี 5 
พฤติกรรมการก าหนดค่าจา้งขอ

3 บรรยาย 
การซกัถาม 
ยกตวัอยา่งประกอ

อ.ดร.ศศิวมิล  
วรุณศิริ ปวณีวฒัน์ 



งไทย 
ในรายงานของธนาคารแห่งประ
เทศไทย 
 

บ 
การน าเสนอหนา้ชั้
นเรียน 

8 
 

การน าเสนอผลงานและส่งรายงา
นประเด็นดา้นแรงงาน 

 การบรรยาย 
การซกัถาม 
ยกตวัอยา่งประกอ
บ 
การน าเสนอหนา้ชั้
นเรียน 

อ.ดร.ศศิวมิล  
วรุณศิริ ปวณีวฒัน์ 

9 
 

สอบยอ่ยคร้ังท่ี 2 (หวัขอ้-
ดุลยภาพแรงงาน 
โครงสร้างตลาดแรงงานไทย 
ค่าจา้ง) 
สหภาพแรงงาน 

3 บรรยาย 
การซกัถาม 
ยกตวัอยา่งประกอ
บ 
การน าเสนอหนา้ชั้
นเรียน 

อ.ดร.ศศิวมิล  
วรุณศิริ ปวณีวฒัน์ 

10 
 

การลงทุนแรงงานดา้นการศึกษา 
บทความ –  
“ความเช่ือมโยงระหวา่งสถานศึ
กษา กบัตลาดแรงงาน : 
คุณภาพผูส้าเร็จการศึกษา 
และการขาดแคลนแรงงานท่ีมีคุ
ณภาพ” รายงานจาก TDRI 

3 บรรยาย 
การซกัถาม 
ยกตวัอยา่งประกอ
บ 
การน าเสนอหนา้ชั้
นเรียน 

อ.ดร.ศศิวมิล  
วรุณศิริ ปวณีวฒัน์ 

11 
 

การเคล่ือนยา้ยของแรงงาน 
บทท่ี 4 
การเคล่ือนยา้ยแรงงานในประเท
ศไทยในรายงานของธนาคารแห่
งประเทศไทย 

3 บรรยาย 
การซกัถาม 
ยกตวัอยา่งประกอ
บ 
การน าเสนอหนา้ชั้
นเรียน 

อ.ดร.ศศิวมิล  
วรุณศิริ ปวณีวฒัน์ 

12 
 

การวา่งงาน 
 

3 การบรรยาย 
การซกัถาม 
ยกตวัอยา่งประกอ

อ.ดร.ศศิวมิล  
วรุณศิริ ปวณีวฒัน์ 



บ 
การน าเสนอหนา้ชั้
นเรียน 

13 
 

นโยบายของรัฐท่ีมีผลต่อแรงงา
น 

บทท่ี 6 
ผลกระทบของการปรับข้ึนค่าจา้
งขั้นต ่าเป็น 300 
บาทในรายงานของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 
 

3 บรรยาย 
การซกัถาม 
ยกตวัอยา่งประกอ
บ 
การน าเสนอหนา้ชั้
นเรียน 

อ.ดร.ศศิวมิล  
วรุณศิริ ปวณีวฒัน์ 

14 
 

ระบบสวสัดิการสังคม 
การประกนัสังคม 
การสมทบเงินทุนเขา้กองทุนปร
ะกนัสังคม 
 

3 การน าเสนอหนา้ชั้
นเรียน ซกัถาม 

อภิปราย 

อ.ดร.ศศิวมิล  
วรุณศิริ ปวณีวฒัน์ 

15 
 

การทบทวนเน้ือหาท่ีเรียนเพื่อเต
รียมสอบปลายภาค 
การน าเสนอและส่งรายงานประเ
ด็นแรงงาน 

3 การบรรยาย 
การซกัถาม  

อ.ดร.ศศิวมิล  
วรุณศิริ ปวณีวฒัน์ 

 
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กจิกรร
มที่ 

ผลการเรีย
นรู้ 

วธีิการประเมิน สัปดาห์ทีป่ระเ
มิน 

สัดส่วนของการประเ
มินผล 

1 2.(1)-(4) สอบปลายภาค 16 30 
2 3.(1)-(3) 

5.(1)-(4) 
 

6.(1)-(4) 

รายงานบทความไทย 2 คร้ัง 
(20%) 
การน าเสนอและส่งรายงานประเ
ด็นแรงงาน 1 คร้ัง (20%) 
สอบยอ่ย 2 คร้ัง (20%) 

2-15 60 
 
 
 



3 1.(1)-(3) 
 

การเขา้ชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย  
เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 
(เช็คช่ือทุกคร้ัง) 

ตลอดภาคการ
ศึกษา 

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 
    สุมาลี  ปิตยานนท ์(2535). “เศรษฐศาสตร์แรงงาน” คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
    มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช สาขาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์หน่วยท่ี 1-15 2555. 
2.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
     ตามค าแนะน าในชั้นเรียน 
3.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     หนงัสือพิมพร์ายวนั ส่วนข่าวเศรษฐกิจ เช่น หนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ 
หนงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจ 
     วารสารเศรษฐศาสตร์ต่างๆ ทั้งในระดบัประเทศและระดบัสากล เช่น 
วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ American Economic Review  
     Website ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางเศรษฐกิจ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย 
กระทรวงการคลงั  



 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา  

 

1.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา  
     การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี ท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา 
ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 
          - การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน  
          - แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 
2.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 
          - การสังเกตการณ์ 
          - ผลการสอบ 
3.การปรับปรุงการสอน 
     หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน 
โดยการจดักิจกรรมในการระดมสมอง และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา  
     ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา 
มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้ในรายวชิา  
5.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา  
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา 
ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน เช่น 
การปรับปรุงรายวชิาทุก 5ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 
4            
 


