
  

  
 

 
 

เอกสารหมายเลข มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะเศรษฐศาสตร์ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 
 
1.รหัสและชื่อรายวิชา     EC439 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย  
2.จ านวนหน่วยกิต     3(2-2-5)      
3.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     ปริญญาตรี  
4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน     อ.ดร.ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์ 
5.ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน     ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 4 
6.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)     EC333, EC334, EC431 
7.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)     ไม่มี 
8.สถานท่ีเรียน     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ห้องเรียน 22702 (วันพุธ 9.30-12.20 น.) 
9.วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด     3 สิงหาคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
          เพื่อให้นักศึกษาน าความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และความรู้ทางวิธีการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการ
จัดท ารายงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ รวมถึงสามารถที่จะน าทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ได้เรียนมามา
ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ข่าวสาร สภาพและปัญหาทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทั้งนี้ 
นอกจากจะเน้นการค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองแล้ว นักศึกษายังต้องสามารถที่จะน าเสนอผลงานวิจัยของ
ตนเอง ตลอดจนสามารถที่จะอภิปราย รวมถึงแสดงความคิดเห็นต่อผลงานวิจัยอ่ืนๆ เช่น 
ผลงานวิจัยของเพื่อนร่วมชั้นเรียน บทความวิชาการ บทความวิจัยในวารสารเศรษฐศาสตร์ทั่วไปได้
ด้วย 
2.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
          เพื่อเป็นการเตรียมนักศึกษาที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
ท างานของนักศึกษาในอนาคต นักศึกษาจะต้องสามารถที่จะจัดท ารายงานการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
ด้วยตนเองที่ถูกต้องตามหลักวิธีการวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมถึงมีความสามารถที่
จะน าเสนองานและแสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ได้ 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1.ค าอธิบายรายวิชา     
          ศึกษาหัวข้อเฉพาะด้านทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการวิจัยที่เกิดขึ้นและน่าสนใจและน ามา
วิเคราะห์วิจัยโดยเสนอโครงงาน 
2.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
2.1 บรรยาย     บรรยาย 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
2.2 สอนเสริม     สอนเสริมตามความต้องการของนักศึกษาเฉพาะราย 
2.3 การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน     การฝึกปฏิบัติ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
2.4 การศึกษาด้วยตนเอง     การศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
3.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
   - อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเลขานุการหัวหน้าสาขาวิชา 
   - อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์        
(เฉพาะรายที่ต้องการ) 

 



หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1.คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
      พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่าง
ราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี้ 

(1)  มีความซื่อสัตย์สุจริตในการคิด ศึกษา วิเคราะห์ ปฏิบัติตน และปฏิบัติงาน 
(2)  มีจิตส านึกสาธารณะที่ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
(3)  มีวินัย มีความตรงต่อเวลา เคารพและปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับของสถาบัน

และสังคม 
(4) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในสาย

วิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ 
1.2 วิธีการสอน 
     - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษางานวิจัยที่มีลักษณะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาต ิ 
     - อภิปรายกลุ่ม  
1.3 วิธีการประเมินผล 
     - พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมอภิปรายในชั้นเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
ตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 
     - มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้น ามาท ารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการที่ได้รับ
การยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
2.ความรู ้

2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ  
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับ

สาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้น
มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และพัฒนาการของทฤษฎีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปก้าวทันสมัย (Update) พรมแดนแห่งความรู้ 

(2) มีความรู้มีความรู้และความเข้าใจโครงสร้าง และ/หรือ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ของไทยและโลก      

(3)  มีความรู้และความเข้าใจเคร่ืองมือพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ 



(4)  มีความรู้ ความเข้าใจ เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (เช่น เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การ
คลัง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์การพัฒนา เป็นต้น) 
2.2 วิธีการสอน 
     บรรยาย อภิปราย การท างานเดี่ยว การน าเสนอรายงานวิจัยตั้งแต่โครงร่างงานวิจัย ความก้าวหน้า
งานวิจัยและงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การวิเคราะห์กรณีศึกษาและมอบหมายให้ค้นคว้าหาข่าว 
บทความวิจัย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของตนและน าเสนอหน้าชั้นเรียน การฝึกเขียนบทความ
วิจัยจากรายงานวิจัยขั้นสุดท้าย 
2.3 วิธีการประเมินผล 
     - เก็บคะแนนระหว่างภาคเรียนจากน าเสนอและผลงานการวิเคราะห์ข่าว บทความวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ การจัดท ารายงานวิจัยและน าเสนองานวิจัยตั้งแต่โครงร่างงานวิจัย ความก้าวหน้า
งานวิจัยและงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ รวมถึงบทความวิจัยขั้นสุดท้าย 
     - สอบปลายภาค 
3.ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 

(1)  สามารถคิดเป็นเหตุเป็นผล และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

(2)  สามารถก าหนดประเด็นการศึกษา สืบค้น รวบรวมข้อมูล ประมวลข้อมูล วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ แปลความหมาย และสรุปประเด็นจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

(3)  สามารถน าข้อมูลและหลักฐานต่างๆ มาวิเคราะห์และบูรณาการความรู้เพื่อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเหมาะสม (ประสิทธิภาพ เป็นธรรม และเหมาะสม
กับสภาวการณ์และบริบททางสังคม) และสร้างสรรค์ 
3.2 วิธีการสอน 
      - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 
รวมถึงแนวทางวิธีการการน าเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเป็น
กรณีศึกษา  
     - ก าหนดให้นักศึกษามีการท าการปฏิบัติการจัดท าการวิเคราะห์ เตรียมการน าเสนองานด้วย
ตนเอง 
     - ก าหนดให้นักศึกษาท าการศึกษาค้นคว้า ข่าว บทความวิชาการ งานวิจัยทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ รวมถึงจัดท ารายงานวิจัยของตนเอง 
     - นักศึกษาน าเสนอผลงานวิจัยของตนเอง อภิปรายบทความงานวิจัยของผู้อ่ืน รวมถึงแสดงความ
คิดเห็นต่อข่าวเศรษฐกิจ งานวิจัยรวมถึงประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง 



3.3 วิธีการประเมินผล 
     - สอบปลายภาค  
     - เก็บคะแนนระหว่างภาคเรียนจากน าเสนอวิเคราะห์ข่าว บทความวิจัยและรายงานวิจัย 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
(1)  มีความสามารถในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในระดับ

บุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) มีความสามารถในการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ปัญหาด้วยตนเองและสามารถที่

จะน าเสนอแนวทาง ความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา 
(3) มีการพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ และทักษะทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการ

แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ แนวทาง ความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหากับบุคคลอ่ืน  
4.2 วิธีการสอน 
     - จัดกิจกรรมกลุ่มในการร่วมกันวิเคราะห์วิจารณ์บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ 
     - มอบหมายงานรายบุคคล เช่น การค้นคว้างานวิจัย บทความวิจัย ข่าวเศรษฐกิจ การหาตัวอย่าง
กรณีศึกษา หรือ อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 
     - การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข่าว บทความวิจัย และรายงานวิจัย  
4.3 วิธีการประเมินผล 
     - ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยฟอร์มที่ก าหนด 
     - รายงานที่น าเสนอ พฤติกรรมการอภิปรายในกลุ่มการเรียนรู้ 
     - รายงานการศึกษาด้วยตนเอง 
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
     นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้น

ต่ าดังนี้ 
(1)  สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย สรุปประเด็น และเสนอแนะประเด็นในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

(2)  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน เลือกและใช้รูปแบบการ
น าเสนอให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 

(3)  สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้ตามความเหมาะสม 



(4)  สามารถเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการสื่อสารในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
5.2 วิธีการสอน 
     - มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก Website สื่อการสอน e-learning และท ารายงาน 
โดยเน้นการน าตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
     - น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
5.3 วิธีการประเมินผล 
     - การจัดท ารายงาน และน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
     - การมีส่วนร่วมในการอภิปราย และวิธีการอภิปราย 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1.แผนการสอน 
 
สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 

การสอน  
สื่อที่ใช้(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 
(17/8) 
(พุธ) 

 

แนะน าวิชา โครงร่างการสอน 
การประเมิน การให้คะแนน 
วิธีการคิดค้นหัวข้อวิจัยทาง
เศรษฐศาสตร์ 

3 การบรรยาย  
การซักถาม 
ยกตัวอย่าง
ประกอบ 

อ.ดร.ศศิวิมล 
วรุณศิริ ปวีณวัฒน์ 

2 
(24/8) 
(พุธ) 

การสืบค้นรายงานวิจัย การ
เขียนรายงานวิจัย ลักษณะ
รูปแบบและตัวอย่างรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์ 

3 การบรรยาย  
การซักถาม 
ยกตัวอย่าง
ประกอบ  

อ.ดร.ศศิวิมล 
วรุณศิริ ปวีณวัฒน์ 

3 
(31/8) 
(พุธ) 

การน าเสนอตัวอย่างรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยของนักศึกษา  

3 การน าเสนอหน้า
ชั้นเรียน 
อภิปราย ซักถาม 

อ.ดร.ศศิวิมล 
วรุณศิริ ปวีณวัฒน์ 

4 
(7/9) 
(พุธ) 

วิธีการ รูปแบบและการเตรียม
ตัวเพื่อน าเสนอโครงร่าง
งานวิจัย 

3 การบรรยาย  
การซักถาม  
ยกตัวอย่าง

อ.ดร.ศศิวิมล 
วรุณศิริ ปวีณวัฒน์ 



 ประกอบ 
5 

(14/9) 
(พุธ) 

 

การน าเสนอโครงร่างงานวิจัย 
หัวข้องานวิจัย รายละเอียด
งานวิจัยที่นักศึกษาจะจัดท า   

3 การน าเสนอหน้า
ชั้นเรียน 
อภิปราย ซักถาม 

อ.ดร.ศศิวิมล 
วรุณศิริ ปวีณวัฒน์ 

6 
(21/9) 
(พุธ) 

การให้ค าปรึกษา การพูดคุยถึง
ปัญหาที่พบและแนวทางการ
แก้ไขจากการน าเสนอโครงร่าง
งานวิจัยของนักศึกษารายคน 
ระดมความคิดกลุ่มและหาจุด
แก้ไขร่วมกัน 

3 การให้ค าปรึกษา  
การซักถาม 
อภิปราย  
ระดมสมอง 

อ.ดร.ศศิวิมล 
วรุณศิริ ปวีณวัฒน์ 

7 
(28/9) 
(พุธ) 

การน าทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มา
วิเคราะห์และตัวอย่างการ
ค้นคว้า เพื่อประยุกต์ใช้กับ
เหตุการณ์ปัจจุบัน 

3 การบรรยาย  
การซักถาม 
ยกตัวอย่าง
ประกอบ 

อ.ดร.ศศิวิมล 
วรุณศิริ ปวีณวัฒน์ 

8 
(5/10) 
(พุธ) 

การน าเสนอข่าวและสถานการณ์
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องโดยใช้ทฤษฎี
ทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์
อธิบาย 

3 การน าเสนอหน้า
ชั้นเรียน 
อภิปราย ซักถาม 
 

อ.ดร.ศศิวิมล 
วรุณศิริ ปวีณวัฒน์ 

9 
(12/10) 
(พุธ) 

 

หยุดสอบกลางภาค - - อ.ดร.ศศิวิมล 
วรุณศิริ ปวีณวัฒน์ 

10 
(19/10) 
(พุธ) 

การน าเสนอความก้าวหน้าของ
งานวิจัยที่นักศึกษาจัดท าอยู่  

3 การน าเสนอหน้า
ชั้นเรียน 
อภิปราย ซักถาม 

อ.ดร.ศศิวิมล 
วรุณศิริ ปวีณวัฒน์ 

11 
(26/10) 
(พุธ) 

การสืบค้นและตัวอย่าง
บทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ 
และนานาชาติ 

3 การบรรยาย  
การซักถาม 
ยกตัวอย่าง
ประกอบ 

อ.ดร.ศศิวิมล 
วรุณศิริ ปวีณวัฒน์ 



12 
(2/11) 
(พุธ) 

หลักการและเทคนิคการเขียน
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติและ
นานาชาติ 

3 การบรรยาย  
การซักถาม 
ยกตัวอย่าง
ประกอบ 

อ.ดร.ศศิวิมล 
วรุณศิริ ปวีณวัฒน์ 

13 
(9/11) 
(พุธ) 

การน าเสนอบทความวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของ
นักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ 

3 การน าเสนอหน้า
ชั้นเรียน 
อภิปราย ซักถาม 

อ.ดร.ศศิวิมล 
วรุณศิริ ปวีณวัฒน์ 

14 
(16/11) 
(พุธ) 

การน าเสนอบทความวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของ
นักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติ 

3 การน าเสนอหน้า
ชั้นเรียน 
อภิปราย ซักถาม 

อ.ดร.ศศิวิมล 
วรุณศิริ ปวีณวัฒน์ 

15 
(23/11) 
(พุธ) 

การน าเสนอผลงานวิจัยที่เสร็จ
สมบูรณ์แล้ว โดยงานวิจัยที่
น าเสนอนั้นจะต้องมีความเสร็จ
สมบูรณ์แล้วอย่างน้อยร้อยละ 
95 ของงานทั้งหมด  

3 การน าเสนอหน้า
ชั้นเรียน 
อภิปราย ซักถาม 

อ.ดร.ศศิวิมล 
วรุณศิริ ปวีณวัฒน์ 

16 
(30/11) 
(พุธ) 

การทบทวนเนื้อหา วิชาที่เรียน
มาทั้งหมดเพื่อเตรียมสอบปลาย
ภาค วันสุดท้ายของการส่ง
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และ
บทความวิจัย 

3 การบรรยาย  
การซักถาม 
ยกตัวอย่าง
ประกอบ 

ดร.ศศิวิมล 
วรุณศิริ ปวีณวัฒน์ 

 
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรม

ท่ี 
ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี์
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

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

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

การเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียน 
- การน าเสนอโครงร่างงานวิจัย (5) 
- การน าเสนอความก้าวหน้า

1-16 80 
 
 



 งานวิจัย (5) 
- การน าเสนอรายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณ ์(10) 
- รายงานฉบับสมบูรณแ์ละ

บทความวิจัย (20) 
- การน าเสนอบทความวิจัยที่ได้รับ

การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
(10) 

- การน าเสนอบทความวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ (10) 

- การน าเสนอการวิเคราะห์ข่าวและ
สถานการณ์ปัจจุบัน (10) 

- การน าเสนอตัวอย่างรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ ์(10) 

 

 
3.เกณฑ์การประเมินผล  
การประเมินผลพิจารณาจากระดับคะแนนอิงเกณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

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 

 
 
 



หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1.เอกสารและต าราหลัก 
      เอกสารประกอบการสอนวิชาหัวข้อเฉพาะด้านทางทฤษฎี 
        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 
     หนังสือพิมพ์รายวัน ส่วนข่าวเศรษฐกิจ เช่น หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ์ประชาชาติ
ธุรกิจ 
     วารสารเศรษฐศาสตร์ต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เช่น วารสารเศรษฐศาสตร์
ธรรมศาสตร์ American Economic Review  
     Website ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางเศรษฐกิจ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย 
กระทรวงการคลัง  

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
2.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
          - การสังเกตการณ์ 
          - ผลการสอบ 
3.การปรับปรุงการสอน 



     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
     ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน
รายวิชา  
5.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุง
การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น เช่น การปรับปรุงรายวิชาทุก 5ปี หรือตาม
ข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4            
 


