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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

คณะ/สาขาวิชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
รัฐประศาสนศาสตร ์

 
 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
 

 

9014305 การบริหารนโยบายเศรษฐกิจและการเงินการคลังของรัฐ 

 
Public Economic Policy and Fiscal Administration 

 

 

2. จ านวนหน่วยกิต 
 

 
3(3-0-6) จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 

 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
อาจารย์ไตรภพ สุวรรณศร ี

อาจารย์ผู้สอน 
กลุ่ม 57/54 ดร. ธิดารัตน์ สืบญาต ิ
กลุ่ม 57/55 ดร. ทวีศักดิ์ สุรชาติธ ารงรัตน ์
กลุ่ม 57/56 ดร. ทวีศักดิ์ สุรชาติธ ารงรัตน ์
กลุ่ม 57/57 ดร. ทวีศักดิ์ สุรชาติธ ารงรัตน ์
กลุ่ม 57/58 ดร. ทวีศักดิ์ สุรชาติธ ารงรัตน ์

 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีท่ีเรียน 
 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 2559 

 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 

 
ไม่ม ี

 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 

 

 
ไม่ม ี

 
8. สถานท่ีเรียน 
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จันทร์ คาบ 5-7   หมู่เรียน 57/54            ห้อง  736   (ดร.ธิดารัตน ์ สืบญาติ) 

จันทร์ คาบ 1-3   หมู่เรียน 57/55,57/56   ห้อง 759   (ดร. ทวีศักดิ์ สุรชาติธ ารงรัตน์) 

จันทร์ คาบ 5-7   หมู่เรียน 57/57,57/58   ห้อง 759   (ดร. ทวีศักดิ์ สุรชาติธ ารงรัตน์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 

9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 

 
 
27 กรกฎาคม 2559  

 

หมวดที่ 2. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 

 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจ เกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายของรัฐบาล 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่าง เครื่องมือทางการคลังและการหารายได้ของรัฐบาล ท้ังในด้านการส่งเสริม

การเจริญเติบโต และการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้เรียนมาน ามาใช้ในกระบวนการศึกษาและการท างานได้เป็นอย่างด ี

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 

 
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจ เกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายของรัฐบาลเพิ่มมากข้ึน 

 

 

หมวดที่ 3. ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 

 
 
          แนวคิด ทฤษฎี การใช้จ่ายของรัฐบาล ท่ีเป็นเครื่องมือทางการคลังและการหารายได้ของรัฐบาล ท้ังในด้านการส่งเสริมการ
เจริญเติบโต และการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 

 
           

 

 

2. จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการเรียน - 

 

บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

45 ช่ัวโมง  ไม่ม ี 90 ช่ัวโมง  ตามความต้องการของ
นักศึกษา  

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 

 

หมวดที่ 4. การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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1. คุณธรรม จริยธรรม 

สถานะ ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.ตระหนักในคุณค่าและ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  

 

2.มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การระดมสมอง (Brain storming)  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม 
3. การประเมินการบ้าน  

 

3.มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้
ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ  

    

 

4.เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย ์ 

    

 

5.เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม  

    

 

6.มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ  

    

2. ความรู ้

สถานะ ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาท่ี
ศึกษา  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การระดมสมอง (Brain storming)  

1. การสอบข้อเขียน/สอบย่อย  

 

2.สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและ
อธิบายปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์
รวมทั้งประยุกต์ความรู ้ทักษะ และการ
ใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

1. การเข้าช้ันเรียน/การเข้าร่วมกิจกรรม  

 

3.สามารถติดตามความก้าวหน้าและ
วิวัฒนาการทางรัฐประศาสน
ศาสตร ์รวมทั้งการน าไปประยุกต์กับการ
ประกอบอาชีพและการพัฒนาท้องถิ่น  

1. การอภิปราย 
2. การแสดงบทบาทสมมติ (Role 
Playing) 
3. การฝึกปฏิบัติ (Practice)  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินการบ้าน 
3. การประเมินรายงาน/โครงงาน  

 

4.รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ความ 1. การบรรยาย 1. การสังเกตพฤติกรรม 
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สถานะ ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

ช านาญทางทางรัฐประศาสน
ศาสตร ์อย่างต่อเนื่อง  

2. การอภิปราย 
3. การใช้กรณีศึกษา (Case) 
4. การแสดงบทบาทสมมติ (Role 
Playing)  

2. การประเมินการบ้าน 
3. การประเมินรายงาน/โครงงาน  

 

5.มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่
ศึกษาเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ
เข้าใจผลกระทบของ เทคโนโลยี
ใหม ่ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การแสดงบทบาทสมมติ (Role 
Playing)  

1. การสอบข้อเขียน/สอบย่อย 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค  

 

6.มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่
ศึกษาเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ
เข้าใจผลกระทบของ เทคโนโลยี
ใหม ่ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

1. การบรรยาย 
2. การสอนแบบสัมมนา (Seminar) 
3. การฝึกปฏิบัติ (Practice)  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค  

3. ทักษะทางปัญญา 

สถานะ ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็น
ระบบ  

1. การสอนแบบสัมมนา (Seminar) 
2. การแสดงบทบาทสมมติ (Role 
Playing) 
3. การสอนแบบศูนย์การเรียน 
(Learning Center) 
4. การสรุปประเด็นส าคัญ หรือการ
น าเสนอผลของการสืบค้นท่ีได้รับ
มอบหมาย 
5. กิจกรรม  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินการบ้าน 
3. การประเมินรายงาน/โครงงาน  

 

2.สามารถสืบค้น ตีความ และประเมิน
สารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค ์  

1. การใช้กรณีศึกษา (Case) 
2. การสะท้อนความคิด (Reflective 
thinking) 
3. การระดมสมอง (Brain storming)  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินการบ้าน 
3. การประเมินรายงาน/โครงงาน  

 

3.สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห ์และ
สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ   

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

1. การสอบกลางภาค 
2. การสอบปลายภาค  

 

4.สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับ
การแก้ไขปัญหาทางทางรัฐประศาสน
ศาสตร ์ได้อย่างเหมาะสม   

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้กรณีศึกษา (Case)  

1. การสอบข้อเขียน/สอบย่อย 
2. การประเมินการบ้าน 
3. การประเมินรายงาน/โครงงาน  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

สถานะ ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 
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สถานะ ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลาย
ได ้ 

    

 

2.สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของ
ผู้น าหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน  

    

 

3.สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น า
สังคมในประเด็นที่เหมาะสม  

    

 

4.มีความรับผิดชอบในการกระท าของ
ตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม  

    

 

5.สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นใน
การแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวมพร้อมท้ังแสดงจุดยืนอย่าง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม  

    

 

6.มีความรับผิดชอบการพัฒนาการ
เรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง  

    

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่มในช้ันเรียน และสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ความสามารถใน
การปรับตัว มนุษยสัมพันธ์ ภาวะผู้น า  

    

 

2.สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไข
ปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์
หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค ์ 

    

 

3.สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
ปากเปล่าและการเขียน พร้อมท้ัง
เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้
อย่างเหมาะสม   
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สถานะ ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

4.สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี
สื่อสารอย่างเหมาะสม  

    

 

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรียนรู ้

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมินการ
เรียนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

1  การคลังของภาครัฐบาล  3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

  1. การสอบ
ข้อเขียน/สอบ
ย่อย 
2. การประเมิน
การบ้าน  

2  รายได้ของรัฐบาล  3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การประเมิน
การบ้าน 
3. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

3  รายจ่ายของรัฐบาล  3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

  1. การสอบ
ข้อเขียน/สอบ
ย่อย 
2. การประเมิน
การบ้าน  

4  การกระจายรายได้ของ
ประเทศไทย  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การระดม
สมอง (Brain 
storming)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

  1. การสอบ
ข้อเขียน/สอบ
ย่อย 
2. การประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/บทบาท
ในการท า
กิจกรรม  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรียนรู ้

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมินการ
เรียนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

5  การคลังท้องถิ่น 
 
  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การเรียนรู้
ด้วยการสืบค้น 
(Learning to 
Search)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

  1. การสอบ
ข้อเขียน/สอบ
ย่อย 
2. การสังเกต
พฤติกรรม  

6  ภาษีทรัพย์สินต่อการกระจาย
รายได้ของประเทศไทย  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

  1. การประเมิน
รายงาน/
โครงงาน 
2. การสอบ
กลางภาค  

7  ความเหลื่อมล้ าด้านการคลัง
ท้องถิ่น  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การประเมิน
การบ้าน 
3. การประเมิน
รายงาน/
โครงงาน  

8  สอบกลางภาค  3  0          

9  นโยบายการเงิน  3  0  1. การบรรยาย 
2. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

  1. การสอบ
ข้อเขียน/สอบ
ย่อย 
2. การประเมิน
การบ้าน  

10  นโยบายการคลัง  3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

  1. การสอบ
ปลายภาค  

11  สถาบันการเงิน บทบาทของ
ธนาคารพาณิชย ์ 

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 

1. เอกสาร
ประกอบการ

  1. การสอบ
ข้อเขียน/สอบ
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรียนรู ้

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมินการ
เรียนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

3. การสอนแบบ
สัมมนา 
(Seminar)  

สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

ย่อย 
2. การสังเกต
พฤติกรรม 
3. การประเมิน
รายงาน/
โครงงาน  

12  การพัฒนาเศรษฐกิจไทย  3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

  1. การสอบ
ข้อเขียน/สอบ
ย่อย 
2. การสังเกต
พฤติกรรม  

13  ระบบเศรษฐกิจในประเทศ
ไทย  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

  1. การประเมิน
การบ้าน 
2. การประเมิน
รายงาน/
โครงงาน 
3. การสอบ
ปลายภาค  

14  การน าเสนองานกลุ่มในหัวข้อ
นโยบาย เศรษฐกิจ การคลัง  

3  0  1. การสะท้อน
ความคิด 
(Reflective 
thinking)  

1. Power 
Point  

  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การประเมิน
รายงาน/
โครงงาน  

15  เศรษฐกิจไทยในยุค
โลกาภิวัฒน์ การเปิดการค้า
เสร ีAEC  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การประเมิน
การบ้าน 
3. การประเมิน
รายงาน/
โครงงาน  

16  งบประมาณแผ่นดิน  3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 

  1. การสอบ
ข้อเขียน/สอบ
ย่อย 
2. การสังเกต
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรียนรู ้

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมินการ
เรียนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

3. Power 
Point  

พฤติกรรม  

17  ปลายภาค  3  0          

 รวม 51.00      

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรมที ่ งานท่ีใช้ประเมินผลผู้เรียน สัปดาห์ที่ประเมิน คะแนน สัดส่วนการประเมิน 

1  การสอบข้อเขียน/สอบย่อย  4  10.00  10.00  

2  การสังเกตพฤติกรรม  15  5.00  5.00  

3  การประเมินกระบวนการท างาน/บทบาทใน
การท ากิจกรรม  

10  5.00  5.00  

4  การประเมินการบ้าน  13  10.00  10.00  

5  การประเมินรายงาน/โครงงาน  10  5.00  5.00  

6  การเข้าช้ันเรียน/การเข้าร่วมกิจกรรม  15  5.00  5.00  

7  การสอบกลางภาค  8  30.00  30.00  

8  การสอบปลายภาค  17  30.00  30.00  

  รวม 100.00 100.00 

 

หมวดที่ 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
 

 

เอกสารประกอบการเรียน   “การบริหารนโยบายเศรษฐกิจและการเงินการคลังของรัฐ”    รวบรวมและ  

เรียบเรียงโดย อาจารย์ ดร. ธิดารัตน ์  สืบญาต ิ   สาชาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์    คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 

 

ไพรัช  ตระการศิรินันท.์ การคลังภาครัฐ. 2548. มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

สุพัตรา  ราชรักษ์. ทฤษฎีและนโยบายการคลัง. 2537. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีพ ี  
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                เอ็น เพรส.  

ชมเพลิน  จันทร์เรืองเพ็ญ. ทฤษฎีและนโยบายการเงิน. 2546. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ ์

มหาวิทยาลัย.  

จีรพรรณ  ชีรานนท์. ทฤษฎีและนโยบายการคลัง. 2548. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์.  

นงลักษณ ์ สุทธิวัฒนพันธ์. การงบประมาณ : หลักทฤษฎีและแนววิเคราะห์เชิงปฏิบัติ . 2538. กรุงเทพฯ :  

                ส านักพิมพ์ เอส แอนด์ จี กราฟฟิค.  

กชกร  เฉลิมกาญจนา. การงบประมาณ. 2548. กรุงเทพฯ : บริษัทส านักพิมพ์ท้อป จ ากัด. 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 

 

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 

 

การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้จัดท าขึ้นโดยศึกษาได้จากกิจกรรมในการน าแนวความคิดเห็นของนักศึกษา ดังนี้ 

-                   การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

-                   การสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน 

-                   แบบประเมิน แบบวัด และแบบสังเกต 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 

 

          ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการเรียน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

-                   การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 

-                   ผลการสอบกลางภาค/ผลการสอบปลายภาค 

-                   การทบทวนผลการประเมินการเรียนรู้ 

-                   ค าถามทบทวน 

ส าหรับผู้สอน ประเมินโดยนักศึกษาสะท้อนผลกลับ (After Action Review) เพื่อการปรับปรุงในครั้งถัดไป 

 

3. การปรับปรุงการสอน 
 

 
หลังจากผลการประเมินการสอนในหัวข้อ 2 มีการปรับปรุงการสอน โดยการวิจัยในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน พร้อมทั้งจัดประชุมกลุ่ม
ย่อยระหว่างผู้สอนเพื่อหาแนวทางปรับปรุงเนื้อหาการสอน วิธีการสอน และการประเมินผลการสอน  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยนักศึกษา  
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ด้านที่ 1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านที่ 2 ด้านความรู ้ด้านที่ 3 ด้านทักษะทางปัญญา ด้านที่ 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ด้านที่ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

4.2 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยอาจารย์ผู้สอน 
 

 
1. การสอบ/ทดสอบซ้ า  

 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 

 

เมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ผู้สอนจะสรุปผลความต้องการการเรียนของนักศึกษา และผลการเรียนของนักศึกษาท้ังก่อนและหลัง จากแบบ
ส ารวจความต้องการการเรียนของนักศึกษา และแบบประเมินศักยภาพของผู้เรียน เพื่อน ามาปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอนให้มี
ความทันสมัย มีการเชิญวิทยากรภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญแนะน าในการเรียนการสอน พร้อมทั้งปรับการเรียนการสอนให้
เหมาะสมมากข้ึน 

 

 

ลงชื่อ…………………………………… 
(นางสาวธิดารัตน์  สืบญาติ) 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 

 

 

1
1
/
1
1
 


