
มคอ. 3 

 1 

 
 
 
 
 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

หลักสูตรการจดัการบณัฑิต  
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

 
 
 

รหัสวิชา 3691101 ชื่อรายวิชา หลักเศรษฐศาสตร์ 
                                         (Principles of Economics) 

  

                                 
 

 

 

อาจารย์ผู้สอน   
 อาจารย์อังคณา เชี่ยวชาญ    

 

 

 

 

 

 

 



มคอ. 3 

 2 

ค าน า 
 

รายละเอียดรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์  (Principles of Economics) รหัสวิชา 3691101 เป็นการ
จัดท ารายละเอียดประกอบรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์หลักสูตรการจัดการบัณฑิต ในหมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
ขอบเขตและหลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วย มูลค่า ราคา และการจัดการทรัพยากร พฤติกรรมของ
ผู้บริโภค  การผลิต ต้นทุนการผลิต อุปสงค์และอุปทานของสินค้า ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ รายได้
ประชาชาติ เงินเฟ้อ เงินฝืด การลงทุน นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง การค้าระหว่างประเทศ 

รายละเอียดรายวิชานี้เป็นส่วนส าคัญต่อผู้เรียน  ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎีและการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง  เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา  จากกิจกรรมการเรียน
การสอนภายในห้องเรียน  รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ  โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ิมเติม  
นอกเหนือจากการเรียนภายในห้อง  ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้    
                                                                          
              ผศ.ดร. วันวิธู  สรณารักษ์ 

                                                                อาจารย์อังคณา เชี่ยวชาญ    
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

                                                                    คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
21 พฤศจิกายน 2560 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    วิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

3691101 หลักเศรษฐศาสตร์ (Principles of Economics) 
 
2. จ านวนหน่วยกิต 
  3(3-0-6) หน่วยกิต 
 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 3.1  หลักสูตรการจัดการบัณฑิต  
 3.2  ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน 
 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร. วันวิธู   สรณารักษ ์
     4.2 อาจารย์ผู้สอน อาจารย์อังคณา  เชี่ยวชาญ         
                                            
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ชั้นปีที่ 1 ตอนเรียน B1 
  
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)(ถ้ามี) 

ไม่มี 
 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)(ถ้ามี) 

ไม่มี 
 
8. สถานที่เรียน 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 
 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 9.1 วันที่จัดท า 27 กรกฎาคม 2560     
 9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด  21 พฤศจิกายน  2560 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจในความหมายและความส าคัญของวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึงบทบาทของฝ่ายต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประกอบกับวิชาที่สูงขึ้นต่อไป 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ส าหรับการประกอบธุรกิจ 
5. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์กับสถานการณ์ปัจจุบันได้ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
1. เพ่ือพัฒนาเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัย เพ่ือความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์

ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
2. เพ่ือการพัฒนาเนื้อหา ตลอดจนประเด็นส าคัญที่ผู้สอนเห็นควรให้ปรับปรุงเพื่อความถูกต้อง 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์และเกิดความรู้ความเข้าใจในการเรียน 

  

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

หลักและความหมายของเศรษฐศาสตร์ ขอบเขตและหลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วย 
มูลค่า ราคา และการจัดการทรัพยากร พฤติกรรมของผู้บริโภค  การผลิต ต้นทุนการผลิต อุปสงค์และอุปทาน
ของสินค้า ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ รายได้ประชาชาติ เงินเฟ้อ เงินฝืด การลงทุน นโยบายการเงิน 
นโยบายการคลัง การค้าระหว่างประเทศ 

 

Principles and definition of economics; scope and foundation of value, price, 
and resources  allocation; consumer behavior; production, cost of production; demand and 
supply; perfectly competitive market  and  imperfectly competitive market; national income; 
inflation; deflation; investment; fiscal policy; monetary policy;  international trading. 
 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

 

สอนเสริมเพ่ือทดแทน
คาบเรียนที่ไม่สามารถท า
การสอนได้  หรือตามที่
ผู้เรียนร้องขอ เพื่อ
ทบทวนความรู้ความ
เข้าใจให้มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น 

ไม่มีฝึกปฏิบัติ 90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

 

   

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 

- อาจารย์ประจ ารายวิชา ให้ค าปรึกษาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
- อาจารย์ประจ ารายวิชา จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของผู้เรียน  
โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า 
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 
 1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

 1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ เข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจโลก และเคารพกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 

 1.1.2 มีจิตส านึกที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 1.1.3 มีความรู้ ความเข้าใจ ในคุณค่าแห่งวิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 1.1.4 มีความพอเพียงในการด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ

สร้างภูมิคุ้มกัน 
 1.2 วิธีการสอน 

1.2.1  ก าหนดวัฒนธรรมองค์กรให้กับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย และข้อบังคับ 
1.2.2  ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเน้นการเข้าชั้นเรียน การแต่งกายตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 
1.2.3  ปลูกฝังแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการบรรยายและยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้การ

ด าเนินชีวิตและการท าธุรกิจ 
1.2.4  บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกิจ 

โดยมีวัตถุประสงค์ไม่ทุจริต หรือจากมิจฉาชีพการป้องกันตนเอง  
1.2.5  มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงานโดยเน้นการส่งงานให้ตรงเวลา 
1.2.6  ฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบในการท างาน มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่คัดลอกงานของ

ผู้อื่นมาเป็นของตน 
 1.3 วิธีการประเมินผล 

1.3.1  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย  

1.3.2  ประเมินจากการแต่งกายของนักศึกษาท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
1.3.3  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล 
1.3.4  ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน ที่ได้รับมอบหมาย มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต 

ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
1.3.5  ประเมินจากการทดสอบย่อย 2 ครั้งแบบอัตนัยและการสอบปลายภาคโดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย 
 

2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ด้านการจัดการ 
 2.1.2 มีความรู้กว้างและเป็นระบบเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการจัดการ 

รวมทั้งมีความเข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก 
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 2.1.3 มีความรู้และความเข้าใจในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การ
ควบคุมและการประเมินผลการด าเนินงาน  รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 2.2 วิธีการสอน 

2.2.1  สอนโดยการบรรยาย และใช้สื่อประกอบการสอน เช่น ต ารา เอกสารประกอบ PowerPoint เป็นตน้ 
2.2.2  สอนแบบการอภิปรายประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้และตามด้วยตัวอย่างใน

การศึกษา 
2.2.3  ฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษา การท ารายงานกลุ่ม พร้อมการน าเสนองานหน้าชั้นเรียน 
2.2.4  มอบหมายงานต่างๆ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ   

 2.3 วิธีการประเมินผล 
2.3.1  ประเมินจากการทดสอบย่อย 2 ครั้งแบบอัตนัยและการสอบปลายภาคโดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย 
2.3.2  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม 
2.3.3  ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา 
2.3.4  ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้า พร้อมการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
2.3.5  ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ เช่นแบบฝึกหัดทบทวน 

เพ่ือวัดความเข้าใจของนักศึกษา 
 
3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 3.1.3  สามารถสืบค้น ประมวลและประเมินข้อมูลจากหลายแหล่งได้ด้วยตนเอง มีความคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และคิดอย่างสร้างสรรค์เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21 

 3.1.2  สามารถประยุกต์ความรู้ทางการจัดการและด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กัน จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษา
และประสบการณ์มาใช้งานตามสถานการณ์ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 

 3.1.3  มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ และ
สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

 3.1.4  สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน 
มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  
  3.2 วิธีการสอน 

3.2.1 สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหารายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ 

3.2.2 สอนโดยการใช้กรณีศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ ในสถานการณ์ปัจจุบัน 
3.2.3 สอนแบบการอภิปรายกลุ่ม สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยนความคิด เพ่ือวัดความเข้าใจและ

เสริมสร้างความรู้ใหม่ ๆ 
3.2.4 ก าหนดให้นักศึกษาฝึกการสืบค้นข้อมูลและจัดท ารายงานทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับ

มอบหมาย 
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 3.3 วิธีการประเมินผล 
3.3.1  ประเมินจากการสอบปลายภาค  โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย 
3.3.2  ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา 
3.3.3  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม 
3.3.4  ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้า สามารถแก้ไขปัญหาทางด้าน

เศรษฐศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม พร้อมการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

 4.1.1 สามารถแสดงความเป็นกัลยาณมิตร ช่วยเหลือผู้ อ่ืน และแสดงความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจในการกระท าของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

 4.1.2 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาความรู้ และความคิด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4.1.3 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน แสดงภาวะผู้น า ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ และมี
ทักษะการแก้ปัญหากลุ่ม 

 4.1.4 มีความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนอย่างสร้างสรรค์
ตระหนักและเข้าใจในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่รวมทั้งเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม และ
สามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
 4.2 วิธีการสอน 

4.2.1 สอนโดยการบรรยายและใช้สื่อประกอบการสอน เช่น ต ารา เอกสารประกอบ PowerPoint เป็นต้น 
4.2.2 มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน (กลุ่ม) โดยเน้นความรู้ที่ได้ศึกษาในชั้นเรียน 

เพ่ือดูความสามารถในการท างานเป็นทีม กล้าที่จะแสดงภาวะผู้น า ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
 4.3 วิธีการประเมินผล 

4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน  
พฤติกรรมการท างานเป็นทีม และการส่งงาน  

4.3.2 ประเมินจากการน าเสนอผลงานต่าง ๆ /รายงาน(กลุ่ม) และการเป็นผู้น าผู้ตามในการอภิปรายซักถาม 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

 5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์ และ
ตัดสินใจในการด าเนินชีวิต 

 5.1.2  สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.1.3  สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่

แตกต่างกันทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอ่ืน 
 5.1.4  สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม มาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปล

ความหมาย และการสื่อข้อมูล 
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 5.2 วิธีการสอน 
5.2.1 มอบหมายงานให้นักศึกษา ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website สื่อการสอน e-learning 

และการท ารายงานโดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
5.2.2 ก าหนดให้นักศึกษาน าเสนอผลงาน /รายงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าโดยใช้รูปแบบและ

เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง 
 5.3 วิธีการประเมินผล  

5.3.1 ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงานที่ได้รับมอบหมาย 
5.3.2 ประเมินจากผลการสืบค้น  เทคนิคการน าเสนอโดยการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง

เหมาะสม 
 
 
 
 



มคอ. 3 

 10 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาห์ที่ 

 
หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

1 แนะน าบทเรียนและทดสอบถาม
พื้นฐานของนักศึกษา 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร์  
- ความหมายชองเศรษฐศาสตร์  
- ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
- วงจรเศรษฐกิจขั้นมูลฐาน 
- ระบบเศรษฐกิจ 
- ความรู้พื้นฐานในการศึกษาวิชา
เศรษฐศาสตร์ 
 
Learning Outcome 
อธิบายความหมายของ
เศรษฐศาสตร์ ปัญหาพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจ วงจรเศรษฐกิจข้ันมูล
ฐานและระบบเศรษฐกิจได้ 
 

3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.อาจารย์ผู้สอนแนะน าตัวและอธิบาย
เนื้อหารายวิชาวิชา  จุดประสงค์และ
เป้าหมายของรายวิชาเกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล แนะน าหนังสือ แหล่งการ
เรียนรู้ และ Website เพ่ิมเติม 
2. ท าการฉายวิดิทัศน์ ให้นักศึกษาร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นและประสบการณ์ของ
ตนเอง 
3. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
4. ประเมินความรู้พ้ืนฐานทาง
เศรษฐศาสตร์  
5. ทบทวนความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
6. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย 

สื่อการสอน 
1. ต าราวิชาหลัก
เศรษฐศาสตร์ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. วิดิทัศน์ เรื่อง “ผม
เรียนเศรษฐศาสตร์ได้
ดีเพราะแม่สอนไว้” 
4. ใบงาน 

1,2,3 อาจารย์อังคณา 
เชี่ยวชาญ    
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2 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค  
- ทฤษฎีอรรถประโยชน์  
- ทฤษฎีว่าด้วยเส้นความพอใจ
เท่ากัน  
- ความหมายค าว่าเส้นความ
พอใจเท่ากันและลักษณะเส้น
ความพอใจเท่ากัน เส้น
งบประมาณ 
- ดุลยภาพของผู้บริโภค 
 

Learning Outcome 
- อธิบายความหมาย ค านวณ
และวาดเส้น  TU และ MUได้ 
- อธิบายทฤษฎีว่าด้วยเส้นความ
พอใจเท่ากันได ้  

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
2. สุ่มนักศึกษาออกมาหน้าชั้นเรียน เพ่ือ
ค านวณหาค่า TU และ MU พร้อมทั้งวาด
เส้น 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้าย
บทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย 

สื่อการสอน 
1. ต าราวิชาหลัก
เศรษฐศาสตร์ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. ใบงาน 

2,3,4,5 อาจารย์อังคณา 
เชี่ยวชาญ    

3 การผลิต  
- ทฤษฎีการผลิตแบบดั้งเดิม  
- ทฤษฎีการผลิตตามหลักผลิตผล
และต้นทุนเท่ากัน  
- ดุลยภาพของผู้ผลิต 
 

Learning Outcome 
-อธิบายทฤษฎีการผลิตแบบ
ดั้งเดิมได้  
- อธิบายทฤษฎีการผลิตตามหลัก
ผลิตผลและต้นทุนเท่ากันได ้ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
2.สุ่มนักศึกษาออกมาหน้าชั้นเรียน เพื่อ
ค านวณหาค่า AP และ MP 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้าย
บทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย 

สื่อการสอน 
1. ต าราวิชา หลัก
เศรษฐศาสตร์ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. ใบงาน 

3,4,5 อาจารย์อังคณา 
เชี่ยวชาญ    
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4 ต้นทุนการผลิต  
- ประเภทของต้นทุน  
- การค านวณต้นทุนประเภท
ต่างๆ 
 

 Learning Outcome 
-อธิบายความหมายของต้นทุน
ทางเศรษฐศาสตร์ได้ 
-อธิบาย ค านวณและวาดเส้น
ต้นทุนระยะสั้นได้ 
-อธิบายต้นทุนระยะยาวได้ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพ่ือ
ฝึกคิดฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้าย
บทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย 

สื่อการสอน 
1. ต าราวิชา หลัก
เศรษฐศาสตร์ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. กรณีศึกษา ต้นทุน
การผลิตในธุรกิจเบ- 
เกอรรี่ 
4. ใบงาน 

3,4,5 อาจารย์อังคณา 
เชี่ยวชาญ    

5 อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพ
ตลาด  
- ความหมายของอุปสงค์  
- การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ - 
ความหมายของอุปทาน 
- การเปลี่ยนแปลงของอุปทาน 
- ดุลยภาพ 
- การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพ  
- การแทรกแซงภาวะดุลยภาพ 
 

Learning Outcome 
-อธิบายความหมาย ประเภท 
ตารางและกฎของอุปสงค์และ
อุปทานได้ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพ่ือ
ฝึกคิดฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้าย
บทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย 
5. ให้นักศึกษาท ารายงานโดยน าความรู้ที่
เรียนในบทนี้มาประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์

สื่อการสอน 
1. ต าราวิชาหลัก
เศรษฐศาสตร์ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. กรณีศึกษาเรื่อง 
“แรงงานไทยไป
ต่างประเทศ…ลดลงต่
เนื่อง สะท้อนแรงงาน
ไทยที่ลดลง 
(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย) 
4. ใบงาน 

3,4,5 อาจารย์อังคณา 
เชี่ยวชาญ    
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- อธิบายและวาดรูปการ
เปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และ
อุปทานได้ 
-อธิบายภาวะดุลยภาพ การ
เปลี่ยนแปลงดุลยภาพ และ 
การแทรกแซงภาวะดุลยภาพได้ 

จริงเกี่ยวกับการท าธุรกิจ 1 ประเภท โดย
ใช้อาศัยหลักของอุปสงค์อุปทาน 
 

6 
 

ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาด
แข่งขันไม่สมบูรณ์ 
- โครงสร้างตลาด  
- ลักษณะของตลาดแต่ละ
ประเภท  
 

 Learning Outcome 
-อธิบายลักษณะตลาดประเภท
ต่างๆได้ 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพ่ือ
ฝึกคิดฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน 
3. สุ่มนักศึกษายกตัวอย่างสินค้าแต่ละ
ประเภทตลาดพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
ตลาดประเภทนั้นๆ 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย 
 

สื่อการสอน 
1. ต าราวิชาหลัก
เศรษฐศาสตร์ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. กรณีศึกษาเรื่อง 
“ผูกขาดจริง กับ
ผูกขาดเทียม” 
4. ใบงาน 

3,4,5 อาจารย์อังคณา 
เชี่ยวชาญ    

7 ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาด
แข่งขันไม่สมบูรณ์ 
(ต่อ) 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 

สื่อการสอน 
1. ต าราวิชา หลัก
เศรษฐศาสตร์ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 

3,4,5 อาจารย์อังคณา 
เชี่ยวชาญ    
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- การก าหนดราคาและปริมาณ
ของสินค้าและบริการในตลาด
ต่างๆ 
- ท าแบบทดสอบครั้งที่ 1 เพ่ือ
ประเมินความรู้ 
 

Learning Outcome 
-อธิบายการก าหนดราคาและ
ปริมาณของสินค้าและบริการใน
ตลาดต่างๆได้ 

2. แบ่งกลุ่มนักศึกษา 4 กลุ่ม แล้วจับ
ฉลากว่าได้ตลาดประเภทใด แล้วส่ง
ตัวแทนpresent สรุปตลาดแต่ละประเภท 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้าย
บทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย 

3. แบบทดสอบวัด
ความรู้ 
4. .ใบงาน 

8 วัฏจักรเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ เงิน
ฝืด และการว่างงาน 
- ช่วงวฏัจักรเศรษฐกิจ  
-ความหมายของเงินเฟ้อ เงินฝืด  
- สาเหตุและการแก้ปัญหาเงิน
เฟ้อ เงินฝืด  
- ความหมายและประเภทของ 
การว่างงาน 
 

 Learning Outcome 
-อธิบายความหมายและ
ช่วงเวลาวัฏจักรเศรษฐกิจได้ 
-อธิบายความหมาย ประเภท 
และสาเหตุของเงินเฟ้อ เงินฝืด
และการว่างงานได้ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพ่ือ
ฝึกคิดฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้าย
บทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย 
 

สื่อการสอน 
1. ต าราวิชา หลัก
เศรษฐศาสตร์ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3.กรณีศึกษา 
“ปัญหาเงินเฟ้อใน
จีน” 
4.ใบงาน 

2,3,4,5 อาจารย์อังคณา 
เชี่ยวชาญ    
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9 บัญชีรายได้ประชาชาติ  
- ความหมายรายได้ประชาชาติ  
- ประเภทของรายได้ประชาชาติ  
 

Learning Outcome 
-อธิบายลักษณะรายได้
ประชาชาติประเภทต่างๆได้ 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้าย
บทเรียน 
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย 

สื่อการสอน 
1. ต าราวิชา หลัก
เศรษฐศาสตร์ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. ใบงาน 

2,3,4,5 อาจารย์อังคณา 
เชี่ยวชาญ    

10 บัญชีรายได้ประชาชาติ  
(ต่อ) 
- การค านวณรายได้ประชาชาติ 
- ประโยชน์ของบัญชีรายได้
ประชาชาติ 
 

 Learning Outcome 
-ค านวณรายได้ประชาชาติ
ประเภทต่างๆได้ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้าย
บทเรียน 
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย 
 

สื่อการสอน 
1. ต าราวิชา หลัก
เศรษฐศาสตร์ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. ใบงาน 
 

2,3,4,5 อาจารย์อังคณา 
เชี่ยวชาญ    

11 การลงทุน 
- ความหมายของการลงทุน - 
ประเภทการลงทุน  
- ปัจจัยที่ก าหนดการลงทุน - 
ความส าคัญของการลงทุนต่อการ
เจริญเติบโตและการพัฒนา
เศรษฐกิจ 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้าย
บทเรียน 

สื่อการสอน 
1. ต าราวิชา หลัก
เศรษฐศาสตร์ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. ใบงาน 

2,3,4,5 อาจารย์อังคณา 
เชี่ยวชาญ    
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 Learning Outcome 
-อธิบายความหมายและ
ความส าคัญของการลงทุนได้ 
 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย 
4. มอบหมายงานให้นักศึกษาไป
ท าการค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุน
ในทุนมนุษย์ โดยเฉพาะที่เก่ียวกับการ
ลงทุนในการศึกษาของสตรีในประเทศ
ต่างๆ แล้วน ามาอภิปราย 

12 การเงินและนโยบายการเงิน 
- ความหมายของเงินและหน้าที่
ของเงิน  
- ความหมายของปริมาณเงิน 
- อุปสงค์และอุปทานของเงิน 
- สถาบันการเงิน สถาบันการเงิน
ประเภทต่างๆ  
- นโยบายการเงิน 
 

Learning Outcome 
-อธิบายความหมายของเงิน
หน้าที่ของเงินได้ รวมทั้งเรียนรู้ถึง
วิวัฒนาการของการใช้เงินใน
อนาคต 
- อธิบายความหมายของปริมาณ
เงิน อุปสงค์และอุปทานของเงิน
ได้ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
2. ท าการฉายวิดิทัศน์ ให้นักศึกษาร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้าย
บทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย 
 

สื่อการสอน 
1. ต าราวิชา หลัก
เศรษฐศาสตร์ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. วิดิทัศน์เรื่อง 
Bitcoin 
4. ใบงาน 

3,4,5 อาจารย์อังคณา 
เชี่ยวชาญ    
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อธิบายหน้าที่ของสถาบันการเงิน 
ประเภทต่างๆได ้ 
- อธิบายการใช้นโยบายการเงิน
ได้ 

13 การคลังสาธารณะและนโยบาย
การคลัง 
- ความหมายการคลังสาธารณะ  
- เครื่องมือทางการคลัง 
- ภาษีอากร 
- ประเภทของภาษี  
- ผลจากการเก็บภาษี 
- รายจ่ายของรัฐบาล  
- หนี้สาธารณะ  
- งบประมาณแผ่นดิน  
- นโยบายการคลัง 
 

Learning Outcome 
-อธิบายความหมายการคลัง
สาธารณะ และ เครื่องมือ
ทางการคลังประเภทต่างๆได้ 
- อธิบายความหมายและการใช้
นโยบายการคลังได้ 
 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาคอลัมน์ข่าว เพ่ือฝึกคิดฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้าย
บทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย 
 

สื่อการสอน 
1. ต าราวิชา หลัก
เศรษฐศาสตร์ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. ไทยโพสต์ 
(คอลัมภ์ : นโยบาย
การเงินและนโยบาย
การคลังต่างกัน
อย่างไร) 
4. ใบงาน 

3,4,5 อาจารย์อังคณา 
เชี่ยวชาญ    
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14 การค้าระหว่างประเทศ 
- ความหมายการค้าระหว่าง 
ประเทศ  
- ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ  
- ท าแบบทดสอบครั้งที่ 2 เพ่ือ
ประเมินความรู้ 
 

 Learning Outcome 
-อธิบายความหมายการค้า
ระหว่างประเทศ และทฤษฎี
การค้าระหว่างประเทศได้ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้าย
บทเรียน 
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย 
 

สื่อการสอน 
1. ต าราวิชา หลัก
เศรษฐศาสตร์ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. แบบทดสอบ
ความรู้ 

3,4,5 อาจารย์อังคณา 
เชี่ยวชาญ    

15 การค้าระหว่างประเทศ(ต่อ) 
-นโยบายการค้าระหว่างประเทศ 
- การน าเสนอรายงานกลุ่ม 
 

 Learning Outcome 
-อธิบายนโยบายการค้าระหว่าง
ประเทศได้ 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้าย
บทเรียน 
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย 
5.การน าเสนอรายงานกลุ่ม โดยมีการตอบ
ค าถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
นักศึกษา  

สื่อการสอน 
1. ต าราวิชา หลัก
เศรษฐศาสตร์ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. ใบงาน 

3,4,5 อาจารย์อังคณา 
เชี่ยวชาญ    

หมายเหตุ  :  ระบุทุกสัปดาห์ จ านวน 15 สัปดาห์ 
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2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1.การเข้าชั้นเรียน/ 
การตรงต่อเวลา/ 
การแต่งกาย/
กิจกรรมตามใบ
งาน/การวิเคราะห์
กรณีศึกษา 

 

(1.1.2)(1.1.3)(2.1.
1)(2.1.2)(3.1.1)(3.
1.2)(4.1.1) )(4.1.2) 
(4.1.3) (5.1.1) 
(5.1.2) (5.1.3) 
 

1. ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
ง า น ต า ม ก า ห น ด ร ะย ะ เ ว ล า ที่
มอบหมาย  
2. ประเมินจากการแต่งกายของ
นักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล 
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม 
5. ประเมินจากงาน/กิจกรรมต่างๆ 
ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ 
ต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่น า
ผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน เช่น
แบบฝึกหัดทบทวน  
6 . ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะห์
กรณีศึกษา เพ่ือวัดความเข้าใจของ
นักศึกษา 

1-15 
 

10% 

2.การทดสอบย่อย 
2 ครั้งโดยข้อสอบ
แบบอัตนัย 

 

(1.1.1) (1.1.2) 
(1.1.3)(2.1.1)(2.1.
2)(3.1.1)(3.1.2)(3.
1.3)(5.1.2)(5.1.3) 
 

1. ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน  
2. ประเมินจากการแต่งกายของ
นักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
3.ประเมินจากการทดสอบย่อย 2 
ครั้ง โดยข้อสอบแบบอัตนัย 

7, 14 
 

20% 
 

3.รายงานและการ
น าเสนอ 

 

(1.1.1)(1.1.2)(1.1.
3)(1.1.4)(2.1.2)(2.
1.4)(3.1.1)(3.1.2) 
(3.1.3)(4.1.1) 
(4.1.2 )(4.1.3) 
(5.1.3) 

1. ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
ง า น ต า ม ก า ห น ด ร ะย ะ เ ว ล า ที่
มอบหมาย  
2. ประเมินจากการแต่งกายของ
นักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

15 20% 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล 
4. ประเมินจากรายงาน ที่ ได้รับ
มอบหมาย มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต 
ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
5. ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 
(กลุ่ม) หน้าชั้นเรียน  การเป็นผู้น า
และผู้ตามในการอภิปรายซักถาม 
ตลอดจนการใช้ความคิดแก้ไขปัญหา
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ได้ อย่ า ง
เหมาะสม 
6. ประเมินจากผลการสืบค้นเทคนิค
ก า รน า เ สนอ โ ด ยก า ร เ ลื อ ก ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ อย่ า ง
เหมาะสม  

4.สอบปลายภาค 
 

(1.1.1)(1.1.2)(1.1.
3)(2.1.1)(2.1.2)(3.
1.1)(5.1.3) 

1. ประเมินจากการสอบปลายภาค 
โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย 

16 50% 
 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
 อนัญญา โปราณานนท์ วันวิธู สรณารักษ์ และอังคณา เชี่ยวชาญ. (2558). หลักเศรษฐศาสตร์. 

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

- ธนาคารแหงประเทศไทย www.bot.or.th 
- สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ www.nesdb.go.th 
- กระทรวงการคลัง www.mof.go.th 
- กระทรวงพาณิชย www.moc.go.th 
- สถาบันวิจัย TDRI www.infotdri.or.th 
- ส านักงานสถิติแหงชาติ www.nso.go.th 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 - 

 
 

http://www.bot.or.th/
http://www.nesdb.go.th/
http://www.mof.go.th/
http://www.moc.go.th/
http://www.infotdri.or.th/
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน  เพื่อก ากับดูแลการสอนให้ได้คุณภาพ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
3. การปรับปรุงการสอน 

     น าผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการเรียน
การสอนโดยจัดกิจกรรม “การวิพากษ์แนวการสอนโดยผู้สอน” 

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

      การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียนวิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนตามข้อก าหนดการวัด
และประเมินผลประจ ารายวิชา 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

      ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
          ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


