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ค าน า (ปรับปรุงครัง้ที่ 3) 
 

369110   หลักเศรษฐศาสตร์      Principle of Economics ที่ได้ท าการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ หลักและความหมายของ
วิชาเศรษฐศาสตร์ ขอบเขต หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยมูลค่าราคาและการจัดการทรัพยากร 
พฤติกรรมของผู้บริโภค การผลิต ต้นทุนการผลิต ปัจจัยที่ก าหนดอุปสงค์ของสินค้าในตลาดที่มีการแข่งขัน
โดยสมบูรณ์ วัฎจักรเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ เงินฝึด การว่างงาน รายได้ประชาชาติ การค้าระหว่าประเทศ การ
ลงทุน นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง การภาษีอากร รวมถึงแนวคิดใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น การ
พัฒนาแบบยั่งยืน เศรษฐกิจพอเพียง และ เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ เพ่ือฝึกให้นักศึกษาเกิดแนวคิดพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ กรณีศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดชึ้นในปัจจุบัน เป็นต้น 

จากมคอ.5 ของอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนที่ผ่านมาพบว่านักศึกษาขาดความรับผิดชอบในการ
เตรียมตัวล่วงหน้าและไม่จดจ่อกับการบรรยายไ ด้แนะน าให้มีการปรับวิธีการสอน เพ่ิมตัวอย่าง ให้นักศึกษา
ค้นคว้ามากข้ึน จัดอภิปรายกลุ่มย่อย กระตุ้นให้เกิดความตั้งใจเรียน โดยเน้นการสอนที่บูรณาการในด้าน
จริยธรรม คุณธรรม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติ ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในการที่จะน าไปในการปฏิบัติงาน และน าไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวันได้อบ่างเหมาะสม ในภาคเรียนนี้ผู้สอนได้ด าเนินการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง 
“ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนวิชาหลักเศรษฐศาสตร์แบบกรณีศึกษา” 

รายละเอียดรายวิชานี้เป็นส่วนส าคัญต่อผู้เรียนและผู้สอน ที่จัดการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคญั  

   ผศ. เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล                                                                                                     
                   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
                   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

            สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ 
    คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
                 มีนาคม 2559 
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ค าน า 

369110   หลักเศรษฐศาสตร์      Principle of Economics มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ หลักและความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอบเขต หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วย
มูลค่าราคาและการจัดการทรัพยากร พฤติกรรมของผู้บริโภค การผลิต ต้นทุนการผลิต ปัจจัยที่ก าหนดอุป
สงค์ของสินค้าในตลาดที่มีการแข่งขันโดยสมบูรณ์ วัฎจักรเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ เงินฝึด การว่างงาน รายได้
ประชาชาติ การค้าระหว่าประเทศ การลงทุน นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง การภาษีอากร 

รายละเอียดรายวิชานี้เป็นส่วนส าคัญต่อผู้เรียนที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎี  รวมถึงฝึก
การวิเคราะห์ภาคปฏิบัติ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้
ทฤษฎีและกรณีศึกษา จากกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดย
ใช้ทักษะการค้นคว้าเพ่ิมเติมจากการเรียนภายในห้อง ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้    

 
 
     
                                                                                                   

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ 
คณะวิทยาการจัดการ 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
                   มีนาคม 2559 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
     3691101 หลักเศรษฐศาสตร์ 
      Principle of Economics 
2.  จ านวนหน่วยกิต 
      3(3-0-6) หน่วยกิต 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
         หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ 

      วิชาในหมวดเฉพาะด้าน วิชาแกน 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

ผศ. เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล  
5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ 1 / 2559  ชั้นปีที่  2 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  
      ไม่มี 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  
     ไม่มี 
8.  สถานที่เรียน 
     อาคารเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 9.1 วันที่จัดท า 12 กุมภาพันธ์ 2554 
 9.2 วันที่ปรับปรุง (1)   1 มิถุนายน 2555 
 9.3 วันที่ปรับปรุง (2) 
 9.4 วันที่ปรับปรุง (3) 

 21 พฤษภาคม 2556 
22 มีนาคม 2557 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจในความหมายและความส าคัญของวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ 
1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึงบทบาทของฝ่ายต่างๆที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจ 
1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประกอบกับวิชาที่สูงขึ้นต่อไป 
1.4 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ส าหรับการประกอบธุรกิจ 
1.5 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์กับสถานการณ์ปัจจุบันได้ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
2.1 เพ่ือพัฒนาเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัย เพ่ือความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและ

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
2.2 เพ่ือการพัฒนาเนื้อหา ตลอดจนประเด็นส าคัญที่ผู้สอนเห็นควรให้ปรับปรุงเพื่อความถูกต้อง 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์และเกิดความรู้ความเข้าใจในการเรียน 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

หลักและความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอบเขต หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยมูลค่า
ราคาและการจัดการทรัพยากร พฤติกรรมของผู้บริโภค การผลิต ต้นทุนการผลิต ปัจจัยที่ก าหนดอุปสงค์ของ
สินค้าในตลาดที่มีการแข่งขันโดยสมบูรณ์ วัฎจักรเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ เงินฝึด การว่างงาน รายได้ประชาชาติ 
การค้าระหว่าประเทศ การลงทุน นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง การภาษีอากร 
 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัต/ิงาน 
ภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชัว่โมงตอ่
ภาคการศกึษา 

 
 
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของ นกัศกึษา

เฉพาะราย 
 

ไมมี่การฝึกปฏิบตังิาน การศกึษาด้วยตนเอง 
90 ชัว่โมงตอ่ภาค

การศกึษา 
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น 
 

รายบุคคล 
     - อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่าน เว็บไซต์คณะ 
     - อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
(เฉพาะรายที่ต้องการ) 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์ในการท าการธุรกิจ โดยมีคุณธรรม
จริยธรรมตามคุณสมบัติ ดังนี้         
          1)   มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ เข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก และเคารพกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงการเป็นแบบอย่างท่ีดี ได้   
     2)   มีจิตส านึกที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
     3)   มีความรู้ ความเข้าใจ ในคุณค่าแห่งวิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ   
     4)   มีความพอเพียงในการด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ
สร้างภูมิคุ้มกัน 
 
  
   1.2 วิธีการสอน 
         1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เก่ียวข้องกับการท าธุรกิจ 
โดยมีวัตถุประสงค์ไม่ทุจริต หรือจากมิจฉาชีพการป้องกันตนเอง 
     1.2.2  อภิปรายกลุ่ม 
     1.2.3  ก าหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง 
   1.3 วิธีการประเมินผล 
         1.3.1 การวิเคราะห์จากการสังเกตผลการท าแบบฝึกหัดและการบ้าน  
         1.3.2 พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตท่ีให้และตรงเวลา 
           1.3.3 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้น ามาท ารายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
           1.3.4 ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย 
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2. ความรู้ 
    2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

1)   มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ  
     2)   มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ทั้งทางด้าน 
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
      3)  มีความรู้กว้างและเป็นระบบเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการจัดการ 
รวมทั้งมีความเข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก  
      4)  มีความรู้และความเข้าใจในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การ
ควบคุมและการประเมินผลการด าเนินงาน  รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ทางธุรกิจ  
    2.2  วิธีการสอน 
          2.2.1 การสอนโดยการบรรยาย และใช้สื่อประกอบการสอน เช่น ต ารา เอกสารประกอบ 
PowerPoint เป็นต้น 
 2.2.2 การอภิปรายประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้และตามด้วยตัวอย่างในการศึกษา 
 2.2.3 การท าแบบฝึกหัดและวิเคราะห์กรณีศึกษา  
   2.3 วิธีการประเมินผล 
          2.3.1 สอบย่อย 2 ครั้งและสอบปลายภาค 1 ครั้ง ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี 
 2.3.2 การมอบหมายให้นักศึกษาท างานกลุ่ม 
 2.3.3 น าเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 2.3.4 วิเคราะห์ผลคะแนนที่แต่ละกลุ่มจัดท าแบบฝึกทุกบทเพ่ือวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้และ
ผลคะแนนจากสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค 
 
3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
         3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่าง มีระบบ 
         3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
           3.1.3 สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม  
   3.2 วิธีการสอน 
         3.2.1 การสอนโดยการบรรยาย และใช้สื่อประกอบการสอน เช่น ต ารา เอกสารประกอบ 
PowerPoint เป็นต้น 
 3.2.2 การอภิปรายประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้และตามด้วยตัวอย่างในการศึกษา 
 3.2.3 การท าแบบฝึกหัดและวิเคราะห์กรณีศึกษา  
   3.3 วิธีการประเมินผล 
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         3.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์หรือเน้นการ
วิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ 
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
           1) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์ 
และ 
ตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจ าวัน  
     2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็นต่อการท าธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
     3)  สามารถสื่อสารเพ่ืออธิบายและสร้างความเข้าใจในรูปแบบการพูด  การเขียนที่เหมาะสมส าหรับ
กลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันทั้งท่ีเป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอ่ืน  
    4)  สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ  และเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม  มาใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการแปลความหมาย และการสื่อข้อมูล 
    4.2 วิธีการสอน 
            4.2.1 การสอนโดยการบรรยาย และใช้สื่อประกอบการสอน เช่น ต ารา เอกสารประกอบ 
PowerPoint เป็นต้น 
 4.2.2 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

 4.2.3 มอบหมายงานกลุ่มและรายบุคคล 

     4.2.4 อ่านบทความท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชาและน าเสนอรายงาน  

    4.3 วิธีการประเมินผล 
            4.3.1 ประเมินพฤติกรรมในห้องเรียน และการท ากิจกรรมกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการ

อภิปราย 

 4.3.2 การวิเคราะห์ผลการท าแบบฝึกหัด กรณีศึกษา การบ้าน และการท ากิจกรรม  

 4.3.3 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ  

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา 

1) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์ 
และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจ าวัน  
     2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็นต่อการท าธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
     3)  สามารถสื่อสารเพ่ืออธิบายและสร้างความเข้าใจในรูปแบบการพูด  การเขียนที่เหมาะสมส าหรับ
กลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันทั้งท่ีเป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอ่ืน  
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    4)  สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ  และเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม  มาใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการแปลความหมาย และการสื่อข้อมูล 
 5.2 วิธีการสอน 
            5.2.1 มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-
learning และท ารายงานโดยเน้นการน าตัวเลขหรือมีสถิติอ้างอิงจากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
 5.2.2 น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
    5.3 วิธีการประเมินผล 
            5.3.1 การวิเคราะห์ผลการท าแบบฝึกหัด กรณีศึกษา 

 5.3.2 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ 

 5.3.3 การมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน 

 5.3.4 การจัดท ารายงาน และน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ 

 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียน     

การสอน ส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 
ผู้สอน 

1 
 
 

บทที่ 1 แนะน าบทเรียนและ
เป็นการสอบถามพืน้ฐาน
เบือ้งต้นเก่ียวกบั
เศรษฐศาสตร์  
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

1.อาจารย์ผู้สอนแนะน าตวัและ
อธิบายเนือ้หารายวชิา
วิชา  จดุประสงค์และเปา้หมาย
ของรายวิชาเกณฑ์การวดัผล
และประเมินผล แนะน าหนงัสอื 
แหลง่การเรียนรู้ และ Website 
เพิ่มเติม 
2. นกัศกึษาท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 10 ข้อมลูพืน้ฐาน
การศกึษาเศรษฐศาสตร์ 
3.ถามตอบความรู้พืน้ฐาน 
พืน้ฐานเบือ้งต้น และร่วมแสดง
ความคิดเห็น 
4. นกัศกึษาท าแบบสอบถาม
หลงัการสอนด้วยชดุเดมิ 
 

ผศ. เทอดศักดิ์ 

2 บทที่ 2 บทน า ประวตัิความ 3 1. ใช้สือ่ PowerPoint ผศ. เทอดศักดิ์ 
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เป็นมา ความหมายของวิชา
เศรษฐศาสตร์จลุภาคและ
เศรษฐศาสตร์มหภาค 
ประเภทของระบบเศรษฐกิจ 
 
 

 
 
 
 
 
 

ประกอบการบรรยายโดยให้
นกัศกึษาร่วมอภิปรายประเด็น
ส าคญั 
2. ให้นกัศกึษาฝึกการคิด
วิเคราะห์โดยท ากรณีศกึษา 
3. อาจารย์ผู้สอนจดัท าวิจยัใน
ชัน้เรียนเร่ือง “ผลสัมฤทธ์ิของ
การจัดการเรียนการสอนวชิา 
หลักเศรษฐศาสตร์แบบ
กรณีศึกษา” 

3 
 
 
 
 

 
 

บทที่ 3 ทฤษฎีพฤติกรรม
ผู้บริโภค ทฤษฎี
อรรถประโยชน์ ทฤษฎีวา่ด้วย
เส้นความพอใจเทา่กนั 
ความหมายค าวา่เส้นความ
พอใจเทา่กนัและลกัษณะเส้น
ความพอใจเทา่กนั เส้น
งบประมาณรวมทัง้ดลุยภาพ
ของผู้บริโภค 
 
 
 

3 1.ใช้สือ่ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้
นกัศกึษาร่วมอภิปรายประเด็น
ส าคญัที่เก่ียวข้องกบัสาระการ
เรียนรู้ 
2.ให้นกัศกึษาฝึกการคิด
วิเคราะห์โดยการท ากรณีศกึษา 
นกัศกึษาท าแบบฝึกหลงัการ
เรียนบทที่ 3 แบบมีสว่นร่วมใน
กลุม่ 

ผศ. เทอดศักดิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

บทที่  4 การผลติและต้นทนุ
ความหมายของการผลติ
ต้นทนุการผลติ ทฤษฎีการ
ผลติแบบดัง้เดมิ ทฤษฎีการ
ผลติตามหลกัผลติผลและ
ต้นทนุเทา่กนั ดลุยภาพของ
ผู้ผลติ 

3 1. ใช้สือ่ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้
นกัศกึษาร่วมอภิปรายประเด็น
ส าคญัที่เก่ียวข้องกบัสาระการ
เรียนรู้ 
2.นกัศกึษาท าแบบฝึกหลงัการ
เรียนบทที่ 4  แบบมีสว่นร่วมใน
กลุม่ 
 

ผศ. เทอดศักดิ์ 

5 
 
 
 
 

บทที่ 5 โครงสร้างตลาด
ในทางเศรษฐศาสตร์ 
ความหมายและประเภทของ
ตลาด ตลาดแขง่ขนัสมบรูณ์ 
ตลาดแขง่ขนัไมส่มบรูณ์ 

3 1. นกัศกึษาท าแบบทดสอบ
ก่อนการเรียนบทที่ 5 
2. ใช้สือ่ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้
นกัศกึษาร่วมอภิปรายประเด็น

ผศ. เทอดศักดิ์ 
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ส าคญัที่เก่ียวข้องกบัสาระการ
เรียนรู้ 
3. นกัศกึษาท าแบบฝึกหลงัการ
เรียนบทที่ 5  แบบมีสว่นร่วมใน
กลุม่ 
 

6-7 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 6 อปุสงค์ อปุทาน และ
ความหมายของอปุสงค์ การ
เปลีย่นแปลงอปุสงค์ การ
เปลีย่นแปลงของอปุทาน ดลุย
ภาพและการเปลีย่นแปลง
ดลุยภาพ บทบาทของรัฐบาล
ในการก าหนดราคา 

3 1. ใช้สือ่ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้
นกัศกึษาร่วมอภิปรายประเด็น
ส าคญัที่เก่ียวข้องกบัสาระการ
เรียนรู้ 
2. .นกัศกึษาท าแบบฝึกหลงัการ
เรียนบทที่  6 แบบมีสว่นร่วมใน
กลุม่ 
 
 

ผศ. เทอดศักดิ์ 

8 สอบกลางภาค - -  

9 
 
 
 
 
 

 

บทที ่7 รายได้ประชาชาติ มี
ความรู้และความเข้าใจใน
ความหมายรายได้ประชาชาติ 
การค านวณรายได้ประชาชาติ 
ประเภทของรายได้ประชาชาติ 
ประโยชน์ของบญัชีรายได้
ประชาชาติ วฏัจกัรเศรษฐกิจ 
เงินเฟอ้ เงินฝึด 

3 1. ใช้สือ่ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้
นกัศกึษาร่วมอภิปรายประเด็น
ส าคญัที่เก่ียวข้องกบัสาระการ
เรียนรู้ 
2. .นกัศกึษาท าแบบฝึกหลงัการ
เรียนบทที่ 7  แบบมีสว่นร่วมใน
กลุม่ 
 

ผศ. เทอดศักดิ์ 

10-11 
 

บทที ่8 เงินและสถาบนั
การเงินมีความรู้และความ
เข้าใจในความหมายของเงิน
และหน้าที่ของเงิน 
ความหมายของปริมาณเงิน
และสถาบนัการเงิน ธนาคาร
กลาง ธนาคารพาณิชย์ 
สถาบนัการเงิน นโยบาย

3 1. ใช้สือ่ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้
นกัศกึษาร่วมอภิปรายประเด็น
ส าคญัที่เก่ียวข้องกบัสาระการ
เรียนรู้ 
2. .นกัศกึษาท าแบบฝึกหลงัการ
เรียนบทที่ 8  แบบมีสว่นร่วมใน
กลุม่ 

ผศ. เทอดศักดิ์ 
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การเงิน  
12 

 
 
 
 
 

บทที ่9 การคลงัสาธารณะ
เข้าใจถงึความหมายการคลงั
สาธารณะ ภาษีอากรประเภท
ของภาษี ผลจากการเก็บภาษี 
รายจา่ยของรัฐบาล หนี ้
สาธารณะ งบประมาณ
แผน่ดิน นโยบายการคลงั 

3 1. ใช้สือ่ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้
นกัศกึษาร่วมอภิปรายประเด็น
ส าคญัที่เก่ียวข้องกบัสาระการ
เรียนรู้ 
2. .นกัศกึษาท าแบบฝึกหลงัการ
เรียนบทที่ 9  แบบมีสว่นร่วมใน
กลุม่ 
 

ผศ. เทอดศักดิ์ 

13 
 
 
 
 

 

บทที ่10 การค้าระหวา่
ประเทศมีความรู้และความ
เข้าใจในความหมายการค้า
ระหวา่งประเทศ ทฤษฎีการค้า
ระหวา่งประเทศ ดลุการค้า 
และดลุการช าระเงิน นโยบาย
การค้าระหวา่งประเทศ 

3 1. ใช้สือ่ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้
นกัศกึษาร่วมอภิปรายประเด็น
ส าคญัที่เก่ียวข้อง 
2. นกัศกึษาท าแบบฝึกหลงัการ
เรียนบทที่ 10 แบบมีสว่นร่วมใน
กลุม่ 
 

ผศ. เทอดศักดิ์ 

14 
 
 
 
 
 

 

บทที1่1 การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการพฒันา
เศรษฐกิจมีความรู้และความ
เข้าใจในความหมายพฒันา
เศรษฐกิจ ทฤษฎีการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ทฤษฎีการพฒันาเศรษฐกิจ 
กลยทุธการพฒันาเศรษฐกิจ 
ปัญหาและแนวความคดิการ
พฒันาเศรษฐกิจ 
 

3 1. ใช้สือ่ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้
นกัศกึษาร่วมอภิปรายประเด็น
ส าคญัที่เก่ียวข้องกบัสาระการ
เรียนรู้ 
2. ให้นกัศกึษาฝึกการคิด
วิเคราะห์โดยการท ากรณีศกึษา 
 

ผศ. เทอดศักดิ์ 

15 บทที ่12 การประยกุต์แนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร์มีความรู้
และความเข้าใจในความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์สามารถน ามา
ประยกุต์ใช้ในชีวติประจ าวนั
ได้ 

3 1. ใช้สือ่ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้
นกัศกึษาร่วมอภิปรายประเด็น
ส าคญัที่เก่ียวข้องกบัสาระการ
เรียนรู้ 
2. ทบทวนเนือ้หาในสว่นท่ี

ผศ. เทอดศักดิ์ 
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นกัศกึษายงัไมเ่ข้าใจเพิม่เติม 

16 สอบปลายภาค 3 -  

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ 

ประเมิน 
สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1 
 

1.1, 1..2, 1.1.3, 3.1.1, 
4.1.3   

สงัเกตพฤติกรรมและ
ตรวจสอบจากเนือ้หางาน
ท่ีสง่ 

15 10 

2 2.1.1, 2.1.2, 3.1.2, 
3.1.3, 4.1.1, 5.1.1, 
5.1.2 

สงัเกต  
เช็คช่ือ  
ตรวจงาน 
สอบ 

15 
ทกุสปัดาห์ 

12 
8 

5 
5 
5 
10 

3 
 

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 
4.1.1, 4.1.2 

สงัเกต  
เช็คช่ือ  
สอบ 

ทกุสปัดาห์ 
ทกุสปัดาห์ 

8 

5 
5 
20 

4 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 สงัเกต  
เช็คช่ือ  
ตดิตามงานโครงการท่ี
มอบหมาย 

ทกุสปัดาห์ 
ทกุสปัดาห์ 
4,6,8 

2 
3 
10 

5 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 
4.1.1, 3.1.2 

ทดสอบการหาข้อมลู
ขา่วสารท่ีเก่ียวข้องกบัวิชา 
สรุปผลและประเมินผล
และรายงานการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

9-13 20 

รวมทัง้สิน้ 100 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 
    พิณพาทย์  แตงสี. หลักเศรษฐศาสตร์.Chttp:/www.vcharkarn.com/my/60175 .2008 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
    http://www.arit.dusit.ac.th/ 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     
 

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1.1  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
1.2  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
1.3  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
1.4  ขอเสนอแนะผ่านเว็บ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
2.1  ผลการสอบ 
2.2  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 
3.1  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

3.2  การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่น หรือ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4.2  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดย 

ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

5.1  ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 

5.2  เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหา 

ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์ 


