
 

 
 

 
 
 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

ประจําภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2558 

 
 

รหัสวิชา 3691101 ช่ือรายวิชา หลักเศรษฐศาสตร 

ตอนเรยีน C1 D1 และ F1  
นักศึกษาหลกัสตูรบรหิารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา 

รหัส 57 

 

 

อาจารยผูสอน   

อาจารยณัฐพงศ  โกสุมาศ 

 
 
 

อาจารยผูประสานงานรายวิชา 

ดร. วันวิธู สรณารักษ 

 

 
 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

 
 



มคอ. 3 

คํานํา  
 

รายละเอียดรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร  (Principles of Economics) รหัสวิชา 3691101 เปนการ
จัดทํารายละเอียดประกอบรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาแกน  โดยมุงเนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักและความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร 
ขอบเขต หลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตรวาดวยมูลคา ราคา และการจัดการทรัพยากร พฤติกรรมของผูบริโภค 
การผลิต ตนทุนการผลิต ปจจัยท่ีกําหนดอุปสงค อุปทานของสินคาในตลาดท่ีมีการแขงขันโดยสมบูรณ และ
ไมสมบูรณ วัฏจักร เศรษฐกิจ เงินเฟอ เงินฝด การลงทุน นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง การภาษีอากร 

รายละเอียดรายวิชานี้เปนสวนสําคัญตอผูเรียน  ท่ีเนนท้ังการเรียนการสอนท่ีเปนทฤษฎีและ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง  เพ่ือใหผูเรียนไดแนวทางในการจัดการเรียนรูทฤษฎีและกรณีศึกษา  จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียน  รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม ๆ  โดยใชทักษะการคนควาดวย
ตนเองเพ่ิมเติม  นอกเหนือจากการเรียนภายในหอง  ผูเรียนสามารถนําความรู ท่ีไดจากรายวิชานี้ไป
ประยุกตใชในอนาคตได    

 
 
 

   อาจารยผูประสานงานรายวิชา 
                                                                  คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

พฤษภาคม  2558 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    วิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
    3691101 หลักเศรษฐศาสตร (Principles of Economics) 
 
2. จํานวนหนวยกิต 
  3(3-0-6) หนวยกิต 
 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 3.1  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
 3.2  ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน 
 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  ดร. วันวิธู  สรณารักษ 
     4.2 อาจารยผูสอน  (1) อ.ณัฐพงศ  โกสุมาศ 
  
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 
    ภาคการศึกษาท่ี 1 / ชั้นปท่ี 2 
  
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)(ถามี) 
    ไมมี 
 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)(ถามี) 
    ไมมี 
 
8. สถานท่ีเรียน 
    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
 9.1 วันท่ีจัดทํา 5 มกราคม 2558     
 9.2 วันท่ีปรับปรุงรายละเอียดลาสุด  23 กุมภาพันธ 2558 
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หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือใหผูเรียนไดมีความรู ความเขาใจในความหมายและความสําคัญของวิชาหลักเศรษฐศาสตร 
2. เพ่ือใหผูเรียนสามารถเขาใจถึงบทบาทของฝายตางๆท่ีอยูในระบบเศรษฐกิจ 
3. เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูไปประกอบกับวิชาท่ีสูงข้ึนตอไป 
4. เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําไปใชสําหรับการประกอบธุรกิจ 
5. เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตกับสถานการณปจจุบันได 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
1. เพ่ือพัฒนาเนื้อหารายวิชาใหมีความทันสมัย เพ่ือความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและ

สถานการณทางเศรษฐกิจในปจจุบัน 
2. เพ่ือการพัฒนาเนื้อหา ตลอดจนประเด็นสําคัญท่ีผูสอนเห็นควรใหปรับปรุงเพ่ือความถูกตอง 
3. เพ่ือใหผูเรียนเกิดทัศนคติท่ีดีตอรายวิชาหลักเศรษฐศาสตรและเกิดความรูความเขาใจในการเรียน 

 

  
หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
หลักและความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร ขอบเขต หลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตรวาดวยมูลคา 

ราคา และการจัดการทรัพยากร พฤติกรรมของผูบริโภค การผลิต ตนทุนการผลิต ปจจัยท่ีกําหนดอุปสงค 
อุปทานของสินคาในตลาดท่ีมีการแขงขันโดยสมบูรณ และไมสมบูรณ วัฏจักร เศรษฐกิจ เงินเฟอ เงินฝด การ
ลงทุน นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง การภาษีอากร 
 
 Principles, definition of economics, scope and the foundation of theprice system 
and resources allocation management; consumer behavior;production, costing, demand 
and supply for perfectly competitive market and imperfectly competitivemarket; business 
cycle, inflation, deflation, investment, fiscal policy,monetary policy, taxation. 
 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ฝกปฏิบัติ การศึกษาดวยตนเอง 
45 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษา 
 

สอนเสริมเพ่ือทดแทนคาบ
เรียนท่ีไมสามารถทําการ
สอนได  หรือตามท่ีผูเรียน
รองขอ  เพ่ือทบทวนความรู
ค ว า ม เข า ใจ ให มี ค ว า ม
ชัดเจนยิ่งข้ึน 

ไมมีฝกปฏิบัต ิ 90 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา 
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3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
- อาจารยประจํารายวิชา ใหคําปรึกษาไดตามเวลาท่ีเหมาะสม และกําหนดไว 
- อาจารยประจํารายวิชา จัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการของผูเรียน  
โดยมีการนัดหมายลวงหนา 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 คุณธรรมจริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

(1) มีความซ่ือสัตยสุจริต เสียสละไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม 
และส่ิงแวดลอม 

(2) มีความพอเพียงเปนหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
และการสรางภูมิคุมกัน 

(3) มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
(4) มีความรูความเขาใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมท่ีมีความสําคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการ

ปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ 
1.2 วิธีการสอน 

(1)  กําหนดวัฒนธรรมองคกรใหกับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย และขอบังคับ 

(2)  ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเนนการเขาชั้นเรียน  การแตงกายตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 

(3) ปลูกฝงแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผานการบรรยายและยกตัวอยางการประยุกตใชการ

ดําเนินชีวิตและการทําธุรกิจ 

(4) บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเก่ียวกับประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวของกับการทําธุรกิจ 

โดยมีวัตถุประสงคไมทุจริต หรือจากมิจฉาชีพการปองกันตนเอง  

(5)  มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงานโดยเนนการสงงานใหตรงเวลา 

(6)  ฝกนักศึกษาใหมีความรับผิดชอบในการทํางาน มีความซ่ือสัตย ไมทุจริต ไมคัดลอกงานของ

ผูอ่ืนมาเปนของตน 

1.3 วิธีการประเมินผล 
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาท่ี

มอบหมาย  

(2) ประเมินจากการแตงกายของนักศึกษาท่ีเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายรายกลุมและบุคคล 

(4) ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน ท่ีไดรับมอบหมาย มีความซ่ือสัตย ไมทุจริต 

ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน 
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2. ความรู 
2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 

(1) มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรดานบริหารธุรกิจ 
(2) มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรท่ีเกี่ยวของกับบริหารธุรกิจท้ังทางดาน

สังคมศาสตรและวิทยาศาสตร 
(3) มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในดานการวางแผน 

การจัดโครงสรางองคการ การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงาน รวมท้ังการ
ปรับปรุงแผนงานใหสอดคลองกับสถานการณทางธุรกิจ 

(4) มีความรูเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความ
เขาใจอยางเทาทันในผลกระทบในสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงของประเทศและสังคมโลก 
2.2 วิธีการสอน 

(1) สอนโดยการบรรยาย และใชสื่อประกอบการสอน เชน ตํารา เอกสารประกอบ PowerPoint 
เปนตน 

(2) สอนแบบการอภิปรายประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรูและตามดวยตัวอยางใน
การศึกษา 

(3) ฝกวิเคราะหกรณีศึกษา การทํารายงานกลุม พรอมการนําเสนองานหนาชั้นเรียน 
(4) มอบหมายงานตางๆ ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ   

2.3 วิธีการประเมินผล 

(1) ประเมินจากการทดสอบยอย 2 ครั้งแบบอัตนัยและการสอบปลายภาคโดยใชขอสอบแบบปรนัย 
(2) ประเมินจากการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุม 
(3) ประเมินจากการวิเคราะหกรณีศึกษา เพ่ือวัดความเขาใจของนักศึกษา 
(4) ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาไดทําการศึกษาคนควา พรอมการนําเสนอหนาชั้นเรียน 
(5) ประเมินจากงาน /กิจกรรมตางๆ ท่ีมอบหมายใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ เชนแบบฝกหัดทบทวน 

เพ่ือวัดความเขาใจของนักศึกษา 
 
3. ทักษะทางปญญา 
3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

(1) สามารถสืบคน ประเมินขอมูล จากหลายแหลงและมีประสิทธิภาพดวยตนเอง เพ่ือใหได
สารสนเทศท่ีเปนประโยชนในการใชงานตามสถานการณแวดลอมทางธุรกิจ 

(2) มีความคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุผล คิดอยางสรางสรรค สามารถบูรณาการ
ความรูจากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณเพื่อใชในการแกปญหาทางธุรกิจและสถานการณ
ท่ัวไปไดอยางเหมาะสม 

(3) สามารถคิดคนทางเลือก วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอยางรอบดานมี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคลองกับสถานการณทางธุรกิจ ทําใหเกิดการไดเปรียบ
ทางการแขงขันทางธุรกิจ 
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3.2 วิธีการสอน 

(1) สอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ  มุงเนนใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและ

ทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหารายวิชาหลักเศรษฐศาสตร 

(2) สอนโดยการใชกรณีศึกษาทางดานเศรษฐศาสตร ในสถานการณปจจุบัน 

(3) สอนแบบการอภิปรายกลุม สนทนาโตตอบ แลกเปลี่ยนความคิด เพ่ือวัดความเขาใจและ

เสริมสรางความรูใหมๆ 

(4) กําหนดใหนักศึกษาฝกการสืบคนขอมูลและจัดทํารายงานทางดานเศรษฐศาสตรท่ีไดรับ

มอบหมาย 

3.3 วิธีการประเมินผล 

(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค  โดยใชขอสอบแบบปรนัย 
(2) ประเมินจากการวิเคราะหกรณีศึกษา เพ่ือวัดความเขาใจของนักศึกษา 
(3) ประเมินจากการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุม 
(4) ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาไดทําการศึกษาคนควา สามารถแกไขปญหาทางดาน

เศรษฐศาสตรไดอยางเหมาะสม พรอมการนําเสนอหนาชั้นเรียน 
 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

(1) สามารถทํางานเปนกลุมและมีทักษะในการทํางานเปนทีม แสดงภาวะผูนํา สมาชิกของกลุม
ไดอยางเหมาะสมและสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได 

(2) สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นตางอยางสรางสรรค เอ้ือตอการแกไขปญหาของทีม 
(3) มีความรับผิดชอบในการทํางานกับผูอ่ืนและรับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพ่ือพัฒนา

ตนเองและอาชพี 
4.2 วิธีการสอน 

(1) สอนโดยการบรรยาย และใชสื่อประกอบการสอน เชน ตํารา เอกสารประกอบ PowerPoint 
เปนตน 

(2) มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน (กลุม) โดยเนนความรูท่ีไดศึกษาในชั้นเรียน 
เพ่ือดูความสามารถในการทํางานเปนทีม กลาท่ีจะแสดงภาวะผูนํา ผูตามไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ 
4.3 วิธีการประเมินผล 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมในหองเรียน เชน การเขาเรียน การมีสวนรวมในกิจกรรมในหองเรียน  

พฤติกรรมการทํางานเปนทีม และการสงงาน  

(2) ประเมินจากการนําเสนอผลงานตางๆ /รายงาน (กลุม)  และการเปนผูนํา ผูตามในการอภิปราย

ซักถาม 
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

(1) สามารถประยุกตใชหลักคณิตศาสตร สถิติ การวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชในการวิเคราะหและ
ตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจําวัน 

(2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศท่ีจําเปนตอการทําธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(3) สามารถสื่อสารเพ่ืออธิบายและสรางความเขาใจในรูปแบบการพูด การเขียนท่ีเหมาะสมสําหรับกลุม

บุคคลท่ีแตกตางกัน ท้ังท่ีเปนขอมูลธุรกิจและขอมูลอ่ืน 
(4) สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและใชเทคโนโลยีอ่ืน ๆ สนับสนุนการดําเนินงานของธุรกิจ 

5.2 วิธีการสอน 
(1) มอบหมายงานใหนักศึกษา ศึกษาคนควาดวยตนเองจาก Website สื่อการสอน e-learning 

และการทํารายงานโดยมีการอางอิงแหลงท่ีมาของขอมูลท่ีนาเชื่อถือ 

(2) กําหนดใหนักศึกษานําเสนอผลงาน /รายงานท่ีไดจากการศึกษาคนควาโดยใชรูปแบบและ

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอรดวยตนเอง 

5.3 วิธีการประเมินผล  

(1) ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงานท่ีไดรับมอบหมาย 

(2) ประเมินจากผลการสืบคน  เทคนิคการนําเสนอโดยการเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยาง

เหมาะสม 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาหท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือ
ท่ีใช 

ผูสอน 

1 แนะนําบทเรียนและ
สอบถามพ้ืนฐานของ
นักศึกษา 
ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร  
- ความหมายชอง
เศรษฐศาสตร  
- ปญหาพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจ 
- วงจรเศรษฐกิจข้ันมูลฐาน 
- ความรูพ้ืนฐานใน
การศึกษาวิชา
เศรษฐศาสตร 
 

3 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อาจารยผูสอนแนะนําตัวและ
อธิบายเนื้อหารายวิชา
จุดประสงคและเปาหมายของ
รายวิชาเกณฑการวัดผลและ
ประเมินผล แนะนําหนังสือ 
แหลงการเรียนรู และ Website 
เพ่ิมเติม 
2. การบรรยายโดยใหผูเรียนมี
สวนรวมอภิปรายในประเด็นท่ี
สําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการ
เรียนรู 
3. ถามตอบความรูพ้ืนฐาน 
พ้ืนฐานเบื้องตนและรวมแสดง
ความคิดเห็น 

(1)  (2) 
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สัปดาหท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือ
ท่ีใช 

ผูสอน 

4. ใหนักศึกษาทําคําถาม
ทบทวนทายบทเรียน 
5. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายและซักถามในประเด็น
ท่ีสนใจและสงสัย 
 
ส่ือการสอน 
1. ตําราวิชาหลักเศรษฐศาสตร 
2. สื่อการสอน PowerPoint 
3. ใบงาน 
 

2 
 

ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค  
- ทฤษฎีอรรถประโยชน  
- ทฤษฎีวาดวยเสนความ
พอใจเทากัน  
- ความหมายคําวาเสน
ความพอใจเทากันและ
ลักษณะเสนความพอใจ
เทากัน เสนงบประมาณ 
- ดุลยภาพของผูบริโภค 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมี
สวนรวมอภิปรายในประเด็นท่ี
สําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการ
เรียนรู 
2. ใหนักศึกษาวิเคราะห
กรณีศึกษา เพ่ือฝกคิดฝก
วิเคราะห และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน 
3. ใหนักศึกษาทําคําถาม
ทบทวนทายบทเรียน 
4. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายและซักถามในประเด็น
ท่ีสนใจและสงสัย 
 
ส่ือการสอน 
1. ตําราวิชาหลักเศรษฐศาสตร 
2. สื่อการสอน PowerPoint 
3. ใบงาน 
 

(1)  (2) 

3 
 

การผลิต  
- ทฤษฎีการผลิตแบบ
ดั้งเดิม  
- ทฤษฎีการผลิตตามหลัก
ผลิตผลและตนทุนเทากัน  

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมี
สวนรวมอภิปรายในประเด็นท่ี
สําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการ
เรียนรู 

(1)  (2) 
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สัปดาหท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือ
ท่ีใช 

ผูสอน 

- ดุลยภาพของผูผลิต 2. ใหนักศึกษาวิเคราะห
กรณีศึกษา เพ่ือฝกคิดฝก
วิเคราะห และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน 
3. ใหนักศึกษาทําคําถาม
ทบทวนทายบทเรียน 
4. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายและซักถามในประเด็น
ท่ีสนใจและสงสัย 
 
ส่ือการสอน 
1. ตําราวิชา หลักเศรษฐศาสตร 
2. สื่อการสอน PowerPoint 
3. ใบงาน 
 

4 
 

ตนทุนการผลิต  
- ประเภทของตนทุน  
- การคํานวณตนทุน
ประเภทตางๆ 

3 1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมี
สวนรวมอภิปรายในประเด็นท่ี
สําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการ
เรียนรู 
2. ใหนักศึกษาวิเคราะห
กรณีศึกษา เพ่ือฝกคิดฝก
วิเคราะห และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน 
3. ใหนักศึกษาทําคําถาม
ทบทวนทายบทเรียน 
4. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายและซักถามในประเด็น
ท่ีสนใจและสงสัย 
 
ส่ือการสอน 
1. ตําราวิชาหลักเศรษฐศาสตร 
2. สื่อการสอน PowerPoint 
3. ใบงาน 
 
 
 

(1)  (2) 
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สัปดาหท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือ
ท่ีใช 

ผูสอน 

5 
 

อุปสงค อุปทาน และดุลย
ภาพตลาด  
- ความหมายของอุปสงค  
- การเปลี่ยนแปลงอุปสงค 
- ความหมายของอุปทาน 
- การเปลี่ยนแปลงของ
อุปทาน 
- ดุลยภาพ 
- การเปลี่ยนแปลงดุลย
ภาพ  
- การแทรกแซงภาวะดุลย
ภาพ 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมี
สวนรวมอภิปรายในประเด็นท่ี
สําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการ
เรียนรู 
2. ใหนักศึกษาวิเคราะห
กรณีศึกษา เพ่ือฝกคิดฝก
วิเคราะห และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน 
3. ใหนักศึกษาทําคําถาม
ทบทวนทายบทเรียน 
4. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายและซักถามในประเด็น
ท่ีสนใจและสงสัย 
 
ส่ือการสอน 
1. ตําราวิชาหลักเศรษฐศาสตร 
2. สื่อการสอน PowerPoint 
3. ใบงาน 
 

(1)  (2) 

6 ตลาดแขงขันสมบูรณและ
ตลาดแขงขันไมสมบูรณ 
- โครงสรางตลาด  
- ลักษณะของตลาดแตละ
ประเภท  
- การกําหนดราคาและ
ปริมาณของสินคาและ
บริการในตลาดตางๆ 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมี
สวนรวมอภิปรายในประเด็นท่ี
สําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการ
เรียนรู 
2. ใหนักศึกษาวิเคราะห
กรณีศึกษา เพ่ือฝกคิดฝก
วิเคราะห และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน 
3. ใหนักศึกษาทําคําถาม
ทบทวนทายบทเรียน 
4. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายและซักถามในประเด็น
ท่ีสนใจและสงสัย 
 
 

(1)  (2) 

3691101  หลักเศรษฐศาสตร  3(3-0-6) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

12 



มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือ
ท่ีใช 

ผูสอน 

ส่ือการสอน 
1. ตําราวิชาหลักเศรษฐศาสตร 
2. สื่อการสอน PowerPoint 
3. ใบงาน 

 

7 ตลาดแขงขันสมบูรณและ
ตลาดแขงขันไมสมบูรณ 
(ตอ) 
- การกําหนดราคาและ
ปริมาณของสินคาและ
บริการในตลาดตางๆ 
- ทําแบบทดสอบครั้งท่ี 1 
เพ่ือประเมินความรู 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมี
สวนรวมอภิปรายในประเด็นท่ี
สําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการ
เรียนรู 
2. ใหนักศึกษาวิเคราะห
กรณีศึกษา เพ่ือฝกคิดฝก
วิเคราะห และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน 
3. ใหนักศึกษาทําคําถาม
ทบทวนทายบทเรียน 
4. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายและซักถามในประเด็น
ท่ีสนใจและสงสัย 
 
ส่ือการสอน 
1. ตําราวิชา หลักเศรษฐศาสตร 
2. สื่อการสอน PowerPoint 
3. แบบทดสอบวัดความรู  

 

(1)  (2) 

8 วัฏจักรเศรษฐกิจ เงินเฟอ 
เงินฝด และการวางงาน 
- ชวงวฏัจักรเศรษฐกิจ  
-ความหมายของเงินเฟอ 
เงินฝด  
- สาเหตุและการแกปญหา
เงินเฟอ เงินฝด  
- ความหมายและประเภท
ของการวางงาน 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมี
สวนรวมอภิปรายในประเด็นท่ี
สําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการ
เรียนรู 
2. ใหนักศึกษาวิเคราะห
กรณีศึกษา เพ่ือฝกคิดฝก
วิเคราะห และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน 
3. ใหนักศึกษาทําคําถาม
ทบทวนทายบทเรียน 

(1)  (2) 

3691101  หลักเศรษฐศาสตร  3(3-0-6) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

13 



มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือ
ท่ีใช 

ผูสอน 

4. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายและซักถามในประเด็น
ท่ีสนใจและสงสัย 
 
ส่ือการสอน 
1. ตําราวิชาหลักเศรษฐศาสตร 
2. สื่อการสอน PowerPoint 
3. ใบงาน 
 

9 บัญชีรายไดประชาชาติ  
- ความหมายรายได
ประชาชาติ  
- ประเภทของรายได
ประชาชาติ  
 
 
 
 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมี
สวนรวมอภิปรายในประเด็นท่ี
สําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการ
เรียนรู 
2. ใหนักศึกษาวิเคราะห
กรณีศึกษา เพ่ือฝกคิดฝก
วิเคราะห และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน 
3. ใหนักศึกษาทําคําถาม
ทบทวนทายบทเรียน 
4. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายและซักถามในประเด็น
ท่ีสนใจและสงสัย 
 
ส่ือการสอน 
1. ตําราวิชาหลักเศรษฐศาสตร 
2. สื่อการสอน PowerPoint 
3. ใบงาน 
 

(1)  (2) 

10 บัญชีรายไดประชาชาติ  
(ตอ) 
- การคํานวณรายได
ประชาชาติ 
- ประโยชนของบัญชีรายได
ประชาชาต ิ
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมี
สวนรวมอภิปรายในประเด็นท่ี
สําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการ
เรียนรู 
 
 

(1)  (2) 

3691101  หลักเศรษฐศาสตร  3(3-0-6) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

14 



มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือ
ท่ีใช 

ผูสอน 

 2. ใหนักศึกษาวิเคราะห
กรณีศึกษา เพ่ือฝกคิดฝก
วิเคราะห และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน 
3. ใหนักศึกษาทําคําถาม
ทบทวนทายบทเรียน 
4. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายและซักถามในประเด็น
ท่ีสนใจและสงสัย 
 
ส่ือการสอน 
1. ตําราวิชาหลักเศรษฐศาสตร 
2. สื่อการสอน PowerPoint 
3. ใบงาน 
 

11 การลงทุน 
- ความหมายของการลงทุน 
- ประเภทการลงทุน  
- ปจจัยท่ีกําหนดการลงทุน 
- ความสําคัญของการ
ลงทุนตอการเจริญเติบโต
และการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมี
สวนรวมอภิปรายในประเด็นท่ี
สําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการ
เรียนรู 
2. ใหนักศึกษาคํานวณการ
กําหนดราคาโดยวิธีตางๆ 
3. ใหนักศึกษาทําคําถาม
ทบทวนทายบทเรียน 
4. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายและซักถามในประเด็น
ท่ีสนใจและสงสัย 
 
ส่ือการสอน 
1. ตําราวิชาหลักเศรษฐศาสตร 
2. สื่อการสอน PowerPoint 
3. ใบงาน 
 
 
 
 

(1)  (2) 

3691101  หลักเศรษฐศาสตร  3(3-0-6) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือ
ท่ีใช 

ผูสอน 

12 การเงินและนโยบาย
การเงิน 
- ความหมายของเงินและ
หนาท่ีของเงิน  
- ความหมายของปริมาณ
เงิน 
- อุปสงคและอุปทานของ
เงิน 
- สถาบันการเงิน สถาบัน
การเงินประเภทตางๆ  
- นโยบายการเงิน 
 
 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมี
สวนรวมอภิปรายในประเด็นท่ี
สําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการ
เรียนรู 
2. ใหนักศึกษาวิเคราะห
กรณีศึกษา เพ่ือฝกคิดฝก
วิเคราะห และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน 
3. ใหนักศึกษาทําคําถาม
ทบทวนทายบทเรียน 
4. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายและซักถามในประเด็น
ท่ีสนใจและสงสัย 
 
ส่ือการสอน 
1. ตําราวิชาหลักเศรษฐศาสตร 
2. สื่อการสอน PowerPoint 
3. ใบงาน 

 

(1)  (2) 

13 การคลังสาธารณะและ
นโยบายการคลัง 
- ความหมายการคลัง
สาธารณะ  
- เครื่องมือทางการคลัง 
- ภาษีอากร 
- ประเภทของภาษี  
- ผลจากการเก็บภาษี 
- รายจายของรัฐบาล  
- หนี้สาธารณะ  
- งบประมาณแผนดนิ  
- นโยบายการคลัง 
 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมี
สวนรวมอภิปรายในประเด็นท่ี
สําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการ
เรียนรู 
2. ใหนักศึกษาวิเคราะห
กรณีศึกษา เพ่ือฝกคิดฝก
วิเคราะห และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน 
3. ใหนักศึกษาทําคําถาม
ทบทวนทายบทเรียน 
4. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายและซักถามในประเด็น
ท่ีสนใจและสงสัย 

 
 
 

(1)  (2) 

3691101  หลักเศรษฐศาสตร  3(3-0-6) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือ
ท่ีใช 

ผูสอน 

ส่ือการสอน 
1. ตําราวิชาหลักเศรษฐศาสตร 
2. สื่อการสอน PowerPoint 
3. ใบงาน 
 

14 การคาระหวางประเทศ 
- ความหมายการคา
ระหวางประเทศ  
- ทฤษฎีการคา  
- ดุลการคา 
- ทําแบบทดสอบครั้งท่ี 2 
เพ่ือประเมินความรู 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมี
สวนรวมอภิปรายในประเด็นท่ี
สําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการ
เรียนรู 
2. ใหนักศึกษาวิเคราะห
กรณีศึกษา เพ่ือฝกคิดฝก
วิเคราะห และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน 
3. ใหนักศึกษาทําคําถาม
ทบทวนทายบทเรียน 
4. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายและซักถามในประเด็น
ท่ีสนใจและสงสัย 

 

ส่ือการสอน 
1. ตําราวิชา หลักเศรษฐศาสตร 
2. สื่อการสอน PowerPoint 
3. แบบทดสอบวัดความรู  
 

(1)  (2) 

15 การคาระหวางประเทศ 
-นโยบายการคาระหวาง
ประเทศ 
- การนําเสนอรายงานกลุม 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมี
สวนรวมอภิปรายในประเด็นท่ี
สําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการ
เรียนรู 
2. ใหนักศึกษาวิเคราะห
กรณีศึกษา เพ่ือฝกคิดฝก
วิเคราะห และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน 
3. ใหนักศึกษาทําคําถาม
ทบทวนทายบทเรียน 

(1)  (2) 

3691101  หลักเศรษฐศาสตร  3(3-0-6) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือ
ท่ีใช 

ผูสอน 

4. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายและซักถามในประเด็น
ท่ีสนใจและสงสัย 
5.การนําเสนอรายงานกลุม โดย
มีการตอบคําถามและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
นักศึกษา  
 
ส่ือการสอน 
1. ตําราวิชาหลักเศรษฐศาสตร 
2. สื่อการสอน PowerPoint 
3. ใบงาน 
 

 
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล 
สัปดาหท่ี 
ประเมิน 

สัดสวนของการ 
ประเมินผล 

1. การเขาชั้นเรียน/ 
การตรงตอเวลา/ 
การแตงกาย/
กิจกรรมตามใบ
งาน/การวิเคราะห
กรณีศึกษา 

 

(1.1)(1.2)(1.3)(1.4)
(2.1)(2.2)(2.3)(2.4)
(3.1)(3.2)(4.1)(4.2)
(5.1)(5.4) 
 

1. ประเมินจากการตรงเวลาของ

นักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสง

ง าน ต าม กํ าห น ด ระ ย ะ เว ล า ท่ี

มอบหมาย  

2. ประเมินจากการแตงกายของ

นักศึกษาท่ีเปนไปตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 

3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายรายกลุม
และบคุคล 
4. ประเมินจากการมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุม 
5. ประเมินจากงาน/กิจกรรมตางๆ 
ท่ีมอบหมายใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ 
ตองมีความซ่ือสัตย ไมทุจริต ไมนํา
ผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน เชน
แบบฝกหัดทบทวน  
 

1-15 
 

10% 

3691101  หลักเศรษฐศาสตร  3(3-0-6) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 
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มคอ. 3 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล 
สัปดาหท่ี 
ประเมิน 

สัดสวนของการ 
ประเมินผล 

6 .ป ร ะ เมิ น จ าก ก า ร วิ เค ร า ะ ห
กรณีศึกษา เพ่ือวัดความเขาใจของ
นักศึกษา 

2. การทดสอบยอย 
2 ครั้งโดยขอสอบ
แบบอัตนัย 

 

(1.1)(1.3)(2.1)(2.2)
(2.3)(2.4)(3.2)(5.1) 
 

1. ประเมินจากการตรงเวลาของ

นักศึกษาในการเขาชั้นเรียน  

2. ประเมินจากการแตงกายของ

นักศึกษาท่ีเปนไปตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 

3.ประเมินจากการทดสอบยอย 2 
ครั้ง โดยขอสอบแบบอัตนัย 

7, 14 
 

20% 
 

3.รายงานและการ

นําเสนอ 

 

(1.1)(1.2)(1.3)(1.4)
(2.1)(2.2)(2.3)(2.4)
(3.1)(3.2)(4.1)(4.2)
(5.4) 

1. ประเมินจากการตรงเวลาของ

นักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสง

ง าน ต าม กํ าห น ด ระ ย ะ เว ล า ท่ี

มอบหมาย  

2. ประเมินจากการแตงกายของ

นักศึกษาท่ีเปนไปตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 

3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายรายกลุม
และบคุคล 
4. ประเมินจากรายงาน ท่ี ไดรับ
มอบหมาย มีความซ่ือสัตย ไมทุจริต 
ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน 
5. ประเมินจากการนําเสนอผลงาน 
(กลุม) หนาชั้นเรียน  การเปนผูนํา
และผูตามในการอภิปรายซักถาม 
ตลอดจนการใชความคิดแกไขปญหา
ทางด าน เศรษฐศาสตร ได อย าง
เหมาะสม 
6. ประเมินจากผลการสืบคนเทคนิค
ก ารนํ า เส น อ โด ย ก าร เลื อ ก ใช
เทค โน โลยี ส ารสน เทศ ได อย า ง
เหมาะสม  
 

15 20% 
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มคอ. 3 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล 
สัปดาหท่ี 
ประเมิน 

สัดสวนของการ 
ประเมินผล 

4.สอบปลายภาค 
 

(2.1)(2.2)(2.3)(2.4)
(3.2) 

1. ประเมินจากการสอบปลายภาค 
โดยใชขอสอบแบบปรนยั 

16 50% 
 

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและตําราหลัก 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนัญญา โปราณานนท ดร.วันวิธู  สรณารักษ อาจารยอังคณา เชี่ยวชาญ. 
(2557). หลักเศรษฐศาสตร.(พิมพครั้งท่ี 2). หางหุนสวนจํากัด เอ็มแอนดเอ็มเลเซอรพริ้นต. 
 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

- 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 

- สํานักงานสถิติแหงชาติ www.nso.go.th 

-  
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
 - 
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มคอ. 3 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา 
 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 

- แตงตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน  เพ่ือกํากับดูแลการสอนใหไดคุณภาพ 

- การทวนสอบผลประเมินการเรยีนรูของผูเรียน 
 
3. การปรับปรุงการสอน 

นําผลท่ีไดจากการประเมินในขอ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการเรียน
การสอนโดยจัดกิจกรรม “การวิพากษแนวการสอนโดยผูสอน” 

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

การแตงตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ขอสอบ การพิจารณาจากรายงานของผูเรียนวิธีการใหคะแนนสอบและการใหคะแนนตามขอกําหนดการวัด
และประเมินผลประจํารายวิชา 

 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนหรือตามขอเสนอแนะและผลการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 

ปรับปรุงรูปแบบการสอนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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