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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 24 ก.พ. 60) 

 
 

คํานํา 
 

รายละเอียดรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร (Principle of Economics) รหัสวิชา 3691101เปนการ
จัดทํารายละเอียดประกอบรายวิชาหลักเศรษฐศาสตรซ่ึงจัดอยูในหมวดวิชาแกน โดยมุงเนนใหผูเรียนมี
ความรูความเขาใจในความหมายและความสําคัญของเศรษฐศาสตร เพ่ือเขาใจถึงบทบาทของฝายตางๆ ท่ีอยู
ในระบบเศรษฐกิจ สมารถนําไปประยุกตกับสถานการณปจจุบัน และเปนประโยชนสําหรับการเรียนใน
ระดับสูงข้ึนไป หรือการประกอบธุรกิจในอนาคตได 

รายละเอียดรายวิชานี้เปนสวนสําคัญตอผูเรียน  ท่ีเนนท้ังการเรียนการสอนท่ีเปนทฤษฎีและ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง  เพ่ือใหผูเรียนไดแนวทางในการจัดการเรียนรูทฤษฎีและกรณีศึกษา  จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียน  รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม ๆ  โดยใชทักษะการคนควาดวย
ตนเองเพ่ิมเติม  นอกเหนือจากการเรียนภายในหอง  ทําใหผูเรียนไดรับประโยชนสูงสุดจากการเรียนใน
รายวิชานี้                                        
 

 
 
 

ผูจัดทํา 
อาจารยผูสอน 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 24 ก.พ. 60) 

 
 
 
 

สารบัญ 
 

หมวด           หนา 
 
หมวด 1 ขอมูลท่ัวไป          4 
หมวด 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค        5 
หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ        5  
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา       6 
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล       10 
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน      17 
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา     18 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 24 ก.พ. 60) 

 
 
 

รายละเอียดของรายวิชา 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 3691101      หลักเศรษฐศาสตร  

(Principle of Economics)  
2. จํานวนหนวยกิต 
    3(3-0-6) หนวยกิต 
 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริการลูกคา 
 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
    อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยวันวิธู สรณารักษ 
 อาจารยผูสอน อาจารยภัทรานิษฐ ศุภกิจโกศล 
 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 
    ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560 / ชั้นปท่ี 2 
 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
    ไมมี 
 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
    ไมมี 
 
8. สถานท่ีเรียน 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 
 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
    24 กุมภาพันธ 2560  
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 24 ก.พ. 60) 

 
หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1.1 เพ่ือใหผู เรียนได มีความรูความเขาใจในความหมายและความสําคัญของวิชาหลัก
เศรษฐศาสตร 

1.2 เพ่ือใหผูเรียนสามารถเขาใจถึงบทบาทของฝายตางๆท่ีอยูในระบบเศรษฐกิจ 
1.3 เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูไปประกอบกับวิชาท่ีสูงข้ึนตอไป 
1.4 เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําไปใชสําหรับการประกอบธุรกิจ 
1.5 เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตกับสถานการณปจจุบันได 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
2.1 เพ่ือพัฒนาเนื้อหารายวิชาใหมีความทันสมัย เพ่ือความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและ

สถานการณทางเศรษฐกิจในปจจุบัน 
2.2 เพ่ือการพัฒนาเนื้อหา ตลอดจนประเด็นสําคัญท่ีผูสอนเห็นควรใหปรับปรุงเพ่ือความถูกตอง 
2.3 เพ่ือใหผูเรียนเกิดทัศนคติท่ีดีตอรายวิชาหลักเศรษฐศาสตรและเกิดความรูความเขาใจในการ

เรียน 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 
1. คําอธิบายรายวิชา 

หลักและความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร ขอบเขต หลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตรวาดวยมูลคาราคา
และการจัดการทรัพยากร พฤติกรรมของผูบริโภค การผลิต ตนทุนการผลิต ปจจัยท่ีกําหนดอุปสงคและ
อุปทานของสินคาในตลาดท่ีมีการแขงขันโดยสมบูรณและไมสมบูรณ วัฏจักรเศรษฐกิจ เงินเฟอ เงินฝด การ
วางงาน รายไดประชาชาติ การคาระหวาประเทศ การลงทุน นโยบายการเงินนโยบายการคลัง การภาษี
อากร 
 Principles, definitions of economics, scope and the foundation of the price system 
and resource allocation management, consumer behavior, production, costing, demand 
and supply for perfectly competitive market and imperfectly competitive market, business 
cycle, inflation, deflation, investment, fiscal policy, monetary policy, taxation. 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 24 ก.พ. 60) 

 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 
 

บรรยาย การฝก 
 

สอนเสริม ปฏิบัต/ิงาน 
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

45 ช.ม. 
ตอภาคการศึกษา 

 
 

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

 

90 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา 

 

 
 
 3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล 
- อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซต 
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
(เฉพาะรายท่ีตองการ) 

 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรม  
           1.1.1 มีความซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ เขาใจผูอ่ืน เขาใจโลก และเคารพกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงการเปนแบบอยางท่ีดี ได   
     1.1.2 มีจิตสํานึกท่ีคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน  
     1.1.3 มีความรู ความเขาใจ ในคุณคาแหงวิชาชีพ และมีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ   
     1.1.4 มีความพอเพียงในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การสรางภูมิคุมกัน  
    
  1.2 วิธีการสอน 

1.2.1 บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเก่ียวกับประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวของกับการทํา
ธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงคไมทุจริต หรือจากมิจฉาชีพการปองกันตนเอง  
1.2.2 อภิปรายกลุม 
1.2.3 กําหนดใหนักศึกษาหาตัวอยางท่ีเก่ียวของ 
 

   1.3 วิธีการประเมินผล 
1.3.1การวิเคราะหจากการสังเกตผลการทําแบบฝกหัดและการบาน 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 24 ก.พ. 60) 

1.3.2พฤติกรรมการเขาเรียนและสงงานท่ีไดรับมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหและตรงเวลา 
1.3.3มีการอางอิงเอกสารท่ีไดนํามาทํารายงานอยางถูกตองและเหมาะสม 
1.3.4 ประเมินผลการนําเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 

 
2.  ความรู   
    2.1  ความรูท่ีตองไดรับ 
  2.1.1 มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตร ดานบริหารธุรกิจ  
     2.1.2 มีความรูและความเขาใจ ในสาระสําคัญของศาสตรท่ีเก่ียวของกับการจัดการ ท้ังทางดาน
สังคมศาสตรและวิทยาศาสตร  
          2.1.3 มีความรูกวางและเปนระบบเก่ียวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานการจัดการ 
รวมท้ังมีความเขาใจอยางเทาทันในผลกระทบในสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก  
      2.1.4 มีความรูและความเขาใจในดานการวางแผน การจัดโครงสรางองคการ การปฏิบัติการ 
การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงาน รวมท้ังการปรับปรุงแผนงานใหสอดคลองกับสถานการณทาง
ธุรกิจ 
    2.2 วิธีการสอน 
  2.2.1 การสอนโดยการบรรยาย และใชสื่อประกอบการสอน เชน ตํารา เอกสารประกอบ 
PowerPoint เปนตน 

2.2.2 การอภิปรายประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรูและตามดวยตัวอยางในการศึกษา 
2.2.3 การทําแบบฝกหัดและวิเคราะหกรณีศึกษา  

   2.3 วิธีการประเมินผล 
2.3.1 สอบยอย 2 ครั้งและสอบปลายภาค 1 ครั้ง ดวยขอสอบท่ีเนนการวัดหลักการและทฤษฎี 
2.3.2 การมอบหมายใหนักศึกษาทํางานกลุม 
2.3.3 นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลท่ีเก่ียวของ 
2.3.4 วิเคราะหกรณีศึกษา  

 
3.  ทักษะทางปญญา  
    3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 
        3.1.1 สามารถสืบคน ประมวลและประเมินขอมูลจากหลายแหลงไดดวยตนเอง มีความคิด
วิเคราะหอยางเปนระบบ มีเหตุผล และคิดอยางสรางสรรคเพ่ือใหไดสารสนเทศท่ีเปนประโยชนในการใชงาน
ตามสถานการณแวดลอมทางธุรกิจ 
        3.1.2  สามารถประยุกตความรูทางการจัดการและดานอ่ืนท่ีสัมพันธกัน จากสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา
และประสบการณมาใชงานตามสถานการณท่ัวไปไดอยางเหมาะสม 
       3.1.3 มีทักษะในการแกไขปญหาเฉพาะหนาในสถานการณตางๆ อยางสรางสรรค โดยคํานึงถึง
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ และสามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง 
ครบถวน 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 24 ก.พ. 60) 

   3.1.4 สามารถคิดคนทางเลือก วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอยางรอบดาน มี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีสอดคลองกับสถานการณทางธุรกิจ ทําใหเกิดการไดเปรียบ
ทางการแขงขันทางธุรกิจ 
 
    3.2 วิธีการสอน 

3.2.1 การสอนโดยการบรรยาย และใชสื่อประกอบการสอน เชน ตํารา เอกสารประกอบ 
PowerPoint เปนตน 

3.2.2 การอภิปรายประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรูและตามดวยตัวอยางในการศึกษา 
3.2.3 การทําแบบฝกหัดและวิเคราะหกรณีศึกษา  

   3.3 วิธีการประเมินผล 
   3.3.1) สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนขอสอบท่ีมีการวิเคราะหสถานการณหรือเนนการ 

  
4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
    4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา  
         
       4.1.1  สามารถแสดงความเปนกัลยาณมิตร ชวยเหลือผูอ่ืน และแสดงความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจในการกระทําของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคม  
       4.1.2  สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นอยางสรางสรรคในการพัฒนาความรู และ
ความคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ  
      4.1.3  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน แสดงภาวะผูนํา ผูตามไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ  
และมีทักษะการแกปญหากลุม 
    
     4.2 วิธีการสอน 

4.2.1 การสอนโดยการบรรยาย และใชสื่อประกอบการสอน เชน ตํารา เอกสารประกอบ 
PowerPoint เปนตน 

4.2.2 จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา 
4.2.3 มอบหมายงานกลุมและรายบุคคล 
4.2.4 อานบทความท่ีเก่ียวของกับรายวิชาและนําเสนอรายงาน  

    4.3 วิธีการประเมินผล 
4.3.1 ประเมินพฤติกรรมในหองเรียน และการทํากิจกรรมกลุม การมีสวนรวมในการอภิปราย 
4.3.2 การวิเคราะหผลการทําแบบฝกหัด กรณีศึกษา การบาน และการทํากิจกรรม  
4.3.3 ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาคดวยขอสอบ 
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 
           5.1.1 สามารถประยุกตใชหลักคณิตศาสตร สถิติ การวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชในการวิเคราะห 
และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจําวัน  
      5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศท่ีจําเปนตอการทําธุรกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
      5.1.3  สามารถสื่อสารเพ่ืออธิบายและสรางความเขาใจในรูปแบบการพูด  การเขียนท่ีเหมาะสม
สําหรับกลุมบุคคลท่ีแตกตางกันท้ังท่ีเปนขอมูลธุรกิจและขอมูลอ่ืน  
     5.1.4  สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศ  และเทคนิคการสื่อสารท่ีเหมาะสม  มาใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลการแปลความหมาย และการสื่อขอมูล 
    5.2 วิธีการสอน 

5.2.1 มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทํา
รายงานโดยเนนการนําตัวเลขหรือมีสถิติอางอิงจากแหลงท่ีมาขอมูลท่ีนาเชื่อถือ 

5.2.2 นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
    5.3 วิธีการประเมินผล 

5.3.1 การวิเคราะหผลการทําแบบฝกหัด กรณีศึกษา 
5.3.2 ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาคดวยขอสอบ 
5.3.3 การมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน 
5.3.4 การจัดทํารายงาน และนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาหท่ี 

 
หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

1 
 
 

แนะนําบทเรียนและสอบถาม
พ้ืนฐานของนักศึกษา 
บทท่ี 1 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ
เศรษฐศาสตร  
 
- Learning 
ผูเรียนมีความรูและความเขาใจ 
ถึงความสําคัญท่ี 
เก่ียวกับเศรษฐศาตรเบื้องตน 

 

3 
 
 
 
 
 
 
 

1.อาจารยผูสอนแนะนําตัวและอธิบาย
เนื้อหารายวิชาวิชา  จุดประสงคและ
เปาหมายของรายวิชาเกณฑการวัดผล
และประเมินผล แนะนําหนังสือ แหลงการ
เรียนรู และ Website เพ่ิมเติม 
2.ถามตอบความรูพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
เบื้องตนและรวมแสดงความคิดเห็น 

หนังสือ 

PowerPoint 
แผนภูมิ แผนสถิติ 
แผนภาพ 

1.1,1.2 ภัทรานิษฐ 
ศุภกิจโกศล 

2 
 
 
 
 

 
 

บทท่ี 2 ทฤษฎีพฤติกรรม
ผูบริโภค  
ทฤษฎีอรรถประโยชน ทฤษฎีวา
ดวยเสนความพอใจเทากัน 
ความหมายคําวาเสนความพอใจ
เทากันและลักษณะเสนความ
พอใจเทากัน เสนงบประมาณ
รวมท้ังดุลยภาพของผูบริโภค 

3 1. ใชสื่อ PowerPointแผนใส แผนทึบ
ประกอบการบรรยายโดยใหนักศึกษารวม
อภิปรายประเด็นสําคัญ 
2. ใหนักศึกษาฝกการคิดวิเคราะหโดยทํา
แบบฝกหัดหรือกรณีศึกษาเนนเนน
กระบวนการคิดคํานวณ 

หนังสือ 

PowerPoint 
แผนภูมิ แผนสถิติ 
แผนภาพ 

กรณีศึกษา 

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5 ภัทรานิษฐ 
ศุภกิจโกศล 

 10 



มคอ. 3 

- Learning 
ผูเรียนเขาใจพฤติกรรมการ
บริโภคของบคุคลและนําไป
ประยุกตใชในการตัดสินใจเลือก
ซ้ือสินคาในชีวิตประจําวัน 
 

3 บทท่ี 3 การผลิต  
ทฤษฎีการผลิตแบบดั้งเดิม 
ทฤษฎีการผลิตตามหลักผลิตผล
และตนทุนเทากัน ดุลยภาพของ
ผูผลิต 
-Learning 
ผูเรียนมีความรูและเขาใจ
กระบวนการผลิต ตนทุนและ
สามารถวิเคาะหความตองการ
ผลิตภายใตปจจัยการผลิต
จํานวนจํากัดและตนทุนต่ําสุด 
 
 

3 1. ใชสื่อ PowerPoint แผนใส แผนทึบ
ประกอบการบรรยายโดยใหนักศึกษารวม
อภิปรายประเด็นสําคัญ 
2. ใหนักศึกษาฝกการคิดวิเคราะหโดยทํา
แบบฝกหัดหรือกรณีศึกษาเนนเนน
กระบวนการคิดคํานวณ 

หนังสือ 

PowerPoint 
แผนภูมิ แผนสถิติ 
แผนภาพ วีดิทัศน 

กรณีศึกษา 

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5 ภัทรานิษฐ 
ศุภกิจโกศล 
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4 
 
 
 
 
 

บทท่ี  4 ตนทุนการผลิต  
ประเภทตนทุน การคํานวณ
ตนทุนประเภทตางๆ  
-Learning 
ผูเรียนสามารถคํานวณตนทุน
การผลิตและเขาใจการตัดสินใจ
การใชปจจัยการผลิตภายใต
เง่ือนไขตนทุนต่ําสุดไดอยางไรท้ัง
การผลิตในระยะสั้นและระยยาว 
 

3 1. ใชสื่อ PowerPointแผนใส แผนทึบ
ประกอบการบรรยายโดยใหนักศึกษารวม
อภิปรายประเด็นสําคัญ 
2. ใหนักศึกษาฝกการคิดวิเคราะหโดยทํา
แบบฝกหัดหรือกรณีศึกษาเนนทักษะ
กระบวนการคิด (Thinking Based 
Learning) 

หนังสือ 

PowerPoint 
แผนภูมิ แผนสถิติ 
แผนภาพ วีดิทัศน 

กรณีศึกษา 

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5 ภัทรานิษฐ 
ศุภกิจโกศล 

5 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 5 อุปสงค อุปทาน และ
ดุลยภาพตลาด  
ความหมายของอุปสงค การ
เปลี่ยนแปลงอุปสงค การ
เปลี่ยนแปลงของอุปทาน ดุลย
ภาพและการเปลี่ยนแปลงดุลย
ภาพ  
-Learning 
ผูเรียนมีความรู ความเขา
ใจความตองการบริโภคของ
บุคคลและความตองการการ
ผลิตในระบบเศรษฐกิจนําไป
ประยุกตใชในการตัดสินใจเลือก
ซ้ือสินคาในชีวิตประจําวัน 

3 1. ใชสื่อ PowerPointแผนใส แผนทึบ
ประกอบการบรรยายโดยใหนักศึกษารวม
อภิปรายประเด็นสําคัญ 
2. ใหนักศึกษาฝกการคิดวิเคราะหโดยทํา
แบบฝกหัดหรือกรณีศึกษาเนน้ทกัษะ

กระบวนการคิด (Thinking Based 
Learning) 

หนังสือ 

PowerPoint 
แผนภูมิ แผนสถิติ 
แผนภาพ วีดิทัศน 

กรณีศึกษา 

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5 ภัทรานิษฐ 
ศุภกิจโกศล 
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6 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 6 ตลาดแขงขันสมบูรณ
และตลาดแขงขันไมสมบูรณ 
โครงสรางตลาด ลักษณะของ
ตลาดแตละประเภท การกําหนด
ราคาและปริมาณของสินคาและ
บริการในตลาดตางๆ 
-Learning 
ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ
ระบบตลาดท่ีมีอยูในระบบ
เศรษฐกิจนําไปประยุกตใชใน
การวิเคราะหฺประเภทของตลาด
สินคาแตละชนิดเพ่ือนําไป
ประยุกตในรายวิชาอ่ืนไดตอไป 
 

3 1. ใชสื่อ PowerPointแผนใส แผนทึบ
ประกอบการบรรยายโดยใหนักศึกษารวม
อภิปรายประเด็นสําคัญ 
2. ใหนักศึกษาฝกการคิดวิเคราะหโดยทํา
แบบฝกหัดหรือกรณีศึกษาเนนทักษะ
กระบวนการคิด (Thinking Based 
Learning) 

หนังสือ 

PowerPoint 
แผนภูมิ แผนสถิติ 
แผนภาพ วีดิทัศน 

กรณีศึกษา 

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5 ภัทรานิษฐ 
ศุภกิจโกศล 

7 ทบทวนบทท่ี 1- 6 
-Learning 
ผูเรียนมีความเขาใจและสามารถ
สรุปความรู ความเขาใจใน
เนื้อหาท่ีผานมา 
 
 
 

3 1. ทบทวนเนือ้หาบทท่ี 1-6ใชสื่อ 
PowerPointแผนใส แผนทึบ
ประกอบการบรรยายโดยใหนักศึกษารวม
อภิปรายประเด็นสําคัญ 
2. ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบยอย เพ่ือ
ประเมินความรูเนื้อหาบทท่ี 1-6 

หนังสือ 

PowerPoint 
แผนภูมิ แผนสถิติ 
แผนภาพ วีดิทัศน 

กรณีศึกษา 

แบบทดสอบ 

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5 ภัทรานิษฐ 
ศุภกิจโกศล 
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8 บทท่ี 7 วัฏจักรเศรษฐกิจ เงิน
เฟอ เงินฝด และการวางงาน 
ชวงวัฏจักรเศรษฐกิจ ความหมาย
ของเงินเฟอ เงินฝด สาเหตุและ
การแกปญหา ความหมายและ
ประเภทของการวางงาน 
-Learning 
ผูเรียนมีความรู ความเขาใจใน
ระบบเศรษฐกิจสามารถวิเคราะห
สภาพปญหาทางเศรษฐกิจใน
เบื้องตนได  

3 1. ใชสื่อ PowerPointแผนใส แผนทึบ
ประกอบการบรรยายโดยใหนักศึกษารวม
อภิปรายประเด็นสําคัญ 
2. ใหนักศึกษาฝกการคิดวิเคราะหโดยทํา
แบบฝกหัดหรือกรณีศึกษา 

หนังสือ 

PowerPoint 
แผนภูมิ แผนสถิติ 
แผนภาพ วีดิทัศน 

กรณีศึกษา 

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5 ภัทรานิษฐ 
ศุภกิจโกศล 

9 
 
 
 
 

 

บทท่ี8บัญชีรายไดประชาชาติ  
ความหมายรายไดประชาชาติ 
การคํานวณรายไดประชาชาติ 
ประเภทของรายไดประชาชาติ 
ประโยชนของบัญชีรายได
ประชาชาติ 
-Learning 
ผูเรียนมีความรู ความเขาใจในใน
ภาพรวมของระบบเศรษฐกิจใน
เรื่องรายไดและรายจายท่ีเกิดข้ึน
ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเปนมวล
รวมของประเทศ วิเคราะหและ
คํานวณตัวเลขรายไดประชาชาต ิ

3 1. ใชสื่อ PowerPointแผนใส แผนทึบ
ประกอบการบรรยายโดยใหนักศึกษารวม
อภิปรายประเด็นสําคัญ 
2. ใหนักศึกษาฝกการคิดวิเคราะหโดยทํา
แบบฝกหัดหรือกรณีศึกษาเนนทักษะ
กระบวนการคิด (Thinking Based 
Learning) 

หนังสือ 

PowerPoint 
แผนภูมิ แผนสถิติ 
แผนภาพ วีดิทัศน 

กรณีศึกษา 

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5 ภัทรานิษฐ 
ศุภกิจโกศล 
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10 
 

บทท่ี9 การลงทุน 
ความหมายของการลงทุน 
ประเภทการลงทุน ปจจัยท่ี
กําหนดการลงทุน และ
ความสําคัญของการลงทุนตอการ
เจริญเติบโตและการพัฒนา
เศรษฐกิจ 
-Learning 
ผูเรียนมีความรู ความเขาใจในใน
ภาพรวมของระบบเศรษฐกิจใน
ดนรายจายการลงทุนท่ีเกิดข้ึนท้ัง
ภาครัฐและเอกชนท่ีเปนมวลรวม
ของประเทศ ท่ีสงผลตอความ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
อยางไร 

3 1. ใชสื่อ PowerPointแผนใส แผนทึบ
ประกอบการบรรยายโดยใหนักศึกษารวม
อภิปรายประเด็นสําคัญ 
2. ใหนักศึกษาฝกการคิดวิเคราะหโดยทํา
แบบฝกหัดหรือกรณีศึกษาการสอนแบบ
ใชปญหาเปนฐาน (Problem Based 
Learning) 

หนังสือ 

PowerPoint 
แผนภูมิ แผนสถิติ 
แผนภาพ วีดิทัศน 

กรณีศึกษา 

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5 ภัทรานิษฐ 
ศุภกิจโกศล 

11 บทท่ี 10 การเงินและนโยบาย
การเงิน 
ความหมายของเงินและหนาท่ี
ของเงิน ความหมายของปริมาณ
เงินและสถาบันการเงิน สถาบัน
การเงินประเภทตางๆ และ
นโยบายการเงิน 
-Learning 
ผูเรียนมีความรู ความเขาใจใน

3 1. ใชสื่อ PowerPoint แผนใส แผนทึบ
ประกอบการบรรยายโดยใหนักศึกษารวม
อภิปรายประเด็นสําคัญ 
2. ใหนักศึกษาฝกการคิดวิเคราะหโดยทํา
แบบฝกหัดหรือกรณีศึกษาการสอนแบบ
ใชปญหาเปนฐาน (Problem Based 
Learning) 

หนังสือ 

PowerPoint 
แผนภูมิ แผนสถิติ 
แผนภาพ วีดิทัศน 

กรณีศึกษา 

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5 ภัทรานิษฐ 
ศุภกิจโกศล 
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ภาพรวมของระบบเศรษฐกิจใน
การหมุนเวียนของปริมาณเงิน
และความตองการถือเงินของ
ระบบเศรษฐกิจ และการกําหนด
นโยบายทางการเงิน 

12 
 
 
 
 
 

บทท่ี11 การคลังสาธารณะและ
นโยบายการคลัง 
ความหมายการคลังสาธารณะ 
ภาษีอากรประเภทของภาษี ผล
จากการเก็บภาษี รายจายของ
รัฐบาล หนี้สาธารณะ 
งบประมาณแผนดนิ นโยบายการ
คลงั 
-Learning 
ผูเรียนมีความรู ความเขาใจใน
ภาพรวมของของรายไดและ
รายจายของภาครัฐ ประเภทของ
งบประมาณแผนดนิ รวมถึงการ
กําหนดนโยบายทางการคลัง 

3 1. ใชสื่อ PowerPointแผนใส แผนทึบ
ประกอบการบรรยายโดยใหนักศึกษารวม
อภิปรายประเด็นสําคัญ 
2. ใหนักศึกษาฝกการคิดวิเคราะหโดยทํา
แบบฝกหัดหรือกรณีศึกษาเนนทักษะ
กระบวนการคิด (Thinking Based 
Learning) 

หนังสือ 

PowerPoint 
แผนภูมิ แผนสถิติ 
แผนภาพ วีดิทัศน 

กรณีศึกษา 

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5 ภัทรานิษฐ 
ศุภกิจโกศล 

13 
 
 
 
 

บทท่ี 12 การคาระหวางประเทศ 
ความหมายการคาระหวาง
ประเทศ ทฤษฎีการคา ดุลการคา 
และ นโยบายการคาระหวาง
ประเทศ  

3 1. ใชสื่อ PowerPointแผนใส แผนทึบ
ประกอบการบรรยายโดยใหนักศึกษารวม
อภิปรายประเด็นสําคัญ 
2. ใหนักศึกษาฝกการคิดวิเคราะหโดยทํา
แบบฝกหัดหรือกรณีศึกษาเนนทักษะ

หนังสือ 

PowerPoint 
แผนภูมิ แผนสถิติ 
แผนภาพ วีดิทัศน 

กรณีศึกษา 

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5 ภัทรานิษฐ 
ศุภกิจโกศล 
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 -Learning 
ผูเรียนมีความรู ความเขาใจใน
ภาพรวมของระบบเศรษฐกิจใน
ดานการคาตางประเทศสามรถ
วิเคราะหดุลการคา 
ดุลการชําระเงินจากการสงออก
และการนําเขาสินคา 

กระบวนการคิด (Thinking Based 
Learning) 

14 
 
 
 
 

 

ทบทวนบทท่ี 7-12 
- Learning 
ผูเรียนมีความเขาใจและสามารถ
สรุปความรู ความเขาใจใน
เนื้อหาท่ีผานมา 
 

3 1.ทบทวนเนื้อหาบทท่ี 7-12 ใชสื่อ 
PowerPointแผนใส แผนทึบ
ประกอบการบรรยายโดยใหนักศึกษารวม
อภิปรายประเด็นสําคัญ 
2. ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบยอย เพ่ือ
ประเมินความรูเนื้อหาบทท่ี 7-12 

หนังสือ 

PowerPoint 
แผนภูมิ แผนสถิติ 
แผนภาพ วีดิทัศน 

กรณีศึกษา 

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5 ภัทรานิษฐ 
ศุภกิจโกศล 

15 การนําเสนอรายงานกลุม 
 
- Learning 
ผูเรียนมมีทักษะในการวิเคราะห
งานตามท่ีไดรับมอบหมาย และ
มีความสามารถในการนําเสนอ
งานโครงการของกลุมในการ
ทํางานรวมกันเปนทีมไดดี  

3 1. นักศึกษานําเสนอรายงานกลุมพรอม
ตอบขอคําถาม 
2.อาจารยและผูรวมชั้นรวมกันอภิปราย
ซักถามขอสงสัยการสอนแบบโครงงาน 
(Project Based Learning) 

หนังสือ 

PowerPoint 
แผนภูมิ แผนสถิติ 
แผนภาพ วีดิทัศน 

กรณีศึกษา 

 ภัทรานิษฐ 
ศุภกิจโกศล 

 
หมายเหตุ  :  ระบุทุกสัปดาห จํานวน 15 สัปดาห 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 
กิจกรรมท่ี  ผลการเรียนรูท่ีได    

(ระบุขอ) 
วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 
สัดสวนของการ 

ประเมินผล 
1.การเขา
ชั้นเรียน 
การมีสวน
รวม 
อภิปราย
กิจกรรม
ตามใบงาน 
เสนอความ
คิดเห็นใน
ชั้นเรียน 

1.1 (1), 1.1 (2), 
21. (1), 2.1 (2), 
3.1 (1), 3.1 (3) ), 
4.1 (1), 4.1 (2), 
4.1 (3) 

1. ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสง
งานตามกําหนดระยะเวลาท่ี
มอบหมาย  
2. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายรายกลุมและ
บุคคล 
3. ประเมินจากงาน /กิจกรรมตางๆ ท่ี
มอบหมายใหนักศึกษาฝกปฏิบัติท้ังใน
หองเรียนและนอกหองเรียน ตองมี
ความซ่ือสัตย ไมทุจริต ไมนําผลงาน
ของผูอ่ืนมาเปนของตนเชนแบบฝกหัด
ทบทวน การสัมภาษณพนักงานขาย 
4. ประเมินจากการมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุม 
5. ประเมินจากพฤติกรรมในหองเรียน 
เชน การมีสวนรวมในกิจกรรมใน
หองเรียน พฤติกรรมการทํางานเปน
ทีม   

1-15 
 

10% 

2. สอบ
กลางภาค 
 

1.1 (1), 2..1 (1), 
2..1 (2), 5.1 (1) 

1. ประเมินจากการสอบยอย 2 ครั้ง  
โดยใชขอสอบแบบอัตนัย 

7, 14 
 

20% 
 

3. รายงาน
และการ
นําเสนอ 
 

1.1 (1), 1.1 (2), 
1.1 (3), 2.1 (1), 
2.1 (2), 3.1 (1), 
3.1 (3), 4.1 (1), 
4.1 (2), 4.1 (3), 
5.1 (1), 5.1 (3), 
5.1 (4) 

1. ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสง
งานตามกําหนดระยะเวลาท่ี
มอบหมาย  
2. ประเมินจากการแตงกายของ
นักศึกษาท่ีเปนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายรายกลุมและ
บุคคล 
4. ประเมินจากรายงานท่ีไดรับ

1-14 
15 

20% 
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มอบหมาย มีความซ่ือสัตย ไมทุจริต 
ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน 
5. ประเมินจากการนําเสนอผลงาน 
(กลุม) หนาชั้นเรียน การเปนผูนําและ
ผูตามในการอภิปรายซักถาม ตลอดจน
มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและสามารถ
แกไขปญหาเฉพาะหนา 
6. ประเมินจากผลการสืบคนเทคนิค
การนําเสนอโดยการเลือกใชเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอยางเหมาะสม  

7. สอบ
ปลายภาค 
 

1.1 (1), 2..1 (1), 
2..1 (2), 5.1 (1) 

1. ประเมินจากการสอบปลายภาค  
โดยใชขอสอบแบบปรนัย 

16 50% 
 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก 
อนัญญา โปราณานนท และคณะ. 2557. หลักเศรษฐศาสตร. กรุงเทพฯ   : ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดสุิต. 
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 

ไมมี 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาไดดังนี้ 

- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 
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2. กลยุทธการประเมินการสอน 
ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้ 

- การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 

3. การปรับปรุงการสอน 
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม

สมอง และหาขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามท่ีคาดหวังจากการ

เรียนรูในวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล
การทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้ 

- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ืน หรือ
ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไมใชอาจารยประจําหลักสูตร  

- มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการ

สอน และรายละเอียดวิชา เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตาม

ขอ 4 
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับ

ปญหาท่ีมาจากงานวิจัยของอาจารยหรืออุตสาหกรรมตาง ๆ 
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