รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตร เลขานุการทางการแพทย์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รหัสวิชา 3691101 ชื่อรายวิชา หลักเศรษฐศาสตร์
(Principle of Economics)

อาจารย์ผู้สอน
(1) อาจารย์ณฐั พงศ์ โกสุมาศ

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

คานา
รายละเอียดรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ (Principle of Economics) รหัสวิชา 3691101เป็นการ
จัดทารายละเอียดประกอบรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ซึ่งจัดอยู่ในหมวดวิชาแกน โดยมุง่ เน้นให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจในความหมายและความสาคัญของเศรษฐศาสตร์ เพือ่ เข้าใจ ถึงบทบาทของฝุายต่างๆ ทีอ่ ยู่
ในระบบเศรษฐกิจ สมารถนาไปประยุกต์กบั สถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นประโยชน์สาหรับการเรียนใน
ระดับสูงขึ้นไป หรือการประกอบธุรกิจในอนาคตได้
รายละเอียดรายวิชานี้เป็นส่วนสาคัญต่อผู้เรียน ทีเ่ น้นทัง้ การเรียนการสอนทีเ่ ป็นทฤษฎีและ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพือ่ ให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศกึ ษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วย
ตนเองเพิม่ เติม นอกเหนือจากการเรียนภายในห้อง ทาให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเ
รียนใน
รายวิชานี้
ผู้จัดทา
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สารบัญ
หมวด

หน้า

หมวด 1 ข้อมูลทัว่ ไป
หมวด 2 จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
หมวด 3 ลักษณะและการดาเนินการ
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

4
5
5
6
9
15
15
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา 3691101

หลักเศรษฐศาสตร์
(Principle of Economics)

2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์วันวิธู สรณารักษ์
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ณฐั พงศ์ โกสุมาศ
5. ภาคการศึกษา /ชั้นปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี )
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
ตุลาคม 2559
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หมวดที่ 2 จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพือ่ ให้ผู้เรียนได้มคี วามรู้ ความเข้าใจในความหมายและความสาคัญของวิชาหลักเศรษฐศาสตร์
1.2 เพือ่ ให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึงบทบาทของฝุายต่างๆทีอ่ ยู่ในระบบเศรษฐกิจ
1.3 เพือ่ ให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปประกอบกับวิชาทีส่ ูงขึ้นต่อไป
1.4 เพือ่ ให้ผู้เ รียนสามารถนาไปใช้สาหรับการประกอบธุรกิจ
1.5 เพือ่ ให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปประยุกต์กบั สถานการณ์ปัจจุบันได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา /ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพือ่ พัฒนาเนื้อหารายวิชาให้มคี วามทันสมัย เพือ่ ความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
2.2 เพือ่ การพัฒนาเนื้อหา ตลอดจนประเด็นสาคัญทีผ่ ู้สอนเห็นควรให้ปรับปรุงเพือ่ ความถูกต้อง
2.3 เพือ่ ให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติทดี่ ตี อ่ รายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์และเกิดความรู้ความเข้าใจในการ
เรียน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
หลักและความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอบเขต หลักทัว่ ไปของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยมูลค่าราคา
และการจัดการทรัพยากร พฤติกรรมของผู้บริโภค การผลิต ต้นทุนการผลิต ปัจจัยทีก่ าหนดอุปสงค์และ
อุปทานของสินค้าในตลาดทีม่ กี ารแข่งขันโดยสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ วัฏจักรเศรษฐกิจ เงินเฟูอ เงินฝืด การ
ว่างงาน รายได้ประชาชาติ การค้าระหว่าประเทศ 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.
2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ตอ่ ภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก

สอนเสริม

45 ช.ม.
ต่อภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบตั ิ /งาน
ภาคสนาม /การฝึกงาน
ไม่มกี ารฝึกปฏิบัตงิ าน
ภาคสนาม

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา
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3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ทอี่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชาประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายทีต่ อ้ งการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 มีความซื่อสั ตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ เข้าใจผู้อนื่ เข้าใจโลก และเคารพกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงการเป็นแบบอย่างทีด่ ี ได้
1.1.2 มีจิตสานึกทีค่ านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
1.1.3 มีความรู้ ความเข้าใจ ในคุณ ค่าแห่งวิชาชีพ และมีทัศนคติทดี่ ตี อ่ วิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.1.4 มีความพอเพียงในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ
สร้างภูมคิ มุ้ กัน
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศกึ ษาเกีย่ วกับประเด็นทางจริยธรรมทีเ่ กี่ ยวข้องกับการทาธุรกิจ
โดยมีวัตถุประสงค์ไม่ทุจริต หรือจากมิจฉาชีพการปูองกันตนเอง
1.2.2 อภิปรายกลุ่ม
1.2.3 กาหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างทีเ่ กีย่ วข้อง
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 การวิเคราะห์จากการสังเกตผลการทาแบบฝึกหัดและการบ้าน
1.3.2 พฤติกรรมการเข้าเรี ยนและส่งงานทีไ่ ด้รับมอบหมายตามขอบเขตทีใ่ ห้และตรงเวลา
1.3.3 มีการอ้างอิงเอกสารทีไ่ ด้นามาทารายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.4 ประเมินผลการนาเสนอรายงานทีม่ อบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ทตี่ อ้ งได้รับ
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ ด้านบริหารธุรกิจ
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจ ในสาระสาคัญของศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้องกับการจัดการ ทัง้ ทางด้าน
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.1.3 มีความรู้กว้างและเป็นระบบเกีย่ วกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการจัดการ
รวมทัง้ มีความเข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ทเี่ ปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
2.1.4 มีความรู้และความเข้าใจในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัตกิ าร การ
ควบคุมและการประเมินผลการดาเนินงาน รวมทัง้ การปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทาง
ธุรกิจ
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2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การสอนโดยการบรรยาย และใช้สื่อประกอบการสอน เช่น ตารา เอกสารประกอบ
PowerPoint เป็นต้น
2.2.2 การอภิปรายประเด็นสาคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับสาระการเรียนรู้และตามด้วยตัวอย่างในการศึกษา
2.2.3 การทาแบบฝึกหัดและวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 สอบย่อย 2 ครั้งและสอบปลายภาค 1 ครั้ง ด้วยข้อสอบทีเ่ น้นการวัดหลักการและทฤษฎี
2.3.2 การมอบหมายให้นักศึกษาทางานกลุ่ม
2.3.3 นาเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
2.3.4 วิเคราะห์กรณีศกึ ษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ อ้ งพัฒนา
 3.1.1 สามารถสืบค้น ประมวลและประเมินข้อมูลจากหลายแหล่งได้ดว้ ยตนเอง มีความคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และคิดอย่างสร้างสรรค์เพือ่ ให้ได้สารสนเทศทีเ่ ป็นประโยชน์ในการใช้งานตาม
สถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ
 3.1.2 สามารถประยุกต์ความรู้ทางการจัดการและด้านอืน
่ ทีส่ ัมพันธ์กนั จากสาขาวิชาชีพทีศ่ กึ ษาและ
ประสบการณ์มาใช้งานตามสถานการณ์ทวั่ ไปได้อย่างเหมาะสม
 3.1.3 มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ตา่ งๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึง
ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ และสามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การสอนโดยการบรรยาย และใช้สื่อประกอบการสอน เช่น ตารา เอกสารประกอบ
PowerPoint เป็นต้น
3.2.2 การอภิปรายประเด็นสาคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับสาระการเรียนรู้และตามด้วยตัวอย่างในการศึกษา
3.2.3 การทาแบบฝึกหัดและวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบทีม่ กี ารวิเคราะห์สถานการณ์หรือเน้นการ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ อ้ งพัฒนา
 4.1.1 สามารถแสดงความเป็นกัลยาณมิตร ช่วยเหลือผู้อน
ื่ และแสดงความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจในการกระทาของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
 4.1.2 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาความรู้ และ
ความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3 สามารถทางานร่วมกับผู้อนื่ แสดงภาวะผู้นา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ และ
มีทักษะการแก้ปัญหากลุ่ม
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4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การสอนโดยการบรรยาย และใช้สื่อประกอบการสอน เช่น ตารา เอกสารประกอบ
PowerPoint เป็นต้น
4.2.2 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
4.2.3 มอบหมายงานกลุ่มและรายบุคคล
4.2.4 อ่านบทความทีเ่ กีย่ วข้องกับรายวิชาและนาเสนอรายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินพฤติกรรมในห้องเรียน และการทากิจกรรมกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการอภิปราย
4.3.2 การวิเคราะห์ผลการทาแบบฝึกหัด กรณีศกึ ษา การบ้าน และการทากิจกรรม
4.3.3 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาคด้วยข้อสอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ อ้ งพัฒนา
 5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์
และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจาวัน
 5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ อทีจ่ าเป็นต่อการทาธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 5.1.3 สามารถสื่อสารเพือ่ อธิบายและสร้างความเข้าใจในรูปแบบการพูด การเขียนทีเ่ หมาะสม
สาหรับกลุ่มบุคคลทีแ่ ตกต่างกันทัง้ ทีเ่ ป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอืน่
 5.1.4 สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการสื่อสารทีเ่ หมาะสม มาใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการแปลความหมาย และการสื่อข้อมูล
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทา
รายงานโดยเน้นการนาตัวเลขหรือมีสถิตอิ า้ งอิงจากแหล่งทีม่ าข้อมูลทีน่ ่าเชื่อถือ
5.2.2 นาเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 การวิเคราะห์ผลการทาแบบฝึกหัด กรณีศกึ ษา
5.3.2 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาคด้วยข้อสอบ
5.3.3 การมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน
5.3.4 การจัดทารายงาน และนาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
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1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผูส้ อน

(ระบุข้อ)

1

2

แนะนาบทเรียนและสอบถาม
พืน้ ฐานของนักศึกษา
บทที่ 1 ความรู้เบือ้ งต้นเกีย่ วกับ
เศรษฐศาสตร์

3

บทที่ 2 ทฤ ษฎีพฤติกรรม
ผู้บริโภค
ทฤษฎีอรรถประโยชน์ ทฤษฎีว่า
ด้วยเส้นความพอใจเท่ากัน
ความหมายคาว่าเส้นความพอใจ
เท่ากันและลักษณะเส้นความ
พอใจเท่ากัน เส้นงบประมาณ
รวมทัง้ ดุลยภาพของผู้บริโภค

3

1.อาจารย์ผู้สอนแนะนาตัวและอธิบาย
เนื้อหารายวิชาวิชา จุ ดประสงค์และ
เปูาหมายของรายวิชาเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผล แนะนาหนังสือ แหล่งการ
เรียนรู้ และ Website เพิม่ เติม
2.ถามตอบความรู้พนื้ ฐาน พืน้ ฐาน
เบือ้ งต้นและร่วมแสดงความคิดเห็น

หนังสือ
PowerPoint

1. ใช้สื่อ PowerPointแผ่นใส แผ่นทึบ
ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็นสาคัญ
2. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์โดยทา
แบบฝึกหัดหรือกรณีศกึ ษา
เน้นเน้น
กระบวนการคิดคานวณ

หนังสือ
PowerPoint

1.1,1.2

ณัฐพงศ์
โกสุมาศ

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5

ณัฐพงศ์
โกสุมาศ

แผนภูมิ แผนสถิติ
แผนภาพ

แผนภูมิ แผนสถิติ
แผนภาพ

กรณีศกึ ษา
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3

4

5

6

บทที่ 3 การผลิต
ทฤษฎีการผลิตแบบดัง้ เดิม
ทฤษฎีการผลิตตามหลักผลิตผล
และต้นทุนเท่ากัน ดุลยภาพของ
ผู้ผลิต

3

บทที่ 4 ต้นทุนการผลิต
ประเภทต้นทุน การคานวณ
ต้นทุนประเภทต่างๆ

3

บทที่ 5 อุปสงค์ อุปทาน แ ละ
ดุลยภาพตลาด
ความหมายของอุปสงค์ การ
เปลี่ยนแปลงอุปสงค์ การ
เปลี่ยนแปลงของอุปทาน ดุลย
ภาพและการเปลี่ยนแปลงดุลย
ภาพ
บทที่ 6 ตลาดแข่งขันสมบูรณ์
และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์

3

3

1. ใช้สื่อ PowerPoint แผ่นใส แผ่นทึบ
ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็นสาคัญ
2. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์โดยทา
แบบฝึกหัดหรือกรณีศกึ ษา
เน้นเน้น
กระบวนการคิดคานวณ
1. ใช้สื่อ PowerPointแผ่นใส แผ่นทึบ
ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็นสาคัญ
2. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์โดยทา
แบบฝึกหัดหรือกรณีศกึ ษา เน้นทักษะ
กระบวนการคิด
(Thinking Based
Learning)
1. ใช้สื่อ PowerPointแผ่นใส แผ่นทึบ
ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็นสาคัญ
2. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์โดยทา
แบบฝึกหัดหรือกรณี ศึกษา เน้นทักษะ
กระบวนการคิด
(Thinking Based
Learning)
1. ใช้สื่อ PowerPointแผ่นใส แผ่นทึบ
ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็นสาคัญ
2. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์โดยทา

หนังสือ
PowerPoint

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5

ณัฐพงศ์
โกสุมาศ

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5

ณัฐพงศ์
โกสุมาศ

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5

ณัฐพงศ์
โกสุมาศ

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5

ณัฐพงศ์
โกสุมาศ

แผนภูมิ แผนสถิติ
แผนภาพ วีดทิ ศั น์

กรณีศกึ ษา
หนังสือ
PowerPoint
แผนภูมิ แผนสถิติ
แผนภาพ วีดทิ ศั น์

กรณีศกึ ษา

หนังสือ
PowerPoint
แผนภูมิ แผนสถิติ
แผนภาพ วีดทิ ศั น์

กรณีศกึ ษา

หนังสือ
PowerPoint
แผนภูมิ แผนสถิติ
แผนภาพ วีดทิ ศั น์
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7

8

9

บทที่ 6 โครงสร้างตลาด ลักษณะ
ของตลาดแต่ละประเภท การ
กาหนดราคาและปริมาณของ
สินค้าและบริการในตลาดต่างๆ
ทบทวนบทที่ 1- 6

3

บทที่ 7 วัฏจักรเศรษฐกิจ เงิน
เฟูอ เงินฝืด และการว่างงาน
ช่วงวัฏจักรเศรษฐกิจ ความหมาย
ของเงินเฟูอ เงินฝืด สาเหตุ และ
การแก้ปัญหา ความหมายและ
ประเภทของการว่างงาน

3

บทที8่ บัญชีรายได้ประชาชาติ
ความหมายรายได้ประชาชาติ
การคานวณรายได้ประชาชาติ
ประเภทของรายได้ประชาชาติ
ประโยชน์ของบัญชีรายได้
ประชาชาติ

3

แบบฝึกหัดหรือกรณีศกึ ษา เน้นทักษะ
กระบวนการคิด
(Thinking Based
Learning)
1 . ทบทวนเนื้อหาบทที่
1- 6 ใช้สื่อ
PowerPointแผ่นใส แผ่นทึบ
ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็นสาคัญ
2. ให้นักศึกษาทาแบบทดสอบย่อย เ พือ่
ประเมินความรู้เนื้อหาบทที่ 1-6
1.ใช้สื่อ PowerPointแผ่นใส แผ่นทึบ
ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็นสาคัญ
2. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์โดยทา
แบบฝึกหัดหรือกรณีศกึ ษา

กรณีศกึ ษา

1.ใช้สื่อ PowerPointแผ่นใส แผ่นทึบ
ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็นสาคัญ
2. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์โดยทา
แบบฝึกหัดหรือกรณีศกึ ษา เน้นทักษะ
กระบวนการคิด
(Thinking Based
Learning)

หนังสือ
PowerPoint

หนังสือ
PowerPoint

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5

ณัฐพงศ์
โกสุมาศ

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5

ณัฐพงศ์
โกสุมาศ

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5

ณัฐพงศ์
โกสุมาศ

แผนภูมิ แผนสถิติ
แผนภาพ วีดทิ ศั น์

กรณีศกึ ษา
แบบทดสอบ
หนังสือ
PowerPoint
แผนภูมิ แผนสถิติ
แผนภาพ วีดทิ ศั น์

กรณีศกึ ษา

แผนภูมิ แผนสถิติ
แผนภาพ วีดทิ ศั น์

กรณีศกึ ษา
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10

11

12

13

บทที9่ การลงทุน
ความหมายของการ
ลงทุน
ประเภทการลงทุน ปัจจัยที่
กาหนดการลงทุน และ
ความสาคัญของการลงทุนต่อการ
เจริญเติบโตและการพัฒนา
เศรษฐกิจ
บทที่ 10 การเงินและนโยบาย
การเงินความหมายของเงินและ
หน้าทีข่ องเงิน ความหมายของ
ปริมาณ

3

บทที่ 10 การเงินและนโยบาย
การเงิน สถาบันการเงิน สถาบัน
การเงินประเภทต่างๆ และ
นโยบายการเงิน

3

บทที1่ 1 การคลังสาธารณะและ
นโยบายการคลัง
ความหมายการคลังสาธารณะ

3

3

1.ใช้สื่อ PowerPointแผ่นใส แผ่นทึบ
ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็นสาคัญ
2. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์โดยทา
แบบฝึกหัดหรือกรณีศกึ ษา การส อนแบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based
Learning)
1. ใช้สื่อ PowerPoint แผ่นใส แผ่นทึบ
ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็นสาคัญ
2. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์โดยทา
แบบฝึกหัดหรือกรณีศกึ ษา การสอนแบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based
Learning)
1. ใช้สื่อ PowerPoint แผ่นใส แผ่นทึบ
ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็นสาคัญ
2. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์โดยทา
แบบฝึกหัดหรือกรณีศกึ ษา การสอนแบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based
Learning)
1.ใช้สื่อ PowerPointแผ่นใส แผ่นทึบ
ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็นสาคัญ

หนังสือ
PowerPoint

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5

ณัฐพงศ์
โกสุมาศ

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5

ณัฐพงศ์
โกสุมาศ

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5

ณัฐพงศ์
โกสุมาศ

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5

ณัฐพงศ์
โกสุมาศ

แผนภูมิ แผนสถิติ
แผนภาพ วีดทิ ศั น์

กรณีศกึ ษา

หนังสือ
PowerPoint
แผนภูมิ แผนสถิติ
แผนภาพ วีดทิ ศั น์

กรณีศกึ ษา

หนังสือ
PowerPoint
แผนภูมิ แผนสถิติ
แผนภาพ วีดทิ ศั น์

กรณีศกึ ษา

หนังสือ
PowerPoint
แผนภูมิ แผนสถิติ
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ภาษีอากรประเภทของภาษี ผล
จากการเก็บภาษี
14

15

16

บทที1่ 1 การคลังสาธารณะและ
นโยบายการคลัง
รายจ่ายของรัฐบาล หนี้
สาธารณะ งบประมาณแผ่นดิน
นโยบายการคลัง

3

บทที่ 12 การค้าระหว่างประเทศ
ความหมายการค้าระหว่
าง
ประเทศ ทฤษฎีการค้า ดุลการค้า
และ นโยบายการค้าระหว่าง
ประเทศ ทบทวนบทที่ 7-12
การนาเสนอรายงานกลุ่ม

3

สอบปลายภาค

3

2. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์โดยทา
แบบฝึกหัดหรือกรณีศกึ ษา เน้นทักษะ
กระบวนการคิด
(Thinking Based
Learning)
1.ใช้สื่อ PowerPointแผ่นใส แผ่นทึบ
ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็นสาคัญ
2. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์โดยทา
แบบฝึกหัดหรือกรณีศกึ ษา เน้นทักษะ
กระบวนการคิด
(Thinking Based
Learning)
1. ใช้สื่อ PowerPointแผ่นใส แผ่นทึบ
ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็นสาคัญ
2. อาจารย์และผู้ร่วมชั้นร่วมกันอภิปราย
(Thinking Based Learning)

แผนภาพ วีดทิ ศั น์

1. ให้นักศึกษาทาแบบทดสอบ เพือ่
ประเมินความรู้เนื้อหาบทที่ 1-12

แบบทดสอบ

กรณีศกึ ษา

หนังสือ
PowerPoint

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5

ณัฐพงศ์
โกสุมาศ

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5

ณัฐพงศ์
โกสุมาศ

จัดสอบกลาง
มหาวิทยาลัย

ณัฐพงศ์
โกสุมาศ

แผนภูมิ แผนสถิติ
แผนภาพ วีดทิ ศั น์

กรณีศกึ ษา

หนังสือ
PowerPoint
แผนภูมิ แผนสถิติ
แผนภาพ วีดทิ ศั น์

กรณีศกึ ษา

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้ ทีไ่ ด้

วิธกี ารประเมิน

(ระบุข้อ)

1.การเข้า
ชั้นเรียน
การมีส่วน
ร่วม
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)

2. สอบ
กลางภาค

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

3. รายงาน
และการ
นาเสนอ

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)

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

1. ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
2. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าทีท่ ไี่ ด้รับมอบหมายรายกลุ่มและ
บุคคล
3. ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่
มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัตทิ งั้ ใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ต้องมี
ความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่นาผลงาน
ของผู้อนื่ มาเป็นของตนเช่นแบบฝึกหัด
ทบทวน การสัมภาษณ์พนักงานขาย
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
5. ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน
เช่น การมีส่วนร่วมในกิจกรรมใน
ห้องเรียน พฤติกรรมการทางานเป็น
ทีม
1. ประเมินจากการสอบย่อย 2 ครั้ง 7, 14
โดยใช้ข้อสอบแบบอัตนัย
1. ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
2. ประเมินจากการแต่งกายของ
นักศึกษาทีเ่ ป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
3. ประเมินจากความรับผิ ดชอบใน
หน้าทีท่ ไี่ ด้รับมอบหมายรายกลุ่มและ
บุคคล
4. ประเมินจากรายงานทีไ่ ด้รับ

1-14
15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
10%

20%
20%
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7. สอบ
ปลายภาค

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

มอบหมาย มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต
ไม่นาผลงานของผู้อนื่ มาเป็นของตน
5. ประเมินจากการนาเสนอผลงาน
(กลุ่ม) หน้าชั้นเรียน การเป็นผู้นาและ
ผู้ตามในการอภิปรายซักถาม ตลอดจน
มีความคิดริเริ่มสร้า งสรรค์และสามารถ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
6. ประเมินจากผลการสืบค้นเทคนิค
การนาเสนอโดยการเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
1. ประเมินจากการสอบปลายภาค
16
โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย

50%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
อนัญญา โปราณานนท์ และคณะ . 2557. หลักเศรษฐศาสตร์ . กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
- ธนาคารแหงประเทศไทย www.bot.or.th
- สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ www.nesdb.go.th
- กระทรวงการคลัง www.mof.go.th
- กระทรวงพาณิชย www.moc.go.th
- สถาบันวิจัย TDRI www.infotdri.or.th
- สานักงานสถิตแิ หงชาติ www.nso.go.th
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
ไม่มี

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ทีจ่ ัดทาโดยนักศึกษา ได้ จัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดงั นี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
15

มคอ. 3
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพือ่ ประเมินการสอน ได้มกี ลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาข้อมูลเพิม่ เติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามทีค่ าดหวังจากการ
เรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล
การทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดงั นี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อนื่ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทีไ่ ม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
- มีการตัง้ คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษ า โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มกี ารวางแผนการปรับปรุงการ
สอน และรายละเอียดวิชา เพือ่ ให้เกิดคุณภาพมากขึ้ น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตาม
ข้อ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพือ่ ให้นักศึกษามีมมุ มองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กบั
ปัญหาทีม่ าจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ
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