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คานา
รายละเอียดรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ (Principles of Economics) รหัสวิชา 3691101 เป็นการ
จัด ทารายละเอีย ดประกอบรายวิช าหลักเศรษฐศาสตร์ห ลัก สูต รบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก ในหมวดวิช าเฉพาะ วิช าแกน โดยมุ่ง เน้น ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลั กและ
ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอบเขต หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยมูลค่า ราคา และการจัดการ
ทรัพยากร พฤติกรรมของผู้บริโภค การผลิต ต้นทุนการผลิต ปัจจัยที่กาหนดอุปสงค์ อุปทานของสินค้าในตลาด
ที่มีการแข่งขันโดยสมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์ วัฏจักร เศรษฐกิจ เงินเฟ้อ เงินฝืด การลงทุน นโยบายการเงิน
นโยบายการคลัง การภาษีอากร
รายละเอียดรายวิชานี้เป็นส่วนสาคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎีและการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา จากกิจกรรมการเรียน
การสอนภายในห้องเรีย น รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติม
นอกเหนือจากการเรียนภายในห้อง ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
21 พฤศจิกายน 2560
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3691101 หลักเศรษฐศาสตร์ (Principles of Economics)
2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร. วันวิธู
4.2 อาจารย์ผู้สอน
ผศ.ดร. อนัญญา
อาจารย์อังคณา
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ชั้นปีที่ 1

สรณารักษ์
โปราณานนท์
เชี่ยวชาญ

ตอนเรียน C1
ตอนเรียน D1

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)(ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)(ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9.1 วันที่จัดทา
27 กรกฎาคม 2560
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
21 พฤศจิกายน 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจในความหมายและความสาคัญของวิชาหลักเศรษฐศาสตร์
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึงบทบาทของฝ่ายต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจ
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปประกอบกับวิชาที่สูงขึ้นต่อไป
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาไปใช้สาหรับการประกอบธุรกิจ
5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปประยุกต์กับสถานการณ์ปัจจุบันได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อพัฒนาเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัย เพื่อความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
2. เพื่อการพัฒนาเนื้อหา ตลอดจนประเด็นสาคัญที่ผู้สอนเห็นควรให้ปรับปรุงเพื่อความถูกต้อง
3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์และเกิดความรู้ความเข้าใจในการเรียน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
หลักและความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอบเขต หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยมูลค่า ราคา
และการจัดการทรัพยากร พฤติกรรมของผู้บริโภค การผลิต ต้นทุนการผลิต ปัจจัยที่กาหนดอุปสงค์ อุปทาน
ของสินค้าในตลาดที่มีการแข่งขันโดยสมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์ วัฏจักร เศรษฐกิจ เงินเฟ้อ เงินฝืด การลงทุน
นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง การภาษีอากร
Principles, definition of economics, scope and the foundation of the price system and
resources 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. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชั่วโมงต่อภาค สอนเสริมเพื่อทดแทน
การศึกษา
คาบเรียนที่ไม่สามารถทา
การสอนได้ หรือตามที่
ผู้เรียนร้องขอ เพื่อ
ทบทวนความรู้ความ
เข้าใจให้มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น

ฝึกปฏิบัติ
ไม่มีฝึกปฏิบัติ

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ให้คาปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และกาหนดไว้ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1
ชั่วโมง
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- อาจารย์ประจารายวิชา จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของผู้เรียน
โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรมจริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1.1 ตระหนั กในคุ ณค่าแห่ งวิชาชี พ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิ ชาการและ
วิชาชีพ
 1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริ ต เสียสละไม่เอารั ดเอาเปรียบผู้อื่น มี ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
และสิ่งแวดล้อม
 1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้ งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
1.2 วิธีการสอน
(1) กาหนดวัฒนธรรมองค์กรให้กับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย และข้อบังคับ
(2) ปลู ก ฝั ง ให้ นั ก ศึ ก ษามี ร ะเบี ย บวิ นั ย โดยเน้ น การเข้ า ชั้ น เรี ย น การแต่ ง กายตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย
(3) ปลูกฝังแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการบรรยายและยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้การดาเนิน
ชีวิตและการทาธุรกิจ
(4) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกิจ
โดยมีวัตถุประสงค์ไม่ทุจริต หรือจากมิจฉาชีพการป้องกันตนเอง
(5) มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงานโดยเน้นการส่งงานให้ตรงเวลา
(6) ฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบในการทางาน มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่คัดลอกงานของผู้อื่น
มาเป็นของตน
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
(2) ประเมินจากการแต่งกายของนักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล
(4) ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน ที่ได้รับมอบหมาย มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่
นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
(5) ประเมินจากการทดสอบย่อย 2 ครั้งแบบอัตนัยและการสอบปลายภาคโดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย
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2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาชาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก
 2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ของศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้านการ
จัดการธุรกิจค้าธุรกิจค้าปลีก โดยสามารถบูรณาการและนามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
 2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลี ก โดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์
 2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงทางราชการและวิชาชีพทางด้านการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
2.2 วิธีการสอน
(1) สอนโดยการบรรยาย และใช้สื่อประกอบการสอน เช่น ตารา เอกสารประกอบ PowerPoint เป็น
ต้น
(2) สอนแบบการอภิปรายประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้และตามด้วยตัวอย่างใน
การศึกษา
(3) ฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษา การทารายงานกลุ่ม พร้อมการนาเสนองานหน้าชั้นเรียน
(4) มอบหมายงานต่างๆ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการทดสอบย่อย 2 ครั้งแบบอัตนัยและการสอบปลายภาคโดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย
(2) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
(3) ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
(4) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาได้ทาการศึกษาค้นคว้า พร้อมการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
(5) ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ เช่นแบบฝึกหัดทบทวน เพื่อ
วัดความเข้าใจของนักศึกษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
 3.1.2 สามารถสืบค้น จาแนก และประเมินข้อมูล เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
 3.1.3 สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจค้าปลีกได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหารายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์
(2) สอนโดยการใช้กรณีศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ ในสถานการณ์ปัจจุบัน
(3) สอนแบบการอภิปรายกลุ่ม สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยนความคิด เพื่อวัดความเข้าใจและเสริมสร้าง
ความรู้ใหม่ ๆ
(4) กาหนดให้นักศึกษาฝึกการสืบค้นข้อมูลและจัดทารายงานทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับมอบหมาย
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3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย
(2) ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
(3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
(4) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาได้ทาการศึกษาค้นคว้า สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐศาสตร์
ได้อย่างเหมาะสม พร้อมการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 สามารถทางานเป็นกลุ่ม และสามารถแสดงภาวะผู้นา สมาชิกของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
 4.1.2

สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ ทั้ง
ในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทสมาชิกของกลุ่ม
 4.1.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
(1) สอนโดยการบรรยาย และใช้สื่อประกอบการสอน เช่น ตารา เอกสารประกอบ PowerPoint เป็น
ต้น
(2) มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน (กลุ่ม) โดยเน้นความรู้ที่ได้ศึกษาในชั้นเรียน เพื่อ
ดูความสามารถในการทางานเป็นทีม กล้าที่จะแสดงภาวะผู้นา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากพฤติกรรมในห้ องเรียน เช่น การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน
พฤติกรรมการทางานเป็นทีม และการส่งงาน
(2) ประเมินจากการนาเสนอผลงานต่างๆ /รายงาน (กลุ่ม) และการเป็นผู้นา ผู้ตามในการอภิปราย
ซักถาม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 5.1.1 มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจค้า
ปลีก
 5.1.2 สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
 5.1.4 สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
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5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานให้นักศึกษา ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website สื่อการสอน e-learning และ
การทารายงานโดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
(2) ก าหนดให้ นั ก ศึ ก ษาน าเสนอผลงาน /รายงานที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาค้ น คว้ า โดยใช้ รูป แบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงานที่ได้รับมอบหมาย
(2) ประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการนาเสนอโดยการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
1

แนะนาบทเรียนและทดสอบถาม
พื้นฐานของนักศึกษา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร์
- ความหมายชองเศรษฐศาสตร์
- ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
- วงจรเศรษฐกิจขั้นมูลฐาน
- ระบบเศรษฐกิจ
- ความรู้พื้นฐานในการศึกษาวิชา
เศรษฐศาสตร์
Learning Outcome
อธิบายความหมายของ
เศรษฐศาสตร์ ปัญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ วงจรเศรษฐกิจขั้นมูล
ฐานและระบบเศรษฐกิจได้

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.อาจารย์ผู้สอนแนะนาตัวและอธิบาย
เนื้อหารายวิชาวิชา จุดประสงค์และ
เป้าหมายของรายวิชาเกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล แนะนาหนังสือ แหล่งการ
เรียนรู้ และ Website เพิ่มเติม
2. ทาการฉายวิดิทัศน์ ให้นักศึกษาร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นและประสบการณ์ของ
ตนเอง
3. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
4. ประเมินความรู้พื้นฐานทาง
เศรษฐศาสตร์
5. ทบทวนความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
6. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

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

ผศ.ดร.อนัญญา
โปราณานนท์

และอาจารย์
อังคณา
เชี่ยวชาญ
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
2

3

ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
- ทฤษฎีอรรถประโยชน์
- ทฤษฎีว่าด้วยเส้นความพอใจ
เท่ากัน
- ความหมายคาว่าเส้นความ
พอใจเท่ากันและลักษณะเส้น
ความพอใจเท่ากัน เส้น
งบประมาณ
- ดุลยภาพของผู้บริโภค
Learning Outcome
- อธิบายความหมาย คานวณ
และวาดเส้น TU และ MUได้
- อธิบายทฤษฎีว่าด้วยเส้นความ
พอใจเท่ากันได้
การผลิต
- ทฤษฎีการผลิตแบบดั้งเดิม
- ทฤษฎีการผลิตตามหลักผลิตผล
และต้นทุนเท่ากัน
- ดุลยภาพของผู้ผลิต

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. สุ่มนักศึกษาออกมาหน้าชั้นเรียน เพื่อ
คานวณหาค่า TU และ MU พร้อมทั้งวาด
เส้น
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. ตาราวิชาหลัก
เศรษฐศาสตร์
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน

2,3,4,5

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2.สุ่มนักศึกษาออกมาหน้าชั้นเรียน เพื่อ
คานวณหาค่า AP และ MP

สื่อการสอน
1. ตาราวิชา หลัก
เศรษฐศาสตร์
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน

3,4,5

ผศ.ดร.อนัญญา
โปราณานนท์

และอาจารย์
อังคณา
เชี่ยวชาญ

ผศ.ดร.อนัญญา
โปราณานนท์

และอาจารย์
อังคณา
เชี่ยวชาญ
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

4

5

Learning Outcome
-อธิบายทฤษฎีการผลิตแบบ
ดั้งเดิมได้
- อธิบายทฤษฎีการผลิตตามหลัก
ผลิตผลและต้นทุนเท่ากันได้
ต้นทุนการผลิต
- ประเภทของต้นทุน
- การคานวณต้นทุนประเภท
ต่างๆ
Learning Outcome
-อธิบายความหมายของต้นทุน
ทางเศรษฐศาสตร์ได้
-อธิบาย คานวณและวาดเส้น
ต้นทุนระยะสั้นได้
-อธิบายต้นทุนระยะยาวได้
อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพ
ตลาด
- ความหมายของอุปสงค์
- การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์
- ความหมายของอุปทาน

3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อ
ฝึกคิดฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้

สื่อการสอน
3,4,5
1. ตาราวิชา หลัก
เศรษฐศาสตร์
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. กรณีศึกษา ต้นทุน
การผลิตในธุรกิจเบเกอรรี่
4. ใบงาน

ผศ.ดร.อนัญญา
โปราณานนท์

สื่อการสอน
1. ตาราวิชาหลัก
เศรษฐศาสตร์
2. สื่อการสอน
PowerPoint

ผศ.ดร.อนัญญา
โปราณานนท์

3,4,5

และอาจารย์
อังคณา
เชี่ยวชาญ

และอาจารย์
อังคณา
เชี่ยวชาญ
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

- การเปลี่ยนแปลงของอุปทาน
- ดุลยภาพ
- การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพ
- การแทรกแซงภาวะดุลยภาพ

6

Learning Outcome
-อธิบายความหมาย ประเภท
ตารางและกฎของอุปสงค์และ
อุปทานได้
- อธิบายและวาดรูปการ
เปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และ
อุปทานได้
-อธิบายภาวะดุลยภาพ การ
เปลี่ยนแปลงดุลยภาพ และ
การแทรกแซงภาวะดุลยภาพได้
ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาด
แข่งขันไม่สมบูรณ์
- โครงสร้างตลาด
- ลักษณะของตลาดแต่ละ
ประเภท

3

2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อ
ฝึกคิดฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
5. ให้นักศึกษาทารายงานโดยนาความรู้ที่
เรียนในบทนี้มาประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์
จริงเกี่ยวกับการทาธุรกิจ 1 ประเภท โดย
ใช้อาศัยหลักของอุปสงค์อุปทาน

3. กรณีศึกษาเรื่อง
“แรงงานไทยไป
ต่างประเทศ…ลดลงต่
เนื่อง สะท้อนแรงงาน
ไทยที่ลดลง
(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย)
4. ใบงาน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้

สื่อการสอน
1. ตาราวิชาหลัก
เศรษฐศาสตร์
2. สื่อการสอน
PowerPoint

3,4,5

ผศ.ดร.อนัญญา
โปราณานนท์

และอาจารย์
อังคณา
เชี่ยวชาญ
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

Learning Outcome
-อธิบายลักษณะตลาดประเภท
ต่างๆได้

7

ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาด
แข่งขันไม่สมบูรณ์
(ต่อ)
- การกาหนดราคาและปริมาณ
ของสินค้าและบริการในตลาด
ต่างๆ
- ทาแบบทดสอบครั้งที่ 1 เพื่อ
ประเมินความรู้
Learning Outcome
-อธิบายการกาหนดราคาและ
ปริมาณของสินค้าและบริการใน
ตลาดต่างๆได้

3

2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อ
ฝึกคิดฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน
3. สุ่มนักศึกษายกตัวอย่างสินค้าแต่ละ
ประเภทตลาดพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
ตลาดประเภทนั้นๆ
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

3. กรณีศึกษาเรื่อง
“ผูกขาดจริง กับ
ผูกขาดเทียม”
4. ใบงาน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. แบ่งกลุ่มนักศึกษา 4 กลุ่ม แล้วจับ
ฉลากว่าได้ตลาดประเภทใด แล้วส่ง
ตัวแทนpresent สรุปตลาดแต่ละประเภท
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. ตาราวิชา หลัก
เศรษฐศาสตร์
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. แบบทดสอบวัด
ความรู้
4. .ใบงาน

3,4,5

ผศ.ดร.อนัญญา
โปราณานนท์

และอาจารย์
อังคณา
เชี่ยวชาญ

14

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
8

9

วัฏจักรเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ เงิน
ฝืด และการว่างงาน
- ช่วงวัฏจักรเศรษฐกิจ
-ความหมายของเงินเฟ้อ เงินฝืด
- สาเหตุและการแก้ปัญหาเงิน
เฟ้อ เงินฝืด
- ความหมายและประเภทของ
การว่างงาน
Learning Outcome
-อธิบายความหมายและ
ช่วงเวลาวัฏจักรเศรษฐกิจได้
-อธิบายความหมาย ประเภท
และสาเหตุของเงินเฟ้อ เงินฝืด
และการว่างงานได้
บัญชีรายได้ประชาชาติ
- ความหมายรายได้ประชาชาติ
- ประเภทของรายได้ประชาชาติ

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อ
ฝึกคิดฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

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

2,3,4,5

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน

สื่อการสอน
1. ตาราวิชา หลัก
เศรษฐศาสตร์
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน

2,3,4,5

ผศ.ดร.อนัญญา
โปราณานนท์

และอาจารย์
อังคณา
เชี่ยวชาญ

ผศ.ดร.อนัญญา
โปราณานนท์

และอาจารย์
อังคณา
เชี่ยวชาญ
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

Learning Outcome
-อธิบายลักษณะรายได้
ประชาชาติประเภทต่างๆได้
10

บัญชีรายได้ประชาชาติ
(ต่อ)
- การคานวณรายได้ประชาชาติ
- ประโยชน์ของบัญชีรายได้
ประชาชาติ

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
3

Learning Outcome
-คานวณรายได้ประชาชาติ
ประเภทต่างๆได้
11

การลงทุน
- ความหมายของการลงทุน ประเภทการลงทุน
- ปัจจัยที่กาหนดการลงทุน ความสาคัญของการลงทุนต่อการ
เจริญเติบโตและการพัฒนา
เศรษฐกิจ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. ตาราวิชา หลัก
เศรษฐศาสตร์
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน

2,3,4,5

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. ตาราวิชา หลัก
เศรษฐศาสตร์
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน

2,3,4,5

ผศ.ดร.อนัญญา
โปราณานนท์

และอาจารย์
อังคณา
เชี่ยวชาญ

ผศ.ดร.อนัญญา
โปราณานนท์

และอาจารย์
อังคณา
เชี่ยวชาญ
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

Learning Outcome
-อธิบายความหมายและ
ความสาคัญของการลงทุนได้
12

การเงินและนโยบายการเงิน
- ความหมายของเงินและหน้าที่
ของเงิน
- ความหมายของปริมาณเงิน
- อุปสงค์และอุปทานของเงิน
- สถาบันการเงิน สถาบันการเงิน
ประเภทต่างๆ
- นโยบายการเงิน
Learning Outcome
-อธิบายความหมายของเงิน
หน้าที่ของเงินได้ รวมทั้งเรียนรู้ถึง
วิวัฒนาการของการใช้เงินใน
อนาคต

3

4. มอบหมายงานให้นักศึกษาไป
ทาการค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุน
ในทุนมนุษย์ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการ
ลงทุนในการศึกษาของสตรีในประเทศ
ต่างๆ แล้วนามาอภิปราย
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. ทาการฉายวิดิทัศน์ ให้นักศึกษาร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

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

3,4,5

ผศ.ดร.อนัญญา
โปราณานนท์

และอาจารย์
อังคณา
เชี่ยวชาญ
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

- อธิบายความหมายของปริมาณ
เงิน อุปสงค์และอุปทานของเงิน
ได้
อธิบายหน้าที่ของสถาบันการเงิน
ประเภทต่างๆได้
- อธิบายการใช้นโยบายการเงิน
ได้
13

การคลังสาธารณะและนโยบาย 3
การคลัง
- ความหมายการคลังสาธารณะ
- เครื่องมือทางการคลัง
- ภาษีอากร
- ประเภทของภาษี
- ผลจากการเก็บภาษี
- รายจ่ายของรัฐบาล
- หนี้สาธารณะ
- งบประมาณแผ่นดิน
- นโยบายการคลัง

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาคอลัมน์ข่าว เพื่อฝึกคิดฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

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

3,4,5

ผศ.ดร.อนัญญา
โปราณานนท์

และอาจารย์
อังคณา
เชี่ยวชาญ
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

Learning Outcome
-อธิบายความหมายการคลัง
สาธารณะ และ เครื่องมือ
ทางการคลังประเภทต่างๆได้
- อธิบายความหมายและการใช้
นโยบายการคลังได้
14

การค้าระหว่างประเทศ
- ความหมายการค้าระหว่าง
ประเทศ
- ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ
- ทาแบบทดสอบครั้งที่ 2 เพื่อ
ประเมินความรู้
Learning Outcome
-อธิบายความหมายการค้า
ระหว่างประเทศ และทฤษฎี
การค้าระหว่างประเทศได้

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. ตาราวิชา หลัก
เศรษฐศาสตร์
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. แบบทดสอบ
ความรู้

3,4,5

ผศ.ดร.อนัญญา
โปราณานนท์

และอาจารย์
อังคณา
เชี่ยวชาญ
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
15

3
การค้าระหว่างประเทศ(ต่อ)
-นโยบายการค้าระหว่างประเทศ
- การนาเสนอรายงานกลุ่ม

Learning Outcome
-อธิบายนโยบายการค้าระหว่าง
ประเทศได้

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
5.การนาเสนอรายงานกลุ่ม โดยมีการตอบ
คาถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
นักศึกษา

สื่อการสอน
1. ตาราวิชา หลัก
เศรษฐศาสตร์
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน

3,4,5

ผศ.ดร.อนัญญา
โปราณานนท์

และอาจารย์
อังคณา
เชี่ยวชาญ
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2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

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)

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)

3.รายงานและการ (1.1.1) (1.1.2)
นาเสนอ
(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)

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ 1-15
10%
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
ง า น ต า ม ก า ห น ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่
มอบหมาย
2. ประเมิ น จากการแต่ ง กายของ
นักศึกษาที่เป็นไปตามระเบีย บของ
มหาวิทยาลัย
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายรายกลุ่ ม
และบุคคล
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
5. ประเมินจากงาน/กิจกรรมต่างๆ
ที่มอบหมายให้ นั กศึ ก ษาฝึ ก ปฏิ บั ติ
ต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่นา
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน เช่น
แบบฝึกหัดทบทวน
6 . ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
กรณีศึกษา เพื่อวัดความเข้าใจของ
นักศึกษา
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ 7, 14
20%
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน
2. ประเมิ น จากการแต่ ง กายของ
นักศึกษาที่เป็นไปตามระเบีย บของ
มหาวิทยาลัย
3.ประเมิ น จากการทดสอบย่ อ ย 2
ครั้ง โดยข้อสอบแบบอัตนัย
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
15
20%
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
ง า น ต า ม ก า ห น ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่
มอบหมาย
2. ประเมิ น จากการแต่ ง กายของ
นักศึกษาที่เป็นไปตามระเบีย บของ
มหาวิทยาลัย
วิธีการประเมินผล
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กิจกรรมที่

4.สอบปลายภาค

ผลการเรียนรู้

(1.1.1) (1.1.2)
(1.1.3) (2.1.1)
(2.1.2) (3.1.1)
(5.1.3)

วิธีการประเมินผล
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายรายกลุ่ ม
และบุคคล
4. ประเมิ น จากรายงาน ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต
ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
5. ประเมินจากการนาเสนอผลงาน
(กลุ่ม) หน้าชั้นเรียน การเป็นผู้ นา
และผู้ ต ามในการอภิ ป รายซั ก ถาม
ตลอดจนการใช้ความคิดแก้ไขปัญหา
ทางด้ า นเศรษฐศาสตร์ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
6. ประเมินจากผลการสืบค้นเทคนิค
ก า ร น า เ ส น อ โ ด ย ก า ร เ ลื อ ก ใ ช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
1. ประเมินจากการสอบปลายภาค
โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
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50%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
อนัญญา โปราณานนท์ วันวิธู สรณารักษ์ และอังคณา เชี่ยวชาญ. (2560). หลักเศรษฐศาสตร์.
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
- 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
- สานักงานสถิติแหงชาติ www.nso.go.th
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
-
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน เพื่อกากับดูแลการสอนให้ได้คุณภาพ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน
3. การปรับปรุงการสอน
นาผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการเรียนการ
สอนโดยจัดกิจกรรม “การวิพากษ์แนวการสอนโดยผู้สอน”
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียนวิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนตามข้อกาหนดการวัด
และประเมินผลประจารายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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