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คานา
รายละเอียดรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ (Priciples of Economics) รหัสวิชา 4501112 เป็นการ
จัดทารายละเอียดประกอบรายวิชาเศรษฐศาสตร์ สาหรับนักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ ในหมวดวิชา
เฉพาะวิช าแกน โดยมุ่ง เน้น ให้ ผู้เรี ยนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมายและหลักการทั่วไปของ
เศรษฐศาสตร์ อุปสงค์และอุปทาน มูลค่าและราคา วัฏจักรเศรษฐกิจ การจัดการทรัพยากร พฤติกรรมการ
บริโภค การผลิต ต้นทุน การภาษีอากร และหลักการตลาดเบื้องต้น
รายละเอี ย ดรายวิช านี้ เ ป็ น ส่ ว นส าคัญต่ อผู้ เรี ยน ที่เน้ นทั้ง การเรียนการสอนที่เป็น ทฤษฎีและ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วย
ตนเองเพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากการเรี ยนภายในห้ อ ง ผู้ เ รี ยนสามารถนาความรู้ที่ ไ ด้จ ากรายวิ ช านี้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้

ผศ.ดร.อนัญญา โปราณานนท์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มิถุนายน 2562
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4502105 หลักเศรษฐศาสตร์ ( Principles of Economics )
2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรคหกรรมศาสตร์
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.อนัญญา โปราณานนท์
อาจารย์ผู้สอน
ผศ.ดร.อนัญญา โปราณานนท์ ตอนเรียน A4 และ B4
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่จัดทา
4 กรกฎาคม 2561
วันปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 25 มิถุนายน 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจในความหมายและความสาคัญของวิชาหลักเศรษฐศาสตร์
และหลักการตลาดเบื้องต้น
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึงบทบาทของฝ่ายต่างๆที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจ
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปประกอบกับวิชาที่สูงขึ้นต่อไป
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาไปใช้สาหรับการประกอบธุรกิจ
5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปประยุกต์กับสถานการณ์ปัจจุบันได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อพัฒนาเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัย เพื่อความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
2. เพื่อการพัฒนาเนื้อหา ตลอดจนประเด็นสาคัญที่ผู้สอนเห็นควรให้ปรับปรุงเพื่อความถูกต้อง
3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์และเกิดความรู้ความเข้าใจในการเรียน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ความหมายและหลักการทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์และอุปทาน มูลค่าและราคา วัฏจักร
เศรษฐกิจ การจัดการทรัพยากร พฤติกรรมการบริโภค การผลิต ต้นทุน การภาษีอากร และหลักการตลาด
เบื้องต้น
Study the basic principles of economics including demand and supply, value and
price, the economic cycle, resources allocation management, consumer behavior,
production costs, taxation, and the principles of marketing.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45ชั่วโมงต่อภาค สอนเสริมเพื่อทดแทน
การศึกษา
คาบเรียนที่ไม่สามารถทา
การสอนได้ หรือตามที่
ผู้เรียนร้องขอ เพื่อ
ทบทวนความรู้ความ

ฝึกปฏิบัติ
ไม่มีฝึกปฏิบัติ

การศึกษาด้วยตนเอง
90ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา
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เข้าใจให้มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ให้คาปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และกาหนดไว้
- อาจารย์ประจารายวิชา จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของผู้เรียน
โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความอดทน
1.1.2 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
1.1.3 มีความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และมีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
 1.1.4 มีความสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ
1.2 วิธีการสอน
(1) กาหนดวัฒนธรรมองค์กรให้กับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย และข้อบังคับ
(2) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเน้นการเข้าชั้นเรียน การแต่งกายตามระเบีย บของ
มหาวิทยาลัย
(3)ปลูกฝังแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผ่ านการบรรยายและยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้การ
ดาเนินชีวิตและการทาธุรกิจ
(4) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกิจ
โดยมีวัตถุประสงค์ไม่ทุจริต หรือจากมิจฉาชีพการป้องกันตนเอง
(5) มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงานโดยเน้นการส่งงานให้ตรงเวลา
(6) ฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบในการทางาน มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่คัดลอกงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของตน
1.3 วิธีการประเมินผล
(1)ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
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(2)ประเมินจากการแต่งกายของนักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล
(4) ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน ที่ได้รับมอบหมาย มีความซื่อสั ตย์ ไม่ทุจริต
ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
(5) ประเมินจากการทดสอบย่อย 2 ครั้งแบบอัตนัยและการสอบปลายภาคโดยใช้ข้อสอบแบบ
ปรนัย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง
เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก เพื่อการดารงชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า
2.1.2 มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการของศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิช า คหกรรม
ศาสตร์
 2.1.3 มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในการพัฒนา องค์ความรู้
ใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและเทคนิคการวิจัยเพื่อ แก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ใน
งานอาชีพคหกรรมศาสตร์
2.2 วิธีการสอน
(1) การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในหลักแนวคิดและ
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ความรู้ในวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจต่อการประกอบธุรกิจ
ระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(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
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(5) ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ เช่นแบบฝึกหัดทบทวน
เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถประมวลผลข้อมูลและค้นหา
ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3.1.2 มี ค วามสามารถในการบู ร ณาการองค์ค วามรู้ ด้ า นคหกรรมศาสตร์กั บ ศาสตร์ อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ และในการดารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม มี
คุณภาพ
3.1.3 มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ ได้ด้วย
ตนเองเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
3.2 วิธีการสอน
(1)สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหารายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์
(2)สอนโดยการใช้กรณีศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ ในสถานการณ์ปัจจุบัน
(3)สอนแบบการอภิ ป รายกลุ่ ม สนทนาโต้ ต อบ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เพื่ อ วั ด ความเข้ า ใจและ
เสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ
(4) ก าหนดให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล และจั ด ท ารายงานทางด้ า นเศรษฐศาสตร์ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย
(2) ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
(3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
(4) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาได้ทาการศึกษาค้นคว้า สามารถแก้ไขปัญหาทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม พร้อมการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 มีความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ดี เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
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4.1.2 มีความรั บ ผิ ด ชอบต่อ ตนเอง ครอบครัว และสั ง คมส่ ว นรวม สามารถปฏิบัติ ตนตาม
บทบาทและหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
4.1.3 มีทักษะในการบริหารการจัดการ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะของผู้นากลุ่ม
และสมาชิกที่ดีได้อย่างเหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
(1)สอนโดยการบรรยาย และใช้สื่อประกอบการสอน เช่น ตารา เอกสารประกอบ PowerPoint
เป็นต้น
(2) มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน (กลุ่ม) โดยเน้นความรู้ที่ได้ศึกษาในชั้นเรียน
เพื่อดูความสามารถในการทางานเป็นทีม กล้าที่จะแสดงภาวะผู้นา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
4.3 วิธีการประเมินผล
(1)ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน
พฤติกรรมการทางานเป็นทีม และการส่งงาน
(2) ประเมินจากการนาเสนอผลงานต่างๆ /รายงาน (กลุ่ม) และการเป็นผู้นา ผู้ตามในการอภิปราย
ซักถาม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 5.1.1 มีความสามารถในการเลือกและประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติใน
การประมวลผล แปลความหมาย วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูล
5.1.2 มี ทั ก ษะในการสื่ อ สาร สามารถใช้ ภ าษาไทยและภาษาต่ า งประเทศที่ จ าเป็ น ในการ
ประกอบวิชาชีพ ทั้งในการฟัง พูด อ่าน เขียน และสรุปประเด็นเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งสามารถเลือกและใช้รูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสม
5.1.3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลรวมทั้งเพื่ อการ
สืบค้นและติดตามความก้าวหน้าในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
5.2 วิธีการสอน
(1)มอบหมายงานให้นักศึกษา ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website สื่อการสอน e-learning และ
การทารายงานโดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
(2) กาหนดให้ นักศึกษาน าเสนอผลงาน /รายงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าโดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
5.3 วิธีการประเมินผล
(1)ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงานที่ได้รับมอบหมาย
9

(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

แนะนาบทเรียนและสอบถาม
พื้นฐานของนักศึกษา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร์
- ความหมายชองเศรษฐศาสตร์
- ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
- ระบบเศรษฐกิจ
- วงจรเศรษฐกิจขั้นมูลฐาน
- ความรู้พื้นฐานในการศึกษาวิชา
เศรษฐศาสตร์
Learning Outcome
อธิบายความหมายชอง
เศรษฐศาสตร์ ปัญหาพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ วงจรเศรษฐกิจขั้น
มูลฐานและระบบเศรษฐกิจได้

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. อาจารย์ผู้สอนแนะนาตัวและอธิบาย
เนื้อหารายวิชาวิชา จุดประสงค์และ
เป้าหมายของรายวิชาเกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล แนะนาหนังสือ แหล่งการ
เรียนรู้ และ Website เพิ่มเติม
2. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
3. ทาการฉายวีดิทัศน์ เรื่อง “ผมเรียน
เศรษฐศาสตร์ได้ดีเพราะแม่สอนไว้” และ
ให้นักศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ของตนเอง
4. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. วิดิทัศน์
4. ใบงาน

1,2,3

ผศ.ดร.
อนัญญา
โปราณา
นนท์

11

มคอ. 3
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
2

3

การจัดการทรัพยากร
-ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์
-การกาหนดราคาและปริมาณ
ของทรัพยากร
- Learning Outcome
-อธิบายถึงการจัดสรรทรัพยากร
ประเภทต่างๆทางเศรษฐศาสตร์
ได้

3

ตลาด
- ลักษณะตลาดในทาง
เศรษฐศาสาตร์
- ความสัมพันธ์ของเศรษฐศาสตร์
และการตลาด
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางการตลาด

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2.ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อฝึก
คิดฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2.ชมวีดิทศั น์เรื่อง”ส่วนผสมทางการตลาด
: กรณี EST

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน

2,3,4

ผศ.ดร.
อนัญญา
โปราณา
นนท์

2,3,4

ผศ.ดร.
อนัญญา
โปราณา
นนท์

4. วีดิทศน์
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- การวิเคราะห์ swot
- ทาแบบทดสอบครั้งที่ 2 เพื่อ
ประเมินความรู้
Learning Outcome
-อธิบายลักษณะตลาดในทาง
เศรษฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ของ
เศรษฐศาสตร์และการตลาด
รวมทั้งหลักการตลาดที่ใช้ในการ
วิเคราะห์สาหรับการดาเนินธุรกิจ
4

ตลาด (ต่อ)
- การตลาดสาหรับธุรกิจการ
เรือน
- การนาเสนอรายงานกลุ่ม
Learning Outcome
-สามารถนาความรู้ในบทเรียน
เรื่องตลาดมาวิเคราะห์ธุรกิจได้

3. แบ่งกลุ่มนักศึกษา 4 กลุ่มแล้วจับฉลาก
ว่าได้ตลาดประเภทใด แล้วสรุปลักษณะ
ตลาด พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
4. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2.ให้นักศึกษาเลือกวิเคราะห์ธุรกิจเกี่ยวกับ
อาหาร 1 ประเภท โดยใช้ความรู้จาก
เนื้อหาของบทเรียนครั้งก่อน เพื่อฝึกคิดฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน

2,3,4

ผศ.ดร.
อนัญญา โป
ราณานนท์
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4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
5

6

อุปสงค์ และอุปทาน
- ความหมายของอุปสงค์
- ประเภทของอุปสงค์
- ตารางอุปสงค์และกฎของอุป
สงค์
- การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์
Learning Outcome
-อธิบายความหมาย ประเภท
ตาราง กฎและการเปลี่ยนแปลง
ของอุปสงค์ได้

3

อุปสงค์ และอุปทาน (ต่อ)
- ความหมายของอุปทาน
- ประเภทของอุปทาน
- ตารางอุปทานและกฎของ
อุปทาน
- การเปลี่ยนแปลงของอุปทาน
Learning Outcome

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2.ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาเรื่อง
เกี่ยวข้องกับอุปสงค์ เพื่อฝึกคิดฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2.ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาเรื่อง
เกี่ยวข้องกับอุปทาน เพื่อฝึกคิดฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน

2,3,4,5

ผศ.ดร.
อนัญญา
โปราณา
นนท์

2,3,4,5

ผศ.ดร.
อนัญญา โป
ราณานนท์
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-อธิบายความหมาย ประเภท

3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

ตาราง กฎและการเปลี่ยนแปลง
ของอุปทานได้
7

มูลค่าและราคา
- ความหมายของมูลค่าและราคา
- การกาหนดราคาและปริมาณ
- การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพ
- การแทรกแซงภาวะดุลยภาพ
- ทาแบบทดสอบครั้งที่ 1 เพื่อ
ประเมินความรู้
Learning Outcome
-อธิบายถึงลักษณะและการ
เปลี่ยนแปลงและการแทรกแซง
ภาวะดุลยภาพได้

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
4. ทาการฉายวิดิทัศน์เรื่อง “Love
Equilibrium”สรุปถึงการนาแนวคิดเรื่อง
อุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพมาใช้ในชีวิตจริง
5. ให้นักศึกษาทารายงานโดยนาความรู้ที่
เรียนมาประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์จริง
เกี่ยวกับการทาธุรกิจโดยใช้อาศัยหลักของ
อุปสงค์อุปทาน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน
4. แบบทดสอบความรู้

2,3,4,5

ผศ.ดร.
อนัญญา
โปราณา
นนท์

5. วิดทิ ัศน์

15

มคอ. 3
8

9

ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
- ทฤษฎีอรรถประโยชน์
- ความหมายของอรรถประโยชน์
อรรถประโยชน์เพิ่มและ
อรรถประโยชน์รวม
- ดุลยภาพของผู้บริโภค
Learning Outcome
- อธิบายความหมาย คานวณ
และวาดเส้น TU และ MUได้

3

ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค(ต่อ)
- ทฤษฎีว่าด้วยเส้นความพอใจ
เท่ากัน
- ความหมายคาว่าเส้นความ
พอใจเท่ากันและลักษณะเส้น
ความพอใจเท่ากัน เส้น
งบประมาณ
- ดุลยภาพของผู้บริโภค
Learning Outcome

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

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

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

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

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน

2,3,4,5

ผศ.ดร.
อนัญญา
โปราณา
นนท์

2,3,4,5

ผศ.ดร.
อนัญญา
โปราณา
นนท์
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- อธิบายทฤษฎีว่าด้วยเส้นความ
พอใจเท่ากันได้
10

11

การผลิต
- ทฤษฎีการผลิตแบบดั้งเดิม
Learning Outcome
-อธิบายทฤษฎีการผลิตแบบ
ดั้งเดิมได้

3

การผลิต (ต่อ)
- ทฤษฎีการผลิตตามหลักผลิตผล
และต้นทุนเท่ากัน
- ดุลยภาพของผู้ผลิต
Learning Outcome
- อธิบายทฤษฎีการผลิตตามหลัก
ผลิตผลและต้นทุนเท่ากันได้

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. สุ่มนักศึกษาออกมาหน้าชั้นเรียนเพื่อ
คานวณหาค่า AP และ MP พร้อมทั้งวาด
เส้น
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน

2,3,4,5

ผศ.ดร.
อนัญญา
โปราณา
นนท์

2,3,4,5

ผศ.ดร.
อนัญญา
โปราณา
นนท์
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3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
12

13

ต้นทุนการผลิต
- ประเภทของต้นทุน
- การคานวณต้นทุนการผลิต
ประเภทต่างๆในระยะสั้น
- ต้นทุนในระยะยาว
Learning Outcome
อธิบายความหมายของต้นทุน
ทางเศรษฐศาสตร์ได้
-อธิบาย คานวณและวาดเส้น
ต้นทุนระยะสั้นได้
-อธิบายต้นทุนระยะยาวได้

3

ปัญหาทางเศรษฐกิจ
-ความหมายของวัฏจักรเศรษฐกิจ
-ช่วงของวัฏจักรเศรษฐกิจ
- เงินเฟ้อ/ลักษณะของเงินเฟ้อ/
ผลกระทบของเงินเฟ้อ
Learning Outcome

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2.ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาเรื่อง
เกี่ยวกับต้นทุนการผลิตในการดาเนินธุรกิจ
เพื่อฝึกคิดฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2.ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน

2,3,4,5

ผศ.ดร.
อนัญญา
โปราณา
นนท์

3,4,5

ผศ.ดร.
อนัญญา
โปราณา
นนท์

18

มคอ. 3
-อธิบายความหมายและ
องค์ประกอบของวัฏจักร
เศรษฐกิจและเงินเฟ้อได้

14

ปัญหาทางเศรษฐกิจ (ต่อ)
- เงินฝืด/ลักษณะของเงินฝืด/
ผลกระทบของเงินฝืด
- การว่างงาน/ลักษณะของ/การ
ว่างงาน/ผลกระทบของการ
ว่างงาน
- ความสัมพันธ์ระหว่างเงินเฟ้อ
และการว่างงาน
- ทาแบบทดสอบครั้งที่ 2 เพื่อ
ประเมินความรู้
Learning Outcome
--อธิบายความหมายและ
องค์ประกอบของเงินฝืดและการ
ว่างงานได้

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
4. มอบหมายงานให้นักศึกษาไป
ทาการค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วง 2 ปีที่
ผ่านมาแล้วนามาอภิปราย
3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
4. แบบทดสอบความรู้

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน

3,4,5

ผศ.ดร.
อนัญญา
โปราณา
นนท์
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15

การภาษีอากร
- ประเภทของภาษี
- ลักษณะของภาษีที่ดี
- การผลักภาระภาษี
- อัตราภาษี
- ผลของกระทบภาษี
-ภาษีที่มีบทบาทต่อธุรกิจ
- ผลกระทบจากการเก็บภาษี
Learning Outcome
-อธิบายความหมายและ
องค์ประกอบภาษี และประเภท
ของภาษีที่มีความสาคัญต่อการ
ดาเนินธุรกิจ รวมทั้งผลจากการ
เก็บภาษี

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2.ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาเรื่อง
เกี่ยวกับภาษีในการดาเนินธุรกิจ เพื่อฝึก
คิดฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน

3,4,5

ผศ.ดร.
อนัญญา
โปราณา
นนท์

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์
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2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1.การเข้าชั้นเรียน/ (1.1.1)(1.1.2)(1.1. 1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ 1-15
10%
การตรงต่อเวลา/ 3)(1.1.4)(2.2.2)(3. นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
การแต่งกาย/
1.1)(3.1.2)(3.1.3) ง า น ต า ม ก า ห น ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่
กิจกรรมตามใบ
(4.1.2)(5.1.1)
มอบหมาย
งาน/การวิเคราะห์
2. ประเมิ น จากการแต่ ง กายของ
กรณีศึกษา
นักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของ
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

มหาวิทยาลัย

2.การทดสอบย่อย
2 ครั้งโดยข้อสอบ
แบบอัตนัย

3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายรายกลุ่ ม
และบุคคล
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
5. ประเมินจากงาน/กิจกรรมต่างๆ
ที่มอบหมายให้ นั กศึก ษาฝึ ก ปฏิ บัติ
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
(1.1.1)(1.1.3)(2.1. 1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
2)(3.1.1)(5.1.1)
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน

8, 14

30%

2. ประเมิ น จากการแต่ ง กายของ
นักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
3.ประเมิ น จากการทดสอบย่ อ ย 2
ครั้ง โดยข้อสอบแบบอัตนัย
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

3.รายงานและการ (1.1.1)(1.1.2)(1.1.
3)(1.1.4)(2.1.2)(2.
นาเสนอ
1.3)(3.1.1)(3.1.2)(
4.1.1)(4.1.3)(5.1.1
)(5.1.2)(5.1.3)

วิธีการประเมินผล
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
15

20%

16

40%

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
นักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
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
(กลุ่ ม) หน้าชั้นเรียน การเป็นผู้นา
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

4. สอบปลายภาค

(1.1.1)(1.1.3)(2.1. 1. ประเมินจากการสอบปลายภาค
2)(3.1.1)(5.1.1)
โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนัญญา โปราณานนท์. (2560). หลักเศรษฐศาสตร์ (สาหรับคหกรรม
ศาสตร์). มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนัญญา โปราณานนท์ ดร.วันวิธู สรณารักษ์ อาจารย์อังคณา เชี่ยวชาญ.
(2560). หลักเศรษฐศาสตร์. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
- ธนาคารแหงประเทศไทย www.bot.or.th
- สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ www.nesdb.go.th
- กระทรวงการคลัง www.mof.go.th
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดาพร กุณฑลบุตร. หลักการตลาดสมัยใหม่ : M0den Principle of
Marketing. สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน เพื่อกากับดูแลการสอนให้ได้คุณภาพ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน
3. การปรับปรุงการสอน
นาผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการเรียน
การสอนโดยจัดกิจกรรม “การวิพากษ์แนวการสอนโดยผู้สอน”
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียนวิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนตามข้อกาหนดการวัด
และประเมินผลประจารายวิชา
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5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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