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คํานํา
วิชา ปรัชญาและแนวคิดทางเศรษฐศาสตรรวมสมัย เป น วิ ช าที่ ว า ด ว ย ป รั ช ญ าแล ะ
แ น ว คิ ด เ บื้ อ ง ต น ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร ท า ง เ ลื อ ก ที่ สํ า คั ญ ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห
ทางเศรษฐศาสตรในยุคปจจุบัน แนวคิดการพัฒ นาอยางยั่งยืน เศรษฐศาสตรเชิงพุทธ เศรษฐศาสตรการ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน เศรษฐศาสตร ค วามสุ ข เศรษฐศาสตร สิ่ ง แวดล อ ม เศรษฐศาสตร ส ถาบั น
เศรษฐศาสตรการเมือง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวัฒนธรรมการออมของไทย ซึ่งรายละเอียด
รายวิชานี้เปนสวนสําคัญตอผูเรียน ที่เนนทั้งการเรียนการสอนที่เปนทฤษฎี และการศึกษาคนควาดวยตนเอง
เพื่อใหผูเรียนไดแนวทางในการจัดการเรียนรูทฤษฎีและกรณีศึกษาจากกิจกรรมการเรียนการสอนภายใน
หองเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม ๆ โดยใชทักษะการคนควาเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนภายใน
หอง ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากรายวิชานี้ไปประยุกตใชตอไปในอนาคตได
เอกสารฉบับนี้ มุงการจัดการเรียนรูเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว โดยปรับปรุง
รูปแบบการสอน รูปแบบการสงงาน การนําเสนอผลงานของผูเรียน ความตระหนักรูในเรื่องกระบวนการคิด
และความรับผิดชอบของผูเรียนใหมีมากยิ่งขึ้น และเปนแนวทางที่สามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรูให
สอดคลองกับผูเรียนไดดียิ่งขึ้น
อุทัย สติมั่น
กรกฏาคม 2562
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ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3592112 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ปรัชญาและแนวคิดทางเศรษฐศาสตรรวมสมัย
(ภาษาอังกฤษ) Contemporary Economic Philosophies and Thought
2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรการวิเคราะหและการประเมินสมัยใหม
ประเภทวิชา วิชาแกน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น
อาจารยผูสอน
ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ชั้นปที่ 2 ตอนเรียน A1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
25 กรกฎาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.เพื่อใหผูเรียนมีความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิดเบื้องตนของเศรษฐศาสตรทางเลือกที่
สําคัญในการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรในยุคปจจุบัน
2.เพื่อใหผูเรียนสามารถวิเคราะหความแตกตางของแนวคิดทางเศรษฐศาสตร
ในรวมสมัยเชน
เศรษฐศาสตรเชิงพุทธ เศรษฐศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เศรษฐศาสตรความสุข เศรษฐศาสตร
สิ่งแวดลอม เศรษฐศาสตรสถาบัน เศรษฐศาสตรการเมือง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนตนได
3. เพื่อใหผูเรียนสามารถประยุกตแนวคิดเศรษฐศาสตรไดเหมาะสมกับปญหาทางเศรษฐกิจไดอยาง
เหมาะสมและกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
-

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ปรั ช ญาและแนวคิ ด เบื้ อ งต น ของเศรษฐศาสตร ท างเลื อ กที่ สํ า คั ญ ในการวิ เ คราะห
ทางเศรษฐศาสตรในยุคปจจุบัน แนวคิดการพัฒ นาอยางยั่งยืน เศรษฐศาสตรเชิงพุทธ เศรษฐศาสตรการ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน เศรษฐศาสตร ค วามสุ ข เศรษฐศาสตร สิ่ ง แวดล อ ม เศรษฐศาสตร ส ถาบั น
เศรษฐศาสตรการเมือง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวัฒนธรรมการออมของไทย
Basic philosophy and thought of main alternatives in current economic
analysis: sustainable development concept, Buddhist economics, community development
economic, economics of happiness, environmental economics, institutional economics,
political economy, philosophy of sufficiency economy and Thai savings culture
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
45 ช.ม. ตอภาค
การศึกษา

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

การศึกษาดวยตนเอง
90 ช.ม.ตอภาค
การศึกษา
(6 ชม.ตอสัปดาห)

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซต (Website) ของคณะฯ
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
(เฉพาะรายที่ตองการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 (1) มีความซื่อสัตยสุจริต เสียสละไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม
และสิ่งแวดลอม
 (2) มีความพอเพียงเปนหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการสรางภูมิคุมกัน
 (3) มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
 (4) มีความรูความเขาใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสําคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการ
ปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
สอดแทรกคุ ณ ธรรมจริย ธรรมในระหวางเรีย น มอบหมายงานเดี่ย วและกลุมเพื่ อพิจ ารณาความ
ซื่อสัตย ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย ความตรงตอเวลาในการสงงานและการเขาเรียน
1.3 วิธีการประเมินผล
การสังเกตและพิจารณาจากการมีสวนรวมในระหวางการเรียน ความซื่อสัตยและความรับผิดชอบใน
งานที่ไดรับมอบหมาย และความตรงตอเวลาในการสงงานและการเขาเรียน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
 (1) มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีพื้นฐานดานเศรษฐศาสตร
 (2) มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรที่เกี่ยวของกับเศรษฐศาสตร การวิเคราะห
และประเมินทั้งทางดานสังคมศาสตรและวิทยาศาสตร
 (3) มีความรูเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการดานเศรษฐศาสตร การวิเคราะหและการประเมิน
รวมทั้งมีความเขาใจอยางเทาทันในผลกระทบทางเศรษฐกิจ ในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและ
สังคมโลก
2.2 วิธีการสอน
(1) การสอนโดยการบรรยาย และใช สื่ อ ประกอบการสอน เช น ตํ า รา เอกสารประกอบ
PowerPoint เปนตน
(2) การอภิปรายประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
(3) การมอบหมายงานใหกับนักศึกษาทั้งงานเดี่ยวและงานกลุม
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) การวิเคราะหผลการทํางานเดี่ยว/งานกลุมที่ไดรับมอบหมาย
(2) ทดสอบยอย สอบปลายภาค ดวยขอสอบ
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3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 (1) สามารถสืบคน ประเมินขอมูล จากหลายแหลงและมีประสิทธิภาพดวยตนเอง เพื่อใหได
สารสนเทศที่เปนประโยชนในการใชงานตามสถานการณ
 (2) มีความคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผล คิดอยางสรางสรรค สามารถบูรณาการ
ความรูในสาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณเพื่อใชในการแกปญหาทางธุรกิจและสถานการณทั่วไปไดอยาง
เหมาะสม
(3) สามารถคิ ดค น ทางเลื อก วิเคราะห ทางเลื อกและผลกระทบจากทางเลื อกอย างรอบดาน
มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคลองกับสถานการณ ทําใหเกิดการไดเปรียบทางการ
แขงขัน
3.2 วิธีการสอน
(1) การวิเคราะหกรณีศึกษาทางสถานการณทางเศรษฐกิจในปจจุบัน
(2) มอบหมายงานกลุมเกี่ยวกับการประยุกตใชความรูที่ไดมาวิเคราะหเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) การวิเคราะหผลการทํากรณีศึกษา และงานกลุมที่ไดรับมอบหมาย
(2) ทดสอบยอย สอบปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะหและการประยุกตความรูที่ศึกษา
และสภาพเนื้อหาในบทเรียนที่ไดศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 (1) สามารถทํางานเปนกลุมและมีทักษะในการทํางานเปนทีม แสดงภาวะผูนํา สมาชิกของกลุม
ไดอยางเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได
 (2) สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นตางอยางสรางสรรค เอื้อตอการแกไขปญหาของ
ทีม
 (3) มีความรับผิดชอบในการทํางานกับผูอื่นและรับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่ อ
พัฒนาตนเองและอาชีพ
4.2 วิธีการสอน
มอบหมายใหทํางานรวมกันเปนกลุม โดยเนนความรูที่เรียนในวิชาและการประยุกตใชความรู และ
การรวมกันอภิปรายหรือนําเสนองานกลุม
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินพฤติกรรมในหองเรียน และการทํากิจกรรมกลุม การมีสวนรวมในการอภิปรายหรือนําเสนอ
งานกลุม

7

มคอ. 3 (ฉบับใหม ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562)
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 (1) สามารถประยุกตใชหลักคณิตศาสตร สถิติ มาใชในการวิเคราะห คํานวณ เพื่อการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจและธุรกิจ รวมถึงการใชชีวิตประจําวัน
 (2) สามารถสื่ อ สารภาษาไทยและภาษาต างประเทศที่ จํ า เป น ต อ การปฏิ บั ติ งานได อ ย างมี
ประสิทธิภาพ และสื่อสารขอมูลการวิเคราะหเศรษฐกิจและธุรกิจ ดวยภาษาพูดและเขียนที่เขาใจงาย ชัดเจน
 (3) สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสรางความเขาใจในรูปแบบการพูด การเขียนที่เหมาะสม
สําหรับ กลุมบุคคลที่ แตกตางกัน ในการนําเสนอขอมูลการวิเคราะหเศรษฐกิจ ธุรกิจ และขอมู ลตัวชี้ วัด
เศรษฐกิจ
 (4) สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการดําเนินงานขององคการ
5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทํา
รายงานโดยใชความรูที่ไดรับจากการศึกษาในรายวิชา
(2) นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากงานที่ไดมอบหมายให และการนําเสนอหนาชั้นเรียน
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มคอ. 3

1. แผนการสอน
สัปดาหที่
1

2

3

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
ปฐมนิเทศ แนะนํารายวิชา
แนวปฏิบัติ รายวิชาปรัชญาและ
แนวคิดทางเศรษฐศาสตรรวมสมัย
- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขาใจและเขียนผัง
ความคิด (Mind Map) ในการเรียน
ตลอดภาคการศึกษาได
ปรัชญาและแนวคิดเบื้องตนของ
เศรษฐศาสตรทางเลือก
- แนวคิดทั่วไป
- หลักการ
- การเปรียบเทียบ
- การประยุกตใช
- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขาใจและ
อธิบายปรัชญาและแนวคิดเบื้องตน
ของเศรษฐศาสตรทางเลือกได
แนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
- แนวคิดทั่วไป
- หลักการ
- การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ)
ขอ 1 และ 2

ผูสอน

3

1. แนะนําเนื้อหาวิชา วัตถุประสงคของวิชาการ
เรียนการสอนและการประเมินผล
2. บรรยายและให นั ก ศึ ก ษาร ว มอภิ ป ราย
ประเด็ น สํ าคั ญ ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ สาระการเรีย นรู
เพื่อกระตุนใหเกิดการเรียนรู

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
หลัก

3

1. สอนแบบบรรยาย โดยใชสื่อประกอบการ
สอน เชน ตํารา เอกสารประกอบ PowerPoint
เปนตน รวมกับการสะทอนคิดและแลกเปลี่ยน
เรียนรูในหองเรียน
2. มอบหมายใหคนควาความรูและจัดทํา
รายงานในลักษณะของ Problem Base
3. จัดกิจกรรมโดยการอภิปรายกลุมรวมไปกับ
อาจารยผูสอน เพื่อสะทอนความรูความเขาใจ

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
หลัก

ขอ 1 และ 2

ผศ.ดร.อุ ทั ย
สติมั่น

3

1. สอนแบบบรรยาย โดยใชสื่อประกอบการ
สอน เชน ตํารา เอกสารประกอบ PowerPoint
เปนตน รวมกับการสะทอนคิดและแลกเปลี่ยน
เรียนรูในหองเรียน

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ

ขอ 1 และ 2

ผศ.ดร.อุทัย
สติมั่น

ผศ.ดร.อุ ทั ย
สติมั่น
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

- การประยุกตใช

4

5

- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขาใจและ
อธิบายบริบทของแนวคิดการพัฒนา
อยางยั่งยืนได
เศรษฐศาสตรเชิงพุทธ
- แนวคิดทั่วไป
- หลักการ
- การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
- การประยุกตใช
- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการ
ของเศรษฐศาสตรเชิงพุทธได
เศรษฐศาสตรเชิงพุทธ (ตอ)
- แนวคิดทั่วไป
- หลักการ
- การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
- การประยุกตใช
- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขาใจและ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

2. มอบหมายใหคนควาความรูและจัดทํา
หลัก
รายงานในลักษณะของ Problem Base
3. จัดกิจกรรมโดยการอภิปรายกลุมรวมไปกับ
อาจารยผูสอน เพื่อสะทอนความรูความเขาใจ

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ)

ผูสอน

3

1. สอนแบบบรรยาย โดยใชสื่อประกอบการ
สอน เชน ตํารา เอกสารประกอบ PowerPoint
เปนตน รวมกับการสะทอนคิดและแลกเปลี่ยน
เรียนรูในหองเรียน
2. มอบหมายใหคนควาความรูและจัดทํา
รายงานในลักษณะของ Problem Base
3. จัดกิจกรรมโดยการอภิปรายกลุมรวมไปกับ
อาจารยผูสอน เพื่อสะทอนความรูความเขาใจ

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
หลัก

ขอ 1 และ 2

ผศ.ดร.อุทัย
สติมั่น

3

1. สอนแบบบรรยาย โดยใชสื่อประกอบการ
สอน เชน ตํารา เอกสารประกอบ PowerPoint
เปนตน รวมกับการสะทอนคิดและแลกเปลี่ยน
เรียนรูในหองเรียน
2. มอบหมายใหคนควาความรูและจัดทํา
รายงานในลักษณะของ Problem Base
3. จัดกิจกรรมโดยการอภิปรายกลุมรวมไปกับ
อาจารยผูสอน เพื่อสะท อนความรูความเขาใจ
จากกรณีศึกษา

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
หลัก

ขอ 1 และ 2

ผศ.ดร.อุทัย
สติมั่น
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1. สอนแบบบรรยาย โดยใชสื่อประกอบการ
สอน เชน ตํารา เอกสารประกอบ PowerPoint
เปนตน รวมกับการสะทอนคิดและแลกเปลี่ยน
เรียนรูในหองเรียน
2. มอบหมายใหคนควาความรูและจัดทํา
รายงานในลักษณะของ Problem Base
3. จัดกิจกรรมโดยการอภิปรายกลุมรวมไปกับ
อาจารยผูสอน เพื่อสะทอนความรูความเขาใจ

3

1. สอนแบบบรรยาย โดยใชสื่อประกอบการ
สอน เชน ตํารา เอกสารประกอบ PowerPoint
เปนตน รวมกับการสะทอนคิดและแลกเปลี่ยน
เรียนรูในหองเรียน
2. มอบหมายใหคนควาความรูและจัดทํา
รายงานในลักษณะของ Problem Base
3. จัดกิจกรรมโดยการอภิปรายกลุมรวมไปกับ
อาจารยผูสอน เพื่อสะทอนความรูความเขาใจ

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ)

ผูสอน

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
หลัก

ขอ 1 และ 2

ผศ.ดร.อุทัย
สติมั่น

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
หลัก

ขอ 1 และ 2

ผศ.ดร.อุทัย
สติมั่น

อธิบายบริบทของเศรษฐศาสตรเชิง
พุทธได
6

7

เศรษฐศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน
- แนวคิดทั่วไป
- หลักการ
- การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
- การประยุกตใช
- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขาใจและ
อธิบายแนวคิดดเศรษฐศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได
เศรษฐศาสตรความสุข
- แนวคิดทั่วไป
- หลักการ
- การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
- การประยุกตใช
- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขาใจและ
อธิบายแนวคิดเศรษฐศาสตรแหง
ความสุขได
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

8

เศรษฐศาสตรความสุข (ตอ)
- แนวคิดทั่วไป
- หลักการ
- การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
- การประยุกตใช

3

1. สอนแบบบรรยาย โดยใชสื่อประกอบการ
สอน เชน ตํารา เอกสารประกอบ PowerPoint
เปนตน รวมกับการสะทอนคิดและแลกเปลี่ยน
เรียนรูในหองเรียน
2. มอบหมายใหคนควาความรูและจัดทํา
รายงานในลักษณะของ Problem Base
3. จัดกิจกรรมโดยการอภิปรายกลุมรวมไปกับ
อาจารยผูสอน เพื่อสะทอนความรูความเขาใจ

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
หลัก

3

1. สอนแบบบรรยาย โดยใชสื่อประกอบการ
สอน เชน ตํารา เอกสารประกอบ PowerPoint
เปนตน รวมกับการสะทอนคิดและแลกเปลี่ยน
เรียนรูในหองเรียน
2. มอบหมายใหคนควาความรูและจัดทํา
รายงานในลักษณะของ Problem Base
3. จัดกิจกรรมโดยการอภิปรายกลุมรวมไปกับ
อาจารยผูสอน เพื่อสะทอนความรูความเขาใจ

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
หลัก

ขอ 1 และ 2

ผศ.ดร.อุทัย
สติมั่น

3

1. สอนแบบบรรยาย โดยใชสื่อประกอบการ
สอน เชน ตํารา เอกสารประกอบ PowerPoint
เปนตน รวมกับการสะทอนคิดและแลกเปลี่ยน
เรียนรูในหองเรียน
2. มอบหมายใหคนควาความรูและจัดทํา

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
หลัก

ขอ 1 และ 2

ผศ.ดร.อุทัย
สติมั่น

9

10

- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขาใจและ
อธิบายบริบทของเศรษฐศาสตรแหง
ความสุขได
เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
- แนวคิดทั่วไป
- หลักการ
- การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
- การประยุกตใช
- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขาใจและ
อธิบายเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมได
เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม (ตอ)
- แนวคิดทั่วไป
- หลักการ
- การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
- การประยุกตใช

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ)
ขอ 1 และ 2

ผูสอน
ผศ.ดร.อุทัย
สติมั่น
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

รายงานในลักษณะของ Problem Base
3. จัดกิจกรรมโดยการอภิปรายกลุมรวมไปกับ
อาจารยผูสอน เพื่อสะทอนความรูความเขาใจ

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ)

ผูสอน

11

- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขาใจและ
อธิบายบริบทของแนวคิด
เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมได
เศรษฐศาสตรสถาบัน
- แนวคิดทั่วไป
- หลักการ
- การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
- การประยุกตใช

3

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
หลัก

ขอ 1 และ 2

ผศ.ดร.อุทัย
สติมั่น

12

- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขาใจและ
อธิบายแนวคิดเศรษฐศาสตรสถาบัน
ได
เศรษฐศาสตรการเมือง
- แนวคิดทั่วไป
- หลักการ
- การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
- การประยุกตใช

1. สอนแบบบรรยาย โดยใชสื่อประกอบการ
สอน เชน ตํารา เอกสารประกอบ PowerPoint
เปนตน รวมกับการสะทอนคิดและแลกเปลี่ยน
เรียนรูในหองเรียน
2. มอบหมายใหคนควาความรูและจัดทํา
รายงานในลักษณะของ Problem Base
3. จัดกิจกรรมโดยการอภิปรายกลุมรวมไปกับ
อาจารยผูสอน เพื่อสะทอนความรูความเขาใจ
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1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
หลัก

ขอ 3

ผศ.ดร.อุทัย
สติมั่น

- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขาใจและ
อธิบายแนวคิดเศรษฐศาสตรการเมือง
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สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
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ได
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- แนวคิดทั่วไป
- หลักการ
- การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
- การประยุกตใช
- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขาใจและ
อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงได
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(ตอ)
- แนวคิดทั่วไป
- หลักการ
- การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
- การประยุกตใช
- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขาใจและ
อธิบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได
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สัปดาหที่
15

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
สรุปภาพรวมของการศึกษาทั้งหมด
- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขาใจและ
อธิบายถึงภาพรวมของการศึกษา
ตลอดทั้งภาคการศึกษาได
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สัปดาหของการสอบปลายภาค

สื่อการสอน
1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
หลัก

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ)
ขอ 3

ผูสอน
ผศ.ดร.อุทัย
สติมั่น

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห จํานวน 15 สัปดาห
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
การเขาเรียนและการมี
สวนรวมในกิจกรรม
ตางๆ ในชั้นเรียน
งานเดี่ยวที่ไดรับ
มอบหมาย /การ
ทดสอบยอย

ผลการเรียนรูท ี่ได
(ระบุขอ)

(1.1.1) (1.1.3)

วิธีการประเมิน

- สังเกตจากการเขาเรียน
ตรงเวลา การมีสวนรวม
ในชั้นเรียน
(1.1.1) (1.1.3)
- ประเมินจากการสงงาน
(2.1.1) (2.1.2) (2.1.3) ตรงเวลา
(2.1.4)
- ประเมินจากคุณภาพ
(3.1.1) (3.1.2) (3.1.3) งาน/คะแนนที่ไดจากการ
(4.1.1) (4.1.2) (4.1.3) สอบ
(5.1.1) (5.1.2) (5.1.3)
(5.1.4)
งานกลุมที่ไดรับ
(1.1.1) (1.1.3)
- ประเมินจากการสงงาน
มอบหมายตามประเด็น (2.1.1) (2.1.2) (2.1.3) ตรงเวลา
ที่ศึกษา
(2.1.4)
- ประเมินจากคุณภาพ
(3.1.1) (3.1.2) (3.1.3) งาน
(4.1.1) (4.1.2) (4.1.3) - การนําเสนองาน
(5.1.1) (5.1.2) (5.1.3)
(5.1.4)
สอบปลายภาค
คะแนนที่ไดจาก
สอบปลายภาค

สัปดาหที่
ประเมิน
1-15

สัดสวนของการ
ประเมินผล
10

1-15
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
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แอนด พับลิชชิ่ง.
ชัยประกาศ นารยัณ, (2523). จากสังคมนิยมสูสรรโวทัย. แปลโดย รสนา โตสิตระกูล, กรุงเทพมหานคร: เคล็ด
ไทย.
สุวิดา แสงสีหนาท. (2549). ภูมิปญ ญาบูรณาการบนฐานคิดพุท ธปรัชญา : ยุทธศาสตรทางเลือกในการพัฒ นา
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
- การสนทนาระหวางผูสอนกับนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
- พิ จ ารณาจากผลสั ม ฤทธิ์ ในการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา การสนทนากั บ นั ก ศึ ก ษา และผลประเมิ น
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบการใหคะแนนจาก การสุมตรวจผลงานของนักศึกษา การใหคะแนนนักศึกษาโดย
อาจารยผูสอน
- มี การทวนสอบโดยตั้ งคณะกรรมการในการทวนสอบที่ เปน ผูทรงคุณ วุฒิ ที่ไมใชอาจารยป ระจํา
หลักสูตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
- เชิญวิทยากร หรือเปลี่ยนอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรู
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