รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาเศรษฐศาสตรการวิเคราะหและการประเมินสมัยใหม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 1/2563

รหัสวิชา 3593305

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย
(ภาษาอังกฤษ

การวิเคราะหเศรษฐกิจไทย
Analysis of Thai Economy

อาจารยผูสอน
ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น
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คํานํา
วิชา การวิเคราะหเศรษฐกิจไทย เปนวิชาที่วาดวย ความหมาย และความสําคัญของการวิเคราะห
เศรษฐกิจ ประวัติศาสตรทางเศรษฐกิจของไทย การเลือกปญหาเพื่อทําการวิเคราะห การวิเคราะหปญหา
เศรษฐกิ จในสาขาต า งๆ ของไทย ดั ช นี ชี้ วัดทางเศรษฐกิจ ในการวิเคราะห เศรษฐกิจ ไทย และการจัดทํ า
รายงานการวิเคราะหเศรษฐกิจไทย ซึ่งรายละเอียดรายวิชานี้เปนสวนสําคัญตอผูเรียน ที่เนนทั้งการเรียนการ
สอนที่เปนทฤษฎี และการศึกษาคนควาดวยตนเอง เพื่อใหผูเรียนไดแนวทางในการจัดการเรียนรูทฤษฎีและ
กรณีศึกษาจากกิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม ๆ โดยใชทักษะการ
คนควาเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนภายในหอง ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากรายวิชานี้ไปประยุกตใช
ตอไปในอนาคตได
เอกสารฉบับนี้ มุงการจัดการเรียนรูเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว โดยปรับปรุงรูปแบบการ
สอน รูปแบบการสงงาน การนําเสนอผลงานของผูเรียน ความตระหนักรูในเรื่องกระบวนการคิดและความ
รับผิดชอบของผูเรียนใหมีมากยิ่งขึ้น และเปนแนวทางที่สามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรูใหสอดคลอง
กับผูเรียนไดดียิ่งขึ้น
อุทัย สติมั่น
มิถุนายน 2563
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หนา
ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

4
5
5
6
9
16
16
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3593305

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย การวิเคราะหเศรษฐกิจไทย
(ภาษาอังกฤษ
Analysis of Thai Economy

2. จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรการวิเคราะหและการประเมินสมัยใหม
ประเภทวิชา วิชาแกน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น
อาจารยผูสอน
ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ชั้นปที่ 3 ตอนเรียน A1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
26 มิถุนายน 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.เพื่อใหผูเรียนมีความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย และความสําคัญของการวิเคราะหเศรษฐกิจ และ
ประวัติศาสตรทางเศรษฐกิจของไทย
2.เพื่ อ ให ผู เรี ย นสามารถวิ เคราะห ก ารเลื อ กป ญ หาเพื่ อ ทํ า การวิ เคราะห การวิ เคราะห ป ญ หา
เศรษฐกิจในสาขาตางๆ ของไทย
3. เพื่อใหผูเรียนมีความเขาใจดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจในการวิเคราะหเศรษฐกิจไทย และการจัดทํา
รายงานการวิเคราะหเศรษฐกิจไทยไดอยางเหมาะสม
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
-

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย และความสําคัญของการวิเคราะหเศรษฐกิจ ประวัติศาสตรทางเศรษฐกิจของไทย การ
เลื อ ก ป ญ ห า เพื่ อ ทํ า ก า ร วิ เค ร า ะ ห ก า ร วิ เค ร า ะ ห ป ญ ห า เศ ร ษ ฐ กิ จ ใ น ส า ข า ต า ง ๆ
ของไทย ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจในการวิเคราะหเศรษฐกิจไทย และการจัดทํารายงานการวิเคราะหเศรษฐกิจ
ไทย
Definitions and importance of economic analysis, history of Thai economic,
methods on selection of problems for analysis, methods on analysis of Thai economic in
various filed, economic indicators on analysis of Thai economic and preparation of report
on analysis of Thai economy
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
60 ช.ม. ตอภาค
การศึกษา

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย
และนํานักศึกษาศึกษาดู
งานนอกสถานที่ เชน
ธนาคารแหงประเทศไทย

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

การศึกษาดวยตนเอง
75 ช.ม.ตอภาค
การศึกษา
(5 ชม.ตอสัปดาห)
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มคอ. 3 (ฉบับใหม ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563)
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซต (Website) ของคณะฯ
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
(เฉพาะรายที่ตองการ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 (2 มีความพอเพียงเปนหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการสรางภูมิคุมกัน
 (3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
 (4 มีความภูมิใจในความเปนไทย
1.2 วิธีการสอน
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในระหวางเรียน มอบหมายงานเดี่ยวและกลุมเพื่อให ผูเรียนมีความ
เขาใจในศักยภาพทางเศษฐกิจของประเทศไทย และใหเกิดความภูมิใจในความเปนไทย
1.3 วิธีการประเมินผล
การสังเกตและพิจารณาจากการมีสวนรวมในระหวางการเรียน โดยการแสดงออกซึ่งความภูมิใจใน
ความเปนไทย
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
 (1 มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีพื้นฐานดานเศรษฐศาสตร
 (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
 (2 มีความคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมี เหตุผล คิดอยางสรางสรรค สามารถบูรณาการ
ความรูในสาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณเพื่อใชในการแกปญหาทางธุรกิจและสถานการณทั่วไปไดอยาง
เหมาะสม
 (3 สามารถคิดคนทางเลือก วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอยางรอบดาน
มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคลองกับสถานการณ ทําใหเกิดการไดเปรียบทางการ
แขงขัน
3.2 วิธีการสอน
(1 การวิเคราะห กรณีศึกษาทางสถานการณทางเศรษฐกิจในปจจุบัน
(2) มอบหมายงานกลุมเกี่ยวกับการประยุกตใชความรูที่ไดมาวิเคราะหเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) การวิเคราะหผลการทํากรณีศึกษา และงานกลุมที่ไดรับมอบหมาย
(2) ทดสอบยอย สอบปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะหและการประยุกตความรูที่ศึกษา
และสภาพเนื้อหาในบทเรียนที่ไดศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 (2 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นตางอยางสรางสรรค เอื้อตอการแกไขปญหาของ
ทีม
 (3 มี ความรับ ผิ ดชอบในการทํางานกับ ผูอื่น และรับ ผิดชอบในการเรีย นรูอยางต อเนื่อง เพื่ อ
พัฒนาตนเองและอาชีพ
4.2 วิธีการสอน
มอบหมายใหทํางานรวมกันเปนกลุม โดยเนนความรูที่เรียนในวิชาและการประยุกตใชความรู และ
การรวมกันอภิปรายหรือนําเสนองานกลุม
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินพฤติกรรมในหองเรียน และการทํากิจกรรมกลุม การมีสวนรวมในการอภิปรายหรือนําเสนอ
งานกลุม
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 (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 สามารถ นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการดําเนินงานขององคการ
5.2 วิธีการสอน
(1 มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website และทํารายงานโดยใชความรูที่
ไดรับจากการศึกษาในรายวิชา
(2 นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากงานที่ไดมอบหมายให และการนําเสนอหนาชั้นเรียน

9

มคอ. 3

1. แผนการสอน
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1

ปฐมนิเทศ แนะนํารายวิชา
แนวปฏิบัติ รายวิชา การวิเคราะห
เศรษฐกิจไทย ใหนักศึกษาเห็น
ความสําคัญและความจําเปนใน
การศึกษาเพื่อกระตุนความสนใจ
- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขาใจและเขียนผัง
ความคิด (Mind Map) ในการเรียน
ตลอดภาคการศึกษาได

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 โดยการสอน ผาน
ระบบออนไลนผาน WBSC LINE ZOOM และ
MS Teams

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
หลัก
3.โปรแกรม WBSC,
Microsoft Team,
Zoom, Line

2

ความหมาย และความสําคัญของการ
วิเคราะหเศรษฐกิจ ประวัติศาสตรทาง
เศรษฐกิจของไทย
- แนวคิดทั่วไป
- หลักการสําคัญ
- ประเด็นการเปรียบเทียบ
- แนวทางการประยุกตใชแนวคิด
- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขาใจและ
อธิบายความหมายและขอบเขตของ
เศรษฐศาสตรทเี่ กี่ยวของกับการ

3

1. สอนแบบบรรยาย โดยใชสื่อประกอบการ
สอน เชน ตํารา เอกสารประกอบ PowerPoint
เปนตน รวมกับการสะทอนคิดและแลกเปลี่ยน
เรียนรูผ านระบบออนไลนผานWBSC LINE
ZOOM และ MS Teams
2. มอบหมายใหคนควาความรูและจัดทํา
รายงานในลักษณะของ Problem Base
3. จัดกิจกรรมโดยการอภิปรายกลุมรวมไปกับ
อาจารยผูสอน เพื่อสะทอนความรูความเขาใจ

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
หลัก
3.โปรแกรม WBSC,
Microsoft Team,
Zoom, Line

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ
ขอ 1 และ 2

ขอ 1 และ 2

ผูสอน
ผศ.ดร.อุ ทั ย
สติมั่น

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

3

4

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
วิเคราะหการลงทุนในตลาดเงินและ
ตลาดทุนเพื่อการตัดสินใจลงทุนใหมี
ความเหมาะสม
ประวัติศาสตรทางเศรษฐกิจของไทย
- หนี้เกษตรกรไทย
- การจัดตั้งหนวยงานจัดเก็บภาษีกึ่ง
อิสระ
- เศรษฐกิจปลอดเงินสด
- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขาใจและ
อธิบายเกี่ยวกับประวัติศาสตรทาง
เศรษฐกิจของไทยที่สําคัญได
การเลือกปญหาเพื่อทําการวิเคราะห
การวิเคราะหปญหาเศรษฐกิจในสาขา
ตางๆของไทย
-วิกฤติเศรษฐกิจตมยํากุง
-ดัชนีทุนมนุษยของไทย
-ความเหลื่อมล้ําทางรายได
- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายการ
วิเคราะหสาเหตุหรือปจจัยทีส่ งผลให
เกิดปญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1. สอนแบบบรรยาย โดยใชสื่อประกอบการ
สอน เชน ตํารา เอกสารประกอบ PowerPoint
เปนตน รวมกับการสะทอนคิดและแลกเปลี่ยน
เรียนรูผ านระบบออนไลนผานWBSC LINE
ZOOM และ MS Teams
2. มอบหมายใหคนควาความรูและจัดทํา
รายงานในลักษณะของ Problem Base
3. จัดกิจกรรมโดยการอภิปรายกลุมรวมไปกับ
อาจารยผูสอน เพื่อสะทอนความรูความเขาใจ

3

1. สอนแบบบรรยาย โดยใชสื่อประกอบการ
สอน เชน ตํารา เอกสารประกอบ PowerPoint
เปนตน ผานระบบออนไลนผา นWBSC LINE
ZOOM และ MS Teams
2. มอบหมายใหคนควาความรูและจัดทํา
รายงานในลักษณะของ Problem Base
3. จัดกิจกรรมโดยการอภิปรายกลุมรวมไปกับ
อาจารยผูสอน เพื่อสะทอนความรูความเขาใจ

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ

ผูสอน

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
หลัก
3.โปรแกรม WBSC,
Microsoft Team,
Zoom, Line

ขอ 1 และ 2

ผศ.ดร.อุทัย
สติมั่น

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
หลัก
3.โปรแกรม WBSC,
Microsoft Team,
Zoom, Line

ขอ 1 และ 2

ผศ.ดร.อุทัย
สติมั่น
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

ได

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ

ผูสอน

5

ผลกระทบการขึ้นภาษีมูลคาเพิ่ม
สถานการณการสงออกดําดิ่ง
- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขาใจและ
อธิบายผลกระทบจากการขึ้น
ภาษีมูลคาเพิ่มหรือการลดดอกเบีย้
นโยบาย ตลอดจนสถานการณการ
สงออกในยุคตางๆ ได

3

1. สอนแบบบรรยาย โดยใชสื่อประกอบการ
สอน เชน ตํารา เอกสารประกอบ PowerPoint
เปนตน ผานระบบออนไลนผา นWBSC LINE
ZOOM และ MS Teams
2. มอบหมายใหคนควาความรูและจัดทํา
รายงานในลักษณะของ Problem Base
3. จัดกิจกรรมโดยการอภิปรายกลุมรวมไปกับ
อาจารยผูสอน เพื่อสะท อนความรูความเขาใจ
จากกรณีศึกษา

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
หลัก
3.โปรแกรม WBSC,
Microsoft Team,
Zoom, Line

ขอ 1 และ 2

ผศ.ดร.อุทัย
สติมั่น

6

ดั ชนี ชี้ วั ด ท างเศ รษ ฐ กิ จ ใน ก าร
วิเคราะหเศรษฐกิจไทย
ดัชนีราคาผูผลิต
ผลผลิตอุตสาหกรรม
อัตราเงินเฟอ
อัตราดอกเบี้ย
อัตราแลกเปลี่ยน อัตราการวางงาน
- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขาใจและ
อธิบายดัชนีที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจใน
ระดับมหัพภาคได เชน ดัชนีราคา
ผูผลิต ผลผลิตอุตสาหกรรม อัตราเงิน

3

1. สอนแบบบรรยาย โดยใชสื่อประกอบการ
สอน เชน ตํารา เอกสารประกอบ PowerPoint
เปนตน ผานระบบออนไลนผา นWBSC LINE
ZOOM และ MS Teams
2. มอบหมายใหคนควาความรูและจัดทํา
รายงานในลักษณะของ Problem Base
3. จัดกิจกรรมโดยการอภิปรายกลุมรวมไปกับ
อาจารยผูสอน เพื่อสะทอนความรูความเขาใจ

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
หลัก
3.โปรแกรม WBSC,
Microsoft Team,
Zoom, Line

ขอ 1 และ 2

ผศ.ดร.อุทัย
สติมั่น
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

เฟอ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลีย่ น
อัตราการวางงานได

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ

ผูสอน

7

ไทยพลาดอะไรจาก TPP
FTA กับความเหลื่อมล้ํา
- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขาใจและ
อธิบายแนวคิดการบริหารการเงินได
อยางถูกตอง

3

1. สอนแบบบรรยาย โดยใชสื่อประกอบการ
สอน เชน ตํารา เอกสารประกอบ PowerPoint
เปนตน ผานระบบออนไลนผา นWBSC LINE
ZOOM และ MS Teams
2. มอบหมายใหคนควาความรูและจัดทํา
รายงานในลักษณะของ Problem Base
3. จัดกิจกรรมโดยการอภิปรายกลุมรวมไปกับ
อาจารยผูสอน เพื่อสะทอนความรูความเขาใจ

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
หลัก
3.โปรแกรม WBSC,
Microsoft Team,
Zoom, Line

ขอ 1 และ 2

ผศ.ดร.อุทัย
สติมั่น

8

เศรษฐกิจพิเศษกับแรงงานขามชาติ
- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขาใจและ
อธิบายเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจ
พิเศษ และประเด็นแรงงานขามชาติที่
มีผลกับเศรษฐกิจไทยได

3

1. สอนแบบบรรยาย โดยใชสื่อประกอบการ
สอน เชน ตํารา เอกสารประกอบ PowerPoint
เปนตน ผานระบบออนไลนผา นWBSC LINE
ZOOM และ MS Teams
2. มอบหมายใหคนควาความรูและจัดทํา
รายงานในลักษณะของ Problem Base
3. จัดกิจกรรมโดยการอภิปรายกลุมรวมไปกับ
อาจารยผูสอน เพื่อสะทอนความรูความเขาใจ

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
หลัก
3.โปรแกรม WBSC,
Microsoft Team,
Zoom, Line

ขอ 1 และ 2

ผศ.ดร.อุทัย
สติมั่น
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. สอนแบบบรรยาย โดยใชสื่อประกอบการ
สอน เชน ตํารา เอกสารประกอบ PowerPoint
เปนตน ผานระบบออนไลนผา นWBSC LINE
ZOOM และ MS Teams
2. มอบหมายใหคนควาความรูและจัดทํา
รายงานในลักษณะของ Problem Base
3. จัดกิจกรรมโดยการอภิปรายกลุมรวมไปกับ
อาจารยผูสอน เพื่อสะทอนความรูความเขาใจ
1. สอนแบบบรรยาย โดยใชสื่อประกอบการ
สอน เชน ตํารา เอกสารประกอบ PowerPoint
เปนตน รวมกับการสะทอนคิดและแลกเปลี่ยน
เรียนรูในหองเรียน
2. มอบหมายใหคนควาความรูและจัดทํา
รายงานในลักษณะของ Problem Base
3. จัดกิจกรรมโดยการอภิปรายกลุมรวมไปกับ
อาจารยผูสอน เพื่อสะทอนความรูความเขาใจ
1. สอนแบบบรรยาย โดยใชสื่อประกอบการ
สอน เชน ตํารา เอกสารประกอบ PowerPoint
เปนตน รวมกับการสะทอนคิดและแลกเปลี่ยน
เรียนรูในหองเรียน
2. มอบหมายใหคนควาความรูและจัดทํา
รายงานในลักษณะของ Problem Base
3. จัดกิจกรรมโดยการอภิปรายกลุมรวมไปกับ

9

สงครามการคา สหรัฐ – จีน เกิดผล
กระทบกับประเทศไทยอยางไร
- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขาใจและ
สามารถอธิบายที่มาของการเกิด
สงครามการคาในปจจุบันรวมถึง
ผลกระทบกับเศรษฐกิจประเทศไทย
ได

3

10

การจั ด ทํ า รายงานการวิ เ คราะห
เศรษฐกิจไทย
- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอานหรือทําการ
เขียนรายงานการวิเคราะหเศรษฐกิจ
ไทยได

3

11

Brexit กับเศรษฐกิจไทย

3

- Learning Outcome
นักศึกษามีความรูความเขาใจและ
อธิบายประเด็นBrexit ที่มผี ลกระทบ
กับเศรษฐกิจประเทศไทยได

สื่อการสอน
1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
หลัก
3.โปรแกรม WBSC,
Microsoft Team,
Zoom, Line

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ
ขอ 1 และ 2

ผูสอน
ผศ.ดร.อุทัย
สติมั่น

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

14

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ

ผูสอน

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
หลัก

ขอ 3

ผศ.ดร.อุทัย
สติมั่น

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
หลัก

ขอ 3

ผศ.ดร.อุทัย
สติมั่น

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
หลัก

ขอ 3

ผศ.ดร.อุทัย
สติมั่น

อาจารยผูสอน เพื่อสะทอนความรูความเขาใจ
12

เศรษฐกิจประเทศไทยในยุคประชาคม
อาเซียน
- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขาใจและ
อธิบายความเปลี่ยนแปลงของการ
พัฒนาเศรษฐกิจในยุคประชาคม
อาเซียนที่เดนชัดได

3

13

เศรษฐกิจการทองเที่ยวในประเทศ
ไทย
- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขาใจและ
อธิบายเกี่ยวกับความสําคัญของการ
ทองเที่ยวกับเศรษฐกิจประเทศไทยได

3

14

นําเสนอผลรายงานกลุมตามประเด็น
ที่กําหนดจากการลงพื้นที่หรือ
กรณีศึกษา

3

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

15

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขาใจและ
อธิบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได
15

16

สรุปภาพรวมของการศึกษาทั้งหมด
- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขาใจและ
อธิบายถึงภาพรวมของการศึกษา
ตลอดทั้งภาคการศึกษาได

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

รายงานในลักษณะของ Problem Base
3. จัดกิจกรรมโดยการอภิปรายกลุมรวมไปกับ
อาจารยผูสอน เพื่อสะทอนความรูความเขาใจ
3

สอนแบบบรรยาย โดยใชสื่อประกอบการสอน 1. PowerPoint
เชน ตํารา เอกสารประกอบ PowerPoint เปน ประกอบการบรรยาย
ตน รวมกับการสะทอนคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู 2. เอกสารประกอบการ
ในหองเรียน
หลัก

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ

ผูสอน

ขอ 3

ผศ.ดร.อุทัย
สติมั่น

สัปดาหของการสอบปลายภาค

หมายเหตุ : 1.ระบุทุกสัปดาห จํานวน 15 สัปดาห
2.แผนการสอนในแตละสัปดาหสามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ

16

มคอ. 3
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

20

14

30

16

40
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มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
วรรณพงษ ดุรงคเวโรจน. (2559 . เจาะประเด็นเดนเศรษฐกิจไทย.

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
เศรษฐกิจไทย โดยรศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ
เศรษฐกิจประเทศไทย โดย อนุสรณ ธรรมใจ
วารสารตลาดหลักทรัพย จัดทําโดย : ฝายสื่อสิ่งพิมพ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย.
หนังสือ E-book ของตลาดหลักทรัพย
https://www.set.or.th/set/setbook/setBooksSearchRep.do
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
หนังสือที่เกี่ยวของกับเศษฐกิจประเทศไทย

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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