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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา1มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา1คณะวิทยาการจัดการ 
 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา1 
    0031106 วิชาเศรษฐกิจเพื่อชีวิต 
 
2. จํานวนหนวยกิต1 
3  หนวยกิต  (3-0-6) 
 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา1 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน1 
ผศ.วิเชียร  วงศสุนทรเลิศ 
 

5. ภาคการศกึษา / ชั้นปที่เรียน1 
ภาคการศึกษาที่  2 / 2559 
 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre- requisites) (ถามี) 1 
ไมมี 
 

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 1 
    ไมม ี
 

8. สถานที่เรียน1 
อาคาร 2 ชัน้ 6 
 

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด1 
 2555 
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถปุระสงค 

 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา1 
1. เขาใจความรูพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
1.1 เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย 
   1.2 เพื่อใหนกัศึกษาไดเรียนรู เศรษฐกิจชมุชน เศรษฐกจิสรางสรรค เศรษฐกิจพอเพียง 
   1.3  เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจอาเซียน เศรษฐกิจโลก 

2. เขาใจแนวคดิทางเศรษฐศาสตร 
2.1 เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูการแกปญหาเศรษฐกิจ 
  2.2 เพื่อใหนกัศึกษาไดประยุกตใชความรูในชีวิตประจําวัน 
 2.3 เพื่อใหนักศึกษาไดเขาใจระบบเศรษฐกิจและสถานการณ 
 

 
 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา1 
ไมมี  
 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา1 
                 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย การจัดการการเงินสวนบุคคล ในภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน 

เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจสรางสรรค เศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจ
อาเซียน เศรษฐกิจโลก 
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา1 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย45ชั่วโมงตอ 
ภาคการศึกษา 

   

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนกัศึกษาเปน
รายบุคคล1 
   - อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตคณะ 
   - อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมง 
     ตอสัปดาห (เฉพาะรายที่ตองการ) 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 

     1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา1 
            พัฒนาผูเรียนใหมคีวามรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวชิาชีพโดยมีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 
          -  ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 
          -  มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง หนาที่และสังคม 
          -  มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทาํงานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดของและลาํดับ
ความสําคัญ 
     1.2 วิธีการสอน1 
          - บรรยายพรอมยกตัวอยาง 
          - อภิปรายกลุม 
          - กําหนดใหนักศึกษานําเสนอตัวอยางที่เกี่ยวของ/วิเคราะห      
     1.3 วิธีการประเมินผล1 
            - พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา 
            - มีการอางอิงเอกสารที่ไดนํามาทํารายงาน อยางถูกตองและเหมาะสม 
        - ผลการสอบยอย 
 

2. ความรู 

     2.1 ความรูที่ตองไดรับ1 
           1.  สามารถเขาใจเศรษฐกิจไทย และนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันเขาใจบทบาทของรัฐในการ
แกไขปญหาเศรษฐกิจในปจจุบัน 
           2.  สามารถวางแผนการประยุกตใชและเขาใจเศรษฐกิจที่เกิดขึน้ในประเทศและเขาใจเศรษฐกิจโลก 
 
     2.2 วิธีการสอน1 
บรรยาย อภิปราย การทําใบงาน การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะหกรณีศึกษาและ
มอบหมายใหคนควาหาบทความ ขอมูลที่เกี่ยวของ โดยนํามาวิเคราะหสรุปและนําเสนอการศึกษาโดยใช
ปญหาโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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     2.3 วิธีการประเมินผล1 
           ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค โดยใชแบบทดสอบที่เนนการวัดหลักการทฤษฎี 
และนําไปใช 
 

3. ทักษะทางปญญา 

     3.1 ทักษะทางปญญาทีต่องพัฒนา1 
พัฒนาความสามารถในการคิดตาง ๆ อยางเปนระบบ เชน คิดวิจารณญาณ คิดวิเคราะห 
คิดสรางสรรค เพื่อแกปญหาเศรษฐกิจ 
 

     3.2 วิธีการสอน1 
           - การบรรยาย/อภิปราย/ซักถาม 
           - วิเคราะหกรณีศึกษา การนําเสนอขอมูล   
 
 

     3.2 วิธีการประเมินผล1 
            - สอบยอยและปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะหสถานการณ  
            - สังเกตพฤติกรรมการแกไขปญหา 
 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

     4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 
1         - พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน 
-พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายใหครบถวยตามกําหนดเวลา 
 

     4.2 วิธีการสอน1 
            - จัดกิจกรรมกลุมการวิเคราะหกรณีศึกษา 
            - การนําเสนอรายงาน 
     4.3 วิธีการประเมินผล1 
           - ประเมินตนเอง และเพื่อน ดวยแบบฟอรมที่กําหนด 
           - ประเมินจากรายงานที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานในกลุม 
           - ประเมินจากรายงานการศึกษาดวยตนเอง 
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 
            - พฒันาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟง การเขียนรายงานสรุป และนําเสนอในชั้นเรียน 
            - พฒันาทักษะในการสืบคน ขอมูลทางอินเทอรเน็ต 
            - ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เชน การสงงานทางอีเมล 
     5.2 วิธีการสอน1 
           - มอบหมายงานใหศึกษาดวยตนเอง 
           - นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม    
     5.3 วิธีการประเมินผล1 
          - ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี 
- ประเมินจากการมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
          - ทดสอบยอย 
 

 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 

สัปดาห 
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน / ส่ือที่ใช 

ผูสอน 

111 
 
 
 
 
 
 
 

การปฐมนิเทศ 
ศึกษาและวิเคราะหผูเรียน 
แผนการสอน 

3 บรรยาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผศ.วิเชียร 
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สัปดาห 

ที่ 
หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 
การสอน / ส่ือที่ใช 

ผูสอน 

2 
 
 

ความรูทั่วไปเศรษฐกิจไทย 3 บรรยาย ผศ.วิเชียร 

13 การจัดการการเงินสวน
บุคคล ในภาวะเศรษฐกิจ
ปจจุบัน 

3 บรรยาย ผศ.วิเชียร 

14 
 
 

เศรษฐกิจชุมชน 3 บรรยาย ผศ.วิเชียร 

5 
 
 

เศรษฐกิจสรางสรรค 3 บรรยาย 
เสนอบทความที่เกี่ยวของ 

ผศ.วิเชียร 

66 
 

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 3 บรรยาย ผศ.วิเชียร 

17 
 

ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 3 บรรยาย ผศ.วิเชียร 

888เ การประยุกตเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3 บรรยาย 
เสนอบทความที่เกี่ยวของ 

ผศ.วิเชียร 

19 
 

สอบกลางภาค 3 บรรยาย ผศ.วิเชียร 

10 
1010 

 
 
 
 
 

เศรษฐกิจไทย 3 บรรยาย 
เสนอบทความที่เกี่ยวของ 

ผศ.วิเชียร 
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สัปดาห 

ที่ 
หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 
การสอน / ส่ือที่ใช 

ผูสอน 

11 
 
 
 

เศรษฐกิจอาเซียน 3 บรรยาย 
เสนอบทความที่เกี่ยวของ 

ผศ.วิเชียร 

12 
 
 

เศรษฐกิจโลก 3 บรรยาย 
เสนอบทความที่เกี่ยวของ 

ผศ.วิเชียร 

13 
 
 
 

ความสัมพันธระหวาง
เศรษฐกิจไทยอาเซียนและ
โลก 

3 บรรยาย 
เสนอบทความที่เกี่ยวของ 

ผศ.วิเชียร 

114 
 
 
 

การนําเสนอรายงาน 3 บรรยาย 
เสนอบทความที่เกี่ยวของ 

ผศ.วิเชียร 

115 
 
 

การนําเสนอรายงาน 3 บรรยาย / สรุป ผศ.วิเชียร 

1116 
 
 
 
 

สอบปลายภาค    
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรม 
ที่ 

ผลการ
เรียนรู 

วิธีการประเมนิ สัปดาหที่ 
ประเมิน 

สัดสวนของ 
การประเมินผล 

1 
111 

 
 
1 

 ทดสอบกลางภาค 
ทดสอบปลายภาค 

9 
16 

40% 
40% 

2 
2 
 
 
 

 ตรวจผลงาน ศึกษา คนควา 
และนําเสนอ 

15 10% 

3 
31 
 
 
 

 ประเมินจากการมีสวนรวม 
กิจกรรมกลุมในชั้นเรียน 

 

ตลอดภาคเรียน 10% 

 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและตําราหลัก1 
   รศ.สมรักษรักษาทรัพย และคณะ (2543) วิเคราะหเศรษฐกิจประเทศไทยไทย :กรุงเทพมหานคร:          
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ1 
วารสารธนาคารกรุงไทย 

วารสารสมาคมเศรษฐศาสตรแหงประเทศไทย 
 

 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา1 
    เว็บไซดของหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    - การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความ
คิดเห็นจากนักศึกษาไดดังนี้ 
   - แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 

- ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี ้
ผลการเรียนของนักศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จงึมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 

และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี ้
-  การวิจัยในชัน้เรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา 
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู

ในวิชา ไดจากพิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังจากออกผลการเรยีนรายวิชา มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้ 

- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น หรือผูทรงคุณวุฒิ  
ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร 
-มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยตรวจสอบขอสอบ 
รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 
 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรบัปรุงการสอนและ

รายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคณุภาพมากขึ้น ดังนี ้
- เปลี่ยนสลับอาจารยผูสอน  หรือเชญิวิทยากรผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรง 
 

 


