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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบัน   มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 
 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาการจัดการ 

 
หมวดท่ี 1  

ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือวิชา 

0593004 เศรษฐกิจเพ่ือชีวิต (Human Economics) 
2. จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

3 หน่วยกิต 3(3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์วันดี หิรัญสถาพร 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 / 2559   
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
   - 
7. สถานท่ีเรียน 
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุร ี
8. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
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หมวดท่ี 2 
 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1. เพ่ือให้นักศึกษาความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับเศรษฐกิจไทย และประเด็นเศรษฐกิจต่างๆ  
2. เพ่ือให้ตระหนักในความรับผิดชอคบต่อสังคมและธุรกิจ 
3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปแก้ปัญหาอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจร่วมสมัยให้เกิดประโยชน์ 
    กับการประกอบอาชีพในอนาคต 

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  - 
 

หมวดท่ี 3 
ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจแต่ละยุค มิติใหม่

ของเศรษฐกิจ หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบัน เทคนิคการบริหารการเงินส่วนบุคคลใน
ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน   
2  จํานวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเองตาม
ความต้องการของ
นักศึกษา และการอ่าน
บทความท่ีผู้สอนกําหนด 

 
3 จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจําวิชา ประกาศให้นักศึกษาสามารถขอคําปรึกษาได้ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้ การส่ง
ข้อความผ่าน e-mail address  

- อาจารย์ประจําวิชาจัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 5 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ (เฉพาะรายท่ีต้องการ) 
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หมวดท่ี 4 
การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
1. สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลพินิจ ทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและ

ค่านิยมพ้ืนฐาน และจรรยาบรรณอาชีพ 
2. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางด้าน คุณธรรมและจริยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริต 

เสียสละ 
3. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อ่ืน ท้ังทางกาย วาจา และใจ ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ

ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
  1.2  วิธีการสอน 
         1. ให้ความสําคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาท่ีกําหนด 
 2. สอดแทรกความซ่ือสัตย์ต่อตนเอง สังคม 

3. การแต่งกายและการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
4. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
5. สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม 

 6. ใช้กรณีศึกษาและการอภิปราย  
      1.3  วิธีการประเมินผล 
 1.  การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าห้องเรียนละการส่งงานตรงเวลา 
 2. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
     3. การอภิปราย ด้านความรู้และความรับผิดชอบ 
 4. การสอบกลางภาคและปลายภาค  
2. ความรู้ 

2.1  ความรู้ท่ีต้องได้รับ 
1. มีองค์ความรู้พ้ืนฐานท่ัวไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ และเข้าใจหลักการในการดํารงชีวิต 
2.2  วิธีการสอน 

 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 2.  ฝึกแก้ปัญหาจากโจทย์ท่ีกําหนดให้ 
 3. การรายงานข่าวหน้าชั้นเรยีน 
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2.3  วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจกการทดสอบย่อย 
2. ประเมินจากรายงานท่ีได้รับมอบหมาย 
3. ประเมินจากการสอบกลางภาค 
4. ประเมินจากการสอบปลายภาค 
5. ประเมินจากแบบฝึกหัดท่ีมอบหมาย  

 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1  ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 
1.  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจและประเมินข้อมูล แนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลท่ี
หลากหลาย และใช้ข้อมูลท่ีได้ในการแก้ปัญหาและงานอ่ืน ๆ ด้วยตนเอง 
2. สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาสาระในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม  
3.2  วิธีการสอน 

 1.  ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา 
2. มอบหมายงานท่ีส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ 
3. การศึกษาค้นคว้าและรายงานทางเอกสารและ รายงานหน้าชั้นเรียน 
3.3  วิธีการประเมินผล 

 1. ประเมินจากกรณีศึกษา  
 2. ประเมินจากการสอบกลางภาค 
 3. ประเมินจากการสอบปลายภาค 
 4. ประเมินจากแบบฝึกหัดท่ีมอบหมาย 
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
1.  มีส่วนช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
2.  สามารถแสดงความเป็นผู้นํา  
3. ความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมแบบพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม 

 4.2 วิธีการสอน 
1. ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับในงานกลุ่ม 
2.  เปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยเหตุผล 
3.  ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
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4.3 วิธีการประเมิน 
1.  ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์  และนักศึกษา 
2.  สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง 

 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 

 1. ศึกษาและทําความเข้าใจในประเด็นปัญหา และเลือกใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ใน   
        การศึกษาค้นคว้าและเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา 

2. สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังในการพูด การเขียน และเลือกรูปแบบของการนําเสนอท่ี    
        เหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลท่ีแตกต่างกันได้ 

 5.2 วิธีการสอน 
1.  ส่งเสริมให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 
2.  มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ   และให้นักศึกษานําเสนอหน้าชั้น 
3.  การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงานท่ีได้รับมอบหมาย 

        4.  ส่งเสริมการค้นคว้า  เรียบเรียงข้อมูลและนําเสนอให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ถูกต้อง  และให้ความสําคัญ 
             ในการอ้างอิงแหล่งท่ีมาของข้อมูล 
 5.3 วิธีการประเมิน 
  1. ประเมินจากผลงาน  และการนําเสนอผลงาน 
  2. ประเมินจากการสอบกลางภาค 
  3. ประเมินจากการสอบปลายภาค 
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หมวดท่ี 5 
แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือท่ีใช้ (ถ้า

มี) 

ผู้สอน 

1-3 แนะแนวเก่ียวกับการเรียนการ
สอน 

- แนวการสอน/เนื้อหาสาระใน
การเรียน 

- กิจกรรมการเรียน การสอน 

- การเข้าชั้นเรียนและการแต่ง
กายเข้าชั้นเรียน 

- การวัดประเมินผล 
บทท่ี 1 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับ
เศรษฐกิจไทย   

9 กิจกรรมการเรียน การสอน  

บรรยาย / อภิปราย 
ซักถาม  
ทําแบบฝึกหัด 
การสอบย่อย 

สื่อท่ีใช้ในการสอน : 
เอกสารประกอบการ
สอน 
Power Point 

 

อาจารย์ยุทธนา คล้ายอยู ่
อาจารย์วันดี หิรัญสถาพร 

4  บทท่ี 2 การจัดการการเงินส่วน
บุคคลในภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจุบัน   

 

3 กิจกรรมการเรียน การสอน  

บรรยาย / อภิปราย 
ซักถาม  
ทําแบบฝึกหัด 
การสอบย่อย 

อาจารย์ยุทธนา คล้ายอยู ่
อาจารย์วันดี หิรัญสถาพร 

5 - 6 บทท่ี 3 เศรษฐกิจชุมชน 
 

6 กิจกรรมการเรียน การสอน  

บรรยาย / อภิปราย 
ซักถาม  
ทําแบบฝึกหัด 
การสอบย่อย 

อาจารย์ยุทธนา คล้ายอยู ่
อาจารย์วันดี หิรัญสถาพร 

7 บทท่ี 4 เศรษฐกิจสร้างสรรค์  3 กิจกรรมการเรียน การสอน  

บรรยาย / อภิปราย 
ซักถาม  
ทําแบบฝึกหัด 
การสอบย่อย 

อาจารย์ยุทธนา คล้ายอยู ่
อาจารย์วันดี หิรัญสถาพร 

สัปดาห์ท่ี 8  สอบกลางภาค 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือท่ีใช้ (ถ้า

มี) 

ผู้สอน 

9 บทท่ี 5 เศรษฐกิจพอเพียง   
 

3 กิจกรรมการเรียน การสอน  

บรรยาย / อภิปราย 
ซักถาม  
ทําแบบฝึกหัด 
การสอบย่อย 

อาจารย์ยุทธนา คล้ายอยู ่
อาจารย์วันดี หิรัญสถาพร 

10 - 11 บทท่ี 6 เศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจอาเซียน   
 

6 กิจกรรมการเรียน การสอน  

บรรยาย / อภิปราย 
ซักถาม  
ทําแบบฝึกหัด 
การสอบย่อย 

 

อาจารย์ยุทธนา คล้ายอยู ่
อาจารย์วันดี หิรัญสถาพร 

12 -13 บทท่ี 6 เศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจอาเซียน (ต่อ) 
 

6 กิจกรรมการเรียน การสอน  

บรรยาย / อภิปราย 
ซักถาม  
ทําแบบฝึกหัด 
การสอบย่อย 

อาจารย์ยุทธนา คล้ายอยู ่
อาจารย์วันดี หิรัญสถาพร 

14 - 15 บทท่ี 7 เศรษฐกิจโลก 
 
 

6 กิจกรรมการเรียน การสอน  

บรรยาย / อภิปราย 
ซักถาม  
ทําแบบฝึกหัด 
การสอบย่อย 

อาจารย์ยุทธนา คล้ายอยู ่
อาจารย์วันดี หิรัญสถาพร 

16 บทท่ี 8 ประเด็นเศรษฐกิจไทย
ร่วมสมัยอ่ืนๆ  

3 กิจกรรมการเรียน การสอน  

บรรยาย / อภิปราย 
ซักถาม  
ทําแบบฝึกหัด 
การสอบย่อย 

 

อาจารย์ยุทธนา คล้ายอยู ่
อาจารย์วันดี หิรัญสถาพร 

สัปดาห์ท่ี 17 สอบปลายภาค 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือท่ีใช้ (ถ้า

มี) 

ผู้สอน 

 

1 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม 
ท่ี 

ผลการเรียนรู้* วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1  1. คุณธรรม จริยธรรม 
2. ความรู้ 
3. ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโยลี
สารสนเทศ 

การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

8 
17 

35  
35 

2. 1. คุณธรรม จริยธรรม 
2. ความรู้ 
3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
5.ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโยลี
สารสนเทศ 

การเช็คชื่อ/ซักถาม 
 

กิจกรรมครั้งท่ี 1,2  
 

จัดกลุ่มรายงานข่าว
เศรษฐกิจ 

2-15 
 

7 , 13 
 

2 - 15 

ร้อยละ 7 
 

ร้อยละ 4 
 

ร้อยละ 4 

3 1. คุณธรรม จริยธรรม 
2. ความรู้ 
3. ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะการวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโยลี
สารสนเทศ 

แบบฝึกหัด 
การสอบย่อย 

2 - 15 ร้อยละ 7 
ร้อยละ 8 
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หมวดท่ี 6 
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก 
เอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นเศรษฐกิจไทยร่วมสมัย 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ (ถ้ามี) 
ข้อมูลเชิงธุรกิจจากเว็บไซด์ต่างๆ สามารถนํามาใช้วิเคราะห์กับทฤษฎีท่ีเรียน 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาแต่ละคน 
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- การสอบกลางภาคและปลายภาค 
- สังเกตจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักศึกษา 
- การนําเสนอผลงานของนักศึกษาตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
3. การปรับปรุงการสอน 
- นําผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาแต่ละคนมาปรับปรุง 
- ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้มีความทันสมัย 

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
- การสอบกลางภาคและปลายภาค 
- ข้อคิดเห็นของอาจารย์ผู้ร่วมสอน 
- การสุ่มประเมินเนื้อหารายวิชาและความเหมาะสมของการให้คะแนน 
 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
ปรับปรุงรายวิชาทุกปีตามการวัดผลการเรียนรู้ และผลการประเมินจากนักศึกษา 

 
 


