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รายละเอียดของรายวิชา 
Course Specification 

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ี
คณะ/ภาควชิา  : วิทยาการจดัการ/หลักสตูรบริหารธุรกิจ 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชือ่รายวิชา: 3401001 หลักเศรษฐศาสตร 
   (Principles of Economics) 
2. จํานวนหนวยกิต: 3(3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา: 

เปนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาแกน หลักสตูรบริหารธุรกิจ 
4. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน : 
 4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 
  1) อาจารย ดร. จิระพงค เรืองกุน 

สถานที่ติดตออาจารย  : หองพักอาจารยคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ช้ัน 2 
  โทร. 098 251 4223  E-mail.  Jack.dj37@hotmail.com 
 4.2 อาจารยผูสอนรายวิชา 
  1)  อาจารย ดร.ชยุตม วะนา 

สถานที่ติดตออาจารย  : หองพักอาจารยคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ช้ัน 2       
  โทร. 085 118 2872  E-mail.  chayootwana84@gmail.com 
 
5.ภาคการศึกษา/ชัน้ปทีเ่รียน : ภาคการศึกษา 1/60 ชั้นปที ่2 
6.รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ไมมี 
7.รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน : ไมม ี
8.สถานที่เรียน: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
9.วันที่จัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด: 2560 
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1.จุดมุงหมายของรายวิชา: เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจพฤติกรรมผูบริโภค ผูผลิต อุปสงค 
อุปทาน และดุลยภาพ รายไดประชาชาติ นโยบายการเงินการคลัง การคาระหวางประเทศ ไดเรียนรู
การแกปญหาเศรษฐกิจ สามารถประยุกตใชความรูในชีวิตประจําวันได 
 
2.วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา: มีการปรับเน้ือหาใหทันสมัย ทันความเปลี่ยนแปลง
ทางวิชาการ   
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธบิายรายวิชา 

หลักและความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร ขอบเขต หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตรวาดวย 
มูลคา ราคา และการจัดการทรัพยากร พฤติกรรมผูบริโภค ปจจัยที่กําหนดอุปสงคอุปทานของสินคา
ในตลาดที่มีการแขงขันโดยสมบูรณ และไมสมบูรณ การเปลี่ยนแปลงของอุปสงคและอุปทาน ดุลย
ภาพของตลาด ความยืดหยุนของอุปสงคและอุปทาน การภาษีอากร การคา การลงทุน นโยบาย
การเงินและนโยบายการคลัง 

Principles and meaning of economics; scope and general principles of 
economics relating to value, cost, and resource management; consumer behavior 
and factors determining demand and supply of goods in competitive markets and 
imperfect competitive markets; change in demand and supply, market balance and 
flexibility of demand and supply; taxes and duties; trading and investment; financial 
policy and fiscal policy. 

 
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา: 
จํานวนช่ัวโมงบรรยาย   45 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนช่ัวโมงฝกปฏิบัติการ  -   ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนช่ัวโมงการศึกษาดวยตนเอง 90 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
3.จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหที่จะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษานอกช้ัน
เรียน สัปดาหละ 3 ช่ัวโมง 
 3.1 วันจันทร เวลา 14.00 - 15.00 น. หองพักอาจารยคณะวิทยาการจัดการ โทร 085 118 2872 
 3.2  e-mail: chayootwana84@gmail.com 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1.ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 ตระหนักในคุณคาของความมีคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซือ่สัตยสุจริต   
 1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง 
วิชาชีพ และสังคม 
 1.3เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
 1.4เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและ
สังคม 
 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1. อาจารยประพฤติตนเปนแบบอยาง  
2. บรรยายพรอมยกตัวอยางประกอบ  
3. อภิปรายกลุม  
4. กําหนดใหนักศึกษานําเสนอตัวอยางที่เกี่ยวของ/
วิเคราะห 
 

1.การอภิปราย/รายงาน/การนําเสนอ/ 
   การตอบคําถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพ่ือรวมรวมกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
4. ประเมินการเขาช้ันเรียน การสงงานที่ไดรับ
มอบหมาย 
 
มีการพิจารณาจากงานที่ใหฝกปฏิบัติ การนําเสนองาน 
การสุมสัมภาษณ การประเมนิตนเอง และการประเมิน
โดยเพ่ือน สะทอนความกาวหนาของผูเรียน 

2.ดานความรู 
 2.1 มีความรูและเขาใจอยางถองแทในหลักการและทฤษฎี
ที่สําคัญของเศรษฐศาสตร 
 2.2  สามารถวิเคราะหและเขาใจปญหาทางเศรษฐศาสตร 
และสามารถหาแนวทางปรับปรุงแกไข รวมทั้งประยุกตความรู 
ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกปญหา 
 2.3 สามารถพัฒนาองคความรูใหมทางเศรษฐศาสตร และ
สามารถนําไปประยุกตใชไดจริง   
 2.4 สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและองค
ความรูใหมที่เกิดขึ้นในทางเศรษฐศาสตร 
 2.5 สามารถนําความรูทางเศรษฐศาสตรประยุกตใช
รวมกับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ 

 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาดวยตนเอง  
3. เขากลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
4. การเรียนรูโดยใชโครงงาน (รายงานกลุม) 

 
1. การสอบวัดระดับความรู ความจํา ความเขาใจ 
2. การนําเสนองานปากเปลา 
3. แบงกลุมอภิปรายถึงกรณีศึกษาที่ใหไป 
4. นักศึกษาประเมินตนเอง 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
3.ดานทักษะทางปญญา 
 3.1 สามารถวิเคราะหสาเหตุของปญหาโดยใชหลักการเหตุ
และผลรวมทั้งหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยาง
เหมาะสม 
 3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการแกปญหาโดยใช
เหตุผลเชิงวิเคราะหใหผูอ่ืนเขาใจได 
 3.3 มีความสามารถนําความรูในเชิงทฤษฎีสูการปฏิบัติได
อยางเหมาะสม 
 3.4 สามารถประยุกตความรูและทักษะในศาสตรตางๆที่
เกี่ยวของมาพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํงาน 

 
1.การบรรยาย/อภิปราย/ซักถาม 
2. การระดมสมอง  
3. นําเสนอขอมูล 

 
1. การสอบขอเขียนในระดับการวิเคราะห  
สังเคราะห การนําไปใช  
2. การนําเสนอขอมูล 
3. สังเกตพฤติกรรมการแกปญหา 

4.ดานทักษะความสัมพนัธระหวางบคุคลและ 
ความรับผิดชอบ  
 4.1 สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี โดยรวมกัน
แกปญหาที่เกดิขึ้นรวมกันตามบทบาทผูนําที่ดีหรือผูรวมงานที่ดี 
 4.2 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
 4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธที่ดี และปรับตัว
เขากับสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม 
 4.4 มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และวิชาชีพ 

 
 
1.การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา  
2.การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (การนําเสนองาน) 
 

 
 
1. การสังเกต/การนําเสนองาน 
2. นักศึกษาประเมินเพ่ือนรวมกลุมกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
4. ประเมนิการปฏิบัติ (พฤติกรรม ทศันคติ จริยธรรม) 

5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 5.1 สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการ
สื่อสาร ทั้งการฟง พูด อาน เขียน อยางมีประสิทธิภาพ 

 
 
1.บรรยาย 
2.การเรียนรูโดยการปฏิบัติ  

 
 
1. สังเกตจากการนําเสนองาน การอภิปรายกลุม 
2. การรายงานศึกษาคนควาและการอางอิง 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
 5.2 สามารถใชทักษะการวิเคราะหเชิงสถิติ วิเคราะหเชิง
ตัวเลขเพ่ือใชในการประมวลผลแปลความหมาย และวิเคราะห
ผลทางบริหารธุรกิจ 
 5.3 สามารถนําความรูและเครื่องมือทางการบริหารธุรกิจ
มาประยุกตใชในองคการได 
 5.4 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร
และนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

3.ศึกษาดวยตนเอง  3. นักศึกษาประเมินตนเอง 

 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู(Curriculum Mapping) 

  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก    หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง - หมายถึงไมกําหนดผลการเรียนรู 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อ
รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ความรู 
 

3. ทักษะทางปญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบคุคล
และความรับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

3401001 หลัก
เศรษฐศาสตร 
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หมวดท่ี5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1.แผนการจัดการเรียนรู 
 

สัปดาหที/่ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู 
(3) 

สื่อการเรียนรู 
(4) 

จํานวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(6) 

ชื่อผูสอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวยตนเอง 

สัปดาหที ่1 
 

ปฐมนิเทศรายวิชา 
ศึกษาและวิเคราะหผูเรียน แผนการสอน 
บทที่ 1 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเศรษฐศาสตร 
- ความหมายและความเปนมาของวิชาเศรษฐศาสตร 
- แนวคิดหลักทางเศรษฐศาสตร 
- ปญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร 
- ระบบเศรษฐกิจ 
- หนวยเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงของหนวย
เศรษฐกิจ 
- แขนงของวิชาเศรษฐศาสตร 
- ขั้นตอนการสรางทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร 
- เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร 

บรรยาย 
การศึกษาดวยตนเอง 
 

ตํารา สไลดจากคอมพิวเตอร 3 0 6 การสังเกต 
การตอบคําถาม 

อาจารยชยุตม วะนา 
 

สัปดาหที่ 2 บทที่ 2 อุปสงค อุปทาน และดุลยภาพ 
- อุปสงค 
- อุปทาน 
- ดุลยภาพของตลาด 
 

การบรรยาย 
การศึกษาดวยตนเอง 
การอภิปรายกลุม 
 

ตํารา  
สไลดจากคอมพิวเตอร 

3 0 6 การสังเกต การตอบคําถาม 
การนําเสนอการอภิปรายกลุม 

 

สัปดาหที่ 3 บทที่ 3 ความยืดหยุน 
- ความยืดหยุนของอุปสงคตอราคา 
- ความยืดหยุนของอุปสงคตอรายได 
- ความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาสินคาที่เก่ียวของ 
- ปจจัยที่สงผลตอคาความยืดหยุนของอุปสงค 
- ความยืดหยุนของอุปทาน 
- การประยุกตใชความยืดหยุนของอุปสงคและอุปทาน

บรรยาย 
การศึกษาดวยตนเอง 
 

ตํารา  
สไลดจากคอมพิวเตอร 

3 0 6 การสังเกต การตอบคําถาม  
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สัปดาหที/่ 

(1) 
สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู 
(3) 

สื่อการเรียนรู 
(4) 

จํานวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(6) 

ชื่อผูสอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวยตนเอง 

กับนโยบายของรัฐบาล 
- ทฤษฎีใยแมงมุม 

สัปดาหที่ 4 บทที่ 4 พฤติกรรมผูบริโภค 
- ทฤษฎีอรรถประโยชน 
- ทฤษฎีเสนความพอใจเทากันและเสนงบประมาณ 
 

บรรยาย 
การศึกษาดวยตนเอง 

ตํารา  
สไลดจากคอมพิวเตอร 

3 0 6 การสังเกต การตอบคําถาม  

สัปดาหที่ 5 บทที่ 5 ทฤษฎีการผลิต 
- ทฤษฎีการผลิต 
- ตนทุนการผลิต 
- รายรับและกําไรจากการผลิต 

บรรยาย 
การศึกษาดวยตนเอง 
 

ตํารา  
สไลดจากคอมพิวเตอร 

3 0 6 การสังเกต การตอบคําถาม  

สัปดาหที่ 6 บทที่ 6 การกําหนดราคาในตลาดประเภทตาง ๆ 
- ความหมายและประเภทของตลาด 
- ตลาดแขงขันสมบรูณ 
- ตลาดผูกขาด 

บรรยาย 
การอภิปรายกลุม 
การศึกษาดวยตนเอง 

ตํารา  
สไลดจากคอมพิวเตอร 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
การมีสวนรวมในการอภิปราย
กลุม 

 

สัปดาหที่ 7 บทที่ 6 การกําหนดราคาในตลาดประเภทตาง ๆ (ตอ) 
- ตลาดก่ึงแขงขันก่ึงผูกขาด 
- ตลาดผูขายนอยราย 

บรรยาย 
การศึกษาดวยตนเอง 

ตํารา  
สไลดจากคอมพิวเตอร 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
 

 

สัปดาหที8่ สอบกลางภาค 
 

       

สัปดาหที่ 9 บทที่ 7 รายไดประชาชาติและปจจัยกําหนดรายได
ประชาชาติดุลยภาพ 
- ความหมายของรายไดประชาชาติ 
- ความสัมพันธของตัวเลขรายไดประชาชาติประเภท
ตาง ๆ 
- การคํานวณรายไดประชาชาติ 
- ผลิตภัณฑตามราคาประจําปและผลิตภัณฑตามราคา
คงที ่
- ประโยชนและขอจํากัดของตัวเลขรายไดประชาชาติ 
 

บรรยาย 
การศึกษาดวยตนเอง 
 

ตํารา  
สไลดจากคอมพิวเตอร 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
 

 



8                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 
สัปดาหที/่ 

(1) 
สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู 
(3) 

สื่อการเรียนรู 
(4) 

จํานวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(6) 

ชื่อผูสอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวยตนเอง 

สัปดาหที่ 10 บทที่ 7 รายไดประชาชาติและปจจัยกําหนดรายได
ประชาชาติดุลยภาพ (ตอ) 
- ปจจัยกําหนดรายไดประชาชาติดุลยภาพ 
- รายไดประชาชาติดุลยภาพ กรณีระบบเศรษฐกิจ
แบบปดไมมีรัฐบาล 
- ตัวทวีคูณและผลของตัวทวีคูณ 

บรรยาย 
การศึกษาดวยตนเอง 
 

ตํารา  
สไลดจากคอมพิวเตอร 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
 

 

สัปดาหที่ 11 บทที่ 8 วัฏจักรเศรษฐกิจ 
- ภาวะเงินเฟอ 
- ดัชนีราคาผูบริโภค 
- ภาวะเงินฝด 
- การวางงาน 
- ความสัมพันธระหวางเงินเฟอกับการวางงาน 

บรรยาย 
การอภิปรายกลุม 
การศึกษาดวยตนเอง 

ตํารา  
สไลดจากคอมพิวเตอร 
กรณีตัวอยาง: ภาวะวิกฤต
ตมยํากุงและวิกฤต
แฮมเบอรเกอร 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
 

 

สัปดาหที่ 12 บทที่ 9 การเงินการธนาคาร 
- ความหมายและความสําคัญของเงิน 
- ตลาดการเงิน 
- บทบาทและหนาที่ของธนาคารกลาง และธนาคาร
พาณิชย 
- นโยบายการเงิน   

บรรยาย 
การศึกษาดวยตนเอง 

ตํารา  
สไลดจากคอมพิวเตอร 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
การนําเสนอความกาวหนา
โครงงาน 

 

สัปดาหที่ 13 บทที่ 10 การคลังรัฐบาล 
- ความหมายและวัตถุประสงคของการคลังรัฐบาล 
- เคร่ืองมือของนโยบายการคลัง 
- ประเภทของนโยบายการคลัง 

การบรรยาย 
การศึกษาดวยตนเอง 

ตํารา  
สไลดจากคอมพิวเตอร 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
 

 

สัปดาหที่ 14 บทที่ 11 เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ 
- ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ 
- นโยบายการคาระหวางประเทศ 
- ทฤษฎีการเงินระหวางประเทศ 
- การกําหนดอัตราแลกเปล่ียนดุลยภาพในตลาด
เงินตราระหวางประเทศ 
 

บรรยาย 
การศึกษาดวยตนเอง 
 

ตํารา  
สไลดจากคอมพิวเตอร 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
 

 



9                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 
สัปดาหที/่ 

(1) 
สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู 
(3) 

สื่อการเรียนรู 
(4) 

จํานวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(6) 

ชื่อผูสอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวยตนเอง 

สัปดาหที่ 15 บทที่ 12 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
- การพัฒนาเศรษฐกิจและความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 
- ทฤษฎีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
- ลักษณะของประเทศกําลังพัฒนา 

บรรยาย 
การนําเสนองานของนักศึกษา 
การศึกษาดวยตนเอง 

ตํารา 
สไลดจากคอมพิวเตอร 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม งาน
นําเสนอ การประเมินตนเอง 
 

 

สัปดาหที่16 สอบปลายภาค        
รวมจํานวนชั่วโมง 45 0 90   
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

ผลการเรยีนรู 
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห 
ที่ประเมิน 

สัดสวนของการ
ประเมินผล 

 1.1 ตระหนักในคุณคาของความมีคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต   
 1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบ
ตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
 1.3เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอ่ืน 
 1.4เคารพกฎระเบียบและขอบังคบัตางๆ 
ขององคกรและสังคม 
 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

สังเกตจากการเขาชั้นเรียน  
การสงรายงานตรงเวลา 
การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
การประเมินโดยเพ่ือนรวมชั้นเรียน 
การมีสวนรวมกิจกรรมในชั้นเรียน 

1-15 การเขาและการมี
สวนรวมในชั้นเรียน

10 % 
การสอบกลางภาค 

35% 
งานนําเสนอ 20% 
การสอบปลายภาค 

35% 
 

 2.1 มีความรูและเขาใจอยางถองแทใน
หลักการและทฤษฎีที่สําคัญของเศรษฐศาสตร 
 2.2  สามารถวิเคราะหและเขาใจปญหาทาง
เศรษฐศาสตร และสามารถหาแนวทางปรับปรุง
แกไข รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใช
เคร่ืองมือที่เหมาะสมกับการแกปญหา 
 2.3 สามารถพัฒนาองคความรูใหมทาง
เศรษฐศาสตร และสามารถนําไปประยุกตใชได
จริง   
 2.4 สามารถติดตามความกาวหนาทาง
วิชาการและองคความรูใหมที่เกิดขึ้นในทาง
เศรษฐศาสตร 
 2.5 สามารถนําความรูทางเศรษฐศาสตร
ประยุกตใชรวมกับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ 

การสังเกต 
งานนําเสนอ 
การอภิปรายกลุม 
กิจกรรมการมีสวนรวมกิจกรรมใน
ชั้นเรียน 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

ทุกสัปดาหและ
สัปดาหของงาน
นําเสนอ 
 

 3.1 สามารถวิเคราะหสาเหตุของปญหาโดย
ใชหลักการเหตุและผลรวมทั้งหาแนวทางปองกัน
และแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 
 3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการ
แกปญหาโดยใชเหตุผลเชิงวิเคราะหใหผูอ่ืนเขาใจ
ได 
 3.3 มีความสามารถนําความรูในเชิงทฤษฎีสู
การปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 
 3.4 สามารถประยุกตความรูและทักษะใน
ศาสตรตางๆที่เก่ียวของมาพัฒนาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการทํางาน 

การสังเกต 
การอภิปรายกลุม 
กิจกรรมการมีสวนรวมกิจกรรมใน
ชั้นเรียน 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

ทุกสัปดาห 
 

 4.1 สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยาง
ดี โดยรวมกันแกปญหาที่เกิดขึ้นรวมกันตาม
บทบาทผูนําที่ดีหรือผูรวมงานที่ดี 
 4.2 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ
มอบหมาย 
 4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธที่ดี 
และปรับตัวเขากับสถานการณตางๆ ไดอยาง
เหมาะสม 
 4.4 มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และ
วิชาชีพ 
 

การอภิปรายกลุม 
กิจกรรมการมีสวนรวมกิจกรรมใน
ชั้นเรียน 
 

ทุกสัปดาห 
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 5.1 สามารถใชภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศในการส่ือสาร ท้ังการฟง พูด 
อาน เขียน อยางมีประสิทธิภาพ 
 5.2 สามารถใชทักษะการวิเคราะหเชิงสถิติ 
วิเคราะหเชิงตัวเลขเพ่ือใชในการประมวลผลแปล
ความหมาย และวิเคราะหผลทางบริหารธุรกิจ 
 5.3 สามารถนําความรูและเคร่ืองมือทางการ
บริหารธุรกิจมาประยุกตใชในองคการได 
 5.4 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การส่ือสารและนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

การสังเกต 
รายงาน/การนําเสนองาน 

ทุกสัปดาหและ
สัปดาหของงาน
นําเสนอ 

 

 

รวม 100% 

 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน 
ณรงค ธนาวิภาส. (2560). หลักเศรษฐศาสตร. กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน. 

 
2.เอกสารและขอมูลสาํคญัทีน่ักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิม่เติม 
ประพันธ เศวตนันทน และไพศาล เล็กอุทยั. (2544). หลกัเศรษฐศาสตร. (พิมพครั้งที ่7) กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
 
Samuelson, Paul A. and Nordhaus, William D. (1998). Economics. 16th ed. New York: 
Irwin McGraw-Hill. 

 
3.เอกสารและขอมูลแนะนําที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 

Internet Search 
วารสารสมาคมเศรษฐศาสตรแหงประเทศไทย 
 

หมวดท่ี7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธการประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  ใหนักศึกษาทุกคนประเมิน 

1.1 ประสิทธิผลของรายวิชาในดานวิธีการสอน 
1.2 ประเมินการจัดกิจกรรมในและหองนอกเรียน 
1.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สงผลกระทบตอการเรียนรู 
1.4 ผลการเรียนรูที่ไดรับ 
 

2. กลยุทธการประเมินการสอน: ประเมินการสอนโดยการสังเกตจากผูสังเกตการณสอนทําการ
ประเมินตนเอง รวมทั้งผลการเรียนของนักศึกษา  
 



12                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

3. การปรับปรุงการสอน: มีการประชุมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนรวมกับนักศึกษาภายหลักการ
เรียนการสอนเสร็จสิ้น 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา: กรรมการทวนสอบรายวิชา ทวน
สอบจากคะแนนขอสอบ งานที่มอบหมาย นักศึกษาประเมินตนเอง และการประเมินโดยระบบ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน 
 
5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา: นําขอมูลที่ไดจากการ
ประเมินผลมาใชในการปรับการจัดการเรียนการสอนใหกบันักศึกษารุนถัดไป 
       
 
ลงชื่อ                                       อาจารยผูรับผดิชอบรายวิชา 
        (อาจารย ดร. จิระพงค เรืองกุน) 
 
ลงชื่อ     อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 
        (อาจารย ดร. จิระพงค เรืองกุน) 
 


