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คณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสิุต 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ 
คณะ    วทิยาการจดัการ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหสัและช่ือรายวิชา 

3691101  หลกัเศรษฐศาสตร ์(Principles of Economics) 
 
2. จ านวนหน่วยกิต 

3(3-0-6) หน่วยกติ 
 
3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
 3.1  หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาธุรกจิระหวา่งประเทศ 
 3.2  ประเภทรายวชิาหมวดวชิาเฉพาะ วชิาแกน 
 
4. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน 
 4.1 อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิา   อ.ดร. วนัวธิู  สรณารกัษ์ 
     4.2 อาจารยผ์ูส้อน   อ.ดร.วนัวธิู สรณารกัษ์ (K1)  
 
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีท่ีเรียน 

ภาคการศกึษาที ่1/2559 ชัน้ปีที ่1 
  
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)(ถ้ามี) 

ไม่ม ี
 
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite)(ถ้ามี) 

ไม่ม ี
 



มคอ. 3 

3691101 หลกัเศรษฐศาสตร ์3(3-0-6) 
หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ  สาขาวชิาธุรกจิระหวา่งประเทศ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ 

3 

8. สถานท่ีเรียน 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสวนดุสติ กรุงเทพมหานคร 

 
 
9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 
 9.1 วนัทีจ่ดัท า 5 มกราคม 2558     
 9.2 วนัทีป่รบัปรุงรายละเอยีดล่าสดุ  10 กรกฎาคม 2559 
 
 

หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพื่อใหผู้เ้รยีนไดม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในความหมายและความส าคญัของวชิาหลกั
เศรษฐศาสตร ์

2. เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถเขา้ใจถงึบทบาทของฝ่ายต่างๆทีอ่ยูใ่นระบบเศรษฐกจิ 
3. เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถน าความรูไ้ปประกอบกบัวชิาทีส่งูข ึน้ต่อไป 
4. เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถน าไปใชส้ าหรบัการประกอบธุรกจิ 
5. เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถน าความรูไ้ปประยกุตก์บัสถานการณ์ปัจจุบนัได้ 

 
2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

1. เพื่อพฒันาเนื้อหารายวชิาใหม้คีวามทนัสมยั เพื่อความเหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงและ
สถานการณ์ทางเศรษฐกจิในปัจจบุนั 

2. เพื่อการพฒันาเนื้อหา ตลอดจนประเดน็ส าคญัทีผู่ส้อนเหน็ควรใหป้รบัปรุงเพื่อความถูกตอ้ง 
3. เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิทศันคตทิีด่ต่ีอรายวชิาหลกัเศรษฐศาสตรแ์ละเกดิความรูค้วามเขา้ใจในการ

เรยีน 
 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

หลักและความหมายของวชิาเศรษฐศาสตร์ ขอบเขต หลกัทัว่ไปของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วย
มูลค่า ราคา และการจัดการทรพัยากร พฤตกิรรมของผู้บริโภค การผลิต ต้นทุนการผลติ ปัจจัยที่
ก าหนดอุปสงค์ อุปทานของสนิค้าในตลาดที่มีการแข่งขันโดยสมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์ วฏัจักร 
เศรษฐกจิ เงนิเฟ้อ เงนิฝืด การลงทนุ นโยบายการเงนิ นโยบายการคลงั การภาษอีากร 
 Principles, definition of economics, scope and the foundation of the price system and 
resources allocation management; consumer behavior; production, costing, demand and 



มคอ. 3 

3691101 หลกัเศรษฐศาสตร ์3(3-0-6) 
หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ  สาขาวชิาธุรกจิระหวา่งประเทศ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ 

4 

supply for perfectly competitive market and imperfectly competitive market; business cycle, 
inflation, deflation, investment, fiscal policy, monetary policy, taxation. 
 
2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
ฝึกปฏิบติั การศึกษาด้วย

ตนเอง 
45 ชัว่โมงต่อภาค

การศกึษา 
 

สอนเสรมิเพื่อทดแทน
คาบเรยีนทีไ่ม่สามารถ
ท าการสอนได ้ หรอื
ตามทีผู่เ้รยีนรอ้งขอ 
เพื่อทบทวนความรู้
ความเขา้ใจใหม้คีวาม
ชดัเจนยิง่ข ึน้ 

ไม่มฝึีกปฏบิตั ิ 90 ชัว่โมงต่อภาค
การศกึษา 

 

 
 
 
   
3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 

- อาจารยป์ระจ ารายวชิา ใหค้ าปรกึษาไดต้ามเวลาทีเ่หมาะสม และก าหนดไว้ 
- อาจารยป์ระจ ารายวชิา จดัเวลาใหค้ าปรกึษาเป็นรายบุคคลหรอืรายกลุ่มตามความตอ้งการของ
ผูเ้รยีน  โดยมกีารนัดหมายล่วงหน้า 
 

หมวดท่ี 4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คณุธรรมจริยธรรม 

1.1 คณุธรรมจริยธรรมท่ีต้องพฒันา 

(1) มีความซ่ือสตัยส์ุจริต เสียสละไม่เอารดัเอาเปรียบผู้อ่ืน มีความรบัผิดชอบต่อตนเอง 
สงัคม และส่ิงแวดล้อม 

(2) มีความพอเพียงเป็นหลกัในการด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการสร้างภมิูคุ้มกนั 

(3) มีวินัย เคารพและปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัต่าง ๆ ขององค์กรและ
สงัคม 
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(4) มีความรู้ความเข้าใจในหลกัจริยธรรม คุณธรรมท่ีมีความส าคญัทางธรุกิจ สามารถ
จดัการปัญหาทางคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธรุกิจ 

1.2 วิธีการสอน 

(1)  ก าหนดวฒันธรรมองคก์รใหก้บันักศกึษาปฏบิตัติามกฎระเบยีบวนิัย และขอ้บงัคบั 

(2)  ปลูกฝังใหน้ักศกึษามรีะเบยีบวนิัยโดยเน้นการเขา้ชัน้เรยีน  การแต่งกายตามระเบยีบของ

มหาวทิยาลยั 

(3) ปลูกฝังแนวคิดหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง ผ่านการบรรยายและยกตวัอย่างการประยุกต์ใช้

การด าเนินชวีติและการท าธุรกจิ 

(4) บรรยายพรอ้มยกตวัอยา่งกรณีศกึษาเกีย่วกบัประเดน็ทางจรยิธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท า

ธุรกจิ โดยมวีตัถุประสงคไ์ม่ทจุรติ หรอืจากมจิฉาชพีการป้องกนัตนเอง  

(5)  มอบหมายงาน /กจิกรรม /กรณศีกึษา /รายงานโดยเน้นการสง่งานใหต้รงเวลา 

(6)  ฝึกนักศกึษาใหม้คีวามรบัผดิชอบในการท างาน มคีวามซื่อสตัย ์ไม่ทจุรติ ไม่คดัลอกงาน

ของผูอ้ื่นมาเป็นของตน 

1.3 วิธีการประเมินผล 
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชัน้ เรียน การส่งงานตามก าหนด

ระยะเวลาทีม่อบหมาย  

(2) ประเมนิจากการแต่งกายของนักศกึษาทีเ่ป็นไปตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั 

(3) ประเมนิจากความรบัผดิชอบในหน้าทีท่ ีไ่ดร้บัมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล 

(4) ประเมนิจากงาน /กจิกรรม /กรณีศกึษา /รายงาน ทีไ่ด้รบัมอบหมาย มคีวามซื่อสตัย ์ไม่

ทจุรติ ไม่น าผลงานของผูอ้ื่นมาเป็นของตน 

(5) ประเมนิจากการทดสอบย่อย 2 ครัง้แบบอตันัยและการสอบปลายภาคโดยใช้ขอ้สอบแบบ

ปรนัย 

 

2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รบั 

(1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคญัของศาสตรด้์านบริหารธรุกิจ 
(2) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคญัของศาสตรท่ี์เก่ียวข้องกบับริหารธุรกิจทัง้

ทางด้านสงัคมศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์
(3) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคญัเก่ียวกบักระบวนการบริหารธรุกิจ ในด้านการ

วางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการ
ด าเนินงาน รวมทัง้การปรบัปรงุแผนงานให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ทางธรุกิจ 
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(4) มีความรู้เก่ียวกบัความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทัง้
มีความเข้าใจอย่างเท่าทนัในผลกระทบในสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงของประเทศและสงัคม
โลก 

2.2 วิธีการสอน 

(1) สอนโดยการบรรยาย และใชส้ือ่ประกอบการสอน เช่น ต ารา เอกสารประกอบ 
PowerPoint เป็นตน้ 

(2) สอนแบบการอภปิรายประเดน็ส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้ละตามดว้ยตวัอยา่ง
ในการศกึษา 

(3) ฝึกวเิคราะหก์รณศีกึษา การท ารายงานกลุ่ม พรอ้มการน าเสนองานหน้าชัน้เรยีน 
(4) มอบหมายงานต่างๆ ใหน้ักศกึษาฝึกปฏบิตั ิ  

2.3 วิธีการประเมินผล 

(1) ประเมนิจากการทดสอบยอ่ย 2 ครัง้แบบอตันัยและการสอบปลายภาคโดยใชข้อ้สอบแบบ
ปรนัย 

(2) ประเมนิจากการมสีว่นร่วมในการแสดงความคดิเหน็การอภปิรายกลุ่ม 
(3) ประเมนิจากการวเิคราะหก์รณศีกึษา เพื่อวดัความเขา้ใจของนักศกึษา 
(4) ประเมนิจากรายงานทีน่ักศกึษาไดท้ าการศกึษาคน้ควา้ พรอ้มการน าเสนอหน้าชัน้เรยีน 
(5) ประเมนิจากงาน /กจิกรรมต่างๆ ทีม่อบหมายใหน้ักศกึษาฝึกปฏบิตั ิเช่นแบบฝึกหดั

ทบทวน เพื่อวดัความเขา้ใจของนักศกึษา 
 
3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 

(1) สามารถสืบค้น ประเมินข้อมูล จากหลายแหล่งและมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง 
เพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการใช้งานตามสถานการณ์แวดล้อมทางธรุกิจ 

(2) มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล คิดอย่างสร้างสรรค ์สามารถ
บูรณาการความรู้จากสาขาวิชาชีพท่ีศึกษาและประสบการณ์เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ
และสถานการณ์ทัว่ไปได้อย่างเหมาะสม 

(3) สามารถคดิค้นทางเลอืก วเิคราะหท์างเลอืกและผลกระทบจากทางเลอืกอย่างรอบดา้นมี
ความสามารถในการตัดสนิใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ท าให้เกิดการ
ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัทางธุรกจิ 

 

3.2 วิธีการสอน 

(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ

หลกัการและทฤษฎทีีส่ าคญัในเนื้อหารายวชิาหลกัเศรษฐศาสตร ์
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(2) สอนโดยการใชก้รณศีกึษาทางดา้นเศรษฐศาสตร ์ในสถานการณ์ปัจจุบนั 

(3) สอนแบบการอภปิรายกลุ่ม สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยนความคดิ เพื่อวดัความเขา้ใจและ

เสรมิสรา้งความรูใ้หม่ๆ 

(4) ก าหนดใหน้ักศกึษาฝึกการสบืค้นขอ้มูลและจดัท ารายงานทางด้านเศรษฐศาสตร์ทีไ่ด้รบั

มอบหมาย 

3.3 วิธีการประเมินผล 

(1) ประเมนิจากการสอบปลายภาค  โดยใชข้อ้สอบแบบปรนัย 
(2) ประเมนิจากการวเิคราะหก์รณศีกึษา เพื่อวดัความเขา้ใจของนักศกึษา 
(3) ประเมนิจากการมสีว่นร่วมในการแสดงความคดิเหน็การอภปิรายกลุ่ม 
(4) ประเมนิจากรายงานทีน่ักศกึษาไดท้ าการศกึษาคน้ควา้ สามารถแกไ้ขปัญหาทางดา้น

เศรษฐศาสตรไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม พรอ้มการน าเสนอหน้าชัน้เรยีน 
 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา 

(1) สามารถท างานเป็นกลุ่มและมีทกัษะในการท างานเป็นทีม แสดงภาวะผู้น า สมาชิก
ของกลุ่มได้อย่างเหมาะสมและสามารถปรบัตวัเชิงวิชาชีพได้ 

(2) สามารถแสดงความคิดริเร่ิมและความเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์ เอ้ือต่อการแก้ไข
ปัญหาของทีม 

(3) มีความรับผดิชอบในการท างานกับผู้อื่นและรบัผิดชอบในการเรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
พฒันาตนเองและอาชพี 

4.2 วิธีการสอน 

(1) สอนโดยการบรรยาย และใชส้ือ่ประกอบการสอน เช่น ต ารา เอกสารประกอบ 
PowerPoint เป็นตน้ 

(2) มอบหมายงาน /กจิกรรม /กรณศีกึษา /รายงาน (กลุ่ม) โดยเน้นความรูท้ ีไ่ดศ้กึษาในชัน้
เรยีน เพื่อดูความสามารถในการท างานเป็นทมี กลา้ทีจ่ะแสดงภาวะผูน้ า ผูต้ามไดอ้ยา่งเหมาะสมตาม
สถานการณ์ 

4.3 วิธีการประเมินผล 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมใน

หอ้งเรยีน  พฤตกิรรมการท างานเป็นทมี และการสง่งาน  

(2) ประเมินจากการน าเสนอผลงานต่างๆ /รายงาน (กลุ่ม)  และการเป็นผูน้ า ผู้ตามในการ

อภปิรายซกัถาม 
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5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลขการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลขการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา 

(1) สามารถประยุกต์ใช้หลกัคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการ
วิเคราะหแ์ละตดัสินใจทางธรุกิจและชีวิตประจ าวนั 

(2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็นต่อการท าธุรกิจได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

(3) สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจในรูปแบบการพูด การเขยีนที่เหมาะสม
ส าหรบักลุ่มบุคคลทีแ่ตกต่างกนั ทัง้ทีเ่ป็นขอ้มูลธุรกจิและขอ้มูลอื่น 

(4) สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีอ่ืน ๆ สนับสนุนการด าเนินงาน
ของธรุกิจ 

5.2 วิธีการสอน 
(1) มอบหมายงานใหน้ักศกึษา ศกึษาคน้ควา้ด้วยตนเองจาก Website สือ่การสอน e-learning 

และการท ารายงานโดยมกีารอา้งองิแหล่งทีม่าของขอ้มูลทีน่่าเชื่อถอื 

(2) ก าหนดใหน้ักศกึษาน าเสนอผลงาน /รายงานทีไ่ด้จากการศกึษาคน้ควา้โดยใชรู้ปแบบและ

เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม เพื่อพฒันาความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และคอมพวิเตอรด์ว้ย

ตนเอง 

5.3 วิธีการประเมินผล  

(1) ประเมนิจากงาน /กจิกรรม /กรณศีกึษา /รายงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

(2) ประเมนิจากผลการสบืคน้  เทคนิคการน าเสนอโดยการเลอืกใช้เทคโนโลยสีารสนเทศได้

อยา่งเหมาะสม 

 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สปัดาห์

ท่ี 
หวัข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ส่ือท่ีใช้ 

ผู้สอน 

1 แนะน ำบทเรียนและ
สอบถามพืน้ฐานของ
นักศกึษา 
ควำมรู้เบื้องต้น

3 
 
 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
1. 1.อาจารยผ์ูส้อนแนะน าตวั
และอธบิายเนื้อหารายวชิา
วชิา  จุดประสงคแ์ละ

อ.ดร.วนัวธิู  
สรณารกัษ์ 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ส่ือท่ีใช้ 

ผู้สอน 

เกีย่วกบัเศรษฐศำสตร ์ 
- ความหมายชอง
เศรษฐศาสตร ์ 
- ปัญหาพืน้ฐานทาง
เศรษฐกจิ 
- วงจรเศรษฐกจิขัน้มลู
ฐาน 
- ความรูพ้ ืน้ฐานใน
การศกึษาวชิา
เศรษฐศาสตร ์
 

เป้าหมายของรายวชิาเกณฑ์
การวดัผลและประเมนิผล 
แนะน าหนังสอื แหล่งการ
เรยีนรู ้และ Website เพิม่เตมิ 
2. การบรรยายโดยใหผู้เ้รยีน
มสีว่นร่วมอภปิรายในประเดน็
ทีส่ าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาระ
การเรยีนรู ้
3. ถามตอบความรูพ้ ืน้ฐาน 
พืน้ฐานเบือ้งตน้และร่วมแสดง
ความคดิเหน็ 
4. ใหน้ักศกึษาท าค าถาม
ทบทวนทา้ยบทเรยีน 
5. เปิดโอกาสใหน้ักศกึษา
อภปิรายและซกัถามใน
ประเดน็ทีส่นใจและสงสยั 
 
สือ่กำรสอน 
1. ต าราวชิาหลกั
เศรษฐศาสตร ์
2. สือ่การสอน PowerPoint 
3. ใบงาน 
 

2 
 

ทฤษฎีพฤติกรรม
ผู้บริโภค  
- ทฤษฎอีรรถประโยชน์  
- ทฤษฎวีา่ดว้ยเสน้ความ
พอใจเทา่กนั  
- ความหมายค าว่าเสน้
ความพอใจเทา่กนัและ
ลกัษณะเสน้ความพอใจ
เทา่กนั เสน้งบประมาณ 

3 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
1. การบรรยายโดยใหผู้เ้รยีน
มสีว่นร่วมอภปิรายในประเดน็
ทีส่ าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาระ
การเรยีนรู ้
2. ใหน้ักศกึษาวเิคราะห์
กรณศีกึษา เพื่อฝึกคดิฝึก
วเิคราะห ์และแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็กนั 

อ.ดร.วนัวธิู  
สรณารกัษ์ 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ส่ือท่ีใช้ 

ผู้สอน 

- ดุลยภาพของผูบ้รโิภค 
 

3. ใหน้ักศกึษาท าค าถาม
ทบทวนทา้ยบทเรยีน 
4. เปิดโอกาสใหน้ักศกึษา
อภปิรายและซกัถามใน
ประเดน็ทีส่นใจและสงสยั 
 
สือ่กำรสอน 
1. ต าราวชิาหลกั
เศรษฐศาสตร ์
2. สือ่การสอน PowerPoint 
3. ใบงาน 
 
 

3 
 

กำรผลิต  
- ทฤษฎกีารผลติแบบ
ดัง้เดมิ  
- ทฤษฎกีารผลติตาม
หลกัผลติผลและตน้ทนุ
เทา่กนั  
- ดุลยภาพของผูผ้ลติ 

3 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
1. การบรรยายโดยใหผู้เ้รยีน
มสีว่นร่วมอภปิรายในประเดน็
ทีส่ าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาระ
การเรยีนรู ้
2. ใหน้ักศกึษาวเิคราะห์
กรณศีกึษา เพื่อฝึกคดิฝึก
วเิคราะห ์และแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็กนั 
3. ใหน้ักศกึษาท าค าถาม
ทบทวนทา้ยบทเรยีน 
4. เปิดโอกาสใหน้ักศกึษา
อภปิรายและซกัถามใน
ประเดน็ทีส่นใจและสงสยั 
 
สือ่กำรสอน 
1. ต าราวชิา หลกั
เศรษฐศาสตร ์
2. สือ่การสอน PowerPoint 

อ.ดร.วนัวธิู  
สรณารกัษ์ 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ส่ือท่ีใช้ 

ผู้สอน 

3. ใบงาน 
 

4 
 

ต้นทุนกำรผลิต  
- ประเภทของตน้ทนุ  
- การค านวณตน้ทนุ
ประเภทต่างๆ 

3 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
1. การบรรยายโดยใหผู้เ้รยีน
มสีว่นร่วมอภปิรายในประเดน็
ทีส่ าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาระ
การเรยีนรู ้
2. ใหน้ักศกึษาวเิคราะห์
กรณศีกึษา เพื่อฝึกคดิฝึก
วเิคราะห ์และแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็กนั 
3. ใหน้ักศกึษาท าค าถาม
ทบทวนทา้ยบทเรยีน 
4. เปิดโอกาสใหน้ักศกึษา
อภปิรายและซกัถามใน
ประเดน็ทีส่นใจและสงสยั 
 
สือ่กำรสอน 
1. ต าราวชิาหลกั
เศรษฐศาสตร ์
2. สือ่การสอน PowerPoint 
3. ใบงาน 

อ.ดร.วนัวธิู  
สรณารกัษ์ 

5 
 

อุปสงค ์อุปทำน และ
ดลุยภำพตลำด  
- ความหมายของอุปสงค ์ 
- การเปลีย่นแปลงอุปสงค ์
- ความหมายของอุปทาน 
- การเปลีย่นแปลงของ
อุปทาน 
- ดุลยภาพ 
- การเปลีย่นแปลงดุลย
ภาพ  

3 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
1. การบรรยายโดยใหผู้เ้รยีน
มสีว่นร่วมอภปิรายในประเดน็
ทีส่ าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาระ
การเรยีนรู ้
2. ใหน้ักศกึษาวเิคราะห์
กรณศีกึษา เพื่อฝึกคดิฝึก
วเิคราะห ์และแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็กนั 
3. ใหน้ักศกึษาท าค าถาม

อ.ดร.วนัวธิู  
สรณารกัษ์ 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ส่ือท่ีใช้ 

ผู้สอน 

- การแทรกแซงภาวะดุลย
ภาพ 
 

ทบทวนทา้ยบทเรยีน 
4. เปิดโอกาสใหน้ักศกึษา
อภปิรายและซกัถามใน
ประเดน็ทีส่นใจและสงสยั 
 
สือ่กำรสอน 
1. ต าราวชิาหลกั
เศรษฐศาสตร ์
2. สือ่การสอน PowerPoint 
3. ใบงาน 
 
 

6 ตลำดแข่งขนัสมบูรณ์
และตลำดแข่งขนัไม่
สมบูรณ์ 
- โครงสรา้งตลาด  
- ลกัษณะของตลาดแต่ละ
ประเภท  
- การก าหนดราคาและ
ปรมิาณของสนิคา้และ
บรกิารในตลาดต่างๆ 
 

3 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
1. การบรรยายโดยใหผู้เ้รยีน
มสีว่นร่วมอภปิรายในประเดน็
ทีส่ าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาระ
การเรยีนรู ้
2. ใหน้ักศกึษาวเิคราะห์
กรณศีกึษา เพื่อฝึกคดิฝึก
วเิคราะห ์และแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็กนั 
3. ใหน้ักศกึษาท าค าถาม
ทบทวนทา้ยบทเรยีน 
4. เปิดโอกาสใหน้ักศกึษา
อภปิรายและซกัถามใน
ประเดน็ทีส่นใจและสงสยั 
 
สือ่กำรสอน 
1. ต าราวชิาหลกั
เศรษฐศาสตร ์
2. สือ่การสอน PowerPoint 
3. ใบงาน 

อ.ดร.วนัวธิู  
สรณารกัษ์ 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ส่ือท่ีใช้ 

ผู้สอน 

 

7 ตลำดแข่งขนัสมบูรณ์
และตลำดแข่งขนัไม่
สมบูรณ์ 
(ต่อ) 
- การก าหนดราคาและ
ปรมิาณของสนิคา้และ
บรกิารในตลาดต่างๆ 
- ท าแบบทดสอบครัง้ที ่1 
เพื่อประเมนิความรู ้

3 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
1. การบรรยายโดยใหผู้เ้รยีน
มสีว่นร่วมอภปิรายในประเดน็
ทีส่ าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาระ
การเรยีนรู ้
2. ใหน้ักศกึษาวเิคราะห์
กรณศีกึษา เพื่อฝึกคดิฝึก
วเิคราะห ์และแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็กนั 
3. ใหน้ักศกึษาท าค าถาม
ทบทวนทา้ยบทเรยีน 
4. เปิดโอกาสใหน้ักศกึษา
อภปิรายและซกัถามใน
ประเดน็ทีส่นใจและสงสยั 
 
สือ่กำรสอน 
1. ต าราวชิา หลกั
เศรษฐศาสตร ์
2. สือ่การสอน PowerPoint 
3. แบบทดสอบวดัความรู้
  
 

อ.ดร.วนัวธิู  
สรณารกัษ์ 

8 วฏัจกัรเศรษฐกิจ เงิน
เฟ้อ เงินฝืด และกำร
ว่ำงงำน 
- ช่วงวฏัจกัรเศรษฐกจิ  
-ความหมายของเงนิเฟ้อ 
เงนิฝืด  
- สาเหตุและการ
แกปั้ญหาเงนิเฟ้อ เงนิฝืด  
- ความหมายและประเภท
ของการวา่งงาน 

3 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
1. การบรรยายโดยใหผู้เ้รยีน
มสีว่นร่วมอภปิรายในประเดน็
ทีส่ าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาระ
การเรยีนรู ้
2. ใหน้ักศกึษาวเิคราะห์
กรณศีกึษา เพื่อฝึกคดิฝึก
วเิคราะห ์และแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็กนั 
3. ใหน้ักศกึษาท าค าถาม

อ.ดร.วนัวธิู  
สรณารกัษ์ 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ส่ือท่ีใช้ 

ผู้สอน 

ทบทวนทา้ยบทเรยีน 
4. เปิดโอกาสใหน้ักศกึษา
อภปิรายและซกัถามใน
ประเดน็ทีส่นใจและสงสยั 
 
สือ่กำรสอน 
1. ต าราวชิาหลกั
เศรษฐศาสตร ์
2. สือ่การสอน PowerPoint 
3. ใบงาน 
 
 

9 บญัชีรำยได้ประชำชำติ 
- ความหมายรายได้
ประชาชาต ิ 
- ประเภทของรายได้
ประชาชาต ิ 
 
 
 
 
 

3 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
1. การบรรยายโดยใหผู้เ้รยีน
มสีว่นร่วมอภปิรายในประเดน็
ทีส่ าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาระ
การเรยีนรู ้
2. ใหน้ักศกึษาวเิคราะห์
กรณศีกึษา เพื่อฝึกคดิฝึก
วเิคราะห ์และแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็กนั 
3. ใหน้ักศกึษาท าค าถาม
ทบทวนทา้ยบทเรยีน 
4. เปิดโอกาสใหน้ักศกึษา
อภปิรายและซกัถามใน
ประเดน็ทีส่นใจและสงสยั 
 
สือ่กำรสอน 
1. ต าราวชิาหลกั
เศรษฐศาสตร ์
2. สือ่การสอน PowerPoint 
3. ใบงาน 

อ.ดร.วนัวธิู  
สรณารกัษ์ 



มคอ. 3 

3691101 หลกัเศรษฐศาสตร ์3(3-0-6) 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ส่ือท่ีใช้ 

ผู้สอน 

 
10 บญัชีรำยได้ประชำชำติ  

(ต่อ) 
- การค านวณรายได้
ประชาชาต ิ
- ประโยชน์ของบญัชี
รายไดป้ระชาชาต ิ
 
 

3 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
1. การบรรยายโดยใหผู้เ้รยีน
มสีว่นร่วมอภปิรายในประเดน็
ทีส่ าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาระ
การเรยีนรู ้
2. ใหน้ักศกึษาวเิคราะห์
กรณศีกึษา เพื่อฝึกคดิฝึก
วเิคราะห ์และแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็กนั 
3. ใหน้ักศกึษาท าค าถาม
ทบทวนทา้ยบทเรยีน 
4. เปิดโอกาสใหน้ักศกึษา
อภปิรายและซกัถามใน
ประเดน็ทีส่นใจและสงสยั 
 
สือ่กำรสอน 
1. ต าราวชิาหลกั
เศรษฐศาสตร ์
2. สือ่การสอน PowerPoint 
3. ใบงาน 
 

อ.ดร.วนัวธิู  
สรณารกัษ์ 

11 กำรลงทุน 
- ความหมายของการ
ลงทนุ - ประเภทการ
ลงทนุ  
- ปัจจยัทีก่ าหนดการ
ลงทนุ - ความส าคญัของ
การลงทนุต่อการ
เจรญิเตบิโตและการ
พฒันาเศรษฐกจิ 
 

3 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
1. การบรรยายโดยใหผู้เ้รยีน
มสีว่นร่วมอภปิรายในประเดน็
ทีส่ าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาระ
การเรยีนรู ้
2. ใหน้ักศกึษาค านวณการ
ก าหนดราคาโดยวธิต่ีางๆ 
3. ใหน้ักศกึษาท าค าถาม
ทบทวนทา้ยบทเรยีน 
4. เปิดโอกาสใหน้ักศกึษา

อ.ดร.วนัวธิู  
สรณารกัษ์ 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ส่ือท่ีใช้ 

ผู้สอน 

อภปิรายและซกัถามใน
ประเดน็ทีส่นใจและสงสยั 
 
สือ่กำรสอน 
1. ต าราวชิาหลกั
เศรษฐศาสตร ์
2. สือ่การสอน PowerPoint 
3. ใบงาน 
 

12 กำรเงินและนโยบำย
กำรเงิน 
- ความหมายของเงนิและ
หน้าทีข่องเงนิ  
- ความหมายของปรมิาณ
เงนิ 
- อุปสงคแ์ละอุปทานของ
เงนิ 
- สถาบนัการเงนิ สถาบนั
การเงนิประเภทต่างๆ  
- นโยบายการเงนิ 
 
 
 

3 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
1. การบรรยายโดยใหผู้เ้รยีน
มสีว่นร่วมอภปิรายในประเดน็
ทีส่ าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาระ
การเรยีนรู ้
2. ใหน้ักศกึษาวเิคราะห์
กรณศีกึษา เพื่อฝึกคดิฝึก
วเิคราะห ์และแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็กนั 
3. ใหน้ักศกึษาท าค าถาม
ทบทวนทา้ยบทเรยีน 
4. เปิดโอกาสใหน้ักศกึษา
อภปิรายและซกัถามใน
ประเดน็ทีส่นใจและสงสยั 
 
สือ่กำรสอน 
1. ต าราวชิาหลกั
เศรษฐศาสตร ์
2. สือ่การสอน PowerPoint 
3. ใบงาน 
 

อ.ดร.วนัวธิู  
สรณารกัษ์ 

13 กำรคลงัสำธำรณะและ
นโยบำยกำรคลงั 

3 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
1. การบรรยายโดยใหผู้เ้รยีน

อ.ดร.วนัวธิู  
สรณารกัษ์ 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ส่ือท่ีใช้ 

ผู้สอน 

- ความหมายการคลงั
สาธารณะ  
- เครื่องมอืทางการคลงั 
- ภาษอีากร 
- ประเภทของภาษ ี 
- ผลจากการเกบ็ภาษี 
- รายจ่ายของรฐับาล  
- หนี้สาธารณะ  
- งบประมาณแผน่ดนิ  
- นโยบายการคลงั 
 
 

มสีว่นร่วมอภปิรายในประเดน็
ทีส่ าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาระ
การเรยีนรู ้
2. ใหน้ักศกึษาวเิคราะห์
กรณศีกึษา เพื่อฝึกคดิฝึก
วเิคราะห ์และแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็กนั 
3. ใหน้ักศกึษาท าค าถาม
ทบทวนทา้ยบทเรยีน 
4. เปิดโอกาสใหน้ักศกึษา
อภปิรายและซกัถามใน
ประเดน็ทีส่นใจและสงสยั 
 

สือ่กำรสอน 
1. ต าราวชิาหลกั
เศรษฐศาสตร ์
2. สือ่การสอน PowerPoint 
3. ใบงาน 
 
 

14 กำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
- ความหมายการคา้
ระหวา่งประเทศ  
- ทฤษฎกีารคา้  
- ดุลการคา้ 
- ท าแบบทดสอบครัง้ที ่2 
เพื่อประเมนิความรู ้

3 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
1. การบรรยายโดยใหผู้เ้รยีน
มสีว่นร่วมอภปิรายในประเดน็
ทีส่ าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาระ
การเรยีนรู ้
2. ใหน้ักศกึษาวเิคราะห์
กรณศีกึษา เพื่อฝึกคดิฝึก
วเิคราะห ์และแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็กนั 
3. ใหน้ักศกึษาท าค าถาม
ทบทวนทา้ยบทเรยีน 
4. เปิดโอกาสใหน้ักศกึษา
อภปิรายและซกัถามใน

อ.ดร.วนัวธิู  
สรณารกัษ์ 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ส่ือท่ีใช้ 

ผู้สอน 

ประเดน็ทีส่นใจและสงสยั 
 

สือ่กำรสอน 
1. ต าราวชิา หลกั
เศรษฐศาสตร ์
2. สือ่การสอน PowerPoint 
3. แบบทดสอบวดัความรู้
  

 
15 กำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

-นโยบายการคา้ระหวา่ง
ประเทศ 
- การน าเสนอรายงาน
กลุ่ม 
 

3 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
1. การบรรยายโดยใหผู้เ้รยีน
มสีว่นร่วมอภปิรายในประเดน็
ทีส่ าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาระ
การเรยีนรู ้
2. ใหน้ักศกึษาวเิคราะห์
กรณศีกึษา เพื่อฝึกคดิฝึก
วเิคราะห ์และแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็กนั 
3. ใหน้ักศกึษาท าค าถาม
ทบทวนทา้ยบทเรยีน 
4. เปิดโอกาสใหน้ักศกึษา
อภปิรายและซกัถามใน
ประเดน็ทีส่นใจและสงสยั 
5.การน าเสนอรายงานกลุ่ม 
โดยมกีารตอบค าถามและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่ง
นักศกึษา  
 
สือ่กำรสอน 
1. ต าราวชิาหลกั
เศรษฐศาสตร ์
2. สือ่การสอน PowerPoint 
3. ใบงาน 

อ.ดร.วนัวธิู  
สรณารกัษ์ 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ส่ือท่ีใช้ 

ผู้สอน 

 
 
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สปัดาห์

ท่ี 
ประเมิน 

สดัส่วนของ
การ 

ประเมินผล 
1.การเขา้ชัน้เรยีน/ 
การตรงต่อเวลา/ 
การแต่งกาย/
กจิกรรมตามใบ
งาน/การวเิคราะห์
กรณศีกึษา 

 

(1.1)(1.2)(1.3)(1.
4)(2.1)(2.2)(2.3)(
2.4)(3.1)(3.2)(4.2
)(5.1)(5.4) 
 

1. ประเมินจากการตรงเวลาของ

นักศึกษาในการเขา้ชัน้เรยีน การ

ส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่

มอบหมาย  

2. ประเมินจากการแต่งกายของ

นักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบ

ของมหาวทิยาลยั 

3. ประเมนิจากความรบัผดิชอบใน
หน้าทีท่ ี่ได้รบัมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล 
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมใน
ก ารแสด งค วาม คิด เห็ น ก า ร
อภปิรายกลุ่ม 
5. ประเมนิจากงาน/กจิกรรมต่างๆ 
ทีม่อบหมายใหน้ักศกึษาฝึกปฏบิตั ิ
ต้องมีความซื่อสตัย์ ไม่ทุจริต ไม่
น าผลงานของผูอ้ื่นมาเป็นของตน 
เช่นแบบฝึกหดัทบทวน  
6 .ป ระ เมิน จ าก การวิเค ราะห์
กรณีศึกษา เพื่ อวัดความเข้าใจ
ของนักศกึษา 
 

1-15 
 

10% 

2.การทดสอบยอ่ย 
2 ครัง้โดยขอ้สอบ
แบบอตันัย 

(1.1)(1.3)(2.1)(2.
2)(2.3)(2.4)(3.2)(
5.1) 

1. ประเมินจากการตรงเวลาของ

นักศกึษาในการเขา้ชัน้เรยีน  

7, 14 
 

20% 
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กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สปัดาห์

ท่ี 
ประเมิน 

สดัส่วนของ
การ 

ประเมินผล 
  2. ประเมินจากการแต่งกายของ

นักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบ

ของมหาวทิยาลยั 

3.ประเมนิจากการทดสอบย่อย 2 
ครัง้ โดยขอ้สอบแบบอตันัย 
 

3.รายงานและการ

น าเสนอ 

 

(1.1)(1.2)(1.3)(1.
4)(2.1)(2.2)(2.3)(
2.4)(3.1)(3.2)(4.1
)(4.2)(5.4) 

1. ประเมินจากการตรงเวลาของ

นักศึกษาในการเขา้ชัน้เรยีน การ

ส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่

มอบหมาย  

2. ประเมินจากการแต่งกายของ

นักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบ

ของมหาวทิยาลยั 

3. ประเมนิจากความรบัผดิชอบใน
หน้าทีท่ ี่ได้รบัมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล 
4. ประเมินจากรายงาน ที่ได้รับ
มอบหมาย มีความซื่ อสัตย์ ไม่
ทุจริต ไม่น าผลงานของผู้อื่นมา
เป็นของตน 
5 . ป ระ เมิน จากการน าเสน อ
ผลงาน (กลุ่ม) หน้าชัน้เรยีน  การ
เป็นผูน้ าและผูต้ามในการอภปิราย
ซักถาม ตลอดจนการใช้ความคิด
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ท า ง ด้ า น
เศรษฐศาสตรไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 
6. ป ระเมินจากผลการสืบค้น
เทคนิ ค ก ารน า เสนอ โดยการ
เลือกใช้เทคโนโลยสีารสนเทศได้
อยา่งเหมาะสม  

15 20% 
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กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สปัดาห์

ท่ี 
ประเมิน 

สดัส่วนของ
การ 

ประเมินผล 
 

4.สอบปลายภาค 
 

(1.1)(1.3)(2.1)(2.
2)(2.3)(2.4)(3.2)(
5.1) 

1. ประเมนิจากการสอบปลายภาค 
โดยใชข้อ้สอบแบบปรนัย 
 

16 50% 
 

 
หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลกั 
 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อนัญญา โปราณานนท ์ดร.วนัวธิู  สรณารกัษ์ อาจารยอ์งัคณา 
เชีย่วชาญ. (2557). หลกัเศรษฐศาสตร.์(พมิพค์รัง้ที ่2). หา้งหุน้สว่นจ ากดั เอม็แอนดเ์อม็เลเซอรพ์
ริน้ต.์ 
 
2. เอกสารและข้อมูลส าคญั 

- ธนาคารแห งประเทศไทย www.bot.or.th 
- สภาพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห งชาต ิwww.nesdb.go.th 
- กระทรวงการคลงั www.mof.go.th 
- กระทรวงพาณชิย  www.moc.go.th 
- สถาบนัวจิยั TDRI www.infotdri.or.th 
- ส านักงานสถติแิห งชาต ิwww.nso.go.th 

 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 - 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน 
- แบบประเมนิผูส้อนและแบบประเมนิรายวชิา 

 
2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 
- แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมนิการสอน  เพื่อก ากบัดูแลการสอนใหไ้ดคุ้ณภาพ 
- การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

http://www.bot.or.th/
http://www.nesdb.go.th/
http://www.mof.go.th/
http://www.moc.go.th/
http://www.infotdri.or.th/
http://www.nso.go.th/
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3. การปรบัปรงุการสอน 

น าผลทีไ่ด้จากการประเมนิในขอ้ 2 มาปรบัปรุงการสอนและหาขอ้มูลเพิม่เตมิในการปรบัปรุงการ
เรยีนการสอนโดยจดักจิกรรม “การวพิากษ์แนวการสอนโดยผูส้อน” 

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

การแต่งตัง้คณะกรรมการในสาขาวชิาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดย
ตรวจสอบขอ้สอบ การพจิารณาจากรายงานของผูเ้รยีนวธิกีารใหค้ะแนนสอบและการใหค้ะแนนตาม
ขอ้ก าหนดการวดัและประเมนิผลประจ ารายวชิา 

 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

ปรบัปรุงรายละเอยีดวชิาทกุภาคการศกึษาทีจ่ดัการเรยีนการสอนหรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิต์ามขอ้ 4 

ปรบัปรุงรูปแบบการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 


