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หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
บธ 0101หลักเศรษฐศาสตร์  (Principles of Economics)  

2. จ านวนหน่วยกิต 
3 หน่วยกิต  3(3-0-6) 

3. หลักสูตรประเภทของรายวิชา 
อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การจัดการ   

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอน 
นายสุริยะ  พิศิษฐอรรถการ          โทรศัพท์ 081-9756650 
pisitattakarn@gmail.com 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
ภาคเรียนที่ 1 /2557 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 
ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน 
ไม่มี 

8. สถานที่เรียน 
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมืองมุกดาหาร 

9. ครั้งที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
1พฤศจิกายน 2556 
 
 

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1)  เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจหลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค

เบื้องต้น แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตและระบบของตลาด รวมถึงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น 

รายละเอยีดของรายวชิา 
คณะวทิยาการจดัการวทิยาลยัชุมชนมุกดาหาร 
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ประกอบด้วยรายได้ประชาชาติ ระบบการเงินและตลาดการเงิน การค้าและการเงินระหว่างประเทศ รวมถึง
แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 

2) เพ่ือให้นักศึกษามีรู้จักน าความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจอัน
จะเป็นประโยชน์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจสามารถอธิบายวิธีการตัดสินใจทางเศรษฐกิจโดยใช้
ตัวหลักการทางเศรษฐศาสตร์ รู้จักประยุกต์ใช้หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือให้สอดคล้องกับสาระวิชาในกรอบหลักสูตรมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

(TQF) โดยในอนาคตมหาวิทยาลัยทั่วประเทศต้องมาร่วมกันพัฒนารายวิชาร่วมกันโดยให้มหาวิทยาลัยใดหนึ่ง
แห่งเป็นตัวกลางในการพัฒนารายวิชาร่วมกัน นอกจากนั้นเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักท่ัวไป
ของเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
เบื้องต้น โดยได้ประยุกต์ให้เนื้อหาให้มีความทันสมัยต่อยุคสมัย และเพ่ิมเติมเนื้อหาใหม่ๆ เก่ียวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง  นอกจากนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการบางอย่างในการค านวณตัวเลขท่ียุ่งยากซับซ้อนและรูปกราฟ 
ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้นักศึกษาเบื่อและมีอคติกับวิชาเศรษฐศาสตร์  ดังนั้นจึงได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัย 
ลดขั้นตอนและความซับซ้อน เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีและโลกาภิวัฒน์ที่ได้มีความก้าวหน้า
ไปตามยุคสมัยและควรมีการปรับปรุงรายละเอียดของวิชาเป็นระยะ 

 
 

หมวดที่ 3  ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์ ตลาดในระบบเศรษฐกิจ ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน 
และ คามยืดหยุ่น ทฤษฎีการผลิต ต้นทุนการผลิต รายรับจากการผลิต  การก าหนดราคาและผลิตใน
ตลาดลักษณะต่าง ๆ รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร การบริโภค การออมและการลงทุน การค้า
ระหว่างประเทศ เงินเฟ้อ เงินฝืด วัฎจักรเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้  

 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

15 สัปดาห์  จ านวน45 ชั่วโมง 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
- อาจารย์ประจ ารายวิชา  แจ้งให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับห้องท างาน ตารางสอนเวลาว่าง                 

ในแต่ละสัปดาห์ 
- อาจารย์ประจ าวิชาจัดเวลาให้ค าปรึกษารายบุคคลหรือรายกลุ่มอย่างน้อย 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
   1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
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1) ตระหนักและปฏิบัติตนตามจริยธรรมทางธุรกิจและสังคม 
2) มีระเบียบ วินัย ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ภายใต้กรอบ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
3) สามารถระบุและประเมินผลกระทบจากการกระท าของตนเองอันอาจจะน าไปสู่ข้อขัดแย้ง

ต่างๆ  และสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่ควรกระท าได้ 
 1.2 วิธีการสอน 
  1)   สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  ทุกครั้งในการสอน   ส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตในการสอบ  มี

การให้นักศึกษาท าความดี  
                   2)   บรรยายพร้อมยกกรณีศึกษา 
 3)  ป้อนค าถามสู่ผู้เรียนแล้วให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น 
  4)  ให้ผู้เรียนค้นงานเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ในประเด็นหัวข้อเรื่องท่ีเรียน 
 1.3 วิธีการประเมิน  

           1)พิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย  การส่งงานที่มอบหมาย ตามขอบเขต
งานที่ให้และตรงเวลา  

 2)  การน างานมาเสนอพร้อมกับการวิเคราะห์งานหน้าชั้นเรียน 
 3)  พฤติกรรมการท าโครงงานที่ได้รับมอบหมาย  
 4)  พฤติกรรมการท าแบบฝึกหัด การบ้านและใบงาน ส่งตามก าหนด การเขียนวิเคราะห์ข่าว
เศรษฐกิจส่งตามเวลา 
 
 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

1) มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่ส าคัญของรายวิชาที่ศึกษา  
2) มีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดทางการจัดการสมัยใหม่ 
3) มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกลยุทธ์และการวางกลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจต  

 
2.2 วิธีสอน 

 บรรยาย  อภิปรายและการเรียนรู้แบบร่วมมือ   การค้นคว้าบทความและข้อมูลที่เก่ียวข้องโดย
น ามาสรุปและน าเสนอ และฝึกปฏิบัติ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ดังนี้ 

 1)บรรยายพร้อมยกตัวอย่างในการแก้ปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา 
 2)   ก าหนดงานให้นักศึกษา  เช่น  แบบฝึกหัด การบ้านและใบงาน  พร้อมทั้งค าเฉลยที่       . 
     ถูกต้อง  

 3)การร่วมอภิปราย ศึกษาความรู้และท าแบบฝึกหัดตามใบงาน 
 4) การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง การสะท้อนผลการเรียนรู้และปรับปรุง  

 
2.3 วิธีการประเมินผล 
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1) ทดสอบความรู้ความเข้าใจ 
2) สังเกตความสามารถในการร่วมอภิปราย 
3) ประเมินผลจากการน าเสนอการศึกษาค้นคว้ารวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและบทความ  

                           (article summary)    
4) ตรวจผลงานแบบฝึกหัดการบ้าน และใบงาน 

3 ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

1) สามารถแสวงหาความรู้ทางการจัดการจากแหล่งต่างๆ ได้ด้วยตนเอง 
2) สามารถเลือกและก าหนดใช้กลยุทธ์การจัดการให้เหมาะสมกับการท างาน 
3) สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านการจัดการธุรกิจได้ 

 
3.2 วิธีสอน 

การบรรยาย และกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้นั้น ๆ แต่ละครั้งของการสอน  
การร่วมอภิปราย  พร้อมมอบหมายให้นักศึกษาฝึกท าแบบฝึกหัด การบ้านและใบงาน  และน าเสนอผล
การศึกษา 

3.3 วิธีการประเมินผล 
  (1)  การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามก าหนดเวลา  

 (2)  การน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย เช่น วิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจ วิเคราะห์บทความ  
        หนา้ชัน้เรียน  

  (3)  การทดสอบกลางภาค และปลายภาค  

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 

1) สามารถสื่อสารและประสานการท างานกับเพื่อนร่วมงานและชุมชนได้ 
2) มีทักษะการท างานเป็นกลุ่ม 

4.2 วิธีสอน 
1) บรรยายเนื้อหา 
2) จัดกิจกรรมกลุ่มในการคิดวิเคราะห์กราฟ ตัวเลขตามแบบจ าลองต่างๆ 
3) มอบหมายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 
4) การน าเสนอผลงาน 

 
 

4.3 วิธีการประเมินผล 
1) ประเมินตนเองและเพ่ือน  ด้วยประเด็นก าหนด 
2) สังเกตการน าเสนอผลงาน  พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
3) ตรวจผลงาน แบบฝึกหัด การบ้าน รายงานการศึกษาค้นคว้า 
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5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

1) สามารถสื่อสารและเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารทั้งปากเปล่าและการเขียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2) สามารถวิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลทางสถิติในทางธุรกิจ 
 

5.2 วิธีสอน 
1) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  จากเว็บไซต์สื่อการสอน E – Learning 

                           Power point ประกอบการสอนรายวิชาเศรษฐศาสตร์ 
2) ตรวจผลงานแบบฝึกหัดของนักศึกษา ให้ค าชี้แนะ และคืนกลับให้กับนักศึกษาไปแก้ไข  
      ปรับปรุง 
3) การประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ 
4) น าเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

5.3  วิธีการประเมินผล   
 1) สังเกตพฤติกรรมในการสื่อสาร 
 2) ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี  
 3) ตรวจผลงานที่มอบหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
งาน/กิจกรรมที่ใช้ในการประเมิน สัปดาห์ที่ สัดส่วนของคะแนน 

1. พฤติกรรมการเรียนรู้/เวลาเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10 
2. การปฏิบัติงาน 
    2.1 สรุปองค์ความรู้    
    2.2 แบบฝึกหัด 
    2.3  การบ้าน , ใบงาน 
    2.4 รายงานและน าเสนอ 

 
ตลอดภาคการศึกษา 
3,5,7,10,11,13,14 

9,10,11,12,14 

30 

4. การทดสอบกลางภาค 8 30 
5. การทดสอบปลายภาค 16 30 
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หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
วันรักษ์  มิ่งมณีนาคิน.  2545. หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น.กรุงเทพมหานคร:  
          โรงพิมพ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ . 

2. หนังสืออ่านประกอบ 
      1)วันรักษ์  มิ่งมณีนาคิน.  2545. หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น.กรุงเทพมหานคร:  
 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

2) รัตนา  สายคณิต .  2537.  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น มหเศรษฐศาสตร์.กรุงเทพมหานคร :  
           โรงพิมพ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย. 

3) อนุสรณ์  สรพรหม และคณะ.  2537.  เศรษฐศาสตร์มหภาค.กรุงเทพมหานคร 
4) สุรักษ์  บุนนาค และวันรักษ์  มิ่งมณีนาคิน.  2532.  เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น.พระนคร :  

 ไทยวัฒนาพานิช. 
5) อเนก  เธียรถาวร.  2532.  เศรษฐศาสตร์มหภาค 1.กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย 

 รามค าแหง . 
6) ประพันธ์ เศรวตนันทน์ และไพศาล เล็กอุทัย หลักเศรษฐศาสตร์กรุงเทพมหานคร :  

           โรงพิมพ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย. 
7) Samuelson, Paul A, and William D. Nordhaus. (1995) Economics. Fifteenth Edition. 

McGraw – Hill, Inc. 
 

3. บทความอ่านประกอบ 
3.1 บทความอ่านประกอบ ส่วนใหญ่ น ามาจากหนังสือ โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี เล่มที่ 1, 2, 3  แต่งโดย 
 วรากรณ์   สามโกเศศ  (ส านักพิมพ์มติชน)  นักศึกษาทุกคนต้องอ่านบทความดังต่อไปนี้ 

  บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับวิชาเศรษฐศาสตร์  
1) “โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี” วรากรณ์   สามโกเศศ  (ส านักพิมพ์มติชน) 
2) “ตอบค าท้าของฟรีไม่มีในโลก” วรากรณ์   สามโกเศศ  (ส านักพิมพ์มติชน) 
3) “ทรัพยากรเป็นสิ่งที่น่าหวงแหน” วรากรณ์   สามโกเศศ  (ส านักพิมพ์มติชน) 
4) “เหตุใดนักเศรษฐศาสตร์จึงมักเห็นไม่ตรงกัน” วรากรณ์   สามโกเศศ  

(ส านักพิมพ์มติชน) 
บทที่ 2 อุปสงค์ อุปทาน 

1) “ราคามีอิทธิพลต่อการใช้ทรัพยากร” วรากรณ์   สามโกเศศ  (ส านักพิมพ์มติ
ชน) 

2) “ความมหัศจรรย์ของกลไกราคา” วรากรณ์   สามโกเศศ  (ส านักพิมพ์มติชน) 
“สามการแข่งขันภายใต้กลไกตลาด”  วรากรณ์   สามโกเศศ  (ส านักพิมพ์มติ
ชน) 
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3)  “โลกจะมี Supply มากกว่า Demand”เศรษฐศาสตร์จานร้อน :ดร.ศุภ
วุฒิ  สายเชื้อ  นสพ. กรุงเทพธุรกิจ  

4)  “ ถูกสุด คือ แพงสุด” วรากรณ์   สามโกเศศ  (ส านักพิมพ์มติชน) 
  บทที่ 3 การผลิตและต้นทุนการผลิต 

1)  “Sunk  Cost ช่วยการตัดสินใจ” วรากรณ์   สามโกเศศ  (ส านักพิมพ์มติชน) 
2)   “ว่าด้วยต้นทุนแอบแฝง” วรากรณ์   สามโกเศศ  (ส านักพิมพ์มติชน) 
3)   “เศรษฐศาสตร์หมูกระทะ”  วรากรณ์   สามโกเศศ  (ส านักพิมพ์มติชน) 
4)   “ผลกระทบภายนอก Concept เศรษฐศาสตร์ที่พึงรู้จัก” วรากรณ์   สาม
โกเศศ  (ส านักพิมพ์มติชน) 

3.2 บทความทางเศรษฐศาสตร์ เข้าถึงได้ที่  http://www.nidambe11.net/ 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดท าโดยนักศึกษา  จากการจัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและ

ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 
1) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
2) ตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผู้สอน และประเมินรายวิชา 
3) ให้ข้อเสนอแนะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ตามที่ผู้สอนท าเป็นช่องทางสื่อสารกับนักศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดังนี้ 
1) การแลกเปลี่ยนสังเกตการณ์สอนของอาจารย์ประจ าวิชานี้ 
2) ระดับผลการเรียนของนักศึกษา 
3) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 
เมื่อได้ผลประเมินการสอน น าข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น  

โดย การวิจัยชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
1) ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในผลการเรียนรู้ที่วัดและ

ประเมินผลผ่านแล้ว 
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2) ในการสอบปลายภาคให้มีการวัดและประเมินผลผลการเรียนรู้ที่ส าคัญๆ อีกครั้ง 
3) การสอบสัมภาษณ์เพ่ือประมวลการเรียนรู้ในรายวิชา   
4) การตรวจผลงานให้มีการสุ่มสัมภาษณ์เพ่ือประเมินผลงาน 

5. การด าเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอน

และรายละเอียดวิชา  เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึนดังนี้ 
1) ปรับปรุงรายวิชาอย่างน้อยทุก 2 ปี  ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
2) เปลี่ยนหรือจัดการเรียนการสอนเป็นทีมหรือแบ่งหัวข้อ/ผลการเรียนรู้ในการสอนของอาจารย์

ประจ าวิชานี้ 


