
   
 

 

 
 

 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

รายวิชา  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  รหัสวิชา  10200201 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
สาขาวิชาการจดัการส านักงาน 

 
 
 

จัดท าโดย 
อาจารย์ประจิตรา  หม่อมพะเนาว์ 

 
 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 



   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา  เศรษฐศษสตร์เบื้องต้น  รหัสวิชา  10200201 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
สาขาวิชาการจดัการส านักงาน 

 
 
 
 

จัดท าโดย 
อาจารย์ประจิตรา  หม่อมพะเนาว์ 

 
 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
 
 
 
 



   
 

 

ค าน า 
 แผนการจัดการเรียนรู้  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพเล่มนี้  เป็นการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  พุทธศักราช  2552  โดยมุ่งเน้นการฝึกทักษะในภาคปฏิบัติให้กับ
นักศึกษามากท่ีสุด  มีการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปในแผนการจัดการเรียนรู้  เพื่อให้นักศึกษามี
ความสามารถตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษา  3  ด้าน  คือ  ด้านพุทธพิสัย  จิตพิสัย  และทักษะพิสัย 
 
 
 
        ลงช่ือ........................................... 
                (นางสาวประจิตรา  หม่อมพะเนาว์) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

  รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 
      มหาวิทยาลัยนครพนม 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 
     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
 

หมวดท่ี  1.  ลักษณะและข้อมูลโดยทั่วไปของรายวิชา 
 
1.รหัสและช่ือรายวิชา 
    1020-0201 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
2.จ านวนหน่วยกิต 
   2  หน่วยกิต        
3.หลักสูตร  และประเภทของรายวิชา 
     3.1  หลักสูตร 
            ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

3.2 ประเภทของรายวิชา 
หมวดวิชาชีพ 

4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
          นางสาวประจิตรา  หม่อมพะเนาว์ 
5.ภาคการศึกษา  ช้ันปีที่เรียน 
           ภาคการศึกษาท่ี  1  ปวช. 2 
6.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite) 
         วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
7.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน 
         ไม่มี 
8.สถานที่เรียน 
          ตึกพื้นฐานประยุกต์ ห้อง 1204 ช้ัน 2 
9.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา  คร้ังล่าสุด 
          22  เมษายน  2560 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

 
หมวดท่ี  2.  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
         1. รู้แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ 
         2. เข้าใจโครงสร้างของระบบเศรษฐศาสตร์ 
         3. เกิดความรู้เกี่ยวกับอุปสงค์ อุปทาน และราคาดุลยภาพ 
         4.  สามารถน าทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
        5.  ตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
        
2.วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา 
         1. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
         2. เพื่อให้เนื้อหาการเรียนรู้สัมพันธ์กับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังบนหลักการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 

หมวดท่ี  3.  ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1.ค าอธิบายรายวิชา 
           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน การก าหนดราคาดุลยภาพ 
พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ตลาดในระบบเศรษฐกิจ รายได้ประชาชน เงินเฟ้อ เงินดึงตัว       วัฏจักร
เศรษฐกิจดุลการค้าและดุลการช าระเงิน การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้างและปัญาเศรษฐกิจของประเทศ และ
แนวทางแก้ไข 
 
2.  จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
18 ช่ัวโมง 

สอนเสริม 
ไม่มี 

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
36  ช่ัวโมง 

การศึกษาด้วยตนเอง 
72  ช่ัวโมง 

3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
      2  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

หมวดท่ี  4.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1.  คุณธรรม  จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม  จริยธรรม  ที่ต้องพัฒนา 
- ความมีวินัย 
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน 
- มีความต้ังใจ  
- การมีส่วนร่วม  
- ไม่เอาเปรียบผู้อื่น  
- มีความคิดริเริ่ม  



   
 

 

- ความสุภาพ   
- เคารพเช่ือฟังครูและผู้อาวุโส  
- มีความเช่ือมั่น   
- การยอมรับและปฏิบัติตามมติของกลุ่ม  

1.2 วิธีการสอน 
- ใช้การสอนแบบ เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งค าถามหรือตอบค าถาม  หรือแสดงความคิดเห็นท่ี

เกี่ยวข้องกับคุณธรรม  จริยธรรม  ในช้ันเรียนในโอกาสต่าง ๆ 
- ยกตัวอย่างกรณีศึกษา  ตัวอย่างท่ีขาดความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและการประพฤติท่ีผิด

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
- ครูผู้สอนปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง  ให้ความส าคัญต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ  การมีวินัยเรื่องเวลาการ

เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา  
1.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินผลจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในช้ันเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม   

- การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้สอนคนอื่น ๆ และเพื่อนๆ  ของผู้เรียนในรายวิชา 
- การประเมินตามสภาพจริง ด้าน การตรงต่อเวลาในการเข้าช้ันเรียนและการส่งงานท่ีมอบหมาย 
- นักศึกษาประเมินตนเอง 

2. ความรู้ 
 ความรู้ท่ีต้องได้รับ 

-     ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ 
-     อุปสงค์และอุปทาน 
-     การผลิตและทฤษฏีการผลิต 
-      การบริโภคและพฤติกรรมผู้บริโภค 
-      ตลาดในระบบเศรษฐกิจ 
-      การก าหนดราคา 
-      การเงินและนโยบายการเงิน 
-      การคลังและนโยบายการคลัง 
-      รายได้ประชาชาติ 
-      ดุลการค้าและดุลการช าระเงิน 
-      ระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจ 
-      ลักษณะโครงสร้าง ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไทย 
 -      การบูรณาการเรียนรู้ในช้ันเรียนกับการเรียนรู้ด้วยตนเองในแหล่งการเรียนรูน้อกชั้นเรียนจาก  
       วิชาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้นกับรายวิชาอื่น ๆ โดยมีหลักฐานการเรียน บันทึกการเรียนรู้ การ 
       ประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง    
 

      วิธีการสอน 
- ใช้การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมุ่งเน้นให้สัมพันธ์กับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ใช้หลักการ

เรียนรู้ตามสภาพจริง และจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยการสอนแบบผสมผสาน   



   
 

 

- แนวการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการน า  ขั้นการสอน  
และขั้นสรุปผลการสอน 

-  แนวการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  มีลักษณะเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมตาม
วัฒนธรรมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกนัในลักษณะเป็นประชาธิปไตยและช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันโดยมีแนวทางท่ีส าคัญ คือ การพึ่งพาอาศัยกันในทางท่ีดี  การสร้างทีมงาน                ความ
รับผิดชอบ ทักษะทางสังคม  โครงสร้างการเรียนรูแ้ละวิธีจัดการเรียนรู้  ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ 
ได้แก่ 

- รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค  เป็นเทคนิคท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือ และการถ่ายทอดความรู้ระหว่างเพื่อนในกลุ่ม 

- รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปา ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ ทบทวนความรู้เดิม แสวงหา
ความรู้ใหม่ การศึกษาท าความเข้าใจสาระการเรียนรู้โดยเช่ือมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม การ
แลกเปล่ียนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม การสรุปและจัดระเบียบความรู้ การปฏิบัติและหรือการ
แสดงผลงาน สุดท้ายคือการประยุกต์ใช้ความรู้ 

- การเรียนรู้ตามแนวคิดผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง  ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ข้ันสังเกต โดย
ผู้สอนเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมของผู้เรียนโดยผู้เรียนสังเกตสภาพปัญหา และร่วมกันหาปัญหาท่ี
เกิดขึ้น ขั้นสร้างความรู้โดยผู้เรียนสร้างความรู้จากการศึกษาเอกสารประกอบการเรียน ขั้นขยาย
ความรู้โดยการอภิปรายแลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและกันจากประสบการณ์ของผู้เรียน และขั้น
ตรวจสอบประเมินความรู้ท่ีได้รับโดยการน าเสนองาน 

 
 
    วิธีการประเมินผล 

- การทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน  
- แบบสังเกตการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น/ การอภิปรายกลุ่ม การประเมินพฤติกรรมการเรียน 
- การสอบย่อย  สอบกลางภาค  และสอบปลายภาค 
- การประเมินพัฒนาการรายบุคคลและรายกลุ่ม 

3. ทักษะทางปัญญา 
 ทักษะทางปัญญา  ท่ีต้องพัฒนา 

-      ทักษะการคิด วิเคราะห์ ของความส าคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
- ทักษะการใช้ความรู้ในวิชาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น  สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
       จริง  

        วิธีการสอน 
- การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน   
- การเรียนรู้ตามแนวคิดผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ข้ันสังเกต โดย

ผู้สอนเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมของผู้เรียนโดยผู้เรียนสังเกตสภาพปัญหา และร่วมกันหาปัญหาท่ี
เกิดขึ้น ขั้นสร้างความรู้โดยผู้เรียนสร้างความรู้จากการศึกษาเอกสารประกอบการเรียน ขั้นขยาย
ความรู้โดยการอภิปรายแลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและกันจากประสบการณ์ของผู้เรียน และขั้น
ตรวจสอบประเมินความรู้ท่ีได้รับโดยการน าเสนองาน 

- การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผังกราฟิก เป็นรูปแบบการแสดงออกของความคิดท่ีสามารถ



   
 

 

มองเห็นและอธิบายได้อย่างเป็นระบบ 
- มอบหมายภาระงานรายบุคคล  

      วิธีการประเมินผล 
- ประเมินจากการโต้ตอบและการแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน  ท้ังรายบุคคลและกลุ่ม 
- การทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน  
- การสอบย่อย  สอบกลางภาค  และสอบปลายภาค 
- การประเมินพัฒนาการรายบุคคลและรายกลุ่ม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ท่ีต้องพัฒนา 

- ทักษะการสร้างสัมพันธภาพการท่ีดีในการท างานและความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมายท้ัง
รายบุคคลและรายกลุ่ม  

 วิธีการสอน 
- ใช้แนวการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  มีลักษณะเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมตาม

วัฒนธรรมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกนัในลักษณะเป็นประชาธิปไตยและช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันโดยมีแนวทางท่ีส าคัญ คือ การพึ่งพาอาศัยกันในทางท่ีดี การสร้างทีมงาน  ความรับผิดชอบ  
ทักษะทางสังคม  โครงสร้างการเรียนรู้และวิธีจัดการเรียนรู้  ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 

- รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค  เป็นเทคนิคท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือ และการถ่ายทอดความรู้ระหว่างเพื่อนในกลุ่ม  

- ก าหนดความรับผิดชอบของผู้เรียนรายบุคคลและรายกลุ่มให้ชัดเจน 
 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 
- ประเมินความรับผิดชอบจากการท ากิจกรรมรายบุคคลและรายกลุ่มของผู้เรียน 
- ให้ผู้เรียนประเมินสมาชิกในกลุ่ม  ท้ังด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและด้านความ

รับผิดชอบตามรูปแบบแนวการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ท่ีต้องพัฒนา 
- ทักษะการคัดเลือกแหล่งข้อมูล   
- ทักษะการค้นคว้าหาข้อมูล/เพิ่มเติมความรู้ทางอินเตอร์เน็ต   
- ทักษะการใช้  Power  point  ในการน าเสนองานท่ีได้รับมอบหมาย   
- ทักษะการใช้ภาษาในการน าเสนอด้วยการเขียนและการพูดอย่างเหมาะสม 
- การศึกษานอกสถานท่ี โดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือ   

 วิธีการสอน 
- ใช้  PowerPoint  ท่ีน่าสนใจ  ชัดเจน  ง่ายต่อการติดตามท าความเข้าใจ  ประกอบการสอนในช้ัน

เรียน 
- การสอนโดยมีการน าเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต  เพื่อเป็นตัวอย่างกระตุ้นให้

นักศึกษาเห็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอและสืบค้นข้อมูล 
- การแนะน าเทคนิคการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การมอบหมายงานท่ีต้องมีการน าเสนอท้ังในรูปเอกสารและการพูดประกอบส่ือเทคโนโลยี 



   
 

 

 วิธีการประเมินผล 
- ประเมนิทักษะการใช้ส่ือและการใช้ภาษาพูดจากการน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
- ประเมนิรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หมายเหตุ  หมายเลขท้ายข้อผลการเรียนรู้  คือ  ล าดับข้อของผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียด
ของหลักสูตร 

หมวดท่ี 5.  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

5.1  แผนการสอน 
สัปดาห์ 

ท่ี 
หัวข้อ/รายละเอียด 

 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน  และสื่อทีใ่ช้ 

ผู้สอน 
 

    1 บทที่ 1  ความรู้เบื้องต้น
เก่ียวกับเศรษฐศาสตร์ 
-  ประเภทของวิชา
เศรษฐศาสตร์ 
- หน่วยเศรษฐกิจและปัญหา
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
-  ความแตกต่างระหว่าง
เศรษฐศาสตร์กับบริหารธุรกิจ 
-  ประโยชน์ของวิชา
เศรษฐศาสตร์ 

 
 
 
 

2 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเอง
ก่อนเรียน 
(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และ
เนื้อหาสาระการเรียนรู้
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
ตามท่ีก าหนดในหมวด 4 
(3) ครูผู้สอนซักถามผู้เรียน
เกี่ยวกับ 
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร์ 
 (4)  ครูผู้สอนอธิบายเรื่องความรู้
เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ 
(5)  ผู้เรียนท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ก่อนลง
มือปฏิบัติ 
(6) ให้ผู้เรียนได้แสดงความ
คิดเห็นระหว่างเรียนในช้ันเรียน 
(7)  ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ
ตอบค าถามได้ 
 (8)  มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติ
กิจกรรมในบทเรียน 
 

นางสาวประจิตรา หม่อมพะเนาว์ 

2-3   หน่วยที่  2  อุปสงคแ์ละ 
อุปทาน  
-   ความหมายและประเภทของ 
    อุปสงค์ 
 -  ลักษณะและการ 
    เปล่ียนแปลงของเส้นอุปสงค์ 

4 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเอง
ก่อนเรียน 
(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และ
เนื้อหาสาระการเรียนรู้
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
ตามท่ีก าหนดในหมวด 4 

นางสาวประจิตรา  หม่อมพะเนาว์ 



   
 

 

-   ความหมายและประเภทของ 
    อุปทาน 
 - ลักษณะและการเปล่ียนแปลง 
   ของเส้นอุปทาน 
-  ดุลยภาพของตลาด 
  

 
 

(3) ครูผู้สอนซักถามผู้เรียน
เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของอุป
สงค์  อุปทาน  
 (4)  ครูผู้สอนอธิบายเรื่อง อุป
สงค์  อุปทาน  
(5) ผู้เรียนท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ก่อนลง
มือปฏิบัติ 
(6) ให้ผู้เรียนได้แสดงความ
คิดเห็นระหว่างเรียนในช้ันเรียน 
(7)  ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ
ตอบค าถามได้ 
 (8)  มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติ
กิจกรรมในบทเรียน 

4-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทที่ 3   การผลิตและทฤษฎี
การผลิต 
-   ความหายและลักษณะการ 
    ผลิต 
-   ปัจจัยการผลิต 
-   ทฤษฎีการผลิตในระยะส้ัน 
-  ทฤษฏีการผลิตในระยะยาว 
-  ดุลยภาพการผลิต 
 
 
 
 
 
 

4 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเอง
ก่อนเรียน 
(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และ
เนื้อหาสาระการเรียนรู้
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
ตามท่ีก าหนดในหมวด 4 
(3) ครูผู้สอนซักถามผู้เรียน
เกีย่วกับความรู้พื้นฐานของการ
ผลิตและทฤษฎีการผลิต 
(4)  ครูผู้สอนอธิบายเรื่อง การ
ผลิตและทฤษฎีการผลิต 
(5)  ผู้เรียนท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ก่อนลง
มือปฏิบัติ 
(6) ให้ผู้เรียนได้แสดงความ
คิดเห็นระหว่างเรียนในช้ันเรียน 
(7)  ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ
ตอบค าถามได้ 
 (8)  มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติ
กิจกรรมในบทเรียน 

นางสาวประจิตรา หม่อมพะเนาว์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 หน่วยที่ 4 การบริโภคและ
พฤติกรรมผู้บริโภค 
- ความหมายและความส าคัญ 
  ของการบริโภค 

2 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเอง
ก่อนเรียน 
(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และ
เนื้อหาสาระการเรียนรู้

นางสาวประจิตรา หม่อมพะเนาว์ 



   
 

 

- ลักษณะท่ัวไปของผู้บริโภค 
- ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริโภค 
   และผลของการบริโภค 
- ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
ตามท่ีก าหนดในหมวด 4 
(3) ครูผู้สอนซักถามผู้เรียน
เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของการ
บริโภคและพฤติกรรมผู้บริโภค 
(4)  ครูผู้สอนอธิบายเรื่อง การ
บริโภคและพฤติกรรมผู้บริโภค 
(5)  ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ
ตอบค าถามได้ 
 (7)  มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติ
กิจกรรมในบทเรียน 

7-8 หน่วยที่ 5  ตลาดในระบบ
เศรษฐกิจ 
-  ความหมายและความส าคัญ 
   ของตลาด 
-  คนกลางและองค์ประกอบ 
   ของตลาด 
-  ประเภทของตลาด 
-  ขนาดและหน้าท่ีของตลาด 
-  ลักษณะของตลาดในระบบ 
    เศรษฐกิจ 
-  ผลของการแข่งขันและการ 
    ผูกขาด 
 

4 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเอง
ก่อนเรียน 
(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และ
เนื้อหาสาระการเรียนรู้
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
ตามท่ีก าหนดในหมวด 4 
(3) ครูผู้สอนซักถามผู้เรียน
เกี่ยวกับตลาดในระบบเศรษฐกิจ 
 (4)  ครูผู้สอนอธิบายเรื่องตลาด
ในระบบเศรษฐกิจ 
 (5) ครูผู้สอนสอบถามเพื่อ
ประเมินความเข้าใจ 
(6)  ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ
ตอบค าถามได้ 
 (7)  มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติ
กิจกรรมในบทเรียน 

นางสาวประจิตรา หม่อมพะเนาว์ 

9,11 หน่วยที่ 6  การก าหนดราคา 
-  ความส าคัญของการก าหนด
ราคา 
-  ราคาดุลยภาพและการ
ปรับตัวของระดับราคา 
-  การก าหนดราคาในตลาด
สินค้าต่างๆ  
-  การก าหนดราคาเพื่อ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
 
 

4 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเอง
ก่อนเรียน 
(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และ
เนื้อหาสาระการเรียนรู้
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
ตามท่ีก าหนดในหมวด 4 
(3) ครูผู้สอนซักถามผู้เรียน
เกี่ยวกับการก าหนดราคา  
 (4) ครูผู้สอนอธิบายเรื่องการ
ก าหนดราคา 
 (5) ครูผู้สอนสอบถามเพื่อ

นางสาวประจิตรา หม่อมพะเนาว์ 



   
 

 

ประเมินความเข้าใจ 
(6)  ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ
ตอบ 
ค าถามได้ 
 (7)  มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติ
กิจกรรมในบทเรียน 

10 สอบกลางภาค   นางสาวประจิตรา หม่อมพะเนาว์ 

11 หน่วยที่ 7  การเงินและ
นโยบายการเงิน 
- ความหมายความส าคัญและ 
  ความเป็นมาของเงิน 
- หน้าท่ีและมาตรฐานของเงิน 
- ภาวะเงินเฟ้อ  เงนิฝืด และ 
  วัฏจักรเศรษฐกิจ 
- ตลาดการเงิน 
- นโยบายการเงิน 
 

4 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเอง
ก่อนเรียน 
(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และ
เนื้อหาสาระการเรียนรู้
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
ตามท่ีก าหนดในหมวด 4 
(3) ครูผู้สอนซักถามผู้เรียน
เกี่ยวกับการเงินและนโยบาย
การเงิน 
(4)  ครูผู้สอนอธิบายเรื่อง 
การเงินและนโยบายการเงิน 
(5) ครูผู้สอนสอบถามเพื่อ
ประเมินความเข้าใจ 
(6)  ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ
ตอบค าถามได้ 
 (7)  มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติ
กิจกรรมในบทเรียน 
 

 

12 หน่วยที่ 8  การคลังและ
นโยบาย  
- ความหมาย  ความส าคัญของ 
  การเงิน 
-  งบประมาณแผ่นดิน 
-   หนี้สาธารณะ 
-  นโยบายการคลัง 
-  นโยบายการคลังและประเทศ   
   ไทย 
 

2 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเอง
ก่อนเรียน 
(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และ
เนื้อหาสาระการเรียนรู้
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
ตามท่ีก าหนดในหมวด 4 
(3) ครูผู้สอนซักถามผู้เรียน
เกี่ยวกับ การคลังและนโยบาย  
 (4)  ครูผู้สอนอธิบายเรื่อง การ
คลังและนโยบาย  
 (5) ครูผู้สอนสอบถามเพื่อ
ประเมินความเข้าใจ 
(6) ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ

นางสาวเพชรา  นาเสือวัน 



   
 

 

ตอบค าถามได้ 
 (7) มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติ
กิจกรรมในบทเรียน 
 
 

13-15 หน่วยที่ 9  รายได้ประชาชาติ 
-   ความหมายของรายได้ 
    ประชาชาติ 
-  การค านวณรายได้ 
   ประชาชาติ 
-  ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ 
   ประชาชาติ 
-  รายได้ประชาชาติท่ีแท้จริง 
   และรายได้เฉล่ียต่อบุคคล 
-   ความส าคัญและประโยชน์ 
    ของบัญชีรายได้ประชาชาติ 

4 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเอง
ก่อนเรียน 
(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และ
เนื้อหาสาระการเรียนรู้
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
ตามท่ีก าหนดในหมวด 4 
(3) ครูผู้สอนซักถามผู้เรียน
เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของ
รายได้ประชาชาติ 
 (4)  ครูผู้สอนอธิบายเรื่อง 
รายได้ประชาชาติ 
 (5) ครูผู้สอนสอบถามเพื่อ
ประเมินความเข้าใจ 
(6  ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ
ตอบค าถามได้ 
 (7) มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติ
กิจกรรมในบทเรียน 

นางสาวเพชรา  นาเสือวัน 

16 หน่วยที่ 10  ดุลการค้าและ
ดุลการช าระเงิน 
-  ความส าคัญของการค้า
ระหว่างประเทศ 
-  นโยบายการค้าระหว่าง
ประเทศ 
- การค้าระหว่างประเทศของ
ประเทศไทย 
-  ดุลการช าระเงินระหว่าง
ประเทศ 
-  การแก้ไขปัญหาการขาด
ดุลการค้าและดุลการช าระเงิน 
 
 
 
 

8  (1) ใหท้ าแบบประเมินผลตนเอง
ก่อนเรียน 
(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และ
เนื้อหาสาระการเรียนรู้
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
ตามท่ีก าหนดในหมวด 4 
(3) ครูผู้สอนซักถามผู้เรียน
เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานดุลการค้า
และดุลการช าระเงิน 
 (4)  ครูผู้สอนอธิบายเรื่อง 
ดุลการค้าและดุลการช าระเงิน 
 (5) ครูผู้สอนสอบถามเพื่อ
ประเมินความเข้าใจ 
(6)  ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ
ตอบค าถามได้ 
 (7) มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติ

นางสาวเพชรา  นาเสือวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

 กิจกรรมในบทเรียน 
17 

หน่วยที่  11  ระบบเศรษฐกิจ
และการพัฒนาเศรษฐกิจ 
-  ความหมายและรูปแบบของ  
   ระบบเศรษฐกิจ 
-  ความหมายและความส าคัญ 
   ของการพัฒนาเศรษฐกิจ 
-  ระดับการพัฒนาและปัจจัยท่ี 
   มี 
   ผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  
-  การวางแผนเพื่อพัฒนา 
   เศรษฐกิจ 
-  การพัฒนาเศรษฐกิจของ 
   ประเทศไทย 
 

 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเอง
ก่อนเรียน 
(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และ
เนื้อหาสาระการเรียนรู้
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
ตามท่ีก าหนดในหมวด 4 
(3) ครูผู้สอนซักถามผู้เรียน
เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของระบบ
เศรษฐกิจและการพัฒนา
เศรษฐกิจ 
 (4)  ครูผู้สอนอธิบายเรื่องระบบ
เศรษฐกิจและการพัฒนา
เศรษฐกิจ  
 (5) ครูผู้สอนสอบถามเพื่อ
ประเมินความเข้าใจ 
(6)  ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ
ตอบค าถามได้ 
 (7) มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบติั
กิจกรรมในบทเรียน 

นางสาวเพชรา  นาเสือวัน 
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หน่วยที่ 12  ลักษณะ
โครงสร้าง ปัญหาและแนว
ทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไทย 
-  ลักษณะโครงสร้างทาง 
    เศรษฐกิจของประเทศไทย 
-  ผลของการพัฒนาเศรษฐกิจ 
   ในประเทศไทย 
-  ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ 
   ไทย 
-  แนวทางแก้ไขปัญหา 
    เศรษฐกิจของประเทศไทย 
-  การน าปรัชญาเศรษฐกิจ 
   พอเพียงไปใช้ในการแก้ไข 
   ปัญหาทางเศรษฐกิจ 

 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเอง
ก่อนเรียน 
(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และ
เนื้อหาสาระการเรียนรู้
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
ตามท่ีก าหนดในหมวด 4 
(3) ครูผู้สอนซักถามผู้เรียน
เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของ
ลักษณะโครงสร้าง ปัญหาและ
แนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ไทย 
 (4)  ครูผู้สอนอธิบายเรื่อง 
ลักษณะโครงสร้าง ปัญหาและ
แนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ไทย 
(5) ครูผู้สอนสอบถามเพื่อ
ประเมินความเข้าใจ 
(6)  ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ

นางสาวเพชรา  นาเสือวัน 



   
 

 

ตอบค าถามได้ 
 (7) มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติ
กิจกรรมในบทเรียน 

 
5.2  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ท่ี 

ประเมิน 
สัดส่วนของ 

การ ประเมินผล 
 สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 
จิตพิสัย 

30 
30 
20 

30% 
30% 
20% 

 วิเคราะห์กรณีศึกษา การค้นคว้า การท าแบบฝึกหัด 
การท างานกลุ่มและผลงาน 
การส่งงานตามท่ีมอบหมาย 

ตลอดภาค 
การศึกษา 

20% 

 
 
 
 

หมวดท่ี  6.  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.หนังสือ  และเอกสารประกอบการสอนหลัก 
    ไพรินทร์   แย้มจินดา.  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น.  พิมพ์ครั้งท่ี 1.  กรุงเทพฯ:  โรงพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด  
2550 
     
     
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     - จัดท าแบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิด 
     - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
     - ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ท่ีครูผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการส่ือสารกับผู้เรียน 
2. การประเมินการสอน 
    -   ประเมินจากความสนใจ ความต้ังใจ และการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
        โดยการจัดท าแบบบันทึกหลังการสอน 
    -   แฟ้มงานของผู้เรียน  
     -  คะแนนสอบของผู้เรียน 
     -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู ้



   
 

 

3. การปรับปรุงการสอน 
     -   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
     -   การท าวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
      -  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยครูผู้สอนในกลุ่มเดียวกัน 
      -  มีการตั้งคณะกรรมการในรายวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย 
         ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการประเมินผู้เรียน และการประเมินพฤติกรรมของผู้เรียน 
 
 
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      - รวบรวมข้อมูลจากการท าวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนและพัฒนาผู้เรียนพร้อมปรับปรงุเนื้อหาความยาก
ง่ายให้สอดคล้องกับศักยภาพผู้เรียน และระดับช้ันการเรียนรู้ 
      - แลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้สอนในกลุ่มวิชาเดียวกันและต่างวิชาเพื่อเป็นข้อมูลสู่การปรับปรุงและพัฒนา
ต่อไป 
     - น าผลจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ สู่การปฏิบัติการพัฒนาปรับปรุงโดยการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องด้าน
ปัจจัยสนับสนุน 
    - น าสู่การปฏิบัติในปีการศึกษาต่อไป และด าเนินการตามกระบวนการ PDCA 
 
 


