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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยนครพนม 



 
ค าน า 

 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 ที่ได้ประกาศใช้ตั้งแต่เดือน
สิงหาคม 2542 เป็นต้นมา ได้เน้นให้ครู-อาจารย์และผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน
ส าคัญที่สุด ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัด มีลักษณะส าคัญดังนี้ 

1. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
2. ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนรู้ในสิ่งที่ตนถนัดและสนใจ 
3. ผู้เรียนได้มีโอกาสแสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง 
4. ผู้เรียนได้มีโอกาสที่จะน าความรู้ไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน 
5. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง 

 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้ ได้ตระหนักถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ด้วยการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในรายวิชาและในการคิดกิจกรรมที่จะส่งเสริมการเรียนรู้
ของนักเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติให้เป็นรูปธรรม จึงได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียง ข้าพเจ้าหวังว่าแผนจัดการเรียนรู้ฯ เล่มนี้ คงเป็น
ประโยชน์แก่ครู-อาจารย์และผู้เรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
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                สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
               คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 

 



  รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

หมวดที ่ 1.  ลกัษณะและข้อมูลโดยทั่วไปของรายวิชา 
 
1.รหัสและชื่อรายวิชา 
10200201   เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
2.จ านวนหน่วยกิต 
 2  หน่วยกิต  (2-0-4) 
3.หลักสูตร  และประเภทของรายวิชา 
   3.1 หลักสูตร 
        ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

3.2 ประเภทของรายวิชา 
หมวดวิชาชีพพ้ืนฐาน  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
   อาจารย์จันทร์เพ็ญ  ไตรมงคลเจริญ 
5. ภาคการศึกษา  ชั้นปีที่เรียน 
   ภาคการศึกษาที่  1 ปวช. 2 
6.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite) 
  ไม่มี 
7.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน 
  ไม่มี 
8.สถานที่เรียน 
  ห้อง 2201  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
9.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา  ครั้งล่าสุด 
  4  มิถุนายน  2561 
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หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
 
 

 
 
 
 
 

1.1 ตารางวิเคราะห์รายวิชา 
 
รหัสวิชา 10200201 วิชา เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น   จ านวน  2  หน่วยกิต 
ชั้น ปวช.2  สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วย 
พฤติกรรมที่ต้องการ 

ความรู้ ทักษะ กิจนิสัย 
ชั่วโมง
รวม 

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์ 4 2 2 6 
2 อุปสงค์และอุปทาน 4 2 2 6 
3 ภาวะดุลยภาพของตลาดและการแทรกแซงกลไกราคา 2 2 2 3 
4 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน 2 1 1 3 
5 ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภค 4 1 1 3 
6 การผลิต  ต้นทุน  และรายรับ 4 2 2 6 
7 การก าหนดราคาและผลผลิตในตลาดประเภทต่าง ๆ 2 1 1 3 
8 รายได้ประชาชาติ 2 2 2 3 
9 การก าหนดขึ้นเป็นรายได้ประชาชาติ 2 1 1 3 
10 การเงินและการธนาคาร 4 2 2 6 
11 การคลังสาธารณะ 3 1 1 3 
12 การค้าและการเงินระหว่างประเทศ 3 1 1 3 
13 การพัฒนาเศรษฐกิจและวัฏจักรเศรษฐกิจ 4 2 2 3 
 สอบปลายภาค    3 
 รวม 40 20 20 54 
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หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2 ตารางวิเคราะห์สมรรถนะการเรียนรู้ 

 

รหัสวิชา 10200201       วิชา เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
จ านวนหน่วยกิต  2 หน่วยกิต จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์  2  ชั่วโมง   รวม 34 ชั่วโมงต่อภาคเรียน    
 

ชื่อเรื่องและงาน สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ 
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชา
เศรษฐศาสตร์ 
1.1 ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
1.2 แขนงของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
1.3 ชนิดของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 
1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างวิชาเศรษฐศาสตร์กับ
วิชาอ่ืน 
1.5 วิธีการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
1.6 ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
1.7 การแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจในระบบ
เศรษฐกิจแบบต่างๆ 
1.8 วงจรกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
1.9 ประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์ 

1. บอกความหมายของเศรษฐศาสตร์ได้ 
2. อธิบายความแตกต่างระหว่างเศรษฐศาสตร์

จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาคได้ 
3. อธิบายความแตกต่างระหว่างเศรษฐศาสตร์ตามที่

เป็นจริง  กับเศรษฐศาสตร์ตามที่ควรจะเป็นได้ 
4. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์กับวิชา

อ่ืนได้ 
5. บอกวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร์ได้ 
6. บอกปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจได้ 
7. บอกวิธีการแก้ปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจใน

ระบบเศรษฐกิจต่าง  ๆ  ได้ 
8. เขียนและอธิบายวงจรกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ 
9. บอกประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ 

หน่วยที่ 2 อุปสงค์และอุปทาน 
2.1 ความหมายของอุปสงค์ 

1. บอกความหมายของอุปสงค์และอธิบายความ
แตกต่างระหว่างอุปสงค์ท่ีมีประสิทธิผลและอุป
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หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
 
 

ชื่อเรื่องและงาน สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ 
2.2 ชนิดของอุปสงค์ 
2.3 กฎของอุปสงค์ 
2.4 องค์ประกอบของผลของราคา 
2.5 ตารางอุปสงค์และเส้นอุปสงค์ 
2.6 การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ 
2.7 ความหมายของอุปทาน 
2.8 กฎของอุปทาน 
2.9 ตารางอุปทานและเส้นอุปทาน 
2.10 การเปลี่ยนแปลงของอุปทาน 

สงค ์ ศักยะได้ 
2. บอกชนิดของอุปสงค์ได้ 
3. บอกกฎของอุปสงค์ได้ 
4. อธิบายองค์ประกอบของผลของราคาได้ 
5. สร้างตารางอุปสงค์และเขียนเส้นอุปสงค์  ในกรณี

ของเฉพาะบุคคลและของตลาดได้ 
6. อธิบายความแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนแปลง

ภายในเส้นอุปสงค์และการเปลี่ยนแปลงเส้นอุป
สงค์ทั้งเส้นได้ 

7. บอกความหมายของอุปทานได้ 
8. บอกกฎของอุปทานได้ 
9. สร้างตารางอุปทานและเขียนเส้นอุปทาน  ใน

กรณีของหน่วยธุรกิจและของตลาดได้ 
10. อธิบายความแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนแปลง

ภายในเส้นอุปทานและการเปลี่ยนแปลงเส้น
อุปทานทั้งเส้นได้ 

หน่วยที่ 3 ภาวะดุลยภาพของตลาดและการ
แทรกแซงกลไกราคา 
3.1 การก าหนดภาวะดุลยภาพของตลาดโดยอุป
สงค์และอุปทาน 
3.2 การเปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพของตลาด 
3.3 การควบคุมราคาสินค้า 

1. อธิบายวิธีการก าหนดภาวะดุลยภาพของตลาดโดย
อุปสงค์และอุปทานได้ 

2. อธิบายการเปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพของตลาด
ในกรณีอุปสงค์และ/หรืออุปทานเปลี่ยนแปลงไปได้ 

3. อธิบายกลไกในการก าหนดราคาข้ันต่ าได้ 
4. อธิบายกลไกในการก าหนดราคาข้ันสูงได้ 

หน่วยที่ 4 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน 
4.1 ความหมายของความยืดหยุ่นของอุปสงค์ 
4.2 ความหมายของความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อ
ราคา  
( Ed ) 
4.3 การวัดความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา 
4.4 ชนิดของเส้นอุปสงค์จ าแนกตามความยืดหยุ่น
ของอุปสงค์ต่อราคา 
4.5 ปัจจัยก าหนดค่าของความยืดหยุ่นของอุปสงค์

1. บอกความหมายของความยืดหยุ่นของอุปสงค์ได้ 
2. บอกชนิดของความยืดหยุ่นของอุปสงค์ได้ 
3. บอกความหมายของความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อ

ราคาได้ 
4. ค านวณค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาได้ 
5. บอกประเภทของเส้นอุปสงค์จ าแนกตามความ

ยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาได้ 
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ชื่อเรื่องและงาน สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ 
ต่อราคา 
4.6 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ (Ey) 
4.7 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาสินค้าอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง (Ec) 
4.8 ความหมายของความยืดหยุ่นของอุปทานต่อ
ราคา (Es) 
4.9 การวัดความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคา 
4.10 ชนิดของเส้นอุปทานจ าแนกตามความ
ยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคา 
4.11 ปัจจัยก าหนดค่าของความยืดหยุ่นของ
อุปทานต่อราคา 
หน่วยที่ 5 ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภค 
5.1 ทฤษฎีอรรถประโยชน์ 
5.2 กฎการลดน้อยถอยลงของอรรถประโยชน์
เพ่ิม (MU) 
5.3 ดุลยภาพของผู้บริโภคตามทฤษฎี
อรรถประโยชน์ 
5.4 ทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากัน (IC) 
5.5 อัตราหน่วยสุดท้ายของการทดแทนกันในการ
บริโภค (MRS) 
5.6 เส้นงบประมาณหรือเส้นราคา 
5.7 ดุลยภาพของผู้บริโภคตามทฤษฎีเส้นความ
พอใจ เท่ากัน 

1. อธิบายกฎการลดน้อยถอยลงของอรรถประโยชน์
เพ่ิมได้ 

2. ค านวณหาค่าอรรถประโยชน์เพิ่ม (MU)  และ
อรรถประโยชน์รวม (TU)  ได้ 

3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง MU  และ  TU  ได้ 
4. บอกเงื่อนไขของดุลยภาพของผู้บริโภคตามทฤษฎี

อรรถประโยชน์ได้ 
5. เขียนเส้นแห่งความพอใจเท่ากัน (IC)  ได้ 
6. บอกคุณสมบัติของเส้นความพอใจเท่ากันได้ 
7. ค านวณหาอัตราหน่วยสุดท้ายของการทดแทนกัน

ระหว่างสินค้า  2  ชนิด  (MRS)  ได้ 
8. เขียนเส้นงบประมาณหรือเส้นราคาได้ 
9. วิเคราะห์การเกิดดุลยภาพของผู้บริโภคตาม

ทฤษฎีเส้นแห่งความพอใจเท่ากันได้ 
หน่วยที่ 6 การผลิต  ต้นทุน  และรายรับ 
6.1 ความหมายของผลิต 
6.2 ฟังก์ชั่นการผลิต 
6.3 การผลิตในระยะสั้นและการผลิตในระยะยาว 
6.4 การผลิตในระยะสั้นโดยใช้ปัจจัยผันแปรเพียง
ชนิดเดียว  :  กฎว่าด้วยผลตอบแทนไม่ได้สัดส่วน

1. บอกความหมายของการผลิตได้ 
2. เขียนฟังก์ชันการผลิตได้ 
3. อธิบายความแตกต่างระหว่างการผลิตในระยะสั้น

และการผลิตระยะยาวได้ 
4. อธิบายว่ากฎว่าด้วยผลตอบแทนไม่ได้สัดส่วนกัน

ได้ 
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หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
 
 

ชื่อเรื่องและงาน สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ 
กัน 
6.5 การผลิตระยะสั้นโดยใช้ปัจจัยผันแปร 2 ชนิด 
6.6 เส้นผลผลิตเท่ากัน (Iq) 
6.7 อัตราหน่วยสุดท้ายของการใช้ทดแทนกันทาง
เทคนิคระหว่างปัจจัยการผลิต (MRTS) 
6.8 เส้นต้นทุนเท่ากัน  (Ic) 
6.9 ดุลยภาพของผู้ผลิต 
6.10 การผลิตในระยะยาว : กฎว่าด้วย
ผลตอบแทนในการขยายขนาดการผลิต 
6.11 ความหมายของต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ 
6.12 ต้นทุนการผลิตในระยะสั้น 
6.13 ตารางต้นทุนการผลิตและเส้นต้นทุนการผลิต
ในระยะสั้น 
6.14 ลักษณะของเส้นต้นทุนแบบต่าง ๆ 
6.15 ต้นทุนการผลิตในระยะยาว 
6.16 รายรับจากการขาย 
6.17 ลักษณะของเส้นรายรับแบบต่าง ๆ  
6.18 เงื่อนไขในการได้รับก าไรสูงสุด  และขาดทุน
น้อยที่สุด 

5. อธิบายทฤษฎีการผลิตในระยะสั้นโดยใช้ปัจจัยผัน
แปรสองชนิดได้ 

6. เขียนเส้นผลผลิตเท่ากันได้ 
7. อธิบายอัตราสุดท้ายของการใช้แทนกันทาง

เทคนิคระหว่างปัจจัยการผลิตได้ 
8. เขียนเส้นต้นทุนเท่ากันได้ 
9. อธิบายวิธีการผสมส่วนปัจจัยที่จะเสียต้นทุนต่ าสุด

ได้ 
10. อธิบายกฎว่าด้วยผลตอบแทนในการขยายขนาด

การผลิตได้ 
11. อธิบายความหมายของการประหยัดต่อขนาด

และการไม่ประหยัดต่อขนาดได้ 
12. บอกความหมายของต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ได้ 
13. บอกชนิดของต้นทุนในการผลิตระยะสั้นได้ 
14. ค านวณค่าต้นทุนการผลิตระยะสั้นประเภท

ต่างๆ  ได้ 
15. เขียนเส้นต้นทุนแบบต่างๆ   ได้ 

หน่วยที่ 7 การก าหนดราคาและผลผลิตในตลาด
ประเภทต่าง ๆ 
7.1 ความหมายของตลาด 
7.2 ประเภทของตลาด 
7.3 ลักษณะของตลาดที่มีการแข่งขันอย่าง
สมบูรณ์ 
7.4 เส้นอุปสงค์ของผู้ผลิตแต่ละรายในตลาดที่มี
การ 
 แข่งขันอย่างสมบูรณ์ 
7.5 ดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาดแข่งขันอย่าง
สมบูรณ์ 
7.6 ลักษณะของตลาดผูกขาด 

1. บอกความหมายของตลาดโดยทั่วไปและในวิชา
เศรษฐศาสตร์ได้ 

2. บอกประเภทของตลาดได้ 
3. บอกลักษณะของตลาดที่มีการแข่งขันอย่าง

สมบูรณ์ได้ 
4. เขียนเส้นอุปสงค์ของผู้ผลิตแต่ละรายในตลาด

แข่งขันอย่างสมบูรณ์ได้ 
5. อธิบายการก าหนดดุลยภาพระยะสั้นของผู้ผลิตใน

ตลาดแข่งขันอย่างสมบูรณ์ได้ 
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หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
 
 

ชื่อเรื่องและงาน สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ 
7.7 ดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาดผูกขาด 
7.8 ลักษณะของตลาดผู้ขายน้อยราย 
7.9 เส้นอุปสงค์ของผู้ผลิตแต่ละรายในตลาดผู้ขาย
น้อยราย 
7.10 ดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาดผู้ขายน้อยราย 
7.11 ลักษณะของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด 
7.12  ดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาดกึ่งแข่งขันก่ึง
ผูกขาด 
หน่วยที่ 8 รายได้ประชาชาติ 
8.1 ความหมายของรายได้ประชาชาติ 
8.2 การค านวณรายได้ประชาชาติ 
8.3 รายได้เฉลี่ยต่อคน 
8.4 การเปรียบเทียบรายได้ประชาชาติ 
8.5 ประโยชน์ของรายได้ประชาชาติ 
8.6 ข้อจ ากัดในการใช้ตัวเลขรายได้ประชาชาติ 

1. บอกความหมายของรายได้ประชาชาติได้ 
2. บอกวิธีการค านวณรายได้ประชาชาติได้ 
3. ค านวณรายได้เฉลี่ยต่อคนได้ 
4. อธิบายวิธีการเปรียบเทียบการค านวณรายได้

ประชาชาติวิธีต่าง  ๆ  ได้ 
5. บอกประโยชน์ของรายได้ประชาชาติได้ 
6. บอกข้อจ ากัดในการใช้ตัวเลขรายได้ประชาชาติได้ 

หน่วยที่ 9 การก าหนดขึ้นเป็นรายได้ประชาชาติ 
9.1 รายจ่ายในการบริโภค 
9.2 ความโน้มเอียงในการบริโภคและความโน้ม
เอียงในการออม 
9.3 รายจ่ายเพื่อการลงทุน 
9.4 รายจ่ายของรัฐบาล 
9.5 รายได้สุทธิจากต่างประเทศ 

1. เขียนสมการการบริโภคของประเทศได้ 
2. เขียนสมการการออมของประเทศได้ 
3. ค านวณหาค่าความโน้มเอียงในการออม  (APS , 

MPS)  ได้ 
4. บอกกฎว่าด้วยการบริโภคของเคนส์ได้ 
5. บอกปัจจัยอ่ืนที่เป็นตัวก าหนดค่าใช้จ่ายในการ

บริโภคได้ 
6. บอกความหมาย  ความส าคัญ  และส่วนประกอบ

ของการลงทุนได้ 
7. บอกปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดการลงทุนได้ 
8. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุน  และ

รายได้ในรูปแบบของฟังก์ชันได้ 
9. เขียนเส้นการลงทุนแบบอิสระ  และเส้นการลงทุน

แบบจูงใจได้ 
 

หน่วยที่ 10 การเงินและการธนาคาร 1. อธิบายความแตกต่างระหว่างปริมาณเงินใน
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หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
 
 

ชื่อเรื่องและงาน สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ 
10.1 ปริมาณเงิน 
10.2 การหมุนเวียนของเงิน 
10.3 ทฤษฎีปริมาณเงิน 
10.4 ความต้องการถือเงิน 
10.5 อัตราดอกเบี้ยดุลยภาพ 
10.6 ความหมายของเงินเฟ้อ 
10.7 สาเหตุของเงินเฟ้อ 
10.8 ผลของเงินเฟ้อ 
10.9 การแก้ไขภาวะเงินเฟ้อ 
10.10 ความหมาย  สาเหตุ และผลกระทบของ
เงินฝืด 
10.11 การแก้ไขภาวะเงินฝืด 
10.12 ความหมาย สาเหตุ และผลกระทบเงิน 
ตึงตัว 
10.13 การแก้ไขภาวะเงินตึงตัว 
10.14 หน้าที่ของธนาคารพาณิชย์ 
10.15   ลักษณะและหน้าที่ของธนาคารกลาง 

ความหมายอย่างแคบและอย่างกว้างได้ 
2. บอกความหมายของการหมุนเวียนเงินได้ 
3. บอกความส าคัญของการหมุนเวียนเงินได้ 
4.  อธิบายสาระส าคัญของทฤษฎีปริมาณเงินของฟีช

เชอร์ได้ 
5.  บอกวัตถุประสงค์ของความต้องการถือเงินตาม

ลักษณะของเคนส์ได้ 
6.  อธิบายวิธีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพได้ 
7.  บอกความหมายของเงินเฟ้อได้ 
8.  บอกสาเหตุของเงินเฟ้อได้ 
9.  อธิบายผลที่เกิดจากเงินเฟ้อได้ 
10. อธิบายวิธีการแก้ไขภาวะเงินเฟ้อได้ 
11. อธิบายความหมาย  สาเหตุ  และผลกระทบของ

เงินฝืดได้ 
12. อธิบายวิธีแก้ไขภาวะเงินฝืดได้ 
13. บอกความหมาย  สาเหตุ  และผลกระทบของ

เงินตึงตัวได้ 
14. อธิบายวิธีแก้ไขภาวะเงินตึงตัวได้ 
15. บอกหน้าที่ของธนาคารพาณิชย์ได้ 
15. ค านวณการสร้างเงินฝากโดยระบบธนาคาร
พาณิชย์ได้ 

หน่วยที่ 11 การคลังสาธารณะ 
11.1 ความหมายและความส าคัญของการคลัง
สาธารณะ 
11.2 รายรับของรัฐบาล 
11.3 รายจ่ายของรัฐบาล 
11.4 หนี้สาธารณะ 
11.5 งบประมาณแผ่นดิน  หรืองบประมาณของ
รัฐบาล 
11.6 นโยบายการคลัง 

1. อธิบายความหมายของการคลังสาธารณะได้ 
2. อธิบายความส าคัญของการคลังสาธารณะได้ 
3. บอกแหล่งที่มาของรายรับของรัฐบาลได้ 
4. บอกลักษณะของรายจ่ายของรัฐบาลตามลักษณะ

งานได้ 
5. บอกความหมายของแหล่งที่มาของหนี้สาธารณะ

ได้ 
6. บอกความหมายของงบประมาณแผ่นดินได้ 
7. บอกลักษณะต่าง ๆ   ของนโยบายงบประมาณ

แผ่นดินได้ 
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หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
 
 

ชื่อเรื่องและงาน สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ 
8. อธิบายของเครื่องมือนโยบายการคลังในการแก้ไข

เงินเฟ้อและเงินฝืดได้ 
หน่วยที่ 12 การค้าและการเงินระหว่างประเทศ 
12.1 สาเหตุที่ท าให้มีการค้าระหว่างประเทศ 
12.2 นโยบายการค้าระหว่างประเทศ 
12.3 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ 
12.4 การช าระเงินระหว่างประเทศ 
12.5 ความแตกต่างระหว่างดุลการค้าและ
ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ 
12.6 ส่วนประกอบของบัญชีดุลการช าระเงินและ
การบันทึกรายการดุลการช าระเงิน 
12.7 การแก้ไขดุลการค้าขาดดุลและ
ดุลการช าระเงินขาดดุล 

1. บอกสาเหตุของการมีการค้าระหว่างประเทศได้ 
2. อธิบายลักษณะของนโยบายการค้าระหว่าง

ประเทศได้ 
3. สรุปสาระส าคัญของทฤษฎีการค้าระหว่าง

ประเทศทฤษฎีต่าง ๆ ได้ 
4. อธิบายวิธีการช าระเงินระหว่างประเทศได้ 
5. อธิบายความแตกต่างระหว่างดุลการค้าและ

ดุลการช าระเงินได้ 
6. บอกส่วนประกอบของบัญชีดุลการช าระเงิน  และ

บันทึกรายการย่อยในบัญชีดุลการช าระเงินได้ 
7. อธิบายวิธีการแก้ไขดุลการค้าขาดดุล  และ

ดุลการช าระเงินขาดดุลได้ 
หน่วยที่ 13 การพัฒนาเศรษฐกิจและวัฏจักร
เศรษฐกิจ 
13.1 ความหมายและจุดมุ่งหมายของการพัฒนา
เศรษฐกิจ 
13.2 ลักษณะของประเทศด้อยพัฒนาและ
ประเทศพัฒนาแล้ว 
13.3 ปัจจัยส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
13.4 แนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
13.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจของไทย 
13.6 การแบ่งระยะของวัฏจักรเศรษฐกิจ 
13.7 สาเหตุของการเกิดวัฏจักรเศรษฐกิจ 
13.8 การแก้ไขวัฎจักรเศรษฐกิจ 

1. อธิบายความแตกต่างระหว่างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ  และการพัฒนาเศรษฐกิจได้ 

2. บอกจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจได้ 
3. บอกลักษณะของประเทศด้อยพัฒนา  ประเทศก่ึง

พัฒนา  และประเทศที่พัฒนาแล้วได้ 
4. บอกปัจจัยส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจได้ 
5. สรุปแนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของนักเศรษฐศาสตร์ส านักต่าง ๆ ได้ 
6. บอกความหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจได้ 
7. บอกสาระส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจของไทย

แต่ละฉบับได้ 
8. บอกความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวัฏจักรระยะ

ต่าง  ๆ  ได้ 
9. อธิบายสาเหตุของการเกิดวัฏจักรเศรษฐกิจได้ 
10. อธิบายวิธีการแก้ไขวัฏจักรเศรษฐกิจได้ 
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1.3  ตารางวิเคราะห์สมรรถนะรายวิชา 
โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ผล 5  มิติ/นโยบาย 3 D และ 11 ดี 11  เก่ง 

 
รหัสวิชา 10200201  วิชา เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 

จ านวนหน่วยกิต 2 หน่วยกิต  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2  ชั่วโมง  รวม 54  ชั่วโมงต่อภาคเรียน 
ระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

 

 
 
 

ชื่อหน่วยการสอน/ 
สมรรถนะรายวิชา 

ทางสายกลาง 

รว
ม(

50
) 

 

3ห่วง 
2 เงื่อนไข 

ความรู้ คุณธรรม 

พอ
ปร

ะม
าณ

(5
) 

มีเ
หต

ุผล
(5

) 

มีภ
ูมิค

ุ้มก
ัน(

5)
 

รอ
บร

ู้(5
) 

รอ
บค

อบ
(5

) 

ระ
มัด

ระ
วัง

(5
) 

ซื่อ
สัต

ย์สุ
จร

ิต(
5)

 

ขยั
นอ

ดท
น(

5)
 

มีส
ติป

ัญ
ญ

า(
5)

 

แบ
่งป

ัน(
5)

 

ล า
ดับ

คว
าม

ส า
คัญ

 

หน่วยที่ 1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชา
เศรษฐศาสตร์ 

4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 41 5 

หน่วยที่ 2  อุปสงค์และอุปทาน 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 45 1 
หน่วยที่ 3  ภาวะดุลยภาพของตลาด
และการแทรกแซงกลไกราคา 

5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 44 2 

หน่วยที่ 4  ความยืดหยุ่นของอุปสงค์
และอุปทาน 

4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 43 3 

หน่วยที่ 5  ทฤษฎีพฤติกรรมของ 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 44 2 
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ผู้บริโภค 
หน่วยที่ 6  การผลิต  ต้นทุน  และ
รายรับ 

4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 43 3 

หน่วยที่ 7  การก าหนดราคาและ
ผลผลิตในตลาดประเภทต่าง ๆ 

4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 40 6 

หน่วยที่ 8  รายได้ประชาชาติ 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 42 4 
หน่วยที่ 9  การก าหนดขึ้นเป็นรายได้
ประชาชาติ 

4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 43 3 

หน่วยที่ 10  การเงินและการธนาคาร 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 42 4 
หน่วยที่ 11  การคลังสาธารณะ 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 44 2 
หน่วยที่ 12  การค้าและการเงินระหว่าง
ประเทศ 

4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 43 3 

หน่วยที่ 13  การพัฒนาเศรษฐกิจ
และวัฏจักรเศรษฐกิจ 

4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 41 5 

 

หมวดที ่ 2.  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1. มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ 
2.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปสงค์   อุปทาน  ราคาดุลยภาพและความยืดหยุ่น 
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการผลิต  การก าหนดราคาและปริมาณผลผลิตในตลาด

ประเภทต่าง  ๆ  
5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายได้ประชาชาติ  การก าหนดเป็นรายได้ประชาชาติ 
6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร  การคลัง  นโยบายการเงิน  นโยบายการคลัง 
7. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ  และการพัฒนาเศรษฐกิจ 
8. เห็นคุณค่าและความส าคัญของเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
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2.มาตรฐานรายวิชา 

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจทุกประเภท  การ
ลงทุนและการก าหนดราคาผลผลิต  
 2. สามารถน าเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพและชีวิตประจ าวัน 
 
3.ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์  อุปทาน  การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และ
อุปทาน   ดุลยภาพของตลาด  ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน  ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค    ทฤษฎีการ
ผลิต  ต้นทุนการ ผลิตและรายรับจากการผลิต  ตลาดและการก าหนดราคา  รายได้ประชาชาติ   และการ
ก าหนดเป็นรายได้ประชาชาติ  การบริโภคการออม  การลงทุน วัฏจักรธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่ 3.  ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
34 ชั่วโมง 

สอนเสริม 
ไม่มี 

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
- 

การศึกษาด้วยตนเอง 
34  ชัว่โมง 

2.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
3  ชั่วโมง/สัปดาห ์

 
 

หมวดที ่ 4.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1.  คุณธรรม  จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม  จริยธรรม  ท่ีต้องพัฒนา 

- ความมีวินัย 

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน 



 13  

 

หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
 
 

- มีความตั้งใจ 

- การมีส่วนร่วม 

- ไม่เอาเปรียบผู้อื่น 

- มีความคิดริเริ่ม 

- ความสุภาพ  

- เคารพเชื่อฟังครูและผู้อาวุโส 

- มีความเชื่อมั่น  

- การยอมรับและปฏิบัติตามมติของกลุ่ม 
1.2 วิธีการสอน 

- ใช้การสอนแบบเปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งค าถามหรือตอบค าถาม  หรือแสดงความคิดเห็นที่
เกี่ยวข้องกับคุณธรรม  จริยธรรม  ในชั้นเรียนในโอกาสต่าง ๆ 

- ยกตัวอย่างกรณีศึกษา  ตัวอย่างที่ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการประพฤติที่ผิด
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

- ครูผู้สอนปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง  ให้ความส าคัญต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ  การมีวินัยเรื่องเวลาการ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา  

1.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม   

- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สอนคนอ่ืน ๆและเพ่ือนๆของผู้เรียนในรายวิชา 

- การประเมินตามสภาพจริงด้าน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานที่มอบหมาย 

- นักศึกษาประเมินตนเอง 
2. ความรู้ 

 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์ 

- อุปสงค์และอุปทาน 

- ภาวะดุลยภาพของตลาดและการแทรกแซงกลไกราคา 

- ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน 

- ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภค 

- การผลิต  ต้นทุน  และรายรับ 

- การก าหนดราคาและผลผลิตในตลาดประเภทต่าง ๆ 
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- รายได้ประชาชาติ 

- การก าหนดขึ้นเป็นรายได้ประชาชาติ 

- การเงินและการธนาคาร 

- การคลังสาธารณะ 

- การค้าและการเงินระหว่างประเทศ 

- การพัฒนาเศรษฐกิจและวัฏจักรเศรษฐกิจ  
วิธีการสอน 

- ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมุ่งเน้นให้สัมพันธ์กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ใช้หลักการ
เรียนรู้ตามสภาพจริงและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยการสอนแบบผสมผสาน  

- แนวการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการน า ขั้นการสอนและ
ขั้นสรุปผลการสอน 

-  แนวการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีลักษณะเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสมตาม
วัฒนธรรมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในลักษณะเป็นประชาธิปไตยและช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันโดยมีแนวทางที่ส าคัญ คือ การพ่ึงพาอาศัยกันในทางที่ดี การสร้างทีมงานความรับผิดชอบทักษะ
ทางสังคมโครงสร้างการเรียนรู้และวิธีจัดการเรียนรู้ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 

- รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิคเป็นเทคนิคท่ีพัฒนาขึ้นเพ่ือส่งเสริม
ความร่วมมือ และการถ่ายทอดความรู้ระหว่างเพ่ือนในกลุ่ม 

- รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปา ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ ทบทวนความรู้เดิม แสวงหา
ความรู้ใหม่ การศึกษาท าความเข้าใจสาระการเรียนรู้โดยเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม การ
แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม การสรุปและจัดระเบียบความรู้ การปฏิบัติและหรือการ
แสดงผลงาน สุดท้ายคือการประยุกต์ใช้ความรู้ 

- การเรียนรู้ตามแนวคิดผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นสังเกต โดย
ผู้สอนเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมของผู้เรียนโดยผู้เรียนสังเกตสภาพปัญหา และร่วมกันหาปัญหาที่
เกิดข้ึนขั้นสร้างความรู้โดยผู้เรียนสร้างความรู้จากการศึกษาเอกสารประกอบการเรียน ขั้นขยาย
ความรู้โดยการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันจากประสบการณ์ของผู้เรียน และขั้น
ตรวจสอบประเมินความรู้ที่ได้รับโดยการน าเสนองาน 

วิธีการประเมินผล 

- การทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน  

- แบบสังเกตการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น/ การอภิปรายกลุ่มการประเมินพฤติกรรมการเรียน 

- การสอบย่อย  และสอบปลายภาค 

- การประเมินพัฒนาการรายบุคคลและรายกลุ่ม 
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3. ทักษะทางปัญญา 

 ทักษะทางปัญญา  ที่ต้องพัฒนา 
-    ทักษะการคิด วิเคราะห์ ของความส าคัญของวิชาระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น 

- ทักษะการใช้ความรู้ในวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง 
วิธีการสอน 

- การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน   

- การเรียนรู้ตามแนวคิดผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นสังเกต โดย
ผู้สอนเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมของผู้เรียนโดยผู้เรียนสังเกตสภาพปัญหา และร่วมกันหาปัญหาที่
เกิดข้ึนขั้นสร้างความรู้โดยผู้เรียนสร้างความรู้จากการศึกษาเอกสารประกอบการเรียน ขั้นขยาย
ความรู้โดยการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันจากประสบการณ์ของผู้เรียน และขั้น
ตรวจสอบประเมินความรู้ที่ได้รับโดยการน าเสนองาน 

- การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผังกราฟิก เป็นรูปแบบการแสดงออกของความคิดที่สามารถ
มองเห็นและอธิบายได้อย่างเป็นระบบ 

- มอบหมายภาระงานรายบุคคล  
วิธีการประเมินผล 

- ประเมินจากการโต้ตอบและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน  ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม 

- การทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน  

- การสอบย่อย  การสอบประมวลความรู้  และสอบปลายภาค 

- การประเมินพัฒนาการรายบุคคลและรายกลุ่ม 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ที่ต้องพัฒนา 

- ทักษะการสร้างสัมพันธภาพการที่ดีในการท างานและความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้ง
รายบุคคลและรายกลุ่ม  

 วิธีการสอน 

- ใช้แนวการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  มีลักษณะเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสมตาม
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หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
 
 

วัฒนธรรมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในลักษณะเป็นประชาธิปไตยและช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันโดยมีแนวทางที่ส าคัญ คือ การพ่ึงพาอาศัยกันในทางที่ดี การสร้างทีมงาน ความรับผิดชอบ 
ทักษะทางสังคม โครงสร้างการเรียนรู้และวิธีจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 

- รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิคเป็นเทคนิคท่ีพัฒนาขึ้นเพ่ือส่งเสริม
ความร่วมมือ และการถ่ายทอดความรู้ระหว่างเพ่ือนในกลุ่ม  

- ก าหนดความรับผิดชอบของผู้เรียนรายบุคคลและรายกลุ่มให้ชัดเจน 
 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

- ประเมินความรับผิดชอบจากการท ากิจกรรมรายบุคคลและรายกลุ่มของผู้เรียน 

- ให้ผู้เรียนประเมินสมาชิกในกลุ่ม  ทั้งด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและด้านความ
รับผิดชอบตามรูปแบบแนวการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่ต้องพัฒนา 

- ทักษะการคัดเลือกแหล่งข้อมูล   

- ทักษะการค้นคว้าหาข้อมูล/เพ่ิมเติมความรู้ทางอินเตอร์เน็ต   

- ทักษะการใช้  PowerPoint  ในการน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย   

- ทักษะการใช้ภาษาในการน าเสนอด้วยการเขียนและการพูดอย่างเหมาะสม 

- การศึกษานอกสถานที่ โดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือ 
 วิธีการสอน 

- ใช้  PowerPoint  ที่น่าสนใจ  ชัดเจน  ง่ายต่อการติดตามท าความเข้าใจ  ประกอบการสอน 
ในชั้นเรียน 

- การสอนโดยมีการน าเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต  เพื่อเป็นตัวอย่างกระตุ้นให้
นักศึกษาเห็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอและสืบค้นข้อมูล 

- การแนะน าเทคนิคการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การมอบหมายงานที่ต้องมีการน าเสนอท้ังในรูปเอกสารและการพูดประกอบสื่อเทคโนโลยี 
 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินทักษะการใช้สื่อและการใช้ภาษาพูดจากการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

- ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หมายเหตุ  หมายเลขท้ายข้อผลการเรียนรู้  คือ  ล าดับข้อของผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในรายละเอียด
ของหลักสูตร 
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หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมวดที ่5.  แผนการสอนและการประเมินผล 

 
5.1  แผนการสอน 

 

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน  

และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 
 

1-2 หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชา
เศรษฐศาสตร์ 
1.1 ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
1.2 แขนงของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
1.3 ชนิดของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 
1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างวิชา
เศรษฐศาสตร์กับวิชาอ่ืน 

4 - ใช้การจัดการเรียน
การสอนแบบ
ศูนย์กลางการเรียนรู้ 
โดยนักศึกษาร่วมกับ
อาจารย์ในการจัดการ
เรียนการสอน โดย
แบ่งกิจกรรมดังนี้ 

อ.จันทร์เพ็ญ  
  ไตรมงคลเจริญ 
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หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
 
 

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน  

และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 
 

1.5 วิธีการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
1.6 ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
1.7 การแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ในระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ 
1.8 วงจรกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
1.9 ประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์ 

- นักศึกษาจัดท าสื่อ 

- นักศึกษาน าเสนอตาม
เนื้อหา 

- ถามและตอบข้อสงสัย 

- แยกเข้าศูนย์การ
เรียนรู้ด าเนินกิจกรรม
ตามผู้ควบคุมศูนย์ 

- อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบความ
สมบูรณ์และอธิบาย
เนื้อหาเพ่ิม 

-  
3-4 

 
หน่วยที่ 2 อุปสงค์และอุปทาน 
2.1 ความหมายของอุปสงค์ 
2.2 ชนิดของอุปสงค์ 
2.3 กฎของอุปสงค์ 
2.4 องค์ประกอบของผลของราคา 
2.5 ตารางอุปสงค์และ 
เส้นอุปสงค์ 
2.6 การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ 
2.7 ความหมายของอุปทาน 
2.8 กฎของอุปทาน 
2.9 ตารางอุปทานและเส้นอุปทาน 
2.10 การเปลี่ยนแปลงของอุปทาน 

4 - ใช้การจัดการเรียน
การสอนแบบ
ศูนย์กลางการเรียนรู้ 
โดยนักศึกษาร่วมกับ
อาจารย์ในการจัดการ
เรียนการสอน โดย
แบ่งกิจกรรมดังนี้ 

- นักศึกษาจัดท าสื่อ 

- นักศึกษาน าเสนอตาม
เนื้อหา 

- ถามและตอบข้อสงสัย 

- แยกเข้าศูนย์การ
เรียนรู้ด าเนินกิจกรรม
ตามผู้ควบคุมศูนย์ 

- อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบความ

อ.จันทร์เพ็ญ   
  ไตรมงคลเจริญ 
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หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
 
 

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน  

และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 
 

สมบูรณ์และอธิบาย
เนื้อหาเพ่ิม 

5 
 

หน่วยที่ 3 ภาวะดุลยภาพของตลาดและ
การแทรกแซงกลไกราคา 
3.1 การก าหนดภาวะดุลยภาพของ
ตลาดโดยอุปสงค์และอุปทาน 
3.2 การเปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพ
ของตลาด 
3.3 การควบคุมราคาสินค้า 

2 - ใช้การจัดการเรียน
การสอนแบบ
ศูนย์กลางการเรียนรู้ 
โดยนักศึกษาร่วมกับ
อาจารย์ในการจัดการ
เรียนการสอน โดย
แบ่งกิจกรรมดังนี้ 

- นักศึกษาจัดท าสื่อ 

- นักศึกษาน าเสนอตาม
เนื้อหา 

- ถามและตอบข้อสงสัย 

- แยกเข้าศูนย์การ
เรียนรู้ด าเนินกิจกรรม
ตามผู้ควบคุมศูนย์ 

- อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบความ
สมบูรณ์และอธิบาย
เนื้อหาเพ่ิม 

อ.จันทร์เพ็ญ   
  ไตรมงคลเจริญ 

6 หน่วยที่ 4 ความยืดหยุ่นของ 
อุปสงค์และอุปทาน 
4.1 ความหมายของความยืดหยุ่นของ
อุปสงค์ 
4.2 ความหมายของความยืดหยุ่นของ
อุปสงค์ต่อราคา  
( Ed ) 
4.3 การวัดความยืดหยุ่นของ 

2 - ใช้การจัดการเรียน
การสอนแบบ
ศูนย์กลางการเรียนรู้ 
โดยนักศึกษาร่วมกับ
อาจารย์ในการจัดการ
เรียนการสอน โดย
แบ่งกิจกรรมดังนี้ 

- นักศึกษาจัดท าสื่อ 

อ.จันทร์เพ็ญ   
  ไตรมงคลเจริญ 



 20  

 

หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
 
 

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน  

และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 
 

อุปสงค์ต่อราคา 
4.4 ชนิดของเส้นอุปสงค์จ าแนกตาม
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ 
ต่อราคา 
4.5 ปัจจัยก าหนดค่าของความยืดหยุ่น
ของอุปสงค์ต่อราคา 
4.6 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ 
(Ey) 
4.7 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา
สินค้าอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (Ec) 
4.8 ความหมายของความยืดหยุ่นของ
อุปทานต่อราคา (Es) 
4.9 การวัดความยืดหยุ่นของอุปทานต่อ
ราคา 
4.10 ชนิดของเส้นอุปทานจ าแนกตาม
ความยืดหยุ่นของอุปทาน 
ต่อราคา 
4.11 ปัจจัยก าหนดค่าของความยืดหยุ่น
ของอุปทานต่อราคา 

- นักศึกษาน าเสนอตาม
เนื้อหา 

- ถามและตอบข้อสงสัย 

- แยกเข้าศูนย์การ
เรียนรู้ด าเนินกิจกรรม
ตามผู้ควบคุมศูนย์ 

- อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบความ
สมบูรณ์และอธิบาย
เนื้อหาเพ่ิม 

7 หน่วยที่ 5 ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภค 
5.1 ทฤษฎีอรรถประโยชน์ 
5.2 กฎการลดน้อยถอยลงของ
อรรถประโยชน์เพิ่ม (MU) 
5.3 ดุลยภาพของผู้บริโภคตามทฤษฎี
อรรถประโยชน์ 
5.4 ทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากัน (IC) 
5.5 อัตราหน่วยสุดท้ายของการทดแทน
กันในการบริโภค (MRS) 
5.6 เส้นงบประมาณหรือเส้นราคา 

2 - ใช้การจัดการเรียน
การสอนแบบ
ศูนย์กลางการเรียนรู้ 
โดยนักศึกษาร่วมกับ
อาจารย์ในการจัดการ
เรียนการสอน โดย
แบ่งกิจกรรมดังนี้ 

- นักศึกษาจัดท าสื่อ 

- นักศึกษาน าเสนอตาม
เนื้อหา 

อ.จันทร์เพ็ญ  
  ไตรมงคลเจริญ 
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หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
 
 

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน  

และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 
 

5.7 ดุลยภาพของผู้บริโภคตามทฤษฎี
เส้นความพอใจ เท่ากัน 

- ถามและตอบข้อสงสัย 

- แยกเข้าศูนย์การ
เรียนรู้ด าเนินกิจกรรม
ตามผู้ควบคุมศูนย์ 

- อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบความ
สมบูรณ์และอธิบาย
เนื้อหาเพ่ิม 

 
8-9 หน่วยที่ 6 การผลิต  ต้นทุน  และรายรับ 

6.1 ความหมายของผลิต 
6.2 ฟังก์ชั่นการผลิต 
6.3 การผลิตในระยะสั้นและการผลิตใน
ระยะยาว 
6.4 การผลิตในระยะสั้นโดยใช้ปัจจัยผัน
แปรเพียงชนิดเดียว  :  กฎว่าด้วย
ผลตอบแทนไม่ได้สัดส่วนกัน 
6.5 การผลิตระยะสั้นโดยใช้ปัจจัยผัน
แปร 2 ชนิด 
6.6 เส้นผลผลิตเท่ากัน (Iq) 
6.7 อัตราหน่วยสุดท้ายของการใช้
ทดแทนกันทางเทคนิคระหว่างปัจจัยการ
ผลิต (MRTS) 
6.8 เส้นต้นทุนเท่ากัน  (Ic) 
6.9 ดุลยภาพของผู้ผลิต 
6.10 การผลิตในระยะยาว : กฎว่าด้วย
ผลตอบแทนในการขยายขนาดการผลิต 
6.11 ความหมายของต้นทุนทาง
เศรษฐศาสตร์ 

4 - ใช้การจัดการเรียน
การสอนแบบ
ศูนย์กลางการเรียนรู้ 
โดยนักศึกษาร่วมกับ
อาจารย์ในการจัดการ
เรียนการสอน โดย
แบ่งกิจกรรมดังนี้ 

- นักศึกษาจัดท าสื่อ 

- นักศึกษาน าเสนอตาม
เนื้อหา 

- ถามและตอบข้อสงสัย 

- แยกเข้าศูนย์การ
เรียนรู้ด าเนินกิจกรรม
ตามผู้ควบคุมศูนย์ 

- อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบความ
สมบูรณ์และอธิบาย
เนื้อหาเพ่ิม 

อ.จันทร์เพ็ญ   
  ไตรมงคลเจริญ 



 22  

 

หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
 
 

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน  

และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 
 

6.12 ต้นทุนการผลิตในระยะสั้น 
6.13 ตารางต้นทุนการผลิตและเส้น
ต้นทุนการผลิตในระยะสั้น 
6.14 ลักษณะของเส้นต้นทุนแบบต่าง ๆ 
6.15 ต้นทุนการผลิตในระยะยาว 
6.16 รายรับจากการขาย 
6.17 ลักษณะของเส้นรายรับแบบต่างๆ  
6.18 เงื่อนไขในการได้รับก าไรสูงสุด  
และขาดทุนน้อยที่สุด 
 
 
 
 
 

10 หน่วยที่ 7 การก าหนดราคาและผลผลิต
ในตลาดประเภทต่าง ๆ 
7.1 ความหมายของตลาด 
7.2 ประเภทของตลาด 
7.3 ลักษณะของตลาดที่มีการแข่งขัน
อย่างสมบูรณ์ 
7.4 เส้นอุปสงค์ของผู้ผลิตแต่ละรายใน
ตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ 
7.5 ดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาดแข่งขัน
อย่างสมบูรณ์ 
7.6 ลักษณะของตลาดผูกขาด 
7.7 ดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาดผูกขาด 
7.8 ลักษณะของตลาดผู้ขาย 
น้อยราย 
7.9 เส้นอุปสงค์ของผู้ผลิตแต่ละรายใน

2 - ใช้การจัดการเรียน
การสอนแบบ
ศูนย์กลางการเรียนรู้ 
โดยนักศึกษาร่วมกับ
อาจารย์ในการจัดการ
เรียนการสอน โดย
แบ่งกิจกรรมดังนี้ 

- นักศึกษาจัดท าสื่อ 

- นักศึกษาน าเสนอตาม
เนื้อหา 

- ถามและตอบข้อสงสัย 

- แยกเข้าศูนย์การ
เรียนรู้ด าเนินกิจกรรม
ตามผู้ควบคุมศูนย์ 

อ.จันทร์เพ็ญ   
  ไตรมงคลเจริญ 



 23  

 

หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
 
 

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน  

และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 
 

ตลาดผู้ขายน้อยราย 
7.10 ดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาดผู้ขาย
น้อยราย 
7.11 ลักษณะของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่ง
ผูกขาด 
7.12  ดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาดกึ่ง
แข่งขันกึ่งผูกขาด 

- อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบความ
สมบูรณ์และอธิบาย
เนื้อหาเพ่ิม 

11 หน่วยที่ 8 รายได้ประชาชาติ 
8.1 ความหมายของรายได้ประชาชาติ 
8.2 การค านวณรายได้ประชาชาติ 
8.3 รายได้เฉลี่ยต่อคน 
8.4 การเปรียบเทียบรายได้ประชาชาติ 
8.5 ประโยชน์ของรายได้ประชาชาติ 
8.6 ข้อจ ากัดในการใช้ตัวเลขรายได้
ประชาชาติ 

4 - ใช้การจัดการเรียน
การสอนแบบ
ศูนย์กลางการเรียนรู้ 
โดยนักศึกษาร่วมกับ
อาจารย์ในการจัดการ
เรียนการสอน โดย
แบ่งกิจกรรมดังนี้ 

- นักศึกษาจัดท าสื่อ 

- นักศึกษาน าเสนอตาม
เนื้อหา 

- ถามและตอบข้อสงสัย 

- แยกเข้าศูนย์การ
เรียนรู้ด าเนินกิจกรรม
ตามผู้ควบคุมศูนย์ 

- อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบความ
สมบูรณ์และอธิบาย
เนื้อหาเพ่ิม 

อ.จันทร์เพ็ญ   
  ไตรมงคลเจริญ 

12 หน่วยที่ 9 การก าหนดขึ้นเป็นรายได้
ประชาชาติ 
9.1 รายจ่ายในการบริโภค 

4 - ใช้การจัดการเรียน
การสอนแบบ
ศูนย์กลางการเรียนรู้ 

อ.จันทร์เพ็ญ   
  ไตรมงคลเจริญ 
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หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
 
 

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน  

และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 
 

9.2 ความโน้มเอียงในการบริโภคและ
ความโน้มเอียงในการออม 
9.3 รายจ่ายเพื่อการลงทุน 
9.4 รายจ่ายของรัฐบาล 
9.5 รายได้สุทธิจากต่างประเทศ 

โดยนักศึกษาร่วมกับ
อาจารย์ในการจัดการ
เรียนการสอน โดย
แบ่งกิจกรรมดังนี้ 

- นักศึกษาจัดท าสื่อ 

- นักศึกษาน าเสนอตาม
เนื้อหา 

- ถามและตอบข้อสงสัย 

- แยกเข้าศูนย์การ
เรียนรู้ด าเนินกิจกรรม
ตามผู้ควบคุมศูนย์ 

- อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบความ
สมบูรณ์และอธิบาย
เนื้อหาเพ่ิม 

13-14 หน่วยที่ 10 การเงินและการธนาคาร 
10.1 ปริมาณเงิน 
10.2 การหมุนเวียนของเงิน 
10.3 ทฤษฎีปริมาณเงิน 
10.4 ความต้องการถือเงิน 
10.5 อัตราดอกเบี้ยดุลยภาพ 
10.6 ความหมายของเงินเฟ้อ 
10.7 สาเหตุของเงินเฟ้อ 
10.8 ผลของเงินเฟ้อ 
10.9 การแก้ไขภาวะเงินเฟ้อ 
10.10 ความหมาย  สาเหตุ และ
ผลกระทบของเงินฝืด 
10.11 การแก้ไขภาวะเงินฝืด 
10.12 ความหมาย สาเหตุ และ

4 - ใช้การจัดการเรียน
การสอนแบบ
ศูนย์กลางการเรียนรู้ 
โดยนักศึกษาร่วมกับ
อาจารย์ในการจัดการ
เรียนการสอน โดย
แบ่งกิจกรรมดังนี้ 

- นักศึกษาจัดท าสื่อ 

- นักศึกษาน าเสนอตาม
เนื้อหา 

- ถามและตอบข้อสงสัย 

- แยกเข้าศูนย์การ
เรียนรู้ด าเนินกิจกรรม

อ.จันทร์เพ็ญ   
  ไตรมงคลเจริญ 



 25  

 

หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
 
 

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน  

และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 
 

ผลกระทบเงินตึงตัว 
10.13 การแก้ไขภาวะเงินตึงตัว 
10.14 หน้าที่ของธนาคารพาณิชย์ 
10.15   ลักษณะและหน้าที่ของธนาคาร
กลาง 

ตามผู้ควบคุมศูนย์ 

- อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบความ
สมบูรณ์และอธิบาย
เนื้อหาเพ่ิม 

15 หน่วยที่ 11 การคลังสาธารณะ 
11.1 ความหมายและความส าคัญของ
การคลังสาธารณะ 
11.2 รายรับของรัฐบาล 
11.3 รายจ่ายของรัฐบาล 
11.4 หนี้สาธารณะ 
11.5 งบประมาณแผ่นดิน  หรือ
งบประมาณของรัฐบาล 
11.6 นโยบายการคลัง 

2 - ใช้การจัดการเรียน
การสอนแบบ
ศูนย์กลางการเรียนรู้ 
โดยนักศึกษาร่วมกับ
อาจารย์ในการจัดการ
เรียนการสอน โดย
แบ่งกิจกรรมดังนี้ 

- นักศึกษาจัดท าสื่อ 

- นักศึกษาน าเสนอตาม
เนื้อหา 

- ถามและตอบข้อสงสัย 

- แยกเข้าศูนย์การ
เรียนรู้ด าเนินกิจกรรม
ตามผู้ควบคุมศูนย์ 

- อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบความ
สมบูรณ์และอธิบาย
เนื้อหาเพ่ิม 

อ.จันทร์เพ็ญ  
   ไตรมงคลเจริญ 

16 หน่วยที่ 12 การค้าและการเงินระหว่าง
ประเทศ 
12.1 สาเหตุที่ท าให้มีการค้าระหว่าง
ประเทศ 
12.2 นโยบายการค้าระหว่างประเทศ 

2 - ใช้การจัดการเรียน
การสอนแบบ
ศูนย์กลางการเรียนรู้ 
โดยนักศึกษาร่วมกับ
อาจารย์ในการจัดการ

อ.จันทร์เพ็ญ   
  ไตรมงคลเจริญ 
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หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
 
 

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน  

และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 
 

12.3 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ 
12.4 การช าระเงินระหว่างประเทศ 
12.5 ความแตกต่างระหว่างดุลการค้า
และดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ 
12.6 ส่วนประกอบของบัญชี
ดุลการช าระเงินและการบันทึกรายการ
ดุลการช าระเงิน 
12.7 การแก้ไขดุลการค้าขาดดุลและ
ดุลการช าระเงินขาดดุล 

เรียนการสอน โดย
แบ่งกิจกรรมดังนี้ 

- นักศึกษาจัดท าสื่อ 

- นักศึกษาน าเสนอตาม
เนื้อหา 

- ถามและตอบข้อสงสัย 

- แยกเข้าศูนย์การ
เรียนรู้ด าเนินกิจกรรม
ตามผู้ควบคุมศูนย์ 

- อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบความ
สมบูรณ์และอธิบาย
เนื้อหาเพ่ิม 

17 หน่วยที่ 13 การพัฒนาเศรษฐกิจและวัฏ
จักรเศรษฐกิจ 
13.1 ความหมายและจุดมุ่งหมายของ
การพัฒนาเศรษฐกิจ 
13.2 ลักษณะของประเทศด้อยพัฒนา
และประเทศพัฒนาแล้ว 
13.3 ปัจจัยส าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจ 
13.4 แนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนา
เศรษฐกิจ 
13.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจของไทย 
13.6 การแบ่งระยะของวัฏจักร
เศรษฐกิจ 
13.7 สาเหตุของการเกิดวัฏจักร
เศรษฐกิจ 
13.8 การแก้ไขวัฎจักรเศรษฐกิจ 

2 - ใช้การจัดการเรียน
การสอนแบบ
ศูนย์กลางการเรียนรู้ 
โดยนักศึกษาร่วมกับ
อาจารย์ในการจัดการ
เรียนการสอน โดย
แบ่งกิจกรรมดังนี้ 

- นักศึกษาจัดท าสื่อ 

- นักศึกษาน าเสนอตาม
เนื้อหา 

- ถามและตอบข้อสงสัย 

- แยกเข้าศูนย์การ
เรียนรู้ด าเนินกิจกรรม
ตามผู้ควบคุมศูนย์ 

- อาจารย์ผู้สอน

อ.จันทร์เพ็ญ   
  ไตรมงคลเจริญ 
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หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
 
 

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน  

และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 
 

ตรวจสอบความ
สมบูรณ์และอธิบาย
เนื้อหาเพ่ิม 

18 
สอบปลายภาค 

  อ.จันทร์เพ็ญ 
   ไตรมงคลเจริญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การ ประเมินผล 

 สอบประมวลความรู้ 
สอบปลายภาค 
จิตพิสัย 

6,11,17 
18 

ตลอดภาค
การศึกษา 

30% 
30% 
20% 

 วิเคราะห์กรณีศึกษาการค้นคว้าการท าแบบฝึกหัด 
การท างานกลุ่มและผลงาน 
การส่งงานตามที่มอบหมาย 

ตลอดภาค 
การศึกษา 

20% 

 

 
 
 
 
 

หมวดที ่ 6.  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
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 วันรักษ์  มิ่งมณีนาคิน, บรรณาธิการ. เศรษฐศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด. พิมพ์ครั้งที่ 2.  
กรุงเทพมหานคร: ผู้จัดการ, 2538. 
2. เอกสารน าเสนองาน 
3. ใบงาน ใบความรู้ 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     - จัดท าแบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิด 
     - แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
     - ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ดที่ครูผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับผู้เรียน 
2. การประเมินการสอน 
 - ประเมินจากความสนใจ ความตั้งใจ และการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
โดยการจัดท าแบบบันทึกหลังการสอน 
    - แฟ้มงานของผู้เรียน  
     -คะแนนสอบของผู้เรียน 
     -การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3. การปรับปรุงการสอน 
     - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
     - การท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
      - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยครูผู้สอนในกลุ่มเดียวกัน 
      -มีการตั้งคณะกรรมการในรายวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนโดย 
ตรวจสอบข้อสอบรายงานวิธีการประเมินผู้เรียนและการประเมินพฤติกรรมของผู้เรียน 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
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 - รวบรวมข้อมูลจากการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนและพัฒนาผู้เรียนพร้อมปรับปรุงเนื้อหาความยากง่ายให้
สอดคล้องกับศักยภาพผู้เรียน และระดับชั้นการเรียนรู้ 
      - แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สอนในกลุ่มวิชาเดียวกันและต่างวิชาเพ่ือเป็นข้อมูลสู่การปรับปรุงและพัฒนา
ต่อไป 
     - น าผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การปฏิบัติการพัฒนาปรับปรุงโดยการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องด้าน
ปัจจัยสนับสนุน 
- น าสู่การปฏิบัติในปีการศึกษาต่อไป และด าเนินการตามกระบวนการ PDCA 
 


