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เอกสารประกอบการสอน   เอกสารค าสอน 
 

รายวิชา 10200201  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 

 
 
 

โดย 
 

นางสาวสุนสิา  นนจันทร ์

 
 

สาขาวิชาการบัญชี 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยนครพนม 

2561 
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ค าน า 
 
 

    เอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสารประกอบการสอนเพ่ือใช้ในการการเตรียมและวางแผนการสอนรายวิชา 
10200201  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  ส าหรับสอนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขาวิชาการบัญชี
โดยมีเนื้อหาสาระเก่ียวกับศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และการก าหนดราคาดุลย
ภาคความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคทฤษฎีการผลิตตลาดในระบบเศรษฐกิจรายได้
ประชาชาติเงินเฟ้อเงินฝืดและเงินตึงตัว วัฎจักรเศรษฐกิจดุลการค้าและดุลการช าระเงินและการพัฒนาเศรษฐกิจ
โครงสร้างและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและแนวทางแก้ไข  ทั้งนี้ผู้เขียนได้ทดลองใช้ปฏิบัติสอนสาขาวิชาการ
บัญชีในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561และได้มีการปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องตลอดมา 
    ผู้เขียนได้รวบรวมจัดท าเกี่ยวกับหลักสูตรรายวิชา ประกอบด้วย ลักษณะวิชา การแบ่งบทเรียน หัวข้อ 
จุดประสงค์การสอนและการประเมินผลรายวิชา  พร้อมทั้งได้จัดท าก าหนดการสอนใบเตรียมการสอนรายสัปดาห์
ตลอดทั้ง 18 สัปดาห์ ซึ่งประกอบด้วย จุดประสงค์การสอน เนื้อหาสาระที่สอน วิธีการสอน เอกสารและสื่อ
ประกอบการสอนเป็นต้น  ทั้งนี้ ผู้เขียนคาดหวังว่า เอกสารประกอบการสอน ฉบับนี้จะเป็นเอกสารคู่มือของ
อาจารย์ใช้ประกอบการสอนที่ได้มีการเตรียมและวางแผนการสอนไว้อย่างรอบคอบ ซึ่งจะส่งผลให้การเรียนการ
สอนรายวิชานี้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 

 
                                                   สุนิสา นนจันทร ์                                                                                                                  

                            กันยายน  2561 
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สารบัญ 
 

   เร่ือง                                                                                          หน้า 
1. ค าน า  
2. สารบัญ 
 3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 4. ลักษณะรายวิชา 
 5. บทเรียนและหัวข้อ 
 6. จุดประสงค์การสอน 
 7. การประเมินผลรายวิชา 
 8. ตารางก าหนดน้ าหนักคะแนน 
 9. ก าหนดการสอน 
10. บรรณานุกรม  
11. ใบเตรียมการสอนสัปดาห์ที่ 1                                                                          
12. ใบเตรียมการสอนสัปดาห์ที่ 2                                                                          
13. ใบเตรียมการสอนสัปดาห์ที่ 3 
14. ใบเตรียมการสอนสัปดาห์ที่ 4 
15. ใบเตรียมการสอนสัปดาห์ที่ 5 
16. ใบเตรียมการสอนสัปดาห์ที่ 6 
17. ใบเตรียมการสอนสัปดาห์ที่ 7 
18. ใบเตรียมการสอนสัปดาห์ที่ 8    
19. ใบเตรียมการสอนสัปดาห์ที่ 10  (เว้นสอบกลางภาคสัปดาห์ที่ 9) 
20. ใบเตรียมการสอนสัปดาห์ที่ 11 
21. ใบเตรียมการสอนสัปดาห์ที่ 12 
22. ใบเตรียมการสอนสัปดาห์ที่ 13 
23. ใบเตรียมการสอนสัปดาห์ที่ 14 
24. ใบเตรียมการสอนสัปดาห์ที่ 15 
25. ใบเตรียมการสอนสัปดาห์ที่ 16 
26. ใบเตรียมการสอนสัปดาห์ที่ 17 (เว้นสอบปลายภาคสัปดาห์ที่  18) 
     ภาคผนวก (เป็นพวกสื่อการสอน เช่น Power Point  แนวข้อสอบพร้อมเฉลย กรณีเป็นเอกสารประกอบการ
สอน) 
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หมายเหตุ 
    1. เรื่อง 1-9 ให้เริ่มแต่ละเรื่องที่หน้าด้านขวามือ 
    2. อาจเพิ่มเติมโดยมี  สารบัญภาพ  สารบัญตาราง ในกรณีที่มีจ านวนมาก   
 

วัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
 

หลักสูตรระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ    สาขาวิชาการบัญชี 
  1.  เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษา  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  สังคมศึกษา  สุข
ศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  
  2.  เพ่ือให้มีความรู้และทักษะในหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
หลักการงานอาชีพท่ีสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพการบัญชี ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ ความก้าวหน้า
ของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  
  3.  เพ่ือให้มีความรู้และทักษะในหลักการและกระบวนการงานพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการบัญชี  
  4.  เพ่ือให้มีความรู้และทักษะในงานบริการทางการบัญชีตามหลักการและกระบวนการ ในลักษณะ ครบ
วงจรเชิงธุรกิจโดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
  5.  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานด้านการบัญชีในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ ใช้ความรู้  และ
ทักษะพ้ืนฐานในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้น 
  6.  เพ่ือให้สามารถเลือก/ใช้/ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพการบัญชี  
  7.  เพ่ือให้มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์  ประหยัด อดทน มี
วินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด สามารถ พัฒนาตนเองและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน    
  8.  เพ่ือผลิตนักศึกษาที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
  1.  มีความรู้และทักษะในสาขาวิชาที่ศึกษา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
                 2.  มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  3.  รู้จักพ่ึงตนเอง ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์        
มีความสนใจใฝ่รู้  
  4.  มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ  
                   5.  มีความรู้พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะใช้งานได้ดี 
  6.  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี และมีทักษะภาษาอังกฤษและ หรือภาษาใน
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
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ลักษณะรายวิชา 
  

1.  รหัสและชื่อวิชา             10200201  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
 
2.  สภาพรายวิชา               วิชาชีพเลือก  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
3.  ระดับรายวิชา                ภาคการศึกษาที่ 2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปีที่  1 
4.  รายวิชาพื้นฐาน                   - 
5.  เวลาศึกษา                   ทฤษฎี  2  ชั่วโมง    ปฏิบตัิ  -  ชัว่โมง รวมทั้งสิ้น  2  ชัว่โมง   

       ตลอด 16  สัปดาห์    
                                      
6. จ านวนหน่วยกิต           2  หน่วยกิต 
7. จุดมุ่งหมายรายวิชา       1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
         ทางเศรษฐศาสตร์ 
         2. น าความรู้และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
        3. ตระหนักถึงความส าคัญของหลักการทางด้านเศรษฐศาสตร์1. 
8. ค าอธิบายรายวิชา ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และการก าหนด

ราคาดุลยภาคความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคทฤษฎี
การผลิตตลาดในระบบเศรษฐกิจรายได้ประชาชาติเงินเฟ้อเงินฝืดและเงินตึงตัว วัฎ
จักรเศรษฐกิจดุลการค้าและดุลการช าระเงินและการพัฒนาเศรษฐกิจโครงสร้างและ
ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและแนวทางแก้ไข  
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การแบ่งบทเรียน/หัวข้อ 
 

  บทเรียนที ่
 

รายการ 
เวลา(ชั่วโมง) 
ท ป 

1 หน่วยที่  1  ความรู้พ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์  อุปสงค์และอุปทาน 
     1.  ความหมาย  ความเป็นมา  ความส าคัญ  ประเภท  ประโยชน์ของวิชา
เศรษฐศาสตร์ 
     2.  ความหมาย  ประเภท  และลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเส้นอุปสงค์ 
     3.  ความหมาย  ประเภท  และลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเส้นอุปทาน 

6 0 

    

2 หน่วยที่  2  ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน 
     1.  ความยืดหยุ่น  ค่าความยืดหยุ่น  และลักษณะของเส้นอุปสงค์ 
     2.  ปัจจัยที่ก าหนดค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา 
     3.  ความยืดหยุ่น  ค่าความยืดหยุ่น  และลักษณะของเส้นอุปทาน 
     4.  ปัจจัยที่ก าหนดค่าความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคา 

4 0 

3 หน่วยที่  3  การผลิต  การบริโภค  ทฤษฎีการผลิตและผู้บริโภค 
     1.  ความหมาย  และลักษณะการผลิต 
     2.  ทฤษฎีการผลิตในระยะสั้น – ระยะยาว 
     3.  ดุลยภาพการผลิต 
     4.  ความหมาย  ความส าคัญ  และลักษณะทั่วไปของผู้บริโภค 
     5.  ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 

4 0 

4 หน่วยที่  4  ตลาดในระบบเศรษฐกิจ 
     1.  ความหมาย  ความส าคัญ  และองค์ประกอบของตลาด 
     2.  ประเภทของตลาด 
     3.  ขนาดและหน้าที่ของตลาด 
     4.  ลักษณะของตลาดในระบบเศรษฐกิจ 
     5.  ผลของการแข่งขันและการผูกขาด 

2 0 

5 หน่วยที่  5  การก าหนดราคา 
     1.  ความส าคัญของการก าหนดราคา 
     2.  ราคาดุลยภาพและการปรับตัวของระดับราคา 
     3.  การก าหนดราคาในตลาดสินค้าต่าง ๆ 
     4.  การก าหนดราคาเพ่ือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

2 0 
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6 หน่วยที่  6  การเงิน  การคลัง  และนโยบายการเงิน  การคลัง 
     1.  ความหมาย  ความส าคัญ  หน้าที่และมาตรฐานของเงิน  นโยบาย
การเงิน 
     2.  ภาวะเงินเฟ้อ  เงินฝืด  และวัฎจักรเศรษฐกิจ 

     3.  ความหมายและความส าคัญของการคลัง 
     4.  งบประมาณแผ่นดิน 
     5.  นโยบายการคลังของประเทศไทย 

4 0 

7 หน่วยที่  7  รายได้ประชาชาติ 
     1.  ความหมาย  ความส าคัญ  ประเภทของรายได้ประชาชาติ 
     2.  รายได้ประชาชาติที่แท้จริงและรายได้เฉลี่ยต่อบุคคล 
     3.  การค านวณรายได้ประชาชาติ 
     4.  โครงสร้างรายได้ประชาชาติของประเทศไทย 
     5.  ปัญหาการค านวณและการใช้ข้อมูลรายได้ประชาชาติ 

4 0 

    

8 หน่วยที่  8  ดุลการค้าและดุลการช าระเงิน 
     1.  ความหมาย  ความส าคัญและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ 
     2.  การค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย 
     3.  ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ 
     4.  การแก้ไขปัญหาการขาดทุนการค้าและดุลการช าระเงิน 

2 0 

9 หน่วยที่  9  ระบบเศรษฐกิจ  การพัฒนาเศรษฐกิจ  โครงสร้าง  ปัญหาและ
แนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไทย 
     1.  ความหมาย  ความส าคัญ  และรูปแบบของระบบเศรษฐกิจ 
     2.  การวางแผนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 
     3.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
     4.  โครงสร้าง  ผลของการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทย 
     5.  ปัญหา  และแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย 

4 0 
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จุดประสงค์การสอน 
 

 

  บทเรียนที ่
 

รายการ 
เวลา(ชั่วโมง) 
ท ป 

1 1  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์  อุปสงค์และ
อุปทาน 
     1.1  บอกความหมาย  ความเป็นมา  ความส าคัญ  ประเภท  ประโยชน์
ของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
     1.2  บอกความหมาย  ประเภท  และลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเส้น
อุปสงค์ 
     1.3  บอกความหมาย  ประเภท  และลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเส้น
อุปทาน 

6 0 

    

2 2  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน 
     2.1  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความยืดหยุ่น  ค่าความยืดหยุ่น  และ
ลักษณะของเส้นอุปสงค์ 
     2.2  ปัจจัยที่ก าหนดค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา 
     2.3  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความยืดหยุ่น  ค่าความยืดหยุ่น  และ
ลักษณะของเส้นอุปทาน 
     2.4  ปัจจัยที่ก าหนดค่าความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคา 

4 0 

3 3  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิต  การบริโภค  ทฤษฎีการผลิตและ
ผู้บริโภค 
     3.1  บอกความหมาย  และลักษณะการผลิต 
     3.2  อธิบายทฤษฎีการผลิตในระยะสั้น – ระยะยาว 
     3.3  อธิบายดุลยภาพการผลิต 
     3.4  บอกความหมาย  ความส าคัญ  และลักษณะทั่วไปของผู้บริโภค 
     3.5  อธิบายทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 

4 0 

4 4  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดในระบบเศรษฐกิจ 
     4.1  บอกความหมาย  ความส าคัญ  และองค์ประกอบของตลาด 
     4.2  บอกประเภทของตลาด 
     4.3  บอกขนาดและหน้าที่ของตลาด 
     4.4  อธิบายลักษณะของตลาดในระบบเศรษฐกิจ 

2 0 
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     4.5  อธิบายผลของการแข่งขันและการผูกขาด 

5 5  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก าหนดราคา 
     5.1  บอกความส าคัญของการก าหนดราคา 
     5.2  อธิบายราคาดุลยภาพและการปรับตัวของระดับราคา   

2 0 

     5.3  อธิบายการก าหนดราคาในตลาดสินค้าต่าง ๆ 
    5.4  อธิบายการก าหนดราคาเพ่ือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

  

6 6  การเงิน  การคลัง  และนโยบายการเงิน  การคลัง 
     6.1  บอกความหมาย  ความส าคัญ  หน้าที่และมาตรฐานของเงิน  
นโยบายการเงิน 
     6.2  อธิบายภาวะเงินเฟ้อ  เงินฝืด  และวัฎจักรเศรษฐกิจ 

     6.3  บอกความหมายและความส าคัญของการคลัง 
     6.4  อธิบายงบประมาณแผ่นดิน 
     6.5  อธิบายนโยบายการคลังของประเทศไทย 

4 0 

7 7  รายได้ประชาชาติ 
     7.1  บอกความหมาย  ความส าคัญ  ประเภทของรายได้ประชาชาติ 
     7.2  อธิบายรายได้ประชาชาติที่แท้จริงและรายได้เฉลี่ยต่อบุคคล 
     7.3  อธิบายการค านวณรายได้ประชาชาติ 
     7.4  อธิบายโครงสร้างรายได้ประชาชาติของประเทศไทย 
     7.5  อธิบายปัญหาการค านวณและการใช้ข้อมูลรายได้ประชาชาติ 

4 0 

    

8 8  ดุลการค้าและดุลการช าระเงิน 
     8.1  บอกความหมาย  ความส าคัญและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ 
     8.2  อธิบายการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย 
     8.3  อธิบายดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ 
     8.4  บอกแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดทุนการค้าและดุลการช าระเงิน 

2 0 

9 9  ระบบเศรษฐกิจ  การพัฒนาเศรษฐกิจ  โครงสร้าง  ปัญหาและแนว
ทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไทย 
     9.1  บอกความหมาย  ความส าคัญ  และรูปแบบของระบบเศรษฐกิจ 
     9.2  อธิบายการวางแผนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ 
     9.3  อธิบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
     9.4  อธิบายโครงสร้าง  ผลของการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทย 
     9.5  บอกปัญหา  และแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย 

4 0 
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การวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ ารายวิชา รหัสวิชา 10216405 รายวิชา การบัญชีกิจการพิเศษ 
หน่วยที่ เรื่อง ด้านพุทธิพิสัย ด้านทักษะพิสัย ด้านจิตพิสัย 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้พื้นฐานทาง
เศรษฐศาสตร์  อุป
สงค์และอุปทาน 

1.1ความหมาย  ความเป็นมา  
ความส าคัญ  ประเภท  
ประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
1.2ความหมาย  ประเภท  และ
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของ
เส้นอุปสงค์ 
1.3ความหมาย  ประเภท  และ
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของ
เส้นอุปทาน 

1.1บอกความหมาย  ความ
เป็นมา  ความส าคัญ  ประเภท  
ประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
1.2บอกความหมาย  ประเภท  
และลักษณะการเปลี่ยนแปลงของ
เส้นอุปสงค์ 
1.3บอกความหมาย  ประเภท  
และลักษณะการเปลี่ยนแปลงของ
เส้นอุปทาน 

ในด้านความมีมนุษย
สัมพันธ์  ความมีวินัย  
ความรับผิดชอบ  
ความเชื่อมั่นในตนเอง  
ความสนใจใฝ่รู้  
 ความรู้รักสามัคคี   
ความกตัญญูกตเวที 
 
 

2. ความยืดหยุ่นของ
อุปสงค์และอุปทาน 

2.1ความยืดหยุ่น  ค่าความ
ยืดหยุ่น  และลักษณะของเส้น
อุปสงค์ 
2.2ปัจจัยที่ก าหนดค่าความ
ยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา 
2.3ความยืดหยุ่น  ค่าความ
ยืดหยุ่น  และลักษณะของเส้น
อุปทาน 
2.4ปัจจัยที่ ก าหนดค่าความ
ยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคา 

2.1มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความยืดหยุ่น  ค่าความยืดหยุ่น  
และลักษณะของเส้นอุปสงค์ 
2.2ปัจจัยที่ก าหนดค่าความ
ยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา 
2.3มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความยืดหยุ่น  ค่าความยืดหยุ่น  
และลักษณะของเส้นอุปทาน 
2 . 4ปั จ จั ยที่ ก าหนดค่ าคว าม
ยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคา 

ในด้านความมีมนุษย์
สัมพันธ์  ความมีวินัย  
ความรับผิดชอบ  
ความเชื่อมั่นในตนเอง  
ความสนใจใฝ่รู้  
ความรู้รักสามัคคี   
ความกตัญญูกตเวที 

3. การผลิต   
การบริโภค  ทฤษฎี
การผลิตและ
ผู้บริโภค 

3.1ความหมาย  และลักษณะ
การผลิต 
3.2ทฤษฎีการผลิตในระยะสั้น – 
ระยะยาว 
3.3ดุลยภาพการผลิต 
3.4ความหมาย  ความส าคัญ  
และลักษณะทั่วไปของผู้บริโภค 
3.5ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 

3.1บอกความหมาย  และ
ลักษณะการผลิต 
3.2อธิบายทฤษฎีการผลิตใน
ระยะสั้น – ระยะยาว 
3.3อธิบายดุลยภาพการผลิต 
3.4บอกความหมาย  ความส าคัญ  
และลักษณะทั่วไปของผู้บริโภค 
3.5อธิบายทฤษฎีพฤติกรรม
ผู้บริโภค 

ในด้านความมีมนุษย์
สัมพันธ์  ความมีวินัย  
ความรับผิดชอบ  
ความเชื่อมั่นในตนเอง  
ความสนใจใฝ่รู้  
ความรู้รักสามัคคี  

4 ตลาดในระบบ
เศรษฐกิจ 

4.1ความหมาย  ความส าคัญ  
และองค์ประกอบของตลาด 
4.2ประเภทของตลาด 

4.1บอกความหมาย  ความส าคัญ  
และองค์ประกอบของตลาด 
4.2บอกประเภทของตลาด 

ในด้านความมีมนุษย์
สัมพันธ์  ความมีวินัย  
ความรับผิดชอบ  
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4.3ขนาดและหน้าที่ของตลาด 
4.4ลักษณะของตลาดในระบบ
เศรษฐกิจ 
4.5ผลของการแข่งขันและการ
ผูกขาด 

4.3บอกขนาดและหน้าที่ของ
ตลาด 
4.4อธิบายลักษณะของตลาดใน
ระบบเศรษฐกิจ 
4.5อธิบายผลของการแข่งขันและ
การผูกขาด 

 ความเชื่อมั่นในตนเอง  
ความสนใจใฝ่รู้  
 ความรู้รักสามัคคี 

5. การก าหนดราคา 5.1ความส าคัญของการก าหนด
ราคา 
5.2ราคาดุลยภาพและการ
ปรับตัวของระดับราคา 
5.3การก าหนดราคาในตลาด
สินค้าต่าง ๆ 
5.4การก าหนดราคาเพ่ือ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

5.1บอกความส าคัญของการ
ก าหนดราคา 
5.2อธิบายราคาดุลยภาพและการ
ปรับตัวของระดับราคา   
5.3อธิบายการก าหนดราคาใน
ตลาดสินค้าต่าง ๆ 
5.4อธิบายการก าหนดราคาเพ่ือ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

ในด้านความมีมนุษย์
สัมพันธ์  ความมีวินัย  
ความรับผิดชอบ  
 ความเชื่อมั่นในตนเอง  
ความสนใจใฝ่รู้  
 ความรู้รักสามัคคี   
ความกตัญญูกตเวที 

6. การเงิน  การคลัง  
และนโยบายการเงิน  
การคลัง 

6.1ความหมาย  ความส าคัญ  
หน้าที่และมาตรฐานของเงิน  
นโยบายการเงิน 
6.2ภาวะเงินเฟ้อ  เงินฝืด  
และวัฎจักรเศรษฐกิจ 

6.3ความหมายและความส าคัญ
ของการคลัง 
6.4งบประมาณแผ่นดิน 
6.5นโยบายการคลังของ
ประเทศไทย 

6.1บอกความหมาย  ความส าคัญ  
หน้าที่และมาตรฐานของเงิน  
นโยบายการเงิน 
6.2อธิบายภาวะเงินเฟ้อ  เงินฝืด  
และวัฎจักรเศรษฐกิจ 

6.3บอกความหมายและ
ความส าคัญของการคลัง 
6.4อธิบายงบประมาณแผ่นดิน 
6.5อธิบายนโยบายการคลังของ
ประเทศไทย 

ในด้านความมีมนุษย์
สัมพันธ์  ความมีวินัย  
ความรับผิดชอบ  
 ความเชื่อมั่นในตนเอง  
ความสนใจใฝ่รู้  
 ความรู้รักสามัคคี   
ความกตัญญูกตเวที 

7. รายได้ประชาชาติ 7.1ความหมาย  ความส าคัญ  
ประเภทของรายได้ประชาชาติ 
7.2รายได้ประชาชาติที่แท้จริง
และรายได้เฉลี่ยต่อบุคคล 
7.3การค านวณรายได้
ประชาชาติ 
7.4โครงสร้างรายได้ประชาชาติ
ของประเทศไทย 
7.5ปัญหาการค านวณและการ

7.1บอกความหมาย  ความส าคัญ  
ประเภทของรายได้ประชาชาติ 
7.2อธิบายรายได้ประชาชาติที่
แท้จริงและรายได้เฉลี่ยต่อบุคคล 
7.3อธิบายการค านวณรายได้
ประชาชาติ 
7.4อธิบายโครงสร้างรายได้
ประชาชาติของประเทศไทย 
7.5อธิบายปัญหาการค านวณและ

ในด้านความมีมนุษย์
สัมพันธ์  ความมีวินัย  
ความรับผิดชอบ  
 ความเชื่อมั่นในตนเอง  
ความสนใจใฝ่รู้  
 ความรู้รักสามัคคี   
ความกตัญญูกตเวที 
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ใช้ข้อมูลรายได้ประชาชาติ การใช้ข้อมูลรายได้ประชาชาติ 
8 ดุลการค้าและ

ดุลการช าระเงิน 
8.1ความหมาย  ความส าคัญ
และนโยบายการค้าระหว่าง
ประเทศ 
8.2การค้าระหว่างประเทศของ
ประเทศไทย 
8.3ดุลการช าระเงินระหว่าง
ประเทศ 
8.4การแก้ไขปัญหาการขาดทุน
การค้าและดุลการช าระเงิน 

8.1บอกความหมาย  ความส าคัญ
และนโยบายการค้าระหว่าง
ประเทศ 
8.2อธิบายการค้าระหว่าง
ประเทศของประเทศไทย 
8.3อธิบายดุลการช าระเงิน
ระหว่างประเทศ 
8.4บอกแนวทางการแก้ไขปัญหา
การขาดทุนการค้าและ
ดุลการช าระเงิน 
 

ในด้านความมีมนุษย์
สัมพันธ์  ความมีวินัย  
ความรับผิดชอบ  
 ความเชื่อมั่นในตนเอง  
ความสนใจใฝ่รู้  
 ความรู้รักสามัคคี   
ความกตัญญูกตเวที 

9 ระบบเศรษฐกิจ  
การพัฒนาเศรษฐกิจ  
โครงสร้าง  ปัญหา
และแนวทางแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจไทย 

9.1ความหมาย  ความส าคัญ  
และรูปแบบของระบบเศรษฐกิจ 
9.2การวางแผนเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจ 
9.3แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
9.4โครงสร้าง  ผลของการ
พัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทย 
9.5ปัญหา  และแนวทางแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย 

9.1บอกความหมาย  ความส าคัญ  
และรูปแบบของระบบเศรษฐกิจ 
9.2อธิบายการวางแผนเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจ 
9.3อธิบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
9.4อธิบายโครงสร้าง  ผลของการ
พัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทย 
9.5บอกปัญหา  และแนวทาง
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย 

ในด้านความมีมนุษย์
สัมพันธ์  ความมีวินัย  
ความรับผิดชอบ  
 ความเชื่อมั่นในตนเอง  
ความสนใจใฝ่รู้  
 ความรู้รักสามัคคี   
ความกตัญญูกตเวที 

 

 
 
 
 
 
 
 



13 
 

การประเมินผลรายวิชา 
 
รายวิชานี้แบ่งเป็น 9 หน่วย   แยกได้     9  บทเรียน    การวัดและประเมินผลรายวิชาจะด าเนินการ  ดังนี้ 
 

1. วิธีการด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือการประเมินผลแยกเป็น 3  ส่วนโดยแบ่งแยกคะแนนแต่ละส่วนจากคะแนน
เต็ม  ทั้งรายวิชา 100 คะแนนดังนี้ 
  1.1 ผลงานที่มอบหมาย 20 คะแนน  หรือร้อยละ 20 
  1.2 พิจารณาจากจิตพิสัย  ความตั้งใจ และการเข้าร่วมกิจกรรม 10 คะแนน หรือร้อยละ 10   
  1.3 การทดสอบแต่ละหน่วยเรียน 70  คะแนน  หรือร้อยละ  70                 
โดยจัดแบ่งน้ าหนักคะแนนในแต่ละหน่วยตามตารางหน้าถัดไป 
2. เกณฑ์ผ่านรายวิชาผู้ที่จะผ่านรายวิชานี้จะต้อง 
  2.1  คะแนนสอบรวมต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
  2.2  มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  80 
  2.3  ต้องผ่านการสอบกลางภาค และปลายภาค 
3.  เกณฑ์ค่าระดับคะแนน 
   3.1  พิจารณาเกณฑ์ผ่านรายวิชาตามข้อ 2  ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 2 จะได้รับค่าระดับคะแนน F 
  3.2  ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ข้อ 2  จะได้รับค่าระดับคะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 
     คะแนนร้อยละ  80  ขึ้นไป          ได้ระดับคะแนน   A 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 75-79 ได้ระดับคะแนน  B+ 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 70-74 ได้ระดับคะแนน  B 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 65-69 ได้ระดับคะแนน  C+ 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 60-65 ได้ระดับคะแนน  C 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 55-59 ได้ระดับคะแนน  D+ 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 50-54 ได้ระดับคะแนน  D 
 คะแนนต่ ากว่าร้อยละ  50 ได้ระดับคะแนน  F 
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ตารางก าหนดน้ าหนักคะแนน 
 

เลขที่
หน่วย
การ
เรียน 

  คะแนนรายบทเรียนและน้ าหนักคะแนน 
 
 
 

ชื่อบทเรียน 

คะแนน
ราย

หน่วย 

น้ าหนักคะแนน 

พุทธิพิสัย 

ทักษะ
พิสัย 

คว
าม

รู้-
คว

าม
จ า

 

คว
าม

เข
้าใ

จ 

กา
รน

 าไ
ปใ

ช ้

สูง
กว่

า 

1 ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์  อุปสงค์และอุปทาน 4 1 1 0  0 

2 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน 7 1 1 1  3 

3 การผลิต  การบริโภค  ทฤษฎีการผลิตและผู้บริโภค 7 1 1 1  3 

4 ตลาดในระบบเศรษฐกิจ 6 1 1 1  3 

5 การก าหนดราคา 7 1 1 1  3 

6 การเงิน  การคลัง  และนโยบายการเงิน  การคลัง 8 1.5 1.5 1.5  5 
7 รายได้ประชาชาติ 8 1.5 1.5 2  5 

8 ดุลการค้าและดุลการช าระเงิน 7 1 1 1  4 

9 ระบบเศรษฐกิจ  การพัฒนาเศรษฐกิจ  โครงสร้าง  ปัญหาและ
แนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไทย 

6 1 1 1.5  4 

ก คะแนนภาควิชาการ (พุทธิพิสัยและทักษะพิสัย) 60 10 10 10  30 

ข คะแนนภาคผลงาน (รายงาน, ชิ้นงาน เป็นการบูรณาการทุกหน่วย) 20 
 ค คะแนนจิตพิสัย 20 

 รวมทั้งสิ้น 100 
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ก าหนดการสอน 
 

สัปดาห์ที ่ วัน / เดือน คาบที่ รายการสอน หมายเหต ุ
1 - 1-2 หน่วยที่  1  ความรู้พ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์  อุปสงค์และอุปทาน 

     1.  ความหมาย  ความเป็นมา  ความส าคัญ  ประเภท  
ประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์ 

 

2 - 3-4 หน่วยที่  1  ความรู้พ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์  อุปสงค์และอุปทาน 
     2.  ความหมาย  ประเภท  และลักษณะการเปลี่ยนแปลงของ
เส้นอุปสงค์ 

 

3  - 5-6 หน่วยที่  1  ความรู้พ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์  อุปสงค์และอุปทาน 
     3.  ความหมาย  ประเภท  และลักษณะการเปลี่ยนแปลงของ
เส้นอุปทาน 

 

4 - 7-8 หน่วยที่  2  ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน 
     1.  ความยืดหยุ่น  ค่าความยืดหยุ่น  และลักษณะของเส้นอุป
สงค ์
     2.  ปัจจัยที่ก าหนดค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา 

 

5 - 9-10 หน่วยที่  2  ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน 
     1.  ความยืดหยุ่น  ค่าความยืดหยุ่น  และลักษณะของเส้น
อุปทาน 
     2.  ปัจจัยที่ก าหนดค่าความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคา 

 

6 - 11-12 หน่วยที่  3  การผลิต  การบริโภค  ทฤษฎีการผลิตและผู้บริโภค 
     1.  ความหมาย  และลักษณะการผลิต 
     2.  ทฤษฎีการผลิตในระยะสั้น – ระยะยาว 
     3.  ดุลยภาพการผลิต 

 

7 - 13-14 หน่วยที่  3  การผลิต  การบริโภค  ทฤษฎีการผลิตและผู้บริโภค 
     4.  ความหมาย  ความส าคัญ  และลักษณะทั่วไปของผู้บริโภค 
     5.  ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 

 

8 - 15-16  หน่วยที่  4  ตลาดในระบบเศรษฐกิจ 
     1.  ความหมาย  ความส าคัญ  และองค์ประกอบของตลาด 
     2.  ประเภทของตลาด 
     3.  ขนาดและหน้าที่ของตลาด 
     4.  ลักษณะของตลาดในระบบเศรษฐกิจ 
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     5.  ผลของการแข่งขันและการผูกขาด 
 

9 สอบกลางภาค 

10 - 19-20 หน่วยที่  5  การก าหนดราคา 
     1.  ความส าคัญของการก าหนดราคา 
     2.  ราคาดุลยภาพและการปรับตัวของระดับราคา 
     3.  การก าหนดราคาในตลาดสินค้าต่าง ๆ 
     4.  การก าหนดราคาเพ่ือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
 

 

11 - 21-22 หน่วยที่  6  การเงิน  การคลัง  และนโยบายการเงิน  การคลัง 
     1.  ความหมาย  ความส าคัญ  หน้าที่และมาตรฐานของเงิน  
นโยบายการเงิน 
     2.  ภาวะเงินเฟ้อ  เงินฝืด  และวัฎจักรเศรษฐกิจ 

 

12 - 23-24 หน่วยที่  6  การเงิน  การคลัง  และนโยบายการเงิน  การคลัง 
     3.  ความหมายและความส าคัญของการคลัง 
     4.  งบประมาณแผ่นดิน 
     5.  นโยบายการคลังของประเทศไทย 

 

13 - 25-26 หน่วยที่  7  รายได้ประชาชาติ 
     1.  ความหมาย  ความส าคัญ  ประเภทของรายได้ประชาชาติ 
     2.  รายได้ประชาชาติที่แท้จริงและรายได้เฉลี่ยต่อบุคคล 

 

14 - 27-28 หน่วยที่  7  รายได้ประชาชาติ 
     3.  การค านวณรายได้ประชาชาติ 
     4.  โครงสร้างรายได้ประชาชาติของประเทศไทย 
     5.  ปัญหาการค านวณและการใช้ข้อมูลรายได้ประชาชาติ 

 

15 - 29-30 หน่วยที่  8  ดุลการค้าและดุลการช าระเงิน 
     1.  ความหมาย  ความส าคัญและนโยบายการค้าระหว่าง
ประเทศ 
     2.  การค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย 
     3.  ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ 
     4.  การแก้ไขปัญหาการขาดทุนการค้าและดุลการช าระเงิน 

 

16 - 31-32 หน่วยที่  9  ระบบเศรษฐกิจ  การพัฒนาเศรษฐกิจ  โครงสร้าง  
ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไทย 
     1.  ความหมาย  ความส าคัญ  และรูปแบบของระบบเศรษฐกิจ 
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     2.  การวางแผนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 
     3.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

17 - 33-34 หน่วยที่  9  ระบบเศรษฐกิจ  การพัฒนาเศรษฐกิจ  โครงสร้าง  
ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไทย 
     4.  โครงสร้าง  ผลของการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทย 
     5.  ปัญหา  และแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย 

 

18 สอบปลายภาค 
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บรรณานุกรม 
ไพรินทร์  แย้มจินดา.  รายงานภาวะเศรษฐกิจและการเงินประจ าปี  2548.  ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2549. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 ฉบับท่ี  11  (พ.ศ. 2555 – 2559) 
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