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รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
วทิยาเขต/   /                  คณะวทิยาการจดัการ 

 

หมวดที ่1                 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
GESO 101   เศรษฐกิจและสังคมเชิงบูรณาการ  ( Integration of  Economics and  Society ) 

2. จ านวนหน่วยกติ 
     3  หน่วยกิต  (3-0-6) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

เป็นวชิาศึกษาทัว่ไป  ระดบัปริญญาตรี 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารยท่ี์ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นผูส้อนหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  โดยมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  และ
ไดรั้บการอบรมดา้นการสอนหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปแลว้ 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 

ระดบัปริญญาตรี 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
9. วนัทีจั่ดท ารายละเอยีดของรายวชิา หรือวันทีม่ีการปรับปรุงคร้ังล่าสุด 

วนัท่ี 26 มกราคม 2554 
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หมวดที ่ 2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
             1. 1 เพื่อให้เขา้ใจถึงความส าคญัในการบูรณาการมิติทางเศรษฐกิจและสังคมกบัการด าเนินชีวิตตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

   1.2  เพื่อใหส้ามารถวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ  และเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบ

ต่างๆ ทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อการด าเนินชีวติประจ าวนั 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

             2.1   เพื่อน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติท่ีดี 
 2.2   เพื่อใหส้ามารถวเิคราะห์องคป์ระกอบทางเศรษฐกิจได ้ 
 2.3  เพื่อใหส้ามารถบูรณาการมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม มุ่งใหเ้กิดความสมดุล และพร้อมต่อ
การรองรับการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและกวา้งขวาง ทั้งทางวตัถุ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรม จากโลก
ภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา 

การน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพฒันาชีวิต  สังคม  และองคก์ร  เพื่อให้เกิดครอบครัวอบอุ่น  ชุม
ชุนเขม้แข็ง  สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุข  บนความหลากหลายทางวฒันธรรม  พร้อมทั้งบริหารจดัการและวิเคราะห์เศรษฐกิจ
ในระดบัครัวเรือน  ชุมชน  และสังคม  เพื่อการด าเนินชีวิตท่ีดี  รวมถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม เป็น แนวทางน าพาสังคม
และองคก์ร  กา้วไปสู่ความส าเร็จ 

Pillar philosophy lead of the sufficient economy goes to develop the life , social , and the organization.  
For be born warm family.  Abound darn vigorous  the social lives happily on cultural variety  together with  
administrate manage and analyse. The economy in household level , community  and the social for way of good 
life. Include having virtue  morality  be  the trend minds the social and the organization  step to the success.  
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2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/ง น 

    น  /      ง น 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  45  ชัว่โมง 

ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของนกัศึกษา 

ไม่มีการฝึกงาน การศึกษาดว้ยตนเอง  6  
ชัว่โมง  ต่อสัปดาห์ 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

            3.1  อาจารยป์ระจ ารายวชิาประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาหาผา่นเวบ็ไซตม์หาวทิยาลยั 
 3.2  อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม  1  ชัว่โมง  ต่อสัปดาห์  (เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 
 
 

หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 1.1   คุณธรรม  จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

             1.1.1  จริยธรรมในระดบั  บุคคล  ชุมชน  สังคม   
 1.1.2  มีความเสียสละ  ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวนิยั  ตรงต่อเวลา  มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
  1.1.3  เคารพกฎระเบียบ  กติกา  และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของสถาบนั  องคก์รและสังคม 
  1.1.4  มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม  สามารถท างานเป็นทีมได ้
 

 1.2   วธีิการสอนทีจ่ะใช้พฒันาการเรียนรู้  

             1.2.1  ปฏิบติักิจกรรมตามสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม 
  1.2.2  จดัแบ่งกลุ่มอภิปราย 
  1.2.3  ก าหนดใหน้กัศึกษาหากรณีตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งแลว้น ามาวเิคราะห์ตามศาสตร์และทฤษฎีท่ี
เรียนพร้อมกบัแลกเปล่ียนเรียนรู้กนั 
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 1.3   วธีิการประเมินผล  

             1.3.1 พิจารณาจากพฤติกรรมการเขา้เรียนและการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งถูกตอ้งและตรงเวลา 
  1.3.2  ประเมินผลการน าเสนอกรณีศึกษาท่ีมอบหมาย 
 
 

2. ความรู้ 

 2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  

  2.1.1  ท  าใหไ้ดรั้บความรู้  ความเขา้ใจ  ในบทบาทในการด าเนินชีวติของมนุษยท์างเศรษฐกิจ 
  2.1.2  น าหลกัการความรู้ทางดา้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจนองคป์ระกอบทางเศรษฐกิจ
มาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ 

 

2.2 วธีิการสอน 

  2.2.1  บรรยายประกอบการยกตวัอยา่ง 
       2.2.2  การท างานกลุ่มและน าเสนอรายงานจากการคน้ควา้ 
                    2.2.3  การวเิคราะห์กรณีศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกบัทฤษฎีต่างๆ ท่ีเรียน  

 
  2.3 วธีิการประเมินผล 

     2.3.1  ทดสอบกลางภาคและปลายภาคท่ีเนน้หลกัการ  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเขา้ใจ  วเิคราะห์  
สังเคราะห์และประเมินค่า 
          2.3.2  ประเมินผลจากการน าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ 
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 3.ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

              3.1.1   มีทกัษะในการวเิคราะห์สภาพปัญหาทางเศรษฐกิจในระดบัครัวเรือน  ชุมชน และสังคม   

และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติประจ าวนั 

 

 3.2 วธีิการสอน 

             3.2.1  ฝึกวเิคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษาท่ีมีผูศึ้กษาไวแ้ลว้  โดยใหไ้ปคน้ควา้จากเอกสารต่างๆ  
รวมทั้งการคน้ควา้จากฐานขอ้มูล 
  3.2.2   อภิปรายกลุ่ม 
 
 3.3 วธีิการประเมินผล  

       3.3.1  สอบกลางภาคและปลายภาคโดยเนน้การคิดวเิคราะห์ 
  3.3.2  พิจารณาจากการน าเสนอรายงาน  และการมีส่วนร่วมในแสดงขอ้คิดเห็นในชั้นเรียน 
 
 
3. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

3.1. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 
         4.1.1  มอบหมายงานเป็นกลุ่มฝึกทกัษะ  การเป็นผูน้ ากลุ่มและสมาชิกท่ีดี  โดยมีการสลบักนั 

เป็นหวัหนา้กลุ่มในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
    4.1.2   มีความสามารถปรับตวัในทางเศรษฐกิจ   การท างาน  และการด าเนินชีวติ 

 

3.2. วธีิการสอน 
  4.2.1  จดักิจกรรมกลุ่มใหมี้การท างานเป็นทีม  ในการวเิคราะห์กรณีศึกษา 
  4.2.2  มอบหมายงานทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล 
 

3.3. วธีิการประเมินผล 
       4.3.1  ประเมินผลการรายงานท่ีนกัศึกษาน าเสนอ  โดยใหค้ะแนนจากการท างานเป็นทีม 
  4.3.2  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
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4. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.1. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 

                   5.1.1  พฒันาทกัษะดา้นการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 

                  5.1.2  พฒันาทกัษะดา้นการส่ือสารทั้งการฟัง  การพดู  การเขียน  การอ่านและตีความ 

4.2. วธีิการสอน 

       5.2.1  มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  ทางเวบ็ไซต ์ แลว้วเิคราะห์พร้อมกบัน าเสนอ  
ทั้งแบบบรรยาย    พร้อมกบับอกแหล่งอา้งอิง 
 5.2.2  โดยจดัท าเป็นรายงานและน าเสนอในชั้นเรียน 
 

4.3. วธีิการประเมินผล 

       5.3.1  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย  หลงัจากฟังการน าเสนอผลการศึกษาของเพื่อน 
  5.3.2  ประเมินจากรายงานการเขียน และการน าเสนอผลงานในรูปของเทคโนโลยี 
 

 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

1.  แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 

ความหัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการสอน/ส่ือ ผู้สอน 

1 แนะน ารายวชิา 
บทน า 
1.1 ความส าคญัของการบูรณาการเศรษฐศาสตร์

กบัการด าเนินการชีวิตท่ีดี 
1.2 ความสัมพนัธ์ของเศรษฐกิจระดบัต่างๆ ต่อ

การด าเนินชีวติ 
 
 

3 -บรรยาย 
-เอกสารประกอบการสอน  
วดีีทศัน์    และเทคโนโลยี
สารสนเทศตามความเหมาะสม  
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สัปดาห์
ที่ 

ความหัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการสอน/ส่ือ ผู้สอน 

2 บทบาทและการด าเนินชีวิตของมนุษยใ์นสังคม 
2.1 ความเป็นมนุษย ์
2.2 บทบาทของมนุษยใ์นสังคมเศรษฐกิจ 
2.3 การด าเนินชีวติของมนุษยใ์นระบบเศรษฐกิจ 

3 -บรรยาย ยกตวัอยา่ง 
-เอกสารประกอบการสอน 
-หนงัสือต าราอา้งอิงท่ีเก่ียวขอ้ง 
-วีดีทศันก์รณีศึกษาชุมชน 

 

3 แนวคิดและค่านิยมทางเศรษฐกิจและสังคม 
3.1 ปัญหาเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานและความสัมพนัธ์  
กบัระบบเศรษฐกิจ 
3.2 ปัญหาทางสังคม 

3 -บรรยาย ยกตวัอยา่ง 
-เอกสารประกอบการสอน 
-หนงัสือต าราอา้งอิงท่ีเก่ียวขอ้ง 
-กรณีศึกษา 
-ใหแ้บบฝึกหดัแกปั้ญหาทางสังคม 

 

4 องคก์รและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
4.1  องคก์รเศรษฐกิจ 
4.2 ประเภทขององคก์รเศรษฐกิจ 
4.3 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
4.4 พฤติกรรมและหนา้ท่ีขององคก์รทางเศรษฐกิจ 

3 -บรรยาย ยกตวัอยา่ง 
-เอกสารประกอบการสอน 
-หนงัสือต าราอา้งอิงท่ีเก่ียวขอ้ง 
-แบ่งกลุ่มอภิปรายตามกิจกรรมท่ี
ผูส้อนก าหนดเพ่ือหาขอ้สรุปของกลุ่ม 
หาขอ้สรุปน าเสนอในชั้นเรียน 

 

5 เศรษฐกิจระดบัครัวเรือน ชุมชนและสังคม 
5.1 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของครัวเรือน 
5.2 การจดัการเศรษฐกิจในระดบัชุมชนและสังคม 
5.3 กลไกในการจดัการเศรษฐกิจระดบัชุมชน

และสังคม 
5.4 การเสริมสร้างความร่วมมือในการพฒันา

เศรษฐกิจชุมชน 

3 -บรรยาย ยกตวัอยา่ง 
-เอกสารประกอบการสอน 
-หนงัสือต าราอา้งอิงท่ีเก่ียวขอ้ง 
-กรณีศึกษา และร่วมแสดงความ
คิดเห็นตลอดจนร่วมมือในการ
พฒันาชุมชน 

 

6 สภาพแวดลอ้มและการจดัการองคป์ระกอบทาง
เศรษฐกิจ และสังคม 
6.1 องคก์รประกอบและสภาพแวดลอ้มใน

ระบบเศรษฐกิจ 
6.2 โครงสร้างทางประชากรและการพฒันามนุษย ์
6.3 สภาพแวดลอ้มทางทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

3 -บรรยาย ยกตวัอยา่ง 
-เอกสารประกอบการสอน 
-หนงัสือต าราอา้งอิงท่ีเก่ียวขอ้ง 
-แบ่งกลุ่มอภิปรายตามกิจกรรมท่ี
ผูส้อนก าหนดเพื่อหาขอ้สรุปของ
กลุ่ม –วเิคราะห์ปัญหา และแสดงความ
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สัปดาห์
ที่ 

ความหัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการสอน/ส่ือ ผู้สอน 

6.4 ระบบนิเวศวฒันธรรม 
6.5 โครงสร้างทางการเมือง 

คิดเห็น 

7 รูปแบบเศรษฐกิจในปัจจุบนั 
7.1 เศรษฐกิจการแข่งขนั 
7.2 เศรษฐกิจความร่วมมือ 

3 -บรรยาย ยกตวัอยา่ง 
-เอกสารประกอบการสอน 
-หนงัสือต าราอา้งอิงท่ีเก่ียวขอ้ง 
-แบ่งกลุ่มอภิปรายใหเ้ห็นถึงความ
แตกต่างระหวา่งเศรษฐกิจการแข่งขนั
และเศรษฐกิจความร่วมมือหาขอ้สรุป 
ของกลุ่ม น าเสนอในชั้นเรียน 

 

8 สอบกลางภาค    
9 จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการด าเนินชีวิตท่ีดี 

9.1 ท่ีมาและความหมายของจริยธรรม 
9.2 จริยธรรมระดบัครัวเรือน 
9.3 จริยธรรมระดบัชุมชนและชุมชน 
9.4 จริยธรรมระดบัผูป้ระกอบการ 
9.5 ธรรมาภิบาล 

3 -บรรยาย ยกตวัอยา่ง 
-เอกสารประกอบการสอน 
-หนงัสือต าราอา้งอิงท่ีเก่ียวขอ้ง 
-แบ่งกลุ่มอภิปราย ยกตวัอยา่งสงัคมท่ี
น าหลกัธรรมมาใชส้ามารถสร้างความ
น่าเช่ือถือและไดรั้บการยอมรับจาก
สงัคมอยา่งไร หาขอ้สรุปของกลุ่ม 
น าเสนอในชั้นเรียน 

 

10 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  3 -บรรยาย ยกตวัอยา่ง  
 10.1 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  -เอกสารประกอบการสอน  
     10.1.1.แนวคิดหลกั  -หนงัสือต าราอา้งอิงท่ีเก่ียวขอ้ง  
     10.1.2 เป้าหมาย  -ใหนิ้สิตเรียงความเศรษฐกิจพอเพียง  
     10.1.3หลกัการ  ท่ีขา้พเจา้รู้จกั  
     10.1.4เง่ือนไขพื้นฐาน(ความรู้คู่คุณธรรม)  -แบ่งกลุ่มอภิปราย ยกตวัอยา่งประสบ  
 10.2  เศรษฐกิจพอเพียง กบัทฤษฎีใหม ่  การณ์จริงท่ีไดพ้บเห็นโครงการต่าง ๆ   
     10.2.1.ทฤษฏีใหม่ขั้นท่ี 1 (เศรษฐกิจพอเพียง

แบบพื้นฐาน) 
 ท่ีเกษตรกรไดน้ าเอาทฤษฏีใหม่มาใช ้

และพบวา่เกิดผลดีอยา่งไร หาขอ้สรุป 
 

     10.1.2  ทฤษฏีใหม่ขั้นท่ี  2   และทฤษฏีใหม่  ของกลุ่ม น าเสนอในชั้นเรียน  
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สัปดาห์
ที่ 

ความหัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการสอน/ส่ือ ผู้สอน 

ขั้นท่ี 3  (เศรษฐกิจพอเพียงแบบกา้วหนา้) 
11 การประยกุตใ์ชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในดา้นต่าง ๆ  3 -บรรยาย ยกตวัอยา่ง  

 11.1. ดา้นเศรษฐกิจ  -เอกสารประกอบการสอน  
 11.2. ดา้นจิตใจ  -หนงัสือต าราอา้งอิงท่ีเก่ียวขอ้ง  
 11.3. สังคม  -แบ่งกลุ่มอภิปราย ยกตวัอยา่งการประ  
 11.4. ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ยกุตใ์ชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน  
 11.5. ดา้นเทคโนโลยี  ดา้นเศรษฐกิจ,ดา้นจิตใจ,สงัคม  
   ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ  
   ส่ิงแวดลอ้ม และดา้นเทคโนโลย ี  

12 การพฒันาคุณภาพชีวติอยา่งย ัง่ยนื 3 -บรรยาย ยกตวัอยา่ง  
 12.1 มิติเศรษฐกิจ   -เอกสารประกอบการสอน  
         12.1.1 การพฒันาอยา่งมีคุณภาพ  -หนงัสือต าราอา้งอิงท่ีเก่ียวขอ้ง  
         12.1.2 การพฒันาอยา่งมีเสถียรภาพ  -แบ่งกลุ่มอภิปราย  ใหนิ้สิตฝึกแกปั้ญหา  
         12.1.3 การกระจายความมัง่คัง่  และสร้างกรอบแนวคิดการพฒันาท่ี  
 12.2 มิติสังคม  ยัง่ยืนของประเทศไทย ในมิติเศรษฐกิจ  
         12.2.1 การพฒันาศกัยภาพและการปรับตวั

บนสังคมฐานความรู้ 
 มิติสงัคม และมิติส่ิงแวดลอ้ม  

         12.2.2 การพฒันาคุณภาพชีวติและความ
มัน่คงในการด ารงชีวิต 

   

         12.2.3 การสร้างค่านิยม ภุมิปัญญา และ
วฒันธรรมไทย ใหเ้ป็นภูมิคุม้กนัของสังคม 

   

         12.2.4 การสร้างความเสมอภาคและการมี
ส่วนร่วม 

   

 12.3 มิติส่ิงแวดลอ้ม    
         12.3.1 การสงวนรักษา    
         12.3.2 การมีคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี    
         12.3.3 การมีส่วนร่วมและการกระจายการ    
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สัปดาห์
ที่ 

ความหัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการสอน/ส่ือ ผู้สอน 

ใชท้รัพยากร 
13 ศึกษาประเด็นส าคญัทางเศรษฐกิจและสังคม 

13.1 โลกาภิวตัน์ 
13.2 ความย ัง่ยนื 
13.3 ผลิตภาพแรงงาน 
13.4 การเพิ่มผลผลิตกบัความสามารถในการ

แข่งขนั 
13.5 มูลค่าเพิ่ม 
13.6 นวตักรรรม 

3 -บรรยาย ยกตวัอยา่ง 
-เอกสารประกอบการสอน 
-หนงัสือต าราอา้งอิงท่ีเก่ียวขอ้ง 
-แบ่งกลุ่มอภิปรายโดยวิเคราะห์ใหเ้ห็น
ถึงประเดน็ส าคญัทางเศรษฐกิจและ
สงัคมหาขอ้สรุปของกลุ่ม น าเสนอใน
ชั้นเรียน 

 

14-15 แนวทางในการแกปั้ญหาเศรษฐกิจ  สังคมและ
องคก์ร เพื่อกา้วไปสู่ความส าเร็จในการด าเนิน
ชีวติอยา่งสันติสุข 

6 -บรรยาย ยกตวัอยา่ง 
-เอกสารประกอบการสอน 
-หนงัสือต าราอา้งอิงท่ีเก่ียวขอ้ง 
-แบ่งกลุ่มอภิปรายโดยวิเคราะห์วา่
ปัญหาเศรษฐกิจแต่ละปัญหาเกิดข้ึนได้
อยา่งไร และมีวิธีการแกปั้ญหานั้น ๆ  
ไดอ้ยา่งไรหาขอ้สรุปของกลุ่ม น าเสนอ
ในชั้นเรียน 

 

16 สอบปลายภาค    
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 2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน สัปดาห์ที่ 
สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 2.3.1  3.3.1  4.3.1  สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

8 
16 

30% 
30% 

2 2.3.2   3.3.2  4.3.2  5.3.1  5.3.2   วเิคราะห์กรณีศึกษา 
คน้ควา้แลว้น าเสนอ 
การท างานกลุ่ม / เด่ียว 
การอภิปรายกลุ่ม 

ตลอดภาค
การศึกษา 

20% 

3 1.2  2.2   3.2   4.2  5.2  การเขา้ชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วมกิจกรรม
ในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

20% 

 

หมวดที ่6                      น     น 
 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
 ภาษาไทย 

กีรติ บุญเจือ. (2542). จริยศาสตร์ส าหรับผู้เร่ิมเรียน. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพาณิชย.์ 
กิติพฒัน์ นนทปัทมะดุล. (2548). ทฤษฎวีิพากษ์ในนโยบายและการวางแผนสังคม (พิมพค์ร้ังท่ี 4). กรุงเทพฯ: 
 ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
จิราลกัษณ์ จงสถิตมัน่. (2549). สังคมสงเคราะห์กลุ่มชน. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
จุฑาทิพย ์อุมะวชินี. (2549). ชีวิตและการรู้จักตนเอง (พิมพค์ร้ังท่ี 2).กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
ดาราวรรณ วิรุฬหผล. (2546).  จริยธรรมทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
เตช บุนนาค. (2548). การปกครองระบบเทศาภิบาลของประเทศสยาม พ.ศ. 2435-2458 (พิมพค์ร้ังท่ี 2). 
 กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
นิรมล สุธรรมกิจ. (2551). สังคมกบัเศรษฐกจิ: กรณีศึกษาประเทศไทย (พ.ศ.2550-2545). กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ ์
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
นพมาศ อุง้พระ (ธีรเวคิน). (2553). จิตวิทยาสังคม. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
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นงลกัษณ์ เทพสวสัด์ิ. (2549). วิเคราะห์ปัญหาส าคัญในสังคมไทย (พิมพค์ร้ังท่ี 3). กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ ์
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
ประเวศ วะสี. (2550). เศรษฐกจิพอเพยีงและประชาสังคม แนวทางพลิกฟ้ืนเศรษฐกจิสังคม (พิมพค์ร้ังท่ี 6).   
 กรุงเทพ: พิมพดี์. 
พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ . (2546). ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์การเมือง. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
รังสรรค ์ธนะพรพนัธ์ุ. (2546). การบริหารนโยบายเสถยีรภาพเศรษฐกจิในอนาคต (พิมพค์ร้ังท่ี 2). 
 กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
ลิขิต ธีรเวคิน. (2550). วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย (พิมพค์ร้ังท่ี 10 แกไ้ขปรับปรุง). กรุงเทพฯ:  
 ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
เสรี พงศพ์ิศ. (2550).  เศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ: พลงัปัญญา. 
สมพร เทพสิทธา. (2536). การพฒันาแบบยัง่ยืน. กรุงเทพฯ: สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย. 
วรัิงรอง  บุญนุช. (2550). Cross-Cultural Communication: An Introduction. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ ์
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน. (2551). เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น: เศรษฐศาสตร์ส าหรับบุคคลทัว่ไป (พิมพค์ร้ังท่ี 9 ).  
 กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
อารยะ ปรีชาเมตตา. (2548). ทฤษฎกีารขยายตัวของเศรษฐกจิชุมชนเมือง. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
ทศันีย ์(ไทยาภิรมย)์ ลกัขณาภิชนชชั. (2545). การสังคมสงเคราะห์ชุมชน: มรรควิธีสู่ชุมชนเข้มแข็ง (พิมพค์ร้ังท่ี 5  
 แกไ้ขเพิ่มเติม). กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
ยศ สันตสมบติั. (2548). มนุษย์กบัวัฒนธรรม (พิมพค์ร้ังท่ี 3). กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
 ภาษาองักฤษ  

McConnell, C. R. & Brue, S. L. (2005). Economics (16th ed.). Boston: McGraw-Hill. 
Pindyck, R. S. & Rubinfeld, D. L. (1991). Econometric model and economic forecasts.  
 Singapore: McGraw-Hill. 
______. (2005). Microeconomics  (6th ed.)  New Jerey: Prentice-Hall. 
Slavin, S.  L. (2002). Economics  (6th ed.).  New York : McGraw-Hill. 
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2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ  
 ภาษาไทย 

สุชาต ประสิทธ์ิรัฐสินธ์. (2553). ปรัชญาของศาสตร์สังคม (ต าราทีนั่กสังคมศาสตร์ทุกคนต้องศึกษา).  
กรุงเทพฯ: หา้งหุน้ส่วนสามลดา.  

สร้อยตระกลู (ติวยานนท)์ อรรถมานะ. (2550). พฤติกรรมองค์การ: ทฤษฎีและการประยุกต์ (พิมพค์ร้ังท่ี 2) 
 กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ภาษาองักฤษ 
McDermott, M. & Chan, K. (1996). Flexible intelligent relationship management: the business success 

paradigm in a stakeholder society. The Learning Organization, 3, 5–17. 
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หมวดที ่7 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี  ท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา  ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็น
จากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 

- แบบประเมินผูส้อน  และแบบประเมินรายวชิา 
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน  ไดมี้กลยทุธ์  ดงัน้ี 

- การสังเกตการณ์สอนของผูร่้วมทีมการสอน 
- ผลการเรียนของนกัศึกษา 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

 

3. การปรับปรุงการสอน 
 หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2  จึงมีการปรับปรุงการสอน  โดยการจดักิจกรรมในการระดม
สมอง  และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดงัน้ี 

- สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 
- วจิยัในและนอกชั้นเรียน 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
     ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้  ตามท่ีคาดหวงัจากการ
เรียนรู้ในรายวชิาไดจ้าก  การสอบถามนกัศึกษา  หรือสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา  รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบยอ่ย  และหลงัการออกผลการเรียนรายวชิา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 

- การทวนสอบการใหค้ะแนนจาการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารย ์
-  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวชิา  ตรวจสอบผลประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา  

 
 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 จากผลการประเมิน  และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา  ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอน  
และรายละเอียดรายวชิา  เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน  ดงัน้ี 

- ปรับปรุงรายวชิาทุก 5 ปี  หรือตามขอ้เสนอแนะ 
- เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน  เพื่อให้นกัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยกุตค์วามรู้ 

 

 


