
     ประมวลรายวิชา (Course  Syllabus) 
1. รหัสวิชา   2200-1001 
2. จ านวนหน่วยการเรียน 1 
3. ช่ือวิชา   เศรษฐศาสตร์เบื้อต้น 
4. ระดับช้ัน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
6. ปีการศึกษา   2559 
7. ช่ือผู้สอน   นางสาวสุภาวดี   กระแสสินธุ ์
8. เงื่อนไขรายวิชา  - 
9. สถานภาพของวิชา  วิชาพ้ืนฐาน 
10. จ านวนคาบ : สัปดาห์ 2 คาบ : สัปดาห์ 
11. ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์  ระบบเศรษฐกิจ  กลไกราคา  รายได้ประชาติ  ภาวะเงินเฟ้อ เงิน
ฝืด  และวิเคราะห์ความส าคัญของระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจุบัน    ผลดี  ผลเสีย  การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศ   ความส าคัญของระบบสหกรณ์   แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ    ตลอดจนนโยบายการเงินการคลัง  และวิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
ในยุคโลกาภิวัฒน์ 
12. ผลการเรียนรู้คาดหวัง 
 1) อธิบายและเข้าใจแนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ 
 2) อธิบายโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ  และเกิดความรู้เกี่ยวกับอุปสงค์ อุปทานและราคาดุลยภาพ 
 3) วิเคราะห์ความส าคัญของระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจุบัน   ผลดี  ผลเสียที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยได้ 
    4) สามารถประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศได้ 
    5) วิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ 
    6) ตระหนักในความส าคัญของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
13. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  1) ใช้กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการ
ปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม 
 2) ใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น  หนังสือ  เอกสารต่างๆ  แหล่งการเรียนรู้ และ
Internet  
 



14. หน่วยการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ต่อสัปดาห์ 
 
สัปดาห์ที่ หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน

คาบ 
2 ความรู้พื้นฐาน

ทางเศรษฐศาสตร์ 
-ความหมาย ความเป็นมาและ
ความส าคัญของวิชา 
-ประเภทของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
-ประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์ 

  -วิธีสอนแบบบรรยาย 

-วิธีสอนแบบร่วมมือ : 

เทคนิคโต๊ะกลม 

2 

3-5 อุปสงค์และ
อุปทาน 

-ความหมายและประเภทของอุปสงค์ 
-ความหมายและประเภทของอุปทาน 
-ดุลยภาพของตลาด 

  -วิธีสอนแบบบรรยาย 

-วิธีสอนแบบร่วมมือ : 

เทคนิคคู่คิดสี่สหาย 

6 

6 การผลิตและ
ทฤษฎีการผลิต 

-ความหมายและลักษณะการผลิต 
-ปัจจัยการผลิต 
-ดุลยภาพการผลิต 

- วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา 

 (CIPPA Model) 

2 

7-8 การบริโภค -ลักษณะทั่วไปของผู้บริโภค 
-ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคและผลของ
การบริโภค 
-ทฤษฎีพฤติกรรมผ็บริโภค 

  -วิธีสอนแบบบรรยาย 
-วิธีสอนแบบกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ 

4 

9 ตลาดในระบบ
เศรษฐกิจ 

-ความหมายของตลาด 
-องค์ประกอบของตลาด 
-ประเภทของตลาด 
-ลักษณะของตลาดในระบบเศรษฐกิจ 

  -วิธีสอนแบบบรรยาย 

-วิธีสอนแบบ Jigsaw 

2 

10-12 การเงิน  นโยบาย
การเงิน  

-ความหมาย ความส าคัญของการเงิน 
-หน้าที่และมาตรฐานของเงิน 
-ภาวะเงินเฟ้อ  
-ภาวะเงินฝืด 

-วิธีสอนแบบกระบวนการ 
สืบเสาะหาความรู้ 

6 

13-14 การคลังและ
นโยบายการคลัง 

-ความหมาย ความส าคัญของการคลัง 
-งบประมาณแผ่นดิน 
-หนี้สาธารณะ 
-นโยบายการคลังของประเทศไทย 

-วิธีสอนแบบกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ 

3 



สัปดาห์ที่ หน่วยการเรียนรู้ หัวห้อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน
คาบ 

14-15 รายได้ประชาชาติ 
 
 
 

-ประเภทของรายได้ประชาชาติ 
-การค านวณรายได้ประชาชาติ 
-โครงสร้างรายได้ประชาชาติของ
ประเทศไทย 

-วิธีสอน แบบร่วมมือ : เทคนิค

คู่คิดสี่สหาย 

 

3 

16-17 ดุลการค้าและ
ดุลการช าระเงิน 
 
 

-นโยบายการค้าระหว่างประเทศ 
-กาค้าระหว่างประเทศของประเทศ
ไทย 
-ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ 

  -วิธีสอนแบบบรรยาย 
  -วิธีสอนแบบการระดม
ความคิด (Brain Storming) 

4 

18 ระบบเศรษฐกิจ
และการพัฒนา
เศรษฐกิจ 
 
 

-ความหมายและรูปแบบของระบบ
เศรษฐกิจ 
-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
-การวางแผนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ 

 -วิธีสอนแบบบรรยาย 
- วิธีสอนแบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

2 

19-20 โครงสร้างปัญหา
และแนวทางแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจ
ไทย 

-โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ 
-ผลของการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
-แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

-วิธีสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

-วิธีสอน แบบร่วมมือ : เทคนิค

คู่คิดสี่สหาย 

 

4 

 
15. การวัดและประเมินผล (100 คะแนน) 

1) สอบก่อนกลางภาค    10 คะแนน 
2) ประเมินจากชิ้นงาน   10 คะแนน 
3) สอบกลางภาค   30 คะแนน 
4) ประเมินจากชิ้นงาน   5 คะแนน 
5) สอบหลังกลางภาค   10 คะแนน 
6) สอบปลายภาค   30 คะแนน 
7) ประเมินตามสภาพจริง  5 คะแนน 

ข้อเสนอแนะ  - 



 

16. แหล่งการเรียนรู้ 

 1)  จากการฟังค าบรรยาย 
 2) ค้นคว้าเพ่ิมเติมจาก Internet  หนังสือและเอกสารต่างๆ 

 

 

        ลงชื่อ  
         (นางสาวสุภาวดี   กระแสสินธุ์) 

            ผู้จัดท า 

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. ...................................................... 

        ลงชื่อ  
         (นางสาวดาวเรือง   ศิริรักษ์) 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
............................................................................................................................. .......................................................
..................................................................................................................................................................... .............. 

        ลงชื่อ  
         (นางวชิราภรณ์  รัตนะวงศ์ไชย) 

ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................................................ ........................
........................................................................................................... ........................................................................ 

        ลงชื่อ  
         (นายจิณณาวัฒน์   โคมบัว) 

 


