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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา มศว 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวตัน ์

ส านกัวิชาเศรษฐศาสตรแ์ละนโยบายสาธารณะ   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2 ประจ าปีการศึกษา 2556 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

 มศว  364  เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวตัน ์

 SWU 364  Economies in Globalization 

2. จ านวนหน่วยกิต 

3 หน่วยกิต (2 - 2)  

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ วิชาเลือก 

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

 อาจารย์วิชุดา สาธติพร 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน :  

ภาคการศึกษาที่ 2 /ช้ันปีที่ 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี 

ไม่มี 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้มี) 

ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน 

ห้อง  03 - 0204 ตึกอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์ 

9. วนัทีจ่ดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 วันที่ 22 ตุลาคม 2556 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพ่ือให้นิสติมีความรู้และความเข้าใจในความเคล่ือนไหวของเศรษฐกจิโลกในยุคโลกาภิวัตน์ ที่มี

การเปล่ียนแปลง การเคล่ือนไหวอย่างรวดเรว็ และไม่แน่นอน ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกจิและ

สงัคมของประเทศไทย การด าเนินชีวิตของประชาชน รวมทั้งการประกอบวิชาชีพของนิสติทั้งในปัจจุบันและ

ในอนาคต ตลอดจนเพ่ือให้นิสติสามารถปรับตัวได้อย่างทนัทว่งท ีและสามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจ

เศรษฐกจิโลกในยุคโลกาภิวัตน์ เพ่ือด าเนินชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพในอนาคตได้  

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมสอดคล้องกบัสถานการณ์ในปัจจุบัน และ

ระยะเวลาในการเรียนการสอน  ตลอดจนเพ่ือปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้

ตามที่ระบุไว้ใน มคอ 2  

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนนิการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาพ้ืนความรู้เกี่ยวกบัเศรษฐกจิโลกปัจจุบันในยุคโลกาภิวัตน์ และแนวโน้มในอนาคต ปรัชญา

ทางเศรษฐศาตร์ นโยบายทางเศรษฐกจิของประเทศต่างๆ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน 

และสถาบันระหว่างประเทศทางด้านการเงิน วิกฤตเศรษฐกจิโลกอนัสบืเน่ืองจากโลกาภิวัตน์ รวมทั้ง

ผลกระทบโดยตรงของโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกจิที่ส่งผลต่อประเทศไทย ตลอดจนศึกษาถึงนโยบายการเงิน 

การคลังของประเทศ  ที่มีอิทธพิลต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของนิสติ และประชาชน 

2. จ านวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 
บรรยาย การมอบหมาย

โครงการ/

กิจกรรม 

การเรียนรูจ้าก

กรณีศึกษา 

การเรียนรูโ้ดย

ใชปั้ญหาเป็น

ฐาน 

การเรียนรูด้ว้ย

ตนเอง 

25 30 20 20 40 
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3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง 

รายวิชา 

ดา้นที ่1 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ดา้นที ่2 

ความรู ้

ดา้นที ่3 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นที ่4 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นที ่5 

การวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสือ่สาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

มศว 364 

เศรษฐกจิ

ในกระแส

โลกาภิ

วัตน์ 

               

4. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

 อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษา และแนะน าทางวิชาการแก่นิสติเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม สัปดาห์ 1 

ช่ัวโมง (เฉพาะรายที่ต้องการ) โดยแจ้งให้นิสติทราบในช่ัวโมงแรกของการสอน และประกาศไว้ในแผนการ

สอน และเวบ็ไซด์ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้  วิธีการสื่อสารท าได้โดยการนัดหมายทางโทรศัพท ์email หรือ 

Google Site 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม  

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

  1. ปฏบัิติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑข์องสังคม 

  2. มีวินัย ซ่ือสตัย์สจุริตและมีจิตสาธารณะ 

  3. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และมีส่วนร่วมในกจิกรรมเพ่ือการพัฒนา 

1.2  วิธกีารสอน 

  1. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกบัประเดน็ทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกบัหลักการทาง

เศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 

  2. ให้นิสติวิเคราะห์กรณีศึกษา และอภิปราย 

1.3  วิธกีารประเมินผล 

  1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

  2. ประเมินจากการเข้าเรียน และพฤติกรรมในช้ันเรียน 

  3. ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
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2. ความรู ้

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

(1) นิสติมีความรู้และความเข้าใจปรากฏการณ์เทางศรษฐกจิที่เกดิข้ึนทั่วโลก และ ประเทศไทย 

โดยเฉพาะผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ และการรวมกลุ่มทางทางเศรษฐกจิ ซ่ึงมีผลต่อการด าเนินชีวิตและ

การประกอบวิชาชีพในอนาคตของนิสิต 

(2) นิสติสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ไปสู่การอธบิายและวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกจิที่

เกดิขึ้นในชีวิตประจ าวันในระดับเบ้ืองต้นได้ ตลอดจนสามารถคาดการณ์แนวโน้ม/ทศิทางของภาวะ

เศรษฐกจิที่จะเกดิข้ึนในอนาคตได้ 

2.2  วิธกีารสอน 

 (1)  บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง เกี่ยวกบัประเดน็เศรษฐกจิ 

       (2)  อภิปรายกรณีศึกษาร่วมกนั 

  (3)  มอบหมายให้นิสติอ่านเอกสาร บทความทเีกี่ยวข้องกบัประเดน็ทางเศรษฐศาสตร์ 

  (4)  มอบหมายให้นิสติศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

2.3  วิธกีารประเมินผล 

  (1)  ประเมินจากความสามารถในการวิเคราะห์และการแสดงความคิดเหน็รายบุคคล  

  (2)  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน และงานที่มอบหมายให้นิสติท า 

  (3)  ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

(1)  สามารถคิดอย่างมีระบบบนพ้ืนฐานของข้อมูลและข้อเทจ็จริง 

(2)  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏบัิติไปสู่การอธบิายและวิเคราะห์

ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกจิที่เกดิข้ึนในชีวิตประจ าวันในระดับเบ้ืองต้นได้ 

3.2  วิธกีารสอน 

(1)  บรรยายและอภิปรายกรณีศึกษาร่วมกนัในช้ันเรียน 

(2)  การมอบหมายให้นิสติสบืค้น/วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัเศรษฐกจิ 

(3)  ให้นิสติน าเสนอประเดน็ที่ศึกษาและสมัมนาร่วมกนัในช้ันเรียน 

3.3  วิธกีารประเมินผล 

(1) ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

(2) ประเมินจากประสทิธผิลของงานที่มอบหมายให้นิสิตท า 

(3) ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ 

 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

 1. สามารถปฏบัิติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่ม

งานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่มได้ 

 2. สามารถน าเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อผลของการกระท า

และการน าเสนอ 
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4.2  วิธกีารสอน 

 1. อภิปรายกรณีศึกษาร่วมกันในช้ันเรียน 

 2. ใช้วิธกีารสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเหน็ เพ่ือฝึกการยอมรับความคิดเหน็

การเคารพสทิธแิละการรับฟังความคิดเหน็ของผู้อื่นด้วยเหตุผล  

4.3  วิธกีารประเมินผล 

  1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

  2. ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤติกรรมในช้ันเรียนของนิสติ 

  3. ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสทิธผิลของงานที่ได้รับมอบหมาย 

   

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

        (1)  นิสติสามารถเลือกสื่อและเคร่ืองมือในการสบืค้น เกบ็ข้อมูล ประมวลผล และแปล

ความหมาย รวมถึงการน าเสนอข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

 (2)  นิสติสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

5.2 วิธกีารสอน 

   (1)  มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และฝึกการวิเคราะห์ด้วยสถิติ

และบรรยาย 

        (2)  บรรยายและอภิปรายกรณีศึกษาร่วมกนัในช้ันเรียน 

5.3  วิธกีารประเมินผล 

  (1) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธกีารอภิปราย 

   (2) ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สปัดาหท่ี์ จุดมุ่งหมาย หวัขอ้/รายละเอียด กิจกรรมการเรียน การ

สอน/สื่อท่ีใช ้

งานมอบหมาย 

(1) 

29 ต.ค. 

55 

1) มคีวามรู้  และเข้าใจ

จุดมุ่งหมายการเรียนการ

สอนวิชามศว. 364 

2) เสริมสร้างเจตคตทิี่ดี

ในการพัฒนาทกัษะ

สื่อสารทั้ง 4 ด้าน:ฟัง พูด 

อ่าน และเขยีน จากการ

ท ากจิกรรมด้วยตนเอง

และงานที่มอบหมาย 

3) เข้าใจพ้ืนฐานโลกาภิ

วัตนเ์บื้องต้น 

 

1) ปฐมนิเทศ และแนะน ารายวชิา

ชี้แจงจุดมุ่งหมายวิชา 

2) ความรูเ้บื้ องตน้เกี่ยวกบั

เศรษฐกิจโลก 

1) อาจารย์แจก course 

syllabus และแนะน า

รายวิชา การประเมนิผล 

กจิกรรม การมสี่วนร่วม

ในการเรียน 

2) บรรยาย/อภิปราย 

และมอบหมายงาน  

3) กจิกรรมที่ 1 

พรรณนาหัวข้อ “อะไร 

คอืโลกภิวัฒน,์ โลกาภิ

วัตนเ์ป็นปรากฏการณ์

ใหม่?” 

ไม่เกนิ 1หน้ากระดาษ  

„ นิสติแบ่งกลุ่ม

ย่อย 10 กลุ่มเพ่ือ

ท ากจิกรรมกลุ่ม 2 

คร้ัง 

„อ่านทบทวน

เอกสาร

ประกอบการสอน 

บทที่ 1 และ

เตรียมอ่าน

เอกสาร

ประกอบการสอน 

บทที่ 2 

(2) 

5 พ.ย. 56 

1) มคีวามรู้  และเข้าใจ

เกี่ยวกบักระแสโลกาภิ

วัตน ์

2) ตระหนักถงึ

ความส าคญั และการ

กระจายตวัของโลกาภิ

วัตน ์

กระแสโลกาภิวตัน ์

•ค าจ ากดัความของ โลกาภิวัตน ์ 

•ข้อจ ากดัของโลกาภิวัตน ์  

•ขนาดและขดีความส าคญัของ

โลกาภิวัตน ์

„การกระจายตวัของปรากฏการณ์

ทางการค้าและการลงทุน 

„ บรรยาย/อภิปราย 

และมอบหมายงาน 

-วีดทีศัน์ “วิกฤติ

เศรษฐกจิโลกกระทบ

เศรษฐกจิไทย 

Intelligence 10 มยิ 

55 ” 

 

„ เตรียมอ่าน

เอกสาร

ประกอบการสอน 

 

(3) 

12 พ.ย.56 

1) มคีวามรู้  และเข้าใจ

เกี่ยวกบัผลกระทบของ

โลกาภิวัตน ์

2) ตระหนักถงึ

ความส าคญัของการ

ปรับตวัต่อโลกาภิวัตน ์

ผลกระทบโลกาภิวตันต่์อประเทศ

ไทย 

„การเคล่ือนไหวของบรรษัทข้ามชาต ิ

„การปรับตวัของภาครัฐและเอกชน

ไทยต่อกระแสโลกาภิวัตน ์

„กลุ่มประเทศเศรษฐกจิใหม่:BRIC 

 

„ บรรยาย/อภิปราย 

และมอบหมายงาน 

 

„ เตรียมอ่าน

เอกสาร

ประกอบการสอน 

 

http://syllabus.swu.ac.th/view_listdesc.php?teach_seq_no=1
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มคอ. 3 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 7 

 

สปัดาหท่ี์ จุดมุ่งหมาย หวัขอ้/รายละเอียด กิจกรรมการเรียน การ

สอน/สื่อท่ีใช ้

งานมอบหมาย 

(4) 

19 พ.ย.55 

 

1) พัฒนาทกัษะการ

เรียนรู้  และการวเิคราะห์

ข้อมูลด้วยตนเอง 

2) เสริมสร้างความ

รับผดิชอบการท างาน 

3) เสริมทกัษะการท างาน

กลุ่ม 

วิกฤตเศรษฐกิจเศรษฐกิจโลก: 

„วิกฤตเศรษฐกจิถดถอยโลก 

„วิกฤตน า้มนัโลก 

„วิกฤตต้มย ากุ้ง 

„วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ 

„วิกฤตยูโร 

 

„-วีดทีศัน ์“วิกฤตต้มย า

กุ้ง” 

 

„ เตรียมอ่าน

เอกสาร

ประกอบการสอน 

(5) 

26 พ.ย. 

56 

1) มคีวามรู้  และเข้าใจ

เกี่ยวกบัสถาบนัด้าน

เศรษฐกจิระหว่าง

ประเทศ 

2) มหีลักคดิพ้ืนฐานของ

บทบาทสถาบนัการเงิน

ระหว่างประเทศ 

 

สถาบนัดา้นเศรษฐกิจระหว่าง

ประเทศท่ีส าคญั: WTO,IMF, the 

World Bank  

„ แนวคดิและพัฒนาการ  

„ ที่มาของอ านาจ และความเป็น

อสิระ 

„ บทบาทในปัจจุบนั 

„ บรรยาย/อภิปราย 

และมอบหมายงาน 

 

„ เตรียมอ่าน

เอกสาร

ประกอบการสอน 

(6) 

3 ธ.ค. 56 

 

1) พัฒนาทกัษะการ

เรียนรู้  และการวเิคราะห์

ข้อมูลด้วยตนเอง 

2) เสริมสร้างความ

รับผดิชอบการท างาน 

3) เสริมทกัษะการท างาน

กลุ่ม 

ศึกษาเรียนรูด้ว้ยตนเอง 

1:บทบาทของ 3 สถาบนักบัปัญหา

เศรษฐกิจโลก 

„ เรียนรู้ ด้วยตนเอง 

ผ่านหนงัสอืวิชาการ สื่อ

สิ่งพิมพ์ และ

อนิเตอร์เนต็ 

„ ปฎบิตักิจิกรรม

กลุ่มย่อยคร้ังที่ 1 

(7) 

10 ธ.ค. 56 

งดการเรียนการสอน เนือ่งจากวนัรฐัธรรมนูญ 

(8) 

17 ธ.ค.56 

1) พัฒนาทกัษะในการ

น าเสนองานหน้าชั้นเรียน 

และการใช้เทคโนโลยี

ประกอบการสอน 

2) พัฒนาทกัษะการ

สื่อสารทั้ง 4 ทกัษะ 

นิสิตน าเสนอรายงาน และอภิปราย

กลุ่มครั้งท่ี 1 

„ นิสติรายงาน

กรณศีึกษา 

„ วิเคราะห์

กรณศีึกษาในชั้น

เรียน 

„ทบทวนบทเรียน 

(8) 

17 ธ.ค.56 

2) ตระหนักถงึความรู้

ความเข้าใจเศรษฐกจิ 

การเงนิการลงทุนภายใต้

โลกาภิวัตน ์

1)นิสิตน าเสนอรายงาน และ

อภิปรายกลุ่มครั้งท่ี 2 

2)สอบครั้งท่ี 1 

„ นิสติรายงาน

กรณศีึกษา  

„สอบคร้ังที่ 1 เนื้อหาที่

เรียนคร้ังที่ 1-6 

„ สอบคร้ังที่ 1 

24 ธ.ค. 

56 

งดการเรียนการสอน เนือ่งจากสอบกลางภาค 



มคอ. 3 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 8 

 

สปัดาหท่ี์ จุดมุ่งหมาย หวัขอ้/รายละเอียด กิจกรรมการเรียน การ

สอน/สื่อท่ีใช ้

งานมอบหมาย 

31 ธ.ค. 

56 

งดการเรียนการสอน เนือ่งจากวนัส้ินปี 2556 

(9) 

7 ม.ค. 57 

1) มคีวามรู้  และเข้าใจ

เกี่ยวกบัการรวมกลุ่ม

เศรษฐกจิภมูภิาค 

2) ตระหนักถงึ

ความส าคญัของการ

รวมกลุ่มเศรษฐกจิ 

 

การรวมกลุม่เศรษฐกิจภูมิภาค 

„ยุโรป: EU 

„แอฟริกา: COMESA, OAU, 

AU,ECOWAS 

„เอเชีย: ASEAN, AFTA, APEC 

„อเมริกา: CACM, CARICOM, 

ANDEAN, MERCOSUR, NAFTA 

„ บรรยาย/อภิปราย 

และมอบหมายงาน 

„ วีดทีศัน ์“การ์ตนูท่อง

โลกอาเซียน (ASEAN 

Discovery)”  

 

„ เตรียมอ่าน

เอกสาร

ประกอบการสอน 

 

(9) 

7 ม.ค.57 

 

3) มคีวามรู้  และเข้าใจ

เกี่ยวกบัการค้าการลงทุน

ระหว่างประเทศ 

4) สามารถ วเิคราะห์

วิจารณเ์กี่ยวกบัการค้า

การลงทุนระหว่าง

ประเทศ 

การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ 

„แนวโน้มการค้าการลงทุน  

„นโยบายด้านการค้าการลงทุน  

„ข้อตกลงว่าด้วยการค้าการลงทุน 

 

„บรรยาย/อภิปราย และ

มอบหมายงาน 

„ เตรียมอ่าน

เอกสาร

ประกอบการสอน 

(10) 

14 ม.ค. 

57 

1) มคีวามรู้  และเข้าใจ

เกี่ยวกบัการเงนิระหว่าง

ประเทศ  

2) มหีลักคดิพ้ืนฐานของ

การไหลของเงินระหว่าง

ประเทศ 

การเงินระหว่างประเทศ 

„ ระบบการเงนิระหว่างประเทศ 

„ ตลาดปริวรรตเงนิตราระหว่าง

ประเทศ 

•ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ 

 

„ บรรยาย/อภิปราย 

และมอบหมายงาน 

„ วีดทีศัน ์“The Wall 

Street” 

 

 

„ เตรียมอ่าน

เอกสาร

ประกอบการสอน 

(11) 

21 ม.ค. 

57 

 

 

1) มคีวามรู้  และเข้าใจ

เกี่ยวกบัความรู้ เบื้องต้น

เกี่ยวกบัทฤษฏเีศรษฐกจิ

ที่เกี่ยวกบัโลกาภิวัตน ์

2) มหีลักคดิพ้ืนฐานของ

ระบบเศรษฐกจิเสร ี

ความรูเ้บื้ องตน้เกี่ยวกบัทฤษฏี

เศรษฐกิจ  

„ ระบบเศรษฐกจิเสรแีบบ Classic 

„ ระบบเศรษฐกจิเสรีแบบ Keynes 

„ ระบบเศรษฐกจิเสรีแบบ 

NeoLiberal 

 

„ บรรยาย/อภิปราย 

 

„ มอบหมาย

กรณศีึกษาเรื่อง

นโยบาย 

 

(12) 

28 ม.ค. 

57 

1) พัฒนาทกัษะการ

เรียนรู้  และการวเิคราะห์

ข้อมูลด้วยตนเอง 

2) เสริมสร้างความ

รับผดิชอบการท างาน 

3) เสริมทกัษะการท างาน

กลุ่ม 

ศึกษาเรียนรูด้ว้ยตนเอง 2:นโยบาย

เร่งด่วน 16 นโยบาย 

 

-เรียนรู้ ด้วยตนเอง ผ่าน

หนังสอืวิชาการ สื่อ

สิ่งพิมพ์ และ

อนิเตอร์เนต็ 

 

„ ปฎบิตักิจิกรรม

กลุ่มย่อยคร้ังที่ 2 

http://syllabus.swu.ac.th/view_listdesc.php?teach_seq_no=7
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มคอ. 3 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 9 

 

สปัดาหท่ี์ จุดมุ่งหมาย หวัขอ้/รายละเอียด กิจกรรมการเรียน การ

สอน/สื่อท่ีใช ้

งานมอบหมาย 

(13) 

4 ก.พ. 56 

 

1) ตระหนักถงึความรู้

ความเข้าใจนโยบาย

การเงนิ การคลัง 

 

นโยบายการเงิน และการคลงัของ

ไทย 

„ มาตราการการเงนิ และการคลงั 

„ 16 นโยบายรัฐ กระตุ้นเศรษฐกจิ

ไทย 

2)ประเมินรายวิชาโดยนิสิตท าแบบ

ประเมิณปค.003/ปค.004 

 

 

„ บรรยาย/อภิปราย 

และมอบหมายงาน 

„ ทบทวน

บทเรียน 

(14) 

11 ก.พ. 

56 

1) พัฒนาทกัษะในการ

น าเสนองานหน้าชั้นเรียน 

และการใช้เทคโนโลยี

ประกอบการสอน 

2) พัฒนาทกัษะการ

สื่อสารทั้ง 4 ทกัษะ 

1)นิสิตน าเสนอรายงาน และ

อภิปรายกลุ่มครั้งท่ี 2   

2)สอบครั้งท่ี 2 

„ นิสติรายงาน

กรณศีึกษา  

„ สอบคร้ังที่ 2 เนื้อหาที่

เรียนคร้ังที่ 9-14 

 

(15) 

18 ก.พ. 

56 

งดการเรียนการสอน เนือ่งจากสอบปลายภาค 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
สาระการประเมิน ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สดัส่วนของการประเมินผล 

ภาคเนื้อหา -คุณธรรม/จริยธรรม 

-ความรู้ 

-ทกัษะทางปัญญา 

-สอบคร้ังที่ 1 

-สอบคร้ังที่ 2  

 

20% 

20% 

ภาคกจิกรรม -คุณธรรมจริยธรรม 

-ความรู้ 

-ทกัษะทางปัญญา 

-ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่าง-

บุคคล และความรับผดิชอบ 

-ทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

-กจิกรรมในชั้นเรียน  

-รายงานการค้นคว้า 

และเรียนรู้ ด้วนตนเอง 

 

10% 

40% 

 

 

ภาคการมสี่วนร่วม -คุณธรรมจริยธรรม 

-ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคล และความรับผดิชอบ 

-จิตพิสยั และการเข้าชั้น

เรียน 

10% 

http://syllabus.swu.ac.th/view_listdesc.php?teach_seq_no=11
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มคอ. 3 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 10 

 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1.ต าราและเอกสารหลกั 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชา มศว 364 

2. สมุดกจิกรรมวิชามศว 364 

 

2.เอกสารและขอ้มูลส าคญั 

 1. Website ของส านักนวัตกรรมการเรียนรู้  http://ilc.swu.ac.th 

 2. สื่อจาก You Tube เร่ือง ทอ่งโลกอาเซียน ประชาคมอาเซียน ยุทธศาสตร์มหาอ านาจของจีน ,

วิกฤตเศรษฐกจิของกรีซ, ยุทธศาสตร์การเป็นมหาอ านาจของจีน 

 3. สื่อวีดีทศัน์ ยูโร 

 4. Website ของหน่วยงานด้านเศรษฐกจิของไทย เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย 

http://www.bot.or.th กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ http://www.dtn.moc.go.th ฯลฯ 

 5. Website ขององค์กรระหว่างประเทศด้านเศรษฐกจิ เช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 

http://www.imf.org องค์การการค้าโลก http://www.wto.org ฯลฯ 
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1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

แบบประเมินผู้สอนผ่าน Website ของนิสติที่ลงทะเบียน 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

ทวนผลการสอบ 

3. การปรบัปรุงการสอน 

การประชุมเชิงปฏบัิติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์จะใช้การทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ และงานที่มอบหมาย 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี 


