
 

 

 
ประมวลการสอน 

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ          วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (http://sis.ku.ac.th/)  

2. รหัสวิชา 01999041    ชื่อวิชา เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี Economics for Better Living 
   จำนวนหน่วยกิต 3(3-3-0)   * ไม่อนุญาตให้นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจลงทะเบียน 
 
   หมู่สอน ภาษาไทย เปิดภาคการศึกษา 28 พ.ย. 2565 
   หมู่ 1  วัน เวลา และสถานที่สอน  อังคาร และ พฤหัสบดี เวลา 08.00 - 09.30 น. LH 3-304  
   หมู่ 2  วัน เวลา และสถานที่สอน  อังคาร และ พฤหัสบดี เวลา 09.30 - 11.00 น. LH 3-304 
   หมู่ 300  วัน เวลา และสถานที่สอน  พฤหัสบดี   เวลา 16.00 - 19.00 น. LH 3-401 

3. ผู้สอน / คณะผู้สอน 
ผศ.ดร.สุวรรณา สายรวมญาติ  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
ผศ.ดร.สรวัฒน์ วิศาลาภรณ์  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
ดร.บวร ตันรัตนพงศ์   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
รศ.ดร.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
ผศ.ดร.นนทร์ วรพาณิชช์  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
ดร. ศศิเพ็ญ ภูวพานิช   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
ดร.ลลิตา จันทรวงศ์ไพศาล หงุ่ยตระกูล ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
ดร. ณัฐกันย์ ชินนรานันท์  ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 
ดร.จิรเมธ มโนศิรินุกูล   อาจารย์พิเศษ 
ผศ.ดร.กนกพร ภาคีฉาย  อาจารย์พิเศษ 

4. การใหน้ิสิตเข้าพบและให้คำแนะนำนอกเวลาเรียน 
   ผศ.ดร.สวุรรณา สายรวมญาติ ติดต่อนัดหมายทาง e-mail: suwanna.s@ku.th  
   การเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน add/drop ใหด้ำเนินการผ่าน KU-ISEA เท่านัน้    

5. จุดประสงค์ของวิชา 
  เพ่ือให้นิสิตเรียนรู้ และเข้าใจความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในการดำเนินชีวิตมนุษย์ ให้มีชีวิตร่วมกันในสังคมได้
อย่างมีความสุข โดยดำเนินกิจกรรมเพ่ือสนองความต้องการของทั้งตนเองและสังคมควบคู่กัน 

6. คำอธิบายรายวิชา  
  ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจกับการดำเนินชีวิตที่ดี บทบาทและการดำเนินชีวิตของ
มนุษย์ในสังคม เศรษฐกิจระดับครัวเรือนชุมชนและสังคม เรียนรู้ความเป็นผู้ประกอบการ การจัดการ องค์ประกอบ

http://sis.ku.ac.th/


ทางเศรษฐกิจ รูปแบบและประเด็นสำคัญในทางเศรษฐศาสตร์และการจัดการ กรณีศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และ
การจัดการในปัจจุบัน 

7. เค้าโครงรายวิชา 
   7.1 บทนำ  
   7.2 บทบาทและการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคม 
         7.2.1 ความเป็นมนุษย์ 
         7.2.2 ความเป็นมนุษย์ในฐานะองค์รวมแห่งศาสตร์และจริยธรรม 
         7.2.3 บทบาทของมนุษย์ในด้านต่างๆ 
         7.2.4 การดำเนินชีวิตของมนุษย์ในระบบเศรษฐกิจ 
         7.2.5 การใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมเศรษฐกิจ 
   7.3 แนวคิดและค่านิยมทางเศรษฐกิจ    
         7.3.1 แนวคิดเบื้องต้นว่าด้วยเศรษฐศาสตร์ 
         7.3.2 ระบบเศรษฐกิจและปัญหาเศรษฐกิจขั้นพ้ืนฐาน 
         7.3.3 ฐานคิดเศรษฐศาสตร์กระแสหลักกับเศรษฐศาสตร์กระแสทางเลือก 
         7.3.4 แนวคิดท่ีสำคัญทางเศรษฐศาสตร์ 
   7.4 องค์การและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  
         7.4.1 ประเภทขององค์กรธุรกิจ 
         7.4.2 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
         7.4.3 บทบาทและพฤติกรรมขององค์กรทางเศรษฐกิจ  
         7.4.4 ความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจระดับต่างๆ 
   7.5 รูปแบบของเศรษฐกิจในปัจจุบัน  
         7.5.1 เศรษฐกิจการแข่งขัน 
         7.5.2 เศรษฐกิจพอเพียง  
         7.5.3 เศรษฐกิจความร่วมมือ 
         7.5.4 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   
   7.6 เศรษฐกิจระดับชุมชนและสังคม  
         7.6.1 เศรษฐกิจระดับชุมชนและสังคม   
         7.6.2 การจัดการเศรษฐกิจระดับชุมชนและสังคม 
   7.7 เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  
         7.7.1 รายได้ของครัวเรือน    
         7.7.2 ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน    
         7.7.3 การออมของครัวเรือน    
         7.7.4 การกู้ยืมของครัวเรือน 
   7.8 สภาพแวดล้อมและการจัดการองค์ประกอบทางเศรษฐกิจ  
         7.8.1 สภาพแวดล้อมทั่วไป 



         7.8.2 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
         7.8.3 สภาพแวดล้อมระดับอุตสาหกรรม 
         7.8.4 สภาพแวดล้อมระดับองค์กร 
         7.8.5 การจัดการองค์ประกอบทางเศรษฐกิจ 
   7.9 องค์ประกอบทางธุรกิจ 
         7.9.1 การจัดการการผลิต 
         7.9.2 การตลาด 
         7.9.3 การจัดการ 
         7.9.4 การเงินเพ่ือการจัดการ 
         7.9.5 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
   7.10 ความเป็นผู้ประกอบการ 
         7.10.1 ความหมายของผู้ประกอบการ 
         7.10.2 บทบาทของผู้ประกอบการ 
         7.10.3 ประเภทและลักษณะของผู้ประกอบการ 
         7.10.4 การจัดทำแผนธุรกิจ 
   7.11  จริยธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาล 
         7.11.1 ที่มาและความหมายของจริยธรรม 
         7.11.2 จริยธรรมระดับครัวเรือน 
         7.11.3 จริยธรรมระดับชุมชนและสังคม 
         7.11.4 จริยธรรมระดับผู้ประกอบการ (จรรยาบรรณวิชาชีพ(7) 
         7.11.5 ธรรมาภิบาล 
   7.12 ประเด็นสำคัญในทางเศรษฐศาสตร์และการจัดการเพ่ือการดำเนินชีวิตที่ดี 
         7.12.1 โลกาภิวัตน ์
         7.12.2 การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
         7.12.3 ผลิตภาพแรงงาน 
         7.12.4 การเพิ่มผลผลิตกับความสามารถในการแข่งขัน 
         7.12.5 มูลค่าเพ่ิม 
         7.12.6 นวัตกรรม 

8.  วิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 การบรรยาย การอภิปราย วิเคราะห์ วิจารณ์ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง กิจกรรมเสริมการเรียน  

9.  อุปกรณ์สื่อการสอน 
 เอกสารประกอบการบรรยาย สไลด์ วีดิทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามความเหมาะสม 

 

10.  การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน        

 ร้อยละ 



10.1 การสอบ  
10.1.1   สอบกลางภาค   35 
10.1.2   สอบปลายภาค                         35 

10.2 กิจกรรม:   
10.2.1   การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมและทำรายงาน   20 
10.2.2   การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 10 

รวม 100 

11. การประเมินผลการเรียน 
 ใช้วิธีการตัดเกรดโดยอ้างอิงเกณฑ์ ประกอบกับการแจกแจงความถี่คะแนนของนิสิตในกลุ่ม 

12. เอกสารอ่านประกอบ  
 12.1 หนังสือเศรษฐศาสตร์เพ่ือการดำเนินชีวิตที่ดี สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 12.2 รายชื่อในบรรณานุกรมท้ายบท 
 12.3 เอกสารอ่ืนๆ ตามคำแนะนำของอาจารย์ผู้สอน 

13. ตารางการเรียนการสอน/กิจกรรม หมู่ 1 2 และ 3 
   หมู่ 1 วัน เวลา และสถานที่สอน  อังคาร และ พฤหัสบดี เวลา 08.00 - 09.30 น. LH 3-304 
   หมู่ 2 วัน เวลา และสถานที่สอน  อังคาร และ พฤหัสบดี เวลา 09.30 - 11.00 น. LH 3-304 
 

สัปดาห์
ที ่

วัน เดือน ปี หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน 

1 อ. 29 พ.ย. 65 
พฤ. 1 ธ.ค. 65 

แนะนำวิชา / บทนำ 
บทนำ 

ผศ.ดร.สุวรรณา สายรวมญาติ 
 

2 อ. 6 ธ.ค. 65 
พฤ. 8 ธ.ค. 65 

บทบาทและการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคม  
 

ผศ.ดร.สรวัฒน์ วิศาลาภรณ์ 
 

3 อ. 13 ธ.ค. 65  
พฤ. 15 ธ.ค. 65  

แนวคิดและค่านิยมทางเศรษฐกิจ  
 

ดร.จิรเมธ มโนศิรินุกูล  

4 อ. 20 ธ.ค.65 
พฤ. 22 ธ.ค. 65 

องค์การและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  
 

ดร. ศศิเพ็ญ ภูวพานิช 

5 อ. 27 ธ.ค.65 
พฤ. 29 ธ.ค. 65 

สภาพแวดล้อมและการจัดการองค์ประกอบทางเศรษฐกิจ 
 

ดร.บวร ตันรัตนพงศ์ 

6 อ. 3 ม.ค. 66  
พฤ. 5 ม.ค. 66  

ความลำเอียงของการตัดสินใจในชีวิตประจำวัน 
 

ผศ.ดร.สุวรรณา สายรวมญาติ 

7 อ. 10 ม.ค. 66 (คลิป) 
พฤ. 12 ม.ค. 66 (คลิป) 

เศรษฐกิจระดับชุมชนและสังคม ผศ.ดร.กนกพร ภาคีฉาย 

 ส. 14 ม.ค. 2566 สอบกลางภาค (เวลา 09.00-11.00 น.)  
8 อ. 24 ม.ค. 66 

พฤ. 26 ม.ค. 66 
เศรษฐกิจระดับครัวเรือน 
 

ดร. ลลิตา จันทรวงศ์ไพศาล หงุ่ยตระกูล 
 

9 อ. 31 ม.ค. 66 (ออนไลน์) 
พฤ. 2 ก.พ. 66 (ออนไลน์) 

รูปแบบของเศรษฐกิจในปัจจุบัน  
 

ดร. ลลิตา จันทรวงศ์ไพศาล หงุ่ยตระกูล 
 



สัปดาห์
ที ่

วัน เดือน ปี หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน 

10 อ. 7 ก.พ. 66 
พฤ. 9 ก.พ. 66 

องค์ประกอบทางธุรกิจ 
 

ผศ.ดร.สุวรรณา สายรวมญาติ 

11 อ. 14 ก.พ. 66 
พฤ. 16 ก.พ. 66 

องค์ประกอบทางธุรกิจ 
 

ผศ.ดร.สุวรรณา สายรวมญาติ 

12 อ. 21 ก.พ. 66 
พฤ. 23 ก.พ. 66 

ความเป็นผู้ประกอบการ 
 

ดร.ณัฐกันย์ ชินนรานันทน์ 
 

13 อ. 21 ก.พ. 66 
พฤ. 1 มี.ค. 66 

จริยธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาล (ส่วนท่ี 1) 
 

ดร.ณัฐกันย์ ชินนรานันทน์ 
 

14 อ. 7 มี.ค. 66 
พฤ. 9 มี.ค. 66 

จริยธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาล (ส่วนท่ี 2) 
 

ผศ.ดร.นนทร์  วรพาณิชช์ 
 

15 อ. 14 มี.ค. 66 
พฤ. 16 มี.ค. 66 

ประเด็นสำคัญในทางเศรษฐศาสตร์และการจัดการเพื่อการ
ดำเนินชีวิตท่ีดี 

รศ.ดร.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ 
 

 ส. 25 มีนาคม 2566 สอบปลายภาค (เวลา 09.00-11.00 น.) - 
 
 
 
 

ลงนาม    ผู้รายงาน 
          (ผศ.ดร.สุวรรณา สายรวมญาติ)         
           วันที่ 3 พฤศจิกายน  2565 

 



13. ตารางการเรียนการสอน/กิจกรรม 300  

   หมู่ 300 วัน เวลา และสถานที่สอน  พฤ เวลา 16.00 - 19.00 น. LH 3-401 

สัปดาห์
ที ่

วัน เดือน ปี หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน 

1 พฤ. 1 ธ.ค. 65 แนะนำวิชา / บทนำ ผศ.ดร.สุวรรณา สายรวมญาติ 
2 พฤ. 8 ธ.ค. 65 บทบาทและการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคม  ผศ.ดร.สรวัฒน์ วิศาลาภรณ์ 
3 พฤ. 15 ธ.ค. 65  แนวคิดและค่านิยมทางเศรษฐกิจ  ดร.จิรเมธ มโนศิรินุกูล  
4 พฤ. 22 ธ.ค. 65 องค์การและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  ดร. ศศิเพ็ญ ภูวพานิช 
5 พฤ. 29 ธ.ค. 65 สภาพแวดล้อมและการจัดการองค์ประกอบทางเศรษฐกิจ ดร.บวร ตันรัตนพงศ์ 
6 พฤ. 5 ม.ค. 66  

(ออนไลน์ 13-16 น.) 
เศรษฐกิจระดับชุมชนและสังคม ผศ.ดร.กนกพร ภาคีฉาย 

7 พฤ. 12 ม.ค. 66 ความลำเอียงของการตัดสินใจในชีวิตประจำวัน ผศ.ดร.สุวรรณา สายรวมญาติ 
 ส. 14 ม.ค. 2566 สอบกลางภาค (เวลา 09.00-11.00 น.)  
8 พฤ. 26 ม.ค. 66 เศรษฐกิจระดับครัวเรือน ดร. ลลิตา จันทรวงศ์ไพศาล หงุ่ยตระกูล 
9 พฤ. 2 ก.พ. 66 (ออนไลน์) รูปแบบของเศรษฐกิจในปัจจุบัน  ดร. ลลิตา จันทรวงศ์ไพศาล หงุ่ยตระกูล 
10 พฤ. 9 ก.พ. 66 องค์ประกอบทางธุรกิจ ผศ.ดร.สุวรรณา สายรวมญาติ 
11 พฤ. 16 ก.พ. 66 องค์ประกอบทางธุรกิจ ผศ.ดร.สุวรรณา สายรวมญาติ 
12 พฤ. 23 ก.พ. 66 ความเป็นผู้ประกอบการ ดร.ณัฐกันย์ ชินนรานันทน์ 
13 พฤ. 1 มี.ค. 66 จริยธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาล (ส่วนท่ี 1) ดร.ณัฐกันย์ ชินนรานันทน์ 
14 พฤ. 9 มี.ค. 66 จริยธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาล (ส่วนท่ี 2) ผศ.ดร.นนทร์  วรพาณิชช์ 
15 พฤ. 16 มี.ค. 66 ประเด็นสำคัญในทางเศรษฐศาสตร์และการจัดการเพื่อการ

ดำเนินชีวิตท่ีดี 
รศ.ดร.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ 
 

 ส. 25 มีนาคม 2566 สอบปลายภาค (เวลา 09.00-11.00 น.) - 
 

 
 

 

ลงนาม     ผู้รายงาน 
        (ผศ.ดร.สุวรรณา สายรวมญาติ)         
         วันที่  3  พฤศจิกายน 2565 

 
 
 
 

 


