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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
คำนำ 

รายงานผลการปฏิ บั ติ งานตามแผนการจั ดกาความรู้ ป ระจำปี ก ารศึ กษ า  2563 
จัดทำขึ้นเพ่ือรายงาน ผลการปฏิบัติงานการจัดการความรู้เรื่อง การจัดทำเอกสารประกอบการสอน
ร า ย วิ ช า ร ะ ดั บ อ นุ ป ริ ญ ญ า 
เพ่ื อรวบรวมองค์ความรู้ทั้ งจากการศึ กษาอบรม พัฒ นาตน เองและการสะสมองค์ความรู้  
จ า ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ จ า ก ก า ร ท ำ ง า น อ ย่ า ง ย า ว น า น ก ร ะ จั ด ก ร ะ จ า ย อ ยู่ ใน ตั ว บุ ค ค ล  
หรือเอกสารมาพัฒนาเป็นระบบ รวมทั้งการจัดการความรู้ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ในปีการศึกษา 
2563 มีความสัมพันธ์กับทักษะการเรียนรู้ และการเป็นครูมืออาชีพตามที่สภาการศึกษากำหนด   
 วิทยาลัยชุมชนสงขลาหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเกิดประโยชน์ต่อบุคลากรทั้งภายในแ
ล ะ  ภ า ย น อ ก ใ ห้ ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง ค ว า ม รู้ แ ล ะ พั ฒ น า ต น เ อ ง ใ ห้ เ ป็ น ผู้ รู้  
รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management :KM) 
ประจำปีการศึกษา 2563 

เรื่อง การจัดทำเอกสารประกอบการสอนรายวิชาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทนำ 
 “ความรู้” หมายถึง สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ 
รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือการปฏิบัติ 
แ ล ะ เ ป็ น ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ห รื อ ส า ร ส น เ ท ศ ที่ ไ ด้ รั บ ม า จ า ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์  
( พ จ น า นุ ก ร ม ฉ บั บ ร า ช บั ณ ฑิ ต ย ส ถ า น , 2 5 5 4 .) 
เป็นทรัพย์สินที่มีค่าและเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในทุกองค์กรจึงมุ่งหวังที่จะนำความรู้มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิ
ภาพและชาญฉลาดเมื่อรวมกับบุคคลากรที่สามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆย่อมเกิดการนำมาปร
ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ได้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง  ร ว ด เร็ ว  เห ม า ะ ส ม กั บ ส ถ า น ก า ร ณ์  
เกิดการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องร่วมกัน เกิดเป็นการเจริญเติบโตทางปัญญาที่บ่งชี้ถึงทัศนคติ 
วิสัยทัศน์และประสิทธิภาพขององค์กร 
 การบริหารองค์กร รวมทั้งการบริหารราชการแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้ 
เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้และพัฒนาให้เป็นระบบเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน  งานและองค์กร 
ดังปรากฎในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
ม า ต ร า  1 1 
ที่ว่า“ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรูใ้นส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างส
ม่ำเสมอและยั่งยืนโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆเพ่ือนำมาประยุ
ก ต์ ใ ช้ ใน ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ได้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง  ร ว ด เร็ ว  เห ม า ะ ส ม กั บ ส ถ า น ก า ร ณ์  
ร ว ม ทั้ ง ต้ อ ง ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า ค ว า ม รู้  
ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิ
ภ า พ  แ ล ะ มี ก า ร เ รี ย น รู้ อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง ร่ ว ม กั น ”  
จากข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Management 
:K M )  ซึ่ ง จั ด เ ป็ น อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ส ำ คั ญ ป ร ะ ก า ร ห นึ่ ง ใ น ก า ร พั ฒ น า อ ง ค์ ก ร 
ทั้งระบบเอกชนและระบบราชการไทยรวมไปถึงระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในระดับ
อุดม ศึกษารูปแบบมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยชุมชนอีกด้วย  
 การพัฒนาระบบการศึกษาของสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุมชนตามพระร
า ช บั ญ ญั ติ ส ถ า บั น วิ ท ย า ลั ย ชุ ม ช น  พ . ศ .  2558 ม า ต ร า  8 
ว ร ร ค ห นึ่ ง เ พ่ื อ ป ร ะ โย ช น์ ใน ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า  ที่ ต่ ำ ก ว่ า ป ริ ญ ญ า  
ให้สถาบันเป็นสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชุมชนมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษา วิจัย 
ให้ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร  ท ำ นุ บ ำ รุ ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม  แ ล ะ ส่ ง เส ริ ม ก า ร เรี ย น รู้ ต ล อ ด ชี วิ ต 



และเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง ของท้องถิ่นและชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล 
ต อ บ ส น อ ง แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง 
ต่อความต้องการและการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชนซึ่งนำไปสู่การพัฒนาประเทศ  มาตรา 
1 8  ( 4 ) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาให้สอดคลอ้งกับมาตรฐา
นที ่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด   
 ส ำ ห รั บ เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ อ นุ ป ริ ญ ญ า  พ .ศ .  2 5 4 8 
ว่ า ด้ ว ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ข อ ง ห ลั ก สู ต ร 
ให้ทุกหลักสูตรกำหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรอย่างชัดเจน คือ การบริหารหลักสูตร 
ท รั พ ย าก รป ระก อบ การ เรี ย น ก ารส อน  ก ารสนั บ สนุ น แล ะการ ให้ ค ำแน ะน ำนั กศึ กษ า 
แ ล ะ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ต ล า ด แ ร ง ง า น 
สั ง ค ม แ ล ะ / ห รื อ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู้ ส ำ เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า อั น ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 
พันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชนทั้ง 4 พันธกิจด้วยกัน  คือ  

1. การจัดการศึกษาที่มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นกำลังคนที่มีความรู้สำห
รับ 

อนาคตมีสมรรถนะการเรียนรู้พร้อมปรับตัวเข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยการจัดการหลัก
สู ต ร  อ อ ก เป็ น  3  ป ร ะ เภ ท  คื อ  ห ลั ก สู ต ร อ นุ ป ริ ญ ญ า  ห ลั ก สู ต ร ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร 
ทั้ ง ร ะ ดั บ ส ถ า บั น วิ ท ย า ลั ย ชุ ม ช น 
และระดับวิทยาลัยชุมชนการวิจัยและนวัตกรรมกำหนดใหม้ีการวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสร้างองค์ความรู้/วิจัยชุม
ชน   
เพ่ือสร้างประโยชน์ในชุมชน วิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมหรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่  วิจัยเชิงบูรณาการกับ         
3 พันธกิจ คือ การจัดการศึกษา การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. การบริหารทางวิชาการ ที่มุ่งมั่นให้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์คุณภาพการเรียนรู้ 
และการ 

พัฒนาศักยภาพกำลังคนในชุมชน ให้มีสมรรถนะในการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต 
ซึ่ งการบริการทางวิชาการแก่สั งคมจะเป็นการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ การให้คำปรึกษา 
การศึกษาวิจัย การค้นคว้า เพ่ือแสวงหาคำตอบหรือแก้ปัญหาชุมชน  สามารถจัดในรูปแบบ 
ข อ ง ก า ร บ ริ ก า ร ท า ง วิ ช า ก า ร  แ บ บ ใ ห้ เ ป ล่ า  
หรือการให้บริการที่ ให้ผลตอบแทนเป็นรายได้หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับ  เพ่ือการพัฒนาบุคคล 
และชุมชนองค์ประกอบของการบริการทางวิชาการ กำหนดไว้ คือ โครงการหริอกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของชุมชนในลักษณะของโครงการ (Project Based) การบริการเชิงพ้ืนที่ (Area Based) 
หรือใช้โจทย์ปัญหา (Problem Based) เพ่ือแก้ปัญหาชุมชน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน 
และหลักสูตรสัมฤทธิบัตร  และการบริการทางวิชาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

3. ก า ร ท ำ นุ บ ำ รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม  
สถาบันอุดมศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุมชนมุ่งสร้าง 

เสริมความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึง ความหมายและคุณค่าร่วม 
ภู มิ ปั ญ ญ า  แ ล ะ ก า ร ด ำ ร ง ชี วิ ต ข อ ง ค น ใ น ชุ ม ช น  ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ สั ง ค ม 



ซึ่ งมี จุ ด เน้ น ที่ แ ต ก ต่ า งกั น ต าม ลั ก ษ ณ ะข อ ง  วิ ถี ชี วิ ต แ ล ะบ ริ บ ท ข อ งสั งค ม แ ต่ ล ะ พ้ื น ที่  
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมโดยมีส่วนร่วม  ในการอนุรักษ์สืบสาน ฟ้ืนฟู  
พัฒนาและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ส่งเสริมภูมิปัญญา สำหรับพัฒนานักศึกษา   
 สำหรับการบริหารจัดการของสถาบันวิทยาลัยชุมชนนั้น เน้นการบริ หารจัดการโดยยึด                  
ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล  เ พ่ื อ ก ำ กั บ ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร ด ำ เ นิ น ง า น 
และผลลัพธ์ตามพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.การพัฒนาแผนกลยุทธ์ การพัฒนาแผนกลยุทธ์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีผลการวิเคราะห์ 
S W O T  ไ ป สู่ ก า ร ก ำ ห น ด วิ สั ย ทั ศ น์  แ ล ะ พั น ธ กิ จ 
พั ฒ น า ไ ป สู่ แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ท า ง ก า ร เ งิ น แ ล ะ แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี  
เพ่ือให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 
 2.การบริการจัดการทางการเงิน การกำกับติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้วิทยาลัยชุมชน 
ดำเนิ น ก ารวิ เค ราะห์ ข้ อมู ลท างการ เงิน เพ่ื อ เป็ น ข้ อมู ล ส ำห รับ ผู้ บ ริห าร   ป ระกอบ ด้ วย 
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร ส่วนการใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร 
ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น  เ พ่ื อ วิ เค ร า ะ ห์ ค ว า ม คุ้ ม ค่ า ข อ ง ก า ร บ ริ ห า ร ห ลั ก สู ต ร 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตผู้สำเร็จการศึกษา 
 3.การบริหารความเสี่ยง  การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็น ผลจากการวิเคราะห์ 
และระบุปัจจัยเสี่ ยง ที่ เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ ไม่สามารถควบคุม  ได้ที่ส่ งผล ต่อ 
การดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 4.หลักธรรมาภิบาล การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมมา 
ปรับใช้ในสถาบันโดยคำนึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่ว นได้ส่วนเสีย 10 ประการ คือ 
หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส 
ห ลั ก ก า รมี ส่ ว น ร่ ว ม  ห ลั ก ก า รก ร ะ จ าย อ ำน าจ  ห ลั ก นิ ติ ธ ร ร ม  ห ลั ก ค ว าม เส ม อ ภ า ค 
และหลักมุ่งเน้นฉันทามต ิ
 5.การจัดการความรู้ ดำเนินงานสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่การเป็นสถาบันการเรียนรู้โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่กระจัดกระ
จาย ในตั วบุ คคล   หรือ เอกสารมาพัฒ นาให้ เป็ น ระบบ  เพ่ื อ ให้ ทุ กคน ในสถาบั น สามารถ 
เ ข้ า ถึ ง ค ว า ม รู้ แ ล ะ พั ฒ น า ต น เ อ ง  ใ ห้ เ ป็ น ผู้ รู้   
รวมทั้ งส าม ารถน ำค วามรู้ ที่ ได้ ป ฏิ บั ติ งาน เป็ น ก าร เพ่ิ ม ศั ก ยภ าพ ของบุ คค ลแ ละชุ ม ช น 
สู่วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ 
 6.ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร 
ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร ค ณ า จ า ร ย์ แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น 
ให้มีความรู้และเทคนิคการปฏิบัติงานใหม่ ความก้าวหน้าในสายงาน และการสร้างขวัญกำลังใจ 
เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลและรักองค์กร  
 7.ก า ร ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย กั บ ส ถ า น ศึ ก ษ า  ภ า ค รั ฐ  เ อ ก ช น  
ส ร้ า ง โ อ ก า ส แ ล ะ ก า ร เ ข้ า ถึ ง ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม 
โดยเน้นความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นของรัฐ ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 



 8.ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี ทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาทำการประมวลผล 
รวมทั้งวิเคราะห์เพ่ือจัดทำเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ และนำส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิได้รับสารสนเทศ 
เพ่ือให้ในการปฏิบัติงานการบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ 
เป็ น เค รื่ อ งมื อสนั บ สนุ น การท ำงาน  ขอ งระบบสารสน เท ศ  ในองค์ ก ารมี ห ลายป ระเภ ท 
แต่ละประเภทมีได้หลายระบบ เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการทำงานที่แตกต่างกันออกไป 
 9.การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจที่สถาบันอุดมศึกษาตามที่กำหนดไว้ในพระร
าช บั ญ ญั ติ ก า รศึ ก ษ าแ ห่ งช าติ  พ .ศ . 2 5 4 2  แ ก้ ไข เพ่ิ ม เติ ม  (ฉ บั บ ที่  2 ) พ .ศ . 2 5 4 5  
ซึ่ ง ส ถ า บั น ต้ อ ง ส ร้ า ง ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก  ใ น ก า ร ค ว บ คุ ม  ต ร ว จ ส อ บ 
ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร ด ำ เนิ น ง า น ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม น โ ย บ า ย  เป้ า ป ร ะ ส ง ค์  
แ ล ะ ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ต า ม ม าต ร ฐ าน ที่ ก ำห น ด โด ย ส ถ า บั น  แ ล ะ ห น่ ว ย ง า น ต้ น สั ง กั ด 
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำผลการรายงานเปิดเผยต่อสาธารณชนและผู้รับบริการ 
 สำหรับการจัดการความรู้นั้ น   เป็ นหนึ่ งในการบริหารจัดการของวิทยาลั ยชุ มชน  
เ พ่ื อ ก ำ กั บ ติ ด ต า ม ผ ล ลั พ ธ์ ต า ม พั น ธ กิ จ ด้ ว ย เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ที่  5  ค ว า ม ว่ า 
“ค้นหาแนวปฏิ บั ติที่ ดี จากความรู้  ทั้ งที่ มี อยู่ ในตั วบุ คคล ทั กษะของผู้ มี ป ระสบการณ์ ตรง 
และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตผู้สำเร็จการศึกษา 
แ ล ะ ด้ า น ก า ร วิ จั ย จั ด เ ก็ บ อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ 
โด ย เผ ย แ พ ร่ อ อก ม า เป็ น ล าย ลั ก ษ ณ์ อั ก ษ รแ ล ะน ำม าป รั บ ใช้ ใน ก ารป ฏิ บั ติ ง าน จ ริ ง” 
คณะครูที่เป็นข้าราชการประจำในวิทยาลัยชุมชนสงขลาได้มุ่งการพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนการสอน
เพ่ือ ให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประกอบการสอนรายวิชาที่ ได้รับมอบหมาย เพ่ือ
นำไปบูรณาการ 
กั บ วิ ธี ก า ร ส อ น  โ ด ย ใ ช้  G o o g l e  C l a s s room 
เพ่ือยกระดับการเรียนการสอนและขับเคลื่อนการจัดการเรียน 
การสอนออนไลน์ของวิทยาลัยชุมชนสงขลาไม่ให้เกิดการติดขัดในช่วงที่มีประกาศให้สถานศึกษาปฏิบัติต
า ม  น โ ย บ า ย เ ว้ น ร ะ ย ะ ห่ า ง ท า ง สั ง ค ม  ห รื อ  S o c i a l 
Distancingท ำ ใ ห้ ต้ อ ง จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ น รู ป แ บ บ อ อ น ไ ล น์ ขึ้ น 
อีกทั้งมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
(ICT Literacy)  
หลกัการและเหตุผล 
 เอกสารประกอบการสอนหรือ เอกสารคำสอนเป็นผลงานทางวิชาการประเภทหนึ่งซึ่งมี
ความสำคัญต่อการศึกษาตามหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในฐานะเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ทั้งการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนและการศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป การเขียนเอกสารประกอบการ
สอนโดยทั่วไปมีหลักการเขียนเช่นเดียวกับผลงานทางวิชาการประเภทตำราหรือหนังสือ หากแต่แตกต่าง
กันในเรื่องขอบข่ายของเนื้อหาซึ่งยึดคำอธิบายรายวิชาเป็นหลักและรูปแบบซึ่งมีแผนนการเรียนรู้และ
กิจกรรมประกอบ  สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ (สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา,2550.) และกำหนดให้ผู้สอนที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์และข้าราชการครูขอรับการ
ประเมินเพ่ือเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ และวิทยฐานะตามลำดับ  ซึ่งมีกระบวนการเขียนเอกสาร
ประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอนทั่วไป ตามขั้นตอน การศึกษาหลักสูตรอย่างละเอียด การศึกษา



คำอธิบายรายวิชาที่จะเขียนเอกสารประกอบการสอน วัตถุประสงค์รายวิชา จำนวนหน่วยกิต จำนวน
คาบเรียน แผนการสอน และการจัดทำโครงเรื่องของเอกสารประกอบการสอนเป็นรายหน่วย/รายบท 
และแสดงให้เห็นถึงกรอบแนวคิดอย่างชัดเจน  
 
วัตถุประสงค์  
 เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้วิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจำปีการศึกษา 
2563 
 
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
 เนื่องด้วยในสถานการณ์วิกฤตโรคระบาด Covid-19 ติดต่อกันเป็นระยะเวลาเกือบ 3 ปี 
ลักษณะของการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตในแต่ละวัน   อีกทั้ง
ค ณ ะรั ฐ ม น ต รี โด ยมี  พ ล เอ ก ป ระยุ ท ธ์  จั น ท ร์ โอ ช า  ด ำ รงต ำแห น่ ง  น ายก รั ฐ ม น ต รี นั้ น 
ประกาศให้ประชาชนชาวไทยเว้นระยะห่าง (Social Distancing) เพ่ือไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค 
ดั ง ก ล่ า ว ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ทั้ ง ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ 
และภาคเอกชนทำให้ต้องออกแบบการดำเนินงานที่สามารถปฏิบัติงานได้ถึงแม้จะมิได้เดินทางไปสำนักง
านตามปกติในปีการศึกษา2562วิทยาลัยชุมชนสงขลาได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัดผู้เรี
ยนและผู้สอนจึงไม่ได้พบปะพูดคุยกันต่อหน้าเหมือนเรียนในห้องเรียนปกติ  ใช้กระบวนการสอน 
ผ่านห้องเรียนออนไลน์ ทำให้เกิดแนวทางการทำงานที่ต้องปฏิบัติเหมือนกัน จำนวน 1 เรื่อง คือ 
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Google Classroom สำหรับผู้เรียนระดับอนุปริญญา  

ต่อมาปีการศึกษา 2563 มีมติเห็นชอบในการประชุมประจำเดือนของบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
สงขลาว่า ควรเพ่ิมเติมเอกสารประกอบการสอนรายวิชาที่ได้รับมอบหมายที่มาจากการริเริ่ม ผลิตโดย
คณาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอนรายวิชานั้นๆ ในระดับอนุปริญญาทุกสาขาวิชา   ดังนั้น
ทางคณะทำงานการจัดการความรู้ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา (SK-CC KM TEAM) จึงดำเนินการออก 
แบ บกระบ วน การจั ดการความรู้ ป ระกอบด้ วย  ขั้ น ตอนการดำเนิ น งาน องค์ ค วามรู้ เดิ ม 
องค์ความรู้จากการศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎี   เพ่ือผสมผสานบูรณาการเป็นองค์ความรู้ที่ ใช้ใน 
การดำเนินงานจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา มีรายละเอียดแผนภาพ แสดงองค์ประกอบ
การจัดการความรู้ ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 องค์ประกอบการจัดการความรู้ด้านการสอนและการวิจัย 
(ปรับปรุงจากสำนักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ,2548) 

 
 จากภาพที่ 1 การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
ชุมชนสงขลา เรื่อง การจัดทำเอกสารประกอบการสอน อาศัยองค์ประกอบดังนี้  กลยุทธ์การจัดการ
ความรู้  (Strategies of Knowledge Management) วัฒนธรรมการจัดการความรู้ (Cultural of 
Knowledge Management) แ ล ะ ก ร ะบ ว น ก า ร จั ด ก า รค ว าม รู้  (Process of Knowledge 
Management) 

ซึ่งอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสงขลาในการขับเคลื่อนการจัดการความรู้
ผ่าน 

วิธีการค้นหา การริเริ่ม การแลกเปลี่ยน การคัดสรรใช้ประโยชน์ การรวบรวมและการทำซ้ำอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยปัจจัยสู่ความสำเร็จด้านบุคลากร (Personal) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต 
(Production) (ชิ้นงานเอกสารประกอบการสอนรายวิชาของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสงขลา) ตาม
แผนการจัดการความรู้ระดับองค์กร 
ตารางท่ี 2  แสดงแผนในการจัดการความรู้ประจำปีการศึกษา 2562 เรื่อง  
4.ประมวลผลและกลั่นกรองความรู้  (Knowledge Codification and Refinement) 
  นางสาวดารารัตน์ บางพระ ผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา 
จัดทำรายงานผลการจัดการความรู้ของวิทยาลัยชุมชนสงขลาประจำปีการศึกษา 2562 แ 



และนายพิพัฒน์พงษ์ หงษ์สัมฤทธิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน 
ดำเนินการจัดทำร่างองค์ความรู้ ปรับปรุงเนื้อหา 
และรูปแบบของข้อมูลการจัดการเรียนการสอนให้สมบูรณ์แล้วนำข้อมูลความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติการสอ
นในภาคการศึกษาต่อไปได้ ซึ่งนายพิพัฒน์พงษ์ หงษ์สัมฤทธิ์ และนางสาวศุภมาส อยู่อริยะ ตำแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ สามารถเป็นต้นแบบด้านจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Google Classroom 
และเป็นวิทยากรถ่ายทอดสู่สถานศึกษาอ่ืน และหน่วยงานอ่ืนได้ต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาการศึกษาปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา 
 
 

1. ชื่อหลักสูตร    อนุปริญญาการศึกษาปฐมวัย 
 
2. ประเภทของรายวิชา  วิชาเฉพาะ 
 
3. รหัสและชื่อรายวิชา  ปว 0113 
 
4. จำนวนหน่วยกิต   2 (2-2-5)  
 
5. จำนวนชั่วโมง  60  ชั่วโมง  
  
6. เวลาเรียนต่อสัปดาห์  4 ชั่วโมง : สัปดาห์ 
 
7. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับหลักการ รูปแบบ และวิธีการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
แต่ละช่วงวัย 

2. เพ่ือให้นักศึกษาประยุกต์ใช้และพัฒนาเครื่องมือการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้อย่าง
ถูกต้อง 

3. เพ่ือให้นักศึกษาออกแบบการจัดการเรียนรู้ในการเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ 
เด็กปฐมวัย 

4. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเขียนรายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้อย่าง
เหมาะสม 

5. เพ่ือ่ให้นักศึกษามีวินัย  ซื่อสัตย์  และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
8. คำอธิบายรายวิชา 

หลักการ  รูปแบบ  และวิธีการประเมินพัฒนาการแต่ละช่วงวัย การใช้และพัฒนาเครื่องมือการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก  การสร้างเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ การรายงานผลการประเมิน  
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรรายวิชา   ปว 0113 (การประเมินและเสริมสร้างพฤติกรรมเด็กปฐมวัย) 3(2-2-5) 
หลักสูตร   อนุปริญญาการศึกษาปฐมวัย 
จำนวนหน่วยกิต   3  หน่วยกิต    เวลาเรียน   60   ชั่วโมง 

 

หน่วยการเรียนเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
จำนวน 
ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑   
หลักการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

๑.๑ แนวคิดและหลักการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
๑.๒ รูปแบบการประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 
๑ .๓  วิ ธีก ารประเมิน พัฒ นาการ 
เด็กปฐมวัย 
๑ .๔  พัฒ นาการแต่ ล ะด้ านของ 
เด็กปฐมวัย 
๑.๕ ระยะพัฒนาการแต่ละช่วงวัย
ของเด็กปฐมวัย 
๑.๖ ปัจจัยที่มีอิทธพลต่อพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

๑. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยแต่ละช่วงวัยอย่างถูกต้อง 
๒. นักศึกษาสามารถบอกรูปแบบ
และวิธีการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยได้อย่างถูกต้อง 
๓. นักศึกษาสามารถอธิบายพัฒนา
และวิธีการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยแต่ละช่วงวัยได้อย่างถูกต้อง 
๔. นักศึกษาสามารถบอกปัจจัยซึ่งมี
อิทธิพลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้ 

๔  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   
เทคนิคและการเลือกใช้
เครื่องมือการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

๒.๑ ความหมายของการวัดและ 
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
๒.๒ จุดมุ่งหมายของการวัดและ 
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
๒.๓ ประเภทของการประเมินทาง 
การศึกษา 
๒.๔ เครื่องมือการประเมิน 
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
๒.๕ เทคนิคและการเลือกใช้ 
เครื่องมือการประเมินพัฒนาการ 
เด็กปฐมวัย 

๑. นักศึกษาสามารถเตรียมเครื่องมือ
เพ่ือนำไปใช้วัดและประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัยแต่ละช่วงวัย 
ได้อย่างเหมาะสม 

๘  

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓  
การสร้างและพัฒนา
เครื่องมือการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

๓.๑ ความสำคัญของเครื่องมือ
ประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย 
๓.๒ ประเภทของเครื่องมือการ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
๓.๓ ขั้นตอนการพัฒนาเรื่องมือ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

๑. นักศึกษาสามารถสร้างเครื่องมือ
เพ่ือนำไปใช้วัดและประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัยแต่ละช่วงวัย 
ได้อย่างถูกต้อง 

๘ 
 



หน่วยการเรียนเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
จำนวน 
ชั่วโมง 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ 
การตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

๔.๑ คุณลักษณะที่ดีของเครื่องมือที่
ใช้ในการประเมิน 
๔.๒ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
รายข้อ 
๔.๓ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
รายฉบับ 
๔.๔ สถิติเบื้องต้นสำหรับการวัดและ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

๑. นักศึกษาสามารถตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือวัดและประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัยแต่ละช่วงวัย 
ได้อย่างถูกต้อง 

๘ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕  
การสังเกตพฤติกรรม
เด็กปฐมวัย  

๕.๑ แนวคิดเก่ียวกับการสังเกต
พฤติกรรมเด็กปฐมวัย 
๕.๒ จุดมุ่งหมายของการสังเกต
พฤติกรรมเด็กปฐมวัย 
๕.๓ หลักการและกระบวนการ
สังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัย 
๕.๔ วธิีการสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมเด็กปฐมวัย 
๕.๕ การตีความและนำข้อมูลที่ได้
จากการสังเกตไปใช้ประโยชน์ 

๑. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการสังเกตพฤติกรรมเด็ก
ปฐมวัยแต่ละช่วงวัยได้อย่างถูกต้อง 
๒. นักศึกษาสามารถยกตัวอย่างและ
ตีความสถานการณ์จำลองในการใช้
เครื่องมือสังเกตพฤติกรรมเด็ก
ปฐมวัยแต่ละช่วงวัยได้อย่างถูกต้อง 

๔ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖  
การวิเคราะห์และ
ประเมินพฤติกรรม 
เด็กปฐมวัย 

๖.๑ การวิเคราะห์พัฒนาการ 
เด็กปฐมวัย 
 ๖.๒ การประเมินผลพัฒนาการ 
เด็กปฐมวัย 
๖ .๓  มาตรฐานการศึ กษาระดับ
ปฐมวัย 
๖.๔ ขอบข่ายการประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 
๖.๕ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย 

1.นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และ
ประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยเพ่ือ
วางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกับ
ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยแต่ละช่วงวัยได้อย่าง
เหมาะสม 

๔ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗   
แบบทดสอบความ
พร้อมทางการเรียน 

๗.๑ ความจำเป็นของการประเมิน 
ความพร้อมทางการเรียน 
๗.๒ ชนิดของแบบทดสอบความพร้อม 

1.นักศึกษาสามารถสร้าง
แบบทดสอบวัดความพร้อมทางการ
เรียนสำหรับเด็กปฐมวัยได้ 

๘ 



หน่วยการเรียนเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
จำนวน 
ชั่วโมง 

ของเด็กปฐมวัย 
๗.๓ แบบทดสอบความพร้อมใน 
การอ่าน 
7.4 แบบทดสอบความในการเขียน 
๗.๕ แบบทดสอบความพร้อมในการ 
คิดคำนวณ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘   
นวัตกรรมการสร้าง
เสริมพฤติกรรมที่ 
พึงประสงค์ของ 
เด็กปฐมวัย 

๘.๑ แนวคิดเก่ียวกับการสร้างเสริม
พฤติกรรมเด็กปฐมวัย 
๘.๒ กระบวนการสร้างเสริม
พฤติกรรมเด็กปฐมวัย 
๘.๓ การออกแบบกระบวนการสร้าง
เสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย 
๘.๔ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ 
เด็กปฐมวัย 

1.นักศึกษาสามารถออกแบบการจัด
กิจกรรมสร้างเสริมพฤติกรรมที่ 
พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยร่วมกับ
ผู้ปกครองได้อย่างเหมาะสม 

๘ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙  
การรายงานผลการ
ประเมินพัฒนาการ 
เด็กปฐมวัย 

๙.๑ แนวทางการรายงานผลการ
ประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย 
๙.๒ รูปแบบการรายงานผลการะ
ประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย 
๙.๓ ประเภทของคะแนน 
๙.๔ การกำหนดเกณฑ์ระดับคะแนน 

1.นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และ
รายงานผลการประเมินพฤติกรรม
เด็กปฐมวัยตามสถานการณ์จำลอง 
ได้อย่างถูกต้อง 

๘ 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



การวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา 
 

1. ชื่อหลักสูตร   อนุปริญญา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
2. ประเภทของรายวิชา วิชาเฉพาะ 
3. รหัสและชื่อรายวิชา ปว 0109 สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย   
4. จำนวนหน่วยกิต  3 (1-4-4) 
5. จำนวนชั่วโมง  75 ชั่วโมง  
6. เวลาเรียนต่อสัปดาห์ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 
7. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

1)  มีความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก
ปฐมวัย 

2)  มีความรู้ ความเข้าใจสื่อที่เหมาะสมสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย และ 
เลือกใช้สื่อสำหรับเด็กปฐมวัย  

3)  มีความรู้ ความเข้าใจการเล่นและเกมทางการศึกษา 
4) มีความรู้ ความเข้าใจห้องสมุดมีชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย 
5) ปฏิบัติการผลิตสื่อและของเล่น ทดลอง และประเมินสื่อ 

 
8. คำอธิบายรายวิชา 

สื่อที่เหมาะสมสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย  ประเภทของสื่อ การเลือกใช้สื่อ ปฏิบัติการผลิตสื่อและ
ของเล่น ทดลอง และประเมินสื่อ การเล่นและเกมทางการศึกษา ห้องสมุดมีชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรรายวิชา   สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 
หลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
จำนวนหน่วยกิต 3 (1-4-4) เวลาเรียน 75 ชั่วโมง 

 

หน่วยการเรียนเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
จำนวน 
ชั่วโมง 

หน่วยที่ 1  
ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้
  

1.1. ความหมายของสื่อ 
1.2  ความสำคัญของสื่อ  
1.3  คุณค่าและประโยชน์ของสื่อ 
1.4  สื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 
1.5  แนวโน้มการใช้สื่อการเรียนรู้
ในปัจจุบันและอนาคต 

1.  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความหมายและ
ความสำคัญของสื่อ 
2.  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าและประโยชน์
ของสื่อ 
3.  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 
4.  เพ่ือให้นักศึกษาอธิบายแนวโน้ม
การใช้สื่อการเรียนรู้ในปัจจุบันและ
อนาคตได้ 

5  

หน่วยที่ 2   
สื่อสำหรับเด็กปฐมวัย
  

2.1  วิวัฒนาการสื่อการศึกษา
ปฐมวัย  
2.2  สื่อสำหรับเด็กปฐมวัย 
2.3  ประเภทของสื่อสำหรับเด็ก
ปฐมวัย 
2.4  คุณลักษณะของสื่อสำหรับ
เด็กปฐมวัย 
2.5  ความสำคัญของสื่อการเรียนรู้
สำหรับเด็กปฐมวัย 

1.  เพ่ือให้นักศึกษาบอกวิวัฒนาการ
สื่อการเรียนรู้ปฐมวัยได้ 
2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจและอธิบายประเภทสื่อสำหรับ
เด็กปฐมวัยได้ 
3.  เพ่ือให้นักศึกษาอธิบาย
คุณลักษณะสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยได้ 
4.  เพ่ือให้นักศึกษาบอกความสำคัญ
ของสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
ได้ 

5  

หน่วยที ่3   
แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้
สำหรับเด็กปฐมวัย
  

3.1 ทฤษฎีการเล่น 
     3.1.1 ทฤษฎีการเล่นคลาสิก 
     3.1.2  ทฤษฎีการเล่นร่วมสมัย 
3.2  ทฤษฎีการเรียนรู้ 
      3.2.1  กลุ่มทฤษฎีพฤติกรรม
นิยม 
      3.2.2  กลุ่มทฤษฎีเกสตอลท์   
3.3  ทฤษฎีพัฒนาการ 
      3.3.1  ทฤษฎีพัฒนาการทาง

1.  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการเล่น 
2.   เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ 
3.  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้  ความ
เข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีพัฒนาการ 
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หน่วยการเรียนเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
จำนวน 
ชั่วโมง 

บุคลิกภาพ 
      3.3.2  ทฤษฎีพัฒนาการทาง
บุคลิกภาพ 

หน่วยที ่4   
การเลือก การผลิต 
และการใช้สื่อการ
เรียนรู้สำหรับเด็ก
ปฐมวัย 

4.1  การเลือกสื่อและของเล่น
สำหรับเด็กปฐมวัย 
     4.1.1  วิธีการเลือกสื่อและของ
เล่น 
4.2  การผลิตสื่อและของเล่น
สำหรับเด็กปฐมวัย 
      4.2.1  หลักการผลิตสื่อ 
      4.2.2  การออกแบบและผลิต
สื่อของเล่นพื้นบ้านภาคใต้ 
4.3  การใช้สื่อการเรียนรู้สำหรับ
เด็กปฐมวัย  

1.  เพ่ือให้นักศึกษาบอกวิธีการเลือก
สื่อและของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัยได้ 
2.   เพ่ือให้นักศึกษาบอกหลักการ
การผลิตสื่อและของเล่นสำหรับเด็ก
ปฐมวัยได ้
3.  เพ่ือให้นักศึกษาผลิตสื่อและของ
เล่นสำหรับเด็กปฐมวัยได้ 

 

หน่วยที่ 5  
การประเมินสื่อการ
เรียนรู้สำหรับเด็ก
ปฐมวัย 

5.1  ความหมายของการประเมิน
สื่อการเรียนรู้ 
5.2  ความสำคัญของการประเมิน
สื่อการเรียนรู้ 
5.3  หลักการประเมินสื่อการ
เรียนรู้ 
5.4  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
สื่อการเรียนรู้ 
5.5  แนวทางการประเมิน
ประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้ระดับ
ปฐมวัย 
5.6  แบบประเมินประสิทธิภาพสื่อ
การเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
5.7  กระบวนการทดลองใช้สื่อการ
เรียนรู้ระดับปฐมวัย 

1.  เพ่ือให้นักศึกษาบอกความหมาย
และความสำคัญของการประเมินสื่อ
การเรียนรู้ได้ 
2.  เพ่ือให้นักศึกษาอธิบายหลักการ
ประเมินสื่อการเรียนรู้ได้ 
3. เพ่ือให้นักศึกษาบอกแนวทางการ
ประเมินประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้
ระดับปฐมวัยได ้  
4.  เพ่ือให้นักศึกษาสร้างเครื่องมือ
ประเมินประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้
ระดับปฐมวัยได้ 
5.  เพ่ือให้นักศึกษาอธิบาย
กระบวนการทดลองใช้สื่อการเรียนรู้
ระดับปฐมวัยได้ 

ไ 

หน่วยที่ 6  
การเล่นและเกม
ทางการศึกษา  

6.1  การเล่น 
      6.1.1 ความหมายของการเล่น 
      6.1.2  ความสำคัญของการ
เล่น 
      6.1.3  ประโยชน์ของการเล่น 

1.  เพ่ือให้นักศึกษาบอกความหมาย 
ความสำคัญ และประโยชน์จากการ
เล่นได้ 
2.  เพ่ือให้นักศึกษาบอกความหมาย 
ความสำคัญ ของเกมการเล่นได้ 
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หน่วยการเรียนเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
จำนวน 
ชั่วโมง 

      6.1.4  สิ่งที่ควรรู้จากการเล่น 
6.2  เกมการเล่น 
     6.2.1  ความหมายของเกมการ
เล่น 
     6.2.2  ความสำคัญของเกมการ
เล่น 
     6.2.3  ประเภทของเกมการเล่น 
     6.2.4  วิธีการจัดเกมการเล่น
สำหรับเด็กปฐมวัย 
6.3  เกมทางการศึกษา 
     6.3.1  ความหมายของเกม
การศึกษา 
     6.3.2  ประเภทของเกม
การศึกษา 
     6.3.3  ประโยชน์ของเกม
การศึกษา 
     6.3.4  วิธีการใช้เกมการศึกษา
เพ่ือจัดประสบการณ์สำหรับเด็ก
ปฐมวัย 

3.  เพ่ือให้นักศึกษาบอกความหมาย 
ความสำคัญ ของเกมการศึกษาได้ 
4. เพ่ือให้นักศึกษาจัดประสบการณ์
การเล่นและเกมการศึกษาสำหรับ
เด็กปฐมวัยได้ 
 

หน่วยที่ 7   
บทบาทของครู พ่อแม่ 
ในการใช้สื่อสำหรับ
เด็กปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1  บทบาทของครูในการใช้สื่อ
สำหรับเด็กปฐมวัย 
     7.1.1  การจัดหาสื่อสำหรับเด็ก
ปฐมวัย 
     7.1.2  การใช้สื่อสำหรับเด็ก
ปฐมวัย 
     7.1.3  การประเมินสื่อสำหรับ
เด็กปฐมวัย 
7.2  บทบาทของพ่อแม่ในการใช้
สื่อสำหรับเด็กปฐมวัย 
     7.2.1  การจัดหาสื่อสำหรับเด็ก
ปฐมวัย 
     7.2.2  การใช้สื่อสำหรับเด็ก
ปฐมวัย  

1.  เพ่ือให้นักศึกษาบอกบทบาทของ
ครูในการใช้สื่อสำหรับเด็กปฐมวัยได้ 
2.  เพ่ือให้นักศึกษาบอกบทบาทของ
พ่อแม่ในการใช้สื่อสำหรับเด็กปฐมวัย
ได้ 
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หน่วยที่ 8 8.1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 1.  เพ่ือให้นักศึกษาบอกลักษณะและ 10 



หน่วยการเรียนเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
จำนวน 
ชั่วโมง 

ห้องสมุดมีชีวิตสำหรับ
เด็กปฐมวัย 

ห้องสมุดมีชีวิต 
     8.1.1  ความหมายของสมุดมี
ชีวิต 
     8.1.2  ลักษณะของห้องสมุดมี
ชีวิต 
     8.1.3  รูปแบบของห้องสมุดมี
ชีวิต 
     8.1.4  องค์ประกอบของ
ห้องสมุดมีชีวิต 
8.2  พฤติกรรมการอ่านของเด็ก
ปฐมวัย 
     8.2.1  พัฒนาการการอ่านของ
เด็กปฐมวัย 
8.3  การสร้างนิสัยรักการอ่าน
สำหรับเด็กปฐมวัย 
     8.3.1  ความหมายของนิสัยรัก
การอ่าน 
     8.3.2  วิธีการส่งเสริมการอ่าน 
     8.3.3  รูปแบบการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย 

รูปแบบของห้องสมุดมีชีวิตได้ 
2.  เพ่ือให้นักศึกษาอธิบาย
พัฒนาการการอ่านของเด็กปฐมวัยได้ 
3. เพ่ือให้นักศึกษาออกแบบกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัยได้ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา 
 

1. ชื่อหลักสูตร   หลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
                                     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
2. ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาบังคับ 
3. รหัสและชื่อรายวิชา รหัสวิชา ปว 0101 
4. จำนวนหน่วยกิต  3 (3-0-6)   
5. จำนวน  45 ชั่วโมง 
6. เวลาเรียน  3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
7. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

7.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ แนวคิดหลักการและ 
ทฤษฎีพัฒนาการ และทฤษฎีการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
            7.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กในช่วงอายุต่างๆ 
            7.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจสมรรถนะเด็กปฐมวัย และการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 
            7.4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูและปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย 
            7.5 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมต่อทางการศึกษาระหว่างระดับ
อนุบาลกับระดับประถมศึกษา 
            7.6 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
และการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
            7.7 เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา 
            7.8 เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารทั้งการฟังการพูดการอ่านการเขียนโดยจัดทำเป็น
รายงานและนำเสนอรายงาน 
8. คำอธิบายรายวิชา 

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
สติปัญญา สมรรถนะเด็กปฐมวัย การส่งเสริมพัฒนาการและสมรรถนะเด็กปฐมวัย การเชื่อมต่อทาง
การศึกษาระหว่างระดับอนุบาลกับระดับประถมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา 
รหัสวิชา ปว 0101 รายวิชาพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
หน่วย 

ที ่
ชื่อหน่วย/สาระการเรียนรู้ 

แหล่งที่มาของข้อมูล 
หมายเหตุ 

ก ข ค ง 
1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย      
 1.1 ความหมายของเด็กปฐมวัย ✓   ✓  
 1.2 ความสำคัญของเด็กปฐมวัย ✓   ✓  
 1.3 ธรรมชาติของเด็กปฐมวัย ✓   ✓  
 1.4 ความหมายของพัฒนาการ ✓   ✓  
 1.5 หลักการของพัฒนาการ ✓ ✓  ✓  
 1.6 องค์ประกอบของพัฒนาการ ✓ ✓ ✓ ✓  
 1.7 พัฒนาการ 4 ด้าน ✓ ✓ ✓ ✓  
 1.8 พัฒนาการของมนุษย์ในวัยต่างๆ ✓ ✓ ✓ ✓  

2 ลักษณะเฉพาะของเด็กปฐมวัยและการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

     

 2.1 พัฒนาการของเด็กปฐมวัย(3-6ปี) ✓   ✓  
 2.2 ลักษณะของการยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง ✓   ✓  
 2.3 ประโยชน์ของการศึกษาพัฒนาการเด็ก ✓ ✓ ✓ ✓  
 2.4 ลักษณะพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ✓ ✓  ✓  
 2.5 การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ✓ ✓  ✓  
 2.6 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ✓ ✓  ✓  
 2.7 แนวทางการพัฒนาเด็ก ✓  ✓ ✓  
 2.8 แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ✓ ✓ ✓ ✓  

3 สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3-6 ปี      
 3.1 ด้านการเคลื่อนไหวและสุขภาวะทางกาย ✓  ✓ ✓  
 3.2 พัฒนาการด้านสังคม ✓  ✓ ✓  
 3.3 พัฒนาการด้านอารมณ์ ✓  ✓ ✓  
 3.4 พัฒนาการด้านการคิดและสติปัญญา ✓  ✓ ✓  
 3.5 พัฒนาการด้านภาษา ✓  ✓ ✓  
 3.6 พัฒนาการด้านจริยธรรม ✓  ✓ ✓  
 3.7 พัฒนาการด้านการสร้างสรรค์ ✓  ✓ ✓  

4 การรับรู้และการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย      
 4.1 ความหมายของการรับรู้   ✓ ✓  
 4.2 องค์ประกอบของการรับรู้   ✓ ✓  



หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วย/สาระการเรียนรู้ 
แหล่งที่มาของข้อมูล 

หมายเหตุ 
ก ข ค ง 

 4.3 ความสําคัญของการรับรู้   ✓ ✓  
 4.4 ความหมายของการเรียนรู้   ✓ ✓  
 4.5 ธรรมชาติของการเรียนรู้   ✓ ✓  
 4.6 ปัจจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้   ✓ ✓  
 4.7 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้  ✓ ✓ ✓  
 4.8 ลักษณะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย   ✓ ✓  
 4.9 วธิีการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  ✓ ✓ ✓  

5 อิทธิพลและแนวคิดของนักจิตวิทยาพัฒนาการที่มีผลต่อ
การอบรมปลูกฝังและเสริมสร้างพฤติกรรมที่ต้องการ 

     

 5.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ ✓   ✓  
 5.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ ✓   ✓  
 5.3 ทฤษฎีพัฒนาการบุคลิกภาพของฟรอยด์ ✓   ✓  
 5.4 ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมของอีริคสัน ✓   ✓  
 5.5 ทฤษฎีวุฒิภาวะของกีเซล ✓   ✓  
 5.6 ทฤษฎีจริยธรรมของโคลเบอร์ก ✓   ✓  
 5.7 ทฤษฎีพัฒนาการของแบนดูรา ✓   ✓  

6 การเชื่อมต่อทางการศึกษาระหว่างระดับอนุบาลกับระดับ
ประถมศึกษา 

     

 6.1 ความหมายของรอยเชื่อมต่อทางการศึกษา ✓   ✓  
 6.2 หลักการในการเชื่อมต่อการศึกษาระหว่างชั้นอนุบาล

และประถมศึกษา 
✓   ✓  

 6.3 ความสัมพันธ์ของความพร้อมทางการเรียนและรอย
เชื่อมต่อทางการศึกษา 

✓   ✓  

 6.4 ความแตกต่างในการจัดการเรียนรู้ระหว่างชั้นเรียน
อนุบาล และชั้นเรียนประถมศึกษา 

✓   ✓  

7 การจัดสภาพแวดล้อมทางบ้าน โรงเรียนชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

     

 7.1 การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็ก
ปฐมวัย 

✓   ✓  

 7.2 แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมของการจัดการศึกษา  
วอลดอร์ฟ 

✓   ✓  

 7.3 แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมตามแนวคิดของมอน
เตสซอรี่ 

✓   ✓  

 7.4 แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมตามหลักสูตรจุฬา ✓   ✓  



หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วย/สาระการเรียนรู้ 
แหล่งที่มาของข้อมูล 

หมายเหตุ 
ก ข ค ง 

ลักษณ์ 
8 รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูท่ีมีผลต่อพัฒนาการของเด็ก

ปฐมวัย 
     

 8.1 ความหมายและความสำคัญของการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ✓   ✓  
 8.2 วธิีการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่เหมาะสม ✓   ✓  
 8.3 วธิีการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่ไม่เหมาะสม ✓   ✓  
 8.4 หน้าที่ของพ่อแม่ (ผู้ปกครอง) ✓   ✓  
 8.5 ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและผลต่อพฤติกรรม

ของเด็ก 
✓   ✓  

 8.6 รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ✓   ✓  
 
หมายเหตุ : แหล่งที่มาของข้อมูล 
 ก. สิ่งที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชา  ข. ประสบการณ์ตรง 
 ค. สอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ   ง. จากตำราหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง 



 

โครงสร้างหลักสูตรรายวิชา  
รหัสวิชา ปว 0101 รายวิชาพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
จำนวนหน่วยกิต 3 (3-0-6)   เวลาเรียน 45 ชั่วโมง 

 
หน่วยการเรียน

เรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

จำนวน 
ชั่วโมง 

หน่วยที่ 1 ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับ
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 
 

1.1 ความหมายของเด็กปฐมวัย 
1.2 ความสำคัญของเด็กปฐมวัย 
1.3 ธรรมชาติของเด็กปฐมวัย 
1.4 ความหมายของพัฒนาการ 
1.5 หลักการของพัฒนาการ 
1.6 องค์ประกอบของพัฒนาการ 
1.7 พัฒนาการ 4 ด้าน 
1.8 พัฒนาการของมนุษย์ในวัย
ต่างๆ 

1.1 บอกความหมายของเด็กปฐมวัย
ได้ 
1.2 บอกความสำคัญของเด็กปฐมวัย
ได้ 
1.3 บอกธรรมชาติของเด็กปฐมวัยได้ 
1.4 บอกความหมายของพัฒนาการได้ 
1.5 บอกหลักการของพัฒนาการได้ 
1.6 บอกองค์ประกอบของพัฒนาการ
ได้ 
1.7 บอกพัฒนาการ 4 ด้านได้ 
1.8 บอกพัฒนาการของมนุษย์ในวัย
ต่างๆได้ 
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หน่วยที่ 2 
ลักษณะเฉพาะของ
เด็กปฐมวัยและ
การส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

2.1 พัฒนาการของเด็กปฐมวัย(3-
6ปี) 
2.2 ลักษณะของการยึดตนเองเป็น
ศูนย์กลาง 
2.3 ประโยชน์ของการศึกษา
พัฒนาการเด็ก 
2.4 ลักษณะพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย 
2.5 การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 
2.6 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 
2.7 แนวทางการพัฒนาเด็ก 
2.8 แนวทางการส่งเสริม
พัฒนาการตามวัย 

2.1 อธิบายพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
(3-6ปี) ได้ 
2.2 บอกลักษณะของการยึดตนเอง
เป็นศูนย์กลางได้ 
2.3 บอกประโยชน์ของการศึกษา
พัฒนาการเด็กได้ 
2.4 อธิบายลักษณะพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัยได้ 
2.5 อธิบายการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยได้ 
2.6 อธิบายการส่งเสริมพัฒนาการ
ตามวัยได้ 
2.7 อธิบายแนวทางการพัฒนาเด็กได้ 
2.8 บอกแนวทางการส่งเสริม
พัฒนาการตามวัยได้ 
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หน่วยที่ 3 3.1 ด้านการเคลื่อนไหวและสุข 3.1 อธิบายด้านการเคลื่อนไหวและสุข 3 



 

หน่วยการเรียน
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
จำนวน 
ชั่วโมง 

สมรรถนะของเด็ก
ปฐมวัยในการ
พัฒนาตามวัย 3-6 
ป ี

ภาวะทางกาย 
3.2 พัฒนาการด้านสังคม 
3.3 พัฒนาการด้านอารมณ์ 
3.4 พัฒนาการด้านการคิดและ
สติปัญญา 
3.5 พัฒนาการด้านภาษา 
3.6 พัฒนาการด้านจริยธรรม 
3.7 พัฒนาการด้านการสร้างสรรค์ 

ภาวะทางกายได้ 
3.2 อธิบายพัฒนาการด้านสังคมได้ 
3.3 อธิบายพัฒนาการด้านอารมณไ์ด้ 
3.4 อธิบายพัฒนาการด้านการคิดและ
สติปัญญาได้ 
3.5 อธิบายพัฒนาการด้านภาษาได้ 
3.6 อธิบายพัฒนาการด้านจริยธรรม
ได้ 
3.7 อธิบายพัฒนาการด้านการ
สร้างสรรค์ได้ 

หน่วยที่ 4 การรับรู้
และการเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัย 

4.1 ความหมายของการรับรู้ 
4.2 องค์ประกอบของการรับรู้ 
4.3 ความสําคัญของการรับรู้ 
4.4 ความหมายของการเรียนรู้ 
4.5 ธรรมชาติของการเรียนรู้ 
4.6 ปัจจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ 
4.7 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อ
การเรียนรู้ 
4.8 ลักษณะการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย 
4.9 วธิีการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

4.1 บอกความหมายของการรับรู้ได้ 
4.2 บอกองค์ประกอบของการรับรู้ได้ 
4.3 บอกความสําคัญของการรับรู้ได้ 
4.4 บอกความหมายของการเรียนรู้ได้ 
4.5 บอกธรรมชาติของการเรียนรู้ได้ 
4.6 บอกปัจจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ได้ 
4.7 บอกองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อ
การเรียนรู้ได้ 
4.8 บอกลักษณะการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัยได้ 
4.9 บอกวิธีการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
ได้ 
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หน่วยที่ 5 อิทธิพล
และแนวคิดของ
นักจิตวิทยา
พัฒนาการที่มีผล
ต่อการอบรม
ปลูกฝังและ
เสริมสร้าง
พฤติกรรมที่
ต้องการ 
 

5.1 ทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปัญญาของเพียเจต์ 
5.2 ทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปัญญาของบรูเนอร์ 
5.3 ทฤษฎีพัฒนาการบุคลิกภาพ
ของฟรอยด์ 
5.4 ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคม
ของอีริคสัน 
5.5 ทฤษฎีวุฒิภาวะของกีเซล 
5.6 ทฤษฎีจริยธรรมของโคล
เบอรก์ 

5.1 อธิบายทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปัญญาของเพียเจต์ได้ 
5.2 อธิบายทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปัญญาของบรูเนอร์ได้ 
5.3 อธิบายทฤษฎีพัฒนาการ
บุคลิกภาพของฟรอยด์ได้ 
5.4 อธิบายทฤษฎีพัฒนาการทาง
สังคมของอีริคสันได้ 
5.5 อธิบายทฤษฎีวุฒิภาวะของกีเซล
ได้ 
5.6 อธิบายทฤษฎีจริยธรรมของโคล
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หน่วยการเรียน
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
จำนวน 
ชั่วโมง 

5.7 ทฤษฎีพัฒนาการของแบนดูรา เบอร์กได้ 
5.7 อธิบายทฤษฎีพัฒนาการของแบน
ดูราได้ 

หน่วยที่ 6 การ
เชื่อมต่อทาง
การศึกษาระหว่าง
ระดับอนุบาลกับ
ระดับประถมศึกษา 

6.1 ความหมายของรอยเชื่อมต่อ
ทางการศึกษา 
6.2 หลักการในการเชื่อมต่อ
การศึกษาระหว่างชั้นอนุบาลและ
ประถมศึกษา 
6.3 ความสัมพันธ์ของความพร้อม
ทางการเรียนและรอยเชื่อมต่อทาง
การศึกษา 
6.4 ความแตกต่างในการจัดการ
เรียนรู้ระหว่างชั้นเรียนอนุบาล 
และชั้นเรียนประถมศึกษา 

6.1 บอกความหมายของรอยเชื่อมต่อ
ทางการศึกษาได้ 
6.2 อธิบายหลักการในการเชื่อมต่อ
การศึกษาระหว่างชั้นอนุบาลและ
ประถมศึกษาได้ 
6.3 บอกความสัมพันธ์ของความ
พร้อมทางการเรียนและรอยเชื่อมต่อ
ทางการศึกษาได้ 
6.4 อธิบายความแตกต่างในการ
จัดการเรียนรู้ระหว่างชั้นเรียนอนุบาล 
และชั้นเรียนประถมศึกษาได้ 
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หน่วยที่ 7 การจัด
สภาพแวดล้อมทาง
บ้าน โรงเรียน
ชุมชนเพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

7.1 การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย 
7.2 แนวทางการจัดสภาพแวดล้อม
ของการจัดการศึกษาวอลดอร์ฟ 
7.3แนวทางการจัดสภาพแวดล้อม
ตามแนวคิดของมอนเตสซอรี่ 
7.4 แนวทางการจัดสภาพแวดล้อม
ตามหลักสูตรจุฬาลักษณ์ 

7.1 อธิบายการจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยได้ 
7.2 อธิบายแนวทางการจัด
สภาพแวดล้อมของการจัดการศึกษา
วอลดอร์ฟได้ 
7.3 อธิบายแนวทางการจัด
สภาพแวดล้อมตามแนวคิดของมอน
เตสซอรีไ่ด้ 
7.4 อธิบายแนวทางการจัด
สภาพแวดล้อมตามหลักสูตรจุฬา
ลักษณ์ได้ 
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หน่วยที่ 8 รูปแบบ
การอบรมเลี้ยงดูที่
มีผลต่อพัฒนาการ
ของเด็ก 
ปฐมวัย 

8.1 ความหมายและความสำคัญ
ของการอบรมเลี้ยงดูเด็ก 
8.2 วธิีการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
ที่เหมาะสม 
8.3 วธิีการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
ที่ไม่เหมาะสม 
8.4 หน้าที่ของพ่อแม่ (ผู้ปกครอง) 
8.5 ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
และผลต่อพฤติกรรมของเด็ก 

8.1 บอกความหมายและความสำคัญ
ของการอบรมเลี้ยงดูเด็กได้ 
8.2 อธิบายวิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัยที่เหมาะสมได้ 
8.3 อธิบายวิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัยที่ไม่เหมาะสมได้ 
8.4 บอกหน้าที่ของพ่อแม่ (ผู้ปกครอง)
ได้ 
8.5 อธิบายความสัมพันธ์ภายใน
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หน่วยการเรียน
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
จำนวน 
ชั่วโมง 

8.6 รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย 

ครอบครัวและผลต่อพฤติกรรมของเด็ก
ได้ 
8.6 อธิบายรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัย 

 
 

 
 

 
หน่วยที่ 1 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฒันาการเด็กปฐมวัย 
 
1.ความหมายของเด็กปฐมวัย 

เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนถึง 6 ปี มีธรรมชาติที่อยากรู้อยากเห็น 
ช่าง 
สงสัย ช่างซักถาม ชอบค้นคว้า สำรวจ อยู่ไม่นิ่ง ชอบอิสระเป็นตัวของตัวเอง เป็นวัยที่กำลังพัฒนา
คุณภาพชีวิตทางร่างกาย อารมณ์สังคม และสติปัญญาอย่างเต็มที่ 
2. ความสำคัญต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  ความสำคัญต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย จำเป็นต้องได้รับการอบรมเลี้ยงดู และการเรียนรู้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมกับวัย ด้วยการจัดประสบการณ์และการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยให้เด็กได้พัฒนา
ตามศักยภาพของตน เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข 
และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ สามารถดำรงวิถีชีวิตในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
ยุคใหม่ได้อย่างรู้เท่าทัน 
3. ธรรมชาติของเด็กปฐมวัย 

- ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง 
- ไม่รู้ว่าความคิดความรู้สึกของตนต่างไปจากของผู้อื่น 
- ชอบเลียนแบบบุคคลที่ตนรัก หรือตนสนใจ 
- มีความอยากรู้อยากเห็นสูง 
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กับสิ่งที่ตนเองเล่น 
- มีอารมณ์รุนแรง มีความอิจฉาริษยาสูง 
- พยายามเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับเพื่อนเล่น 
- ต้องการการยอมรับจากผู้ใหญ่ แสวงหารางวัลด้วยการกระทำ 
ฯลฯ 



 

4. ความหมายของพัฒนาการ (Development) 
         พัฒนาการ หมายถึง การศึกษาเรื่องลักษณะการเปลี่ยนแปลงในด้านโครงสร้างต่างๆของร่างกาย
ที่เด็กแต่ละคนจะพัฒนาไปถึงรวมการเพิ่มของขนาดทางร่างกาย 
        พัฒนาการ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี  ในทางที่ พึงปรารถนาทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย อารมณ์ ทางสังคม  และทางสติปัญญา ซึ่งจะเกิดติดต่อกันไปเรื่อย ๆ จาก
ระยะหนึ่งไปสู่อีกระยะหนึ่ง 
        พัฒนาการ หมายถึง   การเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านโครงสร้าง   (Structure) และแบบแผน
(Pattern) ของอินทรีย์ทุกส่วน การเปลี่ยนแปลงนี้จะก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ เป็นขั้น ๆ จากระยะหนึ่งไปสู่อีก
ระยะหนึ่ง เพ่ือที่จะไปสู่วุฒิภาวะทำให้อินทรีย์มีลักษณะและความสามารถใหม่ ๆ เกิดขึ้น ซึ่งมีผลทำให้
ร่างกายเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ดี คำทั้งสองนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกล่าวคือ 
จะมีพัฒนาการเกิดขึ้นได้นั้นย่อมต้องอาศัยความเจริญเติบโตของร่างกายเป็นพื้นฐาน มนุษย์ทุกผู้ทุกนาม
ถ้าไม่มีการเจริญเติบโตแล้วย่อมจะไม่มีความสามารถใดๆหรือลักษณะใหม่ใด ๆ เกิดข้ึนเลย 
        คำว่า "ความเจริญเติบโต และพัฒนาการ" มีความหมายที่คล้ายกันคือ 
        ความเจริญเติบโต ( Growth ) หมายถึง ความเปลี่ยนแปลงในด้านขนาด รูปร่าง สัดส่วน 
ตลอดจนกระดูกและกล้ามเนื้อ เมื่อเราพูดถึงความเจริญเติบโตของมนุษย์ 
        จากความหมายดังกล่าวข้างต้นอาจสรุปคำว่า พัฒนาการมนุษย์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิด
กับตัวมนุษย์ทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญาและสังคมอย่างเป็นลำดับขั้น โดยการเปลี่ยนแปลงนี้
ย่อมจะมีลำดับขั้นตอนของแต่ละคนแตกต่างกันออกไปในแต่ละช่วงอายุ และเมื่อร่างกายมีการ
เจริญเติบโตตามสัดส่วนที่ควรจะเป็นในช่วงอายุนั้นๆกระบวนการต่างๆ ที่ถึงพร้อมทั้งช่วงเวลาและ 
โครงสร้างทางร่างกายก็จะทำให้มนุษย์มีความสามารถที่จะกระทำได้และสามารถแสดงออกได้โดยระบบ
ต่างๆ ของร่างกายโดยมีวุฒิภาวะเป็นตัวควบคุม โดยไม่ต้องเร่ง เมื่อร่างกายพัฒนาการถึงความสามารถ
ทางด้านต่างๆ ก็จะเป็นได้เอง 
5. หลักการพัฒนาการของมนุษย์ 
        5.1 พัฒนาการของคนเราดำเนินไปอย่างมีแบบแผนที่ละขั้น เช่น   พัฒนาการของทารก จะเริ่ม
คว่ำก่อนคืบ คืบก่อนคลาน คลานก่อนนั่งหรือยืน ได้เอง ฯลฯ เป็นต้น 
        5.2 พัฒนาการของคนเราดำเนินไปพร้อมกันทั้ง 4 ด้าน และทุกด้านสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลา เช่น
เมื่อเด็กโตขึ้น พัฒนาการทางด้านร่างกายอันได้แก่ ส่วนสูงและน้ำหนักเพ่ิมขึ้น จะมีพัฒนาการทาง
อารมณ์คือสามารถควบคุมพฤติกรรม ขณะเกิดอารมณ์ได้ดีขึ้น มีพัฒนาการทางสังคมคือปรับตัวให้เข้า
กับผู้อ่ืนได้มากข้ึน และมีพัฒนาการทางสติปัญญาคือ มีความคิดอ่านเป็นของตัวเองมากข้ึน ฯลฯ เป็นต้น 
        5.3 พัฒนาการเริ่มจากส่วนหยาบไปหาส่วนย่อย เช่นเด็กจะสามารจับของใหญ่ ๆ ด้วยนิ้ว ทุกนิ้ว
ได้ก่อนจับของเล็ก ๆ เพียง 2 - 3 นิ้ว หรือเด็กจะมองเห็นตัวหนังสือหรือรูปภาพโต ๆ ได้ก่อนและดีกว่า
ตัวหนังสือหรือรูปภาพเล็ก ๆ ฯลฯ เป็นต้น 
         5.4 เด็กปกติจะผ่านพัฒนาการตามลำดับขั้นแต่ด้วยอัตราที่ไม่เท่ากัน เช่นเด็กทุกคนจะต้องคว่ำ
ก่อนคืบ หรือพูดอ้อแอ้ก่อนพูดเป็นคำ แต่เด็กแต่ละคนอาจทำแต่ละอย่างได้ในอายุที่ต่างกันบางคนอาจ
คว่ำได้เมื่ออายุ 4 เดือน บางคนอาจคว่ำเมื่ออายุ 5 เดือน บางคนอาจเริ่มอ้อแอ้เมื่ออายุ 8 เดือน บางคน
อาจเริ่มเม่ืออายุได้ 6 หรือ 10   เดือน ฯลฯ เป็นต้น 



 

         5.5 พัฒนาการทั้งหลายทำนายได้เพราะพัฒนาการเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีแบบแผน เช่นเมื่อ
เด็กอ้อแอ้เราก็บอกได้ว่าหลังจากนี้อีก 1 หรือ 2 หรือ 3 เดือน เขาจะพูดเป็นคำได้ หรือเมื่อเด็กเริ่มตั้งไข่
เราก็จะบอกได้ว่า ขั้นต่อไปของเขาคือจะยืนได้เองนาน ๆ และจะเดินเองได้ในที่สุด     
          ลักษณะของพัฒนาการ(Characteristics of Development) มนุษย์ที่สามารถสังเกตหรือ
ผู้สนใจควรทราบ ได้แก่ 
               1. พัฒนาการเป็นไปตามแบบฉบับของมันเอง  ไม่ว่ามนุษย์ หรือสัตว์โดยเฉพาะมนุษย์ หรือ
สัตว์ที่จัดอยู่ในพวกเดียวกัน จะมีแบบแผนของการพัฒนาการคล้าย ๆ กัน 
               2. พัฒนาการไม่ว่าด้านใดก็ตามจะเริ่มจากส่วนใหญ่ไปสู่ส่วนน้อย  เด็กทารกจะเคลื่อนไหว
ทั้งตัวได้ก่อนส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย เด็กสามารถใช้แขนเคลื่อนไหวไปมาได้ก่อนเคลื่อนไหวนิ้วมือ ๆ 
               3. อัตราพัฒนาการของเด็กแต่ละคนจะแตกต่างกัน  เป็นที่ทราบกันแล้วว่า ธรรมชาติได้
สร้างเด็กแต่ละคนให้มีลักษณะต่าง ๆ กัน เด็กบางคนเจริญเติบโตเร็ว เด็กบางคนก็เจริญเติบโตช้า เด็กที่
มีการเจริญเติบโตเร็วมาแต่เล็ก ๆ จะยังคงเจริญเติบโตเร็วอยู่ตลอดไปในทุก ๆ ด้าน ส่วนเด็กที่มีการ
เจริญเติบโตช้าก็จะยังคงช้าอยู่ตลอดไปเช่นเดียวกัน  
               4. อัตราพัฒนาการส่วนต่างๆ ของร่างกายแตกต่างกัน  ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไม่ได้เจริญ
ในอัตราเดียวกันหมด ส่วนต่าง ๆ ที่ทางด้านสมองและร่างกายจะมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 
บางส่วนจะเจริญช้า ตัวอย่างเช่น ขนาดสมองจะเจริญเติบโตถึงขีดสุด และระบบการย่อยอาหารจะเจริญ
อย่างรวดเร็ว ในระหว่างวัยรุ่น  
               5. พัฒนาการของคุณลักษณะต่างๆ มักจะสัมพันธ์กัน พัฒนาการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
ไหนมักจะมีความสัมพันธ์กัน เช่น เด็กคนไหนที่มีสติปัญญาเฉลี่ยฉลาดก็มักมีร่างกายสมบูรณ์ตลอดจน
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคม 
               6. พัฒนาการของเด็กอาจทำนายได้  เนื่องจากอัตราพัฒนาการของเด็กคงที่พอสมควรเรา
จึงสามารถทำนายพฤติกรรมของเด็กได้ว่า จะมีพฤติกรรมชนิดใดเกิดข้ึนเมื่อใด 
               7. พัฒนาการบางชนิดที่ผู้ใหญ่ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่เป็นปัญหา   แต่ที่จริงแล้วจัดเป็น
พฤติกรรมที่ปกติของเด็กซึ่งเป็นไปตามลักษณะของพัฒนาการนั่นเอง 
 
6.องค์ประกอบของพัฒนาการ 
                    องค์ประกอบของพัฒนาการในที่นี้จะอธิบาย 2 เรื่องคือ วุฒิภาวะและการเรียนรู้ซึ่งเป็น
ปัจจัยสำคัญในการเกิดพัฒนาการ ดังจะอธิบายเป็นลำดับคือ 
 

6.1 วุฒิภาวะ ( Maturation ) 
               วุฒิภาวะเป็น กระบวนการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มี
กำหนดเวลาเป็นของตนเอง  เป็นการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพ มี่ขั้นลำดับอัตรา แบบแผนเป็นการพร้อม
ที่จะทำได้เองตามธรรมชาติ ไม่ต้องมีการสอบ และเราสามารถพยากรณ์ได้ถูกต้อง 
               สรุปได้ว่า วุฒิภาวะ หมายถึงการบรรลุถึงขั้นของความเจริญเติบโตเต็มที่ในระยะใดระยะ
หนึ่ง และพร้อมที่จะประกอบกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งได้พอเหมาะสมกับวัย เช่น การที่เด็กสามารถ
เดินได้ในเวลาที่ควรจะเดินได้ เราเรียกว่าเด็กมีวุฒิภาวะพร้อมที่จะเดิน เป็นต้น 

6.2   การเรียนรู้ ( Learning ) 



 

                การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ต้องมีการเรียน การสอน การเรียนรู้
จะต้อง มีแบบแผน มีประสบการณ์ซึ่งจะทำให้บุคคลเกิดกระบวนการเรียนรู้ขึ้น 
               การเรียนรู้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลได้กระทำจนเกิดการเปลี่ยนแปลง การ
เรียนรู้ของบุคคลต้องการ การฝึกหัด  การทดลอง การทำซ้ำ การลองผิดลองถูก การทำบ่อยๆ เพ่ือ
เปลี่ยนแปลงในด้านกิจกรรม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางร่างกายและพฤติกรรมของบุคคลอีกด้วย 
การเรียนรู้ทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างเดียวกัน การเรียนรู้บางอย่างถ้าบุคคลได้ฝึกหัดบ่อย ๆ พฤติกรรมของ
บุคคลอาจสมบูรณ์ได้ เช่น การเล่นสกีน้ำ  การเล่นเรือบานานา การชกมวย ทุกอย่างล้วนเกิดจากการ
ฝึกหัดและประสบการณ์ท้ังสิ้น แต่การเรียนรู้บางอย่าง   เช่น   การพูดภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.พัฒนาการของเด็ก จะแบ่งออกเป็น 4 ด้านดังนี้ 
      7.1 พัฒนาการด้านร่างกาย 
      7.2 พัฒนาการด้านสติปัญญา 
      7.3 พัฒนาการด้านอารมณ์ 
      7.4 พัฒนาการด้านสังคม 
      พฤติกรรมและทักษะชีวิตของมนุษย์ได้จากการเรียนรู้และการสะสมประสบการณ์ การเรียนรู้ทักษะ
บางอย่างจะง่ายและ ประสบความสำเร็จในช่วงเวลาหนึ่งมากกว่าอีกเวลาหนึ่งและสังคมจะคาดหวังให้
เด็กแต่ละคนทำพฤติกรรมที่เหมาะสมให้ได้ ในแต่ละช่วงอายุของบุคคล 
     พัฒนาการที่สำคัญในแต่ละวัย 
           วัยทารก (0-2 ปี) อายุ 0-6 สัปดาห์ 
                   เด็กมองหน้าแม่ ทำเสียงในลำคอ ฟังเสียงคุยแล้วยิ้มตอบ 
           อายุ 4-6 เดือน 
                  จำหน้าแม่ได้ ส่งเสียงอ้อแอ้และยิ้มตามเสียง เด็กสามารถเอ้ือมคว้าจับสิ่งของมาเข้าปาก 
           อายุ 6-9 เดือน 



 

                  สามารถแยกเสียงของแม่ได้ เริ่มแยกแยะความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้ชัดเจน เด็กจำหน้าแม่ได้ 
เด็กจะแสดงอาการแปลกหน้ากับผู้ที่ไม่ คุ้นเคย และจะติดแม่ เรียกว่า กลัวคนแปลกหน้า (Stranger 
anxiety) 
           อายุ 9-12 เดือน 
                 เด็กมีความผูกพันใกล้ชิดกับผู้เลี้ยงดู (Attachment)และจะติดผู้เลี้ยงดู เมื่อต้องแยกจาก
พ่อแม่/ผู้เลี้ยงดู เด็กจะร้องไห้และร้องตาม เมื่อพ่อแม่ผู้เลี้ยงดูกลับมา เด็กจะแสดงความดีใจโผเข้าหา
และเข้ามาคลอเคลีย เด็กวัยนี้จะเริ่มกลัวการพลัดพราก (Separation anxiety) 
       อายุ 12-18 เดือน 
             -เด็กหัดเดินและชอบสำรวจ ระยะนี้เด็กจะกระตือรือร้นที่จะสำรวจสิ่งแวดล้อมค้นหาสิ่งแปลก
ใหม่เด็กมัก จะใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าในการสำรวจตรวจตรา ดังนั้นควรระมัดระวังสิ่งที่เป็นอันตราย 
             - ในวัยนี้เด็กจะทดสอบสิ่งต่างๆ และดูผลของการกระทำต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ถ้าพอใจเด็กจะ
โยนของเล่น ว่าจะตกลงมาอย่างไร ถ้าพอใจเด็กจะโยนซ้ำ ถ้าไม่พอใจเด็กจะหยุดหรือหาวิธีอ่ืนๆ บางครั้ง
เด็กจะกรีดร้องจะเอาของมาโยนอีก 
             - เด็กเริ่มพูดได้ เป็นคำๆอย่างน้อย 10 คำ 
        อายุ 18-24 เดือน 
               เด็กเรียนรู้ภาษาอย่างรวดเร็ว และจดจำคำศัพท์ได้ดี 
         อายุ 2-3 ปี 
              - เด็กเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น 
              - เด็กรู้ว่าตนเองเป็นบุคคลหนึ่งที่แยกจากสภาพแวดล้อม ทำให้เด็กต้องการเป็นตัวของตัวเอง 
เด็กจะ พยายาม ทำทุกอย่างด้วยตัวเอง เช่น จับช้อนตักอาหารเอง เด็กจึงมีพฤติกรรมต่อต้าน 
(Negativism) ชอบพูดว่า “ไม”่ “ไม่เอา” “ไม่ทำ” เป็นต้น 
         พัฒนาการของเด็กปฐมวัยช่วง อายุ 3-6 ปี 
        7.1 พัฒนาการด้านร่างกาย 

เด็กวัยนี้นับว่าเป็นเด็กวัยตอนต้นที่มีส่วนสูงและน้ำหนักเพ่ิมขึ้น อย่างรวดเร็วแต่จะขยายออก
ทางส่วนสูงมากกว่าด้านข้างกล้ามเนื้อและกระดูกจะเริ่มแข็งแรงข้ึน แต่กล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหวยังเจริญไม่เต็มที่การประสานงานของอวัยวะต่าง ๆ ยังไม่ดีพอจากการศึกษาของGesell และ
คนอ่ืน ๆ เด็กอายุ 3-6 ขวบ มีพัฒนาการทางกายแตกต่างกัน บางคนสามารถทรงตัวได้ดี วิ่งได้เร็ว
ขึ้น ควบคุมการเดิน วิ่งให้ช้าลงและเร็วได้ กระโดดไกล ๆ ได้ เต้นและกายบริหารได้ตามจังหวะ
ดนตรี การประสานงานของกล้ามเนื้อดีข้ึน 
-เด็กบังคับกล้ามเนื้อได้ดีขึ้น เด็กชอบปีนป่ายเตะบอล รักลูกบอล ชอบเล่นในสนาม เด็กสามารถขี่ 
จักรยานสามล้อได้ พัฒนาการด้านสติปัญญา 
- เด็กเชื่อว่าสิ่งของทุกอย่างมีชีวิติ (Animism) เด็กชอบเล่นสมมุติโดยจะเอาตุ๊กตาตามมาเล่นแล้วสมมุติ 
เป็นพ่อแม่ลูก แสดงท่าป้อนข้าวลูก อาบน้ำแต่งตัวให้ลูก แสดงเป็นเรื่องราวเหมือนว่าตุ๊กตาเป็นสิ่งมีชีวิต 
-เด็กเชื่อว่าทุกสิ่งในโลกมีจุดหมาย เด็กมักถามว่า “ทำไม” “ทำไมรถจึงวิ่ง” ฯลฯ 

- เด็กจะเชื่อมโยงปรากฎการณ์ 2 อย่างที่เกิดขึ้นพร้อมกันว่าเป็นเหตุและเป็นผลซึ่งกันและกัน 
7.2 พัฒนาการด้านอารมณ์ 



 

เด็กวัย 3-6 ขวบ มักจะเป็นเด็กเจ้าอารมณ์ และจะแสดงอารมณ์และจะแสดงอารมณ์ต่าง ๆ 
ออกมาอย่างเปิดเผยและมีอิสระเต็มที่ เด็กวัยนี้มักมีความกลัวอย่างสุดขีดอิจฉาอย่างไม่มีเหตุผล โมโห
ร้าย การที่เด็กมีอารมณ์เช่นนี้อาจจะเป็นเพราะเด็กมีประสบการณ์กว้างขึ้นเพราะเงื่อนไขทางสังคมตั้งแต่
สังคมภายในบ้านจนกระทั่งถึงสังคมภายนอกบ้านเด็กเคยได้รับแต่ความรักความเอาใจใส่จากพ่อแม่และ
ผู้ที่ใกล้ชิด เมื่อต้องพบกับคนนอกบ้านซึ่งไม่สามารถเอาใจใส่เด็กได้เท่าคนในบ้านและไม่สามารถที่จะเอา
ใจใส่ได้เหมือนเมื่อเด็กเล็ก ๆ อยู่เด็กจึงรู้สึกขัดใจเพราะคิดว่าตนเป็นคนที่มีความสามารถกว่าคนอ่ืน เด็ก
จะยกย่องบูชาตนเองและพยายามปรับตัวเพ่ือต้องการให้เป็นที่รักและเป็นที่ยอมรับของบุคคลข้างเคียง
ในวัยนี้มักจะใช้คำพูดแสดงอารมณ์ต่างๆ แทนการรุกรานด้วยกำลังกายเพราะพัฒนาการทางร่างกายยัง
ไม่โตเต็มที ่เด็กแต่ละคนมีอารมณ์ไม่เหมือนกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสุขภาพ การอบรมเลี้ยงดูจากพ่อแม่และ
สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น เด็กท่ีเติบโตขึ้นจากสภาพแวดล้อมสงบเงียบได้รับความรักเอาใจใส่ และ
การตอบสนองความต้องการสม่ำเสมอพ่อแม่มีอารมณ์คงเส้นคงวาเด็กก็จะเติบโตขึ้นเป็นคนที่มีอารมณ์
มั่นคงกว่า เด็กท่ีมีสภาพ แวดล้อมที่ตรงกันข้าม เหล่านี้เป็นต้น 
   เด็กเริ่มมีลักษณะอารมณ์แบบผู้ใหญ่ คือ โกรธ อิจฉา กังวล ก้าวร้าว พอใจ เป็นต้น เด็กจะแสดง
ความโกรธ ด้วยการกรีดร้อง ดิ้นกับพ้ืน หรือทำร้ายตัวเองแสดงความอิจฉาเมื่อมีน้องใหม่เวลาเล่นสนุกๆ
ก็จะแสดง ความพอใจ แต่เมื่อได้ยินเสียงฟ้าร้องเด็กก็จะกลัว 
             7.3 พัฒนาการด้านสังคม- เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีขึ้น อาบน้ำ แต่งตัว ใส่รองเท้า
เอง บอกเวลาจะถ่ายได้ ถอดกางเกง เข้าห้องน้ำเอง และทำความสะอาดหลังขับถ่ายได้ - เด็กเรียนรู้ที่จะ
ปฏิบัติตัว เพื่อให้สังคมยอมรับ ทำตัวให้เข้ากลุ่มได้ รู้จักให้ รับ รู้จักผ่อนปรน รู้จักแบ่งปัน เด็กเรียนรู้จาก
คำสอน คำอธิบายและการกระทำของพ่อแม่ เด็กรู้สึกละอายใจเมื่อทำผิด เด็กเริ่มรู้จักเห็นใจ ผู้อื่น เมื่อ
เห็นแม่เสียใจเด็กอาจเอาตุ๊กตามาปลอบ เป็นต้น 
               7.4 พัฒนาการทางสติปัญญา เด็กวัยนี้มีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเด็กจะ
เรียนรู้ศัพท์เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉลี่ยเด็กอายุ 3 ขวบ จะรู้จักศัพท์ประมาณ 3,000 คำ และเด็ก
สามารถใช้คำ วลี และประโยคในการแสดงบทบาทตามแบบอย่างโทรทัศน์ได้ รู้จักใช้ท่าทางประกอบ
คำพูดเด็ก 4 ขวบช่างซักช่างถามมักจะมีคำถามว่า “ทำไม” “อย่างไร” แต่ก็ไม่สนใจคำตอบและ
คำอธิบายคำพูดของเด็กวัยนี้สามารถพูดประโยคยาว ๆ ที่ต่อเนื่องกันได้ สามารถ เล่านิทานสั้นๆ ให้จบ
ได้และมักจะเอาเรื่องจริงปนกับเรื่องสมมติ สำหรับเด็กวัย 5 ขวบ พัฒนาการทางภาษาสูงมากเด็ก
สามารถตอบคำถามตรงเป้าหมาย ชัดเจนและสั้น การซักถามน้อยลง แต่จะสนใจเฉพาะเรื่องไป ควรจัด
ให้เด็กได้มีโอกาสพูดให้เพ่ือนฟัง เพ่ือนก็ต้องเป็นผู้ฟังที่ดีด้วย และควรหมุนเวียนกันออกมาพูดทุกคนการ
จินตนาการและการสร้างเรื่องจะพบมากในเด็กวัยนี้ จึงเป็นโอกาสเหมาะที่ควรจะได้สนับสนุนและ
ส่งเสริมจินตนาการของเด็กให้มากที่สุดแต่เด็กวัยนี้ไม่มีพัฒนาการท่ีเกี่ยวกับการจัดประเภทของสิ่งของ
เป็นหมวดหมู่ ไม่มีพัฒนาการในเรื่องความคงตัว ในเรื่องขนาดน้ำหนักและปริมาตรทั้งนี้เป็นเพราะเด็กยัง
ไม่มีความเข้าใจ ยังไม่มีเหตุผลและประเมินค่าสิ่งต่าง ๆตามที่เห็นด้วยตาเท่านั้นจะเห็นได้ว่าเด็กก่อนวัย
เรียนนี้มีพัฒนาการทางร่างกายที่กำลังเจริญเติบโตภาวะอารมณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อม และสังคมรอบด้านเริ่มมีสังคมมีการเรียนรู้สิ่งที่ควรทำไม่ควรทำฝึกการเป็นผู้ให้และเป็น
ผู้รับและมีพัฒนาการทางสติปัญญาที่ดีอยู่ในวัยที่อยากรู้ อยากเห็นอยากทำ เรียนรู้เร็วเป็นแนวทางท่ี
ครูผู้สอนควรจะสังเกต และเข้าใจในพฤติกรรมของเด็กก่อนจะดำเนินการสอนและให้ความรู้ต่าง ๆ กับ
เด็กก่อนวัยเรียนเหล่านี้ 



 

8.พัฒนาการของมนุษย์ในวัยต่างๆ 
8.1 วัยทารก 
 นับตั้งแต่เกิดมาเด็กจะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมากในระยะ  2 หรือ  3 ปี 

แรกของชีวิต  ตลอดจนมีการทำงานและการควบคุมได้ดีขึ้น  โครงกระดูกจะเปลี่ยนจาก 
สภาพที่อ่อนมาเป็นโครงสร้างที่มีความแข็ง  เซลส์สมองจะมีการแบ่งตัวเพ่ือการเจริญเติบโตและเด็กจะ
เริ่มมีความสามารถมากข้ึน 
               น้ำหนักและส่วนสูง  คือ  มาตรการที่บอกถึงการเจริญเติบโตทารกจะมีน้ำหนักเป็นสองเท่า
ของน้ำหนักแรกเกิด  ทารกจะมีความยาวเพ่ิมขึ้น  20%  เมื่ออายุได้  3  เดือน  ความยาวเพ่ิมข้ึน  50%  
เมื่ออายุได ้1 ปี 
                การนอน  เป็นกิจกรรมทีม่ีความจำเป็นต่อเด็กสำหรับการเจริญเติบโต  และการดำรงอยู่
ของร่างกาย  การพักผ่อนจะทำให้เกิดพลังงานการพักอาจอยู่ในลักษณะการเล่นเงียบๆ  โดยเฉลี่ยเด็ก
ทารกจะใช้เวลานอนหลับตั้งแต่ 16-17 ชั่วโมง  จะนอนหลับได้นานที่สุด 4-5 ชั่วโมง 
       การรับรู้และการเรียนรู้  คือ  การได้ยิน  ระบบของการได้ยินของทารกจะมีความพร้อม
มาแล้วตั้งแต่แรกเกิด  ทารกจะสามารถได้ยินเสียงที่แตกต่างกันระหว่างเสียงสูงกับเสียงต่ำ   และยัง
สามารถรับรู้ได้ว่าเสียงมาจากทางทิศใด 
 8.2 วัยเด็ก 
 จะเริ่มตั้งแต่ 3-12 ปี  วัยนี้ความเจริญเติบโตส่วนใหญ่เป็นเรื่อง ของกระดูก  กล้ามเนื้อ  การ
ทำงานประสานกันของระบบต่างๆ  ของร่างกาย  และวัยเด็กแบ่งออกเป็น  3 วัย  คือ 
           วัยเด็กตอนต้นหรือวัยอนุบาล  (3-5 ปี)  เป็นวัยที่เด็กเริ่มสนใจ  หัดพูดหัดกินข้าว  เป็นวัยที่
กำลังซน 

 วัยเด็กตอนกลาง (6-9 ปี)  เป็นวัยที่กำลังไปโรงเรียน วัยแห่งความสนุกสนาน  การเล่น  ต้อง
ปรับตัวให้เข้ากับคนแปลกหน้าและระเบียบของโรงเรียน 

วัยเด็กตอนปลาย (10-12 ปี)  เป็นวัยที่เด็กชายและเด็กหญิงจะแสดงความแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจนในด้านพฤติกรรมและความสนใจ  เด็กจะเล่นแต่เฉพาะกลุ่มท่ีเป็นเพศเดียวกัน 

8.3 วัยรุ่น 
 พัฒนาการของเด็กวัยรุ่น  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างและแบบแผนของ 

อินทรีย์ทุกๆ  ส่วน  ซึ่งจะทำให้เด็กเกิดความเจริญงอกงามตามลำดับทั้งทางด้านร่างกาย  สติปัญญา  
อารมณ์และสังคม 
 8.4 วัยผู้ใหญ่ 
 จะเริ่มเม่ืออายุประมาณ 18-20 ปี  เป็นระยะที่มีสมรรถภาพทางกายสูงสุด  เรียกว่า วัยฉกรรจ์  
จนกระท่ัง 40-45 ปีจึงจะค่อยๆ ลดลงวัยนี้จะมีความคิด  อุดมการณ์ของตนเอง  เขาเริ่มมองเห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับโลกภายนอก  และจะกำหนดบทบาทของตน 
 วัยผู้ใหญ่เป็นวัยที่มีความเปลี่ยนแปลงทางด้านความสนใจทัศนคติ  ค่านิยม  โดยเฉพาะในเรื่อง
อาชีพ  การเลือกคู่  การมีครอบครัวและวัยนี้จะทำงานได้มากท่ีสุด  มีพละกำลังแข็งแรง   

8.5 วัยกลางคน 
 วัยนี้เริ่มตั้งแต่อายุประมาณ 35-40 ปี จนถึง 60 ปี  เป็นวัยที่มีช่วงระยะเวลายาวนานและเป็น
ช่วงที่สำคัญท่ีสุดของชีวิต  และเป็นช่วงที่ชีวิตจะประสบความสำเร็จสูงสุดในทุกด้าน  เป็นวัยที่ต้องการ



 

ประสบผลสำเร็จในชีวิต  การงานและฐานะทางสังคม  การเปลี่ยนแปลงทางสภาพร่างกาย  ผู้ใหญ่วัยนี้
ให้ความสำคัญกับการรักษาสถานภาพหรือฐานะ  เห็นคุณค่าของตน  แต่ก็จะมีบางคนท่ีมีความคิดสับสน
ในการมองตนเอง  เข้าข้างตนเอง  หรือสำคัญตนสูงเกินไป 

8.6 วัยชรา 
 วัยนี้เป็นวัยที่ไม่ทราบว่าจะเริ่มเม่ืออายุเท่าใด  และจะจบลงเมื่ออายุเท่าไร  ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์หลายๆ  อย่าง  เช่น  ภาระท่ีรับอยู่  ทำงานตลอดเวลาไม่ได้พักผ่อนก็จะเป็นคนที่แก่เร็ว  
ร่างกายทรุดโทรม 
 ความเจริญงอกงามทางด้านต่างๆ  ก็จะมีน้อยลง  เซลส์ต่างๆ เริ่มตาย  มีเซลส์เกิดใหม่ทดแทน
ได้น้อยและช้า  กล้ามเนื้อหย่อนสมรรถภาพ  มีผมบนศีรษะหงอก  หลงลืมง่าย  ความจำเลอะเลือนชอบ
บ่น  อารมณ์ไม่คงที่   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

หมวดศึกษาท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การวิเคราะหห์ลกัสตูรรายวิชา 
 

1. ช่ือหลักสูตร    อนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน  
2. ประเภทของรายวิชา  รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป 
3. รหัสและชื่อรายวิชา      ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
4. จำนวนหน่วยกิต   3(2-2-5)   
5. จำนวนชั่วโมง  60 ชั่วโมง  
6. เวลาเรียนต่อสัปดาห์   4 คาบ/สัปดาห์ 
 

7. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
    1) เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมือง สิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม หน้าที่ความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม คุณค่าและเอกลักษณ์ที่ดีงามอย่างไทย พลเมืองในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  
   2) เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในการจัดทำโครงการในบทบาทหน้าที่ของพลเมือง ได้พัฒนาตนเองให้เป็น 
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยและให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยใช้วิธีการเรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติ 
 
8. คำอธิบายรายวิชา 

ความเป็นพลเมือง สิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม หน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
คุณค่าและเอกลักษณ์ที่ดีงามอย่างไทย การมีจิตอาสา และสำนึกสาธารณะ การมีส่วนร่วมในระบบ
ประชาธิปไตย วิเคราะห์ปัญหา ผลกระทบที่เกิดข้ึนกับสังคม และเสนอแนวทางแก้ปัญหาในสังคมอย่างมี
คุณธรรมและจริยธรรม การจัดทำโครงการในบทบาทหน้าที่ของพลเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

โครงสร้างหลักสูตรรายวิชา   ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
หลกัสูตร.........อนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน 

จำนวนหน่วยกิต ..................3.............. เวลาเรียน.........60...... ชั่วโมง 
 

หน่วยการเรียน
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
จำนวน 
ชั่วโมง 

หน่วยที่ 1 
ความเป็น
พลเมือง หน้าที่
ความ
รับผิดชอบต่อ
ตนเองและ
สังคม 

หน่วยที่ 1 ความเป็นพลเมือง หน้าที่
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
1. ความหมายของพลเมืองและความเป็น
พลเมือง 
   1.1 ความหมายของพลเมืองและความ
เป็นพลเมือง  
   1.2 ความเป็นมาของความเป็นพลเมือง 
   1.3 แนวคิดเก่ียวกับความเป็นพลเมือง 
   1.4 พ้ืนฐานความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย 
2. ความสำคัญของความเป็นพลเมืองใน
สังคมภายใต้ระบอบประชาธิปไตย 
  2.1 ความสำคัญของพลเมือง 
  2.2 ความสำคัญของสังคมภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตย 
  2.3 คุณลักษณะสากลของความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
  2.4 ความเป็นพลเมืองในประเทศไทย 
3. บทบาทหน้าที่ของพลเมืองต่อตนเอง
และสังคม 
    3.1 หน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี 2560 
    3.2 บทบาทหน้าทีข่องพลเมืองต่อ
สังคมและประเทศชาติ 
    3.3 การสร้างสำนึกความเป็นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย 
    3.4 แนวทางการพัฒนาสังคม 

1. ผู้เรียนสามารถบอกความหมาย
ของพลเมืองและความเป็นพลเมือง
ได้ 
2. ผู้เรียนสามารถอธิบาย
ความสำคัญของความเป็นพลเมือง
ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยได้ 
3. ผู้เรียนสามารถจำแนก
คุณลักษณะของพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยได้ 
4. ผู้เรียนนำความรู้เกี่ยวกับหน้าที่
ของพลเมืองมาใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้ 
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หน่วยที่ 2  
การจัดทำ
โครงการใน
บทบาทหน้าที่

หน่วยที่ 2 การจัดทำโครงการในบทบาท
หน้าที่ของพลเมือง 
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำ
โครงการ 

1. ผู้เรียนบอกขั้นตอนการเขียน
โครงการได้ 
2. ผู้เรียนสามารถเขียนโครงการได้ 
3. ผู้เรียนวางแผนการจัดทำ

10  



 

หน่วยการเรียน
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
จำนวน 
ชั่วโมง 

ของพลเมือง    1.1 ความหมายของโครงการ 
    1.2 ความสำคัญของโครงการ 
    1.3 ลักษณะของโครงการที่ดี 
    1.4 ขั้นตอนการเขียนโครงการ 
    1.5 ส่วนประกอบของโครงการ 
    1.6 การเสนอโครงการและการจัดทำ
โครงการ 
2. การเขียนรายงานโครงงาน 
   2.1 ส่วนปกและส่วนต้น 
   2.2 ส่วนเนื้อเรื่อง 
   2.3 ส่วนท้าย 
3. ตัวอย่างการเขียนรายงานโครงการ 

โครงการและสามารถจัดทำ
โครงการได้ 
4. ผู้เรียนเขียนรายงานโครงการได้
ถูกต้องตามรูปแบบ 
 

หน่วยที่ 3  
การมีจิตอาสา 
และจิตสำนึก
สาธารณะ 
 

หน่วยที่ 3 การมีจิตอาสา และจิตสำนึก
สาธารณะ 
1. ความหมายของจิตอาสาและจิตสำนึก
สาธารณะ 
   1.1 ความหมายของจิตอาสาและ
จิตสำนึกสาธารณะ 
   1.2 ความแตกต่างระหว่าง “จิตอาสา” 
กับ “จิตสำนึกสาธารณะ” 
2. ความสำคัญของจิตอาสาและจิตสำนึก
สาธารณะ  
   2.1 ความเป็นมาเก่ียวกับจิตอาสา  
   2.2 ความสำคัญของจิตสาธารณะ  
   2.3 คุณลักษณะของบุคคลที่มี
พฤติกรรมอาสาหรือจิตสาธารณะ  
   2.4 คุณลักษณะพ้ืนฐานที่จำเป็นต่อการ
ดำรงชีวิตในสังคม  
3 . แนวทางการส่งเสริมหรือพัฒนาจิต
อาสาและจิตสำนึกสาธารณะ  
    3 .1 ท ฤ ษ ฎี เกี่ ย ว กั บ ก ารส่ ง เส ริ ม
คุณธรรมจริยธรรมด้านจิตสาธารณะ  
    3.2 สถาบันที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา
จิตสำนึกสาธารณะ  

1. ผู้เรียนอธิบายความหมายของจิต
อาสาและจิตสำนึกสาธารณะได้ 
2. ผู้เรียนสามารถจำแนกความ
แตกต่างของจิตอาสาและจิตสำนึก
สาธารณะได้ 
3. ผู้เรียนบอกความสำคัญของผู้มี
จิตสาธารณะได้ 
4. ผู้เรียนอธิบายแนวทางการ
พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะได้ 
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หน่วยการเรียน
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
จำนวน 
ชั่วโมง 

การมีส่วนร่วม
ในระบอบ
ประชาธิปไตย 

ประชาธิปไตย    
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
  1.1 ความหมายการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
  1.2 ประเภทของการมีส่วนร่วม  
  1.3 ความสำคัญของการมีส่วนร่วม 
2. ความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในระบอบประชาธิปไตย 
  2.1 รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย 
  2.2 กลไกการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
  2.3 ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
3. สิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญ 
 

ของการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ 
2. ผู้เรียนอธิบายรูปแบบและ
ความสำคัญของการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยได้ 
3. ผู้เรียนสามารถอธิบายกลไกการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
ได้ 
4. ผู้เรียนบอกประโยชน์ของการมี
ส่วนร่วมของประชาชนได 

หน่วยที่ 5   
สิทธิ เสรีภาพ 
และความ
ยุติธรรมของ
ไทย 

หน่วยที่ 5 สิทธิ เสรีภาพ และความ
ยุติธรรมของไทย   
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ 
  1.1 ความหมายของสิทธิเสรีภาพ 
  1.2 ความสำคัญของสิทธิเสรีภาพ 
  1.3 รูปแบบของสิทธิเสรีภาพ 
2. สิทธิ เสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย
ตามรัฐธรรมนูญ 
  2.1 การเปรียบเทียบสิทธิเสรีภาพใน
รัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ 
  2.2 รูปแบบของสิทธิ เสรีภาพในระบอบ
ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560 
3. สิทธิมนุษยชนและการเคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ 
  3.1 ความหมายของสิทธิมนุษยชน 
  3.2 ความสำคัญของสิทธิมนุษยชน 
  3.3 รูปแบบของสิทธิมนุษยชน 

1. ผู้เรียนสามารถสรุปความหมาย
ของสิทธิ, เสรีภาพได้ 
2. ผู้เรียนอธิบายรูปแบบและ
ความสำคัญของสิทธิ เสรีภาพใน
ระบอบประชาธิปไตย 
3. ผู้เรียนอธิบายเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนที่มีในประเทศไทยได้ 
4. ผู้เรียนสามารถอธิบาย
กระบวนการยุติธรรมในประเทศ
ไทยได้ 
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หน่วยการเรียน
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
จำนวน 
ชั่วโมง 

4. ระบบความยุติธรรมในประเทศไทย 
  4.1ความหมายของระบบความยุติธรรม 
  4.2 ความสำคัญของระบบความยุติธรรม 
  4.3 รูปแบบของระบบความยุติธรรม 
  4.4 กระบวนการในระบบความยุติธรรม 
  4.5 ตัวอย่าง ระบบความยุติธรรมใน
ประเทศไทย 

หน่วยที่ 6  
การวิเคราะห์
ปัญหา  
ผลกระทบและ
แนวทางแก้ไข
ปัญหาในสังคม
อย่างมี
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

หน่วยที่ 6 ปัญหาทางสังคม ผลกระทบ
และแนวทางแก้ไขปัญหาในสังคมอย่างมี
คุณธรรมและจริยธรรม 
1. ปัญหาทางสังคมของไทย 
   1.1 ความหมายของปัญหาสังคม 
   1.2 ลักษณะปัญหาสังคม 
   1.3 สาเหตุของปัญหาสังคม 
   1.4 ประเภทของปัญหาสังคม 
2. ปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคมไทย 
   2.1 ปัญหาความยากจน 
   2.2 ปัญหายาเสพติด 
   2.3 ปัญหาคอรัปชั่น 
   2.4 ปัญหาความขัดแย้ง 
3. แนวทางแก้ไขปัญหาสังคม 
  3.1 การใช้ระบบคุณธรรมและจริยธรรม 
  3.2 การใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายสาเหตุ
ของปัญหาในสังคมไทยได้ 
2. ผู้เรียนจำแนกประเภทของ
ปัญหาในสังคมไทยได้ 
3. ผู้เรียนสามารถอธิบาย
ผลกระทบที่เกิดข้ึนของปัญหาใน
สังคมไทยได้ 
4. ผู้เรียนสามารถประเมินหา
แนวทางท่ีจะใช้ในการแก้ไขปัญหา
สังคมได้ 
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หน่วยที่ 7  
คุณค่าและ
เอกลักษณ์ที่ดี
งามอย่างไทย 

หน่วยที่ 7 คุณค่าและเอกลักษณ์ที่ดีงาม
อย่างไทย 
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเอกลักษณ์ไทย 
  1.1 ความหมายของเอกลักษณ์ไทย 
  1.2 เอกลักษณ์ที่สำคัญของสังคมไทย 
  1.3 ประเภทของเอกลักษณ์ไทย 
2. คุณค่าของเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย 
  2.1 วัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่แสดงถึง
เอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย      
  2.2 วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความ
เป็นระเบียบในสังคม 
  2.3 วัฒนธรรมไทยทำหน้าที่หล่อหลอม

1. ผู้เรียนสามารถอธิบาย
ความหมายของเอกลักษณ์ไทย 
2. ผู้เรียนสามารถอธิบาย
ความสำคัญของเอกลักษณ์ไทย 
3. ผู้เรียนจำแนกประเภทของ
เอกลักษณ์ไทย 
4. ผู้เรียนเลือกวิธีการในการ
เผยแพร่วัฒนธรรมไทยได้ 
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หน่วยการเรียน
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
จำนวน 
ชั่วโมง 

บุคลิกภาพให้กับคนไทย 
  2.4 วัฒนธรรมไทยก่อให้เกิดความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน 
  2.5 วัฒนธรรมไทยทำให้เศรษฐกิจของ
ชาติสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
3. ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของไทย 
  3.1 วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น   
  3.2 วัฒนธรรม 4 ภาคของไทย  
4. การอนุรักษ์และเผยแพร่เอกลักษณ์
วัฒนธรรมของไทย 
  4.1  ความหมายของการอนุรักษ์และ
เผยแพร่ 
  4.2 การพัฒนาเอกลักษณ์ของสังคมไทย 
  4.3 การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
  4.4 การอนุรักษ์สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ไทย 

 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

การวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา 
 

1. ชื่อหลักสูตร   หลักสูตรอนุปริญญา   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
                                (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
2. ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ  รายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  
3. รหัสและชื่อรายวิชา รหัสวิชา คธ 0401  
                                รายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ (Principles of Economics) 
4. จำนวนหน่วยกิต   3 (3-0-6)   
5. จำนวน   45 ชั่วโมง 
6. เวลาเรียน  15 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
7. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

7.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์  
 7.2 มีความเข้าใจเกี่ยวกับอุปสงค์ อุปทาน ราคาดุลยภาพ และความยืดหยุ่น 
 7.3 มีความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
 7.4 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการผลิต การกำหนดราคาและปริมาณผลผลิตในตลาด
ประเภทต่าง ๆ 
 7.5  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายได้ประชาชาติ การกำหนดเป็นรายได้ประชาชาติ 
 7.6  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร การคลัง 
 7.7  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
8. คำอธิบายรายวิชา 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และความยืดหยุ่น ตลาดใน
ระบบเศรษฐกิจ การผลิต ต้นทุนการผลิต รายรับจากการผลิต การกำหนดราคาและผลผลิต รายได้
ประชาชาติ การออม การบริโภค การเงินการธนาคาร การลงทุน การค้าระหว่างประเทศ เงินเฟ้อ 
เงินฝืด วัฏจักรเศรษฐกิจการพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ ปัญหาทางเศรษฐกิจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา 
รหัสวิชา คธ  0401 รายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์  

หลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2561) วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

 
หน่วย 

ที ่
ชื่อหน่วย/สาระการเรียนรู้ 

แหล่งที่มาของข้อมูล 
หมายเหตุ 

ก ข ค ง 
1 ความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์      
 1.1 ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ ค ว า ม เป็ น ม า ข อ ง วิ ช า

เศรษฐศาสตร์ 
✓ ✓  ✓  

 1.2  แขนงของวิชาเศรษฐศาสตร์ ✓   ✓  
 1.3  ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์กับศาสตร์

อ่ืนๆ 
✓   ✓  

 1.4 วิธีและแนวทางการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ ✓ ✓  ✓  
 1.5  ประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์ ✓   ✓  
 1.6  ความรู้พื้นฐานในเศรษฐศาสตร์ ✓ ✓  ✓  
 1.7  กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ✓ ✓  ✓  
 1.8  ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ✓ ✓  ✓  
 1.9  ระบบเศรษฐกิจ ✓ ✓  ✓  
2 อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพของตลาด      
 2.1  ความหมายและกฎของอุปสงค์ ✓   ✓  
 2.2  ตารางอุปสงค์และเส้นอุปสงค์ ✓   ✓  
 2.3  อุปสงค์ส่วนบุคคลและอุปสงค์ตลาด ✓   ✓  
 2.4 ปัจจัยกำหนดอุปสงค์และการเปลี่ยนแปลงของอุป

สงค ์
✓   ✓  

 2.5  ความยืดหยุ่นอุปสงค์ และการวัดค่าความยืดหยุ่น
อุปสงค์ 

✓   ✓  

 2.6  ความหมายของอุปทานและกฎของอุปทาน  ✓   ✓  
 2.7  ตารางอุปทานและเส้นอุปทาน ✓   ✓  
 2.8  อุปทานส่วนบุคคลและอุปทานตลาด ✓   ✓  
 2.9 ปัจจัยกำหนดอุปทานและการเปลี่ยนแปลงของ

อุปทาน 
✓   ✓  

 2.10  ความยืดหยุ่นอุปทาน และการวัดค่าความ
ยืดหยุ่นอุปทาน 

✓   ✓  



 

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วย/สาระการเรียนรู้ 
แหล่งที่มาของข้อมูล 

หมายเหตุ 
ก ข ค ง 

 2.11 ดุลยภาพของตลาดและการเปลี่ยนแปลงภาวะ
ดุลยภาพของตลาด 

✓  ✓ ✓  

 2.12  บทบาทของรัฐบาลที่มีผลกระทบต่อดุลยภาพ
ของตลาด 

✓  ✓ ✓  

3 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค      
 3.1  ความหมายของการบริโภค ✓ ✓ ✓ ✓  
 3.2  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภค ✓ ✓ ✓ ✓  
 3.3  ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ✓ ✓ ✓ ✓  
 3.4  ทฤษฎีอรรถประโยชน์ ✓ ✓ ✓ ✓  
 3.5  ดุลยภาพของผู้บริโภคตามทฤษฎีอรรถประโยชน์       ✓ ✓ ✓ ✓  
 3.6  ทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากัน ✓ ✓ ✓ ✓  
 3.7 เส้นงบประมาณหรือเส้นราคา ✓ ✓ ✓ ✓  
 3.8 ดุลยภาพของผู้บริโภคตามทฤษฎีเส้นความพอใจ

เท่ากัน   
✓ ✓ ✓ ✓  

4 การผลิต ต้นทุนการผลิต และรายรับจาการผลิต      
 4.1  ทฤษฎีการผลิต ✓  ✓ ✓  
 4.2  ระยะเวลาในการผลิต ✓  ✓ ✓  
 4.3  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิตกับผลผลิตใน

ระยะสั้น    
✓  ✓ ✓  

 4.4  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิตกับผลผลิตใน
ระยะยาว 

✓  ✓ ✓  

 4.5  การใช้ส่วนผสมของปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม ✓  ✓ ✓  
 4.6  ต้นทุนการผลิต     ✓  ✓ ✓  
 4.7 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตระยะสั้น ✓  ✓ ✓  
 4.8 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตระยะยาว ✓  ✓ ✓  
  4.9 รายรับจากการผลิต ✓  ✓ ✓  
  4.10 กำไรของการผลิต ✓  ✓ ✓  
5 ตลาดและการกำหนดราคาสินค้าในตลาดประเภท

ต่างๆ 
     

 5.1  ความหมายและประเภทของตลาดในระบบ
เศรษฐกิจ 

✓  ✓ ✓  



 

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วย/สาระการเรียนรู้ 
แหล่งที่มาของข้อมูล 

หมายเหตุ 
ก ข ค ง 

 5.2 ลักษณะและการกำหนดราคาของตลาดแข่งขัน
สมบูรณ์ 

✓  ✓ ✓  

 5.3  ลักษณะและการกำหนดราคาของตลาดผูกขาด ✓  ✓ ✓  
 5.4  ลักษณะและการกำหนดราคาของตลาดกึ่งแข่งก่ึง

ผู้ขาด 
✓  ✓ ✓  

 5.5  ลักษณะและการกำหนดราคาของตลาดผู้ขาย
น้อยราย 

✓  ✓ ✓  

 5.6  การเปรียบเทียบลักษณะของตลาดสินค้าแต่ละ
ประเภท 

✓  ✓ ✓  

6 รายได้ประชาชาติและส่วนประกอบของรายได้
ประชาชาติ 

     

 6.1   ความหมายของรายได้ประชาชาติ ✓  ✓ ✓  
 6.2   ความสัมพันธ์ของรายได้ประชาชาติประเภท

ต่างๆ 
✓  ✓ ✓  

 6.3   วิธีการคำนวณรายได้ประชาชาติ ✓  ✓ ✓  
 6.4   ประโยชน์และข้อจำกัดในการใช้รายได้

ประชาชาติเพ่ือการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ 
✓  ✓ ✓  

 6.5    การบริโภคและการออม ✓  ✓ ✓  
 6.6    การลงทุน ✓  ✓ ✓  
 6.7   การใช้จ่ายของภาครัฐบาล ✓  ✓ ✓  
 6.8   การส่งออกสุทธิ ✓  ✓ ✓  
7 การเงิน การธนาคาร และการคลัง      
 7.1  ความหมายของเงินและวิวัฒนาการของระบบ

แลกเปลี่ยน 
✓  ✓ ✓  

 7.2  คุณสมบัติและหน้าที่ของเงิน   ✓  ✓ ✓  
 7.3  ปริมาณเงินและทฤษฎีเกี่ยวกับการเงิน ✓  ✓ ✓  
 7.4  สถาบันการเงิน ✓  ✓ ✓  
 7.5  ธนาคารกลางและนโยบายการเงิน ✓  ✓ ✓  
 7.6  ความหมายของการคลังสาธารณะ  ✓  ✓ ✓  
 7.7  รายรับและแหล่งที่มาของรายได้ของรัฐบาล ✓  ✓ ✓  
 7.8  รายจ่ายและประเภทของรายจ่ายของรัฐบาล  ✓  ✓ ✓  
 7.9   หนี้สาธารณะและประเภทของหนี้สาธารณะ ✓  ✓ ✓  



 

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วย/สาระการเรียนรู้ 
แหล่งที่มาของข้อมูล 

หมายเหตุ 
ก ข ค ง 

 7.10 งบประมาณแผ่นดิน ✓  ✓ ✓  
 7.11  นโยบายการคลัง ✓  ✓ ✓  
8 การค้าและการเงินระหว่างประเทศ      
 8.1  ความหมาย  สาเหตุและประโยชน์การค้าระหว่าง

ประเทศ 
✓  ✓ ✓  

 8.2  ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ ✓  ✓ ✓  
 8.3  นโยบายการค้าระหว่างประเทศ ✓  ✓ ✓  
 8.4  นโยบายการค้าระหว่างประเทศของไทย ✓  ✓ ✓  
 8.5  การเงินระหว่างประเทศ ✓  ✓ ✓  
 8.6  ดุลการค้าและดุลการชำระเงิน ✓  ✓ ✓  
 8.7  มาตรการการแก้ไขดุลการชำระเงิน ✓  ✓ ✓  
 8.8  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ✓  ✓ ✓  
9 วัฏจักรธุรกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจ      
 9.1  วัฏจักรธุรกิจ ✓  ✓ ✓  
 9.2  ภาวะเงินเฟ้อ ✓  ✓ ✓  
 9.3  ภาวะเงินฝืด ✓  ✓ ✓  
 9.4  การว่างงาน ✓  ✓ ✓  
 9.5  การพัฒนาเศรษฐกิจ ✓  ✓ ✓  
 9.6  ปัจจัยในการพัฒนาเศรษฐกิจ ✓  ✓ ✓  
 9.7  เป้าหมายของเศรษฐกิจ ✓  ✓ ✓  
 9.8  ประเทศกำลังพัฒนา ✓ ✓ ✓ ✓  
 9.9  การพัฒนาเศรษฐกิจกับการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ 
✓ ✓ ✓ ✓  

 9.10  การวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย 

✓ ✓ ✓ ✓  

 9.11  ปัญหาทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ ✓ ✓ ✓ ✓  
 9.12  การพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้เศรษฐกิจพอเพียง ✓ ✓ ✓ ✓  

 
หมายเหตุ : แหล่งที่มาของข้อมูล 
 ก. สิ่งที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชา  ข. ประสบการณ์ตรง 
 ค. สอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ   ง. จากตำราหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 



 

การวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา 
 

1. ชื่อหลักสูตร  อนุปริญญาศึกษาศาสตร์  
2. ประเภทของรายวิชา หมวดศึกษาท่ัวไป 
3. รหัสและชื่อรายวิชา   ศท. 0103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 
4. จำนวนหน่วยกิต   3 หน่วยกิต (2-2-5)   
5. จำนวนชั่วโมง   60 ชั่วโมง  
6. เวลาเรียนต่อสัปดาห์ 8 คาบ/สัปดาห์ 
7. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
 7.1 เพ่ือให้สามารถใช้คำศัพท์ วลี ประโยคที่เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบททางสังคม 
 7.2 เพ่ือให้มีทักษะในการสื่อสารโดยสามารถใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ
ในสถานการณ์ต่างๆได้ถูกต้องเหมาะสมกับบริบท 
 7.3 เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
8. คำอธิบายรายวิชา 

การฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษโดยเน้นคำศัพท์และโครงสร้างทางภาษาระดับกลาง
สำหรับการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงสร้างหลักสูตรรายวิชา   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 (ศท.0103)   
หลกัสูตร   อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ 
จำนวนหน่วยกิต  3 หน่วยกิต (2-2-5)   เวลาเรียน  60 ชั่วโมง 

 

หน่วยการเรียนเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
จำนวน 
ชั่วโมง 

Unit 1: Mother Country 1 . 1   Mother Land: 
Thailand 

1. บอกความหมายของคำศัพท์
จากบริบทได้ 

2. เขียนบรรยายเกี่ยวกับ  
Thailand อย่างน้อย 10
ประโยค 

3. ตอบคำถามเกี่ยวกับ 
Thailand ได ้ 

4. มีวินัยในการเรียน 

 8 

1.2  Email Writing   1. อธิบายความหมายของ
คำศัพท์ได้ 

2. บอกขั้นตอนการเขียน 
Email ได ้

3. เขียน Email เกี่ยวกับ 
Thailand ส่งถึงเพ่ือนได้ 

4. มีระเบียบวินัยในการเรียน 

4 

Unit 2: Help Me Please 2.1  Making a Request  1. อธิบายโครงสร้างประโยค 
Request ได้ 

2. บอกความหมายของคำศัพท์
ได้ 

3. แต่งประโยคโต้ตอบเกี่ยวกับ 
Request 

4. มีระเบียบวินัยในการเรียน 

4  

2.2  Asking for and Giving 
Directions   

1.  อธิบายโครงสร้างประโยคได้ 
2.  เขียนบทสนทนาโต้ตอบได้ 
3.  แสดงละครตามบทสนทนาได้ 
4.  มีความรับผิดชอบในภาระ
งานที่ 
     ได้รับมอบหมาย 
 

8 

Unit 3: Sound Mind- 3.1  At a Restaurant 1. บอกความหมายของคำศัพท์ 8 



 

หน่วยการเรียนเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
จำนวน 
ชั่วโมง 

Sound Body ได้ 
2. พูดสนทนาโต้ตอบตาม

สถานการณ์ที่กำหนดได้ 
3. อ่านเนื้อหาและตอบคำถาม

ได้ 
4. กระตือรือร้นในการเรียน 

 
4.2 Health and Sickness 1. บอกความหมายของคำศัพท์

ได้ 
2. เขียนเติมคำในช่องว่างได้ 
3. ให้เหตุผลตามสถานการณ์ที่

กำหนดได้ 
4. ถามตอบคำถามตาม

สถานการณ์ที่กำหนดให้ได้ 

8 

Unit 4: Invitation 4.1 Invite and Reply to 
Invitation 

1.  อธิบายโครงสร้างประโยคได้ 
2.  เขียน Invite and Reply 
to 
     Invitation ได้ 
3.  ถามตอบคำถามตามบริบทที่ 
    กำหนดให้ได้ 
4.  ให้ความร่วมมือในการทำ
กิจกรรม 
    ในห้องเรียน 

4 

4.2 Asking for Suggestion 
and Permission 

1. อธิบายโครงสร้างประโยคได้ 
2. เขียนบทสนทนาตาม
สถานการณ์ 
    ที่กำหนดให้ได้ 
3. ตอบคำถามตามสถานการณ์ท่ี 
    กำหนดให้ได้ 
4. ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน
ใน 
    การทำกิจกรรม 

4 

Unit 5: Chat and Chat 5.1 Talking on the Phone 1. บอกความหมายของคำศัพท์ 
   ในบริบทได้ 

8 



 

หน่วยการเรียนเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
จำนวน 
ชั่วโมง 

2. เขียนบทสนทนาตาม 
   สถานการณ์ท่ีกำหนดให้ได้ 
3. สนทนาโต้ตอบตาม 
   สถานการณ์ท่ีกำหนดได้ 
4. กระตือรือร้นในการเรียน 

5.2 Giving Instructions 1. อธิบายความหมายของ 
   คำศัพท์ได้ 
2. ลำดับขั้นตอนคำแนะนำได้ 
3. ตอบคำถามตามบริบทที่ 
    กำหนดให้ได้ 
4. ให้ความร่วมมือในการทำ  
   กิจกรรมในห้องเรียน 

4 

รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (ศท.0103) 
(English for Communication 2) 

Unit 1: Mother Country 
1.1 Mother Land 

- Thailand 



 

1.2 Email writing 

 
 
     1.2 Email Writing 
 

Unit 1: Mother Country: Thailand 

General Information 

Official Name: Kingdom of Thailand 

Short Form:    Thailand (meaning Land of the Free), or Siam, the country’s name used until the year 1949 

Term of Citizenship: Thai 

Capital:    Bangkok (or Krung Thep, in Thai, which means City of Angel) 

Geographical Location:    Located in the heart of mainland Southeast Asia, Thailand is a country of mountains, 

hills, plains and a long coastline along the Gulf of Thailand (1,875 km) and the Andaman Sea (740 km), not 

including the coastlines of some 400 islands, most of them in the Andaman Sea. Its continental co-ordinates are 

latitudes 20° 28’ N and 5° 36’ S and longitudes 105° 38’ E and 97° 22’ W. To the north Thailand borders the Lao 

PDR and Myanmar; to the east the Lao PDR and Cambodia; to the south Malaysia; and to the west Myanmar. 

The country’s land-based maximum north-south extent is approximately 1,600 km, and its maximum east-west 

extent measures approximately 870 km. 

Area:    The land area amounts to approximately 514,000 sq. km. The maritime economic zones cover 72,200 sq. 

km. in the Andaman Sea and 140,000 sq. km. in the Gulf of Thailand, totaling 212,200 sq. km. 

Population:    Thailand is a multi-ethnic nation with a population of 64.1 million. 

Climate:   Thailand’s climate ranges from the sub-tropical to the tropical zones, with three distinct seasons: a hot 

and dry season from February to May, a monsoon season from June to October, and a cooler, dry season from 

November to January. Average seasonal temperatures vary between a low of 23.0 °C and a high of 32.2 °C. 

Language:     Thai is the national and official language.  It is a tonal language with different dialects. Its script 

was created in 1283 by King Ramkhamhaeng the Great of the Sukhothai Kingdom. Other languages spoken 

include Chinese and Malay. English, a compulsory subject of secondary school curricula, is widely spoken and 

understood throughout the country. 

Currency:    Thailand’s currency unit is the Baht, which is divided into 100 satangs. Notes are in 20 baht (green), 

50 baht (blue), 100 baht (red), 500 baht (purple), and 1,000 baht (brown) denominations. The exchange rates 

against the US dollars averaged out at 31.0 baht to US$ 1 in 2012. Coins are valued at 25 and 50 satangs (brass-

colored), 1 baht (nickel), 2 baht (brass/nickel), 5 baht (nickel with copper rim), and 10 baht (nickel with a brass 

center). 

National Flag:   Five horizontal bands of red, white and blue represent unity of the nation, purity of religion, and 

the monarchy, respectively. 

Religion:   The majority of Thais (over 90 per cent) are Buddhists, although other major religions are practiced. 

These include Christianity, Hinduism, Islam, and Sikhism. The Constitution makes no mention of any religion or 

sect as a national religion and grants complete freedom of worship for all Thai citizens. 

Form of Government:    Thailand is a parliamentary (bi-cameral) democracy with a constitutional monarchy. 

National symbols:    The Sala Thai (Thai Pavilion) is the country’s architectural symbol reflecting the skill of Thai 

craftsmen. Chang Thai (Thai elephant or Elephas maximus indicus) is a symbol historically and traditionally 

associated with Thailand. The national plant is the Rachaphruek (Cassia fistula Linn), known as the Piper Tree or 

Indian Laburnum in English. 

Main Exports:    Main exports comprise manufacturing products (74%), agricultural products (13%), agro-

industrial products (8%), and mining and others (5%). Major manufacturing products are automobiles and 

automotive parts, computers and components, jewelry, rubber products, plastic pellets, and chemical 

products. As for agricultural products, major export items are natural rubber, rice, tapioca products, processed 

chicken, frozen seafood products, and chilled fruits and vegetables. Agro-industrial products include sugar and 

canned and processed food. 

Vocabulary 

Mainland n. the principal land of a country region. 

Coastline n. the outline or contour of a coast 

Dialects n. a special variety of language 

Denominations n. a class or kind of a person  

                               or thing distinguished by a special name 

Monarchy n. a state or nation in which the supreme power is actually  

                               or nominally lodged in a monarch 

1. -/How many kilometers of land-based 

maximum east- west extent are there 

of Thailand? 

a. 400 

b. 1,870 

c. 1,600 

d. 870 

e. 1875 

2. How many kilometers of maritime 

economic zones are there in Thailand? 

a. 212,000 

b. 148,000 

c. 72,200 

d. 70,200 

e. 514,000 

3. What is correct according to the 

passage? 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thailand 

Exercise: Choose the best answer. 

5. What’s the official name of Thailand? 

a. Thai 

b. Thailand 

c. Kingdom of Thailand 

d. Kingdom 

e. Thai nation 

6. What country has the meaning “Land of the free”? 

a. Thai 

b. Lao 

c. Cambodia 

d. Myanmar 

e. Thailand 

7. Which one of the following is correct? 

a. Siam is the official name of Thailand until 

now. 

b. Siam is not Thailand. 

c. Siam was named before 1949 till now. 

d. Siam was named after 1949. 

e. Since 1949, Siam was changed to 

Thailand. 

8. Where was Thailand located? 

a. In Asia 

b. In the Gulf of Thailand 

c. In Andaman Sea 

d. In the heart of mainland Southeast Asia 

e. In the mainland 

9. How many kilometers of the coastline along the Gulf of 

Thailand? 

a. 400 

b. 740 

c. 1,875 

d. 1,600 

e. 870 

10. Where are most of the coastlines of some 400 

islands located in Thailand? 

a. In the sea 

b. In Gulf of Thailand 

c. In Pacific Ocean 

d. In Red sea 

e. In Andaman Sea 

11. What country has the border to the north of 

Thailand? 

a. Malaysia 

b. Indonesia 

c. Cambodia 

d. Vietnam 

e. The Lao PDR 

12. According to the passage, which of the following is 

not true? 

a. Myanmar has its west border to Thailand. 

b. Malaysia has its national language is Thai. 

c. Myanmar has Buddhism as its national 

religion. 

d. Cambodia has its east border to Thailand. 

e. The continental co-ordinate latitudes of 

Thailand is 10-28’N 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

19. According to the passage, what is correct? 

 a. Thailand is a Presidential Country. 

 b. Thailand form of government is like China. 

 c. The monarchy is over the constitution. 

 d. The monarchy is under the constitution. 

 e. Piper tree is a Lotus plant. 

20. What’s correct for automobiles and automotive parts? 

 a. They are rubber products. 

 b. These are ago-industrial products. 

 c. They are agricultural products. 

 d. They have 5% export. 

 e. They are manufacturing products. 

21. What is not correct for “Rachaphruek” according to the passage? 

 a. The national plant of Thailand 

 b. Cassia fistula Linn 

 c. Piper Tree 

 d. Indian Laburnum 

 e. The skill of Thai craftsmen 

22. What is correct for rubber products according to this passage? 

 a. They are agro-industrial products 

 b. They are frozen seafood 

 c. They are processed products 

 d. They are agricultural products. 

 e. They are manufacturing products 

23. What is the major export item for agricultural products of Thailand? 

 a. Computers and components 

 b. Computers and components 

 c. Chilled fruits and vegetables 

 d. Plastic pellets 

 e. Jewelry 

24. What is mentioned to be a historical and traditional symbol of Thailand? 

 a. Thai Pavilion 

 b. Thai craftsmen 

 c. Chang Thai 

 d. Indian Laburnum 

 e. The Sala Thai 

25. “The Constitution makes no mention of any religion or sect as a national religion.”   

      means …………  

 a. All Thai citizens are Buddhists. 

 b. Thai citizens are free to worship any religion. 

 c. Only Buddhism is practiced as a national religion in Thailand. 

d. A national religion mentioned in the constitution is Buddhism. 

e. Christianity, Hinduism, Islam, and Sikhism are forbidden for all Thai citizens living in Thailand. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directions: Fill in the blanks with suitable words given below. 

1. My father were out from the ……… of China from 1947 to settle down in the north of 

Thailand. 

2. “Samui Island” where is in Surathani province located on the …………. of Thailand. 

3. Malaysia from the south is our good neighbor, its ……….. are English and Mahasa malayu. 

4. Myanmar natural border to Thailand at the southwest is …………………. 1,930 km. 

5. Chicken is one of agro-industrial products  recommended to be as a …………. food for 

export item. 

                                              ………………………………. 

Directions: Write at the least 5-10 easy sentences talking about Thailand. 

                                                            ……………………………… 

 

 

 

How to Write Email 

“In English 

Greeting: Hey        ,  Hi           , (Hey Jack, Hi Mom, Hi Brandon, Hey Freddy,) 

Check-in: How are you?        (How this person is doing?) 

                  How’s it going?  

                  How’ve you been?  

                  How are you doing?  

                  What’s going on? 

Time/Reason Mention (why email them?): It’s been awhile. Haven’t heard from you in a bit. 

                                                                        (It’s been a long time since we’ve been chatted) 

                                                                         I’ve been meaning to write to you for a long time. 

                                                                         I’ve wanted to write to you since your birthday.   

General Personal Information: Things have been okay on my end.  

                         (เราท าอะไรอยู่)            Things are okay on my end.  

                                                     Things are super busy, pretty stressful on my end.  

                                                     Things have been up and down, boring, uneventful, pretty exciting  

                                                     on my end. 

Personal News: I just checking in to hear what’s new with you. 

 I got a new job last week! I start tomorrow! 

 My mom has been in the hospital. She has an accident. 

 I’ve joined the gym. It’s been great! 

 I’ve just been reading a lot. 

 I’ve been keeping myself busy with writing, jogging, windsurfing, footballing. 

 Work has been crazy lately, busy.    

Check-in part 2: Anyway,…. 

                              How are things on your side, end? 

                              Let me know what’s been going on with you. 

                              Hope you’re doing well, okay.  

Sign-off: Talk soon.  

               Talk to you soon.  

               Take it easy.  

               Have a good one.  

               Take care. 

               Be good. 

               Stay out of trouble. 

               Later 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Example: 
Hi Debby, 

          How are you doing? I’ve wanted to write to you since your birthday.  Things have been up 

and down on my end. I’ve been keeping myself busy with reading about Thailand. Thailand 

means Land of the Free. Bangkok is the capital. Located in Southeast Asia. Baht is Thailand’s 

currency unit. Many pages to go on and I will write to you again. Anyway, Hope you’re doing 

well. Talk to you soon. 

 

Laksana 

 

 

Column A 

1. Stay safe and healthy. 

2. Well, we’ve moved to Scotland for the health 
of my youngest son, Lervin. 

3. It’s so great that Jill’s got a baby boy since 
we’ve last met in June. 

4. Make sure you write soon. 

5. By the way, tell me about Mike, is he going to 
fly to Dubai for his new job as an engineering 
executive? 

6. Hey Kate!  

7. How are things going? 

 

Column B 

a. Check-in 

b. Time/Reason Mention 

c. General Personal Information 

d. Personal News 

e. Check-in part 2 

f. Sign-off 

g. Greeting 

 

 

Directions: Match Column B to Column A about Email Writing Instruction. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาการจัดการ
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โครงสร้างหลักสูตรรายวิชา รหัสวิชา คธ  0401 รายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์  
หลักสูตรอนุปริญญา   

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2561) วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
จำนวนหน่วยกติ 3 (3-0-6)   เวลาเรียน 45 ชั่วโมง 

 
หน่วยการเรียน

เรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

จำนวน 
ชั่วโมง 

หน่วยที่ 1 ความรู้
ทั่วไปทาง
เศรษฐศาสตร์ 

1.1  ความหมายและความเป็นมา
ของวิชาเศรษฐศาสตร์ 

1.2   แขนงของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
1.3   วิธีการศึกษาทาง
เศรษฐศาสตร์1.4 ความสัมพันธ์
ระหว่าง เศรษฐศาสตร์กับศาสตร์อื่น 
ๆ 
1.5  ประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
1.6 ความรู้พื้นฐานในทาง 

เศรษฐศาสตร์ 
1.7   กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
1.8   ปัญหาพื้นทางเศรษฐกิจ 
1.9   ระบบเศรษฐกิจ 

5. บอกความหมายและความ
เป็นมาของวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ 

6. อธิบายแขนงของวิชา
เศรษฐศาสตร์ได้ 

7.  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
เศรษฐศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆได้ 

8. อธิบายวิธีการศึกษาทาง
เศรษฐศาสตร์ได้ 

9. บอกประโยชน์ของวิชา
เศรษฐศาสตร์ได้ 

10. อธิบายความรู้พ้ืนฐานใน
เศรษฐศาสตร์ได้ 

11. อธิบายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ได้ 

12. อธิบายปัญหาพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจได้ 

13. อธิบายระบบเศรษฐกิจได้ 
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หน่วยที่ 2 อุปสงค์ 
อุ ป ท า น  แ ล ะ      
ดุลยภาพของตลาด 

2.1   ความหมายและกฎของอุปสงค ์
2.2   ตารางอุปสงค์และเส้นอุปสงค์ 
2.3   อุปสงค์ส่วนบุคคลและอุปสงค์  

ตลาด  
2 .4   ปั จ จั ย กำห น ด อุป สงค์ แล ะการ

เปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ 
2.5   ความยืดหยุ่นอุปสงค์ และการ

วัดค่าความยืดหยุ่นอุปสงค์ 
2.6  ความหมายของอุปทานและ 

กฎของอุปทาน 
2.7  ตารางอุปทานและเส้นอุปทาน 
2.8  อุปทานส่วนบุคคลและอุปทาน

5. บอกความหมายของอุป
สงคแ์ละกฎของอุปสงคไ์ด ้

6. บอกลักษณะของเส้น
อุปสงค์ได้ 

7. อธิ บ าย อุ ป ส งค์ ส่ ว น
บุคคลและอุปสงค์ตลาดได้ 

8. อธิบายปัจจัยกำหนดอุป
สงคแ์ละการเปลี่ยนแปลงของ 
อุปสงคไ์ด ้

9. อธิบายความยืดหยุ่นอุป
สงค์ได้ 

10. บอกความหมายของ
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หน่วยการเรียน
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
จำนวน 
ชั่วโมง 

ตลาด 
2.9 ปัจจัยกำหนดอุปทานและการ

เปลี่ยนแปลงของอุปทาน 
2.10 ความยืดหยุ่นอุปทานและการวัด

ค่าความยืดหยุ่นอุปทาน 
2.11 ดุลยภาพของตลาดและการ

เปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพ
ของตลาด 

2 .1 2  บ ท บ าท ข อ งรั ฐ บ าล ที่ มี
ผลกระทบต่อดุลยภาพของ
ตลาด 

อุปทานและกฎของอุปทานได ้
11. บอกลักษณะของเส้น

อุปทานได้ 
12. อธิบ าย อุป ท านส่ วน

บุคคลและอุปทานตลาดได้ 
13. อธิบายปัจจัยกำหนด

อุปทานและการเปลี่ยนแปลง
ของอุปทานได ้

14. อธิบายความยืดหยุ่น
อุปทานได้ 

15. อธิบายดุลยภาพของ
ตลาดและการเปลี่ยนแปลง
ภาวะดุลยภาพของตลาดได้ 

16. อธิบ ายบ ท บ าท ของ
รัฐบาลที่มีบทบาทต่อภาวะดุลย
ภาพได้ 

หน่วยที่  3 ทฤษฎี
พฤติกรรมผู้บริโภค 

3.1  ความหมายของการบริโภค 
3.2  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภค 
3.3  ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
3.4  ทฤษฎีอรรถประโยชน์ 
3.5  ดุลยภาพของผู้บริ โภคตาม

ทฤษฎีอรรถประโยชน์       
3.6  ทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากัน 
3.7  เส้นงบประมาณหรือเส้นราคา 
3.8  ดุลยภาพของผู้บริ โภคตาม

ทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากัน   
 

5. อธิบายความหมายของ
การบริโภคได้ 

6. จ ำ แ น ก ปั จ จั ย ที่ มี
อิทธิพลต่อการบริโภคได้ 

7. จ ำ แ น ก ท ฤ ษ ฎี
พฤติกรรมผู้บริโภคได้ 

8. อ ธิ บ า ย ท ฤ ษ ฎี
อรรถประโยชน์ได้ 

9. วิเคราะห์ดุลยภาพของ
ผู้ บ ริ โ ภ ค ต า ม ท ฤ ษ ฎี
อรรถประโยชน์ได ้

10. อธิบายทฤษฎีเส้นความ
พอใจเท่ากันได ้

11. อธิบายเส้นงบประมาณ
หรือเส้นราคาได้ 

12. อธิบายดุลยภาพของ
ผู้บริโภคตามทฤษฎีเส้นความ
พอใจเท่ากันได ้
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หน่วยการเรียน
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
จำนวน 
ชั่วโมง 

หน่วยที่ 4 การผลิต 
ต้นทุนการผลิต 
และรายรับจากการ
ผลิต 

4.1  ทฤษฎีการผลิต 
4.2  ระยะเวลาในการผลิต  
4.3  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการ

ผลิตกับผลผลิตในระยะสั้น    
4.4  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการ

ผลิตกับผลผลิตในระยะยาว 
4.5  การใช้ส่วนผสมของปัจจัยการ

ผลิตที่เหมาะสม 
4.6  ต้นทุนการผลิต 
4.7  การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต

ระยะสั้น 
 4.8 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต

ระยะยาว 
4.9  รายรับจากการผลิต 
4.10 กำไรของการผลิต 
 

1. อธิบายความหมายทฤษฎีการ
ผลิตได้ 

2. อธิบายระยะเวลาที่ใช่ในการ
ผลิตได้ 

3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยการผลิตกับผลผลิตใน
ระยะสั้นได้ 

4. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยการผลิตกับผลผลิตใน
ระยะยาวได้ 

5. อธิบายการใช้ส่วนผสมของ
ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมได้ 

6. อธิบายความหมายของต้นทุน
การผลิตได้ 

7. อธิบายประเภทต้นทุนการผลิต
ระยะสั้นได้ 

8. อธิบายประเภทต้นทุนการผลิต
ระยะยาวได้ 

9. อธิบายความหมายของรายรับ
การผลิตแต่ละชนิดได้ 

10. อธิบายเงื่อนไขการได้รับกำไร
สูงสุดของผู้ผลิตได้ 
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หน่วยที่ 5 ตลาด
และการกำหนด
ราคาสินค้าใน
ตลาดประเภท
ต่างๆ 
 

5.1  ความหมายและประเภทของ
ตลาดในระบบเศรษฐกิจ 

5.2  ลักษณะและการกำหนดราคา
ของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ 

5.3  ลักษณะและการกำหนดราคา
ของตลาดผูกขาด 

5.4  ลักษณะและการกำหนดราคา
ของตลาดกึ่งแข่งก่ึงผู้ขาด 

5.5  ลักษณะและการกำหนดราคา
ของตลาดผู้ขายน้อยราย 

5.6  การเปรียบเทียบลักษณะของ
ตลาดสินค้าแต่ละประเภท 

1. อธิบายความหมายและ
ประเภทของตลาดในระบบ
เศรษฐกิจได้ 

2. อธิบายลักษณะและ
การกำหนดราคาของของตลาด
แข่งขันอย่างสมบูรณ์ได้ 

3. อธิบายลักษณะและการ
กำหนดราคาของตลาดผูกขาดได้ 

4. อธิบายลักษณะและการ
กำหนดราคาของตลาดกึ่ง
แข่งขันกึ่งผูกขาดได้ 

5. อธิบายลักษณะและการ
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หน่วยการเรียน
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กำหนดราคาของตลาดผู้ขาย
น้อยรายได้ 

6. อธิบายการเปรียบเทียบ
ลักษณะของตลาดสินค้าแต่ละ
ประเภท 

หน่วยที่ 6 รายได้
ประชาชาติและ
ส่วนประกอบของ
รายได้ประชาชาติ 

6.1 ความหมายของรายได้
ประชาชาติ 

6.2 ความสัมพันธ์ของรายได้
ประชาชาติประเภทต่างๆ 

6.3 วิธีการคำนวณรายได้
ประชาชาติ 

6.4 ประโยชน์และข้อจำกัดในการ
ใช้รายได้ประชาชาติเพ่ือการ
วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ 

6.5  การบริโภคและการออม 
6.6 การลงทุน 
6.7 การใช้จ่ายของภาครัฐบาล 
6.8 การส่งออกสุทธิ 
 

1. อธิบายความหมายของ
รายได้ประชาชาติได้ 

2. อธิบายลักษณะและ
ความสัมพันธ์ของรายได้ประ
ชาติประเภทต่างๆได้ 

3. อธิบายวิธีคำนวณหา
รายได้ประชาชาติได้ 

4. บอกประโยชน์และ
ข้อจำกัดของรายได้ประชาชาติ
ได้ 

5. อธิบายความหมายและ
ความสัมพันธ์ของการบริโภค
และการออมได้ 

6. อธิบายความหมายและ
ปัจจัยที่กำหนดการลงทุนได้ 

7. อธิบายการใช้จ่ายของ
ภาครัฐบาลท่ีเกี่ยวข้องกับ
รายได้ประชาชาติและปัจจัยที่
กำหนดการใช้จ่ายของ
ภาครัฐบาลได้ 

8. อธิบายการจำแนกการ
ส่งออกสุทธิที่เก่ียวข้องกับ
รายได้ประชาชาติและปัจจัยที่
กำหนดการส่งออกสุทธิได้ 

6 

หน่วยที่ 7 การเงิน 
การธนาคาร และ 
การคลัง 

7.1 ค ว าม ห ม าย ข อ ง เงิ น แ ล ะ
วิ วั ฒ น า ก า ร ข อ ง ร ะ บ บ
แลกเปลี่ยน 

7.2 คุณสมบัติและหน้าที่ของเงิน   
7.3 ปริมาณเงินและทฤษฎีเกี่ยวกับ

1. อธิบายความหมายของ
เงินและวิวัฒนาการของระบบ
แลกเปลี่ยนได ้

2. บ อก คุ ณ ส ม บั ติ แ ล ะ
หน้าที่ของเงินได้ 
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หน่วยการเรียน
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
จำนวน 
ชั่วโมง 

การเงิน 
7.4 สถาบันการเงิน 
7.5 ธนาคารกลางและนโยบาย

การเงิน 
7.6 ค ว าม ห ม าย ข อ งก า รค ลั ง

สาธารณะ 
7.7  รายรับและแหล่ งที่ มาของ

รายได้ของรัฐบาล 
7.8 รายจ่ ายและป ระ เภท ของ

รายจ่ายของรัฐบาล  
7.9  หนี้สาธารณะและประเภทของ

หนี้สาธารณะ 
7.10 งบประมาณแผ่นดิน 
7.11 นโยบายการคลัง 
 
 

3. อธิบายปริมาณเงินและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการเงินได ้

4. อธิบ ายประเภทของ
สถาบันเงินได ้

5. อ ธิ บ า ย ห น้ า ที่ ข อ ง
ธนาคารกลางและมาตรการ
ของนโยบายการเงินได ้

6. อ ธิ บ า ย ก า ร ค ลั ง
สาธารณะได ้

7. จ ำแ น ก ร าย รั บ แ ล ะ
แห ล่ งที่ ม าขอ งราย ได้ ข อ ง
รัฐบาลได้ 

8. จำแนกรายจ่ ายและ
ป ระ เภ ท ขอ งร ายจ่ าย ข อ ง
รัฐบาลได ้

9. อธิบายหนี้ สาธารณะ
และประเภทของหนี้สาธารณะ
ได้  

10. อธิบ าย งบ ป ระม าณ
แผ่นดินได้ 

11. อธิบายมาตรการของ
นโยบายการคลังได ้

หน่วยที่ 8 การค้า
แ ล ะ ก า ร เ งิ น
ระหว่างประเทศ 

8.1 ค ว าม ห ม าย   ส า เห ตุ แ ล ะ
ป ระ โย ช น์ ก า รค้ า ระห ว่ า ง
ประเทศ 

8.2 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ 
8.3 นโยบายการค้าระหว่างประเทศ 
8.4 นโยบายการค้าระหว่างประเทศ

ของไทย 
8.5 การเงินระหว่างประเทศ 
8.6 ดุลการค้าและดุลการชำระเงิน 
8.7 ม า ต ร ก า ร ก า ร แ ก้ ไ ข

ดุลการชำระเงิน 
8.8 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ  

1. อธิบายความหมาย  
สาเหตุและความสำคัญการค้า
ระหว่างประเทศได้ 

2. อธิบายทฤษฎีการค้า
ระหว่างประเทศได้ 

3. อธิบายนโยบายการค้า
ระหว่างประเทศได้ 

4. น โ ย บ า ย ก า ร ค้ า
ระหว่างประเทศของไทยได้ 

5. อ ธิ บ า ย ก า ร เ งิ น
ระหว่างประเทศได้ 

6. อธิบายดุลการค้า และ
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หน่วยการเรียน
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
จำนวน 
ชั่วโมง 

 ดุลการชำระเงินได ้
7. ระบุถึงแนวทางการ

แก้ไขปัญหาดุลการชำระเงินได ้
8. อธิบายการรวมกลุ่ม

ทางเศรษฐกิจได้  
หน่วยที่ 9 วัฏจักร
ธุ ร กิ จ แ ล ะ ก า ร
พัฒนาเศรษฐกิจ  

9.1   วัฏจักรธุรกิจ 
9.2   ภาวะเงินเฟ้อ 
9.3   ภาวะเงินฝืด 
9.4   การว่างงาน   
9.5   การพัฒนาเศรษฐกิจ 
9.6   ปัจจัยในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
9.7   เป้าหมายของเศรษฐกิจ 
9.8   ประเทศกำลังพัฒนา 
9.9   การพัฒนาเศรษฐกิจกับการ 
       เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
9.10 การวางแผนการพัฒนา 
      เศรษฐกิจของประเทศไทย 
9.11 ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจ 
       และการกระจายรายได้ 
9.12  การพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้ 
        เศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. อธิบายความหมาย
ของการเกิดวัฏจักรธุรกิจได้ 

2. อธิบายความหมาย
และการเกิดภาวะเงินเฟ้อได้ 

3. อธิบายความหมาย
และการเกิดภาวะเงินฝืดได้ 

4. อธิบายความหมาย
และการเกิดการว่างงานได ้

5. อธิบายความหมาย
การพัฒนาเศรษฐกิจได ้

6. บ อ ก ปั จ จั ย ใน ก า ร
พัฒนาเศรษฐกิจได ้

7. อธิบายเป้าหมายของ
เศรษฐกิจได ้

8. อธิบายประเทศกำลัง
พัฒนาได ้

9. อธิ บ ายการ พั ฒ น า
เศรษฐกิจกับการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจได ้

10. อ ธิ บ า ย ก า ร ว า ง
แผ น การ พั ฒ น า เศ รษ ฐกิ จ
ประเทศไทยได ้

11. อธิ บ ายปั ญ ห าท าง
เศรษฐกิจและการกระจาย
รายได้ได้ 

12. อธิ บ ายการ พั ฒ น า
เศรษฐกิจโดยการใช้เศรษฐกิจ
พอเพียงได ้
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รายละเอียดของรายวิชา 
รหัสวิชา คธ 0401  รายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์  จำนวนหน่วยกิต 3 (3-0-6) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) 
 

 
จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 

1. มีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ 
2.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปสงค์ อุปทาน ราคาดุลยภาพ และความยืดหยุ่น 
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการผลิต การกำหนดราคาและปริมาณผลผลิตใน

ตลาด 
ประเภทต่าง ๆ 

5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายได้ประชาชาติ การกำหนดเป็นรายได้ประชาชาติ 
6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน การธนาคาร การคลัง 
7. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ  และปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 
 
คำอธิบายรายวิชา  

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และความยืดหยุ่น ตลาดใน
ระบบเศรษฐกิจ การผลิต ต้นทุนการผลิต รายรับจากการผลิต การกำหนดราคาและผลผลิต 
รายได้ประชาชาติ การออม การบริโภค การเงินการธนาคาร การลงทุน การค้าระหว่างประเทศ 
เงินเฟ้อ เงินฝืด วัฏจักรเศรษฐกิจการพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ ปัญหาทางเศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

หน่วยที่ 1 
ความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์ 

 
สาระสำคัญ 

 
วิชาเศรษฐศาสตร์มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เพราะชีวิตประจำวันของมนุษย์        

จะเกี่ยวข้องกับวิชาเศรษฐศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประกอบอาชีพ การลงทุน การจัดหา
รายได้ รวมถึงปัญหาทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตในประจำวัน เช่น ปัญหาราคาสินค้า 
ปัญหาแรงงาน ปัญหาผลกระทบทางด้านการค้าและการลงทุน ดังนั้น  จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในวิชาเศรษฐศาสตร์ เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับตัวในชีวิตประจำวัน และเข้าใจเกี่ยวกับ
ปัญหาเศรษฐกิจของตนเองและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศได้ รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ                   
ทางเศรษฐศาสตร์ได้ 

 
สาระการเรียนรู้ 

1.1 ความหมายและความเป็นมาของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
1.2 แขนงของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
1.3 วิธีการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ 
1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ 
1.5 ประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
1.6 ความรู้พื้นฐานในทางเศรษฐศาสตร์ 
1.7 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
1.8 ปัญหาพื้นทางเศรษฐกิจ 
1.9 ระบบเศรษฐกิจ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถ 
1. บอกความหมายและความเป็นมาของวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ 
2. อธิบายแขนงของวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ 
3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆได้ 
4. อธิบายวิธีการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ได้ 
5. บอกประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ 
6. อธิบายความรู้พ้ืนฐานในเศรษฐศาสตร์ได้ 
7. อธิบายกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ 
8. อธิบายปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจได้ 
9. อธิบายระบบเศรษฐกิจได้ 
 

1.1  ความหมายและความเป็นมาของเศรษฐศาสตร์    



 

        1.1.1 ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
 “เศรษฐศาสตร์” หรือ “ Economics” มีรากศัพท์มากจากภาษากรีก  คือ คำว่า
“Oikosnemein” ซึ่งแยกออกมา 2 คำ คือ คำว่า Oikos แปลว่า บ้านหรือครอบครัว (House)          
และคำว่า Nemein แปลว่า การจัดการ (Management) ดังนั้นความหมายของเศรษฐศาสตร์ในอดีต          
จึงหมายถึง การจัดการครอบครัว (Household Management) ในอดีตมนุษย์ไม่ได้อยู่เป็นสังคม        
ที่กว้างขวางเหมือนในปัจจุบัน เนื่องจากในสมัยนั้น ได้มีการผลิตการบริโภคในครัวเรือนเท่านั้น         
และสินค้าที่ผลิตเป็นสินค้าที่ใช้ในการดำรงชีพ ต่อมาเมื่อมีการขยายตัวทางสังคมมากขึ้นทำให้มีการ
ผลิตสินค้าทีม่ากขึ้น นอกจากผลิตใช้ในครัวเรือนแล้วยังมีการผลิตเพ่ือทำการแลกเปลี่ยนสินค้ากันมาก
ขึ้น           โดยอาศัยความชำนาญของแต่ละบุคคลในผลิตสินค้าและยึดหลักของความประหยัดเป็น
สำคัญ              และปัจจุบันถือว่าขอบเขตและเนื้อหาของเศรษฐศาสตร์ได้ขยายวงกว้างจน
ครอบคลุมไปในทุกๆ เรื่อง  จึงมีการกำหนดคำนิยามต่าง ๆ ไว้ ซึ่งอาจแบ่งคำนิยามออกเป็น 2 
แนวทาง คือ แนวทางแรก           เป็นการศึกษาเศรษฐศาสตร์ที่เน้นถึงสวัสดิการทางเศรษฐกิจของ
มนุษย์  (Materialistic Definition of Economics) และแนวทางที่ สองเน้น ถึงความจำกัดของ
ทรัพยากร (Scarcity Definition of Economics) ซึ่งการศึกษาเศรษฐศาสตร์ในช่วงหลังจะเน้น
แนวทางที่สองมากกว่า หากจะให้คำจำกัดความของคำว่า “เศรษฐศาสตร์” ก็มีนักเศรษฐศาสตร์ได้ให้
คำนิยามไว้ดังนี้    
 ศาสตราจารย์ลีออลเนล รอบบินส์  (Leonel Robbin) ได้ให้คำจำกัดความคำว่า 
“เศรษฐศาสตร์” ไว้ ในหนั งสือ An Eassay on the Nature and Significance of Economic 
Science ว่า “เศรษฐศาสตร์ คือ ศาสตร์ที่ศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษย์ในด้านความสัมพันธ์ระหว่าง         
ผลมรรคอันมีอยู่จำกัด ซึ่งอาจนำไปใช้เพ่ือการต่าง ๆ ได้หลายทาง” และศาสตราจารย์ พอล เอ. แซมมวลสัน 
(Paul A. Samuelson) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกัน ได้กล่าวคำจำกัดความของเศรษฐศาสตร์
เกี่ยวกับ วิธีการที่มนุษย์และสังคมเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดเพ่ือใช้ในการต่าง ๆ กันไปผลิตเป็น
สินค้า      และบริการต่าง ๆ และแจกแจงสินค้าและบริการเหล่านั้น เพ่ือการบริโภคระหว่างมนุษย์
และกลุ่มต่างๆ           ในสังคม ทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดยไม่จำเป็นว่าใช้เงินหรือไม่ก็ตาม (วันรักษ์ 
มิ่งมณีนาคิน, 2555: 2; กฤตยา ตติรังสรรค์สุข, 2556: 4) 
 เอ. ซี. พิกกู (A. C. Pigou) ได้กล่าวคำจำกัดความของเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับสวัสดิการ 
ทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้สามารถวัดในรูปของตัวเงินทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ และอัลเฟรด มาร์แชลล์ 
(Alfred Marshall) ได้กล่าวคำจำกัดความของเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของมนุษย์          
รวมถึงการกระทำทั้งด้านสังคมและปัจเจกชน เพื่อใช้วัดปัจจัยถึงการกินดีอยู่ดี (กฤตยา ตติรังสรรค์สุข, 
2556: 4) 
 จากความหมายดั งกล่ าว สามารถสรุปความหมายของเศรษฐศาสตร์  ได้ดั งนี้  
“เศรษฐศาสตร์ หมายถึง ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เพ่ือผลิต
สินค้าและบริการในการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ภายใต้ความต้องการที่ไม่จำกัด เพ่ือให้
ได้รับ      ความพึงพอใจมากที่สุด โดยเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด” 
 
  



 

1.1.2 ความเป็นมาของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
 สามารถอธิบายความเป็นมาทางเศรษฐศาสตร์ได้ดังตารางที่ 1.1 และตารางที่ 1.2   
ดังนี้  
 
ตารางท่ี 1.1 ประวัติความเป็นมาของวิชาเศรษฐศาสตร์ในต่างประเทศ 
 

ช่วงเวลา เนื้อหา 
ก่อนคริสตกาล แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในช่วงนี้แทรกอยู่ในหลักปรัชญาของกรีกยุคโบราณ  

เช่น หลักปรัชญาของโสคราตีส เพลโต หรือในหลักคำสอนทางศาสนา เพ่ือเป็น
แนวทางในการดำรงชีวิตให้มีความสุขตามอัตตภาพ 

ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 
13 -16 

มีแนวคิดทางเศรษฐกิจที่เรียกว่า ลัทธิพาณิชย์นิยม” (Mercantilism) เนื่องจาก
ในระยะนี้เป็นยุคทางการค้าและเชื่อว่าการค้าจะนำมาซึ่งความม่ังคั่งร่ำรวย 

ครสิต์ศตวรรษท่ี 18  เป็นช่วงที่มีการวางรากฐานในวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยมีนักเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญ 
ได้แก่ อดัม สมิธ (Adam Smith) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้แต่งหนังสือ 
“An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations” 
หรือเรียกย่อ ๆ ว่า “The Wealth of Nations”  ซึ่ งถือว่าเป็นตำราทาง
เศรษฐศาสตร์เล่มแรก จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งวิชาเศรษฐศาสตร์   
โดยในเนื้อหาชี้ให้เห็นว่าทำอย่างไรก็ได้ให้ประเทศมีความม่ังคั่ง ซึ่งหากประชาชน
หรือกลุ่มคนได้ทำงานในสิ่งที่ตนเองมีความชำนาญหรือความถนัด โดยใช้
หลักการแบ่งงานกันทำ มือที่มองไม่เห็น หรือกลไกราคาจะเป็นเครื่องจัดสรร
ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพที่สุด และจะทำให้ประเทศมุ่งสู่ความมั่งคั่งได้ ซึ่งเป็น
การสะทอ้นถึงแนวความคิดแบบเสรีนิยมหรือส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบเสรี 

คริสต์ศตวรรษที่ 19  เป็นช่วงอุตสาหกรรมขยายตัวอย่างรวดเร็ว ประชากรที่ประกอบอาชีพทางการ
เกษตรได้เคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทเข้าสู่ในเมืองอุตสาหกรรมจนแออัด ทำให้
เกิดปัญหาเรื่องค่าแรงงานกรรมกร ปัญหาการว่างงาน ปัญหาการใช้แรงงานสตรี 
และเด็กที่มีอายุต่ำกว่าวัย ปัญหาสินค้าล้นตลาด ปัญหาเหล่านี้ทำให้มีการ
เรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามามีบทบาทและแทรกแซงภาคเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพมากขึ้น และในช่วงกลางคริสต์วรรษที่ 19 นี้เองได้มีนัก
เศรษฐศาสตร์ที่ เสนอแนวคิดช่วยแก้ปัญหาดั งกล่าว คือ คาร์ล มาร์กซ์                    
(Karl Marx) ได้เสนอทฤษฎีค่าจ้างแรงงาน และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์อ่ืน ๆ ที่มุ่ง
แก้ปัญหาทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิ จ จนกลายเป็นลัทธิมาร์กซ์  
(Marxism) เป็นแนวความคิดนำไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม นอกจากนี้
ยังได้มีนักเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญ คือ อัลเฟรด มาร์แชลล์ (Alfred Marshall) 
เสนอทฤษฎีว่าด้วยการผลิต (Theory of Firm) ซึ่งต่อมากลายเป็นที่มาของ
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค (Microeconomic Theory)  
ในช่วงปี ค.ศ. 1929 จนถึงต้นปี ค.ศ. 1930 ทั่วโลกประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจ



 

ช่วงเวลา เนื้อหา 
ตกตำ่อย่างรุนแรง (The Great Depression) ประเทศต่าง ๆ มีกำลังการผลิตลด
น้อยลง ทำให้ประเทศมีรายได้ประชาชาติลดน้อยลง ประชาชนเกิดการว่างงาน
เพ่ิมมากขึ้น ทำให้กำลังซื้อของประชาชนในประเทศลดน้อยลง ผู้ประกอบการจึง
ลดการผลิ ตสิ นค้ าล ง เหตุ การณ์ นี้ เกิ ดผลกระทบ เชิ งลบแก่นั กลงทุ น 
ผู้ประกอบการ แรงงาน และภาครัฐบาลเป็นอย่างมาก ถือว่าภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ำ เกิดการว่างงานอย่างรุนแรง จึงได้มีนักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษท่านหนึ่ง
ชื่อ จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ (John Maynard Keynes) นักเศรษฐศาสตร์ชาว
อั งกฤษ   ได้ แ ต่ งต ำราชื่ อ ว่ า  “The General Theory of Employment, 
Interest and Money” และถือได้ว่า เคนส์เป็นผู้ปฏิรูปเศรษฐศาสตร์มหภาค 
หนังสือดังกล่าวอธิบายเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ การว่างงาน อัตราดอกเบี้ย 
และการนำนโยบายการเงนิ นโยบายการคลังใช้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ  

 
  สำหรับวิชาเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย ได้ดำเนินการเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจมาตั้งแต่
สมัยสุโขทัยเป็นต้นมา โดยสรุปออกมาดังตารางที่ 1.2  
 
ตารางท่ี 1.2 ประวัติความเป็นมาของวิชาเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย 
 

ช่วงเวลา เนื้อหา 
1. สมัยสุโขทัย ในสมัยพ่อขุนรามคำแหง ตามหลักฐานที่ปรากฏในหลักศิลาจารึกของพ่อขุน

รามคำแหงมหาราชตอนหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า “เมืองสุโขทัยนี้ดีในน้ำมีปลาในนามีข้าว 
เจ้าเมืองบ่อาจกอบในไพร่ลู่ทาง เพ่ือนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขาย ใครจักใคร่ค้าช้างค้า 
ใครจักใคร่ค้าม้าค้า ใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้า....” ซึ่งสรุปได้ความว่า “เมือง
สุโขทัยในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ ในแม่น้ำ         
ลำคลองก็มีปลา ในท้องทุ่งนาก็มีข้าวเขียวชอุ่ม ประชาชนทำการค้าโดยเสรีและไม่
มีการเก็บภาษีอากร” และในยุคสมัยนั้นได้การทำการค้ากับประเทศจีนด้วย 

2. สมัยอยุธยาและ
ต้นสมัยรัตนโกสินทร์ 

หลักฐานทีป่รากฏให้เห็นเด่นชัดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์   
1) ปี พ.ศ. 2454 พระยาสุริยานุวัตรได้พิมพ์หนังสือเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของไทย
ชื่อ “ทรัพยศาสตร์” แต่สมัยนั้นได้ถูกขอร้องจากรัฐบาลมิให้นำออกเผยแพร่ 
จนกระทั่งหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จึงได้มีการนำหนังสือทรัพยศาสตร์
ออกมาพิมพ์เผยแพร่ ปี พ.ศ. 2475 โดยชื่อว่า “เศรษฐศาสตร์วิทยาภาคต้นเล่ม 1” 
เนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างทรัพย์ การแบ่งปันทรัพย์หรือการกระจายรายได้  และ 
การกระจายรายได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ค่าเช่า ค่าจ้าง ดอกเบี้ย และกำไร         
เป็นต้น 
2) ปี พ.ศ. 2459 กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ได้พิมพ์หนังสือ ชื่อ “ตลาดเงินตรา” 
(Money Market) แต่สมัยนั้นวิชาเศรษฐศาสตร์ยังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย 



 

ช่วงเวลา เนื้อหา 
3) ปี พ.ศ. 2477 ได้มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองขึ้น และ         
ปี พ.ศ. 2479 มีการเปิดสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยมี  สหัส กาญจนพังคะ              
เป็นผู้แปลและเรียบเรียงตำราเศรษฐศาสตร์ให้เป็นภาษาไทยจากหนังสือเรื่อง                    
“The Principle of Political Economy” ข อ งศ าส ต ร าจ าร ย์  ช า ร์ ล  จี ด             
(Charle Gide) ถือได้ว่าเป็นต้นฉบับ และมีการนำมาพัฒนาปรับปรุงให้กว้างขวาง
ออกไปจนถึงปัจจุบัน 
4) ปี พ.ศ. 2480 และ พ.ศ. 2481 พระสารสาส์นพลขันธ์ได้จัดพิมพ์หนังสือ
เศรษฐศาสตร์ขึ้น 2 เล่ม คือ เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการค้า และเศรษฐศาสตร์ว่าด้วย
การเงิน ซึ่งเขียนโดยพระสารสาส์นพลขันธ์เอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้
ประชากรไทยตื่นตัวในการทำการค้า แต่ตื่นตัวได้ไม่นาน เมื่อเกิดสงครามโลกครั้ง 
ที ่2 ทำให้วิชาเศรษฐศาสตร์หยุดชะงักไป 
จะเห็นได้ว่าในช่วงนี้ ประเทศไทยมีการค้ากับต่างประเทศชัดเจนมากขึ้น โดยเริ่ม
รับเอาองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย          
เช่น การเงินการธนาคาร การคลัง ตลาดจนการค้าต่าง ๆ แต่ไม่มีการรวบรวมไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร จนกระทั่งปี พ.ศ. 2454 จึงเริ่มมีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์
อักษร 

  
  จากตารางที่ 1.2 เป็นประวัติความเป็นมาของวิชาเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย ตั้งแต่
สมัยสุโขทัย จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น และเมื่อสงครามโลกครั้งที่  2 สงบลง ในวันที่  14 
มิถุนายน              พ.ศ. 2492 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองได้จัดการศึกษาโดยแบ่ง
ออกเป็น 4 คณะ ได้แก่  คณะเศรษฐศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะรัฐศาสตร์ และ
คณะนิติศาสตร์ อีกทั้งสมัยของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อ้ึงภากรณ์ ถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการ
ปฏิรูปการสอนและการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย  
  ปัจจุบันจึงมีการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์กันอย่างแพร่หลายในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ           
ทั้งในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตร ีและระดับบัณฑิตศึกษาอีกด้วย 
 
1.2   แขนงของวิชาเศรษฐศาสตร์  
 ในการศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เพ่ือความสะดวกในการศึกษา จึงมักจะแบ่งการศึกษาทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ออกเป็น 2  ส่วน คือ เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Microeconomics) และ เศรษฐศาสตร์มหภาค 
(Macroeconomics) โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 
 1.2.1  เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Microeconomics) เป็นการศึกษาเศรษฐกิจของหน่วยย่อย 
เกี่ยวกับผู้บริโภค ผู้ผลิต และหน่วยธุรกิจ เช่น พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค พฤติกรรม
ของผู้ผลิตในการกำหนดราคาของสินค้าแต่ละชนิด การคิดต้นทุนและปริมาณการผลิตสินค้า การ
จัดสรรสินค้าและบริการต่าง ๆ ไปยังผู้บริโภค ซึ่งการศึกษาส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับราคาสินค้าและ



 

บริการ ดังนั้นนักเศรษฐศาสตร์บางท่านจึงเรียกเศรษฐศาสตร์จุลภาคอีกชื่อหนึ่งว่า ทฤษฎีราคา (Price 
Theory) 
 1.2.2  เศรษฐศาสตร์มหภาค (Macroeconomics) เป็นการศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ภาพรวมทั้งระบบ เช่น รายได้ประชาชาติ การจ้างงาน การออมและการลงทุน การคลังสาธารณะ 
การค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น 

 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเศรษฐศาสตร์ทั้ง 2 แขนงมีความเกี่ยวพันกันและมีความสำคัญไม่แพ้
กัน           จึงควรศึกษาทั้ง 2 ส่วนเพ่ือให้เข้าใจในการทำงานและปัญหาเศรษฐกิจต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น 
สามารถแสดงความแตกต่างระหว่างเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาคได้ ดังตารางที่ 1.3  

 
ตารางท่ี 1.3 ความแตกต่างระหว่างเศรษฐศาสตร์จุลภาค กับเศรษฐศาสตร์มหภาค 
 
 
ลักษณะ เศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค 

การศึกษา ศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกของ
หน่วยเศรษฐกิจย่อย ๆ หน่วยใดหน่วยหนึ่ง 

ศึกษาถึ งพฤติ กรรมของเศรษฐกิจ ใน
ภาพรวมของระบบเศรษฐกิจทั้งระบบ 

ตัวอย่าง หน่วยครัวเรือน หน่วยธุรกิจ การกำหนด
ราคาซื้อ/ราคาขายของสินค้าและบริการ
ในตลาดแต่ละประเภท  การกำหนด
พฤติกรรมผู้บริโภคในการบริโภคสินค้า
และบริการเพ่ือให้ ได้รับความพึงพอใจ
สูงสุด              ภายใต้งบประมาณที่มี
จำกัด เป็นต้น 

รายได้ประชาชาติ  ค่าใช้จ่ายมวลรวมของ
ภาคครัวเรือนในระบบเศรษฐกิจ การออม
รวม การลงทุนรวม การส่งออกสุทธิ ระดับ
ราคาสินค้าทั่วไป ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด 
การศึ กษ าแนวทางก ารแก้ ไขปัญ ห า
เศรษฐกิจโดยนำนโยบายการเงิน และ
นโยบายการคลังมาปรับแก้ การค้าระหว่าง
ประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นต้น 

ทฤษฎีที่ ใช้
วิเคราะห์ 

ทฤษฎีราคา ทฤษฎีการกำหนดรายได้  ผลผลิตและ              
การจ้างงาน ทฤษฎีปริมาณเงิน ทฤษฎี
การค้ าระหว่ างประเทศ และทฤษฎี                 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 
1.3  วิธีการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์     
 การศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เป็นการศึกษาเพ่ือให้สามารถเข้าใจกิจกรรมต่าง ๆ ทางเศรษฐกิ จ          
ที่เกิดขึ้น รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
ให้เกิดประโยชน์หรือมีประสิทธิภาพสูงสุด วิธีการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์สามารถแบ่งเป็น 2 วิธี คือ 
 1.3.1 การศึกษาโดยวิธีอนุมาน (Deductive Method) เป็นการศึกษาโดยวิธีการกำหนด
สมมติฐานขึ้นเป็นทฤษฎีไว้ก่อนหรือการสร้างแบบจำลองไว้ แล้วจึงมีการพิสูจน์โดยอาศัยเหตุผล              
เชิงตรรกศาสตร์ หรือข้อสังเกตจากปรากฏการณ์ทั่วไปหรือจากข้อมูลที่รวบรวมได้ โดยการทดสอบว่า
ทฤษฎีหรือสมมติฐานที่ตั้งไว้นั้นถูกต้อง ใช้ได้หรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องก็แสดงว่าการตั้งสมมติฐานนั้นผิดต้อง



 

ต้ังสมมติฐานใหม่ กล่าวโดยสรุปการศึกษาโดยวิธีอนุมานมีขั้นตอน คือ ตั้งสมมติฐานหรือกำหนดเป็น
ทฤษฎีก่อนเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยการใช้เหตุและผล และทดสอบความถูกต้องของทฤษฎี 
 1.3.2 การศึกษาโดยวิธีอุปมาน (Inductive Method) เป็นการศึกษาโดยการรวบรวมผล
ของปรากฏการณ์ต่าง ๆ หรือปัญหาเศรษฐกิจเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาเป็นข้อมูลและข้อเท็จจริง แล้วนำมา
สรุป ตั้งเป็นกฎหรือทฤษฎีไว้เพ่ือนำไปใช้ในการอธิบายเหตุการณ์อ่ืนๆ ซึ่งอาจเป็นเหตุการณ์ในระดับที่
ใหญ่ขึ้น กล่าวโดยสรุปการศึกษาโดยวิธีอุปมานมีข้ันตอน คือ การรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงต่าง ๆ 
เกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หาข้อสรุปเพ่ือวางเป็นหลักหรือทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และ
ทดสอบความถูกต้องของทฤษฎี 
  ในทางปฏิบัติมักจะนำวิธีการศึกษาทั้งสองวิธีมาใช้ร่วมกัน จากการสังเกตปรากฏการณ์
และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ (วิธีอุปมาน) เป็นวิธีการพิสูจน์สมมติฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันว่าใช้ได้หรือถูกต้อง
หรือไม่ และอาจจะเป็นทางชี้ปัญหาที่ควรจะต้องแก้ไขต่อไปในอนาคต สำหรับการตั้งสมมติฐานหรือ
ทฤษฎีขึ้นมาก่อน (วิธีอนุมาน) เป็นการช่วยให้การดำเนินการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง
  
1.4   ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์กับศาสตร์อืน่ๆ   
 เศรษฐศาสตร์เป็นแขนงหนึ่งของสังคมศาสตร์ ที่ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ทางด้านเศรษฐกิจ 
เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นวิชาเศรษฐศาสตร์จึงมี
ความสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน ๆ ในสังคมมนุษย์ เช่น บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ จิตวิทยา ฯลฯ 
สามารถสรุปความสัมพันธ์ ดังตารางที่ 1.4  

 
ตารางท่ี 1.4 ความสัมพันธ์ของวิชาเศรษฐศาสตร์กับวิชาอ่ืน ๆ 
 

ศาสตร์อ่ืน ความสัมพันธ์กับวิชาเศรษฐศาสตร์ 
1. บริหารธุรกิจ ในการดำเนินธุรกิจ นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการจะคำนึงถึงการผลิตที่เสียต้นทุน        

ต่ำที่สุดแต่ได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้นนำความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์มาเป็นข้อมูล
ตัดสินใจในการผลิตสินค้า โดยพิจารณาจากพ้ืนฐานเศรษฐกิจและเป็นข้อมูลประกอบ
ในการดำเนินกิจกรรมในระบบเศรษฐกิจ รวมถึงการวางแผนทางด้านการผลิ ต 
การตลาด การเงิน การธนาคาร การขนส่ง จึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะการวางแผนที่ดีจะ
ทำให้หน่วยธุรกิจหรือองค์กรประสบความสำเร็จง่ายขึ้น และมีกำไรจากการขายสินค้า
และบริการเพ่ิมขึ้นเช่นกัน ธุรกิจที่ขายสินค้าและบริการเมื่อขายสินค้าภายในประเทศ
ได้ เป้าหมายในลำดับถัดไป คือ การส่งออกเพ่ือไปขายยังต่างประเทศ ดังนั้นการมี
ความรู้เรื่องการค้าระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงสถานการณ์ทางด้าน
เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ ย่อมถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะทำให้นักธุรกิจหรือ
ผู้ประกอบการตั้งรับหรือปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นั้น ๆ ได้ วิชาเศรษฐศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง เช่น เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค 
เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการ เป็นต้น 

2. รัฐศาสตร์ ในทางรัฐศาสตร์ นักปกครองมีหน้าที่ดูแลปกครองประชาชนให้มีความปลอดภัย         



 

ศาสตร์อ่ืน ความสัมพันธ์กับวิชาเศรษฐศาสตร์ 
และมีความม่ันคงในระบบเศรษฐกิจ เพราะถ้าประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ปัญหาด้าน
รายได้ต่ำ การว่างงาน อาชญากรรมก็จะไม่เกิดขึ้น ดังนั้นนักรัฐศาสตร์จึงจำเป็นต้อง
นำความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหาร
ประเทศ เพ่ือให้ประเทศมีความเจริญเติบโตและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น หากประเทศ
มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและมีเสถียรภาพมาก ก็จะเกิดความน่าเชื่อถือกับ
ต่างประเทศ และต่างประเทศจะเข้ามาลงทุนที่ประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น ผลประโยชน์
ที่ได้รับหลังจากนั้น คือ เกิดการจ้างงาน ประชาชนมีการกินดีอยู่ดี ดุลการค้าเกินดุล 
เศรษฐกิจของประเทศดียิ่งขึ้นต่อไป วิชาเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เศรษฐศาสตร์
การเมือง เศรษฐศาสตร์สำหรับนักรัฐศาสตร์ เป็นต้น 

3.นิติศาสตร์ ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หากไม่มีกฎหมายหรือข้อบังคับจะเกิดการเอารัด
เอาเปรียบ ใครมีอำนาจหรือมีโอกาสมากกว่าจะได้เปรียบผู้ที่ด้อยโอกาสกว่า อีกทั้ง
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ในบางครั้งประสบภาวะเงินเฟ้อ ราคาสินค้าโดยทั่วไปสูงขึ้น 
ค่าของเงินลดลง รัฐบาลจำเป็นต้องออกกฎหมายเพ่ือควบคุมราคาสินค้าหรือประกัน
ราคาเพ่ือไม่ให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อน ปัจจุบันเห็นว่าทุกประเทศในโลกใบนี้ มี
การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบเปิด นั่นคือ มีการค้าระหว่างประเทศ ดังนั้น  
จึงต้องมีการออกกฎหมายข้อบังคับ เช่น การกำหนดภาษีการค้า การกำหนดเงื่อนไข 
ข้อบังคับเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบกัน          
วิชาเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เศรษฐศาสตร์สำหรับนักกฎหมาย  เป็นต้น 

4. จิตวิทยา อย่างที่ทราบว่าความต้องการของคนเรามีไม่จำกัด เมื่อเทียบกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จำกัด ดังนั้นการศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษย์ แรงจูงใจ ความต้องการของมนุษย์ 
สำคัญอย่างยิ่งที่ทั้งนักเศรษฐศาสตร์และนักจิตวิทยาจะต้องนำความรู้ซึ่งกันและกันมา
ใช้ เช่น นักเศรษฐศาสตร์จำเป็นต้องมีจิตวิทยาในการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ 
แรงจูงใจ ความต้องการของมนุษย์ รวมถึงนักจิตวิทยาจำเป็นต้องนำความรู้ทางด้าน
เศรษฐศาสตร์มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย วิชาเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
เช่น เศรษฐศาสตร์สำหรับนักจิตวิทยา เป็นต้น 

5. การศึกษา การพัฒนาทุนมนุษย์ จำเป็นต้องใช้งบประมาณในการผลิตบัณฑิต ดังนั้นต้องมีการ
วางแผนงบประมาณ เพ่ือให้เกิดการใช้จ่ายเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด 
การวางแผนการพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีความรู้เพ่ือสอดคล้องกับตลาดแรงงานในอนาคต
ย่อมมีส่วนสำคัญมาก ดังนั้นนักบริหารการศึกษาต้องวางแผนว่าผลิตนักเรียนในสาย
สามัญ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือสายอาชีพ และเมื่อต่อยอดเรียนต่อระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาว่าต้องเรียนสาขาวิชาอะไรเพ่ือเพียงพอกับความ
ต้องการของตลาด วิชาเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เศรษฐศาสตร์สำหรับนักบริหาร
การศึกษา เป็นต้น 

6.ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์เป็นการศึกษาเรื่องราวสำคัญในอดีตที่เก่ียวกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ 
ของมนุษย์ ดังนั้นการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจำเป็นอย่าง



 

ศาสตร์อ่ืน ความสัมพันธ์กับวิชาเศรษฐศาสตร์ 
ยิ่งต้องศึกษาข้อมูลจากอดีตเพ่ือเอามาข้อมูลนั้นมาวางแผนเพ่ือพัฒนาประเทศให้
ยั่งยืนต่อไป วิชาเศรษฐศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้อง เช่น เศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์  เป็นต้น 

7.ภูมิศาสตร์ สภาพดินฟ้าอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ สถานที่ตั้ง พ้ืนที่ใกล้เคียง สำคัญอย่างมาก 
เพราะสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการศึกษาปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
และเป็นข้อมูลประกอบในการดำเนินกิจกรรมในระบบเศรษฐกิจ เพราะการผลิต
สินค้าในระบบเศรษฐกิจจำเป็นต้องคำนึงสภาพภูมิศาสตร์ของแต่ละพ้ืนที่ ในชุมชน        
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแต่ละพ้ืนที่ ในชุมชนได้อย่างดีที่สุด                   
วิชาเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ภูมิศาสตร์ เป็นต้น 

8. สถิติและ        
คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และสถิติเป็นการศึกษาข้อมูลอย่างมีเหตุผลและมีตรรกะ จึงถือได้ว่า            
ในการศึกษาเศรษฐศาสตร์ถ้านำหลักการของคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้ใน                   
การคำนวณ จะทำให้ เข้ าใจกฎและทฤษฎีของเศรษฐศาสตร์ได้ ง่ายมากขึ้น             
วิชาเศรษฐศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้อง เช่น เศรษฐมิติ เป็นต้น 

 
1.5  ประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์    
      ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ ถือว่าวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่มีประโยชน์   
แก่ผู้ศึกษา เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวและอยู่ในชีวิตประจำวันที่ใคร ๆ ก็สัมผัสได้ สามารถสรุปไดดั้งนี้   
 1.5.1 ในฐานะนักศึกษา ได้รับประโยชน์จากการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ ดังนี้ 

1.5.1.1 สามารถเข้าใจสภาวะของระบบเศรษฐกิจ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาได้ 
1.5.1.2 สามารถคิด วิเคราะห์อย่างรอบคอบ และเกิดการคิดแบบก้าวกระโดดได ้
1.5.1.3 สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาปรบัใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
1.5.1.4 สามารถนำองค์ความรู้ที่มีมาต่อยอดสำหรับการศึกษาที่สูงขึ้นในอนาคตได้ 

1.5.2 ในฐานะประชาชนหรือผู้บริโภค ได้รับประโยชน์จากการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ ดังนี้ 
1.5.2.1 สามารถรู้วิธีการเลือกบริโภคสินค้าและบริการ เพ่ือให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด  
1.5.2.2 สามารถรูว้ิธีการใช้ทรัพยากรทีม่ีอยู่อย่างจำกัด เพ่ือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 
1.5.2.3 สามารถบริหารจัดการรายได้สุทธิของตัวเอง เพ่ือวางแผนการบริโภค การออม 

และการลงทุนในระดับต่าง ๆ ได้ 
1.5.2.4 สามารถวางแผนการดำเนินชีวิต ไม่ว่าประเทศประสบภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ             

ภาวะเศรษฐกิจรุ่งเรือง หรือภาวะเศรษฐกิจซบเซา เพ่ือปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นั้น ๆ ได้อย่างมี
ความสุข 

1.5.2.5 สามารถนำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้ เพราะทุกอาชีพต้องสัมผัส
หรือเก่ียวข้องกับเศรษฐศาสตร์ 

1.5.3 ในฐานะผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ  ได้รับประโยชน์จากการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
ดังนี้ 



 

1.5.3.1 สามารถวางแผนการนำทรัพยากรมาผลิตสินค้าและบริการได้ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภคได้ ซึ่งจะตรงกับการกำหนดปริมาณการผลิตที่เหมาะสม ทำให้ไม่ เกิดสินค้าล้น
ตลาด            หรือขาดตลาด 

1.5.3.2 สามารถวางแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับผู้ผลิตรายอ่ืน เพ่ือประหยัดต้นทุนได ้
1.5.3.3 สามารถกำหนดราคาสินค้าและบริการได้เหมาะสม และให้ได้มาซึ่งกำไรสูงสุด 
1.5.3.4 สามารถวางแผนการผลิตสินค้าและบริการ และการกระจายสินค้าไปถึงมือ

ผู้บริโภค โดยเกิดผลกระทบเชิงลบให้น้อยทีสุ่ด และเกิดผลกระทบเชิงบวก หรือเชิงสร้างสรรค์ที่ดีขึน้ 
 1.5.4 ในฐานะเจ้าของทรัพยากร ได้รับประโยชน์จากการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ ดังนี้ 

1.5.4.1 สามารถวางแผนการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า เพ่ือได้รับค่าตอบแทนสูงสุด 
1.5.4.2 สามารถให้ความร่วมมือกับภาครัฐบาล ในการผลิตทรัพยากรให้สอดคล้องกับ

สภาวะเศรษฐกิจของประเทศได ้
 1.5.5 ในฐานะผู้บริหารประเทศ ได้รับประโยชน์จากการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ ดังนี้ 

1.5.5.1 สามารถนำข้อมูลด้านเศรษฐกิจของประเทศมาวางแผนและกำหนดเป็นนโยบาย 
เพ่ือให้การดำเนินงานของประเทศเกิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และมีความน่าเชื่อถือแก่ต่างประเทศ
ได ้

1.5.5.2 สามารถนำข้อมลูไปสร้างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศใน
ทิศทางท่ีถูกต้อง และสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจทั้งของประเทศและของโลกได้ 

1.5.5.3 สามารถเข้าใจปัญหาต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้น และช่วยเหลือภาครัฐบาลเพ่ือวางแผน
ช่วยเหลือทัง้ภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 
 
1.6   ความรู้พื้นฐานในการศึกษาเศรษฐศาสตร์    
 เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่เก่ียวข้องกับการเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เพ่ือนำมาผลิตเป็น
สินค้าและบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์จึงจำเป็นต้องเข้าใจแนวคิด
และความรู้พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 1.6.1  ทางเลือก (Choice) เกิดขึ้นเพราะทรัพยากรต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้              
หลายทาง นอกจากนี้ความไม่สมดุลระหว่างความต้องการที่ไม่จำกัดกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดทำ
ให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่มีไม่จำกัดได้ ดังนั้นเราจึงต้องเลือกใช้ทรัพยากรที่อยู่อย่าง
จำกัด        มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความพอใจมากที่สุด รวมถึงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 1.6.2  ทรัพยากรการผลิต (Productive Resources) หมายถึง ทรัพยากรที่นำมาผลิตเป็น
สินค้าและบริการ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปัจจัยการผลิต (Factors of Production) ได้แก่ 
 1.6.2.1 ที่ดิน (Land) ได้แก่ ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ เช่น ป่าไม้ แร่ธาตุ สัตว์
น้ำ 
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติต่าง ๆ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนมีอยู่ตาม
ธรรมชาติ เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ได้ แต่สามารถปรับปรุงคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติได้บ้าง            
เช่น การปรับปรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ขึ้น เป็นต้น ผลตอบแทนจากการใช้ที่ดินเรียกว่า ค่าเช่า (Rent) 



 

      1.6.2.2 แรงงาน (Labor)  ซึ่ งเป็นทรัพยากรมนุษย์  (Human Resource)  ได้แก่  
แรงกาย แรงใจ สติปัญญา ความรู้ และความคิด ที่มนุษย์นำไปใช้ในการผลิตสินค้าและบริการต่าง  ๆ 
ผลตอบแทนจากการใช้แรงงานเรียกว่า ค่าจ้าง (Wage) 
 1.6.2.3  ทุน (Capital) เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือใช้ร่วมกับปัจจัยการผลิตสินค้า          
และบริการ ทุนหรือสินค้าทุน (Capital Goods) ได้แก่ อาคาร โรงงาน เครื่องไม้เครื่องมือ เครื่องจักร 
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ แต่ไม่ได้หมายรวมถึงเงินทุน (Money Capital) เพราะนักเศรษฐศาสตร์ถือว่า
เงินทุนเป็นเพียงสื่อกลางที่ทำให้เกิดสินทรัพย์ประเภททุน สินทรัพย์ประเภททุนย่อมสะท้อนถึงกำลัง
การผลิตที่มีอยู่ในหน่วยผลิตหรือในระบบเศรษฐกิจที่เป็นจริงได้มากกว่าเงินทุน ดังนั้นสินค้าประเภท
ทุนจึงมีความสำคัญในเชิงเศรษฐกิจมากกว่าเงินทุน แต่เนื่องจากการวัดผลตอบแทนจากปัจจัยทุน
โดยตรงมี ความยุ่งยากโดยทั่วไปเราจึงใช้ผลตอบแทนของเงินทุนอันได้แก่ ดอกเบี้ย ( Interest) เป็น
ผลตอบแทนของปัจจัยทุนด้วย 

1.6.2.4 ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่รวบรวมปัจจัยการผลิต          
ทั้ง 3 ประเภทที่กล่าวมาข้างต้นเพ่ือทำการผลิตสินค้าและบริการ ค่าตอบแทนของผู้ประกอบการ
เรียกว่า กำไร (Profit) 
 1.6.3  สินค้าและบริการ (Goods and Services) คือ  สิ่ งที่ ได้จ ากการทำงานร่วมกัน
ของปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เพ่ือสนองความต้องการของผู้บริโภค ในทางเศรษฐศาสตร์ได้แบ่งสินค้าออก
เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
                 1.6.3.1 เศรษฐทรัพย์ (Economic Goods) คือ สินค้าต่าง ๆ ที่ผลิตออกมามีต้นทุน           
มีราคาหรือราคามากกว่าศูนย์ เศรษฐทรัพย์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สินค้าเอกชน (Private 
Goods) และสินค้าสาธารณะ (Public Goods) สินค้าเอกชนเป็นสินค้าที่แยกการบริโภคออกจากกัน
ได้            เช่น เสื้อที่นายสมชายใส่เป็นคนละตัวกับเสื้อที่นายสมศักดิ์ใส่อยู่ หรือคอนโดที่นาง
สมหญิงอาศัยอยู่เป็น         คนละหลังกับที่นางสมรอาศัยอยู่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นสินค้าที่
เจ้าของสามารถกีดกันผู้บริโภครายอ่ืนได้ เช่น นายสมชายเป็นผู้จ่ายเงินซื้อรถจักรยานยนต์มาคันหนึ่ง 
นายสมชายสามารถกีดกันมิให้ผู้อ่ืนมาใช้ประโยชน์จากรถจักรยานยนต์คันนั้นได้ ส่วนสินค้าสาธารณะ
เป็นสินค้าที่บริโภคร่วมกัน เช่น ถนนที่            นายสมชายกำลังขับรถอยู่เป็นถนนสายเดียวกับที่มี
บุคคลอ่ืนใช้สัญจรไปมาอยู่เช่นกัน นอกจากนี้ยังเป็นสินค้าที่ไม่สามารถกีดกันผู้บริโภครายอ่ืนให้พ้น
จากการบริโภคได้ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีผู้บริโภคจำนวนมากจนทำให้การกีดกันเป็นไปได้ยาก หรืออาจ
เป็นเพราะการบริโภคที่เพ่ิมขึ้นของบุคคลกลุ่มหนึ่งไม่เป็นเหตุให้บุคคลกลุ่มอ่ืนต้องบริโภคลดลงหรือ
ขาดโอกาสในการบริโภค เช่น ถนน  โรงพยาบาล น้ำประปา การจัดการศึกษาของรัฐบาล เป็นต้น  
  1.6.3.2 สินค้าไร้ราคาหรือทรัพย์เสรี (Free Goods) หมายถึง สินค้าและบริการที่ไม่มี
ต้นทุนจึงไม่มีราคาที่ต้องจ่าย สินค้าที่ไร้ราคามักได้แก่สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น แสงแดด สายลม 
น้ำฝน อากาศ น้ำทะเล น้ำในแม่น้ำลำคลอง เป็นต้น  
 1.6.4  ความต้องการของมนุษย์ (Wants) ซึ่งมีความต้องการอย่างไม่จำกัด หมายถึง ความ
ต้อง การสินค้าและบริการทุกชนิด ซึ่งประกอบด้วย ความต้องการในปัจจัยสี่ ความต้องการด้านสังคม              
และความปรารถนา ซึ่งความต้องการเหล่านี้จะมีอย่างไม่จำกัด กล่าวคือ มีความต้องการที่ไม่เพียงพอ
หรืออย่างไม่สิ้นสุด  



 

 1.6.5 ความขาดแคลน และต้นทุนค่าเสียโอกาส (Scarcity and Opportunity Cost) 
หมายถึง การที่นำทรัพยากรต่าง ๆ มาผลิตเป็นสินค้าและบริการเพ่ือสนองความต้องการของมนุษย์ที่มี
จำกัด ทำให้เกิดปัญหาที่เรยีกว่า เกิดความขาดแคลน (Scarcity) ขึ้น เมื่อทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิต
ขาดแคลนจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดทางเลือกต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากร        
ที่ขาดแคลนนั้น ทำให้เกิดปัญหาที่ว่าเมื่อเลือกใช้ทรัพยากรเพ่ือการผลิตสินค้าใดย่อมทำให้ทรัพยากร
นั้นไมส่ามารถผลิตสินค้าอ่ืนได้อีก ลักษณะเช่นนี้เรียกว่าเกิดต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) 
หมายถึง มูลค่าสูงสุดของผลประโยชน์ที่ต้องเสียสละไปเมื่อตัดสินใจเลือกผลิตสินค้าใดสินค้าหนึ่งโดย
ไม่เหลือสำหรับสินค้าอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้เลือก  

 
1.7   กิจกรรมทางเศรษฐกิจและหน่วยเศรษฐกิจ  
 1.7.1 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ หมายถึง การกระทำต่างๆของมนุษย์เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ คือ นำมาบำบัดความต้องการของมนุษย์ได้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีดังนี ้

 1.7.1.1 การผลิต (Production) หมายถึง การสร้างเศรษฐทรัพย์ขึ้นเพ่ือบำบัดความ
ต้องการของมนุษย์ คำว่า เศรษฐทรัพย์ หมายถึง สิ่งของ หรือบริการที่เป็นประโยชน์ สามารถนำมา
บำบัดความต้องการของมนุษย์ได้ เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค กระแสไฟฟ้าหรือ
พลังงาน และบริการต่างๆ เช่นการสอนหนังสือ การตัดผม การร้องเพลง หรือเล่นดนตรีบนเวทีการ
แสดง เป็นต้น แต่ถ้าเป็นสิ่งของที่มีอยู่มากมายโดยไม่ต้องซื้อหา เช่น น้ำ ในแม่น้ำ อากาศที่เราหายใจ          
เราเรียกว่า สินค้าไร้ราคา ไม่ถือว่าเป็นเศรษฐทรัพย์ 

    1.7.1.2 การบริโภค (Consumption) หมายถึง การกินหรือการใช้สินค้าหรือบริการ          
เพ่ือสนองความต้องการของมนุษย์โดยตรง เช่น การรับประทานอาหาร การใช้บริการช่างตัดผม          
การบริการของแพทย์ การใช้บริการรถประจำทาง เป็นต้น 

      1.7.1.3  การกระจาย (Distribution) หมายถึง การจำหน่ายจ่ายแจกสินค้าหรือบริการ          
ที่ผลิตขึ้นมาไปยังผู้บริโภครวมถึงการนำรายได้จากการจำหน่ายจ่ายแจกสินค้าหรือบริการนั้น ๆ         
มาแบ่งสรรปันส่วนให้แก่เจ้าของปัจจัยการการผลิตที่มีส่วนร่วมในการผลิต 
    1.7.1.4  การแลกเปลี่ยน (Exchange) หมายถึง การเปลี่ยนความเป็นเจ้าของของสินค้า
หรือบริการระหว่างกัน ปัจจุบันเราจะสังเกตเห็นว่าชาวนาชาวไร่ไม่ได้ปลูกข้าวหรือเลี้ยงสัตว์เพ่ือ
บริโภคในครัวเรือนเท่านั้น แต่จะทำการผลิตเป็นจำนวนมากเพ่ือนำไปใช้ซื้อขายแลกเปลี่ยน เอาสินค้า
อ่ืนมาบำบัดความต้องการของตนด้วย จึงเกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจขึ้น     
  1.7.2 หน่วยเศรษฐกิจ หมายถึง บุคคลหรือองค์กรต่างๆ เป็นผู้ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินชีวิตทางเศรษฐกิจ หน่วยเศรษฐกิจที่สำคัญมีดังนี้    
            1.7.2.1 หน่วยครัวเรือน  (Household) หมายถึง หน่วยเศรษฐกิจที่ประกอบด้วย             
บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่อาศัยอยู่ด้วยกันมีการตัดสินใจร่วมกันในการใช้ทรัพยากรเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยสมาชิกของครัวเรือนอาจเป็นทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต ไป
พร้อมกัน         หรือทำหน้าที่อย่างไรอย่างหนึ่ง เช่น อาจจะเป็นผู้บริโภค คือ ผู้ใช้ประโยชน์จากสินค้า
และบริการเพ่ือแสวงหาความพอใจให้กับตนเองมากที่สุด หรืออาจจะเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต ซึ่ง
ปัจจัยการผลิตได้แก่ ที่ดิน แรงงาน ทุน  และผู้ประกอบการ โดยผลตอบแทนของเจ้าของที่ดิน คือ ค่า



 

เช่า ผลตอบแทนของเจ้าของแรงงาน คือ เงินเดือนหรือค่าจ้าง ผลตอบแทนของเจ้าของทุน คือ 
ดอกเบี้ย และผลตอบแทนของผู้ประกอบการ คือ กำไร  
                1.7.2.2  หน่วยธุรกิจ (Firm or Enterprise) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่
เป็นผู้ดำเนินการผลิตสินค้าและบริการจากทรัพยากรที่มีอยู่เพ่ือสนองความต้องการของผู้บริโภค            
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้รับกำไรสูงสุด หน่วยธุรกิจจึงหมายถึงผู้ผลิตหรือผู้ขายก็ได้  ซึ่งหน่วยธุรกิจ
บางหน่วยก็ทำหน้าที่ เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ขายหรือเป็นเพียงผู้ผลิตหรือผู้ขายอย่างใดอย่างหนึ่ง 
วัตถุประสงค์ที่สำคัญของหน่วยธุรกิจ คือ การแสวงหากำไร หรือผลตอบแทนสูงสุดจากการ
ประกอบการด้วยการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของธุรกิจ จะเห็นได้
ว่าบางธุรกิจมีวัตถุประสงค์ให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ โดยไม่ได้มุ่งเน้นที่กำไรสูงสุดใน
ระยะเวลาสั้น ๆ  ในขณะที่บางธุรกิจมีวัตถุประสงค์ให้ผลิตภัณฑ์ของตนเองเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมาก
ที่สุด เพ่ือจะขยายยอดขายในอนาคต เช่น สถานีน้ำมันบางจากรณรงค์เรื่องผลิตภัณฑ์น้ำมันที่มีสาร
ตะกั่วต่ำซึ่งจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมมาก ผู้ประกอบการยอมที่มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเนื่องจากมีกลุ่ม
ผู้บริโภคน้ำมันบางจากเพ่ิมขึ้น หน่วยธุรกิจเป็นผู้ใช้ปัจจัยการผลิตของเจ้าของปัจจัยการผลิตต่าง ๆ 
ดังนั้นผู้ผลิตและผู้ขายจึงจ่ายผลตอบแทนในการใช้ปัจจัยการผลิตในรูปของ ค่าเช่า เงินเดือน หรือ
ค่าจ้าง ดอกเบี้ย และกำไร          เมื่อเจ้าของปัจจัยการผลิตมีความต้องการบริโภคก็จะนำรายได้ไป
จับจ่ายใช้สอยเพ่ือซื้อหาสินค้าและบริการจากผู้ผลิตหรือผู้ขาย ดังนั้นเจ้าของปัจจัยการผลิตต่างก็เป็น
ผู้บริโภคด้วย 
 1.7.2.3 หน่วยรัฐบาล (Government Agency) คือ หน่วยงานของรัฐหรือส่วนราชการ
ต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่ประสานงานกัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการบริหารประเทศให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต
อย่างต่อเนื่อง มีการจ้างงานเพ่ิมขึ้น มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ มีความเป็นธรรมและเสมอภาคทาง
เศรษฐกิจเพ่ือให้ประชาชนอยู่ดีกิน รฐับาลซึ่งเป็นหน่วยเศรษฐกิจหนึ่งในสังคมโดยรัฐบาลทำหน้าที่เป็น
ผู้ผลิตสินค้าและบริการที่สาธารณชนต้องใช้ร่วมกัน โดยการจัดให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานจำพวกไฟฟ้า  
น้ำประปา โทรศัพท์ ถนน สนามบิน เนื่องจากหน่วยธุรกิจจะผลิตเฉพาะสินค้าและบริการที่ให้
ผลตอบแทนสูงเท่านั้น รัฐบาลจึงต้องเข้ามามีบทบาทในการผลิตสินค้าและบริการที่ไม่สามารถให้
ผลตอบแทนสูงหรือบางครั้งอาจต้องขาดทุน แต่เป็นสินค้าและบริการที่สังคมจะได้รับผลประโยชน์หรือ
เป็นที่ต้องการของสังคม เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล การปราบปรามยาเสพติด และรัฐบาลยังเป็น        
ผู้กระจายรายได้และความมั่นคง โดยการจัดเก็บภาษีให้ผู้มีรายได้มากต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้น          
และผู้มีความมั่นคงมากกว่า เช่น มีบ้าน ที่ดิน ก็จะต้องเสียภาษีมากกว่าผู้มีฐานะปานกลางหรือยากจน         
เมื่อรัฐบาลมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีก็จะนำไปใช้จ่ายในการบริหารประเทศให้ เจริญรุ่งเรือง              
รวมทั้งจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการสังคมให้กับประชาชนเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น   
 1.7.3 วงจรเศรษฐกิจ  เป็นแบบจำลองแสดงถึงกระแสหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องของการดำเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างหน่วยเศรษฐกิจหนึ่งกับอีกหน่วยเศรษฐกิจหนึ่ง เพื่อแสดงว่าแต่ละหน่วย
เศรษฐกิจนั้นมีความสัมพันธ์ต่อกัน กล่าวคือ มีการแลกเปลี่ยนกันในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  
ถ้าหากหน่วยเศรษฐกิจใดเกิดการหยุดชะงัก อาจจะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจทั้งระบบเกิดการ
หยุดชะงักและเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำได้ โดยในการพิจารณากระแสหมุนเวียนนั้นจะมีการศึกษาจาก



 

ภาพที่ 1.1 กระแสวงจรหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจแบบปิดกรณีไม่มีภาครัฐบาล 
ที่มา: เธียรชัย พันธ์คง, 2555: 7 

ระบบเศรษฐกิจแบบง่ายที่มี 2 ภาคในระบบเศรษฐกิจ ได้แก่ ภาคครัวเรือน และภาคธุรกิจก่อน ดัง
ภาพที่ 1.1   
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 จากภาพที่ 1.1 เป็นระบบเศรษฐกิจแบบปิดกรณีไม่มีภาครัฐบาลนั้นจะมีเพียงหน่วย
ครัวเรือนและหน่วยธุรกิจ โดยมีข้อสมมติเบื้องต้นที่ว่ารายได้ที่หน่วยครัวเรือนได้รับจากการขายปัจจัย
การผลิตจะถูกนำไปซื้อสินค้าและบริการจากหน่วยธุรกิจทั้งหมด สินค้าและบริการที่หน่วยธุรกิจผลิตได้
สามารถขายได้ทั้งหมดไม่มีสินค้าคงเหลือ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าหน่วยครัวเรือนจะขายปัจจัยการผลิต
ทั้งหมดให้หน่วยธุรกิจ และหน่วยธุรกิจจะนำปัจจัยการผลิตไปผลิตเป็นสินค้าและบริการและจ่าย
ค่าตอบแทนปัจจัยการผลิตให้แก่หน่วยครัวเรือนในรูป ค่าเช่า ค่าจ้าง ดอกเบี้ย และกำไร ถือว่าเป็น
รายได้ของหน่วยครัวเรือน และหน่วยครัวเรือนจะนำรายได้ทั้งหมดไปใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและ
บริการจากหน่วยธุรกิจและได้รับสินค้าและบริการจากหน่วยธุรกิจเป็นมูลค่าเท่ากับเงินที่จ่ายไป ตราบ
ใดที่ไม่มีภาครัฐบาลและภาคต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องในกระแสวงจรหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจก็
ยังจะดำเนินการไปตามระบบนี้ 
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ที่มา: เธียรชัย พันธ์คง, 2555: 8  
 
 จากภาพที่ 1.2 เป็นระบบเศรษฐกิจแบบปิดกรณีแบบมีภาครัฐบาล โดยในระบบ
เศรษฐกิจแบบปิดที่ภาครัฐบาลนั้นจะก่อให้เกิดส่วนรั่วไหล (Withdrawal) หมายถึง กระแสเงินไหล
ออกไปจากระบบเศรษฐกิจ และส่วนอัดฉีด (Injection) หมายถึง กระแสเงินไหลเข้ามาในระบบ
เศรษฐกิจ โดยมี        ข้อสมมติที่ว่าส่วนรั่วไหลจะต้องเท่ากับส่วนอัดฉีด  
 ส่วนรั่วไหลเกิดจากการที่ภาครัฐบาลมีบทบาทในการจั ดเก็บภาษี  (ส่วนรั่วไหล)                   
จากภาคครัวเรือนและหน่วยธุรกิจ ส่งผลให้รายได้ของครัวเรือนที่จะนำไปซื้อสินค้าและบริการจาก
หน่วยธุรกิจนั้นลดลง ในขณะเดียวกันจากการจ่ายภาษีให้รัฐบาล หน่วยธุรกิจก็จะเหลือเงินในการซื้อ
ปัจจัย การผลิตจากภาคครัวเรือนลดลงเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ภาคครัวเรือนเริ่มมีการออม (Saving)                    
ซ่ึงการออมนั้นถือเป็นส่วนรั่วไหลเช่นเดียวกันเพราะจะทำให้รายได้ของครัวเรือนลดลง ส่วนอัดฉีดเกิด
จากการที่รัฐบาลเมื่อจัดเก็บภาษีไปแล้วก็จะนำเงินส่วนนั้นไปใช้จ่าย เช่น การซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่าง ๆ จากภาคธุรกิจ ในขณะเดียวกันเงินออมที่ภาคครัวเรือน
ออมไว้กับ           ภาคการเงินหรือตลาดเงินนั้น ภาคเอกชนก็สามารถกู้ยืมมาใช้ในการลงทุนได้ การ
กู้ยืมหรือการลงทุนของหน่วยธุรกิจถือเป็นส่วนอัดฉีดเช่นเดียวกัน เมื่อภาครัฐบาลใช้จ่ายและภาคธุรกิจ
ลงทุนจะก่อให้เกิด          การจ้างงาน ภาคครัวเรือนก็มีรายได้จากการขายปัจจัยการผลิตเพ่ิมขึ้น 
สามารถนำรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนไปซื้อสินค้าและบริการได้มากข้ึน 

 

 

ภาพท่ี 1.2 แสดงกระแสวงจรหมุนเวยีนของระบบเศรษฐกจิแบบปิดกรณมีภีาครฐับาล 

หน่วยครวัเรอืน หน่วยธรุกจิ 
 

ขายปัจจยัการผลติ (ทีด่นิ แรงงาน ทุน ผูป้ระกอบการ) 

ผลตอบแทนปัจจยัการผลติ (ค่าเช่า ค่าจา้ง ดอกเบีย้ 

ก าไร) 

สนิคา้และบรกิาร 

ค่าใชจ้่ายในการซื้อสนิคา้และ
บรกิาร 

ตลาดเงนิ 

ภาครฐับาล 

เงนิออม 

 

เงนิกู ้

ภาษ ี ภาษ ี

รายจ่าย 



 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 จากภาพที่  1.3 ระบบเศรษฐกิจแบบเปิดนั้นจะมีภาคต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง 
บทบาทของภาคต่างประเทศ คือ ก่อให้เกิดการนำเข้าและส่งออกสินค้าและบริการรวมไปถึงการ
ส่งออกปัจจัยการผลิตของหน่วยครัวเรือนด้วย เช่น หน่วยครัวเรือนนำรายได้ไปซื้อสินค้าและบริการ
จากต่างประเทศก่อให้เกิดส่วนรั่วไหล คือ เงินไหลออกนอกระบบเศรษฐกิจไปยังภาคต่างประเทศทำให้
หน่วยครัวเรือนเหลือเงินหรือได้ไปซื้อสินค้าจากหน่วยธุรกิจลดลง ในขณะเดียวกันหน่วยธุรกิจก็จะลด
การผลิตสินค้า และบริการลง กระแสหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจก็จะลดลง เมื่อหน่วยธุรกิจมีการส่ง
สินค้าและบริการไปขายยังต่างประเทศเป็นการนำเงินเข้าประเทศ ถือว่าเป็นส่วนอัดฉีดก็ทำให้เงินไหล
เข้ามาใน              ระบบเศรษฐกิจ กระแสหมุนเวียนก็จะเพ่ิมข้ึน 
 
1.8   ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
 ปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ถือได้ว่าเป็นปัญหาที่ทุกประเทศไม่ว่าจะมีฐานะทางเศรษฐกิจมาก
หรือน้อยต่างก็ประสบ ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1.8.1 ปัญหาจะผลิตอะไร (What to Produce)  

ปัญหาจะผลิตอะไร เนื่องจากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดจึงไม่สามารถผลิตสินค้า              
และบริการให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทั้งหมด จึงต้องเลือกว่าจะนำทรัพยากรที่มีจำกัด
มาผลิตสินค้าและบริการชนิดไหนบ้าง และผลิตจำนวนเท่าไรให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค             

ภาพที่ 1.3  แสดงกระแสวงจรหมนุเวียนของระบบเศรษฐกิจแบบเปดิ 
ที่มา: เธียรชัย พันธ์คง, 2555: 9 
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ผลตอบแทนปัจจยัการผลติ (ค่าเช่า ค่าจา้ง ดอกเบีย้ 
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ภาษ ี ภาษ ี

รายจ่าย 

ภาคต่างประเทศ 

น าเขา้ ส่งออก 



 

ในสังคมมากที่สุด หรืออาจกล่าวได้ว่า ปัญหาจะผลิตอะไร เป็นการตัดสินใจของผู้ผลิตในการผลิต
สินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองตามความต้องการของตลาด 
 1.8.2 ปัญหาจะผลิตอย่างไร (How to Produce)  
 ปัญหาจะผลิตอย่างไร เป็นปัญหาต่อมา ดังนั้นเราจะเลือกวิธีการหรือเทคนิคการผลิต 
ปริมาณของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยเสียต้นทุน
การผลิตต่ำที่สุด เช่น การผลิตอาหารสำเร็จรูป ผู้ผลิตจะต้องพิจารณาและตัดสินใจว่าจะต้องใช้
แรงงาน หรือใช้เครื่องจักรในสัดส่วนเท่าไร เพ่ือให้คุ้มทุนการผลิตมากท่ีสุด 
 1.8.3 ปัญหาจะผลิตเพื่อใคร (For Whom to Produce) 
 ปัญหาจะผลิตเพ่ือใคร เป็นการคำนึงว่าจะจำหน่ายจ่ายแจกสินค้าไปยังผู้บริโภคโดยวิธีใด 
ซ่ึงการผลิตสินค้าและบริการจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคอย่างเท่าเทียมกันก็ต่อเมื่อผู้บริโภคทุกคน         
มีฐานะรายได้ที่ ไม่แตกต่างกันจนเกินไป แต่ในทางปฏิบัติการเหลื่อมล้ำของรายได้มีสูงมาก                    
ดังนั้นภาครัฐบาลจึงต้องเข้ามาแทรกแซงราคาสินค้า เมื่อพบว่าประชาชนที่มีรายได้ต่ำ ประสบปัญหา
และได้รับความเดือดร้อนจากการทำงานของระบบตลาด 
 
1.9   ระบบเศรษฐกิจ 
   ระบบเศรษฐกิจ หมายถึง กลุ่มคนที่รวมตัวกันเป็นสถาบันทางเศรษฐกิจ  มีอุดมการณ์  
วัตถุประสงค์  และแนวทางในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทิศทางเดียวกัน ในการที่จะ
ตอบสนอง ความต้องการของประชาชนในสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระบบ
ใหญ่            คือ ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม และระบบเศรษฐกิจ
แบบผสม               โดยมีรายละเอียดดังนี้    
 1.9.1 ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (Capitalism Economy) หรือระบบเศรษฐกิจแบบเสรี  
เป็นระบบเศรษฐกิจที่รัฐบาลให้อำนาจการแก้ปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์แก่เอกชนเต็มที่             
เอกชนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตเกือบทั้งหมด รัฐบาลมีบทบาทเพียงแค่
ดูแลด้านกฎหมาย สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และเข้าไปดูแลด้านความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินเท่านั้น เอกชนตัดสินใจเองว่าจะผลิตอะไร ผลิตอย่างไร ผลิตเพ่ือใคร และมักจะ
เลือก กระบวนการผลิตที่ก่อให้เกิดกำไรสูงสุด กลไกราคามีบาทบาทมากในระบบเศรษฐกิจแบบทุน
นิยม           เกิดการแข่งขันทางด้านธุรกิจของภาคเอกชนเป็นอย่างมาก ตัวอย่างประเทศที่ใช้ระบบ
เศรษฐกจิ            แบบทุนนิยม ได้แก่ สหรัฐอเมริกา  ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ 
 1.9.2 ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม (Socialism Economy) หรือระบบการวางแผนจาก 
ส่วนกลาง เป็นระบบเศรษฐกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตส่วนรวม เช่น ระบบสาธารณูปโภค 
พ้ืนฐาน โดยเอกชนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอยู่บ้าง รัฐบาลมีบทบาทมากในการกำหนดทิศทางของ 
เศรษฐกิจ กลไกราคามีบาทบาทน้อยมาก การแข่งขันของธุรกิจในภาคเอกชนมีน้อยมากเช่นกัน 
ตัวอย่าง ประเทศท่ีใช้ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ได้แก่ เวียดนาม   
 1.9.3  ระบบเศรษฐกิจแบบผสม (Mixed Economy) เป็นการผสมผสานระหว่างข้อดีของ
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม โดยรัฐบาลและเอกชนมีบทบาทใน           



 

การแก้ปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ร่วมกัน ตัวอย่างประเทศที่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบผสม ได้แก่ 
ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย  

 สามารถแสดงการเปรียบเทียบลักษณะของระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ ได้ดังตารางที่ 1.5  
ตารางท่ี 1.5  เปรียบเทยีบลักษณะของระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ   
 

ลักษณะ 
ระบบเศรษฐกิจ 

ทุนนิยม สังคมนิยม ผสม 
1. กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน เอกชน รัฐบาล เอกชนและรัฐบาล 
2. อำนาจในการตัดสิน
ปั ญ ห า พ้ื น ฐ า น ท า ง
เศรษฐศาสตร์ 

เอกชน รัฐบาล เอกชนและรัฐบาล 

3. บทบาทของกลไกราคา มีบทบาทเต็มที่ มีบทบาทน้อยมาก มีบทบาทร่วมกบัการ
แทรกแซงของรัฐบาล 

4. การจูงใจของกำไร จูงใจมากที่สุด ไม่จูงใจ จูงใจมาก 
5. ความเหลื่อมล้ำของ
รายได ้

เหลื่อมล้ำสูงมาก ไม่มีความเหลื่อมล้ำ เหลื่อมล้ำมาก 
 

  
สรุป  
 เศรษฐศาสตร์ เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมาผลิตเป็นสินค้าและ
บริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด และในการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์
จะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของทางเลือก ทรัพยากรทางการผลิต สินค้าและบริการ รวมถึงความ
ต้องการของมนุษย์ ซึ่งเป็นเรื่องพ้ืนฐานที่ เกี่ยวข้องกับตัวเราเอง รวมไปถึงการดำเนินกิจกรรม           
ทางเศรษฐกิจซึ่งจะประกอบไปด้วย การบริโภค การผลิต และการแลกเปลี่ยน ในการดำเนินกิจกรรม           
ทางเศรษฐกิจจะมีหน่วยเศรษฐกิจที่ทำหน้าที่ต่างกันออกไป คือ หน่วยครัวเรือน หน่วยธุรกิจ และ
รัฐบาล ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในแต่ประเทศจะมีปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่
คล้ายคลึงกัน   คือ ปัญหาว่าจะผลิตสินค้าและบริการชนิดใด ปัญหาจะผลิตสินค้าและบริการอย่างไร 
และปัญหาจะผลิตสินค้าและบริการเพ่ือใคร เนื่องจากทรัพยากรการผลิตแต่ละประเทศไม่เหมือนกันจึง
ต้องมีระบบเศรษฐกิจเพ่ือมาแก้ไขปัญหาในแต่ละประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ใบงาน 
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์  

 
 
 
 
คำชี้แจง :  
 1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของกลุ่ม
ให้ชัดเจน 

2. มอบหมายงานให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มศึกษาเนื้อหาจากเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
หลักเศรษฐศาสตร์ในหน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์ และร่วมกันสรุปเนื้อหาในรูปแบบของ 
Mind Mapping  พร้อมกับนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนในประเด็น ดังนี้ 

 
➢ กลุ่มท่ี 1   ความหมายและความเป็นมาทางเศรษฐศาสตร์ 
➢ กลุ่มท่ี 2   แขนงและวิธีการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ 
➢ กลุ่มท่ี 3   ความสัมพันธ์ของเศรษฐศาสตร์และประโยชน์ของเศรษฐศาสตร์ 
➢ กลุ่มท่ี 4   ความรู้พ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
➢ กลุ่มท่ี 5  ปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและระบบเศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

****************************************** 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
จงตอบคำถามต่อไปนี้ 

1. จงอธิบายความหมายของเศรษฐศาสตร์ 
2. จงอธิบายความแตกต่างของเศรษฐศาสตร์จุลภาค และเศรษฐศาสตร์มหภาค 
3. จงอธิบายความสัมพันธ์ของวิชาเศรษฐศาสตร์กับบริหารธุรกิจ 
4. สมมติว่าคุณได้รับรางวัลลอตเตอรี่เป็นเงินเดือน ๆ ละ 100,000  บาท ตลอดชีพ จะถือได้ว่า 

คุณยังมีปัญหาขาดแคลนทางเศรษฐกิจได้อีกหรือไม่  เพราะเหตุใด 
5. เศรษฐทรัพย์ และสินค้าไร้ราคา ต่างกันอย่างไร จงยกตัวอย่าง และอธิบาย 
6. จงอธิบายกิจกรรมทางเศรษฐกิจประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 
7. ปัญหาขั้นพื้นฐานทางเศรษฐกิจเกิดข้ึนเนื่องจากสาเหตุอะไร ปัญหานี้เกิดข้ึนกับสังคมอ่ืน ๆ 

นอกจากประเทศไทยหรือไม่ 
8. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมแตกต่างจากระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมอย่างไร 
9. จงอธิบายว่า “วิชาเศรษฐศาสตร์มีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน” อย่างไรบ้าง พร้อม

ยกตัวอย่างประกอบ 
10. จงอธิบายประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์มาอย่างละเอียด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบฝึกหัดหนว่ยที่   1  
ความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์ 

 



 

แบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์ 

 
รหัส-ชื่อรายวิชา             คธ  0401 หลักเศรษฐศาสตร์    ระดับอนุปริญญา สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์           จำนวน 10 ข้อ                เวลา 15 นาที  

คำชี้แจง  :   อ่านคำถามต่อไปนี้ที่ละข้อ แล้วเขียนเครื่องหมาย X ที่ข้อคำตอบที่เห็นว่าถูกต้องที่สุด
เพียงข้อเดียว  

 
1. คำจำกัดความของคำว่า เศรษฐศาสตร์ (Economics) ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความหมายครอบคลุม
มากที่สุด คือข้อใด  

ก. การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในการจัดการครอบครัว 
ข. การศึกษาว่ามนุษย์จะจัดวางรูปการผลิตและการบริโภคของเขาเป็นอย่างไร 
ค. การศึกษาเรื่องเก่ียวกับมนุษย์ในการประกอบธุรกิจการหาเลี้ยงชีพและการดำรงชีวิต 
ง. การศึกษาการกระทำของมนุษย์ว่ามนุษย์หารายได้มาอย่างไรและค่าใช้จ่ายไปอย่างไร 
จ. การเลือกหาหนทางใช้ปัจจัยการผลิตอันมีอยู่อย่างจำกัด เพ่ือบำบัดความต้องการของมนุษย์ที่

มีอยู่มากมายนับไม่ถ้วน 
 
2.  การศึกษาเรื่องใดที่จัดว่าเป็นเรื่อง เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Microeconomics) 

ก. รายได้ประชาชาติ 
ข. การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ค. การควบคุมราคาสินค้า 
ง. พฤติกรรมของผู้บริโภคคนใดคนหนึ่ง 
จ. การจ้างงาน การลงทุนของประเทศ 

 
3. วิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร์ ถ้าศึกษาเรื่องใด ๆ โดยกำหนดเป็นข้อสมมติฐานก่อนแล้วทำการพิสูจน์
เพ่ือสรุปเป็นทฤษฎีเป็นการศึกษาแบบใด 

ก. วิธีหาเหตุจากผล 
ข. วิธีหาผลจากเหตุ 
ค. วิธีการศึกษาเชิงวิเคราะห์ 
ง. วิธีการศึกษาจากการทดลอง 
จ. วิธีการศึกษาจากประวัติศาสตร์ 

 
4. วิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่จัดอยู่ในหมวดสาขาใด 

ก. วิทยาศาสตร์ 
ข. สังคมศาสตร์ 



 

ค. ประวัติศาสตร์ 
ง. ศึกษาศาสตร์ 
จ. มนุษย์ศาสตร์ 

 
5. ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) หมายถึงอะไร 

ก. สินค้าและบริการที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น 
ข. จำนวนประชากรในประเทศใดประเทศหนึ่ง 
ค. แรงงานของมนุษย์เพ่ือที่ทำข้ึนเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง 
ง. แรงงานของประชากรที่อยู่ในวัยทำงานในประเทศใดประเทศหนึ่ง 
จ. จำนวนและคุณภาพของประชากร แรงงาน และการสร้างสรรค์ของมนุษย์ 

 
6.  ดอกเบี้ย (Interest) เป็นผลตอบแทนที่มอบให้เจ้าของปัจจัยการผลิตประเภทใด 

ก. เจ้าของทุน 
ข. เจ้าของที่ดิน 
ค. เจ้าของกิจการ  
ง. เจ้าของแรงงาน 
จ. ผู้ประกอบการ 

 
7. ข้อใดจัดว่าเป็นสินค้าไร้ราคาหรือทรัพย์เสรี (Free goods)   

ก. สายลมที่พัดโชยมา 
ข. แร่ทองคำท่ีขุดพบ   
ค. กระดาษชำระราคาถูก 
ง. ทีวีที่เพื่อนบ้านให้ฟรี  
จ. น้ำแร่ที่หาได้ในร้านสะดวกซื้อ  

 
8. ข้อใดคือสาเหตุสำคัญท่ีทำให้เกิดปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่เหมือนกันทั่วโลก 

ก. การคอรัปชั่น 
ข. การเกิดสงคราม 
ค. การขาดดุลการค้า 
ง. การขาดแคลนทรัพยากรของประเทศ 
จ. การเปลี่ยนแปลงอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา 

 
9. ข้อใดเป็นส่วนประกอบของหน่วยเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจ  

ก. ผู้ผลิตและผู้บริโภค 
ข. ภาคเอกชนและภาครัฐบาล 
ค. ผู้ผลิตและเจ้าของปัจจัยการผลิต 



 

ง. ผู้ผลิต ครัวเรือน เจ้าของปัจจัยการผลิต 
จ. ภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจและภาครัฐบาล 

 
10.  ในประเทศระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (Capitalism system) ใช้อะไรเป็นเครื่องมือสำคัญใน  
การแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

ก. กลไกของราคา 
ข. การวางแผนโดยรัฐบาล   
ค. ภาครัฐบาลเป็นผู้แก้ปัญหา  
ง. เอกชนดำเนินการร่วมกับรัฐบาล 
จ. ใช้กลไกของราคาร่วมกับการวางแผนโดยรัฐบาล  

 
************************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
 
 
 

 
 



 

                                                                                                                                     
แผนการสอนประจำรายวิชา 

ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป (Computer Program) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัยชุมชนสงขลา  
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
 ชื่อวิชา โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 
 รหัสวิชา ศท 0304 
 
2. จำนวนหน่วยกิต หรือจำนวนชั่วโมง 
  3 (2-2-5) รวมเวลาการสอน 60 คาบ/ภาคเรียน 
 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
  หลายหลักสูตร (กรณีที่เป็นรายวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเลือกเสรี ที่เปิดสอนให้หลายหลักสูตร) 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   บังคับ    เลือก 
                 ในกลุ่มวิชา   ภาษา 
       มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
       วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  
 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา       นายชด นิตศิร ิ
 อาจารย์ผู้สอน                        นายชด นิตศิริ   
    
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นปีที่ 1  
 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
 



 

8. สถานที่เรียน   
 ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา วิทยาลัยชุมชนสงขลา  
 
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 5 พฤศจิกายน 2563  
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพื่อให้นักศึกษา 

  1. มีความรู้ และทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในการทำงาน 

  2.  รู้จักคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงความคิดการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปอย่างองค์รวม 

  3.  มีความสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ทำงานอย่างมีส่วนร่วม มีภาวะผู้นำและผู้ตาม 
ในงานที่ได้รับมอบหมาย 

  4.  มีทักษะในการสื่อสารและใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

  5.  มีความขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่เรียนรู้ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา : 

          เพ่ือปรับปรุงชั่วโมงการเรียนการสอนในหน่วยที่ 7 และปรับปรุงคะแนนเก็บทักษะทางปัญญา 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

 

1. คำอธิบายรายวิชา 

  โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำงาน การใช้งานและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ฝึกโปรแกรม
ประมวลผลคำ ตารางคำนวณ และการนำเสนองาน ในการพิมพ์และจัดทำรูปแบบเอกสาร การ
แสดงผลด้วยกราฟ การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น การสร้างการนำเสนองาน การทำมัลติมีเดีย 

 

 



 

2. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

 

บรรยาย การฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

สอนเสริม 

บรรยาย 30 ชั่วโมง               
ต่อภาคการศึกษา 

ฝึกปฏิบัติ 30 ชั่วโมง               
ต่อภาคการศึกษา 

การศึกษาด้วย
ตนเอง                

75 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

ตามความต้องการของ
นักศึกษาหรืออาจารย์เห็น

ควรว่าต้องสอนเสริม 

 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำปรกึษาและแนะนำทางวิชาการแก่นกัศึกษาเปน็รายบุคคล :  

  3.1  อาจารย์ผู้สอนตกลงร่วมกันกับนักศึกษาในห้องเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา 

  3.2  อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายกลุ่มหรือ
รายบุคคลเฉพาะที่ต้องการ หรืออาจารย์เห็นควรว่าต้องให้คำแนะนำเพ่ิมเติม เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

ผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา (จากมคอ. 2 ของหลักสูตร) 

 

⚫ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 

  1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

    1.1.3 ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่เรียนรู้ 

  1.2  วิธีการสอน 



 

    1.2.1 อบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้แก่นักศึกษาโดยอาจารย์สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ในระหว่างการเรียนการสอนและในเวลาอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมในประเด็นต่อไปนี้ 

         1) มีความขยันหมั่นเพียร และอดทน 

         2)  ใฝ่เรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม 

     1.2.2  นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและจัดทำข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับอาจารย์ในประเด็น
คุณธรรม จริยธรรมและแนวทางการประเมิน ได้แก่ การตรงต่อเวลา พิจารณาจากการเข้าชั้นเรียน ความ
มีระเบียบวินัย พิจารณาจากการแต่งกาย มาเรียนสม่ำเสมอ 

     1.2.3  มอบหมายงานเพ่ือสร้างความใฝ่เรียนรู้ โดยการให้ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมรายบุคคล 
ในประเด็นที่เกี่ยวของกับเนื้อหาบทเรียนและที่สนใจ แล้วจัดทำรายงานวิธีการทำงานและนำเสนอ
รายงานที่ค้นคว้า 

    1.2.4 ให้การแนะนำและตักเตือนนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักศึกษาในประเด็น การเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลา การแต่งกาย ความขยันหมั่นเพียร อดทน 
และใฝ่เรียนรู้การทำงานที่มอบหมาย 

    1.2.5  อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

  1.3  วิธีการประเมินผล 

    1.3.1 ประเมินขยันหมั่นเพียร อดทน จากการเข้าห้องเรียนตรงเวลาของนักศึกษา โดย
การบันทึกเวลาเข้าห้องเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรม ให้คะแนนตามกับเกณฑ์ท่ีที่ตกลงกัน 

     1.3.2  ประเมินความใฝ่เรียนรู้ของนักศึกษาโดยการบันทึกเวลาการส่งงาน การบ้าน
หรือชิ้นงานอ่ืน ๆ ที่มอบหมายให้คะแนนตามกับเกณฑ์ที่ตกลงกัน 

    1.3.3  แบบสังเกตพฤติกรรมในกิจกรรมการเรียนรู้โดยอาจารย์ผู้สอน 

2. ความรู้ (ความจำ ความเข้าใจ) 

  2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

    2.1.1 มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาในการเรียนรู้และพัฒนาปัญญาได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

  2.2  วิธีสอน 

    2.2.1 ศึกษาเอกสารประกอบการสอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยสรปุสาระสำคัญ
เป็นความเรียงหรือแผนผงัความคิด  



 

    2.2.2  บรรยายสรุป ประกอบสื่อ PowerPoint พร้อมยกตัวอย่างประกอบการใช้โปรแกรม
ประมวลผลคำ ตารางคำนวณ และนำเสนองาน และนักศึกษาร่วมอภิปราย 

    2.2.3 แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

    2.3.4 ดูวิดีทัศน์และสาธิตการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ ตารางคำนวณ และ
นำเสนองานตามเนื้อหาด้วยใบงาน 

    2.3.5  ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ ตารางคำนวณ และ
นำเสนองานตามใบงานที่มอบหมาย 

    2.3.6  มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนด หรือค้นคว้าเรื่องที่นักศึกษา
สนใจด้วยตนเองท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในบทเรียนจากแหล่งต่าง ๆ และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
รายกลุ่ม รายบุคคลมาสรุปองค์ความรู้ ด้วยตนเอง และนำเสนอความรู้ที่ไดร้ับ 

    2.3.7  ซักถามคำถามในชั้นเรียน 

  2.3  วิธีการประเมินผล 

    2.3.1 แบบทดสอบย่อยหลังเรียน จำนวน 9 ครั้ง หน่วยที่ 1-9 

        2.3.2 ประเมินจากใบงานที่ 1-9 

    2.3.3  ประเมินจากแบบฝึกหัดท้ายหน่วยที่ 1-9 

    2.3.4  สอบปลายภาคหน่วยที่ 1-9 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

  3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

    3.1.1 รู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า เชื่อมโยงความคิดอย่างองค์รวม 

  3.2  วิธีสอน 

    3.2.1 มอบหมายงานให้สร้างชิ้นงานเดี่ยว โดยเลือกประยุกต์จากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำเร็จรูปอย่างเหมาะสม 

    3.2.2  มอบหมายให้ฝึกปฎิบัติทำใบงาน/แบบฝึกหัดในแต่ละหน่วย  



 

    3.3.3  มอบหมายงานกลุ่มจัดทำรายงาน โดยการบูรณาการรวบรวมภูมิปัญญา หรือ
ประเพณี วัฒนธรรมชุมชนในเชิงอนุรักษ์ สืบทอด ด้วยกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน
ค่า เชื่อมโยงความคิดอย่างองค์รวม มาสรุปเป็นรูปเล่มโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 

  3.3  วิธีการประเมินผล 

    3.3.1 ชิ้นงานที่มอบหมาย: งานเดี่ยว  

       3.3.2  ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด 

        3.3.3  ประเมินจากใบงาน 

       3.3.4  ทดสอบปฏิบัติย่อยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 

    3.3.5  ประเมินจากเขียนรายงานโครงงาน 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

    4.1.1 มีความสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทำงานอย่างมีส่วนร่วม มีภาวะผู้นำและผู้ตาม 

  4.2  วิธีสอน 

    4.2.1  มอบหมายให้ทำงานเป็นกลุ่มให้มีการหมุนเวียนบทบาทการเป็นผู้นำและผู้ตาม
ในแต่ละกิจกรรม และส่งรายงานกลุ่ม  

    4.2.2  ให้นักศึกษาใช้วงจรคุณภาพ PDCA เป็นกระบวนการทำงานกลุ่ม รายงานพร้อม
ภาพการจัดกิจกรรมกลุ่ม 

  4.3  วิธีการประเมินผล 

    4.3.1 ประเมินผลจากรายงานของกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม 

    4.3.2  ประเมินผลพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม การสร้างความสัมพันธ์ และการเป็น
ผู้นำและผู้ตาม โดยอาจารย์และหรือเพ่ือนภายในกลุ่ม 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  5.1  ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 



 

    5.1.2 มีทักษะในการสื่อสารและใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

  5.2  วิธีการสอน 

    5.2.1 แนะนำเทคนิคการสืบค้นแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจน
รูปแบบอ้างอิง  

    5.2.2  มอบหมายงานที่ต้องสืบค้นและลงพ้ืนที่จริงเพ่ือเก็บข้อมูลบูรณาการกับประเพณี 
วัฒนธรรมในชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดทำรายงานกลุ่ม  

    5.2.3  ให้นักศึกษานำเสนอรายงาน ทั้งในรูปเอกสารและด้วยวาจาโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม 

  5.3  วิธีการประเมินผล 

    5.3.1 ประเมินผลจากรายงานกลุ่ม (เนื้อหา) ทักษะการใช้ภาษาเขียนในรายงานและ
อ้างอิงแหล่งที่มา 

5.3.2  ประเมินผลรายบุคคลจากทักษะการใช้ภาษาพูดและเทคนิคจากการนำเสนอ หมวดที่ 5 
แผนการสอนและการประเมินผล 

  5.1  แผนการสอน 

สัปดาห์ หัวข้อ / รายละเอียด  
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ ผู้สอน 

1-2 

 

แนะนำเนื้อหารายวิชา 

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 

1.1 ความหมายและความสำคัญ
ของโปรแกรมสำเร็จรูป 

1.2 บทบาทของของโปรแกรม
สำเร็จรูป 

1.3 โปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไปสำหรับ
การทำงาน 

1.4 การเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
ในการทำงาน 

8 1. แนะนำเนื้อหารายวิชา และข้อตกลงใน
การเข้าชั้นเรียน 

2. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน 60 ข้อ 

3. ทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1 

4. ให้ศึกษาความรู้จากเอกสาร
ประกอบการสอนอ่านวิเคราะห์สรุป
ใจความสำคัญเป็นความเรียง/หรือเป็นข้อ
หรือเป็นแผนที่ความคิด ซักถามประเด็น
ที่ไม่เข้าใจ ร่วมกันอภิปรายสรุปองค์
ความรู้ 

5. บรรยายสรุปประกอบการใช้ 
PowerPoint และเอกสารประกอบการ

นาย
ชด  นิ
ตศิร ิ

 



 

สัปดาห์ หัวข้อ / รายละเอียด  
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ ผู้สอน 

1.5 การติดตั้งชุดโปรแกรม
สำนักงาน Microsoft Office 2019 

เรียนประกอบการสอน 

6. สาธิตการติดตั้งชุดโปรแกรมสำนักงาน 
Microsoft Office 2019 

7. ปฏิบัติตามใบงานที่ 1 การติดตั้งชุด
โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office 
2019 

8. ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาหน่วยที่ 
1 

9. ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยที่ 1 

10. ทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1 

สื่อที่ใช้ 

1. เอกสารประกอบสอน วิชาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 

2. PowerPoint ประกอบการบรรยาย 

3. แบบบันทึกการเข้าชั้นเรียนและการ
แต่งกาย 

4. สื่อออนไลน์ http://www.sk-cc-e-
learning.in.th/ 

3 

 

หน่วยที่ 2 การใช้งานและ
บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ 

2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 

2.2 ระบบปฏิบัติการ Windows 10 

2.3 การปรับแต่ง Windows 10 

4 1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2 

2. ให้ศึกษาความรู้จากเอกสารประกอบการ
สอน อ่านวิเคราะห์สรุปใจความสำคัญเป็น
ความเรียงหรือเป็นแผนที่ความคิดตั้ง
คำถาม ซักถามประเด็นที่ไม่เข้าใจ ร่วมกัน
อภิปรายสรุปองค์ความรู้ 

3. บรรยายสรุปประกอบการบรรยายใช้ 
PowerPoint และเอกสารประกอบการเรียน

นาย
ชด  นิ
ตศิร ิ

 



 

สัปดาห์ หัวข้อ / รายละเอียด  
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ ผู้สอน 

2.4 การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ 

2.5 การบำรุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

ประกอบการสอน 

4. สาธิตการใช้งาน Windows 10 

5. ฝึกปฏิบัติทำใบงานท่ี 2 การใช้งาน
และบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ 

6. ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปประเด็นเนื้อหา
หน่วยที่ 2 

7. ทำแบบฝึกทักษะหน่วยที่ 2 การใช้งาน
และบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ 

8. ทำแบบทดสอบหลังเรียนบทที่ 2 

สื่อที่ใช้ 

1. เอกสารประกอบสอน วิชาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 

2. PowerPoint ประกอบการบรรยาย 

3. ใบงานที่ 2 การใช้งานและบำรุงรักษา
คอมพิวเตอร์ 

4. แบบบันทึกการเข้าชั้นเรียนและการ
แต่งกาย 

5. สื่อออนไลน์ http://www.sk-cc-e-
learning.in.th/ 

4-5 

 

หน่วยที่ 3 การพิมพ์และปรับแต่ง
เอกสารด้วยโปรแกรมประมวลผล
คำ Word 2019 

3.1 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ 
Word 2019 เบื้องต้น 

3.2 การกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับหน้า

8 1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 3 

2. ทดสอบการใช้โปรแกรม Word 
เบื้องต้น 

3. สาธิตการใช้งานโปรแกรมประมวลผล
คำเบื้องต้น 

4. ฝึกปฏิบัติทำใบงานท่ี 3 การพิมพ์และ

นาย
ชด  นิ
ตศิร ิ

 



 

สัปดาห์ หัวข้อ / รายละเอียด  
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ ผู้สอน 

เอกสาร 

3.3 การพิมพ์ข้อความในโปรแกรม 
Word 2019 

3.4 การจัดรูปแบบข้อความใน
เอกสาร 

3.5 การปรับแต่งหน้าเอกสาร 

ปรับแต่งเอกสารด้วยโปรแกรม
ประมวลผลคำ Word 2019 

5. ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยที่ 3 การพิมพ์
และปรับแต่งเอกสารด้วยโปรแกรม
ประมวลผลคำ Word 2019 

6. ทำแบบทดสอบหลังเรียนบทที่ 3 

7. ทดสอบปฏิบัติย่อยหน่วยที่ 3 การ
พิมพ์และปรับแต่งเอกสารด้วยโปรแกรม
ประมวลผลคำ Word 2019 

สื่อที่ใช้ 

1. เอกสารประกอบสอน วิชาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 

2. ใบงานที่ 3 การพิมพ์และปรับแต่ง
เอกสารด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ 
Word 2019 

3. แบบบันทึกการเข้าชั้นเรียนและการ
แต่งกาย 

4. สื่อออนไลน์ http://www.sk-cc-e-
learning.in.th/ 

6-7 

 

หน่วยที่ 4 การจัดทำรูปแบบ
เอกสารด้วยโปรแกรมประมวลผล
คำ Word 2019 

4.1 การจัดพิมพ์รูปแบบเอกสาร 

4.2 การแทรกภาพประกอบใน
เอกสาร Word 2019   

4.3 การแทรกตารางในเอกสาร 

8 1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 4 

2. สาธิตการจัดทำรูปแบบเอกสารด้วย
โปรแกรมประมวลผลคำ Word 2019 

3. ฝึกปฏิบัติตามใบงานที่ 4 การจัดทำ
รูปแบบเอกสาร 

4. ตรวจใบงานที่ 4 การจัดทำรูปแบบ
เอกสาร 

นาย
ชด  นิ
ตศิร ิ

 



 

สัปดาห์ หัวข้อ / รายละเอียด  
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ ผู้สอน 

Word 2019  

4.4 การแสดงผลด้วยกราฟใน
เอกสาร Word 2019  

4.5 การพิมพ์เอกสารออกทาง
เครื่องพิมพ์  

5. ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยที่ 4 การ
จัดทำรูปแบบเอกสารด้วยโปรแกรม
ประมวลผลคำ Word 2019 

6. ทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 4 

7. ทดสอบปฏิบัติย่อยหน่วยที่ 4 การ
จัดทำรูปแบบเอกสารด้วยโปรแกรม
ประมวลผลคำ Word 2019 

สื่อที่ใช้ 

1. เอกสารประกอบสอน วิชาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 

2. ใบงานที่ 4 การจัดทำรูปแบบเอกสาร 

3. แบบบันทึกการเข้าชั้นเรียนและการ
แต่งกาย 

4. สื่อออนไลน์ http://www.sk-cc-e-
learning.in.th/ 

8-9 

 

หน่วยที่ 5 การคำนวณและการ
แสดงผลด้วยกราฟด้วยโปรแกรม
ตารางคำนวณ Excel 2019 

5.1 การใช้งานโปรแกรมตาราง
คำนวณ Excel 2019 เบื้องต้น 

5.2 การใช้งานสูตรในการคํานวณ 

5.3 การใช้ฟังก์ชันในการคำนวณ 

5.4 การแสดงผลด้วยกราฟและ
พิมพ์ตารางงาน 

 

8 1. ทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 5 

2. สาธิตการคำนวณและการแสดงผล
ด้วยกราฟ 

3. แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน ศึกษาจาก
เอกสารประกอบการสอน และ
อินเทอร์เน็ต มาปฏิบัติตามใบงานที่ 5 

4. ฝึกปฏิบัติตามใบงานที่ 5.1 การใช้งาน
โปรแกรม Excel เบื้องต้น 

5. ฝึกปฏิบัติตามใบงานที่ 5.2 การใช้
ฟังก์ชันในการคำนวณและแสดงผลด้วย
กราฟ 

นาย
ชด  นิ
ตศิร ิ



 

สัปดาห์ หัวข้อ / รายละเอียด  
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ ผู้สอน 

6. ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยที่ 5 การ
คำนวณและการแสดงผลด้วยกราฟด้วย
โปรแกรมตารางคำนวณ Excel 2019 

7. ทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 5 

8. ทดสอบปฏิบัติย่อยหน่วยที่ 5 การ
คำนวณและการแสดงผลด้วยกราฟด้วย
โปรแกรมตารางคำนวณ Excel 2019 

สื่อที่ใช้ 

1. เอกสารประกอบสอน วิชาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 

2. ใบงานที่ 5.1 การใช้งานโปรแกรม 
Excel เบื้องต้น 

3. ใบงานที่ 5.2 ใช้ฟังก์ชันในการคำนวณ
และแสดงผลด้วยกราฟ 

5. แบบบันทึกการเข้าชั้นเรียนและการ
แต่งกาย 

6. สื่อออนไลน์ http://www.sk-cc-e-
learning.in.th/ 

10 

 

หน่วยที่ 6 การจัดการฐานข้อมูล
เบื้องต้นด้วยโปรแกรมตาราง
คำนวณ Excel 2019 

6.1 ฐานข้อมูลในโปรแกรมตาราง
คำนวณ Excel 2019 

6.2 การเรียงลำดับข้อมูล 

6.3 การคัดกรองข้อมูล 

4 1. ทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 6 

2. ให้ศึกษาความรู้จากเอกสาร
ประกอบการสอนอ่านวิเคราะห์สรุป
ใจความสำคัญเป็นความเรียง/หรือเป็นข้อ
หรือเป็นแผนที่ความคิด ซักถามประเด็น
ที่ไม่เข้าใจ ร่วมกันอภิปรายสรุปองค์
ความรู้ 

3. บรรยายสรุปโดยใช้ PowerPoint และ

นาย
ชด  นิ
ตศิร ิ

 



 

สัปดาห์ หัวข้อ / รายละเอียด  
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ ผู้สอน 

6.4 สรุปข้อมูลด้วย PivotTable เอกสารประกอบการเรียนการสอน 

4. สาธิตการใช้การจัดการฐานข้อมูล
เบื้องต้นด้วยโปรแกรมตารางคำนวณ  

5. ฝึกปฏิบัติตามใบงานที่ 6 การจัดการ
ฐานข้อมูลเบื้องต้นด้วยโปรแกรมตาราง
คำนวณ 

6. ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยที่ 6 การ
จัดการฐานข้อมูลเบื้องต้นด้วยโปรแกรม
ตารางคำนวณ Excel 2019 

7. ทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 6 

8. ทดสอบปฏิบัติย่อยหน่วยที่ 6 การ
จัดการฐานข้อมูลเบื้องต้นด้วยโปรแกรม
ตารางคำนวณ Excel 2019 

สื่อที่ใช้ 

1. เอกสารประกอบสอน วิชาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 

2. PowerPoint ประกอบการบรรยาย 

3. ใบงานที่ 6 การจัดการฐานข้อมูล
เบื้องต้นด้วยโปรแกรมตารางคำนวณ 

4. แบบบันทึกการเข้าชั้นเรียนและการ
แต่งกาย 

5. สื่อออนไลน์ http://www.sk-cc-e-
learning.in.th/ 

11-12 

 

หน่วยที่ 7 การสร้างการนำเสนอ
งานด้วย PowerPoint 2019 

8 1. ทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 7 

2. ให้ศึกษาความรู้จากเอกสาร
ประกอบการสอนอ่านวิเคราะห์สรุป

นาย
ชด  นิ
ตศิร ิ



 

สัปดาห์ หัวข้อ / รายละเอียด  
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ ผู้สอน 

 7.1 การออกแบบงานนำเสนอ 

7.2 การใช้เครื่องมือในการสร้างงาน
นำเสนอ PowerPoint 2019 

7.3 การสร้างเนื้อหาและตกแต่ง
สไลด์ 

7.4 การพิมพ์สไลด์และเอกสาร
ประกอบการบรรยาย 

 

ใจความสำคัญเป็นความเรียง/หรือเป็นข้อ
หรือเป็นแผนที่ความคิด ซักถามประเด็น
ที่ไม่เข้าใจ ร่วมกันอภิปรายสรุปองค์
ความรู้ 

3. บรรยายสรุปโดยใช้ PowerPoint และ
เอกสารประกอบการเรียนประกอบการสอน 

4. สาธิตการสร้างเนื้อหาและตกแต่งสไลด์ 

5. ฝึกปฏิบัติตามใบงานที่ 7 การสร้าง
เนื้อหาและตกแต่งสไลด์ 

6. ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยที่ 7 การสร้าง
เนื้อหาและตกแต่งสไลด์ 

7. ทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 7 

สื่อที่ใช้ 

1. เอกสารประกอบสอน วชิาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำเร็จรปู 

2. PowerPoint ประกอบการบรรยาย 

3. ใบงานที่ 7 การสร้างเนื้อหาและ
ตกแต่งสไลด์ 

4. แบบบันทึกการเข้าชั้นเรียนและการ
แต่งกาย 

5. http://www.sk-cc-e-
learning.in.th/ 

 

13 

 

หน่วยที่ 8 การทำมัลติมีเดียดว้ย
โปรแกรมนำเสนองาน PowerPoint 
2019 

8.1 แนวคิดการสร้างงานนำเสนอ

4 1. ทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 8 

2. ให้ศึกษาความรู้จากเอกสาร
ประกอบการสอนอ่านวิเคราะห์สรุป
ใจความสำคัญเป็นความเรียง/หรือเป็นข้อ

นาย
ชด  นิ
ตศิร ิ



 

สัปดาห์ หัวข้อ / รายละเอียด  
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ ผู้สอน 

มัลติมีเดีย 

8.2 สไลด์แอนิเมชัน 

8.3 สร้างสไลด์มัลติมีเดีย 

หรือเป็นแผนที่ความคิด ซักถามประเด็นที่
ไม่เข้าใจ ร่วมกันอภิปรายสรุปองค์ความรู้ 

3. บรรยายสรุปโดยใช้ PowerPoint และ
เอกสารประกอบการเรียนประกอบการ
สอน 

4. สาธิตการสร้างเนื้อหาและตกแต่งสไลด์ 

5. ฝึกปฏิบัติตามใบงานที่ 8 การทำ
มัลติมีเดีย 

6. นำเสนองานการสร้างงานนำเสนอด้วย 
PowerPoint รายบุคคลด้วยวิดีทัศน์ 

7. ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยที่ 8 การทำ
มัลติมีเดียด้วยโปรแกรมนำเสนองาน 
PowerPoint 2019 

8. ทำแบบทดสอบหลังเรียนบทที่ 8 

9. ทดสอบปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม
นำเสนองาน PowerPoint 2019 

สื่อที่ใช้ 

1. เอกสารประกอบสอน วิชาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 

2. PowerPoint ประกอบการบรรยาย 

3. ใบงานที่ 8 การทำมัลติมีเดีย 

4. แบบบันทึกการเข้าชั้นเรียนและการแต่ง
กาย 

5. http://www.sk-cc-e-learning.in.th/ 

 

14-15 หน่วยที่ 9 การประยุกต์ใช้งาน 8 1. ทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 9 นาย



 

สัปดาห์ หัวข้อ / รายละเอียด  
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ ผู้สอน 

 โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำงาน 

9.1 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม
ประมวลผล Word 2019 

9.2 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม
ตารางคำนวณ Excel 2019 

9.3 การประยุกต์ใช้โปรแกรม
นำเสนองาน PowerPoint 2019 

2. ให้ศึกษาความรู้จากเอกสาร
ประกอบการสอนอ่านวิเคราะห์สรุป
ใจความสำคัญเป็นความเรียง/หรือเป็นข้อ
หรือเป็นแผนที่ความคิด ซักถามประเด็นที่
ไม่เข้าใจ ร่วมกันอภิปรายสรุปองค์ความรู้ 

3. สาธิตการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม
สำเร็จรูปในการทำงาน 

4. ฝึกปฏิบัติตามใบงานที่ 9 การ
ประยุกตใ์ช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปในการ
ทำงาน 

5. ตรวจชิ้นงานรายบุคคล 

6. ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยที่ 9 การ
ประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปในการ
ทำงาน 

7. ทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 9 

สื่อที่ใช้ 

1. เอกสารประกอบสอน วิชาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 

2. PowerPoint ประกอบการบรรยาย 

3. ใบงานที่ 9 การประยุกต์ใช้งาน
โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำงาน 

4. แบบบันทึกการเข้าชั้นเรียนและการแต่ง
กาย 

5. http://www.sk-cc-e-learning.in.th/ 

ชด  นิ
ตศิร ิ
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ชด  นิ



 

สัปดาห์ หัวข้อ / รายละเอียด  
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ ผู้สอน 

ตศิร ิ

  5.2  แผนการประเมินการเรียนรู้ 

ที ่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วน
ของการ
ประเมิน  

1 คุณธรรม จริยธรรม  

(1.1) 

1. ประเมินผลการเข้าห้องเรียนตรงเวลา 
(ขยันหมั่นเพียรและอดทน) ของนักศึกษาโดยการ
บันทึกเวลาเข้าห้องเรียนให้คะแนนตามกับเกณฑ์ท่ี
กำหนด (5%) 

 2. ประเมินความรับผิดชอบ (ใฝ่เรียนรู้) ของนักศึกษา
โดยการบันทึกการเวลาการส่งงาน การบ้าน หรืองาน
อ่ืน ๆ  ที่มอบหมายให้คะแนนตามกับเกณฑ์ที่กำหนด 
(5%) 

1-15 10% 

2 ด้านความรู้  

(2.1) 

1. ทดสอบย่อยหลังเรียน จำนวน 9 ครั้ง (10%) 
ดังนี้ 

    1.1 ทดสอบย่อย หน่วยที่ 1 (1%) 

    1.2 ทดสอบย่อย หน่วยที่ 2 (1%) 

 1.3 ทดสอบย่อย หน่วยที่ 3 (1%) 

 1.4 ทดสอบย่อย หน่วยที่ 4 (1%) 

 1.5 ทดสอบย่อย หน่วยที่ 5 (1%) 

 1.6 ทดสอบย่อย หน่วยที่ 6 (1%) 

 1.7 ทดสอบย่อย หน่วยที่ 7 (1%) 

 1.8 ทดสอบย่อย หน่วยที่ 8 (1%) 

 1.9 ทดสอบย่อย หน่วยที่ 9 (2%) 

 

1 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

13 

15 

16 

40% 



 

ที ่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วน
ของการ
ประเมิน  

2. สอบปลายภาคหน่วยที่ 1-9 (30%) 

3 ด้านทักษะทางปัญญา 
(3.1) 

1. ประเมินผลจากชิ้นงานที่มอบหมาย: งานเดี่ยว 
(15%) 

2. ประเมนิจากแบบฝึกหัดท้ายหน่วย (2.5%)  

3. ประเมินจากใบงาน (2.5%) 

4. ทดสอบปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำเร็จรูป (20%)   

10 

 

1-15 

5, 7, 9, 
10, 13 

40% 

4 ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบที่ต้อง
พัฒนา (4.1) 

1. ประเมินจากรายงานของกระบวนการทำงาน
เป็นกลุ่มและนำเสนองาน (2.5%) 

2. ประเมินพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม การสร้าง
ความสัมพันธ์ และการเป็นผู้นำและผู้ตามและโดย
อาจารย์ และหรือเพ่ือนภายในกลุ่ม (2.5%) 

1-15 

5% 

5 ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(5.2) 

1. รายงานกลุ่ม (เนื้อหา) ทักษะการใช้ภาษาเขียน
ในรายงานและอ้างอิงแหล่งที่มา (2.5%) 

2. ประเมินรายบุคคล การสร้างงานนำเสนอและ
ทักษะการใช้ภาษาพูดจากการนำเสนอ (2.5%) 

15 

 

 
5% 

  รวม  100% 

 

 
 

 

 

 



 

ตารางวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา  

รายวิชาศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป (Computer Program)  

 

จุดประสงค์รายวิชา 

 1.  มีความรู้ และทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในการทำงาน 

 2.  รู้จักคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงความคิดการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปอย่างองค์รวม 

 3.  มีความสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ทำงานอย่างมีส่วนร่วม มีภาวะผู้นำและผู้ตาม 
ในงานที่ได้รับมอบหมาย 

 4.  มีทักษะในการสื่อสารและใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 5.  มีความขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่เรียนรู้  

 

คำอธิบายรายวิชา 

 โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำงาน การใช้งานและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ฝึกโปรแกรม
ประมวลผลคำ ตารางคำนวณ และการนำเสนองาน ในการพิมพ์และจัดทำรูปแบบเอกสาร การ
แสดงผลด้วยกราฟ การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น การสร้างการนำเสนองาน การทำมัลติมีเดีย 

 ผู้สอนได้ศึกษาเอกสารและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ มาสรุปเป็นขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์
หลักสูตรรายวิชาศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                           

                    

 

ศกึษาหลกัสตูรรายวชิาจากหนังสอืเอกสาร/ต ารา 

ค าอธบิายรายวชิาศท 0304 โปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รูป 

ท าความเขา้ใจกบัผลการเรยีนรู้ คาบเรยีน หลกัสตูรรายวชิาและ

มาตรฐานคณุวุฒ ิTQF 

วเิคราะหค์ าอธบิายรายวชิาเพื่อจดัท าเนื้อหาการเรยีนการสอน 

จดัท าหน่วยการเรยีนรู/้โครงการสอนรายวชิา 

จดัท าแผนการเรยีนรูร้ายวชิา (มคอ. 3) 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบ 

ปรบัปรุงแกไ้ข 



 

ตารางวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชาศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 

มาออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

 

 

ที ่

 

คำอธิบาย
รายวิชา 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

จำนวน
คาบ 

(สัปดาห์) 

เนื้อหา 

แหล่งข้อมูล 

A B C D E 

1. โปรแกรม
สำเร็จรูปใน
การทำงาน 

หน่วยที่ 1 

ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับโปรแกรม
สำเร็จรูปในการ
ทำงาน 

8 

(สัปดาห์
ที่ 1-2) 

1.1 ความหมายและความสำคัญ
ของโปรแกรมสำเร็จรูป 

1.2 บทบาทของของโปรแกรม
สำเร็จรูป 

1.3 โปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไป
สำหรับการทำงาน 

1.4 การเลือกใช้โปรแกรม
สำเร็จรูปในการทำงาน 

1.5 การติดตั้งชุดโปรแกรม
สำนักงาน Microsoft Office 
2019 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. การใช้งานและ
บำรุงรักษา
คอมพิวเตอร์ 

หน่วยที่ 2 

การใช้งานและ
บำรุงรักษา
คอมพิวเตอร์ 

4 

(สัปดาห์
ที่ 3) 

2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 

2.2 ระบบปฏิบัติการ Windows 10 

2.3 การปรับแต่ง Windows 10 

2.4 ระบบไฟล์และโฟลเดอร์ 

2.5 การบำรุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 



 

3. ฝึกโปรแกรม
ประมวลผลคำ
ในการพิมพ์ 

หน่วยที่ 3 

การพิมพ์และตกแต่ง
เอกสารด้วย
โปรแกรม
ประมวลผลคำ 
Word 2019 

8 

(สัปดาห์
ที่ 4-5) 

3.1 การใช้โปรแกรมประมวลผล
คำ Word 2019 เบื้องต้น 

3.2 การกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับ
หน้าเอกสาร 

3.3 การพิมพ์ข้อความในโปรแกรม 
Word 2019 

3.4 การจัดการข้อความในเอกสาร 

3.5 การตกแต่งหน้าเอกสาร 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4. จัดทำรูปแบบ
เอกสาร การ
แสดงผลด้วย
กราฟ 

หน่วยที่ 4 

การจัดทำรูปแบบ
เอกสารด้วย
โปรแกรม
ประมวลผลคำ 
Word 2019 

8 

(สัปดาห์
ที่ 6-7) 

4.1 การจัดพิมพ์รูปแบบเอกสาร 

4.2 การแทรกภาพประกอบใน
เอกสาร Word 2019   

4.3 การแทรกตารางในเอกสาร 
Word 2019 

4.4 การแสดงผลด้วยกราฟใน
เอกสาร Word 2019  

4.5 การพิมพ์เอกสารออกทาง
เครื่องพิมพ์ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. ฝึกตาราง
คำนวณ การ
แสดงผลด้วย
กราฟ 

หน่วยที่ 5 

การคำนวณและการ
แสดงผลด้วยกราฟ
ด้วยโปรแกรมตาราง
คำนวณ Excel 
2019 

8 

(สัปดาห์
ที่ 8-9) 

5.1 การใช้งานโปรแกรมตาราง
คำนวณ Excel 2019 เบื้องต้น 

5.2 การใช้งานสูตรในการคํานวณ 

5.3 การใช้ฟังก์ชันในการคำนวณ 

5.4 การแสดงผลด้วยกราฟและ
พิมพ์ตารางงาน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

 

 



 

 

ที ่

 

คำอธิบาย
รายวิชา 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

จำนวน
คาบ 

(สัปดาห์) 

เนื้อหา 

แหล่งข้อมูล 

A B C D E 

6
. 

การจัดการ
ฐานข้อมูล
เบื้องต้น 

หน่วยที่ 6 

การจัดการ
ฐานข้อมูลเบื้องต้น
ด้วยโปรแกรมตาราง
คำนวณ Excel 
2019 

4 

(สัปดาห์
ที่ 10) 

6.1 ฐานข้อมูลในโปรแกรมตาราง
คำนวณ Excel 2019 

6.2 การเรียงลำดับข้อมูล 

6.3 การคัดกรองข้อมูล 

6.4 สรุปข้อมูลด้วย PivotTable 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7
. 

การสร้างการ
นำเสนองาน 

หน่วยที ่7 

การสร้างการ
นำเสนองานด้วย 
PowerPoint 2019 

8 

(สัปดาห์
ที่  

11-12) 

7.1 การออกแบบงานนำเสนอ 

7.2 การใช้เครื่องมือในการสร้าง
งานนำเสนอ PowerPoint 2019 

7.3 การสร้างเนื้อหาและตกแต่ง
สไลด์ 

7.4 การพิมพ์สไลด์และเอกสาร
ประกอบการบรรยาย 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

8
. 

การทำ
มัลติมีเดีย 

หน่วยที ่8 

การทำมัลติมีเดียด้วย
โปรแกรมนำเสนองาน 
PowerPoint 2019 

4 

(สัปดาห์
ที่ 13) 

8.1 แนวคิดการสร้างงานนำเสนอ
มัลติมีเดีย 

8.2 สไลด์แอนิเมชัน 

8.3 สร้างสไลด์มัลติมีเดีย 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

9
. 

ไม่มี หน่วยที่ 9  

การประยุกต์ใช้งาน
โปรแกรมสำเร็จรูป
ในการทำงาน 

8 

(สัปดาห์
ที่  

14-15) 

9.1 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม
ประมวลผล Word 2019 

9.2 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม
ตารางคำนวณ Excel 2019 

9.3 การประยุกต์ใช้โปรแกรมนำเสนอ
งาน PowerPoint 2019 

✓ - ✓ ✓ ✓ 



 

  
รวม 9 หน่วยการ

เรียนรู ้

60 คาบ 

15 
สัปดาห์ 

      

 

แหล่งข้อมูล 

 

 A = วัตถุประสงค์รายวชิา   B = คําอธิบายรายวชิา  C = ประสบการณ์ของผู้สอน  

 D = หนังสือ/เอกสาร/ตํารา  E = คําแนะนําผู้เชีย่วชาญ 

 

 จากการศึกษาจากวัตถุประสงค์รายวิชา คําอธิบายรายวชิา ประสบการณ์ของผู้สอน หนังสือ/
เอกสาร/ตํารา และคําแนะนําผู้เชี่ยวชาญในการสร้างเอกสารประกอบการสอนรายวิชาศท 0304 โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป เป็นไปตามคําอธิบายรายวิชา และวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่กําหนด โดยมี รศ.ดร. 
อัศวิน  พรหมโสภา เป็นผูเ้ชี่ยวชาญให้ความอนุเคราะห์ ชี้แนะในการสร้างเอกสารประกอบการสอน และการ
ทําแผนจัดการเรียนการสอน รายวิชาวิศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ในครั้งนี้ และได้เสนอให้
เพ่ิมเติมในการสร้างเนื้อหาสาระหน่วยเรียนที่ 9 ซึ่งไม่มีในคําอธิบายรายวชิา แต่เพ่ือให้เนื้อหาที่มีความ
ทันสมัยสามารถนําความรู้มาสรา้งใช้งานได้จริง อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับความรู้ความเชี่ยวชาญของ
ผู้สร้างเอกสารรายวชิาศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ที่จบการศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมีประสบการณ์สอนรายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ มาไม่น้อยกว่า 
10 ปี เพื่อนำองค์ประกอบที่สมบูรณ์ในเนื้อหา สามารถช่วยให้นักศึกษานําองค์ความรู้ ทักษะการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปมาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน การทำงาน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของซอฟต์แวร์ จึงได้กําหนดหน่วยเรียนที่ 9 เรื่อง การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปในการทำงาน 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางวิเคราะห์หลักสูตร 

รายวิชาศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 
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์ 
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คิด
สร

้าง
สร

รค
์ 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำเร็จรูป 

4 3 1 1 1 - 
10 

3 - ✓ 

การใช้งานและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ 3 6 4 - - - 13 2 - ✓ 

การพิมพ์และปรับแต่งเอกสารด้วยโปรแกรม
ประมวลผลคำ Word 2019 

2 1 13 - - - 16 1 ✓ ✓ 

การจัดทำรูปแบบเอกสารด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ 
Word 2019 

1 3 9 - - - 13 2 ✓ ✓ 

การคำนวณและการแสดงผลด้วยกราฟด้วยโปรแกรม
ตารางคำนวณ Excel 2019 

3 5 5 3 - - 16 1 ✓ ✓ 

การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้นด้วยโปรแกรมตาราง
คำนวณ Excel 2019 

1 1 5 - - - 7 4 ✓ ✓ 

การสร้างการนำเสนองานด้วย PowerPoint 2019 1 4 8 - - - 13 2 - ✓ 

การทำมัลติมีเดียด้วยโปรแกรมนำเสนองาน 
PowerPoint 2019 

3 1 3 - - - 7 4 ✓ ✓ 

การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปในการทำงาน 1 - 3 1 - - 5 5 - ✓ 

รวม 19 24 51 5 1 - 100    

อันดับความสำคัญ 3 2 1 4 5  

 



 

ตารางการวิเคราะห์จุดประสงค์พฤติกรรม  

รหัสวิชา ศท 0304 รายวิชา โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 

จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5) เวลาเรียน 60 ชั่วโมง 

 

หน่วย
ที ่

รายการ 

เวลา 

(คาบ) 

ท ป 

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปในการทำงาน 4 4 

 1.1 รู้ความหมายและความสำคัญของโปรแกรมสำเร็จรูปได้ 0.5 - 

 1.1.1 บอกความหมายและความสำคัญของโปรแกรมสำเร็จรูปได้   

 1.1.2 จำแนกประเภทของโปรแกรมสำเร็จรูปได้   

 1.2 เข้าใจบทบาทของโปรแกรมสำเร็จรูปได้ 0.5 0.5 

 1.2.1 อธิบายบทบาทของโปรแกรมสำเร็จรูปในการเป็นเครื่องมือช่วยเพ่ิม
ประสิทธิผลของการทำงานได้ 

  

  1.2.2 อธิบายบทบาทของโปรแกรมสำเร็จรูปในการเป็นองค์ประกอบสำคัญใน
ระบบสำนักงานอัตโนมัติได้ 

  

  1.2.3 ยกตัวอย่างบทบาทของโปรแกรมสำเร็จรูปในด้านการศึกษาและความ
บันเทิงได้ 

  

 1.3 รู้วัตถุประสงค์ของโปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไปสำหรับการทำงานได้ 1 0.5 

  1.3.1 บอกวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งแจกแจงคุณสมบัติพ้ืนฐานของโปรแกรม
สำเร็จรูปเพ่ืองานเอกสารและการพิมพ์ได้ 

  

  1.3.2 บอกวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งแจกแจงคุณสมบัติพ้ืนฐานของโปรแกรมเพ่ือ
จัดทำตารางคำนวณได้ 

  

  1.3.3 บอกวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งแจกแจงคุณสมบัติพ้ืนฐานของโปรแกรม
สำเร็จรูปเพ่ือนำเสนองานได้ 

  

 1.4 ประเมินค่าการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำงานได้ 1 1 

 1.4.1 บอกปัญหาที่ผู้ใช้มักประสบในการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้   



 

 1.4.2 วิเคราะห์เหตุผลการเลือกใช้งานชุดโปรแกรม Microsoft Office ได้   

 1.4.3 ตัดสินเลือกใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปในการทำงานได้   

 1.5 ประยุกต์การติดตั้งชุดโปรแกรมสำนักงาน Office 2019 ได ้ 1 2 

 1.5.1 อธิบายความต้องการฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำของชุดโปรแกรม Office 2019 ได้   

หน่วย
ที ่

รายการ 

เวลา 

(คาบ) 

ท ป 

 1.5.2 ใช้วิธีการติดตั้งชุดโปรแกรม Office 2019 ได้   

2 การใช้งานและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ 2 2 

 2.1 เข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ 0.25 - 

 2.1.1 อธิบายองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์แต่ละชนิดได้   

 2.1.2 อธิบายวงจรการประมวลผลข้อมูลและการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้   

 2.2 เข้าใจการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 10 ได้ 0.5 0.5 

 2.2.1 สรุปความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Windows 10  ได้   

 2.2.2 บอกความต้องการทรัพยากรของระบบปฏิบัติการ Windows 10 ได้   

 2.2.3 อธิบายขั้นตอนการใช้งานบน Desktop ได้   

 2.2.4 อธิบายขั้นตอนการตั้งค่าแอพพ้ืนฐานใน Windows 10 ได้   

 2.3 นำวิธีการปรับแต่ง Windows 10 ไปใช้ได้ 0.5 0.5 

 2.3.1 ใช้คำสั่งเปลี่ยนภาพพ้ืนหลังบนหน้าจอ Windows 10 ได้   

 2.3.2 ปรับใช้หน้าจอ Windows 10 ด้วย Theme ได้   

 2.3.3 ใช้คำสั่งแสดงขนาดไอคอนลักษณะต่าง ๆ ได้   

 2.3.4 ปรับใช้ภาพ Lock Screen ใน Windows 10 ได้   

 2.4 เข้าใจระบบไฟล์และโฟลเดอร์ของ Windows 10 ได้ 0.5 0.5 

 2.4.1 บอกการทำงานของระบบไฟล์และโฟลเดอร์ใน Windows 10 ได้   

 2.4.2 เรียงลำดับขั้นตอนค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการได้   



 

 2.4.3 อธิบายขั้นตอนการสร้าง Shortcut ได ้   

 2.4.4 อธิบายการจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ที่ต้องการได้   

 2.4.5 อธิบายขั้นตอนการกู้ไฟล์ที่ลบจาก Recycle Bin ได้   

 2.4.6 สาธิตการบีบอัดไฟล์และโฟลเดอร์ที่ต้องการได้   

 2.5 ประยุกต์ใช้วิธีการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ 0.25 0.5 

 2.5.1 ใช้วิธีการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้   

 2.5.2 ใช้วิธีการดูแลและบำรุงรักษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้   

3 การพิมพ์และตกแต่งเอกสารด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ Word 2019 4 4 

 3.1 เข้าใจการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ Word 2019 เบื้องต้นได้ 0.5 0.5 

 3.1.1 บอกวิธีการเปิดและปิดใช้งานโปรแกรม Word 2019 ได้   

 3.1.2 บอกวิธีการใช้แถบเมนูและชุดคำสั่งโปรแกรม Word 2019 ได้   

 3.1.3 บอกมุมมองต่าง ๆ ในหน้าต่างโปรแกรม Word 2019 ได้   

 3.1.4 บอกวิธีการย่อ/ขยายเอกสารได้   

 3.1.5 บอกวิธีการสร้างเอกสารใหม่ได้   

หน่วย
ที ่

รายการ 

เวลา 

(คาบ) 

ท ป 

 3.1.6 อธิบายขั้นตอนการเปิดไฟล์เอกสารที่บันทึกกลับมาใช้งานได้   

 3.1.7 ยกตัวอย่างการบันทึกไฟล์เอกสารได้   

 3.2 ใช้วิธีการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับหน้าเอกสารได้ 1 1 

 3.2.1 แก้ปัญหาหน่วยวัดบนแถบไม้บรรทัดได้   

 3.2.2 ใช้คำสั่งกำหนดขนาดเอกสารตามที่กำหนดได้ถูกต้อง   

 3.2.3 ใช้คำสั่งกำหนดระยะขอบเอกสารตามที่กำหนดได้ถูกต้อง   

 3.2.4 ใช้คำสั่งเปลี่ยนแนวของเอกสารตามที่กำหนดได้ถูกต้อง   

 3.2.5 ใช้คำสั่งปรับระยะห่างระหว่างบรรทัดตามที่กำหนดได้ถูกต้อง   



 

 3.2.6 ตรวจสอบรูปแบบตัวอักษรตามที่กำหนดได้ถูกต้อง   

 3.3 ใช้เครื่องมือการพิมพ์ข้อความในโปรแกรม Word 2019 ได้ 1 1 

 3.3.1 ใช้คำสั่งพิมพ์ข้อความในเอกสารได้   

 3.3.2 ใช้คำสั่งที่ในงานพิมพ์บ่อย ๆ ได้   

 3.3.3 ใช้แป้นพิมพ์คีย์ลัดในการพิมพ์ข้อความได้   

 3.3.4 ใช้กล่องข้อความพิมพ์ข้อความในเอกสารได้   

 3.3.5 ใช้คำสั่งค้นหาและแทนที่ข้อความที่พิมพ์ได้   

 3.4 ใช้เครื่องมือจัดการกับข้อความในเอกสารได้ 0.5 0.5 

 3.4.1 ใช้คำสั่งจัดรูปแบบตัวอักษรในเอกสารตามที่กำหนดได้ถูกต้อง   

 3.4.2 บอกวิธีการแก้ระยะห่างระหว่างตัวอักษรตามที่กำหนดได้ถูกต้อง   

 3.4.3 ใช้คำสั่งเน้นตัวอักษรขึ้นต้นตัวใหญ่ ตามที่กำหนดได้ถูกต้อง   

 3.5 ปฏิบัติการตกแต่งหน้าเอกสารได้ 1 1 

 3.5.1 สร้างหน้าเอกสารเพ่ิมเติมตามที่กำหนดได้ถูกต้อง   

 3.5.2 สร้างหน้าเอกสารเป็นคอลัมน์ตามที่กำหนดได้ถูกต้อง   

 3.5.3 ใส่เส้นขอบหน้าเอกสารตามท่ีกำหนดได้ถูกต้อง   

 3.5.4 ใส่ลายนํ้าในเอกสารตามที่กำหนดได้ถูกต้อง   

 3.5.5 ใส่สีพ้ืนหลังในหน้าเอกสารตามท่ีกำหนดได้ถูกต้อง   

4 การจัดทำรูปแบบเอกสารด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ Word 2019 4 4 

 4.1 ใช้วิธีการจัดพิมพ์รูปแบบเอกสารตามที่กำหนดได้ 2.5 2.5 

 4.1.1 สาธิตการตั้งค่าหน่วยไม้บรรทัดเป็นเซนติเมตรได้   

 4.1.2 สาธิตการตั้งเค้าโครงหน้าเอกสารตามที่กำหนดได้   

 4.1.3 สาธิตการตั้งค่าระยะห่างบรรทัดตามที่กำหนดได้   

 4.1.4 แก้ปัญหารูปแบบตัวอักษรในเอกสาร Word 2019 ได้   

 



 

หน่วยที่ รายการ 

เวลา 

(คาบ) 

ท ป 

 4.1.5 เปลี่ยนแปลงหมายเลขหน้าได้ถูกต้อง   

 4.1.6 ใช้คำสั่งตั้งค่าของระยะ Tab ในเอกสารได้ถูกต้องถูกต้อง   

 4.1.7 แก้ปัญหาการพิมพ์เอกสารให้เหมือนต้นฉบับที่กำหนดได้    

 4.2 นำวิธีการแทรกรูปภาพและรูปร่างในเอกสาร Word 2019 ไปใช้ได้ 0.5 0.5 

 4.2.1 ใช้คำสั่งแทรกรูปภาพและรูปร่างได้   

 4.2.2 แก้ปัญหาการจัดการรูปภาพร่วมกับข้อความได้   

 4.2.3 ใช้แถบเครื่องมือรูปภาพและรูปร่างสำเร็จรูปได้   

 4.3 ใช้วิธีการแทรกตารางในเอกสาร Word 2019 ได้   

 4.3.1 อธิบายวิธีการสร้างตารางในเอกสาร Word 2019 ได้   

 4.3.2 ใช้คำสั่งจัดการข้อมูลในตารางได้   

 4.3.3 ใช้คำสั่งแทนในการปรับแต่งตารางได้   

 4.4 ใช้วิธีการแสดงผลด้วยกราฟในเอกสาร Word 2019 ได้ 0.5 0.5 

 4.4.1 บอกส่วนประกอบของกราฟในเอกสาร Word 2019 ได้   

 4.4.2 ใช้คำสั่งสร้างกราฟในเอกสาร Word 2019 ได้   

 4.4.3 ใช้แถบเครื่องมือปรับแต่งกราฟได้   

 4.5 ใช้วิธีการพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ได้ 0.5 0.5 

 4.5.1 ใช้คำสั่งแสดงเอกสารก่อนพิมพ์ได้   

 4.5.2 แก้ปัญหาการพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ได้   

5 การคำนวณและแสดงผลด้วยกราฟในโปรแกรมตารางคำนวณ Excel 2019 4 4 

 5.1 บอกคุณสมบัติใหม่ของโปรแกรมตารางคำนวณ Excel 2019 ได้  0.5 0.5 

 5.1.1 บอกคุณสมบัติใหม่ของโปรแกรมตารางคำนวณ Excel 2019 ได้   

 5.1.2 บอกขั้นตอนการเปิดใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ Excel 2019 ได้   



 

 5.1.3 บอกส่วนประกอบหน้าต่างโปรแกรม Excel 2019 ได้   

 5.1.4 บอกวิธีการป้อนและแก้ไขข้อมูลได้   

 5.1.5 อธิบายการใช้งานแถวและคอลัมน์ได้   

 5.1.6 อธิบายการทำงานกับสมุดงานและแผ่นงานได้   

 5.1.7 สาธิตการปิดโปรแกรมตารางคำนวณ Excel 2019 ได้   

 5.2 วิเคราะห์การใช้งานสูตรในการคํานวณได้ 1.5 1.5 

 5.2.1 บอกลักษณะของสูตรคำนวณใน Excel 2019 ได้   

 5.2.2 เรียงลำดับของตัวดำเนินการในสูตรคำนวณได้   

 5.2.3 คำนวณหาค่าจากสูตรโดยอ้างอิงตำแหน่งเซลล์ได้   

 5.2.4 คำนวณหาค่าจากสูตรที่ตั้งชื่อเซลล์ได้   

หน่วยที่ รายการ 

เวลา 

(คาบ) 

ท ป 

 5.2.5 แก้ปัญหาสูตรคำนวณได้   

 5.2.6 ใช้คำสั่งคัดลอกสูตรได้   

 5.2.7 วิเคราะห์ข้อผิดพลาดของสูตรคำนวณได้   

 5.3 วิเคราะห์ใช้ฟังก์ชันในการคำนวณได้ 1.5 1.5 

 5.3.1 บอกความหมายและความสำคัญของฟังก์ชันใน Excel ได ้   

 5.3.2 บอกลักษณะโครงสร้างของฟังก์ชันได้   

 5.3.3 จำแนกประเภทของฟังก์ชันได้   

 5.3.4 คำนวณหาค่าด้วยฟังก์ชันพื้นฐานได้   

 5.3.5 วิเคราะห์การคำนวณหาค่าด้วยฟังก์ชันหาค่าการชำระเงินและเงินออมได้   

 5.3.6 วิเคราะห์การคำนวณหาค่าด้วยฟังก์ชันการค้นหาด้วย VLOOKUP ได้   

 5.3.7 วิเคราะห์การคำนวณหาค่าด้วยฟังก์ชัน IF ได ้   

 5.4 นำวิธีการแสดงผลด้วยกราฟและพิมพ์ตารางงานไปใช้ได้ 0.5 0.5 



 

 5.4.1 อธิบายชนิดของกราฟได้   

 5.4.2 เลือกสร้างกราฟให้เหมาะสมกับแหล่งข้อมูลได้   

 5.4.3 ใช้คำสั่งพิมพ์ตารางงานออกทางเครื่องพิมพ์ได้   

6 การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้นด้วยโปรแกรมตารางคำนวณ Excel 2019 2 2 

 6.1 เข้าใจเกี่ยวกับฐานข้อมูลในโปรแกรมตารางคำนวณ Excel 2019 ได้ 0.5 0.5 

 6.1.1 บอกความหมายและความสำคัญของฐานข้อมูลได้   

 6.1.2 ระบุการจัดการฐานข้อมูลใน Excel ได้   

 6.1.3 อธิบายการสร้างตารางฐานข้อมูลใน Excel ได้   

 6.2 ใช้คำสั่งเรียงลำดับข้อมูลใน Excel ได ้ 0.5 0.5 

 6.2.1 สร้างตารางข้อมูลเรียงลำดับจากค่าน้อยไปหาค่ามากได้   

 6.2.2 สร้างตารางข้อมูลเรียงลำดับจากค่ามากไปหาค่าน้อยได้   

 6.2.3 สร้างตารางข้อมูลเรียงลำดับข้อมูลมากกว่า 1 หัวข้อเรื่องได้   

 6.3 ใช้คำสั่งกรองข้อมูลใน Excel ได ้ 0.5 0.5 

 6.3.1 สร้างข้อมูลการกรองชนิดตัวเลขได้   

 6.3.2 สร้างข้อมูลตามเงื่อนไขการกรองข้อมูลได้   

 6.3.3 ยกเลิกตัวกรองได้   

 6.4 ใช้คำสั่งสรุปข้อมูลด้วย PivotTable ได้ 0.5 0.5 

 6.4.1 สร้าง Pivot Table ได้   

 6.4.2 สร้าง PivotChart ได้   

7 การสร้างการนำเสนองานด้วย PowerPoint 2019 4 4 

หน่วยที่ รายการ 

เวลา 

(คาบ) 

ท ป 

 7.1 เข้าใจหลักการออกแบบงานนำเสนอได้ 0.5 0.5 

 7.1.1 บอกลำดับขั้นตอนการสร้างงานนำเสนอได้   



 

 7.1.2 อธิบายข้อควรระวังในการสร้างงานนำเสนอได้   

 7.1.3 อธิบายการเลือกใช้สี และ Design ในงานนำเสนอได้   

 7.2 นำเครื่องมือการสร้างงานนำเสนอ PowerPoint 2019 ไปใช้ได้  0.5 0.5 

 7.2.1 บอกขั้นตอนเข้าสู่โปรแกรม PowerPoint 2019 ได้   

 7.2.2 ระบุส่วนประกอบของโปรแกรม PowerPoint 2019 ได้   

 7.2.3 ใช้เครื่องมือในสร้างงานนำเสนอได้   

 7.2.4 ใช้คำสั่งบันทึกงานนำเสนอได้   

 7.2.5 ใช้คำสั่งเปิดไฟล์งานนำเสนอที่สร้างขึ้นมาแก้ไขได้   

 7.2.6 ใช้คำสั่งปิดไฟล์งานนำเสนอและออกจากโปรแกรม PowerPoint 2019 ได้   

 7.3 ใช้วิธีการสร้างเนื้อหาและตกแต่งสไลด์ได้ 2.5 2.5 

 7.3.1 เรียงลำดับวิธีการสร้างงานนำเสนอโดยใช้ Templates ได ้   

 7.3.2 อธิบายวิธีการจัดการกับสไลด์ได้   

 7.3.3 ใช้เครื่องมือสร้างสไลด์ด้วยโปรแกรม PowerPoint 2019 ได้   

 7.3.4 ใช้เครื่องมือตกแต่งสไลด์ด้วยรูปภาพได้   

 7.3.5 ใช้เครื่องมือตกแต่งสไลด์ด้วยกราฟได้   

 7.3.6 ใช้เครื่องมือตกแต่งสไลด์ด้วยแผนภาพ SmartArt ได ้   

 7.4 นำวิธีการพิมพ์สไลด์และเอกสารประกอบการบรรยายไปใช้ได้  0.5 0.5 

 7.4.1 ใช้เครื่องมือในการพิมพ์บันทึกย่อของผู้บรรยายได้   

 7.4.2 ใช้เครื่องมือสร้างเอกสารประกอบการบรรยายได้   

 7.4.3 ใช้เครื่องมือพิมพ์เอกสารงานนำเสนอออกทางเครื่องพิมพ์ได้   

8 การทำมัลติมีเดียด้วยโปรแกรมนำเสนองาน PowerPoint 2019 2 2 

 8.1 เข้าใจแนวคิดการสร้างงานนำเสนอมัลติมีเดียได้ 0.5 0.5 

 8.1.1 บอกความหมายของมัลติมีเดียได้   

 8.1.2 บอกความสำคัญของมัลติมีเดียกับงานนำเสนอได้   

 8.1.3 ระบุองค์ประกอบของมัลติมีเดียได้   



 

 8.1.4 อธิบายการออกแบบสื่อมัลติมีเดียได้   

 8.2 สร้างสไลด์แอนิเมชั่นได้ 0.5 0.5 

 8.2.1 ใช้เครื่องมือสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย Animation ในงานนำเสนอได้   

 8.2.2 ใช้เครื่องมือเปลี่ยนหน้าสไลด์ด้วย Transition ในงานนำเสนอได้   

 8.3 สร้างสไลด์มัลติมีเดียได้ 1 1 

หน่วยที่ รายการ 

เวลา 

(คาบ) 

ท ป 

 8.3.1 สร้างเสียงประกอบในสไลด์ได้   

 8.3.2 แทรกไฟล์วีดิทัศน์ในสไลด์ได้   

 8.3.3 สร้างงานนำเสนอมัลติมีเดียได้   

9 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปในการทำงาน 4 4 

 9.1 ประยุกต์ใช้งานโปรแกรมประมวลผล Word 2019 ได้ 1.5 1.5 

 9.1.1 บอกขั้นตอนการสร้างจดหมายเวียนได้ถูกต้อง   

 9.1.2 บอกขั้นตอนการสร้างป้ายผนึกได้ถูกต้อง   

 9.1.3 ใช้เครื่องมือสร้างจดหมายเวียน และป้ายผนึกได้   

 9.1.4 ใช้เครื่องมือพิมพ์รายงานการฝึกงานวิทยาลัยชุมชนสงขลาได้ถูกต้อง   

 9.2 วิเคราะห์การใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ Excel 2019 ได้ 1.5 1.5 

 9.2.1 ใช้สูตรคำนวณในใบส่งสินค้าได้   

 9.2.2 คำนวณหาค่าวัดฐานะและอิสระทางการเงินด้วย Excel ได ้   

 9.2.3 วิเคราะห์ฐานะและอิสระทางการเงินด้วย Excel ได้   

 9.3 ประยุกต์ใช้โปรแกรมนำเสนองาน PowerPoint 2019 ได้ 1 1 

 9.3.1 ใช้เครื่องมือสร้างปกหนังสือด้วยโปรแกรมนำเสนองาน PowerPoint 2019 
ได้ 

  

 9.3.2 ใช้เครื่องมือสร้างอินโฟกราฟิกด้วยโปรแกรมนำเสนองาน PowerPoint 
2019 ได้ 
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กำหนดการสอน 

ชื่อวิชา ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป (Computer Program)  

เวลาเรียน  60  ชั่วโมง  หลักสูตรอนุปริญญา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

สัปดาห์
ที ่

วัน/ 

เดือน 
คาบที ่ เนื้อหา 

หมาย
เหตุ 

1  1-4 แนะนำเนื้อหารายวิชา  

   หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป  

   1.1 ความหมายและความสำคัญของโปรแกรมสำเร็จรูป  

   1.1.1 ความหมายโปรแกรมสำเร็จรูป  

   1.1.2 ความสำคัญของโปรแกรมสำเร็จรูป  

   1.1.3 ประเภทของโปรแกรมสำเร็จรูป  

   1.2 บทบาทของของโปรแกรมสำเร็จรูป  

   1.2.1 บทบาทในการเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิผลของการ
ทำงาน 

 

   1.2.2 บทบาทในการเป็นองค์ประกอบสำคัญในระบบ
สำนักงานอัตโนมัติ 

 

   1.2.3 บทบาทในด้านการศึกษาและความบันเทิง  

   1.3 โปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไปสำหรับการทำงาน  

   1.3.1 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานเอกสารและการพิมพ์  

   1.3.2 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อจัดทำตารางคำนวณ  

   1.3.3 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อนำเสนองาน  

2  1-4 1.4 การเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำงาน  

   1.4.1 ปัญหาการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  

   1.4.2 องค์ประกอบการเลือกใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปในการ
ทำงาน 

 



 

   1.4.3 การเลือกใช้งานชุดโปรแกรมสำนักงาน Microsoft 
Office 

 

   1.5 การติดตั้งชุดโปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office 2019  

   1.5.1 ดาวน์โหลดชุดโปรแกรม Office 2019  

   1.5.2 ขั้นตอนการติดตั้งชุดโปรแกรม Office 2019  

     

3  1-4 หน่วยที่ 2 การใช้งานและบำรงุรักษาคอมพิวเตอร์  

   2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  

   2.1.1 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  

   2.1.2 วงจรการประมวลผลข้อมูลและการทำงานของ
คอมพิวเตอร์ 

 

   2.2 ระบบปฏิบัติการ Windows 10  

   2.2.1 รู้จักระบบปฏิบัติการ Windows 10  

   2.2.2 ความต้องการระบบปฏิบัติการ Windows 10  

   2.2.3 การทำงานบน Desktop  

   2.2.4 การตั้งค่าแอพพ้ืนฐานใน Windows 10  

   2.3 การปรับแต่ง Windows 10  
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   2.3.1 การเปลี่ยนภาพ Background (พ้ืนหลัง)  

   2.3.2 การปรับแต่ง Windows ด้วย Theme  

   2.3.3 การปรับขนาดไอคอน    

   2.3.4 การเปลี่ยนภาพ Lock Screen  

   2.4 ระบบไฟล์และโฟลเดอร์  

   2.4.1 ระบบไฟล์และโฟลเดอร์ของ Windows 10  

   2.4.2 การค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์  



 

   2.4.3 การสร้าง Shot Cut  

   2.4.4 การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์  

   2.4.5 การกู้ไฟล์ที่ลบจาก Recycle Bin  

   2.4.6 การบีบอัดไฟล์หรือโฟลเดอร์  

   2.5 การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์  

   2.5.1 การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  

   2.5.2 การดูแลและบำรุงรักษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

     

4  1-4 หน่วยที่ 3 การพิมพ์และตกแต่งเอกสารด้วยโปรแกรมประมวลผล
คำ Word 2019 

 

   3.1 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ Word 2019 เบื้องต้น  

   3.1.1 การเปิดและปิดใช้งานโปรแกรม Word 2019  

   3.1.2 แถบเมนูและชุดคำสั่งในโปรแกรม Word 2019  

   3.1.3 การใช้มุมมองต่าง ๆ ในหน้าต่างโปรแกรม Word 2019  

   3.1.4 การย่อ/ขยายเอกสาร  

   3.1.5 การสร้างเอกสารใหม่  

   3.1.6 การเปิดไฟล์เอกสารที่บันทึกกลับมาใช้งาน  

   3.1.7 การบันทึกไฟล์เอกสารแบบต่าง ๆ  

   3.2 การกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับหน้าเอกสาร  

   3.2.1 การตั้งค่าหน่วยวัดบนแถบไม้บรรทัด  

   3.2.2 การเลือกขนาดเอกสาร  

   3.2.3 การกำหนดระยะขอบเอกสาร  

   3.2.4 การตั้งค่าแนวเอกสาร  

   3.2.5 การกำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัด  

   3.2.6 การกำหนดรูปแบบตัวอักษร  



 

   3.3 การพิมพ์ข้อความในโปรแกรม Word 2019  

   3.3.1 การพิมพ์ แก้ไข และลบข้อความ  

   3.3.2 คำสั่งที่ใช้ในงานพิมพ์บ่อย ๆ  

   3.3.3 การใช้แป้นพิมพ์คีย์ลัด ในการพิมพ์ข้อความ  

   3.3.4 การพิมพ์ด้วยกล่องข้อความ  

   3.3.5 การค้นหาและแทนที่ข้อความที่พิมพ์  
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5  1-4 3.4 การจัดการข้อความในเอกสาร  

   3.4.1 การจัดรูปแบบตัวอักษรในเอกสาร  

   3.4.2 กำหนดระยะห่างระหว่างตัวอักษร  

   3.4.3 การเน้นตัวใหญ่ขึ้นต้น (Drop Cap)  

   3.5 การตกแต่งหน้าเอกสาร  

   3.5.1 การแทรกหน้าเอกสาร  

   3.5.2 การจัดหน้าเอกสารเป็นคอลัมน์  

   3.5.3 การใส่เส้นขอบหน้าเอกสาร  

   3.5.4 ตกแต่งเอกสารด้วยพิมพ์ลายนํ้า  

   3.5.5 การใส่สีพื้นหลังในหน้าเอกสาร  

     

6  1-4 หน่วยที่ 4 การจัดทำรูปแบบเอกสารด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ 
Word 2019 

 

   4.1 การแทรกภาพประกอบในเอกสาร Word 2019  

   4.1.1 การแทรกรูปภาพและรูปร่าง  

   4.1.2 การจัดการรูปภาพร่วมกับข้อความ  

   4.1.3 การใช้แถบเครื่องมือรูปภาพและรูปร่างสำเร็จรูป  



 

   4.2 การแทรกตารางในเอกสาร Word 2019  

   4.2.1 การสร้างตารางในเอกสาร  

   4.2.2 การจัดการกับข้อมูลในตาราง  

   4.2.3 การปรับแต่งตาราง  

   4.3 การแสดงผลด้วยกราฟในเอกสาร Word 2019    

   4.3.1 ส่วนประกอบของกราฟ  

   4.3.2 การสร้างกราฟ  

   4.3.3 การใช้แถบเครื่องมือปรับแต่งกราฟ  

7  1-4 4.4 การจัดพิมพ์รูปแบบเอกสาร  

   4.4.1 การตั้งค่าหน่วยไม้บรรทัดเป็นเซนติเมตร  

   4.4.2 การตั้งเค้าโครงหน้าเอกสาร  

   4.4.3 การตั้งค่าระยะห่างบรรทัด  

   4.4.4 การกำหนดรูปแบบตัวอักษรทั้งเอกสาร  

   4.4.5 การแทรกหมายเลขหน้า  

   4.4.6 การตั้งค่าระยะของ Tab  

   4.4.7 การพิมพ์เอกสารให้เหมือนต้นฉบับ  

   4.5 การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์   

   4.5.1 การตรวจสอบเอกสารก่อนพิมพ์  

   4.5.2 การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์  

     

8  1-4 หน่วยที่ 5 การคำนวณและแสดงผลด้วยกราฟในโปรแกรมตาราง
คำนวณ Excel 2019 

 

สัปดาห์
ที ่

วัน/ 

เดือน 
คาบที ่ เนื้อหา 

หมาย
เหตุ 

   5.1 การใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ Excel 2019 เบื้องต้น  



 

   5.1.1 New Features (คุณสมบัติใหม่)  

   5.1.2 การเปิดใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ Excel 2019  

   5.1.3 ส่วนประกอบหน้าต่างโปรแกรม Excel 2019  

   5.1.4 การป้อนและแก้ไขข้อมูลใน Work Sheet  

   5.1.5 การใช้งานแถวและคอลัมน์  

   5.1.6 การทำงานกับสมุดงานและแผ่นงาน  

   5.1.7 การปิดโปรแกรมตารางคำนวณ Excel 2019  

   5.2 การใช้งานสูตรในการคํานวณ  

   5.2.1 ทำความเข้าใจกับสูตรคำนวณ  

   5.2.2 ตัวดำเนินการในสูตรคำนวณ  

   5.2.3 การสร้างสูตรคำนวณโดยอ้างอิงตำแหน่งเซลล์  

   5.2.4 การตั้งและเรียกใช้ชื่อเซลล์ในการคำนวณ  

   5.2.5 การแก้ไขสูตรคำนวณ  

   5.2.6 การคัดลอกสูตร  

   5.2.7 การตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของสูตร  

9  1-4 5.3 การใช้ฟังก์ชันในการคำนวณ  

   5.3.1 ความหมายและความสำคัญของฟังก์ชันใน Excel  

   5.3.2 โครงสร้างของฟังก์ชัน  

   5.3.3 ประเภทของฟังก์ชัน  

   5.3.4 การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน  

   5.3.5 การใช้งานฟังก์ชันในการชำระเงินและเงินออม  

   5.3.6 การใช้งานฟังก์ชันการค้นหาด้วย VLOOKUP  

   5.3.7 การใช้งานฟังก์ชัน IF  

   5.4 การแสดงผลด้วยกราฟและพิมพ์ตารางงาน  

   5.4.1 ชนิดของกราฟ  



 

   5.4.2 การสร้างกราฟ  

   5.4.3 การพิมพ์ตารางงานออกทางเครื่องพิมพ์  

     

10  1-4 หน่วยที่ 6 การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้นด้วยโปรแกรมตาราง
คำนวณ Excel 2019 

 

   6.1 ฐานข้อมูลในโปรแกรมตารางคำนวณ Excel 2019  

   6.1.1 ความหมายและความสำคัญฐานข้อมูล  

   6.1.2 การจัดการฐานข้อมูลใน Excel  

   6.1.3 การสร้างตารางฐานข้อมูล  

   6.2 การเรียงลำดับข้อมูล  

   6.2.1 เรียงลำดับจากค่าน้อยไปหาค่ามาก  

   6.2.2 เรียงลำดับจากค่ามากไปหาค่าน้อย  

สัปดาห์
ที ่

วัน/ 

เดือน 
คาบที ่ เนื้อหา 

หมาย
เหตุ 

   6.2.3 จัดเรียงลำดับข้อมูลมากกว่า 1 หัวข้อเรื่อง  

   6.3 การกรองข้อมูล  

   6.3.1 การกรองข้อมูลชนิดตัวเลข  

   6.3.2 การกำหนดเงื่อนไขการกรองข้อมูล  

   6.3.3 ยกเลิกตัวกรอง  

   6.4 สรุปข้อมูลด้วย PivotTable  

   6.4.1 การสร้างรายงานด้วย Pivot Table  

   6.4.2 การสร้าง PivotChart  

     

11  1-4 หน่วยที่ 7 การสร้างการนำเสนองานด้วย PowerPoint 2019  

   7.1 การออกแบบงานนำเสนอ  



 

   7.1.1 ขั้นตอนการสร้างงานนำเสนอ  

   7.1.2 หลักในการออกแบบงานนำเสนอ  

   7.1.3 ข้อควรระวังในการสร้างงานนำเสน  

   7.1.4 การเลือกใช้ชุดสี และ Design ในงานนำเสนอ  

  
 

7.2 การใช้เครื่องมือในการสร้างงานนำเสนอ PowerPoint 
2019 

 

   7.2.1 การเข้าสู่โปรแกรม PowerPoint 2019  

   7.2.2 ส่วนประกอบหน้าต่างโปรแกรม PowerPoint 2019  

   7.2.3 การสร้างงานนำเสนอ  

   7.2.4 การบันทึกงานนำเสนอ  

   7.2.5 การเปิดไฟล์งานนำเสนอที่สร้างขึ้นมาแก้ไข  

  
 

7.2.6 การปิดไฟล์งานนำเสนอและออกจากโปรแกรม 
PowerPoint 2019 

 

12  1-4 7.3 การสร้างเนื้อหาและตกแต่งสไลด์  

   7.3.1 การวางโครงร่างสไลด์  

   7.3.2 การจัดการกับสไลด์  

   7.3.3 การสร้างสไลด์ด้วยโปรแกรม PowerPoint 2016  

   7.3.4 การตกแต่งสไลด์ด้วยรูปภาพ  

   7.3.5 การตกแต่งสไลด์ด้วยกราฟ  

   7.3.6 การตกแต่งสไลด์ด้วยแผนภาพ SmartArt  

   7.4 การพิมพ์สไลด์และเอกสารประกอบการบรรยาย  

   7.4.1 การบันทึกย่อของผู้บรรยาย  

   7.4.2 การสร้างเอกสารประกอบการบรรยาย  

   7.4.3 การพิมพ์เอกสารในการนำเสนอ  

     



 

13  1-4 หน่วยที่ 8 การทำมัลติมีเดียด้วยโปรแกรมนำเสนองาน 
PowerPoint 2019 

 

   8.1 แนวคิดการสร้างงานนำเสนอมัลติมีเดีย  

   8.1.1 ความหมายของมัลติมีเดีย  

   8.1.2 ความสำคัญของมัลติมีเดียกับงานนำเสนอ  

สัปดาห์
ที ่

วัน/ 

เดือน 
คาบที ่ เนื้อหา 

หมาย
เหตุ 

   8.1.3 องค์ประกอบของมัลติมีเดีย  

   8.1.4 การออกแบบสื่อประเภทมัลติมีเดีย  

   8.2 สไลด์แอนิเมชั่น  

  
 

8.2.1 การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย Animation ในงาน
นำเสนอ 

 

   8.2.2 การใส่ Transition ในงานนำเสนอ  

   8.3 สร้างสไลด์มัลติมีเดีย  

   8.3.1 สร้างเสียงประกอบในสไลด์  

   8.3.2 สร้างเสียงประกอบในสไลด์  

   8.3.3 สร้างงานนำเสนอมัลติมีเดีย  

     

14  1-4 หน่วยที่ 9 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปในการทำงาน  

   9.1 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ Word 2019  

   9.1.1 การสร้างจดหมายเวียน และป้ายผนึก  

   9.1.2 การพิมพ์รายงานการฝึกงานวิทยาลัยชุมชนสงขลา  

   9.2 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ Excel 2019  

  
 

9.2.1 สร้างแบบฟอร์มวัดฐานะและอิสระทางการเงินด้วย 
Excel 

 

   9.2.2 สร้างใบส่งสินค้า  



 

15  1-4 9.3 การประยุกต์ใช้โปรแกรมนำเสนองาน PowerPoint 2019  

   9.3.1 การสร้างปกหนังสือ  

   9.3.2 การสร้างอินโฟกราฟิก  

     

16   สอบปลายภาค  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขา 
สาธารณสุขชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน่วยที่ 1 
แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาอนามัยชุมชน 

 
ชุมชนเป็นองค์กรสังคมองค์กรหนึ่ง ที่ประกอบด้วยกลุ่มคนซึ่งอยู่ร่วมกันภายในขอบเขตพ้ืนที่โดยมี

ความผูกพันซึ่งกันและกันและมีระเบียบปฏิบัติคล้ายคลึงกัน โครงสร้างและองค์ประกอบของชุมชนมีความ
แตกต่างกันด้วย การแก้ปัญหาสาธารณสุขของชุมชนจึงต้องดำเนินไปอย่างมีระบบโดยการประยุกต์หลักของ
กระบวนการพยาบาลมาใช้กับชุมชน ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ การประเมินชุมชน (Assessment)     
การวินิจฉัยหาปัญหา (Diagnosis) การวางแผนงาน/โครงการ (Planning) การดำเนินงานตามแผน 
(Implementation) และการประเมินผล (Evaluation) ทั้งนี้เพ่ือให้พยาบาลที่ปฏิบัติงานในชุมชน สามารถ
แก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยได้อย่างมีระบบและมีความต่อเนื่อง ดังนั้น พยาบาลอนามัยชุมชนจำเป็นต้องศึกษา
ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาวะอนามัยชุมชน ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถของชุมชนในด้านอนามัย และข้อมูล
เกี่ยวกับศักยภาพในการดำเนินงานอนามัยชุมชน ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าว สามารถเก็บรวบรวมได้จากแหล่ง
ปฐมภูมิและแหล่งทุติยภูมิโดยจะมีวิธีการเก็บรวบรวมที่แตกต่างกัน ตามวัตถุประสงค์ของการสำรวจว่าต้องการ
ทราบข้อมูลอะไรและมีการใช้กระบวนการพยาบาลเป็นขั้นตอนในการประเมินสภาวะอนามัยชุมชน             
ทำให้พยาบาลอนามัยชุมชนทราบปัญหาอันเป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนแก้ไขปัญหาอนามัยชุมชนในขั้น
ต่อไป การเขียนลักษณะปัญหาต้องให้ชัดเจน สื่อความหมายและเข้าใจตรงกัน เช่น ปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่ม
เพราะไม่มีภาชนะเก็บน้ำฝน ปัญหามารดาขาดความรู้ในการให้อาหารเสริม เป็นต้น 

ดังนั้น การวินิจฉัยชุมชน จึงเป็นกุญแจสำคัญของการดำเนินงานในชุมชน เพราะจะทำให้สามารถ
แก้ปัญหาอนามัยของชุมชนตามสาเหตุของการเกิดปัญหาได้ถูกต้องและเป็นขั้นตอน 
 
กระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชนและการพัฒนาอนามัยชุมชน 

การประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลในการพัฒนาอนามัยชุมชนนั้น จำเป็นต้องเข้าใจแนวคิดของ
กระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชนและการพัฒนาอนามัยชุมชน ดังต่อไปนี้ 

1. หลักการและแนวคิดพื้นฐานของกระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชน 
การประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลในการพัฒนาอนามัยชุมชนนั้น ต้องมีความสอดคล้องกับ

กฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐานวิชาชีพและโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานโดยยึดหลักการ และแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล และการจัดบริการด้านการพยาบาลในชุมชน 4 ประการ คือ ความเชื่อพ้ืนฐาน
ของการพยาบาลในชุมชน การะประยุกต์ใช้ทฤษฎีระบบกับงานการพยาบาลในชุมชน แนวคิดด้านการป้องกัน
โรคตามกระบวนการธรรมชาติของการเกิดโรค และการประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการ
พยาบาลในชุมชน โดยมีสาระสำคัญของหลักการทั้ง 4 ประการ ดังต่อไปนี้ (ส่งศรี กิตติรักษ์ตระกูล และคณะ, 
2544) 

1.1 ความเชื่อพื้นฐานของการพยาบาลในชุมชน 
1.1.1 ด้านสุขภาพ 

มนุษย์ทุกคนเป็นเจ้าของสุขภาพของตนเอง มีสิทธิที่จะได้รับบริหารสุขภาพที่ดี            
มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลสุขภาพตนเอง ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ            
การป้องกันโรค การรักษา การฟ้ืนฟูสภาพ และการธ ารงรักษาสภาวะสุขภาพที่ดีไว้เพราะสุขภาพของบุคคล



 

เป็นพ้ืนฐานสำคัญของสุขภาพครอบครัว และชุมชน การส่งเสริมให้ครอบครัวสามารถพ่ึงพาตนเองได้          
จะนำไปสู่การมีสุขภาพท่ีดี 

1.1.2 ด้านสิ่งแวดล้อม 
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ตลอดจนสังคมวัฒนธรรม 

ความเชื่อ ค่านิยม ฐานะในสังคม ระบบสนับสนุนและระบบบริการด้านสุขภาพเศรษฐกิจและการเมือง เหล่านี้
ล้วนแต่มีผลกระทบต่อสภาวะสุขภาพของบุคคลครอบครัวและชุมชนโดยทางตรงและทางอ้อม ทั้งในเชิงบวก
และเชิงลบ 

1.1.3 ด้านการจัดบริการ 
การจัดบริการด้านการพยาบาลในชุมชน ต้องตอบสนองต่อความต้องการและปัญหา

สุขภาพ โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางในการดูแลตนเอง ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันในครอบครัวและชุมชน
ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ พยาบาลผู้ปฏิบัติงานพยาบาลในชุมชนต้องสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาล
ร่วมกับบุคคล ครอบครัวและชุมชนในการประเมิน วินิจฉัย วางแผน และปฏิบัติการดูแลสุขภาพบุคคล 
ครอบครัวและชุมชน ทั้งภาวะสุขภาพดี ภาวะเสี่ยงและภาวะเจ็บป่วยตลอดจนการติดตาม กำกับประเมินผล
การดูแลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเน้นบทบาทการเป็นผู้น ำ การกระตุ้น และส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ การคิดค้นนวัตกรรมและโปรแกรมบริการใหม่ ๆ มาใช้ในการ
ปฏิบัติการพยาบาลในชุมชน ร่วมกับทีมสุขภาพ บุคคล ครอบครัว ชุมชน ทีมแกนน า/องค์กรในชุมชน และ/
หรือองค์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยการประสานความร่วมมือและประสานแหล่งประโยชน์ให้เกิดคุณภาพบริการ
สุขภาพอย่างสูงสุด 

1.2 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีระบบกับงานการพยาบาลในชุมชน 
การนำแนวคิดของทฤษฎีระบบ มาใช้การก าหนดมาตรฐานพยาบาลในชุมชนนั้นมุ่งเน้น

ความสัมพันธ์ของปัจจัยนำเข้า (Input) และกระบวนการ (Process) ผลลัพธ์ (Output) และการสะท้อนกลับ 
(Feedback) ที่มีความเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมระบบสนับสนุน โดยมีสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในทุกภาคส่วนอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งในระบบเล็กไปสู่ระบบใหญ่ในชุมชนตลอดจนสังคมในวงกว้าง โดยมีความเชื่อว่า 
คุณภาพการพยาบาลในชุมชนที่ประชาชนควรได้รับนำไปสู่การมีสุขภาพดีอย่างยิ่งนั้นทั้งในระดับบุคคล 
ครอบครัว และชุมชนได้นั้น เป็นผลลัพธ์ของการบริหารจัดการปัจจัยนำเข้าที่มีคุณภาพ โดยการประยุกต์ใช้
กระบวนการพยาบาลเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างถูกต้อง เหมาะสม ตลอดจนมีการติดตามประเมินผล และเฝ้า
ระวังคุณภาพอย่างสม่ำเสมอโดยคำนึงถึงองค์ประกอบที่สำคัญของระบบในชุมชน และการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกันในระบบองค์ประกอบดังกล่าวนี้ ได้แก่ ขอบเขตของระบบ สิ่งแวดล้อม ระบบสนับสนุนทุกส่วนที่
เกี่ยวข้องเป้าหมายลักษณะเฉพาะ โครงสร้าง ทรัพยากรต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยนำเข้า กระบวนการจัดการภายใน
อย่างมีส่วนร่วมของผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ ผลลัพธ์และการสะท้อนกลับทั้งภายในระบบและระหว่างระบบ 
จากแนวคิดดังกล่าวสามารถประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานการพยาบาลในชุมชนซึ่งต้องมีปฏิสัมพันธ์กันกับทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และความสำคัญของปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อภาวะสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน เช่น อบเขตของระบบสุขภาพของบุคคลจะเกี่ยวข้องและ
สัมพันธ์กับระบบสุขภาพครอบครัว และระบบสุขภาพในชุมชน รวมทั้งเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อม และ
ระบบสนับสนุนจากบุคคล หน่วยงานหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพในชุมชน ดังแสดงในภาพที่ 1 
 



 

แนวทางการดำเนินงานของหนว่ยงานของรัฐ/เอกชน ซึ่งมีส่วนเกีย่วข้องกับการปฏบิัติการพยาบาลในชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1   ปฏิสัมพันธ์ของแนวทางดำเนินการของพยาบาลในชุมชนกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติ 

การพยาบาลในขุมชน 
ที่มา:       ส่งศรี  กิตติรักษ์ตระกูล และคณะ, 2544 

ดังนั้น พยาบาล และ/หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ่ืน ผู้ปฏิบัติงานดูแลสุขภาพในชุมชนจึง
จำเป็นต้องตระหนักถึงความสำคัญของทฤษฎีระบบ ศึกษาและทำความเข้าใจเพ่ือสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานตามแนวทางการด าเนินงานตามแนวทางการด าเนินงานการพยาบาลในชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 



 

1.3 แนวคิดด้านการป้องกันโรคตามกระบวนการธรรมชาติของการเกิดโรค 
การปฏิบัติการพยาบาลในชุมชนเพ่ือเป้าหมายการมีสุขภาพดี ได้ใช้แนวคิดด้านการป้องกันซึ่ง

เป็นวิทยาศาสตร์ด้านระบาดวิทยาเข้ามาเพ่ือช่วยในการศึกษาความเป็นไปตามธรรมชาติและลักษณะของการ
เกิดโรค/ความเจ็บป่วย สาเหตุ และการรักษา รวมทั้งผลที่เกิดตามมา การตาย พิการ หรือหายเข้าสู่ระยะฟัก
ฟ้ืน เป็นต้น 

แนวคิดด้านการป้องกันการตามกระบวนการธรรมชาติของการเกิดโรค (Prevention) แบ่ง
กิจกรรมการดำเนินการป้องกันโรคตามกระบวนการธรรมชาติของการเกิดโรคได้เป็น 3 ขั้น (Smith, C.M. and 
Maurer , F.A. , 2000) ประกอบด้วย การป้องกันขั้นปฐมภูมิการป้องกันทุติยภูมิ และป้องกันขั้นตติยภูมิ    
โดยแต่ละข้ันเป้าหมาย (Goal) แตกต่างกันดังนี้ 

1.3.1 การป้องกันขั้นปฐมภูมิ(Primary Prevention) เป็นการป้องกันตั้งแต่ร่างกายมีภาวะ
สุขภาพดีหรือก่อนพยาธิสภาพ ประกอบด้วย การส่งเสริมสุขภาพ การธำรงรักษาสุขภาพและการป้องกันไม่ให้
เกิดโรค รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยเช่น การป้องกันการติดเชื้อ การให้ภูมิคุ้มกันโรค 
การไม่สูบบุหรี่ หรือเสพสารเสพติดอ่ืนใด การดูแลสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ เป็นต้น 

1.3.2 การป้องกันขั้นทุติยภูมิ(Secondary Prevention) เป็นการค้นหา/คัดกรอง และให้การ
ดูแลระยะที่มีพยาธิสภาพ ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงขั้นลุกลาม ต้องดำเนินการควบคู่กันไปกับการป้องกันขั้นปฐมภูมิ
โดยการค้นหาบุคคลหรือครอบครัว หรือกลุ่มที่เกิดการเจ็บป่วยและ/หรือเสี่ยงต่อการเกิดความเจ็บป่วย       
ให้ได้รับการวินิจฉัย และดูแลรักษาอย่างถูกวิธี ในระยะเริ่มแรกให้เร็วที่สุดตามความเหมาะสมกับความรุนแรง 
ความซับซ้อน และความยากง่ายของโรคหรือปัญหาสุขภาพหากเกินขีดความสามารถ ต้องนำเข้าสู่ระบบส่งต่อ 
(Referral System) 

1.3.3 การป้องกันขั้นตติยภูมิ(Tertiary Prevention) เป็นการป้องกันในระยะที่ผ่านการมี
พยาธิสภาพแล้ว เข้าสู่สภาวะพักฟ้ืนเพ่ือการฟ้ืนฟูสภาพ มุ่งป้องกันความพิการและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่
อาจเกิดซ้ำ ส่งเสริมสุขภาพให้ฟ้ืนคืนสู่ภาวะปกติให้ได้มากที่สุด และใช้เวลาน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ดังแสดงใน
ภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2  กิจกรรมการดำเนินการป้องกันโรคตามกระบวนการธรรมชาติของการเกิดโรค 
ที่มา:      Leavell , HF, and Clark, E.G. 1965 Qouted in Smith, C.M. and Maurer, F.A. , 1995 
 

การนำแนวคิดด้านการป้องกันโรคมาใช้ในการดำเนินงานตามกระบวนการพยาบาลในชุมชน
นั้น เป็นการนำมาประยุกต์ใช้ในการประเมินและจำแนกประเภทภาวะสุขภาพ เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการ
บริหารดูแลสุขภาพแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน ในภาวะสุขภาพดี ภาวะเสี่ยง  และภาวะเจ็บป่วยหรือมี
ปัญหา ในระยะเริ่มแรก ระยะลุกลามและระยะพักฟ้ืน ต้องการการดูแลแก้ไขเป็น  2 กลุ่ม คือ กลุ่มเจ็บป่วย
หรือมีปัญหาที่ต้องการดูแลแก้ไขเร่งด่วนให้หายขาดในระยะเวลาอันสั้นและกลุ่มเจ็บป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพ
แบบ “เรื้อรัง และ/หรือพิการ” ที่ต้องการการดูแลแก้ไขอย่างต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งการดูแลสุขภาพใน
ระยะพักฟ้ืนให้มีการฟ้ืนฟูสภาวะคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วส่วนในกรณีผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาด ต้อง
ได้รับการดูแลช่วยเหลือให้สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ในสังคมได้ โดยเป็นภาระแก่ครอบครัวน้อยที่สุด 



 

ตลอดจนการดูแลผู้ป่วยวาระสุดท้ายของชีวิตให้เสียชีวิตด้วยดี มีการเตรียมความพร้อมครอบครัวและชุมชนให้
สามารถปรับตัวกับสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม ดังแสดงในภาพที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3  แนวทางการจัดบริการด้านการพยาบาลในชุมชน 
ที่มา:      ส่งศรี กิตติรักษ์ตระกูล และคณะ, 2544 
 

ทั้งนี้แนวทางการจัดบริการด้านการพยาบาลในชุมชน จะเป็นการดูแลสุขภาพตามประเภทของ
ภาวะสุขภาพ 3 กลุ่มดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย การปฏิบัติการพยาบาลในชุมชนขั้นปฐมภูมิทุติยภูมิและตติยภูมิ 

1.4 การประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลในชุมชน 



 

กระบวนการพยาบาล เป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยหลักการและ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบที่จะจัดการกับปัจจัยนำเข้า ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีคือ 
คุณภาพการพยาบาลที่พึงปรารถนา กระบวนการพยาบาลจึงเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการกำหนดแนวทางการ
พัฒนาอนามัยชุมชน ทั้งนี้ เพราะการใช้กระบวนการพยาบาลจะช่วยให้พยาบาลและทีมสามารถประเมิน
สุขภาพ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของ
บุคคล ครอบครัวและชุมชน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการบริการโดยการวางแผน กำหนดเป้าหมายและกำหนด
กิจกรรมล่วงหน้า โดยสอดคล้องกับปัญหาความต้องการและความคาดหวัง ตลอดจนลงมือปฏิบัติอย่างเป็น
ระบบระเบียบและต่อเนื่อง โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.4.1 ขั้นตอนที่ 1 การประเมินภาวะสุขภาพ (Assessment) เป็นขั้นตอนแรกในการ
ตรวจวัดภาวะสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ สอบถาม สังเกต  สำรวจและ
ค้นหาประเด็นข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือมีผลต่อภาวะสุขภาพของบุคคลครอบครัวและชุมชน ข้อมูล
เหล่านี้ได้แก่ อายุ เพศ อาชีพ พัฒนาการของชีวิตในแต่ละช่วงวัยประวัติเกี่ยวกับโครงสร้างพันธุกรรม ประวัติ
การบริการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค วิถีชีวิต ค่านิยม วัฒนธรรม ประเพณีปฏิบัติ 
ภาพลักษณ์ และสภาพแวดล้อม เป็นต้น โดยข้อมูลเหล่านี้จะเป็นส่วนสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติงานในชุมชน เพ่ือ
นำมาพิจารณาตัดสินใจเลือกสรร ตรวจสอบข้อมูล เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน แม่นยำ และเป็น
ปัจจุบัน ซึ่งจะนำไปสู่การวินิจฉัยปัญหาและความต้องการสุขภาพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันเวลา 

1.4.2 ขั้นตอนที่ 2 การวินิจฉัยปัญหา (Diagnosis) เป็นขั้นตอนที่นำข้อมูลต่าง ๆ จากการ
ประเมินภาวะสุขภาพของชุมชน ครอบครัวและชุมชน ที่ผ่านกระบวนการจัดการทบทวนตรวจสอบ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และประมวลผล จนสามารถวินิจฉัยได้ว่าบุคคล ครอบครัวและชุมชนมีภาวะสุขภาพเป็นอย่างไร 
กล่าวคือ มีภาวะสุขภาพดี หรือมีภาวะสุขภาพเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือเจ็บป่วย/พิการ หรือมีภาวะเจ็บป่วย 
เพ่ือนำไปสู่การวางแผนและก าหนดเป้าหมายในการดูแลสุขภาพให้เกิดความผาสุก สามารถธำรงรักษา
ความสามารถในการทำหน้าที่สูงสุดของบุคคล ครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ 

1.4.3 ขั้นตอนที่ 3 การวางแผน (Planning) เป็นขั้นตอนการน าแผนการดูแลสุขภาพของ
บุคคล ครอบครัวและชุมชน ตามสภาพปัญหาและความต้องการที่ประเมินและวินิจฉัยได้ซึ่งกระบวนการ
วางแผนจะเริ่มต้นที่การจัดลำดับความสำคัญของข้อวินิจฉัยพยาบาลให้เหมาะสม และสอดคล้องกับกรอบ
แนวคิดด้านการป้องกันโรค ตามกระบวนการธรรมชาติของการเกิดโรคทั้ง 3 ขั้น คือ การป้องกันขั้นปฐมภูมิ 
การป้องกันขั้นทุติยภูมิและการป้องกันขั้นตติยภูมิ นอกจากการจัดลำดับความสำคัญแล้ว การวางแผนการยัง
จะต้องดำเนินการกำหนดเป้าหมาย เกณฑ์การประเมิน และกิจกรรมเพ่ือการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งเขียน
แผนการดูแลภาวะสุขภาพบุคคล ครอบครัวและชุมชนไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรอีกด้วย 

1.4.4 ขั้นตอนที่ 4 การปฏิบัติการ (Implementation) เป็นขั้นตอนการนำแผนการดูแล
สุขภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน ทั้งในภาวะสุขภาพดี เสี่ยงและป่วย ที่กำหนดไว้ไปดำเนินการปฏิบัติ 
โดยใช้ความรู้ เทคนิคเกี่ยวกับพยาบาล การสาธารณสุข หรือกิจกรรมการดูแลสุขภาพอ่ืน ๆ  และปฏิบัติการ
ดูแลสุขภาพตามที่กำหนดแล้ว จะต้องบันทึกผลการดูแลในลักษณะกรรมบุคคล ครอบครัว และชุมชนที่
ปรับเปลี่ยนไปหรือ บันทึกการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพ ภายหลังจากได้รับการดูแลแก้ไขปัญหา 

1.4.5 ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล (Evaluation) เป็นขั้นตอนของการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการดูแลที่ให้กับบุคคล ครอบครัวและชุมชนในทุกภาวะสุขภาพหรือการตรวจสอบ



 

คุณภาพของกิจกรรมการดูแลกับความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาภาวะสุขภาพการประเมินผลการดูแล          
จะกระทำได้โดยการเปรียบเทียบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังจากการได้รับการดูแลแก้ปัญหา 
(Actual outcome) กับเป้าหมาย หรือระดับคุณภาพที่กำหนดไว้ในเกณฑ์ประเมินผล การประเมินผลดังกล่าว
จะต้องกระทำเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในระยะภายหลังการดูแลทันทีและเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ตลอดจน
นำผลการประเมินไปบททวนเพ่ือปรับปรุงแผนและการปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ต้องมีการบันทึกไว้ลายลักษณ์อักษร
เสมอ 

ดังนั้น การประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลในการพัฒนาอนามัยชุมชน จะทำให้สามารถ
แก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ นำมาซึ่งคุณภาพการพยาบาลในชุมชน
อันเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ของระบบ เป็นสิ่งที่คาดหวังให้เกิดแก่ผู้ใช้บริการคือ บุคคล ครอบครัว และ
ชุมชนอย่างแท้จริง 
 

2. หลักการและแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาอนามัยชุมชน 
การพัฒนาอนามัยชุมชน (Community Health Development) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทาง

สุขภาพของชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐบาลในการดำเนินงานพัฒนาอนามัย
ชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการ อันจะน าไปสู่การมีสุขภาพดีถ้วนหน้าต่อไป 

2.1 ลักษณะสำคัญของการพัฒนาอนามัยชุมชน 
ลักษณะสำคัญของการพัฒนาอนามัย มีดังนี้ 
2.1.1 การพัฒนาอนามัยชุมชนเป็นกระบวนการ (Process) การพัฒนาอนามัยชุมชนเป็นการ

เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น จากสถานการณ์หนึ่งไปยังอีกสถานการณ์หนึ่งอย่างมีระบบระเบียบและมีขั้นตอน
การดำเนินงานตามลำดับที่ชัดเจน โดยยึดมาตรการหรือหลักการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเกณฑ์  เช่น การนำ
กระบวนการพยาบาลมาใช้ในการพัฒนาชุมชน 

2.1.2 การพัฒนาอนามัยชุมชนเป็นวิธีการ (Method) การพัฒนาอนามัยชุมชนจะสำเร็จลงได้
จะต้องทำตามวัตถุประสงค์ และกิจกรรมที่ผู้ดำเนินการพัฒนาอนามัยชุมชนได้กำหนดไว้เป็นแนวทางที่จะ
นำไปสู่เป้าหมายของการทำงาน เช่น การรณรงค์การให้สุขศึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพ่ือให้ประชาชน
เข้าใจและนำไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 

2.1.3 การพัฒนาอนามัยชุมชนเป็นโครงการ(Program) การพัฒนาอนามัยชุมชนจะประสบ
ผลสำเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการวางแผนการท างานที่ดี เช่น มีการกำหนดวัตถุประสงค์ มีแผนการ
ดำเนินงาน กิจกรรม ทรัพยากร งบประมาณ ฯลฯ ไว้เพ่ือเป็นแนวทางในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายของการ
พัฒนาอนามัยชุมชน เช่น โครงการรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ โครงการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับสิ่งเสพติด 

2.1.4 การพัฒนาอนามัยชุมชนเป็นขบวนการ (Movement) การพัฒนาอนามัยชุมชนเป็นงาน
ซึ่งเมื่อกระทำแล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติ มีการยอมรับให้การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
อนามัยชุมชน และนำความคิดในการพัฒนานั้นมาปฏิบัติ เพ่ือให้ความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น เช่น ประชาชน
เห็นความสำคัญของการมีสหกรณ์ยาในหมู่บ้าน และเริ่มรณรงค์หาทุนเพื่อสร้างสหกรณ์ยาข้ึนในหมู่บ้าน 

2.2 แนวความคิดการพัฒนาอนามัยชุมชน 
เป้าหมายการพัฒนาอนามัยชุมชน คือ ชุมชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี สามารถช่วยเหลือและพ่ึงพา

ตนเองทางสุขภาพได้ การศึกษาแนวคิดของการพัฒนาอนามัยชุมชนย่อมจะทำให้เข้าใจถึงแนวทางการ



 

ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีการพัฒนาอนามัยชุมชน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดจะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการ
สนับสนุนให้ “ประชาชนช่วยตนเอง” ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม โดยรัฐบาลหรือองค์กรเอกชนจะเป็นเพียง
ผู้สนับสนุน เป็นการทำงานกับประชาชน(Work with people) แต่ไม่ใช่ทำให้ประชาชน (Work for people) 
การพัฒนาอนามัยชุมชนจึงยึดหลักของ “การรวมกลุ่ม” เป็นหัวใจในการทำงานนั่นคือ การร่วมคิด ร่วมปรึกษา 
ร่วมวางแผน ร่วมกันทำงานพัฒนาและร่วมกันสรุปผลการพัฒนาอนามัยชุมชนจึงมีแนวคิดที่สำคัญและหลักการ
ในการทำงาน ดังนี้ 

2.2.1 การช่วยเหลือตนเองและการช่วยเหลือเพ่ือให้สามารถช่วยตนเองได้ การพัฒนาอนามัย
ชุมชนที่ถูกต้องคือ การลงมือกระทำในการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพโดยชุมชนเป็นผู้ปฏิบัติด้วย
ตนเอง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลหรือองค์กรเอกชนจะเป็นเพียงผู้สนับสนุน ในกรณีที่ต้องการให้ชุมชนนั้นมี
การพัฒนา รัฐบาลหรือองค์กรเอกชนจะต้องเข้ามาให้การช่วยเหลือในลักษณะของการกระตุ้นให้ชุมชนเห็น
ความสำคัญของการพัฒนา และส่งเสริมให้ประชาชนมีการพัฒนา แต่ถ้าการพัฒนานั้นเกินขีดความสามารถ
ของชุมชน รัฐบาลหรือองค์กรเอกชนจะต้องให้การช่วยเหลือทั้งทางด้านทรัพยากร วิชาการและอ่ืน ๆ ดังนั้น 
ประชาชน เป็นสิ่งที่พยาบาลอนามัยชุมชนจะต้องยึดเป็นแนวทางในการทำงาน ซึ่งประกอบด้วย 

1) มุ่งทำงานกับประชาชน 
2) ยึดประชาชนเป็นหลัก 
3) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการท างาน 
4) สนับสนุนให้ประชาชนช่วยเหลือตนเอง 
5) ควรเป็นความคิดริเริ่มของประชาชน 

2.2.2 การร่วมมือระหว่างรัฐบาล องค์กรเอกชนและชุมชน การพัฒนาอนามัยชุมชนจะได้ผลดี
และเป็นการถาวรนั้น จะต้องเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาระหว่างชุมชนรัฐบาลและองค์กร
เอกชน โดยรัฐบาลและองค์กรเอกชนให้การสนับสนุนชุมชนมีการพัฒนาอนามัยในทางที่ดีข้ึน 

2.2.3 การพัฒนาอนามัยชุมชนเป็นของชุมชน การที่ชุมชนได้มีความคิดริเริ่มและมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาอนามัยชุมชนย่อมก่อให้เกิดความรู้สึกของการเป็นเจ้าของ เกิดการยอมรับในการพัฒนาและพร้อมที่
จะให้ความร่วมมือในการพัฒนา 

2.2.4 การพัฒนาอนามัยชุมชนควรพัฒนาร่วมไปกับด้านอ่ืน การพัฒนาจะประสบผลสำเร็จลง
ได้ จะต้องมีการพัฒนาในหลายด้านไปพร้อม ๆ กัน เนื่องจากชุมชนซึ่งประกอบด้วยบุคคลครอบครัว  ชุมชน 
ต่างมีความต้องการที่แตกต่างกัน แต่ปัญหาของการพัฒนามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด เช่น 
การศึกษา เศรษฐกิจ และสุขภาพ ดังนั้น การพัฒนาอนามัยชุมชนจึงควรพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน
ด้านอ่ืน ทั้งนี้จะต้องอาศัยการทำงานประสานกันทั้งภายในองค์การและระหว่างองค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาล
และเอกชน 

2.2.5 การพัฒนาอนามัยชุมชนจะต้องใช้เทคโนโลยีที่เข้าใจได้ง่ายไม่ซับซ้อนและไม่เกินขีด
ความสามารถของชุมชนในการจัดหา การพัฒนาอนามัยชุมชนเพ่ือให้ประชาชนช่วยเหลือตนเองได้นั้น 
เครื่องมือที่จะนำมาใช้ในชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน หรือเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาอนามัยชุมชน 
จะต้องเป็นสิ่งที่ประชาชนคุ้นเคยหรือเข้าใจได้ง่าย หาได้จากทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน ราคาไม่สูงมากนัก       
ไม่สลับซับซ้อน ในการนำไปใช้และสามารถใช้ในการพัฒนาอนามัยชุมชนได้อย่างเหมาะสม 



 

2.2.6 การพัฒนาอนามัยชุมชนจะต้องไม่ขัดแย้งกับประเพณี วัฒนธรรม การพัฒนาอนามัย
ชุมชนจะประสบผลสำเร็จและได้รับความร่วมมือในการทำงาน ก็เมื่อการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานนั้นไม่
ขัดต่อความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมในชุมชน 

2.2.7 ประชาธิปไตย การด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาอนามัยชุมชน จะต้องมาจากมติความ
เห็นชอบของชุมชนหรือจากกุ่มตัวแทนของประชาชน ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันและจะต้องไม่เลือกให้การ
ช่วยเหลือเฉพาะบุคคลใดหรือชุมชนใดชุมชนหนึ่ง เพ่ือก่อให้เกิดความยุติธรรมและความร่วมมือในการพัฒนา
อนามัยชุมชน 

2.2.8 การเปลี่ยนแปลงควรเริ่มจากสิ่งที่ง่าย การพัฒนาอนามัยชุมชนเพ่ือเปลี่ยนแปลงภาวะ
สุขภาพในชุมชน ควรเริ่มจากสิ่งที่สามารถจะกระทำได้ง่าย เพราะจะก่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงาน     
ทั้งจากผู้ร่วมงานและจากชุมชน สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในการทำงาน ก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการพัฒนา
อนามัยชุมชนในเรื่องอ่ืน ๆ ต่อไป  

การพัฒนาอนามัยชุมชน จึงเป็นการพัฒนาทุกอย่างไปพร้อมกันทุกภาคส่วน เพ่ือพัฒนาบุคคล 
ครอบครัว ชุมชนและสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พศ. 2560-2579)        
เพ่ือสร้างความม่ันคง มั่งค่ังและยั่งยืน ดังแสดงในภาพที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พศ. 2560-2579) 
ที่มา: รัฐบาลไทย, 2559 เข้าถึงเม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 จาก 

www.thaigov.go.th/uploads/document/66/.../20year-may59.pdf 
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ภาพที่ 5 วงจรแห่งความชั่วร้าย (Vicious Cycle) 
ที่มา: สัญญา สัญญาวิวัฒน์ , 2556 
 

จะเห็นได้ว่า การพัฒนาอนามัยชุมชน เป็นงานที่เน้นหนักในการแก้ปัญหาทางสุขภาพของ
ชุมชน แต่การที่ จะแก้ปัญหาสุขภาพเพียงอย่างเดียวนั้น ย่อมจะไม่ประสบผลสำเร็จ ดังนั้น พยาบาลอนามัย
ชุมชนจะต้องทำงานประสานและผสมผสานในการแก้ปัญหาสุขภาพหรือปัญหาสาธารณสุขเข้ ากับงาน         
การแก้ปัญหาอ่ืน ๆ ในชุมชน จึงจะถือว่าเป็นการพัฒนาชุมชนเต็มรูปแบบ มิใช่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งและ
จะต้องทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ อ่ืน ๆ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ซึ่งมาจาก 4 กระทรวงหลักได้อย่างดี เต็ม
ประสิทธิภาพ จึงจะกล่าวได้ว่า การพัฒนาชุมชนนั้นประสบผลสำเร็จ แต่การที่จะแก้ไขปัญหาของชุมชนให้
สำเร็จสมบูรณ์ได้นั้น ประชาชนจะต้องรับรู้ถึงปัญหาและตระหนักถึงปัญหานั้น ร่วมลงมือแก้ไขปัญหา            
ซึ่งจะส่งผลให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้โดยมีเจ้าหน้าที่จากรัฐเป็นเพียงผู้สนับสนุนอย่างไรก็ตาม การดำเนินงาน
อนามัยชุมชนนั้น นอกจากจะต้องทำความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชนและการ
พัฒนาอนามัยชุมชน แล้วนั้น จะต้องมีทักษะในการเตรียมชุมชน การสร้างพลังอำนาจชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสุขภาพ ซึ่งอาจสรุปกระบวนการพยาบาลในการดำเนินงานอนามัยชุมชน หรือกระบวนการพยาบาล
อนามัยชุมชน (Community Health Nursing Process) ได้ดังภาพที่ 6 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6 กระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชน (Community Health Nursing Process) 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Anderson, E.T. and McFarlane , J.M. , 1988. 
 
 

 
 


