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ส่วนที่ 1 
รายละเอียดชุดวิชา 
 

 
ชุดวิชา 60729  เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและประเด็นปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัย 
           (Economic Development and Contemporary Issues) 
 
1.1 ค าอธิบายชุดวิชา 
 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของแนวคิด ทฤษฎี ประสบการณ์ในการพัฒนา
ของประเทศต่างๆ ปัจจัยที่อยู่เบื้องหลัง การพัฒนาผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชากร ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผลกระทบอ่ืนๆ แนวทางและ  
กลยุทธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบต่างๆ บทบาทของภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาประเทศ แนวคิด
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค และการ
วิเคราะห์โครงการพัฒนา 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของชุดวิชา 
 1.  เข้าใจแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจของนักเศรษฐศาสตร์ส านักต่างๆที่ผ่านมา 
 2.  วิเคราะห์ปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาและผลกระทบต่างๆที่เกิดข้ึนได้ 
 3.  วิเคราะห์นโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจได้ 
 4.  วิเคราะห์ประเด็นปัญหาเศรษฐกิจและโครงการพัฒนาต่างๆได้ 
 
1.3 รายช่ือหน่วยการสอน 
 เนื้อหาชุดวิชา 60729 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและประเด็นปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัย มีเนื้อหา
สาระ 15 หน่วย ดังนี้ 
 หน่วยที่  1   แนวคิดท่ัวไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและประเด็นปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัย 
 หน่วยที่  2   ทฤษฎีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ I 
 หน่วยที่  3   ทฤษฎีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ II 
 หน่วยที่  4   ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมสมัย 
 หน่วยที่  5   แนวคิดเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจชุมชน 
 หน่วยที่  6   ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเมืองและชนบท และการกระจายรายได้ 
 หน่วยที่  7   ประชากร การศึกษา กับการพัฒนา 
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 หน่วยที่  8   เทคโนโลยีกับการพัฒนา 
 หน่วยที่  9   สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 
 หน่วยที่  10  การค้าระหว่างประเทศกับการพัฒนา 
 หน่วยที่  11  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศกับการพัฒนา 
 หน่วยที่  12  บทบาทของบรรษัทข้ามชาติกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
 หน่วยที่  13  บทบาทของภาครัฐและเอกชนในการพัฒนา 
 หน่วยที่  14  นโยบายการเงินและการคลังกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 หน่วยที่  15  ประสบการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศก าลังพัฒนา 
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1.4 โครงสร้างเนื้อหาของชุดวิชา 
 
 
            เล่มท่ี 1 :  แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนา การวัดความเติบโต 
        การกระจายรายได้ รวมถึงการพัฒนาเมือง และชนบท 
    หน่วยที่  1   แนวคิดท่ัวไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและ 

     ประเด็นปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัย 
    หน่วยที่  2   ทฤษฎีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ I 

    หน่วยที่  3   ทฤษฎีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ II 
    หน่วยที่  4   ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมสมัย 
    หน่วยที่  5   แนวคิดเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ เศรษฐกิจพอเพียง  

      และเศรษฐกิจชุมชน 
    หน่วยที่  6   ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเมืองและ 

      ชนบท และการกระจายรายได้ 
    หน่วยที่  7   ประชากร การศึกษา กับการพัฒนา 

     
 

เล่มท่ี 2 :  ประเด็นต่าง ๆ ในการพัฒนา และแนวทางแก้ไข 
    หน่วยที่  8     เทคโนโลยีกับการพัฒนา 
    หน่วยที่  9     สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 

    หน่วยที่  10   การค้าระหว่างประเทศกับการพัฒนา 
    หน่วยที่  11   ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศกับการพัฒนา 
    หน่วยที่  12   บทบาทของบรรษัทข้ามชาติกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
    หน่วยที่  13   บทบาทของภาครัฐและเอกชนในการพัฒนา 
    หน่วยที่  14   นโยบายการเงินและการคลังกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
    หน่วยที่  15   ประสบการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

        ก าลังพัฒนา 
 
 

ชุดวิชา 60729 
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
และประเด็นปัญหา
เศรษฐกิจร่วมสมัย 
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ส่วนที่ 2 
การจัดระบบสื่อทางไกลประจ าชุดวิชา 
 

 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกล  (Distance 
Education) โดยใช้สื่อผสม (Multimedia) ระหว่างสื่อหลัก คือ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อประกอบได้แก่ เทปเสียง 
วีดิทัศน์ รายการ วิทยุ รายการโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และอ่ืน ๆ เป็นสื่อเสริม โดยเป็นที่ยอมรับ
และจากผลการวิจัยมากมายพบว่าสื่อเสริมดังกล่าวมี อิทธิพลและมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ  
(Effectiveness) ในการเรียนของนักศึกษาทางไกล (Remote Students) รวมถึงการเลิกเรียน (Drop out) 
เนื่องจากธรรมชาติของนักศึกษาทางไกลนี้จะมีข้อจ ากัดอยู่หลายด้าน  เช่น ต้องศึกษาด้วยตนเอง          
(Self-Study) ในบางครั้งอาจมีความรู้สึกโดดเดี่ยวเนื่องจากนักศึกษาอยู่ห่างไกลจากอาจารย์ผู้สอน  เป็นต้น 
ดังนั้น จึงมวีิธีการช่วยให้อุปสรรคและปัญหาเหล่านี้หมดไปโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเข้าช่วย 

 ส าหรับชุดวิชา 60729 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและประเด็นปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัย  เป็นวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีเนื้อหาเจาะลึกและเป็นการศึกษาเฉพาะทางที่มีการวิเคราะห์และกลั่นกรอง                
จากคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชานี้ในการจัดท าประมวลสาระ  แต่เนื่องจากการเขียนก็มีข้อจ ากัด 
อาทิเช่น ในการเขียนส่วนมากต้องการความกระชับในเนื้อหาและบทความ ไม่สามารถใช้ถ้อยค าหรือส านวน
เหมือนการพูดคุย หรือการพูดอธิบาย ดังนั้นชุดวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนานี้จึงถูกออกแบบให้มีสื่อหลักคือ
ประมวลสาระ และสื่อประกอบคือเป็นสื่อเสริม เพ่ือสรุปย่อเนื้อหาสาระชุดวิชาและเสริมเพ่ิมเติมความรู้
เกี่ยวกับชุดวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและประเด็นปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัย  รวมทั้งจัดให้มีสัมมนาเสริม
เพ่ือให้นักศึกษาได้พบอาจารย์ที่เข้าร่วมสัมมนา รวมทั้งพบนักศึกษาที่ก าลังเรียนชุดวิชานี้ ได้มีโอกาส
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสริมความรู้ เสนอผลงานและส่งงานที่ก าหนดให้เพื่อได้คะแนน 
 
2.1 ประมวลสาระ 
 มีเนื้อหาสาระทั้งหมด 15 หน่วย แบ่งเนื้อหาสาระออกเป็น 2 เล่ม ดังนี้ 

  เล่มที่  1 มีเนื้อหาตั้งแต่หน่วยที่ 1 - 7 
  เล่มที่  2 มีเนื้อหาตั้งแต่หน่วยที่ 8 - 15 
   
2.2 สัมมนาเสริม 
 นักศึกษาต้องเข้ารับการสัมมนาเสริม 2 ครั้ง ดังนี้ 

สัมมนาเสริมครั้งที่  1 วันที่  23 – 24  พฤษภาคม  2558 
สัมมนาเสริมครั้งที่  2 วันที่  27 - 28  มิถุนายน  2558 
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ส่วนที่ 3 
วิธีการศึกษา 
  

 
3.1 การเตรียมของนักศึกษา 
 กิจกรรมที่นักศึกษาต้องปฏิบัติมี ดังนี้ 
 -  นักศึกษามีเวลาศึกษาตลอดภาคการศึกษาที่ 2/2557 
     ตั้งแต่ 15  มีนาคม  2558 – 15 กรกฎาคม  2558 
 -  นักศึกษาควรศึกษาชุดวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและประเด็นปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัยจากสื่อ 

    หลักคือประมวลสาระ และแนวการศึกษา โดยใช้เวลาศึกษาประมาณ 7 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ 
-  เตรียมตัวเข้ารับการสัมมนาเสริม จ านวนสองครั้ง คือ 

สัมมนาเสริมครั้งที่  1 วันที่  23 – 24  พฤษภาคม  2558 
สัมมนาเสริมครั้งที่  2 วันที่  27 - 28  มิถุนายน  2558 

      (ดูตารางสัมมนาเสริมหน้า 15) 
 -  ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดให้ (ดูตัวอย่างตารางการศึกษาภาค 2/2557 หน้า 10 -13) 
 -  ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากวิทยากรที่เกี่ยวข้องแหล่งอื่น 
 -  จัดท าตารางเรียนประจ าสัปดาห์ (ดูตัวอย่างตารางการศึกษาหน้า 9 -12) 
 -  เตรียมอุปกรณ์ประกอบการเรียนที่จ าเป็น 
 
3.2 การด าเนินการศึกษา 
 นักศึกษาควรด าเนินกิจกรรมตามกิจกรรมต่อไปนี้ 
 3.2.1   ศึกษาและด าเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมการศึกษา 
 3.2.2   ศึกษาประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา และด าเนินกิจกรรมตามแผน 
           กิจกรรมการศึกษา 
 3.2.3   ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากศูนย์วิทยพัฒนา ศูนย์บริการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
           หรือแหล่งค้นคว้าอื่น ๆ 
 3.2.4   ท ากิจกรรมที่คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและ   
                     ประเด็นปญัหาเศรษฐกิจร่วมสมัยก าหนด 

3.2.5   เข้าร่วมการสัมมนาเสริมชุดวิชา 60729 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและประเด็นปัญหา  
          เศรษฐกิจร่วมสมัย ตามวัน เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ 
3.2.6   เข้าสอบประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2557 วันเสาร์ที่  25  กรกฎาคม  2557 (เช้า)  
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3.3 งานที่ก าหนดให้ท า 

(1) รายงานจากการศึกษาค้นคว้ารวม 2 รายงานจัดพิมพ์ลงบนกระดาษ A4 มีความยาวประมาณ 
5-10 หน้า โดยมีแหล่งอ้างอิงประกอบซึ่งจะต้องเขียนถึงแหล่งอ้างอิงนั้น ๆ ตามมาตรฐานทาง
วิชาการ และมีปกตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ในหน้า 14 ส าเนารายงานส่งอาจารย์ 1 ชุด 
นักศึกษาเก็บส าเนาไว้ 1 ชุด และจัดท าสรุปเพ่ือแจกนักศึกษาที่เข้าร่วมสัมมนาเสริมชุดวิชา
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา ณ ศูนย์สัมมนาเสริมนั้น ๆ ในวันสมัมนาเสริม 

(2) ในการสัมมนาเสริม ครั้งที่ 1 ให้นักศึกษาจัดเตรียมประเด็นค าถามที่จะมาอภิปรายกันในกลุ่ม 
ตามกิจกรรมครั้งที่ 1 อย่างน้อย 2 ประเด็น 

(3) ในการสัมมนาเสริม ครั้งที่ 2 ให้นักศึกษาจัดเตรียมประเด็นค าถามที่จะมาอภิปรายกันในกลุ่ม 
ตามกิจกรรมครั้งที่ 2 อย่างน้อย 2 ประเด็น 

 
รายงานฉบับท่ี 1 (สัมมนาเสริมครั้งที่ 1) 

ข้อ 1 ในฐานะท่ีท่านได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆ ท่านเห็นว่า 
 1.1  ทฤษฎีใดเป็นทฤษฎีที่เหมาะสมและน่าจะประยุกต์ใช้ได้ดีกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย 
 ในระยะที่ผ่านมา 

 1.2  จะมีข้อเสนอทางนโยบายอะไร (โดยยึดทฤษฎีนั้น) ให้มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย 
 แบบยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

ข้อ 2 อธิบายพอสังเขป 
 2.1  สรุปแนวคิดทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของส านักคลาสสิกและนิโอคลาสสิกว่าเป็น 
 อย่างไร 

 2.2  เปรียบเทียบแนวคิดโดยทั่วไปเก่ียวกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของส านักคลาสสิกและ 
 นิโอคลาสสิกว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 

ข้อ 3  อธิบายพอสังเขป 
3.1  วิเคราะห์ว่าแนวคิดเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธและเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 

ในทางปฎิบัติ สามารถน ามาพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนได้อย่างไร 

3.2  ให้สืบค้นกรณีศึกษาของการน าแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจหรือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างไร 

 
 



8 
 
รายงานฉบับท่ี 2 (สัมมนาเสริมครั้งที่ 2) 

ข้อ 1  จงอธิบายประเด็นต่อไปนี้ 
1.1  สาเหตุส าคัญท่ีท าให้กลไกตลาดไม่สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมยกตัวอย่าง

ประกอบ 

1.2  กลไกการท างานของนโยบายการเงินและนโยบายการคลังกับเป้าหมายทางเศรษฐกิจ  

ข้อ 2  จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
2.1  จงแสดงข้อมูลและอธิบายลักษณะโครงสร้างของการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของ         

ประเทศไทยในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมาว่ามีลักษณะเด่นที่น่าสนใจอย่างไร 

2.2  จงอธิบายว่าปัจจัยใดบ้างที่น่าจะมีส่วนส าคัญในการอธิบายลักษณะโครงสร้างของการลงทุน
ทางตรงระหว่างประเทศของประเทศไทยในช่วงดังกล่าว 

2.3  จงอธิบายว่าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนสู่การเป็น AEC มีผลกระทบอย่างไรต่อ
ลักษณะโครงสร้างของการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของประเทศไทยในช่วงดังกล่าว 

ข้อ 3   
ให้ยกตัวอย่าง อุตสาหกรรมสาขาใดสาขาหนึ่งของประเทศในกลุ่มเอเชีย เทียบกับของประเทศไทย 

เพ่ือดูความแตกต่างในเรื่องของการเจริญเติบโตของผลผลิต นโยบายของรัฐในการให้ความช่วยเหลือ/
สนับสนุน ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม แนวโน้มในอนาคต โดยนักศึกษาควรยกข้อมูลเชิงตัวเลข
เช่น การผลิต การบริโภค การส่งออก และการน าเข้า มาประกอบการวิเคราะห์ 
 
3.4 การส่งงาน 
 นักศึกษาสามารถน าส่งต่ออาจารย์ในวันที่เข้าร่วมสัมมนา 
 งานชิ้นที่ 1 ส่งวันสัมมนาเสริมครั้งท่ี 1 
 งานชิ้นที่ 2 ส่งวันสัมมนาเสริมครั้งท่ี 2 
 
3.5 การเตรียมเสนอผลงาน 
 นักศึกษาต้องเตรียมเสนอรายงานผลงานที่ก าหนดให้แต่ละชิ้นในวันสัมมนาเสริม โดยจะต้องเตรียม 
ดังนี้ 
 -  เตรียมส าเนาสรุปรายงานเพ่ือแจกสมาชิกในกลุ่ม 
 -  เตรียมประเด็นที่น ามาอภิปรายในกลุ่ม 
 -  เตรียมสื่อ Power Point ประมาณ 10 นาที ประกอบการน าเสนอรายงาน 
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3.6 การประเมนิผลการเรียน 
 ประเมินผลการเรียนชุดวิชา 60729  เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและประเด็นปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัย 
จากการเข้าร่วมสัมมนาการเสนอผลงานและประเมินจากการสอบไล่ประจ าภาคดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 -  ประเมินจากร่วมสัมมนาเสริม และการเสนอผลงาน คะแนนร้อยละ 40 
 -  การสอบไล่ปลายภาค เป็นแบบทดสอบอัตนัย ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง คะแนน ร้อยละ 60 
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3.7  ตารางการศึกษาชุดวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา ภาคการศึกษาที่ 2/2557 
       (ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2558 – 15 กรกฎาคม 2558) 
 
สัปดาห์ที่ ชื่อหน่วย กิจกรรมการศึกษา 

1 หน่วยที่ 1 :  แนวคิดท่ัวไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์  
                การพัฒนาและประเด็นปัญหา 
                เศรษฐกิจร่วมสมัย 

1.  ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
     ในแนวการศึกษา หน่วยที่ 1 
2.  ศึกษาเนื้อหาจากประมวลสาระ หน่วยที่ 1 
3.  ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในแนวการศึกษา 
4.  ประเมินผลหลังเรียน 
5.  ตรวจแนวตอบกิจกรรม 

1 หน่วยที่ 2 :  ทฤษฎีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ I 1.  ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
     ในแนวการศึกษา หน่วยที่ 2 
2.  ศึกษาเนื้อหาจากประมวลสาระ หน่วยที่ 2 
3.  ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในแนวการศึกษา 
4.  ประเมินผลหลังเรียน 
5.  ตรวจแนวตอบกิจกรรม 

2 หน่วยที่ 3 :  ทฤษฎีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ II 1.  ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
     ในแนวการศึกษา หน่วยที่ 3 
2.  ศึกษาเนื้อหาจากประมวลสาระ หน่วยที่ 3 
3.  ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในแนวการศึกษา 
4.  ประเมินผลหลังเรียน 
5.  ตรวจแนวตอบกิจกรรม 

2 หน่วยที่ 4 : ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมสมัย 1.  ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
     ในแนวการศึกษา หน่วยที่ 4 
2.  ศึกษาเนื้อหาจากประมวลสาระ หน่วยที่ 4 
3.  ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในแนวการศึกษา 
4.  ประเมินผลหลังเรียน 
5.  ตรวจแนวตอบกิจกรรม 
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สัปดาห์ที่ ชื่อหน่วย กิจกรรมการศึกษา 

3 หน่วยที่ 5 : แนวคิดเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ  
               เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ  
               ชุมชน               

1.  ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
     ในแนวการศึกษา หน่วยที่ 5 
2.  ศึกษาเนื้อหาจากประมวลสาระ หน่วยที่ 5 
3.  ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในแนวการศึกษา 
4.  ประเมินผลหลังเรียน 
5.  ตรวจแนวตอบกิจกรรม 

3 หน่วยที่ 6 : ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
               การพัฒนาเมืองและชนบท และการ 
               กระจายรายได้ 
               

1.  ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
     ในแนวการศึกษา หน่วยที่ 6 
2.  ศึกษาเนื้อหาจากประมวลสาระ หน่วยที่ 6 
3.  ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในแนวการศึกษา 
4.  ประเมินผลหลังเรียน 
5.  ตรวจแนวตอบกิจกรรม 

4 หน่วยที่ 7 : ประชากร การศึกษา กับการพัฒนา 
               

1.  ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
     ในแนวการศึกษา หน่วยที่ 7 
2.  ศึกษาเนื้อหาจากประมวลสาระ หน่วยที่ 7 
3.  ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในแนวการศึกษา 
4.  ประเมินผลหลังเรียน 
5.  ตรวจแนวตอบกิจกรรม 
6.  เตรียมเข้ารับสัมมนาเสริม ครั้งที่ 1 
     พร้อมน าเสนอผลงานฉบับที่ 1 

5 หน่วยที่ 8 :  เทคโนโลยีกับการพัฒนา 1.  ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
     ในแนวการศึกษา หน่วยที่ 8 
2.  ศึกษาเนื้อหาจากประมวลสาระ หน่วยที่ 8 
3.  ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในแนวการศึกษา 
4.  ประเมินผลหลังเรียน 
5.  ตรวจแนวตอบกิจกรรม 
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สัปดาห์ที่ ชื่อหน่วย กิจกรรมการศึกษา 

6 หน่วยที่ 9 :  สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 
               

1.  ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
     ในแนวการศึกษา หน่วยที่ 8 
2.  ศึกษาเนื้อหาจากประมวลสาระ หน่วยที่ 8 
3.  ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในแนวการศึกษา 
4.  ประเมินผลหลังเรียน 
5.  ตรวจแนวตอบกิจกรรม 

6 หน่วยที่ 10 :  การค้าระหว่างประเทศกับการ 
                 พัฒนา 
               

1.  ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
     ในแนวการศึกษา หน่วยที่ 10 
2.  ศึกษาเนื้อหาจากประมวลสาระ หน่วยที่ 10 
3.  ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในแนวการศึกษา 
4.  ประเมินผลหลังเรียน 
5.  ตรวจแนวตอบกิจกรรม 

7 หน่วยที่ 11 :  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง 
                 ประเทศกับการพัฒนา 

1.  ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
     ในแนวการศึกษา หน่วยที่ 11 
2.  ศึกษาเนื้อหาจากประมวลสาระ หน่วยที่ 11 
3.  ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในแนวการศึกษา 
4.  ประเมินผลหลังเรียน 
5.  ตรวจแนวตอบกิจกรรม 

8 หน่วยที่ 12 :  บทบาทของบรรษัทข้ามชาติกับการ 
                 พัฒนาอุตสาหกรรม 

1.  ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
     ในแนวการศึกษา หน่วยที่ 12 
2.  ศึกษาเนื้อหาจากประมวลสาระ หน่วยที่ 12 
3.  ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในแนวการศึกษา 
4.  ประเมินผลหลังเรียน 
5.  ตรวจแนวตอบกิจกรรม 
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สัปดาห์ที่ ชื่อหน่วย กิจกรรมการศึกษา 

9 หน่วยที่ 13 :  บทบาทของภาครัฐและเอกชนใน
การพัฒนา               

1.  ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
     ในแนวการศึกษา หน่วยที่ 13 
2.  ศึกษาเนื้อหาจากประมวลสาระ หน่วยที่ 13 
3.  ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในแนวการศึกษา 
4.  ประเมินผลหลังเรียน 
5.  ตรวจแนวตอบกิจกรรม 

10 หน่วยที่ 14 :  นโยบายการเงินและการคลังกับการ 
                 พัฒนาเศรษฐกิจ               

1.  ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
     ในแนวการศึกษา หน่วยที่ 14 
2.  ศึกษาเนื้อหาจากประมวลสาระ หน่วยที่ 14 
3.  ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในแนวการศึกษา 
4.  ประเมินผลหลังเรียน 
5.  ตรวจแนวตอบกิจกรรม 

11-12 หน่วยที่ 15 :  ประสบการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
                  ของประเทศก าลังพัฒนา 

1.  ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
     ในแนวการศึกษา หน่วยที่ 15 
2.  ศึกษาเนื้อหาจากประมวลสาระ หน่วยที่ 15 
3.  ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในแนวการศึกษา 
4.  ประเมินผลหลังเรียน 
5.  ตรวจแนวตอบกิจกรรม 
6.  เตรียมเข้ารับสัมมนาเสริม ครั้งที่ 2 
     พร้อมน าเสนอผลงานฉบับที่ 2 
7.  ทบทวน และเตรียมตัวเข้าสอบ 
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3.8  ตัวอย่างแบบฟอร์มปกรายงาน 
 
 

รายงานฉบับที่………. 
 
 

ชุดวิชา 60729 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและประเด็นปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัย 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 
 

เรื่อง 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย 
 
   ชื่อ - สกุล (ของนักศึกษา) …………………………………………………….. 
   รหัสเลขประจ าตัว (ของนักศึกษา) …………………………………………… 
 
สถานที่เข้ารับสัมมนาเสริม ……………………………………………………. 
วันที่ …….… เดือน ……………………….……….. พ.ศ. ……………………. 
ภาคการศึกษา 2/2557 
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3.9  ตารางสัมมนาเสริมชุดวิชา 60729 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและประเด็นปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัย 
 

ครั้งที ่ วัน เวลา 
09.00-12.00 น. 

พัก เวลา 
13.00-15.00 น. 

1 
วันที่ 

23-24  พฤษภาคม  
2558 

สรุปเนื้อหาของชุดวิชาก่อน
สัมมนาเสริม (หน่วยที่ 1 - 7) 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

อภิปรายประเด็นส าคัญจาก 
ประมวลสาระชุดวิชา (ต่อ) 

 
เสนอผลงานและอภิปราย 

งานฉบับที่ 1 

เสนอผลงานและอภิปราย 
งานฉบับที่ 1 (ต่อ) 
เสนอแนะและสรุป 

2 
วันที ่

27-28  มิถุนายน  
2558 

สรุปเนื้อหาของชุดวิชา 
(หน่วยที่ 8 - 15) 

อภิปรายประเด็นส าคัญจาก 
ประมวลสาระชุดวิชา (ต่อ) 

 
เสนอผลงานและอภิปราย 

งานฉบับที่ 2 

เสนอผลงานและอภิปราย 
งานฉบับที่ 2 (ต่อ) 
เสนอแนะและสรุป 

 
 
 
           
 


