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โครงการอบรมเศรษฐศาสตรสําหรับครูผูสอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุนที่ 37  

ระหวางวันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2563  

ณ หองประชุมใหญ ช้ัน 5 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร และแพลตฟอรม Zoom 

จัดโดย ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

1 หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันวิชาเศรษฐศาสตรเปนวิชาที่ไดรับความสนใจจากประชาชนทั่วไป เพราะเปนวิชาที่มีเน้ือหาวิชาที่เก่ียวของกับการดํารงชีวิต และให
ความรูเก่ียวกับการจัดการ การตัดสินใจที่ตองเผชิญในชีวิตประจําวันในทุกๆ สาขาอาชีพ ความรูดานวิชาเศรษฐศาสตรเปนวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยูอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะในภาวการณเศรษฐกิจและสังคมปจจุบันที่มีความเคลื่อนไหวอยางรวดเร็วทําใหมีวิวัฒนาการขององคความรูและ
เน้ือหาวิชาใหม ๆ เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา หากไมไดติดตามอยางใกลชิด อาจไมสามารถเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ได กระทรวงศึกษาธิการได
เล็งเห็นความสําคัญของวิชาเศรษฐศาสตรและไดบรรจุวิชาน้ีเปนสวนหนึ่งของวิชาที่มีการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา เพ่ือเปนพ้ืนฐานความรู
แกนักเรียนสําหรับการศึกษาตอและเพ่ือเปนประโยชนในการดาํรงชีวิตในอนาคตของนักเรียน 

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดตระหนักถึงความสําคัญของความตองการความรูของ
ครูผูสอนวิชาสังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่จําเปนตองเพิ่มพูนความรูอยางตอเนื่องใหมีความทันสมัยและเทาทันกับการเปล่ียนแปลงขององค
ความรูและตรงกับกับความใฝรูหาความรูใหม ๆ ของนักเรียนที่สนใจดานเศรษฐกิจและสังคม ดังน้ัน ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร จึงไดจัดใหมี
การอบรมความรูดานเศรษฐศาสตรแกครูผูสอนสังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่มีความสนใจ ซึ่งในการจัดครั้งน้ีนับเปนการจัดคร้ังท่ี 37 นับตั้งแตป 
2539  

เน้ือหาการอบรมในครั้งน้ีมุงเนนการการใหความรูดานเศรษฐศาสตร เก่ียวกับเศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาค และประเด็นเศรษฐกิจที่
นาสนใจ นอกจากน้ีจะมีเน้ือหาการอธิบายประเด็นทางเศรษฐกิจดวยหลักการทางเศรษฐศาสตร ไดเชิญคณาจารยรุนใหม ผูทรงคุณวุฒิของคณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานภาครัฐเปนวิทยากรในการอบรม 

2 วัตถุประสงคในการจัดการอบรม 

1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางดานเศรษฐศาสตรใหกับครูผูสอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

2.   เพ่ือใหครูผูสอนวิชาดานสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษามีความรูความเขาใจในแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตรสาขาตางๆ เพ่ือนําไปใช

ในการวิเคราะหผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

3.  เพ่ือใหครูผูสอนวิชาดานสังคมระดับมัธยมศึกษามีความรูความเขาใจในแนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตรสาขาตางๆ เพื่อนําไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  
 

3 เนื้อหาในการอบรม 

 การอบรมจะใชวิธีการวิเคราะหกรณีศึกษาที่เปนจริงโดยใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรในการวิเคราะห โดยที่เน้ือหาในการอบรม

ประกอบดวย 4 หัวขอหลักที่มีความจําเปนที่ผูเขารับการอบรมตองนําไปใชในการสอนวิชาเศรษฐศาสตรในระดับมัธยมศึกษา ไดแก 

 3.1 ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตรจุลภาค 

 เรียนรูถึงพฤติกรรมของผูบริโภคในการตัดสินใจในการซ้ือสินคาและบริการ และการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมอันเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงในปจจัยทางเศรษฐกิจตางๆ 

 ทําความเขาใจถึงความหมายของตลาด ดุลยภาพของตลาด ระดับการแขงขันในตลาด และ การมีอํานาจตลาด 

 ศึกษาถึงการท่ีวัตถุประสงค วิธีการและผลตอกลุมคนตางๆในตลาด จากการท่ีรัฐบาลเขามาแทรกแซงราคาในตลาด  

 3.2 ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตรมหภาค 

 การเรียนรูถึงความสัมพันธของกลุมทางเศรษฐกิจตางๆในระบบเศรษฐกิจและบทบาททางเศรษฐกิจของแตละกลุมทางเศรษฐกิจ 

 ทําความเขาใจในวัตถุประสงคและบทบาทของภาครฐัในการแทรกแซงระบบเศรษฐกิจ 

 ทําการวิเคราะหถึงผลกระทบของการแพรระบาดของไวรัสโควิดท่ีมีตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมและกลุมบุคคลตางๆ รวมถึง

นโยบายการเยียวยาผลกระทบจากวิกฤติ 

 3.3 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทของธนาคารแหงประเทศไทยและธนาคารพาณิชย 
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 ทําความเขาใจบทบาทหนาที่ของธนาคารแหงประเทศไทย การวางนโยบายทางการเงิน และผลกระทบของนโยบายที่ทีตอกลุม

ทางเศรษฐกิจตางๆ 

 ศึกษาถึงวัตถุประสงคและ กระบวนการในการกําหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน และผลกระทบ

ของการประกาศปรบัเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียนโยบายท่ีมีตอระบบเศรษฐกิจ 

 ทําความเขาใจบทบาทหนาที่ของธนาคารพาณชิยที่มีตอระบบเศรษฐกิจ 

 3.4 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับรายรับและรายจายของภาครัฐบาล 

 ทําความเขาใจในกระบวนการจัดทํางบประมาณแผนดินประจําป และการไดมาซึ่งรายไดของภาครัฐ 

 ทําความเขาใจในบทบาทหนาที่และประเด็นปญหาในปจจุบันของรฐัวิสาหกิจของไทย 

 ทําความเขาใจในระบบการจัดเก็บภาษีอากร วัตถุประสงคและผลตอระบบเศรษฐกิจของการจัดเก็บภาษีอากร 
 

4 คณุสมบัติของผูเขาอบรม 

 4.1 ผูที่มีหนาที่ในการสอนวิชาเศรษฐศาสตรในระดับมัธยมศึกษา 

 4.2 ผูที่เคยผานการอบรมวิชาเศรษฐศาสตรเบื้องตนมาแลวและตองการที่จะตอยอดองคความรูเพื่อพัฒนาการสอนใหมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น 
 

5 รูปแบบการอบรม 

 เปนการอบรมเชิงสัมมนา ระยะเวลาทั้งส้ิน 12 ชั่วโมง การเขารวมการอบรมสามารถทําไดในสองชองทาง กลาวคือ 

 5.1 ชองทางออนไลน ผานแพลตฟอรม Zoom 

 5.2 ชองทางการเขารวมการอบรม ณ หองประชุมใหญ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 
 

6 วันเวลาและสถานท่ีในการจัดอบรม 

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 

  08.45 - 08.50 น. กลาวตอนรบัและแนะนําโครงการ และกลาวเปดการอบรม     

  09.00 - 12.00 น. ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตรจุลภาค 

13.00 - 16.00 น. ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตรมหภาค  

วันศุกรที่ 16 ตุลาคม 2563 

09.00 - 12.00 น. ความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาทของธนาคารแหงประเทศไทยและธนาคารพาณิชย  

  

13.00 - 16.00 น. ความรูความเขาใจเก่ียวกับรายรับและรายจายของภาครัฐบาล  

  16.00 - 16.30 น. พิธีปดการอบรม 

 *หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม พักรับประทานอาหารวางเวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.  

พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 – 13.00 น.  
 

7. การลงทะเบียน 

 ผูสนใจเขารบัการอบรมโปรดดําเนินการ สมัครและชาํระคาลงทะเบียนภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 

ขั้นตอนการดําเนินการ 

1) ชําระคาลงทะเบียน 

 คาลงทะเบียนการอบรมผานชองทางออนไลน ผานแพลตฟอรม Zoom จํานวนเงิน 750 บาท (เจ็ดรอยหาสิบบาทถวน)  

อัตราคาลงทะเบียนนี้รวมเอกสารประกอบการอบรมอิเล็กทรอนิกส และวุฒิบัตร  
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 คาลงทะเบียนการอบรมผานชองทางการอบรม ณ หองประชุมใหญ ช้ัน 5 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ทาพระจันทร จํานวนเงิน 1,800 บาท (หนึ่งพันแปดรอยบาทถวน) อัตราคาลงทะเบียนน้ีรวมเอกสารประกอบการอบรม วฒิุบัตร  

สําหรับอาหารกลางวัน อาหารวาง เชา-บาย  

วิธกีารโอนเงิน ช่ือบญัชี คณะเศรษฐศาสตร (ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร-วจิัย)   

เลขที่ 114-207771-5 ประเภทบัญชีออมทรัพย 

ธนาคารไทยพาณชิย จํากัด สาขาทาพระจันทร  

2) ถายรูปหรือสแกนหลักฐานการชําระเงินเปนไฟล pdf. หรือ jpeg. 

3) กรอกใบสมัครเขารับการอบรมพรอมแนบหลักฐานการชําระคาลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3iMmWzx  หรือ สแกน QR Code  

 
    

อน่ึง เม่ือไดรับหลักฐานการสมัครและหลักฐานการชําระเงินแลว จะมีอีเมลกลับไปหาทานอยางชาภายใน 3 วันทําการ 

 

8. สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 

 ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร  คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200 

 โทรศัพท  0 2224 0147-9, 0 2613 2474 (ชมภู) 

 โทรสาร 0 2224 0146 

 E-mail ertc@econ.tu.ac.th  
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รายละเอยีดสถานท่ีพัก ในละแวกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ชื่อ ท่ีตั้ง อัตราคาหองพัก* เบอรโทรศัพท Website 

1. หอพักคุรุสภา ถนนราชสีมา เขตดุสิต กทม. 

(หลังกระทรวงศึกษาธิการ) 

1. หองคู = 490 บาท/คนื พักได 2 ทาน 

2. หองสูท = 750 บาท/คนื พักได 3 ทาน 

(ไมมีอาหารเชา) 

T. 0-2654-6457 – 62 

F. 0-2654-6463-4 

http://www.otep.go.th/in

dex.php 

2. สัมมนาคาร (สหกรณออม

ทรัพย กรมการปกครอง) 

ถนนราชสีมา เขตดุสิต กทม. 

(ในบริเวณกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน) 

หองธรรมดา 2 เตียง = 600 บาท/คืน 

หองธรรมดา 3 เตียง = 900 บาท/คืน 

(ไมมีอาหารเชา) 

T. 0-2668-7527-8,  

0-2241-2552  

 

http://www.dopacoop.co

m/index.php?name=new

s&file=readnews&id=5 

3. โรงแรมรัตนโกสินทร ริมคลองหลอด ถ.ราชดําเนินใน 

เขตพระนคร 

หองเดี่ยว/หองคู = 1,400 บาท/คืน  

หองเดี่ยว/หองคู = 1,700 บาท/คืน   

(รวมอาหารเชา ราคาหองแตกตางท่ีการตกแตง) 

T. 0-2222-9111 – 20 

F. 0-2224-2083 

- 

4. โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 

ถนนราชสีมา เขตดุสิต 

หองพัก 1 ทาน 799 บาท/คน (ไมมีบริการเสริมเตียง) 

หองคู 2 ทาน 999 บาท/คน (ไมมีบริการเสริมเตียง) 

หองพัก 3 ทาน 1,199 บาท/คน (ไมมีบริการเสริมเตียง) 

(รวมอาหารเชา) 

T. 0-2241-7571-80 http://www.dusitplace.du

sit.ac.th/room.html 

5. โรงแรมสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ถ.อูทองนอก เขตดุสิต 

หองคูแบบ Standard 1,000 บาท/หอง 

หองคูแบบ Deluxe 1,200 บาท/หอง 

(รวมอาหารเชา) 

T. 0-2243-0574-5 (กด 0) 

F. 0-2668-9611 

http://www.ssru.ac.th/ap

p2/front/about/map.php 

หมายเหต ุ* อัตราคาหองพักอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราคาหองพักกับโรงแรมอีกครั้ง 

 


