บันทึกการเรียนรูที่สรางสรรคดว ยปญญา (Constructionism)
วิชา เศรษฐศาสตรผูบริโภค รหัสวิชา 2200-1015
หอง ET.101 และ CT.101
จํานวนนักศึกษา 22 คน
อาจารยผูสอน นางสาวนันทกา โกมลเสน

บันทึกติดตามผูเรียน
เดือน
มิถุนายน

สัปดาห
2

3

วิชา
เศรษฐศาสตรผูบริโภค

เศรษฐศาสตรผูบริโภค

หอง
ETS
and
CTS
101

ETS
and
CTS
101

วิธีการใช Constructionism
วัตถุประสงคการเรียนรู
1. เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูในการวางแผนชีวติ
ของตนเอง
กระบวนการเรียนรู
ผูสอนใชกระบวนการตั้งคําถามโดยใชคําถาม
ปลายเปด เกี่ยวกับเรื่อง “การวางแผนชีวิตตนเอง
ไปสูการเปนไกดมืออาชีพ” นักศึกษามีลักษณะ
การรวมกันตอบโดยรวม

บันทึกผลการเรียนรู

มีนักศึกษาบางกลุม ที่ไมสนใจเขารวมกิจกรรม ผูสอนจึงได
เก็บรายละเอียดแลวไปสอบถามอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของเด็กกลุมดังกลาว พบวา “นักศึกษากลุม
ดังกลาวจะมีอาการเฉยเมย ไมสนใจเรียนเหมือนกันทุกวิชา”

ผูสอนใหเด็กเขียนบรรายเรื่องราวของตนเปนภาษา นักศึกษาทุก ๆ คน สามารถเขียนบรรยายเรื่องราวตนเองโดย
พูด ลงในกระดาษ A 4
ใชภาษาพูดในการเขียนไดเต็มหนากระดาษ A 4 ผูสอนได
อานเรื่องราว ปรากฎพบพฤติกรรมของเด็กที่มีปญหาจึงได
ประสานงานอาจารยที่ปรึกษาอีกครั้งหนึ่ง กิจกรรมดังกลาว
ทําใหเราไดทราบถึงลักษณะของเด็กเปนรายบุคคล โดยไม
ตองใชวิธีการถามตัวตอตัว
วัตถุประสงคการเรียนรู
1. ใหนักศึกษาไดมีกระบวนการวางแผนการ
เรียนรูโดยใชกระบวนการ Mind Mapping พรอม
รูจักการบันทึกขอมูล

กิจกรรมการเรียนรู
ผูสอนใชกิจกรรมเกมผลไม เขามาประกอบการ
เรียน เพื่อศึกษาวานักศึกษาจะมีความสนใจใน
ผลไมชนิดใดเปนพิเศษ พบวา “ขอมูลผลไม 1
ชนิด ที่นักศึกษามีขอมูลที่ตอบมาไมเหมือนกันคือ
เรื่องลูกพลับ จึงเปนประเด็นใหนักศึกษาไดศึกษา
เพื่อนําเสนอในคาบเรียนตอไป”
4

เศรษฐศาสตรผูบริโภค

ETS
and
CTS
101

นักศึกษาชื่นชอบกับกิจกรรมมากกวาการนั่งเรียนทฤษฎี
เพียงอยางเดียว และไดพบวา นักศึกษาไดตั้งคําถามกับผูสอน
วา “ทําไมเวลาที่หนูเรียนกับวิชาที่เปนทฤษฎี หนูไมชอบ
เรียนแบบที่ตองอานหนังสือ เพราะไมเขาใจ แตหนูชอบ
เรียนแบบนี้มากกวา ทําใหหนูเขาใจมากขึ้น” ผูสอนจึงได
บันทึกขอมูลเด็กและสอบถามเด็กในหองเรียน ทุกคนไดให
ความคิดเห็นแบบเดียว จึงไดมีการสรางรูปแบบการเรียนรู
รวมกันในชั้นเรียน

วัตถุประสงคการเรียนรู
1. เพื่อใหนักศึกษานําเรื่องที่สนใจมาวิเคราะหเพื่อ
ศึกษาในทางเศรษฐศาสตร
กิจกรรมการเรียนรู
จากการสังเกตพบวา การทํากิจกรรมกลุมใหนักศึกษาคิด
ผูสอนใหนักศึกษานําขอมูลเรื่อง ลูกพลับ มาทํา
กระบวนการ Mind Map เรื่องลูกพลัล นักศึกษามีความ
เปน Mind Mapping แลวใหเขียนคําถามที่กลุม
ตองการเรียนรูเรื่อง “เศรษฐกิจ การคา และวิทยาศาสตร” ซึ่ง
สมาชิกตองการทราบ
ไดกระตุนใหนักศึกษานําเสนอตอไป
ในขณะที่ทํากิจกรรมกลุม มีนักศึกษาอยู 1 กลุมที่จะไมสนใจ
คือ โบ หนิง และ เมย ในการทํา Mind Mapping ผูสอนจึง
ไดเขาไปกระตุน โดยการพูดคุยเรื่องตาง ๆ และกระตุนให
เด็กลองคิดกระบวนการ Mind Mapping ในเรื่องลูกพลับ
ตอไป

กรกฎาคม
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วัตถุประสงคการเรียนรู
1. เพื่อใหนักศึกษาเขาใจความรูพื้นฐานทาง
เศรษฐศาสตรและวงจรเศรษฐกิจ
2. เพื่อใหนักศึกษาเขาใจเรื่องอุปสงค อุปทานและ
จุดดุลยภาพ
กิจกรรมการเรียนรู
นําเสนอเขาสูทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรความรู
พื้นฐานทางเศรษฐศาสตรและวงจรเศรษฐกิจ
1. ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
2. ประเภทสินคาและบริการ
3. อุปสงค อุปทานและจุดดุลยภาพ
วัตถุประสงคการเรียนรู
1. เพื่อใหทบทวนความรู
กิจกรรมการเรียนรู
ผูสอนและผูเรียนรวมกันทบทวนความรู
สอบกลางภาคเรียน

มีนักศึกษาอยู 3 ราย(แปง,เครือ,นิก)ที่จะไมสนใจเรียน พูดคุย
กันในชั้นเรียน จึงไดใชวิธีการเขาไปประชิดตัว และ
สอบถามคําถามกับเด็กกลุมดังกลาวเพิ่มเติม เพื่อกระตุนให
เด็กสนใจเรียน โดยไมใชวิธีการตําหนิในชั้นเรียน
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เศรษฐศาสตรผูบริโภค ETS.101 วัตถุประสงคการเรียนรู
CTS.101 1. เพื่อใหนักศึกษาไดทบทวนตนเองหลังจากการ
สอบกลางภาคและทราบผลการสอบ
กิจกรรมการเรียนรู
ในสัปดาหนี้ ผูสอนไดแจงคะแนนสอบกลางภาค สิ่งที่สังเกตเห็นไดชัด เมื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดทบทวน
ขอผิดพลาดของตนเอง นักศึกษาไดใหความสนใจในการ
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 และใหนักศึกษาได
ทบทวนขอผิดพลาดของตนเอง(Refletion) โดยให วิเคราะหตนเองไดเปนอยางดี และตองใชเวลาพอสมควร
นักศึกษาไดเขียนคําตอบจากคําถาม 2 ขอ ลงใน
กระดาษ ดังนี้
1. สาเหตุใดที่นักศึกษาจึงไดคะแนนสอบ
กลางภาคเรียนเทานี้
2. หลังจากที่เรียนใน LCCT ผานมา 2
เดือน ทานคิดวาทานเปลี่ยนแปลงตนเอง
ไปอยางใด
นศ.ไดเขียนขอผิดพลาดของ
ตนเองในระยะเวลา 2 เดือน
ที่ผานมา

จากการสังเกตจะพบวา
นักศึกษาเกิดการเรียนรู
จากเพื่อนรวมเรียนใน
การวิเคราะห
ขอผิดพลาดของตนเอง จากคําถามที่ผูสอนไดปอน
ใหนักสึกษาไดรูจักวิเคราะหตนเองเพิ่มเติม เพื่อ
สรางความพรอมในการเรียนตอไป
หลังจากที่นักศึกษาไดเขียนสิ่ง
ที่ตนเองผิดพลาด ผูสอนได
เปดโอกาสใหนักศึกษาไดนํา
เสนอโดยใหอานจากบันทึกที่
ตนเองไดเขียนและใหเพื่อน ๆ
ไดมีโอกาสในการชวยบอก
ขอผิดพลาดของนักศึกษา

พรอมกันนั้น หอง ETS.101 และ CTS.101 นักศึกษาจะมีการ
เรียนรูจากเพื่อนโดยการถามเพื่อนวา “จะเขียนอยางไร” หรือ
การดูวิธีการวิเคราะหของเพื่อนมาเปนแบบอยาง และเมื่อเปด
โอกาสใหเพื่อนไดนําเสนอหนาชั้นเรียน และใหเพื่อนรวม
เรียนชวยกันวิเคราะห “นักศึกษาหองนี้จะมี EQ ดีมาก เพราะ
ทุก ๆ คนจะรวมกันบอกถึงจุดดอยของเพื่อนและความ
หวงใยในการใหเพื่อนเกิดการพัฒนา ดังนั้นสรุปไดวา “EQ
ของหองนี้ดีกวา หอง E.101 และ C.101”
ขอเสนอแนะ ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีการทํางาน
เพื่อใหเกิดการทํางานเปนทีม พรอมกับฝกใหนักศึกษาได
นําเสนอหนาชั้นเรียนอยางถูกวิธีตอไป
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เศรษฐศาสตรผูบริโภค ETS.101 วัตถุประสงคการเรียนรู
CTS.101 1. เพื่อใหนักศึกษาเขาใจเรื่อง ทฤษฎีพฤติกรรม
ผูบริโภค (คาความพึงพอใจ)
กิจกรรมการเรียนรู
ปญหาที่พบเจอคือ นางสาวชรัญญา การเอื้อ จะมีปญหา
ใหนักศึกษาเตรียมขนมมาคนละ 10 ชิ้น เพื่อให
กระบวนการความเขาใจในการวาดกราฟ และการคํานวณ
นักศึกษาไดทานและวัดคาความพึงพอใจ เรื่อง
ผูสอนจึงได ใชกระบวนการอธิบายเปนรายบุคคลตอไป
“พฤติกรรมผูบริโภค”
ผูสอนไดนําเขาสูกระบวน
การทางทฤษฎีพฤติกรรม
ผูบริโภคกอนและใหนศ.
ไดทําการทดลองโดยให
ทานขนมที่ตนเองโปรดปรานพรอมกับบันทึกคา
ความพึงพอใจลงในตารางที่นศ.ไดเขียนไวใน
กระดาษ
พรอมกับการวาดกราฟ
TU และ MU ของตนเอง
ลงในกระดาษ
แลวผูสอนไดบอกใหผูเรียนวา “หากนักศึกษาคน
ไหนไมเขาใจใหยกมืออาจารยจะเดินเขาไปอธิบาย
อีกครั้งหนึ่ง”

สิงหาคม
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เศรษฐศาสตรผูบริโภค ETS.101
CTS.101
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เศรษฐศาสตรผูบริโภค ETS.101
CTS.101

เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม ผูสอนไดยกตัวอยางอีกครั้ง
หนึ่งเพื่อเปนการทบทวนความรูที่ไดรับ
ไมไดดําเนินการสอนเนื่องจากติดอบรม
กระบวนการเรียนรูดวยปญญา โดยเครื่องมือ MY
LIFE ณ บริษัทปูนซีเมนต (ลําปาง) จํากัด
วัตถุประสงคการเรียนรู
1. เพื่อใหนักศึกษาเขาใจเรื่องเสนความพึงพอใจ
เทากันและเสนงบประมาณ
กิจกรรมการเรียนรู
เสริมกระบวนการเรียนรูนักศึกษาเรื่อง พฤติกรรม
ผูบริโภค (เพิ่มเติม) จากสัปดาหที่ 11 เรื่อง ทฤษฎี
เสนความพึ่งพอใจและเสนงบประมาณ โดยผูสอน
เชื่อมโยงประเภทสินคาตาง ๆ ตามหลักการของ
อุปสงค
และใหนักศึกษามีสวนรวมในการออกขอสอบ
สําหรับเรื่อง อุปสงคสินคา เสนความพึ่งพอใจ
และเสนงบประมาณ มาคนละ 5 ขอ

ไดประสานงานใหอาจารยผูสอนทานอื่นเขาสอนแทนและมี
การแลกเปลี่ยนตารางสอน

จากการสอนตามหลักทฤษฎีนักศึกษาจะมีอาการเบื่อหนาย
ในบางชวงของการอธิบาย แตนักศึกษาจะตั้งใจในการเรียน
โดยผูสอนจะมีการสอบถามนักศึกษาเปนระยะ ๆ ในเนื้อหา
ที่ไมเขาใจ ผลปรากฏวา “นักศึกษาบางรายไมมีความมั่นใจ
ในการอธิบาย แตความเขาใจเบื้องตนมีความเขาใจ” จึงได
ใหตัวแทนออกมาอธิบาย จากการสังเกต นักศึกษาที่อาสา
ออกมาอธิบายสามารถอธิบายได แตยังไมสามารถอธิบายใน
เชิงวิชาการไดดีเทาที่ควร
และจากการใหนักศึกษามีสวนรวมในการออกขอสอบ ผล
ปรากฏวา “นักศึกษามีความสนใจ และดีใจในการไดออก
ขอสอบ และจะพูดย้ํากับผูสอนเสมอวา “อาจารยตองเอา
ขอสอบที่พวกหนู ไปออกขอสอบนะ อยาลืมนะ” ดังนั้น

การที่มอบหมายใหนักศึกษามีสวนรวมในการออกขอสอบ
นักศึกษาจะมีความภาคภูมิใจและมีความสนใจมากยิ่งขึ้น
กันยายน
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เศรษฐศาสตรผูบริโภค ETS.101 วัตถุประสงคการเรียนรู
CTS.101 1. เพื่อใหนักศึกษาเขาใจกระบวนการผลิตจากการศึกษา

จากกิจกรรมที่ไดมอบหมายใหนักศึกษา ผูสอนตองการให
นักศึกษาไดเรียนรูจากการดําเนินธุรกิจจริง โดยยังไมได
กระบวนการผลิตจริง
เสริมเรื่อง ทฤษฎีการผลิต และการกําหนดราคาให โดยให
2. เพื่อใหนักศึกษาฝกกระบวนการวางแผนและการ
นักศึกษาลองหาขอมูลเบื้องตน และกิจกรรมดังกลาว “ฝก
นําเสนอเปนทีม
ใหนักศึกษามีกระบวนการวางแผน และรูจักรักษาเวลา เพื่อ
กิจกรรมการเรียนรู
ฝกตนเองใหมีความรับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรม”
ไดนํานักศึกษาเขารวมกิจกรรมวันภาษาไทย โดยให
นักศึกษาแบงกลุมออกเปน 3 คน ตอกลุม และใหไปศึกษา สิ่งที่นักศึกษาวิเคราะหจากกิจกรรม
กระบวนการผลิต ของรุนพี่ ในวิชาโครงงานตาง ๆ โดย
1. รุนพี่ไมยิ้มแยมแจมใส
ผูสอนจะสอบถามและใหนักศึกษาชวยกันลงประชามติวา
2. รุนพี่ใหขอมูลแบบถามคําตอบคํา
“หากเราจะไปศึกษากระบวนการผลิตสินคา เราควรจะตอง
3. ไมเกิดแรงจูงใจใหผูบริโภคเขามาซื้อสินคา
ทําอยางไร และจะศึกษาเรื่องใดบาง” ซึ่งนักศึกษาไดมีการ
นักศึกษา ไดสังเกตและรูจักวิเคราะห กระบวนการทางตลาด
นําเสนอวิธีการไดขอ มูล และคําถามทีต่ นเองสนใจสรุป
เกี่ยวกับ “การใชกระบวนการ Motivation” และนักศึกษาได
ดังนี้
วิธีการไดขอมูล
มีการเสนอวิธีการจะใชในการจูงใจลูกคา คือ
1. การสอบถามจากผูผลิต
1. ควรยิ้มแยมแจมใส เมื่อลูกคาตองการขอมูล
2. การศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบ
2. ผูขายตองมีบุคลิกภาพที่อบอุน เพื่อใหลกู คาเกิด
คําถาม
ความประทับใจ
1. วัตถุดิบที่ใชในการผลิต
3. ควรมีการสงเสริมการขาย ใหนาสนใจ
2. วิธีการผลิต
3.
4.

ตนทุนในการผลิต
ราคาสินคาที่จําหนาย

โดยผูสอนไดใหเงื่อนไขในการควบคุมเวลาในการ และสิ่งที่นักศึกษาไดเพิ่มเติมคือ การรูจักรับผิดชอบเวลา
ปรากฏวา “นักศึกษาทุกคน ขึ้นไปพบผูสอนกอนเวลาที่
หาขอมูล โดยใหแตละกลุมใชเวลา 30 นาที และ
กอนดําเนินการหาขอมูล ใหนักศึกษามีการวางแผน กําหนด และรักษาเวลาไดเปนอยางดี”
การหาขอมูล ใหอยูในเวลาที่กําหนด
โดยผูสอนจะกําหนดใหนักศึกษาทั้งหมดพบกันที่
หองเรียนเวลา 10.15 น.

หลังจากที่นักศึกษาไดหาขอมูลเรียบรอย ผูสอนให
นักศึกษา ฝกซอม
การนําเสนอ ให
เพื่อนไดฟงเกี่ยวกับ
ขอมูลที่ไดดําเนิน
การเก็บขอมูล
สิ่งที่สังเกตคือ นักศึกษาบางกลุมจะมีการฝกซอม
โดยใหเพื่อนที่เปนตัวแทนพูดใหฟง และชวยกัน
จับประเด็นที่ผิดพลาดของเพื่อน

แตบางกลุมก็จะฟง
เพื่อนเพียงอยางเดียว
ไมไดมีขอแนะนํา

สําหรับปญหาเกี่ยวกับ “การที่นักศึกษาไมยอมชวยเพื่อน
หรือไมยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน หรือ ไมมีสวนรวม
ในการดําเนินกิจกรรม” ผูสอนจะสังเกตและใชวิธีกระตุน
โดยการเขาไปมีสวนรวมสําหรับกลุมที่ เพื่อนไมยอมชวย
เพื่อนตอไป
บางกลุมก็มีปญหาเปนเกี่ยวกับคําภาษาอังกฤษ ในชื่อของ
สินคา นักศึกษาจะเขามาถาม แตผูสอนจะไมตอบวาคํานั้น
อานวาอยางไร แตจะใหแนะนําแหลงเรียนรูที่จะฝกให
นักศึกษาคนหาเอง อาทิเชน คนคําศัพทจาก Dictionary หรือ
การสอบถามภาษาจากอาจารยชาวตางชาติ
ผลปรากฏวา “นักศึกษาจะใชเวลาในการตัดสินใจในการ
เลือกวิธีการ” แตนักศึกษาสามารถหาแหลงเรียนรูเองได
นักศึกษาที่มีพัฒนาการในการนําเสนอไดดีมากขึ้น
คือ โฟ และ ฝาย จะมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น และวิธีการนําเสนอที่
ดี โดยมีการวิเคราะหและการสบตาผูเรียนรูรวม โดยถึงแมจะ
มีการนําสมุดออกไปดวย แตจะอธิบายจากความเขาใจ
มากกวา
สวนอั้ม จะมีการนําสินคาออกมานําเสนอ โดยมี
วิธีการถือสินคาที่ดีมาก แตยังมีอาการประหมาในการพูด
นําเสนอ การพูดคําควบกล้ํายังมีปญหา

เจ จะนําเสนอไดดี และมีคําพูดวา “ขออนุญาตอาน
เมื่อนักศึกษาฝกซอมการนําเสนอเรียบรอย ผูสอน
สรางเงื่อนไข คือ “ในการนําเสนอใหแตละกลุมไม สวนประกอบ” ซึ่งเปนสวนที่ดีในการใหเกียรติผูฟง
บี ถึงเปนครั้งแรกในการนําเสนอ แตบีทําไดดี โดย
เกินกลุมละ 5 นาที “ โดยใหนักศึกษาอาสาสมัคร
ควรจะมีการปรับปรุงเรื่องความมั่นใจ
จับเวลา 1 คน และสอบถามวิธีการคุมเวลาวา
สุพัตรา จะมีการพูดที่มีหางเสียงมากขึ้น จากการ
“เพื่อนที่จะนําเสนอจะทราบไดอยางไรวาเวลาที่
พูดปกติไมเคยมี (ผูสอนจึงชื่นชม)
กําหนดหมดลง”
นักศึกษาเสนอวิธีการดังนี้
1. คนคุมเวลาจะโชวมือขึ้นแลวลดเวลาลง
ตามนิ้วที่กําหนด
2. คนคุมเวลาจะโชวเวลาโดยการยกมือขึ้น
หากเหลือเวลา 3 นาที ก็ชูนิ้วขึ้น 3 นิ้ว
นักศึกษาในหองเรียนเลือกกระบวนการที่ 2
เพราะวา สงสารคนคุมเวลาหากเลือกกรณีที่ 1
เพราะตองยกมือขึ้นตลอด กลัวเพื่อนเมื่อย (เสริม
ใหนักศึกษามีความรักเพื่อน และฝกการเห็นใจ
ผูอื่น”

จากการนําเสนอ
สังเกตเห็นวา
“นักศึกษาที่เคย
ออกมานําเสนอ
หนาชั้นเรียนบอยๆ
มีพัฒนาการการนําเสนอ คือไมเกิดอาการประหมา
การพูดชัดเจน และจะมีการใช Eye Contact หรือ
ภาษากายเขามาชวย
และมีนักศึกษาบาง
กลุมจะมีสินคาที่
ตนเองไดเลือกศึกษา
มาโชวใหเพื่อนไดเรียนรู แตนักศึกษาที่ยังไมเคย
ออกมานําเสนอ ก็จะมีอาการประหมา แตมคี วาม
กลาในการนําเสนอ ผูสอน จึงใชกระบวนการชื่น
ชมและใหกําลัง นักศึกษาตอไป และใหนักศึกษา
ไดสังเกตวา “เพื่อนที่ออกมานําเสนอนั้น ไดใหเรา
ไดเรียนรูอะไรบาง” โดยใหนักศึกษาสรุปลงใน
สมุดและในคาบตอไป จะมีการนําเสนอและ
แลกเปลี่ยนตอไป

กันยายน
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เศรษฐศาสตรผูบริโภค ETS.101 วัตถุประสงคการเรียนรู
CTS.101 1. เพื่อใหนักศึกษาเขาใจกระบวนการผลิต
นักศึกษาทุก ๆ กลุมรวมกระบวนการวิเคราะห แตจะมี
กิจกรรมการเรียนรู
เสริมความรูเรื่องกระบวนการผลิต ปจจัยการผลิต คําถามในการถามคําถามหลายคําถาม เนื่องจากเกิดความไม
และใหนักศึกษาแบงกลุมออกเปนกลุมละ 3 คน แนใจในกระบวนการคิด ผูสอนจึงไดใหคําปรึกษา และเพิ่ม
ความมั่นใจ
เพื่อวิเคราะหปจจัยการผลิตจากใบงาน และให
ตัวแทนออกมานําเสนอ

กันยายน
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เศรษฐศาสตรผูบริโภค ETS.101 วัตถุประสงคการเรียนรู
CTS.101 1. เพื่อใหนักศึกษาเขาใจระบบของตลาดในทาง
เศรษฐศาสตร
กิจกรรมเรียนรู
ผูสอนนําเสนอเรื่องตลาดในทางเศรษฐศาสตร

17
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นักศึกษามีสวนรวมในการวิเคราะหเรื่องสินคาวาจะเปน
สินคาที่อยูในตลาดใด เชน หวย สลากออมทรัพย ผูสอนจึง
ไดเสริมความรูเรื่อง การวางแผนการใชจายเงิน การเขียน
เช็ค พรอมกันนั้นมีการถามคําถามกับผูสอนในสิ่งที่ผูเรียน
สนใจ

เศรษฐศาสตรผูบริโภค ETS.101 วัตถุประสงคการเรียนรู
CTS.101 1. เพื่อใหนักศึกษาเขาใจระบบการเงินทาง
เศรษฐศาสตร
กิจกรรมการเรียนรู
ผูสอนนําเสนอเนื้อหา ความหมายของเงิน ชนิด
ของเงิน การเขียนเช็ค และเรื่องความแตกตางของ
Debit card และ Credit Card
เศรษฐศาสตรผูบริโภค ETS.101 วัตถุประสงคการเรียนรู
CTS.101 1. ประเมินผลการเรียนการสอน

นักศึกษาตั้งใจเรียนและมีคําถามในการสอบถามปญหาเมื่อ
นักศึกษาไมเขาใจ

