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รายละเอยีดของรายวชิา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา      มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิาคณะเศรษฐศาสตร์ 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลโดยทัว่ไป 
 

1. รหสัและช่ือรายวิชาEC202   เศรษฐศาสตร์มหภาค( Macroeconomics) 
2. จ านวนหน่วยกิต     3(3-0-6)      
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชาหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต      
กลุ่มวิชาแกน 
4. อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

ผศ.สุภาวดี เหล่าฤทธิรัตน ์ และ อ.สิทธิพร  รุจิระยรรยง 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน     ภาคการศึกษาท่ี 2/ ชั้นปีท่ี 2 
6. รายวิชาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน(Pre-requisite)     เศรษฐศาสตร์มหภาคเบ้ืองตน้ (EC 101) 
7. รายวิชาท่ีตอ้งเรียนพร้อมกนั(Co-requisites)     ไม่มี 
8. สถานท่ีเรียน     มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัท่ีจดัท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด24ธนัวาคม2558 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1. เพ่ือใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 
2. เพ่ือใหน้กัศึกษาเขา้ใจและอธิบายทฤษฎีการบริโภค การออม การลงทุน และการใชจ่้ายของรัฐบาล 

ท่ีแสดงดุลยภาพทัว่ไปในระบบเศรษฐกิจ 
3. เพ่ือใหน้กัศึกษาสามารถวิเคราะห์ถึงกระบวนการปรับตวัของตลาดเงิน ตลาดผลผลิต ตลาดแรงงาน 

และดุลการช าระเงินระหวา่งประเทศ ท่ีมีต่อรายไดป้ระชาชาติ 
และดุลยภาพทัว่ไปในระบบเศรษฐกิจ 

4. เพ่ือใหน้กัศึกษาสามารถวิเคราะห์ถึงความผนัผวนและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
เป้าหมายและนโยบายทางเศรษฐกิจ  

5. เพ่ือใหน้กัศึกษาสามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบแบบจ าลองของนกัเศรษฐศาสตร์ส านกัคลาสสิค 
กบัแบบจ าลองเศรษฐศาสตร์ส านกัเคนส์ 

6. เพ่ือใหน้กัศึกษาสามารถอธิบาย ทฤษฎีความจ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีเงินเฟ้อ 
นโยบายการเงินและการคลงั 

7. เพ่ือใหน้กัศึกษาสามารถสามารถวิเคราะห์กรณีตวัอยา่งของสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจริง 
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โดยใชแ้นวคิดตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 
2.วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 
วตัถุประสงคใ์นการพฒันารายวิชาน้ี  เน่ืองจากเศรษฐศาสตร์มหภาคเป็นความสมัพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ 
ของระบบเศรษฐกิจโดยรวม ซ่ึงมีผลต่อความเป็นอยูข่องประชาชนทุกคน 
และภาวะเศรษฐกิจในโลกปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทั้งในเร่ืองอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน 
ระดบัราคาสินคา้ หรือระดบัการจา้งงาน    
ความเขา้ใจในภาวะเศรษฐกิจจะท าใหส้ามารถปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจไดอ้ยา่งทนั
ท่วงที และเป็นการลดความเสียงจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจไดอี้กดว้ย 
ดงันั้นจึงมีการปรับปรุงรายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค 
ใหมี้เน้ือหาท่ีทนัสมยัต่อการเปล่ียนแปลงของตวัแปรทางเศรษฐกิจต่างๆเพ่ือใหร้ะบบเศรษฐกิจด าเนินต่อไ
ปอยา่งมีประสิทธิภาพ และ มีเสถียรภาพ 
 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวชิา     
ศึกษาถึงการก าหนดข้ึนเป็นรายไดป้ระชาชาติและดุลยภาพทัว่ไปในระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีการบริโภค 
การออม การลงทุน และการใชจ่้ายของรัฐบาล วิเคราะห์ถึงกระบวนการปรับตวัของตลาดเงิน 
ตลาดผลผลิต ตลาดแรงงาน และดุลการช าระเงินระหวา่งประเทศ ท่ีมีต่อรายไดป้ระชาชาติ 
และดุลยภาพทัว่ไปในระบบเศรษฐกิจ วิเคราะห์ถึงความผนัผวนและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
เป้าหมายและนโยบายทางเศรษฐกิจ การเปรียบเทียบแบบจ าลองของนกัเศรษฐศาสตร์ส านกัคลาสสิค 
กบัแบบจ าลองเศรษฐศาสตร์ส านกัเคนส์ ทฤษฎีวฏัจกัรเศรษฐกิจ ทฤษฎีความจ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ทฤษฎีเงินเฟ้อ นโยบายการเงินและการคลงั 
 
2.จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
2.1 บรรยาย     บรรยาย 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา 
2.2 สอนเสริม     สอนเสริมตามความตอ้งการของนกัศึกษาเฉพาะราย 
2.3 การฝึกปฏิบัต/ิงานภาคสนาม/การฝึกงาน     ไม่มีการฝึกปฏิบติังานภาคสนาม 
2.4 การศึกษาด้วยตนเอง     การศึกษาดว้ยตนเอง 6 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 
3.จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
-อาจารยป์ระจ าวิชาจดัเวลาใหค้ าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความตอ้งการของนกัศึกษา 1-
3ชัว่โมงต่อสปัดาห์   
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หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1.คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 
พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม จริยธรรมเพ่ือใหส้ามารถด าเนินชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมอยา่งราบร่ืน 
และเป็นประโยชนต่์อส่วนรวมโดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบติัของหลกัสูตร ดงัน้ี 

(1)  มีความซ่ือสตัยสุ์จริตในการคิด ศึกษา วิเคราะห์ ปฏิบติัตน และปฏิบติังาน 
(2)  มีจิตส านึกสาธารณะท่ีค านึงถึงประโยชนข์องส่วนรวมมากกวา่ประโยชนส่์วนตน 
(3)  มีวินยั มีความตรงต่อเวลา เคารพและปฏิบติัตนตามกฎ 

ระเบียบและขอ้บงัคบัของสถาบนัและสงัคม 
(4)  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สงัคม และประเทศชาติ 

ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในสายวิชาการดา้นเศรษฐศาสตร์ 
1.2วธีิการสอน 

(1) 
บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศอ่ืน
ๆ 
(2) การซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
(3) การคน้ควา้เพ่ิมเติมทาง Internet 
รวมทั้งติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  

             (4) การท าแบบฝึกหดั/อธิบายศพัทท่ี์เก่ียวขอ้ง 
1.3วธีิการประเมนิผล 

(1) พฤติกรรมการเขา้เรียนอยา่งสม ่าเสมอ  การส่งแบบฝึกหดัตรงเวลา 
และการแต่งกายถูกระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 
(2) การศึกษาบทเรียนตามท่ีอาจารยม์อบหมาย 
และคน้ควา้หาความรู้เพ่ิมเติมจากข่าวสารทั้งหนงัสือพิมพ ์วารสารทางเศรษฐกิจและ Internet 

             (3) การตอบค าถามในชั้นเรียน/แสดงความคิดเห็น 
2.ความรู้ 
2.1ความรู้ที่ต้องได้รับ 

นกัศึกษาตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัสาขาวิชาท่ีศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม 
และความรู้เก่ียวกบัสาขาวิชาท่ีศึกษานั้นตอ้งเป็นส่ิงท่ีนกัศึกษาตอ้งรู้เพ่ือใชป้ระกอบอาชีพและช่วยพฒันาสั
งคม ดงันั้นมาตรฐานความรู้ตอ้งครอบคลุมส่ิงต่อไปน้ี 
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(1) 
มีความรู้และความเขา้ใจแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และพฒันาการของทฤษฎีท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป
กา้วทนัสมยั (Update) พรมแดนแห่งความรู้ 

(2) มีความรู้มีความรู้และความเขา้ใจโครงสร้าง และ/หรือ 
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคมของไทยและโลก    

(3)  มีความรู้และความเขา้ใจเคร่ืองมือพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ 
2.2วธีิการสอน 
(1) การบรรยาย   
             (2) ส่ือน าเสนอในรูปแบบ Powerpoint และ HybridLearning 
             (3) การเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online  Learning/Internet-based-Learning) 
             (4) การท าแบบฝึกหดั 
             (5) การอภิปรายในหอ้งเรียน 
2.3วธีิการประเมนิผล 
            (1) การส่งแบบฝึกหดั 

            (2) การศึกษาบทเรียนตามท่ีอาจารยม์อบหมาย 
และสามารถคน้ควา้หาความรู้ใหม่ๆผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
           (3) การสอบกลางภาค และปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้ทฤษฎีและการประยกุตใ์ช้ 
3.ทักษะทางปัญญา 
3.1ทักษะทางปัญญาที่ต้องพฒันา 

นกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัต่าง ๆ จากการสอนเพ่ือใหเ้กิดทกัษะทางปัญญาดงัน้ี 
(1)  สามารถคิดเป็นเหตุเป็นผล และคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ 
(2)  สามารถก าหนดประเดน็การศึกษา สืบคน้ รวบรวมขอ้มูล ประมวลขอ้มูล วิเคราะห์ สงัเคราะห์ 

แปลความหมาย และสรุปประเดน็จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย 
(3)  สามารถน าขอ้มูลและหลกัฐานต่างๆ 

มาวิเคราะห์และบูรณาการความรู้เพ่ือเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจและสงัคมไดอ้ยา่งเหมา
ะสม (ประสิทธิภาพ เป็นธรรม และเหมาะสมกบัสภาวการณ์และบริบททางสงัคม) และสร้างสรรค์ 
3.2วธีิการสอน 
(1)  การท าแบบฝึกหดั 
(2)  การแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาในชั้นเรียน 

            (3)  การวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศไทย การแกปั้ญหา และผลกระทบ 
3.3วธีิการประเมนิผล 
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนน้ขอ้สอบท่ีมีการวิเคราะห์สถานการณ์ 
หรือวิเคราะห์แนวคิดโดยการประยกุตใ์ชท้ฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 
4.ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
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4.1ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 
(1) 

มีความสามารถในการปฏิบติังานและรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งในระดบับุคคลและ/หรือร
ะดบักลุ่มอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(2) 
มีความสามารถในการคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการวิเคราะห์ปัญหาดว้ยตนเองและ/หรือร่วมกบับุคคลอ่ืน 

(3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
(4) มีการพฒันาตนเองทั้งดา้นความรู้ และทกัษะทางวิชาการอยา่งต่อเน่ือง 

รวมถึงการเปล่ียนแปลงเรียนรู้กบับุคคลอ่ืน 
(5) มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี สามารถท างานร่วมกบับุคคลอ่ืนไดทุ้กระดบั 

และสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ ได ้
4.2วธีิการสอน 
(1)  มอบหมายแบบฝึกหดั  
         (2)  การแสดงความคิดเห็นและร่วมอภิปราย 
4.3วธีิการประเมนิผล 
        (1)  แบบฝึกหดัท่ีส่งในชั้นเรียน 
        (2)   พฤติกรรมการเขา้เรียน 
5.ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่ต้องพฒันา 

นกัศึกษาตอ้งมีทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นต ่าดงัน้ี 
(1)  

สามารถเลือกและประยกุตใ์ชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเก่ียวขอ้งในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ประมวลผล แปลความหมาย สรุปประเดน็ และเสนอแนะประเดน็ในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(2)  สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน 
เลือกและใชรู้ปแบบการน าเสนอใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 

 (3)  สามารถเลือกและใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการส่ือสารในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
วิเคราะห์ขอ้มูล ประมวลผล แปลความหมาย และการน าเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5.2วธีิการสอน 
(1) มีการน าบทเรียน upload ไวใ้น Hybrid Learning ของ website มหาวิทยาลยั 
หอการคา้ไทย 
              (2)   มีการเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
              (3)  มอบหมายใหค้น้ควา้ข่าวเศรษฐกิจ โดยใหอ้า้งอิงแหล่งท่ีมาของขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง 
และมีการใชเ้คร่ืองมือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการน าเสนอ 
5.3วธีิการประเมนิผล 
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(1) จ านวนคร้ังในการเขา้สู่บทเรียนใน Hybrid Learning 
(2) ความสม ่าเสมอในการเขา้เรียน 
(3) การแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเ
รียนการสอน

/ส่ือที่ใช้  
ผู้สอน 

1 อธิบายลกัษณะวิชา เน้ือหาวิชา หนงัสือประกอบ และการวดัผล 
บทที่ 1    บทน า 

1.1 วิวฒันาการของวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค 
1.2 แบบจ าลองทางดา้นเศรษฐศาสตร์มหภาคและองคป์ระกอ

บของแบบจ าลอง 
1.3 ดุลยภาพสภาพสถิตย ์สภาพสถิตยเ์ปรียบเทียบ 

และสภาพเคล่ือนไหว 
1.4 เป้าหมายและนโยบายเศรษฐกิจระดบัมหภาค 

3 บรรยาย / 
Powerpoint 
 

-ผศ.สุภาวดี 
เหล่าฤทธิรัตน ์
-อ.สิทธิพร  
รุจิระยรรยง 

2 บทที่ 2    เศรษฐศาสตร์ส านักคลาสสิก: 
แบบจ าลองทางด้านอุปสงค์ของระบบเศรษฐกจิ 

2.1 ทฤษฎีปริมาณเงินและการสร้างเสน้อุปสงคร์วม 
2.2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงอุปสงคร์วม 
2.3 ทฤษฎีอตัราดอกเบ้ีย  

3 บรรยาย / 
Powerpoint 
 

-ผศ.สุภาวดี 
เหล่าฤทธิรัตน ์
-อ.สิทธิพร  
รุจิระยรรยง 

3 บทที่ 3    เศรษฐศาสตร์ส านักคลาสสิก: 
แบบจ าลองทางด้านอุปทานของระบบเศรษฐกจิ 

 3.1 ดุลยภาพของตลาดแรงงาน 
 3.2 ระดบัผลผลิต การจา้งงาน และระดบัราคาทัว่ไป 
 3.3 การสร้างเสน้อุปทานรวม 
 3.4 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงอุปทานรวม 

3 บรรยาย  / 
Powerpoint  
 
 
 
 

-ผศ.สุภาวดี 
เหล่าฤทธิรัตน ์
-อ.สิทธิพร  
รุจิระยรรยง 

4-5 บทที่ 4    เศรษฐศาสตร์ส านักคลาสสิก: 
ดุลยภาพของระบบเศรษฐกจิแบบปิด 

4.1 การก าหนดดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจแบบปิด 
4.2 การเปล่ียนแปลงดุลยภาพภายในของระบบเศรษฐกิจ 

6 บรรยาย/ 
Powerpoint            

-ผศ.สุภาวดี 
เหล่าฤทธิรัตน ์
-อ.สิทธิพร  
รุจิระยรรยง 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเ
รียนการสอน

/ส่ือที่ใช้  
ผู้สอน 

4.3 ปัจจยัทางดา้นอุปสงค ์(ตลอดจนการใชน้โยบายการเงิน 
การคลงั) ท่ีมีผลต่อดุลยภาพภายใน 

4.4 ปัจจยัทางดา้นอุปทานท่ีมีผลต่อดุลยภาพภายใน 
6-7 บทที่ 5    เศรษฐศาสตร์ส านักเคนส์: 

แบบจ าลองทางด้านอุปสงค์ของระบบเศรษฐกจิ 
Keynes:  แบบจ าลองอยา่งง่ายในการก าหนดรายได ้
และค่าตวัคูณ 
5.1 การก าหนดดุลยภาพตลาดผลิตภณัฑ ์

 การสร้างเสน้ IS 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงดุลยภาพตลาดผลิตภณั

ฑ ์
5.2 การก าหนดดุลยภาพตลาดเงิน 

 การสร้างเสน้ LM 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงดุลยภาพตลาดเงิน 

5.3 ดุลยภาพของตลาดผลิตภณัฑแ์ละตลาดเงิน 
 การก าหนดดุลยภาพของตลาดผลิตภณัฑแ์ละตลาดเงิน 
 ความไม่สมดุลในตลาดผลิตภณัฑแ์ละตลาดเงิน 
ตลอดจนการปรับตวัของรายไดแ้ละอตัราดอกเบ้ียเพ่ือให้
ไดดุ้ลยภาพในตลาดผลิตภณัฑแ์ละตลาดเงิน 

5.4 รายไดแ้ละระดบัราคาทางดา้นอุปสงค ์
 การสร้างเสน้อุปสงคร์วม 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงอุปสงคร์วม 

(ตลอดจนผลของการใชน้โยบายการเงิน การคลงั) 
5.5 การเปรียบเทียบแบบจ าลองของนกัเศรษฐศาสตร์ส านกัคล

าสสิคและเคนส์ 
(ประสิทธิภาพของนโยบายการเงินและนโยบายการคลงั) 

6 บรรยาย/ 
Powerpoint 

-ผศ.สุภาวดี 
เหล่าฤทธิรัตน ์
-อ.สิทธิพร  
รุจิระยรรยง 

8 บทที่ 6    เศรษฐศาสตร์ส านักเคนส์: 
แบบจ าลองทางด้านอุปทานของระบบเศรษฐกจิ 

6.1 ดุลยภาพของตลาดแรงงาน 
6.2 ระดบัผลผลิต การจา้งงาน และระดบัราคาทัว่ไป 

 การสร้างเสน้อุปทานรวม 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงอุปทานรวม 

3 บรรยาย/ 
Powerpoint 

-ผศ.สุภาวดี 
เหล่าฤทธิรัตน ์
-อ.สิทธิพร  
รุจิระยรรยง 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเ
รียนการสอน

/ส่ือที่ใช้  
ผู้สอน 

9 บทที่ 7    เศรษฐศาสตร์ส านักเคนส์: 
ดุลยภาพของระบบเศรษฐกจิแบบปิด 

7.1 การก าหนดดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจแบบปิด 
7.2 การเปล่ียนแปลงดุลยภาพภายในของระบบเศรษฐกิจ 

 ปัจจยัทางดา้นอุปสงค ์(ตลอดจนการใชน้โยบายการเงิน 
การคลงั) ท่ีมีผลต่อดุลยภาพภายใน 

 ปัจจยัทางดา้นอุปทานท่ีมีผลต่อดุลยภาพภายใน 

3 บรรยาย/ 
Powerpoint 

-ผศ.สุภาวดี 
เหล่าฤทธิรัตน ์
-อ.สิทธิพร  
รุจิระยรรยง 

10-11 บทที่ 8    ดุลยภาพของระบบเศรษฐิจแบบเปิด 
8.1 ความหมายและส่วนประกอบของดุลการช าระเงิน 
8.2 ตลาดเงินตราต่างประเทศ 

 อตัราแลกเปล่ียนคงท่ี 
 อตัราแลกเปล่ียนเสรี 

8.3 การก าหนดดุลยภาพของดุลการช าระเงิน 
8.4 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงดุลยภาพของดุลการช าระเ

งิน 
8.5 ดุลยภาพภายในและดุลยภาพของดุลการช าระเงิน 
8.6 นโยบายการแกไ้ขดุลการช าระเงินใหเ้หมาะสม 

 ภายใตอ้ตัราแลกเปล่ียนคงท่ี 
 ภายใตอ้ตัราแลกเปล่ียนเสรี 

6 บรรยาย/ 
Powerpoint 

-ผศ.สุภาวดี 
เหล่าฤทธิรัตน ์
-อ.สิทธิพร  
รุจิระยรรยง 

12 บทที่ 9    ทฤษฎีการบริโภค 
9.1 การบริโภคตามแนวคิดของเคนส์ 

(สมมติฐานรายไดส้มับูรณ์) 
9.2 สมมติฐานรายไดเ้ปรียบเทียบ 
9.3 สมมติฐานรายไดถ้าวร 
9.4    สมมติฐานวฏัจกัรชีวิต 

3 บรรยาย/ 
Powerpoint 

-ผศ.สุภาวดี 
เหล่าฤทธิรัตน ์
-อ.สิทธิพร  
รุจิระยรรยง 

13 บทที่ 10   ทฤษฎีการลงทุน 
10.1   หลกัเกณฑมู์ลค่าคิดลดปัจจุบนั 

เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจลงทุน 
10.2   ประสิทธิภาพหน่วยทา้ยของการลงทุน 
10.3   ทฤษฎีตวัเร่ง 
10.4   ทฤษฎีของการลงทุนโดยเงินทุนภายใน 

3 บรรยาย/ 
Powerpoint 

-ผศ.สุภาวดี 
เหล่าฤทธิรัตน ์
-อ.สิทธิพร  
รุจิระยรรยง 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเ
รียนการสอน

/ส่ือที่ใช้  
ผู้สอน 

14-15 บทที่ 11  เงนิเฟ้อ วฏัจกัรเศรษฐกจิ 
และการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิ 

11.1   การวิเคราะห์ภาวะเงินเฟ้อ 
11.2   การวิเคราะห์ปัญหาการวา่งงาน 
11.3    ความสมัพนัธ์ระหวา่งเงินเฟ้อกบัการวา่งงาน   

เสน้โคง้ฟิลลิปส์ในระยะสั้นและระยะยาว 
11.4    ทฤษฎีวฏัจกัรเศรษฐกิจ 
11.5    ทฤษฎีการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
11.6   นโยบายส าคญัในระดบัมหภาคและกรณีศึกษา 

6 บรรยาย/ 
Powerpoint/ 
คน้ควา้เพ่ิมเติ
ม /กรณีศึกษา 

-ผศ.สุภาวดี 
เหล่าฤทธิรัตน ์
-อ.สิทธิพร  
รุจิระยรรยง 

 

2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กจิกรรมที่ ผลการเรียนรู้*  วธีิการประเมนิ  
ก าหนดเวลาการประ
เมนิ (สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการประเ
มนิผล 

1 
2.(1)-(3) 
3.(1)-(3) 

1.สอบกลางภาค 
2.สอบปลายภาค 

8 
16 

35% 
55% 

2 

4.(1)-(5) 
5.(1) และ(3) 
4.(1)-(5) 
4.(1)-(2) 

1.การคน้ควา้ และการน าเสนอรายงาน 
2.การท างานกลุ่มและผลงาน 
3.การส่งงานตามท่ีมอบหมาย 

ตลอดภาคการศึกษา  

3 
1.(1)-(3) 
 

1.การเขา้ชั้นเรียน 
2.การมีส่วนร่วม อภิปราย 
เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 10% 

 

รายวชิา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทางปัญญ
า 

ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุ
คคลและความรับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์ 
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

EC202เศรษฐ
ศาสตร์มหภา
ค 
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3. เกณฑ์การประเมินผล  
การประเมินผลพิจารณาจากระดบัคะแนนอิงเกณฑ ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 

เกรด ช่วงระดบัคะแนน 
A 

(พิจารณาจากค่า T-score) 

B+ 
B 

C+ 
C 

D+ 
D 
F 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
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โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.พ.ศ. 2545. 
Branson, William H. Macroeconomics Theory and Policy. 3rded. Singapore: Harper and Row, 

Publisher, Inc., 1989.    
Mankiw N Gregory. Macroeconomics. 4thed. Worth Publishers, New York. 2000.    
Oliver Blanchard. Macroeconomics.  Second edition. Prentice Hall, New Jersey. 1999.    
Richard T. Froyen, Macroeconomics: Theory and Policies. 5thed. Prentice-Hall, Inc., 1996    
Rudiger Dornbush, Stanley Fischer, Richard Startz. Macroeconomics. 7fhed. New York: Mc Graw-Hill 

Book Co., 1998. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
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ตามค าแนะน าในชั้นเรียน 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
ธนาคารแห่งประเทศไทย   www.bot.or.th 
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติhttp://www.nesdb.go.th 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนhttp://www.boi.go.th 

 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา  
 
1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา 
ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี  
- การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
- การสงัเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
- แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวิชา 
- ขอ้เสนอแนะผา่นเวบ็บอร์ด ท่ีอาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการส่ือสารกบันกัศึกษา 
2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 
     ในการเกบ็ขอ้มูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 
- การสงัเกตการณ์ 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
         - อาจารยผ์ูส้อนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการสอบของนกัศึกษา รวบรวม 

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ขเพ่ือปรับปรุงรายวิชาใหมี้ความเหมาะสมมากข้ึน 
3. การปรับปรุงการสอน 
     หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน 
โดยการจดักิจกรรมในการระดมสมอง และหาขอ้มูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี  
1.ประมวลความคิดเห็นของนกัศึกษา การประเมินการสอนของตนเอง  ตลอดจนสรุปปัญหา 
อุปสรรคและแนวทางแกไ้ขเพ่ือน าไปปรับปรุงการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

         2.แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งอาจารยผ์ูส้อนในวิชาอ่ืนๆเพ่ือจะไดน้ าเทคนิค 
วิธีการใหม่ๆมาใชใ้นการปรับปรุงการสอนใหดี้ข้ึน 

         3.ปรับปรุงรายละเอียดของวิชาใหท้นัสมยัต่อการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ 
         4.คณะเศรษฐศาสตร์มีการประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนทุกวิชาเป็นประจ าทุกปี 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา  

http://www.bot.or.th/
http://www.nesdb.go.th/
http://www.boi.go.th/thai/default.asp
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ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายหวัขอ้ 
ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้ในรายวิชา ไดจ้าก การสอบถามนกัศึกษา 
หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึงการพิจารณาจากผลการทดสอบยอ่ย 
และหลงัการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยรวมในวิชาไดด้งัน้ี 
- การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยอ่ื์นๆ หรือผูท้รงคุณวฒิุ 
ท่ีไม่ใช่อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
โดยตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วิธีการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม  
          - ส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัค าถามในขอ้สอบจากผูใ้ชบ้ณัฑิต 
เพ่ือปรับปรุงมาตรฐานขอ้สอบใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน  
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

จากการประเมินและทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมี้การวางแผนปรับปรุง 
การสอนและรายละเอียดวิชาเพ่ือใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน โดย 

1. ปรับปรุงเน้ือหารายวิชาทุกๆ 3 ปี หรือตามค าแนะน าของคณะกรรมการก ากบั 
มาตรฐานวิชาการตามขอ้ 4 
2. น าผลการประเมินการสอนของตนเองจากขอ้2 (กลยทุธ์การประเมินการสอน) 
มาพฒันาเน้ือหาสาระต่างๆของวิชา และปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนใหต้รงกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

                  
3.ปรับเปล่ียนใหมี้อาจารยผ์ูส้อนร่วมเพ่ือใหน้กัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยกุตค์วามรู้น้ีกบัปัญหาท่ีมา
จากงานวิจยัของอาจารย ์หรือวงการวิชาการและภาคธุรกิจต่างๆ 
ตลอดจนใหน้กัศึกษามีมุมมองในเร่ืองของการประยกุตค์วามรู้ทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กบัสถานการณ์ทางเ
ศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจริงในปัจจุบนัได ้
 
 


