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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะเศรษฐศาสตร์   

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  
             EC 101  เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น   
            (Principle of Macro Economics)  
2. จ านวนหน่วยกิต   

3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต     วิชาบังคับ คณะเศรษฐศาสตร์ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 

 ผศ.สุภาวดี  เหล่าฤทธิรัตน์  Tel.081-8234-890  email: supavadee2308@hotmail.com 
อาจารย์สิทธิพร รุจิระยรรยง Tel.089-612-5992  email: sittiporn.ruj@gmail.com 

5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 
ภาคการเรียนที่ 1/2559  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 - 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

- 
8. สถานท่ีเรียน    

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ 15 กรกฎาคม  2559 
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หมวดที่ 2   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1  เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายกระแสการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจทั้งแบบปิด  (closed 
economy) และแบบเปิด (open economy)  

1.2  เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจความหมาย ความส าคัญ และสามารถค านวณหา GNP  GDP  NNP  
NI  PI  และ  DI  ตามสูตรมาตรฐาน และเรียนรู้ถึงข้อจ ากัดและวิธีการน าไปใช้ได้ 

1.3  เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ การบริโภค การออม และการลงทุน 
ทั้งในรูปแบบของสมการ ตาราง และกราฟ ได้ 

1.4 เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนเส้นอุปสงค์รวม (aggregate demand)  อุปทานรวม (aggregate 
supply)  และอธิบายการก าหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจแบบปิดและแบบเปิด รวมทั้งผล
ของตัวคูณต่างๆ ได้ 

1.5 เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจได้ถึงดุลการค้าและดุลการช าระเงิน และอธิบายได้ถึงผลกระทบทาง
เศรษฐกิจอันเกิดจากการเกินดุลหรือขาดดุลช าระเงินระหว่างประเทศ 

1.6 เพื่อให้นักศึกษาทราบและเข้าใจหน้าที่ของเงิน  อุปสงค์ของเงิน (demand for money)  อุปทาน
ของเงิน (supply of money) ประกอบด้วยอะไร มีที่มาอย่างไร  ซึ่งจะต้องเข้าใจบทบาทที่แตกต่างกันของ
ธนาคารพาณิชย์และธนาคารกลางควบคู่ไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องอธิบายเงื่อนไขและกระบวนการสร้าง
เงินของระบบธนาคารได้  

1.7 เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจและอธิบายได้ถึงตัวแปรทางเศรษฐกิจที่ เกี่ยวข้องกับปัญหา
เศรษฐกิจบางเร่ือง เช่น การว่างงาน (unemployment) เงินเฟ้อ (inflation) วัฎจักรธุรกิจ (business cycle) และ
ความเติบโต (growth) เป็นต้น 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

         วัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชานี้  เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี โดยเน้นให้นักศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ประกอบการ
เรียน อาทิ การใช้ Internet ช่วยในการค้นหาข้อมูลที่ใช้ประกอบเนื้อหาการเรียน การสืบค้นข้อมูลและปัญหา
เศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน เป็นต้น 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาถึงปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ หลักและแนวคิดในเร่ืองระบบเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ การ
บริโภค การออม และการลงทุน การเงินและการธนาคาร การค้าระหว่างประเทศ และเศรษฐกิจเฉพาะเร่ือง 
ได้แก่ เงินเฟ้อ เงินฝืด เงินตึง วัฎจักรธุรกิจ และการว่างงาน   โดยเน้นถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเศรษฐกิจไทย 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

- - การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตัวเอง 45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความ
ต้องการหลังชั่วโมงเรียนคร้ังละ 30 นาที 

 ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความ
ต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งจะต้องมีการนัดหมายล่วงหน้า 

 ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความ
ต้องการผ่านสื่อ Internet อาทิ E-mail  Facebook  Line และe-Learning  เป็นต้น 
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หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

1) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
2) มีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
3) มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม 
4) มีทัศนคติและมีจรรยาบรรณที่ดีต่อวิชาชีพ  
5) มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และค านึงถึงมารยาทของสังคมไทย 

1.2 วิธีการสอน 

1) การสอดแทรกระหว่างสอน 

2) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ เศรษฐกิจไทย 

3) ก าหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง พร้อมแสดงความคิดเห็น 

1.3 วิธีการประเมินผล 

1) การตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนและส่งงานที่มอบหมายตรงเวลา 
2) การสังเกตพฤติกรรม 
3) การทดสอบ 

2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ  

            (1) ความรู้ในเร่ืองของข้อมูลและวิธีการค านวณรายได้ประชาชาติ  
            (2) ความรู้ในเร่ืองการก าหนดขึ้นเป็นรายได้ดุลยภาพในกรณีระบบเศรษฐกิจปิดและเปิด และการ 
                  เปลี่ยนแปลงรายได้ดุลยภาพ  
            (3) ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นจากการค้าและการเงินระหว่างประเทศ  

            (4) ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของเงินและสถาบันการเงินในระบบเศรษฐกิจ 
            (5) ความรู้ในประเด็นปัญหาเศรษฐกิจบางประการ อาทิ ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด การว่างงาน ตลอดจน  

2.2 วิธีการสอน 
(1)  บรรยายโดยใช้ระบบ E- Learning  และ Power Point และการท าแบบฝึกหัด 
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(2) การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online  Learning/Internet-based-Learning) 
(3) ซักถามในห้อง และให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น  

(4) การมอบหมายงานและการท าแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ 
                    ในบทเรียนต่างๆ  

2.3 วิธีการประเมินผล 

(1)  การท าแบบฝึกหัด 
(2) การศึกษาบทเรียนตามที่อาจารย์มอบหมาย และสามารถค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆผ่านเครือข่าย 

อินเทอร์เน็ต 
(3) การสอบกลางภาคและปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

      (1) ความสามารถในการค้นหาข้อมูล และเรียนรู้ด้วยตนเอง   
      (2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
      (3) ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

3.2 วิธีการสอน 

(1) การบรรยายและการท าแบบฝึกหัด 
(2) สื่อน าเสนอในรูปแบบ Power Point 
(3) การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในชั้นเรียนในการอภิปราย 

       (4)  วิเคราะห์กรณีตัวอย่างของสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริง โดยใช้แนวคิดตามทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์มหภาคที่ได้ศึกษามา 
         (5)  สามารถตอบค าถามที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของเน้ือหาในแต่ละบทได้ถูกต้อง 

3.3 วิธีการประเมินผล 

 การสอบกลางภาค และสอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นทฤษฎีและการประยุกต์ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  

         (1)  พัฒนาทักษะในการร่วมวิเคราะห์ปัญหาต่างๆในชั้นเรียน 
(2) พัฒนาสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกันและกับผู้สอน 

          (3) พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ และมีน้ าใจต่อเพื่อน 
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ร่วมชั้นเรียน 
4.2 วิธีการสอน 

         (1) มอบหมายแบบฝึกหัด ให้นักศึกษาท าในชั้นเรียน และท าเป็นการบ้าน  
         (2) ก าหนดส่งและเฉลยโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม 

4.3 วิธีการประเมินผล 

         (1)  ตรวจและประเมินแบบฝึกหัดที่นักศึกษาน ามาส่ง 
         (2)  ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเฉลยแบบฝึกหัด  

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 

        (1) พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขโดยการให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด และค านวณรายได้ประชาชาติ
และวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์มหภาคโดยใช้วิธีการค านวณผลลัพธ์เป็นตัวเลข 
        (2) พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้เข้าบทเรียนจากระบบ E- Learning ซึ่งมี website ของวิชา
โดยตรง มีการสื่อสารกับนักศึกษาโดยผ่านบทเรียนทางอินเตอร์เน็ท 

5.2 วิธีการสอน 

         (1) ยกตัวอย่างการวิเคราะห์ในเชิงตัวเลขให้นักศึกษาได้ฝึกหัดในการแก้ปัญหา  
         (2) สร้างแบบฝึกหัดในเชิงตัวเลขเพื่อให้นักศึกษาแก้ปัญหา 
         (3) เฉลยแบบฝึกหัด พร้อมกับแนะน าข้อบกพร่องของนักศึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไข 
         (4) มีการน าบทเรียน upload ไว้ในระบบ E- Learning ของ website มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

5.3 วิธีการประเมินผล 

(1)  ตรวจประเมินแบบฝึกหัดที่นักศึกษาส่ง 
(2) ตรวจสอบจ านวนคร้ังของการเข้าสู่บทเรียนทาง website 
(3) ประเมินการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

1 
 

บทท่ี 1 บทน า 
1.1 ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
1.2 เศรษฐศาสตร์ในฐานะสังคมศาสตร์ 

และความสัมพันธ์ของศาสตร์อ่ืนๆ 
1.3 เศรษฐศาสตร์จุลภาคและ

เศรษฐศาสตร์มหภาค 
1.4 เศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและ

เศรษฐศาสตร์นโยบาย 
1.5 เป้าหมายเศรษฐกิจ 
1.6 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และข้อสมมติ

ทางเศรษฐศาสตร์ 
1.7 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาวิชา

เศรษฐศาสตร์ 
1.8 ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจและ

การแก้ปัญหาของระบบเศรษฐกิจ 

3 บรรยาย ระบบการสอนแบบ 
E- Learning 
Power Point 
ซักถามในห้อง 

 

ผศ.สุภาวดี ฯ 
อ.สิทธิพร ฯ 

2-3 
 

บทท่ี 2 รายได้ประชาชาติ 
2.1 กระแสหมุนเวียนของการใช้จ่าย

และการผลิต 
2.2 ความหมายของรายได้ประชาชาติ 
2.3 วิธีการค านวณรายได้ประชาชาติ 
2.4 ความหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

รายได้ประชาชาติ 
2.5 รูปแบบบัญชีรายได้ประชาชาติของ

ไทย 

6 บรรยาย ระบบการสอนแบบ 
E- Learning 
Power Point 

ซักถามในห้องและค้นคว้า
ข้อมูลทางเว็บไซต์ 

ผศ.สุภาวดี ฯ 
อ.สิทธิพร ฯ 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

2.6 รายได้ประชาชาติที่เป็นตัวเงินและ
รายได้ประชาชาติที่แท้จริง 

2.7 ประโยชน์ของรายได้ประชาชาติ 
2.8 ข้อสังเกตเกี่ยวกับรายได้ประชาชาติ

เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ 
3-4 

 
บทท่ี 3 การบริโภค 
3.1 ความส าคัญของการบริโภค 
3.2 ปัจจัยที่ก าหนดค่าใช้จ่ายในการ

บริโภค 
3.3 ฟังก์ชั่นการบริโภค 
3.4 ความโน้มเอียงในการบริโภคเฉลี่ย

และความโน้มเอียงในการบริโภค
หน่วยท้าย 

3.5 การเปลี่ยนแปลงของเส้นการ
บริโภค 

3.6 ความส าคัญของการออม 
3.7 ปัจจัยที่ก าหนดการออม 
3.8 ฟังก์ชั่นการออม 
3.9 ความโน้มเอียงในการออมเฉลี่ยและ

ความโน้มเอียงในการออมหน่วย
ท้าย 

3.10 การเปลี่ยนแปลงของเส้นการออม 
3.11 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภค

และการออม 

6 บรรยาย ระบบการสอนแบบ 
E- Learning 
Power Point 
ซักถามในห้อง 

ผศ.สุภาวดี ฯ 
อ.สิทธิพร ฯ 

5 
 

บทท่ี 4 การลงทุน 
4.1 ความหมายของทุนและการลงทุน 
4.2 ปัจจัยที่ก าหนดการลงทุน 

3 บรรยาย ระบบการสอนแบบ 
E- Learning 
Power Point 

ผศ.สุภาวดี ฯ 
อ.สิทธิพร ฯ 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

4.3 เกณฑ์การตัดสินใจในการลงทุน 
4.4 ฟังก์ชั่นการลงทุน 
4.5 ความโน้มเอียงในการลงทุนเฉลี่ย

และความโน้มเอียงในการลงทุน
หน่วยท้าย 

4.6 การเปลี่ยนแปลงของเส้นการลงทุน 

ซักถามในห้องและค้นคว้า
ข้อมูลทางเว็บไซต์ 

6-7 
 

บทท่ี 5 การก าหนดรายได้ประชาชาติใน
ระบบเศรษฐกิจแบบปิด 
5.1 การก าหนดรายได้ประชาชาติดุลย

ภาพในระบบเศรษฐกิจแบบปิดใน
กรณีที่ไม่มีภาครัฐบาล 

- การก าหนดรายได้ประชาติดุลยภาพ
โดยพิจารณาทางด้านอุปสงค์มวลรวม
และอุปทานมวลรวม 

- การก าหนดรายได้ประชาติดุลยภาพ
โดยพิจารณาทางด้านส่วนที่ร่ัวไหล
และส่วนที่เข้ามาแทนที่ 

- การออมและการลงทุนที่ตั้งใจและที่
เกิดขึ้นจริง 

- การเปลี่ยนแปลงของระดับรายได้
ประชาชาติดุลยภาพ 

- ผลของตัวคูณ 
- การขัดแย้งของการประหยัด 

6 บรรยาย ระบบการสอนแบบ 
E- Learning 
Power Point 
ซักถามในห้อง 

ผศ.สุภาวดี ฯ 
อ.สิทธิพร ฯ 

8 สอบกลางภาค    
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

9-10 
 

บทท่ี 5 การก าหนดรายได้ประชาชาติใน
ระบบเศรษฐกิจแบบปิด (ต่อ) 
5.2 การก าหนดรายได้ประชาชาติดุลย

ภาพในระบบเศรษฐกิจแบบปิดใน
กรณีที่มีภาครัฐบาล 

- การก าหนดรายได้ประชาติดุลยภาพ
โดยพิจารณาทางด้านอุปสงค์มวลรวม
และอุปทานมวลรวม 

- การก าหนดรายได้ประชาติดุลยภาพ
โดยพิจารณาทางด้านส่วนที่ร่ัวไหล
และส่วนที่เข้ามาแทนที่ 

- การเปลี่ยนแปลงของระดับรายได้
ประชาชาติดุลยภาพ 

- ผลของตัวคูณ 
- รายได้ประชาชาติที่เกิดขึ้นจริงและ
รายได้ประชาชาติเมื่อมีการจ้างงาน
เต็มที่ 

- ช่วงห่างการเฟ้อและช่วงห่างการฝืด 
- นโยบายการคลัง 

6 บรรยาย ระบบการสอนแบบ 
E- Learning 
Power Point 

ซักถามในห้องและค้นคว้า
ข้อมูลทางเว็บไซต์ 

ผศ.สุภาวดี ฯ 
อ.สิทธิพร ฯ 

11-12 
 

บทท่ี 6 การก าหนดรายได้ประชาชาติใน
ระบบเศรษฐกิจแบบเปิด 
6.1 การส่งออกและฟังก์ชั่นการส่งออก 
6.2 การน าเข้าและฟังก์ชั่นการน าเข้า 
6.3 การก าหนดรายได้ประชาชาติดุลย

ภาพโดยพิจารณาทางด้านอุปสงค์
มวลรวมและอุปทานมวลรวม 

6 บรรยาย ระบบการสอนแบบ 
E- Learning 
Power Point 

ซักถามในห้องและค้นคว้า
ข้อมูลทางเว็บไซต์ 

ผศ.สุภาวดี ฯ 
อ.สิทธิพร ฯ 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

6.4 การก าหนดรายได้ประชาติดุลยภาพ
โดยพิจารณาทางด้านส่วนที่ร่ัวไหล
และส่วนที่เข้ามาแทนที่ 

6.5 การเปลี่ยนแปลงของระดับรายได้
ประชาชาติดุลยภาพ 

6.6 ผลของตัวคูณ 
6.7 ดุลการค้าและดุลการช าระเงิน 

13 
 

บทท่ี 7 เงิน 
1.1 ความหมาย หน้าที่ และความส าคัญ

ของเงิน 
1.2 วิวัฒนาการของเงิน 
1.3 ชนิดของเงิน 
1.4 คุณสมบัติของสิ่งที่เป็นเงินที่ดี 
1.5 ความต้องการถือเงินและปริมาณเงิน 
1.6 ดุลยภาพในตลาดเงิน 
1.7 การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงิน 

3 บรรยาย ระบบการสอนแบบ 
E- Learning 
Power Point 
ซักถามในห้อง 

ผศ.สุภาวดี ฯ 
อ.สิทธิพร ฯ 

14 
 

บทท่ี 8 ตลาดเงิน 
8.1 ความส าคัญของตลาดการเงิน 
8.2 ตลาดเงินและตลาดทุน 
8.3 สถาบันการเงินและประเภทของ

สถาบันการเงินในประเทศไทย 
8.4 ธนาคารพาณิชย์ 
- ประวัติและวิวัฒนาการของธนาคาร
พาณิชย์ 

- ระบบธนาคารพาณิชย์ 
- ธนาคารพาณิชย์กับการสร้างและ
ท าลายเงินฝาก 

3 บรรยาย ระบบการสอนแบบ 
E- Learning 
Power Point 

ซักถามในห้องและค้นคว้า
ข้อมูลทางเว็บไซต์ 

ผศ.สุภาวดี ฯ 
อ.สิทธิพร ฯ 



12 
 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

- บทบาทของธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย 

8.5 ธนาคารกลาง 
- ประวัติความเป็นมาของธนาคารกลาง 
- อ านาจหน้าที่ของธนาคารกลาง 
นโยบายการเงิน 

15 
 

บทท่ี 9 การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมห
ภาคบางประการ 
9.1 วัฏจักรธุรกิจ 
9.2 เงินเฟ้อ ผลกระทบจากเงินเฟ้อและ

แนวทางแก้ไข 
9.3 เงินฝืด ผลกระทบจากภาวะเงินฝืด

และแนวทางแก้ไข 
9.4 ภาวะเงินตึง ผลกระทบจากภาวะ

เงินตึงและแนวทางแก้ไข 
9.5 การว่างงาน  ผลกระทบและแนว

ทางแก้ไข 

3 บรรยาย ระบบการสอนแบบ 
E- Learning 
Power Point 

ซักถามในห้องและค้นคว้า
ข้อมูลทางเว็บไซต์ 

ผศ.สุภาวดี ฯ 
อ.สิทธิพร ฯ 

16 สอบปลายภาค    
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ท่ี  
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วิธีการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน 

(สัปดาห์ท่ี) 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

 

1 1(1)-(3), 3(1) 
การเข้าชั้นเรียน 

การมีส่วนร่วมอภิปราย  
เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

2 2(1)-(3) สอบกลางภาค 8 35% 
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3 3(1)-(3) สอบปลายภาค 16 55% 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.   ต าราและเอกสาร 
เอกสารและต าราหลัก 
     สิทธิพร รุจิระยรรยง . (2554). เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น.  เอกสารค าสอนในระบบ I Hybrid 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ภาษาไทย 
กฤตยา คติรังสรรค์สุข. เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2539. 
รัตนา สายคณิต และ ชลดา จามารกูล. หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:  โรง 

พิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539. 
วันรักษ์ มิงมณีนาคิน. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 8.กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549.  
 
ภาษาอังกฤษ 
Robin E. Stonedash, Joshua S. Gans, Stephen P. King and N. Gregory Mankiw. Principles of 

 Economics. 3th. Edition, Sydney: Harcourt Australia,1999  
Blanchard, Oliver. Macroeconomics. 2nd Edition. USA: Prentice-Hall International, Inc., 1997 
3.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น 

- เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ www.bot.or.th  
- เว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ www.nesdb.or.th  
- เว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์ ที่ www.moc.go.th  
- ค้นหาข้อมูลทางเว็บไซต์อ่ืนๆ เช่น www.google.com , www.youtube.com   

 
 
 

http://www.bot.or.th/
http://www.nesdb.or.th/
http://www.moc.go.th/
http://www.google.com/
http://www.youtube.com/
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หมวดท่ี 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1.การสนทนาสอบถามความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 
2. การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 

                    3.การประเมินผลอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษาและแบบประเมินรายวิชา  
                    4. ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ดในระบบ e-learning  
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการสอบของนักศึกษา และท ารายงานสรุปพัฒนาการของ
นักศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงรายวิชาให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 
3. การปรับปรุงการสอน  

1.1 น าผลการประเมินการสอนที่ได้มาปรับปรุงการสอน เพื่อให้การสอนในรายวิชานี้มีสัมฤทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น 

1.2 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ผู้สอนในวิชาอ่ืนๆเพื่อจะได้น าเทคนิค วิธีการใหม่ๆมาใช้ใน
การปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้น 

1.3 การเข้าร่วมสัมมนาหรือประชุมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับการเรียนการสอน  แล้วน าสิ่งที่เหมาะสมกับ
รายวิชามาปรับปรุงการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
คณะเศรษฐศาสตร์มีคณะกรรมการก ากับมาตรฐานวิชาการ เป็นผู้ตรวจสอบในการออกข้อสอบ การ

ตรวจข้อสอบ การตัดเกรดของนักศึกษา             
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
    จากการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนปรับปรุงการ 
สอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น โดย 

5.1  ปรับปรุงเน้ือหารายวิชาทุกๆ 3 ปี หรือตามค าแนะน าของคณะกรรมการก ากับมาตรฐาน 
วิชาการตามข้อ 4 

5.2  น าผลการประเมินการสอนของตนเองจากข้อ2 (กลยุทธ์การประเมินการสอน) มาพัฒนาเนื้อหาสาระ
ต่างๆของวิชา และปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนให้ตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง         

 


