
 

 

   
 

 
 

เอกสารหมายเลข มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะเศรษฐศาสตร์ 

 
หมวดท่ี 1  ข้อมูลโดยท่ัวไป 

 
1.รหัสและชื่อรายวิชา     EC414  การวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์การเงิน 
2.จ านวนหน่วยกิต     3(3-0-6)      
3.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ 
4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย 
                                                                                  อาจารย์วชิร  คูณทวีเทพ 
5.ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน     ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 4 
6.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)     ไม่มี 
7.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)     ไม่มี 
8.สถานท่ีเรียน     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
9.วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด     13 กรกฎาคม 2559 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
          เพื่อให้นักศึกษาอ่าน  จับใจความและวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์การเงินจากแหล่ง
ต่าง ๆ  เช่น หนังสือ บทความ งานวิจัย  ทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ  พร้อมทั้งน าประเด็นต่าง 
ๆ   มาอธิปรายร่วมกันในชั้นเรียน และนัดศึกษามีความเข้าใจในการวิเคราะห์ประเด็นทาง
เศรษฐศาสตร์  
2.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าและเข้าใจประเด็นต่างๆ ทางเศรษฐศาสตร์การเงินจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ จากการอ่านและจับใจความ  

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์การเงินจากหนังสือ 
บทความและงานวิจัย   

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถรายงานหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทาง
เศรษฐศาสตร์การเงินจากหนังสือ บทความและงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
หมวดท่ี 3  ลักษณะและการด าเนินการ 

 
1.ค าอธิบายรายวิชา     

          อ่าน  จับใจความและวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์การเงินจากแหล่งต่าง ๆ  
เช่น หนังสือ บทความ งานวิจัย  ทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ  พร้อมทั้งน าประเด็นต่าง ๆ   มา
อธิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 
2.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
2.1 บรรยาย     บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
2.2 สอนเสริม     ไม่มี 
2.3 การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน     มีการฝึกให้ท า case ทางด้านการวิเคราะห์ต่างๆ ใน
ทุกคร้ังของการบรรยาย  
2.4 การศึกษาด้วยตนเอง     การศึกษาด้วยตนเอง 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
3.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
ไม่มี 



 

 

 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1.คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
      - มีวินัย  ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง แลสังคม 
 - มีความซื้อสัตย์สุจริต ในการปฏิบัติตน และปฏิบัติงาน 
 - มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ 
 - เคารพและปฎิบัติตามกฎและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
 

1.2 วิธีการสอน 
- ให้แบ่งเป็นกลุ่มในห้องเรียน และให้แต่ละกลุ่มรับผิดชอบเพื่อนๆ รวมทั้งการแบ่ง

งานกันท า และการช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม 
- สอนไม่ให้ทุจริตในการสอบ ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น และ การตรงต่อเวลา ในการเข้า

ชั้นเรียน และ การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ในกรณีที่คัดลอกผลงานของผู้อ่ืน จ าเป็น
ที่จะต้องมีการบอกแหล่งที่มาทุกคร้ัง 

- สอนให้แต่งกายให้ถูกระเบียบของสถาบันและเคารพกติกาของสังคม 
- มีการสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม  จริยธรรม ในการสอน 

1.3 วิธีการประเมินผล 
- พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรง

เวลา 
- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้น ามาท ารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
- ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย 
- การแต่งกายถูกระเบียบมหาวิทยาลัย 

 
2.ความรู ้

2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ  



 

 

     นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนา
สังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และพัฒนาการของทฤษฎีที่มี
การเปลี่ยนแปลงไปก้าวทันสมัย (Update) พรมแดนแห่งความรู ้

(2) มีความรู้และความเข้าใจโครงสร้าง และ/หรือ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ไทยและโลก      

(3)  มีความรู้และความเข้าใจเคร่ืองมือพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ 
        (4)  มีความรู้ ความเข้าใจ เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน โดยมีความ
เข้าใจ สามารถอธิบาย วิเคราะห์ สังเคราะห์ สภาวะเศรษฐกิจการเงินในปัจจุบัน และ ประยุกต์
ทฤษฎีการเงินเบื้องต้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ 

  
2.2 วิธีการสอน 
     บรรยาย อภิปราย ท าแบบฝึกหัด การท างานกลุ่ม การท างานเด่ียว การน าเสนอข่าวและรายงาน 
การวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจการเงินในปัจจุบันและกรณีศึกษา  พร้อมทั้งมอบหมายให้
ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ 
2.3 วิธีการประเมินผล 
     - สอบปลายภาค 
     - น าเสนอและวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจปัจจุบันและกรณีศึกษา 
     - น าเสนอรายงาน 
    -  ท าแบบฝึกหัด  
3.ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 

(1)  สามารถคิดเป็นเหตุเป็นผล และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
(2)  สามารถก าหนดประเด็นการศึกษา สืบค้น รวบรวมข้อมูล ประมวลข้อมูล วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ แปลความหมาย และสรุปประเด็นจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
         (3) สามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกที่มีเหตุผล และใกล้เคียงกับสถานการณ์ 
3.2 วิธีการสอน 
     - การมอบหมายให้นักศึกษาท ารายงาน และน าเสนอผลการศึกษา 
     - อภิปรายกลุ่ม 
     - วิเคราะห์กรณีศึกษา 



 

 

     -  ท าแบบฝึกหัด 
     -การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ 
3.3 วิธีการประเมินผล 
     - สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวัดความรู้ ความเข้าใจและการวิเคราะห์สถานการณ์  
และการวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเงินเบื้องต้นกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 
     - น าเสนอและวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจปัจจุบันและกรณีศึกษา 
     - น าเสนอรายงาน 
    -  ท าแบบฝึกหัด 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
(1)  มีความสามารถในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งใน

ระดับบุคคลและ/หรือระดับกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) มีความสามารถในการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ปัญหาด้วยตนเองและ/หรือ

ร่วมกับบุคคลอ่ืน 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

 
4.2 วิธีการสอน 
     -จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
     -มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น การค้นคว้างานวิจัย บทความทางวิชาการ การหา
ตัวอย่างกรณีศึกษา หรือ อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 
     -การน าเสนอรายงาน และเสนอข่าว 
4.3 วิธีการประเมินผล 
     - รายงานที่น าเสนอกันเป็นทีม 
     - พฤติกรรมการท างานเป็นทีม    
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
     นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขั้นต่ าดังนี้ 
- สามารถเลือกใช้ข้อมูลทางด้านสถิติต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 



 

 

- สามารถที่จะท าการวิเคราะห์ผลทางด้านข้อมูลตัวเลขได้อย่างถูกต้อง และสามารถ
ประยุกต์ใช้ตัวเลขทางสถิติต่างๆ ในการวิเคราะห์ผลที่ถูกต้องได้ 

- สามารถสืบค้นข้อมูล และการแปลงข้อมูลตัวเลขต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 
- สามารถที่จะสื่อสารถึงแนวทางการวิเคราะห์ที่เข้าใจง่าย  

5.2 วิธีการสอน 
- ให้สืบค้นข้อมูลทางสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และน าไปวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิด

ทฤษฎีที่เรียนมา 
- ให้มีการน าเสนอผลการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจในการวิเคราะห์

และการน าเสนอ 
- ให้จัดท าข้อมูลต่างๆ และน าเสนอเป็น Power point เพื่อใช้ประกอบการน าเสนอ 

และให้มีความน่าสนใจ 
 
5.3 วิธีการประเมินผล 

- ผลการน าเสนอในรูปแบบของการวิเคราะห์ อยู่ในเกณฑ์ดี แย่ ปานกลาง เป็นต้น 
 

 
หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1.แผนการสอน 

 
ตารางการบรรยาย/ปฏิบัตกิาร (Lecture/Lab Timetable) 

 

สปัดาหท่ี์ 
(Week 
Number) 

วนัท่ี/เดือน 
(Date/Month) 

หวัข้อการบรรยาย/
ปฏิบติัการ (Topics) 

จ านวน 

คาบ/ 
สปัดาห ์

Period/week 

กิจกรรม/ 
ส่ือการสอน 

(Activities/Use of 
Instructional Media) 

1  บทน าการวิเคราะห์
ประเด็นเศรษฐศาสตร์
การเงิน 

3 บรรยาย   

2  เศรษฐศาสตร์การเงินกบั
การวิเคราะห์เศรษฐกิจ 

3 บรรยาย  น าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 



 

 

สปัดาหท่ี์ 
(Week 
Number) 

วนัท่ี/เดือน 
(Date/Month) 

หวัข้อการบรรยาย/
ปฏิบติัการ (Topics) 

จ านวน 

คาบ/ 
สปัดาห ์

Period/week 

กิจกรรม/ 
ส่ือการสอน 

(Activities/Use of 
Instructional Media) 

3  ประเด็นข่าว บทความและ
งานวิจัยเกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร์การเงิน 

3 บรรยาย  น าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

4  บทบาทของธนาคารกลาง 
เป้าหมายและนโยบาย
การเงิน 

3 บรรยาย  น าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

5  ประเด็นข่าวเกี่ยวกับ
บทบาทของธนาคารกลาง 
เป้าหมายและนโยบาย
การเงิน 

3 บรรยาย  น าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

6  บทความและงานวิจัย
เกี่ยวกับบทบาทของ
ธนาคารกลาง เป้าหมาย
และนโยบายการเงิน 

3 บรรยาย  น าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

7  กรณีศึกษาเกี่ยวกับบทบาท
ของธนาคารกลาง 
เป้าหมายและนโยบาย
การเงิน 

3 บรรยาย  น าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

8  บทบาทของตลาดเงินและ
สถาบันการเงิน 

3 บรรยาย  น าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

9  ประเด็นข่าวเกี่ยวกับ
บทบาทของตลาดเงินและ
สถาบันการเงิน 

3 บรรยาย  น าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

10  บทความและงานวิจัย
เกี่ยวกับบทบาทของตลาด
เงินและสถาบันการเงิน 

3 บรรยาย  น าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

11  กรณีศึกษาเกี่ยวกับบทบาท
ของตลาดเงินและสถาบัน
การเงิน 

3 บรรยาย  น าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

12  บทบาทของตลาดทนุและ
บริษทัที่ระดมทนุ 

3 บรรยาย  น าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 



 

 

สปัดาหท่ี์ 
(Week 
Number) 

วนัท่ี/เดือน 
(Date/Month) 

หวัข้อการบรรยาย/
ปฏิบติัการ (Topics) 

จ านวน 

คาบ/ 
สปัดาห ์

Period/week 

กิจกรรม/ 
ส่ือการสอน 

(Activities/Use of 
Instructional Media) 

13  ประเด็นข่าวเกี่ยวกับ
บทบาทของตลาดทนุและ
บริษทัที่ระดมทนุ 

3 บรรยาย  น าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

14  บทความและงานวิจัย
เกี่ยวกับบทบาทของตลาด
ทุนและบริษทัที่ระดมทนุ 

3 บรรยาย  น าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

15  กรณีศึกษาเกี่ยวกับบทบาท
ของตลาดเงินและตลาดทุน 

3 บรรยาย  น าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

 
 
 

2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรม

ท่ี 
ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

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

สอบปลายภาค 16 40 

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

 

วิเคราะห์กรณีศึกษา  
ค้นคว้า การน าเสนอข่าวและรายงาน 
การท างานกลุ่ม 
การส่งงานตามที่มอบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

20 
 
 
 

3 1.(1)-(3) 
 

การมีส่วนร่วม อภิปราย  
สอบปากเปล่าพร้อมรายงานผลการ
ศึกษาวิจัยรายบุคคล 

ตลอดภาค
การศึกษา 

40 

 
3.เกณฑ์การประเมินผล  
การประเมินผลพิจารณาจากระดับคะแนนอิงเกณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
เกรด ช่วงระดับคะแนน 



 

 

A 

พิจารณาจากการอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม 

B+ 
B 

C+ 
C 

D+ 
D 
F 

 
 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
หนังสือเศรษฐศาสต์การเงินและเศรษฐศาสตร์มหภาคโดยทั่วไป 
Website ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและเศรษฐกิจการเงิน เช่น www.bot.or.th  www.mof.go.th 
www.nesdb.go.th  www.set.or.th www.settrade.com www.moc.go.th 

www.oie.go.th 
 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิด
และความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
          - ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

http://www.bot.or.th/
http://www.mof.go.th/
http://www.nesdb.go.th/
http://www.set.or.th/
http://www.settrade.com/
http://www.moc.go.th/
http://www.oie.go.th/


 

 

2.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
          - การสังเกตการณ์ 
          - ผลการสอบ 
         - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3.การปรับปรุงการสอน 
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังน้ี 
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน           
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวัง
จากการเรียนรู้ในรายวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา 
รวมถึงการพิจารณาจากผลการท าแบบฝึกหัด การน าเสนอรายงาน และหลังการออกผลการเรียน
รายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
            - มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา 
โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการ
ปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามข้อ 4  
          - สนับสนุนให้อาจารย์เข้าอบรมและท างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน เพื่อให้นักศึกษามี
มุมมองในเร่ืองการประยุกต์ความรู้น้ีกับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์ หรือวงการวิชาการ
และภาคธุรกิจต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 


