
มคอ. ๓ 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา  คณะเศรษฐศาสตร์ 
 
 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  
 EC433        การวิเคราะห์ประเด็นทางทฤษฏีเศรษฐศาสตร์และการวิจัย   
                    The analysis of economics theory and research topics.  
2. จ านวนหน่วยกิต 
     3 หน่วยกิต 3(3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน 
4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อ.ดร.พรพงศ์  สุมานันท์ 
5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่ …1………….. / ชั้นปีที่ ……4……………. 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 เศรษฐศาสตร์จุลภาค  
เศรษฐศาสตร์มหภาค 

7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่มี 
 

8.  สถานท่ีเรียน  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

9.  วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
       มิถุนายน 2559 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
              1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจประเด็นปัญหาเศรษฐกิจ ตลอดจน การใช้นโยบาย
เศรษฐกิจในการแก้ปัญหาดังกล่าว   
 2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และน าแนวความคิดทางทฤษฎีที่ได้ศึกษาไป
ประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
  

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
                  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์และสามารถน าความรู้ทางทฤษฎีไป
วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์หรือการใช้นโยบายต่างๆของภาครัฐได้ ตามการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
                วิเคราะหป์ัญหา และ ประเด็น ตลอดจนการใช้นโยบายทางเศรษฐกิจในการแก้ปัญหาดังกล่าว
ตามแนวความคิดทางทฤษฏี 
 
     2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา      

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 

45 - - 6 
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     3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
      3 ช.ม/สัปดาห์ โดยประกาศเวลาให้ค าปรึกษาที่หน้าห้องท างาน 

 
 

หมวดท่ี 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง   มีดังต่อไปนี้ 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม  จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
  1. การคิด วิเคราะห์ การวิพากษ์วิจารณ์ และการตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลแนวคิด และ
ทฤษฎีที่ถูกต้อง 
  2. การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบในการท างาน 
  3. การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
 1.2 วิธีการสอน 

 1. อธิบายวิธีการเข้าชั้นเรียน การส่งงานและการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ใน 
ชั้นเรียน 

 2. การมอบหมายงานและการท าแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจในบทเรียนต่างๆ 
 

 1.3 วิธีการประเมินผล 
 ดูพัฒนาการในด้านการเข้า ใจ และ ความสามารถในการวิ เคราะห์  โดยการ
วิพากษ์วิจารณ์และซักถามในห้องเรียน ให้ท าแบบฝึกหัดทุกคร้ังที่สอนจบแต่ละบท และซักถาม
ในห้องเรียน 

2. ความรู ้
 2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ 
  ความสามารถในด้าน การคิด วิเคราะห์ การวิพากษ์วิจารณ์ ประเด็นปัญหาเศรษฐกิจ และ
การใช้นโยบายเศรษฐกิจในการแก้ปัญหา  
  

      2.2 วิธีการสอน 
          1.ซักถามในห้อง และให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น 
    2. การมอบหมายงานวิจัยและการท าแบบฝึกหัด 
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 2.3 วิธีการประเมินผล 
         1. ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหัด  
   2. ประเมินผลจากการท าวิจัย 
         3. สอบปลายภาค 

3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 - ความสามารถในการค้นหาข้อมูล และเรียนรู้ด้วยตนเอง   
               - ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
               - ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
      3.2 วิธีการสอน 

   - วิเคราะห์ การวิพากษ์วิจารณ์ ในห้องเรียน 
-   ท าแบบฝึกหัด 

       -  การแสดงความคิดเห็น  และสรุปประเด็นวิเคราะห์ 
 3.3  วิธีการประเมินผล 
          - วิเคราะห์บทความ และสอบปลายภาค    

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

- มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน 
              - มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืน 
      4.2 วิธีการสอน 

ประเมินพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนโดยการสุ่ม
เรียกชื่อนักศึกษาเพื่อแสดงความคิดเห็น และกลุ่มวิจัย 
      4.3 วิธีการประเมินผล 

สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ โดยการบันทึกชื่อนักศึกษาที่แสดงความคิดเห็น  

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
  - ทักษะการสืบค้นข้อมูลและส่งงานทางอินเทอร์เน็ต 
  - ทักษะในการค านวณและการวิเคราะห์โดยใช้คณิตศาสตร์และเส้นกราฟ 
 5.2 วิธีการสอน 

- วิเคราะห์ 
             - มอบหมายการบ้าน แบบฝึกหัด ผ่านระบบ internet 
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 - ฝึกวิจัย โดยใช้เคร่ืองมือทวงสถิติ 
        5.3  วิธีการประเมินผล 

- สังเกตการร่วมแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา 
- ตรวจงานที่นักศึกษาส่งและให้ค าแนะน าในภาพรวม 

 - การน าเสนองานวิจัย 
 
 
 
 

หมวดท่ี 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์        
   ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

   กิจกรรมการเรียน 
   การสอนและสือ่ที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 อธิบายโครงสร้างเศรษฐกจิ      3 Power Point อ.ดร.พรพงศ์    

 ลักษณะวิชาเนื้อหาที่เรียน หนังสือ
อ่านประกอบ  

 ซักถามในห้อง  

 อธิบายวิธีการเรียนและการวัดผล    
2 วิเคราะห์โครงสร้างเศรษฐกิจ และ 

การเชื่อมโยงทางทฤษฏ ี
    3 Power Point  อ.ดร.พรพงศ์    

 1.1 เศรษฐศาสตร์มีความส าคัญ
อย่างไร 

 บรรยาย ซักถามในห้อง
และท าแบบฝึกหัด 

 

 .1 2 ความหมายของเศรษฐศาสตร ์    
 1.3  เศรษฐศาสตรจ์ุลภาคและ   

เศรษฐศาสตร์มหภาค 
   

 1.4  เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์และ
เศรษฐศาสตร์นโยบาย 

   

 1.5  ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆกบั
การแก้ไขปัญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

   

3 วิเคราะหบ์ทความ 3 ซักถามในห้อง 
และท าแบบฝึกหัด 

 อ.ดร.พรพงศ์    

4 วิเคราะหบ์ทความ 3 ซักถามในห้อง  อ.ดร.พรพงศ์    
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และท าแบบฝึกหัด 
5 น าเสนอแผนงานวิจัย 3 ซักถามในห้อง 

 

 อ.ดร.พรพงศ์    

6 วิเคราะหบ์ทความ 3 ซักถามในห้อง 
และท าแบบฝึกหัด 

 อ.ดร.พรพงศ์    

7 วิเคราะหบ์ทความ 3 ซักถามในห้อง 
และท าแบบฝึกหัด 

 อ.ดร.พรพงศ์    

8 วิเคราะหบ์ทความ 3 ซักถามในห้อง 
และท าแบบฝึกหัด 

 อ.ดร.พรพงศ์    

9 น าเสนอความก้าวหน้าของ
งานวิจัย 

3 ซักถามในห้อง 
 

 อ.ดร.พรพงศ์    

10 วิเคราะหบ์ทความ 3 ซักถามในห้อง 
และท าแบบฝึกหัด 

 อ.ดร.พรพงศ์    

11 วิเคราะหบ์ทความ 3 ซักถามในห้อง 
และท าแบบฝึกหัด 

 อ.ดร.พรพงศ์    

12 วิเคราะหบ์ทความ 3 ซักถามในห้อง 
และท าแบบฝึกหัด 

 อ.ดร.พรพงศ์    

13 น าเสนอผลงานวิจัย 3 ซักถามในห้อง 
 

 อ.ดร.พรพงศ์    

14 วิเคราะหบ์ทความ 3 ซักถามในห้อง 
และท าแบบฝึกหัด 

 อ.ดร.พรพงศ์    

15 วิเคราะหบ์ทความ 3 ซักถามในห้อง 
และท าแบบฝึกหัด 

 อ.ดร.พรพงศ์    

16 สอบปลายภาค    
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมนิผลการเรียนรู ้ สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

ความสามารถใน
การวิเคราะห ์

วิเคราะห์บทความ 15 70% 

ความมีวินัย การเข้าเรียน 15 10% 

ความสามารถใน
การวิเคราะห ์

สอบปลายภาค 16 30% 

 
                                                          หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1.เอกสารหลัก 
 ภาษาไทย 
 บทความและงานวิจัยในวารสารทางเศรษฐศาสตร์ และ internet 
ภาษาอังกฤษ   ไม่มี 
 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
         ข้อมูลทางเศรษฐกิจของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
  - ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด 
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2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 - จากการวิเคราะห์บทความ งานวิจัยและสอบปลายภาค 
 - จากการสังเกตการณ์ของผู้สอน 

 
3. การปรับปรุงการสอน  

      - จัดประชุมอาจารย์ผู้สอนเพื่อระดมความคิดเห็นในการน ามาปรับปรุงการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

     - พิจารณาผลการสอบ โดยคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อสอบ
ผลการประเมิน การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยพิจารณาจากข้อสอบ วิธีการให้คะแนนและผลการเรียน 
  

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
    - ปรับปรุงรายวิชา ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบในข้อ 4 
 
 


