
 

 
มคอ. 3 

รายละเอยีดของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะเศรษฐศาสตร์  

หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  

EC411 ทฤษฏีและนโยบายการเงิน 

Monetary Theory and Policy  

2. จ านวนหน่วยกติ   

3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  

หลกัสูตรเศรษฐศาสตร์บณัฑิต     กลุ่มวชิาเศรษฐศาสตร์การเงิน 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 

 ผศ. พสิษฐ ์ รัตนมณีวงศ ์

5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 

ภาคการเรียนท่ี 1/2560  / นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 EC202    เศรษฐศาสตร์มหภาค 

              EC203   เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน    

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

วนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 



 

หมวดที ่2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1. ใหเ้ขา้ใจลกัษณะและขอบเขตของวชิาทฤษฎีและนโยบายการเงิน 
2. ใหเ้ขา้ใจววิฒันาการของแนวความคิดและทฤษฎีทางการเงินท่ีส าคญั 
3. ใหเ้ขา้ใจทฤษฏีโครงสร้างอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญั 
4. ใหเ้ขา้ใจเก่ียวกบันโยบายการเงินและเป้าหมายในการด าเนินนโยบายการเงิน 
5. ใหเ้ขา้ใจสัมพนัธ์ระหวา่งนโยบายการเงิน นโยบายการคลงั และนโยบายอตัราแลกเปล่ียน 

2.  วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
เน่ืองจากในโลกปัจจุบนัเป็นระบบโลกาภิวฒัน์ มีการติดต่อเช่ือมโยงกันในทุกด้านทั้งเศรษฐกิจ                                          

การเงินและอ่ืนๆ  วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีผ่านมาทั้งของประเทศไทยเองและในหลายประเทศมกัจะ
เช่ือมโยงกบัภาคการเงิน จึงมีความส าคญัท่ีจะตอ้งศึกษาทฤษฏีและนโยบายการเงินและจะตอ้งท าการปรับปรุง
ให้มีเน้ือหาท่ีทนัสมยัมากข้ึนเพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ท่ีจะรองรับต่อกระแสโลกาภิวฒัน์  สามารถปรับตวัต่อ
สถานการณ์ทางการเงินและเศรษฐกิจท่ีมกัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในปัจจุบนัได ้  
 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา  

วิว ัฒนาการทฤษฎีการเงิน แนวความคิดเก่ียวกับอุปสงค์และอุปทานเงิน  ท่ีมาและการ

เปล่ียนแปลงของอุปทานเงินและฐานเงิน โครงสร้างอตัราดอกเบ้ีย  การประยุกต์ทฤษฎีโครงสร้างอตัรา

ดอกเบ้ีย   นโยบายการเงินและการส่งผา่นเคร่ืองมือในการด าเนินนโยบายการเงิน  ผลกระทบของเงินเฟ้อ

ท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ  เป้าหมายสุดทา้ยและเป้าหมายขั้นกลางในการด าเนินนโยบายการเงิน รวมทั้ง

ผลกระทบของการด าเนินนโยบายการเงิน   การประสานนโยบายการเงิน นโยบายการคลงั และนโยบาย

อตัราแลกเปล่ียน เพื่อการเจริญเติบโตและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและต่อระบบเศรษฐกิจใน

กรณีทัว่ไปและในบริบทประเทศไทย 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอน

เสริม 

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย             

45 ชัว่โมง         

ต่อภาคการศึกษา 

- ไม่มีการฝึกปฏิบติั/ภาคสนาม/การฝึกงาน การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง       

6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์                    

( 90 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา ) 



 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษาทราบใน ประมวลการสอนรายวชิา 

- อาจารยใ์ห้ค  าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม

ตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ซ่ึงจะตอ้งมีการนดัหมายล่วงหนา้       

 
หมวดที ่4   การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

(1) มีความซ่ือสัตยสุ์จริตในการคิด ศึกษา วเิคราะห์ ปฏิบติัตน และปฏิบติังาน 
(2) มีจิตส านึกสาธารณะท่ีค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน 
(3) มีวนิยั มีความตรงต่อเวลา เคารพและปฏิบติัตนตามกฎ ระเบียบและขอ้บงัคบัของสถาบนัและ

สังคม 
(4) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในสาย

วชิาการดา้นเศรษฐศาสตร์ 

1.2 วธีิการสอน  

(1) อธิบาย  ช้ีแจง เช็คการเขา้เรียน 

(2) อธิบายในบทเรียนเพื่อให้นกัศึกษาวเิคราะห์การแกปั้ญหาเศรษฐกิจไดอ้ยา่งมีคุณธรรม 

(3) การท าแบบฝึกหดั 

(4) การท างานเป็นกลุ่ม 

(5) การอภิปรายเป็นกลุ่ม  

1.3 วธีิการประเมินผล 

(1) พฤติกรรมการเขา้เรียนอย่างสม ่าเสมอ  การส่งงานตรงต่อเวลา และการแต่งกายถูกระเบียบ

ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

(2) พฤติกรรมในการท าโครงงาน  รายงาน และความสามารถในการท างานเป็นทีม 

(3) ใหน้กัศึกษาประเมินตนเอง 

  (4) อา้งอิงแหล่งคน้ควา้ของรายงาน 

 



 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  

(1)  มีความรู้และความเขา้ใจแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และพฒันาการของทฤษฎีท่ีมีการ      
เปล่ียนแปลงไปกา้วทนัสมยั (Update) พรมแดนแห่งความรู้ 

(2) มีความรู้และความเขา้ใจโครงสร้าง และ/หรือ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของไทย
และโลก      

(3) มีความรู้และความเขา้ใจเคร่ืองมือพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ 
(4)  ความรู้ ความเขา้ใจ เศรษฐศาสตร์ประยกุต ์  

2.2 วธีิการสอน 

(1)  การบรรยาย  และการท าแบบฝึกหดั 

(2) ส่ือน าเสนอในรูปแบบ Powerpoint 

(3) การเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online  Learning/Internet-based-Learning) 

(4) การท ารายงานเป็นกลุ่ม 

(5) การอภิปรายในหอ้งเรียน  

2.3 วธีิการประเมินผล 

(1)  การท าแบบฝึกหดั 

(2)  รายงานกลุ่มและการน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน 

(3)  การศึกษาบทเรียนตามท่ีอาจารยม์อบหมาย และสามารถคน้ควา้หาความรู้ใหม่ๆผา่นเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต 

(4)  การสอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้ทฤษฎีและการประยกุตใ์ช้ 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพัฒนา 

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

สังเคราะห์ แปลความหมาย และสรุปประเด็นจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย 
(3)  สามารถน าขอ้มูลและหลกัฐานต่างๆ มาวิเคราะห์และบูรณาการความรู้เพื่อเสนอแนะแนว

ทางแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม (ประสิทธิภาพ เป็นธรรม และเหมาะสมกบั
สภาวการณ์และบริบททางสังคม) และสร้างสรรค์ 



 

3.2 วธีิการสอน 

(1)  การบรรยาย  และการท าแบบฝึกหดั 

(2)  ส่ือน าเสนอในรูปแบบ Powerpoint 

(3)  การเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online  Learning/Internet-based-Learning) 

(4)  การท ารายงานเป็นกลุ่ม 

(5)  การอภิปรายในหอ้งเรียน 

3.3 วธีิการประเมินผล 

 (1)  การท าแบบฝึกหดั 

 (2)  รายงานกลุ่มและการน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน 

 (3)  การศึกษาบทเรียนตามท่ีอาจารยม์อบหมาย และสามารถคน้ควา้หาความรู้ใหม่ๆผา่นเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต 

 (4)  การสอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้ทฤษฎีและการประยกุตใ์ช้ 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา  

(1) มีความสามารถในการปฏิบติังานและรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายทั้งในระดับ
บุคคลและ/หรือระดบักลุ่มอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 (2)  มีความสามารถในการคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการวิเคราะห์ปัญหาดว้ยตนเองและ/หรือร่วมกบั
บุคคลอ่ืน 

 (4) มีการพฒันาตนเองทั้งดา้นความรู้ และทกัษะทางวชิาการอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการเปล่ียนแปลง
เรียนรู้กบับุคคลอ่ืน 

 (5) มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี สามารถท างานร่วมกบับุคคลอ่ืนไดทุ้กระดบั และสามารถปรับตวัให้เขา้
กบัสถานการณ์ต่างๆ ได ้

4.2 วธีิการสอน 

(1)  มอบหมายงานรายงานกลุ่ม และรายบุคคล  

(2)  การน าเสนอรายงาน 

 



 

4.3 วธีิการประเมินผล 

(1)  รายงานท่ีส่งในชั้นเรียน 

(2)  รายงานท่ีน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

(3)  พฤติกรรมการเขา้เรียน 

 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 

(2) สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน เลือกและใชรู้ปแบบการน าเสนอให้
ผูอ่ื้นเขา้ใจ 

(4) สามารถเลือกและใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการส่ือสารในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
วเิคราะห์ขอ้มูล ประมวลผล แปลความหมาย และการน าเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5.2 วธีิการสอน 

(1)  มีการน าบทเรียน upload ไวใ้น Hybrid Learning ของ website มหาวทิยาลยั 

(2)  มีการเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

(3)  มอบหมายใหท้ ารายงานและใหน้ าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน โดยใหอ้า้งอิงแหล่งท่ีมาของ

ขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง และมีการใชเ้คร่ืองมือเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมในการน าเสนอรายงาน 

5.3 วธีิการประเมินผล 

(1)  จ  านวนคร้ังในการเขา้สู่บทเรียนใน Hybrid Learning 

(2)  การจดัท ารายงานและการน าเสนอหนา้ชั้นเรียนดว้ยเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

(3)  การแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 

 
สัปดาห์

ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียนการสอน        

/ ส่ือการเรียนการสอนที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 อธิบายลกัษณะวชิา วธีิการเรียนการสอน หนงัสืออ่าน 

ประกอบ เกณฑก์ารวดัผล และแนะน าการคน้ควา้ขอ้มลู 

บทที่ 1  เงิน ขอบเขต และวิวัฒนาการของทฤษฎีการเงิน 

1.1 การนิยามความหมายของเงินในแบบต่างๆ 

1.2 ขอบเขตของทฤษฎีการเงิน 

1.3 ววิฒันาการของทฤษฎีการเงิน 

3  

กจิกรรมการเรียนการสอน 

 

1. การบรรยาย และการท า 

     

    แบบฝึกหดัประจ าบท 

 

2. วเิคราะห์ปัญหา  หรือ   

 

    กรณีศึกษาในปัจจุบนั      

 

    ในชั้นเรียน 

 

3. คน้ควา้   วเิคราะห์ 

    

   สังเคราะห์   เขียนรายงาน   

 

    และน าเสนอรายงาน      

 

    ในชั้นเรียน 

 

ส่ือการเรียนการสอนที่ใช้ 

 

1.  power point 

 

2.  Website 

 

3.  ต  าราและเอกสารต่าง ๆ 

ผศ . พ สิ ษ ฐ ์

รัตนมณีวงศ ์

2 , 3 บทที่ 2 ทฤษฎีปริมาณเงินดั้งเดมิ 

2.1 ทฤษฎีปริมาณเงินอยา่งง่าย 

2.2 ทฤษฎีปริมาณเงินของเออวงิ ฟิชเชอร์ 

2.3 ทฤษฎีปริมาณเงิน : รูปแบบของรายได ้ 
2.4 ทฤษฎีปริมาณเงินของส านกัเคมบริดจ ์

2.5 เปรียบเทียบทฤษฎีปริมาณเงินของฟิชเชอร์และทฤษฎีปริมาณ

เงินของส านกัเคมบริดจ ์

6 

4 , 5 บทที่ 3 ทฤษฎีการเงินของเคนส์ 

3.1 แนวความคิดของเคนส์ท่ีมีต่อทฤษฎีปริมาณเงิน 

3.2 อุปสงคข์องเงินตามทฤษฎีการเงินของเคนส์ 

3.3 ดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจวเิคราะห์โดยแบบจ าลอง IS–LM 

3.4 ประสิทธิภาพของนโยบายการเงินและนโยบายการคลงัตาม     

แนวคิดของเคนส์ 

6 

6 , 7 บทที่ 4  ทฤษฎีการเงินสมัยใหม่ 

4.1 แนวคิดของทฤษฎีปริมาณเงินของฟรีดแมน 

4.2 ความตอ้งการถือเงินของฟรีดแมน  

4.3 เปรียบเทียบทฤษฎีปริมาณเงินแบบดั้งเดิมกบัทฤษฎีปริมาณเงิน

ของฟรีดแมน 

4.4 เปรียบเทียบทฤษฎีการเงินของเคนส์กับทฤษฎีปริมาณเงินของ

ฟรีดแมน 

4.5 ประสิทธิภาพของนโยบายการเงินและนโยบายการคลังตาม

ทฤษฎีปริมาณเงินของฟรีดแมน 

6 



 

สัปดาห์

ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียนการสอน        

/ ส่ือการเรียนการสอนที่ใช้ 

ผู้สอน 

8 บทที่ 5  ทฤษฎีอตัราดอกเบีย้ 

5.1 ความหมายของอตัราดอกเบ้ีย 

5.2 สาเหตุของความแตกต่างกนัของอตัราดอกเบ้ีย 

5.3 แนวคิดท่ีเก่ียวกบัการก าหนดข้ึนของอตัราดอกเบ้ีย 

5.4 โครงสร้างของอตัราดอกเบ้ียตามก าหนดระยะเวลา 

3  

กจิกรรมการเรียนการสอน 

 

1. การบรรยาย และการท า 

     

    แบบฝึกหดัประจ าบท 

 

2. วเิคราะห์ปัญหา  หรือ   

 

    กรณีศึกษาในปัจจุบนั      

 

    ในชั้นเรียน 

 

3. คน้ควา้ วเิคราะห์   

 

สังเคราะห์   เขียนรายงาน 

 

และน าเสนอรายงาน         

 

ในชั้นเรียน 

 

ส่ือการเรียนการสอนที่ใช้ 

 

1.  power point 

 

2.  Website 

 

3.  ต  าราและเอกสารต่าง ๆ 

ผศ. พสิษฐ ์

รัตนมณีวงศ ์

9 , 10 บทที่ 6  ฐานเงิน 

6.1 ทฤษฎีและแนวคิดในการก าหนดข้ึนของปริมาณเงินจากฐานเงิน 

6.2 การก าหนดข้ึนของปริมาณเงินพิจารณาจากฐานของเงินส ารอง 

6.3 ปริมาณเงินกบัฐานของเงินส ารองและตวัคูณทางการเงิน 

6.4 การก าหนดข้ึนของปริมาณเงินพิจารณาจากทฤษฎีฐานของเงิน 

6.5 ปริมาณเงินกบัฐานของเงินและตวัคูณทางการเงินตามทฤษฎีฐาน

ของเงิน 

6.6 การก าหนดข้ึนของปริมาณเงินจากภายนอกและภายใน 

6 

11 บทที่ 7  ตลาดการเงิน 

7.1 ความหมายและความส าคญัของตลาดการเงิน  

7.2 โครงสร้างของตลาดการเงิน 

7.3 ตลาดเงินและตลาดทุน 

7.4 ตลาดการเงินในประเทศไทย 

7.5 ตลาดเงินในประเทศไทย 

7.6 ตลาดทุนในประเทศไทย 

7.7 ตลาดสินเช่ือในประเทศไทย 

3 

12 , 13 บทที่ 8  นโยบายการเงิน 

8.1 ความหมายของนโยบายการเงิน 

8.2 จุดมุ่งหมายทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัของนโยบายการเงิน 

8.3 เคร่ืองมือของนโยบายการเงิน 

8.4  เคร่ืองมือของนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย 

8.5 ความสัมพนัธ์ระหว่างนโยบายการเงิน นโยบายการคลงั และ

นโยบายอตัราแลกเปล่ียน 

6 

14 , 15 การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 6 1. รายงาน  

2.  power point 

โดย

นกัศึกษา 

16 การสอบปลายภาค 3   

 



 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้* 
 

วธีิการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน (สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

 
หัวข้อ 1.1 , 4.1 ใช้วธีิการประเมินตามหัวข้อ 1.3 , 4.3 

 
ตลอดภาคการศึกษา 40%  

หัวข้อ 2.1 , 3.1   การสอบปลายภาค  60% 
 
 
3.เกณฑ์การประเมินผล  

การประเมินผลพิจารณาจากระดบัคะแนนอิงเกณฑ ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

เกรด ช่วงระดับคะแนน 
A 

(พิจารณาจากค่า T-score) 

B+ 
B 

C+ 
C 

D+ 
D 
F 

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.  ต าราและเอกสาร 

ศุภฤกษ ์  ศรีเนตร.  เศรษฐศาสตร์การเงิน 1. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง, พ.ศ.2549 

ศุภฤกษ ์  ศรีเนตร.  เศรษฐศาสตร์การเงิน 2. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง, พ.ศ.2544 

สุโขทยัธรรมาธิราช.  ทฤษฎีและนโยบายการเงิน. กรุงเทพฯ :  บริษทัธรรมสาร, พ.ศ. 2535. 

 

2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 



 

ภาษาไทย 

ชมเพลิน  จนัทร์เรืองเพญ็. ทฤษฎแีละนโยบายการเงิน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 

 พ.ศ. 2546. 

ปัญญา  อุดมระติ.  ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 2. กรุงเทพฯ : บริษทัธรรมสาร, พ.ศ. 2535. 

เริงชยั  มะระกานนท.์  การเงินและการธนาคารในประเทศไทย. กรุงเทพ : โรงพิมพ ์

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2521 

สมพงษ ์ อรพินท.์  ทฤษฎกีารเงินช้ันสูง.  ภาควชิาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์  

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ  :  พ.ศ. 2537 

สมชยั  ฤชุพนัธ์.  มหเศรษฐศาสตร์วเิคราะห์. กรุงเทพฯ :  โรงพิมพเ์จริญผล, พ.ศ. 2524 

ธรรมรักษ ์ หม่ืนจกัร. นโยบายการเงิน : ทฤษฎีและหลกัปฏิบัติ.  โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 

 พ.ศ. 2547. 

ภาษาองักฤษ 

Chacholiades, Miltiades, International Monetary Theory and Policy. McGraw-Hill Book  

 Company, 1983 

Mishkin, Frederic S. The Economics of Money, Banking and Fiancial Markets, 2006. 

Luckett, Dudley G. Money and Banking. TOKYO McGraw-Hill, 1980. 

Mayer, Thomas, Monetary Theory.  Great Britain Galliard (Printers) Ltd., 1990. 

Sallvatore, Dominick.  International Economics. New York : Macmillian Publishing Co., 1983. 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

 ธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th 

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาน้ีท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา โดย 

1. การสนทนาสอบถามความคิดเห็นระหวา่งนกัศึกษาและอาจารยผ์ูส้อน 

2. การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 

3. การประเมินผลอาจารยผ์ูส้อนโดยนกัศึกษา 



 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

อาจารย์ผูส้อนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการสอบของนักศึกษา และท ารายงานสรุป

พฒันาการของนกัศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ขเพื่อปรับปรุงรายวิชาให้มีความเหมาะสม

มากข้ึน 

3.  การปรับปรุงการสอน  

1. ประมวลความคิดเห็นของนกัศึกษา  การประเมินการสอนของตนเอง  ตลอดจนสรุปปัญหา 

อุปสรรค  และแนวทางแกไ้ข เพื่อน าไปปรับปรุงการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

2. แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งอาจารยผ์ูส้อนในวชิาอ่ืนๆเพื่อจะไดน้ าเทคนิค วธีิการใหม่ๆมา

ใชใ้นการปรับปรุงการสอนใหดี้ข้ึน 

3. ปรับปรุงรายละเอียดของวชิาใหท้นัสมยัต่อการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวฒัน์ทางการเงิน 

4. คณะเศรษฐศาสตร์มีการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาการเรียนการสอนทุกวิชาเป็นประจ า

ทุกปี  

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

1.ไดมี้การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชาท่ีสอน โดยมีคณะกรรมการ

ก ากับมาตรฐานวิชาการ เป็นผูต้รวจสอบในการออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ การตดัเกรดของ

นกัศึกษา 

2. ส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัค าถามในขอ้สอบจากผูใ้ชบ้ณัฑิต เพื่อปรับปรุงมาตรฐานขอ้สอบ

ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
จากการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา ไดมี้การวางแผนปรับปรุงการสอนและ

รายละเอียดวชิาเพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน โดย 
1.ปรับปรุงเน้ือหารายวิชาทุกๆ 5 ปี หรือตามค าแนะน าของคณะกรรมการก ากบัมาตรฐานวิชาการ 

ตามขอ้ 4 
2. น าผลการประเมินการสอนของตนเองจากขอ้ 2 (กลยทุธ์การประเมินการสอน)มาพฒันาเน้ือหา

สาระต่างๆของวชิา และปรับปรุงวธีิการเรียนการสอนใหต้รงกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
 
 
 
 



 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum  Mapping) 
                                                    หมวดวชิาเฉพาะ  คณะเศรษฐศาสตร์ 
                                ความรับผดิชอบหลกั    ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทกัษะทาง
ปัญญา 

ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ทกัษะการ
วเิคราะห์ 

เชิงตวัเลข การ
ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

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

กลุ่มวชิาเอก                       
EC411ทฤษฎีและ
นโยบายการเงิน 

                      

 
 

 


