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รายละเอยีดของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะเศรษฐศาสตร์   

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  

EC961   หลกัเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 
Introduction to  Economics   

2. จ านวนหน่วยกติ   
3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  
หลกัสูตรนิเทศศาสตร์บณัฑิต      

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ขวญัใจ ศรีหิรัญและ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์หฤทยั มีนะพนัธ์  

5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
ภาคการเรียนท่ี 1/2560  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน    

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

วนัท่ี 1 กรกฎาคม  2560 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

        เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค  
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆในระบบเศรษฐกิจ รู้จกัวิธีคิดแบบนกัเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนสามารถน าองค์
ความรู้ของเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาท่ีนกัศึกษาก าลงัศึกษาอยู่ด้วยความเขา้ใจและ
สามารถเขา้ใจเหตุและผลของปัญหาเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน   
2 วตัถุประสงค์ของรายวชิา 

 1.  อธิบายสาระส าคญัของเน้ือหาแต่ละบทได ้และสามารถแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นต่าง ๆ หรือ
ตอบขอ้ซกัถามไดอ้ยา่งมีเหตุผลในทางเศรษฐศาสตร์  
 2.  วเิคราะห์กรณีตวัอยา่งของสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจริง โดยใชแ้นวคิดตามทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคท่ีไดศึ้กษามา 
         3.  สามารถตอบค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายละเอียดของเน้ือหาในแต่ละบทไดถู้กตอ้ง 

 
หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา  

     ศึกษาหลกัพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ทัว่ไประดบัจุลภาคและมหภาค  การท างานของกลไกราคา  
โครงสร้างตลาดแบบต่างๆ  การผลิตและตน้ทุนการผลิต  ปัญหาผลกระทบภายนอกและการจดัสรรสินคา้
สาธารณะ  หลกัการเบ้ืองตน้ของการค านวณรายไดป้ระชาชาติ  โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทย  การ
บริโภค  การออม  การลงทุน  ตลาดการเงิน  การคา้ระหวา่งประเทศ  นโยบายการเงินและการคลงั  ปัญหา
เศรษฐกิจท่ีส าคญั  อาทิ  เงินเฟ้อ  การวา่งงาน เงินฝืด   รวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบนัและแนวทางแกไ้ข 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษา 

- ไม่มีการฝึกปฏิบติั/
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาคน้ควา้ 
วเิคราะห์ขอ้มูลข่าวสาร
ตวัเอง 6 ชัว่โมงต่อ
สัปดาห์ 



3 
 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษาทราบในประมวลการสอน 
รายวชิา 

 อาจารยใ์หค้  าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นกัศึกษานอกชั้นเรียนเป็นรายบุคคลหรือ 
กลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ซ่ึงจะตอ้งมีการนดัหมายล่วงหนา้   
 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

(1) ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต  
(2) มีวนิยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบั

ความส าคญั 
(4) มีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ 
(5) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆขององคก์รและสังคม 
(6) สามารถวเิคราะห์ผลกระทบจากการใชค้วามรู้ในวชิาชีพต่อบุคคล องคก์รและสังคม 

 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวชิาชีพ 
1.2 วธีิการสอน  

(1) บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาวชิา 
(2) การทดสอบในชั้นเรียน โดยใหน้กัศึกษาฝึกหดัความซ่ือสัตยแ์ละตรงต่อเวลา 
(3) ร่วมอภิปรายปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัจริยธรรมและคุณธรรม 

1.3 วธีิการประเมินผล 

(1) พฤติกรรมการเขา้เรียนอยา่งสม ่าเสมอ  การส่งงานตรงต่อเวลา และการแต่งกายถูกระเบียบ 
ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

(2) การทดสอบเก็บคะแนนในหอ้งเรียนดว้ยตนเอง 
(3) การศึกษาบทเรียนตามท่ีอาจารยม์อบหมาย และคน้ควา้หาความรู้ใหม่ๆอยา่งสม ่าเสมอ 
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2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  

(1) มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัทฤษฎีพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มห
ภาค  

(2) มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆในระบบเศรษฐกิจ 
(3) รู้จกัวธีิคิดแบบนกัเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนสามารถน าองคค์วามรู้ของเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้

ไปประยกุตใ์ชใ้นสาขาวชิาท่ีนกัศึกษาก าลงัศึกษาอยู ่
(4) มีความสามารถในการน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์นการอธิบายปัญหาเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน

ได ้  
      2.2 วธีิการสอน 

               (1) บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาวชิาและ/หรืองานอ่ืนท่ีอาจารย์
มอบหมาย 

(2) สืบคน้ขอ้มูลข่าวสารทางเศรษฐกิจทั้งระดบัจุลภาคและมหภาค ในชั้นเรียน เพื่อน ามาประกอบการ
ท าความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีอาจารยบ์รรยาย และประยกุตใ์ช ้

              (3) ร่วมอภิปรายปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ 
             (4) ส่ือน าเสนอในรูปแบบ Powerpoint และ iPad 
                  การเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online  Learning/Internet-based-Learning) 

2.3 วธีิการประเมินผล 

(1)  งานท่ีอาจารยม์อบหมาย 
(2) การศึกษาบทเรียนตามท่ีอาจารยม์อบหมาย และสามารถคน้ควา้หาความรู้ใหม่ๆผา่นเครือข่าย 

อินเทอร์เน็ต 
(3) การสอบกลางภาค และการจดัท ากรณีศึกษาทางเศรษฐกิจ ท่ีมีการน าความรู้ทางทฤษฎี ไป

ประยกุตใ์ชว้เิคราะห์ประเด็นต่างๆ 
3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพัฒนา 

           พฒันาใหมี้การคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ  มีความคิดสร้างสรรค ์สามารถวเิคราะห์ปัญหา 

และเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทางดา้นเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคได ้

3.2 วธีิการสอน 
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(1) การบรรยายและการบา้นท่ีมอบหมาย 
(2) ส่ือน าเสนอในรูปแบบ Powerpoint และ iPad 
(3) การมีส่วนร่วมของนกัศึกษาในชั้นเรียนในการอภิปราย 

                    (4)  วเิคราะห์กรณีตวัอยา่งของสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจริง โดยใชแ้นวคิดตามทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์จุลภาค และมหภาคท่ีไดศึ้กษามา 
         (5)  สามารถเขา้ใจและเห็นความส าคญัและประโยชน์ขององคค์วามรู้ทางเศรษฐศาสตร์ 

3.3 วธีิการประเมินผล 

 การสอบกลางภาค และการจดัท ากรณีศึกษาทางเศรษฐกิจ ท่ีมีการน าความรู้ทางทฤษฎี ไปประยกุตใ์ช้
วเิคราะห์ประเด็นต่างๆ 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา  

         (1)  พฒันาทกัษะในการร่วมวเิคราะห์ปัญหาต่างๆในชั้นเรียน 
(2) พฒันาสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัและกบัผูส้อน 

          (3) พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี มีความซ่ือสัตย ์และมีน ้าใจต่อเพื่อน 
ร่วมชั้นเรียน 

4.2 วธีิการสอน 

         (1) มอบหมายงาน ใหน้กัศึกษาท าในชั้นเรียน และท าเป็นการบา้น  
         (2) ก าหนดส่ง และอภิปรายโดยใหน้กัศึกษามีส่วนร่วม 

4.3 วธีิการประเมินผล 

         (1)  ตรวจและประเมินงานท่ีนกัศึกษาน ามาส่ง 
         (2)  ใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการอภิปรายประเด็นค าถามและสถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง  

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพัฒนา 

        (1) พฒันาทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลขโดยการใหง้านนกัศึกษาท า และวเิคราะห์ปัญหาทาง
เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคโดยใชว้ธีิการค านวณผลลพัธ์เป็นตวัเลข 
        (2) พฒันาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ มาใชป้ระกอบการเรียนการสอนในรูปของระบบ e-Classroom  :  
iHybrid  
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5.2 วธีิการสอน 

         (1) ยกตวัอยา่งการวเิคราะห์ในเชิงตวัเลขใหน้กัศึกษาไดฝึ้กหดัในการแกปั้ญหา  
         (2) มีการน าบทเรียน upload ไวใ้นระบบ e-Classroom  :  iHybrid ของ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

5.3 วธีิการประเมินผล 

(1)  ตรวจประเมินงานท่ีมอบหมายใหน้กัศึกษา 
(2) ตรวจประเมินจ านวนคร้ังการเขา้เรียนของนกัศึกษา 
(3) ประเมินการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

 
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. แผนการสอน 

     
สัปดาห์ที่ 
(Week 

Number) 
 

หัวข้อการบรรยาย/ปฏิบัติการ 
(Topics) 

จ านวน 
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1 ส่วนที1่ เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
บทท่ี 1 ความรู้เบ้ืองตน้ของวิชา
เศรษฐศาสตร์ 
• ความหมายเศรษฐศาสตร์ 
•   เศรษฐศาสตร์จุลภาค & 

เศรษฐศาสตร์มหภาค 
•   เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์  & 

เศรษฐศาสตร์นโยบาย 
•  ความสัมพนัธ์ของ

เศรษฐศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน 
•   ปัญหาพื้นฐานทาง

เศรษฐกิจ 

3 บรรยาย  ซกัถาม 
ท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ผศ.ขวญัใจ ศรีหิรัญ
และผศ.หฤทยั มีนะ
พนัธ์ 
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•   รูปแบบของระบบ
เศรษฐกิจ 
- กรณีตวัอยา่ง 

 
2-3 บทท่ี 2 การท างานของกลไกราคา  

• การวเิคราะห์อุปสงคต์ลาด 
•  การวเิคราะห์อุปทานตลาด 
•  การก าหนดราคา และ ดุลย

ภาพตลาด 
•  การเปล่ียนแปลงดุลยภาพ

ตลาด 
•  ความยดืหยุน่ของอุปสงค์

และอุปทาน 
 

6 บรรยาย  ซกัถาม และท างานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

ผศ.ขวญัใจ ศรีหิรัญ
และผศ.หฤทยั มีนะ

พนัธ์ 

4 บทท่ี 3 การผลิต  ตน้ทุน รายรับ 
และก าไร 
• ฟังกช์ัน่การผลิต 
• ระยะเวลาการผลิต 
• กฎผลไดล้ดนอ้ยถอยลง

(กรณีตวัอยา่ง 5 ส) 
• กฎผลไดต่้อขนาด 
• ตน้ทุนการผลิต :ตน้ทุนทาง

เศรษฐศาสตร์ และตน้ทุน
ทางบญัชี 

• ประเภทของตน้ทุนการ
ผลิตแบ่งตามระยะเวลาการ
ผลิต 

• การประหยดัต่อขนาด 

3 บรรยาย  ซกัถามและท างานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

ผศ.ขวญัใจ ศรีหิรัญ
และผศ.หฤทยั มีนะ
พนัธ์ 
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• ก าไรทางเศรษฐศาสตร์ 
 
 

5 บทท่ี 4 ตลาดและการก าหนดราคา 
• ความหมายของตลาด 
• ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 
•  ตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์  

-กรณีตวัอยา่ง 
• การหาผลผลิตท่ีท าใหไ้ด้

ก าไรสูงสุด 
• การก าหนดราคาในทาง

ปฏิบติั 
 

3 บรรยาย  ซกัถามและท างานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

ผศ.ขวญัใจ ศรีหิรัญ
และผศ.หฤทยั มีนะ
พนัธ์ 

6-7 ส่วนท่ี 2 เศรษฐศาสตร์มหภาค  
บทท่ี 5 บญัชีรายไดป้ระชาชาติ 
• กระแสการหมุนเวยีนของ

ระบบเศรษฐกิจ 
• ความหมายและการค านวณ

รายไดป้ระชาชาติ 
• วธีิการค านวณรายได้

ประชาชาติ 
• GDP และ GNP 
• Money GDP และ Real 

GDP  
• การค านวณEconomic 

Growth Rate 
•  ขอ้พึงระวงัในการ

วเิคราะห์รายไดป้ระชาชาติ 

6 บรรยาย  ซกัถามและท างานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

ผศ.ขวญัใจ ศรีหิรัญ
และผศ.หฤทยั มีนะ
พนัธ์ 
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• ความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศ 
(National 
Competitiveness)  
- ดชันีช้ีวดั และปัญหา

การเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขนัฯ) 

• Corruption Perceptions 
Index (CPI) 

• Corruption Situation Index 
(CSI) 

 
8-9 บทท่ี 6 การบริโภค  การออม  การ

ลงทุน 
• ฟังกช์ัน่การบริโภคและการ

ออม 
• ปัจจยัท่ีก าหนดการบริโภค

และการออม 
• ฟังกช์ัน่การลงทุน 
• ปัจจยัท่ีก าหนดการลงทุน 

 

6 บรรยาย  ซกัถามและท างานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

ผศ.ขวญัใจ ศรีหิรัญ
และผศ.หฤทยั มีนะ
พนัธ์ 

10 บทท่ี 7 การเงิน  การธนาคาร และ
นโยบายการเงิน 
• ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั

การเงิน 
•  ตลาดการเงิน 
•  ธนาคารพาณิชยแ์ละการ

3 บรรยาย  ซกัถามและท างานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

ผศ.ขวญัใจ ศรีหิรัญ
และผศ.หฤทยั มีนะ
พนัธ์ 
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สร้างเงินฝาก 
•  ดุลยภาพในตลาดเงินและ

อตัราดอกเบ้ียดุลยภาพ 
•  ธนาคารกลางและหนา้ท่ี 
•  นโยบายการเงิน 
• มาตรการผอ่นคลายเชิง

ปริมาณทางการเงิน  
 ( Quantitative Easing : QE ) 
•  นโยบายการเงินของไทย

โดยสังเขป 
 

 
11 บทท่ี 8 นโยบายการคลงั  

• ความหมาย และ 
วตัถุประสงคข์องนโยบาย
การคลงั 

• งบประมาณแผน่ดิน 
•  เคร่ืองมือของนโยบายการ

คลงั 
• ภาษี และหน้ีสาธารณะ 
•  ประเภทของนโยบายการ

คลงั 
•  นโยบายการคลงัของไทย

โดยสังเขป 
 

3 บรรยาย  ซกัถามและท างานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

ผศ.ขวญัใจ ศรีหิรัญ
และผศ.หฤทยั มีนะ
พนัธ์ 

12-13 บทท่ี 9 การคา้และการเงินระหวา่ง
ประเทศ 
• สาเหตุท่ีมีการคา้ระหวา่ง

6 บรรยาย  ซกัถามและท างานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

ผศ.ขวญัใจ ศรีหิรัญ
และผศ.หฤทยั มีนะ
พนัธ์ 
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ประเทศ 
• อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 
• ดุลการช าระเงินระหวา่ง

ประเทศ :ความหมาย และ
องคป์ระกอบ 

• เงินส ารองทางการของ
ประเทศ 

• ทุนส ารองระหวา่งประเทศ 
• ประโยชน์ของ 

บญัชีดุลการช าระเงิน
ระหว่างประเทศ 

 
 

14-15 บทท่ี 10 ปัญหาเศรษฐกิจท่ีส าคญั
และแนวทางแกไ้ข 
• เงินเฟ้อ เงินฝืด : 

ความหมาย ประเภท สาเหตุ 
และผลกระทบ 

• การวดัอตัราเงินเฟ้อ : CPI, 
Core CPI, PPI และ GDP 
Deflator 

• Case Study : 
Zimbabwe’sHyperinflation 

• 10 Hyperinflation 
: Horror Stories Of The 20th 
Century 
 

 

3 บรรยาย  ซกัถามและท างานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

ผศ.ขวญัใจ ศรีหิรัญ 
และผศ.หฤทยั มีนะ
พนัธ์ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กจิกรรม

ที ่ 
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วธีิการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน 

(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

 

1 รอมคอ.2 

1. การเขา้ชั้นเรียน   
2. สอบกลางภาค 
3.กรณีศึกษาทางเศรษฐกิจ 
 
 

1-15 
8 

8-16 

10% 
40% 
50% 

 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
เอกสาร/หนังสืออ่านประกอบ 
     ภาษาไทย(In Thai) 
    กฤตยา     ตติรังสรรคสุ์ข . เศรษฐศาสตร์มหภาคเบือ้งต้น. พิมพค์ร้ังท่ี7. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่ง    
     จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 2554. 
    รัตนา  สายคณิต และชลลดา จามรกุล. เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น.พิมพค์ร้ังท่ี6. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพแ์ห่ง    
     จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 2552. 
    ภราดร ปรีดาศกัด์ิ . พจนานุกรมเศรษฐศาสตร์. กรุงเทพ : ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  2549. 
    วนัรักษ ์ ม่ิงมณีนาคิน.  เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น : เศรษฐศาสตร์ส าหรับบุคคลทัว่ไป.  กรุงเทพฯ  
    :  ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  2554. 
   วนัรักษ ์ ม่ิงมณีนาคิน.  หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค .กรุงเทพฯ :  ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  2554. 
   วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน. เศรษฐศาสตร์ไม่ยากอย่างทีค่ิด. พิมพค์ร้ังท่ี5 .กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ ์    
     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  2549. 
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หนังสืออ่านนอกเวลา  
    การ์ตนูความรู้เศรษฐศาสตร์ ชดุ ครอบครัวตึง๋หนืด เลม่ที่ 1 – 30  นานมีบุ๊คส ์

 
    ภาษาองักฤษ(In English) 
   Case , Karl E., Ray C. Fair and Sharon E Oster ,Principles of Economics,11th Edition , 
                    Prentice Hall International, Inc, 2014. 
  Frank, Robert H.,and Bernanke, Ben S. , Principles of Economics,  5th Edition , McGraw-Hill/Irwin , 2013. 
  Mankiw,N. Gregory , Principles of Economics , 7th Edition , Cengage Learning , 2015.  
  
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
    http://www.moc.go.th 
 http://www.bot.or.th 
www.nesdb.org 
 
 
 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
     การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาน้ีท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา โดย 

1.การสนทนาสอบถามความคิดเห็นระหวา่งนกัศึกษาและอาจารยผ์ูส้อน 
2. การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 
3.การประเมินผลอาจารยผ์ูส้อนโดยนกัศึกษา 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ดูผลการสอบของนกัศึกษา และพิจารณาผลการประเมินการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศึกษา  เพื่อน ามา
สรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ขเพื่อปรับปรุงรายวชิาใหมี้ความเหมาะสมมากข้ึน 

http://www.bot.or.th/
http://www.nesdb.org/
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3. การปรับปรุงการสอน  
1. ประมวลความคิดเห็นของนกัศึกษา  และผลการประเมินการสอน  ตลอดจนสรุปปัญหา อุปสรรค  

และแนวทางแกไ้ข เพื่อน าไปปรับปรุงการสอนในปีการศึกษาต่อไป 
2. เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบักลุ่มนกัศึกษาต่างคณะฯ อย่างแทจ้ริง  สมควรให้

นกัศึกษาเรียนรู้จากกรณีศึกษา และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจริง ( มากกว่าการมุ่งแต่สอนและ
วดัผลแต่ความรู้ทางทฤษฎี) เพื่อให้นกัศึกษาสามารถน าไปต่อยอดการเรียนในสาขาของตน และใช้
ประโยชน์ในชีวติประจ าวนั 

3. ปรับปรุงรายละเอียดของวิชา และเสนอต ารา/เอกสารประกอบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม /
ทนัสมยัต่อการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวตัน์ 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
      ได้มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชาท่ีสอน โดยมีคณะกรรมการก ากับ

มาตรฐานวชิาการ เป็นผูต้รวจสอบในการออกขอ้สอบ การตรวจขอ้สอบ การตดัเกรดของนกัศึกษา 
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

    จากการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา ไดมี้การวางแผนปรับปรุงการ 
สอนและรายละเอียดวชิาเพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน โดย 

1.ประชุมปรึกษาหารือระหวา่งอาจารยผ์ูส้อนร่วม เพื่อปรับปรุงเน้ือหารายวชิาทุกปี  
                  2. น าผลการประเมินการสอนจากขอ้2 (กลยทุธ์การประเมินการสอน) มาพฒันาเน้ือหาสาระต่างๆ
ของวชิา และปรับปรุงวธีิการเรียนการสอนให้ตรงกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
 
 


