
 

 
เอกสารหมายเลข มคอ.3 

รายละเอียดของรายวชิา 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา      มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะเศรษฐศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1  ข้อมูลโดยทั่วไป 

1.รหัสและชื่อรายวิชา     EC 101  เศรษฐศาสตร์มหภาคเบือ้งต้น  (Principle of Macro Economics) 
2.จ านวนหน่วยกติ     3(3-0-6)      
3.หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา     ปริญญาตรี / วิชาบงัคบั คณะเศรษฐศาสตร์ 
4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน     ผู้ช่วยศาสตราจารย์สภุาวดี เหลา่ฤทธิรัตน์ 
                                                                                  อาจารย์สทิธิพร รุจิระยรรยง                                
5.ภาคการศึกษา/ชัน้ปีที่เรียน     ภาคการศกึษาที่ 1 / ชัน้ปีที่ 1 
6.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)     ไมม่ี 
7.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกนั(Co-requisites)     ไมม่ี 
8.สถานที่เรียน     มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
9.วันที่จดัท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด     กรกฎาคม 2558 

 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1.จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
          เป็นการศึกษาเก่ียวกับเศรษฐกิจโดยรวม (the economy on the aggregate) หรือเป็นการศึกษาพฤติกรรมทัง้
ระบบ (the behavior of entire economics) ซึ่งประกอบด้วยภาคครัวเรือน ธุรกิจ รัฐบาล และต่างประเทศ  โดยมีตลาด
ปัจจัยการผลิตและตลาดสินค้าเป็นตวัเช่ือม มีเงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนให้กิจกรรมทัง้หลายทัง้ปวงด าเนินไป
อยา่งตอ่เนื่อง และก่อให้เกิดกระแสการหมนุเวียนของรายได้ รายจ่าย และผลผลติ 

2.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
1. อธิบายกระแสการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจทัง้แบบปิด  (closed economy) และแบบเปิด (open 

economy) อธิบายพลงัของผู้บริโภคที่เรียกวา่อธิปไตยของผู้บริโภค (consumer  sovereignty) ในระบบเศรษฐกิจได้  และ
อธิบายได้วา่ท าไมธุรกิจและรัฐบาลจึงมีบทบาทมากในการตดัสนิใจทางเศรษฐกิจ 

2. อธิบายความหมาย ความส าคัญ และสามารถค านวณหา GNP  GDP  NNP  NI  PI  และ  DI  ตามสูตร
มาตรฐาน และเรียนรู้ถึงข้อจ ากดัและวิธีการน าไปใช้ได้ 

3. อธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างรายได้ การบริโภค การออม และการลงทุน ทัง้ในรูปแบบของสมการ ตาราง 
และกราฟ ได้ 



 

4. สามารถเขียนเส้นอุปสงค์รวม (aggregate demand)  อุปทานรวม (aggregate supply)  และอธิบายการ
ก าหนดรายได้ประชาชาติดลุยภาพในระบบเศรษฐกิจแบบปิดและแบบเปิด รวมทัง้ผลของตวัคณูตา่งๆ ได้ 

5. มีความเข้าใจได้ถึงดลุการค้าและดลุการช าระเงิน และอธิบายได้ถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจอนัเกิดจากการ
เกินดลุหรือขาดดลุช าระเงินระหวา่งประเทศ 

6. อธิบายได้ถึงหน้าที่ของเงิน  และท าไมจึงมีอปุสงค์ของเงิน (demand for money)  อปุทานของเงิน (supply 
of money) ประกอบด้วยอะไร มีที่มาอย่างไร  ซึ่งจะต้องเข้าใจบทบาทที่แตกต่างกันของธนาคารพาณิชย์และธนาคาร
กลางควบคูไ่ปด้วย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งต้องอธิบายเง่ือนไขและกระบวนการสร้างเงินของระบบธนาคารได้  

7. มีความเข้าใจและอธิบายได้ถึงตวัแปรทางเศรษฐกิจที่เก่ียวข้องกบัปัญหาเศรษฐกิจบางเร่ือง เช่น การวา่งงาน 
(unemployment) เงินเฟ้อ (inflation) วฎัจกัรธุรกิจ (business cycle) และความเติบโต (growth) เป็นต้น 

 
หมวดที่ 3  ลักษณะและการด าเนินการ 

1.ค าอธิบายรายวชิา     
          ศึกษาถึงปัญหาพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ หลกัและแนวคิดในเร่ืองระบบเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ การบริโภค การ
ออม และการลงทนุ การเงินและการธนาคาร การค้าระหวา่งประเทศ และเศรษฐกิจเฉพาะเร่ือง ได้แก่ เงินเฟ้อ เงินฝืด เงิน
ตงึ วฎัจกัรธุรกิจ และการวา่งงาน   โดยเน้นถึงสถานการณ์ที่เกิดขึน้ในเศรษฐกิจไทย 
2.จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
2.1 บรรยาย     บรรยาย 45 ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษา 
2.2 สอนเสริม     สอนเสริมตามความต้องการของนกัศกึษาเฉพาะราย 
2.3 การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน     ไมม่ีการฝึกปฏิบตัิงานภาคสนาม 
2.4 การศึกษาด้วยตนเอง     การศกึษาด้วยตนเอง 6 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 
3.จ านวนชั่วโมงต่อสปัดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
   -อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผา่นเลขานกุารหวัหน้าสาขาวิชา 
   -อาจารย์จดัเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบคุคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสปัดาห์        (เฉพาะรายที่
ต้องการ) 

 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
      พฒันาผู้ เรียนให้มีคณุธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกบัผู้อื่นในสงัคมอยา่งราบร่ืน และเป็นประโยชน์
ตอ่สว่นรวมโดยมีคณุธรรมจริยธรรมตามคณุสมบตัิของหลกัสตูร ดงันี ้

(1)  มีความซื่อสตัย์สจุริตในการคิด ศกึษา วิเคราะห์ ปฏิบตัิตน และปฏิบตัิงาน 
(2)  มีจิตส านกึสาธารณะที่ค านงึถึงประโยชน์ของสว่นรวมมากกวา่ประโยชน์สว่นตน 
(3) มีวินยั มีความตรงตอ่เวลา เคารพและปฏิบตัิตนตามกฎ ระเบียบและข้อบงัคบัของสถาบนัและสงัคม 

1.2 วิธีการสอน 
     -บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศกึษาเก่ียวกบัประเด็นทางจริยธรรมที่เก่ียวข้องกบั เศรษฐกิจไทย 
     -ก าหนดให้นกัศกึษาหาตวัอยา่งที่เก่ียวข้อง 
1.3 วิธีการประเมินผล 



 

     -พฤติกรรมการเข้าชัน้เรียน และสง่งานท่ีได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 
     -ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศกึษา 
2.ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  

     นกัศกึษาต้องมีความรู้เก่ียวกบัสาขาวิชาที่ศกึษา มีคณุธรรม จริยธรรม และความรู้เก่ียวกบัสาขาวิชาที่ศกึษา
นัน้ต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพฒันาสงัคม ดังนัน้มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลมุสิ่ง
ตอ่ไปนี ้

(1) มีความรู้และความเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และพฒันาการของทฤษฎีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปก้าว
ทนัสมยั (Update) พรมแดนแหง่ความรู้ 

(2) มีความรู้มีความรู้และความเข้าใจโครงสร้าง และ/หรือ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคมของไทยและโลก      
(3)  มีความรู้และความเข้าใจเคร่ืองมือพืน้ฐานทางเศรษฐศาสตร์ 

2.2 วิธีการสอน 
     บรรยาย อภิปราย ท าแบบฝึกหดั และมอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมลูที่เก่ียวข้อง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ
เพื่อแลกเปลีย่นความคิดเห็น 
2.3 วิธีการประเมินผล 
     -ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบท่ีเน้นเร่ืองของทฤษฎีและการประยกุต์    
3.ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพฒันา 

นกัศกึษาต้องมีคณุสมบตัิตา่ง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทกัษะทางปัญญาดงันี ้
(1)  สามารถคิดเป็นเหตเุป็นผล และคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ 
(2)  สามารถก าหนดประเด็นการศกึษา สบืค้น รวบรวมข้อมลู ประมวลข้อมลู วิเคราะห์ สงัเคราะห์ แปลความหมาย 

และสรุปประเด็นจากแหลง่ข้อมลูที่หลากหลาย 
(3)  สามารถน าข้อมลูและหลกัฐานตา่งๆ มาวิเคราะห์และบรูณาการความรู้เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาทาง

เศรษฐกิจและสงัคมได้อยา่งเหมาะสม (ประสิทธิภาพ เป็นธรรม และเหมาะสมกบัสภาวการณ์และบริบททางสงัคม) และ
สร้างสรรค์ 
3.2 วิธีการสอน 
     -การมอบหมายให้นกัศกึษาท าแบบฝึกหดัท้ายบท และน าเสนอเฉลยแบบฝึกหดั 
      
     -การสะท้อนแนวคิดจาการแสดงความคิดเห็น 
3.3 วิธีการประเมินผล 
     สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบท่ีมีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยกุต์เร่ือง 
เศรษฐศาสตร์มหภาคเบือ้งต้น 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

(1)  มีความสามารถในการปฏิบตัิงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทัง้ในระดบับคุคลและ/หรือระดบั
กลุม่อยา่งมีประสทิธิภาพ 

(2) มีความสามารถในการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ปัญหาด้วยตนเองและ/หรือร่วมกบับคุคลอื่น 



 

4.2 วิธีการสอน 
     -บรรยาย และแลกเปลีย่นความคดิเห็น 
     -มอบหมายงานรายบุคคล เช่น การค้นคว้างานวิจัย บทความทางวิชาการ การหาตัวอย่างกรณีศึกษา หรือ อ่าน
บทความที่เก่ียวข้องกบัรายวิชา 
     - การวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 
4.3 วิธีการประเมินผล 
     -ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่ก าหนด 
     -รายงานการศกึษาด้วยตนเอง 
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
            (1) นกัศกึษาต้องมีทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือ่สารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขัน้ต ่า 

 (2)  สามารถสือ่สารอยา่งมีประสทิธิภาพทัง้การพดู การเขียน เลอืกและใช้รูปแบบการน าเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจ 
 (4)  สามารถเลอืกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการสือ่สารในการเก็บรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลู 

ประมวลผล แปลความหมาย และการน าเสนอได้อยา่งเหมาะสม 
5.2 วิธีการสอน 
     -มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก Website สื่อการสอน e-learning และท ารายงาน โดยเน้นการน า
ตวัเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหลง่ที่มาข้อมลูที่นา่เช่ือถือ 
     -น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
5.3 วิธีการประเมินผล 
     - ดคูวามเข้าใจจากการตอบค าถามและการท าแบบฝึกหดั 
     -การมีสว่นร่วมในการอภิปราย และวิธีการอภิปราย 

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1.แผนการสอน 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 

การสอน  
สื่อที่ใช้(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 
 

บทที่ 1 บทน า 
1.1 ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
1.2 เศรษฐศาสตร์ในฐานะสงัคมศาสตร์ และ

ความสมัพนัธ์ของศาสตร์อื่นๆ 
1.3 เศรษฐศาสตร์จลุภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค 
1.4 เศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและเศรษฐศาสตร์นโยบาย 
1.5 เป้าหมายเศรษฐกิจ 
1.6 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และข้อสมมติทางเศรษฐศาสตร์ 
1.7 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศกึษาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

3 บรรยาย สือ่การสอน 
ระบบ I Hybrid  
ยกตวัอยา่งประกอบ 
และค้นคว้าข้อมลูทาง
เว็บไซต์ 

ผศ.สภุาวดี ฯ 
อ.สทิธิพร ฯ 



 

1.8 ปัญหาพืน้ฐานทางเศรษฐกิจและการแก้ปัญหาของ
ระบบเศรษฐกิจ 

2-3 
 

บทที่ 2 รายได้ประชาชาต ิ
2.1 กระแสหมนุเวยีนของการใช้จ่ายและการผลติ 
2.2 ความหมายของรายได้ประชาชาติ 
2.3 วิธีการค านวณรายได้ประชาชาติ 
2.4 ความหมายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัรายได้ประชาชาติ 
2.5 รูปแบบบญัชีรายได้ประชาชาติของไทย 
2.6 รายได้ประชาชาติที่เป็นตวัเงินและรายได้ประชาชาติ

ที่แท้จริง 
2.7 ประโยชน์ของรายได้ประชาชาติ 
2.8 ข้อสงัเกตเก่ียวกบัรายได้ประชาชาติเพื่อประโยชน์ใน

การวเิคราะห์ 

6 บรรยาย สือ่การสอน 
ร ะ บ บ  I Hybrid  
ยกตัวอย่างประกอบ 
และค้นคว้าข้อมลูทาง
เว็บไซต์ 

ผศ.สภุาวดี ฯ 
อ.สทิธิพร ฯ 

3-4 
 

บทที่ 3 การบริโภค 
3.1 ความส าคญัของการบริโภค 
3.2 ปัจจยัที่ก าหนดคา่ใช้จา่ยในการบริโภค 
3.3 ฟังก์ชัน่การบริโภค 
3.4 ความโน้มเอยีงในการบริโภคเฉลีย่และความโน้มเอียง

ในการบริโภคหนว่ยท้าย 
3.5 การเปลีย่นแปลงของเส้นการบริโภค 
3.6 ความส าคญัของการออม 
3.7 ปัจจยัที่ก าหนดการออม 
3.8 ฟังก์ชัน่การออม 
3.9 ความโน้มเอยีงในการออมเฉลีย่และความโน้มเอียง

ในการออมหนว่ยท้าย 
3.10 การเปลีย่นแปลงของเส้นการออม 
3.11 ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริโภคและการออม 

6 บรรยาย สือ่การสอน 
ร ะ บ บ  I Hybrid  
ยกตัวอย่างประกอบ 
และค้นคว้าข้อมลูทาง
เว็บไซต์ 

ผศ.สภุาวดี ฯ 
อ.สทิธิพร ฯ 

5 
 

บทที่ 4 การลงทุน 
4.1 ความหมายของทนุและการลงทนุ 
4.2 ปัจจยัที่ก าหนดการลงทนุ 
4.3 เกณฑ์การตดัสนิใจในการลงทนุ 
4.4 ฟังก์ชัน่การลงทนุ 
4.5 ความโน้มเอยีงในการลงทนุเฉลีย่และความโน้มเอยีง

ในการลงทนุหนว่ยท้าย 
4.6 การเปลีย่นแปลงของเส้นการลงทนุ 

3 บรรยาย สือ่การสอน 
ระบบ I Hybrid  
ยกตวัอยา่งประกอบ 
และค้นคว้าข้อมลูทาง
เว็บไซต์ 

ผศ.สภุาวดี ฯ 
อ.สทิธิพร ฯ 



 

6-7 
 

บทที่ 5 การก าหนดรายได้ประชาชาติในระบบ
เศรษฐกิจแบบปิด 

5.1 การก าหนดรายได้ประชาชาติดลุยภาพในระบบ
เศรษฐกิจแบบปิดในกรณีที่ไมม่ีภาครัฐบาล 

- การก าหนดรายได้ประชาติดลุยภาพโดยพิจารณา
ทางด้านอปุสงค์มวลรวมและอปุทานมวลรวม 

- การก าหนดรายได้ประชาติดลุยภาพโดยพิจารณา
ทางด้านสว่นท่ีร่ัวไหลและสว่นท่ีเข้ามาแทนที่ 

- การออมและการลงทนุท่ีตัง้ใจและที่เกิดขึน้จริง 
- การเปลีย่นแปลงของระดบัรายได้ประชาชาติดลุยภาพ 
- ผลของตวัคณู 
- การขดัแย้งของการประหยดั 

6 บรรยาย สือ่การสอน 
ระบบ I Hybrid  
ยกตวัอยา่งประกอบ 
และค้นคว้าข้อมลูทาง
เว็บไซต์ 

ผศ.สภุาวดี ฯ 
อ.สทิธิพร ฯ 

8 สอบกลางภาค 

9-10 
 

บทที่ 5 การก าหนดรายได้ประชาชาติในระบบ
เศรษฐกิจแบบปิด (ต่อ) 

5.2 การก าหนดรายได้ประชาชาติดลุยภาพในระบบ
เศรษฐกิจแบบปิดในกรณีที่มีภาครัฐบาล 

- การก าหนดรายได้ประชาติดลุยภาพโดยพิจารณา
ทางด้านอปุสงค์มวลรวมและอปุทานมวลรวม 

- การก าหนดรายได้ประชาติดลุยภาพโดยพิจารณา
ทางด้านสว่นท่ีร่ัวไหลและสว่นท่ีเข้ามาแทนที่ 

- การเปลีย่นแปลงของระดบัรายได้ประชาชาติดลุยภาพ 
- ผลของตวัคณู 
- รายได้ประชาชาติที่เกิดขึน้จริงและรายได้ประชาชาตเิมื่อ
มีการจ้างงานเตม็ที ่

- ช่วงหา่งการเฟ้อและชว่งหา่งการฝืด 
- นโยบายการคลงั 

6 บรรยาย สือ่การสอน 
ระบบ I Hybrid  
ยกตวัอยา่งประกอบ 
และค้นคว้าข้อมลูทาง
เว็บไซต์ 

ผศ.สภุาวดี ฯ 
อ.สทิธิพร ฯ 

11-12 
 

บทที่ 6 การก าหนดรายได้ประชาชาติในระบบ
เศรษฐกิจแบบเปิด 
6.1 การสง่ออกและฟังก์ชัน่การสง่ออก 
6.2 การน าเข้าและฟังก์ชัน่การน าเข้า 
6.3 การก าหนดรายได้ประชาชาติดลุยภาพโดยพิจารณา

ทางด้านอปุสงค์มวลรวมและอปุทานมวลรวม 
6.4 การก าหนดรายได้ประชาติดลุยภาพโดยพิจารณา

ทางด้านสว่นท่ีร่ัวไหลและสว่นท่ีเข้ามาแทนที ่

6 บรรยาย สือ่การสอน 
ร ะ บ บ  I Hybrid  
ยกตัวอย่างประกอบ 
และค้นคว้าข้อมลูทาง
เว็บไซต์ 

ผศ.สภุาวดี ฯ 
อ.สทิธิพร ฯ 



 

6.5 การเปลีย่นแปลงของระดบัรายได้ประชาชาติดลุย
ภาพ 

6.6 ผลของตวัคณู 
6.7 ดลุการค้าและดลุการช าระเงิน 

13 
 

บทที่ 7 เงนิ 
7.1 ความหมาย หน้าที่ และความส าคญัของเงิน 
7.2 วิวฒันาการของเงิน 
7.3 ชนิดของเงิน 
7.4 คณุสมบตัิของสิง่ที่เป็นเงินท่ีดี 
7.5 ความต้องการถือเงินและปริมาณเงิน 
7.6 ดลุยภาพในตลาดเงิน 
7.7 การเปลีย่นแปลงปริมาณเงิน 

3 บรรยาย สือ่การสอน 
ระบบ I Hybrid  
ยกตวัอยา่งประกอบ 
และค้นคว้าข้อมลูทาง
เว็บไซต์ 

ผศ.สภุาวดี ฯ 
อ.สทิธิพร ฯ 

14 
 

บทที่ 8 ตลาดเงนิ 
8.1 ความส าคญัของตลาดการเงิน 
8.2 ตลาดเงินและตลาดทนุ 
8.3 สถาบนัการเงินและประเภทของสถาบนัการเงินใน

ประเทศไทย 
8.4 ธนาคารพาณิชย์ 
- ประวตัิและววิฒันาการของธนาคารพาณิชย์ 
- ระบบธนาคารพาณิชย์ 
- ธนาคารพาณิชย์กบัการสร้างและท าลายเงินฝาก 
- บทบาทของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
8.5 ธนาคารกลาง 
- ประวตัิความเป็นมาของธนาคารกลาง 
- อ านาจหน้าที่ของธนาคารกลาง นโยบายการเงิน 

3 บรรยาย สือ่การสอน 
ระบบ I Hybrid  
ยกตวัอยา่งประกอบ 
และค้นคว้าข้อมลูทาง
เว็บไซต์ 

ผศ.สภุาวดี ฯ 
อ.สทิธิพร ฯ 

15 
 

บทที่ 9 การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมหภาคบาง
ประการ 
1.1 วฏัจกัรธุรกิจ 
1.2 เงินเฟ้อ ผลกระทบจากเงินเฟ้อและแนวทางแก้ไข 
1.3 เงินฝืด ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดและแนวทางแก้ไข 
1.4 ภาวะเงินตงึ ผลกระทบจากภาวะเงินตงึและแนว

ทางแก้ไข 
1.5 การวา่งงาน  ผลกระทบและแนวทางแก้ไข 
1.6 นโยบายการเงิน นโยบายการคลงั และนโยบายอื่นๆ 

กบัการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

3 บรรยาย สือ่การสอน 
ระบบ I Hybrid  
ยกตวัอยา่งประกอบ 
และค้นคว้าข้อมลูทาง
เว็บไซต์ 

ผศ.สภุาวดี ฯ 
อ.สทิธิพร ฯ 

16 สอบปลายภาค 



 

 
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ที่ 
ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

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

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

8 
16 

40 
50 

2 1.(1)-(3) การเข้าชัน้เรียน การสง่งานตามที่มอบหมาย 1-16 10 
 

3.เกณฑ์การประเมินผล  
การประเมินผลพิจารณาจากระดบัคะแนนอิงเกณฑ์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เกรด ช่วงระดับคะแนน 
A 

(พิจารณาจากคา่ T-score) 

B+ 
B 

C+ 
C 

D+ 
D 
F 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.เอกสารและต าราหลกั 
     สทิธิพร รุจิระยรรยง . (2554). เศรษฐศาสตร์มหภาคเบือ้งต้น.  เอกสารค าสอนในระบบ I Hybrid 
2.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ภาษาไทย 
กฤตยา คติรังสรรค์สขุ. เศรษฐศาสตร์มหภาคเบือ้งต้น. พิมพ์ครัง้ที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

2539. 
รัตนา สายคณิต และ ชลดา จามารกลู. หลักเศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น. พิมพ์ครัง้ที่ 2. กรุงเทพฯ:  โรง 

พิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2539. 
วนัรักษ์ มงิมณีนาคิน. เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น. พิมพ์ครัง้ที่ 8.กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์ 
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2549.  
 
ภาษาองักฤษ 
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 
     เว็บไซด์ที่เก่ียวข้องกบัหวัข้อในประมวลรายวิชา เช่น 

- เว็บไซต์ของธนาคารแหง่ประเทศไทยที่ www.bot.or.th  
- เว็บไซต์ของส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ที่ www.nesdb.or.th  
- เว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์ ที่ www.moc.go.th  
- ค้นหาข้อมลูทางเว็บไซต์อื่นๆ เช่น www.google.com , www.youtube.com  

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
1.กลยุทธ์การประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     การประเมินประสทิธิผลในรายวิชานี ้ที่จดัท าโดยนกัศกึษา ได้จดักิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนกัศกึษา
ได้ดงันี ้
          - การสนทนากลุม่ระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียน 
          - การสงัเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
          - ข้อเสนอแนะผา่นเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จดัท าเป็นช่องทางการสือ่สารกบันกัศกึษา 
2.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมลูเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยทุธ์ ดงันี ้
          - การสงัเกตการณ์ 
          - ผลการสอบ 
         - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3.การปรับปรุงการสอน 
     หลงัจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมกีารปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมลู
เพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงันี ้
          - สมัมนาการจดัการเรียนการสอน 
          - การวิจยัในและนอกชัน้เรียน 
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายหวัข้อ ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้ในรายวิชา 
ได้จาก การสอบถามนกัศึกษา หรือการสุม่ตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึงการพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และ
หลงัการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยรวมในวิชาได้ดงันี ้
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารย์อื่นๆ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีไม่ใช่
อาจารย์ผู้สอน 
          - มีการตัง้คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ 
รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคณุภาพมากขึน้ ดงันี ้
          - ปรับปรุงรายวิชาทกุ 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิตามข้อ 4 

http://www.bot.or.th/
http://www.nesdb.or.th/
http://www.moc.go.th/
http://www.google.com/
http://www.youtube.com/


 

 


