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รายละเอยีดของรายวชิา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา คณะเศรษฐศาสตร์  
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  

 EC 417วิชา สมัมนาเศรษฐศาสตร์การเงิน (Seminar in financial Economics) 
2. จ านวนหน่วยกติ 
 3 หน่วยกิต 3(3-0-6) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  
 หลกัสูตรเศรษฐศาสตร์บณัฑิต หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาเอก 
( กลุ่มวชิาเศรษฐศาสตร์การเงิน– วชิาเอกบงัคบั ) 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน  
 อาจารยเ์รวดี  พานิช  
5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
 ภาคการศึกษาท่ี  …1…. / ชั้นปีท่ี …4…. 
6.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  

 EC401 ระเบียบวิธีวิจยัทางเศรษฐศาสตร์ ; วิชาเอกไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต 
7.  รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
8.  สถานทีเ่รียน  

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9.  วนัทีจั่ดท ารายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
 21 กรกฎาคม 2558 

 
 
 
 



มคอ.3-ec417 2015 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

เพื่อใหน้กัศึกษาแต่ละคนศึกษาคน้ควา้วจิยั น าทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มหภาค 
เศรษฐศาสตร์จุลภาค และเศรษฐศาสตร์ประยกุตท์างการเงิน เช่นนโยบายการคลงั นโยบายการเงิน 
เศรษฐศาสตร์การเงินระหวา่งประเทศ ฯลฯ มาวเิคราะห์ประมวลผลในประเด็นท่ีสนใจ 
ร่วมกนัอภิปรายกลุ่ม และน าเสนอรายงานเป็นเอกสาร   

 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันารายวชิา  
เพื่อใหน้กัศึกษาคน้ควา้ ท าวจิยั น าเสนอรายงาน 

ศึกษาและร่วมอภิปรายในประเด็นทางการเงินท่ีน่าสนใจในปัจจุบนั ใหน้กัศึกษาเกิดความมุ่งมัน่ ตั้งใจ 
มีความละเอียดรอบคอบ เลือกใชแ้ละกลัน่กรองขอ้มูลโดยใชห้ลกัวชิาการความรู้ท่ีไดศึ้กษามา 
และเพื่อการระลึกรู้และใชว้จิารณญาณก่อนการตดัสินใจ โดยยดึความถูกตอ้ง เท่ียงตรง 
ตามหลกัเหตุผลซ่ึงอา้งอิงกบัความรู้ทางดา้นวชิาการท่ีไดศึ้กษามา 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวชิา  

วเิคราะห์ประมวลผลกรณีศึกษา 
ในประเด็นปัญหาร่วมสมยัเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์ทางการเงิน โดยน าความรู้รวบยอดจากหลกัสูตร เช่น 
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐศาสตร์จุลภาค และเศรษฐศาสตร์ประยกุตท์างการเงิน การคลงั 
นโยบายการเงิน ฯลฯ ท่ีเก่ียวขอ้งมาวเิคราะห์ และอธิบายปัญหา 
สาเหตุและเสนอแนวทางแกไ้ขเชิงมหภาคและจุลภาค 
ดว้ยการเขา้ฟังการบรรยายจากวทิยากรผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น จากนั้น ร่วมกนัอภิปรายกลุ่ม 
คน้ควา้แหล่งขอ้มูลภายนอกเพิ่มเติม วจิยัผลท่ีได ้และน า เสนอรายงานเป็นเอกสาร 
และน าเสนอในเวทีวชิาการได ้

 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชัว่โมง) 

สอนเส
ริม 

(ชัว่โมง
) 

รับฟังการบรรยายจากวทิยากรผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้
น(ชัว่โมง) 

การศึกษาด้วยต
นเอง 

(ชัว่โมงต่อสัปดา
ห์) 
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บรรยาย 
(ชัว่โมง) 

สอนเส
ริม 

(ชัว่โมง
) 

รับฟังการบรรยายจากวทิยากรผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้
น(ชัว่โมง) 

การศึกษาด้วยต
นเอง 

(ชัว่โมงต่อสัปดา
ห์) 

48 
(16สัปดาห์*3ชม./สัป

ดาห์) 

- อยา่งนอ้ยไม่ต ่ากวา่ 10  ไม่ต ่า
กวา่ 3  

 
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

 
  ตั้งแต่เวลา 9.00-10.00 น.วนัจนัทร์-วนัศุกร์ รวมเวลาใหค้  าปรึกษารายบุคคล5  ช.ม/สัปดาห์ 

 
 

หมวดที ่4  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานแต่ละดา้นท่ีมุ่งหวงัมีดงัต่อไปน้ี 
 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 
 

1.1 คุณธรรม  จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
 

  1. การคิด วเิคราะห์ การวพิากษว์จิารณ์ และการตดัสินใจท่ีอยูบ่นพื้นฐานของขอ้มูลแนวคิด 
และทฤษฎีท่ีถูกตอ้ง 

  2. การตรงต่อเวลา ความรับผดิชอบในการท างาน  
  3. การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น และความกลา้หาญในการแสดงความคิดเห็นท่ีถูกตอ้ง  
  4. ความซ่ือสัตย ์สุจริต ต่อหนา้ท่ีและต่อตนเองและกลุ่มสังคม ในงานทีไดรั้บมอบหมาย 
  5.ความเสียสละ การบ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อกลุ่มสังคม ในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  
 
 1.2 วธีิการสอน 

 1. บรรยาย ตามเน้ือหาตามประมวลรายวชิา  
 2. เชิญวทิยากรผูช้  านาญเฉพาะทางในศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง บรรยายเสริม และศึกษาประเด็นท่ีน่าสนใจ    
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          ทางดา้นเศรษฐศาสตร์การเงิน 
3. ฝึกการน าเสนอผลงาน การเขียนรายงาน การวเิคราะห์ และประมวลความรู้เพื่อ เสนอในงาน  
    เศรษฐศาสตร์วชิาการประจ าปีการศึกษา 
4.การมอบหมายงานรับผดิชอบกลุ่มและการคน้ควา้ขอ้มูลนอกเวลา 
 

 1.3 วธีิการประเมินผล 
 วดัจากการระดมสมองในชั้นเรียน ท ารายงานกลุ่มและน าเสนองานกลุ่มหนา้ชั้นเรียน 
 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับจาก การบรรยายใน “ประเด็นทางการเงิน” ท่ีน่าสนใจ 

ส่วนท่ี  1  วเิคราะห์บทความเก่ียวกบัการพฒันาตนเอง  
ส่วนท่ี  2   วเิคราะห์ความทางการเงินและธุรกิจ 
ส่วนท่ี  3พื้นฐานความรู้ก่อน ทดลองท า Company Visit  

- การวเิคราะห์พื้นฐาน: บริษทั 
-  การสัมภาษณ์บริษทั:แบ่งปันประสบการณ์จริง 

 
 2.2 วธีิการสอน 

 1. บรรยาย 
 2.เปิดโอกาสใหน้กัศึกษา คน้หาแหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. เรียนรู้ภาคปฏิบติัจากการถ่ายทอดประสบการณ์การวเิคราะห์ประเด็นจากวทิยากรภายนอก  
 

       2.3 วธีิการประเมินผล  
 1. วดัจากการระดมสมองในชั้นเรียน ท ารายงานกลุ่มและน าเสนองานกลุ่มหนา้ชั้นเรียน 
2. วดัจากการเขา้อบรมภาคปฏิบติั company visit 
3. วดัจากการน าเสนอ การทดลองท า company visit ในเวทีวชิาการ (conference) 

 
 
3. ทกัษะทางปัญญา 
 3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา  

 - ความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง   
- ความสามารถในการคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ 



มคอ.3-ec417 2015 

 

- ความสามารถในการสังเคราะห์องคค์วามรู้และน าไปปรับใช้ 
3.2 วธีิการสอน  

 - บรรยายในหอ้งเรียน 
             -  ฝึกการคิดวเิคราะห์และสังเคราะห์ จากรายงานกลุ่มท่ีไดรั้บมอบหมาย 
-  การแสดงความคิดเห็น  และสรุปประเด็นวเิคราะห์ 
 3.3 วธีิการประเมินผล  
 1. วดัจากการระดมสมองในชั้นเรียน ท ารายงานกลุ่มและน าเสนองานกลุ่มหนา้ชั้นเรียน 

2. วดัจากการเขา้อบรมภาคปฏิบติั company visit 
3. วดัจากการน าเสนอ การทดลองท า company visit ในเวทีวชิาการ (conference) 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา  

- มีสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัผูส้อน 
- มีความสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
      4.2 วธีิการสอน  

ประเมิน พฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 

 4.3 วธีิการประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม การเป็นผูน้ าและเป็นผูต้ามในการเรียนรู้ 
 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
 5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  
  - ทกัษะการสืบคน้ขอ้มูลและการใชโ้ปรแกรมการวเิคราะห์ขอ้มูลทางเศรษฐศาสตร์ท่ีไดเ้รียนมา 
  - ทกัษะในการค านวณและการวเิคราะห์โดยใชค้ณิตศาสตร์และสถิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลท่ีน ามา 
วเิคราะห์ เพื่ออภิปรายร่วมในชั้นเรียน 
 5.2 วธีิการสอน 

-แสดงตวัอยา่งใหเ้ห็น เชิงประจกัในการน าเสนอประเด็นในชั้นเรียน  
5.3 วธีิการประเมินผล  

- สังเกตการร่วมแสดงความคิดเห็น ในการรวมกลุ่มอภิปรายในชั้นเรียนของนกัศึกษา  มีการ 
   วเิคราะห์เชิงปริมาณเพื่อเสริมขอ้มูลท่ีน ามาอภิปรายและวเิคราะห์ อยา่งเหมาะสมหรือไม่ 
- ตรวจงานท่ีนกัศึกษาส่งรายงานและใหค้  าแนะน าในภาพรวม ในส่วนการวเิคราะห์เชิงปริมาณ  
   ทั้งน้ี เปิดใหแ้สดงความคิดเห็นอยา่งเสรีในการเลือกใชเ้คร่ืองมือเพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลทั้งเชิงพรรณา 
   และเชิงประมาณ 
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หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน  

 
สัปดาห์ท่ี หวัขอ้บรรยาย/ประเด็นทางการเงิน จ านวนคาบ กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือท่ีใช้ ผูส้อน 

1 - อธิบายลกัษณะรายวชิา วธีิการเรียนการสอน 
- การน าเสนอ company visit 
- เกณฑก์ารวดัและประเมินผล  
- วทิยากรและเอกสารประกอบการเรียนการสอนอ่ืนๆ 

ตลอดจนแหล่งขอ้มูลการคน้ควา้ 

3 บรรยาย  
และแจกประมวลรายวชิา/มคอ.3 

อ.เรวดี พานิช 

2-3 Article 
-The Importance of Soft Skills : Education beyond academics 
knowledge 

 Brainstoms& Question อ.เรวดี พานิช 

4-5 Article 
-AMAZON.COM: MARCHING TOWARDS 
PROFITABILITY 

 Brainstoms& Question อ.เรวดี พานิช 

6-7 Article 
-CASE STUDY  : Strategic Vision Drives Domino's 
PizzaDistribution 

 Brainstoms& Question อ.เรวดี พานิช 

8-9  Article 
ASEAN-5 + 3 and US Stock Markets InterdependenceBefore, 
During and After Asian Financial Crisis 

 Brainstoms& Question อ.เรวดี พานิช 

10 Company visit-Scenario planning 
 

3 น าเสนอรายกลุ่ม อ.เรวดี พานิช 
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11-12 Company visit-ทฤษฏ1ี 3 หอ้งสัมมนารวม กมลธญั  

พรไพศาลวจิิต 
 

      13 Company visit-ปฏิบติั 3 หอ้งสัมมนารวม บลจ.เมยแ์บงคกิ์มเอง(ประเทศไทย)จ ากดั 
 

    14-15 Oral seminar paper/present conference 12/58 หอ้งสัมมนารวม เวทีวชิาการสาขาการเงิน 
16 วดัผลปลายภาค 25/12/58   

 
 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วนของการประเ

มินผล 

ความรู้และความเขา้ใจ 
ประเด็นทางการเงิน 

สอบปลายภาค  30% 

ความรู้และความเขา้ใจ
ประยกุตก์ารรายงานเด่ี
ยวกบั อ.ท่ีปรึกษา 

กลุ่มวชิาเศรษฐศาสตร์
การเงิน 

สอบปากเปล่าและรายงาน  50% 

การพฒันาตนเองและก
ารเรียนรู้ในชั้นเรียน 

กิจกรรมในหอ้งเรียน  20% 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

 

1. เอกสารประกอบการค้นคว้าและอ้างองิภาษาไทย 
 

เรวดี  พานิช.เอกสารค าสอนวชิาec417 :เรียบเรียงประเด็นเศรษฐศาตร์การเงินท่ีน่าสนใจ .กรุงเทพฯ. 
โรงพิมพม์หาวทิยาลยัหอการคา้ไทย,2554 

 



มคอ.3-ec417 2015 

 

2. แหล่งข้อมูลอ่ืนๆ 
 

 วารสารและส่ิงตีพิมพท์างวชิาการ อาทิ วารสารมกค. 
วารสารของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ฯ  วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ฯลฯ  

 เอกสารผลงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ 
 เอกสารผลงานวทิยานิพนธ์ทางเศรษฐศาสตร์ 
 ส่ือ – ส่ิงพิมพแ์สดงขอ้มูลข่าวสารเศรษฐกิจ 

 
 Websites 
1. www.IMF.or.th 
2. www.moc.go.th 
3. www.depthai.go.th 
4. www.dft.moc.go.th 
5. www.mfa.go.th 
6. www.boi.go.th 
7. www.bot.or.th 
8. www.exim.go.th 
9. www.NBER.or.th 
10. www.BEX.or.th 
11. www.set.or.th 
12. www.SAA-thailand.org.th 
13. www.nidambe11.net 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา  
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

- แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 - จากผลการ สอบกลางภาค และ/หรือ สอบปลายภาค 
- จากการสังเกตการณ์ของผูส้อน ต่อนกัศึกษารายคน ในการเขา้ร่วมฟังบรรยาย 
ความสนใจในการร่วมอภิปรายในหวัขอ้ท่ีสนใจ การเป็นผูน้ าและผูต้าม 

http://www.imf.or.th/
http://www.sme.go.th/
http://www.depthai.go.th/
http://www.dft.moc.go.th/
http://www.mfa.go.th/
http://www.boi.go.th/
http://www.bot.or.th/
http://www.exim.go.th/
http://www.nber.or.th/
http://www.bex.or.th/
http://www.set.or.th/
http://www.saa-thailand.org.th/
http://www.nidambe11.net/
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การคน้ควา้วจิยัเพิ่มเติมนอกชัว่โมงเรียน เพื่อหาความรู้อยา่งมีหลกัการและเหตุผลท่ีถูกตอ้ง  
เหมาะสม จากการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้  

- จากรายงานเด่ียวและกลุ่ม ดว้ยการประเมินดว้ยการสอบปากเปล่าและน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
 
3. การปรับปรุงการสอน  
  จากผลการประเมินการเรียนการสอน 
จากผลการสอบปลายและ/หรือผลสอบระหวา่งภาคของนกัศึกษา และการปรับหลกัสูตรใหเ้ป็นปัจจุบนั 
และสอดคลอ้งกบัภาวะการณ์ปัจจุบนั เช่นการน าเสนอประเด็นทางเศรษฐศาสตร์การเงินท่ีน่าสนใจ 
ในแต่ละประเด็นมีเน้ือหาสาระครอบครุม เศรษฐศาสตร์มหภาคและจุลภาค 
เป็นพื้นฐานส าคญัและประยกุตศ์าสตร์การเงินการลงทุนในกระแสโลกปัจจุบนั 

  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

- พิจารณาผลการสอบการแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษาจากผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 
เพื่อสอบผลการประเมิน การเรียนรู้ของนกัศึกษา โดยพิจารณาจากขอ้สอบ 
วธีิการใหค้ะแนนและผลการเรียน 

 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

 - ปรับปรุงรายวชิา ตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบในขอ้ 4 
 
 


