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เอกสารหมายเลข มคอ.3 
รายละเอยีดของรายวชิา 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา      มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิาคณะเศรษฐศาสตร์ 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลโดยทัว่ไป 
 
1.รหัสและช่ือรายวชิาEC203เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร (Economics of Money and  

Banking) 
2.จ านวนหน่วยกติ3(3-0-6)      
3.หลกัสูตรและประเภทของรายวชิาปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ 
4.อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน  ผูช่้วยศาสตราจารยว์จิิตรา ล. เฉลิมชยัชนะ 
5.ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน     ภาคการศึกษาท่ี 2/ ชั้นปีท่ี 2 
6.รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)EC 101 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบ้ืองตน้ 
7.รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั(Co-requisites)     ไม่มี 
8.สถานทีเ่รียน     มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9.วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด5 มกราคม2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 
1.จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองโครงสร้างของเศรษฐกิจ การเงินของ ไทย  
บทบาทและหนา้ท่ีของสถาบนัการเงินของไทย 
ระบบการเงินระหวา่ง ประเทศ อีกทั้งเพื่อให้ นกัศึกษาสามารถอธิบาย วเิคราะห์ สังเคราะห์ 
และประยกุตท์ฤษฎีการเงินเบ้ืองตน้กบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัรวมถึงผลกระทบของการเปล่ีย
นแปลงเศรษฐกิจการเงินของโลกท่ีมีต่อระบบการเงินของประเทศไทย  
2.วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
 เพื่อใหส้ามารถน าความรู้ท่ีไดศึ้กษาไปเป็นพื้นฐานในการศึกษาวชิาเศรษฐศาสตร์ในขั้นสูง
ต่อไป  และสามารถวเิคราะห์และประยกุตค์วามรู้ในเหตุการณ์หรือการใชน้โยบายต่างๆของภาครัฐ 
รวมถึงน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวติหรือประกอบวชิาชีพตามท่ีตอ้งการ 
 
 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1.ค าอธิบายรายวชิา     

ลกัษณะและบทบาทของเงินและเครดิตอุปสงคข์องเงินและอุปทานของเงินตลาดการเงินท
ฤษฎีวา่ดว้ยการเงินเบ้ืองตน้ระบบธนาคารพาณิชยแ์หล่งท่ีมาและการใชเ้งินทุนการสร้างเงินฝากและ
การหดตวัของเงินฝากของธนาคารพาณิชยล์กัษณะของสถาบนัการเงินอ่ืนๆบทบาทและหนา้ท่ีของธ
นาคารกลางนโยบายการเงินตลอดจนระบบการเงินระหวา่งประเทศโดยเนน้ถึงประเทศไทย 
2.จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
2.1 บรรยาย     บรรยาย 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา 
2.2 สอนเสริม     สอนเสริมตามความตอ้งการของนกัศึกษาเฉพาะราย  
2.3 การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน     ไม่มีการฝึกปฏิบติังานภาคสนาม 
2.4 การศึกษาด้วยตนเอง     การศึกษาดว้ยตนเอง 6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
3.จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
-อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาผา่นเลขานุการหรือหวัหนา้สาขาวชิา 
-อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาแนะน าทางวชิาการแก่นกัศึกษานอกชั้นเรียนความตอ้งการ 

2ชัว่โมงต่อสัปดาห์  (เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 
หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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1.คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
 พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรมจริยธรรมเพื่อใหส้ามารถด าเนินชีวติร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมอยา่งร

าบร่ืน และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบติัของหลกัสูตร ดงัน้ี 
-มีความซ่ือสัตยสุ์จริตในการคิด ศึกษา วเิคราะห์ ปฏิบติัตน และปฏิบติังาน  
-มีจิตส านึกสาธารณะท่ีค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน 
-มีวนิยั มีความตรงต่อเวลา เคารพและปฏิบติัตนตามกฎ 

ระเบียบและขอ้บงัคบัของสถาบนัและสังคม 
1.2วธีิการสอน 

-บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจ 
การเงินของไทย 

- ท าแบบฝึกหดัและคน้ควา้ขอ้มูล 
-การท างานเป็นกลุ่ม 
-ก าหนดใหน้กัศึกษาหาตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง 
-การวเิคราะห์กรณีศึกษาและอภิปราย 
1.3วธีิการประเมินผล 
-พฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียน และส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา  
     - การท าแบบฝึกหดัดว้ยตนเองและซกัถามในหอ้งเรียนเพื่อดูความเขา้ใจของนกัศึกษา  
-มีการอา้งอิงเอกสารท่ีไดน้ ามาท ารายงาน อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
-ประเมินผลการวเิคราะห์กรณีศึกษา 
-ประเมินผลการน าเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 
2.ความรู้ 

2.1ความรู้ทีต้่องได้รับ 
 นกัศึกษาตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัสาขาวชิาท่ีศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม 
และความรู้เก่ียวกบัสาขาวชิาท่ีศึกษานั้นตอ้งเป็นส่ิงท่ีนกัศึกษาตอ้งรู้เพื่อใชป้ระกอบอาชีพและช่วยพั
ฒนาสังคม ดงันั้นมาตรฐานความรู้ตอ้งครอบคลุมส่ิงต่อไปน้ี 

-
มีความรู้และความเขา้ใจแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และพฒันาการของทฤษฎีท่ีมีการเปล่ียนแป
ลงไปกา้วทนัสมยั (Update) พรมแดนแห่งความรู้ 

-มีความรู้และความเขา้ใจโครงสร้าง และ/หรือ 
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สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยและโลก    
-มีความรู้และความเขา้ใจเคร่ืองมือพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ 

-มีความรู้ ความเขา้ใจ เศรษฐศาสตร์ประยกุต ์ทางดา้นเศรษฐศาสตร์การเงิน โดยมีความเขา้ใจ 
สามารถอธิบาย วเิคราะห์ สังเคราะห์ สภาวะเศรษฐกิจการเงินในปัจจุบนั และ 
ประยกุตท์ฤษฎีการเงินเบ้ืองตน้กบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัได ้

 

2.2 วธีิการสอน 
-การบรรยายและการท าแบบฝึกหดั 
-ซกัถามในหอ้งและใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็น 
-ส่ือน าเสนอในรูปแบบ power point 
-การเรียนรู้และคน้ควา้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
-การเรียนรู้โดยใชห้วัขอ้ปัญหา 
-การน าเสนอกรณีศึกษา 

-การมอบหมายใหท้ างานเป็นกลุ่ม และการท างานเด่ียว 
2.3วธีิการประเมินผล 
- สอบปลายภาค 
-น าเสนอและวเิคราะห์ข่าวเศรษฐกิจปัจจุบนัและกรณีศึกษา 
-น าเสนอรายงาน 
    -  ท าแบบฝึกหดั 
3.ทกัษะทางปัญญา 

3.1ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
นกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัต่าง ๆ จากการสอนเพื่อใหเ้กิดทกัษะทางปัญญาดงัน้ี 

-สามารถคิดเป็นเหตุเป็นผล และคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ 
-สามารถก าหนดประเด็นการศึกษา สืบคน้ รวบรวมขอ้มูล ประมวลขอ้มูล วเิคราะห์ สังเคราะห์ 

แปลความหมาย และสรุปประเด็นจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย 
3.2วธีิการสอน 

-การแสดงความคิดเห็น การวเิคราะห์ประเด็นหรือหวัขอ้ท่ีศึกษาและสรุปประเด็นการวเิคราะห์ 
-การเรียนรู้และน าเสนอดว้ยกรณีศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาในชั้นเรียน  
-การสะทอ้นแนวคิดจากการประพฤติ 

-การท าแบบฝึกหดั 
3.3วธีิการประเมินผล 
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     -สอบปลายภาค โดยเนน้ขอ้สอบท่ีมี การวดัความรู้ ความเขา้ใจและ การวเิคราะห์สถานการณ์  
และการวเิคราะห์แนวคิดในการประยกุต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเงินเบ้ืองตน้กบัสถานการณ์ปัจจุบั
น 
- น าเสนอและวเิคราะห์ข่าวเศรษฐกิจปัจจุบนัและกรณีศึกษา 
- น าเสนอรายงาน 
    -  ท าแบบฝึกหดั 
4.ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
-

มีความสามารถในการปฏิบติังานและรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งในระดบับุคคลและ/
หรือระดบักลุ่มอยา่งมีประสิทธิภาพ 

-
มีความสามารถในการคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการวเิคราะห์ปัญหาดว้ยตนเองและ/หรือร่วมกบับุคคล
อ่ืน 

-มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
 

4.2วธีิการสอน 
-มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น การคน้ควา้งานวจิยั บทความทางวชิาการ 
การหาตวัอยา่งกรณีศึกษา หรือ อ่านบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวชิา 
      -
ใหน้กัศึกษาจดักลุ่มของตนเองและแบ่งงานท่ีแต่ละคนตอ้งรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้
ท าการศึกษาและคน้ควา้ 
      -จดักิจกรรมกลุ่มในการน าเสนอการวเิคราะห์โจทยปั์ญหาและกรณีศึกษา 
      -ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์และน าเสนอข่าวหนา้ชั้นเรียน 
4.3วธีิการประเมินผล 
-ประเมินจากผลงานของกลุ่ม 
-พฤติกรรมการท างานและความสามารถท างานเป็นทีม 
รวมทั้งการมีส่วนร่วมในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
5.ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  
นกัศึกษาตอ้งมีทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ขั้นต ่าดงัน้ี  
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-สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน 
เลือกและใชรู้ปแบบการน าเสนอใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ  
-สามารถใชภ้าษาต่างประเทศไดต้ามความเหมาะสม 
5.2วธีิการสอน 
-พฒันาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
มีการส่ือสารกบันกัศึกษารวมทั้งการมอบหมายงานและส่งงานโดยผา่นบทเรียนทางอินเทอร์เน็ต 
- เพิ่มทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลขโดยมอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจาก Website  

และเนน้การสืบคน้ขอ้มูลซ่ึงอา้งอิง จากแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้
-การน าเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมและสามารถส่ือใหผู้อ่ื้นเขา้ใจไดง่้าย 
5.3วธีิการประเมินผล 

-ความถูกตอ้งของขอ้มูลและการสรุปประเด็นการวเิคราะห์  
-การแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน รวมทั้งการน าเสนองานดว้ยส่ือเทคโนโลย ี
-การมีส่วนร่วมในการอภิปราย และวธีิการอภิปราย 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1.แผนการสอน 
 
สัปดาห์ที่ 
(Week 

Number) 

หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ 
(Topics) 

 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรม/ส่ือการสอน 
(Activities/Use of 

Educational Media) 

ผู้สอน 

 
1. 

 
อธิบายลกัษณะวชิา วธีิเรียน 
เน้ือหาท่ีเรียนหนงัสืออ่านประกอบ 
และการวดัผลและแนะน าการคน้ควา้ขอ้
มูล 

 
3 
 

ตลอดภาคการศึกษา 
ส่ือการสอน 
- คอมพิวเตอร์ 
- Power point 
- Social media 
กจิกรรม 
- คน้ควา้และสืบคน้ขอ้
มูล 

- การเสนอข่าวการเงิน
หนา้ชั้นเรียน 

- การท าแบบฝึกหดั 
- การวเิคราะห์ 
อภิปรายและน าเสนอ
กรณีศึกษา 

- การจดัท ารายงานเป็น
กลุ่มและการน าเสนอ
รายงาน 

- การมีส่วนร่วมของผูฟั้
ง การซกัถามปัญหา 

- การแสดงความเห็น 
และการสรุปประเด็น 

 
ผศ.วจิิตราฯ 

 
2,3 

 
บทที ่1   เงิน และ    ววิฒันาการของเงิน  

 
6 

 
 

 
ผศ.วจิิตราฯ 



มคอ.3 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร(EC203) ภาคปลาย 2558/WI 
 

 

สัปดาห์ที่ 
(Week 

Number) 

หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ 
(Topics) 

 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรม/ส่ือการสอน 
(Activities/Use of 

Educational Media) 

ผู้สอน 

1.1 ค าจ ากดัความของเงิน 
1.2 หนา้ท่ีของเงิน 
1.3 ความส าคญัของเงิน 
1.4 ววิฒันาการของเงิน 
1.5 ววิฒันาการของเงินในประเทศไ

ทย 
1.6 ชนิดของเงิน 
1.7 คุณสมบติัของส่ิงท่ีเป็นเงินท่ีดี 

 
 

 
4,5 

 
บทที ่2
 ปริมาณเงินและความต้องการถือ
เงิน 

2.1 ปริมาณเงินและปัญหาการวดัปริ
มาณเงิน 

2.2 ค าจ ากดัความของปริมาณเงิน 
2.3 ท่ีมาของปริมาณเงิน 
2.4 การเปล่ียนแปลงปริมาณเงิน 
2.5 ทฤษฎีปริมาณเงินและความตอ้ง

การถือเงิน 
 ทฤษฎีปริมาณเงินดั้งเดิม 
 ทฤษฎีความตอ้งการถือเงินขอ
ง Sir  John Maynard Keynes 
 ทฤษฎีความตอ้งการถือเงินขอ
งศาสตราจารย ์Milton Friedman 

 
6 
 

 
 

 
ผศ.วจิิตราฯ 

 
6 

 
บทที ่3  เครดิตและหนี้ 

3.1 ความหมายของเครดิต 
3.2 ลกัษณะของเครดิต 
3.3 ประเภทของเครดิต 

 
3 
 

 
 

 
ผศ.วจิิตราฯ 
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สัปดาห์ที่ 
(Week 

Number) 

หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ 
(Topics) 

 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรม/ส่ือการสอน 
(Activities/Use of 

Educational Media) 

ผู้สอน 

3.4 เคร่ืองมือเครดิต 

 
7,8 

 
บทที ่4   ดอกเบีย้    

4.1 ความหมายของดอกเบ้ีย 
4.2  

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและอตั
ราดอกเบ้ียในนาม 

4.3 แนวคิดเก่ียวกบัการก าหนดอตัร
าดอกเบ้ีย 

- ทฤษฎีอตัราดอกเบ้ียของคลาส
สิค 

- ทฤษฎีอตัราดอกเบ้ียของนีโอค
ลาสสิค 

- ทฤษฎีอตัราดอกเบ้ียของเคนส์ 
4.4 โครงสร้างของอตัราดอกเบ้ีย 

 
6 

 
 

 
ผศ.วจิิตราฯ 

9,10 
 
บทที ่5    ตลาดการเงิน  

5.1 ความส าคญัของตลาดการเงิน 
5.2 โครงสร้างของตลาดการเงิน 
5.3 ตลาดเงินและตลาดทุน 
5.4 โครงสร้างตลาดการเงินและสถา

บนัการเงินในประเทศไทย 

 
6 

 
 

 
ผศ.วจิิตราฯ 

11,12 
 
บทที ่6   ธนาคารพาณชิย์  

6.1 ประวติัและววิฒันาการของธนา
คารพาณิชย ์

6.2 ระบบธนาคารพาณิชย ์
6.3 แหล่งท่ีมาและการใชไ้ปของเงิน

ทุนของธนาคารพาณิชย ์

 
6 

 
 

 
ผศ.วจิิตราฯ 
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สัปดาห์ที่ 
(Week 

Number) 

หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ 
(Topics) 

 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรม/ส่ือการสอน 
(Activities/Use of 

Educational Media) 

ผู้สอน 

6.4 ธนาคารพาณิชยก์บัการสร้างแล
ะท าลายเงินฝาก 

13 
 
บทที่7  ธนาคารกลางและนโยบายการเงิน 

7.1 ประวติัความเป็นมาของธนาคาร
กลาง 

7.2 นโยบายการเงิน 
7.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยกบัการ

ด าเนินนโยบายการเงิน 
- ประวติัความเป็นมา 
- อ านาจและหนา้ท่ีของธนาคา

รแห่งประเทศไทย 
- กรอบการด าเนินนโยบายการ

เงิน 
 

 
3 

 
 

 
ผศ.วจิิตราฯ 

14,15 
 
   บทที ่8   การเงินระหว่างประเทศ 

8.1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัดุลการช าระ
เงิน 

8.2 ส่วนประกอบต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดุลการช าระเงิน 

8.3 การขาดดุลและการเกินดุลการช า
ระเงิน 

8.4 ตลาดเงินตราต่างประเทศ 
8.5 เงินตราต่างประเทศและอตัราแล

กเปล่ียน 
8.6 ระบบการเงินระหวา่งประเทศ 
8.7 ระบบการเงินระหวา่งประเทศขอ

งไทย 

 
6 

 
 

 
ผศ.วจิิตราฯ 
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2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กจิกรรม

ที่ 
ผลการเรีย

นรู้ 
วธีิการประเมิน สัปดาห์ทีป่ระเมิ

น 
สัดส่วนของการประเมิ

นผล 
1 2.(1)-(4) 

3.(1)-(2) 
สอบปลายภาค 16 60 

2 3.(1)-(3) 
4.(1)-(3) 

5.(2) 
 

วเิคราะห์กรณีศึกษา  
คน้ควา้ 
การน าเสนอข่าวและรายง
าน 
การท างานกลุ่ม 
การส่งงานตามท่ีมอบหม
าย 

ตลอดภาคการศึก
ษา 

30 
 
 
 

3 1.(1)-(3) 
 

การเขา้ชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย  
เสนอความคิดเห็นในชั้นเ
รียน 

ตลอดภาคการศึก
ษา 

10 

 
3.เกณฑ์การประเมินผล  
การประเมินผลพิจารณาจากระดบัคะแนนอิงเกณฑ ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
 

เกรด ช่วงระดับคะแนน 
A 

พิจารณาจากการอิงเกณฑแ์ละอิงกลุ่ม 

B+ 
B 

C+ 
C 

D+ 
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D 
F 

 
 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
 
1.เอกสารและต าราหลกั 
นิฐิตา เบญจมสุทิน. (2557).เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร . เอกสาประกอบการบรรยาย 
Goldfeld ,Stephen M., and Chandler,Lester V. The Economics of money and Banking.  
 Harper  International Edition.  
2.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ชมเพลิน  จนัทร์เรืองเพญ็.   เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ ์
 จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั, พ.ศ. 2535. 
นิฐิตา  เบญจมสุทินและ นงนุช พนัธกิจไพบูลย.์  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ.  กรุงเทพฯ : พ.ศ.    
               2553 
วเรศ อุปปาติก  เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร กรุงเทพฯ. ส านกัพิมพ ์
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,2544.   
เริงชยั  มะระกานนท.์  การเงินและการธนาคารในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ ์
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2521. 
Chacholiades, Miltiades.  International Monetary Theory and Policy.  McGraw- Hill Book  
 Company,  
Frederic S Miskin. The Economics of money  Banking and Financial Markets.  
 Update  International Edition.  
 Luckett, Dudley G.  Money and Banking.  TOKYO McGraw-Hill.  
Mayer, Thomas.  Monetary Theory.  Great Britain Galliard (Printers) Ltd.  
Sallvatore, Dominick.  International Economics.  New York : Macmillian Publishing Co.,  
   560 pages.  
3.เอกสารและข้อมูลแนะน า 

3.1 บทความ 
รุ่งพร เริงพิทยา. “การแข่งขันของธนาคารพาณชิย์ในยุค AEC: รวมกนัเราอยู่ 
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หรือแยกกนัเรากสู้็ได้?”www.bot.or.th.23 ธนัวาคม 2558 
ศิรดา หวงัภทัรพรทว,ี อนุชิต ศิริรัชนีกร . 
“ระบบการช าระเงิน:ฟันเฟืองส าคัญของระบบเศรษฐกจิในยุคเศราบกจิดิจิทลั” www.bot.or.th.19 
สิงหาคม 2558 
อุไรพรรณ เจริญรัล, ภาสกร ตาปสนนัทน์.“นาโนไฟแนนซ์คืออะไร ใครรู้จักบ้าง” www.bot.or.th.23 
เมษายน 2558 
จิดาภา รอดผล. “ท าความรู้จักกบั “ธนาคารเงา”(shadow banking)” www.bot.or.th. 5 มิถุนายน2557 
ธาริษา วฒันเกส. “ การเปิดเสรีและเสถียรภาพของระบบการเงินไทย” เอกสารส่วนบุคคลตาม
 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐและเอกชน พ.ศ.  2548-2549 
บุญทิวา ชีวะตระกูลกิจ “ เงินส ารองระหว่างประเทศ : มีเท่าไรถึงพอ”www.bot.or.th. 4 กุมภาพนัธ์ 
 2557 
 
ดร.ศุภวฒิุ สายเช้ือ “การน าเอาทุนส ารองมาใช้” : กรุงเทพธุรกจิ  วนัท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554  
ดร.ศุภวฒิุ สายเช้ือ “การขาดทุนของแบงค์ชาติ” : กรุงเทพธุรกจิ  วนัท่ี 12 กนัยายน พ.ศ. 2554  
ศิธิษณา สู่แสวงสุข และศิราภรณ์ จนัทอง “ จะท าอย่างไร ?..... กบัการเงินนอกระบบ ”
 www.bot.or.th.  19 สิงหาคม 2557 
อญัรัตน์ คงปัญญา “ธนาคารไทยกบัการรวมตัวของอาเซียน”www.bot.or.th.30 ตุลาคม 2557 
 
3.2 ปาฐกถาพเิศษ 
ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล. ผูว้า่การ ธนาคารแห่งประเทศไทย ปาฐกถาพิเศษในหวัขอ้ “การ
 คุ้มครองเงินฝากและการก ากบัดูแลสถาบันการเงิน” จดัโดยส านกัเศรษฐกิจการคลงัร่วมกบั
 ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก สมาคมธนาคารไทย บริษทัขอ้มูลเครดิต
 แห่งชาติ วนัจนัทร์ท่ี 5 สิงหาคม 2556 
ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล. ผูว้า่การ ธนาคารแห่งประเทศไทย ปาฐกถาพิเศษในหวัขอ้ “การ
 เปล่ียนแปลงและการปรับตวัดา้นภาคการเงินของธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การคา้เสรี”
 ในงานสัมมนาและตลาดนดัการเงิน เขตการคา้เสรี โอกาสของ SMEs. 7 ตุลาคม 2554 
เอกสารปัจจุบันเพิม่เติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ในประมวลรายวชิา จะไดแ้จง้และแนะน าเม่ือ
 ท าการศึกษาในแต่ละหวัขอ้ 
3.3เวบ็ไซด์ทีเ่กีย่วข้อง 
ธนาคารแห่งประเทศไทย http://www.bot.or.th 
กรุงเทพธุรกิจออนไลนh์ttp://www.bangkokbiznews.com 

http://www.bot.or.th/
http://www.bot.or.th/
http://www.bot.or.th/
http://www.bot.or.th/
http://www.bot.or.th/
http://www.bot.or.th/
http://www.bot.or.th/
http://www.bot.or.th/
http://www.bangkokbiznews.com/
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การเงินการธนาคารออนไลน์ http://www.moneyandbanking.co.th/ 

ผูจ้ดัการออนไลนh์ttp://www.manager.co.th 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 
1.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา  
การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี ท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา 
ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 
- การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
- แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 
- ขอ้เสนอแนะผา่นเวบ็บอร์ด ท่ีอาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการส่ือสารกบันกัศึกษา  
2.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 
- การสังเกตการณ์ 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3.การปรับปรุงการสอน 
     หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน 
โดยการจดักิจกรรมในการระดมสมอง และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี  
- สัมมนาการจดัการเรียนการสอน           
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา  
ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ 
ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้ในรายวชิา ไดจ้าก การสอบถามนกัศึกษา 
หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึงการพิจารณาจากผลการ ท าแบบฝึกหดั 
การน าเสนอรายงาน และหลงัการออกผลการเรียนรายวชิา 
มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
โดยตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 
5.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา  
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา 
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ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี  
- ปรับปรุงรายวชิาทุก 5ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 4  
- สนบัสนุนใหอ้าจารยเ์ขา้อบรมและท างานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาท่ีสอน 
เพื่อใหน้กัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยกุตค์วามรู้น้ีกบัปัญหาท่ีมาจากงานวจิยัของอาจารย ์
หรือวงการวชิาการและภาคธุรกิจต่างๆ 
 


