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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะเศรษฐศาสตร ์

 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลโดยท่ัวไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา     EC202   เศรษฐศาสตร์มหภาค ( Macroeconomics) 
2. จ านวนหน่วยกิต         3 (3-0-6)      
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต      
                                                              กลุ่มวิชาแกน 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนารชั ปรีดากรณ์                                                                                  
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน     ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 2 (และปี 2 ขึ้นไป) 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)     เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น (EC 101) 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)     ไม่มี 
8. สถานท่ีเรียน     ห้อง 22204  อาคาร 22 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด     10 ตุลาคม 2558 

 
หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 
2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและอธิบายทฤษฎีการบริโภค การออม การลงทุน และการใช้จ่ายของ

รัฐบาล ที่แสดงดุลยภาพทั่วไปในระบบเศรษฐกิจ 
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิ เคราะห์ถึงกระบวนการปรับตัวของตลาดเงิน ตลาดผลผลิต 

ตลาดแรงงาน และดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ ที่มีต่อรายได้ประชาชาติ และดุลยภาพทั่วไป
ในระบบเศรษฐกิจ 

4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ถึงความผันผวนและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เป้าหมาย
และนโยบายทางเศรษฐกิจ  

5. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบแบบจ าลองของนักเศรษฐศาสตร์ส านัก
คลาสสิค กับแบบจ าลองเศรษฐศาสตร์ส านักเคนส์ 

6. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบาย ทฤษฎีความจ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีเงินเฟ้อ นโยบาย
การเงินและการคลัง 

7. เพื่อให้นักศึกษาสามารถสามารถวิเคราะห์กรณีตัวอย่างของสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
จริง โดยใช้แนวคิดตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
          วัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชาน้ี  เน่ืองจากเศรษฐศาสตร์มหภาคเป็นความสัมพันธ์ของตัว
แปรต่างๆ ของระบบเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งมีผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคน และภาวะ
เศรษฐกิจในโลกปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทั้งในเรื่องอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปล่ียน ระดับ
ราคาสินค้า หรือระดับการจ้างงาน    ความเข้าใจในภาวะเศรษฐกิจจะท าให้สามารถปรับตัวให้ทันกับ
การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจได้อย่างทันท่วงที และเป็นการลดความเสียงจากการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจได้อีกด้วย ดังน้ันจึงมีการปรับปรุงรายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค ให้มีเน้ือหาที่ทันสมัยต่อการ
เปล่ียนแปลงของตัวแปรทางเศรษฐกิจต่างๆ เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจด าเนินต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และ มีเสถียรภาพ 

 
หมวดท่ี 3  ลักษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวิชา     
          ศึกษาถึงการก าหนดขึ้นเป็นรายได้ประชาชาติและดุลยภาพทั่วไปในระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีการ
บริโภค การออม การลงทุน และการใช้จ่ายของรัฐบาล วิเคราะห์ถึงกระบวนการปรับตัวของตลาดเงิน 
ตลาดผลผลิต ตลาดแรงงาน และดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ ที่มีต่อรายได้ประชาชาติ และดุลย
ภาพทั่วไปในระบบเศรษฐกิจ วิเคราะห์ถึงความผันผวนและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เป้าหมายและ
นโยบายทางเศรษฐกิจ การเปรียบเทียบแบบจ าลองของนักเศรษฐศาสตร์ส านักคลาสสิค กับแบบจ าลอง
เศรษฐศาสตร์ส านักเคนส์ ทฤษฎีวัฏจักรเศรษฐกิจ ทฤษฎีความจ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีเงินเฟ้อ 
นโยบายการเงินและการคลัง 
 
2.   จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
2.1 บรรยาย     บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
2.2 สอนเสริม     สอนเสริมตามความต้องการของนักศึกษาเฉพาะราย 
2.3 การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน     ไม่มีการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 
2.4 การศึกษาด้วยตนเอง     การศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
3.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
-อาจารย์ประจ าวิชาจัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการของนักศึกษา 1-3 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์    
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1.คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
      พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น 
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติของหลักสูตร ดังน้ี 

(1)  มีความซื่อสัตย์สุจริตในการคิด ศึกษา วิเคราะห์ ปฏิบัติตน และปฏิบัติงาน 
(2)  มีจิตส านึกสาธารณะที่ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
(3)  มีวินัย มีความตรงต่อเวลา เคารพและปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับของสถาบันและ

สังคม 
(4)  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาต ิตลอดจนมีความภาคภูมิใจในสายวิชาการ

ด้านเศรษฐศาสตร ์
1.2 วิธีการสอน 

(1) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและ
ประเทศอื่นๆ 
(2) การซักถามและแสดงความคิดเห็น 
(3) การค้นคว้าเพิ่มเติมทาง Internet รวมทั้งติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ  

             (4) การท าแบบฝึกหัด/อธิบายศัพท์ท่ีเก่ียวข้อง 
1.3 วิธีการประเมินผล 

 (1) พฤติกรรมการเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ  การส่งแบบฝึกหัดตรงเวลา และการแต่งกายถูก
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
(2) การศึกษาบทเรียนตามที่อาจารย์มอบหมาย และค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากข่าวสารทั้ง
หนังสือพิมพ์ วารสารทางเศรษฐกิจและ Internet  

             (3) การตอบค าถามในชั้นเรียน/แสดงความคิดเห็น 
2.ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  

     นักศึกษาต้องมีความรู้เก่ียวกับสาขาวิชาที่ศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เก่ียวกับ
สาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังน้ัน
มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปน้ี 

   (1) มีความรู้และความเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และพัฒนาการของทฤษฎีที่มีการ
เปล่ียนแปลงไปก้าวทันสมัย (Update) พรมแดนแห่งความรู้ 



มคอ.3 

   (2) มีความรู้มีความรู้และความเข้าใจโครงสร้าง และ/หรือ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ของไทยและโลก      

   (3)  มีความรู้และความเข้าใจเครื่องมือพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์   
2.2  วิธีการสอน 
             (1) การบรรยาย   
             (2) สื่อน าเสนอในรูปแบบ Powerpoint และ Hybrid Learning 
             (3) การเรียนรู้ผ่านเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต (Online  Learning/Internet-based-Learning) 
             (4) การท าแบบฝึกหัด 
             (5) การอภิปรายในห้องเรียน 
2.3 วิธีการประเมินผล 
            (1) การส่งแบบฝึกหัด 

            (2) การศึกษาบทเรียนตามที่อาจารย์มอบหมาย และสามารถค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
           (3) การสอบกลางภาค และปลายภาค ด้วยข้อสอบท่ีเน้นทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ 
3.ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังน้ี 
  (1)  สามารถคิดเป็นเหตุเป็นผล และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
  (2)  สามารถก าหนดประเด็นการศึกษา สืบค้น รวบรวมข้อมูล ประมวลข้อมูล วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ แปลความหมาย และสรุปประเด็นจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
  (3)  สามารถน าข้อมูลและหลักฐานต่างๆ มาวิเคราะห์และบูรณาการความรู้เพื่อเสนอแนะแนว

ทางแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเหมาะสม (ประสิทธิภาพ เป็นธรรม และเหมาะสมกับ
สภาวการณ์และบริบททางสังคม) และสร้างสรรค์ 
3.2 วิธีการสอน 
           (1)  การท าแบบฝึกหัด 
           (2)  การแสดงความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในชั้นเรียน 

            (3)  การวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศไทย การแก้ปัญหา และผลกระทบ 
3.3 วิธีการประเมินผล 
     สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะหแ์นวคิดโดย
การประยุกตใ์ช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

(1)  มีความสามารถในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายทั้งในระดับ
บุคคลและ/หรือระดับกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ 
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(2) มีความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการวิเคราะหป์ัญหาด้วยตนเองและ/หรือร่วมกับ
บุคคลอ่ืน 

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
(4) มีการพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ และทักษะทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการเปล่ียนแปลง

เรียนรู้กับบุคคลอื่น 
(5) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับบุคคลอื่นได้ทุกระดับ และสามารถปรับตัวให้เข้า

กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
4.2 วิธีการสอน 
         (1)   มอบหมายแบบฝึกหัด  
         (2)  การแสดงความคิดเห็นและร่วมอภิปราย 
4.3 วิธีการประเมินผล 
        (1)   แบบฝึกหัดท่ีส่งในชั้นเรียน 
        (2)   พฤติกรรมการเข้าเรียน 
5.ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

     นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นต่ า
ดังน้ี 

(1)  สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เก่ียวข้องในการวิเคราะห์
ข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย สรุปประเด็น และเสนอแนะประเด็นในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

(2)  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน เลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอ
ให้ผู้อืน่เข้าใจ 

 (3)  สามารถเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการสื่อสารในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
5.2 วิธีการสอน 
              (1) มีการน าบทเรียน upload ไว้ใน Hybrid Learning ของ website มหาวิทยาลัย 
หอการค้าไทย 
              (2)   มีการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
              (3)  มอบหมายให้ค้นคว้าข่าวเศรษฐกิจ โดยให้อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างถูกต้อง และมี
การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการน าเสนอ 
5.3 วิธีการประเมินผล 
             (1) จ านวนครั้งในการเข้าสู่บทเรียนใน Hybrid Learning 
             (2) ความสม่ าเสมอในการเข้าเรียน 
             (3) การแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน/ส่ือที่ใช้  
ผู้สอน 

1  อธิบายลักษณะวิชา เนื้อหาวิชา หนังสือประกอบ และการวัดผล 
บทที่ 1    บทน า 

1.1 วิวัฒนาการของวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค 
1.2 แบบจ าลองทางด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคและ

องค์ประกอบของแบบจ าลอง 
1.3 ดุลยภาพสภาพสถิตย์ สภาพสถิตย์เปรียบเทียบ และสภาพ

เคลื่อนไหว 
1.4 เป้าหมายและนโยบายเศรษฐกิจระดับมหภาค 

   3 บรรยาย / 
Powerpoint 
 

ผศ.ดร.พนารชั 
ปรีดากรณ์ 

2 บทที่ 2    เศรษฐศาสตร์ส านักคลาสสิก: แบบจ าลองทางด้านอุปสงค์
ของระบบเศรษฐกิจ 

2.1 ทฤษฎีปริมาณเงินและการสร้างเส้นอุปสงค์รวม 
2.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงอุปสงค์รวม 
2.3 ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ย  

3 บรรยาย / 
Powerpoint 
 

ผศ.ดร.พนารชั 
ปรีดากรณ์ 

3 บทที่ 3    เศรษฐศาสตร์ส านักคลาสสิก: แบบจ าลองทางด้านอุปทาน
ของระบบเศรษฐกิจ 

 3.1 ดุลยภาพของตลาดแรงงาน 
 3.2 ระดับผลผลิต การจ้างงาน และระดับราคาทั่วไป 
 3.3 การสร้างเส้นอุปทานรวม 
 3.4 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงอุปทานรวม 

3 บรรยาย  / 
Powerpoint  
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.พนารชั 
ปรีดากรณ์ 

4-5 บทที่ 4    เศรษฐศาสตร์ส านักคลาสสิก: ดุลยภาพของระบบ
เศรษฐกิจแบบปิด 

4.1 การก าหนดดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจแบบปิด 
4.2 การเปล่ียนแปลงดุลยภาพภายในของระบบเศรษฐกิจ 

6 บรรยาย/ 
Powerpoint            

ผศ.ดร.พนารชั 
ปรีดากรณ์ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน/ส่ือที่ใช้  
ผู้สอน 

4.3 ปัจจัยทางด้านอุปสงค์ (ตลอดจนการใช้นโยบายการเงิน 
การคลัง) ที่มีผลต่อดุลยภาพภายใน 

4.4 ปัจจัยทางด้านอุปทานท่ีมีผลต่อดุลยภาพภายใน 
6-7 บทที่ 5    เศรษฐศาสตร์ส านักเคนส์: แบบจ าลองทางด้านอุปสงค์

ของระบบเศรษฐกิจ 
Keynes:  แบบจ าลองอย่างง่ายในการก าหนดรายได้ และค่าตัว
คูณ 
5.1 การก าหนดดุลยภาพตลาดผลิตภัณฑ์ 

 การสร้างเส้น IS 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงดุลยภาพตลาด

ผลิตภัณฑ์ 
5.2 การก าหนดดุลยภาพตลาดเงิน 

 การสร้างเส้น LM 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงดุลยภาพตลาดเงิน 

5.3 ดุลยภาพของตลาดผลิตภัณฑ์และตลาดเงิน 
 การก าหนดดุลยภาพของตลาดผลิตภัณฑ์และตลาดเงิน 
 ความไม่สมดุลในตลาดผลิตภัณฑ์และตลาดเงิน 
ตลอดจนการปรับตัวของรายได้และอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้
ได้ดุลยภาพในตลาดผลิตภัณฑ์และตลาดเงิน 

5.4 รายได้และระดับราคาทางด้านอุปสงค์ 
 การสร้างเส้นอุปสงค์รวม 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงอุปสงค์รวม (ตลอดจน
ผลของการใช้นโยบายการเงิน การคลัง) 

5.5 การเปรียบเทียบแบบจ าลองของนักเศรษฐศาสตร์ส านัก
คลาสสิคและเคนส์ 
(ประสิทธิภาพของนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง) 

6 บรรยาย/ 
Powerpoint 

ผศ.ดร.พนารชั 
ปรีดากรณ์ 

8 บทที่ 6    เศรษฐศาสตร์ส านักเคนส์: แบบจ าลองทางด้านอุปทาน
ของระบบเศรษฐกิจ 

6.1 ดุลยภาพของตลาดแรงงาน 
6.2 ระดับผลผลิต การจ้างงาน และระดับราคาทั่วไป 

 การสร้างเส้นอุปทานรวม 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงอุปทานรวม 

3 บรรยาย/ 
Powerpoint 

ผศ.ดร.พนารชั 
ปรีดากรณ์ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน/ส่ือที่ใช้  
ผู้สอน 

9 บทที่ 7    เศรษฐศาสตร์ส านักเคนส์: ดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจ
แบบปิด 

7.1 การก าหนดดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจแบบปิด 
7.2 การเปล่ียนแปลงดุลยภาพภายในของระบบเศรษฐกิจ 

 ปัจจัยทางด้านอุปสงค์ (ตลอดจนการใช้นโยบายการเงิน 
การคลัง) ที่มีผลต่อดุลยภาพภายใน 

 ปัจจัยทางด้านอุปทานท่ีมีผลต่อดุลยภาพภายใน 

3 บรรยาย/ 
Powerpoint 

ผศ.ดร.พนารชั 
ปรีดากรณ์ 

10-11 บทที่ 8    ดุลยภาพของระบบเศรษฐิจแบบเปิด 
8.1 ความหมายและส่วนประกอบของดุลการช าระเงิน 
8.2 ตลาดเงินตราต่างประเทศ 

 อัตราแลกเปล่ียนคงที่ 
 อัตราแลกเปล่ียนเสรี 

8.3 การก าหนดดุลยภาพของดุลการช าระเงิน 
8.4 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงดุลยภาพของ

ดุลการช าระเงิน 
8.5 ดุลยภาพภายในและดุลยภาพของดุลการช าระเงิน 
8.6 นโยบายการแก้ไขดุลการช าระเงินให้เหมาะสม 

 ภายใต้อัตราแลกเปล่ียนคงที่ 
 ภายใต้อัตราแลกเปล่ียนเสรี 

6 บรรยาย/ 
Powerpoint 

ผศ.ดร.พนารชั 
ปรีดากรณ์ 

12 บทที่ 9    ทฤษฎีการบริโภค 
9.1 การบริโภคตามแนวคิดของเคนส์ (สมมติฐานรายได้

สัมบูรณ์) 
9.2 สมมติฐานรายได้เปรียบเทียบ 
9.3 สมมติฐานรายได้ถาวร 
9.4    สมมติฐานวัฏจักรชีวิต 

3 บรรยาย/ 
Powerpoint 

ผศ.ดร.พนารชั 
ปรีดากรณ์ 

13 บทที่ 10   ทฤษฎีการลงทุน 
10.1   หลักเกณฑ์มูลค่าคิดลดปัจจุบัน เพื่อใช้ในการตัดสินใจ

ลงทุน 
10.2   ประสิทธิภาพหน่วยท้ายของการลงทุน 
10.3   ทฤษฎีตัวเร่ง 
10.4   ทฤษฎีของการลงทุนโดยเงินทุนภายใน 

3 บรรยาย/ 
Powerpoint 

ผศ.ดร.พนารชั 
ปรีดากรณ์ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน/ส่ือที่ใช้  
ผู้สอน 

14-15 บทที่ 11  เงินเฟ้อ วัฏจักรเศรษฐกิจ และการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

11.1   การวิเคราะห์ภาวะเงินเฟ้อ 
11.2   การวิเคราะห์ปัญหาการว่างงาน 
11.3    ความสัมพันธ์ระหว่างเงินเฟ้อกับการว่างงาน   เส้นโค้ง

ฟิลลิปส์ในระยะสั้นและระยะยาว 
11.4    ทฤษฎีวัฏจักรเศรษฐกิจ 
11.5    ทฤษฎีการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
11.6   นโยบายส าคัญในระดับมหภาคและกรณีศึกษา 

6 บรรยาย/ 
Powerpoint/ 
ค้นคว้า
เพิ่มเติม /
กรณีศึกษา 

ผศ.ดร.พนารชั 
ปรีดากรณ์ 

 

2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู*้  วิธีการประเมิน  
ก าหนดเวลาการ

ประเมิน (สัปดาห์ที่) 
สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

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

1.สอบกลางภาค 
2.สอบปลายภาค 

8 
16 

35% 
55% 

2 

4.(1)-(5) 
5.(1) และ(3) 
4.(1)-(5) 
4.(1)-(2) 

1.การค้นคว้า และการน าเสนอรายงาน 
2.การท างานกลุ่มและผลงาน 
3.การส่งงานตามที่มอบหมาย 

ตลอดภาคการศึกษา  

3 
1.(1)-(3) 
 

1.การเข้าชั้นเรียน 
2.การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 10% 

 

รายวชิา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์ 
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

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

EC202   
เศรษฐศาสตร์
มหภาค 
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3. เกณฑ์การประเมินผล  
การประเมินผลพิจารณาจากระดับคะแนนอิงเกณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
 

เกรด ช่วงระดับคะแนน 
A 

(พิจารณาจากค่า T-score) 

B+ 
B 

C+ 
C 

D+ 
D 
F 

 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1.เอกสารและต าราหลัก 
จิราภรณ์ ชาวงษ์, เศรษฐศาสตร์มหภาค. กรุงเทพฯ: เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า. พ.ศ. 2544. 
ชลัยพร อมรวัฒนา, เศรษฐศาสตร์มหภาค. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. พ.ศ.                  
              2538. 
บุญคง หันจางสิทธ์ิ. เศรษฐศาสตร์มหภาค. กรุงเทพฯ: โอ.เอส พริ้นต้ิงเฮ้าส์. พ.ศ. 2544. 
ประพันธ์ เศวตนันท์, ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
            พ.ศ. 2537. 
มณีศรี พันธุลาภ, เศรษฐศาสตร์มหภาควิเคราะห์: ทฤษฎีและนโยบาย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. พ.ศ. 2537. 
รัตนา สายคณิต, มหเศรษฐศาสตร์วิเคราะห:์ จากทฤษฎีสู่นโยบาย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. พ.ศ. 2537. 
ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์, เศรษฐศาสตร์มหภาค: ทฤษฎี นโยบาย และการวิเคราะห์สมัยใหม่. กรุงเทพฯ: โรง

พิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. พ.ศ. 2541. 
Branson, William H. Macroeconomics Theory and Policy. 3rded. Singapore: Harper and Row, 

Publisher, Inc., 1989.    
Mankiw N Gregory. Macroeconomics. 4thed. Worth Publishers, New York. 2000.    
Oliver Blanchard. Macroeconomics.  Second edition. Prentice Hall, New Jersey. 1999.    
Richard T. Froyen, Macroeconomics: Theory and Policies. 5thed. Prentice-Hall, Inc., 1996    
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2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
     ตามค าแนะน าในชั้นเรียน 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
ธนาคารแห่งประเทศไทย   www.bot.or.th 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  http://www.nesdb.go.th 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน   http://www.boi.go.th 

 
 

หมวดท่ี 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังน้ี 
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
          - ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังน้ี 
          - การสังเกตการณ์ 
          - ผลการสอบ 
         - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
         - อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการสอบของนักศึกษา รวบรวม 

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงรายวิชาให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 
3. การปรับปรุงการสอน 
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังน้ี 
          1. ประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา  การประเมินการสอนของตนเอง  ตลอดจนสรุปปัญหา 
อุปสรรค  และแนวทางแก้ไข เพื่อน าไปปรับปรุงการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

         2. แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ผู้สอนในวิชาอื่นๆเพื่อจะได้น าเทคนิค วิธีการใหม่ๆมา
ใช้ในการปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้น 

         3. ปรับปรุงรายละเอียดของวิชาให้ทันสมัยต่อการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ 

http://www.bot.or.th/
http://www.nesdb.go.th/
http://www.boi.go.th/thai/default.asp
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         4. คณะเศรษฐศาสตร์มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทุกวิชาเป็นประจ า
ทุกปี 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
        ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจาก
การเรียนรู้ในรายวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงการ
พิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
โดยรวมในวิชาได้ดังน้ี 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่นๆ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
          - ส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับค าถามในข้อสอบจากผู้ใช้บัณฑิต เพื่อปรับปรุงมาตรฐานข้อสอบให้
เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนปรับปรุง 
การสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น โดย 

1. ปรับปรุงเน้ือหารายวิชาทุกๆ 3 ปี หรือตามค าแนะน าของคณะกรรมการก ากับ 
มาตรฐานวิชาการตามข้อ 4 
          2.  น าผลการประเมินการสอนของตนเองจากข้อ2 (กลยุทธ์การประเมินการสอน) มาพัฒนา
เน้ือหาสาระต่างๆของวิชา และปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนให้ตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

                  3. ปรับเปล่ียนให้มีอาจารย์ผู้สอนร่วม เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับ
ปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์ หรือวงการวิชาการและภาคธุรกิจต่างๆ ตลอดจนให้นักศึกษามี
มุมมองในเรื่องของการประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
จริงในปัจจุบันได้ 

 
 


