
 

 
มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะเศรษฐศาสตร์  

หมวดท่ี 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  

EC411 ทฤษฏีและนโยบายการเงิน 

Monetary Theory and Policy  

2. จ านวนหน่วยกิต   

3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต     กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 

 ผศ. พสิษฐ์  รัตนมณีวงศ์ 

5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 

ภาคการเรียนที่ 1/2559  / นักศึกษาชั้นปีที่ 3 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 EC202    เศรษฐศาสตร์มหภาค 

              EC203   เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

8. สถานท่ีเรียน    

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 



 

หมวดท่ี 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. ให้เข้าใจลักษณะและขอบเขตของวิชาทฤษฎีและนโยบายการเงิน 
2. ให้เข้าใจวิวัฒนาการของแนวความคิดและทฤษฎีทางการเงินที่ส าคัญ 
3. ให้เข้าใจทฤษฏีโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยที่ส าคัญ 
4. ให้เข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินและเป้าหมายในการด าเนินนโยบายการเงิน 
5. ให้เข้าใจสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการเงิน นโยบายการคลัง และนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เนื่องจากในโลกปัจจุบันเป็นระบบโลกาภิวัฒน์ มีการติดต่อเชื่อมโยงกันในทุกด้านทั้งเศรษฐกิจ                                          

การเงินและอ่ืนๆ  วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาทั้งของประเทศไทยเองและในหลายประเทศมักจะ
เชื่อมโยงกับภาคการเงิน จึงมีความส าคัญที่จะต้องศึกษาทฤษฏีและนโยบายการเงินและจะต้องท าการปรับปรุง
ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยมากขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ที่จะรองรับต่อกระแสโลกาภิวัฒน์  สามารถปรับตัวต่อ
สถานการณ์ทางการเงินและเศรษฐกิจที่มักมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันได้   
 

หมวดท่ี 3  ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

วิวัฒนาการทฤษฎีการเงิน แนวความคิดเกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานเงิน  ที่มาและการ

เปลี่ยนแปลงของอุปทานเงินและฐานเงิน โครงสร้างอัตราดอกเบี้ย  การประยุกต์ทฤษฎีโครงสร้างอัตรา

ดอกเบี้ย   นโยบายการเงินและการส่งผ่านเคร่ืองมือในการด าเนินนโยบายการเงิน  ผลกระทบของเงินเฟ้อ

ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ  เป้าหมายสุดท้ายและเป้าหมายขั้นกลางในการด าเนินนโยบายการเงิน รวมทั้ง

ผลกระทบของการด าเนินนโยบายการเงิน   การประสานนโยบายการเงิน นโยบายการคลัง และนโยบาย

อัตราแลกเปลี่ยน เพื่อการเจริญเติบโตและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและต่อระบบเศรษฐกิจใน

กรณีทั่วไปและในบริบทประเทศไทย 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอน

เสริม 

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย             

45 ชั่วโมง         

ต่อภาคการศึกษา 

- ไม่มีการฝึกปฏิบัติ/ภาคสนาม/การฝึกงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง       

6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์                    

( 90 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ) 



 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทราบใน ประมวลการสอนรายวิชา 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม

ตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งจะต้องมีการนัดหมายล่วงหน้า       

 
หมวดท่ี 4   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

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

สังคม 
(4) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในสาย

วิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ 

1.2 วิธีการสอน  

(1) อธิบาย  ชี้แจง เช็คการเข้าเรียน 

(2) อธิบายในบทเรียนเพื่อให้นักศึกษาวิเคราะห์การแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างมีคุณธรรม 

(3) การท าแบบฝึกหัด 

(4) การท างานเป็นกลุ่ม 

(5) การอภิปรายเป็นกลุ่ม  

1.3 วิธีการประเมินผล 

(1) พฤติกรรมการเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ  การส่งงานตรงต่อเวลา และการแต่งกายถูกระเบียบ

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

(2) พฤติกรรมในการท าโครงงาน  รายงาน และความสามารถในการท างานเป็นทีม 

(3) ให้นักศึกษาประเมินตนเอง 

  (4) อ้างอิงแหล่งค้นคว้าของรายงาน 

 



 

2. ความรู ้

2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ  

(1)  มีความรู้และความเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และพัฒนาการของทฤษฎีที่มีการ      
เปลี่ยนแปลงไปก้าวทันสมัย (Update) พรมแดนแห่งความรู ้

(2) มีความรู้และความเข้าใจโครงสร้าง และ/หรือ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของไทย
และโลก      

(3) มีความรู้และความเข้าใจเคร่ืองมือพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ 
(4)  ความรู้ ความเข้าใจ เศรษฐศาสตร์ประยุกต์   

2.2 วิธีการสอน 

(1)  การบรรยาย  และการท าแบบฝึกหัด 

(2) สื่อน าเสนอในรูปแบบ Powerpoint 

(3) การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online  Learning/Internet-based-Learning) 

(4) การท ารายงานเป็นกลุ่ม 

(5) การอภิปรายในห้องเรียน  

2.3 วิธีการประเมินผล 

(1)  การท าแบบฝึกหัด 

(2)  รายงานกลุ่มและการน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน 

(3)  การศึกษาบทเรียนตามที่อาจารย์มอบหมาย และสามารถค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต 

(4)  การสอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

(1)  สามารถคิดเป็นเหตุเป็นผล และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
(2)  สามารถก าหนดประเด็นการศึกษา สืบค้น รวบรวมข้อมูล ประมวลข้อมูล วิ เคราะห์  

สังเคราะห์ แปลความหมาย และสรุปประเด็นจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
(3)  สามารถน าข้อมูลและหลักฐานต่างๆ มาวิเคราะห์และบูรณาการความรู้เพื่อเสนอแนะแนว

ทางแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเหมาะสม (ประสิทธิภาพ เป็นธรรม และเหมาะสมกับ
สภาวการณ์และบริบททางสังคม) และสร้างสรรค์ 



 

3.2 วิธีการสอน 

(1)  การบรรยาย  และการท าแบบฝึกหัด 

(2)  สื่อน าเสนอในรูปแบบ Powerpoint 

(3)  การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online  Learning/Internet-based-Learning) 

(4)  การท ารายงานเป็นกลุ่ม 

(5)  การอภิปรายในห้องเรียน 

3.3 วิธีการประเมินผล 

 (1)  การท าแบบฝึกหัด 

 (2)  รายงานกลุ่มและการน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน 

 (3)  การศึกษาบทเรียนตามที่อาจารย์มอบหมาย และสามารถค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต 

 (4)  การสอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  

(1) มีความสามารถในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในระดับ
บุคคลและ/หรือระดับกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ 

 (2)  มีความสามารถในการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ปัญหาด้วยตนเองและ/หรือร่วมกับ
บุคคลอ่ืน 

 (4) มีการพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ และทักษะทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
เรียนรู้กับบุคคลอ่ืน 

 (5) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้ทุกระดับ และสามารถปรับตัวให้เข้า
กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ 

4.2 วิธีการสอน 

(1)  มอบหมายงานรายงานกลุ่ม และรายบุคคล  

(2)  การน าเสนอรายงาน 

 



 

4.3 วิธีการประเมินผล 

(1)  รายงานที่ส่งในชั้นเรียน 

(2)  รายงานที่น าเสนอหน้าชั้นเรียน 

(3)  พฤติกรรมการเข้าเรียน 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 

(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน เลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอให้
ผู้อ่ืนเข้าใจ 

(4) สามารถเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการสื่อสารในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

5.2 วิธีการสอน 

(1)  มีการน าบทเรียน upload ไว้ใน Hybrid Learning ของ website มหาวิทยาลัย 

(2)  มีการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

(3)  มอบหมายให้ท ารายงานและให้น าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน โดยให้อ้างอิงแหล่งที่มาของ

ข้อมูลอย่างถูกต้อง และมีการใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการน าเสนอรายงาน 

5.3 วิธีการประเมินผล 

(1)  จ านวนคร้ังในการเข้าสู่บทเรียนใน Hybrid Learning 

(2)  การจัดท ารายงานและการน าเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

(3)  การแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

หมวดท่ี 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 

 
สัปดาห์

ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียนการสอน        

/ ส่ือการเรียนการสอนที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 อธิบายลักษณะวิชา วิธีการเรียนการสอน หนังสืออ่าน 

ประกอบ เกณฑ์การวัดผล และแนะน าการค้นคว้าข้อมูล 

บทที่ 1  เงิน ขอบเขต และวิวัฒนาการของทฤษฎีการเงิน 

1.1 การนิยามความหมายของเงินในแบบต่างๆ 

1.2 ขอบเขตของทฤษฎีการเงิน 

1.3 วิวัฒนาการของทฤษฎีการเงิน 

3  

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

1. การบรรยาย และการท า 

     

    แบบฝึกหัดประจ าบท 

 

2. วิเคราะห์ปัญหา  หรือ   

 

    กรณีศึกษาในปัจจุบัน      

 

    ในชั้นเรียน 

 

3. ค้นคว้า   วิเคราะห์ 

    

   สังเคราะห์   เขียนรายงาน   

 

    และน าเสนอรายงาน      

 

    ในชั้นเรียน 

 

ส่ือการเรียนการสอนที่ใช้ 

 

1.  power point 

 

2.  Website 

 

3.  ต าราและเอกสารต่าง ๆ 

ผศ .พสิ ษ ฐ์  

รัตนมณีวงศ์ 

2 , 3 บทที่ 2 ทฤษฎีปริมาณเงินด้ังเดิม 

2.1 ทฤษฎีปริมาณเงินอย่างง่าย 

2.2 ทฤษฎีปริมาณเงินของเออวิง ฟิชเชอร์ 

2.3 ทฤษฎีปริมาณเงิน : รูปแบบของรายได้  
2.4 ทฤษฎีปริมาณเงินของส านักเคมบริดจ์ 

2.5 เปรียบเทียบทฤษฎีปริมาณเงินของฟิชเชอร์และทฤษฎีปริมาณ

เงินของส านักเคมบริดจ์ 

6 

4 , 5 บทที่ 3 ทฤษฎีการเงินของเคนส์ 

3.1 แนวความคิดของเคนส์ที่มีต่อทฤษฎีปริมาณเงิน 

3.2 อุปสงค์ของเงินตามทฤษฎีการเงินของเคนส์ 

3.3 ดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจวิเคราะห์โดยแบบจ าลอง IS–LM 

3.4 ประสิทธิภาพของนโยบายการเงินและนโยบายการคลังตาม     

แนวคิดของเคนส์ 

6 

6 , 7 บทที่ 4  ทฤษฎีการเงินสมัยใหม่ 

4.1 แนวคิดของทฤษฎีปริมาณเงินของฟรีดแมน 

4.2 ความต้องการถือเงินของฟรีดแมน  

4.3 เปรียบเทียบทฤษฎีปริมาณเงินแบบดั้งเดิมกับทฤษฎีปริมาณเงิน

ของฟรีดแมน 

4.4 เปรียบเทียบทฤษฎีการเงินของเคนส์กับทฤษฎีปริมาณเงินของ

ฟรีดแมน 

4.5 ประสิทธิภาพของนโยบายการเงินและนโยบายการคลังตาม

ทฤษฎีปริมาณเงินของฟรีดแมน 

6 



 

สัปดาห์

ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียนการสอน        

/ ส่ือการเรียนการสอนที่ใช้ 

ผู้สอน 

8 บทที่ 5  ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ย 

5.1 ความหมายของอัตราดอกเบี้ย 

5.2 สาเหตุของความแตกต่างกันของอัตราดอกเบี้ย 

5.3 แนวคิดที่เกี่ยวกับการก าหนดขึ้นของอัตราดอกเบี้ย 

5.4 โครงสร้างของอัตราดอกเบี้ยตามก าหนดระยะเวลา 

3  

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

1. การบรรยาย และการท า 

     

    แบบฝึกหัดประจ าบท 

 

2. วิเคราะห์ปัญหา  หรือ   

 

    กรณีศึกษาในปัจจุบัน      

 

    ในชั้นเรียน 

 

3. ค้นคว้า วิเคราะห์   

 

สังเคราะห์   เขียนรายงาน 

 

และน าเสนอรายงาน         

 

ในชั้นเรียน 

 

ส่ือการเรียนการสอนที่ใช้ 

 

1.  power point 

 

2.  Website 

 

3.  ต าราและเอกสารต่าง ๆ 

ผศ. พสิษฐ์ 

รัตนมณีวงศ์ 

9 , 10 บทที่ 6  ฐานเงิน 

6.1 ทฤษฎีและแนวคิดในการก าหนดขึ้นของปริมาณเงินจากฐานเงิน 

6.2 การก าหนดขึ้นของปริมาณเงินพิจารณาจากฐานของเงินส ารอง 

6.3 ปริมาณเงินกับฐานของเงินส ารองและตัวคูณทางการเงิน 

6.4 การก าหนดขึ้นของปริมาณเงินพิจารณาจากทฤษฎีฐานของเงิน 

6.5 ปริมาณเงินกับฐานของเงินและตัวคูณทางการเงินตามทฤษฎีฐาน

ของเงิน 

6.6 การก าหนดขึ้นของปริมาณเงินจากภายนอกและภายใน 

6 

11 บทที่ 7  ตลาดการเงิน 

7.1 ความหมายและความส าคัญของตลาดการเงิน  

7.2 โครงสร้างของตลาดการเงิน 

7.3 ตลาดเงินและตลาดทุน 

7.4 ตลาดการเงินในประเทศไทย 

7.5 ตลาดเงินในประเทศไทย 

7.6 ตลาดทุนในประเทศไทย 

7.7 ตลาดสินเชื่อในประเทศไทย 

3 

12 , 13 บทที่ 8  นโยบายการเงิน 

8.1 ความหมายของนโยบายการเงิน 

8.2 จุดมุ่งหมายทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของนโยบายการเงิน 

8.3 เครื่องมือของนโยบายการเงิน 

8.4  เครื่องมือของนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย 

8.5 ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการเงิน นโยบายการคลัง และ

นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน 

6 

14 , 15 การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 6 1. รายงาน  

2.  power point 

โดย

นักศึกษา 

16 การสอบปลายภาค 3   

 



 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้* 
 

วิธีการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน (สัปดาห์ท่ี) 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

 
หัวข้อ 1.1 , 4.1 ใช้วิธีการประเมินตามหัวข้อ 1.3 , 4.3 

 
ตลอดภาคการศึกษา 40%  

หัวข้อ 2.1 , 3.1   การสอบปลายภาค  60% 
 
 
3.เกณฑ์การประเมินผล  

การประเมินผลพิจารณาจากระดับคะแนนอิงเกณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

เกรด ช่วงระดับคะแนน 
A 

(พิจารณาจากค่า T-score) 

B+ 
B 

C+ 
C 

D+ 
D 
F 

 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.  ต าราและเอกสาร 

ศุภฤกษ์   ศรีเนตร.  เศรษฐศาสตร์การเงิน 1. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, พ.ศ.2549 

ศุภฤกษ์   ศรีเนตร.  เศรษฐศาสตร์การเงิน 2. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, พ.ศ.2544 

สุโขทัยธรรมาธิราช.  ทฤษฎีและนโยบายการเงิน. กรุงเทพฯ :  บริษัทธรรมสาร, พ.ศ. 2535. 

 

2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 



 

ภาษาไทย 

ชมเพลิน  จันทร์เรืองเพ็ญ. ทฤษฎีและนโยบายการเงิน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

 พ.ศ. 2546. 

ปัญญา  อุดมระติ.  ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 2. กรุงเทพฯ : บริษัทธรรมสาร, พ.ศ. 2535. 

เริงชัย  มะระกานนท์.  การเงินและการธนาคารในประเทศไทย. กรุงเทพ : โรงพิมพ์ 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2521 

สมพงษ์  อรพินท์.  ทฤษฎีการเงินชั้นสูง.  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ  :  พ.ศ. 2537 

สมชัย  ฤชุพันธ์.  มหเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์. กรุงเทพฯ :  โรงพิมพ์เจริญผล, พ.ศ. 2524 

ธรรมรักษ์  หมื่นจักร. นโยบายการเงิน : ทฤษฎีและหลักปฏิบัติ.  โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

 พ.ศ. 2547. 

ภาษาอังกฤษ 

Chacholiades, Miltiades, International Monetary Theory and Policy. McGraw-Hill Book  

 Company, 1983 

Mishkin, Frederic S. The Economics of Money, Banking and Fiancial Markets, 2006. 

Luckett, Dudley G. Money and Banking. TOKYO McGraw-Hill, 1980. 

Mayer, Thomas, Monetary Theory.  Great Britain Galliard (Printers) Ltd., 1990. 

Sallvatore, Dominick.  International Economics. New York : Macmillian Publishing Co., 1983. 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

 ธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th 

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลของรายวิชานี้ที่จัดท าโดยนักศึกษา โดย 

1. การสนทนาสอบถามความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 

2. การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 

3. การประเมินผลอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 



 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการสอบของนักศึกษา และท ารายงานสรุป

พัฒนาการของนักศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงรายวิชาให้มีความเหมาะสม

มากขึ้น 

3.  การปรับปรุงการสอน  

1. ประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา  การประเมินการสอนของตนเอง  ตลอดจนสรุปปัญหา 

อุปสรรค  และแนวทางแก้ไข เพื่อน าไปปรับปรุงการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ผู้สอนในวิชาอื่นๆเพื่อจะได้น าเทคนิค วิธีการใหม่ๆมา

ใช้ในการปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้น 

3. ปรับปรุงรายละเอียดของวิชาให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ทางการเงิน 

4. คณะเศรษฐศาสตร์มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทุกวิชาเป็นประจ า

ทุกปี  

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

1.ได้มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาที่สอน โดยมีคณะกรรมการ

ก ากับมาตรฐานวิชาการ เป็นผู้ตรวจสอบในการออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ การตัดเกรดของ

นักศึกษา 

2. ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับค าถามในข้อสอบจากผู้ใช้บัณฑิต เพื่อปรับปรุงมาตรฐานข้อสอบ

ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอนและ

รายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น โดย 
1.ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาทุกๆ 5 ปี หรือตามค าแนะน าของคณะกรรมการก ากับมาตรฐานวิชาการ 

ตามข้อ 4 
2. น าผลการประเมินการสอนของตนเองจากข้อ 2 (กลยุทธ์การประเมินการสอน)มาพัฒนาเนื้อหา

สาระต่างๆของวิชา และปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนให้ตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 
 
 
 



 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) 
                                                    หมวดวิชาเฉพาะ  คณะเศรษฐศาสตร์ 
                                ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห ์

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

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

กลุ่มวิชาเอก                       
EC411ทฤษฎีและ
นโยบายการเงิน 

                      

 
 

 


