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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา  คณะเศรษฐศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลท่ัวไป 
 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  

  EC 417 วิชา สัมมนาเศรษฐศาสตร์การเงิน (Seminar in financial Economics)     
2. จ านวนหน่วยกิต 
     3 หน่วยกิต 3(3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก 
       ( กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน – วิชาเอกบังคับ ) 
4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์เรวดี  พานิช 
5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่ …1…. / ชั้นปีที่ …4…. 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  

 EC401 ระเบยีบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร ์;  วิชาเอกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
8.  สถานท่ีเรียน  

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   
9.  วันท่ีจัดท ารายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
      15 กรกฎาคม 2559 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื่อให้นักศึกษาแต่ละคนศึกษาค้นคว้าวิจัย  น าทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มหภาค 
เศรษฐศาสตร์จุลภาค และเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ทางการเงิน เช่นนโยบายการคลัง นโยบายการเงิน 
เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ ฯลฯ มาวิเคราะห์ประมวลผลในประเด็นที่สนใจ ร่วมกันอภิปราย
กลุ่ม และน าเสนอรายงานเป็นเอกสาร   

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชา 
 เพื่อให้นักศึกษาค้นคว้า ท าวิจัย น าเสนอรายงาน ศึกษาและร่วมอภิปรายในประเด็นทาง

การเงินที่น่าสนใจในปัจจุบัน ให้นักศึกษาเกิดความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีความละเอียดรอบคอบ เลือกใช้และ
กลั่นกรองข้อมูลโดยใช้หลักวิชาการความรู้ที่ได้ศึกษามา และเพื่อการระลึกรู้และใช้วิจารณญาณก่อน
การตัดสินใจ โดยยึดความถูกต้อง เที่ยงตรง ตามหลักเหตุผลซึ่งอ้างอิงกับความรู้ทางด้านวิชาการที่ได้
ศึกษามา 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

วิเคราะห์ประมวลผลกรณีศึกษา ในประเด็นปัญหาร่วมสมัยเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ทาง
การเงิน โดยน าความรู้รวบยอดจากหลักสูตร เช่น ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
และเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ทางการเงิน การคลัง นโยบายการเงิน ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ และ
อธิบายปัญหา สาเหตุและเสนอแนวทางแก้ไขเชิงมหภาคและจุลภาค ด้วยการเข้าฟังการบรรยายจาก
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จากนั้น ร่วมกันอภิปรายกลุ่ม ค้นคว้าแหล่งข้อมูลภายนอกเพิ่มเติม วิจัย
ผลที่ได้ และน าเสนอรายงานเป็นเอกสาร และน าเสนอในเวทีวิชาการได้ 

 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา   
    

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

รับฟังการบรรยายจาก
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน (ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 

48 
(16 สัปดาห์*3ชม./สัปดาห์) 

- อย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 10  ไม่ต่ ากว่า 3
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
     
  ตั้งแต่เวลา 9.00-10.00 น.วันจันทร์-วันศุกร์ รวมเวลาให้ค าปรึกษารายบุคคล 5  ช.ม/สัปดาห์ 

 
 

หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานแต่ละด้านที่มุ่งหวัง   มีดังต่อไปนี้ 
 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 
 

1.1 คุณธรรม  จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
 

  1. การคิด วิเคราะห์ การวิพากษ์วิจารณ์ และการตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลแนวคิด และ
ทฤษฎีที่ถูกต้อง 

  2. การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบในการท างาน 
  3. การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น และความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นที่ถูกต้อง 
  4. ความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อหน้าที่และต่อตนเองและกลุ่มสังคม ในงานทีได้รับมอบหมาย 
  5.ความเสียสละ การบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มสังคม ในงานที่ได้รับมอบหมาย 
 
 1.2 วิธีการสอน 

 1. บรรยาย ตามเน้ือหาตามประมวลรายวิชา  
 2. เชิญวิทยากรผู้ช านาญเฉพาะทางในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง บรรยายเสริม และศึกษาประเด็นที่น่าสนใจ    
          ทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน 

3. ฝึกการน าเสนอผลงาน การเขียนรายงาน การวิเคราะห์ และประมวลความรู้เพื่อ เสนอในงาน 
    เศรษฐศาสตร์วิชาการประจ าปีการศึกษา  
4.การมอบหมายงานรับผิดชอบกลุ่มและการค้นคว้าข้อมูลนอกเวลา 
 

 1.3 วิธีการประเมินผล 
  วัดจากการระดมสมองในชั้นเรียน ท ารายงานกลุ่มและน าเสนองานกลุ่มหน้าชั้นเรียน 
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2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับจาก การบรรยายใน “ประเด็นทางการเงิน” ที่น่าสนใจ 

ส่วนที่  1  วิเคราะห์บทความเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง  
ส่วนที่  2   วิเคราะห์บทความทางการเงินและธุรกิจ 
ส่วนที่ 3    รายงาน กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน 
 2.2 วิธีการสอน 

 1. บรรยาย 
 2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา ค้นหาแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
 3. เรียนรู้ภาคปฏิบัติจากการถ่ายทอดประสบการณ์การวิเคราะห์ประเด็นจากวิทยากรภายนอก  
 

       2.3 วิธีการประเมินผล 
 1. วัดจากการระดมสมองในชั้นเรียน ท ารายงานกลุ่มและน าเสนองานกลุ่มหน้าชั้นเรียน 
2. วัดจากการประเมินผลปลายภาค  

 
 
3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

     - ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง   
            - ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
            - ความสามารถในการสังเคราะห์องค์ความรู้และน าไปปรับใช้ 
      3.2 วิธีการสอน 

   - บรรยายในห้องเรียน 
             -  ฝึกการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ จากรายงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 
         -  การแสดงความคิดเห็น  และสรุปประเด็นวิเคราะห์ 
 3.3 วิธีการประเมินผล 
 1. วัดจากการระดมสมองในชั้นเรียน ท ารายงานกลุ่มและน าเสนองานกลุ่มหน้าชั้นเรียน 

2. วัดจากการประเมินผลปลายภาค 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

- มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน 
         - มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
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       4.2 วิธีการสอน 
ประเมิน พฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 

 4.3 วิธีการประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม การเป็นผู้น าและเป็นผู้ตามในการเรียนรู้ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
  - ทักษะการสืบค้นข้อมูลและการใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ที่ได้เรียนมา 
  - ทักษะในการค านวณและการวิเคราะห์โดยใช้คณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่น ามา 
                วิเคราะห์ เพื่ออภิปรายร่วมในชั้นเรียน 
 5.2 วิธีการสอน 

-แสดงตัวอย่างให้เห็น เชิงประจักในการน าเสนอประเด็นในชั้นเรียน 
5.3 วิธีการประเมินผล 

- สังเกตการร่วมแสดงความคิดเห็น ในการรวมกลุ่มอภิปรายในชั้นเรียนของนักศึกษา  มีการ 
   วิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อเสริมข้อมูลที่น ามาอภิปรายและวิเคราะห์ อย่างเหมาะสมหรือไม่ 
- ตรวจงานที่นักศึกษาส่งรายงานและให้ค าแนะน าในภาพรวม ในส่วนการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  
   ทั้งนี้ เปิดให้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีในการเลือกใช้เคร่ืองมือเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงพรรณา 
   และเชิงประมาณ 

 
 

หมวดท่ี 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาห์ที่ หัวข้อบรรยาย/ประเด็นทางการเงิน จ านวนคาบ กิจกรรมการ

เรียนการสอน
และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 - อธิบายลักษณะรายวิชา วิธีการ
เรียนการสอน 

- เกณฑ์การวัดและประเมินผล  
- เอกสารประกอบการเรียนการ

สอนอ่ืนๆ   

3 บรรยาย  และ
แจกประมวล
รายวิชา/มคอ.3 

อ.เรวดี พานิช 
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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 Pizza Distribution 

 Brainstoms & 
Question 

อ.เรวดี พานิช 

8,10                 Article 
ASEAN-5 + 3 and US Stock Markets 
Interdependence Before, During and 
After Asian Financial Crisis 

 Brainstoms & 
Question 

อ.เรวดี พานิช 

9 midterm 3  อ.เรวดี พานิช 

11 Seminar paper training 3  หัวหน้ากลุ่มวิชา 
    12-13 แลกเปลี่ยนประสบการณ์สายอาชีพ 

และช่องทางอาชีพทางการเงิน 
3  วิทยากรพิเศษ 

และอ.เรวดี พานิช 
    14-15 อบรมสัมมนา คณะเศรษฐศาสตร์ 3   คณะ

เศรษฐศาสตร์ 
16 น าเสนอผลรายงาน (Seminar paper) 3  อ.ที่ปรึกษา

รายงาน กลุ่มวิชา
เศรษฐศาสตร์

การเงิน 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

ความรู้และความเข้าใจ 
ประเด็นทางการเงิน 

สอบปลายภาค  30% 

ความรู้และความเข้าใจ
ประยุกต์การรายงาน
เด่ียวกับ อ.ที่ปรึกษา 
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์

การเงิน 

สอบปากเปล่าและรายงาน  50% 

การพัฒนาตนเองและ
การเรียนรู้ในชั้นเรียน 

การเข้าห้องเรียนและกิจกรรมใน
ห้องเรียน 

 20% 

 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
แหล่งข้อมูล 

 วารสารและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ อาทิ วารสารมกค. วารสารของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ฯ  วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ฯลฯ 

 เอกสารผลงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 
 เอกสารผลงานวิทยานิพนธ์ทางเศรษฐศาสตร์ 
 สื่อ – สิ่งพิมพ์แสดงข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจ (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 

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/
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 - จากผลการ สอบกลางภาค และ/หรือ สอบปลายภาค 
- จากการสังเกตการณ์ของผู้สอน ต่อนักศึกษารายคน ในการเข้าร่วมฟังบรรยาย ความสนใจในการ
ร่วมอภิปรายในหัวข้อที่สนใจ การเป็นผู้น าและผู้ตาม การค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติมนอกชั่วโมงเรียน เพื่อ
หาความรู้อย่างมีหลักการและเหตุผลที่ถูกต้อง  เหมาะสม จากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้   

- จากรายงานเดี่ยวและกลุ่ม ด้วยการประเมินด้วยการสอบปากเปล่าและน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 
3. การปรับปรุงการสอน  
  จากผลการประเมินการเรียนการสอน จากผลการสอบปลายและ/หรือผลสอบระหว่างภาคของ
นักศึกษา และการปรับหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับภาวะการณ์ปัจจุบัน เช่นการน าเสนอ
ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์การเงินที่น่าสนใจ ในแต่ละประเด็นมีเนื้อหาสาระครอบครุม เศรษฐศาสตร์มห
ภาคและจุลภาค เป็นพื้นฐานส าคัญและประยุกต์ศาสตร์การเงินการลงทุนในกระแสโลกปัจจุบัน 

  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

- พิจารณาผลการสอบ  การแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อ
สอบผลการประเมิน การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยพิจารณาจากข้อสอบ วิธีการให้คะแนนและผลการเรียน 

  
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 - ปรับปรุงรายวิชา ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบในข้อ 4 
 
 


