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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเศรษฐศาสตร์ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  

 EC431 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นสูง 

2. จ านวนหน่วยกิต   

 3 หน่วยกิต 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต  กลุ่มวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย; วิชาเอกบังคับ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ ดร.อาชว์ ปวีณวัฒน์ 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 

 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 EC202 เศรษฐศาสตร์มหภาค และ EC331 คณิตเศรษฐศาสตร์ 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

8. สถานท่ีเรียน    

 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคผ่านการวิเคราะห์แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพื่อให้เนื้อหารายวิชามีความทันสมัย 

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

วิเคราะห์ในเชิงคณิตศาสตร์ของทฤษฎี การก าหนดรายได้ประชาชาติ ดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจ
ด้านอุปสงค์ อุปทาน แบบจ าลองดุลยภาพทั่วไป แนวคิดทางทฤษฎีและแบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์มหภาค
ของส านักต่างๆ นโยบายการจัดการด้านอุปสงค์และอุปทานภาคต่างประเทศ ดุลการช าระเงินและ
แบบจ าลองการจ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีการเติบโตแบบใหม่ (การวิจัยและพัฒนาและทุนมนุษย์) 
แบบจ าลองเหลื่อมรุ่น ทฤษฎีวัฏจักรธุรกิจ ภาคการผลิต ทฤษฎีการแกว่งตัวแบบเคนส์เซียน การปรับตัวของ
ราคาอย่างไม่สมบูรณ์บนพื้นฐานจุลเศรษฐศาสตร์ 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
45 ชั่วโมง - - 90 ชั่วโมง 

      
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

3 ชั่วโมง 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

(1) มีความซื่อสัตย์สุจริตในการคิด ศึกษา วิเคราะห์ ปฏิบัติตน และปฏิบัติงาน 
(2) มีจิตส านึกสาธารณะที่ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
(3) มีวินัย มีความตรงต่อเวลา เคารพและปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับของสถาบันและสังคม 
(4) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในสายวิชาการด้าน

เศรษฐศาสตร์ 
(5) ตระหนักในคุณค่าศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการด ารงตนและการใช้ชีวิตในสังคม 

1.2 วิธีการสอน 
(1) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่

เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
(2) ก าหนดให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่มเพื่อฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
(3) ปลูกจิตส านึกให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้าน

ของผู้อ่ืน 
1.3 วิธีการประเมินผล 

(1) การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และ
การร่วมกิจกรรม 

(2) จ านวนการลอกการบ้านหรือการท าการทุจริตในการสอบ 
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 
2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และพัฒนาการของทฤษฎีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปก้าวทันสมัย (Update) พรมแดนแห่งความรู ้

(2) มีความรู้และความเข้าใจโครงสร้าง และ/หรือ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยและโลก      
(3) มีความรู้และความเข้าใจเคร่ืองมือพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ 
(4) มีความรู้ ความเข้าใจ เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (เช่น เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง 

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์การเมือง    
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา เศรษฐศาสตร์การประกอบการ และธุรกิจการเกษตร เป็นต้น) 
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(5) มีความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (เช่น สังคมวิทยา มานุษยวิทยา
บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น) 

2.2 วิธีการสอน 
(1) การบรรยายในชั้นเรียน 
(2) การมอบหมายให้นักศึกษาท ารายงานในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 

2.3 วิธีการประเมินผล 
(1) แบบฝึกหัด 
(2) การทดสอบย่อย 
(3) การสอบปลายภาคเรียน 
(4) การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(5) รายงานที่นักศึกษาจัดท า 

 
3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

(1) สามารถคิดเป็นเหตุเป็นผล และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
(2) สามารถก าหนดประเด็นการศึกษา สืบค้น รวบรวมข้อมูล ประมวลข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ แปล

ความหมาย และสรุปประเด็นจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
(3) สามารถน าข้อมูลและหลักฐานต่างๆ มาวิเคราะห์และบูรณาการความรู้เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไข

ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเหมาะสม (ประสิทธิภาพ เป็นธรรม และเหมาะสมกับ
สภาวการณ์และบริบททางสังคม) และสร้างสรรค์ 

3.2 วิธีการสอน 
(1) การอภิปรายในห้องเรียน 
(2) การมอบหมายให้นักศึกษาท ารายงานในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 

3.3 วิธีการประเมินผล 
(1) การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการอภิปรายในชั้นเรียน 
(2) แบบฝึกหัด 
(3) การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(4) รายงานที่นักศึกษาจัดท า 
(5) การสอบปลายภาค 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
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(1) มีความสามารถในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในระดับบุคคล  
และ/หรือระดับกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) มีความสามารถในการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ปัญหาด้วยตนเองและ/หรือร่วมกับบุคคล
อ่ืน 

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
(4) มีการพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ และทักษะทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเปลี่ยนแปลง

เรียนรู้กับบุคคลอ่ืน 
(5) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้ทุกระดับ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับ

สถานการณ์ต่างๆ ได้ 
4.2 วิธีการสอน 

(1) ก าหนดให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่มเพื่อฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
4.3 วิธีการประเมินผล 

(1) การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(2) รายงานที่นักศึกษาจัดท า 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 

(1) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ประมวลผล แปลความหมาย สรุปประเด็น และเสนอแนะประเด็นในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง 
เหมาะสม 

(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน เลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอให้ผู้อ่ืน
เข้าใจ 

(3) สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้ตามความเหมาะสม 
(4) สามารถเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการสื่อสารในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
5.2 วิธีการสอน 

(1) การอภิปรายในชั้นเรียน 
(2) การมอบหมายให้นักศึกษาท ารายงานในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 

5.3 วิธีการประเมินผล 
(1) แบบฝึกหัด 
(2) การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(3) รายงานที่นักศึกษาจัดท า 



มคอ. 3 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน/ส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 
แนะน ารายวิชาและทบทวนความรู้ทาง
คณิตศาสตร ์

3 
เอกสารประกอบการสอน 

Power Point 
อ. ดร.อาชว์ ปวีณวัฒน์ 

2 แบบจ าลองดุลยภาพทั่วไป 3 
เอกสารประกอบการสอน 

Power Point 
อ. ดร.อาชว์ ปวีณวัฒน์ 

3 
แบบจ าลองการเจริญเตบิโตทาง
เศรษฐกิจของ Solow 

3 
เอกสารประกอบการสอน 

Power Point 
อ. ดร.อาชว์ ปวีณวัฒน์ 

4 แบบจ าลองเหลื่อมรุน่ 3 
เอกสารประกอบการสอน 

Power Point 
อ. ดร.อาชว์ ปวีณวัฒน์ 

5 
แบบจ าลองการเจริญเตบิโตทาง
เศรษฐกิจแบบภายนอก 

3 
เอกสารประกอบการสอน 

Power Point 
อ. ดร.อาชว์ ปวีณวัฒน์ 

6 
แบบจ าลองการเจริญเตบิโตทาง
เศรษฐกิจแบบภายใน 

3 
เอกสารประกอบการสอน 

Power Point 
อ. ดร.อาชว์ ปวีณวัฒน์ 

7 
แบบจ าลองการเจริญเตบิโตทาง
เศรษฐกิจแบบภายใน 

3 
เอกสารประกอบการสอน 

Power Point 
อ. ดร.อาชว์ ปวีณวัฒน์ 

8 วัฏจักรธุรกิจที่แท้จรงิ 3 
เอกสารประกอบการสอน 

Power Point 
อ. ดร.อาชว์ ปวีณวัฒน์ 

9 สอบกลางภาค 

10 ทฤษฎีการบริโภค 3 
เอกสารประกอบการสอน 

Power Point 
อ. ดร.อาชว์ ปวีณวัฒน์ 

11 ทฤษฎีการบริโภค 3 
เอกสารประกอบการสอน 

Power Point 
อ. ดร.อาชว์ ปวีณวัฒน์ 

12 ทฤษฎีการลงทนุ 3 
เอกสารประกอบการสอน 

Power Point 
อ. ดร.อาชว์ ปวีณวัฒน์ 

13 ทฤษฎีการก าหนดราคาสินทรัพย์ 3 
เอกสารประกอบการสอน 

Power Point 
อ. ดร.อาชว์ ปวีณวัฒน์ 

14 
การปรับตัวของราคาอย่างไม่สมบูรณ์
บนพื้นฐานจุลเศรษฐศาสตร ์

3 
เอกสารประกอบการสอน 

Power Point 
อ. ดร.อาชว์ ปวีณวัฒน์ 

15 
การก าหนดรายได้ประชาชาติและระบบ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

3 
เอกสารประกอบการสอน 

Power Point 
อ. ดร.อาชว์ ปวีณวัฒน์ 

16 น าเสนอรายงานและทบทวนเนื้อหา 3 
เอกสารประกอบการสอน 

Power Point 
อ. ดร.อาชว์ ปวีณวัฒน์ 



มคอ. 3 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 
ก าหนดเวลาประเมิน 

(สัปดาหท์ี่) 
สัดส่วนของการ
ประเมนิผล 

1 1 (1) – 1 (5) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 1 – 15 - 
2 3 (1) – 3 (3) การอภิปรายในชั้นเรียน 1 – 15 - 

3 
2 (1) – 2 (5) 
3 (1) – 3 (3) 
5 (1) – 5 (4) 

แบบฝึกหัด 2, 4, 7, 11 10% 

4 

2 (1) – 2 (5) 
3 (1) – 3 (3) 
4 (1) – 4 (5) 
5 (1) – 5 (4) 

การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 16 10% 

5 
2 (1) – 2 (5) 
3 (1) – 3 (3) 

การสอบกลางภาค 9 40% 

6 
2 (1) – 2 (5) 
3 (1) – 3 (3) 

การสอบปลายภาค 17 40% 

 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ต าราและเอกสาร 

- เอกสารประกอบการสอน 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

- Romer, David. 2001. Advanced Macroeconomics. 2nd edition.  New York, NY: McGraw-Hill. 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

- Blanchard, Olivier Jean, and Stanley Fischer. 1989. Lectures on Macroeconomics. Cambridge, 
MA: MIT Press. 

- Chiang, Alpha C. 2005. Fundamental Methods of Mathematical Economics. 4th edition. New 
York, NY: McGraw-Hill. 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

(1) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 
(2) งานที่มอบหมายให้นักศึกษา 
(3) การอภิปรายในชั้นเรียนระหว่างนักศึกษาและผู้สอน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
การประเมินการสอนโดยนักศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน 
ผู้สอนจะน าผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและข้อคิดเห็นต่างๆ มาใช้ในการปรับปรุงการสอน
ตามที่จ าเป็น 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ผู้สอนจะท าการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาผ่านงานที่มอบหมาย การน าเสนอในชั้น
เรียน และการทดสอบตลอดภาคการศึกษา 

5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
ผู้สอนจะท าการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาโดยใช้ข้อมูลจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 


