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รายละเอยีดของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะเศรษฐศาสตร์   

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  
             EC 101  เศรษฐศาสตร์มหภาคเบ้ืองตน้   
            (Principle of Macro Economics)  
2. จ านวนหน่วยกติ   

3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  

หลกัสูตรเศรษฐศาสตร์บณัฑิต     วชิาบงัคบั คณะเศรษฐศาสตร์ 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 

 ผศ.สุภาวดี  เหล่าฤทธิรัตน์  Tel.081-8234-890  email: supavadee2308@hotmail.com 
5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 

ภาคการเรียนท่ี 1/2560 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 - 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

- 
8. สถานทีเ่รียน    

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  

วนัท่ี 5 กรกฎาคม  2560 
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หมวดที ่2   จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1.1  เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถ อธิบายกระแสการหมุนเวยีนของระบบเศรษฐกิจทั้งแบบปิด  (closed 
economy) และแบบเปิด (open economy)  

1.2  เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถเขา้ใจความหมาย ความส าคญั และสามารถค านวณหา GNP  GDP  NNP  
NI  PI  และ  DI  ตามสูตรมาตรฐาน และเรียนรู้ถึงขอ้จ ากดัและวธีิการน าไปใชไ้ด ้

1.3  เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถ อธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งรายได ้การบริโภค การออม และการ
ลงทุน ทั้งในรูปแบบของสมการ ตาราง และกราฟ ได ้

1.4 เพื่อใหน้กัศึกษา สามารถเขียนเส้นอุปสงคร์วม (aggregate demand)  อุปทานรวม (aggregate 
supply)  และอธิบายการก าหนดรายไดป้ระชาชาติดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจแบบปิดและแบบเปิด รวมทั้งผล
ของตวัคูณต่างๆ ได ้

1.5 เพื่อใหน้กัศึกษามีความเขา้ใจไดถึ้งดุลการคา้และดุลการช าระเงิน และอธิบายไดถึ้งผลกระทบทาง
เศรษฐกิจอนัเกิดจากการเกินดุลหรือขาดดุลช าระเงินระหวา่งประเทศ 

1.6 เพื่อใหน้ักศึกษาทราบและเขา้ใจหนา้ท่ีของเงิน  อุปสงคข์องเงิน (demand for money)  อุปทาน
ของเงิน (supply of money) ประกอบดว้ยอะไร มีท่ีมาอยา่งไร  ซ่ึงจะตอ้งเขา้ใจบทบาทท่ีแตกต่างกนัของ
ธนาคารพาณิชยแ์ละธนาคารกลางควบคู่ไปดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตอ้งอธิบายเง่ือนไขและกระบวนการ สร้าง
เงินของระบบธนาคารได ้ 

1.7 เพื่อใหน้กัศึกษา มีความเขา้ใจและอธิบายไดถึ้งตวัแปรทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา
เศรษฐกิจบางเร่ือง เช่น การวา่งงาน (unemployment) เงินเฟ้อ (inflation) วฎัจกัรธุรกิจ (business cycle) และ
ความเติบโต (growth) เป็นตน้ 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

         วตัถุประสงคใ์นการพฒันารายวชิาน้ี  เพื่อปรับปรุงเน้ือหาใหท้นัสมยัและทนัต่อการเปล่ียนแปลง
ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย ีโดยเนน้ใหน้กัศึกษาสามารถน าเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใชป้ระกอบการ
เรียน อาทิ การใช้  Internet ช่วยในการคน้หาขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบเน้ือหาการเรียน  การสืบคน้ขอ้มูลและปัญหา
เศรษฐกิจในโลกปัจจุบนั เป็นตน้ 
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวชิา  

ศึกษาถึงปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ หลกัและแนวคิดในเร่ืองระบบเศรษฐกิจ รายไดป้ระชาชาติ การ
บริโภค การออม และการลงทุน การเงินและการธนาคาร การคา้ระหวา่งประเทศ และเศรษฐกิจเฉพาะเร่ือง 
ไดแ้ก่ เงินเฟ้อ เงินฝืด เงินตึง วฎัจกัรธุรกิจ และการวา่งงาน   โดยเนน้ถึงสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในเศรษฐกิจไทย 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษา 

- - การศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตวัเอง 45 ชัว่โมงต่อภาค
การศึกษา 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

 ใหค้  าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นกัศึกษานอกชั้นเรียนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความ
ตอ้งการหลงัชัว่โมงเรียนคร้ังละ 30 นาที 

 ใหค้  าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นกัศึกษานอกชั้นเรียนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความ
ตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ซ่ึงจะตอ้งมีการนดัหมายล่วงหนา้ 

 ใหค้  าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นกัศึกษานอกชั้นเรียนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความ
ตอ้งการผา่นส่ือ Internet อาทิ E-mail  Facebook  Line และe-Learning  เป็นตน้ 
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หมวดที ่4  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

1) มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
2) มีระเบียบวนิยั เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 
3) มีความรับผดิชอบทั้งต่อตนเองและสังคม 
4) มีทศันคติและมีจรรยาบรรณท่ีดีต่อวชิาชีพ  
5) มีความอ่อนนอ้มถ่อมตน และค านึงถึงมารยาทของสังคมไทย 

1.2 วธีิการสอน 

1) การสอดแทรกระหวา่งสอน 

2) บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั เศรษฐกิจไทย 

3) ก าหนดใหน้กัศึกษาหาตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมแสดงความคิดเห็น 

1.3 วธีิการประเมินผล 

1) การตรวจสอบการเขา้ชั้นเรียนและส่งงานท่ีมอบหมายตรงเวลา 
2) การสังเกตพฤติกรรม 
3) การทดสอบ 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  

            (1) ความรู้ในเร่ืองของขอ้มูลและวิธีการค านวณรายไดป้ระชาชาติ  
            (2) ความรู้ในเร่ืองการก าหนดข้ึนเป็นรายไดดุ้ลยภาพในกรณีระบบเศรษฐกิจปิดและเปิด และการ  
                  เปล่ียนแปลงรายไดดุ้ลยภาพ  
            (3) ความรู้เก่ียวกบัสาเหตุและผลท่ีเกิดข้ึนจากการคา้และการเงินระหวา่งประเทศ  
            (4) ความรู้เก่ียวกบับทบาทและหนา้ท่ีของเงินและสถาบนัการเงินในระบบเศรษฐกิจ 
            (5) ความรู้ในประเด็นปัญหาเศรษฐกิจบางประการ อาทิ ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด การวา่งงาน ตลอดจน  

2.2 วธีิการสอน 
(1)  บรรยายโดยใชร้ะบบ E- Learning  และ Power Point และการท าแบบฝึกหดั 
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(2) การเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online  Learning/Internet-based-Learning) 
(3) ซกัถามในหอ้ง และใหน้กัศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น  

(4) การมอบหมายงานและการท าแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนความรู้ความเขา้ใจ 
                    ในบทเรียนต่างๆ  

2.3 วธีิการประเมินผล 

(1)  การท าแบบฝึกหดั 
(2) การศึกษาบทเรียนตามท่ีอาจารยม์อบหมาย และสามารถคน้ควา้หาความรู้ใหม่ๆผา่นเครือข่าย  

อินเทอร์เน็ต 
(3) การสอบกลางภาคและปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้ทฤษฎีและการประยกุตใ์ช้ 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

      (1) ความสามารถในการคน้หาขอ้มูล และเรียนรู้ดว้ยตนเอง   
      (2) ความสามารถในการคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ 
      (3) ความสามารถในการน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

3.2 วธีิการสอน 

(1) การบรรยายและการท าแบบฝึกหดั 
(2) ส่ือน าเสนอในรูปแบบ Power Point 
(3) การมีส่วนร่วมของนกัศึกษาในชั้นเรียนในการอภิปราย 

       (4)  วเิคราะห์กรณีตวัอยา่งของสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจริง โดยใชแ้นวคิดตามทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์มหภาคท่ีไดศึ้กษามา 
         (5)  สามารถตอบค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายละเอียดของเน้ือหาในแต่ละบทไดถู้กตอ้ง 

3.3 วธีิการประเมินผล 

 การสอบกลางภาค และสอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้ทฤษฎีและการประยกุต์ 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา  

         (1)  พฒันาทกัษะในการร่วมวเิคราะห์ปัญหาต่างๆในชั้นเรียน 
(2) พฒันาสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัและกบัผูส้อน 

          (3) พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี  มีความซ่ือสัตย ์และมีน ้าใจต่อเพื่อน 
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ร่วมชั้นเรียน 
4.2 วธีิการสอน 

         (1) มอบหมายแบบฝึกหดั ใหน้กัศึกษาท าในชั้นเรียน และท าเป็นการบา้น  
         (2) ก าหนดส่งและเฉลยโดยใหน้กัศึกษามีส่วนร่วม 

4.3 วธีิการประเมินผล 

         (1)  ตรวจและประเมินแบบฝึกหดัท่ีนกัศึกษาน ามาส่ง 
         (2)  ใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเฉลยแบบฝึกหดั  

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  

        (1) พฒันาทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลขโดยการใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดั และค านวณรายไดป้ระชาชาติ
และวเิคราะห์ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์มหภาคโดยใชว้ธีิการค านวณผลลพัธ์เป็นตวัเลข  
        (2) พฒันาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ โดยใหเ้ขา้บทเรียนจากระบบ E- Learning ซ่ึงมี website ของวชิา
โดยตรง มีการส่ือสารกบันกัศึกษาโดยผา่นบทเรียนทางอินเตอร์เน็ท  

5.2 วธีิการสอน 

         (1) ยกตวัอยา่งการวเิคราะห์ในเชิงตวัเลขใหน้กัศึกษาไดฝึ้กหดัในการแกปั้ญหา  
         (2) สร้างแบบฝึกหดัในเชิงตวัเลขเพื่อใหน้กัศึกษาแกปั้ญหา 
         (3) เฉลยแบบฝึกหดั พร้อมกบัแนะน าขอ้บกพร่องของนกัศึกษาเพื่อปรับปรุงแกไ้ข  
         (4) มีการน าบทเรียน upload ไวใ้นระบบ E- Learning ของ website มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

5.3 วธีิการประเมินผล 

(1)  ตรวจประเมินแบบฝึกหดัท่ีนกัศึกษาส่ง 
(2) ตรวจสอบจ านวนคร้ังของการเขา้สู่บทเรียนทาง website 
(3) ประเมินการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1 
 

บทที ่1 บทน า 
1.1 ความหมายของวชิาเศรษฐศาสตร์ 
1.2 เศรษฐศาสตร์ในฐานะสังคมศาสตร์ 

และความสัมพนัธ์ของศาสตร์อ่ืนๆ 
1.3 เศรษฐศาสตร์จุลภาคและ

เศรษฐศาสตร์มหภาค 
1.4 เศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและ

เศรษฐศาสตร์นโยบาย 
1.5 เป้าหมายเศรษฐกิจ 
1.6 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และขอ้สมมติ

ทางเศรษฐศาสตร์ 
1.7 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวชิา

เศรษฐศาสตร์ 
1.8 ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจและ

การแกปั้ญหาของระบบเศรษฐกิจ 

3 บรรยาย ระบบการสอนแบบ 
E- Learning 
Power Point 
ซกัถามในหอ้ง 

 

ผศ.สุภาวดี 
 

2-3 
 

บทที ่2 รายได้ประชาชาติ 
2.1 กระแสหมุนเวยีนของการใชจ่้าย

และการผลิต 
2.2 ความหมายของรายไดป้ระชาชาติ 
2.3 วธีิการค านวณรายไดป้ระชาชาติ 
2.4 ความหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

รายไดป้ระชาชาติ 
2.5 รูปแบบบญัชีรายไดป้ระชาชาติของ

ไทย 

6 บรรยาย ระบบการสอนแบบ 
E- Learning 
Power Point 

ซกัถามในหอ้งและคน้ควา้
ขอ้มูลทางเวบ็ไซต ์

ผศ.สุภาวดี 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

2.6 รายไดป้ระชาชาติท่ีเป็นตวัเงินและ
รายไดป้ระชาชาติท่ีแทจ้ริง 

2.7 ประโยชน์ของรายไดป้ระชาชาติ 
2.8 ขอ้สังเกตเก่ียวกบัรายไดป้ระชาชาติ

เพื่อประโยชน์ในการวเิคราะห์ 
3-4 

 
บทที ่3 การบริโภค 
3.1 ความส าคญัของการบริโภค 
3.2 ปัจจยัท่ีก าหนดค่าใชจ่้ายในการ

บริโภค 
3.3 ฟังกช์ัน่การบริโภค 
3.4 ความโนม้เอียงในการบริโภคเฉล่ีย

และความโนม้เอียงในการบริโภค
หน่วยทา้ย 

3.5 การเปล่ียนแปลงของเส้นการ
บริโภค 

3.6 ความส าคญัของการออม 
3.7 ปัจจยัท่ีก าหนดการออม 
3.8 ฟังกช์ัน่การออม 
3.9 ความโนม้เอียงในการออมเฉล่ียและ

ความโนม้เอียงในการออมหน่วย
ทา้ย 

3.10 การเปล่ียนแปลงของเส้นการออม 
3.11 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริโภค

และการออม 

6 บรรยาย ระบบการสอนแบบ 
E- Learning 
Power Point 
ซกัถามในหอ้ง 

ผศ.สุภาวดี 
 

5 
 

บทที ่4 การลงทุน 
4.1 ความหมายของทุนและการลงทุน 
4.2 ปัจจยัท่ีก าหนดการลงทุน 

3 บรรยาย ระบบการสอนแบบ 
E- Learning 
Power Point 

ผศ.สุภาวดี 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

4.3 เกณฑก์ารตดัสินใจในการลงทุน 
4.4 ฟังกช์ัน่การลงทุน 
4.5 ความโนม้เอียงในการลงทุนเฉล่ีย

และความโนม้เอียงในการลงทุน
หน่วยทา้ย 

4.6 การเปล่ียนแปลงของเส้นการลงทุน 

ซกัถามในหอ้งและคน้ควา้
ขอ้มูลทางเวบ็ไซต ์

6-7 
 

บทที ่5 การก าหนดรายได้ประชาชาติใน
ระบบเศรษฐกจิแบบปิด 
5.1 การก าหนดรายไดป้ระชาชาติดุลย

ภาพในระบบเศรษฐกิจแบบปิดใน
กรณีท่ีไม่มีภาครัฐบาล 

- การก าหนดรายไดป้ระชาติดุลยภาพ
โดยพิจารณาทางดา้นอุปสงคม์วลรวม
และอุปทานมวลรวม 

- การก าหนดรายไดป้ระชาติดุลยภาพ
โดยพิจารณาทางดา้นส่วนท่ีร่ัวไหล
และส่วนท่ีเขา้มาแทนท่ี 

- การออมและการลงทุนท่ีตั้งใจและท่ี
เกิดข้ึนจริง 

- การเปล่ียนแปลงของระดบัรายได้
ประชาชาติดุลยภาพ 

- ผลของตวัคูณ 
- การขดัแยง้ของการประหยดั 

6 บรรยาย ระบบการสอนแบบ 
E- Learning 
Power Point 
ซกัถามในหอ้ง 

ผศ.สุภาวดี 
 

8 สอบกลางภาค    
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

9-10 
 

บทที ่5 การก าหนดรายได้ประชาชาติใน
ระบบเศรษฐกจิแบบปิด (ต่อ) 
5.2 การก าหนดรายไดป้ระชาชาติดุลย

ภาพในระบบเศรษฐกิจแบบปิดใน
กรณีท่ีมีภาครัฐบาล 

- การก าหนดรายไดป้ระชาติดุลยภาพ
โดยพิจารณาทางดา้นอุปสงคม์วลรวม
และอุปทานมวลรวม 

- การก าหนดรายไดป้ระชาติดุลยภาพ
โดยพิจารณาทางดา้นส่วนท่ีร่ัวไหล
และส่วนท่ีเขา้มาแทนท่ี 

- การเปล่ียนแปลงของระดบัรายได้
ประชาชาติดุลยภาพ 

- ผลของตวัคูณ 
- รายไดป้ระชาชาติท่ีเกิดข้ึนจริงและ
รายไดป้ระชาชาติเม่ือมีการจา้งงาน
เตม็ท่ี 

- ช่วงห่างการเฟ้อและช่วงห่างการฝืด 
- นโยบายการคลงั 

6 บรรยาย ระบบการสอนแบบ 
E- Learning 
Power Point 

ซกัถามในหอ้งและคน้ควา้
ขอ้มูลทางเวบ็ไซต ์

ผศ.สุภาวดี 
 

11-12 
 

บทที ่6 การก าหนดรายได้ประชาชาติใน
ระบบเศรษฐกจิแบบเปิด 
6.1 การส่งออกและฟังกช์ัน่การส่งออก 
6.2 การน าเขา้และฟังกช์ัน่การน าเขา้ 
6.3 การก าหนดรายไดป้ระชาชาติดุลย

ภาพโดยพิจารณาทางดา้นอุปสงค์
มวลรวมและอุปทานมวลรวม 

6.4 การก าหนดรายไดป้ระชาติดุลยภาพ

6 บรรยาย ระบบการสอนแบบ 
E- Learning 
Power Point 

ซกัถามในหอ้งและคน้ควา้
ขอ้มูลทางเวบ็ไซต ์

ผศ.สุภาวดี 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

โดยพิจารณาทางดา้นส่วนท่ีร่ัวไหล
และส่วนท่ีเขา้มาแทนท่ี 

6.5 การเปล่ียนแปลงของระดบัรายได้
ประชาชาติดุลยภาพ 

6.6 ผลของตวัคูณ 
6.7 ดุลการคา้และดุลการช าระเงิน 

13 
 

บทที ่7 เงิน 
1.1 ความหมาย หนา้ท่ี และความส าคญั

ของเงิน 
1.2 ววิฒันาการของเงิน 
1.3 ชนิดของเงิน 
1.4 คุณสมบติัของส่ิงท่ีเป็นเงินท่ีดี 
1.5 ความตอ้งการถือเงินและปริมาณเงิน 
1.6 ดุลยภาพในตลาดเงิน 
1.7 การเปล่ียนแปลงปริมาณเงิน 

3 บรรยาย ระบบการสอนแบบ 
E- Learning 
Power Point 
ซกัถามในหอ้ง 

ผศ.สุภาวดี 
 

14 
 

บทที ่8 ตลาดเงิน 
8.1 ความส าคญัของตลาดการเงิน 
8.2 ตลาดเงินและตลาดทุน 
8.3 สถาบนัการเงินและประเภทของ

สถาบนัการเงินในประเทศไทย 
8.4 ธนาคารพาณิชย ์
- ประวติัและววิฒันาการของธนาคาร
พาณิชย ์

- ระบบธนาคารพาณิชย ์
- ธนาคารพาณิชยก์บัการสร้างและ
ท าลายเงินฝาก 

- บทบาทของธนาคารพาณิชยใ์น

3 บรรยาย ระบบการสอนแบบ 
E- Learning 
Power Point 

ซกัถามในหอ้งและคน้ควา้
ขอ้มูลทางเวบ็ไซต ์

ผศ.สุภาวดี 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

ประเทศไทย 
8.5 ธนาคารกลาง 
- ประวติัความเป็นมาของธนาคารกลาง 
- อ านาจหนา้ท่ีของธนาคารกลาง 
นโยบายการเงิน 

15 
 

บทที ่9 การแก้ไขปัญหาเศรษฐกจิมห
ภาคบางประการ 
9.1 วฏัจกัรธุรกิจ 
9.2 เงินเฟ้อ ผลกระทบจากเงินเฟ้อและ

แนวทางแกไ้ข 
9.3 เงินฝืด ผลกระทบจากภาวะเงินฝืด

และแนวทางแกไ้ข 
9.4 ภาวะเงินตึง ผลกระทบจากภาวะ

เงินตึงและแนวทางแกไ้ข 
9.5 การวา่งงาน  ผลกระทบและแนว

ทางแกไ้ข 

3 บรรยาย ระบบการสอนแบบ 
E- Learning 
Power Point 

ซกัถามในหอ้งและคน้ควา้
ขอ้มูลทางเวบ็ไซต ์

ผศ.สุภาวดี 
 

16 สอบปลายภาค    
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กจิกรรม

ที ่ 
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วธีิการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน 

(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

 

1 1(1)-(3), 3(1) 
การเขา้ชั้นเรียน 

การมีส่วนร่วมอภิปราย  
เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

2 2(1)-(3) สอบกลางภาค 8 35% 
3 3(1)-(3) สอบปลายภาค 16 55% 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.   ต าราและเอกสาร 
เอกสารและต าราหลกั 
     สิทธิพร รุจิระยรรยง . (2554). เศรษฐศาสตร์มหภาคเบือ้งต้น.  เอกสารค าสอนในระบบ I Hybrid 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ภาษาไทย 
กฤตยา คติรังสรรคสุ์ข. เศรษฐศาสตร์มหภาคเบือ้งต้น. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั, 2539. 
รัตนา สายคณิต และ ชลดา จามารกลู. หลกัเศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ:  โรง 

พิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2539. 
วนัรักษ ์มิงมณีนาคิน. เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น. พิมพค์ร้ังท่ี 8.กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ ์
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2549.  
 
ภาษาองักฤษ 
Robin E. Stonedash, Joshua S. Gans, Stephen P. King and N. Gregory Mankiw. Principles of 

 Economics. 3th. Edition, Sydney: Harcourt Australia,1999  
Blanchard, Oliver. Macroeconomics. 2nd Edition. USA: Prentice-Hall International, Inc., 1997 
3.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     เวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ในประมวลรายวชิา เช่น 

- เวบ็ไซตข์องธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี www.bot.or.th  
- เวบ็ไซตข์องส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่ี www.nesdb.or.th  
- เวบ็ไซตข์องกระทรวงพาณิชย  ์ท่ี www.moc.go.th  
- คน้หาขอ้มูลทางเวบ็ไซตอ่ื์นๆ เช่น www.google.com , www.youtube.com   

 
 
 
 

http://www.bot.or.th/
http://www.nesdb.or.th/
http://www.moc.go.th/
http://www.google.com/
http://www.youtube.com/
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หมวดที ่7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
1.การสนทนาสอบถามความคิดเห็นระหวา่งนกัศึกษาและอาจารยผ์ูส้อน 
2. การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 

                    3.การประเมินผลอาจารยผ์ูส้อนโดยนกัศึกษาและแบบประเมินรายวชิา  
                    4. ขอ้เสนอแนะผา่นเวบ็บอร์ดในระบบ e-learning  
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    อาจารยผ์ูส้อนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการสอบของนกัศึกษา และท ารายงานสรุปพฒันาการของ
นกัศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ขเพื่อปรับปรุงรายวชิาใหมี้ความเหมาะสมมากข้ึน 
3. การปรับปรุงการสอน  

1.1 น าผลการประเมินการสอนท่ีไดม้าปรับปรุงการสอน เพื่อใหก้ารสอนในรายวชิาน้ีมีสัมฤทธิผลมาก
ยิง่ข้ึน 

1.2 แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งอาจารยผ์ูส้อนในวชิาอ่ืนๆเพื่อจะไดน้ าเทคนิค วธีิการใหม่ๆมาใชใ้น
การปรับปรุงการสอนใหดี้ข้ึน 

1.3 การเขา้ร่วมสัมมนาหรือประชุมเชิงปฎิบติัการเก่ียวกบัการเรียนการสอน  แลว้น าส่ิงท่ีเหมาะสมกบั
รายวชิามาปรับปรุงการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
คณะเศรษฐศาสตร์มีคณะกรรมการก ากบัมาตรฐานวชิาการ เป็นผูต้รวจสอบในการออกขอ้สอบ การ

ตรวจขอ้สอบ การตดัเกรดของนกัศึกษา             
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
    จากการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา ไดมี้การวางแผนปรับปรุงการ 
สอนและรายละเอียดวชิาเพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน โดย 

5.1  ปรับปรุงเน้ือหารายวชิาทุกๆ 3 ปี หรือตามค าแนะน าของคณะกรรมการก ากบัมาตรฐาน 
วชิาการตามขอ้ 4 

5.2  น าผลการประเมินการสอนของตนเองจากขอ้ 2 (กลยทุธ์การประเมินการสอน ) มาพฒันาเน้ือหาสาระ
ต่างๆของวชิา และปรับปรุงวธีิการเรียนการสอนใหต้รงกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั         

 


