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รายละเอยีดของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะบริหารธุรกจิ 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  

EC915   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Principles of  Economics 1  ) 
2. จ านวนหน่วยกติ   

3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  
             หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาแกน  
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 

4.1 ผศ.พิมจนัทร์  อรุณศรีโสภณ 
            4.2 รศ. ดร. รุ่งระวี วีระเวสส์ 

4.3 ผศ. ดร. คมกริช ถาวรวนัชยั 
4.4 ดร.พรพงศ ์ สุมานนัท ์
4.5 ผศ.ทศัสุรีย ์ เปรมศรีรัตน์ 

            4.6 ผศ. กนกพร แสงวารี 
4.7 อ.วนิดา  วฒันชีวโนปกรณ์ 

5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
ภาคการเรียนท่ี 1/2560  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน    
            มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

วนัท่ี 2 สิงหาคม 2560   
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

      1. เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้และเขา้ใจเร่ืองของขอ้มูลและวิธีการค านวณรายไดป้ระชาชาติ 

     2. เพื่อให้นกัศึกษาเขา้ใจเร่ืองการก าหนดข้ึนเป็นรายไดดุ้ลยภาพในกรณีระบบเศรษฐกิจปิดและเปิด 
     3. เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจถึงสาเหตุและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการคา้และการเงินระหวา่งประเทศ  
     4. เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจถึงบทบาทและหนา้ท่ีของเงินและสถาบนัการเงินในระบบเศรษฐกิจ   
     5. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้และเขา้ใจประเด็นปัญหาเศรษฐกิจบางประการ อาทิ ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด  
         การวา่งงาน ตลอดจน การใชน้โยบายเศรษฐกิจในการแกปั้ญหาดงักล่าว 
     6. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถวเิคราะห์และน าแนวความคิดทางทฤษฎีท่ีไดศึ้กษาไปประยกุตใ์ช้ 
        กบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจในปัจจุบนั 
2 วตัถุประสงค์ของรายวชิา 

 1.  อธิบายสาระส าคญัของเน้ือหาแต่ละบทได ้และสามารถแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นต่าง ๆ หรือ
ตอบขอ้ซกัถามไดอ้ยา่งมีเหตุผลในทางเศรษฐศาสตร์  
 2.  วเิคราะห์กรณีตวัอยา่งของสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจริง โดยใชแ้นวคิดตามทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์มหภาคท่ีไดศึ้กษามา 
         3.  สามารถตอบค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายละเอียดของเน้ือหาในแต่ละบทไดถู้กตอ้ง 

 
หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวชิา  

     ศึกษาหลกัพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์มหภาค  แนวความคิดและการค านวณรายไดป้ระชาชาติ  การ
ก าหนดข้ึนเป็นรายไดป้ระชาชาติ การคา้ระหวา่งประเทศ การเงินระหวา่งประเทศ  การเงินการธนาคาร และ
ปัญหาเศรษฐกิจบางประการ  อาทิ เงินเฟ้อ เงินฝืด การวา่งงาน ตลอดจน การใชน้โยบายเศรษฐกิจในการ
แกปั้ญหาดงักล่าว   
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2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษา 

- ไม่มีการฝึกปฏิบติั/
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตวัเอง 3 ชัว่โมงต่อ
สัปดาห์ 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษาทราบในประมวลการสอน 
รายวชิา 

 อาจารยใ์หค้  าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นกัศึกษานอกชั้นเรียนเป็นรายบุคคลหรือ 
กลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ซ่ึงจะตอ้งมีการนดัหมายล่วงหนา้   
 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

(1) ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต  
(2) มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบั

ความส าคญั 
(4) มีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ 
(5) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 
(6) สามารถวเิคราะห์ผลกระทบจากการใชค้วามรู้ในวชิาชีพต่อบุคคล องคก์รและสังคม 

 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวชิาชีพ 
1.2 วธีิการสอน  

(1) บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาวชิา 
(2) ท าแบบฝึกหดัและทดสอบในชั้นเรียน โดยให้นกัศึกษาฝึกหดัความซ่ือสัตยแ์ละตรงต่อเวลา 
(3) ร่วมอภิปรายปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัจริยธรรมและคุณธรรม 
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1.3 วธีิการประเมินผล 

(1) พฤติกรรมการเขา้เรียนอยา่งสม ่าเสมอ  การส่งงานตรงต่อเวลา และการแต่งกายถูกระเบียบ 
                  ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

(2) การท าแบบฝึกหดัและท าการทดสอบเก็บคะแนนในห้องเรียนดว้ยตนเอง 
(3) การศึกษาบทเรียนตามท่ีอาจารยม์อบหมาย และคน้ควา้หาความรู้ใหม่ๆอยา่งสม ่าเสมอ 
 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  

            (1) ความรู้ในเร่ืองของขอ้มูลและวิธีการค านวณรายไดป้ระชาชาติ  

            (2) ความรู้ในเร่ืองการก าหนดข้ึนเป็นรายไดดุ้ลยภาพในกรณีระบบเศรษฐกิจปิดและเปิด และการ 
                  เปล่ียนแปลงรายไดดุ้ลยภาพ  
            (3) ความรู้เก่ียวกบัสาเหตุและผลท่ีเกิดข้ึนจากการคา้และการเงินระหวา่งประเทศ  

            (4) ความรู้เก่ียวกบับทบาทและหนา้ท่ีของเงินและสถาบนัการเงินในระบบเศรษฐกิจ 
            (5) ความรู้ในประเด็นปัญหาเศรษฐกิจบางประการ อาทิ ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด การวา่งงาน ตลอดจน  
                 การใชน้โยบายเศรษฐกิจในการแกปั้ญหาดงักล่าว    
      2.2 วธีิการสอน 

(1)  บรรยายโดยใชร้ะบบ iTunes U  และ Power Point และการท าแบบฝึกหดั 

(2) การเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online  Learning/Internet-based-Learning) 
(3) ซกัถามในหอ้ง และใหน้กัศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น  

(4) การมอบหมายงานและการท าแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนความรู้ความเขา้ใจในบทเรียนต่างๆ  
2.3 วธีิการประเมินผล 

(1)  การท าแบบฝึกหดั 
(2) การศึกษาบทเรียนตามท่ีอาจารยม์อบหมาย และสามารถคน้ควา้หาความรู้ใหม่ๆผา่นเครือข่าย 

                          อินเทอร์เน็ต 
(3) การสอบกลางภาคและปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้ทฤษฎีและการประยกุตใ์ช้ 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพัฒนา 

            (1) ความสามารถในการคน้หาขอ้มูล และเรียนรู้ดว้ยตนเอง   
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             (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 
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 
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        (2) พฒันาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ โดยใหเ้ขา้บทเรียนจากระบบ iTunes U  และ มีการส่ือสารกบั 
             นกัศึกษาโดยผา่นบทเรียนทางอินเตอร์เน็ท 

5.2 วธีิการสอน 

         (1) ยกตวัอยา่งการวเิคราะห์ในเชิงตวัเลขใหน้กัศึกษาไดฝึ้กหดัในการแกปั้ญหา  
         (2) สร้างแบบฝึกหดัในเชิงตวัเลขเพื่อใหน้กัศึกษาแกปั้ญหา 
         (3) เฉลยแบบฝึกหดั พร้อมกบัแนะน าขอ้บกพร่องของนกัศึกษาเพื่อปรับปรุงแกไ้ข 
         (4) มีการน าบทเรียนเขา้ระบบ iTunes U   

5.3 วธีิการประเมินผล 

(1)  ตรวจประเมินแบบฝึกหดัท่ีนกัศึกษาส่ง 
(2) ประเมินการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
  จ านวน กจิกรรม/ ผู้สอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อการบรรยาย/ปฏิบัตกิาร (Topics) ช่ัวโมง ส่ือการสอน  
(Week 

Number) 
 (hours) (Activities/Use of 

Instructional Media) 
 

1 อธิบายโครงร่างการบรรยายวิชาหลกัเศรษฐศาสตร์ 1 ลกัษณะ
วิชาเน้ือหาท่ีเรียน หนงัสืออ่านประกอบ      วิธีการเรียนและ
การวดัผล 
 

3 ระบบการสอนแบบ 
iTunes U   
Power Point 
ซกัถามในหอ้ง 

ผศ . พิมจันท ร์  อ รุณศ รี
โสภณ 
รศ. ดร. รุ่งระวี วีระเวสส์ 
 ผศ. ดร. คมกริช ถาวรวนั
ชยั  
ดร.พรพงศ ์ สุมานนัท ์
ผศ. ทศัสุรีย ์ เปรมศรีรัตน์ 
ผศ. กนกพร แสงวารี 
อ.วนิดา  วฒันชีวโน
ปกรณ์ 
 

2 บทที่ 1 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัวิชาเศรษฐศาสตร์ 3 ระบบการสอนแบบ 
iTunes U   
Power Point 
ซกัถามในหอ้ง 
ท าแบบฝึกหดั 

ทีมผูส้อน 
 1.1 เศรษฐศาสตร์มีความส าคญัอยา่งไร  
 1.2 ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
 1.3 เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค 
 1.4 ความขดัแยง้ระหวา่งส่วนใหญ่กบัส่วนยอ่ย 
 1.5 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์และเศรษฐศาสตร์นโยบาย 
 1.6 ทรัพยากร 
 1.7 ปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
 1.8 ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆกบัการแกไ้ขปัญหา 
              พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
 1.9 กฎแห่งการหามาไดย้าก 
 1.10 เสน้เป็นไปไดใ้นการผลิต 
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       3-4 บทที่ 2 รายได้และผลผลติมวลรวมของชาติ 6 ระบบการสอนแบบ 
iTunes U   
Power Point 
คน้ควา้ขอ้มลูรายได้
ประชาชาติทาง
อินเตอร์เน็ต 
ท าแบบฝึกหดั 
ซกัถามในหอ้ง 

ทีมผูส้อน 
 2.1 ความเป็นมาและความหมายของรายได ้
               ประชาชาติ 
 2.2 การหมุนเวียนของรายได ้รายจ่าย และผลผลิต 
 2.3 การค านวณรายไดป้ระชาชาติ 
  2.3.1  ความหมายของค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้ง 
  2.3.2  การค านวณรายไดป้ระชาชาติ 
 2.4 รายไดส่้วนบุคคล และรายไดสุ้ทธิส่วนบุคค  
 2.5 ปัญหาราคาตลาดและราคาคงท่ี 
 2.6 ความส าคญัและประโยชนข์องตวัเลขรายได ้
                ประชาชาติ 
 2.7 รายไดเ้ฉล่ียต่อหวั 

      5-6 บทที่ 3 การก าหนดขึน้เป็นรายได้ดุลยภาพในระบบ 
               เศรษฐกจิแบบปิด 

    6 ระบบการสอนแบบ 
iTunes U   
Power Point 
ซกัถามในหอ้ง 
ท าแบบฝึกหดั 

ทีมผูส้อน 

 3.1 การบริโภคและการออม 
    3.2 การลงทุน 
 3.3      ค่าใชจ่้ายรัฐบาลและนโยบายการคลงั 

7 บทที่ 4   การก าหนดขึน้เป็นรายได้ดุลยภาพในระบบ 
              เศรษฐกจิแบบปิด 

3 ระบบการสอนแบบ 
iTunes U 
Power Point 
ซกัถามในหอ้ง 
ท าแบบฝึกหดัการ
ค านวณรายไดดุ้ลย
ภาพ 

ทีมผูส้อน 

  4.1 การก าหนดข้ึนเป็นรายไดดุ้ลยภาพในระบบ 
               เศรษฐกิจแบบปิด  3 ส่วน 

     4.2     รายไดท่ี้เกิดข้ึนจริง และรายไดท่ี้การจา้งงานเตม็ท่ี 
  4.3    ช่วงห่างการเฟ้อ และช่วงห่างการฝืด 

  4.4    นโยบายการคลงักบัการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
 สอบกลางภาค    

8-9 บทที่ 5 การก าหนดขึน้เป็นรายได้ดุลยภาพในระบบเศรษฐกจิ
แบบเปิด 

6 ระบบการสอนแบบ 
iTunes U   
Power Point 
ซกัถามในหอ้ง 
ท าแบบฝึกหดัการ

ทีมผูส้อน 

   5.1   สาเหตุของการเกิดการคา้ระหวา่งประเทศ 
   5.2   การก าหนดรายไดดุ้ลยภาพในระบบเศรษฐกิจแบบ 
           เปิด 
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  5.3  ตวัคูณในระบบเศรษฐกิจแบบเปิด ค านวณรายไดดุ้ลย
ภาพ    5.3  ผลกระทบกระเทือนระหวา่งประเทศอนัเน่ืองจากการคา้

ระหวา่งประเทศ 
10-11 บทที่ 6   การเงนิระหว่างประเทศ 6 ระบบการสอนแบบ 

iTunes U   
Power Point 
ซกัถามในหอ้ง 
คน้ควา้ขอ้มลู
ดุลการช าระเงินทาง
อินเตอร์เน็ต 
ท าแบบฝึกหดั 

ทีมผูส้อน 
   6.1   อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ 
   6.2   ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัรา แลกเปล่ียนต่อ   
          การคา้ระหวา่งประเทศ 
   6.3   ดุลการช าระเงินระหวา่งประเทศ 

12-13 บทที่ 7 การเงนิการธนาคาร 6 ระบบการสอนแบบ 
iTunes U   
Power Point 
ซกัถามในหอ้ง 
ท าแบบฝึกหดั 

ทีมผูส้อน 
   7.1   การเงิน 
       7.1.1   ความเป็นมาของเงิน 
       7.1.2   ความหมายและหนา้ท่ีของเงิน 
       7.1.3   ชนิดของเงิน 
       7.1.4   ปริมาณเงินท่ีหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 
       7.1.5   ความตอ้งการถือเงิน 
       7.1.6   ดุลยภาพในตลาดเงินตรา 
   7.2   การธนาคาร 
       7.2.1   ธนาคารพาณิชย ์
       7.2.2   ธนาคารกลาง 

14-15 บทที่ 8 ปัญหาเศรษฐกจิบางประการ 6 ระบบการสอนแบบ 
iTunes U   
Power Point 
ซกัถามในหอ้ง 
ท าแบบฝึกหดั 

ทีมผูส้อน 
   8.1   ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) 
       8.1.1   ความหมายของเงินเฟ้อ 
       8.1.2   เงินเฟ้อชนิดต่าง ๆ และการแกไ้ข 
       8.1.3   ผลกระทบของเงินเฟ้อ 
8.2   ภาวะเงินฝืด (deflation) 
       8.2.1   ความหมายและสาเหตุของเงินฝืด 
       8.2.2   การแกไ้ขภาวะเงินฝืด 
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       8.2.3   ผลกระทบของเงินฝืด 
   8.3   การวา่งงาน 
       8.3.1   ประเภทของการวา่งงาน 
       8.3.2   ผลกระทบของการวา่งงาน 
       8.3.3   การแกไ้ขปัญหาการวา่งงาน 

 สอบปลายภาค    

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

ผลการเรียนรู้ 
วธีิการประเมิน 
ผลการเรียนรู้ 

สัปดาห์ทีป่ระเมิน สัดส่วนของการประเมินผล 

การเขา้ชั้นเรียนและแบบฝึกหดั การเขา้ชั้นเรียนและ
แบบฝึกหดั 

1-15 
 

10% 
 

ความรู้และความเขา้ใจตั้งแต่บทท่ี  
1-บทท่ี 4 หวัขอ้4.3 

สอบกลางภาค 8 40% 

ความรู้และความเขา้ใจตั้งแต่บทท่ี 4 
หวัขอ้ท่ี 4.4-บทท่ี 8  

สอบปลายภาค  17 50% 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ต าราและเอกสาร 
ภาษาไทย  
พสิษฐ์  รัตนมณวีงศ์.  เอกสารค าสอน  วชิา  หลกัเศรษฐศาสตร์ 1  มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย, 2549. 
พจนา  ผลสวสัดิ์.  เอกสารค าสอน  วชิา  หลกัเศรษฐศาสตร์ 1  มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย, 2550. 
มณฑา  ตั้งหลกัมงคล.  เอกสารประกอบการสอน วชิา  หลักเศรษฐศาสตร์ 1 (มหภาค) 
 คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย, 2547 
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ภาษาองักฤษ   ไม่มี  
 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
   ขอ้มูลทางเศรษฐกิจของส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารแห่ง  
               ประเทศไทย 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
ภาษาไทย (In Thai) 
สุรักษ์  บุนนาค,  วนัรักษ์  มิ่งมณนีาคิน.  เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น (มหภาค) กรุงเทพมหานคร : 
 ไทยวฒันาพานิช  จ ากดั, 2526. 
รัตนา   สายคณติ.  มหเศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น  กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช จ ากดั, 2530. 
 ภาษาองักฤษ(In English) 

  Branson, William H. Macroeconomic Theory and Policy. 3rd ed. Singapore : Harper & Row     
                  Publishers ,1989                                                                                
Dornbusch, Rudiger,Fisher,Stanley and Startz, Richard . Macroeconomics. 7 th ed. Boston : Irwin   
McGraw –Hill.  1998 Samuelson, Paul A. and Nordhans, William D. Economics. 13th ed., New York :   
                  McGraw-Hill International, Inc., 1989  
Lipsey, Richard G. & Chrystal, K. Alec. An Introduction to Positive Economics 8thed. London: Oxford 
University Press. 1995 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
1.การสนทนาสอบถามความคิดเห็นระหวา่งนกัศึกษาและอาจารยผ์ูส้อน 
2. การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 

                    3.การประเมินผลอาจารยผ์ูส้อนโดยนกัศึกษาและแบบประเมินรายวชิา  
                    4. ขอ้เสนอแนะผา่นเวบ็บอร์ดในระบบ e-learning  
 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 อาจารยผ์ูส้อนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการสอบของนกัศึกษา และท ารายงานสรุป 
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พฒันาการของนกัศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ขเพื่อปรับปรุงรายวชิาใหมี้ความเหมาะสมมากข้ึน 
3. การปรับปรุงการสอน  

1. ประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา  การประเมินการสอนของตนเอง  ตลอดจนสรุปปัญหา 
อุปสรรค  และแนวทางแกไ้ข เพื่อน าไปปรับปรุงการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

2. แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งอาจารยผ์ูส้อนในวิชาอ่ืนๆเพื่อจะไดน้ าเทคนิค วิธีการใหม่ๆมาใช้
ในการปรับปรุงการสอนใหดี้ข้ึน 

3. ปรับปรุงรายละเอียดของวชิาใหท้นัสมยัต่อการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวตัน์ทางการเงิน 
4. คณะเศรษฐศาสตร์มีการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาการเรียนการสอนทุกวชิาเป็นประจ าทุกปี 

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

      1.ไดมี้การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชาท่ีสอน โดยมีคณะกรรมการก ากบั
มาตรฐานวชิาการ เป็นผูต้รวจสอบในการออกขอ้สอบ การตรวจขอ้สอบ การตดัเกรดของนกัศึกษา 

            2. ส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัค าถามในขอ้สอบจากผูใ้ช้บณัฑิต เพื่อปรับปรุงมาตรฐานขอ้สอบให้
เป็นไปตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
          จากการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา ไดมี้การวางแผนปรับปรุงการ 
สอนและรายละเอียดวชิาเพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน โดย 
          1.ปรับปรุงเน้ือหารายวชิาทุกๆ 3 ปี หรือตามค าแนะน าของคณะกรรมการก ากบัมาตรฐาน 
วชิาการตามขอ้ 4 
          2. น าผลการประเมินการสอนของตนเองจากขอ้2 (กลยทุธ์การประเมินการสอน) มาพฒันาเน้ือหาสาระ
ต่างๆของวชิา และปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนให้ตรงกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
 
 

 

 


