
 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประจำภาคเรียนที่  2/2563 

 
 
 

รหัสวิชา 3821404 ชื่อรายวิชา เศรษฐศาสตรมหภาค 1  

                   Macroeconomics I 
 

 

 

 

 

อาจารยผูสอน   

(1) ผศ.ดร.วันวิธู สรณารักษ 

 
 
 
 
 
 



มคอ. 3 (ณ วันที่ 15 พ.ย. 63) 

 2

คำนำ 
 

เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของรายวิชา 3821404 วิชาเศรษฐศาสตรมหภาค 1 
(Macroeconomics I) จัดทำขึ้นเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกลาวใหมีความเปน
มาตรฐาน ครบถวน และถูกตองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อใหผูเรียนมีความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับ แนวคิดและหลักเศรษฐศาสตรมหภาค รายไดประชาชาติ ผลผลิตดุลยภาพ นโยบาย 
การคลัง นโยบายการเงิน และนโยบายเศรษฐกิจตาง ๆ ในการแกไขปญหาเงินเฟอ-เงินฝด และการวางงาน 
ทฤษฎีทางการคาและการเงินระหวางประเทศ ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจ 
รวมทั้งแนวคิดใหมในการพัฒนาเศรษฐกิจ  
 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ฉบับนี้ เปนสวนสำคัญตอผูเรียนที่เนนทั้งการเรียนการสอนที่เปน
ทฤษฎีและการศึกษาคนควาดวยตนเอง เพื่อใหผูเรียนไดแนวทางในการจัดการเรียนรู ทฤษฎี และกรณีศึกษา 
จากกิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียน รวมถึง ติดตามเทคโนโลยีใหม ๆ โดยใชทักษะการคนควา
ดวยตนเองเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนภายในหอง ผูเรียนสามารถนำความรูที่ไดจากรายวิชานี้ไป
ประยุกตใชในอนาคตได 
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สารบัญ 
 

หมวด           หนา 
 
หมวด 1  ขอมูลทั่วไป          4 
หมวด 2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค        4 
หมวด 3  ลักษณะและการดำเนินการ        5 
หมวด 4  การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา       6 
หมวด 5  แผนการสอนและการประเมินผล        9 
หมวด 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน      26  
หมวด 7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา    26 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    รหัสวิชา 3821404 ชื่อรายวิชา เศรษฐศาสตรมหภาค 1 
                                          Macroeconomics I 
2. จำนวนหนวยกิต 
    3 (3-0-6) หนวยกิต  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประเภทรายวิชาเฉพาะดาน 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
    อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.วันวิธู สรณารักษ 
    อาจารยผูสอน ผศ.ดร.วันวิธู สรณารักษ ตอนเรียน A1 และ B1 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน 
    ภาคการศึกษาที ่2/2563 ชั้นปที่ 1 
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถาม)ี 
    ไมม ี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
    ไมมี 
8. สถานที่เรียน 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรงุเทพมหานคร 
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
    15 พฤศจิกายน 2563  
 

หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1.1 เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจถึงความสำคัญของเศรษฐศาสตรมหภาค รายได
ประชาชาติ วิธีการคำนวณรายไดประชาชาติ ประโยชน ขอจำกัด รวมทั้งขอบกพรองของรายไดประชาชาติ 
การใชนโยบายการเงินการคลังในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ ทฤษฎีการคาและการเงินระหวางประเทศ และ
ทฤษฎีการเจริญเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจ 

1.2  เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจในการศึกษาหาแหลงขอมูลที่เกี่ยวของ และสามารถ
วิเคราะหสวนประกอบของรายไดประชาชาติ อันจะสงผลตอเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการนำไป
ประยุกตใชกับตนเองได 
 



มคอ. 3 (ณ วันที่ 15 พ.ย. 63) 

 5

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ซึ่งเปนหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 เพื่อใหเปนไปตามเกณฑประกันคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
สอดคลองกับกระบวนทัศนใหมที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนความจำเปนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายของภาครัฐ “ประเทศไทย 4.0” และมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ
สำหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี (International Education Standards: IES) 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการดำเนินการ 
1. คำอธิบายรายวิชา  

แนวคิดและหลักเศรษฐศาสตรมหภาค รายไดประชาชาติ  ผลผลิตดุลยภาพ นโยบาย 
การคลัง นโยบายการเงิน และนโยบายเศรษฐกิจตาง ๆ ในการแกไขปญหาเงินเฟอ-เงินฝด และการวางงาน 
ทฤษฎีทางการคาและการเงินระหวางประเทศ ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจ 
รวมทั้งแนวคิดใหมในการพัฒนาเศรษฐกิจ  

Concepts and principles of macroeconomics; national income; equilibrium output; 
fiscal policy, financial policy, and other economic policies used to alleviate inflation, 
deflation and unemployment problems; trade theory and international finance; economic 
growth theory and economic development, including new economic development 
concepts 
 
ผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ (IES) :  

IES 2 

(ญ)(1) อธิบายหลักการพื้นฐานของเศรษฐศาสตรจุลภาคและเศรษฐศาสตรมหภาค 
(ญ)(2) อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในดัชนีชี้วัดดานเศรษฐศาสตรมหภาคตอกิจกรรมทาง

ธุรกิจ 
IES 3 

     (ก)(5) เสนอแนะวิธีแกไขปญหาที่ไมมีรูปแบบและซับซอนในหลายแงมุม 

(ข)(1) ใหความรวมมือและทำงานเปนทีม เมื่อปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายองคกร 
IES 4 

(ค)(1) อธิบายบทบาทของจริยธรรมในวิชาชีพและที่เก่ียวของกับแนวคิดดานความรับผิดชอบตอสังคม 
 
2. จำนวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

45 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ตองการของ นักศึกษา

เฉพาะราย 

ไมมี 90 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา 
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3. จำนวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปน   
    รายบุคคล 

อาจารยผูสอนกำหนดเวลาในการใหคำปรึกษา (Office Hour) สัปดาหละ 4 ชั่วโมง ในวันอังคาร 
เวลา 08.00-12.00 น. ที่หอง 332 และแจงใหผูเรียนทราบ พรอมอนุญาตใหผูเรียนสามารถติดตอผาน
โทรศัพท: 02-244-5760 และ E-mail: wanvitu@gmail.com 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

 1.1.1 มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ 
 1.1.2 มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและ

สังคม  
 1.1.3 สามารถบริหารเวลา และปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม 
 1.1.4 มีจิตสำนึก และพฤติกรรมที่คำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนอยางมี

คุณธรรม  
   1.2 วิธีการสอน 
       1.2.1 ปลูกจิตสำนึกขั้นพื้นฐานใหกับนักศึกษาในการเรียนระดับอุดมศึกษา 

1.2.2 ปลูกจิตสำนึกขั้นพื้นฐานใหกับนักศึกษาในการรักษาระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย ความมี
สวนรวมในการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย ชุมชน การตรงตอเวลา การแตงกายใหเหมาะสมตามกาลเทศะ 
ความรับผิดชอบในหนาที่ และความซื่อสัตยสุจริต 
   1.3 วิธีการประเมินผล 

1.3.1 การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย 
    1.3.2 สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค มีจำนวนเพิ่มขึ้น เชน การเขาเรียนตรงเวลา การแตงกายให
เหมาะสมตามกาลเทศะ จำนวนทุจริตในการสอบลดนอยลง ความรับผิดชอบในหนาที่ เปนตน  
2. ความรู 
    2.1 ความรูที่ตองไดรับ 

 2.1.1 มีความรูและความเขาใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี 
 2.1.2 มีความรูและความเขาใจในองคความรูทางดานอื่นที่สัมพันธกับองคความรูดานการบัญชี 

โดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 
 2.1.3 มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานดานการบัญชีและอื่น ๆ โดยใชวิธีการเรียนรูจาก

ประสบการณ 
 2.1.4 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎี และ

ภาคปฏิบัติอยางตอเนื่อง 
    2.2 วิธีการสอน 

2.2.1 การสอนแบบเนนผูเรียนเปนสำคัญ มุงเนนใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจในหลักและ
แนวคิดของเศรษฐศาสตรจุลภาค และการประยุกตใชหลักและแนวคิดดังกลาวกับชีวิตจริงของนักศึกษา 
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2.2.2 การสอนแบบการอภิปรายรวมกัน 
2.2.3 การสืบคนขอมูลทุติยภูมิ ขาว บทความ งานวิจัยทางเศรษฐกิจทั้งภายในและตางประเทศ   

2.3 วิธีการประเมินผล 
2.3.1 การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค 
2.3.2 งานที่ไดรับมอบหมายในชั้นเรียน 
2.3.3 การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย 

3. ทักษะทางปญญา 
   3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

 3.1.1 สามารถสืบคนขอมูล ประมวลขอมูล และแนวคิดตาง ๆ เพื่อนำมาใชในการระบุและ
วิเคราะหปญหาที่มีความซับซอนไดดวยตนเอง 

 3.1.2 สามารถประยุกตและบูรณาการความรูทางการบัญชีและดานอื่นที่สัมพันธกัน ใชทักษะ
ทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแกไขปญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหมในสถานการณตาง ๆ อยาง
สรางสรรค โดยคำนึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ 

 3.1.3 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน 
   3.2 วิธีการสอน 

3.2.1 การสอนแบบการอภิปรายรวมกัน 
3.2.2 การสอนโดยใชขาว บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ  

   3.3 วิธีการประเมินผล 
3.3.1 การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค 
3.3.2 งานที่ไดรับมอบหมายในชั้นเรียน 
3.3.3 การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 

 4.1.1 สามารถปฏิบัติ และรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
 4.1.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทำงานรวมกับผูอื่นและปรับตัวใหเขากับสถานการณและ

วัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางด ี
 4.1.3 มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค สามารถใหความชวยเหลือและอำนวยความสะดวกในการ

แกไขปญหาสถานการณตาง ๆ ทั้งในบทบาทของผูนำ หรือในบทบาทของผูรวมงาน 
 4.1.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนอยางตอเนื่อง   

    4.2 วิธีการสอน 
         ใชการสอนที่มีการกำหนดกิจกรรมใหทำเปนงานกลุม 
    4.3 วิธีการประเมินผล 

4.3.1 การรายงานหนาชั้นเรียน 
4.3.2 สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางที่ทำงานรวมกัน 
4.3.3 ใหผูรวมงานของนักศึกษามีสวนรวมในการประเมินผล 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 
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 5.1.1 มีทักษะการใชวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอยางสรางสรรค ในการแปล
ความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาหรือขอโตแยง 

 5.1.2 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใชรูปแบบ          
การนำเสนอที่เหมาะสมกับปญหาและกลุมผูฟงที่แตกตางกัน 

 5.1.3 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 
    5.2 วิธีการสอน 

5.2.1 มอบหมายงานเพื่อใหนักศึกษาพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คอมพิวเตอร 

5.2.2 ใหมีการนำเสนอรายงาน 
    5.3 วิธีการประเมินผล 

ใชแบบประเมินผลงานที่มอบหมาย โดยมีเกณฑการประเมินเทคนิคการนำเสนอ ความถูกตอง การ
ใชภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบาย 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 

สัปดาหที่ 
หัวขอการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 

1 
(Offline) 

- หัวขอการสอน 
ทบทวนความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร 
1. แขนงของวิชาเศรษฐศาสตร 
2. ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
3. ระบบเศรษฐกิจ  

- Learning Outcome 
1. ผู เรียนสามารถอธิบายหลักการ
พื้นฐานของเศรษฐศาสตรจุลภาคและ
เศรษฐศาสตรมหภาค และแยกแยะ
ความแตกตางระหวางเศรษฐศาสตร
จุลภาคกับเศรษฐศาสตรมหภาคได 
2. ผูเรียนสามารถสื่อสารอยางชัดเจน
และกระชับเมื่อนำเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณที่ เปน
ทางการและไม เปนทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรและ
โดยวาจา 
3. ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

3 1. ผู สอนแนะนำรายวิชา การวัดและการ
ประเมินผล เอกสาร หนังสือ และตำราที่ใชใน
การเรียนการสอน รวมทั้งแนะนำแหลงการ
เรียนรูและ website เพิ่มเติม 
2. ผูเรียนแนะนำตนเอง  
3. ผูสอนสอนแบบใชคำถามเพื่อทบทวนความรู
ของผูเรียนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร โดยเปดโอกาส
ใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น 
4. ผูสอนใชวิธีสอนแบบมีสวนรวมดวยการ
อภิปรายบทความ 2 เรื่อง คือ เรื่องโอกาสขาม
ผานกรอบความคิดเดิมสูโลกใหมสายอาชีพนัก
บัญชียุคดิจิทัล และเรื่องบทบาทนักบัญชีในโลก
อนาคตจากนักบัญชีสูนักบัญชีนวัตกร โดยเปด
โอกาสใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
5. ผูสอนสรุปทบทวนเนื้อหา พรอมถาม-ตอบ 
ขอสงสัยในเนื้อหาที่เรียน 
6. ผูเรียนทำแบบทดสอบผานระบบ WBSC 

1. เอกสารประกอบการ
เรียนเศรษฐศาสตรมหภาค 
1 
2. Power point เ รื่ อ ง 
ความรู เบื้องตนเกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร และเรื่องวัฏ
จักรเศรษฐกิจ เงินเฟอ เงิน
ฝด และการวางงาน 
3. แบบทดสอบความรู  
เรื่อง ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร ผานระบบ 
WBSC 
4. บทความเรื่องโอกาส
ขามผานกรอบความคิด
เดิมสูโลกใหมสายอาชีพนัก
บั ญ ชี ยุ ค ดิ จิ ทั ล  แ ล ะ
บทความเรื่องบทบาทนัก
บัญชีในโลกอนาคตจากนัก
บัญ ชีสู นั กบัญ ชีน วัตกร 
ผานระบบ WBSC 
  

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาหที่ 
หัวขอการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 

2 
(Offline) 

- หัวขอการสอน 
บทที่ 1 วัฏจักรเศรษฐกิจ เงินเฟอ 
เงินฝดและการวางงาน 
1. วัฏจักรเศรษฐกิจ 
2. เงินเฟอ และ เงินฝด 
3. การวางงาน 
4. ความสัมพันธระหวางเงินเฟอและการ
วางงาน  
5. ปญหาและเปาหมายของ
เศรษฐศาสตรมหภาค 
   

- Learning Outcome 
1. ผูเรียนสามารถอธิบายผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงในดัชนีชี้วัดดาน
เศรษฐศาสตรมหภาคตอกิจกรรมทาง
ธุรกิจได 
2. ผูเรียนสามารถสื่อสารอยางชัดเจน
และกระชับเมื่อนำเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณที่ เปน
ทางการและไม เปนทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรและ
โดยวาจา 
3. ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานที่ไดรบั
มอบหมายตามแนวปฏิบตัิที่ระบุไว
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

3 1. ผู สอนบรรยายความหมายของวัฏจักร
เศรษฐกิจ เงินเฟอ เงินฝด และการวางงาน 
2. ผูสอนยกตัวอยางขอมูลจริงและแหลงขอมูล
ทางเศรษฐศาสตรมหภาค และใหผู เรียนไป
คนควาหาขอมูลตามใบงาน 
3. ผูสอนสรุปทบทวนเนื้อหา พรอมถาม-ตอบ 
ขอสงสัยในเนื้อหาที่เรียน 
4. ผูเรียนฝกปฏิบัติโดยการอานบทความสอง
บทความ พรอมทำแบบฝกหัดตามใบงานที่
กำหนด 

1. เอกสารประกอบการ
เรียนเศรษฐศาสตรมหภาค 
1 
2. Power point เ รื่ อ ง 
เรื่องวัฏจักรเศรษฐกิจ เงิน
เฟ อ  เงิ น ฝ ด  แ ล ะ ก า ร
วางงาน 
3. บทความเรื่องนักบัญชี
บริหารในยุคดิจิทัล และ
บทความเรื่องทักษะสำคัญ
ส ำห รั บ ผู ส อ บ บั ญ ชี ใน
อนาคต ผานระบบ WBSC 
4. ใบ ง า น แ บ บ ฝ ก หั ด
ทบทวนความรู  เรื่องวัฏ
จักรเศรษฐกิจ เงินเฟอ เงิน
ฝด และการวางงาน ผาน 
ระบบWBSC หรือ Google 
Classroom 
 

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาหที่ 
หัวขอการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 

3 
(Offline) 

- หัวขอการสอน 
บทที่ 2 รายไดประชาชาต ิ
1. วงจรหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ 
2. ความหมายของรายไดประชาชาติ
และการคำนวณรายไดประชาชาต ิ
3. รายไดประชาชาติประเภทตาง ๆ 
 

- Learning Outcome 
1. ผู เรียนสามารถคำนวณรายได
ประชาชาติประเภทตาง ๆ ได 
2. ผูเรียนสามารถสื่อสารอยางชัดเจน
และกระชับเมื่อนำเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณที่ เปน
ทางการและไม เปนทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรและ
โดยวาจา 
3. ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

3 1. ผู สอนบรรยายความหมายของรายได
ประชาชาต ิ
2. ผูสอนใชวิธีสอนแบบสาธิตในการคำนวณ
รายไดประชาติ โดยผูสอนจะทำการแสดงหรือ
ทำให ดู เปนตั วอย างพรอม ๆ กับการบอก 
อธิบาย เพื่อใหผู เรียนเกิดการเรียนรูจากการ
สังเกตกระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น และให
ผูเรียนไดทำฝกคำนวณรายไดประชาติวิธีตาง ๆ 
3. ผูสอนสรุปทบทวนเนื้อหา พรอมถาม-ตอบ 
ขอสงสัยในเนื้อหาที่เรียน 
4. ผูเรียนฝกปฏิบัติโดยการทำแบบฝกหัดตาม
ใบงานท่ีกำหนด 

1. เอกสารประกอบการ
เรียนเศรษฐศาสตรมหภาค 
1 
2. Power point เ รื่ อ ง 
รายไดประชาชาต ิ
3. ใบ ง า น แ บ บ ฝ ก หั ด
ท บ ท ว น ค ว า ม รู  เรื่ อ ง 
รายไดประชาชาติ  ผ าน 
ระบบWBSC หรือ Google 
Classroom 
 
 

1.1 และ 1.2 (1) 
 

4 
(Offline) 

- หัวขอการสอน 
บทที่ 2 รายไดประชาชาต ิ(ตอ) 

1. รายไดประชาชาตทิี่แทจริง 
2. GDP Deflator 

 

3 1. ผูสอนบรรยายความแตกตางของรายได
ประชาชาติที่เปนตัวเงินกับรายไดประชาชาติที่
แทจริง รวมถึงการคำนวณ GDP Deflator 
2. ผูสอนใชวิธีสอนแบบมีสวนรวมดวยการ
อภิปรายขอมูลรายไดประชาชาติของประเทศ
ไทย โดยเปดโอกาสใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยน

1. เอกสารประกอบการ
เรียนเศรษฐศาสตรมหภาค 
1 
2. Power point เ รื่ อ ง 
รายไดประชาชาต ิ
3. ใบ ง า น แ บ บ ฝ ก หั ด

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาหที่ 
หัวขอการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 

- Learning Outcome 
1. ผู เรียนสามารถคำนวณรายได
ป ร ะ ช า ช าติ ที่ แ ท จ ริ ง แ ล ะ  DGP 
Deflator ได 
2. ผูเรียนสามารถอธิบายผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงในดัชนีชี้วัดดาน
เศรษฐศาสตรมหภาคตอกิจกรรมทาง
ธุรกิจได 
3. ผูเรียนสามารถสื่อสารอยางชัดเจน
และกระชับเมื่อนำเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณที่ เปน
ทางการและไม เปนทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรและ
โดยวาจา 
4. ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานที่ไดรบั
มอบหมายตามแนวปฏิบตัิที่ระบุไว
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

ความคิดเห็น 
3. ผูสอนสรุปทบทวนเนื้อหา พรอมถาม-ตอบ 
ขอสงสัยในเนื้อหาที่เรียน 
4. ผูเรียนฝกปฏิบัติโดยการทำแบบฝกหัดตาม
ใบงานท่ีกำหนด 

ท บ ท ว น ค ว า ม รู  เรื่ อ ง 
รายไดประชาชาติ  ผ าน
ระบบWBSC หรือ Google 
Classroom 
4. รายงานที่เกี่ยวของกับ
ราย ได ป ระชาชาติ ขอ ง
ประเทศไทย ผานระบบ 
WBSC 

5 
(Offline) 

- หัวขอการสอน 
บทที่ 3 องคประกอบของการใชจาย
มวลรวม 
1. ความหมายและองคประกอบของ
การใชจายมวลรวม 
2. รายจายเพื่อการบริโภคและการ
ออม 
    

3 1. ผูสอนบรรยายความหมายและองคประกอบ
ของการใชจายมวลรวม 
2. ผูสอนใชคำถามอธิบายเรื่องดุลยภาพของ
ตลาดและกลไกการทำงานของตลาด 
3. ผูสอนใชวิธีสอนแบบสาธิตในการใชสมการ
เสนตรงและเสนกราฟ โดยผูสอนจะทำการแสดง
หรือทำใหดูเปนตัวอยางพรอม ๆ กับการบอก 
อธิบาย องคประกอบของการใชจายมวลรวม ใน

1. เอกสารประกอบการ
เรียนเศรษฐศาสตรมหภาค 
1 
2. Power point เ รื่ อ ง 
องคประกอบของการใช
จายมวลรวม 
3. ใบ ง า น แ บ บ ฝ ก หั ด
ท บ ท ว น ค ว า ม รู  เรื่ อ ง 

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาหที่ 
หัวขอการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 

- Learning Outcome 
1. ผู เรี ยน เข า ใจความหมายและ
องคประกอบของคาใชจายมวลรวม 
2. ผูเรียนสามารถคำนวณการบริโภค
และการออมได 
3. ผูเรียนสามารถสื่อสารอยางชัดเจน
และกระชับเมื่อนำเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณที่ เปน
ทางการและไม เปนทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรและ
โดยวาจา 
4. ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

สวนของการบริโภคและการออม เพื่อใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูจากการสังเกตกระบวนการ
ขั้นตอนการสาธิตนั้น  
4. ผูสอนสรุปทบทวนเนื้อหา พรอมถาม-ตอบ 
ขอสงสัยในเนื้อหาทีเ่รียน 
5. ผูเรียนฝกปฏิบัติโดยการทำแบบฝกหัดตาม
ใบงานท่ีกำหนด 

องคประกอบของการใช
จายมวลรวม (การบริโภค
และการออม) ผานระบบ 
WBSC ห รื อ  Google 
Classroom 
 
 

6 - หัวขอการสอน 
บทที่ 3 องคประกอบของการใชจาย
มวลรวม (ตอ) 
1. รายจายเพื่อการลงทุน 
2. การใชจายของภาครัฐ 
3. การสงออก 
4. การนำเขา 
    
- Learning Outcome 
1. ผูเรียนสามารถคำนวณการลงทุน 
การสงออก การนำเขาและอธิบาย

3 1. ผูสอนใชวิธีสอนแบบสาธิตในการใชสมการ
เสนตรงและเสนกราฟ โดยผูสอนจะทำการแสดง
หรือทำใหดูเปนตัวอยางพรอม ๆ กับการบอก 
อธิบาย องคประกอบที่เหลือของการใชจายมวล
รวม เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการสังเกต
กระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น และผูเรียน
สามารถใชหลักการดังกลาววิเคราะหปจจัยที่
กำหนดในแตละองคประกอบ 
2. ผูสอนสรุปทบทวนเนื้อหา พรอมถาม-ตอบ 
ขอสงสัยในเนื้อหาที่เรียน 
3. ผูเรียนฝกปฏิบัติโดยการทำแบบฝกหัดตาม

1. เอกสารประกอบการ
เรียนเศรษฐศาสตรมหภาค 
1 
2. Power point เ รื่ อ ง 
องคประกอบของการใช
จายมวลรวม 
3. ใบ ง า น แ บ บ ฝ ก หั ด
ท บ ท ว น ค ว า ม รู  เรื่ อ ง 
องคประกอบของการใช
จายมวลรวม (การลงทุน) 
ผ าน ระบ บ  WBSC ห รื อ 

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาหที่ 
หัวขอการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงใน
ดัชนีชี้วัดดานเศรษฐศาสตรมหภาคตอ
กิจกรรมทางธุรกิจได 
2. ผูเรียนสามารถสื่อสารอยางชัดเจน
และกระชับเมื่อนำเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณที่ เปน
ทางการและไม เปนทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรและ
โดยวาจา 
3. ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานที่ไดรบั
มอบหมายตามแนวปฏิบตัิที่ระบุไว
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

ใบงานท่ีกำหนด Google Classroom 
 
 

7 
(Offline) 

- หัวขอการสอน 
บทที่ 4 การกำหนดรายไดประชาชาติ
ดุลยภาพ 
1. ความหมายและวิธีการวเิคราะห
รายไดประชาชาติดุลยภาพ 
2. การกำหนดรายไดประชาชาติดลุย
ภาพของระบบเศรษฐกิจแบบปดและ
แบบเปด 
 

- Learning Outcome 
1. ผูเรียนสามารถคำนวณหารายได
ประชาชาติดุลยภาพได 
2. ผูเรียนเสนอแนะวิธีแกไขปญหาที่ไม

3 1. ผูสอนใชวิธีสอนแบบสาธิตในการคำนวณ
รายไดประชาชาติ  โดยการแกสมการทาง
คณิตศาสตร เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจาก
การสังเกตกระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น 
และผูเรียนสามารถคำนวณรายไดประชาชาติ
ดุลยภาพได 
2. ผูสอนใชวิธีสอนแบบสาธิตในการใชกราฟ
แสดงดุลยภาพ โดยผูสอนจะทำการแสดงหรือทำ
ใหดูเปนตัวอยางพรอม ๆ กับการบอก อธิบาย 
การเปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพ เพื่อใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูจากการสังเกตกระบวนการ
ขั้นตอนการสาธิตนั้น และผู เรียนสามารถใช
หลักการดังกลาววิเคราะหการเปลี่ยนแปลง

1. เอกสารประกอบการ
เรียนเศรษฐศาสตรมหภาค 
1 
2. Power point เ รื่ อ ง 
ก า ร ก ำ ห น ด ร า ย ไ ด
ประชาชาต ิ
3. ใบ ง า น แ บ บ ฝ ก หั ด
ทบทวนความรู เรื่อง การ
กำหนดรายไดประชาชาติ 
ผ าน ระบ บ  WBSC ห รื อ 
Google Classroom 
 

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาหที่ 
หัวขอการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 

มีรูปแบบและซับซอนในหลายแงมุม 
3. ผูเรียนสามารถสื่อสารอยางชัดเจน
และกระชับเมื่อนำเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณที่ เปน
ทางการและไม เปนทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรและ
โดยวาจา 
4. ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

ภาวะดุลยภาพ 
3. ผูสอนสรุปทบทวนเนื้อหา พรอมถาม-ตอบ 
ขอสงสัยในเนื้อหาที่เรียน 
4. ผูเรียนฝกปฏิบัติโดยการทำแบบฝกหัดตาม
ใบงานท่ีกำหนด 

8 
(Offline) 

- หัวขอการสอน 
บทที่ 4 การกำหนดรายไดประชาชาติ
ดุลยภาพ (ตอ) 
1. ความหมายและการคำนวณตัวทว ี
ทบทวนเนื้อหาบทที่ 1-4   
 
- Learning Outcome 
1. ผู เรียนสามารถคำนวณคาตัวทวี

และอธิบ ายผลกระทบของการ
เป ลี่ ย น แ ป ล ง ใน ดั ช นี ชี้ วั ด ด า น
เศรษฐศาสตรมหภาคตอกิจกรรมทาง
ธุรกิจได 
2. ผูเรียนเสนอแนะวิธีแกไขปญหาที่ไม
มีรูปแบบและซับซอนในหลายแงมุม 
3. ผูเรียนสามารถสื่อสารอยางชัดเจน

3 1. ผูสอนใชวิธีสอนแบบสาธิตในการใชกราฟ
แสดงดุลยภาพ โดยผูสอนจะทำการแสดงหรือทำ
ใหดูเปนตัวอยางพรอม ๆ กับการบอก อธิบาย 
การเปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพ การคำนวณ
คาตัวทวี เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการ
สังเกตกระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น และ
ผูเรียนสามารถใชหลักการดังกลาววิเคราะหการ
เปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพและคาตัวทวี 
2. ผูสอนสรุปทบทวนเนื้อหาบทที่ 1-4 พรอม
ถาม-ตอบ ขอสงสัยในเนื้อหาท่ีเรียน 
3. ผูเรียนทำแบบทดสอบกลางภาค ครั้งที่ 1 

1. เอกสารประกอบการ
เรียนเศรษฐศาสตรมหภาค 
1 
2. Power point เ รื่ อ ง 
ก า ร ก ำ ห น ด ร า ย ไ ด
ประชาชาต ิ
3. แบบทดสอบกลางภาค 
ครั้งที่ 1 สวนที่ 1 ทำผาน
ระบบ WBSC สวนที่ 2 ทำ
ในหองเรียน 
 

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาหที่ 
หัวขอการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 

และกระชับเมื่อนำเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณที่ เปน
ทางการและไม เปนทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรและ
โดยวาจา 
5. ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
6. ผูเรียนอธิบายบทบาทของจรยิธรรม
ในวิชาชีพและที่เกี่ยวของกับแนวคิด
ดานความรับผิดชอบตอสังคม 

9 
(Offline) 

- หัวขอการสอน 
บทที่ 5 การคลังและนโยบายการคลัง 
1. ความหมายและวัตถุประสงคของ
นโยบายการคลัง 

2. เครื่องมือทางการคลัง 
3. นโยบายการคลัง 
    

- Learning Outcome 
1. ผูเรียนเขาใจความหมายของการ
คลังและนโยบายการคลัง 
2. ผูเรียนสามารถอธิบายผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงในดัชนีชี้วัดดาน
เศรษฐศาสตรมหภาคตอกิจกรรมทาง
ธุรกิจได 

3 1. ผูสอนบรรยายความหมายของการคลั ง 
เครื่องมือทางการคลัง และนโยบายการคลัง 
2. ผูสอนใชวิธีสอนดวยการทำกิจกรรมนอก
หองเรียน โดยผูสอนมอบหมายใหผูเรียนไปรวม
กิจกรรม การใหบริการยื่นภาษีรายไดบุคคล
ธรรมดาของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เพื่อใหเกิด
ความรูความเขาใจในประเด็นที่ผูสอนกำหนด
และมอบหมาย คือ ใหนักศึกษาสังเกตการ
ทำงาน การยื่นภาษี วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้น 
รวมทั้งการเสนอแนวทางการแกไข ในฐานะที่
เปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อใหการจัดเก็บ
ภาษีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งจัดทำ
สรุปเปนผลงานสงผูสอน 
3. ผูสอนสรุปทบทวนเนื้อหา พรอมถาม-ตอบ 

1. เอกสารประกอบการ
เรียนเศรษฐศาสตรมหภาค 
1 
2. Power point เ รื่ อ ง 
การคลังและนโยบายการ
คลัง 
3. ใบ ง า น แ บ บ ฝ ก หั ด
ทบทวนความรู เรื่อง การ
คลังและนโยบายการคลัง 
ผ าน ระบ บ  WBSC ห รื อ 
Google Classroom 
4. กิจกรรมการใหบริการ
ยื่ น ภ า ษี ร า ย ได บุ ค ค ล
ธรรมดาของหลักสูตรบัญชี

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาหที่ 
หัวขอการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 

3. ผูเรียนเสนอแนะวิธีแกไขปญหาที่ไม
มีรูปแบบและซับซอนในหลายแงมุม 
4. ผูเรียนสามารถสื่อสารอยางชัดเจน
และกระชับเมื่อนำเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณที่ เปน
ทางการและไม เปนทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรและ
โดยวาจา 
5. ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
6. ผูเรียนอธิบายบทบาทของจริยธรรม
ในวิชาชีพและที่เกี่ยวของกับแนวคิด
ดานความรับผิดชอบตอสังคม 

ขอสงสัยในเนื้อหาที่เรียน 
4. ผูเรียนฝกปฏิบัติโดยการทำแบบฝกหัดตาม
ใบงานท่ีกำหนด 

บัณฑิต 

10 
(Offline) 

- หัวขอการสอน 
บทที่ 6 เงินและทฤษฎีทางการเงิน 
1. ความสำคัญ ความหมาย และ
หนาที่ของเงิน 
2. ปริมาณเงิน 
3. ทฤษฎีการเงิน 

 

- Learning Outcome 
1 . ผู เ รี ย น เข า ใ จ ค ว า ม ส ำ คั ญ 
ความหมาย หน าที่ ของเงิน  และ
สามารถอธิบายปริมาณเงินได 

3 1. ผูสอนใชวิธีสอนดวยการทำกิจกรรมนอก
หองเรียน โดยผูสอนมอบหมายใหผูเรียนไปเยี่ยม
ชมเว็บไซตธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อให
เขาใจถึงความสำคัญของเงิน และประวัติของเงิน
ในประเทศไทย พรอมทำสรุปสงอาจารยผูสอน 
2. ผูสอนใชวิธีสอนแบบสาธิตการใชกราฟ
อธิบายเรื่องทฤษฎีการเงิน โดยผูสอนจะทำการ
แสดงหรือทำใหดูเปนตัวอยางพรอม ๆ กับการ
บอก อธิบาย เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจาก
การสังเกตกระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น  
3. ผูสอนสรุปทบทวนเนื้อหา พรอมถาม-ตอบ 

1. เอกสารประกอบการ
เรียนเศรษฐศาสตรมหภาค 
1 
2. Power point เ รื่ อ ง 
เงินและทฤษฎีการเงิน 
3. ใบ ง า น แ บ บ ฝ ก หั ด
ทบทวนความรู เรื่อง เงิน
และทฤษฎีการเงิน ผาน
ระบบWBSC หรือ Google 
Classroom 
4. เว็บไซต ธนาคารแห ง

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาหที่ 
หัวขอการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 

2. ผูเรียนสามารถอธิบายผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงในดัชนีชี้วัดดาน
เศรษฐศาสตรมหภาคตอกิจกรรมทาง
ธุรกิจได 
3. ผูเรียนเสนอแนะวิธีแกไขปญหาที่ไม
มีรูปแบบและซับซอนในหลายแงมุม 
4. ผูเรียนสามารถสื่อสารอยางชัดเจน
และกระชับเมื่อนำเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณที่ เปน
ทางการและไม เปนทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรและ
โดยวาจา 
5. ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
6. ผูเรียนอธิบายบทบาทของจริยธรรม
ในวิชาชีพและที่เกี่ยวของกับแนวคิด
ดานความรับผิดชอบตอสังคม 

ขอสงสัยในเนื้อหาที่เรียน 
4. ผูเรียนฝกปฏิบัติโดยการทำแบบฝกหัดตาม
ใบงานท่ีกำหนด 
 

ประเทศไทย 

11 
(Offline) 

- หัวขอการสอน 
บทที่ 7 ระบบการเงินและนโยบาย
การเงิน 
1. ระบบการเงิน 
2. ตลาดเงินและบทบาท 
3. ตลาดทุนและบทบาท 

  4. สถาบันการเงิน 

3 1. ผูสอนบรรยายลักษณะของระบบการเงิน 
ตลาดเงิน และตลาดทุน 
2. ผูสอนใชวิธีสอนแบบมีสวนรวมดวยการทำ
กิจกรรมนอกหองเรียน โดยมอบหมายใหผูเรียน
ไปเยี่ยมชมเว็บไซทธนาคารแหงประเทศไทยและ
หาขอมูลบทบาทหนาที่ของธนาคารแหงประเทศ
ไทย เพื่อใหเขาใจถึงความสำคัญของธนาคาร

1.เอกสารประกอบการ
เรียนเศรษฐศาสตรมหภาค 
1 
2. Power point เ รื่ อ ง 
ระบบการเงินและนโยบาย
การเงิน 
3. ใบ ง า น แ บ บ ฝ ก หั ด

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาหที่ 
หัวขอการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 

  5. ธนาคารพาณิชย ความสำคัญ และ 
บทบาทตอระบบเศรษฐกิจ 
6. ธนาคารกลางและการดำเนิน
นโยบายการเงิน  
   
- Learning Outcome 
1. ผู เรียนเขาใจระบบการเงิน และ
สามารถอธิบายบทบาทหนาที่ของแต
ละหนวยงานของระบบการเงินได 
2. ผูเรียนสามารถอธิบายผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงในดัชนีชี้วัดดาน
เศรษฐศาสตรมหภาคตอกิจกรรมทาง
ธุรกิจได 
3. ผูเรียนเสนอแนะวิธีแกไขปญหาที่ไม
มีรูปแบบและซับซอนในหลายแงมุม 
4. ผูเรียนสามารถสื่อสารอยางชัดเจน
และกระชับเมื่อนำเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณที่ เปน
ทางการและไม เปนทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรและ
โดยวาจา 
5. ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
 

กลางจากผูปฏิบัติงานจริง พรอมอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 
3. ผูสอนสรุปทบทวนเนื้อหา พรอมถาม-ตอบ 
ขอสงสัยในเนื้อหาที่เรียน 
4. ผูเรียนฝกปฏิบัติโดยการทำแบบฝกหัดตาม
ใบงานท่ีกำหนด 

ท บ ท ว น ค ว า ม รู  เรื่ อ ง 
ระบบการเงินและนโยบาย
การเงินผานระบบ WBSC 
หรือ Google Classroom  
5. เว็บ ไซต ธนาคารแห ง
ประเทศไทย 
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สัปดาหที่ 
หัวขอการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 

12 
(Offline) 

- หัวขอการสอน 
บทที่ 7 ระบบการเงินและนโยบาย
การเงิน (ตอ) 
1. ธนาคารกลางและการดำเนิน
นโยบายการเงิน  
ทบทวนเนื้อหาบทที่ 5-7 

- Learning Outcome 
1. ผูเรียนสามารถอธิบายผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงในดัชนีชี้วัดดาน
เศรษฐศาสตรมหภาคตอกิจกรรมทาง
ธุรกิจได 
2. ผูเรียนเสนอแนะวิธีแกไขปญหาที่ไม
มีรูปแบบและซับซอนในหลายแงมุม 
4. ผูเรียนสามารถสื่อสารอยางชัดเจน
และกระชับเมื่อนำเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณที่ เปน
ทางการและไม เปนทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรและ
โดยวาจา 
5. ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
6. ผูเรียนอธิบายบทบาทของจริยธรรม
ในวิชาชีพและที่เกี่ยวของกับแนวคิด
ดานความรับผิดชอบตอสังคม 

3 1. ผู สอนบรรยายพรอมสาธิตการดำเนิ น
นโยบายการเงินของธนาคารกลาง  
2. ผูสอนสรุปทบทวนเนื้อหาบทที่ 5-7 พรอม
ถาม-ตอบ ขอสงสัยในเนื้อหาท่ีเรียน 
3. ผูเรียนทำแบบทดสอบกลางภาค ครั้งท่ี 2 

1. เอกสารประกอบการ
เรียนเศรษฐศาสตรมหภาค 
1 
2. Power point เ รื่ อ ง 
การคาระหวางประเทศ 
3. แบบทดสอบกลางภาค 
ครั้งที่ 2 สวนที่ 1 ทำผาน
ระบบ WBSC สวนที่ 2 ทำ
ในหองเรียน 
 

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาหที่ 
หัวขอการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 

13 
(Offline) 

- หัวขอการสอน 
บทที่ 8 การคาระหวางประเทศ 
1. ความเปนมาของการคาระหวาง
ประเทศ 
2. ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ 
3. นโยบายการคาระหวางประเทศ 
4. การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 
 

- Learning Outcome 
1. ผูเรียนเขาใจความหมายของการคา
ระหวางประเทศและสามารถอธิบาย
ทฤษฎีการคา นโยบายการคา และ
การรวมกลุมทางเศรษกิจได 

2. ผูเรียนสามารถอธิบายผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงในดัชนีชี้วัดดาน
เศรษฐศาสตรมหภาคตอกิจกรรมทาง
ธุรกิจได 
3. ผูเรียนเสนอแนะวิธีแกไขปญหาที่ไม
มีรูปแบบและซับซอนในหลายแงมุม 
4. ผูเรียนใหความรวมมือและทำงาน
เป นที ม  เมื่ อปฏิ บั ติ งาน ให บ รรลุ
เปาหมายองคกร 
5. ผูเรียนสามารถสื่อสารอยางชัดเจน
และกระชับเมื่อนำเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณที่ เปน

3 1. ผู สอนบรรยายความหมายของการค า
ระหวางประเทศ และนโยบายการคาระหวาง
ประเทศ 
2. ผูสอนใชวิธีสอนแบบสาธิตการคำนวณความ
ไดเปรียบทางการคา โดยผูสอนจะทำการแสดง
หรือทำใหดูเปนตัวอยางพรอม ๆ กับการบอก 
อธิบาย เพื่อใหผู เรียนเกิดการเรียนรูจากการ
สังเกตกระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น  
3. ผูสอนใชขอมูลจริงในการอธิบายเรื่องการการ
รวมกลุมทางเศรษฐกิจ 
4. ผูสอนใชวิธีสอนแบบแบงกลุมทำกิจกรรม 
โดยผูสอนมอบหมายใหผูเรียนทำงานรวมกันเปน
กลุม ชวยกันคนควาเพื่อใหเกิดความรูความ
เขาใจในประเด็นที่ผูสอนกำหนดและมอบหมาย 
คือ ใหนักศึกษาจัดกลุมเพื่อวิเคราะหจุดแข็ง 
จุดออนของนักบัญชีไทย และจะพัฒนานักบัญชี
ไทยอยางไรใหแขงขันไดในตลาดอาเซียน โดยให
ใชทักษะปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและทักษะ
การทำงานกลุม ความคิดวิเคราะห การระดม
พลั งสมอง และการแสดงความคิด เห็ นที่
เหมาะสมพรอมทั้งจัดทำสรุปเปนผลงานสง
ผูสอน 
5. ผูสอนใชวิธีสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนจะ
เปดโอกาสใหผู เรียนมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห

1. เอกสารประกอบการ
เรียนเศรษฐศาสตรมหภาค 
1 
2. Power point เ รื่ อ ง 
การคาระหวางประเทศ 
3. ใบ ง า น แ บ บ ฝ ก หั ด
ท บ ท ว น ค ว า ม รู  เรื่ อ ง 
การค าระหวางประเทศ 
ผ า น ร ะ บ บ WBSC ห รื อ 
Google Classroom 
4. งานวิจัย เกี่ยวกับการ
เคลื่อนยายแรงงานเสรีใน
อาเซียน เนนเฉพาะสาขา
วิชาชีพบัญช ี
 

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาหที่ 
หัวขอการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 

ทางการและไม เปนทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรและ
โดยวาจา 
6. ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

 

เนื้อหาที่ไดจัดกลุมศึกษามา เพื่อใหผูเรียนเกิด
การพัฒนาทักษะทางดานการคิด การพูด การรับ
ฟง การแสดงความคิดเห็น และการทำงาน
รวมกับกลุม 
6. ผูสอนสรุปทบทวนเนื้อหา พรอมถาม-ตอบ 
ขอสงสัยในเนื้อหาที่เรียน 
7. ผูเรียนฝกปฏิบัติโดยการทำแบบฝกหัดตาม
ใบงานท่ีกำหนด 

14 
(Offline) 

- หัวขอการสอน 
บทที่ 9 การเงินระหวางประเทศ 
1. ดุลการชำระเงินระหวางประเทศ 
2. ตลาดเงินตราตางประเทศ 
3. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวาง
ประเทศ 

4. ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ 

5. สถาบันการเงินระหวางประเทศที่
สำคัญ  

   

- Learning Outcome 
1 . ผู เรี ยน เข า ใจความหมายของ
พฤติกรรมผูขาย และเสนอุปสงคใน
ตลาดแข งขัน สมบู รณ และตลาด
ผูกขาด  

2. ผูเรียนสามารถอธิบายผลกระทบ

3 1. ผู ส อนบรรยายลั กษณ ะตลาด เงิน ตรา
ตางประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยน อัตรา
แลกเปลี่ยน และสถาบันการเงินระหวางประเทศ 
2. ผูสอนใชวิธีสอนแบบสาธิตในการคำนวณ
ดุลการชำระเงินระหวางประเทศ โดยผูสอนจะ
ทำการแสดงหรือทำใหดูเปนตัวอยางพรอม ๆ 
กับการบอก อธิบาย เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
จากการสังเกตกระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น 
และผูเรียนสามารถประยุกตใชหลักการดังกลาว
ได 
3. ผูสอนสรุปทบทวนเนื้อหา พรอมถาม-ตอบ 
ขอสงสัยในเนื้อหาที่เรียน 
4. ผูเรียนฝกปฏิบัติโดยการทำแบบฝกหัดตาม
ใบงานท่ีกำหนด 

1. เอกสารประกอบการ
เรียนเศรษฐศาสตรมหภาค 
1 
2. Power point เ รื่ อ ง 
การเงินระหวางประเทศ 
3. ใบ ง า น แ บ บ ฝ ก หั ด
ท บ ท ว น ค ว า ม รู  เรื่ อ ง 
การเงินระหวางประเทศ
ผ า น ร ะ บ บ WBSC ห รื อ 
Google Classroom 
 

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาหที่ 
หัวขอการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 

ของการเปลี่ยนแปลงในดัชนีชี้วัดดาน
เศรษฐศาสตรมหภาคตอกิจกรรมทาง
ธุรกิจได 
3. ผูเรียนเสนอแนะวิธีแกไขปญหาที่ไม
มีรูปแบบและซับซอนในหลายแงมุม 
4. ผูเรียนสามารถสื่อสารอยางชัดเจน
และกระชับเมื่อนำเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณที่ เปน
ทางการและไม เปนทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรและ
โดยวาจา 
5. ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

15 
(Offline) 

- หัวขอการสอน 
บทที่ 10 การเจริญเติบโตและการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
1. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจ 
3. ทฤษฎกีารเจริญเติบโตและการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
4. แนวคิดใหมๆ ในการพัฒนา
เศรษฐกิจ    
ทบทวนเนื้อหาบทที่ 8-10 
 

3 1. ผูสอนบรรยายความหมายและทฤษฎีการ
เจริญเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจ 
2. ผูสอนใชวิธีสอนแบบแบงกลุมทำกิจกรรม 
โดยผูสอนมอบหมายใหผูเรียนทำงานรวมกันเปน
กลุม ชวยกันคนควาเพื่อใหเกิดความรูความ
เขาใจในประเด็นที่ผูสอนกำหนดและมอบหมาย 
คือ ใหนักศึกษาจัดกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เกี่ยวกับปญหาบัญชีบัณฑิตไทยใน
ปจจุบัน และถานักศึกษาเปนผูบริหารของ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะ
ทำอยางไรในการพัฒนาหลักสูตร โดยใหใช

1. เอกสารประกอบการ
เรียนเศรษฐศาสตรมหภาค 
1 
2. Power point เ รื่ อ ง 
การเจริญเติบโตและการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
3. ใบ ง า น แ บ บ ฝ ก หั ด
ทบทวนความรู เรื่อง การ
เจริญเติบโตและการพัฒนา
เศรษฐกิจ 
4. บทความที่เกี่ยวของกับ 

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาหที่ 
หัวขอการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 

- Learning Outcome 
1. ผูเรียนเขาใจความหมายของการ
เจริญเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจ  
2. ผูเรียนสามารถอธิบายผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงในดัชนีชี้วัดดาน
เศรษฐศาสตรมหภาคตอกิจกรรมทาง
ธุรกิจได 
3. ผูเรียนเสนอแนะวิธีแกไขปญหาที่ไม
มีรูปแบบและซับซอนในหลายแงมุม 
4. ผูเรียนใหความรวมมือและทำงาน
เป นที ม  เมื่ อปฏิ บั ติ งาน ให บ รรลุ
เปาหมายองคกร 
5. ผูเรียนสามารถสื่อสารอยางชัดเจน
และกระชับเมื่อนำเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณที่ เปน
ทางการและไม เปนทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรและ
โดยวาจา 
6. ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
7. ผูเรียนอธิบายบทบาทของจริยธรรม
ในวิชาชีพและที่เกี่ยวของกับแนวคิด
ดานความรับผิดชอบตอสังคม 

ทักษะปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและทักษะการ
ทำงานกลุม ความคิดวิเคราะห การระดมพลัง
สมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสม
พรอมทั้งสงตัวแทนกลุมมานำเสนอหนาชั้นเรียน 
3. ผูสอนใชวิธีสอนแบบมีสวนรวมดวยการ
อภิปรายการนำเสนอและขอเสนอแนะของแตละ
กลุม โดยเปดโอกาสใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
4. ผูสอนสรุปทบทวนเนื้อหาบทที่ 8-10 พรอม
ถาม-ตอบ ขอสงสัยในเนื้อหาท่ีเรียน 
5. ผูเรียนฝกปฏิบัติโดยการทำแบบฝกหัดตาม
ใบงานท่ีกำหนด 

เรื่องปญหาบัญชีบัณฑิต
ไทยในปจจุบัน  
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 
สัปดาหที่ 
ประเมิน 

สัดสวนของ 
การประเมินผล 

1. กิจกรรมในชั้นเรียน 
การเขาชั้นเรียน การมี
ส วน ร วม  อภิ ป ราย
กิจกรรมตามใบงาน 
แสดงความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน การรายงาน
และนำเสนอหนาชั้น
เรียน 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4, 2.1.2, 2.1.3, 
2.1.4, 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3, 4.1.1, 4.1.2, 
4.1.3, 5.1.1, 5.1.2, 

5.1.3 
 

 

1. ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสง
งาน ต าม ก ำห น ด ระยะ เวล าที่
มอบหมาย  
2 . ป ระ เมิ น จ าก พ ฤ ติ ก ร รม ใน
หองเรียน เชน การมีสวนรวมใน
กิจกรรมในหองเรียน พฤติกรรมการ
ทำงานเปนทีม  การทำแบบฝกหัด 
3. ประเมินจากการแตงกายของ
นักศึกษาที่เปนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
4. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หนาที่ที่ไดรับมอบหมายรายกลุม
และบุคคล 
5. ประเมินจากรายงานที่ ได รับ
มอบหมาย มีความซื่อสัตย ไมทุจริต 
ไมนำผลงานของผูอื่นมาเปนของตน 
6. ประเมินจากการนำเสนอผลงาน 
(กลุม) หนาชั้นเรียน การเปนผูนำ
และผูตามในการอภิปรายซักถาม 
ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
และสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนา 
7. ประเมินจากผลการสืบคนเทคนคิ
ก ารน ำ เสน อ โด ยก าร เลื อ ก ใช
เทคโน โลยีสารสน เทศได อย าง
เหมาะสม 

1-15 
 
 
 
 

30% 
 
 

2.การทดสอบวัดผล
ความรู 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 
2.1.2, 3.1.2, 4.1.1, 
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 

การทดสอบกลางภาคเปนขอสอบ
อัตนัย 
การสอบปลายภาคเปนขอสอบ
ปรนัยและอัตนัย 
 

8, 12 
 

16 
 

40% 
 

30% 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและตำราหลัก    
วันวิธู สรณารักษ. (2563). เอกสารประกอบการเรียนวิชาเศรษฐศาสตรมหภาค 1. กรุงเทพมหานคร: มสด. 
2. เอกสารและขอมูลสำคัญ    
Dornbusch, R., Fisher, S., & Startz, R. (2014). Macroeconomics. (International Edition 12th 

edition). Singapore: McGraw-Hill Education. 
3. เอกสารและขอมูลแนะนำ 
รัตนา สายคณิต. (2557). หลักเศรษฐศาสตร II: มหเศรษฐศาสตร. (พิมพครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย. 
วันรักษ มิ่งมณีนาคิน. (2556). หลักเศรษฐศาสตรมหภาค. (พิมพครั้งที่ 15). กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
Gordon, R.J. (2012). Macroeconomics. (International Edition 12th edition). Boston, MA: 

Pearson. 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการเรียน
การสอน โดยการใชแบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา 
2. กลยุทธการประเมินการสอน      

การประเมินจากผลงานนักศึกษาที่ไดรับมอบหมาย และการประเมินจากผลการศึกษาของนักศึกษาผาน
การทดสอบยอย การทดสอบกลางภาคและปลายภาค การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา และการอภิปราย
โตตอบจากนักศึกษา  
3. การปรับปรุงการสอน     

นำผลที่ไดจากการประเมินในขอ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการเรียน
การสอนโดยการประชุมรวมกันของคณาจารยในหลักสูตร และการจัดใหมีการสังเกตการณการสอนโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอตามที่คาดหวังจากการเรียนรูรายวิชา โดยการทวนสอบจาก
คะแนนขอสอบ การทวนสอบจากพฤติกรรมการเรียนรูและการมีสวนรวมของนักศึกษา และการทวนสอบ
จากงานที่ไดรับมอบหมายและการนำเสนอผลงาน 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

นำขอมูลที่ไดจากการประเมินจากขอ 1 และ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา โดยการปรับปรุงแผนการสอนทุกปการศึกษา 


