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ผู้สอน
E-mail
Website
ห้องพัก

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์
: mbs.macroeconomics@gmail.com
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: ตึก SBB ชั้น 2 ห้อง คณบดี

คาอธิบายรายวิชา
ความหมายและหลักแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์มหภาค รายได้
ประชาชาติ การเงิ น และการธนาคาร สถาบั น การเงิ น นโยบายการเงิ น
นโยบายการคลั ง เศรษฐกิ จ ระหว่ า งประเทศ เงิ น เฟ้ อ การว่ า งงาน
ดุลการชาระเงินระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ตลาด
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้นิสิ ตมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บเศรษฐกิ จในระดั บมหภาค
นาไปใช้ในการวิเคราะห์สภาวะทางเศรษฐกิจ และผลกระทบต่อธุรกิจได้
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การวัดผลการเรียน
 ข่าวเศรษฐกิจมหภาค
 แบบฝึกหัด/การบ้านกลุม่ และการมีส่วนร่วม
 รายงานกลุ่ม
 การเข้าห้องเรียน
 ทดสอบก่อนสอบกลางภาค/ปลายภาค
 สอบกลางภาค
 สอบปลายภาค
รวม

10 
10 
10 
10 
10 
25 
25 
100 

การประเมินผลการเรียน
ตัดเกรดโดยอิงกลุ่ม
เนื้อหาการเรียน
บทที่ 1 บทนา (สั ป ดาห์ ที่ 1-2)
บทที่ 2 การคานวณสถิ ติ ร ายได้ ป ระชาชาติ (สั ป ดาห์ ที่ 3)
บทที่ 3 รายได้ ป ระชาชาติ ดุ ล ยภาพกรณี เ ศรษฐกิ จ ปิ ด ไม่ มี รั ฐ บาล (สั ป ดาห์ ที่ 4)
บทที่ 4 รายได้ ป ระชาชาติ ดุ ล ยภาพกรณี เ ศรษฐกิ จ เปิ ด มี รั ฐ บาล (สั ป ดาห์ ที่ 5)
บทที่ 5 ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งรายได้ ป ระชาชาติ กั บ ระดั บ ราคา (สั ป ดาห์ ที่ 5)
บทที่ 6 เส้ น อุ ป ทานรวมและรายได้ ดุ ล ยภาพ (สั ป ดาห์ ที่ 6)
บทที่ 7 ดุ ล ยภาพร่ ว มของตลาดผลผลิ ต และตลาดเงิ น ตรา (สั ป ดาห์ ที่ 7-8)
บทที่ 8 วั ฏ จั ก รธุ ร กิ จ (Business Cycle) (สั ป ดาห์ ที่ 8)
บทที่ 9 เงิ น ธนาคาร และนโยบายการเงิ น (สั ป ดาห์ ที่ 9)
บทที่ 1 0 บทบาทของเงิ น ในระบบเศรษฐกิ จ มหภาคและนโยบายการเงิ น
(สั ป ดาห์ ที่ 10-11)
บทที่ 1 1 ปั ญ หาเศรษฐกิ จ มหภาคและนโยบายเพื่ อ แก้ ปั ญ หา
(สั ป ดาห์ ที่ 12-13)
(นาเสนอรายงาน สัปดาห์ที่ 14-15)
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หนังสืออ่านประกอบ
ภาษาไทย
กฤติยา ตติสรรค์สุข. เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :
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ไทยวัฒนาพานิช,2543.
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ข้อตกลง/กิจกรรมในการเรียน
1. นิสิตรวมกลุ่มกันในห้องให้ได้กลุ่มละไม่เกิน 15 คนเพื่อนาเสนอข่าวสัปดาห์ละกลุ่ม
ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที ข่าวที่นามาเสนอย้อนหลังไม่เกิน 15 วันนับจากวันนาเสนอ
โดยสุ่มเลือกสมาชิกในกลุ่ม นอกจากนั้นแต่ละกลุ่มตอบคาถามในห้องเพื่อเก็บสะสม
แต้ ม และร่ ว มกั น ท าแบบฝึ ก หั ด และส่ ง ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากผู้ ส อนแต่ ล ะ
สัปดาห์ และให้เขียนแบบฝึกหัดส่งด้วยลายมือที่อ่านง่าย แต่ละกลุ่มให้ส่ง รายชื่อนามสกุล รหัสนิสิตของสมาชิกในกลุ่ม โดยพิมพ์ใส่ใน Excel เป็น 2 คอลัมน์
โดยตั้งชื่อไฟล์ที่ จะส่งดังนี้ เช่น ห้อง......................กลุ่ม............. ตั้งชื่อไฟล์เป็น
.......................... ส่งไฟล์ไปที่ mbs.macroeconomics@gmail.com
2. นิสิตแต่ละกลุ่มต้องจัดทารายงาน 1 เรื่องในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ มหภาค
โดยใช้ฟ้อนต์ ขนาด 16 นิสิตต้องส่งรูปเล่มรายงาน และไฟล์รูปเล่มรายงานไม่เกิน
สัปดาห์สุดท้ายของการเรียน
เกณฑ์การให้คะแนนรูปเล่มรายงาน
 การเข้าเล่ม เรียบร้อย สวยงาม
 รูปแบบรายงานมีหัวข้อต่างๆ และเนื้อหาถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบนั
มากที่สุด คัดลอกผลงานน้อยทีส่ ุด
 ส่งรูปเล่มรายงานตรงตามเวลากาหนดส่ง
3. ห้ามส่งเสียงอันเป็นการรบกวนผู้อื่นขณะอยู่ในห้องเรียน และปิดมือถือหรือทาเป็น
ระบบสั่นขณะอยู่ในชั่วโมงเรียน และต้องแต่งกายให้ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย
การคุยในห้องเรียน การรบกวนเพื่อนร่วมห้องเรียน (ยกเว้นอาจารย์ให้ตอบคาถาม
หรือทากิจกรรม) การออกจากห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต และการแต่งกายไม่ถูก
ระเบียบมหาวิทยาลัยจะถูกหักคะแนน ครั้งละ 1 คะแนนต่อการเรียนครั้งนั้น
4. ขาดเรียนหัก 1 คะแนน ลา หัก 0.5 คะแนน (ลาเพือ่ ทาประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย /
ลาบวช/ลาป่วยมีใบรับรองแพทย์ไม่หักคะแนน)
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[ตัวอย่างเล่มรายงาน]
รายงาน
เรื่อง
การส่งออกข้าวของไทย
กลุ่มที่ 1 ห้อง AC581

1. นายรักชาติ ทาดี
2. นายรักดี
ช่วยชาติ
3. นายสามัคคี รักชาติ
4. นางสาวสมใจ เรียนดี
5. นางสาวเรียนดี ตั้งใจ

รหัสประจาตัวนิสิต
รหัสประจาตัวนิสิต
รหัสประจาตัวนิสิต
รหัสประจาตัวนิสิต
รหัสประจาตัวนิสิต

54010915568
54010915569
54010915560
54010915571
54010915568

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา เศรษฐศาสตร์มหภาค
ประจาภาคเรียนที่ ....../.........
ผู้สอน ผศ. ดร. นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์
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คานา
..........................................................................................................................
................................................(ไม่เกิน 1 หน้า ).............................................
..........................................................................................................................
สารบัญ
หน้า
1. ภูมิหลัง
2. แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. การวิเคราะห์สาเหตุ
4. ข้อเสนอแนะ
ภูมิหลัง
..........................................................................................................................
.............................................. (ไม่เกิน 1-2 หน้า )..........................................
..........................................................................................................................
แนวคิด/ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิด/ทฤษฏี
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
ฯลฯ
(เขียนได้ไม่จากัดจานวนหน้า)
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัย เรื่อง...................................................................
ผู้แต่ง .......................................................ปี.....................
พบว่า ..............................................................................
งานวิจัย เรื่อง...................................................................
ผู้แต่ง .......................................................ปี.....................
พบว่า ..............................................................................
ฯลฯ
(เขียนได้ไม่จากัดจานวนหน้า)
การวิเคราะห์สาเหตุ
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
(เขียนได้ไม่จากัดจานวนหน้า)
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข/ส่งเสริม/พัฒนา
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
(เขียนได้ไม่จากัดจานวนหน้า)
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก (ถ้ามี)

[8]

หมายเหตุ: - การให้คะแนนขึ้นอยู่กับปริมาณงานและคุณภาพงาน
- วิธีการสืบค้นข้อมูลงานวิจัย และเว็บวิชาเข้าดูที่
http://www.nitiphong.com/macroecon_thai.php
คาอธิบายในแต่ละหัวข้อในการทารายงาน วิชา เศรษฐศาสตร์มหภาค
ภูมิหลัง
(ย่อหน้าที่ 1) นิสิตต้องนาข้อมูลสถิติ กราฟในอดีตจนถึงปัจจุบัน ใน
เรื่องนั้นมานาเสนอ และเขียนเรียงความเพื่อให้เห็นสถานการณ์ในเรื่องนั้นว่า
มีความเป็นมาอย่างไร สถานการณ์ดังกล่าวมีทิศทางดีขึ้นหรือเลวลงอย่างไร
นิสิตต้องชี้ประเด็นในสถานการณ์นั้นให้ได้ เช่น สมมตินิสิตทารายงาน เรื่อง
การเรียนของข้าพเจ้า นิสิตก็ต้องนาข้อมูล GPAX ของนิสิตมาทาเป็นกราฟ
แท่ง กราฟเส้น ฯลฯ เพื่อให้เห็นทิศทางแนวโน้มการเรียนของนิสิตที่ผ่านมาว่า
ดีขึ้นหรือเลวลงอย่างไร และนิสิตต้องชี้ประเด็นให้เห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าว
น่าสนใจอย่างไร
(ย่อหน้าที่ 2) เมื่อนิสิตได้นาเสนอภูมิหลังเป็นอย่างดีแล้ว ในหัวข้อนี้
นิสิ ตต้ องเขี ยนเรียงความเพื่อชี้ให้เ ห็นว่าประเด็นที่นิสิต หยิบยกขึ้ นมานั้นมี
ความสาคัญอย่างไร เช่น หากนิสิตชี้ประเด็นว่าสถานการณ์ผลการเรียนที่ผ่าน
มาตกต่าลงเรื่อยๆ นิสิตก็ต้องเขียนเรียงความนาเสนอว่าการเรียนที่ตกต่าหรือ
เกรดไม่ดี นั้น จะส่ งผลกระทบอย่างไร ข้ อดี -ข้ อเสี ย เป็นอย่างไร ใครได้ รั บ
ผลกระทบบ้าง
(เขียนประมาณ 1-2 หน้ากระดาษ)
แนวคิด/ทฤษฎี
นิสิ ต ต้ องนาความรู้ จากแนวคิ ด ทฤษฎีต่ างๆ ที่ไ ด้ เ รี ยนมา เพื่ อมาใช้ต อบ
ประเด็นที่นิสิตหยิบยกขึ้นมา นิสิตต้องหาทฤษฎีหรือแนวคิดของใครก็ได้ที่จะ
สามารถอธิ บายได้ ว่า สาเหตุ ของการเรียนที่ต กต่ าหรือดี ขึ้ นนั้นเพราะอะไร
(คะแนนขึ้นอยู่กับปริมาณและคุณภาพ เขียนได้ไม่จากัดหน้า)
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นิสิตต้องหางานวิจัย/บทความ ที่มีผู้ที่ศึกษาไว้ ว่าประเด็นที่นิสิตหยิบยกขึ้นมา
เสนอนั้นมาจากสาเหตุอะไร เช่น การเรียนที่ตกต่าหรือดีขึ้นนั้นมีสาเหตุมา
จากอะไร เช่น งานวิจัย เรื่อง..............................ผู้แต่ง ..............ปี...................
พบว่า การเรียนตกต่ามีสาเหตุมาจากการขาดเรียน
(หัวข้อนีค้ ะแนนขึ้นอยู่กับปริมาณและคุณภาพ เขียนได้ไม่จากัดหน้า)
การวิเคราะห์สาเหตุ
นิสิตต้องนาความรู้ทีได้จาก แนวคิด/ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มา
เขียนสรุปเป็นข้ อๆ อธิบายและแสดงความคิ ดเห็นในสาเหตุ ข องประเด็นที่
เขียนไว้ในภูมิหลัง เช่น การขาดเรียนทาให้ผลการเรียนตกต่า เนื่องจากการ
ขาดเรียนทาให้ขาดการติดตามเนื้อหาจากผู้สอนได้อย่างต่อเนื่อง และไม่เข้าใจ
เนื้อหาจึงทาให้ทาข้อสอบไม่ได้ เกรดจึงลดลง และการขาดเรียนบ่อยอาจะ
เนื่องมาจากความเจ็บป่วยและมีปัญหาทางบ้าน เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข/ส่งเสริม/พัฒนา
นิสิ ต ต้ องนาความรู้ที่ได้ จากหัวข้ อ การวิเคราะห์ ส าเหตุ มาเสนอแนะ หา
แนวทางแก้ไข หรือส่งเสริมพัฒนา เช่น การขาดเรียนบ่อย อาจารย์ที่ปรึกษา
ต้องติดตามและสอบถามนิสิตว่าเหตุใดขาดเรียนบ่อยเพื่อจะได้ร่วมกันแก้ไข
ต่อไป

