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รายละเอยีดของรายวชิา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย  
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา คณะเศรษฐศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา  
EC321   เศรษฐศาสตร์การจดัการ  

Managerial Economics  

2. จ านวนหน่วยกติ 
3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

หลกัสูตรเศรษฐศาสตร์บณัฑิต  กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รุ่งระวี วีระเวสส์ 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีที่เรียน 
ภาคการเรียนท่ี 1/2558นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 

6. รายวชิาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
EC102    เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้  

7. รายวชิาที่ต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี 
ไม่มี 

8. สถานที่เรียน 
หอ้ง 71002อาคาร 7มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

9. วนัที่จดัท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
วนัท่ี 1 สิงหาคม2558 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
 

1. นกัศึกษาสามารถอธิบายสาระส าคญัของเน้ือหาแต่ละบทได ้
และสามารถแสดงความคิดเห็นต่อประเดน็ต่างๆ ตอบขอ้ซกัถามไดอ้ยา่งมีเหตุผลในทางเศรษฐศาสตร์  

2. นกัศึกษาสามารถน าแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยกุตใ์ชใ้นการตดัสินใจในปัญหาการจดัการทางธุ
รกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือใหน้กัศึกษาสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนัในชั้นเรียน 
โดยผา่นการวิเคราะห์กรณีศึกษาท่ีไดม้อบหมายใหศึ้กษา   

 
2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

การท่ีบทบาทของการจดัการมีความส าคญัต่อหน่วยเศรษฐกิจต่างๆ และต่อเศรษฐกิจโดยรวม 
การสามารถประยกุตใ์ชแ้นวคิดทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือการตดัสินใจในประเดน็ปัญหาทางธุรกิจ 
โดยมีแนวคิดทฤษฎีและหลกัการท่ีแม่นย  า 
จะท าใหน้กัศึกษามีหลกัคิดและเกิดความรอบคอบในการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ  

ดว้ยเหตุน้ี จึงมีการปรับปรุงรายวิชา “เศรษฐศาสตร์การจดัการ” 
เพ่ือส่งเสริมและพฒันาคุณภาพนกัศึกษาของสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
ใหส้ามารถน าแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ มาใชเ้ป็นแนวทางหลกัในการตดัสินใจ 
จากศกัยภาพในการวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ ท่ีลึกซ้ึงข้ึน พร้อมสามารถอภิปรายและวิเคราะห์กรณีศึกษาต่างๆ 
ไดด้ว้ยตนเอง 
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวชิา 
การน าทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาประยกุตใ์ชใ้นทางธุรกิจ วตัถุประสงคข์องธุรกิจ 

การศึกษามูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ โครงสร้างตลาดและการก าหนดราคาสินคา้ในทางปฏิบติั 

การสร้างค่าสินคา้และบริการ การวเิคราะห์ตน้ทุนการผลิต การวเิคราะห์การลงทุน และการตดัสินใจภายใตค้วามเส่ียง 

การสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื บทบาทของภาครัฐท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ 

ทั้งดา้นนโยบายและกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสงัคม และบรรษทัภิบาล  

 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัต/ิงานภาคสน

าม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 
ชัว่โมงต่อภาคการศึก
ษา 

- ไม่มีการฝึกปฏิบติั/ภาคสน
าม/การฝึกงาน 

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง 
6 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพฒันา 
(1) ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสตัยสุ์จริต 
(2) มีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 
(3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม 

สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบัความส าคญั 
(4) มีทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 
(5) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใชค้วามรู้ในวิชาชีพต่อบุคคล องคก์รและสงัคม 
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2 วธีิการสอน 
(1) บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับทเรียน  
(2) การท างานเป็นกลุ่ม และการท างานอิสระของผูเ้รียนแต่ละคนดว้ยตนเอง ไม่ลอกหรือเลียนแบบผูอ่ื้น  
(3) การวิเคราะห์และอภิปรายในชั้นเรียนร่วมกนั   

1.3  วธีิการประเมนิผล 
(1) พฤติกรรมการเขา้เรียนอยา่งสม ่าเสมอ  การส่งงานตรงต่อเวลา 

และการแต่งกายถูกระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 
(2)  พฤติกรรมการ ศึกษาเอกสารตามท่ีอาจารยม์อบหมาย 

และคน้ควา้หาความรู้เพ่ิมเติมตามประเดน็ปัญหานั้นๆ ดว้ยตนเอง 
(3) ศึกษากรณีศึกษาทางเศรษฐศาสตร์การจดัการตามท่ีผูส้อนมอบหมายทุกคร้ัง 
(4) พฤติกรรมในการรายงาน อภิปรายในชั้นเรียน จดัท ารายงาน 

และความสามารถในการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

2. ความรู้ 
 

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

(1) ความรู้ในแนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ท่ีน ามาประยกุตใ์ชก้บัการจดัการในองคก์รธุรกิจ  

(2) ความรู้ท่ีใชว้ิเคราะห์กรณีศึกษาทางเศรษฐศาสตร์การจดัการ   
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(3) ความรู้ในดา้นการคน้หาแหล่งความรู้เชิงเอกสารประเภทต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐศาสตร์การจดัการ  

 

 

 

 

 

2.2 วธีิการสอน 
(1) การบรรยายโดยใชส่ื้อน าเสนอในรูปแบบ Powerpointประกอบ 
(2) ใชก้รณีศึกษาประกอบการเรียนการสอน 
(3) การซกัถาม/ยกตวัอยา่งสถานการณ์จริง/แสดงความคิดเห็น 
(4) ใหค้น้ควา้เพ่ิมเติม และอ่านงานท่ีมอบหมายเพ่ือมาอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
(5) การเรียนรู้โดยกิจกรรมโครงงาน(Project-based-Learning) 
(6) การรายงานและการน าเสนอรายงานของนกัศึกษาในชั้นเรียน 

2.3  วธีิการประเมนิผล  
(1) ประเมินจากรายงานการอ่านและวิเคราะห์กรณีศึกษาของนกัศึกษาท่ีจดัท าส่ง 
(2) ประเมินจากการน าเสนอประเดน็ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจท่ีไดรั้บมอบหมายหนา้หอ้งเรียนขอ

งนกัศึกษา 
(3) การแสดงศกัยภาพในการวิเคราะห์และประยกุตใ์นหอ้งเรียน ตามสาระในบทเรียน  
(4) การแสดงศกัยภาพในการคน้หาขอ้มูลเพ่ิมเติมทางอินเทอร์เน็ตหรือแหล่งอ่ืนๆ 

ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
(5) การสอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้การใชแ้นวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพฒันา 
พฒันาใหมี้การคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ  มีความคิดสร้างสรรค ์

สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทางดา้นเศรษฐศาสตร์การจดัการได ้

3.2  วธีิการสอน 
(1) การมอบหมายใหอ่้านและวิเคราะห์กรณีศึกษา พร้อมน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน 
(2) การอภิปรายกลุ่มและการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาในชั้นเรียน 
(3) การวิเคราะห์และประยกุตส์าระในบทเรียนใหค้รอบคลุมการตดัสินใจท่ีเป็นทางเลือก 

และสามารถท าการตดัสินใจเลือกอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.3  วธีิการประเมนิผล 
 การสอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้แนวทางการวิเคราะห์และจบัประเดน็ตามท่ีไดฝึ้กฝนมา  
 
4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
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4.1 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 
(1)  พฒันาทกัษะในการท างานเป็นทีม 
(2) พฒันาสมัพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัและกบัผูส้อน 
(3) พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี มีความซ่ือสตัย ์

และมีน ้าใจต่อเพ่ือนร่วมชั้นเรียนในทางท่ีถูกตอ้ง 

4.2  วธีิการสอน  
(1) มอบหมายงานรายงานกลุ่ม และรายบุคคล  
(2) การน าเสนอรายงาน 

4.3  วธีิการประเมนิผล 
(1) รายงานท่ีส่งในชั้นเรียน 
(2) รายงานท่ีน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
(3) พฤติกรรมการเขา้เรียน 

 
5. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1   ทักษะการวเิคราะห์ การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่ต้องพฒันา  
(1)  พฒันาทกัษะดา้นการส่ือสาร โดยสามารถถ่ายทอดส่ิงท่ีไดจ้ากการอ่าน จบัประเดน็ วิเคราะห์ 

มาน าเสนอ ซ่ึงมีการเพ่ิมเติมความรู้ความเขา้ใจดว้ยการใชก้ารสืบคน้ขอ้มูลทุติยภูมิทางอินเทอร์เน็ต  
(2)  ทกัษะการน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน โดยรู้จกัน าเคร่ืองมือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชป้ระกอบ 

5.2   วธีิการสอน  
(1) มีการเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 (2) มอบหมายใหท้ ารายงานและใหน้ าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน 

โดยใหอ้า้งอิงแหล่งท่ีมาของขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง 
และมีการใชเ้คร่ืองมือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการน าเสนอรายงาน 

 5.3  วธีิการประเมนิผล 

(1) การจดัท ารายงานและการน าเสนอหนา้ชั้นเรียนดว้ยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
 (2) การแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.  แผนการสอน  

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน(
ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1 อธิบายลกัษณะวชิา เน้ือหาวชิา หนงัสือประกอบ และการวดัผล 
บทที ่ 1 ลกัษณะและขอบเขตของวชิาเศรษฐศาสตร์การจดัการ 

1.1 นิยามของวชิาเศรษฐศาสตร์การจดัการ 

1.2 การตดัสินใจและการวางแผน 

1.3 หลกัเศรษฐศาสตร์ กบั การจดัการทางธุรกิจ 

1.4 ขอบเขตของวชิาเศรษฐศาสตร์การจดัการ 

 

 
3 

บรรยาย 
แนะน าการเรียนการส
อน / powerpoint 

ผศ.ดร.รุ่งระว ี
วรีะเวสส์ 

 
2-4 บทที ่2 การวเิคราะห์อุปสงค์และการพยากรณ์อุปสงค์ 

2.1 ทฤษฎีพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

2.2 ความยดืหยุน่ของอุปสงค ์

2.3 ความแตกต่างของอุปสงคส์ าหรับสินคา้ 

2.4 การพยากรณ์อุปสงคเ์ชิงคุณภาพ 

2.5 การพยากรณ์อุปสงคเ์ชิงปริมาณ 

 
9 

บรรยาย อภิปราย 
และร่วมกนัวเิคราะห์ป
ระเด็นโดยใชก้รณีศึก
ษา  / powerpoint 

ผศ.ดร.รุ่งระว ี
วรีะเวสส์ 

 
5-7 บทที ่3 การผลติและต้นทุนการผลติ  

3.1 การผลิต 

3.2 ตน้ทุนการผลิต 

3.3 ความประหยดัและไม่ประหยดัจากขนาดการผลิต 

 
9 

บรรยาย อภิปราย 
และร่วมกนัวเิคราะห์ป
ระเด็นโดยใชก้รณีศึก
ษา / powerpoint 

ผศ.ดร.รุ่งระว ี
วรีะเวสส์ 



มคอ.3 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน(
ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

3.4 ความประหยดัจากการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั 

3.5 ความประหยดัจากขอบเขตการผลิต  

8 หยุดสอบกลางภาค 

9-10 บทที ่4 การตดัสินใจก าหนดราคาและนโยบายราคาในภาคทฤษฎ ี

4.1 ปัจจยัก าหนดโครงสร้างของตลาด 

4.2 การก าหนดราคาและปริมาณผลผลิตในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

4.3 การก าหนดราคาและปริมาณผลผลิตในตลาดผกูขาด 

4.4 
การก าหนดราคาและปริมาณผลผลิตในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 

4.5 การก าหนดราคาและปริมาณผลผลิตในตลาดผูข้ายนอ้ยราย 

 

6 บรรยาย อภิปราย 
และร่วมกนัวเิคราะห์ป
ระเด็นโดยใชก้รณีศึก
ษา / powerpoint 

ผศ.ดร.รุ่งระว ี
วรีะเวสส์ 

11-12 บทที ่5 การก าหนดราคาในภาคปฎบิัต ิ

5.1 การก าหนดราคาสินคา้หลายชนิด (Multiple Product Pricing) 

5.2 การก าหนดราคาใหต้่างกนั (Price Discrimination) 

5.3 การก าหนดราคาโอน (Transfer Pricing) 

5.4 การก าหนดราคาในทางปฎิบติั (Pricing in Practices) 

 

6 บรรยาย อภิปราย 
และร่วมกนัวเิคราะห์ป
ระเด็นโดยใชก้รณีศึก
ษา / powerpoint 

ผศ.ดร.รุ่งระว ี
วรีะเวสส์ 

13 บทที ่6 
การวเิคราะห์การตดัสินใจลงทุนและการประเมนิโครงการภายใต้
ความเส่ียงและความไม่แน่นอน 

6.1 แหล่งท่ีมาของเงินทุน และตน้ทุนของเงินทุน 

6.2 การประเมินกระแสเงินสดของโครงการ 

6.3 การวเิคราะห์ความเส่ียงและความไม่แน่นอน 

 

3 บรรยาย อภิปราย 
และร่วมกนัวเิคราะห์ป
ระเด็นโดยใชก้รณีศึก
ษา / powerpoint 

ผศ.ดร.รุ่งระว ี
วรีะเวสส์ 



มคอ.3 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน(
ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

14 บทที ่7 บทบาทของภาครัฐทีม่ผีลกระทบต่อธุรกจิ 

 7.1 นโยบายและกฎระเบียบ 

 7.2 ความรับผิดชอบต่อสงัคม และบรรษทัภิบาล 

3 บรรยาย อภิปราย 
และร่วมกนัวเิคราะห์ป
ระเด็นโดยใชก้รณีศึก
ษา / powerpoint 

ผศ.ดร.รุ่งระว ี
วรีะเวสส์ 

15 นกัศึกษาน าเสนองาน 3 PowerPoint น าเสนอรายงา
นโดยนกัศึกษา 

16 สอบปลายภาค 

หมายเหต:ุ *หมายเหต:ุ การเรียน/การสอน/การสอบ อาจมีการเปล่ียนแปลงเวลาและปรับเน้ือหาไดต้ามความเหมาะสม 

2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 
 

กจิกรรมที ่
 

ผลการเรียนรู้* 

 
วธีิการประเมนิ 

ก าหนดเวลาการประเ
มนิ (สัปดาห์ที)่ 

สัดส่วนของการประเมิ
นผล 

1 7 สอบปลายภาค 16 50% 

2 4 

1.การคน้ควา้ และการน าเสนอรายงาน 
2.การท างานกลุ่มและผลงาน 
3.การอ่านและสรุปความ 
4.การส่งงานตามท่ีมอบหมาย 

ตลอดภาคการศึกษา 40% 

3 4 
1.การเขา้ชั้นเรียน 
2.การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอ 
3.ความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 10% 

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum mapping) 

ความรับผิดชอบหลกั    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

EC321 
เศรษฐศาสตร์การจดัการ 

          o      o       o  o 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

1. ต าราและเอกสารหลกั 

รุ่งระวี วีระเวสส์. (2558). เอกสารค าสอน วิชาเศรษฐศาสตร์การจดัการ. คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

 

2. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 
รุ่งโรจนเ์บญจมสุทิน. (2540). เศรษฐศาสตร์การจดัการ. กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพ ์TNP Press. 
รัตนาสายคณิต. (2540). เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจดัการ, (พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.   
นราทิพยชุ์ติวงศ.์ (2542). เศรษฐศาสตร์การจดัการ, (พิมพค์ร้ังท่ี 2).  กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
จรินทร์ เทศวานิช. (2550). เศรษฐศาสตร์การจดัการ, กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชัน่. 
Hirschy, Mark. (2000). Managerial Economics, (revised edition). Florida: The Dryden Press. 
Hirschey, Mark and Pappas, James L. (1966). Managerial Economics, (8thedition). Florida: The Dryden Press. 
Mc Guigan, James R., Moyer, R. Charles and Harris, Frederick H.DeB. (1999). Managerial Economics:  
Applications, Strategy, and Tactics. Ohio: South-Western College Publishing. 
Nellis, Joseph and Parker, David. (2006). Principles of Business Economics on a Global Economy, (2ndedition). 

London: Pearson Education Limited. 
Salvatore, Dominick. (1996). Managerial Economics on a Global Economy,(5rdedition). New York: Mc Graw-

Hill, Inc., 
 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 
อาจารยผ์ูส้อนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการสอบของนกัศึกษา 

และท ารายงานสรุปพฒันาการของนกัศึกษา ปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางแกไ้ขเพ่ือปรับปรุงรายวิชาใหมี้ความเหมาะสมมากข้ึน 

2. การปรับปรุงการสอน  
1. ประมวลความคิดเห็นของนกัศึกษา การประเมินการสอนของตนเอง ตลอดจนสรุปปัญหา 

อุปสรรคและแนวทางแกไ้ขเพ่ือน าไปปรับปรุงการสอนในปีการศึกษาต่อไป 
2. แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งอาจารยผ์ูส้อนในวิชาอ่ืนๆ เพ่ือจะไดน้ าเทคนิค 

วิธีการใหม่ๆมาใชใ้นการปรับปรุงการสอนใหดี้ข้ึน 
3. ปรับปรุงรายละเอียดของวิชาใหท้นัสมยัต่อการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวตันข์องโลกธุรกิจ 



มคอ.3 

4. คณะเศรษฐศาสตร์มีการประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนทุกวิชาเป็นประจ าทุกปี  
 
3. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

1. ไดมี้การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชาท่ีสอน 
โดยมีคณะกรรมการก ากบัมาตรฐานวิชาการ เป็นผูต้รวจสอบในการออกขอ้สอบ การตรวจขอ้สอบ 
การตดัเกรดของนกัศึกษา 

2. ส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัค าถามในขอ้สอบจากผูใ้ชบ้ณัฑิต 
เพ่ือปรับปรุงมาตรฐานขอ้สอบใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

4. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
จากการประเมินและทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา 

ไดมี้การวางแผนปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพ่ือใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน โดย 
1. ปรับปรุงเน้ือหารายวิชาทุกๆ 3 ปี หรือตามค าแนะน าของคณะกรรมการก ากบัมาตรฐานวิชาการตามขอ้ 

4 
2. น าผลการประเมินการสอนของตนเองจากขอ้ 2 (กลยทุธ์การประเมินการสอน) 

มาพฒันาเน้ือหาสาระต่างๆของวิชา 
และปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนใหต้รงกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

3. ปรับเปล่ียนใหมี้อาจารยผ์ูส้อนร่วม 
เพ่ือใหน้กัศึกษามีมุมมองในเร่ืองของการประยกุตค์วามรู้ทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เขา้กบัสถานการณ์ทา
งเศรษฐกิจและธุรกิจท่ีเกิดข้ึนจริงในปัจจุบนัได้ 

 


