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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเศรษฐศาสตร์ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
EC321   เศรษฐศาสตร์การจัดการ 

Managerial Economics  

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

3. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา 

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต  กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งระวี วีระเวสส์ 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการเรียนที่ 1/2559  นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
EC102    เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี 
ไม่มี 

8. สถานที่เรียน 
ห้อง 22202 อาคาร 22  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
วันที่ 1 สิงหาคม 2558 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 

1. นักศึกษาสามารถอธิบายสาระส าคัญของเน้ือหาแต่ละบทได้ และสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ
ประเด็นต่างๆ ตอบข้อซักถามได้อย่างมีเหตุผลในทางเศรษฐศาสตร์  

2. นักศึกษาสามารถน าแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจในปัญหาการจัดการทาง
ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกันในชั้นเรียน โดยผ่านการวิเคราะห์กรณศีึกษาที่ได้
มอบหมายให้ศึกษา   

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

การที่บทบาทของการจัดการมีความส าคัญต่อหน่วยเศรษฐกิจต่างๆ และต่อเศรษฐกิจโดยรวม การ
สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการตัดสินใจในประเด็นปัญหาทางธุรกิจ โดยมีแนวคิดทฤษฎี
และหลักการที่แม่นย า จะท าให้นักศึกษามีหลักคิดและเกิดความรอบคอบในการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ  

ด้วยเหตุน้ี จึงมีการปรับปรุงรายวิชา “เศรษฐศาสตร์การจัดการ” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ของสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ให้สามารถน าแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ มาใช้เป็นแนวทางหลักในการ
ตัดสินใจ จากศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่ลึกซึ้งขึ้น พร้อมสามารถอภิปรายและวิเคราะห์กรณีศึกษา
ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง 
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หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
การน าทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ วัตถุประสงค์ของธุรกิจ การศึกษามูลค่าเพิ่มทาง

เศรษฐศาสตร์ โครงสร้างตลาดและการก าหนดราคาสินค้าในทางปฏิบตัิ การสร้างค่าสินค้าและบรกิาร การวิเคราะห์ต้นทนุ

การผลิต การวิเคราะห์การลงทุน และการตัดสินใจภายใตค้วามเสี่ยง การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัอย่างยั่งยืน 

บทบาทของภาครัฐที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ ทั้งด้านนโยบายและกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนความรับผดิชอบต่อสังคม และ

บรรษทัภิบาล  

 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา 

- ไม่มีการฝึกปฏิบัติ/
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 
6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ

ความส าคัญ 
(4) มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ความรู้ในวิชาชีพต่อบุคคล องค์กรและสังคม 
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2 วิธีการสอน 
(1) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกบับทเรียน  
(2) การท างานเป็นกลุ่ม และการท างานอิสระของผู้เรียนแต่ละคนด้วยตนเอง ไม่ลอกหรือเลียนแบบผู้อื่น  
(3) การวิเคราะห์และอภิปรายในชั้นเรียนร่วมกัน   

1.3  วิธีการประเมินผล 
(1) พฤติกรรมการเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ  การส่งงานตรงต่อเวลา และการแต่งกายถูกระเบียบข้อบังคับ

ของมหาวิทยาลัย 
(2)  พฤติกรรมการศึกษาเอกสารตามที่อาจารย์มอบหมาย และค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมตามประเด็น

ปัญหาน้ันๆ ด้วยตนเอง 
(3) ศึกษากรณีศึกษาทางเศรษฐศาสตร์การจัดการตามท่ีผู้สอนมอบหมายทุกครั้ง 
(4) พฤติกรรมในการรายงาน อภิปรายในชั้นเรียน จัดท ารายงาน และความสามารถในการท างาน

ร่วมกันเป็นกลุ่ม 

2. ความรู้ 
 

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

(1) ความรู้ในแนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่น ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการในองค์กรธุรกิจ  

(2) ความรู้ที่ใช้วิเคราะห์กรณีศึกษาทางเศรษฐศาสตร์การจัดการ   

(3) ความรู้ในด้านการค้นหาแหล่งความรู้เชิงเอกสารประเภทต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับเศรษฐศาสตร์การ
จัดการ  
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2.2 วิธีการสอน 
(1) การบรรยายโดยใช้สื่อน าเสนอในรูปแบบ Power point ประกอบ 
(2) ใช้กรณีศึกษาประกอบการเรียนการสอน 
(3) การซักถาม/ยกตัวอย่างสถานการณ์จริง/แสดงความคิดเห็น 
(4) ให้ค้นคว้าเพิ่มเติม และอ่านงานที่มอบหมายเพื่อมาอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
(5) การเรียนรู้โดยกิจกรรมโครงงาน(Project-based-Learning) 
(6) การรายงานและการน าเสนอรายงานของนักศึกษาในชั้นเรียน 

2.3  วิธีการประเมินผล 
(1) ประเมินจากรายงานการอ่านและวิเคราะห์กรณีศึกษาของนักศึกษาที่จัดท าส่ง 
(2) ประเมินจากการน าเสนอประเด็นปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจที่ได้รับมอบหมายหน้าห้องเรียน

ของนักศึกษา 
(3) การแสดงศักยภาพในการวิเคราะห์และประยุกต์ในห้องเรียน ตามสาระในบทเรียน  
(4) การแสดงศักยภาพในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตหรือแหล่งอื่นๆ ซึ่งเก่ียวข้องกับงาน

ที่ได้รับมอบหมาย 
(5) การสอบกลางภาคและปลายภาค ด้วยข้อสอบท่ีเน้นการใช้แนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ใน

การวเิคราะห ์

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
พัฒนาให้มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอ

แนวทางในการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐศาสตร์การจัดการได้ 

3.2  วิธีการสอน 
(1) การมอบหมายให้อ่านและวิเคราะห์กรณีศึกษา พร้อมน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน 
(2) การอภิปรายกลุ่มและการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในชั้นเรียน 
(3) การวิเคราะห์และประยุกต์สาระในบทเรียนให้ครอบคลุมการตัดสินใจที่เป็นทางเลือก และสามารถ

ท าการตัดสินใจเลือกอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3  วิธีการประเมินผล 
 การสอบกลางภาคและปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นแนวทางการวิเคราะห์และจับประเด็นตามที่ได้ฝึกฝน
มา 
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
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(1)  พัฒนาทักษะในการท างานเป็นทีม 
(2) พัฒนาสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกันและกับผู้สอน 
(3) พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ และมีน้ าใจต่อเพื่อนร่วม

ชั้นเรียนในทางท่ีถูกต้อง 

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

4.3  วิธีการประเมินผล 
(1) รายงานที่ส่งในชั้นเรียน 
(2) รายงานที่น าเสนอหน้าชั้นเรียน 
(3) พฤติกรรมการเข้าเรียน 

 
5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1   ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
(1)  พัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร โดยสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ได้จากการอ่าน จับประเด็น วิเคราะห์ มา

น าเสนอ ซึ่งมีการเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจด้วยการใช้การสืบค้นข้อมูลทุติยภูมิทางอินเทอร์เน็ต  
 (2)  ทักษะการน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน โดยรู้จักน าเครื่องมือเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ประกอบ 

5.2   วิธีการสอน 
 (1) มีการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 (2) มอบหมายให้ท ารายงานและให้น าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน โดยให้อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

อย่างถูกต้อง และมีการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการน าเสนอรายงาน 

 5.3  วิธีการประเมินผล 

 (1) การจัดท ารายงานและการน าเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 (2) การแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.3 

7 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.  แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

1 อธิบายลักษณะวิชา เนื้อหาวิชา หนังสือประกอบ และการวัดผล 
บทที่  1 ลักษณะและขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตรก์ารจัดการ 

1.1 นิยามของวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ 

1.2 การตัดสินใจและการวางแผน 

1.3 หลักเศรษฐศาสตร์ กับ การจัดการทางธุรกิจ 

1.4 ขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ 

 

 
3 

บรรยาย แนะน าการ
เรียนการสอน / 
powerpoint 

ผศ.ดร.รุ่งระวี 
วีระเวสส์ 

 
2-4 บทที่ 2 การวิเคราะห์อุปสงค์และการพยากรณ์อุปสงค ์

2.1 ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภค 

2.2 ความยืดหยุน่ของอุปสงค ์

2.3 ความแตกต่างของอุปสงค์ส าหรับสินค้า 

2.4 การพยากรณ์อุปสงค์เชิงคุณภาพ 

2.5 การพยากรณ์อุปสงค์เชิงปริมาณ 

 
9 

บรรยาย อภิปราย และ
ร่วมกันวิเคราะห์
ประเด็นโดยใช้
กรณีศึกษา  / 
powerpoint 

ผศ.ดร.รุ่งระวี 
วีระเวสส์ 

 
5-7 บทที่ 3 การผลิตและต้นทุนการผลิต  

3.1 การผลิต 

3.2 ต้นทุนการผลิต 

3.3 ความประหยัดและไมป่ระหยดัจากขนาดการผลติ 

3.4 ความประหยัดจากการเรียนรูด้้วยการปฏิบัติ 

3.5 ความประหยัดจากขอบเขตการผลิต  

 
9 

บรรยาย อภิปราย และ
ร่วมกันวิเคราะห์
ประเด็นโดยใช้
กรณีศึกษา / 
powerpoint 

ผศ.ดร.รุ่งระวี 
วีระเวสส์ 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

8 หยุดสอบกลางภาค 

9-10 บทที่ 4 การตัดสินใจก าหนดราคาและนโยบายราคาในภาคทฤษฎ ี

4.1 ปจัจัยก าหนดโครงสร้างของตลาด 

4.2 การก าหนดราคาและปริมาณผลผลิตในตลาดแขง่ขันสมบูรณ์ 

4.3 การก าหนดราคาและปริมาณผลผลิตในตลาดผูกขาด 

4.4 การก าหนดราคาและปริมาณผลผลิตในตลาดกึ่งแขง่ขันกึง่
ผูกขาด 

4.5 การก าหนดราคาและปริมาณผลผลิตในตลาดผูข้ายน้อยราย 

 

6 บรรยาย อภิปราย และ
ร่วมกันวิเคราะห์
ประเด็นโดยใช้
กรณีศึกษา / 
powerpoint 

ผศ.ดร.รุ่งระวี 
วีระเวสส์ 

11-12 บทที่ 5 การก าหนดราคาในภาคปฎิบัต ิ

5.1 การก าหนดราคาสินค้าหลายชนิด (Multiple Product Pricing) 

5.2 การก าหนดราคาให้ต่างกัน (Price Discrimination) 

5.3 การก าหนดราคาโอน (Transfer Pricing) 

5.4 การก าหนดราคาในทางปฎิบตัิ (Pricing in Practices) 

 

6 บรรยาย อภิปราย และ
ร่วมกันวิเคราะห์
ประเด็นโดยใช้
กรณีศึกษา / 
powerpoint 

ผศ.ดร.รุ่งระวี 
วีระเวสส์ 

13 บทที่ 6 การวิเคราะห์การตัดสนิใจลงทุน และการประเมนิ
โครงการภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แนน่อน 

6.1 แหล่งที่มาของเงินทุน และตน้ทุนของเงินทุน 

6.2 การประเมนิกระแสเงินสดของโครงการ 

6.3 การวิเคราะหค์วามเสี่ยงและความไม่แน่นอน 

 

3 บรรยาย อภิปราย และ
ร่วมกันวิเคราะห์
ประเด็นโดยใช้
กรณีศึกษา / 
powerpoint 

ผศ.ดร.รุ่งระวี 
วีระเวสส์ 

14 บทที่ 7 บทบาทของภาครัฐที่มีผลกระทบตอ่ธุรกิจ 

 7.1 นโยบายและกฎระเบียบ 

 7.2 ความรับผดิชอบต่อสังคม และบรรษทัภิบาล 

3 บรรยาย อภิปราย และ
ร่วมกันวิเคราะห์
ประเด็นโดยใช้
กรณีศึกษา / 
powerpoint 

ผศ.ดร.รุ่งระวี 
วีระเวสส์ 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

15 นักศึกษาน าเสนองาน 3 PowerPoint น าเสนอ
รายงานโดย
นักศึกษา 

16 สอบปลายภาค 

หมายเหต:ุ *หมายเหต:ุ การเรียน/การสอน/การสอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาและปรับเนื้อหาไดต้ามความเหมาะสม 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมที ่
 

ผลการเรียนรู*้ 

 
วิธีการประเมนิ 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน (สัปดาห์ท่ี) 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 7 สอบกลางภาค 8 20% 
2 7 สอบปลายภาค 16 30% 

2 4 
1.การค้นคว้า และการน าเสนอรายงาน 
2.การท างานกลุ่มและผลงาน  
4.การท างานเดี่ยวและผลงาน 

ตลอดภาคการศึกษา 40% 

3 4 
1.การเข้าช้ันเรียน 
2.การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอ 
3.ความคิดเห็นในช้ันเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 10% 

* ระบุผลการเรียนรูห้ัวข้อย่อยตามแผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 

ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

EC321 
เศรษฐศาสตร์
การจัดการ 

          o      o       o  o 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลัก 

รุ่งระวี วีระเวสส์. (2558). เอกสารค าสอน วิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ. คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย 

 

2. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 
รุ่งโรจน์เบญจมสุทิน. (2540). เศรษฐศาสตร์การจัดการ. กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์ TNP Press. 
รัตนาสายคณิต. (2540). เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ, (พิมพ์ครั้งท่ี 2). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.   
นราทิพย์ชุติวงศ์. (2542). เศรษฐศาสตร์การจัดการ, (พิมพ์ครั้งที่ 2).  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
จรินทร์ เทศวานิช. (2550). เศรษฐศาสตร์การจัดการ, กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
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., 
 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการสอบของนักศึกษา และท ารายงานสรุปพัฒนาการของ

นักศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงรายวิชาให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 
2. การปรับปรุงการสอน  

1. ประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเอง ตลอดจนสรุปปัญหา อุปสรรคและ
แนวทางแก้ไขเพื่อน าไปปรับปรุงการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

2. แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ผู้สอนในวิชาอื่นๆ เพื่อจะได้น าเทคนิค วิธีการใหม่ๆมาใช้ใน
การปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้น 

3. ปรับปรุงรายละเอียดของวิชาให้ทันสมัยต่อการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ของโลกธุรกิจ 
4. คณะเศรษฐศาสตร์มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทุกวิชาเป็นประจ าทุกปี  
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3. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
1. ได้มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชาที่สอน โดยมีคณะกรรมการก ากับ

มาตรฐานวิชาการ เป็นผู้ตรวจสอบในการออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ การตัดเกรดของนักศึกษา 
2. ส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับค าถามในข้อสอบจากผู้ใช้บัณฑิต เพื่อปรับปรุงมาตรฐานข้อสอบให้เป็นไป

ตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
4. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น โดย 

1. ปรับปรุงเน้ือหารายวิชาทุกๆ 3 ปี หรือตามค าแนะน าของคณะกรรมการก ากับมาตรฐานวิชาการตามข้อ 
4 

2. น าผลการประเมินการสอนของตนเองจากข้อ 2 (กลยุทธ์การประเมินการสอน) มาพัฒนาเนื้อหาสาระ
ต่างๆของวิชา และปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนให้ตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3. ปรับเปล่ียนให้มีอาจารย์ผู้สอนร่วม เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องของการประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์เขา้กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันได้ 

 


