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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเศรษฐศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา  
EC321   เศรษฐศาสตร์การจดัการ 

Managerial Economics  

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

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑิต  กลุม่วิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัช ปรีดากรณ์ 

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีที่เรียน 
ภาคการเรียนท่ี 1/2560 นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3 

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

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี 
ไมม่ ี

8. สถานที่เรียน 
ห้อง 1405  อาคาร 1  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2560 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. นกัศกึษาสามารถอธิบายสาระส าคญัของเนือ้หาแตล่ะบทได้ และสามารถแสดงความคิดเห็นตอ่
ประเดน็ตา่งๆ ตอบข้อซกัถามได้อย่างมีเหตผุลในทางเศรษฐศาสตร์  

2. นกัศกึษาสามารถน าแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยกุต์ใช้ในการตดัสินใจในปัญหาการจดัการทาง
ธุรกิจได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

3. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่งกนัในชัน้เรียน โดยผ่านการวิเคราะห์กรณีศกึษาท่ี
ได้มอบหมายให้ศกึษา   

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

การท่ีบทบาทของการจัดการมีความส าคญัต่อหน่วยเศรษฐกิจต่างๆ และต่อเศรษฐกิจโดยรวม การ
สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือการตดัสินใจในประเด็นปัญหาทางธุรกิจ โดยมีแนวคิดทฤษฎี
และหลกัการที่แมน่ย า จะท าให้นกัศกึษามีหลกัคิดและเกิดความรอบคอบในการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ  

ด้วยเหตุนี ้จึงมีการปรับปรุงรายวิชา “เศรษฐศาสตร์การจัดการ” เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
นกัศึกษาของสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ให้สามารถน าแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ มาใช้เป็นแนวทาง
หลกัในการตดัสินใจ จากศกัยภาพในการวิเคราะห์ข้อมลูต่างๆ ท่ีลกึซึง้ขึน้ พร้อมสามารถอภิปรายและวิเคราะห์
กรณีศกึษาตา่งๆ ได้ด้วยตนเอง 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

การน าทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาประยกุต์ใช้ในทางธุรกิจ วตัถปุระสงค์ของธุรกิจ การศกึษามลูคา่เพ่ิมทาง
เศรษฐศาสตร์ โครงสร้างตลาดและการก าหนดราคาสินค้าในทางปฏิบตัิ การสร้างคา่สินค้าและบริการ การ
วิเคราะห์ต้นทนุการผลิต การวิเคราะห์การลงทนุ และการตดัสนิใจภายใต้ความเสี่ยง การสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขนัอย่างยัง่ยืน บทบาทของภาครัฐที่มีผลกระทบตอ่ธรุกิจ ทัง้ด้านนโยบายและกฎระเบียบตา่งๆ ตลอดจน
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม และบรรษัทภิบาล  

 

2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏบิัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชัว่โมง
ตอ่ภาคการศกึษา 

- ไมม่ีการฝึกปฏิบตัิ/
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศกึษาค้นคว้าด้วย
ตวัเอง 6 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
(1) ตระหนกัในคณุคา่และคณุธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสตัย์สจุริต 
(2) มีวินยั ตรงตอ่เวลา และความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขดัแย้งและล าดบั

ความส าคญั 
(4) มีทศันคติท่ีดีตอ่วิชาชีพ 
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบงัคบัตา่ง ๆ ขององค์กรและสงัคม 
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ความรู้ในวิชาชีพตอ่บคุคล องค์กรและสงัคม 
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2 วิธีการสอน 
(1) บรรยายพร้อมยกตวัอย่างกรณีศกึษาเก่ียวกบัประเดน็ทางจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกบับทเรียน  
(2) การท างานเป็นกลุม่ และการท างานอิสระของผู้ เรียนแตล่ะคนด้วยตนเอง ไมล่อกหรือเลียนแบบ

ผู้อื่น  
(3) การวิเคราะห์และอภิปรายในชัน้เรียนร่วมกนั   

1.3  วิธีการประเมินผล 
(1)  พฤติกรรมการเข้าเรียนอย่างสม ่าเสมอ  การสง่งานตรงตอ่เวลา และการแตง่กายถกูระเบียบ

ข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยั 
(2)  พฤติกรรมการศกึษาเอกสารตามท่ีอาจารย์มอบหมาย และค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมตามประเด็น

ปัญหานัน้ๆ ด้วยตนเอง 
(3) ศกึษากรณีศกึษาทางเศรษฐศาสตร์การจดัการตามท่ีผู้สอนมอบหมายทกุครัง้ 
(4) พฤติกรรมในการรายงาน อภิปรายในชัน้เรียน จัดท ารายงาน และความสามารถในการท างาน

ร่วมกนัเป็นกลุม่ 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

(1) ความรู้ในแนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ท่ีน ามาประยกุต์ใช้กบัการจดัการในองค์กรธุรกิจ  
(2) ความรู้ท่ีใช้วิเคราะห์กรณีศกึษาทางเศรษฐศาสตร์การจดัการ   
(3) ความรู้ในด้านการค้นหาแหลง่ความรู้เชิงเอกสารประเภทตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัเศรษฐศาสตร์การ

จดัการ  
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2.2 วิธีการสอน 

(1) การบรรยายโดยใช้สื่อน าเสนอในรูปแบบ Powerpoint ประกอบ 
(2) ใช้กรณีศกึษาประกอบการเรียนการสอน 
(3) การเรียนรู้โดยใช้งานวิจยัประกอบการสอน 
(4) การซกัถาม/ยกตวัอย่างสถานการณ์จริง/แสดงความคิดเห็น 
(5) ให้ค้นคว้าเพ่ิมเติม และอา่นงานท่ีมอบหมายเพ่ือมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
(6) การเรียนรู้โดยกิจกรรมโครงงาน (Project-based-Learning) 
(7) การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online  Learning/Internet-based-Learning) 
(8) การรายงานและการน าเสนอรายงานของนกัศกึษาในชัน้เรียน 

2.3  วิธีการประเมินผล 
(1) ประเมินจากรายงานการอา่นและวิเคราะห์กรณีศกึษาของนกัศกึษาท่ีจดัท าสง่ 
(2) ประเมินจากการน าเสนอประเดน็ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจที่ได้รับมอบหมายหน้าห้องเรียน

ของนกัศกึษา 
(3) การแสดงศกัยภาพในการวิเคราะห์และประยกุต์ในห้องเรียน ตามสาระในบทเรียน  
(4) การแสดงศกัยภาพในการค้นหาข้อมลูเพ่ิมเติมทางอินเทอร์เน็ตหรือแลง่อ่ืนๆ ซึง่เก่ียวข้องกบังานท่ี

ได้รับมอบหมาย 
(5) การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค ด้วยข้อสอบท่ีเน้นการใช้แนวคิดและทฤษฎีทาง

เศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
พฒันาให้มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอ

แนวทางในการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐศาสตร์การจดัการได้ 

3.2  วิธีการสอน 
(1) การมอบหมายให้อา่นและวิเคราะห์กรณีศกึษา พร้อมน าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 
(2) การอภิปรายกลุม่ และการมีสว่นร่วมของนกัศกึษาในชัน้เรียน 
(3) การวิเคราะห์และประยกุต์สาระในบทเรียนให้ครอบคลมุการตดัสินใจท่ีเป็นทางเลือก และสามารถ

ท าการตดัสินใจเลือกอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3  วิธีการประเมินผล 
 การสอบกลางภาคและปลายภาค ด้วยข้อสอบท่ีเน้นแนวทางการวิเคราะห์และจบัประเดน็ตามท่ีได้
ฝึกฝนมา 
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4. ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
(1)  พฒันาทกัษะในการท างานเป็นทีม 
(2) พฒันาสมัพนัธภาพระหวา่งผู้ เรียนด้วยกนัและกบัผู้สอน 
(3) พฒันาการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี มีความซื่อสตัย์ และมีน า้ใจตอ่เพ่ือนร่วม

ชัน้เรียนในทางท่ีถกูต้อง 

4.2  วิธีการสอน 
(1) มอบหมายงานรายงานกลุม่ และรายบคุคล  
(2) การน าเสนอรายงาน 

4.3  วิธีการประเมินผล 
(1) รายงานท่ีสง่ในชัน้เรียน 
(2) รายงานท่ีน าเสนอหน้าชัน้เรียน 
(3) พฤติกรรมการเข้าเรียน 

 
5.  ทกัษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1   ทกัษะการวิเคราะห์ การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
(1)  พฒันาทกัษะด้านการสื่อสาร โดยสามารถถ่ายทอดสิ่งท่ีได้จากการอา่น จบัประเดน็ วิเคราะห์ มา

น าเสนอ ซึง่มีการเพ่ิมเติมความรู้ความเข้าใจด้วยการใช้การสืบค้นข้อมลูทตุิยภมูิทางอินเทอร์เน็ต  
(2) พฒันาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้เข้าบทเรียนจาก Hybrid Learning ซึง่มี website ของ

วิชาโดยตรง มีการสื่อสารกบันกัศกึษาโดยผ่านบทเรียนทางอินเตอร์เน็ท 
(3)  ทกัษะการน าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน โดยรู้จกัน าเคร่ืองมือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ประกอบ 

5.2   วิธีการสอน 
(1)  มีการน าบทเรียน upload ไว้ใน Hybrid Learning ของ website มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
(2) มีการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(3) มอบหมายให้ท ารายงานและให้น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน โดยให้อ้างอิงแหลง่ท่ีมาของข้อมลู

อย่างถกูต้อง และมีการใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการน าเสนอรายงาน 

 5.3   วิธีการประเมินผล 
(1)  จ านวนครัง้ในการเข้าสูบ่ทเรียนใน Hybrid Learning 
(2) การจดัท ารายงานและการน าเสนอหน้าชัน้เรียนด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
(3) การแสดงความคิดเห็นและการมีสว่นร่วมในชัน้เรียน 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1.  แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

1 อธิบายลกัษณะวชิา เนือ้หาวชิา หนงัสอืประกอบ และการ
วดัผล 
บทที่ 1  ลักษณะและขอบเขตของวชิาเศรษฐศาสตร์
การจัดการ 
1.1 ขอบเขตของวชิาเศรษฐศาสตร์การจดัการ 
1.2 ทฤษฎีวา่ด้วยหนว่ยธุรกิจ  
1.3 แนวคิดวา่ด้วยก าไร 
1.4 วตัถปุระสงค์ด้านการจดัการของหนว่ยธุรกิจ  
1.5 เคร่ืองมือด้านการจดัการสมยัใหม่ 
1.6 การเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อมของเศรษฐศาสตร์

การจดัการ 

3 บรรยาย แนะน าการ
เรียนการสอน / 
powerpoint 

ผศ.ดร.พนารัช 
ปรีดากรณ์ 

2 บทที่ 2  การวิเคราะห์อุปสงค์ผู้บริโภค 
2.1 เส้นอปุสงค์ตลาด 
2.2 อรรถประโยชน์และเส้นอปุสงค์ 
2.3 สว่นเกินของผู้บริโภค 
2.4 ปัจจยัที่ก าหนดอปุสงค์ 
2.5 การจดัจ าแนกผลติภณัฑ์ 
2.6 แนวคิดวา่ด้วยความยืดหยุน่ 
2.7 ความสมัพนัธ์ระหวา่งความยดืหยุน่ตอ่ราคาและ

รายรับจากการขายสนิค้า 

3 บรรยาย อภิปราย และ
ร่วมกนัวิเคราะห์
ประเด็นโดยใช้
กรณีศกึษา / 
powerpoint 

ผศ.ดร.พนารัช 
ปรีดากรณ์ 

3 บทที่ 3  การประมาณและพยากรณ์อุปสงค์ 
1.1 แนวทางการประมาณอปุสงค์ด้วยการวิจยัตลาด 
1.2 การประมาณอปุสงค์โดยใช้การวเิคราะห์ถดถอย 
1.3 การพยากรณ์อปุสงค์ 

3 บรรยาย อภิปราย และ
ร่วมกนัวิเคราะห์
ประเด็น โดยใช้
กรณีศกึษา / 
powerpoint 

ผศ.ดร.พนารัช 
ปรีดากรณ์ 

4 บทที่ 4  การวิเคราะห์การผลติและต้นทุนการผลิต 
4.1  การผลติและต้นทนุการผลติในระยะสัน้และระยะยาว 
4.2   ความสมัพนัธ์ระหวา่งการผลติและต้นทนุ 
4.3   การหาก าไรสงูสดุ และการตดัสนิใจทางการผลติ 

3 บรรยาย อภิปราย และ
ร่วมกนัวิเคราะห์
ประเด็น โดยใช้
กรณีศกึษา  / 

ผศ.ดร.พนารัช 
ปรีดากรณ์ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

4.4   การประหยดัและไมป่ระหยดัตอ่ขนาด และการ
ประหยดัตอ่ขอบเขต 

4.5   เส้นการเรียนรู้ นวตักรรมการผลติ และกระบวนการ 
4.6  แนวทางการพฒันาธุรกิจโดยใช้นวตักรรม 

- ตวัอยา่งของอตุสาหกรรมอาหารท่ีใช้นวตักรรมใน
การพฒันาธุรกิจเพื่อการสง่ออก (ใช้โครงการวิจยั-
กิจกรรมติดตามและประเมินผลโครงการ ภายใต้
โครงการเสริมสร้างมลูคา่ทางเศรษฐกิจแก่
อตุสาหกรรมอาหารและสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่
คณุคา่อาหารของไทย (Thailand Food Forward) 
และกิจกรรมติดตามและประเมินผลโครงการ 
ภายใต้โครงการพฒันาอตุสาหกรรมอาหารของไทย
ให้เป็นครัวอาหารคณุภาพของโลก (Thailand Food 
Quality to the World)  

-ตวัอยา่งของอตุสาหกรรมอาหารที่ใช้นวตักรรมใน
การพฒันาธุรกิจ ภายใต้แนวคดิวฒันธรรม (ใช้
โครงการวิจยั-กิจกรรมตดิตามและประเมินผล
โครงการ ภายใต้โครงการเสริมสร้างมลูคา่ทาง
เศรษฐกิจแก่อตุสาหกรรมอาหารและสร้างความ
เช่ือมัน่ให้แกค่ณุคา่อาหารของไทย (Thailand Food 
Forward) และกิจกรรมตดิตามและประเมินผล
โครงการ ภายใต้โครงการพฒันาอตุสาหกรรมอาหาร
ของไทยให้เป็นครัวอาหารคณุภาพของโลก 
(Thailand Food Quality to the World)  

4.7   ขนาดการผลติที่เหมาะสม และความไมม่ี
ประสทิธิภาพ X 

4.8   การวเิคราะห์ระดบัก าไรและต้นทนุ 

powerpoint 

5 บทที่ 5  การวิเคราะห์การตัดสินใจด้านอุปทานของ
หน่วยธุรกิจ 
5.1  การหาเส้นอปุทานของหนว่ยธุรกิจ และเง่ือนไขของ

อปุทาน 
5.2  ความยดืหยุน่ของอปุทาน 
5.3  อปุทานและหว่งโซค่ณุคา่ 
5.4  ต้นทนุการท าธุรกรรม และทฤษฎีพึง่พาทรัพยากร 

3 บรรยาย อภิปราย และ
ร่วมกนัวิเคราะห์
ประเด็น โดยใช้
กรณีศกึษา / 
powerpoint 

ผศ.ดร.พนารัช 
ปรีดากรณ์ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

5.5   การรวมกิจการของหนว่ยธุรกิจ 
5.6   สว่นเกินของผู้ผลติ 

6-7 บทที่ 6  การก าหนดราคา โครงสร้างตลาด และการ
วิเคราะห์ตลาดประเภทต่างๆ 
6.1  กลไกราคา และราคาดลุยภาพ 
6.2  การเปลีย่นแปลงอปุสงค์ อปุทาน และราคาดลุยภาพ 
6.3  ราคาและการจดัสรรทรัพยากร 
6.4  โครงสร้างตลาดและระดบัการแขง่ขนั 
6.5  การวเิคราะห์ตลาดแขง่ขนัสมบรูณ์  
6.6  การวเิคราะห์ตลาดผกูขาด 
6.7  การวเิคราะห์ตลาดกึง่แขง่ขนักึ่งผกูขาด 
6.8  การวเิคราะห์ตลาดผู้ขายน้อยราย 

3 บรรยาย อภิปราย และ
ร่วมกนัวิเคราะห์
ประเด็น โดยใช้
กรณีศกึษา / 
powerpoint 

ผศ.ดร.พนารัช 
ปรีดากรณ์ 

8 สอบกลางภาค 

9 บทที่ 7  กลยุทธ์การแข่งขนั 
7.1   ความหมายของกลยทุธ์การแขง่ขนั 
7.2   พนัธกิจและวตัถปุระสงค์ของหนว่ยธุรกิจ 
7.3  ระดบัของกลยทุธ์การแขง่ขนั 
7.4  การตรวจสอบสภาพแวดล้อม 
7.5  การวเิคราะห์อตุสาหกรรม 
7.6  การวางต าแหนง่เชิงกลยทุธ์ 
7.7  การสร้างและด าเนินกลยทุธ์การแขง่ขนั 
7.8  ทฤษฎีพึง่พาทรัพยากร และโซค่ณุคา่  
7.9  การเปลีย่นแปลงการจดัการและการวเิคราะห์สนาม

พลงั 
7.10  กลยทุธ์การแขง่ขนัและโลกาภิวตัน์ 

 บรรยาย อภิปราย และ
ร่วมกนัวิเคราะห์
ประเด็น โดยใช้
กรณีศกึษา / 
powerpoint 

 

10 บทที่ 8   กลยุทธ์การตัง้ราคา 
8.1  การตัง้ราคาสนิค้าที่มีอปุสงค์เก่ียวข้องกนั 
8.2  การแบง่แยกราคาขาย 
8.3  การแบง่แยกราคาขายระหวา่งประเทศ และการทุม่

ตลาด 
8.4  การตัง้ราคาโอน 
8.5  การตัง้ราคาในทางปฏิบตัิ 

 บรรยาย อภิปราย และ
ร่วมกนัวิเคราะห์
ประเด็น โดยใช้
กรณีศกึษา / 
powerpoint 

 

11 บทที่ 9  การตัดสนิใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่
แน่นอน 

 บรรยาย อภิปราย และ
ร่วมกนัวิเคราะห์
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

9.1  แนวคิดเก่ียวกบัความเสีย่งและความไมแ่นน่อน 
9.2  การตดัสนิใจภายใต้สภาวการณ์ตา่งๆ 
9.3  เทคนิคทีใ่ช้ช่วยในการตดัสนิใจ 

ประเด็น โดยใช้
กรณีศกึษา / 
powerpoint 

12 บทที่ 10  การวิเคราะห์การลงทุน 
10.1  ความหมายและความส าคญัของงบประมาณการ

ลงทนุ 
10.2  แหลง่ที่มาของเงินทนุ 
10.3  ต้นทนุของเงินทนุ 
10.4  การประเมินและการเรียงล าดบัโครงการการลงทนุ 

 บรรยาย อภิปราย และ
ร่วมกนัวิเคราะห์
ประเด็น โดยใช้
กรณีศกึษา / 
powerpoint 

 

13 บทที่ 11  รัฐบาลและการควบคุมธุรกิจ 
11.1  การออกกฎระเบยีบเพื่อควบคมุหรือสนบัสนนุธุรกิจ 
11.2  ความล้มเหลวของตลาด 
11.3  การแทรกแซงของรัฐโดยเก็บภาษีและให้เงินอดุหนนุ 
11.4  ผลภายนอกและการออกกฎระเบียบเพื่อการควบคมุ 
11.5  การควบคมุกิจการสาธารณปูโภคโดยรัฐ 
11.6  การออกกฎระเบยีบในการแขง่ขนัระหวา่งประเทศ 

 บรรยาย อภิปราย และ
ร่วมกนัวิเคราะห์
ประเด็น โดยใช้
กรณีศกึษา / 
powerpoint 

 

14-15 นกัศกึษาน าเสนองาน 6 PowerPoint น าเสนอ
รายงานโดย
นกัศกึษา 

16 สอบปลายภาค 

หมายเหต:ุ * หมายเหต:ุ การเรียน/การสอน/การสอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาและปรับเนือ้หาได้ตามความ

เหมาะสม 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม
ที่  
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วิธีการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลา
การประเมิน 
(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

 

1 7 
1.สอบกลางภาค 
2.สอบปลายภาค 

8 
16 

30% 
45% 

2 4 

1.การค้นคว้า และการน าเสนอ
รายงาน 
2.การท างานกลุม่และผลงาน 
3.การอา่นและสรุปบทความ 
4.การสง่งานตามท่ีมอบหมาย 

ตลอดภาค
การศกึษา 

15% 

3 4 
1.การเข้าชัน้เรียน 
2.การมีสว่นร่วม อภิปราย เสนอ 
3.ความคิดเห็นในชัน้เรียน 

ตลอดภาค
การศกึษา 

10% 

* ระบผุลการเรียนรู้หวัข้อย่อยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอ่ผลการเรียนรู้ 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum mapping) 

 ความรับผิดชอบหลกั o ความรับผิดชอบรอง 

ราย 
วิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
ส่ือสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
EC321                          
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสาร 

รุ่งโรจน์ เบญจมสทิุน. (2540). เศรษฐศาสตร์การจดัการ. กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพ์ TNP Press. 
รัตนา  สายคณิต. (2540). เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจดัการ, (พิมพ์ครัง้ท่ี 2). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั.   
นราทิพย์  ชตุิวงศ์. (2542). เศรษฐศาสตร์การจดัการ, (พิมพ์ครัง้ท่ี 2).  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั. 
จรินทร์ เทศวานิช. (2550). เศรษฐศาสตร์การจดัการ, กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชัน่. 
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., 

2.    เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
Salvatore, Dominick. (2015). Managerial Economics on a Global Economy,(8thedition). New York: Mc 

Graw-Hill, Inc., 
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. 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
Mansfield, Edwin. (1993). Managerial Economics, (2ndedition ). New York: W.W. Norton & Company. 
Pappas, James L., Brigham, Eugene F., and Mare Hirshy.(1996). Managerial Economics. Florida: The 

Dryden Press. 
Peppers, Larry C., and Dale G. Bails. (1987). Managerial Economics: Theory & Application for 

Decision Making.  
Shughart II, William F., Chappell, William F. and Cottle, Rex L. (1994).  Modern  Managerial 

Economics: Economic Theory for Business. Ohio: South-Western College Publishing. 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง ดผูลการสอบของนกัศกึษา และท ารายงานสรุปพฒันาการของ

นกัศกึษา ปัญหา อปุสรรค และแนวทางแก้ไขเพ่ือปรับปรุงรายวิชาให้มีความเหมาะสมมากขึน้ 

2. การปรับปรุงการสอน  
1. ประมวลความคิดเห็นของนกัศกึษา การประเมินการสอนของตนเอง ตลอดจนสรุปปัญหา อปุสรรค  

และแนวทางแก้ไข เพ่ือน าไปปรับปรุงการสอนในปีการศกึษาตอ่ไป 
2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ผู้สอนในวิชาอื่นๆ เพ่ือจะได้น าเทคนิค วิธีการใหม่ๆมาใช้ใน

การปรับปรุงการสอนให้ดีขึน้ 
3. ปรับปรุงรายละเอียดของวิชาให้ทนัสมยัตอ่การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวตัน์ของโลกธุรกิจ 
4. คณะเศรษฐศาสตร์มีการประชมุเชิงปฏิบตัิการเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนทกุวิชาเป็นประจ าทกุปี  

3. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
1. ได้มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชาท่ีสอน โดยมีคณะกรรมการก ากับ

มาตรฐานวิชาการ เป็นผู้ตรวจสอบในการออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ การตดัเกรดของนกัศกึษา 
2. ส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัค าถามในข้อสอบจากผู้ใช้บณัฑิต เพ่ือปรับปรุงมาตรฐานข้อสอบให้เป็นไป

ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

4. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากการประเมินและทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสทิธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอนและ

รายละเอียดวิชาเพ่ือให้เกิดคณุภาพมากขึน้ โดย 
1. ปรับปรุงเนือ้หารายวิชาทุกๆ 3 ปี หรือตามค าแนะน าของคณะกรรมการก ากบัมาตรฐานวิชาการตาม

ข้อ 4 
2. น าผลการประเมินการสอนของตนเองจากข้อ 2 (กลยทุธ์การประเมินการสอน) มาพฒันาเนือ้หาสาระ

ตา่งๆของวิชา และปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนให้ตรงกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
3. ปรับเปลี่ยนให้มีอาจารย์ผู้สอนร่วม เพ่ือให้นกัศกึษามีมมุมองในเร่ืองของการประยกุต์ความรู้ทาง

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เข้ากบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจที่เกิดขึน้จริงในปัจจบุนัได้ 

 


