
มคอ. 3 

 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส ์

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อวิชา 

NL322 เศรษฐศาสตร์และการเงินทางวิศวกรรม 

(เรียนร่วมและสอบร่วมกับรายวิชา NS302 และ NI308 

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม) 

2. จ านวนหน่วยกิต 

3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หมวดวิชาเฉพาะ ส าหรับหลักสูตรปริญญาตร ี

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 

ผศ. รจนาฎ ไกรปัญญาพงศ ์

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศึกษาที ่1/2559   

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 

NS201 ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 

ไม่ม ี

8. สถานที่เรียน    

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

เทอมปลายปีการศึกษา 2558 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

• เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจหลักการของเศรษฐศาสตร์และการเงินทางวิศวกรรม 

และเน้ือหาต่างๆตามค าอธิบายรายวิชา 

• เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจบทบาทของวิศวกรในงานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์แ

ละการเงินทางวิศวกรรม  

• เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าหลักการของเศรษฐศาสตร์และการเงินทางวิศวกรร

มไปประยุกต์ใช้เในการท างานและชีวิตประจ าวันได ้

• เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกการคิด การอภิปราย การวิเคราะห ์การแก้ปัญหา และ 

การเขียนรายงาน ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชานี้ได ้

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับกรอบการศึกษาฯ และ 

เน้ือหามีความทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะการณ์ต่างๆในโลกปัจจุบัน 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

 (เศรษฐศาสตร์และการเงินทางวิศวกรรม) 

ความส าคัญของเศรษฐศาสตร์และการเงินทางวิศวกรรม การวิเคราะห์กระแสเงินสด 

แผนภาพกระแสเงินสด ดอกเบี้ย คุณค่าทางเวลาของเงิน การค านวณมูลค่าปัจจุบัน 

อัตราผลตอบแทน วิธีการคิดต้นทุนโครงการ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน ์

การบัญชีการเงินงบดุลและงบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด 

อัตราส่วนประสิทธิภาพ ประเภทค่าใช้จ่าย 

การวิเคราะห์การค านวณก าไรส่วนเกินงบประมาณ 

 (เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม) การค านวณมูลค่าของเงินตามเวลา 

การประมาณเงินลงทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการประเมินผลการทดแทน 

การวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 

ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรการประเมินภาษีรายได ้

หลักการและเทคนิคมูลฐานของการวิเคราะห์โครงการทางวิศวกรรมในเชิงเศรษฐศาส

ตร ์เทคนิคในการตัดสินใจทางเลือกในการลงทุน 

การวิเคราะห์การทดแทนของทรัพย์สิน 
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2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 

การฝึกปฏิบัต/ิงาน

ภาคสนาม/การฝึกง

าน 

การศึกษาด้วยตนเ

อง 

บรรยาย 45 

คาบต่อภาคการศึก

ษา (1 คาบเท่ากับ 

50 นาที) 

พิจารณาการสอนเ

ป็นกรณีตามความเ

หมาะสม 

ไม่ม ี การศึกษาด้วยตนเ

อง 84 ชั่วโมง 

3.  

 

4. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษ

าเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ผู้สอนแจ้งแก่นักศึกษาเกี่ยวกับสถานที ่และเวลาเข้าพบ 

ในชั่วโมงแรกของการสอน 

- อาจารย์ผู้สอนจัดเวลา office hour ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 

 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

1.1.1 ซื่อสัตย์และมีวินัยทั้งต่อต่อตนเองและสังคม  

1.1.2 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับของส่วนรวม 

1.1.3 มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา  

1.2 วิธีการสอน  

1.2.1  ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย ์

มีคุณธรรมและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องทั้งตนเอง ผู้อื่น 

และที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 
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โดยการสอดแทรกเรื่องดังกล่าวในการเรียนการสอน 

นอกจากนี้ยังมีการสอนให้นักศึกษามีความตรงต่อเวลา 

ความเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง  ๆ

รวมถึงการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

1.2.2 ก าหนดให้มีการท างานทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม 

และก าหนดการส่งงานท่ีชัดเจนแน่นอน 

เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา 

1.2.3 ก าหนดให้มีการเช็คเวลาเรียนผ่านระบบ Student Attendance  

1.3 วิธีการประเมินผล 

1.3.1 ประเมินผลจากการเข้าห้องเรียนผ่านระบบ Student Attendant   

1.3.2 ประเมินจากการส่งงานท่ีได้รับมอบหมายครบถ้วน และ ตรงเวลา  

 

2.  ความรู ้

     2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู ้

นักศึกษาควรมีความรู้เกี่ยวกับ 

ความส าคัญของเศรษฐศาสตร์และการเงินทางวิศวกรรม 

การวิเคราะห์กระแสเงินสด แผนภาพกระแสเงินสด ดอกเบี้ย 

คุณค่าทางเวลาของเงิน การค านวณมูลค่าปัจจุบัน อัตราผลตอบแทน 

วิธีการคิดต้นทุนโครงการ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน ์

การบัญชีการเงินงบดุลและงบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด 

อัตราส่วนประสิทธิภาพ ประเภทค่าใช้จ่าย 

การวิเคราะห์การค านวณก าไรส่วนเกินงบประมาณ 

2.2 วิธีการสอน 

สอนโดยการบรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน 

และมีการน ากรณีศึกษาและข่าวสารต่างๆท่ีเกี่ยวข้องมาอธิบายให้นักศึกษาฟัง

ในห้อง และให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายและวิเคราะห์  

นอกจากนี้แนะน าให้นักศึกษาไปค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้อื่น  ๆ

และการก าหนดให้นักศึกษาท ารายงานเดี่ยวและกลุ่มตามหัวข้อที่ได้เรียนไปแ

ล้วเพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจเพิ่มขึ้น  

2.3 วิธีการประเมินผล 

            2.3.1 ประเมินจากผลการท ารายงานและการน าเสนอผลงานของนักศึกษา 

 2.3.2 ประเมินผลจากการถามตอบและการท างานของนักศึกษาในชั้นเรียน 
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2.3.3 ประเมินจากผลการสอบ โดยข้อสอบจะมีทั้งส่วนที่เป็นการประเมินความรู ้

และส่วนที่เป็นการวิเคราะห ์

 

3. ทักษะทางปัญญา 

   3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

3.1.1 มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได ้

3.1.2 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง 

และสามารถใช้ข้อมูลนั้นได้อย่างถูกหลักจริยธรรม และ จรรยาบรรณ 

3.2 วิธีการสอน 

3.2.1 สอนโดยการเน้นการฝึกให้มีการสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติม 

และใช้ข้อมูลนั้นๆในการท ารายงานทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม 

3.2.2 สอนให้นักศึกษาคิดและวิเคราะห์ โดยการน ากรณีศึกษา 

บทความหรือข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง มาให้นักศึกษาฝึกระดมสมอง 

วิเคราะห์และอภิปรายก่อนที่จะน าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในการท ารายงานอย่า

งถูกหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

3.3 วิธีการประเมินผล 

3.3.1   ประเมินผลจากรายงานที่นักศึกษาน าส่ง 

โดยเน้นไปที่การอ้างอิงของแหล่งข้อมูล 

การสอดแทรกเน้ีอหาที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว  

3.3.2   ประเมินจากผลการสอบกลางภาค และสอบปลายภาค 

ด้วยข้อสอบที่ทั้งส่วนที่เป็นเน้ือหาและส่วนที่เป็นการวิเคราะห์และการน า

ไปใช้  

 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  

4.1.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้

เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

4.1.2 

มีความรับผิดชอบในการท างานที่ได้รับมอบหมายได้ครบถ้วนตามก าหนดเวลา 
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4.2 วิธีการสอน 

4.2.1 มอบหมายงานทั้งงานเดี่ยว และงานกลุ่ม 

รวมทั้งก าหนดให้น าเสนอผลงานในรูปแบบของรายงานและการน าเสนอห

น้าชั้นเรียน 

4.2.2 ฝึกให้มีการระดมความคิดและอภิปรายในห้องเรียน 

โดยการเน้นให้มีการเคารพและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาคนอ่ืนๆใน

ห้องเรียน 

4.3 วิธีการประเมินผล 

4.3.1 

ประเมินจากการน าเสนอผลงานของนักศึกษาทั้งในรูปแบบรายงานและการ

น าเสนอหน้าชั้นเรียน 

รวมทั้งประเมินจากการมีส่วนร่วมในงานนั้นของนักศึกษาแต่ละคน  

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห ์การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 

5.1.1 ทักษะในการสื่อสาร ได้แก ่การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน  

 5.1.2 

ทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือท ารายงานและการน าเสนอผลงาน 

5.2 วิธีการสอน 

 5.2.1 

มอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกฝนการค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติมจากอินเตอร์เน็ต 

และห้องสมุด    

5.2.2 อธิบายและแนะน าการเขียนรายงาน 

และให้นักศึกษาท ารายงานส่งโดยใช้ความรู้ที่ได้รับรู้มา 

และฝึกให้มีการน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนเพื่อให้นักศึกษามีทักษะในกา

รสื่อสารเพ่ิมมากขึ้น 

         5.3 วิธีการประเมินผล 

5.3.1 

ประเมินจากรายงานที่มีการจัดท าโดยเน้นจากจ านวนแหล่งข้อมูลที่นักศึก

ษาใช้ในการอ้างอิงในรายงาน และความถูกต้องในการอ้างอิงๆนั้น 

และการน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
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5.3.2 ประเมินจากรายละเอียด 

ความถูกต้องและความต่อเนื่องของเนื้อหาในรายงานที่นักศึกษาน าส่ง 

 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

 

สัปดาห์

ท่ี 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน

คาบ 

กิจกรรมการเรียนกา

รสอน/สื่อที่ใช ้

1 แนะน าบทเรียน  3 

บรรยายโดยใช้เอกส

ารประกอบการสอน 

กรณีศึกษา และ 

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้

อง 

รวมทั้งให้นักศึกษาฝึ
กท าโจทย์ในห้อง 

พร้อมทั้งยกประเด็นเ

พื่อให้นักศึกษาวิเคร

าะห์และอภิปรายร่วม

กัน 

2 
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และ

การเงินทางวิศวกรรม 3 

3 ดอกเบี้ย และอัตราดอกเบี้ย 3 

4 ดอกเบี้ย และอัตราดอกเบี้ย (ต่อ) 3 

5 ค่าเงินที่เปลี่ยนตามเวลา 3 

6 สอบเก็บคะแนน ครั้งที ่1 3 

7 ค่าเงินที่เปลี่ยนตามเวลา (ต่อ) 3 

8 การประเมินโครงการ 3 

9 สอบกลางภาค  

10 การประเมินโครงการ (ต่อ) 3 

11 การหาอัตราผลตอบแทน 3 

12 ค่าเสื่อมราคา และการทดแทนทรัพย์สิน 3 

13 สอบเก็บคะแนน ครั้งที ่2 3 

14 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและระยะเวลาคืนทุ 3 
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น 

15 

การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ ก าไร และ 

งบการเงิน 3 

16 

การค านวณอัตราดอกเบี้ย และ 

ค่าเงินตามเวลาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอ

ร ์และ การวิเคราะห์ความไว 
3 

17 นักศึกษาน าเสนอผลงาน 3 นศ น าเสนอผลงาน 

18 สอบปลายภาค   

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรร

มที ่ 

ผลการเรีย

นรู*้  
วิธีการประเมิน 

สัปดาห์ที่ป

ระเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

1 1.1.3 การเข้าชั้นเรียน 
ตลอดภาคก

ารศึกษา - 

2 2.1.1 
สอบเก็บคะแนน 

และสอบปลายภาค 6, 13, 18 60% 

3 

1.1.1-

1.1.3 

2.1.1 

3.1.1-

3.1.2 

คะแนนเก็บจากการท างานกลุ่

มและงานเดี่ยว 

ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเ

รียน 

ตลอดภาคก

ารศึกษา 20% 

คะแนนเก็บจากการน าเสนอง

านในแบบรูปเล่มรายงานและ

น าเสนอหน้าชั้นเรียน 
17 20% 



 

9 

4.1.1-

4.1.2 

5.1.1-

5.1.2 

* 

ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเ

รียนรู ้

3.  

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารและต าราหลัก 

• รจนาฎ ไกรปัญญาพงศ.์ เศรษฐสาสตร์และการเงินทางวิศวกรรม. 

(เอกสารประกอบกอบการสอน). 

• วันชัย ริจิรวนิช และ ชอุ่ม พลอยมีค่า. (2532). เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม. 

โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

• Steiner, H. M. (1996). Engineering economic principles. 2nd ed, Mc-

Graw Hill, 

• Sullivan, G. W., et al., (2013). Engineering economy, 15th ed, 

Perason. 

• Thuesen, G. J., and Fabrycky, W. J., (2001). Engineering economy, 

9th ed, Prentice Hall. 

 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

3. ต าราและข้อมูลแนะน า 

• บทความ และ ข่าวสารต่างๆ ทางเศรษฐกิจ การเงิน ธุรกิจ การเมือง สังคม 

และ อื่นๆ 

ที่ค้นคว้าเพ่ิมเติมตามประเด็นและเน้ือหาที่เกี่ยวข้องในแต่ละบทเรียน 

• คลิปวีดีโอต่างๆที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงิน และ 

อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาเศรษฐศาสตร์และการเงินทางวิศวกรรม 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

ผ่านระบบประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

• ผลการสอบของนักศึกษา 

• ผลการท ารายงานของนักศึกษา 

• ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน 

3. การปรับปรุงการสอน  

 น าผลการประเมินต่างๆในข้อ 2 

มาพิจารณาและประชุมร่วมกับอาจารย์ในสาขาวิชา 

รวมทั้งน ากรอบการศึกษาฯที่อาจเปลี่ยนแปลง 

เพ่ือวางแผนและปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 มีคณะกรรมการก ากับมาตรฐานที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่าง  ๆ

ท าหน้าท่ีในการประเมินข้อสอบปลายภาคก่อนน าใปใช้ในการสอบส าหรับนักศึกษ

า 

และการประเมินการก าหนดระดับคะแนนและการตัดเกรดก่อนประกาศให้นักศึกษา

ทราบอย่างเป็นทางการ 

 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 ปรับปรุงเนื้อหาบทเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

ก่อนการเรียนการสอนครั้งต่อไป 

เพ่ือให้สอดคล้องกับผลการประเมินการเรียนการสอนตามที่ได้ในข้อ 2 และ 

เพ่ือให้เน้ือหาวิชามีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆในโลกปัจจุบัน 

รวมทั้งการปรับปรุงตามกรอบการศึกษาฯตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 

 


