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รายละเอียดของรายวิชา   
 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา คณะวศิวกรรมศาสตร ์ สาขาวชิาวศิวกรรมธุรกจิเกีย่วเนื่องกบัระบบราง  
 

หมวดท่ี 1  ข้อมลูโดยทัว่ไป   

1. รหสัและช่ือรายวิชา  
NR303 การวเิคราะหท์างเศรษฐศาสตรแ์ละการบญัชกีารเงนิส าหรบัการบรหิารทรพัยากรกายภาพ   
(Economics Analysis and Financial Accounting for Facility Management) 

2. จ านวนหน่วยกิต  
 3 หน่วยกติ (3-0-6)  
3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา  
 วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ / สาขาวชิาวศิวกรรมธุรกจิเกีย่วเนื่องกบัระบบราง 

4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน   
 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วรนิทร์  วงษ์มณ ี 
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน  
 ภาคการศกึษาที ่1 / ชัน้ปีที ่3  
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้าม)ี  
 ไมม่ ี
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้าม)ี  
 ไมม่ ี 
8. สถานท่ีเรียน  
 คณะวศิวกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ   
 ปีการศกึษา 2557 (พึง่เปิดสอนเป็นครัง้แรก) 
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หมวดท่ี 2  จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค์  

1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา  
1.1 เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถน าทฤษฎไีปใชใ้นการวเิคราะห ์ศกึษาทีม่าของปัญหา 

และเชื่อมโยงความสมัพนัธข์องปรากฏการณ์ต่างๆในทางปฏบิตัไิด้   
1.2 เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถน าความรูแ้ละทกัษะไปใชใ้นเชงิประยกุตไ์ด้   

2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา / ปรบัปรงุรายวิชา 
เพื่อใหน้กัศกึษามพีฒันาการในการตอบสนองการเรยีนรู้และมเีครือ่งมอืในการวเิคราะหเ์ชงิเศรษฐศาส
ตร์ และพฒันา เนื้อหา รายวชิา ใหท้นัสมยั  สอดคลอ้งกบัการววิฒันาการทางวศิวกรรม  เทคโนโลย ี
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวเิคราะหท์างเศรษฐศาสตรแ์ละการบญัชกีารเงนิส าหรบัการบรหิารทรพัยากรกายภ
าพ 

 

หมวดท่ี 3  ลกัษณะและการด าเนินการ  

การวเิคราะหเ์ชงิเศรษฐศาสตรต่์อความเป็นไปได ้

ในการด าเนินโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่อ านวยความสะดวก การคดิดอกเบีย้ การคดิค่าเสื่อมราคา 

การตดัสนิใจลงทุนและงบประมาณเงนิทุน การเลอืกแหล่งเงนิทุน การประมาณการตน้ทุนชนิดต่างๆ 

การวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องตน้ทุน ปรมิาณและก าไร 

การประเมนิค่าทางเศรษฐศาสตรใ์นการตดัสนิใจทางเลอืก 

การเปรยีบเทยีบผลของความเสีย่งและความไมแ่น่นอน อตัราผลตอบแทน ภาษ ีเงนิเฟ้อ 

การวเิคราะหจ์ดุคุม้ทุน การวเิคราะหค์วามไว 

และการวเิคราะหก์ารทดแทนทรพัยส์นิปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการก าหนดราคา 

การก าหนดราคาขัน้ตอนในการก าหนดราคา การวางแผนการก าหนดราคา 

และการพฒันากลยทุธร์าคาเพื่อใชใ้นการแขง่ขนั 

1. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบติั / งาน  

ภาคสนาม / การฝึกงาน  การศึกษาด้วยตนเอง 

42 ชัว่โมง /  
ภาคการศกึษา  

สอนเสรมิตามความ 
ตอ้งการของนกัศกึษา 
เฉพาะรายบุคคล  

ไมม่กีารฝึกปฏบิตัิ  
84 ชัว่โมง /  

ภาคการศกึษา  

2. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบคุ
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คล  
3.1 อาจารยจ์ดัเวลาใหค้ าปรกึษาเป็นรายบุคคล หรอืรายกลุ่มตามความตอ้งการ 3 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์

(เฉพาะนกัศกึษาทีต่อ้งการ)  
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หมวดท่ี 4  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา   

1. คณุธรรม จริยธรรม  
1.1 คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา  

พฒันานกัศกึษาใหม้คีวามรบัผดิชอบ มวีนิยั มจีรรยาบรรณวชิาชพี 
เพื่อใหส้ามารถด าเนินชวีติรว่มกบัผูอ้ื่นในสงัคมอยา่งราบรืน่ และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
โดยมคีุณธรรม จรยิธรรมตามคุณสมบตัหิลกัสตูร ดงันี้… 
1.1.1 เขา้ใจและซาบซึง้ในวฒันธรรมไทย ตระหนกัในคุณค่าของระบบ คุณธรรม จรยิธรรม 

เสยีสละ และซื่อสตัยส์ุจรติ  
1.1.2 มวีนิยั ตรงต่อเวลา รบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 

เคารพกฏระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสงัคม  
1.1.3 ภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นหมูค่ณะ 

สามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ตามล าดบัความส าคญั 
เคารพสทิธแิละรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น รวมทัง้เคารพในคุณค่า 
และศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์ 

1.1.4 มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 
และมคีวามรบัผดิชอบในฐานะผูป้ระกอบวชิาชพีรวมถงึ 
เขา้ใจถงึบรบิททางสงัคมของวชิาชพีวศิวกรรมในแต่ละสาขา ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั  

1.2 วิธีการสอน  
ปลกูฝังใหน้กัศกึษามรีะเบยีบวนิยั โดยเน้นการเขา้ชัน้เรยีนใหต้รงต่อเวลา 
ตลอดจนการแต่งกายทีเ่ป็นไปตามระเบยีบของมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
นกัศกึษาตอ้งมคีวามรบัผดิชอบโดยในรายวชิา  
มกีารก าหนดใหม้กีารท างานเป็นกลุ่มเพื่อฝึกใหน้กัศกึษารู้ บทบาท ของการเป็นผูน้ ากลุ่ม 
และการเป็นสมาชกิของกลุ่ม 
มคีวามซื่อสตัยโ์ดยตอ้งไมก่ระท าการทุจรติในการสอบหรอื คดั ลอก งาน ของผูอ้ื่น 
อาจารยผ์ูส้อนมกีารสอดแทรกเรือ่งคุณธรรมและจรยิธรรมในการสอนทุกสปัดาห์  

1.3 วิธีการประเมินผล  
1.3.1 ประเมนิจากการตรงเวลาของนกัศกึษาในการเขา้ชัน้เรยีน  
1.3.2 ประเมนิผลจากการส่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามขอบเขตทีใ่หแ้ละตรงเวลา  
1.3.3 ประเมนิผลการน าเสนอรายงานทีม่อบหมาย   
1.3.4 ประเมนิผลจากปรมิาณการกระท าทุจรติในการสอบกลางภาค และปลายภาค   
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2. ความรู้  

2.1. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ท่ีต้องพฒันา   
นกัศกึษาตอ้งมคีวามรูเ้กีย่วกบัรายวชิานี้ โดยมาตรฐานความรูค้รอบคลุมดงันี้  
2.1.1 มคีวามรูแ้ละเขา้ใจทางคณติศาสตรพ์ืน้ฐาน วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน วศิวกรรมพืน้ฐาน 

เศรษฐศาสตร ์และ การ บรหิาร 
เพื่อประยกุตก์บังานทางดา้นการวเิคราะหท์างเศรษฐศาสตรแ์ละการบญัชกีารเงนิส าหรั
บการบรหิารทรพัยากรกายภาพและทีเ่กีย่วขอ้ง  

2.1.2 มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการทีส่ าคญัในเน้ือหาของสาขาวชิาเฉพาะดา้น กา
รวเิคราะหท์างเศรษฐศาสตรแ์ละการบญัชกีารเงนิส าหรบัการบรหิารทรพัยากรกายภาพ 

2.1.3 สามารถวเิคราะหแ์ละแกไ้ขปัญหา ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม 
รวมถงึการประยกุตใ์ชเ้ครือ่งมอืทีเ่หมาะสม  

2.1.4 สามารถใชค้วามรูแ้ละทกัษะในสาขาวชิาการวเิคราะหท์างเศรษฐศาสตรแ์ละการบญัชกีา
รเงนิส าหรบัการบรหิารทรพัยากรกายภาพ  
ในการประยกุตแ์กไ้ขปัญหาในการปฏบิตังิานได ้ 

2.2. วิธีการสอน  
บรรยาย อภปิราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน การวเิคราะหก์รณศีกึษา 
และมอบหมายใหค้น้ควา้หาบทความ ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง โดยน ามาสรปุและน าเสนอ  

2.3. วิธีการประเมินผล 
2.3.1 ทดสอบยอ่ยจากการน าเสนองานกลุ่ม สอบกลางภาค สอบปลายภาค 

ดว้ยขอ้สอบทีเ่น้นหลกัการและทฤษฎี  
2.3.2 ประเมนิจากการน าเสนอผลการคน้ควา้ขอ้มลู กรณศีกึษา   

3. ทกัษะทางปัญญา  
3.1. ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา   

พฒันาความสามารถในการคดิอยา่งเป็นระบบ มกีารรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะห ์
เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้จากการใช้ความรูแ้ละเทคนิคการวเิคราะหต์ลอดจนการใชเ้
ครือ่งมอืและเทคโนโลยอียา่งสรา้งสรรค ์โดยมรีายละเอยีดดงันี้  
3.1.1 มคีวามคดิอยา่งมวีจิารณญาณทีด่ ี 
3.1.2 สามารถรวบรวม ศกึษา วเิคราะห ์และสรปุประเดน็ปัญหาและความตอ้งการ  
3.1.3 สามารถคดิ วเิคราะห ์
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และแกไ้ขปัญหาดา้นการวเิคราะหท์างเศรษฐศาสตรแ์ละการบญัชกีารเงนิส าหรบัการบริ
หารทรพัยากรกายภาพ  ไดอ้ยา่งมรีะบบ 
รวมถงึการใชข้อ้มลูประกอบการตดัสนิใจในการท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

3.1.4 สามารถสบืคน้ขอ้มลูและแสวงหาความรูเ้พิม่เตมิไดด้ว้ยตนเอง 
เพื่อการเรยีนรูต้ลอดชวีติ และทนัต่อการเปลีย่นแปลงองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยใีหม่ๆ   

 
3.2. วิธีการสอน  

3.2.1 การมอบหมายใหน้กัศกึษาท ารายงานเกีย่วกบัการวเิคราะหท์างเศรษฐศาสตรแ์ละการบั
ญชกีารเงนิส าหรบัการบรหิารทรพัยากรกายภาพ  โดยใหว้เิคราะห์  แกไ้ขปัญหา 
น าเสนอผลงาน และการอภปิรายกลุ่ม  

3.2.2 วเิคราะหก์รณศีกึษา ในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยัมาใชใ้นปัจจบุนั  
3.3. วิธีการประเมินผล  

3.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นขอ้สอบทีม่กีารวเิคราะหส์ถานการณ์ 
หรอืวเิคราะหแ์นวคดิเกีย่วกบัทฤษฎกีารวเิคราะหท์างเศรษฐศาสตรแ์ละการบญัชกีารเงิ
นส าหรบัการบรหิารทรพัยากรกายภาพ  

3.3.2 วดัผลจากการประเมนิรายงาน การน าเสนอผลงาน และการตอบค าถามของนกัศกึษา  
4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

4.1. ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างตวับคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒัน
า  
นกัศกึษาตอ้งมทีกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบครอบคลุมดงันี้  
4.1.1 สามารถเป็นผูร้เิริม่แสดงประเดน็ในการแกไ้ขสถานการณ์ เชงิสรา้งสรรค ์

ทัง้ส่วนตวัและส่วนรวม พรอ้มทัง้แสดงจดุยนือยา่งพอเหมาะทัง้ของตนเองและของกลุ่ม 
รวมทัง้ใหค้วามช่วยเหลอืและอ านวยความสะดวกในการแกไ้ขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ  

4.1.2 รูจ้กับทบาท หน้าที ่และมคีวามรบัผดิชอบในการท างานตามทีม่อบหมาย 
ทัง้ ง านบุคคลและงานกลุ่ม 
สามารถปรบัตวัและท างานรว่มกบัผูอ้ื่นทัง้ในฐานะผูน้ าและผูต้ามไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิา
พ สามารถวางตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัความรบัผดิชอบ  

4.1.3 มจีติส านึกความรบัผดิชอบดา้นความปลอดภยัในการท างาน 
และการรกัษาสภาพแวดลอ้มต่อสงัคม  

4.2. วิธีการสอน  
4.2.1 จดักจิกรรมกลุ่มในการวเิคราะหก์รณศีกึษาเกีย่วกบั ทฤษฎีดา้นการวเิคราะหท์างเศรษฐ
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ศาสตรแ์ละการบญัชกีารเงนิส าหรบัการบรหิารทรพัยากรกายภาพ 
4.2.2 มอบหมายรายงานกลุ่ม และรายบุคคล เช่น 

การศกึษาเกีย่วกบัทฤษฎดีา้นการวเิคราะหท์างเศรษฐศาสตรแ์ละการบญัชกีารเงนิส าหรั
บการบรหิารทรพัยากรกายภาพ  และการ คน้ควา้เกีย่ว ขอ้ง 
หรอือ่านบทความทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายวชิา  

4.2.3 การน าเสนอรายงาน  
4.3. วิธีการประเมินผล  

4.3.1 การประเมนิความรบัผดิชอบจากงานเดีย่วและงานกลุ่ม  
4.3.2 การประเมนิจากรายงานทีน่ าเสนอ พฤตกิรรมการท างานเป็นทมี   
4.3.3 การประเมนิจากรายงานการศกึษาดว้ยตนเอง   

  
5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

5.1. ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา  
นกัศกึษาตอ้งมทีกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ครอบคลุมดงันี้… 
5.1.1 มทีกัษะในการใชค้อมพวิเตอร ์ส าหรบัท างานทีเ่กีย่วขอ้งและกบัวชิาชพีไดด้ ี 
5.1.2 มทีกัษะในการวเิคราะหข์อ้มลูสารสนเทศ ทางสถติปิระยกุต ์

ต่อการแกปั้ญหาทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ยา่งสรา้งสรรค์  
5.1.3 สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสื่อสารทีท่นัสมยัไดอ้ยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ  
5.1.4 มทีกัษะในการสื่อสารขอ้มลูทัง้ทางการพดู การเขยีน 

และการสื่อความหมายโดยใชส้ญัลกัษณ์  
5.1.5 สามารถใชเ้ครือ่งมอืในการค านวณและเครือ่งมอืทางวศิวกรรม 

เพื่อประกอบวชิาชพีในสาขาวศิวกรรมทีเ่กีย่วขอ้งได ้ 
5.2. วิธีการสอน  

5.2.1 มอบหมายงานใหน้กัศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง และการ ท ารายงาน 
โดยเน้นการน าตวัเลข หรอืมสีถติอิา้งองิจากแหล่งทีม่าขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอื  

5.2.2 น าเสนอโดยใชร้ปูแบบสถานการณ์จ าลอง และน าเสนอการแกปั้ญหาทีเ่หมาะสม  
5.3. วิธีการประเมินผล  

5.3.1 ประเมนิจากรายงาน และรปูแบบการน าเสนอดว้ยสื่อเทคโนโลยี  
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5.3.2 ประเมนิจากการมสี่วนรว่มในการอภปิรายและวธิกีารอภปิราย   
 
 
 

หมวดท่ี 5  แผนการสอนและการประเมินผล  

1. แผนการสอน  
สปัดา
หท่ี์ 

(ครัง้ท่ี
) 

หวัข้อ / รายละเอียด 

จ าน
วน 
ชัว่โม
ง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน / ส่ือท่ีใช้  

ผูส้อน  

1 

การวเิคราะหเ์ชงิเศรษฐศาสตรต่์อความเป็น
ไปได ้
ในการด าเนินโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่อ าน
วยความสะดวก 

3 
บรรยาย 
ยกตวัอยา่งประกอบ 
ทดสอบยอ่ย 

ผูช้่วยศาสตรา
จารย ์ 
ดร.วรนิทร ์ 
วงษ์มณ ี 

2 การคดิดอกเบีย้ 3 
บรรยาย 
ยกตวัอยา่งประกอบ 
ทดสอบยอ่ย 

ผูช้่วยศาสตรา
จารย ์ 
ดร.วรนิทร ์ 
วงษ์มณ ี

3 การคดิค่าเสื่อมราคา 3 บรรยาย อภปิราย  

ผูช้่วยศาสตรา
จารย ์ 
ดร.วรนิทร ์ 
วงษ์มณ ี

4 การตดัสนิใจลงทุนและงบประมาณเงนิทุน 3 
บรรยายอภปิราย 
ทดสอบยอ่ย 

ผูช้่วยศาสตรา
จารย ์ 
ดร.วรนิทร ์ 
วงษ์มณ ี

5 การเลอืกแหล่งเงนิทุน  3 
บรรยาย ศกึษากรณศีกึษา 
อภปิราย ทดสอบยอ่ย 

ผูช้่วยศาสตรา
จารย ์ 
ดร.วรนิทร ์ 
วงษ์มณ ี

6 การประมาณการตน้ทุนชนิดต่างๆ 3 
บรรยาย อภปิราย 
ทดสอบยอ่ย 

ผูช้่วยศาสตรา
จารย ์ 
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ดร.วรนิทร ์ 
วงษ์มณ ี

7 
การวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องตน้ทุน 
ปรมิาณและก าไร 

3 
บรรยาย ศกึษากรณศีกึษา 
อภปิราย งานกลุ่ม  

ผูช้่วยศาสตรา
จารย ์ 
ดร.วรนิทร ์ 
วงษ์มณ ี

8 สอบกลางภาค ----  ----  ----  

9 
การประเมนิค่าทางเศรษฐศาสตรใ์นการตดั
สนิใจทางเลอืก 

3 
บรรยาย อภปิราย งานกลุ่ม 
งานบุคคล 

ผูช้่วยศาสตรา
จารย ์ 
ดร.วรนิทร ์ 
วงษ์มณ ี

10 
การเปรยีบเทยีบผลของความเสีย่งและควา

มไมแ่น่นอน 3 
บรรยาย ศกึษากรณศีกึษา 
อภปิราย งานกลุ่ม  

ผูช้่วยศาสตรา
จารย ์ 
ดร.วรนิทร ์ 
วงษ์มณ ี

11 อตัราผลตอบแทน ภาษ ีเงนิเฟ้อ  3 
บรรยาย ศกึษากรณศีกึษา 
อภปิราย งานกลุ่ม  

ผูช้่วยศาสตรา
จารย ์ 
ดร.วรนิทร ์ 
วงษ์มณ ี

12 
การวเิคราะหจ์ดุคุม้ทุนและการวเิคราะหค์วา

มไว 3 
บรรยาย อภปิราย 
ทดสอบยอ่ย  

ผูช้่วยศาสตรา
จารย ์ 
ดร.วรนิทร ์ 
วงษ์มณ ี

13 การวเิคราะหก์ารทดแทนทรพัยส์นิ 3 
บรรยาย ศกึษากรณศีกึษา 
อภปิราย งานกลุ่ม  

ผูช้่วยศาสตรา
จารย ์ 
ดร.วรนิทร ์ 
วงษ์มณ ี

14 
ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการก าหนดราคา 
การก าหนดราคา 
ขัน้ตอนในการก าหนดราคา 

3 
บรรยาย ศกึษากรณศีกึษา 
อภปิราย งานกลุ่ม  

ผูช้่วยศาสตรา
จารย ์ 
ดร.วรนิทร ์ 
วงษ์มณ ี
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15 

การวางแผนการก าหนดราคา 

และการพฒันากลยทุธร์าคาเพื่อใชใ้นการแข่

งขนั 
3 

บรรยาย 
และการท ารายงานบุคคลหรื
องานกลุ่ม 

ผูช้่วยศาสตรา
จารย ์ 
ดร.วรนิทร ์ 
วงษ์มณ ี

16 สอบปลายภาค  ----  ----  ----                    
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้   

กิจกรรมท่ี  
ผลการ  
เรียนรู้  

วิธีการประเมิน  
สปัดาหท่ี์  
ประเมิน  

สดัส่วนของการ  
ประเมินผล  

1 

1.1.1, 1.1.4, 
2.1.2 

ทดสอบยอ่ยครัง้ที ่1-5 1,2,4,5,6,12 10%  

1.1.1, 2.1.1-
2.1.4, 3.1.1 

สอบกลางภาค 8 25%  

1.1.1, 2.1.1-
2.1.4, 3.1.1-

3.1.3 
สอบปลายภาค 16 50%  

2 

2.1.4, 3.1.3-
3.1.4, 4.1.1, 
5.1.3-5.1.5 

วเิคราะหก์รณศีกึษา คน้ควา้ 
การน าเสนอรายงาน 

ตลอดภาคการศกึษา 10%  
1.1.3, 2.1.1, 
2.1.3, 4.1.2, 

5.1.1 
การท างานกลุ่มและผลงาน 

3.1.4, 5.1.2 การอ่านและสรปุบทความ 
1.1.2 การส่งรายงานตามทีม่อบหมาย 

3 
1.1.1-1.1.2, 

1.1.4 
การเขา้ชัน้เรยีน 

ตลอดภาคการศกึษา 5%  
4 

3.1.1-3.1.3, 
4.1.3 

การมสี่วนรว่ม อภปิราย 
เสนอความคดิเหน็ในชัน้เรยีน 

* ระบุผลการเรยีนรูห้วัขอ้ยอ่ยตามแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบต่อผลการเรยีนรู้  
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หมวดท่ี 6  ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน  

1. เอกสารและต าราหลกั  
       1.1 เอกสาร ประกอบการ สอน  (Powr point)  รายวชิา NR303 
การวเิคราะหท์างเศรษฐศาสตรแ์ละการบญัชกีารเงนิส าหรบัการบรหิารทรพัยากรกายภาพ  โดย ผศ .ดร. 
วรนิทร ์ วงษ์มณี 
 

2. เอกสารและข้อมลูส าคญั (จ าเป็นตอ้งศกึษาเพิม่เตมิหรอืไม ่
ถา้จ าเป็นใหใ้ส่ดว้ยค าอธบิายตวัสแีดงเขยีนดว้ยลายมอื)  

2.1 Cowie,Jonathan. The Economics of Transport : A Theoretical and Applied Perspective. 
New York: Routledge. 2010. 

2.2 Hirschey, Mark. Managerial Economics. 10st Edit. Ohio: South-Western, 2003. 
2.3 Button,Kenneth J., Transportation Economics. 3rd Edit. Massachusetts: Edward Elgar 

Publishing Inc., 2010. 
2.4 Jone, trefor. Business Economics and Managerial Decision Making. John Wiley and Son, 

2004. 
2.5 Brigham,Engene F. and Houston Joel F. Fundamental of Financial Management. 10st 

Edit., Thomson Learning. 
2.6 Brigham,Engene F. and Ehrhardt, MichealC. Financial Management : Theory and 

Practice. 11st edit. Thomson Lerning.,2005.  
3. เอกสารและข้อมลูแนะน า 
ขอ้มลูจาก website : http://www.oswego.edu/~economic/journals.htm 
             http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom14/03-01.html 
             www.nesdb.go.th 
             www.railway.co.th 

 
 
 
 
 

หมวดท่ี 7  การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา   

1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   

http://www.nesdb.go.th/
http://www.railway.co.th/
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การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี้ ทีจ่ดัท าโดยนกัศกึษา 
ไดจ้ดักจิกรรมในการน าแนวความคดิและความเหน็จากนกัศกึษาดงันี้… 
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างอาจารยผ์ูส้อนและนกัศกึษา  
1.2 แบบประเมนิอาจารยผ์ูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา  
1.3 ขอ้เสนอแนะผ่านเวบ็บอรด์ หรอื Social application 

ทีอ่าจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการสื่อสารกบันกัศกึษา  
2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน  

การเกบ็ขอ้มลูเพื่อประเมนิการสอน ไดใ้ชก้ลยทุธต่์างๆ ดงันี้… 
2.1 ผลการเรยีนของนกัศกึษา  
2.2 การทวนสอบผลการประเมนิการเรยีนรู ้ 
2.3 ผลการประเมนิอาจารยผ์ูส้อน  

3. การปรบัปรงุการสอน  
หลงัจาก ได้ ผลการประเมนิการสอนในขอ้  2 จากนัน้จะจดัให้ มกีารปรบัปรุงการสอน 
และหาขอ้มลูเพิม่เตมิในการปรบัปรุงการสอนดงันี้… 
3.1 ให้นกัศกึษาประเมินการสอนโดยกรอกข้อมลูตามแบบฟอร์ มมาตรฐานของมหาวิทยาลยั 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา   
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิใ์นรายหวัขอ้  
ตามทีค่าดหวงัจากการเรยีนรูใ้นรายวชิา ไดจ้ากการสอบถามนกัศกึษา 
หรอืการสุ่มตรวจผลงานของนกัศกึษา รวมถงึพจิารณาจากผลการทดสอบยอ่ย 
และหลงัการออกผลการเรยีนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิโ์ดยรวมในรายวชิาดงันี้…  
4.1 การตัง้คณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรูข้องนกัศกึษา 

โดยตรวจสอบขอ้สอบ วธิกีารใหค้ะแนนสอบ  
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา  

จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธิป์ระสทิธผิลรายวชิา 
ไดม้กีารวางแผนการปรบัปรงุการสอนและรายละเอยีดวชิา เพื่อใหเ้กดิคุณภาพมากขึน้ดงันี้…  
5.1 ปรบัปรงุรายวชิาทุก 3 ปี หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ ์ตามขอ้ 
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5.2 เปลีย่นหรอืสลบัอาจารยผ์ูส้อน 

เพื่อใหน้กัศกึษามมีมุมองในเรือ่งการประยกุตค์วามรูน้ี้กบัปัญหาทีไ่ดม้าจากงานวจิยัของอาจารย์
หรอือุตสาหกรรมต่างๆ  

 


