รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาเศรษฐศาสตรการวิเคราะหและการประเมินสมัยใหม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563
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(Behavioral Economics

อาจารยผูสอน
ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน

คํานํา
รายวิชาเศรษฐศาสตรเชิงพฤติกรรม (Behavioral Economics ร หัสวิชา 3593107 นี้ ผูส อนได
จัดทํารายละเอียดประกอบรายวิชาสําหรับหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรการวิเคราะห
และการประเมินสมัยใหม ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน โดยมุงเนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมมนุษยทางเศรษฐกิจที่ไรเหตุผล การตัดสินใจภายใตความเสี่ยงและความไมแนนอน การตัดสินใจ
ภายใตตนทุนและผลประโยชนทางสังคม ทฤษฎีอรรถประโยชนที่คาดหวัง ทฤษฎีความคาดหวัง ภาพลวงตา
ของผูบริโภค อิทธิพลของตัวเลือกที่มีตอการตัดสินใจของผูบริโภค อิทธิพลของระบบอคติทางบัญชีที่มีตอ
การบริ โภคและการออม การอธิ บ ายพฤติก รรมของผูบ ริโภคด ว ยทฤษฎี เกม การคาดการณ พ ฤติก รรม
ผูบริโภคและเขาใจกลยุทธทางการตลาดดวยเศรษฐศาสตรเชิงพฤติกรรม
รายละเอี ย ดรายวิ ช านี้ มี ค วามสํ าคั ญ ต อ ผู เรี ย น ทั้ งเนื้ อ หาการเรี ย นการสอนที่ เป น ทฤษฎี แ ละ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนไดแนวทางในการเรียนรูจากทฤษฎี แลวไดฝกทักษะการคิด
วิเคราะหและสามารถนําไปประยุกตใชกับสถานการณทางเศรษฐกิจตาง ๆ จากกรณีศึกษา จากกิจกรรม
การเรียนการสอนภายในหองเรียน รวมถึงการฝกใหนักศึกษาติดตามเทคโนโลยีใหม ๆ โดยใชทักษะการ
คนควาดวยตนเองเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนภายในหอง อันจะสงผลใหผูเรียนสามารถนําความรูที่ได
จากรายวิชานี้ไปประยุกตใชในอนาคตได
พรภัทร อินทรวรพัฒน
มิถุนายน 2563
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะ วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3593107 เศรษฐศาสตรเชิงพฤติกรรม (Behavioral Economics
2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรการวิเคราะหและการประเมินสมัยใหม
ประเภทวิชา วิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน
อาจารยผูสอน
ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ชั้นปที่ 3 ตอนเรียน A1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
9.1 วันที่จัดทํา
8 มิถุนายน 2563
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดลาสุด
-
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหผูเรียนไดมีความรู ความเขาใจในความหมายและความสําคัญของวิชาเศรษฐศาสตร
เชิงพฤติกรรม
2. เพื่อใหผูเรียนสามารถเขาใจถึงบทบาทของฝายตางๆที่อยูในระบบเศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่อาจเปนพฤติกรรมตามดุลยภาพหรือเบี่ยงเบนจากดุลยภาพตาม
ทฤษฎี
3. เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูไปประกอบกับวิชาที่สูงขึ้นตอไป
4. เพื่อใหผูเรียนสามารถนําไปใชสําหรับการประกอบธุรกิจ
5. เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตกับสถานการณปจจุบันได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อพัฒนาเนื้อหารายวิชาใหมีความทันสมัย เพื่อความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและ
สถานการณทางเศรษฐกิจในปจจุบัน
2. เพื่อการพัฒนาเนื้อหา ตลอดจนประเด็นสําคัญที่ผูสอนเห็นควรใหปรับปรุงเพื่อความถูกตอง
3. เพื่อใหผูเรียนเกิดทัศนคติที่ดีตอรายวิชาเศรษฐศาสตรเชิงพฤติกรรมและเกิดความรูความเขาใจ
ในการเรียน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
พฤติ กรรมมนุ ษย ทางเศรษฐกิ จ ที่ไรเหตุผ ล การตัดสิน ใจภายใตความเสี่ย งและความไมแนน อน
การตัดสินใจภายใตตนทุนและผลประโยชนทางสังคม ทฤษฎีอรรถประโยชนที่คาดหวัง ทฤษฎีความคาดหวัง
ภาพลวงตาของผูบริโภค อิทธิพลของตัวเลือกที่มีตอการตัดสินใจของผูบริโภค อิทธิพลของระบบอคติทาง
บั ญ ชี ที่ มีต อการบริ โภคและการออม การอธิ บ ายพฤติ กรรมของผู บ ริ โภคด ว ยทฤษฎี เกม การคาดการณ
พฤติกรรมผูบริโภคและเขาใจกลยุทธทางการตลาดดวยเศรษฐศาสตรเชิงพฤติกรรม
Human behavior in economic Irrationally, decision-making under the risk and
uncertainty, decision-making under social cost and benefit, expected utility theory,
consumer cognitive illusion, the influence of various alternatives toward consumer
decision-making, the influence of accounting bias on consumption and savings, explaining
consumer behavior by game theory, forecasting consumer behavior, and understanding
marketing strategies via behavior economics.
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชั่วโมงตอภาค สอนเสริมเพื่อทดแทน
การศึกษา
คาบเรียนที่ไมสามารถทํา
การสอนได หรือตามที่
ผูเรียนรองขอ เพื่อ
ทบทวนความรูความ
เขาใจใหมีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น

ฝกปฏิบัติ
ไมมีฝกปฏิบัติ

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ใหคําปรึกษาไดตามเวลาที่เหมาะสม และกําหนดไว
- อาจารยประจํารายวิชา จัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการของผูเรียน
โดยมีการนัดหมายลวงหนา
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
(1 มีความซื่อสัตยสุจริต เสียสละไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดลอม
 (2 มีความพอเพียงเป นหลักในการดําเนิ นชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการสรางภูมิคุมกัน
 (3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
 (4) มีความรูความเขาใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสําคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการ
ปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
สอดแทรกคุ ณ ธรรมจริย ธรรมในระหวางเรีย น มอบหมายงานเดี่ย วและกลุมเพื่ อพิจ ารณาความ
ซื่อสัตย ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย ความตรงตอเวลาในการสงงานและการเขาเรียน
1.3 วิธีการประเมินผล
การสังเกตและพิจารณาจากการมีสวนรวมในระหวางการเรียน ความซื่อสัตยและความรับผิดชอบใน
งานที่ไดรับมอบหมาย และความตรงตอเวลาในการสงงานและการเขาเรียน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
 (1 มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีพื้นฐานดานเศรษฐศาสตร
(2 มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรที่เกี่ยวของกับเศรษฐศาสตร การวิเคราะห
และประเมินทั้งทางดานสังคมศาสตรและวิทยาศาสตร
 (3 มีความรูเกี่ยวกับความกาวหน าทางวิชาการด านเศรษฐศาสตร การวิเคราะห และการประเมิ น
รวมทั้งมีความเขาใจอยางเทาทันในผลกระทบทางเศรษฐกิจ ในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและ
สังคมโลก
2.2 วิธีการสอน
(1) การสอนโดยการบรรยาย และใช สื่ อ ประกอบการสอน เช น ตํ า รา เอกสารประกอบ
PowerPoint เปนตน
(2) การอภิปรายประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
(3) การมอบหมายงานใหกับนักศึกษาทั้งงานเดี่ยวและงานกลุม
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) การวิเคราะหผลการทํางานเดี่ยว/งานกลุมที่ไดรับมอบหมาย
(2) ทดสอบยอย สอบปลายภาค ดวยขอสอบ
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3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
(1 สามารถสืบ คน ประเมิน ขอมูล จากหลายแหลงและมีป ระสิทธิภาพดวยตนเอง เพื่อใหได
สารสนเทศที่เปนประโยชนในการใชงานตามสถานการณ
 (2 มีความคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผล คิดอยางสรางสรรค สามารถบูรณาการ
ความรูในสาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณเพื่อใชในการแกปญหาทางธุรกิจและสถานการณทั่วไปไดอยาง
เหมาะสม
 (3 สามารถคิ ดค น ทางเลื อก วิเคราะห ท างเลือกและผลกระทบจากทางเลือ กอย างรอบด าน
มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคลองกับสถานการณ ทําใหเกิดการไดเปรียบทางการ
แขงขัน
3.2 วิธีการสอน
(1 การวิเคราะหกรณีศึกษาทางสถานการณทางเศรษฐกิจในปจจุบัน
(2) มอบหมายงานกลุมเกี่ยวกับการประยุกตใชความรูที่ไดมาวิเคราะหเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) การวิเคราะหผลการทํากรณีศึกษา และงานกลุมที่ไดรับมอบหมาย
(2) ทดสอบยอย สอบปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะหและการประยุกตความรูที่ศึกษา
และสภาพเนื้อหาในบทเรียนที่ไดศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
(1 สามารถทํางานเปนกลุมและมีทักษะในการทํางานเปนทีม แสดงภาวะผูนํา สมาชิกของกลุม
ไดอยางเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได
 (2 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นตางอยางสรางสรรค เอื้อตอการแกไขปญหาของ
ทีม
 (3 มี ความรับ ผิ ดชอบในการทํางานกับ ผูอื่น และรับ ผิดชอบในการเรีย นรูอยางต อเนื่อง เพื่ อ
พัฒนาตนเองและอาชีพ
4.2 วิธีการสอน
มอบหมายใหทํางานรวมกันเปนกลุม โดยเนนความรูที่เรียนในวิชาและการประยุกตใชความรู และ
การรวมกันอภิปรายหรือนําเสนองานกลุม
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินพฤติกรรมในหองเรียน และการทํากิจกรรมกลุม การมีสวนรวมในการอภิปรายหรือนําเสนอ
งานกลุม
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
(1 สามารถประยุกตใชหลักคณิตศาสตร สถิติ มาใชในการวิเคราะห คํานวณ เพื่อการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจและธุรกิจ รวมถึงการใชชีวิตประจําวัน
 (2 สามารถสื่ อ สารภาษาไทยและภาษาต างประเทศที่ จํ าเป น ต อ การปฏิ บั ติ งานได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ และสื่อสารขอมูลการวิเคราะหเศรษฐกิจและธุรกิจ ดวยภาษาพูดและเขียนที่เขาใจงาย ชัดเจน
 (3 สามารถสื่ อสารเพื่ออธิบ ายและสรางความเขาใจในรูปแบบการพูด การเขียนที่เหมาะสม
สําหรับ กลุมบุคคลที่ แตกตางกัน ในการนําเสนอขอมูลการวิเคราะหเศรษฐกิจ ธุรกิจ และขอมู ลตัวชี้ วัด
เศรษฐกิจ
 (4 สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการ ดําเนินงานขององคการ
5.2 วิธีการสอน
(1 มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website สื่อการสอน และทํารายงานโดยใช
ความรูที่ไดรับจากการศึกษาในรายวิชา
(2 กํ าหนดให นั กศึ กษานํ าเสนอ ผลงาน /รายงานที่ ได จ ากการศึ กษาคน ควาโดยใชรูป แบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอรดวยตนเอง
(3 นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากงานที่ไดมอบหมายให และการนําเสนอหนาชั้นเรียน
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน (สัปดาหที่ 1-9 การสอนแบบ Online และสัปดาหที่ 10-15 การสอนแบบ Offline)

สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

1
(Online)

ปฐมนิเทศ แนะนํารายวิชา
แนวปฏิบัติรายวิชาเศรษฐศาสตรเชิง
พฤติกรรม
ใหนักศึกษาเห็นความสําคัญและความจําเปน
ในการศึกษาเพื่อกระตุนความสนใจ
- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขาใจและเขียนผัง
ความคิด (Mind Map) ในการเรียนตลอด
ภาคการศึกษาได

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารยผูสอนแนะนําตัวและ
อธิบายเนื้อหารายวิชาวิชา จุดประสงค
และเปาหมายของรายวิชาเกณฑการ
วัดผลและประเมินผล แนะนําหนังสือ
แหลงการเรียนรู และ Website
เพิ่มเติม
2. การบรรยายออนไลนผา นระบบ
WBSC รวมกับการใชโปรแกรม
Microsoft Team โดยใหผูเรียนมีสวน
รวมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
3. ถามตอบความรูพื้นฐาน พื้นฐาน
เบื้องตนและรวมแสดงความคิดเห็น
4. ใหนักศึกษาทําคําถามทบทวนทาย
บทเรียน
5. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. ตําราวิชา
เศรษฐศาสตรเชิง
พฤติกรรม
2. สื่อการสอน
PowerPoint ใน
ระบบ WBSC
3. ใบงาน
แบบฝกหัดทายบท

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ
1,2,3
ผศ.ดร.
พรภัทร
อินทรวรพัฒน
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

2
(Online)

พฤติกรรมมนุษยทางเศรษฐกิจที่ไรเหตุผล ทฤษฎีอรรถประโยชน
- ทฤษฎีวาดวยพฤติกรรมมนุษยในดุลยภาพ
- ทฤษฎีวาดวยพฤติกรรมมนุษยที่ไรเหตุผล
ทางเศรษฐกิจ
- ความเปนไปในการปรับเปลี่ยนทฤษฎีและ
หลักแนวคิดเบี่ยงเบนออกจากดุลยภาพของ
เศรษฐศาสตรสมัยใหม
Learning Outcome
นักศึกษาเขาใจและสามารถเห็นความตางของ
พฤติกรรมมนุษยในดุลยภาพและพฤติกรรม
มนุษยที่ไรเหตุผลทางเศรษฐกิจ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายออนไลนผานระบบ
WBSC รวมกับการใชโปรแกรม
Microsoft Team โดยใหผูเรียนมีสวน
รวมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาทําคําถามทบทวนทาย
บทเรียน
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. ตําราวิชา
เศรษฐศาสตรเชิง
พฤติกรรม
2. สื่อการสอน
PowerPoint ใน
ระบบ WBSC
3. ใบงาน
แบบฝกหัดทายบท

3
(Online)

การตัดสินใจภายใตความเสี่ยงและความไม
แนนอน
- ทฤษฎีและแนวคิดของเสน IC แบบดั้งเดิม
รวมทั้งดุลยภาพของผูบริโภค
- ทฤษฎีและแนวคิดของเสน IC ภายใตความ
เสี่ยงและความไมแนนอน (พลวัตร รวมทั้ง
ดุลยภาพของผูบริโภคในสถานการณพลวัตร

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายออนไลนผานระบบ
WBSC รวมกับการใชโปรแกรม
Microsoft Team โดยใหผูเรียนมีสวน
รวมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาทําคําถามทบทวนทาย
บทเรียน

สื่อการสอน
1. ตําราวิชา
เศรษฐศาสตรเชิง
พฤติกรรม
2. สื่อการสอน
PowerPoint ใน
ระบบ WBSC
3. ใบงาน

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ
2,3,4,5
ผศ.ดร.
พรภัทร
อินทรวรพัฒน

3,4,5

ผศ.ดร.
พรภัทร
อินทรวรพัฒน
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มคอ. 3
สัปดาหที่

4
(Online)

หัวขอการสอน / Learning Outcome
Learning Outcome
นักศึกษาเขาใจและสามารถเห็นความตางของ
ทฤษฎีและแนวคิดของเสน IC แบบดั้งเดิม
รวมทั้งดุลยภาพของผูบริโภคและกรณี
ภายใตความเสี่ยงและความไมแนนอน (พล
วัตร รวมทั้งดุลยภาพของผูบริโภคใน
สถานการณพลวัตร
การตัดสินใจภายใตความเสี่ยงและความไม
แนนอน (ตอ
- ทฤษฎีและแนวคิดของ Portfolio Theory
แบบดั้งเดิม รวมทั้งดุลยภาพของผูบริโภคใน
มุมมองของสินทรัพยทางการเงิน
- ทฤษฎีและแนวคิดของ Portfolio Theory
ภายใตความเสี่ยงและความไมแนนอน (พล
วัตร รวมทั้งดุลยภาพของผูบริโภคใน
สถานการณพลวัตรของสินทรัพยทางการเงิน
Learning Outcome
นักศึกษาเขาใจและสามารถเห็นความตางของ
ทฤษฎีและแนวคิดของ Portfolio Theory
แบบดั้งเดิม รวมทั้งดุลยภาพของผูบริโภคและ
กรณีภายใตความเสี่ยงและความไมแนนอน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ แบบฝกหัดทายบท
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายออนไลนผานระบบ
WBSC รวมกับการใชโปรแกรม
Microsoft Team โดยใหผูเรียนมีสวน
รวมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาทําคําถามทบทวนทาย
บทเรียน
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. ตําราวิชา
เศรษฐศาสตรเชิง
พฤติกรรม
2. สื่อการสอน
PowerPoint ใน
ระบบ WBSC
3. ใบงาน
แบบฝกหัดทายบท

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ

ผูสอน

3,4,5

ผศ.ดร.
พรภัทร
อินทรวรพัฒน
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มคอ. 3
สัปดาหที่

5
(Online)

6
(Online)

หัวขอการสอน / Learning Outcome
(พลวัตร รวมทั้งดุลยภาพของผูบริโภคใน
สถานการณพลวัตรของสินทรัพยทางการเงิน
ตาม Portfolio Theory
การตัดสินใจภายใตตนทุนและผลประโยชน
ทางสังคม
- ความหมายของตนทุนทางสังคม
- ความหมายของผลประโยชนทางสังคม
- แนวคิดการตัดสินใจแบบ Cost-Benefit
Analysis กับการเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรม
ผูบริโภค
Learning Outcome
นักศึกษาเขาใจและสามารถอธิบาย
การวิเคราะห Cost-Benefit Analysis กับ
การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบริโภคได
การตัดสินใจภายใตตนทุนและผลประโยชน
ทางสังคม (ตอ
- แนวคิดการตัดสินใจแบบ Cost-Benefit
Analysis และการบริหารความเสี่ยงใน
พฤติกรรมของผูบริโภค
- ตนทุนทางสังคมผลประโยชนทางสังคมกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ

ผูสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายออนไลนผานระบบ
WBSC รวมกับการใชโปรแกรม
Microsoft Team โดยใหผูเรียนมีสวน
รวมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาทําคําถามทบทวนทาย
บทเรียน
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. ตําราวิชา
เศรษฐศาสตรเชิง
พฤติกรรม
2. สื่อการสอน
PowerPoint ใน
ระบบ WBSC
3. ใบงาน
แบบฝกหัดทายบท

3,4,5

ผศ.ดร.
พรภัทร
อินทรวรพัฒน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายออนไลนผานระบบ
WBSC รวมกับการใชโปรแกรม
Microsoft Team โดยใหผูเรียนมีสวน
รวมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาทําคําถามทบทวนทาย

สื่อการสอน
1. ตําราวิชา
เศรษฐศาสตรเชิง
พฤติกรรม
2. สื่อการสอน
PowerPoint ใน
ระบบ WBSC

3,4,5

ผศ.ดร.
พรภัทร
อินทรวรพัฒน
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มคอ. 3
สัปดาหที่

7
(Online)

8
(Online)

หัวขอการสอน / Learning Outcome
Learning Outcome
นักศึกษาเขาใจและสามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของคนตามแบบ
Cost-Benefit Analysis และการบริหาร
ความเสี่ยงในพฤติกรรมของผูบริโภค
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได
ทฤษฎีอรรถประโยชนที่คาดหวัง
- ความหมายของทฤษฎีอรรถประโยชนที่
คาดหวัง
- ทฤษฎีอรรถประโยชนที่คาดหวังและการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการบริโภค การ
ออม การลงทุน ทางเศรษฐศาสตร
Learning Outcome
นักศึกษาเขาใจและสามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการบริโภค การ
ออม การลงทุน ทางเศรษฐศาสตรที่
เกี่ยวเนื่องกับทฤษฎีอรรถประโยชนที่คาดหวัง
ทฤษฎีความคาดหวังและภาพลวงตาของ
ผูบริโภค
- การประยุกตทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรเพื่อ
อธิบายภาวะภาพลวงตาของผูบริโภค

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3. ใบงาน
บทเรียน
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ แบบฝกหัดทายบท
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ

ผูสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายออนไลนผานระบบ
WBSC รวมกับการใชโปรแกรม
Microsoft Team โดยใหผูเรียนมีสวน
รวมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาทําคําถามทบทวนทาย
บทเรียน
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. ตําราวิชา
เศรษฐศาสตรเชิง
พฤติกรรม
2. สื่อการสอน
PowerPoint ใน
ระบบ WBSC
3. ใบงาน
แบบฝกหัดทายบท

3,4,5

ผศ.ดร.
พรภัทร
อินทรวรพัฒน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายออนไลนผานระบบ
WBSC รวมกับการใชโปรแกรม
Microsoft Team โดยใหผูเรียนมีสวน

สื่อการสอน
1. ตําราวิชา
เศรษฐศาสตรเชิง
พฤติกรรม

2,3,4,5

ผศ.ดร.
พรภัทร
อินทรวรพัฒน

11

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

- การอธิบายการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ผูบริโภคไปตามพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากดุลย
ภาพในศาสตรทางเศรษฐศาสตรดั้งเดิม
Learning Outcome
นักศึกษาเขาใจและสามารถอธิบายการเกิด
และรับรูภาพลวงตาทางการเงินที่
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเศรษฐกิจได
9
(Online)

อิทธิพลของตัวเลือกที่มีตอการตัดสินใจของ
ผูบริโภค
- ความหมายของอิทธิพลของตัวเลือกที่มีตอ
การตัดสินใจ
- กรณีศึกษา/ การสํารวจ/ ผลวิจัยที่สะทอน
อิทธิพลของตัวเลือกที่มีตอการตัดสินใจของ
ผูบริโภค
Learning Outcome
- นักศึกษาเขาใจและสามารถอธิบายการเกิด
อิทธิพลของตัวเลือกที่มีตอการตัดสินใจกับ
พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของตนเอง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

รวมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาทําคําถามทบทวนทาย
บทเรียน
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

2. สื่อการสอน
PowerPoint ใน
ระบบ WBSC
3. ใบงาน
แบบฝกหัดทายบท

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายออนไลนผานระบบ
WBSC รวมกับการใชโปรแกรม
Microsoft Team โดยใหผูเรียนมีสวน
รวมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาทําคําถามทบทวนทาย
บทเรียน
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. ตําราวิชา
เศรษฐศาสตรเชิง
พฤติกรรม
2. สื่อการสอน
PowerPoint ใน
ระบบ WBSC
3. ใบงาน
แบบฝกหัดทายบท

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ

ผูสอน

2,3,4,5

ผศ.ดร.
พรภัทร
อินทรวรพัฒน
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

10
(Offline)

อิทธิพลของระบบอคติทางบัญชีที่มีตอการ
บริโภคและการออม
- ความหมายของอิทธิพลของระบบอคติทาง
บัญชี
- กรณีศึกษา/ การสํารวจ/ ผลวิจัยที่สะทอน
อิทธิพลของระบบอคติทางบัญชีที่มีตอการ
บริโภคและการออม
Learning Outcome
- นักศึกษาเขาใจและสามารถอธิบายการเกิด
อิทธิพลของระบบอคติทางบัญชีที่มีตอการ
บริโภคและการออมกับพฤติกรรมทาง
เศรษฐกิจของตนเอง
การอธิบายพฤติกรรมของผูบริโภคดวย
ทฤษฎีเกม
- ความหมายหลักคิดของทฤษฎีเกม
- การตัดสินใจของผูบริโภคกับทางเลือกใน
ทฤษฎีเกมแบบไมมีเงื่อนไข
Learning Outcome
- นักศึกษาเขาใจและสามารถอธิบาย
ความหมายของหลักคิดของทฤษฎีเกมและ
การทํานายการตัดสินใจของผูบริโภคกับ

11
(Offline)

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยใหผเู รียนมีสว นรวม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ
กับสาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาทําคําถามทบทวนทาย
บทเรียน
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. ตําราวิชา
เศรษฐศาสตรเชิง
พฤติกรรม
2. สื่อการสอน
PowerPoint ใน
ระบบ WBSC
3. ใบงาน
แบบฝกหัดทายบท

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยใหผเู รียนมีสว นรวม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ
กับสาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาทําคําถามทบทวนทาย
บทเรียน
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. ตําราวิชา
เศรษฐศาสตรเชิง
พฤติกรรม
2. สื่อการสอน
PowerPoint ใน
ระบบ WBSC
3. ใบงาน
แบบฝกหัดทายบท

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ
2,3,4,5
ผศ.ดร.
พรภัทร
อินทรวรพัฒน

2,3,4,5

ผศ.ดร.
พรภัทร
อินทรวรพัฒน
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ

ผูสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยใหผเู รียนมีสว นรวม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ
กับสาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาทําคําถามทบทวนทาย
บทเรียน
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. ตําราวิชา
เศรษฐศาสตรเชิง
พฤติกรรม
2. สื่อการสอน
PowerPoint ใน
ระบบ WBSC
3. ใบงาน
แบบฝกหัดทายบท

3,4,5

ผศ.ดร.
พรภัทร
อินทรวรพัฒน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยใหผเู รียนมีสว นรวม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ
กับสาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาทําคําถามทบทวนทาย
บทเรียน
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. ตําราวิชา
เศรษฐศาสตรเชิง
พฤติกรรม
2. สื่อการสอน
PowerPoint ใน
ระบบ WBSC
3. ใบงาน

3,4,5

ผศ.ดร.
พรภัทร
อินทรวรพัฒน

ทางเลือกในทฤษฎีเกมแบบไมมีเงื่อนไข
12
(Offline)

13
(Offline)

การอธิบายพฤติกรรมของผูบริโภคดวย
ทฤษฎีเกม (ตอ
- การตัดสินใจของผูบริโภคกับทางเลือกใน
ทฤษฎีเกมแบบมีเงื่อนไข
- การคํานวณผลไดและผลเสียจากการ
ตัดสินใจดวยทฤษฎีเกมแบบมีเงื่อนไข
Learning Outcome
- นักศึกษาเขาใจและสามารถอธิบาย
ความหมายของหลักคิดของทฤษฎีเกมและ
การทํานายการตัดสินใจของผูบริโภคกับ
ทางเลือกในทฤษฎีเกมแบบมีเงื่อนไข
การคาดการณพฤติกรรมผูบริโภค
- ทฤษฎีและแนวคิดในการคาดการณ
พฤติกรรมผูบริโภค
- กรณีศึกษา/ การสํารวจ/ ผลวิจัยที่สะทอน
การคาดการณพฤติกรรมผูบริโภค
- เครื่องมือทางการวิจัยในการสํารวจ
พฤติกรรมผูบริโภค

3

11

มคอ. 3
สัปดาหที่

14
(Offline)

หัวขอการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

Learning Outcome
นักศึกษาเขาใจและสามารถประยุกตใชทฤษฎี
และแนวคิด รวมถึงการใชเครื่องมือทางการ
วิจยั ในการสํารวจพฤติกรรมผูบริโภค
3
การคาดการณพฤติกรรมผูบริโภค (ตอ
- การประยุกตใชแบบจําลองทาง
เศรษฐศาสตรในการคาดการณพฤติกรรม
ผูบริโภค
Learning Outcome
- นักศึกษาเขาใจและสามารถประยุกตใช
แบบจําลองทางเศรษฐศาสตรในการ
คาดการณพฤติกรรมผูบริโภคได

15
(Offline)

กลยุทธทางการตลาดดวยเศรษฐศาสตรเชิง 3
พฤติกรรม
- การประยุกตใชเศรษฐศาสตรเชิงพฤติกรรม
เพื่อวิเคราะหและสังเคราะหกลยุทธทาง
การตลาด
- กรณีศึกษา/ การสํารวจ/ ผลวิจัยที่สะทอน

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน
แบบฝกหัดทายบท

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยใหผเู รียนมีสว นรวม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ
กับสาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาทําคําถามทบทวนทาย
บทเรียน
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
4. ฝกประมวลผลและแปลผลลัพธ
แบบจําลองดวยโปรแกรมประยุกตทาง
สถิติ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยใหผเู รียนมีสว นรวม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ
กับสาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาทําคําถามทบทวนทาย
บทเรียน

สื่อการสอน
1. ตําราวิชา
เศรษฐศาสตรเชิง
พฤติกรรม
2. สื่อการสอน
PowerPoint ใน
ระบบ WBSC
3. ใบงาน
แบบฝกหัดทายบท
4. โปรแกรม
ประยุกตทางสถิติ
สื่อการสอน
1. ตําราวิชา
เศรษฐศาสตรเชิง
พฤติกรรม
2. สื่อการสอน
PowerPoint ใน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ

ผูสอน

3,4,5

ผศ.ดร.
พรภัทร
อินทรวรพัฒน

3,4,5

ผศ.ดร.
พรภัทร
อินทรวรพัฒน

11

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome
การประยุกตใชเศรษฐศาสตรเชิงพฤติกรรม
เพื่อวิเคราะหและสังเคราะหกลยุทธทาง
การตลาด
Learning Outcome
- นักศึกษาเขาใจและสามารถประยุกตใช
เศรษฐศาสตรเชิงพฤติกรรม เพื่อวิเคราะห
และสังเคราะหกลยุทธทางการตลาดได

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
4. ฝกนําเสนอกลยุทธทางการตลาด
จากการประมวลผลและแปลผลลัพธ
แบบจําลองดวยโปรแกรมประยุกตทาง
สถิติ

ระบบ WBSC
3. ใบงาน
แบบฝกหัดทายบท
4. โปรแกรม
ประยุกตทางสถิติ

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ

ผูสอน

หมายเหตุ : แนวการสอนในแตละสัปดาหสามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณและความจําเปน

11

มคอ. 3
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ 1-15
1.การเขาชั้นเรียน/ (1.1.2( 1.1.3
20%
(2.1.1(
2.1.2
นักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสง
การตรงตอเวลา/
(3.1.1(
3.1.2
งา น ต า ม กํ าห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
การแตงกาย/
(4.1.1 ( 4.1.2( 4.1.3
มอบหมาย
กิจกรรมตามใบ
(5.1.1 (5.1.2 ( 5.1.3
2. ประเมิ น จากการแต ง กายของ
งาน/การวิเคราะห
นักศึกษาที่เปน ไปตามระเบีย บของ
กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัย
3. ประเมิน จากความรับ ผิ ดชอบใน
หน า ที่ ที่ ได รั บ มอบหมายรายกลุ ม
และบุคคล
4. ประเมินจากการมีสว นรวมในการ
แสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุม
5. ประเมิ นจากงาน/กิ จกรรมต างๆ
ที่ มอบหมายให นั ก ศึ ก ษาฝ กปฏิ บั ติ
ตองมีความซื่อสัตย ไมทุจริต ไม นํ า
ผลงานของผูอื่นมาเปนของตน เชน
แบบฝกหัดทบทวน
6 .ป ร ะ เมิ น จ า ก ก า ร วิ เค ร า ะ ห
กรณี ศึกษา เพื่ อวัดความเขาใจของ
นักศึกษา
2.การทดสอบยอย (1.1.1 (1.1.2 (1.1.3 1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ 7, 14
20%
(2.1.1( 2.1.2
นักศึกษาในการเขาชั้นเรียน
(3.1.1 (3.1.2 (3.1.3 2. ประเมิ น จากการแต ง กายของ
(5.1.2 (5.1.3
นักศึกษาที่เปน ไปตามระเบีย บของ
มหาวิทยาลัย
3.ประเมินจากการทดสอบยอย
3.รายงานและการ (1.1.1( 1.1.2( 1.1.3 1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
15
20%
(1.1.4
นําเสนอ
นักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสง
(2.1.2( 2.1.4
งา น ต า ม กํ าห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
(3.1.1( 3.1.2 (3.1.3
มอบหมาย
(4.1.1( 4.1.2 (4.1.3
2. ประเมิ น จากการแต ง กายของ
(5.1.3
นักศึกษาที่เปน ไปตามระเบีย บของ
มหาวิทยาลัย
3. ประเมิน จากความรับ ผิ ดชอบใน
หน า ที่ ที่ ได รั บ มอบหมายรายกลุ ม
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมินผล
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมินผล
และบุคคล
4. ประเมิ น จากรายงาน ที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย มีความซื่อสัตย ไมทุจริต
ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
5. ประเมินจากการนําเสนอผลงาน
(กลุ ม หน าชั้น เรี ย น การเป น ผู นํ า
และผู ต ามในการอภิ ป รายซั ก ถาม
ตลอดจนการใชความคิดแกไขปญหา
ทางด า นเศรษฐศาสตร ไ ด อ ย า ง
เหมาะสม
6. ประเมินจากผลการสืบคนเทคนิค
ก าร นํ า เส น อ โด ย ก าร เลื อ ก ใช
เท คโน โล ยี ส ารส น เท ศได อ ย า ง
เหมาะสม

4.สอบปลายภาค

(1.1.1 (1.1.2 (1.1.3
(2.1.1( 2.1.2
(3.1.1
(5.1.3

1. ประเมินจากการสอบปลายภาค
โดยใชขอสอบแบบปรนัย

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล

16

40%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
ศรพล ตุลยะเสถียร และพิมพัชรา กุศลวิทิตกุล. (2562. เศรษฐศาสตรพฤติกรรม: เศรษฐศาสตร
แนวใหมที่มองคนไปไกลกวาสัตวเศรษฐกิจ. หางหุนสวนจํากัด Bookscape.
Ariely, D. (2008 . Predictably Irrational: The Hidden Forces That Shape Our
Decisions. New York: HarperCollins Publishers.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
- ฐานขอมูลธนาคารแหงประเทศไทย www.bot.or.th
- ฐานขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ www.nso.go.th
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
- Kahneman, D and A. Tversky. 1979. “Prospect theory: an analysis of decision
under risk.” Econometrica, 47 (2): 263-291.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา

2. กลยุทธการประเมินการสอน
- แตงตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน เพื่อกํากับดูแลการสอนใหไดคุณภาพ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรูของผูเรียน
3. การปรับปรุงการสอน
นําผลที่ไดจากการประเมินในขอ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการเรียนการ
สอนโดยจัดกิจกรรม “การวิพากษแนวการสอนโดยผูสอน”
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแต งตั้ งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมิน การเรียนรูของนั กศึกษาโดยตรวจสอบ
ขอสอบ การพิจารณาจากรายงานของผูเรียนวิธีการใหคะแนนสอบและการใหคะแนนตามขอกําหนดการวัด
และประเมินผลประจํารายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามขอเสนอแนะและผลการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
- ปรับปรุงรูปแบบการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
22

