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 มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศกึษา      มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะเศรษฐศาสตร ์

 
หมวดท่ี 1  ข้อมูลโดยทั่วไป 

1.รหัสและชื่อรายวิชา 
EC922   หลักเศรษฐศาสตร์ 2 (Principle of  Economic 2) 

2.จ านวนหน่วยกิต 
3(3-0-6)      

3.หลักสูตรและประเภทของรายวชิา 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน 
4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

4.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พสิษฐ์ รัตนมณีวงศ ์
4.2  ผู้ช่วยศาสตราจารยก์นกพร แสงวารี 

       4.3  อ.วนิดา วัฒนชีวโนปกรณ์ 
       4.4  ผู้ช่วยศาสตราจารยฐ์ะปะนี มะลิซ้อน 
5.ภาคการศกึษา/ชั้นปีที่เรียน 
         ภาคการศึกษาที่ 1 / 2559  นกัศึกษาช้ันปีที่ 2 
6.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite) 
          ไม่มี 
7.รายวิชาที่ต้องเรียนพรอ้มกนั(Co-requisites) 
          ไม่มี 
8.สถานที่เรียน 
      มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 
9.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
      25 กรกฎาคม 2559 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.เพื่อใหน้ักศึกษามคีวามรู้และเขา้ใจเรื่องของอปุสงค์ อุปทานและการเกิดดุลยภาพ 

2.เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเรื่องความยืดหยุ่นของอุปสงค์ อุปทาน และสามารถน าเรื่องดังกล่าวมาประยุกต์ใช้อธิบาย
เรื่องต่างๆได้ เช่น ผลของการเก็บภาษีทั้งจากผู้ผลิตและผู้บริโภค 

3. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเรื่องทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคที่น ามาอธิบายเหตุผลการตัดสินใจซ้ือสินค้าของผู้บริโภค 

4.  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเรื่องทฤษฎีการผลิต ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการอธิบายพฤติกรรมของผู้ผลิต 
5.เพื่อให้เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตทั้งที่เป็นต้นทุนระยะส้ันและระยะยาว ตลอดจนเรื่องรายรับจากการผลิต 
6.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจเรื่องของการก าหนดราคาและผลผลิตในตลาดแบบ   ต่าง ๆทั้งตลาดแข่งขัน

สมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ 
7.เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และน าเอาแนวความคิดทางทฤษฎีที่ได้ศึกษามา น าไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์

ที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันได้ 

2.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรบัปรุงรายวิชา 
       เพื่อให้สามารถน าความรู้ที่ได้ศึกษาไปเป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ในขั้นสูงต่อไปได้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการน าแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์พื้นฐานไปวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์หรือการใช้นโยบายต่างๆของ
ภาครัฐได้ 

 
หมวดท่ี 3  ลักษณะและการด าเนนิการ 

 

1.ค าอธิบายรายวิชา     
        แนวความคิดเกี่ยวกับ อุปสงค์ อุปทานและความยืดหยุ่น การตั้งราคาผลิตโดยอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีการบริโภค 
ทฤษฎีการผลิต และการก าหนดราคาผลผลิตในตลาดแบบต่าง ๆ 

2.จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศกึษา 
2.1 บรรยาย     บรรยาย 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 
2.2 สอนเสริม- 
2.3 การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน     - 
2.4 การศึกษาด้วยตนเอง     การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

3.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 
1.  อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาใหค้ าปรึกษาและแจ้งให้นักศึกษาทราบ 
2.  การให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษานอกช้ันเรียน 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
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หมวดท่ี 4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศกึษา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพฒันา 
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมโดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี้ 

(1)  มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการคดิ ศึกษา วิเคราะห์ ปฏบิัติตน และปฏิบตัิงาน 
(2)  มีจติส านึกสาธารณะที่ค านึงถึงประโยชนข์องส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
(3)  มีวินัย มีความตรงต่อเวลา เคารพและปฏิบตัิตนตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับของสถาบันและสังคม 

1.2 วิธีการสอน 
       (1)  บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรม ตลอดจนการคิด วิเคราะห์ การวิพากษ์วิจารณ์ และ

การตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลแนวคิด และทฤษฎีที่ถูกต้อง 
 (2) การท าแบบฝึกหดั และการคน้คว้าข้อมูล 
 (3) การสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม 

1.3 วิธีการประเมินผล 
(1) พฤติกรรมในการเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอและความตรงต่อเวลาของนักศึกษาโดยใช้ระบบ Student Attendant 
(2)การท าแบบฝึกหัดในห้องเรียนด้วยตนเองและซักถามในห้องเรียนเพื่อดูความเข้าใจของนักศึกษา 

2.ความรู ้

2.1 ความรู้ที่ต้องไดร้ับ  
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นส่ิง

ที่นักศึกษาต้องรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมส่ิงต่อไปนี้ 
(1) มีความรู้และความเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และพัฒนาการของทฤษฎีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปก้าว

ทันสมัย (Update) พรมแดนแห่งความรู้ 
(2) มีความรู้มีความรู้และความเข้าใจโครงสร้าง และ/หรือ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยและโลก    
(3)  มีความรู้และความเข้าใจเครื่องมือพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ 
(4)  มีความรู้ ความเข้าใจ เศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ใช้ 

2.2 วิธีการสอน 
(1) การบรรยายและการท าแบบฝกึหัด 
(2) ซักถามในห้องและให้นักศึกษาแสดงความคดิเหน็ 
(3) ส่ือน าเสนอในรูปแบบ power point 
(4) การเรียนรู้และคน้คว้าผ่านเครอืข่ายอินเทอร์เนต็ 

2.3 วิธีการประเมินผล 
(1)  การท าแบบฝึกหดั 
(2) การศึกษาบทเรียนตามที่ได้รับมอบหมายและค้นคว้าความรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(3) สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 



4 
 

3.ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปญัญาท่ีต้องพฒันา 
       นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดงันี้ 

(1)  สามารถคิดเป็นเหตุเป็นผล และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
(2)  สามารถก าหนดประเด็นการศึกษา สืบค้น รวบรวมข้อมูล ประมวลข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ แปลความหมาย และ

สรุปประเด็นจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

3.2 วิธีการสอน 
(1) การบรรยาย 
(2) การท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
(3) การแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์ประเด็นหรือหัวข้อที่ศึกษาและสรุปประเด็นการวิเคราะห์ 

3.3 วิธีการประเมินผล 
(1) การท าแบบฝึกหัด 
 (2) สอบกลางภาคและสอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นทฤษฎีและการประยุกต์ 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
(1)  มีความสามารถในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในระดับบุคคลและ/หรือระดับกลุ่ม

อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) มีความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ปัญหาด้วยตนเองและ/หรือร่วมกับบุคคลอื่น 

4.2 วิธีการสอน 
ประเมนิ พฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 

4.3 วิธีการประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู ้

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา 
        นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นต่ าดังนี้ 
         (1)  สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน เลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอให้ผู้อืน่เข้าใจ 

5.2 วิธีการสอน 
(1) พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้เข้าบทเรียนจาก Hybrid Learning ซ่ึงมี Website ของวิชาโดยตรง มีการ

ส่ือสารกับนักศึกษารวมทั้งการมอบหมายงานและส่งงานโดยผ่านบทเรียนทางอินเทอร์เน็ต 
        (2) ฝึกท าโจทย์ปัญหาและการวิเคราะห์โดยใช้คณิตศาสตร์ 
5.3 วิธีการประเมินผล 

   (1) การท าแบบฝึกหัดจาก Hybrid Learning 
   (2) ตรวจงานที่นักศึกษาส่งและให้ค าแนะน าในภาพรวม 



5 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.แผนการสอน 

สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน /สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

1 อธิบายโครงร่างการบรรยายเศรษฐศาสตร์จุลภาค ลักษณะ
วิชาเนื้อหาที่เรียน หนังสืออ่านประกอบ วิธีการเรียนและการ
วัดผล 

3 ตลอดภาคการศึกษา 
สื่อการสอน 
 คอมพิวเตอร ์
 Power Point 
 E-Learning 

กิจกรรม 
 ค้นคว้าผ่านทาง 

Internet 
 ซักถามในห้อง 
 แบบฝึกหัดประจ า

บท 

ผู้สอนแต่ละ
คนจะ
รับผิดชอบ
กลุ่มที่สอน
ตลอดภาค
การศึกษา 
โดยผู้สอน
ประกอบด้วย
รายช่ือ ตาม
หมวดที ่1 ข้อ
ที่ 4 

2 บทที่ 1 บทน า 3 
 1.1 ความหมายของเศรษฐศาสตร์  
 1.2 ปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ 

1.3 เศรษฐศาสตรจ์ุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค 
 

   1.4 เศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและเศรษฐศาสตร์ นโยบาย  
 1.5  การวิเคราะห์ทาง เศรษฐศาสตร์  

   1.6 ความรู้บางประการที่จ าเป็นในการศึกษา เศรษฐศาสตร์
จุลภาค 

 

 

3 บทที่ 2 อุปสงค์ อุปทาน และการก าหนดราคาสินค้า 3 
 2.1  อุปสงค ์  
 2.1.1  ความหมายของอุปสงค์ต่อราคา  
 2.1.2  กฎของอุปสงค ์  
 2.1.3  อุปสงค์ส่วนบุคคลและอุปสงค์ตลาด  
 2.1.4  ปจัจัยอื่น ๆ ที่ก าหนดปริมาณความต้องการซ้ือ

สินค้าและบริการ 
2.1.5  การเปลี่ยนแปลงปริมาณความต้องการซ้ือและ

การเปลี่ยนแปลงอปุสงค ์
 

 

4 บทที่ 2 อุปสงค์ อุปทาน และการก าหนดราคาสินค้า (ต่อ) 
2.2  อุปสงค์ชนดิอื่น         

2.2.1 อุปสงค์ต่อรายได ้
       2.2.2 อุปสงค์ไขว ้
2.3  อุปทาน 

2.3.1  ความหมายของอุปทาน 

  

 2.3.2  กฎของอุปทาน  
 2.3.3  อุปทานส่วนบุคคลและอปุทานตลาด  
 2.3.4  ปัจจัยอื่นๆ ที่ก าหนดปริมาณการเสนอขาย  
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สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน /สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

        2.3.5  การเปลี่ยนแปลงปริมาณเสนอขายและการ
เปลี่ยนแปลงอุปทาน 

  

 

 2.4  การก าหนดราคาสินค้า  
 2.4.1 ราคาและปริมาณดุลยภาพ  
 2.4.2 การปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพในตลาด  
 2.4.3 การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพของตลาด  
5 บทที่ 3 ความยืดหยุ่นของอปุสงค์และอุปทาน 3 
 3.1 ความยืดหยุ่นของอปุสงค ์

3.1.1  ความยืดหยุ่นของอปุสงคต์อ่ราคา 
3.1.2  ความยืดหยุ่นของอปุสงคต์อ่รายได้ 
3.1.3  ความยืดหยุ่นของอปุสงค์ไขว้ 

3.2  ความยืดหยุ่นของอปุทาน 
3.3  การประยุกต์ใช้ทฤษฎีความยดืหยุ่นของ 
       อุปสงค์และอุปทาน 

 

6 บทที่ 4 พฤติกรรมของผู้บริโภค 
4.1  แนวคิดพื้นฐานว่าด้วยอรรถประโยชน ์

4.1.1  ความหมายของอรรถประโยชน์ 
4.1.2  การวัดอรรถประโยชน์ 

4.2  ทฤษฎีอรรถประโยชน ์
4.2.1  อรรถประโยชน์รวมและอรรถประโยชนห์น่วย

ท้ายสุด 
4.2.2  ดุลยภาพของผู้บริโภควิเคราะห์โดยทฤษฎี

อรรถประโยชน ์

3  
 

7 4.3  ทฤษฎเีส้นความพอใจเท่ากัน 
4.3.1  เส้นความพอใจเท่ากัน 
4.3.2  เส้นงบประมาณหรอืเส้นราคา 
4.3.3  ดุลยภาพของผู้บริโภควิเคราะห์โดย ทฤษฎีเส้น

ความพอใจเท่ากัน 
4.3.4  การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพของผู้ บริโภค 
4.3.5  การสร้างเส้นอุปสงค์ของผูบ้ริโภคจากดุลยภาพ

โดยทฤษฎเีส้นความพอใจเท่ากัน 
4.4  ความพอใจส่วนเกินของผูบ้รโิภค 

3  

 

8 สอบ Mid-term 
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สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน /สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

9 บทที่ 5  ทฤษฎีการผลิต 3  

 

 5.1  ความหมายของการผลิต  
 5.2   ฟังก์ช่ันการผลิต  
 5.3   ระยะเวลาการผลิต  
 5.4   การผลิตในระยะส้ัน  
 5.5   การผลิตในระยะยาว  

10 บทที่ 6  ต้นทุนการผลิต 
6.1   แนวความคิดเกี่ยวกับตน้ทนุการผลิต 
6.2   ต้นทุนการผลิตกบัระยะเวลาในการผลิต 
6.3   ต้นทุนการผลิตในระยะส้ัน 

6.3.1  ต้นทุนรวม 
6.3.2  ต้นทุนทัง้หมดเฉลี่ย 
6.3.3  ต้นทุนหน่วยท้ายสุด 
6.3.4  ลักษณะของเส้นต้นทุนระยะส้ัน 
6.3.5  ความสัมพันธ์ของเส้น AC, AVC และ MC 

6.4  ต้นทนุการผลิตในระยะยาว 

3 
  
  
  
  
  

11 บทที่ 7 รายรับ 
7.1  รายรับจากการผลิต 
7.2  ลักษณะของเส้นรายรับต่าง ๆ 
7.3 ความสัมพันธ์ระหว่างรายรับรวม รายรับเฉลี่ย และ

รายรับหน่วยท้ายสุด 
7.4  การหาค่า TR, AR และ MR  

3  

12 บทที่ 8  การก าหนดราคาและผลผลิตในตลาด แข่งขัน
สมบูรณ ์

3  

 

 8.1  ความหมายของตลาด  
 8.2  ลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์  
 8.3 ลักษณะของเส้นอปุสงค์ เส้นรายรับเฉลี่ย และเส้น

รายรับหน่วยท้ายสุด  
 

 8.4 การหาผลผลิตทีท่ าให้ได้ก าไรสูงสุด  
 8.5 ดุลยภาพในระยะส้ันของผู้ผลิต  
 8.6 ดุลยภาพระยะยาวของผู้ผลิต  
 8.7 ผลของตลาดแข่งขันสมบูรณท์ี่มตี่อระบบเศรษฐกิจ  
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สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน /สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

13 บทที่ 9 การก าหนดราคาและผลผลิตในตลาด แข่งขันไม่
สมบูรณ ์

9.1 ตลาดผูกขาดแท้จรงิ 
9.1.1  ลักษณะของตลาดผูกขาดแท้จริง 
9.1.2  สาเหตขุองการผูกขาด 
9.1.3  ลักษณะของเส้นอุปสงค์ของผู้ผลิต 
9.1.4  การหาผลผลิตที่ท าให้ได้ก าไรสูงสุด 
9.1.5  ดุลยภาพในระยะส้ันของผูผู้กขาด 
9.1.6  ดุลยภาพในระยะยาวของผูผู้กขาด 
9.1.7  เปรียบเทียบตลาดผูกขาดแท้จริงกบัตลาดแข่งขนั

สมบูรณ ์

3 

  
14 9.2  ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด 

9.2.1  ลักษณะของตลาดกึ่งแขง่ขนักึ่งผูกขาด 
9.2.2  ลักษณะของเส้นอุปสงค์ทีผู่้ผลิตเผชิญ 
9.2.3  ดุลยภาพระยะส้ันของผู้ผลติ 
9.2.4  ดุลยภาพในระยะยาวของผูผ้ลิต 

3 

15 9.3  ตลาดผู้ขายน้อยราย       
9.3.1  ลักษณะของตลาดผูข้ายน้อยราย 

  9.3.2  ลักษณะของเส้นอปุสงคท์ีผู่้ผลิต 
9.3.3  การวิเคราะห์ดุลยภาพของตลาดผู้ขายน้อยราย

ตามแบบจ าลองอุปสงค์หักมุม 

3 

 
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมนิ สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 2.(1)-(4) 
3.(1)-(2) 

สอบกลางภาค 7 ร้อยละ 40 

2 2.(1)-(4) 
3.(1)-(2) 

สอบปลายภาค 16 ร้อยละ 50 

3 1.(1)-(3) 
2.(1)-(4) 
3.(1)-(2) 
4.(1)-(3) 
และ 5.(2) 

ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
การเข้าช้ันเรียน 
การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
การค้นคว้าผ่านอินเทอรเ์น็ต 

ตลอดภาค
การศึกษา 

ร้อยละ 10 
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3.เกณฑ์การประเมินผล  
การประเมินผลพิจารณาจากระดบัคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

เกรด ช่วงระดับคะแนน 
A 

พิจารณาจากการอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม 

B+ 
B 

C+ 
C 

D+ 
D 
F 

 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
ภาษาไทย 
1.1  เอกสารประกอบการสอนวิชา หลักเศรษฐศาสตร์ 2.  คณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2557. 
1.2 นราทิพย์ ชุติวงศ์. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค พิมพ์ครั้งที่ 10 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 
1.3 วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค.พิมพ์ครั้งที่9 กรุงเทพมหานคร :ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จ ากัด,  2539 
1.4  วิรุณสิริ ใจมา.เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1.ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 
ภาษาอังกฤษ 
1.4  Pindyck, Robert S. and Rubinfeld, Danic L. Microeconomics. Third Edition, New Jersey, Prentice- Hall, Inc., 1995.  
1.5 Ruffin, Roy J. and Gregory, Paul R. Principles of Economics. Third Edition, Scott, Foresman and Company, 1988. 
 

2.  เอกสารและข้อมลูส าคัญ 
    ตามค าแนะน าในช้ันเรียน 
 

3.  เอกสารและข้อมลูแนะน า 
     เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องกับหัวขอ้ในประมวลรายวิชา ซ่ึงจะได้แจ้งและแนะน าเมื่อท าการศึกษาในแตล่ะหัวข้อ 

 

หมวดท่ี 7 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศกึษา 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจาก

นักศึกษาได้ดงันี ้
    1.1  การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผู้เรียน 
    1.2  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
    1.3  แบบประเมนิผู้สอน และแบบประเมนิรายวิชา 
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    1.4  ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอรด์ ที่อาจารย์ผู้สอนไดจ้ัดท าเปน็ชอ่งทางการส่ือสารกับนักศึกษา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
      2.1  การสังเกตการณ์ของผู้สอน 
      2.2  ผลการสอบกลางภาคและปลายภาค 
3. การปรับปรุงการสอน 
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และ

หาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
     3.1  จัดประชุมระดมสมอง เพือ่ปรับปรุงการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน
รายวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงการพิจารณาจากผลการ
ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

    4.1  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ 
รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ

รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี ้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4  
5.2  เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผ์ู้สอน เพื่อใหน้ักศึกษามีมุมมองในเรือ่งการประยุกต์ความรู้นี้กบัปัญหาที่มาจาก

งานวิจัยของอาจารย์ หรือวงการวิชาการและภาคธุรกิจต่างๆ 
 


