
มคอ. ๓ 

/รายละเอยีดของรายวชิา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา คณะมนุษยศาสตร์ 
 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  
 EX008       หลกัเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้  
         Principle of  Economics  
2. จ านวนหน่วยกติ 
 3 หน่วยกิต 3(3-0-6) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  
 หลกัสูตรปริญญาตรี หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาโทสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาต่างคณะ 
ไดแ้ก่ คณะมนุษยศาสตร์ 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน  
อ.เรวดี พานิช 
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
 ภาคการศึกษาท่ี  …2 .. / ชั้นปีท่ี ……1…… 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน  

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  
 มกราคม 2559 
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หมวดที ่2จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
                 1. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้และเขา้ใจเร่ืองของอุปสงค ์อุปทานและการเกิดดุลยภาพ 

 2. เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจเร่ืองความยดืหยุน่ของอุปสงคอุ์ปทาน 
และสามารถน าเร่ืองดงักล่าวมาประยกุตใ์ชอ้ธิบายเร่ืองต่างๆได ้เช่น 
ผลของการเก็บภาษีทั้งจากผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 

 3.
 เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจเร่ืองทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีน ามาอธิบายเหตุผลการตดัสินใจซ้ือสิ
นคา้ของผูบ้ริโภค 
 4. เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจเร่ืองทฤษฎีการผลิต 
ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการอธิบายพฤติกรรมของผูผ้ลิต 
 5. เพื่อใหเ้ขา้ใจเร่ืองเก่ียวกบัตน้ทุนการผลิตทั้งท่ีเป็นตน้ทุนระยะสั้นและระยะยาว 
ตลอดจนเร่ืองรายรับจากการผลิต 

 6.
 เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้และเขา้ใจเร่ืองของการก าหนดราคาและผลผลิตในตลาดแบบต่าง 
ๆทั้งตลาดแข่งขนัสมบูรณ์และตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์ 

 7.เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้รายไดป้ระชาชาติ การออม การบริโภค การลงทุน 
ของประชาชนในประเทศหรือมวลรวมทั้งประเทศ 
 8.   เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้เร่ืองการเงิน การคา้ ระหวา่งประเทศ  
 9. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถวเิคราะห์และน าเอาแนวความคิดทางทฤษฎีท่ีไดศึ้กษามา 
น าไปประยกุตใ์ชก้บัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจในปัจจุบนัได ้
2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพื่อใหส้ามารถน าความรู้ท่ีไดศึ้กษาไปเป็นพื้นฐานในการศึกษาวชิาเศรษฐศาสตร์ในขั้นสูงต่อไ
ปไดโ้ดยเฉพาะอยา่งยิง่การน าแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์พื้นฐานไปวเิคราะห์และประยกุตใ์ชใ้นเห
ตุการณ์หรือการใชน้โยบายต่างๆของภาครัฐได้ 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวชิา  
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 แนวความคิดเก่ียวกบั อุปสงค ์อุปทานและความยดืหยุน่ 
การตั้งราคาผลิตโดยอุปสงคแ์ละอุปทาน ทฤษฎีการบริโภค ทฤษฎีการผลิต 
และการก าหนดราคาและปริมาณผลผลิตในตลาดแบบต่าง ๆและยงัครอบคลุมรายไดป้ระชาชาติ 
การบริโภค การออม การลงทุน ของภาคเอกชน รัฐบาล การคา้ระหวา่งประเทศ 
ปัญหาเศรษฐกิจท่ีส าคญัรวมทั้งแนวทางแกไ้ข 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
(ชัว่โมง) 

สอนเสริม 
(ชัว่โมง) 

การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม/การฝึกงาน 
(ชัว่โมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 

45 - - 6 
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

6  ช.ม/สัปดาห์โดยประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาท่ีหนา้หอ้งท างาน 
 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นท่ีมุ่งหวงัมีดงัต่อไปน้ี 
1. คุณธรรม  จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม  จริยธรรมทีต้่องพฒันา  
  1. การคิด วเิคราะห์ การวพิากษว์จิารณ์ และการตดัสินใจท่ีอยูบ่นพื้นฐานของขอ้มูลแนวคิด 
และทฤษฎีท่ีถูกตอ้ง 
  2. การตรงต่อเวลา ความรับผดิชอบในการท างาน  
  3. การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น  
 1.2 วธีิการสอน  

 1.โดยวธีิ iTune U 
 2. บรรยายและยกตวัอยา่งประกอบการประยกุตโ์ดยใช ้iTtune U ประกอบการบรรยาย 
 3. การมอบหมายงานและการท าแบบฝึกปฏิบติัเพื่อทบทวนความรู้ความเขา้ใจในบทเรียนต่างๆ  

 1.3 วธีิการประเมินผล  
1. ดูพฒันาการในดา้นการเขา้เรียนและความตรงต่อเวลาของนกัศึกษาโดยใชร้ะบบ Student 
Attendant    
2. ใหท้  าแบบฝึกหดัทุกคร้ังท่ีสอนจบแต่ละบท 
และซกัถามในหอ้งเรียนเพื่อดูความเขา้ใจของนกัศึกษา 

2. ความรู้ 
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 2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  
 1. ความรู้เร่ืองของอุปสงค ์อุปทานและการเกิดดุลยภาพ 

 2. ความรู้เร่ืองความยดืหยุน่ของอุปสงคอุ์ปทาน และการประยกุตใ์ช้ 
 3. ความรู้เร่ืองทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 4. ความรู้เร่ืองทฤษฎีการผลิต 

 5. ความรู้เร่ืองเก่ียวกบัตน้ทุนการผลิตทั้งตน้ทุนระยะสั้นและระยะยาว รายรับจากการผลิต 

 6. ความรู้เร่ืองของการก าหนดราคาและผลผลิตในตลาดแบบต่าง ๆทั้งตลาดแข่งขนั 

สมบูรณ์และตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์ 

 7. ความรู้เร่ืองรายไดป้ระชาชาติ การออม การบริโภค การลงทุน  
 8.ความรู้เร่ืองการเงิน การคา้ ระหวา่งประเทศ 
 2.2 วธีิการสอน  

 1. บรรยายประกอบกบัiTunes U 
 2. ฝึกคน้หาขอ้มูลและส่งงานทางSocial mediaและ  Internet 
 3.ซกัถามในหอ้ง และใหน้กัศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น 

 2.3 วธีิการประเมินผล  
 ท ารายงาน สอบเก็บคะแนนสอบกลางภาคและสอบไล่ 

3. ทกัษะทางปัญญา 
 3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา  

 - ความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง   
- ความสามารถในการคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ 
   - ความสามารถในการสังเคราะห์องคค์วามรู้และน าไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั  
 3.2 วธีิการสอน  

 - บรรยายในหอ้งเรียน 
-   ท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

-  การแสดงความคิดเห็น และสรุปประเด็นวเิคราะห์ 
 3.3 วธีิการประเมินผล  
น าเสนอรายงาน สอบกลางภาคและสอบปลายภาค    
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา  

- มีสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัผูส้อน 
 - มีความสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
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4.2 วธีิการสอน  
ประเมิน พฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน  

 4.3 วธีิการประเมินผล  
สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
 5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  
  - ทกัษะการสืบคน้ขอ้มูลและส่งงานทางอินเทอร์เน็ต 
  - ทกัษะในการค านวณและการวเิคราะห์โดยใชค้ณิตศาสตร์ 
 5.2 วธีิการสอน  

- บรรยาย 
 - มอบหมายการบา้น แบบฝึกหดัผา่นระบบiTunes U  
 - ฝึกท าโจทยปั์ญหาและการวเิคราะห์โดยใชค้ณิตศาสตร์ 
5.3 วธีิการประเมินผล  

- สังเกตการร่วมแสดงความคิดเห็นของนกัศึกษา 
- ตรวจงานท่ีนกัศึกษาส่งและใหค้  าแนะน าในภาพรวม 

 
หมวดที ่5แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. แผนการสอน  

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด ช่ัวโมง กจิกรรม 
 

ผู้สอน 

1 อธิบายโครงร่างการบรรยายเศรษฐศาสตร์ 3 iTunes U อ.เรวดี  
 ลกัษณะวชิาเน้ือหาท่ีเรียนหนงัสืออ่านประกอบ     
 วธีิการเรียนและการวดัผล    
 บทที ่1 เศรษฐศาสตร์คืออะไร    
 1.1 ความหมายของเศรษฐศาสตร์    
 1.2 เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค    
 1.3 ความรู้บางประการท่ีจ าเป็นในการศึกษา เศรษฐศาสตร์จุลภาค    
 1.4  การวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์    
 1.5 เศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและเศรษฐศาสตร์ นโยบาย    
 บทที ่2 ปัญหาเศรษฐกจิพืน้ฐาน    
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 2.1ปัญหาเศรษฐกิจพื้นฐาน    
 2.2เส้นการผลิตท่ีเป็นไปได ้(Production Possibility Curve : PPC)    
 2.3ค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost)    
 2.4 ระบบเศรษฐกิจกบัการตดัสินปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ    

2 บทที ่3 อุปสงค์  อุปทาน และการก าหนดราคาสินค้า 3 iTunes U อ.เรวดี 
 3.1 อุปสงค ์    
 3.1.1  ความหมายของอุปสงคต่์อราคา    
 3.1.2 กฎของอุปสงค ์    
  3.1.3 อุปสงคส่์วนบุคคลและอุปสงคต์ลาด    
 3.1.4 ปัจจยัอ่ืนๆท่ีก าหนดปริมาณความ ตอ้งการซ้ือสินคา้และบริการ    
 3.1.5 

การเปล่ียนแปลงปริมาณความตอ้งการซ้ือและการเปล่ียนแปลงอุปส
งค ์

   

 3.2  อุปสงคช์นิดอ่ืน    
       3.2.1 อุปสงคต่์อรายได ้    
       3.2.2 อุปสงคไ์ขว ้    
 3.3  อุปทาน    
 3.3.1  ความหมายของอุปทาน    
 3 .3.2  กฎของอุปทาน    
 3.3.3 อุปทานส่วนบุคคลและอุปทานตลาด    
 3.3.4 ปัจจยัอ่ืนๆท่ีก าหนดปริมาณการเสนอขาย    
 3.3.5 การเปล่ียนแปลงปริมาณเสนอขายและการเปล่ียนแปลงอุปทาน    
 3.4  การก าหนดราคาสินคา้    
  3.4.1 ราคาและปริมาณดุลยภาพ    
 3.4.2 การปรับตวัเขา้สู่ดุลยภาพในตลาด    
 3.4.3 การเปล่ียนแปลงดุลยภาพของตลาด    

3 บทที ่4 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน 3 iTunes U อ.เรวดี 
 4.1  ความยดืหยุน่ของอุปสงค์    
  4.1.1 ความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคา    
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  4.1.2 ความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อรายได้    
 4.2 ความยดืหยุน่ของอุปทาน    
 4.2.1 การค านวณค่าความยดืหยุน่ของอุปทาน    
        4.2.2  ชนิดของความยดืหยุน่ของอุปทาน    
 4.2.3 ความยดืหยุน่ของอุปทานของสินคา้แต่ละชนิดกบัค่าความ

ชนัของอุปทาน 
   

 4.2.4 ปัจจยัท่ีก าหนดค่าความยดืหยุน่ของอุปทาน    
 4.3 การประยกุตใ์ชท้ฤษฎีอุปสงคแ์ละอุปทาน    

4 บทที ่5พฤติกรรมของผู้บริโภค 3 iTunes U อ.เรวดี 
 5.1   อรรถประโยชน์    
        5.1.1   ความหมายของอรรถประโยชน์    
        5.1.2  ขอ้สังเกตเก่ียวกบัอรรถประโยชน์    
        5.1.3 ชนิดของอรรถประโยชน์    
 5.2  ทฤษฎีอรรถประโยชน์    
 5.2.1 อรรถประโยชน์รวมและอรรถประโยชน์หน่วยทา้ยสุด    
 5.2.2 ดุลยภาพของผูบ้ริโภควเิคราะห์โดยทฤษฎีอรรถประโยชน์     
 5.3   ทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากนั    
         5.3.1 เส้นความพอใจเท่ากนั    
         5.3.2 เส้นงบประมาณหรือเส้นราคา    
 5.3.3 ดุลยภาพของผูบ้ริโภควเิคราะห์โดย 

ทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากนั 
   

 5.3.4 การเปล่ียนแปลงดุลยภาพของผู ้บริโภค    
         

5.3.5การสร้างเส้นอุปสงคข์องผูบ้ริโภคจากดุลยภาพโดยทฤษฎีเส้นค
วามพอใจเท่ากนั 

   

 5.4 ความพอใจส่วนเกินของผูบ้ริโภค    
5 สอบกลางภาค(Midterm Examination)    
6 น าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน  3 iTunes U อ.เรวดี 
7 บทที ่6ทฤษฎกีารผลติ 3 iTunes U อ.เรวดี 
 6.1  ความหมายของการผลิต    
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 6.2   ฟังกช์ัน่การผลิต    
 6.3   ระยะเวลาการผลิต    
 6.4   การผลิตในระยะสั้น    
 6.5   การผลิตในระยะยาว    

8 บทที ่7ต้นทุนการผลติและรายรับ 3 iTunes U อ.เรวดี 
 7.1   แนวความคิดเก่ียวกบัตน้ทุนการผลิต    
 7.2  ตน้ทุนการผลิตกบัระยะเวลาในการผลิต    
 7.3   ตน้ทุนการผลิตในระยะสั้น    
 7.4  ตน้ทุนการผลิตในระยะยาว    
 7.5รายรับจากการผลิต 3 iTunes U อ.เรวดี 
 7.6ลกัษณะของเส้นรายรับต่างๆ    
 7.7รายรับรวมรายรับเฉล่ียและรายรับหน่วยทา้ยสุด    
 7.8 การหาค่า TR, AR และ MR     

9 บทที ่8  การก าหนดราคาและผลผลติในตลาด แข่งขันสมบูรณ์ 3 iTunes U อ.เรวดี 
 8.1  ความหมายของตลาด    
 8.2  ลกัษณะของตลาดแข่งขนัสมบูรณ์    
 8.3 ลกัษณะของเส้นอุปสงคเ์ส้นรายรับเฉล่ียและเส้นรายรับหน่วยทา้

ยสุด 
8.4การหาผลผลิตท่ีท าใหไ้ดก้  าไรสูงสุด 

   

 8.5ดุลยภาพในระยะสั้นของผูผ้ลิต    
 8.6ดุลยภาพระยะยาวของผูผ้ลิต    
 8.7 ผลของตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ    

10 บทที ่9-11การก าหนดราคาและผลผลติในตลาดไม่แข่งขันสมบูรณ์ 3 iTunes U อ.เรวดี 
 บทท่ี  9 ตลาดผกูขาดแทจ้ริง    
 9.1  ลกัษณะของตลาดผกูขาดแทจ้ริง    
 9.2  สาเหตุของการผกูขาด    
 9.3  ลกัษณะของเส้นอุปสงคข์องผูผ้ลิต    
 9.4  การหาผลผลิตท่ีท าใหไ้ดก้  าไรสูงสุด    
 9.5  ดุลยภาพในระยะสั้นของผูผ้กูขาด    
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 9.6  ดุลยภาพในระยะยาวของผูผ้กูขาด    
 9.7 เปรียบเทียบตลาดผกูขาดแทจ้ริงกบัตลาดแข่งขนัสมบูรณ์    
 บทที ่10ตลาดกึง่แข่งขันกึง่ผูกขาด    
 10.1ลกัษณะของตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด    
 10.2 ลกัษณะของเส้นอุปสงคท่ี์ผูผ้ลิตเผชิญ    

 10.3ดุลยภาพระยะสั้นของผูผ้ลิต    
 10.4 ดุลยภาพในระยะยาวของผูผ้ลิต    
 บทที ่11 ตลาดผู้ขายน้อยราย          
 11.1  ลกัษณะของตลาดผูข้ายนอ้ยราย    
 11.2  ลกัษณะของเส้นอุปสงคท่ี์ผูผ้ลิต    
 11.3การวเิคราะห์ดุลยภาพของตลาดผูข้ายนอ้ยรายตามแบบจ าล

องอุปสงคห์กัมุม 
   

 บทที ่12   การก าหนดราคาในทางปฏิบัติ    
11 บทที ่ 13  รายได้ประชาชาติ 3 iTunes U อ.เรวดี 

 13.1 กระแสการหมุนเวยีนของระบบเศรษฐกิจ    
 13.2 ความหมายของรายไดป้ระชาชาติ    
 13.3 วธีิการค านวณรายไดป้ระชาชาติ    

 13.4 ประเภทของรายไดป้ระชาชาติ    

 13.5 รายไดป้ระชาชาติกบัวฏัจกัรธุรกิจ    

 13.6 ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศท่ีเป็นตวัเงิน (Nominal GDP 
or Money GDP) และผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศท่ีแทจ้ริง 
(Real GDP) 

   

 13.7 ประโยชน์ของรายไดป้ระชาชาติ    

 13.8 ขอ้บกพร่องของรายไดป้ระชาชาติ    
12 บทที ่14 การบริโภค การออม การลงทุน 3 iTunes U อ.เรวดี 

 14.1 การบริโภค (Consumption)    

 14.2 การออม (Saving)    

 14.3 การลงทุน (Investment)    
13 บทที ่15  ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ  3 iTunes U อ.เรวดี 

 15.1 ความหมายและความส าคญัของการพฒันาเศรษฐกิจ    
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 15.2 ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาเศรษฐกิจ    

 15.3 วฎัจกัรธุรกิจ : ความรุ่งเรืองและการถดถอย    

 15.4 เงินและหนา้ท่ีของเงินในระบบเศรษฐกิจ    

 15.5 ตลาดการเงิน    

 15.6 สมดุลในตลาดเงินและอตัราดอกเบ้ียสมดุล    

 15.7 ระบบธนาคารพาณิชยแ์ละการสร้างเงินฝาก    

 15.8 นโยบายการเงินและบทบาทของธนาคารกลาง    
 15.9 นโยบายการคลงัและบทบาทของรัฐบาล    
 15.10 ปัญหาเศรษฐกิจมหภาคท่ีส าคญั    

14 บทที ่16 การค้าระหว่างประเทศ 3 iTunes U อ.เรวดี 
 16.1 ท าไมจึงมีการคา้ระหวา่งประเทศ    

 16.2 
ทฤษฎีการคา้ระหวา่งประเทศของนกัเศรษฐศาสตร์สานกัคลาสสิค 

   

 16.3 ประโยชน์ของการคา้ระหวา่งประเทศ    

 16.4 ปัญหาท่ีเกิดจากการคา้ระหวา่งประเทศ    

 16.5 นโยบายการคา้ระหวา่งประเทศ    

 16.6 การคา้ระหวา่งประเทศกบัอุปสงคม์วลรวม    

 16.7 ตลาดเงินตราต่างประเทศ    

 16.8 การก าหนดอตัราแลกเปล่ียนในตลาดเงินตราต่างประเทศ    

 16.9 ดุลการชาระเงิน    
15 น าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน 3 iTunes U อ.เรวดี 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมนิ 
สัดส่วนของการปร

ะเมนิผล 

รายงาน การน าเสนอผลงาน 6,15 40% 
ความรู้และความเขา้ใจตั้งแ

ต่บทท่ี 1-5 
สอบกลางภาค 5 30% 

ความรู้และความเขา้ใจตั้งแ
ต่บทท่ี 6-16 

สอบปลายภาค 16 30% 



 11 

 
 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
ต าราและเอกสารหลกั 
สมพร เจนนภา และคณะ .2550. หลกัเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้. ส านกัพิมพที์พีเอน็ เพรส.กรุงเทพฯ. 
ภาษาองักฤษ 

Hirshleifer, Jack. Price Theory and Applications.4th ed., New Jersey : Prentice-Hall International, 
Inc., 1988 
Ruffin, Roy J. and Gregory. Paul R. Principles of Economics. 3rd ed., Scott, Foresman and Company, 
1988 
Samuelson, Paul A. and Nordhans, William D. Economics. 13th ed., New York : Mc Graw Hill 
International,  Inc., 1989 
 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

- แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 
  - ขอ้เสนอแนะผา่นเวบ็บอร์ดในระบบ e-learning 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 - จากผลการ สอบกลางภาค และ สอบปลายภาค 
 - จากการสังเกตการณ์ของผูส้อน 

3. การปรับปรุงการสอน 
 - จดัประชุมระดมสมอง เพื่อปรับปรุงการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
 - พิจารณาผลการสอบการแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษาจากผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 
เพื่อสอบผลการประเมิน การเรียนรู้ของนกัศึกษา โดยพิจารณาจากขอ้สอบ 
วธีิการใหค้ะแนนและผลการเรียน 
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5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
  - ปรับปรุงรายวชิา ตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบในขอ้ 4 
 


