
    
 

 
 

เอกสารหมายเลข มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะเศรษฐศาสตร์ 

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 

 
1.รหัสและชื่อรายวิชา     EC 331 คณิตเศรษฐศาสตร์ (Mathematical Economics) 
2.จ านวนหน่วยกิต     3(3-0-6)      
3.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     ปริญญาตรี/วิชาเอกบังคับ  
                                                              กลุ่มวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการวิจัย   
4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน      
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อรรถพล สืบพงศกร 
5.ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน     ภาคการศึกษาที่ 1/2559  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
6.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)     EC201, EC202, EC206 
7.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)     ไม่มี 
8.สถานท่ีเรียน     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ห้อง 22702 
9.วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด      สิงหาคม  2559 

 
 
 
 
 
 



 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการน าเอาระเบียบวิธีคิดทางคณิตศาสตร์มาใช้ 

เพื่ออธิบายทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมไปถึงสามารถท าความเข้าใจ 
ระเบียบวิธีคิดทางเศรษฐศาสตร์ ที่อยู่ในรูปสมการเชิงคณิตศาสตร์ได้ 
2.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางด้านคณิตศาสตร์ ในการอธิบายที่มาของ
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ รวมไปถึงสามารถน าความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหา
งานวิจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ ที่นักศึกษาเผชิญอยู่ และเป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษาต่อในระดับสูง 

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 
1.ค าอธิบายรายวิชา     
          เทคนิคทางคณิตศาสตร์ที่เป็นเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์สภาพนิ่ง  (Static 
Analysis) การวิเคราะห์สภาพนิ่งเปรียบเทียบ  (Comparative  Static   Analysis)  การวิเคราะห์เชิง
พลวัต  (Dynamic  Analysis)  และการวิเคราะห์ปัญหาการแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุด  (Optimization  
Problems) เนื้อหาจะครอบคลุม     แคลคูลัสของฟังก์ชันหลายตัวแปร   ฟังก์ชันโดยปริยาย  
(Implicit   function)  Jacobian Determinant และการหาค าตอบของแบบจ าลอง  ปัญหาการ
แสวงหาสิ่งที่ดีที่สุด โดยวิธี Lagrange  Multiplier  และ  Kuhn Tucker ฟังก์ชันมูลค่าและทฤษฎี
บท  Envelope  สมการเชิงอนุพันธ์ และสมการเชิงผลต่าง 
2.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
2.1 บรรยาย     บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
2.2 สอนเสริม     สอนเสริมตามความต้องการของนักศึกษาเฉพาะราย 
2.3 การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน     ไม่มีการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 
2.4 การศึกษาด้วยตนเอง     การศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
3.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
   -อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเลขานุการหัวหน้าสาขาวิชา 



   -อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์        
(เฉพาะรายที่ต้องการ) 

 
หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1.คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
      พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่าง
ราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี้ 

(1)  มีความซื่อสัตย์สุจริตในการคิด ศึกษา วิเคราะห์ ปฏิบัติตน และปฏิบัติงาน 
(2)  มีจิตส านึกสาธารณะที่ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
(3)  มีวินัย มีความตรงต่อเวลา เคารพและปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับของ

สถาบันและสังคม 
(4)  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในสาย

วิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ 
1.2 วิธีการสอน 

- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับ ประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ ระเบียบ
วิธีการทางด้านคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการวิจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ 

- อภิปรายกลุ่ม 
1.3 วิธีการประเมินผล 
      - พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน  
      - การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 
2.ความรู ้

2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ  
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับ

สาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม 
ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และพัฒนาการของทฤษฎีที่มี
การเปลี่ยนแปลงไปก้าวทันสมัย (Update) พรมแดนแห่งความรู ้

(3)  มีความรู้และความเข้าใจเคร่ืองมือพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ 
2.2 วิธีการสอน 



- การบรรยายในชั้นเรียน 

- การซักถาม ทดสอบความเข้าใจในชั้นเรียน 

- การตั้งปัญหา ค าถามให้กลับไปคิดเป็นการบ้าน และกระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าความรู้
เพิ่มเติมด้วยตัวเองจากห้องสมุด 

- การท าแบบฝึกหัดทบทวนในแต่ละบทเรียน 
2.3 วิธีการประเมินผล 
      - สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการประยุกต์ใช้ 
      - การส่งแบบฝึกหัดที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 
      - ความถูกต้องของแบบฝึกหัดที่ได้รับมอบหมาย 
3.ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
        นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 

(1)  สามารถคิดเป็นเหตุเป็นผล และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

(2)  สามารถก าหนดประเด็นการศึกษา สืบค้น รวบรวมข้อมูล ประมวลข้อมูล วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ แปลความหมาย และสรุปประเด็นจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
3.2 วิธีการสอน 

 - การมอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในทุกหัวข้อ 
 - วิเคราะห์กรณปีระยุกต์ใช้ระเบียบวิธีการทางคณิตศาสตร์ และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ 

3.3 วิธีการประเมินผล 
 สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีการทางด้าน

คณิตศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
(1)  มีความสามารถในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งใน

ระดับบุคคลและ/หรือระดับกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) มีความสามารถในการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ปัญหาด้วยตนเองและ/หรือ

ร่วมกับบุคคลอ่ืน 
(4) มีการพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ และทักษะทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงเรียนรู้กับบุคคลอ่ืน 
4.2 วิธีการสอน 

- อภิปรายกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา โดยให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วม  



- การท าแบบฝึกหัดประจ าบททุกบท และส่งงานตามเวลาที่ก าหนด 
4.3 วิธีการประเมินผล 

- การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา 
   - ความถูกต้องของแบบฝึกหัดที่ได้รับมอบหมาย 
   - ความตรงต่อเวลาในการส่งงานที่รับมอบหมาย 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
           นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นต่ า
ดังนี้ 

(1)  สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย สรุปประเด็น และเสนอแนะประเด็นในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

           (4)  สามารถเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการสื่อสารในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
5.2 วิธีการสอน 

- การท าแบบฝึกหัดประจ าบททุกบท 
- การซักถามภายในชั้นเรียนเกี่ยวกับแนวทางประยุกต์ใช้ระเบียบแนวคิดทางคณิตศาสตร์
ในการแก้ไขปัญหางานวิจัย 

5.3 วิธีการประเมินผล 
- ความถูกต้องของแบบฝึกหัดที่ได้รับมอบหมาย 
- การมีส่วนร่วมในการอภิปราย การเปิดประเด็นในการซักถาม  
- สามารถท าความเข้าใจบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ระเบียบวิธีการทาง
คณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1.แผนการสอน 

 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

สื่อที่ใช้(ถ้ามี) 
ผู้สอน 

1 

อธิบายถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
โดยรวม หนังสือประกอบการ
สอน และ การวัดผล 
บทที่ 1: บทน า 

3 
การบรรยาย สื่อ
การสอน และการ
ท าแบบฝึกหัด 

ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 

2 
บทที่ 2: การวิเคราะห์ดุลยภาพ
ในทางเศรษฐศาสตร์ 

3 

การบรรยาย สื่อ
การสอน และการ
ท าแบบฝึกหัด 

ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 

3 
บทที่ 3: แบบจ าลองเชิงเส้น และ 
Matrices (ส่วนที่ 1) 

3 

การบรรยาย สื่อ
การสอน และการ
ท าแบบฝึกหัด 

ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 

4 
บทที่ 4: แบบจ าลองเชิงเส้น และ 
Matrices (ส่วนที่ 2) 

3 

การบรรยาย สื่อ
การสอน และการ
ท าแบบฝึกหัด 

ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 

5 
บทที่  5: การวิเคราะห์เชิงสถิต
โดยเปรียบเทียบ และ อนุพันธ์ 

3 

การบรรยาย สื่อ
การสอน และการ
ท าแบบฝึกหัด 

ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 

6 

บทที่ 6: กฎของการ 
Differentiation  และ การ
วิเคราะห์เชิงสถิตโดย
เปรียบเทียบ 

3 

การบรรยาย สื่อ
การสอน และการ
ท าแบบฝึกหัด 

ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 



7 

บทที่ 7: การประยุกต์ใช้ในการ
วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ชิ ง ส ถิ ต โ ด ย
เปรียบเทียบ ภายใต้แบบ 
จ าลองทั่วไป 

3 

การบรรยาย สื่อ
การสอน และการ
ท าแบบฝึกหัด 

ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 

8 สอบกลางภาค    

9 
บทที่ 8: การวิเคราะห์ดุลยภาพที่
เหมาะสม (Optimization) 

3 

การบรรยาย สื่อ
การสอน และการ
ท าแบบฝึกหัด 

ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 

10 
บทที่ 9: Exponential และ 
Logarithmic Functions 

3 

การบรรยาย สื่อ
การสอน และการ
ท าแบบฝึกหัด 

ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 

11 
บทที่  10: การวิ เคราะห์จุดที่
เหมาะสมในกรณีที่มีตัวแปร
ทางเลือกมากกว่า 1 ตัวแปร 

3 

การบรรยาย สื่อ
การสอน และการ
ท าแบบฝึกหัด 

ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 

12 
บทที่  11: การวิ เคราะห์จุดที่
เหมาะสมภายใต้เงื่อนไข 

3 

การบรรยาย สื่อ
การสอน และการ
ท าแบบฝึกหัด 

ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 

13 
บทที่  12: การวิเคราะห์เชิงพล
วัตร และIntegration 

3 

การบรรยาย สื่อ
การสอน และการ
ท าแบบฝึกหัด 

ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 

14 บทที่ 13: Duality Problem 3 

การบรรยาย สื่อ
การสอน และการ
ท าแบบฝึกหัด 

ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 

15 ทบทวน 3 

การบรรยาย สื่อ
การสอน และการ
ท าแบบฝึกหัด 

ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 

 
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 
กิจกรรม

ท่ี 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 
สัดส่วนของการ
ประเมินผล 



1 
2. (1) และ (3) 
3. (1) - (2)   

สอบกลางภาค 8 30 

2 
2. (1) และ (3) 
3. (1) - (2)  

สอบปลายภาค 16 40 

3 

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

การส่งงานตามที่มอบหมาย 
ตลอดภาค
การศึกษา 

20 

4 

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

การเข้าชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย 

เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10 

 
3.เกณฑ์การประเมินผล  
การประเมินผลพิจารณาจากระดับคะแนนอิงเกณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
เกรด ช่วงระดับคะแนน 

A 

(พิจารณาจากค่า T-score) 

B+ 
B 

C+ 
C 

D+ 
D 
F 

 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1.เอกสารและต าราหลัก 



   อรรถพล สืบพงศกร. (2557). เอกสารประกอบค าสอนวิชาคณิตเศรษฐศาสตร์ (EC 331) คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

  Baldani, Jeffrey, et.al Mathematical Economics: New York: The Dryden Press, 1996. 
  Chiang, Alpha C. Fundamental Method of Mathematical Economics, 3rd ed., New York: 

McGraw - Hill, 1984. 
2.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
     ตามค าแนะน าในชั้นเรียน 
3.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น  

  www.cs.uofs.edu/~dalginm2/lavros_web/mathEcn_main.pdf 
  www.econ.berkeley.edu/~anderson/Book.pdf 
  http://econ.ucdenver.edu/smith/econ3801/Instructor_manual_Chiang-
Wainwright_IM_4ed.pdf 
  และเว็บไซดอ่ื์นๆ ที่เกี่ยวข้องกับค าอธิบายศัพท์เฉพาะ เช่น Wikipedia ฯลฯ 

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิด
และความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
          - ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 
2.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
          - การสังเกตการณ์ 
          - ผลการสอบ 
          - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3.การปรับปรุงการสอน 



     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังน้ี 
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - การปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน 
          - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวัง
จากการเรียนรู้ในรายวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา 
รวมถึงการพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืนๆ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา 
โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการ
ปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก 5ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามข้อ 4  
          - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยุกต์ความรู้น้ีกับ
ปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์ หรือวงการวิชาการและภาคธุรกิจต่างๆ 

 
 


