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 มคอ.3 
รายละเอยีดของรายวชิา 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา      มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะเศรษฐศาสตร์ 

 
หมวดที ่1  ข้อมูลโดยทัว่ไป 

1.รหัสและช่ือรายวชิา 
EC922   หลกัเศรษฐศาสตร์ 2 (Principle of  Economic 2) 

2.จ านวนหน่วยกติ 
3(3-0-6)      

3.หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาแกน 
4.อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

4.1  ผูช่้วยศาสตราจารยพ์สิษฐ ์รัตนมณีวงศ ์
4.2  ผูช่้วยศาสตราจารยส์นัติพจน ์กลบัดี 

       4.3  ผูช่้วยศาสตราจารยเ์รวดี พานิช 
5.ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
         ภาคการศึกษาท่ี 1 / 2560  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 
6.รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน(Pre-requisite) 
          ไม่มี 
7.รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั(Co-requisites) 
          ไม่มี 
8.สถานทีเ่รียน 
      มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 
9.วนัทีจ่ดัท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
     1 สิงหาคม 2560 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

1.จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
1.เพ่ือใหน้กัศึกษามีความรู้และเขา้ใจเร่ืองของอุปสงค ์อุปทานและการเกิดดุลยภาพ 

2.เพ่ือให้นกัศึกษาเขา้ใจเร่ืองความยืดหยุ่นของอุปสงค์ อุปทาน และสามารถน าเร่ืองดงักล่าวมาประยุกต์ใชอ้ธิบาย
เร่ืองต่างๆได ้เช่น ผลของการเก็บภาษีทั้งจากผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 

3. เพ่ือใหน้กัศึกษาเขา้ใจเร่ืองทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีน ามาอธิบายเหตุผลการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 

4.  เพ่ือใหน้กัศึกษาเขา้ใจเร่ืองทฤษฎีการผลิต ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานในการอธิบายพฤติกรรมของผูผ้ลิต 
5.เพ่ือใหเ้ขา้ใจเร่ืองเก่ียวกบัตน้ทุนการผลิตทั้งท่ีเป็นตน้ทุนระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนเร่ืองรายรับจากการผลิต 
6.เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้และเขา้ใจเร่ืองของการก าหนดราคาและผลผลิตในตลาดแบบ   ต่าง ๆทั้งตลาดแข่งขนั

สมบูรณ์และตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์ 

7.เพ่ือใหน้กัศึกษาสามารถวเิคราะห์และน าเอาแนวความคิดทางทฤษฎีท่ีไดศึ้กษามา น าไปประยกุตใ์ชก้บัเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจในปัจจุบนัได ้

2.วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
       เพ่ือใหส้ามารถน าความรู้ท่ีไดศึ้กษาไปเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาวชิาเศรษฐศาสตร์ในขั้นสูงต่อไปได ้โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
การน าแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์พ้ืนฐานไปวิเคราะห์และประยุกต์ใชใ้นเหตุการณ์หรือการใชน้โยบายต่างๆของ
ภาครัฐได ้
 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการด าเนนิการ 
 

1.ค าอธิบายรายวชิา     
        แนวความคิดเก่ียวกบั อุปสงค ์อุปทานและความยดืหยุน่ การตั้งราคาผลิตโดยอุปสงคแ์ละอุปทาน ทฤษฎีการบริโภค 
ทฤษฎีการผลิต และการก าหนดราคาผลผลิตในตลาดแบบต่าง ๆ 

2.จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
2.1 บรรยาย     บรรยาย 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา 
2.2 สอนเสริม- 
2.3 การฝึกปฏิบัต/ิงานภาคสนาม/การฝึกงาน     - 
2.4 การศึกษาด้วยตนเอง     การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 6 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 

3.จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 
1.  อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาและแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ 
2.  การใหค้  าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นกัศึกษานอกชั้นเรียน 6 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 
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หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผูอ่ื้นในสังคมอย่างราบร่ืน และเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมโดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบติัของหลกัสูตร ดงัน้ี 

(1)  มีความซ่ือสตัยสุ์จริตในการคิด ศึกษา วเิคราะห์ ปฏิบติัตน และปฏิบติังาน 
(2)  มีจิตส านึกสาธารณะท่ีค านึงถึงประโยชนข์องส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน 
(3)  มีวนิยั มีความตรงต่อเวลา เคารพและปฏิบติัตนตามกฎ ระเบียบและขอ้บงัคบัของสถาบนัและสงัคม 

1.2 วธีิการสอน 
       (1)  บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นทางจริยธรรม ตลอดจนการคิด วิเคราะห์ การวิพากษว์ิจารณ์ และ

การตดัสินใจท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานของขอ้มูลแนวคิด และทฤษฎีท่ีถูกตอ้ง 
 (2) การท าแบบฝึกหดั และการคน้ควา้ขอ้มูล 
 (3) การสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม 

1.3 วธีิการประเมนิผล 
(1) พฤติกรรมในการเขา้เรียนอยา่งสม ่าเสมอและความตรงต่อเวลาของนกัศึกษาโดยใชร้ะบบ Student Attendant 
(2)การท าแบบฝึกหดัในหอ้งเรียนดว้ยตนเองและซกัถามในหอ้งเรียนเพื่อดูความเขา้ใจของนกัศึกษา 

2.ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  
นกัศึกษาตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัสาขาวชิาท่ีศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เก่ียวกบัสาขาวชิาท่ีศึกษานั้นตอ้งเป็นส่ิง

ท่ีนกัศึกษาตอ้งรู้เพ่ือใชป้ระกอบอาชีพและช่วยพฒันาสงัคม ดงันั้นมาตรฐานความรู้ตอ้งครอบคลุมส่ิงต่อไปน้ี 
(1) มีความรู้และความเขา้ใจแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และพฒันาการของทฤษฎีท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปก้าว

ทนัสมยั (Update) พรมแดนแห่งความรู้ 
(2) มีความรู้มีความรู้และความเขา้ใจโครงสร้าง และ/หรือ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคมของไทยและโลก    
(3)  มีความรู้และความเขา้ใจเคร่ืองมือพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ 
(4)  มีความรู้ ความเขา้ใจ เศรษฐศาสตร์และการประยกุตใ์ช ้

2.2 วธีิการสอน 
(1) การบรรยายและการท าแบบฝึกหดั 
(2) ซกัถามในหอ้งและใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็น 
(3) ส่ือน าเสนอในรูปแบบ power point 
(4) การเรียนรู้และคน้ควา้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

2.3 วธีิการประเมนิผล 
(1)  การท าแบบฝึกหดั 
(2) การศึกษาบทเรียนตามท่ีไดรั้บมอบหมายและคน้ควา้ความรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(3) สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
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3.ทกัษะทางปัญญา 
3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
       นกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัต่าง ๆ จากการสอนเพ่ือใหเ้กิดทกัษะทางปัญญาดงัน้ี 

(1)  สามารถคิดเป็นเหตุเป็นผล และคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ 
(2)  สามารถก าหนดประเด็นการศึกษา สืบคน้ รวบรวมขอ้มูล ประมวลขอ้มูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ แปลความหมาย และ

สรุปประเด็นจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย 

3.2 วธีิการสอน 
(1) การบรรยาย 
(2) การท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
(3) การแสดงความคิดเห็น การวเิคราะห์ประเด็นหรือหวัขอ้ท่ีศึกษาและสรุปประเด็นการวเิคราะห์ 

3.3 วธีิการประเมนิผล 
(1) การท าแบบฝึกหดั 
 (2) สอบกลางภาคและสอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้ทฤษฎีและการประยกุต ์

4.ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
(1)  มีความสามารถในการปฏิบติังานและรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งในระดบับุคคลและ/หรือระดบักลุ่ม

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
(2) มีความสามารถในการคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการวเิคราะห์ปัญหาดว้ยตนเองและ/หรือร่วมกบับุคคลอ่ืน 

4.2 วธีิการสอน 
ประเมิน พฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 

4.3 วธีิการประเมนิผล 
สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

5.ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 
        นกัศึกษาตอ้งมีทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ขั้นต ่าดงัน้ี 
         (1)  สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพดู การเขียน เลือกและใชรู้ปแบบการน าเสนอใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 

5.2 วธีิการสอน 
(1) พฒันาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้เขา้บทเรียนจาก Hybrid Learning ซ่ึงมี Website ของวิชาโดยตรง มีการ

ส่ือสารกบันกัศึกษารวมทั้งการมอบหมายงานและส่งงานโดยผา่นบทเรียนทางอินเทอร์เน็ต 
        (2) ฝึกท าโจทยปั์ญหาและการวเิคราะห์โดยใชค้ณิตศาสตร์ 
5.3 วธีิการประเมนิผล 

   (1) การท าแบบฝึกหดัจาก Hybrid Learning 
   (2) ตรวจงานท่ีนกัศึกษาส่งและใหค้  าแนะน าในภาพรวม 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

1.แผนการสอน 

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน /ส่ือทีใ่ช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

1 อธิบายโครงร่างการบรรยายเศรษฐศาสตร์จุลภาค ลกัษณะ
วชิาเน้ือหาท่ีเรียน หนงัสืออ่านประกอบ วธีิการเรียนและการ
วดัผล 

3 ตลอดภาคการศึกษา 
ส่ือการสอน 
 คอมพิวเตอร์ 
 Power Point 
 E-Learning 

กจิกรรม 
 คน้ควา้ผา่นทาง 

Internet 
 ซกัถามในหอ้ง 
 แบบฝึกหดัประจ า

บท 

ผูส้อนแต่ละ
คนจะ
รับผิดชอบ
กลุ่มท่ีสอน
ตลอดภาค
การศึกษา 
โดยผูส้อน
ประกอบดว้ย
รายช่ือ ตาม
หมวดท่ี 1 ขอ้
ท่ี 4 

2 บทที ่1 บทน า 3 
 1.1 ความหมายของเศรษฐศาสตร์  
 1.2 ปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ 

1.3 เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค 
 

   1.4 เศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและเศรษฐศาสตร์ นโยบาย  
 1.5  การวเิคราะห์ทาง เศรษฐศาสตร์  

   1.6 ความรู้บางประการท่ีจ าเป็นในการศึกษา เศรษฐศาสตร์
จุลภาค 

 

 

3 บทที ่2 อุปสงค์ อุปทาน และการก าหนดราคาสินค้า 3 
 2.1  อุปสงค ์  
 2.1.1  ความหมายของอุปสงคต์่อราคา  
 2.1.2  กฎของอุปสงค ์  
 2.1.3  อุปสงคส่์วนบุคคลและอุปสงคต์ลาด  
 2.1.4  ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีก าหนดปริมาณความตอ้งการซ้ือ

สินคา้และบริการ 
2.1.5  การเปล่ียนแปลงปริมาณความตอ้งการซ้ือและ

การเปล่ียนแปลงอปุสงค ์
 

 

4 บทที ่2 อุปสงค์ อุปทาน และการก าหนดราคาสินค้า (ต่อ) 
2.2  อุปสงคช์นิดอ่ืน         

2.2.1 อุปสงคต์่อรายได ้
       2.2.2 อุปสงคไ์ขว ้
2.3  อุปทาน 

2.3.1  ความหมายของอุปทาน 

  

 2.3.2  กฎของอุปทาน  
 2.3.3  อุปทานส่วนบุคคลและอุปทานตลาด  
 2.3.4  ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีก าหนดปริมาณการเสนอขาย  
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน /ส่ือทีใ่ช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

        2.3.5  การเปล่ียนแปลงปริมาณเสนอขายและการ
เปล่ียนแปลงอุปทาน 

  

 

 2.4  การก าหนดราคาสินคา้  
 2.4.1 ราคาและปริมาณดุลยภาพ  
 2.4.2 การปรับตวัเขา้สู่ดุลยภาพในตลาด  
 2.4.3 การเปล่ียนแปลงดุลยภาพของตลาด  
5 บทที ่3 ความยดืหยุ่นของอปุสงค์และอุปทาน 3 
 3.1 ความยดืหยุน่ของอุปสงค ์

3.1.1  ความยดืหยุน่ของอุปสงคต์อ่ราคา 
3.1.2  ความยดืหยุน่ของอุปสงคต์อ่รายได ้
3.1.3  ความยดืหยุน่ของอุปสงคไ์ขว ้

3.2  ความยดืหยุน่ของอุปทาน 
3.3  การประยกุตใ์ชท้ฤษฎีความยดืหยุน่ของ 
       อุปสงคแ์ละอุปทาน 

 

6 บทที ่4 พฤตกิรรมของผู้บริโภค 
4.1  แนวคิดพ้ืนฐานวา่ดว้ยอรรถประโยชน ์

4.1.1  ความหมายของอรรถประโยชน์ 
4.1.2  การวดัอรรถประโยชน์ 

4.2  ทฤษฎีอรรถประโยชน ์
4.2.1  อรรถประโยชน์รวมและอรรถประโยชนห์น่วย

ทา้ยสุด 
4.2.2  ดุลยภาพของผูบ้ริโภควเิคราะห์โดยทฤษฎี

อรรถประโยชน ์

3  
 

7 4.3  ทฤษฎีเสน้ความพอใจเท่ากนั 
4.3.1  เสน้ความพอใจเท่ากนั 
4.3.2  เสน้งบประมาณหรือเสน้ราคา 
4.3.3  ดุลยภาพของผูบ้ริโภควเิคราะห์โดย ทฤษฎีเสน้

ความพอใจเท่ากนั 
4.3.4  การเปล่ียนแปลงดุลยภาพของผู ้บริโภค 
4.3.5  การสร้างเสน้อุปสงคข์องผูบ้ริโภคจากดุลยภาพ

โดยทฤษฎีเสน้ความพอใจเท่ากนั 
4.4  ความพอใจส่วนเกินของผูบ้ริโภค 

3  

 

8 สอบ Mid-term 
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน /ส่ือทีใ่ช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

9 บทที ่5  ทฤษฎกีารผลติ 3  

 

 5.1  ความหมายของการผลิต  
 5.2   ฟังกช์ัน่การผลิต  
 5.3   ระยะเวลาการผลิต  
 5.4   การผลิตในระยะสั้น  
 5.5   การผลิตในระยะยาว  

10 บทที ่6  ต้นทุนการผลติ 
6.1   แนวความคิดเก่ียวกบัตน้ทุนการผลิต 
6.2   ตน้ทุนการผลิตกบัระยะเวลาในการผลิต 
6.3   ตน้ทุนการผลิตในระยะสั้น 

6.3.1  ตน้ทุนรวม 
6.3.2  ตน้ทุนทั้งหมดเฉล่ีย 
6.3.3  ตน้ทุนหน่วยทา้ยสุด 
6.3.4  ลกัษณะของเสน้ตน้ทุนระยะสั้น 
6.3.5  ความสมัพนัธ์ของเสน้ AC, AVC และ MC 

6.4  ตน้ทุนการผลิตในระยะยาว 

3 
  
  
  
  
  

11 บทที ่7 รายรับ 
7.1  รายรับจากการผลิต 
7.2  ลกัษณะของเสน้รายรับต่าง ๆ 
7.3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งรายรับรวม รายรับเฉล่ีย และ

รายรับหน่วยทา้ยสุด 
7.4  การหาค่า TR, AR และ MR  

3  

12 บทที ่8  การก าหนดราคาและผลผลติในตลาด แข่งขัน
สมบูรณ์ 

3  

 

 8.1  ความหมายของตลาด  
 8.2  ลกัษณะของตลาดแข่งขนัสมบูรณ์  
 8.3 ลกัษณะของเสน้อปุสงค ์เสน้รายรับเฉล่ีย และเสน้

รายรับหน่วยทา้ยสุด  
 

 8.4 การหาผลผลิตท่ีท าใหไ้ดก้ าไรสูงสุด  
 8.5 ดุลยภาพในระยะสั้นของผูผ้ลิต  
 8.6 ดุลยภาพระยะยาวของผูผ้ลิต  
 8.7 ผลของตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ  
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน /ส่ือทีใ่ช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

13 บทที ่9 การก าหนดราคาและผลผลติในตลาด แข่งขันไม่
สมบูรณ์ 

9.1 ตลาดผกูขาดแทจ้ริง 
9.1.1  ลกัษณะของตลาดผกูขาดแทจ้ริง 
9.1.2  สาเหตขุองการผกูขาด 
9.1.3  ลกัษณะของเสน้อุปสงคข์องผูผ้ลิต 
9.1.4  การหาผลผลิตท่ีท าใหไ้ดก้ าไรสูงสุด 
9.1.5  ดุลยภาพในระยะสั้นของผูผ้กูขาด 
9.1.6  ดุลยภาพในระยะยาวของผูผ้กูขาด 
9.1.7  เปรียบเทียบตลาดผกูขาดแทจ้ริงกบัตลาดแข่งขนั

สมบูรณ์ 

3 

  14 2.9  ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 
9.2.1  ลกัษณะของตลาดก่ึงแขง่ขนัก่ึงผกูขาด 
9.2.2  ลกัษณะของเสน้อุปสงคท่ี์ผูผ้ลิตเผชิญ 
9.2.3  ดุลยภาพระยะสั้นของผูผ้ลิต 
9.2.4  ดุลยภาพในระยะยาวของผูผ้ลิต 

3 

15 9.3  ตลาดผูข้ายนอ้ยราย       
9.3.1  ลกัษณะของตลาดผูข้ายนอ้ยราย 

   9.3.2  ลกัษณะของเสน้อปุสงคท่ี์ผูผ้ลิต 
9.3.3  การวเิคราะห์ดุลยภาพของตลาดผูข้ายนอ้ยราย

ตามแบบจ าลองอุปสงคห์กัมุม 

3 

 
2.แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

กจิกรรมที ่ ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมนิ สัปดาห์ที่
ประเมนิ 

สัดส่วนของการ
ประเมนิผล 

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 าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
การเขา้ชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
การคน้ควา้ผา่นอินเทอร์เน็ต 

ตลอดภาค
การศึกษา 

ร้อยละ 10 
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3.เกณฑ์การประเมนิผล  
การประเมินผลพิจารณาจากระดบัคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

เกรด ช่วงระดบัคะแนน 
A 

พิจารณาจากการอิงเกณฑแ์ละอิงกลุ่ม 

B+ 
B 

C+ 
C 

D+ 
D 
F 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
ภาษาไทย 
1.1  เอกสารประกอบการสอนวชิา หลกัเศรษฐศาสตร์ 2.  คณาจารยค์ณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, 2557. 
1.2 นราทิพย ์ชุติวงศ.์ ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์จุลภาค พิมพค์ร้ังท่ี 10 กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2554 
1.3 วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน. หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค.พิมพค์ร้ังท่ี9 กรุงเทพมหานคร :ส านกัพิมพไ์ทยวฒันาพานิช จ ากดั,  2539 
1.4  วรุิณสิริ ใจมา.เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1.ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2555 
ภาษาองักฤษ 
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.  เอกสารและข้อมูลส าคญั 
    ตามค าแนะน าในชั้นเรียน 
 

3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     เวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ในประมวลรายวชิา ซ่ึงจะไดแ้จง้และแนะน าเม่ือท าการศึกษาในแตล่ะหวัขอ้ 

 

หมวดที ่7 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี ท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจาก

นกัศึกษาไดด้งัน้ี 
    1.1  การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
    1.2  การสงัเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
    1.3  แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 
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    1.4  ขอ้เสนอแนะผา่นเวบ็บอร์ด ท่ีอาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการส่ือสารกบันกัศึกษา 
2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 
     ในการเก็บขอ้มูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 
      2.1  การสงัเกตการณ์ของผูส้อน 
      2.2  ผลการสอบกลางภาคและปลายภาค 
3. การปรับปรุงการสอน 
     หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดมสมอง และ

หาขอ้มูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี 
     3.1  จดัประชุมระดมสมอง เพือ่ปรับปรุงการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอ้ ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้ใน
รายวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงการพิจารณาจากผลการ
ทดสอบยอ่ย และหลงัการออกผลการเรียนรายวชิา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 

    4.1  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา โดยตรวจสอบขอ้สอบ 
รายงาน วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอนและ

รายละเอียดวชิา เพ่ือใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 
5.1 ปรับปรุงรายวชิาทุก 5 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิตามขอ้ 4  
5.2  เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพ่ือใหน้กัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยกุตค์วามรู้น้ีกบัปัญหาท่ีมาจาก

งานวจิยัของอาจารย ์หรือวงการวชิาการและภาคธุรกิจต่างๆ 
 


