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เอกสารหมายเลข มคอ.3  EC 337  
 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา      มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชาคณะเศรษฐศาสตร ์
 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลโดยทัว่ไป 
 
1.รหสัและช่ือรายวิชาEC 337 ทฤษฎีเกม และการประยุกต ์
2.จ านวนหน่วยกิต3(3-0-6)      
3.หลกัสูตรและประเภทของรายวิชาปรญิญาตร ี/ วชิาเอกบงัคบั  

กลุ่มวชิาเอกเศรษฐศาสตรท์ฤษฎแีละการวจิยั 
4.อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 
อาจารย ์ดร. ดุษณี  เกศวยุธ 
ตดิต่อ  อเีมลล ์dusanee_kes@utcc.ac.th 
Office hours: Tuesday 11.00 – 12.00หอ้ง 21704  
 
5.ภาคการศึกษา/ชัน้ปีท่ีเรียน     ภาคการศกึษาที ่1/ ชัน้ปีที ่3 
6.รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite) 

- EC205  สถติสิ าหรบันกั เศรษฐศาสตร ์
- EC206  คณิตศาสตร ์ส าหรบันกัเศรษฐศาสตร ์2 

 
7.รายวิชาท่ีต้องเรียนพรอ้มกนั(Co-requisites)     ไม่ม ี
8.สถานท่ีเรียนวนัจนัทร ์เวลา 13.30-16.20   

หอ้ง 71004  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

9.วนัท่ีจดัท าหรอืปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด15สิงหาคม2558 

 
หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

 
1.จดุมุ่งหมายของรายวิชา 
เพื่อใหน้กัศกึษาม ี

ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัทฤษฎเีกมและสามารถน าทฤษฎเีกมไปประยุกตใ์นทางเศรษฐศาสตร ์
ธุรกจิและปัญหาทีพ่บอื่นๆ ในชวีติประจ าวนั 

 
2.วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
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- 
หมวดท่ี 3  ลกัษณะและการด าเนินการ 

 
1.ค าอธิบายรายวิชา     

วชิานี้ คลอบคลุมเน้ือหาเกีย่วกบั 
ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัทฤษฎเีกมและการน าทฤษฎเีกมไปประยุกตใ์นทางเศรษฐศาสตร ์
โดยมรีายละเอยีดคลอบคลุมเน้ือหาดงันี้ ความเป็นมาของทฤษฎเีกม เกมในรปูแบบปกต ิ(normal form 
game)  เกมในรปูแบบขยาย (extensive form game) ดุลยภาพของแนช (Nash Equilibrium)  
และการพฒันาปรบัปรุงดุลยภาพเกมทีด่ าเนินอย่างต่อเนื่อง (repeated game)  
การประยุกตท์ฤษฎเีกมในตลาดผูข้ายน้อยราย (application of basic game theory in oligopoly  market) 
ปัญหาเกีย่วกบัขอ้มลูขา่วสารทีไ่ม่เท่าเทยีมกนั Adverse-selection  Moral-hazard  และปัญหา Principal-
agent 

 
2.จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

- บรรยาย     บรรยาย 45 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษา 
- สอนเสริม 
- การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การฝึกงาน     ไม่มกีารฝึกปฏบิตังิานภาคสนาม 
- การศึกษาด้วยตนเอง     การศกึษาดว้ยตนเอง 6 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์

 
3.จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรกึษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารยป์ระจ าวชิาสมัมนาฯ 
ใหค้ าปรกึษาและแนะน าทางวชิาการแก่นกัศกึษานอกชัน้เรยีนเป็นรายบุคคลหรอืรายกลุ่ม 1 
ชัว่โมงต่อสปัดาห ์ 

- อาจารยแ์จง้เวลาใหน้กัศกึษาทราบทีห่น้าหอ้งท างาน หรอืตดิต่อผ่านอเีมลล ์
 

 
หมวดท่ี 4 การพฒันาการเรียนรูข้องนักศึกษา 

 
1.คณุธรรม จริยธรรม 
1.1 คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 
พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณธรรม จรยิธรรมเพื่อใหส้ามารถด าเนินชวีติร่วมกบัผูอ้ื่นในสงัคมอย่างราบรื่น 
และเป็นประโยชน์ต่อสว่นรวมโดยมคีุณธรรมจรยิธรรมตามคุณสมบตัขิองหลกัสตูร ดงันี ้

1.1.1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติในการคดิ ศกึษา วเิคราะห ์ปฏบิตัติน และปฏบิตังิาน 
1.1.2. มจีติส านึกสาธารณะทีค่ านึงถงึประโยชน์ของสว่นรวมมากกว่าประโยชน์สว่นตน 
1.1.3. มวีนิยั มคีวามตรงต่อเวลา เคารพและปฏบิตัตินตามกฎ 

ระเบยีบและขอ้บงัคบัของสถาบนัและสงัคม 
1.1.4. มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง สงัคม และประเทศชาต ิ

ตลอดจนมคีวามภาคภูมใิจในสายวชิาการดา้นเศรษฐศาสตร ์
1.2วิธีการสอน 
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1.2.1. ปลกูฝังใหน้กัศกึษามรีะเบยีบวนิยั โดยเน้นการเขา้ชัน้เรยีนใหต้รงเวลา 
1.2.2. อภปิรายกลุ่ม 
1.2.3. มคีวามซื่อสตัยโ์ดยตอ้งไม่กระ 
1.2.4. ท าการทุจรติในการสอบหรอืลอกการบา้นของผูอ้ื่น 

1.3วิธีการประเมินผล 
1.3.1 สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้เรยีน และการมสีว่นร่วมในกจิกรรมต่างๆ 
2.ความรู ้
2.1ความรูท่ี้ต้องได้รบั 

2.1.1. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจแนวคดิและทฤษฎเีศรษฐศาสตรแ์ละพฒันาการของทฤษฎทีีม่กีารเ
ปลีย่นแปลงไปกา้วทนัสมยั (Update) พรมแดนแห่งความรู ้

2.1.2. มคีวามรูม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจโครงสรา้ง และ/หรอื 
สถานการณ์ทางเศรษฐกจิและสงัคมของไทยและโลก    

2.1.3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเครื่องมอืพืน้ฐานทางเศรษฐศาสตร์ 
2.1.4. มคีวามรู ้ความเขา้ใจ เศรษฐศาสตรป์ระยุกต ์ 

 
2.2วิธีการสอน 

2.2.1   ใหน้กัศกึษาวเิคราะหก์รณีศกึษา และ อภปิรายในหอ้งเรยีน 
2.3วิธีการประเมินผล 

 2.3.1 การมสีว่นร่วมอภปิรายในชัน้เรยีน 
2.3.2 การทดสอบย่อย 
2.3.3. การสอบกลางภาคเรยีนและปลายภาคเรยีน 
 

3.ทกัษะทางปัญญา 
3.1ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 

3.1.1. สามารถคดิเป็นเหตุเป็นผล และคดิวเิคราะหอ์ย่างเป็นระบบ 
3.1.2. สามารถก าหนดประเดน็การศกึษา สบืคน้ รวบรวมขอ้มลู ประมวลขอ้มลู วเิคราะห ์

สงัเคราะห ์แปลความหมาย และสรุปประเดน็จากแหล่งขอ้มลูทีห่ลากหลาย 
 

3.2วิธีการสอน 
3.2.1กรณีศกึษาทางการประยุกตใ์ชค้วามรูด้า้นเศรษฐศาสตร ์
3.2.2 ฝึกใหน้กัศกึษาแสดงความรูค้วามสามารถโดยการอภปิรายกลุ่ม 

3.3วิธีการประเมินผล 
3.3.1 การมสีว่นร่วมอภปิรายในชัน้เรยีน 
3.3.2 การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง และน าเสนอในชัน้เรยีน 

3.3.3. การสอบกลางภาคเรยีนและปลายภาคเรยีน 
 

4.ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
4.1ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา 

4.1.1. มคีวามสามารถในการปฏบิตังิานและรบัผดิชอบต่อหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายทัง้ในระดบับุค
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คลและ/หรอืระดบักลุ่มอย่างมปีระสทิธภิาพ 
4.1.2. มคีวามสามารถในการคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์นการวเิคราะหปั์ญหาดว้ยตนเองและ/หรอืร่วมกบั

บุคคลอื่น 
4.1.3. มภีาวะความเป็นผูน้ าและผูต้ามทีด่ ี
4.1.4. มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีสามารถท างานร่วมกบับุคคลอื่นไดทุ้กระดบั 

และสามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ ได ้
 

4.2วิธีการสอน 
4.2.1ฝึกใหน้กัศกึษาแสดงความรูค้วามสามารถโดยการอภปิรายกลุ่ม 

4.3วิธีการประเมินผล 
4.3.1  การมสีว่นร่วมอภปิรายในชัน้เรยีน 
 

5.ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา 

5.1.1. สามารถสือ่สารอย่างมปีระสทิธภิาพทัง้การพดู การเขยีน 
เลอืกและใชร้ปูแบบการน าเสนอใหผู้อ้ื่นเขา้ใจ 

5.2วิธีการสอน 
5.2.1ประเมนิจากเทคนิคการน าเสนอโดยใชท้ฤษฎ ีการเลอืกใชเ้ครื่องมอืทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หรอืคณิตศาสตรแ์ละสถติ ิทีเ่กีย่วขอ้ง 
5.2.2 ประเมนิความสามารถในการอธบิาย ถงึขอ้จ ากดั เหตุผลในการเลอืกใช ้
เครื่องมอืต่างๆ การอภปิราย กรณีศกึษาต่างๆทีม่กีารน าเสนอต่อชัน้เรยีน 
 

5.3วิธีการประเมินผล 
5.3.1 การมสีว่นร่วมอภปิรายในชัน้เรยีน 
5.3.2 การคน้ควา้ดว้ยตวัเอง 

5.3.3. การสอบกลางภาคเรยีนและปลายภาคเรยีน 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
วิชาEC337 ทฤษฎีเกมและการประยุกต ์

ปีการศึกษา 2557 
1. แผนการสอน  

 
สปัดาหท์ี ่ หวัขอ้/รายละเอยีด จ านวน(

ชม.) 
กจิกรรมการเรยีน การสอน/สือ่ทีใ่ช ้ ผูส้อน 

1 
17 Aug 

 

แนะน าวชิา  
Introduction to Game 
Theory 
 
วดัความรูพ้ืน้ฐาน 

3 - การบรรยาย 
- ทดสอบพืน้ฐาน 

 อ. ดร. ดุษณี 

2 
24 Aug 

Dominant Strategy 
 

3 - การบรรยาย 
- กจิกรรมกลุ่ม 

 อ. ดร. ดุษณี 

3 
31 Aug 

Pure strategy Nash  3 - การบรรยาย 
- กจิกรรมกลุ่ม 

 อ. ดร. ดุษณี 

4 
7 Sep 

Mixed Strategies Nash 
Equilibrium  

3 - การบรรยาย 
- กจิกรรมกลุ่ม 

 อ. ดร. ดุษณี 

5 
14 Sep 

Applications of Nash 
Equilibrium 

3 - การบรรยาย 
- กจิกรรมกลุ่ม 

 อ. ดร. ดุษณี 

6 
21 Sep 

      ฝึกท าแบบฝึกหดั 
 

 - กจิกรรมกลุ่ม  อ. ดร. ดุษณี  

7 
28 Sep 

น าเสนอการคน้ควา้สว่นตั
ว 

3 - การบรรยาย 
- กจิกรรมกลุ่ม 

 อ. ดร. ดุษณี  

5 Oct Q&A 
Revision 

 -    

(12-17 Oct) Mid-term  - ขอ้สอบคลอบคลุม
เน้ือหาจากสปัดาห์
ที ่1-7 

 อ. ดร. ดุษณี  

8 
19 Oct 

Backward Induction 3 - การบรรยาย 
- กจิกรรมกลุ่ม 

 อ. ดร. ดุษณี  

9 
26 Oct 

Repeated Games 3 - การบรรยาย 
- กจิกรรมกลุ่ม 

 อ. ดร. ดุษณี 

10 
2 Nov 

Asymmetric Information 
1 

3 - การบรรยาย 
- กจิกรรมกลุ่ม 

 อ. ดร. ดุษณี 

11 
9 Nov 

Asymmetric Information 
2 

3 - การบรรยาย 
- กจิกรรมกลุ่ม 

 อ. ดร. ดุษณี  

12 
16 Nov 

Applications of 
sequential games 

3 - การบรรยาย 
- กจิกรรมกลุ่ม 

 อ. ดร. ดุษณี  
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13 
23 Nov 

      ฝึกท าแบบฝึกหดั 
 

 -    

14 
30Nov 

น าเสนอการคน้ควา้สว่นตั
ว 

 -    

15 
7 Dec 

หยุดชดเชย 
วนัเฉลมิพระชนมพ์รรษา  

3 - กจิกรรมกลุ่ม  อ. ดร. ดุษณี 

14-26 Dec Final Exam  - ขอ้สอบคลอบคลุม
เน้ือหาจากสปัดาห์
ที ่8- 15 

 อ. ดร. ดุษณี 

 
2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

 
กจิกรรม 

 
ผลการเรยีนรู*้ วธิกีารประเมนิ ก าหนดเวลาการประ

เมนิ (สปัดาหท์ี)่ 
สดัสว่นของการ
ประเมนิผล 

1. การเขา้เรยีนและการมสี่
วนร่วมในชัน้เรยีน 

1.1.3 
2.1.1 -- 2.1.4 

- สงัเกตพฤตกิร
รม 

ทุกสปัดาห ์ รอ้ยละ 20 

2. น าเสนอการคน้ควา้สว่น
ตวั 

1.1.1-1.1.2, 1.1.4 
2.1.1 – 2.1.4 
3.1.1-3.1.2 
4.1.1-4.1.2 
5.1.1 

- การน าเสนอใ
นหอ้ง  

- อภปิรายกลุ่ม 
- สงัเกตุพฤตกิร

รม 

- น าเสนอ 
- กจิกรรมกลุ่ม  

รอ้ยละ 20 
 
 
 

3. การสอบกลางภาค 1.1.1 
2.1.1 – 2.1.4 
3.1.1-3.1.2 
5.1.1 

ขอ้สอบ ตามตารางสอบ รอ้ยละ 30 

4. การสอบปลายภาค 1.1.1 
2.1.1 – 2.1.4 
3.1.1-3.1.2 
5.1.1 

ขอ้สอบ ตามตารางสอบ รอ้ยละ 30 

 
3.เกณฑก์ารประเมินผล  
การประเมนิผลพจิารณาจากระดบัคะแนนองิเกณฑ ์โดยมรีายละเอยีดดงันี ้
 

เกรด ช่วงระดบัคะแนน 
A 

(พจิารณาจากค่า T-score) 
B+ 
B 
C+ 
C 
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D+ 
D 
F 

 
หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. กรกรณัย ์ชวีะตระกุลพงษ์. “Lecture note 1 ทฏษฎเีกมส ์ตอนที ่1.จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
(http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~kkornkar/micro%20II%20(2008)/Lecture_Note_1.pdf) 
2. ไกร โพธิง์าม “ทฤษฎเีกมส ์กบัการตดัสนิใจทางเศรษฐศาสตร”์ ม. รามค าแหง 

(http://www.eco.ru.ac.th/eco/article/Y5C2/Y5C2_07.pdf) 
3. คมสนัต ์สรุยิะ “สว่นที ่3 ทฤษฎเีกมส”์ ม. เชยีงใหม ่

(http://www.tourismlogistics.com/images/stories/Econ302_C3_Komsan(1).pdf) 
4. ชยนัต ์ตนัตวิสัดาการ “เอกสารประกอบการบรรยาย วชิา เศรษฐศาสตรจ์ุลภาคประยุกต ์EC311” ม. 

ธรรมศาสตร ์
5. อื่นๆ ทีแ่จกในหอ้งเรยีนและทางอเีมลล ์

http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~kkornkar/micro%20II%20(2008)/Lecture_Note_1.pdf)
http://www.eco.ru.ac.th/eco/article/Y5C2/Y5C2_07.pdf
http://www.tourismlogistics.com/images/stories/Econ302_C3_Komsan(1).pdf)

