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เอกสารหมายเลข มคอ.3 
รายละเอยีดของรายวชิา 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา      มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิาคณะเศรษฐศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทัว่ไป 

1.รหัสและช่ือรายวชิา 
EC912  หลกัเศรษฐศาสตร์ 2(Principle of  Economic 2) 

2.จ านวนหน่วยกติ 
3(3-0-6)      

3.หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน 
4.อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
1) ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.คมกริช ถาวรวนัชยั 
2) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ขวญัใจ ศรีหิรัญ 
3) ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.รุ่งระว ีวรีะเวสส์ 
4) ผูช่้วยศาสตราจารย ์หฤทยั มีนะพนัธ์ 
5) ผูช่้วยศาสตราจารย ์พยนต ์สุรินจ าลอง 
6) ผูช่้วยศาสตราจารย ์พสิษฐ์รัตนมณีวงศ์ 
7) ผูช่้วยศาสตราจารย ์สันติ ท่องแกว้ 

8) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ทศัสุรีย ์เปรมศรีรัตน์  

9) ดร.พรพงศ ์สุมานนัท ์ 
10) ผูช่้วยศาสตราจารย ์กนกพร แสงวารี 
11) ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.อรรถพล สืบพงศกร 
5.ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 



2 

 

6.รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน(Pre-requisite) 
ไม่มี 
7.รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั(Co-requisites) 
ไม่มี 
8.สถานทีเ่รียน 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย หอ้ง 1301 
9.วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  
ธนัวาคม 2558 

 
หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

 

1.จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
1.เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้และเขา้ใจเร่ืองของอุปสงค ์อุปทานและการเกิดดุลยภาพ 

2. เพื่อให้ นกัศึกษา เขา้ใจ เร่ือง ความยดืหยุน่ของอุปสงคอุ์ปทาน  
และสามารถน าเร่ืองดงักล่าวมาประยกุตใ์ชอ้ธิบายเร่ืองต่างๆได ้เช่น 
ผลของการเก็บภาษีทั้งจากผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 

3.
 เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจเร่ืองทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ีน ามาอธิบายเหตุผลการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ของผูบ้ริโภค 

4.เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจเร่ืองทฤษฎีการผลิต ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการอธิบายพฤติกรรมของผูผ้ลิต 
5. เพื่อใหเ้ขา้ใจ เร่ือง เก่ียวกบัตน้ทุน การผลิตทั้งท่ีเป็นตน้ทุนระยะสั้นและระยะยาว 

ตลอดจนเร่ืองรายรับจากการผลิต 
6.เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้และ เขา้ใจเร่ืองของการก าหนดราคาและผลผลิตในตลาดแบบต่าง 

ๆทั้งตลาดแข่งขนัสมบูรณ์และตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์ 
7. เพื่อให้ นกัศึกษา สามารถวเิคราะห์และน าเอาแนวความคิดทางทฤษฎีท่ีไดศึ้กษามา 

น าไปประยกุตใ์ชก้บัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจในปัจจุบนัได ้

2.วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
เพื่อใหส้ามารถน าความรู้ท่ีไดศึ้กษาไปเป็นพื้นฐานในการศึกษาวชิาเศรษฐศาสตร์ในขั้นสูงต่อไปได้
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การน าแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์พื้นฐานไปวเิคราะห์และประยกุตใ์ชใ้นเห
ตุการณ์หรือการใชน้โยบายต่างๆของภาครัฐได ้
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

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 การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน- 
2.4 การศึกษาด้วยตนเอง     การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

3.จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
1. อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาและแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ  
2.  การใหค้  าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นกัศึกษานอกชั้นเรียน 6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

 
หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
พฒันาผูเ้รียนใหมี้ คุณธรรมจริยธรรมเพื่อใหส้ามารถด าเนินชีวติร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมอยา่งราบร่ืน 
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบติัของหลกัสูตร ดงัน้ี 

(1)  มีความซ่ือสัตยสุ์จริตในการคิด ศึกษา วเิคราะห์ ปฏิบติัตน และปฏิบติังาน  
(2)  มีจิตส านึกสาธารณะท่ีค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน 
(3) มีวนิยั มีความตรงต่อเวลา เคารพและปฏิบติัตนตามกฎ 

ระเบียบและขอ้บงัคบัของสถาบนัและสังคม 

 

 

1.2วธีิการสอน 
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       (1)  บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นทางจริยธรรมตลอดจนการคิด 
วเิคราะห์ การวพิากษว์จิาร ณ์ และการตดัสินใจท่ีอยูบ่นพื้นฐานของขอ้มูลแนวคิด 
และทฤษฎีท่ีถูกตอ้ง 

(2) การท าแบบฝึกหดัและการคน้ควา้ขอ้มูล 
(3) การสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม  

1.3วธีิการประเมินผล 
(1) พฤติกรรมในการเขา้เรียนอยา่งสม ่าเสมอและความตรงต่อเวลาของนกัศึกษาโดยใชร้ะบบ 

Student Attendant 
(2)การท าแบบฝึกหดัในหอ้งเรียนดว้ยตนเองและซกัถามในหอ้งเรียนเพื่อดูความเขา้ใจของนกัศึ

กษา 

2.ความรู้ 

2.1ความรู้ทีต้่องได้รับ 
นกัศึกษาตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัสาขาวชิาท่ีศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม 

และความรู้เก่ียวกบัสาขาวชิาท่ีศึกษานั้นตอ้งเป็นส่ิงท่ีนกัศึกษาตอ้งรู้เพื่อใชป้ระกอบอาชีพและช่วยพั
ฒนาสังคม ดงันั้นมาตรฐานความรู้ตอ้งครอบคลุมส่ิงต่อไปน้ี 

(1) 
มีความรู้และความเขา้ใจแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และพฒันาการของทฤษฎีท่ีมีการเปล่ียนแป
ลงไปกา้วทนัสมยั (Update) พรมแดนแห่งความรู้ 

(2) มีความรู้มีความรู้และความเขา้ใจโครงสร้าง และ/หรือ 
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยและโลก    

(3)  มีความรู้และความเขา้ใจเคร่ืองมือพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ 
(4)  มีความรู้ ความเขา้ใจ เศรษฐศาสตร์และการประยกุตใ์ช ้

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

2.3วธีิการประเมินผล 
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(1) การท าแบบฝึกหดั 
(2) การศึกษาบทเรียนตามท่ีไดรั้บมอบหมายและคน้ควา้ความรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(3) สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 

3.ทกัษะทางปัญญา 

3.1ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
นกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัต่าง ๆ จากการสอนเพื่อใหเ้กิดทกัษะทางปัญญาดงัน้ี 

(1)  สามารถคิดเป็นเหตุเป็นผล และคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ 

(2)  สามารถก าหนดประเด็นการศึกษา สืบคน้ รวบรวมขอ้มูล ประมวลขอ้มูล วเิคราะห์ 
สังเคราะห์ แปลความหมาย และสรุปประเด็นจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย 

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

การวเิคราะห์ประเด็นหรือหวัขอ้ท่ีศึกษาและสรุปประเด็นการวเิคราะห์ 

3.3วธีิการประเมินผล 
(1) การท าแบบฝึกหดั 
(2) สอบกลางภาคและสอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้ทฤษฎีและการประยกุต์ 

4.ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
(1) 

มีความสามารถในการปฏิบติังานและรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งในระดบั
บุคคลและ/หรือระดบักลุ่มอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(2) 
มีความสามารถในการคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการวเิคราะห์ปัญหาดว้ยตนเองและ/หรือร่วมกั
บบุคคลอ่ืน 

4.2วธีิการสอน 
ประเมิน พฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน  

4.3วธีิการประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
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5.ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

5.1ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  
นกัศึกษาตอ้งมีทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ขั้นต ่าดงัน้ี  

(1)  สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน เลือกและใชรู้ปแบบการ 
 น าเสนอใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ  

5.2วธีิการสอน 
(1) พฒันาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ โดยใหเ้ขา้บทเรียนจาก Hybrid Learning ซ่ึงมี 

Website ของวชิาโดยตรง 
มีการส่ือสารกบันกัศึกษารวมทั้งการมอบหมายงานและส่งงานโดยผา่นบทเรียนทางอินเทอ
ร์เน็ต 

        (2)ฝึกท าโจทยปั์ญหาและการวเิคราะห์โดยใชค้ณิตศาสตร์ 
5.3วธีิการประเมินผล 

   (1) การท าแบบฝึกหดัจาก Hybrid Learning 
   (2) ตรวจงานท่ีนกัศึกษาส่งและใหค้  าแนะน าในภาพรวม 

 
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1.แผนการสอน 
 

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน /ส่ือที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

1 อธิบายโครงร่างการบรรยายเศรษฐศาสตร์จุลภาค
ลกัษณะวชิาเน้ือหาท่ีเรียนหนงัสืออ่านประกอบวธีิ
การเรียนและการวดัผล 

3 ตลอดภาคการศึกษา 

ส่ือการสอน 
 คอมพิวเตอร์ 
 Power Point 
 E-Learning 
 I - Tune U  

กจิกรรม 
 คน้ควา้ผา่นทาง 

ทีมผูส้อน 

2 บทที ่1 บทน า 3 
 1.1 ความหมายของเศรษฐศาสตร์  
    1.2 เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์ 

มหภาค 
 

    1.3 ความรู้บางประการทีจ าเป็นในการศึกษา 
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน /ส่ือที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

    1.4  การวเิคราะห์ทาง เศรษฐศาสตร์  Internet 
 ซกัถามในหอ้ง 
 แบบฝึกหดัประ

จ าบท 

    1.5 เศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและเศรษฐศาสตร์ 
นโยบาย 

 

3 บทที ่2 อุปสงค์  อุปทาน 
และการก าหนดราคาสินค้า 

3 

    2.1  อุปสงค ์  
 2.1.1  ความหมายของอุปสงคต่์อราคา   
 2.1.2 กฎของอุปสงค ์   
 2.1.3 อุปสงคส่์วนบุคคลและอุปสงคต์ลาด   
 2.1.4 

ปัจจยัอ่ืนๆท่ีก าหนดปริมาณความตอ้ง
การซ้ือสินคา้และบริการ 

  

 2.1.5 
การเปล่ียนแปลงปริมาณความตอ้งกา
รซ้ือและการเปล่ียนแปลงอุปสงค ์

  

4 2.2  อุปสงคช์นิดอ่ืน         3  
 2.2.1 อุปสงคต่์อรายได ้   
 2.2.2 อุปสงคไ์ขว ้   
    2.3  อุปทาน   
 2.3.1 ความหมายของอุปทาน   
 2.3.2 กฎของอุปทาน   
 2.3.3 อุปทานส่วนบุคคลและอุปทานตลาด   
 2.3.4 

ปัจจยัอ่ืนๆท่ีก าหนดปริมาณการเสนอ
ขาย 

  

 2.3.5 
การเปล่ียนแปลงปริมาณเสนอขายแล
ะการเปล่ียนแปลงอุปทาน 

  

 2.4  การก าหนดราคาสินคา้   
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน /ส่ือที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

 2.4.1 ราคาและปริมาณดุลยภาพ   
 2.4.2 การปรับตวัเขา้สู่ดุลยภาพในตลาด   
 2.4.3 การเปล่ียนแปลงดุลยภาพของตลาด   

5 บทที ่3 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน 3  
 3.1  ความยดืหยุน่ของอุปสงค ์   
 3.1.1 ความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคา   
 3.1.2 ความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อรายได้   
 3.2  ความยดืหยุน่ของอุปทาน   
 3.2.1การค านวณค่าความยดืหยุน่ของอุปทา

น 
  

 3.2.2 ชนิดของความยดืหยุน่ของอุปทาน   
 3.2.3 ความยดืหยุน่ของอุปทานของสินคา้แต่   
 ละชนิดกบัค่าความชนัของอุปทาน   
 3.2.4 

ปัจจยัทีก าหนดค่าความยดืหยุน่ของอุป
ทาน 

  

 3.3 การประยกุตใ์ชท้ฤษฎีอุปสงคแ์ละอุปทาน   
6 บทที ่4 พฤติกรรมของผู้บริโภค 3  
 4.1 อรรถประโยชน์   
 4.1.1 ความหมายของอรรถประโยชน์   
 4.1.2 ขอ้สังเกตุเก่ียวกบัอรรถประโยชน์   
 4.1.3 ชนิดของอรรถประโยชน์   
 4.2  ทฤษฎีอรรถประโยชน์   
 4.2.1 

อรรถประโยชน์รวมและอรรถประโยช
น์หน่วยทา้ยสุด 

  

 4.2.2 
ดุลยภาพของผูบ้ริโภควเิคราะห์โดยทฤ
ษฎีอรรถประโยชน์ 
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน /ส่ือที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

7 สอบ Mid-term  
8 4.3 ทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากนั 3  
 4.3.1 เส้นความพอใจเท่ากนั   
 4.3.2 เส้นงบประมาณหรือเส้นราคา   
 4.3.3 ดุลยภาพของผูบ้ริโภควเิคราะห์โดย 

ทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากนั 
  

 4.3.4 การเปล่ียนแปลงดุลยภาพของผู ้
บริโภค 

  

 4.3.5การสร้างเส้นอุปสงคข์องผูบ้ริโภคจาก
ดุลยภาพโดยทฤษฎีเส้นความพอใจเท่า
กนั 

  

 4.4 ความพอใจส่วนเกินของผูบ้ริโภค   
9 บทที ่5  ทฤษฎกีารผลติ 3  
 5.1  ความหมายของการผลิต   
 5.2   ฟังกช์ัน่การผลิต   
 5.3   ระยะเวลาการผลิต   
 5.4   การผลิตในระยะสั้น   
 5.5   การผลิตในระยะยาว   

10 บทที ่6  ต้นทุนการผลติ 3  
 6.1   แนวความคิดเก่ียวกบัตน้ทุนการผลิต   
 6.2  ตน้ทุนการผลิตกบัระยะเวลาในการผลิต   
 6.3   ตน้ทุนการผลิตในระยะสั้น   
 6.4  ตน้ทุนการผลิตในระยะยาว 

 
  

11 บทที ่7 รายรับ 3  
 7.1  รายรับจากการผลิต   
 7.2  ลกัษณะของเส้นรายรับต่างๆ   
 7.3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายรับรวมรายรับเฉล่ี

ยและรายรับหน่วยทา้ยสุด 
  

 7.4  การหาค่า TR, AR และ MR จากสมการ   
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน /ส่ือที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

อุปสงค ์
 7.5  การวดัค่า TR, AR และ MR   

12 บทที ่8  การก าหนดราคาและผลผลติในตลาด 
แข่งขันสมบูรณ์ 

3  

 8.1  ความหมายของตลาด  
 8.2  ลกัษณะของตลาดแข่งขนัสมบูรณ์  
 8.3 ลกัษณะของเส้นอุปสงคเ์ส้นรายรับเฉล่ียแล

ะเส้นรายรับหน่วยทา้ยสุด 
 

 8.4 การหาผลผลิตท่ีท าใหไ้ดก้  าไรสูงสุด  
 8.5 ดุลยภาพในระยะสั้นของผูผ้ลิต  
 8.6 ดุลยภาพระยะยาวของผูผ้ลิต  
 8.7 ผลของตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ท่ีมีต่อระบบ 

เศรษฐกิจ 
 

13 บทที่9   การก าหนดราคาและผลผลติในตลาด 
แข่งขันไม่สมบูรณ์  

3 

 9.1 ตลาดผกูขาดแทจ้ริง  
 9.1.1  ลกัษณะของตลาดผกูขาดแทจ้ริง  
 9.1.2  สาเหตุของการผกูขาด  
 9.1.3  ลกัษณะของเส้นอุปสงคข์องผูผ้ลิต  
 9.1.4  การหาผลผลิตท่ีท าใหไ้ดก้  าไรสูงสุด  
 9.1.5  ดุลยภาพในระยะสั้นของผูผ้กูขาด  
 9.1.6  ดุลยภาพในระยะยาวของผูผ้กูขาด 

 
 

 9.1.7  
เปรียบเทียบตลาดผกูขาดแทจ้ริงกบัต
ลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

 

14 9.2ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 3 
 9.2.1 ลกัษณะของตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด  
 9.2.2 ลกัษณะของเส้นอุปสงคท่ี์ผูผ้ลิตเผชิญ  
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน /ส่ือที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

 9.2.3 ดุลยภาพระยะสั้นของผูผ้ลิต  
 9.2.4 ดุลยภาพในระยะยาวของผูผ้ลิต  

15 9.3 ตลาดผูข้ายนอ้ยราย       3 
 9.3.1  ลกัษณะของตลาดผูข้ายนอ้ยราย  
 9.3.2  ลกัษณะของเส้นอุปสงคท่ี์ผูผ้ลิต  
 9.3.3  

การวเิคราะห์ดุลยภาพของตลาดผูข้ายน้
อยรายตามแบบจ าลองอุปสงคห์กัมุม 

 

 
 
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กจิกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน สัปดาห์ทีป่ระเมิน สัดส่วนของการประเมินผล 

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) 

แบบฝึกหดัทา้ยบท 
และการเขา้ชั้นเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา ร้อยละ 10 
 
 

 
3.เกณฑ์การประเมินผล  
การประเมินผลพิจารณาจากระดบัคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

เกรด ช่วงระดับคะแนน 
A 

พิจารณาจากการอิงเกณฑแ์ละอิงกลุ่ม B+ 
B 
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C+ 
C 

D+ 
D 
F 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

1. ต าราและเอกสารหลกั 
ภาษาไทย 
1.1เติมธรรม สิทธิเลิศ.  เอกสารค าสอน วชิา หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้ กรุงเทพฯ โรง  
พิมพ ์มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, 2554 
1.2  นราทิพย ์ชุติวงศ์ . จุลเศรษฐศาสตร์ . พิมพค์ร้ังท่ี  3 กรุงเทพมหานคร : 

ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั , พ.ศ.2539 
1.3วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน . หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค .พิมพค์ร้ังท่ี 9 กรุงเทพมหานคร : 

ส านกัพิมพไ์ทยวฒันาพานิชจ ากดั,พ.ศ.2539 
       1.4พจนาและคณะฯ. เอกสารค าสอนวชิาเศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น (หลกัเศรษฐศาสตร์ 2 : 

EC912, EC922), พ.ศ.2552 
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 าคัญ 
 ตามค าแนะน าในชั้นเรียน 
3.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
เวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ในประมวลรายวชิา 
ซ่ึงจะไดแ้จง้และแนะน าเม่ือท าการศึกษาในแต่ละหวัขอ้ 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา  

1.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา  
การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี ท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา 
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ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 
(1.1)การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
(1.2) การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
(1.3) แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 
(1.4) ขอ้เสนอแนะผา่นเวบ็บอร์ด ท่ีอาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการส่ือสารกบันกัศึกษา  
2.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 
(2.1) การสังเกตการณ์ของผูส้อน 
(2.2) ผลการสอบกลางภาคและปลายภาค 
3.การปรับปรุงการสอน 
     หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน 
โดยการจดักิจกรรมในการระดมสมอง และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี  

(3.1) จดัประชุมระดมสมอง เพื่อปรับปรุงการสอน 
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา  
ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ 
ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้ในรายวชิา ไดจ้าก การสอบถามนกัศึกษา 
หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึงการพิจารณาจากผลการทดสอบยอ่ย 
และหลงัการออกผลการเรียนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 
(4.1) มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

โดยตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 
5.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา  
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา 
ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี  
(5.1) ปรับปรุงรายวชิาทุก 5ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 

4  
(5.2) เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน 

เพื่อใหน้กัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยกุตค์วามรู้น้ีกบัปัญหาท่ีมาจากงานวจิยัของอาจา
รย ์หรือวงการวชิาการและภาคธุรกิจต่างๆ 

 


