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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะเศรษฐศาสตร์   

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  

EC201   เศรษฐศาสตร์จุลภาค(Horner) 
Microeconomics  

2. จ านวนหน่วยกิต   
3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต      

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 
ผศ. ดร. คมกริช ถาวรวันชัย 

5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 
ภาคการเรียนที่ 1/2559  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 EC102       เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
8. สถานท่ีเรียน    

ห้อง 22403 อาคาร 22 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ 8 สิงหาคม  2559 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. ให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์สภาพนิ่งเปรียบเทียบของ
พฤติกรรมผู้บริโภค 

2. ให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการผลิตและต้นทุนการผลิต 
3. ให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด และ

ตลาดผู้ขายน้อยราย 
4. ให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับตลาดปัจจัยการผลิต ตามเงื่อนไขแบบต่างๆ 
5. ให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับดุลยภาพทั่วไปและประสิทธภิาพทางเศรษฐกิจ 
6. ให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุที่ท าให้ตลาดเกิดความล้มเหลวและแนวทางแก้ไข 

 
2 วัตถุประสงค์ของรายวิชา 

1. สามารถอธิบายสาระส าคัญของเน้ือหาในแต่ละบทได้ 
2. สามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในแต่ละหัวข้อที่ศึกษาได้ 
3. สามารถน าความรู้ความเข้าใจจากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในสภาพความเป็นจริงได้ 
4. สามารถน าความรู้ความเข้าใจจากการศึกษาวิชานี้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อไปได้ 

 

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

     การวิเคราะห์เกี่ยวกับทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต  และต้นทุนการผลิต โครงสร้างและ
พฤติกรรมของตลาดผลผลิต และตลาดปัจจัยการผลิตแบบต่างๆ  ดุลยภาพทั่วไป และประสิทธิภาพทาง
เศรษฐกิจ  สาเหตุของความล้มเหลวของกลไกราคาในการจัดสรรทรัพยากรและแนวทางแก้ไข 

 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
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บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

- ไม่มีการฝึกปฏิบัติ/
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตัวเอง 6 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทราบใน ประมวลการสอน 
รายวิชา 

 อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียนเป็นรายบุคคลหรือ 
กลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งจะต้องมีการนัดหมายล่วงหน้า   

 
 
 
 

 
หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ

ความส าคัญ 
(4) มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ความรู้ในวิชาชีพต่อบุคคล องค์กรและสังคม 

 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
1.2 วิธีการสอน  
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(1) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา 
(2) ท าแบบฝึกหัดและทดสอบในชั้นเรียน โดยให้นักศึกษาฝึกหัดความซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา 
(3) ร่วมอภิปรายปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมและคุณธรรม 

1.3 วิธีการประเมินผล 

(1) พฤติกรรมการเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ  การส่งงานตรงต่อเวลา และการแต่งกายถูกระเบียบ 
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

(2) การท าแบบฝึกหัดและท าการทดสอบเก็บคะแนนในห้องเรียนด้วยตนเอง 
(3) การศึกษาบทเรียนตามที่อาจารย์มอบหมาย และค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆอย่างสม่ าเสมอ 

2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ  

1. มีความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์สภาพนิ่งเปรียบเทียบของพฤติกรรมผู้บริโภค 
2. มีความรู้เกี่ยวกับการผลิตและต้นทุนการผลิต 
3. มีความรู้และสามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่ง

ผูกขาด และตลาดผู้ขายน้อยราย 
4. มีความรู้เกี่ยวกับตลาดปัจจัยการผลิต ตามเงื่อนไขแบบต่างๆ 
5. มีความรู้เกี่ยวกับดุลยภาพทั่วไปและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ 
6. มีความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุพื้นฐานของการเกิดความล้มเหลวของตลาด 
7. มีความสามารถในการน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ในการอธิบายปัญหาทางเศรษฐศาสตร์

จุลภาคที่เกิดขึ้นในโลกความเป็นจริง 
      2.2 วิธีการสอน 

(1) การบรรยาย  และการท าแบบฝึกหัด 

(2) สื่อน าเสนอในรูปแบบ Powerpoint 
(3) การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online  Learning/Internet-based-Learning) 
(4) การอภิปรายในห้องเรียน  

2.3 วิธีการประเมินผล 

(1)  การท าแบบฝึกหัด 
(2) การศึกษาบทเรียนตามที่อาจารย์มอบหมาย และสามารถค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆผ่านเครือข่าย 

อินเทอร์เน็ต 
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(3) การสอบกลางภาคและปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นทฤษฎีและการ 
ประยุกต์ใช้ 
 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

พัฒนาให้มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอ 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาคได้ 

3.2 วิธีการสอน 

(1) การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในชั้นเรียนในการอภิปรายปัญหาทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค 
(2) การวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐศาสตร์จุลภาค  เช่น การวิเคราะห์ผลของการใช้นโยบายของ

รัฐในการแทรกแซงกลไกของตลาด การวิเคราะห์ผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัย
ภายนอกที่ส่งผลต่อตลาดสินค้าและบริการ ผลกระทบภายนอกที่เกิดจากการผลิตที่มีต่อ
สวัสดิการของสังคม เป็นต้น 

3.3 วิธีการประเมินผล 

 การสอบกลางภาค และสอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นทฤษฎีและการประยุกต์ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  

(1)  พัฒนาทักษะในการร่วมวิเคราะห์ปัญหาต่างๆในชั้นเรียน 
(2) พัฒนาสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกันและกับผู้สอน 
(3) พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ และมีน้ าใจต่อ 

                                  เพื่อนร่วมชั้นเรียน 
4.2 วิธีการสอน 

(1) มอบหมายแบบฝึกหัด ให้นักศึกษาท าในชั้นเรียน และท าเป็นการบ้าน  
(2) ก าหนดส่ง และเฉลยโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม 

 
4.3 วิธีการประเมินผล 

(1)  ตรวจและประเมินแบบฝึกหัดที่นักศึกษาน ามาส่ง 
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(2)  ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเฉลยแบบฝึกหัด  

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 

(1) พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขโดยการให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด และวิเคราะห์
ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคโดยใช้วิธีการค านวณผลลัพธ์เป็นตัวเลข 
(2) พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้เข้าบทเรียนจาก Hybrid Learning ซึ่งมี  

                            website ของวิชาโดยตรง มีการสื่อสารกับนักศึกษาโดยผ่านบทเรียนทางอินเตอร์เน็ท 
5.2 วิธีการสอน 

(1) ยกตัวอย่างการวิเคราะห์ในเชิงตัวเลขให้นักศึกษาได้ฝึกหัดในการแก้ปัญหา  
(2) สร้างแบบฝึกหัดในเชิงตัวเลขเพื่อให้นักศึกษาแก้ปัญหา 
(3) เฉลยแบบฝึกหัด พร้อมกับแนะน าข้อบกพร่องของนักศึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไข 
(4) มีการน าบทเรียน upload ไว้ใน Hybrid Learning ของ website มหาวิทยาลัย 

                           หอการค้าไทย 
5.3 วิธีการประเมินผล 

(1)  ตรวจประเมินแบบฝึกหัดที่นักศึกษาส่ง 
(2) ตรวจสอบจ านวนคร้ังของการเข้าสู่บทเรียนทาง website 
(3) ประเมินการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

1 บทที่ 1 บทน า 
1.1 เศรษฐศาสตร์จุลภาค และ
เศรษฐศาสตร์มหภาค 
1.2 แบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์ 
1.3 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 
1.4 ปัญหาการแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุด 
1.5 บทบาทของคณิตศาสตร์ในวิชา
เศรษฐศาสตร์ 

   3 บรรยายและท าแบบฝึกหัด ผศ. ดร. คมกริช 
ถาวรวันชัย 
 

2 บทที่ 2 ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภค 
   2.1 เส้นแสดงความพอใจเท่ากัน 
   2.2 การแสวงหาความพอใจสูงสุดของ 
   ผู้บริโภค 
   2.3 การสร้างเส้นอุปสงค์ 

3 บรรยายและท าแบบฝึกหัด ผศ. ดร. คมกริช 
ถาวรวันชัย 
 
 

3-4    2.4 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์  
      2.4.1 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อ
ราคา  
      2.4.2 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อ
รายได้  
      2.4.3 ความยืดหยุ่นไขว้ของอุปสงค์ 
   2.5 ผลทางด้านรายได้ และผลทางด้าน
การทดแทน 

6 บรรยาย และท าแบบฝึกหัด ผศ. ดร. คมกริช 
ถาวรวันชัย 
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

- การแสดงผลทางด้านรายได้และผล
ทางด้านการทดแทนกรณี  Hick 
และ Slutsky 

   2.6 การประยุกต์ทฤษฎีเส้นแสดงความ
พอใจเท่ากัน 

5 บทที่ 3 ทฤษฎีการผลิต 
   3.1 ฟังก์ชันการผลิต 
      3.1.1 ฟังก์ชันการผลิตในระยะสั้น 
      3.1.2 ฟังก์ชันการผลิตในระยะยาว 
  3.2 เส้นแสดงผลผลิตเท่ากัน  
  3.3 ความยืดหยุ่นแห่งการทดแทนกัน
ของปัจจัยการผลิต 
  3.4 การแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดของผู้ผลิต 
    - Constrained Output Maximization 
    - Constrained Cost Minimization 

3 บรรยายและท าแบบฝึกหัด ผศ. ดร. คมกริช 
ถาวรวันชัย 
 

6 บทที่ 4 ต้นทุนการผลิต 
   4.1 ต้นทุนประเภทต่างๆ 
   4.2 ต้นทุนการผลิตในระยะสั้น 
   4.3 ต้นทุนการผลิตในระยะยาว 

  ผศ. ดร. คมกริช 
ถาวรวันชัย 
 

7 บทที่ 5 ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ 
  5.1 ดุลยภาพในระยะสั้นของผู้ผลิตใน
ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ 
 5.2 เส้นอุปทานในระยะสั้นของผู้ผลิตใน
ตลาดแข่งขันสมบูรณ์  
 5.3 ดุลยภาพในระยะยาวของผู้ผลิตใน
ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ 

  ผศ. ดร. คมกริช 
ถาวรวันชัย 
 

8 สอบกลางภาค    
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

9 5.4 การประเมินนโยบายของรัฐบาล 
    5.4.1 การก าหนดราคาขั้นต่ า 
    5.4.2 การพยุงราคา 
    5.4.3 การก าหนดโควตาการผลิต 
    5.4.4 การก าหนดโควตาการน าเข้าและ
การตั้งก าแพงภาษี 
   5.4.5 ผลกระทบของภาษี หรือเงิน
อุดหนุน 

3 บรรยาย และท าแบบฝึกหัด ผศ. ดร. คมกริช 
ถาวรวันชัย 
 

10 บทที่ 6 ตลาดผูกขาด 
   6.1 การก าหนดราคาและผลผลิตใน
ตลาดผูกขาด 
  6.2 ผลของการเก็บภาษีจากผู้ผูกขาด 

6 บรรยาย  และท าแบบฝึกหัด ผศ. ดร. คมกริช 
ถาวรวันชัย 
 

11   6.3 เปรียบเทียบสวัสดิการของสังคม
ระหว่างตลาดผูกขาดกับตลาดแข่งขัน
สมบูรณ ์
 6.4 การก าหนดราคาสินค้าแตกต่างกัน 

6 บรรยาย  และท าแบบฝึกหัด ผศ. ดร. คมกริช 
ถาวรวันชัย 
 

12 บทที่ 7 ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด 
7.1 ดุลยภาพระยะสั้นของผู้ผลิตในตลาด
กึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด 
7.2 ดุลยภาพระยะยาวของผู้ผลิตในตลาด
กึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด 
7.3 เปรียบเทียบระหว่างผู้ผลิตในตลาด
แข่งขันสมบูรณ์ กับตลาดกึ่งแข่งขันกึ่ง
ผูกขาด 

 บรรยาย  และท าแบบฝึกหัด ผศ. ดร. คมกริช 
ถาวรวันชัย 
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

13 บทที่ 8 ตลาดผู้ขายน้อยราย 
   8.1 แบบจ าลองของ Cournot 
   8.2 แบบจ าลองของ Stackelberg 
   8.3 แบบจ าลองของ Bertrand 
   8.4 แบบจ าลองเส้นอุปสงค์หักมุม 
   8.5 กรณีที่ผู้ขายมีการรวมตัวเป็น Cartel 

 บรรยาย  และท าแบบฝึกหัด ผศ. ดร. คมกริช 
ถาวรวันชัย 
 

14 บทที่ 9 ตลาดปัจจัยการผลิต 
   9.1 อุปสงค์ส าหรับปัจจัยการผลิต 
     - กรณีที่ตลาดปัจจัยการผลิต และตลาด
ผลผลิตแข่งขันสมบูรณ์  
     - กรณีที่ตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขัน
สมบูรณ์ แต่ตลาดผลผลิตผูกขาด 
     - กรณีที่ตลาดปัจจัยการผลิตมีการ
ผูกขาดในการซื้อ และตลาดผลผลิต
ผูกขาด 
  9.2 อุปทานของปัจจัยการผลิต 
     - การเลือกระหว่างรายได้และการ
พักผ่อน 
     - อุปทานของแรงงาน 

 บรรยาย  และท าแบบฝึกหัด ผศ. ดร. คมกริช 
ถาวรวันชัย 
 

15 บทที่ 10 ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ และ
ความล้มเหลวของตลาด 
   10.1 สภาวะที่ดีที่สุดของพาเรโต 
(Pareto Optimality) 
     - Pareto Optimality for Consumption 
     - Pareto Optimality for Production 
     - Pareto Optimality in General 

 บรรยาย  และท าแบบฝึกหัด ผศ. ดร. คมกริช 
ถาวรวันชัย 
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

  10.2 ประสิทธิภาพในตลาดแข่งขัน
สมบูรณ์ (The Efficiency of Perfect 
Competition) 
 10.3 ประสิทธิภาพในตลาดแข่งขันไม่
สมบูรณ์ (The Efficiency of Imperfect 
Competition) 
10.4 ความล้มเหลวของตลาด 

16 สอบปลายภาค    
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรม

ท่ี  
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วิธีการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน 

(สัปดาห์ท่ี) 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

 

1  

1. การเข้าชั้นเรียนและแบบฝึกหัด 
2. สอบกลางภาค 
3. สอบปลายภาค 

1-16 
8 

16 

10% 
40% 
50% 

 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ต าราและเอกสาร 

- ชุมพร สมร่าง  เศรษฐศาสตร์จุลภาควิเคราะห์  คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
- นราทิพย์ ชุติวงศ์  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- Browning, E. K. and Zupan, M. A. , Microeconomics Theory and Applications, 8th edition, John  
Wiley & Sons, Inc. 

 
 



12 
 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
             - Henderson J. and R. Quandt, 1980, Microeconomic Theory: A Mathematical Approach, Third       
             Edition, McGraw-Hill, Inc. 
             - Mas-Colell A., M. Whinston and J. Green, 1995, Microeconomic Theory, Oxford University   
             Press. 
            - Pindyck, R. and D. Rubinfeld, 2000, Microeconomics, Fifth Edition, Pentrice Hall. 
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
https://www.clarku.edu/faculty/juzhang/pdf/301LN7.pdf 
http://en.wikipedia.org/wiki/Price_elasticity_of_demand 
http://www.eco.nm.ru/consumer_choice.htm 
http://lpn.nfe.go.th/web_lpn8/index.htm 
http://en.wikipedia.org/wiki/Supply_and_demand 
http://en.wikipedia.org/wiki/Price_elasticity_of_demand 
http://en.wikipedia.org/wiki/Income_elasticity_of_demand 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cross_elasticity_of_demand 
http://msci.chandra.ac.th/econ/Elasticity.ppt 
http://econ.tu.ac.th/archan/SUPACHAI/ec210_2_46/presentC3.ppt 
http://en.wikipedia.org/wiki/Price_support 
http://www.college-cram.com/study/economics/presentations/634 
http://lpn.nfe.go.th/web_lpn8/index.htm 
http://en.wikipedia.org/wiki/Supply_and_demand 
http://www.investopedia.com/university/economics/economics3.asp 
http://www.answers.com/topic/supply-and-demand 
http://kr.mnsu.edu/~renner/supdem.htm 
http://www.businessbookmall.com/Economics_4_Demand_and_Supply.htm 
http://wps.prenhall.com/bp_ayers_micro_1/0,,487008-,00.utf8.html 
http://ingrimayne.com/econ/DemandSupply/OverviewSD.html 
http://www.csuchico.edu/~fshockley/syllabi/ch3.html/ 

https://www.clarku.edu/faculty/juzhang/pdf/301LN7.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Price_elasticity_of_demand
http://www.eco.nm.ru/consumer_choice.htm
http://lpn.nfe.go.th/web_lpn8/index.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Supply_and_demand
http://en.wikipedia.org/wiki/Price_elasticity_of_demand
http://en.wikipedia.org/wiki/Income_elasticity_of_demand
http://en.wikipedia.org/wiki/Cross_elasticity_of_demand
http://msci.chandra.ac.th/econ/Elasticity.ppt
http://econ.tu.ac.th/archan/SUPACHAI/ec210_2_46/presentC3.ppt
http://en.wikipedia.org/wiki/Price_support
http://www.college-cram.com/study/economics/presentations/634
http://lpn.nfe.go.th/web_lpn8/index.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Supply_and_demand
http://www.investopedia.com/university/economics/economics3.asp
http://www.answers.com/topic/supply-and-demand
http://kr.mnsu.edu/~renner/supdem.htm
http://www.businessbookmall.com/Economics_4_Demand_and_Supply.htm
http://wps.prenhall.com/bp_ayers_micro_1/0,,487008-,00.utf8.html
http://ingrimayne.com/econ/DemandSupply/OverviewSD.html
http://www.csuchico.edu/~fshockley/syllabi/ch3.html/
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http://schools-wikipedia.org/wp/s/Supply_and_demand.htm 
http://msci.chandra.ac.th/econ/ch2dseq.doc 
http://en.wikipedia.org/wiki/Production_function 
http://en.wikipedia.org/wiki/Production_function 
http://cepa.newschool.edu/het/essays/product/prodfunc.htm 
http://ingrimayne.com/econ/TheFirm/ProductionFunct.html 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cobb-Douglas_function 
http://www.humboldt.edu/~microeco/product.htm 
http://www.ses.wsu.edu/people/faculty/rosenman/web198/prod.htm 
http://www.unc.edu/depts/econ/byrns_web/ModMicro/MM07_Production/Interm_MICRO_07.pdf 
http://william-king.www.drexel.edu/top/prin/txt/ch/dimret4.html 
http://www.econ.hku.hk/~schiu/production1.pdf 
http://www.idbsu.edu/econ/lreynol/web/PDF/Production_and_Cost.pdf 
http://www.willamette.edu/~fthompso/ManEX/Sem119-Costs/Cost.html 
http://en.wikipedia.org/wiki/Marginal_costs 
http://en.wikipedia.org/wiki/Perfect_competition 
http://spot.colorado.edu/~kaplan/econ2010/section9/section9-main.html 
http://en.wikipedia.org/wiki/Monopoly 
http://www.ses.wsu.edu/People/faculty/rosenman/dist301/monopol2.htm 
http://www.peoi.org/Courses/Coursesen/mic/mic5.html 
http://en.wikipedia.org/wiki/Monopolistic_competition 
http://www.answers.com/topic/monopolistic-competition 
http://william-king.www.drexel.edu/top/prin/txt/Imch/MC1.html 
http://en.wikipedia.org/wiki/Oligopoly 
http://www.emu.edu.tr/~hjenkins/econ101/ECON-101_Chapter%2014.PDF 
http://economics.csusb.edu/faculty/nilsson/courses/econ200/19-Oligopoly.pdf 
 
 

 

http://schools-wikipedia.org/wp/s/Supply_and_demand.htm
http://msci.chandra.ac.th/econ/ch2dseq.doc
http://en.wikipedia.org/wiki/Production_function
http://en.wikipedia.org/wiki/Production_function
http://cepa.newschool.edu/het/essays/product/prodfunc.htm
http://ingrimayne.com/econ/TheFirm/ProductionFunct.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Cobb-Douglas_function
http://www.humboldt.edu/~microeco/product.htm
http://www.ses.wsu.edu/people/faculty/rosenman/web198/prod.htm
http://www.unc.edu/depts/econ/byrns_web/ModMicro/MM07_Production/Interm_MICRO_07.pdf
http://william-king.www.drexel.edu/top/prin/txt/ch/dimret4.html
http://www.econ.hku.hk/~schiu/production1.pdf
http://www.idbsu.edu/econ/lreynol/web/PDF/Production_and_Cost.pdf
http://www.willamette.edu/~fthompso/ManEX/Sem119-Costs/Cost.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Marginal_costs
http://en.wikipedia.org/wiki/Perfect_competition
http://spot.colorado.edu/~kaplan/econ2010/section9/section9-main.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Monopoly
http://www.ses.wsu.edu/People/faculty/rosenman/dist301/monopol2.htm
http://www.peoi.org/Courses/Coursesen/mic/mic5.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Monopolistic_competition
http://www.answers.com/topic/monopolistic-competition
http://william-king.www.drexel.edu/top/prin/txt/Imch/MC1.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Oligopoly
http://www.emu.edu.tr/~hjenkins/econ101/ECON-101_Chapter%2014.PDF
http://economics.csusb.edu/faculty/nilsson/courses/econ200/19-Oligopoly.pdf
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     การประเมินประสิทธิผลของรายวิชานี้ที่จัดท าโดยนักศึกษา โดย 

1.การสนทนาสอบถามความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 
2. การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
3.การประเมินผลอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการสอบของนักศึกษา และท ารายงานสรุป 
พัฒนาการของนักศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงรายวิชาให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 
3. การปรับปรุงการสอน  

1. ประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา  การประเมินการสอนของตนเอง  ตลอดจนสรุปปัญหา 
อุปสรรค  และแนวทางแก้ไข เพื่อน าไปปรับปรุงการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ผู้สอนในวิชาอ่ืนๆเพื่อจะได้น าเทคนิค วิธีการใหม่ๆมาใช้
ในการปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้น 

3. ปรับปรุงรายละเอียดของวิชาให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ทางการเงิน 
4. คณะเศรษฐศาสตร์มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทุกวิชาเป็นประจ าทุกปี  

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

      1.ได้มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาที่สอน โดยมีคณะกรรมการก ากับ
มาตรฐานวิชาการ เป็นผู้ตรวจสอบในการออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ การตัดเกรดของนักศึกษา 

            2. ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับค าถามในข้อสอบจากผู้ใช้บัณฑิต เพื่อปรับปรุงมาตรฐานข้อสอบให้
เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

    จากการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนปรับปรุงการ 
สอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น โดย 

1.ปรับปรุงเน้ือหารายวิชาทุกๆ 3 ปี หรือตามค าแนะน าของคณะกรรมการก ากับมาตรฐาน 
วิชาการตามข้อ 4 
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                  2. น าผลการประเมินการสอนของตนเองจากข้อ2 (กลยุทธ์การประเมินการสอน) มาพัฒนาเนื้อหา
สาระต่างๆของวิชา และปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนให้ตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 
 


