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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
วิทยาเขต/คณะ/
ภาควิชา  

เศรษฐศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวิชา  

 EC206  คณิตศาสตร์สําหรับนักเศรษฐศาสตร์ 2 
2. จํานวนหน่วยกิต   

 3 หน่วยกิต  3(3-0-0) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

 เศรษฐศาสตรบัณฑิต ประเภทวิชาแกน 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ไอศุริย  สุดประเสริฐ 
5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศึกษา 1/ ช้ันปีท่ี 2  
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

  EC103  คณิตศาสตร์สําหรับนักเศรษฐศาสตร์ 1 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
8. สถานที่เรียน    

 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

 (ระบุ) 
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ปรัชญา  ปณิธานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                        วิชาการนํา  จริยธรรมเด่น  เน้นเทคโนโลยี 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

       ให้นักศึกษามีพื้นฐานในวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในวิชาอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ 

 
2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

    เพื่อให้นักศึกษาสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาทาง
เศรษฐศาสตร์ 

 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 
1. คําอธิบายรายวิชา  

 นิยามของลิมิต ความต่อเน่ืองและอนุพันธ์ ความสัมพันธ์ของอนุพันธ์กับความชันของเส้นและกับ 
แนวคิดหน่วยท้ายสุด อนุพันธ์ของฟังก์ชันหน่ึงตัวแปร ปัญหาการแสวงหาส่ิงที่ดีที่สุดกรณีท่ีไม่มีเง่ือนไข ข้อจํากัด
และมีเง่ือนไขข้อจํากัด นิยามของปริพันธ์ ความสัมพันธ์ของปริพันธ์กับอนุพันธ์ การหาพื้นท่ีด้วยวิธีปริพันธ์ 
นิยามและการประยุกต์อนุพันธ์ย่อยและปริพันธ์ย่อย โดยประยุกต์กับกรณีตัวอย่างทางเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสม 
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
          (ช่ัวโมง) 

สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 
   (ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 

45 
 
 

ตามความต้องการของ
นักศึกษา และข้อตกลง
ของกลุ่มเรียน 

- 2 

3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

7 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
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ปรัชญา  ปณิธานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                        วิชาการนํา  จริยธรรมเด่น  เน้นเทคโนโลยี 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

  1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  และเคารพกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
  1.1.2  ตรงต่อเวลา และต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม   

1.2 วิธีการสอน  

1.2.1   สอนไม่ให้ทุจริตในการสอบ ไม่คัดลอกงานของผู้อ่ืน 

          1.2.2   ส่งงานให้ตรงเวลา  และเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลา 
          1.2.3   ให้นักศึกษารู้จักทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะชน 

1.3 วิธีการประเมินผล 

           1.3.1  คะแนนการบ้าน    
           1.3.2  พฤติกรรมการเข้าช้ันเรียน และส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตรงเวลาท่ีกําหนด    
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ  

 ต้องมีความรู้และความเข้าใจคณิตศาสตร์พื้นฐานเพื่อประยุกต์กับงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
2.2 วิธีการสอน 

 บรรยาย  ทําแบบฝึกหัด  และเรียนรู้โดยใช้หัวข้อปัญหามีทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่ม 
2.3 วิธีการประเมินผล 

          2.3.1  ประเมิลผลจากการทําแบบฝึกหัด หรือมอบหมายงานมีงานกลุ่ม และงานเด่ียว 

          2.3.2   ทดสอบย่อย  สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 สามารถคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ 
3.2 วิธีการสอน 

ทําแบบฝึกหัดที่โจทย์มีปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อน 

3.3 วิธีการประเมินผล 

 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค และ สอบปลายภาค 
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ปรัชญา  ปณิธานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                        วิชาการนํา  จริยธรรมเด่น  เน้นเทคโนโลยี 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  

4.1.1  สามารถปฎิบัติและรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.1.2  สามารถให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในส่ิงท่ีถูกที่ควร 
4.1.3  มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรู้ของตนเองอย่างต่อเน่ือง   

4.2 วิธีการสอน 

มอบหมายงานให้นักศึกษา เช่นปัญหาโจทย์ที่ซับซ้อน 

4.3 วิธีการประเมินผล 

 ดูจากผลงาน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์ การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

5.1.1   สามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียนบรรยายให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 

5.1.2   สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อหาข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล และแปลความหมาย 

5.2 วิธีการสอน 

   บรรยาย ให้ทําแบบฝึกหัด และมอบหมายงาน 
5.3 วิธีการประเมินผล 

ผลงานท่ีส่ง สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
 

 วิธีการสอน (Teaching Approach) และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
    (Student – Centered Approach) 

       □� การบรรยาย (Lecture)  □� การเรียนรู้โดยใช้หัวข้อปัญหา (Problem-based Learning) 

 □ การฝึกปฏิบัติ (Practice)   □ การเรียนรู้โดยกิจกรรมโครงงาน (Project-based-Learning)  

 □ การอภิปราย (Discussion)   □ การเรียนรู้โดยกิจกรรมการวิจัย (Research-based-Learning) 

 □ การสัมมนา (Seminar) □ การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online Learning/Internet-based-
Learning) 

 □ กรณีศึกษา (Case Study)    □ อ่ืน ๆ (Others) (Please specify).............................................. ....... 
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ปรัชญา  ปณิธานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                        วิชาการนํา  จริยธรรมเด่น  เน้นเทคโนโลยี 

 ส่ือการสอน (Teaching Aids/Instructional Media) 

 □ �รูปภาพ (Pictures)  □ �ส่ือนําเสนอในรูปแบบ Powerpoint 

 □ ของจริง (Authentic Material)  

 □ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) เช่น Option Finder, VCD,  DVD, e-book ฯลฯ                              

 □ อ่ืน ๆ Others (Please specify)……………………..……………………………………………….         
 กิจกรรมสําหรับนักศึกษา (Student Activities) 

 □ การค้นคว้าข้อมูล (Data/Information Search)  □ เกมส์ (Games) 

 □ การระดมสมอง (Brainstorming)  □ สถานการณ์จําลอง (Simulation) 

 □ การนําเสนอ (Presentation)      □ การสํารวจข้อมูล (Survey)  

 □ การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play)     □ การฝึกภาคสนาม (Field Work)   

 □ การทดลอง (Experiment)         □ การศึกษาดูงาน (Field Trip) 

 □ �อ่ืนๆ (ระบุ) Others (Please specify).ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อทําความเข้าใจในการแก้ปัญหา พร้อมทั้ง
ทําแบบฝึกหัด 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือที่ใช้  

ผู้สอน 

1 - 3 บทท่ี 1   
ลิมิตและความต่อเน่ืองของ
ฟังก์ชัน 
 

9 บรรยายในช้ันเรียน/อภิปราย
ซักถาม/ทําแบบฝึกทักษะ/ค้นคว้า
ผ่านอินเตอร์เน็ต 

อ.ไอศุริย 

4 - 5 บทท่ี 2   
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 
 

6 บรรยายในช้ันเรียน/อภิปราย
ซักถาม/ทําแบบฝึกทักษะ/ค้นคว้า
ผ่านอินเตอร์เน็ต 

อ.ไอศุริย 

6 – 7 บทท่ี 3   
การประยุกต์อนุพันธ์ 
 

6 บรรยายในช้ันเรียน/อภิปราย
ซักถาม/ทําแบบฝึกทักษะ/ค้นคว้า
ผ่านอินเตอร์เน็ต 

อ.ไอศุริย 

8 สอบกลางภาค    



6 

 

ปรัชญา  ปณิธานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                        วิชาการนํา  จริยธรรมเด่น  เน้นเทคโนโลยี 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือที่ใช้  

ผู้สอน 

9 - 10 บทท่ี 4   
ปริพันธ์และการประยุกต์ 
 

6 บรรยายในช้ันเรียน/อภิปราย
ซักถาม/ทําแบบฝึกทักษะ/ค้นคว้า
ผ่านอินเตอร์เน็ต 

อ.ไอศุริย 

11 - 12 บทท่ี 5   
เทคนิคการหาปริพันธ์ 
 

6 บรรยายในช้ันเรียน/อภิปราย
ซักถาม/ทําแบบฝึกทักษะ/ค้นคว้า
ผ่านอินเตอร์เน็ต 

อ.ไอศุริย 

13 – 15 บทท่ี 6  พื้นผิวสามมิติ 
 
 

9 บรรยายในช้ันเรียน/อภิปราย
ซักถาม/ทําแบบฝึกทักษะ/ค้นคว้า
ผ่านอินเตอร์เน็ต 

อ.ไอศุริย 

16 สอบปลายภาค    

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้*  วิธีการประเมิน  
กําหนดเวลาการ

ประเมิน (สัปดาห์ที)่ 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

1 
1,2,3,5 
1,2,3,5 

การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

8 
17 

30% 
30% 

2 1,2,3,5 การสอบย่อย 10,14 30% 

3 1,2,3,4,5 
สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 
เช่นการบ้าน การเข้าห้องเรียน 

ทุกสัปดาห์ 10 

* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ตําราและเอกสาร 

      เอกสารประกอบการสอน คณิตศาสตร์สําหรับนักเศรษฐศาสตร์ 2  ของอาจารย์ไอศุริย  สุดประเสริฐ 
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

 (ระบุ) 
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ปรัชญา  ปณิธานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                        วิชาการนํา  จริยธรรมเด่น  เน้นเทคโนโลยี 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 
          หนังสือทุกเล่มที่มีเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องและนักศึกษาสามารถทําความเข้าใจได้ด้วยตนเอง 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1.1 การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 
1.2 จากการประเมินของผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
1.3 จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
1.4 จากผลงานท่ีนักศึกษาทําส่ง 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ผลการเรียนของนักศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน  
3.1 จากการประเมินการสอนของนักศึกษา และผลการเรียนของนักศึกษามาปรับปรุงและหา

วิธีการสอนหรือตัวอย่างที่เข้าใจง่าย 
3.2 จากการมีสัมมนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพโดยคณะและสาขาวิชาจัดข้ึน 

เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนมีการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

  มีจัดสอบย่อย หรือทดสอบหลังเรียนในคาบน้ันๆ 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

  ปรับปรุงรายวิชาตามนโยบายของคณะวิชา 

 


