รายวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาค 1
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3592101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
Microeconomics I
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ผูรับผิดชอบ วันวิธู สรณารักษ อาจารยผูสอน
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
2552
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับความสําคัญของเศรษฐศาสตรจุลภาค อุปสงค
อุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค ทฤษฎีการผลิต ตลาดและดุลยภาพของตลาด การกําหนดราคาและปริมาณการผลิต
สินคาและบริการในตลาดตางๆ การกําหนดราคาปจจัยการผลิต ความลมเหลวของตลาด และบทบาทของรัฐบาลในการ
แกไขปญหา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (5 ตุลาคม 2552)
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2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อใหนักศึกษาเขาใจและสามารถอธิบายถึงแนวคิดทฤษฎีของอุปสงค อุปทาน
2. เพื่อใหนักศึกษาเขาใจและสามารถอธิบายถึงพฤติกรรมผูบริโภค พฤติกรรมผูผลิต โครงสรางการกําหนด
ราคาและปริมาณการผลิตในตลาดประเภทตางๆ รวมถึงการกําหนดราคาและปริมาณปจจัยการผลิต
3. เพื่อใหนักศึกษาทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตางๆ ในตลาด บทบาทของรัฐบาลในการเขาแทรกแซงระบบ
เศรษฐกิจ และสามารถนํามาปรับใชกับตนเองได

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดและหลักเศรษฐศาสตรจุลภาค การทํางานของระบบเศรษฐกิจ ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ อุป
สงค ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค ความยืดหยุนตออุปสงค อุปทาน ทฤษฎีการผลิต ตนทุนการผลิต ความยืดหยุนของ
อุปทาน ตลาด ดุลยภาพของตลาด การกําหนดราคาและปริมาณการผลิตสินคาและบริการในตลาดตางๆ การกําหนด
ราคาปจจัยการผลิต ความลมเหลวของตลาด และบทบาทของรัฐบาลในการแกไขปญหา
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

บรรยาย 45 ชั่วโมงตอภาค สอนเสริมตามความ
ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
การศึกษาดวยตนเอง 6
การศึกษา
ตองการของนักศึกษา
ภาคสนาม
ชั่วโมงตอสัปดาห
เฉพาะราย
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซดคณะ
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห (เฉพาะรายที่
ตองการ)

คณะวิทยาการจัดการ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความซื่อสัตยในการทําการตลาด โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตาม
คุณสมบัติ ดังนี้
- ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
- มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
- มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม
สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ
- เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
- เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจเชน การ
กําหนดราคาและปริมาณการผลิตในตลาดประเภทตางๆ อภิปรายกลุม
- กําหนดใหนักศึกษาหาตัวอยางที่เกี่ยวของ
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา
- มีการอางอิงเอกสารที่ไดนํามาทํารายงาน อยางถูกตองและเหมาะสม
- ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
มี ค วามรู ใ นหลั กการของหลั กเศรษฐศาสตร จุ ล ภาค การทํ า งานของระบบเศรษฐกิ จ ป ญ หาพื้ น ฐานทาง
เศรษฐกิจ อุปสงค ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค ความยืดหยุนตออุปสงค อุปทาน ทฤษฎีการผลิต ตนทุนการผลิต ความ
ยืดหยุนของอุปทาน ตลาด ดุลยภาพของตลาด การกําหนดราคาและปริมาณการผลิตสินคาและบริการในตลาดตางๆ
การกําหนดราคาปจจัยการผลิต ความลมเหลวของตลาด และบทบาทของรัฐบาลในการแกไขปญหา
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะหกรณีศึกษา และมอบหมายใหคนควาหา
บทความ ขอมูลที่เกี่ยวของ โดยนํามาสรุปและนําเสนอ การศึกษาโดยใชกรณีศึกษา
2.3 วิธีการประเมินผล
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบที่เนนการวัดหลักการและทฤษฎี
- นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลทีเ่ กี่ยวของ
- วิเคราะหกรณีศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ
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3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีการคิดอยางเปนระบบ มีการวิเคราะห โดยใชหลักเศรษฐศาสตรจุลภาค
3.2 วิธีการสอน
- การมอบหมายใหนักศึกษาทํางานกลุม และนําเสนอผลงาน
- อภิปรายกลุม
- วิเคราะหกรณีศึกษา
3.3 วิธีการประเมินผล
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน นข อ สอบที่มี การวิเ คราะห ส ถานการณ หรื อ วิเ คราะห แ นวคิ ด ในการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน
- พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม
- พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายใหครบถวนตามกําหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา
- มอบหมายงานรายกลุม และรายบุคคล เชน การคนควาลักษณะประเภทของตลาด กลยุทธการกําหนดราคา
ของตลาดประเภทตางๆ หรือ อานบทความที่เกี่ยวของกับรายวิชา
- การนําเสนอรายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเอง และเพื่อน ดวยแบบฟอรมที่กําหนด
- รายงานที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเปนทีม
- รายงานการศึกษาดวยตนเอง

คณะวิทยาการจัดการ
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
- ทักษะการคิดคํานวณ เชิงตัวเลข
- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟง การแปล การเขียน โดยการทํารายงาน และนําเสนอในชั้น
เรียน
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษา
- พัฒนาทักษะในการสืบคน ขอมูลทางอินเทอรเน็ต
- ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เชน การสงงานทางอีเมล
- ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทํารายงาน โดย
เนนการนําตัวเลข หรือมีสถิติอางอิง จากแหลงที่มาขอมูลที่นาเชื่อถือ
- นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- การจัดทํารายงาน และนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี
- การมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1
บทที่ 1 บทนํา
1.แนะนําเนื้อหารายวิชาและ
วิธีการเรียนการสอน วิธีการวัด
และการประเมินผล
2.ทดสอบและทบทวนความรู
ความเขาใจพื้นฐาน ความรูทั่วไป
เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร

คณะวิทยาการจัดการ

จํานวน กิจกรรมการเรียน การสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช (ถามี)
3
1.นักศึกษาทําแบบทดสอบ

ผูสอน

ความรูกอนเรียน
2.นักศึกษาตอบรายละเอียด
เกี่ยวกับประวัตติ นเอง คะแนน
เฉลี่ยสะสมวิธีการสอนที่
ตองการเพื่อใหเขาใจปญหาที่
คาดวาจะเกิดเมือ่ เรียนวิชานี้
3. ชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือเอกสารการอางอิง การสืบคนที่ใชเรียน
ประกอบ
4.นักศึกษาแตละคนทํา
แบบฝกหัดบทที่ 1 ตามใบงาน
5

สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

ที่1

2

บทที่ 2 ทฤษฎีอุปสงค
1. เขาใจถึงกฎของอุปสงคและ
ปจจัยที่กําหนดอุปสงค
2. การคํานวณหาคาความ
ยืดหยุนของอุปสงค

3

1.เขาสูเนื้อหาบทที่ 2 บรรยาย
ประกอบ สื่อการสอน Power
point
2.สรุปและซักถาม
3. นักศึกษาแตละทําแบบฝกหัด
บทที่ 2 ตามใบงานที่ 2

3

บทที่ 3 ทฤษฎีอุปทาน
1.เขาใจถึงกฎของอุปทานและ
ปจจัยที่กําหนดอุปทาน
2.การคํานวณหาคาความยืดหยุน
ของอุปทาน

3

1.บรรยายเนื้อหาบทที่ 3
ประกอบ สื่อการสอน Power
point
2.สรุปและซักถาม
3. นักศึกษาแตละทําแบบฝกหัด
บทที่ 3 ตามใบงานที่ 3

4

บทที่ 4 ดุลยภาพของตลาด
1. เขาใจการกําหนดดุลยภาพ
ของตลาด การเปลี่ยนแปลง
ภาวะดุลยภาพ และการ
แทรกแซงดุลยภาพของภาครัฐ

3

5

บทที่ 5 ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค
1.เขาใจถึงการวัดระดับความพึง
พอใจ
2.การกําหนดดุลยภาพของ
ผูบริโภค

3

1.บรรยายเนื้อหาบทที่ 4
ประกอบ สื่อการสอน Power
point
2.สรุปและซักถาม
3.นักศึกษาแบงกลุม กลุมละ 3
คน อานบทความเกี่ยวกับการ
แทรกแซงตลาดของภาครัฐ
เขียนแสดงความคิดเห็นสง
อาจารย (4 ใบงานที)่ พรอม
นําเสนอบทความหนาชั้น
1.เขาสูเนื้อหาบทที่ 5 บรรยาย
ประกอบ สื่อการสอน Power
point
2.สรุปและซักถาม
3. นักศึกษาแตละทําแบบฝกหัด
บทที่ 5 ตามใบงานที่ 5

4.นักศึกษานําเสนอหัวขอ
รายงานพรอมกรอบแนวคิด
คณะวิทยาการจัดการ
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สัปดาห
ที่
6
7

หัวขอ/รายละเอียด
สอบกลางภาค บทที่ 1-5
บทที่ 6 ทฤษฎีการผลิต
1.มีความรูและความเขาใจหลักการ
ผลิตและการกําหนดดุลยภาพของ
ผูผลิต

จํานวน
ชั่วโมง
3
3

กิจกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

1.บรรยายเนื้อหาบทที่ 6
ประกอบ สื่อการสอน Power
point
2.สรุปและซักถาม
3. นักศึกษาแตละทําแบบฝกหัด
บทที่ 6 ตามใบงานที่ 6

8

บทที่ 7 ตนทุนการผลิต
1.การคํานวณตนทุนประเภท
ตางๆ

3

1.บรรยายเนื้อหาบทที่ 7
ประกอบ สื่อการสอน Power
point
2.สรุปและซักถาม
3. นักศึกษาแตละทําแบบฝกหัด
บทที่ 7 ตามใบงานที่ 7

9

บทที่ 8 รายรับและกําไรจากการ
ดําเนินธุรกิจ
1.การหาจุดดุลยภาพในการผลิต
และวิเคราะหหารายรับ ตนทุน
จากการดําเนินธุรกิจ

3

1.บรรยายเนื้อหาบทที่ 8
ประกอบ สื่อการสอน Power
point
2.สรุปและซักถาม
3. นักศึกษาแตละทําแบบฝกหัด
บทที่ 8 ตามใบงานที่ 8

10

บทที่ 9 ตลาดแขงขันสมบูรณ
1.การกําหนดราคาและผลผลิตใน
ตลาดแขงขันสมบูรณ

3

1.บรรยายเนื้อหาบทที่ 9
ประกอบ สื่อการสอน แผนใส/
/แผนทึบPower point
2.สรุปและซักถาม
3. นักศึกษาแตละทําแบบฝกหัด
บทที่ 9 ตามใบงานที่ 9

11

บทที่ 10 ตลาดแขงขันไม
สมบูรณ
1.การกําหนดราคาและผลผลิตใน
ตลาดแขงขันไมสมบูรณ

คณะวิทยาการจัดการ

3

1.บรรยายเนื้อหาบทที่ 10
ประกอบ สื่อการสอน แผนใส/
/แผนทึบPower point
2.สรุปและซักถาม
3. นักศึกษาแตละทําแบบฝกหัด
7

สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

บทที่ 10 ตามใบงานที่ 10

12

บทที่ 11ปจจัยการผลิต
1.การกําหนดราคาปจจัยการผลิต
และการจัดสรรคาตอบแทนของ
ปจจัยการผลิต

3

1.บรรยายเนื้อหาบทที่ 11
ประกอบ สื่อการสอน แผนใส/
/แผนทึบPower point
2.สรุปและซักถาม
3. นักศึกษาแตละทําแบบฝกหัด
บทที่ 11 ตามใบงานที่ 11

13

บทที่ 12 ประสิทธิภาพการผลิต
และบทบาทของรัฐ
1.เขาใจการลมเหลวของตลาด
ประเภทตางๆ

3

14

สอบกลางภาค บทที่ 6-12

3

15

นําเสนอรายงานกลุม

3

16

สอบปลายภาค

3

คณะวิทยาการจัดการ

1.บรรยายเนื้อหาบทที่ 12
ประกอบ สื่อการสอน แผนใส/
/แผนทึบPower point
2.สรุปและซักถาม
3. นักศึกษาแบงกลุม กลุมละ 3
คน อภิปรายเรื่องความลมเหลว
ของตลาด (12 ใบงานที)่ พรอม
นําเสนอและรวมแลกเปลี่ยนกับ
เพื่อนรวมชั้น

นักศึกษานําเสนอรายงานการ
ประยุกตทฤษฎีเศรษฐศาสตร
จุลภาคเพื่ออธิบายพฤติกรรม
ของผูบริโภคราคาและ/ผูผลิต/
ตลาดทาง/การเปลี่ยนแปลงราคา
เศรษฐศาสตรในสถานการณจริง
โดยใช Power Point
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2 แผนการประเมินผลการเรียนรู
ที่

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมินผล

1

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

6 และ 14
16

20%
50%

2

วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา การนําเสนอรายงาน
การทํางานกลุมและผลงาน

ตลอดภาค
การศึกษา

20%

3

การเขาชั้นเรียน
การมีสวนรวม อภิปรายกิจกรรมตามใบงาน เสนอความ
คิดเห็นในชั้นเรียน

ตลอดภาค
การศึกษา

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ตํารา/เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
วันรักษ มิ่งมณีนาคิณ .2551. หลักเศรษฐศาสตรจุลภาค.พิมพครั้งที่ 19. กรุงเทพฯ สํานักพิมพ :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จิราพร สุวรรณเกษม และคณะ .2551. เศรษฐศาสตรจุลภาค1.4 พิมพครั้งที่ . กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต .
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ไมมี

คณะวิทยาการจัดการ
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจาก
นักศึกษาไดดังนี้
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้
- การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และ
หาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรูใน
วิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย และ
หลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น หรือผูทรงคุณวุฒิ ที่
ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
คณะวิทยาการจัดการ
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- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหาที่มาจาก
งานวิจัยของอาจารยหรืออุตสาหกรรมตาง ๆ
• หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถขอตรวจสอบการประเมินผลการเรียนได ทั้งนี้ไมเกิน 1 ปการศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ
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