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(2) อ.ดร.ศิริ ชะระอ่ํา
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คํานํา
รายละเอียดรายวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาค 2 (Microeconomics 2) รหัสวิชา 3593105
เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค ทฤษฎีเสนความพอใจเทากัน การวิเคราะหการบริโภค
ขามเวลา การบริโภคกับความเสี่ยง ทฤษฎีตนทุนสารสนเทศ ทฤษฎีการผลิตและตนทุนการผลิต โครงสราง
และพฤติกรรมของตลาดตาง ๆ ทฤษฎีเกมเบื้องตน การกําหนดราคาปจจัยภายใตโครงสรางตลาดสินคาและ
ตลาดปจจัยการผลิต ดุลยภาพทั่วไป เศรษฐศาสตรสวัสดิการเบื้องตน และการวิเคราะหเครื่องมือในการ
แกปญหา ซึ่งรายละเอียดรายวิชานี้เปนสวนสําคัญตอผูเรียน ที่เนนทั้งการเรียนการสอนที่เปนทฤษฎี และ
การศึ กษาค น คว า ด ว ยตนเอง เพื่ อ ให ผู เรีย นได แ นวทางในการจัด การเรีย นรูท ฤษฎี แ ละกรณี ศึ กษาจาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม ๆ โดยใชทักษะการคนควาเพิ่มเติม
นอกเหนื อจากการเรีย นภายในห อง ผู เรีย นสามารถนําความรูที่ ไดจ ากรายวิช านี้ไปประยุกตใชตอไปใน
อนาคตได
เอกสารรายละเอียดรายวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาค 2 (Microeconomics 2) ฉบับนี้ เพื่อให
การจัดการเรียนรูเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว โดยปรับปรุงรูปแบบการสอน รูปแบบการสงงาน
การนําเสนอผลงานของผูเรียน ความตระหนักรูในเรื่องกระบวนการคิดและความรับผิดชอบของผูเรียนใหมี
มากยิ่งขึ้น และเปนแนวทางที่สามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรูใหสอดคลองกับผูเรียนไดดียิ่งขึ้น
วันวิธู สรณารักษ, ศิริ ชะระอ่ํา
กรกฎาคม 2562
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หนา
ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

4
5
5
6
9
15
15
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3593105 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) เศรษฐศาสตรจุลภาค 2
(ภาษาอังกฤษ) Microeconomics 2
2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรการวิเคราะหและการประเมินสมัยใหม
ประเภทวิชา วิชาแกน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.วันวิธู สรณารักษ
อาจารยผูสอน
ผศ.ดร.วันวิธู สรณารักษ และ อ.ดร.ศิริ ชะระอ่ํา
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ชั้นปที่ 2 ตอนเรียน A1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
หอง 243 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
25 กรกฎาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่ อ ให ผู เรี ย นสามารถใช ท ฤษฎี ท างเศรษฐศาสตรจุ ล ภาคเป น เครื่องมื อ ในการอธิบ าย และ
วิเคราะหปรากฏการณ ทางเศรษฐกิจในสวนยอย ระดับบุคคลหรือองคกร ไดแก พฤติกรรมผูบริโภคและ
ผู ผ ลิ ต ดุ ล ยภาพตลาด การเปลี่ ย นแปลงของราคาสิ น ค า การกํ า หนดราคาสิ น ค าในตลาดต าง ๆ และ
วิเคราะหถึงสวัสดิการทางเศรษฐกิจในตลาดรูปแบบตาง ๆ
2. เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจในการศึกษาหาแหลงขอมูลที่เกี่ยวของ และเปนแนวทาง
ในการนําไปประยุกตใชในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือใชประกอบธุรกิจอยางมีหลักการที่ถูกตอง
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
-

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค ทฤษฎีเสนความพอใจเทากัน การวิเคราะหการบริโภค
ขามเวลา การบริโภคกับความเสี่ยง ทฤษฎีตนทุนสารสนเทศ ทฤษฎีการผลิตและตนทุนการผลิต โครงสราง
และพฤติกรรมของตลาดตาง ๆ ทฤษฎีเกมเบื้องตน การกําหนดราคาปจจัยภายใตโครงสรางตลาดสินคาและ
ตลาดปจจัยการผลิต ดุลยภาพทั่วไป เศรษฐศาสตรสวัสดิการเบื้องตน และการวิเคราะหเครื่องมือในการ
แกปญหา
Concept and theory regarding to consumer behavior, theory of indifference curve,
analysis of the time-consuming, consumption and risk, cost of information theory, theory
of production and cost of production, cause structure and market behavior of different
types. Introduction to game theory under the pricing structure and products markets,
factor of production markets, general equilibrium, introduction to welfare economics and
analysis tools for solving.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
45 ช.ม. ตอภาค
การศึกษา

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

การศึกษาดวยตนเอง
90 ช.ม.ตอภาค
การศึกษา
(6 ชม.ตอสัปดาห)

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซต (Website) ของคณะฯ
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
(เฉพาะรายที่ตองการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 (1) มีความซื่อสั ตยสุจริต เสี ยสละไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม
และสิ่งแวดลอม
 (2) มีความพอเพียงเปนหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการสรางภูมิคุมกัน
 (3) มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
(4) มีความรูความเขาใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสําคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการ
ปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
สอดแทรกคุ ณ ธรรมจริย ธรรมในระหวางเรีย น มอบหมายงานเดี่ย วและกลุมเพื่ อพิจ ารณาความ
ซื่อสัตย ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย ความตรงตอเวลาในการสงงานและการเขาเรียน
1.3 วิธีการประเมินผล
การสังเกตและพิจารณาจากการมีสวนรวมในระหวางการเรียน ความซื่อสัตยและความรับผิดชอบใน
งานที่ไดรับมอบหมาย และความตรงตอเวลาในการสงงานและการเขาเรียน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
 (1) มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีพื้นฐานดานเศรษฐศาสตร
 (2) มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรที่เกี่ยวของกับเศรษฐศาสตร การวิเคราะห
และประเมินทั้งทางดานสังคมศาสตรและวิทยาศาสตร
 (3) มีความรูเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการดานเศรษฐศาสตร การวิเคราะหและการประเมิน
รวมทั้งมีความเขาใจอยางเทาทันในผลกระทบทางเศรษฐกิจ ในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและ
สังคมโลก
2.2 วิธีการสอน
(1) การสอนโดยการบรรยาย และใช สื่ อ ประกอบการสอน เช น ตํ า รา เอกสารประกอบ
PowerPoint เปนตน
(2) การอภิปรายประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
(3) การมอบหมายงานใหกับนักศึกษาทั้งงานเดี่ยวและงานกลุม
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) การวิเคราะหผลการทํางานเดี่ยว/งานกลุมที่ไดรับมอบหมาย
(2) ทดสอบยอย สอบปลายภาค ดวยขอสอบ
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3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 (1) สามารถสืบคน ประเมินขอมูล จากหลายแหลงและมีประสิทธิภาพดวยตนเอง เพื่อใหได
สารสนเทศที่เปนประโยชนในการใชงานตามสถานการณ
 (2) มีความคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผล คิดอยางสรางสรรค สามารถบูรณาการ
ความรูในสาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณเพื่อใชในการแกปญหาทางธุรกิจและสถานการณทั่วไปไดอยาง
เหมาะสม
 (3) สามารถคิดค น ทางเลือก วิเคราะห ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลื อกอยางรอบด าน
มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคลองกับสถานการณ ทําใหเกิดการไดเปรียบทางการ
แขงขัน
3.2 วิธีการสอน
(1) การวิเคราะหกรณีศึกษาทางสถานการณทางเศรษฐกิจในปจจุบัน
(2) มอบหมายงานกลุมเกี่ยวกับการประยุกตใชความรูที่ไดมาวิเคราะหเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) การวิเคราะหผลการทํากรณีศึกษา และงานกลุมที่ไดรับมอบหมาย
(2) ทดสอบยอย สอบปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะหและการประยุกตความรูที่ศึกษา
และสภาพเนื้อหาในบทเรียนที่ไดศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 (1) สามารถทํางานเปนกลุมและมีทักษะในการทํางานเปนทีม แสดงภาวะผูนํา สมาชิกของกลุม
ไดอยางเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได
 (2) สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นตางอยางสรางสรรค เอื้อตอการแกไขปญหาของ
ทีม
 (3) มีความรับผิดชอบในการทํางานกับผูอื่นและรับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อ
พัฒนาตนเองและอาชีพ
4.2 วิธีการสอน
มอบหมายใหทํางานรวมกันเปนกลุม โดยเนนความรูที่เรียนในวิชาและการประยุกตใชความรู และ
การรวมกันอภิปรายหรือนําเสนองานกลุม
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินพฤติกรรมในหองเรียน และการทํากิจกรรมกลุม การมีสวนรวมในการอภิปรายหรือนําเสนอ
งานกลุม
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มคอ. 3 (ฉบับใหม ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562)
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 (1) สามารถประยุกตใชหลักคณิตศาสตร สถิติ มาใชในการวิเคราะห คํานวณ เพื่อการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจและธุรกิจ รวมถึงการใชชีวิตประจําวัน
 (2) สามารถสื่ อ สารภาษาไทยและภาษาต างประเทศที่ จํ าเป น ต อ การปฏิ บั ติ งานได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ และสื่อสารขอมูลการวิเคราะหเศรษฐกิจและธุรกิจ ดวยภาษาพูดและเขียนที่เขาใจงาย ชัดเจน
(3) สามารถสื่อสารเพื่ออธิบ ายและสรางความเขาใจในรูปแบบการพูด การเขียนที่เหมาะสม
สําหรับ กลุมบุคคลที่ แตกตางกัน ในการนําเสนอขอมูลการวิเคราะหเศรษฐกิจ ธุรกิจ และขอมู ลตัวชี้ วัด
เศรษฐกิจ
(4) สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการดําเนินงานขององคการ
5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทํา
รายงานโดยใชความรูที่ไดรับจากการศึกษาในรายวิชา
(2) นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากงานที่ไดมอบหมายให และการนําเสนอหนาชั้นเรียน
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มคอ. 3

1. แผนการสอน
สัปดาหที่
1

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

- หัวขอการสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1. อาจารยผูสอนแนะนําตัว และ อธิบายเนื้อหา
รายวิชา จุดประสงคและ เปาหมายของ
รายวิชา เกณฑการวัดผลและประเมินผล
แนะนําหนังสือ และ website เพิม่ เติม
2. บรรยายประกอบสื่อการสอน Power Point
3. อาจารยเลาเรื่องกรณีศึกษาทีส่ ะทอนใหเห็น
การประยุกตใชแนวคิดทางเศรษฐศาสตร
4. การอภิปรายกลุม เพื่อใหรวมวางแผนในการ
จัดสรรทรัพยากรตามที่กําหนดในใบงาน
5. นักศึกษาทําโจทยทบทวนคณิตเศรษฐศาสตร

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
เรียน
3. โจทยทบทวนคณิต
เศรษฐศาสตร
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1. บรรยายประกอบสื่อการสอน Power Point
2. การอภิปรายกลุม เพื่อใหรวมกันฝกวิเคราะห
พฤติกรรมการบริโภคจากโจทยตัวอยาง โดย
วิธีคณิตศาสตรและกราฟ
3. อาจารยและนักศึกษารวมแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็น
4. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดเพิ่มเติม

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
เรียน
3. ใบงานทบทวนความรู
4. ใบงานวิเคราะห
พฤติกรรมผูบริโภค

บทที่ 1 บทนํา
1. แนวคิดหลักทางเศรษฐศาสตร
จุลภาค
2. ทบทวนความรูคณิตเศรษฐศาสตร
ที่จําเปนตองใชในการศึกษาวิชานี้

2-3

- Learning Outcome
ผูเรียนสามารถอธิบายแนวคิด
หลักทางเศรษฐศาสตรจุลภาคและทํา
โจทยคณิตเศรษฐศาสตรเบื้องตนได

- หัวขอการสอน

บทที่ 2 ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค
1. ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค
2. ทฤษฎีเสนความพอใจเทากัน
- Learning Outcome
ผู เรี ย นเข า ใจทฤษฎี พ ฤติ ก รรม
ผู บ ริ โ ภค ทฤษฎี เ ส น ความพอใจ
เท า กั น และสามารถประยุ ก ต ใ ช
เหตุผล วิเคราะหในการแกปญหาได

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ)
ขอ 1 และ 2

ผูสอน
(1), (2)

ขอ 1 และ 2

(1)
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มคอ. 3
สัปดาหที่
4-5

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

- หัวขอการสอน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

6

1. บรรยายประกอบสื่อการสอน Power Point
2. ยกตัวอยาง เพื่อการอธิบายแนวคิดเรื่องการ
วัดประโยชนของผูบริโภคเมื่อราคาเปลี่ยน
(Consumer Welfare) และการประยุกตใช
ทฤษฎีพฤติกรรมการบริโภค โดยวิธีกราฟ
3. อาจารยรวมกับนักศึกษาอภิปราย ซักถาม
4. การอภิปรายกลุม เพื่อใหรวมกันฝกวิเคราะห
การบริโภคขามเวลา
5. ใหงานนักศึกษาไปคนควาตัวอยางในการ
ประยุกตใชทฤษฎีพฤติกรรมการบริโภค
เพิ่มเติม แลวนํามาแลกเปลี่ยนในสัปดาหที่ 5

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
เรียน
3. ใบงานทบทวนความรู
4. ใบงานวิเคราะหการ
บริโภคขามเวลา

3

1. บรรยายประกอบสื่อการสอน Power Point
2. ยกตัวอยาง เพื่อการอธิบายแนวคิดเรื่องทฤษฎี
การผลิตและตนทุนการผลิต
3. การอภิปรายกลุม เพื่อใหรวมกันฝกวิเคราะห
ทฤษฎีการผลิตและตนทุนการผลิตจากโจทย
ตัวอยาง โดยวิธีคณิตศาสตรและกราฟ
4. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดเพิ่มเติม

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
เรียน
3. ใบงานทบทวนความรู
4. ใบงานวิเคราะหทฤษฎี
การผลิตและตนทุนการ
ผลิต

บทที่ 3 การวัดประโยชนจากการ
บริโภคและการประยุกตใช
1. สวนเกินของผูบริโภค
2. การวิเคราะหการบริโภคขามเวลา
- Learning Outcome
ผูเรียนสามารถวัดประโยชนจาก
การบริ โภค และประยุ ก ต ใช เหตุ ผ ล
วิเคราะหในการแกปญหาได
6

- หัวขอการสอน

บทที่ 4 ทฤษฎีการผลิต และตนทุน
การผลิต
1. ทฤษฎีการผลิต
2. ตนทุนการผลิต
- Learning Outcome
ผูเรียนเขาใจทฤษฎีการผลิตและ
ต น ทุ น ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ส า ม า ร ถ
ประยุ กต ใช เหตุ ผล วิเคราะห ในการ
แกปญหาได

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ)
ขอ 1 และ 2

ขอ 1 และ 2

ผูสอน
(1), (2)* มา
เฉพาะใน
สัปดาหที่ 5

(1)
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มคอ. 3
สัปดาหที่
7

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

- หัวขอการสอน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

1. บรรยายประกอบสื่อการสอน Power Point
2. ยกตัวอยาง เพื่อการอธิบายการตัดสินใจ
ภายใตขอมูลที่ไมสมบูรณ
3. การอภิปรายกลุม เพื่อใหรวมกันฝกวิเคราะห
การบริโภคกับความเสีย่ งจากโจทยตัวอยาง

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
เรียน
3. ใบงานทบทวนความรู
4. ใบงานวิเคราะหการ
บริโภคกับความเสี่ยง

6

1. บรรยายประกอบสื่อการสอน Power Point
2. ยกตัวอยาง เพื่อการอธิบายแนวคิดเรื่อง
รายรับและกําไรจากการผลิต รวมถึงตลาด
แขงขันสมบูรณ
3. การอภิปรายกลุม เพื่อใหรวมกันฝกวิเคราะห
การกําหนดราคาและปริมาณในตลาดแขงขัน
สมบูรณจากโจทยตัวอยาง โดยวิธคี ณิตศาสตร
และกราฟ
4. ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกลางภาค

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
เรียน
3. ใบงานทบทวนความรู
4. ใบงานวิเคราะหตลาด
แขงขันสมบูรณ
5. แบบทดสอบกลางภาค

บทที่ 5 การตัดสินใจภายใตขอมูลที่
ไมสมบูรณ
1. ตนทุนสารสนเทศ
2. การบริโภคกับความเสี่ยง

8-9

- Learning Outcome
ผูเรียนเขาใจการตัดสินใจภายใต
ข อ มู ล ที่ ไ ม ส มบู ร ณ และสามารถ
ประยุ กต ใช เหตุ ผล วิเคราะห ในการ
แกปญหาได

- หัวขอการสอน

บทที่ 6 ตลาดแขงขันสมบูรณ
1. รายรับและกําไรจากการผลิต
2. การกําหนดราคาและปริมาณใน
ตลาดแขงขันสมบูรณ
ทบทวนเนื้อหาบทที่ 1-5
- Learning Outcome
ผูเรีย นเข าใจเรื่อ งตลาดแข งขั น
สมบู ร ณ และสามารถประยุ ก ต ใ ช
เหตุผล วิเคราะหในการกําหนดราคา
และปริมาณในตลาดแขงขันสมบูรณ
ได

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ)
ขอ 1 และ 2

ผูสอน
(1), (2)

ขอ 1 และ 2

(1)
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มคอ. 3
สัปดาหที่
10-11

12-13

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

- หัวขอการสอน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

6

5. บรรยายประกอบสื่อการสอน Power Point
6. ยกตัวอยาง เพื่อการอธิบายแนวคิดเรื่องตลาด
ผูกขาด ตลาดผูขายนอยราย และตลาดกึ่ง
แขงขันกึ่งผูกขาด
7. การอภิปรายกลุม เพื่อใหรวมกันฝกวิเคราะห
ตลาดผูกขาด ตลาดผูขายนอยราย และตลาด
กึ่งแขงขันกึ่งผูกขาดจากโจทยตัวอยาง โดยวิธี
คณิตศาสตรและกราฟ
8. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดเพิ่มเติม

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
เรียน
3. ใบงานทบทวนความรู
4. ใบงานวิเคราะหตลาด
แขงขันไมสมบูรณ

6

1. บรรยายประกอบสื่อการสอน Power Point
2. ยกตัวอยาง เพื่อการอธิบายแนวคิดเรื่องทฤษฎี
เกม
3. การอภิปรายกลุม เพื่อใหรวมกันฝกวิเคราะห
ทฤษฎีเกมจากโจทยตัวอยาง และรวม
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
4. ใหงานนักศึกษาไปคนควาตัวอยางในการ
ประยุกตใชทฤษฎีเกมเพิ่มเติม แลวนํามา
แลกเปลีย่ นในสัปดาหที่ 13

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
เรียน
3. ใบงานทบทวนความรู
4. ใบงานวิเคราะหทฤษฎี
เกม

บทที่ 7 ตลาดแขงขันไมสมบูรณ
1. ตลาดผูกขาด
2. ตลาดผูขายนอยราย
3. ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด
- Learning Outcome
ผูเรีย นเข าใจเรื่อ งตลาดแข งขั น
ไมสมบู รณ และสามารถประยุกตใช
เหตุผล วิเคราะหในการกําหนดราคา
และป ริ ม าณ ใน ตล าด แข ง ขั น ไม
สมบูรณได

- หัวขอการสอน

บทที่ 8 ทฤษฎีเกมส
1. องคประกอบและกติกาการเลน
เกมส
2. กลยุทธของเกม
3. ดุลยภาพ
- Learning Outcome
ผูเรียนเขาใจองคประกอบ กติกา
ก ล ยุ ท ธ ข อ งเก ม แ ล ะ ส า ม าร ถ
ประยุกตใชเหตุผล วิเคราะหหาดุลย
ภาพของเกมสได

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ)
ขอ 1 และ 2

ผูสอน

ขอ 1 และ 2

(1), (2)* มา
เฉพาะใน
สัปดาหที่ 13

(1)
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มคอ. 3
สัปดาหที่
14

15

16

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

- หัวขอการสอน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

1. บรรยายประกอบสื่อการสอน Power Point
2. ยกตัวอยาง เพื่อการอธิบายแนวคิดเรื่องตลาด
ปจจัยการผลิต
3. การอภิปรายกลุม เพื่อใหรวมกันฝกวิเคราะห
ตลาดปจจัยการผลิต จากโจทยตัวอยาง และ
รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดเพิ่มเติม

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
เรียน
3. ใบงานทบทวนความรู
4. ใบงานวิเคราะหตลาด
ปจจัยการผลิต
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1. บรรยายประกอบสื่อการสอน Power Point
2. ยกตัวอยาง เพื่อการอธิบายแนวคิดเรื่องดุลย
ภาพทั่วไป ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ
3. การอภิปรายกลุม เพื่อใหรวมกันฝกวิเคราะห
ดุลยภาพทั่วไป และสวัสดิการสังคมจากโจทย
ตัวอยาง และรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
เรียน
3. ใบงานทบทวนความรู
4. ใบงานวิเคราะหการ
สวัสดิการสังคม

บทที่ 9 ตลาดปจจัยการผลิต
1. การกําหนดราคาและปริมาณปจจัย
2. การแขงขันและการแทรกแซง
- Learning Outcome
ผูเรียนเขาใจทฤษฎีการผลิตและ
ต น ทุ น ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ส า ม า ร ถ
ประยุ กต ใช เหตุ ผล วิเคราะห ในการ
แกปญหาได

- หัวขอการสอน

บทที่ 10 ดุลยภาพทั่วไปและ
สวัสดิการสังคม
1. ดุลยภาพทั่วไป
2. เศรษฐศาสตรสวัสดิการ
ทบทวนเนื้อหาบทที่ 6-10
- Learning Outcome
ผูเรียนเขาใจทฤษฎีการผลิตและ
ต น ทุ น ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ส า ม า ร ถ
ประยุ กต ใช เหตุ ผล วิเคราะห ในการ
แกปญหาได

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ)
ขอ 1 และ 2

ผูสอน

ขอ 1 และ 2

(1), (2)

(1)

สัปดาหของการสอบปลายภาค

13
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

1. กิจกรรมในชั้นเรียน
การเขาชั้นเรียน การมี
ส ว น ร ว ม อภิ ป ราย
กิ จ กรรมตามใบงาน
แสดงความคิดเห็น ใน
ชั้นเรียน การรายงาน
และนํ า เสนอหน า ชั้ น
เรียน

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 2.1.1, 2.1.2,
2.1.3, 3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 5.1.1, 5.1.2,
5.1.3, 5.1.4

1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสง
งาน ต าม กํ าห น ด ระ ย ะ เวล าที่
มอบหมาย
2. ป ระ เมิ น จ าก พ ฤ ติ ก รรม ใน
ห อ งเรี ย น เช น การมี ส ว นร ว มใน
กิจกรรมในหองเรียน พฤติกรรมการ
ทํางานเปนทีม การทําแบบฝกหัด
3. ประเมิ น จากการแต ง กายของ
นักศึกษาที่เปนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
4. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน า ที่ ที่ ได รั บ มอบหมายรายกลุ ม
และบุคคล
5. ประเมิ น จากรายงานที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย มีความซื่อสัตย ไมทุจริต
ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
6. ประเมินจากการนําเสนอผลงาน
(กลุ ม ) หน าชั้ น เรีย น การเป น ผู นํ า
และผู ต ามในการอภิ ป รายซั ก ถาม
ตลอดจนมีความคิดริเริม่ สรางสรรค
และสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนา
7. ประเมินจากผลการสืบคนเทคนิค
ก ารนํ าเส น อ โด ย ก ารเลื อ ก ใช
เทคโนโลยี ส ารสนเทศได อ ย า ง
เหมาะสม
การทดสอบกลางภาค เปนขอสอบ
อัตนัย
การสอบปลายภาคเปนขอสอบ
อัตนัย

2.การทดสอบวัดผล
ความรู

1.1.1, 1.1.3, 2.1.2,
2.1.3, 3.1.2, 3.1.3,
4.1.3, 5.1.1, 5.1.2,

สัปดาหที่ สัดสวนของ
ประเมิน การประเมินผล
1-15

30%

8

30%

16

40%

14
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
วันวิธู สรณารักษ. (2562). เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาค 2. มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
นราทิพย ชุติวงศ. (2558). ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาค. (พิมพครั้งที่ 11). กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
ธีระพงษ วิกิตเศรษฐ. (2554). จุลเศรษฐศาสตร: ทฤษฎีและการประยุกต. (พิมพครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ:
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
อีเมอรี, อี เดวิด. (2540). หลักเศรษฐศาสตรจุลภาคเชิงฝกฝน. แปลโดย สุกัญญา นิธังกร และหงษฟา ทรัพย
บุญเรือง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (2012). Microeconomics. (8th edition). Upper Saddle River,
NJ: Prentice Hall.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
- การสนทนาระหวางผูสอนกับนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
- พิ จ ารณาจากผลสั ม ฤทธิ์ ในการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา การสนทนากั บ นั ก ศึ ก ษา และผลประเมิ น
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบการใหคะแนนจาก การสุมตรวจผลงานของนักศึกษา การใหคะแนนนักศึกษาโดย
อาจารยผูสอน
- มี การทวนสอบโดยตั้ งคณะกรรมการในการทวนสอบที่เป น ผูทรงคุณ วุ ฒิ ที่ไมใชอาจารยป ระจํา
หลักสูตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
- เชิญวิทยากร หรือเปลี่ยนอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรู
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