
 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประจ าภาคเรียนที่  1/2562 

 
 
 

รหัสวิชา 3821403 ชื่อรายวิชา เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1  

                   Microeconomics I 
 

 

 

 

 

อาจารย์ผู้สอน   
(1) ผศ.ดร.วันวิธู สรณารักษ์ 

 
 
 
 
 
 



มคอ. 3 (ณ วันที่ 4 ก.ค. 62) 

 2 

ค าน า 
 

เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของรายวิชา 3821403 วิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 
(Microeconomics I) จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวให้มีความเป็น
มาตรฐาน ครบถ้วน และถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวคิดและหลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค อุปสงค์-อุปทาน ความ
ยืดหยุ่นต่ออุปสงค์-อุปทาน ทฤษฎีการผลิต ต้นทุนการผลิต ดุลยภาพของตลาด การก าหนดราคาและ
ปริมาณการผลิตสินค้าในตลาดประเภทต่าง ๆ การก าหนดราคาปัจจัยการผลิต และการน าหลักการมา
ประยุกต์ใช้เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 
 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ฉบับนี้ เป็นส่วนส าคัญต่อผู้เรียนที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็น
ทฤษฎีและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎี และกรณีศึกษา 
จากกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึง ติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้า
ด้วยตนเองเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการเรียนภายในห้อง ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ 
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รายละเอียดของรายวิชา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    รหัสวชิา 3821403 ชื่อรายวิชา เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 
                                          Microeconomics I 
2. จ านวนหน่วยกิต 
    3 (3-0-6) หน่วยกิต  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประเภทรายวิชาเฉพาะด้าน 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.วันวิธู สรณารักษ์ 
    อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.วันวธิู สรณารักษ์ ตอนเรียน A1 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ชั้นปีที่ 1 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรงุเทพมหานคร 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    4 กรกฎาคม 2562  
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจถึงความส าคัญของเศรษฐศาสตร์จุลภาค อุปสงค์ 
อุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ตลาดและดุลยภาพของตลาด การก าหนดราคาและ
ปริมาณการผลิตสินค้าและบริการในตลาดต่าง ๆ การก าหนดราคาปัจจัยการผลิต ความล้มเหลวของตลาด 
และบทบาทของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา 

1.2  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในการศึกษาหาแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในตลาด และสามารถน าไปประยุกตใ์ช้กับตนเองได ้
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสู ตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
สอดคล้องกับกระบวนทัศน์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนความจ าเป็นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายของภาครัฐ “ประเทศไทย 4.0” และมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ
ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (International Education Standards: IES) 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

แนวคิดและหลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค อุปสงค์-อุปทาน ความยืดหยุ่นต่อ
อุปสงค์-อุปทาน ทฤษฎีการผลิต ต้นทุนการผลิต ดุลยภาพของตลาด การก าหนดราคาและปริมาณการผลิต
สินค้าในตลาดประเภทต่าง ๆ การก าหนดราคาปัจจัยการผลิต และการน าหลักการมาประยุกต์ใช้เพ่ือการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ 

Concepts and principles of microeconomics; consumer behavior theory; demand-
supply; elasticity of demand; elasticity of supply; production theory; production cost;  
market equilibrium;  price and quantity determination under different market conditions; 
price determination in manufacturing factor markets; application of microeconomic theory 
for business decision-making 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมง สอนเสริมตามความ
ต้องการของ นักศึกษา

เฉพาะราย 

ไม่มี 90 ชั่วโมง 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 
- อาจารย์ประจ ารายวิชา ให้ค าปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และก าหนดไว้ 
- อาจารย์ประจ ารายวิชา จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของผู้เรียน  
โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

 1.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
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 1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและ
สังคม  

 1.1.3 สามารถบริหารเวลา และปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 
 1.1.4 มีจิตส านึก และพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมี

คุณธรรม  
   1.2 วิธีการสอน 
       1.2.1 ปลูกจิตส านึกขั้นพ้ืนฐานให้กับนักศึกษาในการเรียนระดับอุดมศึกษา 

1.2.2 ปลูกจิตส านึกขั้นพ้ืนฐานให้กับนักศึกษาในการรักษาระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย ความมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย ชุมชน การตรงต่อเวลา การแต่งกายให้เหมาะสมตามกาลเทศะ 
ความรับผิดชอบในหน้าที่ และความซื่อสัตย์สุจริต 
   1.3 วิธีการประเมินผล 

1.3.1 การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย 
    1.3.2 สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีจ านวนเพ่ิมข้ึน เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา การแต่งกายให้
เหมาะสมตามกาลเทศะ จ านวนทุจริตในการสอบลดน้อยลง ความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นต้น  
2. ความรู้ 
    2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี 
 2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชี 

โดยสามารถบูรณาการและน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอ่ืน ๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จ าก

ประสบการณ ์
 2.1.4 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎี และ

ภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
    2.2 วิธีการสอน 

2.2.1 การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในหลักและ
แนวคิดของเศรษฐศาสตร์จุลภาค และการประยุกต์ใช้หลักและแนวคิดดังกล่าวกับชีวิตจริงของนักศึกษา 

2.2.2 การสอนแบบการอภิปรายร่วมกัน 
2.2.3 การสืบค้นข้อมูลทุติยภูมิ ข่าว บทความ งานวิจัยทางเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศ   

2.3 วิธีการประเมินผล 
2.3.1 การสอบย่อย 2 ครั้ง และการสอบปลายภาค 
2.3.2 งานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน 
2.3.3 การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 

 3.1.1 สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการระบุและ
วิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 
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 3.1.2 สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะ
ทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
สร้างสรรค์ โดยค านึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ 

 3.1.3 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
   3.2 วิธีการสอน 

3.2.1 การสอนแบบการอภิปรายร่วมกัน 
3.2.2 การสอนโดยใช้ข่าว บทความ งานวิจัยที่เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ  

   3.3 วิธีการประเมินผล 
3.3.1 การสอบย่อย 2 ครั้ง และการสอบปลายภาค 
3.3.2 งานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน 
3.3.3 การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

 4.1.1 สามารถปฏิบัติ และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.1.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และ

วัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
 4.1.3 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการ

แก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน 
 4.1.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนอย่างต่อเนื่อง   

    4.2 วิธีการสอน 
         ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้ท าเป็นงานกลุ่ม 
    4.3 วิธีการประเมินผล 

4.3.1 การรายงานหน้าชั้นเรียน 
4.3.2 สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ท างานร่วมกัน 
4.3.3 ให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

 5.1.1 มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ ในการแปล
ความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 

 5.1.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบ          
การน าเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน 

 5.1.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 
    5.2 วิธีการสอน 

5.2.1 มอบหมายงานเพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คอมพิวเตอร์ 

5.2.2 ให้มีการน าเสนอรายงาน 
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    5.3 วิธีการประเมินผล 
ใช้แบบประเมินผลงานที่มอบหมาย โดยมีเกณฑ์การประเมินเทคนิคการน าเสนอ ความถูกต้อง การ

ใช้ภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบาย 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 

สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

1 - หัวข้อการสอน 
บทท่ี 1 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร์ 
1. ความหมายของเศรษฐศาสตร์ 
2. ขอบเขตความเป็นไปได้ในการผลิต 
3. ปัจจัยการผลิต 
4. แขนงของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
5. ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
6. ระบบเศรษฐกิจ  
7. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เศรษฐศาสตร์  
    
- Learning Outcome 
1. ผู้ เรียนสามารถอธิบายหลักการ
พื้นฐานของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและ
เศรษฐศาสตร์มหภาค และแยกแยะ
ความแตกต่างระหว่างเศรษฐศาสตร์
จุลภาคกับเศรษฐศาสตร์มหภาคได้ 
2. ผู้ เรียนประยุกต์ ใช้ เหตุผล การ
วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และการคิดเชิง
นวัตกรรมในการแก้ปัญหา 

3 1. ผู้สอนแนะน ารายวิชา  การวัดและการ
ประเมินผล เอกสาร หนังสือ และต าราที่ใช้ใน
การเรียนการสอน รวมทั้งแนะน าแหล่งการ
เรียนรู้และ website เพิ่มเติม 
2. ผู้ เรี ย น แ น ะ น า ต น เอ ง  พ ร้ อ ม ทั้ ง ท า
แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ 
3. ผู้ ส อ น บ ร รย าย ค วาม ห ม าย ข อ งวิ ช า
เศรษฐศาสตร์ ขอบเขตความเป็นไปได้ในการ
ผลิต ปัจจัยการผลิต แขนงของวิชา ปัญหา
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ และเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ 
4. ผู้เรียนท าแบบทดสอบความรู้เบื้องต้นทาง
เศรษฐศาสตร์อีกครั้งหลังจบการบรรยาย 
5. ผู้สอนยกตัวอย่างข่าวเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง
กับเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มห
ภาค โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
6. ผู้สอนสรุปทบทวนเนื้อหา พร้อมถาม-ตอบ 
ข้อสงสัยในเนื้อหาที่เรียน 
7. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติโดยการท าแบบฝึกหัดตาม
ใบงานท่ีก าหนด 

1. ต า รา เศ รษ ฐศ าส ต ร์
จุลภาค 1 
2. Power point เ รื่ อ ง 
ความรู้ เบื้ องต้นเกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร์ 
3. ใบ ง า น แ บ บ ฝึ ก หั ด
ท บ ท ว น ค ว า ม รู้  เรื่ อ ง 
ค ว า ม รู้ ทั่ ว ไป เกี่ ย ว กั บ
เศรษฐศาสตร์ 
4. ข่าวเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร์จุลภาคและ
เศรษฐศาสตร์มหภาค 
5. แบบทดสอบความรู้
เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ 

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

3. ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างชัดเจน
และกระชับเมื่อน าเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณ์ที่ เป็น
ทางการและไม่ เป็นทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา 
4. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

2 - หัวข้อการสอน 
บทท่ี 2 อุปสงค์และอุปทาน 
1. อุปสงค์ 
2. อุปทาน 
3. การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และ
อุปทาน 
    
- Learning Outcome 
1. ผู้เรียนเข้าใจความหมาย กฎของอุป
สงค์และอุปทาน พร้อมทั้งสามารถ
สร้างตารางอุปสงค์-อุปทาน และวาด
เส้นอุปสงค์-อุปทานได้ 
2. ผู้ เรียนสามารถอธิบายปัจจัยที่
ก าหนดอุปสงค์และอุปทาน และ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์
และอุปทานได้ 

3 1. ผู้สอนบรรยายความหมายและกฎของอุป
สงค์และอุปทาน ชนิดของอุปสงค์  ปัจจัยที่
ก าห น ดอุป ส งค์ แล ะอุ ป ท าน  รวมถึ งก าร
เปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทาน 
2. ผู้สอนใช้วิธีสอนแบบสาธิตในการสร้างตาราง
อุปสงค์ -อุปทาน และการวาดเส้นอุปสงค์ -
อุปทาน โดยผู้สอนจะท าการแสดงหรือท าให้ดู
เป็นตัวอย่างพร้อม ๆ กับการบอก อธิบาย 
เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จากการสังเกต
กระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น และให้ผู้เรียน
ได้ท าฝึกสร้างตารางและวาดเส้นอุปสงค์-อุปทาน 
3. ผู้สอนใช้วิธีสอนแบบมีส่วนร่วมด้วยการ
อภิปรายงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับอุปสงค์และ
อุ ป ท าน  โด ย เปิ ด โอก าส ให้ ผู้ เรี ย น มี ก าร
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
4. ผู้สอนสรุปทบทวนเนื้อหา พร้อมถาม-ตอบ 

1. ต า รา เศ รษ ฐศ าส ต ร์
จุลภาค 1 
2. Power point เรื่อง อุป
สงค์และอุปทาน 
3. ใบ ง า น แ บ บ ฝึ ก หั ด
ทบทวนความรู้ เรื่อง อุป
สงค์และอุปทาน 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
อุปสงค์และอุปทาน เรื่อง
ก าลังแรงงานครูในประเทศ
ออสเตรเลีย 

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

3. ผู้ เรียนประยุกต์ ใช้ เหตุผล การ
วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และการคิดเชิง
นวัตกรรมในการแก้ปัญหา 
4. ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างชัดเจน
และกระชับเมื่อน าเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณ์ที่ เป็น
ทางการและไม่ เป็นทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา 
5. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ข้อสงสัยในเนื้อหาที่เรียน 
5. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติโดยการท าแบบฝึกหัดตาม
ใบงานท่ีก าหนด 

3 - หัวข้อการสอน 
บทท่ี 3 ดุลยภาพของตลาด 
1. อุปสงค์ส่วนบุคคลและอุปสงค์ตลาด 
2. อุปทานส่วนบุคคลและอุปทานตลาด 
3. ดุลยภาพของตลาด 
4. กลไกการท างานของตลาด 
5. การเปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพของ
ตลาด 
    
- Learning Outcome 
1. ผู้ เรียนเข้าใจความหมายของอุป
สงค์ส่วนบุคคล อุปสงค์ตลาด อุปทาน
ส่วนบุคคล และอุปทานตลาด 

3 1. ผู้สอนบรรยายความหมายของอุปสงค์ส่วน
บุคคล อุปสงค์ตลาด อุปทานส่วนบุคคล และ
อุปทานตลาด 
2. ผู้สอนใช้ค าถามอธิบายเรื่องดุลยภาพของ
ตลาดและกลไกการท างานของตลาด 
3. ผู้สอนใช้วิธีสอนแบบสาธิตในการใช้เส้นอุป
สงค์-อุปทาน โดยผู้สอนจะท าการแสดงหรือท า
ให้ดูเป็นตัวอย่างพร้อม ๆ กับการบอก อธิบาย 
การเปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพของตลาด 
เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จากการสังเกต
กระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น และผู้เรียน
สามารถใช้หลักการดังกล่ าววิ เคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพ 

1. ต า รา เศ รษ ฐศ าส ต ร์
จุลภาค 1 
2. Power point เ รื่ อ ง 
ดุลยภาพของตลาด 
3. ใบ ง า น แ บ บ ฝึ ก หั ด
ทบทวนความรู้ เรื่อง ดุลย
ภาพของตลาด 
4. ข่ า ว เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงภาวะดุลย
ภาพของตลาด เรื่องราคา
น้ ามัน 

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายการก าหนด
ราคาดุลยภาพและปริมาณดุลยภาพ
ด้วยอุปสงค-์อุปทานได้ 
3. ผู้ เรียนประยุกต์ ใช้ เหตุผล การ
วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และการคิดเชิง
นวัตกรรมในการแก้ปัญหา 
4. ผู้เรียนให้ความร่วมมือและท างาน
เป็ นที ม  เมื่ อป ฏิ บั ติ งาน ให้ บ รรลุ
เป้าหมายองค์กร 
5. ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างชัดเจน
และกระชับเมื่อน าเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณ์ที่ เป็น
ทางการและไม่ เป็นทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา 
6. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
7. ผู้เรียนวิเคราะห์ทางเลือกของวิธี
ปฏิ บั ติ และระบุ ผลที่ ต ามมาทาง
จริยธรรมของแต่ละทางเลือก 

4. ผู้สอนใช้วิธีสอนแบบมีส่วนร่วมด้วยการ
อภิปรายข่าวเศรษฐกิจที่ เกี่ ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพของตลาด โดยเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
5. ผู้สอนใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม 
โดยผู้สอนมอบหมายให้ผูเ้รียนท างานร่วมกันเป็น
กลุ่ม ช่วยกันค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจในประเด็นที่ผู้สอนก าหนดและมอบหมาย 
คือ ให้นั กศึกษาจัดกลุ่ ม เพื่ อศึกษาอุปสงค์ 
อุปทานของการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร
บั ญ ชี บั ณ ฑิ ต  ใน ป ระ เท ศ ไท ย  แ ล ะ ก า ร
เปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพที่จะเกิดขึ้น โดยให้
ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะ
การท างานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดม
พลั งสมอง และการแสดงความคิ ด เห็ นที่
เหมาะสมพร้อมทั้งจัดท าสรุปเป็นผลงานส่ง
ผู้สอน 
6. ผู้สอนใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะ
เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์
เนื้อหาที่ได้จัดกลุ่มศึกษามา เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การพัฒนาทักษะทางด้านการคิด การพูด การรับ
ฟัง การแสดงความคิดเห็น และการท างาน
ร่วมกับกลุ่ม 
7. ผู้สอนสรุปทบทวนเนื้อหา พร้อมถาม-ตอบ 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

ข้อสงสัยในเนื้อหาที่เรียน 
8. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติโดยการท าแบบฝึกหัดตาม
ใบงานท่ีก าหนด 

4 - หัวข้อการสอน 
บทท่ี 4 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์
และอุปทาน 
1. ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ 
2. ปัจจัยที่ก าหนดความยืดหยุ่นของอุป
สงค์ 
3. ความยืดหยุ่นของอุปทาน 
4. ปัจจัยที่ก าหนดความยืดหยุ่นของ
อุปทาน 
    
- Learning Outcome 
1. ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้ าใจใน
ความหมายของความยืดหยุ่นของอุป
สงค์ต่อราคา ความยืดหยุ่นของอุปสงค์
ตอ่รายได้ ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อ
ราคาสินค้าชนิดอื่น ความยืดหยุ่นของ
อุปทาน 
2. ผู้เรียนสามารถค านวณหาค่าความ
ยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา ความ
ยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ ความ
ยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาสินค้าชนิด
อื่น ความยืดหยุ่นของอุปทานได้ 

3 1. ผู้สอนบรรยายความหมายความยดืหยุ่นของ
อุปสงค์ต่อราคา ความยืดหยุ่นของ   อุปสงค์ต่อ
รายได้ ความยดืหยุ่นของอุปสงค์ตอ่ราคาสินคา้
ชนิดอื่น และความยดืหยุ่นของอุปทาน 
2. ผู้สอนใช้วิธีสอนแบบสาธิตในการค านวณค่า
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทานทั้งแบบจุด
และแบบช่วงเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จาก
การสังเกตกระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น 
และผู้เรียนสามารถค านวณความยืดหยุ่นได้ 
3. ผู้สอนใช้วิธีสอนแบบมีส่วนร่วมด้วยการให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการยกตัวอย่างปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน
ส าหรับสินค้าที่ก าหนดให ้
4. ผู้สอนสรุปทบทวนเนื้อหา พร้อมถาม-ตอบ 
ข้อสงสัยในเนื้อหาที่เรียน 
5. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติโดยการท าแบบฝึกหัดตาม
ใบงานท่ีก าหนด 

1. ต า รา เศ รษ ฐศ าส ต ร์
จุลภาค 1 
2. Power point เ รื่ อ ง 
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์
และอุปทาน 
3. ใบ ง า น แ บ บ ฝึ ก หั ด
ทบทวนความรู้ เรื่อง ความ
ยืดหยุ่นของอุปสงค์และ
อุปทาน 
 

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

3. ผู้ เรียนประยุกต์ ใช้ เหตุผล การ
วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และการคิดเชิง
นวัตกรรมในการแก้ปัญหา 
4. ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างชัดเจน
และกระชับเมื่อน าเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณ์ที่ เป็น
ทางการและไม่ เป็นทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา 
5. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

5-6 - หัวข้อการสอน 
บทท่ี 5 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
1. ความพอใจของผู้บริโภค 
2. ทฤษฎีอรรถประโยชน์ 
3. ทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากันและเส้น
งบประมาณ 
4. การเปลี่ ยนแปลงดุ ลยภาพของ
ผู้บริโภค 
 ทบทวนเนื้อหาบทท่ี 1-5 
   
- Learning Outcome 
1. ผู้เรียนเข้าใจความหมายของความ
พอใจของผู้บริโภค อรรถประโยชน์

6 1. ผู้สอนบรรยายความหมายของความหมาย
ของความพอใจของผู้บริโภค การวัดความพอใจ 
ข้ อ ส ม ม ติ ฐ า น ข อ งค ว า ม พ อ ใจ  ท ฤ ษ ฎี
อรรถประโยชน์ เส้นความพอใจเท่ากัน ลักษณะ
ของเส้นความพอใจเท่ากัน เส้นงบประมาณ และ
ดุลยภาพของบริโภค 
2. ผู้สอนใช้ค าถามอธิบายเรื่องการตัดสินใจของ
ผู้บริโภคในกรณีต่าง ๆ 
3. ผู้ ส อ น ใช้ วิ ธี ส อ น แ บ บ ส า ธิ ต ค า น ว ณ
อรรถประโยชน์รวม และอรรถประโยชน์ส่วน
เพิ่ม รวมถึงการใช้เส้นความพอใจเท่ากันและเสน้
งบประมาณ  ในการสร้างเส้นอุปสงค์  การ
เปลี่ยนแปลงดุลยภาพของผู้บริโภค ผลของราคา 

1. ต า รา เศ รษ ฐศ าส ต ร์
จุลภาค 1 
2. Power point เ รื่ อ ง 
ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
3. ใบ ง า น แ บ บ ฝึ ก หั ด
ท บ ท ว น ค ว า ม รู้  เรื่ อ ง 
ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
4. บทความที่เกี่ยวข้องกับ
ทฤษฎี อ รรถประ โยชน์ 
เรื่องเสพติดความรัก 
5. เอกสารสรุปเนื้อหาบทที่ 
1-5 (ส่วนต้น) 
6. แบบทดสอบย่อยครั้งที่ 

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

รวม อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม เส้น
ความพอใจเท่ากัน เส้นงบประมาณ 
และดุลยภาพของผู้บริโภค 
2. ผู้ เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลัก
ทฤษฎีอรรถประโยชน์และทฤษฎีเส้น
ความพอใจ เท่ ากัน  มาอธิบ ายถึ ง
ทางเลือกในการบริโภคของผู้บริโภค
รวมถึงผลของการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาสินค้าและรายได้ของผู้บริโภค ที่
มีต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคของ
ผู้บริโภคได้ 
3. ผู้ เรียนประยุกต์ ใช้ เหตุผล การ
วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และการคิดเชิง
นวัตกรรมในการแก้ปัญหา 
4. ผู้เรียนให้ความร่วมมือและท างาน
เป็ นที ม  เมื่ อป ฏิ บั ติ งาน ให้ บ รรลุ
เป้าหมายองค์กร 
5. ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างชัดเจน
และกระชับเมื่อน าเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณ์ที่ เป็น
ทางการและไม่ เป็นทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา 
6. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้

ผลของการทดแทน และผลของรายได้  โดย
ผู้สอนจะท าการแสดงหรือท าให้ดูเป็นตัวอย่าง
พร้อม ๆ กับการบอก อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้จากการสังเกตกระบวนการขั้นตอน
การสาธิตนั้น  
4. ผู้สอนใช้วิธีสอนแบบมีส่วนร่วมด้วยการ
อภิ ป ราย บ ท ความ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ท ฤษ ฎี
อรรถประโยชน์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
5. ผู้สอนใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม 
โดยผู้สอนมอบหมายให้ผูเ้รียนท างานร่วมกันเป็น
กลุ่ม ช่วยกันค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจในประเด็นที่ผู้สอนก าหนดและมอบหมาย 
คือ ให้นักศึกษาจัดกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงของรายได้และราคาที่มีต่อ
ดุลยภาพของผู้บริโภค พร้อมกับการน าเสนอ
ด้วยภาพกราฟ โดยให้ ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุ คคลและทักษะการท างานกลุ่ ม 
ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการ
แสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดท า
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน 
6. ผู้สอนใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะ
เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์
เนื้อหาที่ได้จัดกลุ่มศึกษามา เพื่อให้ผู้เรียนเกิด

1 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
7. ผู้เรียนวิเคราะห์ทางเลือกของวิธี
ปฏิ บั ติ และระบุ ผลที่ ต ามมาทาง
จริยธรรมของแต่ละทางเลือก 

การพัฒนาทักษะทางด้านการคิด การพูด การรับ
ฟัง การแสดงความคิดเห็น และการท างาน
ร่วมกับกลุ่ม 
7. ผู้สอนสรุปทบทวนเนื้อหา พร้อมถาม-ตอบ 
ข้อสงสัยในเนื้อหาที่เรียน 
8. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติโดยการท าแบบฝึกหัดตาม
ใบงานท่ีก าหนด 
9. ผู้เรียนท าแบบทดสอบย่อยครั้งท่ี 1 

7 - หัวข้อการสอน 
บทท่ี 6 ทฤษฎีการผลิต 
1. การผลิต 
2. ผลผลิตทั้งหมด ผลผลิตเฉลี่ย และ
ผลผลิตส่วนเพิ่ม 
3. ทฤษฎีเส้นผลผลิตเท่ากันและเส้น
ต้นทุนเท่ากัน 
4. การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพของผู้ผลิต 
 
- Learning Outcome 
1. ผู้เรียนเข้าใจความหมายของการ
ผลิต ปัจจัยการผลิต และสามารถแยก
การผลิตในระยะสั้นกับระยะยาวทาง
เศรษฐศาสตร์ได้ 
2. ผู้ เรี ยนสามารถ ใช้ เส้ นผลผลิ ต
เท่ากันและเส้นต้นทุนเท่ากันในการ
อธิบายดุลยภาพการผลิตในระยะยาว

3 1. ผู้สอนบรรยายความหมายของความหมาย
ของการผลิต การแบ่งระยะเวลาการผลิต และ
ปัจจัยการผลิต  
2. ผู้สอนใช้ค าถามอธิบายเรื่องทฤษฎีการผลิต
แบบดั้งเดิม 
3. ผู้สอนใช้วิธีสอนแบบสาธิตการใช้เส้นผลผลิต
เท่ากันและเส้นต้นทุนเท่ากันในการวิเคราะห์
ดุลยภาพการผลิตในระยะยาว โดยผู้สอนจะท า
การแสดงหรือท าให้ดูเป็นตัวอย่างพร้อม ๆ กับ
การบอก อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
จากการสังเกตกระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น  
4. ผู้สอนใช้วิธีสอนแบบมีส่วนร่วมด้วยการ
อภิปรายบทความที่เกี่ยวข้องกับการทฤษฎีการ
ผลิต โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
5. ผู้สอนสรุปทบทวนเนื้อหา พร้อมถาม-ตอบ 
ข้อสงสัยในเนื้อหาที่เรียน 

1. ต า รา เศ รษ ฐศ าส ต ร์
จุลภาค 1 
2. Power point เ รื่ อ ง 
ทฤษฎีการผลิต 
3. ใบ ง า น แ บ บ ฝึ ก หั ด
ท บ ท ว น ค ว า ม รู้  เรื่ อ ง 
ทฤษฎีการผลิต 
4. บทความที่เกี่ยวข้องกับ
ทฤษฎีการผลิต เรื่องการ
เพิ่มเกรดเฉลี่ยสะสมของ
นักศึกษา 
 

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

ได้ 
3. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดและ
ทฤษฎีของเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับอุป
สงค์  อุปทาน ดุลยภาพของตลาด 
ความยืดห ยุ่ น  ทฤษฎี พฤติ ก รรม
ผู้บริโภค และทฤษฎีการผลิตได้ 
4. ผู้ เรียนประยุกต์ ใช้ เหตุผล การ
วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และการคิดเชิง
นวัตกรรมในการแก้ปัญหา 
5. ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างชัดเจน
และกระชับเมื่อน าเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณ์ที่ เป็น
ทางการและไม่ เป็นทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา 
6. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
7. ผู้เรียนวิเคราะห์ทางเลือกของวิธี
ปฏิ บั ติ และระบุ ผลที่ ต ามมาทาง
จริยธรรมของแต่ละทางเลือก 

6. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติโดยการท าแบบฝึกหัดตาม
ใบงานท่ีก าหนด 

8 - หัวข้อการสอน 
บทท่ี 7 ต้นทุนการผลิต 
1. ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ 
2. ต้นทุนทางสังคม 

3 1. ผู้สอนบรรยายความหมายต้นทุนประเภท
ต่างๆ และการประหยัดต่อขนาด 
2. ผู้สอนใช้วิธีสอนแบบสาธติการค านวณต้นทุน
การผลิตในระยะสั้นประเภทตา่ง ๆ โดยผู้สอนจะ

1. ต า รา เศ รษ ฐศ าส ต ร์
จุลภาค 1 
2. Power point เ รื่ อ ง 
ต้นทุนการผลิต 

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

3. การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตในระยะ
สั้น 
4. การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตในระยะ
ยาว 
    
- Learning Outcome 
1. ผู้เรียนเข้าใจความหมายของต้นทุน
ประเภทต่าง ๆ การประหยัดต่อขนาด 
และสามารถอธิบายความแตกต่างของ
ต้นทุนแต่ละประเภทได้ 
2. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงต้นทุนการ
ผลิตในระยะยาว รวมถึงการหาขนาด
โรงงานท่ีเหมาะสมได้ 
3. ผู้ เรียนประยุกต์ ใช้ เหตุผล การ
วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และการคิดเชิง
นวัตกรรมในการแก้ปัญหา 
4. ผู้เรียนให้ความร่วมมือและท างาน
เป็ นที ม  เมื่ อป ฏิ บั ติ งาน ให้ บ รรลุ
เป้าหมายองค์กร 
5. ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างชัดเจน
และกระชับเมื่อน าเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณ์ที่ เป็น
ทางการและไม่ เป็นทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา 

ท าการแสดงหรือท าให้ดูเป็นตัวอยา่งพร้อม ๆ 
กับการบอก อธิบาย เพื่อให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้
จากการสังเกตกระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น 
3. ผู้ สอน ใช้กราฟ ในการอธิบ าย เรื่ อ งการ
แสวงหาจุดเหมาะสมของการผลิตในระยะยาว  
4. ผู้สอนใช้วิธีสอนแบบมีส่วนร่วมด้วยการ
อภิปรายข่าวเศรษฐกิจที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ประหยัดต่อขนาด โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
5. ผู้สอนใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม 
โดยผู้สอนมอบหมายให้ผูเ้รียนท างานร่วมกันเป็น
กลุ่ม ช่วยกันค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจในประเด็นที่ผู้สอนก าหนดและมอบหมาย 
คือ ให้นักศึกษาจัดกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับต้นทุนค้าเสียโอกาสของตนเองใน
การเลือกเรียนบัญชี ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ทักษะการท างานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การ
ระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่
เหมาะสมพร้อมทั้งจัดท าสรุปเป็นผลงานส่ง
ผู้สอน 
6. ผู้สอนใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะ
เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์
เนื้อหาที่ได้จัดกลุ่มศึกษามา เพื่อให้ผู้เรียนเกิด

3. ใบ ง า น แ บ บ ฝึ ก หั ด
ท บ ท ว น ค ว า ม รู้  เรื่ อ ง 
ต้นทุนการผลิต 
4. ข่ า ว เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่
เกี่ยวข้องกับการประหยัด
ต่อขนาด เรื่องการขยาย
กิจการของ CP 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

6. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
7. ผู้เรียนวิเคราะห์ทางเลือกของวิธี
ปฏิ บั ติ และระบุ ผลที่ ต ามมาทาง
จริยธรรมของแต่ละทางเลือก 

การพัฒนาทักษะทางด้านการคิด การพูด การรับ
ฟัง การแสดงความคิดเห็น และการท างาน
ร่วมกับกลุ่ม 
7. ผู้สอนสรุปทบทวนเนื้อหา พร้อมถาม-ตอบ 
ข้อสงสัยในเนื้อหาที่เรียน 
8. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติโดยการท าแบบฝึกหัดตาม
ใบงานท่ีก าหนด 

9-10 - หัวข้อการสอน 
บทท่ี 8 โครงสร้างของตลาดและการ
แสวงหาก าไรสูงสุด 
1. ตลาดและโครงสร้างตลาด 
2. รายรับ 
3. การแสวงหาก าไรสูงสุด 
 ทบทวนเนื้อหาบทท่ี 5-8 
   
 
- Learning Outcome 
1. ผู้เรียนเข้าใจความหมายของตลาด 
โครงสร้างของตลาด รายรับประเภท
ต่าง ๆ และก าไรทางเศรษฐศาสตร์ได้ 
2. ผู้ เรียนสามารถอธิบายโครงสร้าง
ตลาดประเภทต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการ
แข่ งขันสมบู รณ์  การแข่ งขันแบบ
ผูกขาด การผูกขาด และการมีผู้ขาย
น้อยราย 

6 1. ผู้ ส อนบ รรย ายความห มาย ของตลาด 
โครงสร้างของตลาด และรายรับประเภทต่าง ๆ 
2. ผู้สอนใช้วิธีสอนแบบสาธิตการค านวณรายรบั
ประเภทต่าง ๆ โดยผู้สอนจะท าการแสดงหรือท า
ให้ดูเป็นตัวอย่างพร้อม ๆ กับการบอก อธิบาย 
เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จากการสังเกต
กระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น  
3. ผู้สอนใช้กราฟและวิธีการทางคณิตศาสตร์ใน
การอธิบายเรื่องการแสวงหาก าไรสูงสุด 
4. ผู้สอนใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม 
โดยผู้สอนมอบหมายให้ผูเ้รียนท างานร่วมกันเป็น
กลุ่ม ช่วยกันค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจในประเด็นที่ผู้สอนก าหนดและมอบหมาย 
คื อ  ให้ นั กศึ กษ าจัด กลุ่ ม เพื่ อ วิ เค ราะห์ ว่ า
การศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญ ชี
บัณฑิต จัดเป็นตลาดประเภทใด โดยให้ใช้ทักษะ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการท างาน
กลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง 

1. ต า รา เศ รษ ฐศ าส ต ร์
จุลภาค 1 
2. Power point เ รื่ อ ง 
โครงสร้างของตลาดและ
การแสวงหาก าไรสูงสุด 
3. ใบ ง า น แ บ บ ฝึ ก หั ด
ท บ ท ว น ค ว า ม รู้  เรื่ อ ง 
โครงสร้างของตลาดและ
การแสวงหาก าไรสูงสุด 
4. เอกสารสรุปเนื้อหาบทที่ 
1-5 (ส่วนต่อ) 
5. แบบทดสอบย่อยครั้งที่ 
2 
 

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

3. ผู้ เรียนประยุกต์ ใช้ เหตุผล การ
วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และการคิดเชิง
นวัตกรรมในการแก้ปัญหา 
4. ผู้เรียนให้ความร่วมมือและท างาน
เป็ นที ม  เมื่ อป ฏิ บั ติ งาน ให้ บ รรลุ
เป้าหมายองค์กร 
5. ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างชัดเจน
และกระชับเมื่อน าเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณ์ที่ เป็น
ทางการและไม่ เป็นทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา 
6. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
7. ผู้เรียนวิเคราะห์ทางเลือกของวิธี
ปฏิ บั ติ และระบุ ผลที่ ต ามมาทาง
จริยธรรมของแต่ละทางเลือก 

และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้ง
จดัท าสรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน 
5. ผู้สอนใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะ
เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์
เนื้อหาที่ได้จัดกลุ่มศึกษามา เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การพัฒนาทักษะทางด้านการคิด การพูด การรับ
ฟัง การแสดงความคิดเห็น  และการท างาน
ร่วมกับกลุ่ม 
6. ผู้สอนสรุปทบทวนเนื้อหา พร้อมถาม-ตอบ 
ข้อสงสัยในเนื้อหาที่เรียน 
7. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติโดยการท าแบบฝึกหัดตาม
ใบงานท่ีก าหนด 
8. ผู้เรียนท าแบบทดสอบย่อยครั้งท่ี 2 

11-12 - หัวข้อการสอน 
บทท่ี 9 ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และ
ตลาดผูกขาด 
1. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ 
2. ดุลยภาพในระยะสั้น 
3. ดุลยภาพในระยะยาว 
4. ตลาดผูกขาด 

6 1. ผู้สอนบรรยายพฤติกรรมของผู้ขายในตลาด
แข่งขันสมบูรณ์ และตลาดผูกขาด 
2. ผู้สอนใช้วิธีสอนแบบสาธิตในการใช้กราฟ 
ก าหนดราคาและปริมาณ ในตลาดแข่งขัน
สมบูรณ์และตลาดผูกขาด และการแบ่งแยก
ราคาขาย โดยผู้สอนจะท าการแสดงหรือท าให้ดู
เป็นตัวอย่างพร้อม ๆ กับการบอก อธิบาย 

1. ต า รา เศ รษ ฐศ าส ต ร์
จุลภาค 1 
2. Power point เ รื่ อ ง 
ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และ
ตลาดผูกขาด 
3. ใบ ง า น แ บ บ ฝึ ก หั ด
ทบทวนความรู้ เรื่อง ตลาด

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

    
- Learning Outcome 
1 . ผู้ เรี ยน เข้ า ใจความหมาย ของ
พฤติกรรมผู้ขาย และเส้นอุปสงค์ใน
ตลาดแข่ งขันสมบู รณ์ และตลาด
ผูกขาด  
2. ผู้เรียนสามารถอธิบายการก าหนด
ราคาและปริมาณในตลาดแข่งขัน
สมบูรณ์และตลาดผูกขาด รวมทั้งการ
แบ่งแยกราคาขายในตลาดผูกขาดได้ 
3. ผู้ เรียนประยุกต์ ใช้ เหตุผล การ
วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และการคิดเชิง
นวัตกรรมในการแก้ปัญหา 
4. ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างชัดเจน
และกระชับเมื่อน าเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณ์ที่ เป็น
ทางการและไม่ เป็นทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา 
5. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
6. ผู้เรียนวิเคราะห์ทางเลือกของวิธี
ปฏิ บั ติ และระบุ ผลที่ ต ามมาทาง
จริยธรรมของแต่ละทางเลือก 

เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จากการสังเกต
กระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น และผู้เรียน
สามารถประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าวได้ 
3. ผู้สอนใช้วิธีสอนแบบมีส่วนร่วมด้วยการ
อภิปรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตลาดแข่งขัน
สมบูรณ์  และบทความที่ เกี่ยวข้องกับตลาด
ผู ก ข าด  โด ย เปิ ด โอ ก าส ให้ ผู้ เรี ย น มี ก าร
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
4. ผู้สอนสรุปทบทวนเนื้อหา พร้อมถาม-ตอบ 
ข้อสงสัยในเนื้อหาที่เรียน 
5. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติโดยการท าแบบฝึกหัดตาม
ใบงานท่ีก าหนด 

แข่งขันสมบูรณ์และตลาด
ผูกขาด 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ เรื่อง 
ก ารศึ กษ ากล ยุ ท ธ์ ข อ ง
ตลาดผลไม้ 
5. บทความที่เกี่ยวข้องกับ
ตลาดผูกขาด เรื่องพรรค
ก า ร เมื อ ง ผู ก ข า ด ใ น
ประเทศไทย 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

13 - หัวข้อการสอน 
บทท่ี 10 ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด
และตลาดผู้ขายน้อยราย 
1. ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด 
2. การกระจุกตัวของอุตสาหกรรม 
3. ตลาดผู้ขายน้อยราย 
4. การแข่งขันที่มิใช่ราคา 
    
- Learning Outcome 
1 . ผู้ เรี ยน เข้ า ใจความหมายของ
พฤติกรรมผู้ขาย และเส้นอุปสงค์ใน
ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดและตลาด
ผู้ขายน้อยราย  
2. ผู้เรียนสามารถอธิบายการก าหนด
ราคาและปริมาณในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่ง
ผูกขาด และตลาดผู้ ขายน้อยราย 
รวมทั้ งการใช้กระกระจุกตั วของ
อุตสาหกรรมแบ่งแยกประเภทของ
ตลาด 
3. ผู้ เรียนประยุกต์ ใช้ เหตุผล การ
วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และการคิดเชิง
นวัตกรรมในการแก้ปัญหา 
4. ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างชัดเจน
และกระชับเมื่อน าเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณ์ ที่ เป็น

3 1. ผู้สอนบรรยายพฤติกรรมของผู้ขายในตลาด
กึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดและตลาดผู้ขายน้อยราย 
และการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม 
2. ผู้สอนใช้วิธีสอนแบบสาธิตในการใช้กราฟ 
ก าหนดราคาและปริมาณในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่ง
ผูกขาด และตลาดผู้ขายน้อยราย โดยผู้สอนจะ
ท าการแสดงหรือท าให้ดูเป็นตัวอย่างพร้อม ๆ 
กับการบอก อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
จากการสังเกตกระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น 
และผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าว
ได้ 
3. ผู้สอนใช้วิธีสอนแบบมีส่วนร่วมด้วยการ
อภิปรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตลาดกึ่งแข่งขัน
กึ่งผูกขาด และบทความที่ เกี่ยวข้องกับตลาด
ผู้ขายน้อยราย โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
4. ผู้สอนใช้ค าถามในการอธิบายเรื่องการ
แข่งขันที่มิใช่ราคา 
5. ผู้สอนสรุปทบทวนเนื้อหา พร้อมถาม-ตอบ 
ข้อสงสัยในเนื้อหาที่เรียน 
6. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติโดยการท าแบบฝึกหัดตาม
ใบงานท่ีก าหนด 

1. ต า รา เศ รษ ฐศ าส ต ร์
จุลภาค 1 
2. Power point เ รื่ อ ง 
ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด
และตลาดผู้ขายน้อยราย 
3. ใบ ง า น แ บ บ ฝึ ก หั ด
ทบทวนความรู้ เรื่อง ตลาด
กึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดและ
ตลาดผู้ขายน้อยราย 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด 
เรื่อง สายการบินต้นทุนต่ า
ในประเทศไทย 
5. บทความที่เกี่ยวข้องกับ
ตลาดผู้ขายน้อยราย เรื่อง
ต้ น ทุ น ก า ร เ รี ย น
ระดับอุดมศึกษา 

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

ทางการและไม่ เป็นทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา 
5. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
6. ผู้เรียนวิเคราะห์ทางเลือกของวิธี
ปฏิ บั ติ และระบุ ผลที่ ต ามมาทาง
จริยธรรมของแต่ละทางเลือก 

14 - หัวข้อการสอน 
บทท่ี 11 ตลาดปัจจัยการผลิต 
1. อุปสงค์ส าหรับปัจจัยการผลิต 
2. อุปทานส าหรับปัจจัยการผลิต 
3. ตลาดแรงงาน 
4. ตลาดทุน 
5. ตลาดที่ดิน 
    
- Learning Outcome 
1. ผู้เรียนสามารถอธิบายการก าหนด
ราคาดุลยภาพและปริมาณดุลยภาพ
ด้วยอุปสงค์-อุปทานในตลาดปัจจัย
การผลิตได้ 
2. ผู้ เรียนประยุกต์ ใช้ เหตุผล การ
วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และการคิดเชิง
นวัตกรรมในการแก้ปัญหา 

3 1. ผู้สอนบรรยายความหมายของอุปสงค์และ
อุปทานส าหรับปัจจัยการผลิต 
2. ผู้สอนใช้วิธีสอนแบบสาธิตในการใช้เส้นอุป
สงค์-อุปทาน โดยผู้สอนจะท าการแสดงหรือท า
ให้ดูเป็นตัวอย่างพร้อม ๆ กับการบอก อธิบาย 
การก าหนดค่าจ้าง ดอกเบี้ย และทุน เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการสงัเกตกระบวนการ
ขั้นตอนการสาธิตนั้น  
3. ผู้สอนใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม 
โดยผู้สอนมอบหมายให้ผูเ้รียนท างานร่วมกันเป็น
กลุ่ม ช่วยกันค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจในประเด็นที่ผู้สอนก าหนดและมอบหมาย 
คือ ให้นักศึกษาจัดกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ถึงค่าจ้าง
ของนักบัญชี ในประเทศไทย โดยให้ใช้ทักษะ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการท างาน
กลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง 

1. ต า รา เศ รษ ฐศ าส ต ร์
จุลภาค 1 
2. Power point เ รื่ อ ง 
ตลาดปัจจัยการผลิต 
3. ใบ ง า น แ บ บ ฝึ ก หั ด
ทบทวนความรู้ เรื่อง ตลาด
ปัจจัยการผลิต 
 

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

3. ผู้เรียนให้ความร่วมมือและท างาน
เป็ นที ม  เมื่ อป ฏิ บั ติ งาน ให้ บ รรลุ
เป้าหมายองค์กร 
4. ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างชัดเจน
และกระชับเมื่อน าเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณ์ที่ เป็น
ทางการและไม่ เป็นทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา 
5. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
6. ผู้เรียนวิเคราะห์ทางเลือกของวิธี
ปฏิ บั ติ และระบุ ผลที่ ต ามมาทาง
จริยธรรมของแต่ละทางเลือก 

และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้ง
จัดท าสรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน 
4. ผู้สอนใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะ
เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์
เนื้อหาที่ได้จัดกลุ่มศึกษามา เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การพัฒนาทักษะทางด้านการคิด การพูด การรับ
ฟัง การแสดงความคิดเห็น และการท างาน
ร่วมกับกลุ่ม 
5. ผู้สอนสรุปทบทวนเนื้อหา พร้อมถาม-ตอบ 
ข้อสงสัยในเนื้อหาที่เรียน 
6. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติโดยการท าแบบฝึกหัดตาม
ใบงานท่ีก าหนด 

15 - หวัข้อการสอน 
บทท่ี 12 ความล้มเหลวของตลาด
และบทบาทของรัฐ 
1. ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ 
2. ตลาดผูกขาด 
3. สินค้าสาธารณะ 
4. ผลกระทบภายนอก 
5. ความไม่สมมาตรของข้อมูล 
 
- Learning Outcome 

3 1. ผู้ สอนบรรยายพร้อม ใช้กราฟ  อธิบาย
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ  สาเหตุความ
ล้มเหลวของตลาดประเภทต่าง ๆ  
2. ผู้สอนใช้วิธีสอนแบบมีส่วนร่วมด้วยการ
อภิปรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความล้มเหลว
ของตลาด และข่าวเศรษฐกิจที่ เกี่ยวข้องกับ
บทบาทของรัฐ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
3. ผู้สอนใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม 
โดยผู้สอนมอบหมายให้ผูเ้รียนท างานร่วมกันเป็น

1. ต า รา เศ รษ ฐศ าส ต ร์
จุลภาค 1 
2. Power point เ รื่ อ ง 
ความล้มเหลวของตลาด
และบทบาทของรัฐ 
3. ใบ ง า น แ บ บ ฝึ ก หั ด
ทบทวนความรู้ เรื่อง ความ
ล้ม เหลวของตลาดและ
บทบาทของรัฐ 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

1. ผู้เรียนสามารถค านวณต้นทุนและ
ราย รั บ ป ระ เภ ท ต่ า ง  ๆ  อ ธิ บ าย
โครงสร้างตลาด การก าหนดราคาและ
ปริมาณสินค้าในประเภทต่าง ๆ การ
ก าหนดราคาและปรืมาณปัจจัยการ
ผลิต รวมถึงสาเหตุความล้มเหลวของ
ตลาดและบทบาทของรัฐได้ 
2. ผู้ เรียนประยุกต์ ใช้ เหตุผล การ
วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และการคิดเชิง
นวัตกรรมในการแก้ปัญหา 
3. ผู้เรียนให้ความร่วมมือและท างาน
เป็ นที ม  เมื่ อป ฏิ บั ติ งาน ให้ บ รรลุ
เป้าหมายองค์กร 
4. ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างชัดเจน
และกระชับเมื่อน าเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณ์ที่ เป็น
ทางการและไม่ เป็นทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา 
5. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
6. ผู้เรียนวิเคราะห์ทางเลือกของวิธี
ปฏิ บั ติ และระบุ ผลที่ ต ามมาทาง
จริยธรรมของแต่ละทางเลือก 

กลุ่ม ช่วยกันค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจในประเด็นที่ผู้สอนก าหนดและมอบหมาย 
คือ ให้นักศึกษาจัดกลุ่ม เพื่ อศึกษาความไม่
สมมาต รของข้ อมู ลของการ เรี ยน ในภาค
การศึกษานี้ โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและทักษะการท างานกลุ่ม ความคิด
วิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดง
ความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดท าสรุปเป็น
ผลงานส่งผู้สอน 
4. ผู้สอนใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะ
เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์
เนื้อหาที่ได้จัดกลุ่มศึกษามา เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การพัฒนาทักษะทางด้านการคิด การพูด การรับ
ฟัง การแสดงความคิดเห็น และการท างาน
ร่วมกับกลุ่ม 
5. ผู้สอนสรุปทบทวนเนื้อหา พร้อมถาม-ตอบ 
ข้อสงสัยในเนื้อหาที่เรียน 
6. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติโดยการท าแบบฝึกหัดตาม
ใบงานท่ีก าหนด 
 

ความล้มเหลวของตลาด 
เรื่ อ ง  ภ า ว ะ ศี ล ธ ร ร ม
อั นต รายกั บ การศึ กษ า
ระดับอุดมศึกษา 
5. ข่ า ว เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่
เกี่ยวข้องกับบทบาทของรัฐ 
เรื่องโครงการประกันราคา
ข้าว 
6. เอกสารสรุปเนื้อหาบทที่ 
9-12 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

1. กิจกรรมในช้ันเรียน 
การเข้าช้ันเรียน การมี
ส่ วน ร่ วม  อภิ ป ราย
กิจกรรมตามใบงาน 
แสดงความคิดเห็นใน
ช้ันเรียน การรายงาน
และน าเสนอหน้าช้ัน
เรียน 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4, 2.1.2, 2.1.3, 
2.1.4, 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 
 

 

1. ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่ง
งาน ต าม ก าห น ด ระ ย ะ เวล าที่
มอบหมาย  
2 . ป ระ เมิ น จ าก พ ฤติ ก ร รม ใน
ห้องเรียน เช่น การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมในห้องเรียน พฤติกรรมการ
ท างานเป็นทีม  การท าแบบฝึกหัด 
3. ประเมินจากการแต่งกายของ
นักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
4. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล 
5. ประเมินจากรายงานที่ ได้ รับ
มอบหมาย มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต 
ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
6. ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 
(กลุ่ม) หน้าช้ันเรียน การเป็นผู้น า
และผู้ตามในการอภิปรายซักถาม 
ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหนา้ 
7. ประเมินจากผลการสบืค้นเทคนคิ
ก ารน า เส น อ โด ย ก าร เลื อ ก ใ ช้
เทคโน โลยีสารสน เทศได้ อย่ าง
เหมาะสม 

1-15 
 
 
 
 

30% 
 
 

2.การทดสอบวัดผล
ความรู ้

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4, 2.1.2, 3.1.1, 
4.1.1, 5.1.1, 5.1.2, 
5.1.3 

การทดสอบย่อยครั้งที่ 1 และ 2 
เป็นข้อสอบอัตนัย 
การสอบปลายภาคเป็นข้อสอบ
ปรนัยและอัตนัย 
 

6 และ 10 
 

16 
 

40% 
 

30% 

 
 
 
 
 
 



มคอ. 3 

 27 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก    
วันวิธู สรณารักษ์. (2562). เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิค

ไซท์ มสด. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ    
Parkin, M. (2013). Microeconomics (Global Edition 11th edition). Kendallville, IN: Pearson 

Education Limited. 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
นราทิพย์ ชุติวงศ์. (2558). ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค. (พิมพ์ครั้งที่ 11). กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 
วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. (2556). หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค. (พิมพ์ครั้งที่ 20). กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
McConnell, C .R., Brue, S. L., & Flynn, S. M. (2012). Microeconomics (Global Edition 19th 

edition). Singapore: McGraw-Hill/Irwin. 
Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (2012). Microeconomics. (8th edition). Upper Saddle River, 

NJ: Prentice Hall. 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน
การสอน โดยการใช้แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน      

การประเมินจากผลงานนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย และการประเมินจากผลการศึกษาของนักศึกษาผ่าน
การทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาคและปลายภาค การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา และการอภิปราย
โต้ตอบจากนักศึกษา  
3. การปรับปรุงการสอน     

น าผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการเรียน
การสอนโดยการประชุมร่วมกันของคณาจารย์ในหลักสูตร และการจัดให้มีการสังเกตการณ์การสอนโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้รายวิชา โดยการทวนสอบจาก
คะแนนข้อสอบ การทวนสอบจากพฤติกรรมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา และการทวนสอบ
จากงานที่ได้รับมอบหมายและการน าเสนอผลงาน 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

น าข้อมูลที่ไดจากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา โดยการปรับปรุงแผนการสอนทุกปีการศึกษา 


