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คำนำ 
 

เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของรายวิชา 3821403 วิชาเศรษฐศาสตรจุลภาค 1 
(Microeconomics I) จัดทำขึ้นเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกลาวใหมีความเปน
มาตรฐาน ครบถวน และถูกตองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อใหผูเรียนมีความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับ แนวคิดและหลักเศรษฐศาสตรจุลภาค ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค อุปสงค-อุปทาน ความ
ยืดหยุนตออุปสงค-อุปทาน ทฤษฎีการผลิต ตนทุนการผลิต ดุลยภาพของตลาด การกำหนดราคาและ
ปริมาณการผลิตสินคาในตลาดประเภทตาง ๆ การกำหนดราคาปจจัยการผลิต และการนำหลักการมา
ประยุกตใชเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 
 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ฉบับนี้ เปนสวนสำคัญตอผูเรียนที่เนนทั้งการเรียนการสอนที่เปน
ทฤษฎีและการศึกษาคนควาดวยตนเอง เพื่อใหผูเรียนไดแนวทางในการจัดการเรียนรู ทฤษฎี และกรณีศึกษา 
จากกิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียน รวมถึง ติดตามเทคโนโลยีใหม ๆ โดยใชทักษะการคนควา
ดวยตนเองเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนภายในหอง ผูเรียนสามารถนำความรูที่ไดจากรายวิชานี้ไป
ประยุกตใชในอนาคตได 
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สารบัญ 

 
หมวด           หนา 
 
หมวด 1  ขอมูลทั่วไป          4 
หมวด 2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค        4 
หมวด 3  ลักษณะและการดำเนินการ        5 
หมวด 4  การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา       6 
หมวด 5  แผนการสอนและการประเมินผล        9 
หมวด 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน      31  
หมวด 7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา    31 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    รหัสวิชา 3821403 ชื่อรายวิชา เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 
                                          Microeconomics I 
2. จำนวนหนวยกิต 
    3 (3-0-6) หนวยกิต  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประเภทรายวิชาเฉพาะดาน 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
    อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.วันวิธู สรณารักษ 
    อาจารยผูสอน ผศ.ดร.วันวิธู สรณารักษ ตอนเรียน A1 และ B1 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน 
    ภาคการศึกษาที ่1/2563 ชั้นปที่ 1 
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถาม)ี 
    ไมม ี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
    ไมมี 
8. สถานที่เรียน 
    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
    8 กรกฎาคม 2563  
 

หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1.1 เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจถึงความสำคัญของเศรษฐศาสตรจุลภาค อุปสงค 
อุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค ทฤษฎีการผลิต ตลาดและดุลยภาพของตลาด การกำหนดราคาและ
ปริมาณการผลิตสินคาและบริการในตลาดตาง ๆ การกำหนดราคาปจจัยการผลิต ความลมเหลวของตลาด 
และบทบาทของรัฐบาลในการแกไขปญหา 

1.2  เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจในการศึกษาหาแหลงขอมูลที่เกี่ยวของ ทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในตลาด และสามารถนำไปประยุกตใชกับตนเองได 
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2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ซึ่งเปนหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 เพื่อใหเปนไปตามเกณฑประกันคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
สอดคลองกับกระบวนทัศนใหมที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนความจำเปนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายของภาครัฐ “ประเทศไทย 4.0” และมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ
สำหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี (International Education Standards: IES) 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการดำเนินการ 
1. คำอธิบายรายวิชา  

แนวคิดและหลักเศรษฐศาสตรจุลภาค ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค อุปสงค-อุปทาน ความยืดหยุนตอ
อุปสงค-อุปทาน ทฤษฎีการผลิต ตนทุนการผลิต ดุลยภาพของตลาด การกำหนดราคาและปริมาณการผลิต
สินคาในตลาดประเภทตาง ๆ การกำหนดราคาปจจัยการผลิต และการนำหลักการมาประยุกตใชเพื่อการ
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 
 
ผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ (IES) :  

IES 2 

(ญ)(1) อธิบายหลักการพื้นฐานของเศรษฐศาสตรจุลภาคและเศรษฐศาสตรมหภาค 
(ญ)(3) อธิบายโครงสรางตลาดประเภทตาง ๆ ซึ่งรวมถึงการแขงขันสมบูรณ การแขงขันแบบผูกขาด  

การผูกขาด และการมีผูขายนอยราย 
IES 3 

(ก)(4) ประยุกตใชเหตุผล การวิเคราะหเชิงวิพากษ และการคิดเชิงนวัตกรรมในการแกปญหา 
(ข)(1) ใหความรวมมือและทำงานเปนทีม เมื่อปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายองคกร 

IES 4 

(ข)(4) วิเคราะหทางเลือกของวิธีปฏิบัติและระบุถึงผลที่ตามมาทางจริยธรรมของแตละทางเลือก 
 
2. จำนวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

45 ชั่วโมง/ 
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ตองการของ นักศึกษา

เฉพาะราย 

ไมมี 90 ชั่วโมง/ 
ภาคการศึกษา 
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3. จำนวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปน   
    รายบุคคล 

อาจารยผูสอนกำหนดเวลาในการใหคำปรึกษา (Office Hour) สัปดาหละ 6 ชั่วโมง ในวันอังคาร
และวันพฤหัสบดี เวลา 12.00-15.00 น. ที่หอง 332 และแจงใหผูเรียนทราบ พรอมอนุญาตใหผูเรียน
สามารถติดตอผานโทรศัพท: 02-244-5760 และ E-mail: wanvitu@gmail.com 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

 1.1.1 มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ 
 1.1.2 มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและ

สังคม  
 1.1.3 สามารถบริหารเวลา และปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม 
 1.1.4 มีจิตสำนึก และพฤติกรรมที่คำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนอยางมี

คุณธรรม  
   1.2 วิธีการสอน 
       1.2.1 ปลูกจิตสำนึกขั้นพื้นฐานใหกับนักศึกษาในการเรียนระดับอุดมศึกษา 

1.2.2 ปลูกจิตสำนึกขั้นพื้นฐานใหกับนักศึกษาในการรักษาระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย ความมี
สวนรวมในการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย ชุมชน การตรงตอเวลา การแตงกายใหเหมาะสมตามกาลเทศะ 
ความรับผิดชอบในหนาที่ และความซื่อสัตยสุจริต 
   1.3 วิธีการประเมินผล 

1.3.1 การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย 
    1.3.2 สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค มีจำนวนเพิ่มขึ้น เชน การเขาเรียนตรงเวลา การแตงกายให
เหมาะสมตามกาลเทศะ จำนวนทุจริตในการสอบลดนอยลง ความรับผิดชอบในหนาที่ เปนตน  
2. ความรู 
    2.1 ความรูที่ตองไดรับ 

 2.1.1 มีความรูและความเขาใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญช ี
 2.1.2 มีความรูและความเขาใจในองคความรูทางดานอื่นที่สัมพันธกับองคความรูดานการบัญชี 

โดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 
 2.1.3 มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานดานการบัญชีและอื่น ๆ โดยใชวิธีการเรียนรูจาก

ประสบการณ 
 2.1.4 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎี และ

ภาคปฏิบัติอยางตอเนื่อง 
    2.2 วิธีการสอน 

2.2.1 การสอนแบบเนนผูเรียนเปนสำคัญ มุงเนนใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจในหลักและ
แนวคิดของเศรษฐศาสตรจุลภาค และการประยุกตใชหลักและแนวคิดดังกลาวกับชีวิตจริงของนักศึกษา 

2.2.2 การสอนแบบการอภิปรายรวมกัน 



มคอ. 3 (ณ วันที่ 8 ก.ค. 63) 

 7

2.2.3 การสืบคนขอมูลทุติยภูมิ ขาว บทความ งานวิจัยทางเศรษฐกิจทั้งภายในและตางประเทศ   
2.3 วิธีการประเมินผล 

2.3.1 การสอบยอย 2 ครั้ง และการสอบปลายภาค 
2.3.2 งานที่ไดรับมอบหมายในชั้นเรียน 
2.3.3 การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย 

 
3. ทักษะทางปญญา 
   3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

 3.1.1 สามารถสืบคนขอมูล ประมวลขอมูล และแนวคิดตาง ๆ เพื่อนำมาใชในการระบุและ
วิเคราะหปญหาที่มีความซับซอนไดดวยตนเอง 

 3.1.2 สามารถประยุกตและบูรณาการความรูทางการบัญชีและดานอื่นที่สัมพันธกัน ใชทักษะ
ทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแกไขปญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหมในสถานการณตาง ๆ อยาง
สรางสรรค โดยคำนึงผลกระทบทีอ่าจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ 

 3.1.3 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน 
   3.2 วิธีการสอน 

3.2.1 การสอนแบบการอภิปรายรวมกัน 
3.2.2 การสอนโดยใชขาว บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ  

   3.3 วิธีการประเมินผล 
3.3.1 การสอบยอย 2 ครั้ง และการสอบปลายภาค 
3.3.2 งานที่ไดรับมอบหมายในชั้นเรียน 
3.3.3 การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย 
 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 

 4.1.1 สามารถปฏิบัติ และรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
 4.1.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทำงานรวมกับผูอื่นและปรับตัวใหเขากับสถานการณและ

วัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางด ี
 4.1.3 มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค สามารถใหความชวยเหลือและอำนวยความสะดวกในการ

แกไขปญหาสถานการณตาง ๆ ทั้งในบทบาทของผูนำ หรือในบทบาทของผูรวมงาน 
 4.1.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนอยางตอเนื่อง   

    4.2 วิธีการสอน 
         ใชการสอนที่มีการกำหนดกิจกรรมใหทำเปนงานกลุม 
    4.3 วิธีการประเมนิผล 

4.3.1 การรายงานหนาชั้นเรียน 
4.3.2 สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางที่ทำงานรวมกัน 
4.3.3 ใหผูรวมงานของนักศึกษามีสวนรวมในการประเมินผล 
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

 5.1.1 มีทักษะการใชวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอยางสรางสรรค ในการแปล
ความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาหรือขอโตแยง 

 5.1.2 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใชรูปแบบ          
การนำเสนอที่เหมาะสมกับปญหาและกลุมผูฟงที่แตกตางกัน 

 5.1.3 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 
    5.2 วิธีการสอน 

5.2.1 มอบหมายงานเพื่อใหนักศึกษาพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คอมพิวเตอร 

5.2.2 ใหมีการนำเสนอรายงาน 
    5.3 วิธีการประเมินผล 

ใชแบบประเมินผลงานที่มอบหมาย โดยมีเกณฑการประเมินเทคนิคการนำเสนอ ความถูกตอง การ
ใชภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบาย 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 

สัปดาหที่ 
หัวขอการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 

1 
(Offline) 

- หัวขอการสอน 
บทที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร 
1. ความหมายของเศรษฐศาสตร 
2. ขอบเขตความเปนไปไดในการผลิต 
3. ปจจัยการผลิต 
4. แขนงของวิชาเศรษฐศาสตร 
5. ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
6. ระบบเศรษฐกิจ  
7. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เศรษฐศาสตร  
    

- Learning Outcome 
1. ผู เรียนสามารถอธิบายหลักการ
พื้นฐานของเศรษฐศาสตรจุลภาคและ
เศรษฐศาสตรมหภาค และแยกแยะ
ความแตกตางระหวางเศรษฐศาสตร
จุลภาคกับเศรษฐศาสตรมหภาคได 
2. ผู เรียนประยุกต ใช เหตุผล การ
วิเคราะหเชิงวิพากษ และการคิดเชิง
นวัตกรรมในการแกปญหา 

3 1. ผู สอนแนะนำรายวิชา การวัดและการ
ประเมินผล เอกสาร หนังสือ และตำราที่ใชใน
การเรียนการสอน รวมทั้งแนะนำแหลงการ
เรียนรูและ website เพิ่มเติม 
2. ผู เรี ย น แ น ะ น ำ ต น เอ ง  พ ร อ ม ทั้ ง ท ำ
แบบทดสอบความรูเบื้องตนทางเศรษฐศาสตร 
3. ผู ส อ น อ ธิ บ า ย ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง วิ ช า
เศรษฐศาสตร ขอบเขตความเปนไปไดในการ
ผลิต ปจจัยการผลิต แขนงของวิชา ปญหา
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ และเครื่องมือที่ใชในการ
วิเคราะห 
4. ผูเรียนทำแบบทดสอบความรูเบื้องตนทาง
เศรษฐศาสตรอีกครั้งหลังจบการบรรยาย 
5. ผูสอนยกตัวอยางขาวเศรษฐกิจที่เกี่ยวของ
กับเศรษฐศาสตรจุลภาคและเศรษฐศาสตรมห
ภาค โดยเปดโอกาสใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
6. ผูสอนสรุปทบทวนเนื้อหา พรอมถาม-ตอบ 
ขอสงสัยในเนื้อหาทีเ่รียน 
7. ผูเรียนฝกปฏิบัติโดยการทำแบบฝกหัดตาม
ใบงานท่ีกำหนด 

1. ต ำราเศ รษ ฐศาสตร
จุลภาค 1 
2. Power point เ รื่ อ ง 
ความรู เบื้องตนเกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร 
3. ใบ ง า น แ บ บ ฝ ก หั ด
ท บ ท ว น ค ว า ม รู  เรื่ อ ง 
ค ว า ม รู ทั่ ว ไป เกี่ ย ว กั บ
เศรษฐศาสตร  
4. ขาวเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตรจุลภาคและ
เศรษฐศาสตรมหภาค 
5. แบบทดสอบความรู
เบื้องตนทางเศรษฐศาสตร 

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาหที่ 
หัวขอการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 

3. ผูเรียนสามารถสื่อสารอยางชัดเจน
และกระชับเมื่อนำเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณที่ เปน
ทางการและไม เปนทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรและ
โดยวาจา 
4. ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

2 
(Offline) 

- หัวขอการสอน 
บทที่ 2 อุปสงคและอุปทาน 
1. อุปสงค 
2. อุปทาน 
3. การเปลี่ยนแปลงของอุปสงคและ
อุปทาน 
    
- Learning Outcome 
1. ผูเรียนเขาใจความหมาย กฎของอุป
สงคและอุปทาน พรอมทั้งสามารถ
สรางตารางอุปสงค-อุปทาน และวาด
เสนอุปสงค-อปุทานได 
2. ผู เรียนสามารถอธิบายป จจัยที่
กำหนดอุปสงคและอุปทาน และ
วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค
และอุปทานได 

3 1. ผูสอนบรรยายความหมายและกฎของอุป
สงคและอุปทาน ชนิดของอุปสงค  ปจจัยที่
ก ำห น ดอุป ส งค แล ะอุ ป ท าน  รวมถึ งก าร
เปลี่ยนแปลงของอุปสงคและอุปทาน 
2. ผูสอนใชวิธีสอนแบบสาธิตในการสรางตาราง
อุปสงค -อุปทาน และการวาดเสนอุปสงค -
อุปทาน โดยผูสอนจะทำการแสดงหรือทำใหดู
เปนตัวอยางพรอม ๆ กับการบอก อธิบาย 
เพื่อใหผู เรียนเกิดการเรียนรูจากการสังเกต
กระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น และใหผูเรียน
ไดทำฝกสรางตารางและวาดเสนอุปสงค-อุปทาน 
3. ผูสอนใชวิธีสอนแบบมีสวนรวมดวยการ
อภิปรายงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับอุปสงคและ
อุ ป ท าน  โด ย เป ด โอก าส ให ผู เรี ย น มี ก า ร
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
4. ผูสอนสรุปทบทวนเนื้อหา พรอมถาม-ตอบ 

1. ต ำราเศ รษ ฐศาสตร
จุลภาค 1 
2. Power point เรื่อง อุป
สงคและอุปทาน 
3. ใบ ง า น แ บ บ ฝ ก หั ด
ทบทวนความรู เรื่อง อุป
สงคและอุปทาน  
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
อุปสงคและอุปทาน เรื่อง
กำลังแรงงานครูในประเทศ
ออสเตรเลีย 

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาหที่ 
หัวขอการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 

3. ผู เรียนประยุกต ใช เหตุผล การ
วิเคราะหเชิงวิพากษ และการคิดเชิง
นวัตกรรมในการแกปญหา 
4. ผูเรียนสามารถสื่อสารอยางชัดเจน
และกระชับเมื่อนำเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณที่ เปน
ทางการและไม เปนทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรและ
โดยวาจา 
5. ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

ขอสงสัยในเนื้อหาที่เรียน 
5. ผูเรียนฝกปฏิบัติโดยการทำแบบฝกหัดตาม
ใบงานท่ีกำหนด 

3 
(Offline) 

- หัวขอการสอน 
บทที ่3 ดุลยภาพของตลาด 
1. อุปสงคสวนบุคคลและอุปสงคตลาด 
2. อุปทานสวนบุคคลและอุปทานตลาด 
3. ดุลยภาพของตลาด 
4. กลไกการทำงานของตลาด 
5. การเปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพของ
ตลาด 
    

- Learning Outcome 
1. ผู เรียนเขาใจความหมายของอุป
สงคสวนบุคคล อุปสงคตลาด อุปทาน
สวนบุคคล และอุปทานตลาด 

3 1. ผูสอนบรรยายความหมายของอุปสงคสวน
บุคคล อุปสงคตลาด อุปทานสวนบุคคล และ
อุปทานตลาด 
2. ผูสอนใชคำถามอธิบายเรื่องดุลยภาพของ
ตลาดและกลไกการทำงานของตลาด 
3. ผูสอนใชวิธีสอนแบบสาธิตในการใชเสนอุป
สงค-อุปทาน โดยผูสอนจะทำการแสดงหรือทำ
ใหดูเปนตัวอยางพรอม ๆ กับการบอก อธิบาย 
การเปลี่ ยนแปลงภาวะดุลยภาพของตลาด 
เพื่อใหผู เรียนเกิดการเรียนรูจากการสังเกต
กระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น และผูเรียน
สามารถใชหลักการดังกล าววิ เคราะหการ
เปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพ 

1. ต ำราเศ รษ ฐศาสตร
จุลภาค 1 
2. Power point เ รื่ อ ง 
ดุลยภาพของตลาด 
3. ใบ ง า น แ บ บ ฝ ก หั ด
ทบทวนความรู เรื่อง ดุลย
ภาพของตลาด  
4. ข า ว เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่
เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ ก า ร
เปลี่ ยนแปลงภาวะดุลย
ภาพของตลาด เรื่องราคา
น้ำมัน 

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาหที่ 
หัวขอการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 

2. ผูเรียนสามารถอธิบายการกำหนด
ราคาดุลยภาพและปริมาณดุลยภาพ
ดวยอุปสงค-อุปทานได 
3. ผู เรียนประยุกต ใช เหตุผล การ
วิเคราะหเชิงวิพากษ และการคิดเชิง
นวัตกรรมในการแกปญหา 
4. ผูเรียนใหความรวมมือและทำงาน
เป นที ม  เมื่ อปฏิ บั ติ งาน ให บ รรลุ
เปาหมายองคกร 
5. ผูเรียนสามารถสื่อสารอยางชัดเจน
และกระชับเมื่อนำเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณที่ เปน
ทางการและไม เปนทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรและ
โดยวาจา 
6. ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว
ภายในระยะเวลาทีก่ำหนด 
7. ผู เรียนวิเคราะหทางเลือกของวิธี
ปฏิ บั ติ และระบุ ผลที่ ต ามมาทาง
จริยธรรมของแตละทางเลือก 

4. ผูสอนใชวิธีสอนแบบมีสวนรวมดวยการ
อภิปรายขาวเศรษฐกิจที่ เกี่ ยวของกับการ
เปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพของตลาด โดยเปด
โอกาสใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
5. ผูสอนใชวิธีสอนแบบแบงกลุมทำกิจกรรม 
โดยผูสอนมอบหมายใหผูเรียนทำงานรวมกันเปน
กลุม ชวยกันคนควาเพื่อใหเกิดความรูความ
เขาใจในประเด็นที่ผูสอนกำหนดและมอบหมาย 
คือ  ใหนักศึกษาจัดกลุ ม เพื่ อศึกษาอุปสงค  
อุปทานของการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร
บั ญ ชี บั ณ ฑิ ต  ใน ป ระ เท ศ ไท ย  แ ล ะ ก า ร
เปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพที่จะเกิดขึ้น โดยให
ใชทักษะปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและทักษะ
การทำงานกลุม ความคิดวิเคราะห การระดม
พลั งสมอง และการแสดงความคิด เห็ นที่
เหมาะสมพรอมทั้งจัดทำสรุปเปนผลงานสง
ผูสอน 
6. ผูสอนใชวิธีสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนจะ
เปดโอกาสใหผู เรียนมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห
เนื้อหาที่ไดจัดกลุมศึกษามา เพื่อใหผูเรียนเกิด
การพัฒนาทักษะทางดานการคิด การพูด การรับ
ฟง การแสดงความคิดเห็น และการทำงาน
รวมกับกลุม 
7. ผูสอนสรุปทบทวนเนื้อหา พรอมถาม-ตอบ 
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สัปดาหที่ 
หัวขอการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 

ขอสงสัยในเนื้อหาที่เรียน 
8. ผูเรียนฝกปฏิบัติโดยการทำแบบฝกหัดตาม
ใบงานท่ีกำหนด 

4 
(Offline) 

- หัวขอการสอน 
บทที่ 4 ความยืดหยุนของอุปสงค
และอุปทาน 
1. ความยืดหยุนของอุปสงค 
2. ปจจัยที่กำหนดความยืดหยุนของอุป
สงค 
3. ความยืดหยุนของอุปทาน 
4. ปจจัยที่กำหนดความยืดหยุนของ
อุปทาน 
    

- Learning Outcome 
1. ผู เรียนมี ความรูความเข าใจใน
ความหมายของความยืดหยุนของอุป
สงคตอราคา ความยืดหยุนของอุปสงค
ตอรายได ความยืดหยุนของอุปสงคตอ
ราคาสินคาชนิดอื่น ความยืดหยุนของ
อุปทาน 
2. ผูเรียนสามารถคำนวณหาคาความ
ยืดหยุนของอุปสงคตอราคา ความ
ยืดหยุนของอุปสงคตอรายได ความ
ยืดหยุนของอุปสงคตอราคาสินคาชนิด
อื่น ความยืดหยุนของอุปทานได 

3 1. ผูสอนบรรยายความหมายความยืดหยุนของ
อุปสงคตอราคา ความยืดหยุนของ   อุปสงคตอ
รายได ความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาสินคา
ชนิดอื่น และความยืดหยุนของอุปทาน 
2. ผูสอนใชวิธีสอนแบบสาธิตในการคำนวณคา
ความยืดหยุนของอุปสงคและอุปทานทั้งแบบจุด
และแบบชวงเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจาก
การสังเกตกระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น 
และผูเรียนสามารถคำนวณความยืดหยุนได 
3. ผูสอนใชวิธีสอนแบบมีสวนรวมดวยการให
ผูเรียนมีสวนรวมในการยกตัวอยางปจจัยที่มี
อิทธิพลตอความยืดหยุนของอุปสงคและอุปทาน
สำหรับสินคาที่กำหนดให 
4. ผูสอนสรุปทบทวนเนื้อหา พรอมถาม-ตอบ 
ขอสงสัยในเนื้อหาที่เรยีน 
5. ผูเรียนฝกปฏิบัติโดยการทำแบบฝกหัดตาม
ใบงานท่ีกำหนด 

1. ต ำราเศ รษ ฐศาสตร
จุลภาค 1 
2. Power point เ รื่ อ ง 
ความยืดหยุนของอุปสงค
และอุปทาน 
3. ใบ ง า น แ บ บ ฝ ก หั ด
ทบทวนความรู เรื่อง ความ
ยืดหยุนของอุปสงคและ
อุปทาน  

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาหที่ 
หัวขอการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 

3. ผู เรียนประยุกต ใช เหตุผล การ
วิเคราะหเชิงวิพากษ และการคิดเชิง
นวัตกรรมในการแกปญหา 
4. ผูเรียนสามารถสื่อสารอยางชัดเจน
และกระชับเมื่อนำเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณที่ เปน
ทางการและไม เปนทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรและ
โดยวาจา 
5. ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

5 
(Offline) 

- หัวขอการสอน 
บทที ่5 ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 
1. ความพอใจของผูบริโภค 
2. ทฤษฎีอรรถประโยชน 
   
- Learning Outcome 
1. ผูเรียนเขาใจความหมายของความ
พอใจของผูบริโภค อรรถประโยชน
รวม และอรรถประโยชนสวนเพิ่ม  
2. ผู เรียนสามารถประยุกต ใชหลัก
ทฤษฎีอรรถประโยชน มาอธิบายถึง
ทางเลือกในการบริโภคของผูบริโภค
รวมถึงผลของการเปลี่ยนแปลงของ

3 1. ผูสอนบรรยายความหมายของความพอใจ
ของผูบริโภค การวัดความพอใจ ขอสมมติฐาน
ของความพอใจ ทฤษฎีอรรถประโยชน และดุลย
ภาพของบริโภค 
2. ผูสอนใชคำถามอธิบายเรื่องการตัดสินใจของ
ผูบริโภคในกรณีตาง ๆ 
3. ผู ส อ น ใช วิ ธี ส อ น แ บ บ ส า ธิ ต ค ำ น ว ณ
อรรถประโยชนรวม และอรรถประโยชนสวน
เพิ่ม โดยผูสอนจะทำการแสดงหรือทำใหดูเปน
ตัวอยางพรอม ๆ กับการบอก อธิบาย เพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการสงัเกตกระบวนการ
ขั้นตอนการสาธิตนั้น  
4. ผูสอนใชวิธีสอนแบบมีสวนรวมดวยการ

1. ต ำราเศ รษ ฐศาสตร
จุลภาค 1 
2. Power point เ รื่ อ ง 
ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 
3. ใบ ง า น แ บ บ ฝ ก หั ด
ท บ ท ว น ค ว า ม รู  เรื่ อ ง 
ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค  
4. บทความที่เกี่ยวของกับ
ทฤษฎี อรรถประโยชน  
เรื่องเสพติดความรัก 
 

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาหที่ 
หัวขอการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 

ราคาสินคาและรายไดของผูบริโภค ที่
มีตอการตัดสินใจเลือกบริโภคของ
ผูบริโภคได 
3. ผู เรียนประยุกต ใช เหตุผล การ
วิเคราะหเชิงวิพากษ และการคิดเชิง
นวัตกรรมในการแกปญหา 
4. ผูเรียนสามารถสื่อสารอยางชัดเจน
และกระชับเมื่อนำเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณที่ เปน
ทางการและไม เปนทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรและ
โดยวาจา 
5. ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
6. ผู เรียนวิเคราะหทางเลือกของวิธี
ปฏิ บั ติ และระบุ ผลที่ ต ามมาทาง
จริยธรรมของแตละทางเลือก 

อภิ ป รายบ ท ความที่ เกี่ ย วข อ งกั บ ท ฤษ ฎี
อรรถประโยชน โดยเปดโอกาสใหผูเรียนมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
5. ผูสอนสรุปทบทวนเนื้อหา พรอมถาม-ตอบ 
ขอสงสัยในเนื้อหาที่เรียน 
6. ผูเรียนฝกปฏิบัติโดยการทำแบบฝกหัดตาม
ใบงานท่ีกำหนด 

 

6 
(Offline) 

- หัวขอการสอน 
บทที่ 5 ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 
(ตอ) 
1. ทฤษฎีเสนความพอใจเทากันและ
เสนงบประมาณ 
2. การเปลี่ ยนแปลงดุลยภาพของ
ผูบริโภค 

3 1. ผูสอนบรรยายความหมายของเสนความ
พอใจเทากัน ลักษณะของเสนความพอใจเทากัน 
เสนงบประมาณ และดุลยภาพของบริโภค 
2. ผูสอนใชวิธีสอนแบบสาธิตการใชเสนความ
พอใจเทากันและเสนงบประมาณ ในการสราง
เสนอุปสงค การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพของ
ผูบริโภค ผลของราคา ผลของการทดแทน และ

1. ต ำราเศ รษ ฐศาสตร
จุลภาค 1 
2. Power point เ รื่ อ ง 
ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 
3. เอกสารสรุปเนื้อหาบทท่ี 
1-5 (สวนตน) 
4. แบบทดสอบยอยครั้งที่ 

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาหที่ 
หัวขอการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 

 ทบทวนเนือ้หาบทท่ี 1-5 
   
- Learning Outcome 
1. ผูเรียนเขาใจความหมายของเสน
ความพอใจเทากัน เสนงบประมาณ 
และดุลยภาพของผูบริโภค 
2. ผู เรียนสามารถประยุกต ใชหลัก
ทฤษฎี เสนความพอใจเท ากัน  มา
อธิบายถึงทางเลือกในการบริโภคของ
ผู บ ริ โ ภ ค ร ว ม ถึ ง ผ ล ข อ ง ก า ร
เปลี่ ยนแปลงของราคาสินคาและ
ราย ได ข อ งผู บ ริ โภ ค  ที่ มี ต อ ก าร
ตัดสินใจเลือกบริโภคของผูบริโภคได 
3. ผู เรียนประยุกต ใช เหตุผล การ
วิเคราะหเชิงวิพากษ และการคิดเชิง
นวัตกรรมในการแกปญหา 
4. ผูเรียนใหความรวมมือและทำงาน
เป นที ม  เมื่ อปฏิ บั ติ งาน ให บ รรลุ
เปาหมายองคกร 
5. ผูเรียนสามารถสื่อสารอยางชัดเจน
และกระชับเมื่อนำเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณที่ เปน
ทางการและไม เปนทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรและ
โดยวาจา 

ผลของรายได โดยผูสอนจะทำการแสดงหรือทำ
ใหดูเปนตัวอยางพรอม ๆ กับการบอก อธิบาย 
เพื่อใหผู เรียนเกิดการเรียนรูจากการสังเกต
กระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น  
3. ผูสอนใชวิธีสอนแบบแบงกลุมทำกิจกรรม 
โดยผูสอนมอบหมายใหผูเรียนทำงานรวมกันเปน
กลุม ชวยกันคนควาเพื่อใหเกิดความรูความ
เขาใจในประเด็นที่ผูสอนกำหนดและมอบหมาย 
คือ ใหนักศึกษาจัดกลุมเพื่อวิเคราะหผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงของรายไดและราคาที่มีตอ
ดุลยภาพของผูบริโภค พรอมกับการนำเสนอ
ดวยภาพกราฟ โดยให ใชทักษะปฏิสัมพันธ
ระหวางบุ คคลและทักษะการทำงานกลุ ม 
ความคิดวิเคราะห การระดมพลังสมอง และการ
แสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพรอมทั้งจัดทำ
สรุปเปนผลงานสงผูสอน ผานระบบ WBSC 
4. ผูสอนใชวิธีสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนจะ
เปดโอกาสใหผู เรียนมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห
เนื้อหาที่ไดจัดกลุมศึกษามา เพื่อใหผูเรียนเกิด
การพัฒนาทักษะทางดานการคิด การพูด การรับ
ฟง การแสดงความคิดเห็น และการทำงาน
รวมกับกลุม 
5. ผูสอนสรุปทบทวนเนื้อหา พรอมถาม-ตอบ 
ขอสงสัยในเนื้อหาที่เรียน 

1 ผานระบบ WBSC 
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สัปดาหที่ 
หัวขอการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 

6. ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
7. ผู เรียนวิเคราะหทางเลือกของวิธี
ปฏิ บั ติ และระบุ ผลที่ ต ามมาทาง
จริยธรรมของแตละทางเลือก 

6. ผู เรียนทำแบบทดสอบยอยครั้งที่  1 ผาน
ระบบ WBSC  

7 
(Online) 

- หัวขอการสอน 
บทที่ 6 ทฤษฎีการผลิต 
1. การผลิต 
2. ผลผลิตทั้งหมด ผลผลิตเฉลี่ย และ
ผลผลิตสวนเพิ่ม 
3. ทฤษฎีเสนผลผลิตเทากันและเสน
ตนทุนเทากัน 
4. การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพของผูผลิต 
 

- Learning Outcome 
1. ผูเรียนเขาใจความหมายของการ
ผลิต ปจจัยการผลิต และสามารถแยก
การผลิตในระยะสั้นกับระยะยาวทาง
เศรษฐศาสตรได 
2. ผู เรี ยนสามารถใช เส นผลผลิ ต
เทากันและเสนตนทุนเทากันในการ
อธิบายดุลยภาพการผลิตในระยะยาว
ได 
3. ผูเรียนสามารถอธิบายแนวคิดและ

3 1. การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปน
สำคัญ โดยวิธีการสอนแบบบรรยาย (Online) 
โดยผานระบบ WBSC รวมกับการใชโปรแกรม 
Microsoft Teams และ Google Classroom 
โดยผูสอนบรรยายความหมายของการผลิต การ
แบงระยะเวลาการผลิต และปจจัยการผลิต  
2. ผูสอนใชคำถามอธิบายเรื่องทฤษฎีการผลิต
แบบดั้งเดิม 
3. ผูสอนใชวิธีสอนแบบสาธิตการใชเสนผลผลิต
เทากันและเสนตนทุนเทากันในการวิเคราะห
ดุลยภาพการผลิตในระยะยาว โดยผูสอนจะทำ
การแสดงหรือทำใหดูเปนตัวอยางพรอม ๆ กับ
การบอก อธิบาย เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
จากการสังเกตกระบวนการขัน้ตอนการสาธิตนั้น  
4. ผูสอนใชวิธีสอนแบบมีสวนรวมดวยการ
อภิปรายบทความที่เกี่ยวของกับการทฤษฎีการ
ผลิต โดยเปดโอกาสใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
5. ผูสอนสรุปทบทวนเนื้อหา พรอมถาม-ตอบ 

1. ต ำราเศ รษ ฐศาสตร
จุลภาค 1 
2. Power point เ รื่ อ ง 
ทฤษฎีการผลิต 
3. ใบ ง า น แ บ บ ฝ ก หั ด
ท บ ท ว น ค ว า ม รู  เรื่ อ ง 
ท ฤ ษ ฎี ก า ร ผ ลิ ต  ผ า น 
Google Classroom 
4. บทความที่เกี่ยวของกับ
ทฤษฎีการผลิต เรื่องการ
เพิ่มเกรดเฉลี่ยสะสมของ
นักศึกษา 
 

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาหที่ 
หัวขอการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 

ทฤษฎีของเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับอุป
สงค  อุปทาน ดุลยภาพของตลาด 
ความยื ดห ยุ น  ทฤษฎี พฤติ ก รรม
ผูบริโภค และทฤษฎีการผลิตได 
4. ผู เรียนประยุกต ใช เหตุผล การ
วิเคราะหเชิงวิพากษ และการคิดเชิง
นวัตกรรมในการแกปญหา 
5. ผูเรียนสามารถสื่อสารอยางชัดเจน
และกระชับเมื่อนำเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณที่ เปน
ทางการและไม เปนทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรและ
โดยวาจา 
6. ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
7. ผู เรียนวิเคราะหทางเลือกของวิธี
ปฏิ บั ติ และระบุ ผลที่ ต ามมาทาง
จริยธรรมของแตละทางเลือก 
 
 

ขอสงสัยในเนื้อหาที่เรียน 
6. ผูเรียนฝกปฏิบัติโดยการทำแบบฝกหัดตาม
ใบงานท่ีกำหนด 

8 
(Online) 

- หัวขอการสอน 
บทที่ 7 ตนทุนการผลิต 
1. ตนทุนทางเศรษฐศาสตร 
2. ตนทุนทางสังคม 

3 1. การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปน
สำคัญ โดยวิธีการสอนแบบบรรยาย (Online) 
โดยผานระบบ WBSC รวมกับการใชโปรแกรม 
Microsoft Teams และ Google Classroom 

1. ต ำราเศ รษ ฐศาสตร
จุลภาค 1 
2. Power point เ รื่ อ ง 
ตนทุนการผลิต 

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาหที่ 
หัวขอการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 

3. การวิเคราะหตนทุนการผลิตในระยะ
สั้น 
4. การวิเคราะหตนทุนการผลิตในระยะ
ยาว 
    
- Learning Outcome 
1. ผูเรียนเขาใจความหมายของตนทุน
ประเภทตาง ๆ การประหยัดตอขนาด 
และสามารถอธิบายความแตกตางของ
ตนทุนแตละประเภทได 
2. ผูเรียนสามารถอธิบายถึงตนทุนการ
ผลิตในระยะยาว รวมถึงการหาขนาด
โรงงานที่เหมาะสมได 
3. ผู เรียนประยุกต ใช เหตุผล การ
วิเคราะหเชิงวิพากษ และการคิดเชิง
นวัตกรรมในการแกปญหา 
4. ผูเรียนใหความรวมมือและทำงาน
เป นที ม  เมื่ อปฏิ บั ติ งาน ให บ รรลุ
เปาหมายองคกร 
5. ผูเรียนสามารถสื่อสารอยางชัดเจน
และกระชับเมื่อนำเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณที่ เปน
ทางการและไม เปนทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรและ
โดยวาจา 

โดยผูสอนบรรยายความหมายตนทุนประเภท
ตางๆ และการประหยัดตอขนาด 
2. ผูสอนใชวิธีสอนแบบสาธติการคำนวณตนทุน
การผลิตในระยะสั้นประเภทตาง ๆ โดยผูสอนจะ
ทำการแสดงหรือทำใหดูเปนตัวอยางพรอม ๆ 
กับการบอก อธิบาย เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
จากการสังเกตกระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น 
3. ผู สอน ใชกราฟ ในการอธิบ าย เรื่ อ งการ
แสวงหาจุดเหมาะสมของการผลิตในระยะยาว  
4. ผูสอนใชวิธีสอนแบบมีสวนรวมดวยการ
อภิปรายขาวเศรษฐกิจที่ เกี่ ยวของกับการ
ประหยัดตอขนาด โดยเปดโอกาสใหผูเรียนมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
5. ผูสอนใชวิธีสอนแบบแบงกลุมทำกิจกรรม 
โดยผูสอนมอบหมายใหผูเรียนทำงานรวมกันเปน
กลุม ชวยกันคนควาเพื่อใหเกิดความรูความ
เขาใจในประเด็นที่ผูสอนกำหนดและมอบหมาย 
คือ ใหนักศึกษาจัดกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับตนทุนคาเสียโอกาสของตนเองใน
การเลือกเรียนบัญชี ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
โดยใหใชทักษะปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและ
ทักษะการทำงานกลุม ความคิดวิเคราะห การ
ระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่
เหมาะสมพรอมทั้งจัดทำสรุปเปนผลงานสง
ผูสอน 

3. ใบ ง า น แ บ บ ฝ ก หั ด
ท บ ท ว น ค ว า ม รู  เรื่ อ ง 
ต น ทุ น ก า ร ผ ลิ ต  ผ า น 
Google Classroom 
4. ข า ว เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่
เกี่ยวของกับการประหยัด
ตอขนาด เรื่องการขยาย
กิจการของ CP 
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สัปดาหที่ 
หัวขอการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 

6. ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
7. ผู เรียนวิเคราะหทางเลือกของวิธี
ปฏิ บั ติ และระบุ ผลที่ ต ามมาทาง
จริยธรรมของแตละทางเลือก 

6. ผูสอนใชวิธีสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนจะ
เปดโอกาสใหผู เรียนมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห
เนื้อหาที่ไดจัดกลุมศึกษามา เพื่อใหผูเรียนเกิด
การพัฒนาทักษะทางดานการคิด การพูด การรับ
ฟง การแสดงความคิดเห็น และการทำงาน
รวมกับกลุม 
7. ผูสอนสรุปทบทวนเนื้อหา พรอมถาม-ตอบ 
ขอสงสัยในเนื้อหาที่เรียน 
8. ผูเรียนฝกปฏิบัติโดยการทำแบบฝกหัดตาม
ใบงานท่ีกำหนด 

9 
(Online) 

- หัวขอการสอน 
บทที่ 8 โครงสรางของตลาดและการ
แสวงหากำไรสูงสุด 
1. ตลาดและโครงสรางตลาด 
 
- Learning Outcome 
1. ผูเรียนเขาใจความหมายของตลาด 
โครงสรางของตลาด  
2. ผู เรียนสามารถอธิบายโครงสราง
ตลาดประเภทตาง ๆ ซึ่งรวมถึงการ
แข งขันสมบู รณ  การแข งขันแบบ
ผูกขาด การผูกขาด และการมีผูขาย
นอยราย 
3. ผู เรียนประยุกต ใช เหตุผล การ

3 1. การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปน
สำคัญ โดยวิธีการสอนแบบบรรยาย (Online) 
โดยผานระบบ WBSC รวมกับการใชโปรแกรม 
Microsoft Teams และ Google Classroom 
โดยผู สอนบรรยายความหมายของตลาด 
โครงสรางของตลาด  
2. ผูสอนใชวิธีสอนแบบแบงกลุมทำกิจกรรม 
โดยผูสอนมอบหมายใหผูเรียนทำงานรวมกันเปน
กลุม ชวยกันคนควาเพื่อใหเกิดความรูความ
เขาใจในประเด็นที่ผูสอนกำหนดและมอบหมาย 
คื อ  ให นั กศึ กษ าจั ด กลุ ม เพื่ อ วิ เค ราะห ว า
การศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชี
บัณฑิต จัดเปนตลาดประเภทใด โดยใหใชทักษะ
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและทักษะการทำงาน

1. ต ำราเศ รษ ฐศาสตร
จุลภาค 1 
2. Power point เ รื่ อ ง 
โครงสรางของตลาด 
3. ใบ ง า น แ บ บ ฝ ก หั ด
ท บ ท ว น ค ว า ม รู  เรื่ อ ง 
โครงสรางของตลาด ผาน 
Google Classroom 

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาหที่ 
หัวขอการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 

วิเคราะหเชิงวิพากษ และการคิดเชิง
นวัตกรรมในการแกปญหา 
4. ผูเรียนใหความรวมมือและทำงาน
เป นที ม  เมื่ อปฏิ บั ติ งาน ให บ รรลุ
เปาหมายองคกร 
5. ผูเรียนสามารถสื่อสารอยางชัดเจน
และกระชับเมื่อนำเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณที่ เปน
ทางการและไม เปนทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรและ
โดยวาจา 
6. ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
7. ผู เรียนวิเคราะหทางเลือกของวิธี
ปฏิ บั ติ และระบุ ผลที่ ต ามมาทาง
จริยธรรมของแตละทางเลือก 

กลุม ความคิดวิเคราะห การระดมพลังสมอง 
และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพรอมทั้ง
จดัทำสรุปเปนผลงานสงผูสอน 
3. ผูสอนใชวิธีสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนจะ
เปดโอกาสใหผู เรียนมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห
เนื้อหาที่ไดจัดกลุมศึกษามา เพื่อใหผูเรียนเกิด
การพัฒนาทักษะทางดานการคิด การพูด การรับ
ฟง การแสดงความคิดเห็น และการทำงาน
รวมกับกลุม 
4. ผูสอนสรุปทบทวนเนื้อหา พรอมถาม-ตอบ 
ขอสงสัยในเนื้อหาที่เรียน 
5. ผูเรียนฝกปฏิบัติโดยการทำแบบฝกหัดตาม
ใบงานท่ีกำหนด 
 

10 
(Online) 

- หัวขอการสอน 
บทที่ 8 โครงสรางของตลาดและการ
แสวงหากำไรสูงสุด (ตอ) 
1. รายรับ 
2. การแสวงหากำไรสูงสุด 
 ทบทวนเนื้อหาบทที่ 5-8 
   
 

3 1. การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปน
สำคัญ โดยวิธีการสอนแบบบรรยาย (Online) 
โดยผานระบบ WBSC รวมกับการใชโปรแกรม 
Microsoft Teams และ  Google Classroom 
โดยผู สอนบรรยายความหมายของรายรับ
ประเภทตาง ๆ 
2. ผูสอนใชวิธีสอนแบบสาธิตการคำนวณรายรบั
ประเภทตาง ๆ โดยผูสอนจะทำการแสดงหรือทำ

1. ต ำราเศ รษ ฐศาสตร
จุลภาค 1 
2. Power point เ รื่ อ ง 
รายรับและการแสวงหา
กำไรสูงสุด 
3. ใบ ง า น แ บ บ ฝ ก หั ด
ท บ ท ว น ค ว า ม รู  เรื่ อ ง 
รายรับและการแสวงหา

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาหที่ 
หัวขอการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 

- Learning Outcome 
1 . ผู เรี ยน เข า ใจความหมายของ 
รายรับประเภทตาง ๆ และกำไรทาง
เศรษฐศาสตรได 
2.  
3. ผู เรียนประยุกต ใช เหตุผล การ
วิเคราะหเชิงวิพากษ และการคิดเชิง
นวัตกรรมในการแกปญหา 
4. ผูเรียนสามารถสื่อสารอยางชัดเจน
และกระชับเมื่อนำเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณที่ เปน
ทางการและไม เปนทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรและ
โดยวาจา 
6. ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
7. ผูเรียนวิเคราะหทางเลือกของวิธี
ปฏิบัติและระบุผลที่ตามมาทาง
จริยธรรมของแตละทางเลือก 

 

ใหดูเปนตัวอยางพรอม ๆ กับการบอก อธิบาย 
เพื่อใหผู เรียนเกิดการเรียนรูจากการสังเกต
กระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น  
3. ผูสอนใชกราฟและวิธีการทางคณิตศาสตรใน
การอธิบายเรื่องการแสวงหากำไรสูงสุด 
4. ผูสอนสรุปทบทวนเนื้อหา พรอมถาม-ตอบ 
ขอสงสัยในเนื้อหาที่เรยีน 
5. ผูเรียนฝกปฏิบัติโดยการทำแบบฝกหัดตาม
ใบงานท่ีกำหนด 
6. ผู เรียนทำแบบทดสอบยอยครั้งที่  2 ผาน
ระบบ WBSC 

กำไรสู งสุดผ าน Google 
Classroom 
4. เอกสารสรุปเนื้อหาบทที่ 
5-8  
5. แบบทดสอบยอยครั้งที่ 
2 ผานระบบ WBSC 
 

11 
(Online) 

- หัวขอการสอน 
บทที ่9 ตลาดแขงขนัสมบูรณและ
ตลาดผูกขาด 
1. ตลาดแขงขันสมบูรณ 

3 1. การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปน
สำคัญ โดยวิธีการสอนแบบบรรยาย (Online) 
โดยผานระบบ WBSC รวมกับการใชโปรแกรม 
Microsoft Teams และ Google Classroom 

1. ต ำราเศ รษ ฐศาสตร
จุลภาค 1 
2. Power point เ รื่ อ ง 
ตลาดแขงขันสมบูรณ 

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาหที่ 
หัวขอการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 

2. ดุลยภาพในระยะสั้น 
3. ดุลยภาพในระยะยาว 
    

- Learning Outcome 
1 . ผู เรี ยน เข า ใจความหมายของ
พฤติกรรมผูขาย และเสนอุปสงคใน
ตลาดแขงขันสมบูรณ  
2. ผูเรียนสามารถอธิบายการกำหนด
ราคาและปริมาณในตลาดแขงขัน
สมบูรณ 
3. ผู เรียนประยุกต ใช เหตุผล การ
วิเคราะหเชิงวิพากษ และการคิดเชิง
นวัตกรรมในการแกปญหา 
4. ผูเรียนสามารถสื่อสารอยางชัดเจน
และกระชับเมื่อนำเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณที่ เปน
ทางการและไม เปนทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรและ
โดยวาจา 
5. ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว
ภายในระยะเวลาทีก่ำหนด 
6. ผู เรียนวิเคราะหทางเลือกของวิธี
ปฏิ บั ติ และระบุ ผลที่ ต ามมาทาง
จริยธรรมของแตละทางเลือก 

โดยผูสอนบรรยายพฤติกรรมของผูขายในตลาด
แขงขันสมบูรณ  
2. ผูสอนใชวิธีสอนแบบสาธิตในการใชกราฟ 
กำหนดราคาและปริมาณ ในตลาดแขงขัน
สมบูรณ โดยผูสอนจะทำการแสดงหรือทำใหดู
เปนตัวอยางพรอม ๆ กับการบอก อธิบาย 
เพื่อใหผู เรียนเกิดการเรียนรูจากการสังเกต
กระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น และผูเรียน
สามารถประยุกตใชหลักการดังกลาวได 
3. ผูสอนใชวิธีสอนแบบมีสวนรวมดวยการ
อภิปรายงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตลาดแขงขัน
สม บู รณ  โด ย เป ด โอก าส ให ผู เรี ยน มี ก าร
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
4. ผูสอนสรุปทบทวนเนื้อหา พรอมถาม-ตอบ 
ขอสงสยัในเนื้อหาที่เรียน 
5. ผูเรียนฝกปฏิบัติโดยการทำแบบฝกหัดตาม
ใบงานท่ีกำหนด 

3. ใบ ง า น แ บ บ ฝ ก หั ด
ทบทวนความรู เรื่อง ตลาด
แ ข ง ขั น ส ม บู ร ณ  ผ า น 
Google Classroom 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
ตลาดแขงขันสมบูรณ เรื่อง 
ก ารศึ กษ ากล ยุ ท ธ ข อ ง
ตลาดผลไม 
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สัปดาหที่ 
หัวขอการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 

12 
(Online) 

- หัวขอการสอน 
บทที่ 9 ตลาดแขงขันสมบูรณและ
ตลาดผูกขาด (ตอ) 
1. ตลาดผูกขาด 
    

- Learning Outcome 
1 . ผู เรี ยน เข า ใจความหมายของ
พฤติกรรมผูขาย และเสนอุปสงคใน
ตลาดผูกขาด  
2. ผูเรียนสามารถอธิบายการกำหนด
ราคาและปริมาณในตลาดผูกขาด 
รวมทั้งการแบงแยกราคาขายในตลาด
ผูกขาดได 
3. ผู เรียนประยุกต ใช เหตุผล การ
วิเคราะหเชิงวิพากษ และการคิดเชิง
นวัตกรรมในการแกปญหา 
4. ผูเรียนสามารถสื่อสารอยางชัดเจน
และกระชับเมื่อนำเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณที่ เปน
ทางการและไม เปนทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรและ
โดยวาจา 
5. ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

3 1. การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปน
สำคัญ โดยวิธีการสอนแบบบรรยาย (Online) 
โดยผานระบบ WBSC รวมกับการใชโปรแกรม 
Microsoft Teams และ  Google Classroom 
โดยผูสอนบรรยายพฤติกรรมของผูขายในตลาด
ผูกขาด 
2. ผูสอนใชวิธีสอนแบบสาธิตในการใชกราฟ 
กำหนดราคาและปริมาณในตลาดผูกขาด และ
การแบงแยกราคาขาย โดยผูสอนจะทำการแสดง
หรือทำใหดูเปนตัวอยางพรอม ๆ กับการบอก 
อธิบาย เพื่อใหผู เรียนเกิดการเรียนรูจากการ
สังเกตกระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น และ
ผูเรียนสามารถประยุกตใชหลักการดังกลาวได 
3. ผูสอนใชวิธีสอนแบบมีสวนรวมดวยการ
อภิปรายบทความที่เกี่ยวของกับตลาดผูกขาด 
โดยเปดโอกาสใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
4. ผูสอนสรุปทบทวนเนื้อหา พรอมถาม-ตอบ 
ขอสงสยัในเนื้อหาที่เรียน 
5. ผูเรียนฝกปฏิบัติโดยการทำแบบฝกหัดตาม
ใบงานท่ีกำหนด 

1. ต ำราเศ รษ ฐศาสตร
จุลภาค 1 
2. Power point เ รื่ อ ง 
ตลาดผูกขาด 
3. ใบ ง า น แ บ บ ฝ ก หั ด
ทบทวนความรู เรื่อง ตลาด
ผู ก ข า ด  ผ า น  Google 
Classroom 
4. บทความที่เกี่ยวของกับ
ตลาดผูกขาด เรื่องพรรค
ก า ร เมื อ ง ผู ก ข า ด ใ น
ประเทศไทย 

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาหที่ 
หัวขอการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 

6. ผูเรียนวิเคราะหทางเลือกของวิธี
ปฏิบัติและระบุผลที่ตามมาทาง
จริยธรรมของแตละทางเลือก 

13 
(Online) 

- หัวขอการสอน 
บทที่ 10 ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด
และตลาดผูขายนอยราย 
1. ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด 
2. การกระจุกตัวของอุตสาหกรรม 
3. ตลาดผูขายนอยราย 
4. การแขงขันที่มิใชราคา 
    
- Learning Outcome 
1 . ผู เรี ยน เข า ใจความหมายของ
พฤติกรรมผูขาย และเสนอุปสงคใน
ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาดและตลาด
ผูขายนอยราย  
2. ผูเรียนสามารถอธิบายการกำหนด
ราคาและปริมาณในตลาดกึ่งแขงขันกึ่ง
ผูกขาด และตลาดผู ขายนอยราย 
รวมทั้ งการใชกระกระจุกตั วของ
อุตสาหกรรมแบงแยกประเภทของ
ตลาด 
3. ผู เรียนประยุกต ใช เหตุผล การ
วิเคราะหเชิงวิพากษ และการคิดเชิง
นวัตกรรมในการแกปญหา 

3 1. การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปน
สำคัญ โดยวิธีการสอนแบบบรรยาย (Online) 
โดยผานระบบ WBSC รวมกับการใชโปรแกรม 
Microsoft Teams และ Google Classroom 
โดยผูสอนบรรยายพฤติกรรมของผูขายในตลาด
กึ่งแขงขันกึ่งผูกขาดและตลาดผูขายนอยราย 
และการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม 
2. ผูสอนใชวิธีสอนแบบสาธิตในการใชกราฟ 
กำหนดราคาและปริมาณในตลาดกึ่งแขงขันกึ่ง
ผูกขาด และตลาดผูขายนอยราย โดยผูสอนจะ
ทำการแสดงหรือทำใหดูเปนตัวอยางพรอม ๆ 
กับการบอก อธิบาย เพือ่ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
จากการสังเกตกระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น 
และผูเรียนสามารถประยุกตใชหลักการดังกลาว
ได 
3. ผูสอนใชวิธีสอนแบบมีสวนรวมดวยการ
อภิปรายงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตลาดกึ่งแขงขัน
กึ่งผูกขาด และบทความที่ เกี่ยวของกับตลาด
ผูขายนอยราย โดยเปดโอกาสใหผูเรียนมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
4. ผู สอนใชคำถามในการอธิบายเรื่องการ
แขงขันที่มิใชราคา 

1. ต ำราเศ รษ ฐศาสตร
จุลภาค 1 
2. Power point เ รื่ อ ง 
ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด
และตลาดผูขายนอยราย 
3. ใบ ง า น แ บ บ ฝ ก หั ด
ทบทวนความรู เรื่อง ตลาด
กึ่งแขงขันกึ่งผูกขาดและ
ตลาดผูขายนอยราย ผาน 
Google Classroom 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด 
เรื่อง สายการบินตนทุนต่ำ
ในประเทศไทย 
5. บทความที่เกี่ยวของกับ
ตลาดผูขายนอยราย เรื่อง
ต น ทุ น ก า ร เ รี ย น
ระดับอุดมศึกษา 

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาหที่ 
หัวขอการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 

4. ผูเรียนสามารถสื่อสารอยางชัดเจน
และกระชับเมื่อนำเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณที่ เปน
ทางการและไม เปนทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรและ
โดยวาจา 
5. ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
6. ผู เรียนวิเคราะหทางเลือกของวิธี
ปฏิ บั ติ และระบุ ผลที่ ต ามมาทาง
จริยธรรมของแตละทางเลือก 
 

5. ผูสอนสรุปทบทวนเนื้อหา พรอมถาม-ตอบ 
ขอสงสัยในเนื้อหาที่เรียน 
6. ผูเรียนฝกปฏิบัติโดยการทำแบบฝกหัดตาม
ใบงานท่ีกำหนด 

14 
(Online) 

- หัวขอการสอน 
บทที่ 11 ตลาดปจจัยการผลิต 
1. อปุสงคสำหรับปจจัยการผลิต 
2. อุปทานสำหรับปจจัยการผลิต 
3. ตลาดแรงงาน 
4. ตลาดทุน 
5. ตลาดที่ดิน 
    

- Learning Outcome 
1. ผูเรียนสามารถอธิบายการกำหนด
ราคาดุลยภาพและปริมาณดุลยภาพ
ดวยอุปสงค-อุปทานในตลาดปจจัย

3 1. การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปน
สำคัญ โดยวิธีการสอนแบบบรรยาย (Online) 
โดยผานระบบ WBSC รวมกับการใชโปรแกรม 
Microsoft Teams และ Google Classroom 
โดยผูสอนบรรยายความหมายของอุปสงคและ
อุปทานสำหรับปจจัยการผลิต 
2. ผูสอนใชวิธีสอนแบบสาธิตในการใชเสนอุป
สงค-อุปทาน โดยผูสอนจะทำการแสดงหรือทำ
ใหดูเปนตัวอยางพรอม ๆ กับการบอก อธิบาย 
การกำหนดคาจาง ดอกเบี้ย และทุน เพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการสงัเกตกระบวนการ
ขั้นตอนการสาธิตนั้น  

1. ต ำราเศ รษ ฐศาสตร
จุลภาค 1 
2. Power point เ รื่ อ ง 
ตลาดปจจัยการผลิต 
3. ใบ ง า น แ บ บ ฝ ก หั ด
ทบทวนความรู เรื่อง ตลาด
ป จ จั ย ก า ร ผ ลิ ต  ผ า น 
Google Classroom 
 
 

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาหที่ 
หัวขอการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 

การผลิตได 
2. ผู เรียนประยุกต ใช เหตุผล การ
วิเคราะหเชิงวิพากษ และการคิดเชิง
นวัตกรรมในการแกปญหา 
3. ผูเรียนใหความรวมมือและทำงาน
เป นที ม  เมื่ อปฏิ บั ติ งาน ให บ รรลุ
เปาหมายองคกร 
4. ผูเรียนสามารถสื่อสารอยางชัดเจน
และกระชับเมื่อนำเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณที่ เปน
ทางการและไม เปนทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรและ
โดยวาจา 
5. ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
6. ผู เรียนวิเคราะหทางเลือกของวิธี
ปฏิ บั ติ และระบุ ผลที่ ต ามมาทาง
จริยธรรมของแตละทางเลือก 
 

3. ผูสอนใชวิธีสอนแบบแบงกลุมทำกิจกรรม 
โดยผูสอนมอบหมายใหผูเรียนทำงานรวมกันเปน
กลุม ชวยกันคนควาเพื่อใหเกิดความรูความ
เขาใจในประเด็นที่ผูสอนกำหนดและมอบหมาย 
คือ ใหนักศึกษาจัดกลุมเพื่อวิเคราะหถึงคาจาง
ของนักบัญชี ในประเทศไทย โดยใหใชทักษะ
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและทักษะการทำงาน
กลุม ความคิดวิเคราะห การระดมพลังสมอง 
และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพรอมทั้ง
จัดทำสรุปเปนผลงานสงผูสอน 
4. ผูสอนใชวิธีสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนจะ
เปดโอกาสใหผู เรียนมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห
เนื้อหาที่ไดจัดกลุมศึกษามา เพื่อใหผูเรียนเกิด
การพัฒนาทักษะทางดานการคิด การพูด การรับ
ฟง การแสดงความคิดเห็น และการทำงาน
รวมกับกลุม 
5. ผูสอนสรุปทบทวนเนื้อหา พรอมถาม-ตอบ 
ขอสงสัยในเนื้อหาที่เรียน 
6. ผูเรียนฝกปฏิบัติโดยการทำแบบฝกหัดตาม
ใบงานท่ีกำหนด 

15 
(Online) 

- หัวขอการสอน 
บทที่ 12 ความลมเหลวของตลาด
และบทบาทของรัฐ 
1. ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ 

3 1. การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปน
สำคัญ โดยวิธีการสอนแบบบรรยาย (Online) 
โดยผานระบบ WBSC รวมกับการใชโปรแกรม 
Microsoft Teams และ Google Classroom 

1. ต ำราเศ รษ ฐศาสตร
จุลภาค 1 
2. Power point เ รื่ อ ง 
ความลมเหลวของตลาด

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาหที่ 
หัวขอการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 

2. ตลาดผูกขาด 
3. สินคาสาธารณะ 
4. ผลกระทบภายนอก 
5. ความไมสมมาตรของขอมูล 
 
- Learning Outcome 
1. ผูเรียนสามารถคำนวณตนทุนและ
ราย รั บ ป ระ เภ ท ต า ง  ๆ  อ ธิ บ า ย
โครงสรางตลาด การกำหนดราคาและ
ปริมาณสินคาในประเภทตาง ๆ การ
กำหนดราคาและปรืมาณปจจัยการ
ผลิต รวมถึงสาเหตุความลมเหลวของ
ตลาดและบทบาทของรัฐได 
2. ผู เรียนประยุกต ใช เหตุผล การ
วิเคราะหเชิงวิพากษ และการคิดเชิง
นวัตกรรมในการแกปญหา 
3. ผูเรียนใหความรวมมือและทำงาน
เป นที ม  เมื่ อปฏิ บั ติ งาน ให บ รรลุ
เปาหมายองคกร 
4. ผูเรียนสามารถสื่อสารอยางชัดเจน
และกระชับเมื่อนำเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณที่ เปน
ทางการและไม เปนทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรและ
โดยวาจา 

โดยผู สอนบรรยายพรอมใชกราฟ อธิบาย
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ  สาเหตุความ
ลมเหลวของตลาดประเภทตาง ๆ  
2. ผูสอนใชวิธีสอนแบบมีสวนรวมดวยการ
อภิปรายงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความลมเหลว
ของตลาด และขาวเศรษฐกิจที่ เกี่ยวของกับ
บทบาทของรัฐ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
3. ผูสอนใชวิธีสอนแบบแบงกลุมทำกิจกรรม 
โดยผูสอนมอบหมายใหผูเรียนทำงานรวมกันเปน
กลุม ชวยกันคนควาเพื่อใหเกิดความรูความ
เขาใจในประเด็นที่ผูสอนกำหนดและมอบหมาย 
คือ ใหนักศึกษาจัดกลุมเพื่อศึกษาความไม
สมมาต รของข อมู ลของการ เรี ยน ในภาค
การศึกษานี้ โดยใหใชทักษะปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคลและทักษะการทำงานกลุม  ความคิด
วิเคราะห การระดมพลังสมอง และการแสดง
ความคิดเห็นที่เหมาะสมพรอมทั้งจัดทำสรุปเปน
ผลงานสงผูสอน 
4. ผูสอนใชวิธีสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนจะ
เปดโอกาสใหผู เรียนมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห
เนื้อหาที่ไดจัดกลุมศึกษามา เพื่อใหผูเรียนเกิด
การพัฒนาทักษะทางดานการคิด การพูด การรับ
ฟง การแสดงความคิดเห็น และการทำงาน

และบทบาทของรัฐ 
3. ใบ ง า น แ บ บ ฝ ก หั ด
ทบทวนความรู เรื่อง ความ
ลม เหลวของตลาดและ
บทบาทของรัฐ 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
ความลมเหลวของตลาด 
เรื่ อ ง  ภ า ว ะ ศี ล ธ ร ร ม
อั นต รายกั บ การศึ กษ า
ระดับอุดมศึกษา 
5. ข า ว เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่
เกี่ยวของกับบทบาทของรัฐ 
เรื่องโครงการประกันราคา
ขาว 
6. เอกสารสรุปเนื้อหาบทที่ 
9-12 
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สัปดาหที่ 
หัวขอการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 

5. ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
6. ผู เรียนวิเคราะหทางเลือกของวิธี
ปฏิ บั ติ และระบุ ผลที่ ต ามมาทาง
จริยธรรมของแตละทางเลือก 

รวมกับกลุม 
5. ผูสอนสรุปทบทวนเนื้อหา พรอมถาม-ตอบ 
ขอสงสัยในเนื้อหาที่เรียน 
6. ผูเรียนฝกปฏิบัติโดยการทำแบบฝกหัดตาม
ใบงานท่ีกำหนด 
 

หมายเหต:ุ แผนการสอนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ 
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2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู 
 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 
สัปดาหที่ 
ประเมิน 

สัดสวนของ 
การประเมินผล 

1. กิจกรรมในชั้นเรียน 
การเขาชั้นเรียน การมี
ส วน ร วม  อภิ ป ราย
กิจกรรมตามใบงาน 
แสดงความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน การรายงาน
และนำเสนอหนาชั้น
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
นักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสง
งาน ต าม ก ำห น ด ระยะ เวล าที่
มอบหมาย  
2 . ป ระ เมิ น จ าก พ ฤ ติ ก ร รม ใน
หองเรียน เชน การมีสวนรวมใน
กิจกรรมในหองเรียน พฤติกรรมการ
ทำงานเปนทีม  การทำแบบฝกหัด 
3. ประเมินจากการแตงกายของ
นักศึกษาที่เปนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
4. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หนาที่ที่ไดรับมอบหมายรายกลุม
และบุคคล 
5. ประเมินจากรายงานที่ ได รับ
มอบหมาย มีความซื่อสัตย ไมทุจริต 
ไมนำผลงานของผูอื่นมาเปนของตน 
6. ประเมินจากการนำเสนอผลงาน 
(กลุม) หนาชั้นเรียน การเปนผูนำ
และผูตามในการอภิปรายซักถาม 
ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
และสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนา 
7. ประเมินจากผลการสืบคนเทคนคิ
ก ารน ำ เสน อ โด ยก าร เลื อ ก ใช
เทคโน โลยีสารสน เทศได อย 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 

การทดสอบยอยครั้งท่ี 1 และ 2 
เปนขอสอบอัตนัย 
การสอบปลายภาคเปนขอสอบ
ปรนัยและอัตนัย 
 

6 และ 10 
 

16 
 

40% 
 

30% 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและตำราหลัก    
วันวิธู สรณารักษ. (2563). เศรษฐศาสตรจุลภาค 1. กรุงเทพมหานคร: ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพกราฟฟค

ไซท มสด. 
2. เอกสารและขอมูลสำคัญ    
Parkin, M. (2013). Microeconomics (Global Edition 11th edition). Kendallville, IN: Pearson 

Education Limited. 
3. เอกสารและขอมูลแนะนำ 
นราทิพย ชุติวงศ. (2558). ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาค. (พิมพครั้งที่ 11). กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย. 
วันรักษ มิ่งมณีนาคิน. (2556). หลักเศรษฐศาสตรจุลภาค. (พิมพครั้งที่ 20). กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
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 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการเรียน
การสอน โดยการใชแบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา 
2. กลยุทธการประเมินการสอน      

การประเมินจากผลงานนักศึกษาที่ไดรับมอบหมาย และการประเมินจากผลการศึกษาของนักศึกษาผาน
การทดสอบยอย การทดสอบกลางภาคและปลายภาค การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา และการอภิปราย
โตตอบจากนักศึกษา  
3. การปรับปรุงการสอน     

นำผลที่ไดจากการประเมินในขอ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการเรียน
การสอนโดยการประชุมรวมกันของคณาจารยในหลักสูตร และการจัดใหมีการสังเกตการณการสอนโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอตามที่คาดหวังจากการเรียนรูรายวิชา โดยการทวนสอบจาก
คะแนนขอสอบ การทวนสอบจากพฤติกรรมการเรียนรูและการมีสวนรวมของนักศึกษา และการทวนสอบ
จากงานที่ไดรบัมอบหมายและการนำเสนอผลงาน 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

นำขอมูลที่ไดจากการประเมินจากขอ 1 และ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา โดยการปรับปรุงแผนการสอนทุกปการศึกษา 


