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คาอธิบายรายวิชา
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยหลักการคิดแบบเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์และอุปทาน
ของสินค้าและบริการ โครงสร้างตลาดและการกาหนดราคา โดยนาหลักการทางทฤษฎีมา
ประยุกต์ใช้กับการตัดสินใจในเชิงธุรกิจ
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ทฤษฎี ที่ ส าคั ญ ในการศึ ก ษา
เศรษฐศาสตร์จุลภาค เพื่อนาไปใช้ในการวิเคราะห์ โดยเน้นการศึกษาที่ตัวทฤษฎีต่างๆ เป็น
สาคัญ และสามารถประยุกต์ทฤษฎีกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจได้
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การวัดผลการเรียน
 ข่าว
 การมีส่วนร่วม/แบบฝึกหัดกลุ่ม
 รายงานกลุ่ม/นาเสนอรายงาน
 การเข้าห้องเรียน (2 ลา = 1 ขาด = 1 คะแนน)
 สอบกลางภาค
 สอบปลายภาค
รวม

10 
10 
20 
10 
30 
20 
100 

การประเมินผลการเรียน
ตัดเกรดโดยอิงกลุ่ม
ข้อตกลงในการเรียน
1. นิสิตรวมกลุ่มกันในห้องให้ได้ 6-8 กลุ่ม เพื่อนาเสนอข่าวสัปดาห์ละกลุ่ม โดยสุ่ม
เลือกสมาชิกในกลุ่ม
2. นิสิตรวมกลุ่มกันในห้องให้ได้ 6-8 กลุ่ม เพื่อร่วมกันทาแบบฝึกหัดส่งตามที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้สอน และให้เขียนแบบฝึกหัดส่งด้วยลายมือที่อ่านง่าย และจัดทา
รายงาน 1 เรื่องในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและธุรกิจ จานวนหน้าไม่น้อยกว่า
20 หน้า โดยใช้ MS-Word Angsana New ขนาด 16 และส่งรูปเล่มรายงานภายใน
1 สัปดาห์หลังจากการนาเสนอรายงาน (แบบประเมินการนาเสนอ ดูที่หน้า 10)
และให้นิสิตส่งไฟล์สัดส่วนงานด้วยตามแบบในหน้าที่ 9 และไฟล์รูปเล่มรายงาน
เกณฑ์การให้คะแนนรูปเล่มรายงาน
 การเข้าเล่ม เรียบร้อย สวยงาม
 รูปแบบรายงานมีหัวข้อต่างๆ และเนื้อหาถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบนั
มากที่สุด คัดลอกผลงานน้อยทีส่ ุด (ดูที่หน้า 11)
 ส่งรูปเล่มรายงานตรงตามเวลากาหนดส่ง
3. ห้ามส่งเสียงอันเป็นการรบกวนผู้อนื่ ขณะอยู่ในห้องเรียน และปิดมือถือหรือทาเป็น
ระบบสั่นขณะอยู่ในชั่วโมงเรียน และต้องแต่งกายให้ถกู ระเบียบของมหาวิทยาลัย
การออกจากห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตและการแต่งกายไม่ถูกระเบียบ
มหาวิทยาลัยจะถูกหักคะแนน ครั้งละ 2 คะแนน
4. เข้าเรียนน้อยกว่า ร้อยละ 80 ไม่มีสิทธิ์สอบ (ขาดมากกว่า 3 ครั้ง โดยไม่มีเหตุ
จาเป็น)
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หัวข้อที่

เนื้อหาบรรยาย

1

วิธีการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์
Positive Economics และ Normative Economics
Positive or Normative Statements
เครื่องมือการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์
ต้นทุนค่าเสียโอกาส
เส้นเป็นไปได้ในการผลิต

2

หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
ความหมายและองค์ประกอบของตลาด
ความหมายของอุปสงค์
ตารางอุปสงค์และเส้นอุปสงค์
Individual Demand Schedule

3

ความหมายของอุปทาน
ตารางอุปทานและเส้นอุปทาน
กฎของอุปทาน
ปัจจัยกาหนดอุปทาน
ดุลยภาพตลาด

4

การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพเชิงสถิต
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ตอ่ ราคา
การวัดค่าความยืดหยุน่ แบบช่วง
การวัดค่าความยืดหยุน่ แบบจุด

5

ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ตอ่ ราคา
เท่ากัน ตลอดเส้น
ปัจจัยที่กาหนดความยืดหยุ่นของ
อุปสงค์ต่อราคา
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ตอ่ ราคากับ

[4]

การ เปลี่ยนแปลงในค่าใช้จ่ายหรือรายรับ
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ตอ่ รายได้
การวัดความยืดหยุ่นของอุปสงค์
ต่อรายได้
6

การวัดความยืดหยุ่นของอุปสงค์ ต่อราคาสินค้าอื่น
ความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคา (Price elasticity of supply)
การวัดค่าความยืดหยุน่ แบบช่วง (arc elasticity)
การวัดค่าความยืดหยุน่ แบบจุด (point elasticity)
ความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคา

7

การเก็บภาษี
ภาระภาษีเก็บจากผูข้ ายกับ Ep และ Es
หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยพฤติกรรม
ของผู้บริโภค
ทฤษฎีอรรถประโยชน์
ดุลยภาพของผู้บริโภค

8

ดุลยภาพของผู้บริโภค
การสร้างเส้นอุปสงค์ส่วนบุคคลจากทฤษฎี
อรรถประโยชน์
ทฤษฎีความพอใจเท่ากัน
เส้นความพอใจเท่ากัน
คุณสมบัติของเส้นความพอใจเท่ากัน
อัตราการทดแทนส่วนเพิ่ม
ประเภทของสินค้าและ IC
เส้นงบประมาณ

9

เส้นงบประมาณ
การเปลี่ยนแปลงของเส้นงบประมาณ
เมื่อรายได้เปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพของผู้บริโภค
การเปลี่ยนแปลงรายได้ตัวเงิน (ลดลง)
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Income Consumption Curve
Engel Curve
การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพของผู้บริโภค :
การเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า (Px ลดลง)
10

Income Consumption Curves และ Income Elasticities of Demand
Income Consumption Curves และ Engel Curve
Engel Curve
สินค้าที่เป็นทั้งสินค้าปกติ และสินค้าด้อย
การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพของผู้บริโภค : การเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า

11

ผลทางรายได้และผลทางการทดแทน กรณี (Giffen Goods)
ส่วนเกินผู้บริโภค
ส่วนเกินผู้บริโภคและอุปสงค์ของตลาด
หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
การผลิต
หน่วยผลิต
ประเภทของหน่วยผลิต

12

กาไร
ทฤษฎีการผลิต
ฟังก์ชันการผลิต (Production function)
การผลิตในระยะสั้นและระยะยาว
ทฤษฎีการผลิตในระยะสัน้
ผลผลิตในระยะสัน้
กฎแห่งการลดน้อยถอยลงของผลได้

13

ความสัมพันธ์ระหว่าง ATC และ TC
ความสัมพันธ์ระหว่าง MC และ ATC (AVC)
เส้นต้นทุนในระยะสัน้
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14

เส้นผลผลิตในระยะสัน้ : ปัจจัยคงที่ไม่เท่ากัน
จานวนถังของผลผลิตข้าวโพดต่อไร่ (Q)
Total Production Function
การผลิตในระยะยาว
เส้นผลผลิตเท่ากัน

15

การผสมปัจจัยการผลิตที่มตี ้นทุนต่าสุด
สมการเงื่อนไขแห่งดุลยภาพ
การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพ เมื่อราคาปัจจัยเปลี่ยน
เส้นแนวทางการขยายการผลิต
Expansion Path และเส้นต้นทุนรวม ระยะยาว

16

ความสัมพันธ์ระหว่างผลได้ต่อขนาดและ
เส้นต้นทุนเฉลี่ยในระยะยาว
ความสัมพันธ์ระหว่าง LMC และ LAC
ความสัมพันธ์ระหว่าง LMC และ STC
ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นต้นทุนระยะสัน้
และระยะยาว
ความสัมพันธ์ระหว่าง LAC และ SAC

17

ตลาดสินค้า
โครงสร้างตลาด
ลักษณะและความสาคัญของตลาดแข่งขัน สมบูรณ์
เส้นอุปสงค์และรายรับทีห่ น่วยผลิตเผชิญ

18

ดุลยภาพในระยะสัน้ , ขาดทุนและปิดกิจการ
เส้นอุปทานในระยะสั้น
เส้นอุปทานในระยะสั้นของตลาด
ดุลยภาพในระยะยาวของหน่วยผลิต
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19

ตลาดผูกขาด (Monopoly)
ลักษณะและความสาคัญของตลาดผูกขาด
การผูกขาดตามธรรมชาติ
ดุลยภาพของผู้ผูกขาด (Monopolist)
ดุลยภาพในระยะสัน้ ของผู้ผูกขาด : กาไรเกินปกติ

20

เส้นอุปทานระยะสั้นของผูผ้ ูกขาด
การเคลื่อนย้ายของเส้น MC
การเคลื่อนย้ายของเส้นอุปสงค์

21

ส่วนเกินผู้บริโภค
ส่วนเกินผู้ผลิต
เปรียบเทียบตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดผูกขาด
การควบคุมผู้ผูกขาด
การผูกขาดโดยธรรมชาติ

22

ตลาดปัจจัยการผลิต (Factor Market)
ปัจจัยการผลิต
หลักในการจ้างปัจจัยเพื่อให้ได้กาไรสูงสุด
รายรับส่วนเพิ่มจากการใช้ปัจจัยแรงงาน
ต้นทุนส่วนเพิ่มของปัจจัยการผลิต

23

ความล้มเหลวของระบบตลาด (Market Failure)
สาเหตุความล้มเหลวของระบบตลาด
การมีอานาจผูกขาด
สินค้าสาธารณะ
ผลกระทบภายนอก
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หนังสืออ่านประกอบ
ภราดร ปรีดาศักดิ,์ หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค, พิมพ์ครั้งที่ 2, สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549.
นราทิพย์ ชุติวงศ์, หลักเศรษฐศาสตร์ I : จุลเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2540
วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน, หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค, พิมพ์ครั้งที่ 18 (แก้ไขปรับปรุง),
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548
สุกัญญา นิธังกร และหงษ์ฟ้า ทรัพย์บุญเรือง หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคเชิงฝึกฝน,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540
พรพิมล สันติมณีรัตน์ เศรษฐศาสตร์จุลภาค, พิมพ์ครั้งที่ 2, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
2545
ตาราภาษาอังกฤษ วิชานี้ใช้เฉพาะส่วนที่เป็นเศรษฐศาสตร์จุลภาค เท่านั้น
Lipsey, Richard G., Peter O.Steiner and Douglas D.Purvis, Economics 12th ed.,
Harper International Edition, Harper & Row Publishers, 1999
Mankiw, N.G., Principles of Economics, 3rd ed., Harcourt Brace, 2004.
Pashigian, B.P.,Price Theory and Applications, McGraw-Hill, 1995.
Pindyck, R.S. and Rubinfeld, D.L., Microeconomics, 6th ed., Prentice Hall, 2005.
หมายเหตุ สามารถใช้หนังสือที่มี Edition ใกล้เคียงกับทีก่ าหนดได้ เนื่องจากเนื้อหาไม่
แตกต่างกันมากนัก
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การส่งสัดส่วนการทางานในการนาเสนอรายงาน และส่งไฟล์รปู เล่มรายงานวิชา เศรษฐศาสตร์จุลภาค
1. ให้นิสิตส่งไฟล์รูปเล่มรายงาน (ไฟล์ word 1 ไฟล์) และไฟล์สัดส่วนการทางานในกลุ่ม (ไฟล์ Excel 1 ไฟล์) ดังตัวอย่างด้านล่างนี้ (มิฉะนั้นจะไม่มีคะแนนรายงาน อาจติด F ได้)
2. กรณีส่งไฟล์สัดส่วนในการทางานกลุ่ม เมื่อพิมพ์ตามแบบตารางด้านล่างแล้ว ให้ Save ไฟล์ โดยตั้งชื่อไฟล์ตามชื่อกลุ่มรายงานและห้อง ตัวอย่างเช่น กลุ่มที่ 2 ห้อง BE571
ให้ตั้งเป็น g2be571, กลุ่มที่ 2 ห้องพิเศษ ให้ตั้งเป็น g2special เป็นต้น
3. กรณีส่งไฟล์รูปเล่มรายงาน ให้นิสิตส่งไฟล์ word เพียง 1 ไฟล์ โดยตั้งชื่อไฟล์ ตัวอย่างเช่น กลุ่มที่ 5 ห้อง BE573 ให้ตั้งไฟล์รูปเล่มรายงานเป็น
4. ให้ส่งไฟล์ในข้อ 2 และ 3 มาที่

rp5be573

micro.section1@gmail.com สาหรับห้อง BE571, micro.section2@gmail.com สาหรับห้อง BE572,
micro.section3@gmail.com สาหรับห้อง BE573, micro.section4@gmail.com สาหรับ ห้องพิเศษ

ระวัง! ห้ามพิมพ์รหัสประจาตัวนิสิตผิดเด็ดขาด เพราะคะแนนจะกลายเป็นศูนย์ทันที ดังนั้น นิสติ ในกลุ่มต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งไฟล์

85

85
85-100 เท่านั้น

หมายเหตุ: นิสิตคนใดหากไม่มีคะแนนกลุ่ม เกรดจะเป็น F เมื่ออาจารย์ได้ตัดเกรดส่งแก่กรรมการคณะแล้วจะไม่มีการแก้เกรดใดๆ ทั้งสิ้น
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หัวข้อการประเมิน
1. การรักษาเวลาในการนาเสนอ
2. การอธิบาย บรรยาย เนื้อหาและทฤษฎีชัดเจน ด้วยความเข้าใจ
3. สไลด์ที่นาเสนอจัดเตรียมมาอย่างดี น่าสนใจ หัวข้อครบถ้วน
4. รูปแบบการนาเสนอ น่าสนใจ ชวนติดตาม มีความคิดสร้างสรรค์
5. นาเสนอรายงาน เสนอรายงานโดยอ่านจากเอกสารน้อยที่สุด
6. สามารถตอบคาถามผู้ฟังได้อย่างชัดเจน ครบถ้วน ตรงประเด็น
7. นาเสนอทฤษฎีที่ตรงประเด็นกับเรื่องที่นาเสนอ
8. นาเสนองานวิจัย บทความ ที่เป็นปัจจุบันและตรงประเด็นกับเรื่องที่นาเสนอ
9. การเตรียมความพร้อมและการทางานเป็นทีมในการนาเสนอ
10. เรื่องที่นาเสนอน่าสนใจ และไม่ล้าสมัยหรือเก่าจนเกินไป มีสถิติเป็นปัจจุบัน

หัวข้อละ 10 คะแนน
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แนวทางการนาเสนอรายงาน/รูปเล่มรายงาน
1. ปก (ชื่อเรื่อง ชื่อกลุ่ม ห้อง รายชื่อสมาชิก รหัสนิสิต
รายวิชา คณะ มหาวิทยาลัย)
2. คานา
3. สารบัญ
4. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ......................................
5. ความสาคัญของ...........................................
6. สถานการณ์ในอดีต-ปัจจุบันของ....................
7. ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ...................
8. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ...............................
9. ข้อเสนอแนะ
10. เอกสารอ้างอิง
11. ภาคผนวก (ถ้ามี)

หมายเหตุ: การให้คะแนนขึ้นอยู่กับปริมาณและคุณภาพ

