การรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ / หลักสูตรการจัดการบัณฑิต

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3691101
หลักเศรษฐศาสตร์ (Principle of Economics)
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
ไม่มี
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ.วันวิธู สรณารักษ์
อาจารย์ผู้สอน อ.อังคณา เชี่ยวชาญ ตอนเรียน B1
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
ภาคการศึกษาที่ 2/2560
5. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวข้อ

จานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการสอน

จานวน
ชั่วโมงที่ได้
สอนจริง

แนะนาบทเรียนและสอบถามพื้นฐานของ
นักศึกษา
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
บทที่ 2 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
ทฤษฎีอรรถประโยชน์ ทฤษฎีว่าด้วยเส้นความ
พอใจเท่ากัน ความหมายคาว่าเส้นความพอใจ
เท่ากันและลักษณะเส้นความพอใจเท่ากัน เส้น
งบประมาณรวมทั้งดุลยภาพของผู้บริโภค
บทที่ 3 การผลิต
ทฤษฎีการผลิตแบบดั้งเดิม ทฤษฎีการผลิตตาม
หลักผลิตผลและต้นทุนเท่ากัน ดุลยภาพของ
ผู้ผลิต
บทที่ 4 ต้นทุนการผลิต
ประเภทต้นทุน การคานวณต้นทุนประเภทต่างๆ

3

3

3

3

3

3

3

3

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จาก
แผนการสอนหากมีความ
แตกต่าง
เกิน 25%

มคอ. 5
หัวข้อ

จานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการสอน

จานวน
ชั่วโมงที่ได้
สอนจริง

บทที่ 5 อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพตลาด
ความหมายของอุปสงค์ การเปลีย่ นแปลงอุปสงค์
การเปลีย่ นแปลงของอุปทาน

3

3

บทที่ 5 ดุลยภาพ การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพ
บทบาทของรัฐในการกาหนดราคา
บทที่ 6 ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่
สมบูรณ์
โครงสร้างตลาด ลักษณะของตลาดแต่ละประเภท
การกาหนดราคาและปริมาณของสินค้าและ
บริการในตลาดต่างๆ
บทที่ 7 วัฏจักรเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ เงินฝืด และ
การว่างงาน
ช่วงวัฏจักรเศรษฐกิจ ความหมายของเงินเฟ้อ เงิน
ฝืด สาเหตุและการแก้ปัญหา ความหมายและ
ประเภทของการว่างงาน
บทที่ 8 บัญชีรายได้ประชาชาติ
ความหมายรายได้ประชาชาติ ประเภทของ
รายได้ประชาชาติ ประโยชน์ของบัญชีรายได้
ประชาชาติ
บทที่ 8 บัญชีรายได้ประชาชาติ
การคานวณรายได้ประชาชาติจากด้านรายได้
การคานวณรายได้ประชาชาติจากด้านรายจ่าย
การคานวณรายได้ประชาชาติจากด้านผลผลิต
บทที่ 9 การลงทุน
ความหมายของการลงทุน ประเภทการลงทุน
ปัจจัยที่กาหนดการลงทุน และความสาคัญของ
การลงทุนต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนา
เศรษฐกิจ
บทที่ 10 การเงินและนโยบายการเงิน
ความหมายของเงินและหน้าที่ของเงิน
ความหมายของปริมาณเงินและสถาบันการเงิน
สถาบันการเงินประเภทต่างๆ
และนโยบาย
การเงิน
บทที่ 11 การคลังสาธารณะและนโยบายการคลัง
ความหมายการคลังสาธารณะ ภาษีอากรประเภท
ของภาษี ผลจากการเก็บภาษี รายจ่ายของรัฐบาล

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จาก
แผนการสอนหากมีความ
แตกต่าง
เกิน 25%
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หัวข้อ

หนี้สาธารณะ งบประมาณแผ่นดิน นโยบายการ
คลัง
บทที่ 12 การค้าระหว่างประเทศ
ความหมายการค้าระหว่างประเทศ ทฤษฎีการค้า
ดุลการค้า และ นโยบายการค้าระหว่างประเทศ
บทที่ 12 การค้าระหว่างประเทศ
นโยบายการค้าระหว่างประเทศ นโยบายการค้า
แบบเสรี นโยบายการค้าแบบคุม้ กัน การรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจ

จานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการสอน

จานวน
ชั่วโมงที่ได้
สอนจริง

3

3

3

3

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุม
นัยสาคัญของหัวข้อที่สอนไม่
ตามแผน (ถ้ามี)
ครอบคลุมตามแผน
ไม่มี

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จาก
แผนการสอนหากมีความ
แตกต่าง
เกิน 25%

แนวทางชดเชย

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู้
คุณธรรมจริยธรรม

-

ความรู้

-

ทักษะทางปัญญา

-

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

-

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผล
รายวิชา
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา
เกี่ ย วกั บ ประเด็ น ทางจริ ย ธรรมที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ เศรษฐกิ จ เช่ น การ
กาหนดราคาและปริมาณการผลิตใน
ตลาดประเภทต่างๆ อภิปรายกลุ่ม
บรรยาย อภิ ป ราย การฝึ ก ปฏิ บั ติ
การวิ เ คราะห์ ก รณี ศึ ก ษา และ
มอบหมายให้ ค้ น คว้ า หาบทความ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนามาสรุปและ
นาเสนอ การศึกษาโดยใช้กรณีศึกษา
การตั้งคาถามเพื่อให้ใช้เกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห์
อภิปรายกลุ่ม
วิเคราะห์กรณีศึกษา
จัดกิจกรรมกลุม่ ในการวิเคราะห์
กรณีศึกษา

ประสิทธิผล
มี


ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข

ไม่มี
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ผลการเรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผล
รายวิชา
- มอบหมายงานรายบุคคล เช่น การ
ค้นคว้าข่าวเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวข้อง
กับเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
อาหาร เป็นต้น
ทักษะการวิเคราะห์ - การฝึ ก ปฏิ บั ติ และการมอบหมาย
เชิงตัวเลข การ
งานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก
สื่อสาร และการใช้
website สื่ อ ก า ร ส อ น แ ล ะ ท า
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงาน

ประสิทธิผล
มี

ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข

ไม่มี



4. ข้อเสนอการดาเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
การสอนโดยใช้คาถามหรือกรณีตัวอย่างเพื่อให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ การอภิปรายกลุ่ม การทา
แบบฝึกหัดตามใบงานที่กาหนด และคิดวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ปรับเนื้อหาและกิจกรรมภายในห้องเรียนให้เหมาะสมกับเนื้อหาและเวลา

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 5 คน (คิดเฉพาะหลักสูตรการจัดการบัณฑิต)
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 5 คน
3. จานวนนักศึกษาที่ถอน (W) 0 คน
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไม่สมบูรณ์ (I)
ผ่าน (P,S)
ตก (U)
ถอน (W)
ขาดสอบ (M)
รวม

จานวน
1
4
5

คิดเป็นร้อยละ
20
80
100.00

5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
ไม่มี
4
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6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
ไม่มี

เหตุผล

6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลื่อน
ไม่มี

เหตุผล

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ

สรุปผล

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ
เรียนการสอน (ถ้ามี)
ไม่มี

ผลกระทบ

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี)
ไม่มี

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
-

1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1
-

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ไม่มี
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1
ไม่มี
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หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่
ผ่านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดาเนินการ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

นักศึกษามีส่วนร่วมในการทากิจกรรมในชั้นเรียนมากขึ้น

2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ไม่มี
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
เพิ่มการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนให้มาก
ขึ้นกว่าเดิม

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
2561

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ผู้สอน

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ไม่มี
ชื่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชา: ............................................................................................................................. ..
ลงชื่อ.....อ.อังคณา เชี่ยวชาญ ......................................วันที่รายงาน ……28 พฤษภาคม 2561 …….
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา:...................อ.วันวิธู สรณารักษ์ …………………….............................................
ลงชื่อ....................................................................................วันที่รายงาน...........................................
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร:.....................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................................วันทีร่ ับรายงาน...........................................
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