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มคอ. 3 (ฉบับใหม่ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2563)

คานา
รายละเอียดรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์และประเมินทางเศรษฐศาสตร์ (English for
Economic Analysis and Evaluation) รหัสวิชา 3593503 เป็นการจัดทารายละเอียดประกอบรายวิชา
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และประเมินสมัยใหม่ ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน
โดยมุ่ง เน้น ให้ ผู้ เรีย นมีความรู้ค วามเข้าใจเกี่ยวกับ การใช้ทั กษะการฟั ง การพู ด การอ่าน และการเขียน
ภาษาอังกฤษ เพื่ อการประเมิน และวิเคราะห์ ด้ านเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ ได้อย่างมีป ระสิ ทธิภ าพและ
ประสิทธิผล
เอกสารรายละเอียดรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์และประเมินทางเศรษฐศาสตร์ฉบับนี้
เพื่อให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ โดยปรับปรุงรูปแบบการสอน รูปแบบการส่ง
งาน การนาเสนอผลงานของผู้เรียน ความตระหนักรู้ในเรื่องกระบวนการคิดและความรับผิดชอบของผู้เรียน
ให้มีมากยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางที่สามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น
วิทยา ศิริพันธ์วัฒนา
มิถุนายน 2563
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มคอ. 3 (ฉบับใหม่ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2563)

สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
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10
17
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสรายวิชา 3593503 ภาษาอังกฤษสาหรับการวิเคราะห์และประเมินทางเศรษฐศาสตร์
English for Economic Analysis and Evaluation
2. จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และประเมินสมัยใหม่
3.2 ประเภท รายวิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ดร.วิทยา ศิริพันธ์วัฒนา
อาจารย์ผู้สอน
ดร.วิทยา ศิริพันธ์วัฒนา
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
23 มิถุนายน 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. ผู้เรียนสามารถสื่อสารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ได้ด้วยภาษาอังกฤษ
2. ผู้เรียนสามารถนาเสนอผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ได้ด้วยภาษาอังกฤษ
3. ผู้เรียนสามารถนาเสนอผลการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ได้ด้วยภาษาอังกฤษ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนมีความทันสมัย และผู้เรียนสามารถสื่อสารในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และประเมินทางเศรษฐศาสตร์ไอ้เป็นอย่างดี

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
คาศัพท์เฉพาะทางด้านการวิเคราะห์และประเมินทางเศรษฐศาสตร์ การเขียนสรุป เอกสาร
และรายงานการวิเคราะห์ และประเมินทางเศรษฐศาสตร์ การสื่อสาร ตีความ และการวิเคราะห์ประเด็น
ทางการวิเคราะห์และประเมินทางเศรษฐศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
Teminology of economics, writing economics analysis and evaluation
papers efficiently such that one can correctly communicate, interpret and analyze
economics analysis and evaluation issues and report through the use of English language
materials
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
60 ช.ม. ต่อภาค
การศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย
และนานักศึกษาศึกษาดู
งานนอกสถานที่ เช่น
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

การศึกษาด้วยตนเอง
75 ช.ม.ต่อภาค
การศึกษา
(5 ชม.ต่อสัปดาห์)

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับรายวิชาในคาบเรียนของวิชาแต่ละสัปดาห์ เป็นจานวน
4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มที่ห้องพักอาจารย์ ตามความต้องการในเวลา
ราชการเท่านั้น เป็นจานวน 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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มคอ. 3 (ฉบับใหม่ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2563)
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 (1) มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
(2) มีความพอเพียงเป็นหลักในการดาเนินชีวิต โดยยึ ดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการสร้างภูมิคุ้มกัน
 (3) มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
 (4) มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสาคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการ
ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
สอดแทรกคุณ ธรรมจริย ธรรมในระหว่างเรียน มอบหมายงานเดี่ยวและกลุ่ มเพื่ อพิจารณาความ
ซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ความตรงต่อเวลาในการส่งงานและการเข้าเรียน
1.3 วิธีการประเมินผล
การสังเกตและพิจารณาจากการมีส่วนร่วมในระหว่างการเรียน ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย และความตรงต่อเวลาในการส่งงานและการเข้าเรียน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 (1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของหลักการและทฤษฎีพื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์
 (2) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์
และประเมินทั้งทางด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(3) มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ และการประเมิน
รวมทั้งมีความเข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบทางเศรษฐกิจ ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและ
สังคมโลก
2.2 วิธีการสอน
(1) การสอนโดยการบรรยาย และใช้ สื่ อ ประกอบการสอน เช่ น ต ารา เอกสารประกอบ
PowerPoint เป็นต้น
(2) การอภิปรายประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
(3) การมอบหมายงานให้กับนักศึกษาทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) การวิเคราะห์ผลการทางานเดี่ยว/งานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
(2) ทดสอบย่อย สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 (1) สามารถสืบ ค้น ประเมินข้อมูล จากหลายแหล่งและมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง เพื่อให้ ได้
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการใช้งานตามสถานการณ์
 (2) มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล คิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการ
ความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไปได้อย่าง
เหมาะสม
(3) สามารถคิ ดค้ น ทางเลื อก วิเคราะห์ ท างเลื อกและผลกระทบจากทางเลื อ กอย่ างรอบด้ าน
มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ทาให้เกิดการได้เปรียบทางการ
แข่งขัน
3.2 วิธีการสอน
(1) การวิเคราะห์กรณีศึกษาทางสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
(2) มอบหมายงานกลุ่มเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) การวิเคราะห์ผลการทากรณีศึกษา และงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
(2) ทดสอบย่อย สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์และการประยุกต์ความรู้ที่ศึกษา
และสภาพเนื้อหาในบทเรียนที่ได้ศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 (1) สามารถทางานเป็นกลุ่มและมีทักษะในการทางานเป็นทีม แสดงภาวะผู้นา สมาชิกของกลุ่ม
ได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
 (2) สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาของ
ทีม
(3) มีความรับ ผิ ดชอบในการทางานกับผู้ อื่นและรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่ อ
พัฒนาตนเองและอาชีพ
4.2 วิธีการสอน
มอบหมายให้ทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยเน้นความรู้ที่เรียนในวิชาและการประยุกต์ใช้ความรู้ และ
การร่วมกันอภิปรายหรือนาเสนองานกลุ่ม
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินพฤติกรรมในห้องเรียน และการทากิจกรรมกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการอภิปรายหรือนาเสนอ
งานกลุ่ม
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
(1) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ มาใช้ในการวิเคราะห์ คานวณ เพื่อการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจและธุรกิจ รวมถึงการใช้ชีวิตประจาวัน
 (2) สามารถสื่ อ สารภาษาไทยและภาษาต่ างประเทศที่ จาเป็ น ต่ อ การปฏิ บั ติ งานได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ และสื่อสารข้อมูลการวิเคราะห์เศรษฐกิจและธุรกิจ ด้วยภาษาพูดและเขียนที่เข้าใจง่าย ชัดเจน
 (3) สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจในรูปแบบการพูด การเขียนที่เหมาะสม
สาหรับ กลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน ในการนาเสนอข้อมูลการวิเคราะห์เศรษฐกิจ ธุรกิจ และข้อมูลตัวชี้วัด
เศรษฐกิจ
(4) สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการดาเนินงานขององค์การ
5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน และทารายงานโดยใช้
ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาในรายวิชา
(2) นาเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากงานที่ได้มอบหมายให้ และการนาเสนอหน้าชั้นเรียน

8

มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

1
(Online)

-ชี้แจงคาอธิบานรายวิชา
จุดมุ่งหมาย แนวทางการสอน
-Micro & Macro Economics

4

-อธิบายแนวการสอน บรรยาย/ซักถาม
ให้นักศึกษาแนะนาตัวและฝึกถามตอบ
เป็นภาษาอังกฤษ

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
หลัก
3.โปรแกรม WBSC,
Microsoft Team,
Zoom, Line

ข้อ 1

ดร.วิทยา
ศิริพันธ์
วัฒนา

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยาย
- ระดมความคิดเห็นเรื่องการสนทนา
- ทาแบบฝึกหัด

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
หลัก
3.โปรแกรม WBSC,
Microsoft Team,
Zoom, Line
4.สื่อโฆษณา หนังสือพิมพ์
ภาษาอังกฤษ

ข้อ 2 และข้อ 3

ดร.วิทยา
ศิริพันธ์
วัฒนา

- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเข้าใจและเขียนผัง
ความคิด (Mind Map) ในการเรียน
ตลอดภาคการศึกษาได้

2
(Online)

Demand & Supply
- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และ
ประเมิน โดยสื่อสารเกี่ยวกับ
Demand & Supply ด้วย
ภาษาอังกฤษ

9

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

3
(Online)

Free Market & Competition

8

กิจกรรมการเรียนการสอน
-บรรยายและให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
เรียนหลัก
3.โปรแกรม WBSC,
Microsoft Team,
Zoom, Line
4.วิดิโอสถานการณ์จาลอง

ข้อ 2 และข้อ 3

ดร.วิทยา
ศิริพันธ์
วัฒนา

8

กิจกรรมการเรียนการสอน
-บรรยายและให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
เรียนหลัก
3.โปรแกรม WBSC,
Microsoft Team,
Zoom, Line
4.วิดิโอสถานการณ์จาลอง

ข้อ 2 และข้อ 3

ดร.วิทยา
ศิริพันธ์
วัฒนา

- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และ
ประเมิน โดยสื่อสารเกี่ยวกับ Free
Market & Competition
ด้วยภาษาอังกฤษ

4
(Online)

Free Market & Competition
(ต่อ)
- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และ
ประเมิน โดยสื่อสารเกี่ยวกับ Free
Market & Competition
ด้วยภาษาอังกฤษ

10

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

5
(Online)

Corporation & Competition

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
-บรรยายและให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้
-หาแนวคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
เรียนหลัก
3.โปรแกรม WBSC,
Microsoft Team,
Zoom, Line
4.วิดิโอสถานการณ์จาลอง

ข้อ 2 และข้อ 3

ดร.วิทยา
ศิริพันธ์
วัฒนา

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
-บรรยายและให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้
-หาแนวคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
เรียนหลัก
3.โปรแกรม WBSC,
Microsoft Team,
Zoom, Line
4.วิดิโอสถานการณ์จาลอง

ข้อ 2 และข้อ 3

ดร.วิทยา ศิริ
พันธ์วัฒนา

- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และ
ประเมิน โดยสื่อสารเกี่ยวกับ
Corporation & Competition ด้วย
ภาษาอังกฤษ

6
(Online)

Corporation & Competition
- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และ
ประเมิน โดยสื่อสารเกี่ยวกับ
Corporation & Competition ด้วย
ภาษาอังกฤษ

11

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

7
(Online)

Money Supply & Fund Flow

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
-ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
-ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
-ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
-ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด

- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และ
ประเมิน โดยสื่อสารเกี่ยวกับ Money
Supply & Fund Flow
ด้วยภาษาอังกฤษ

8
(Online)

Money Supply & Fund Flow
(ต่อ)
- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และ
ประเมิน โดยสื่อสารเกี่ยวกับ Money
Supply & Fund Flow ด้วย
ภาษาอังกฤษ

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
เรียนหลัก
3.โปรแกรม WBSC,
Microsoft Team,
Zoom, Line
4.เอกสารประกอบการ
เรียนเรื่องการวิคราะห์
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
เรียนหลัก
3.โปรแกรม WBSC,
Microsoft Team,
Zoom, Line
4.เอกสารประกอบการ
เรียนเรื่องการวิคราะห์
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ข้อ 2 และข้อ 3

ดร.วิทยา ศิริ
พันธ์วัฒนา

ข้อ 2 และข้อ 3

ดร.วิทยา ศิริ
พันธ์วัฒนา

12

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

9
(Online)

Profit & Taxation

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
-ให้นักศึกษาแสดงบทบาทสมมุติ

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
-ให้นักศึกษาแสดงบทบาทสมมุติ

- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และ
ประเมิน โดยสื่อสารเกี่ยวกับ Profit &
Taxation ด้วยภาษาอังกฤษ

10

Profit & Taxation (ต่อ)
- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และ
ประเมิน โดยสื่อสารเกี่ยวกับ Profit &
Taxation ด้วยภาษาอังกฤษ

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
เรียนหลัก
3.โปรแกรม WBSC,
Microsoft Team,
Zoom, Line
4.เอกสารประกอบการ
เรียนเรื่องการวิคราะห์
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
เรียนหลัก
3.โปรแกรม WBSC,
Microsoft Team,
Zoom, Line
4.เอกสารประกอบการ
เรียนเรื่องการวิคราะห์
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ข้อ 2 และข้อ 3

ดร.วิทยา ศิริ
พันธ์วัฒนา

ข้อ 2 และข้อ 3

ดร.วิทยา ศิริ
พันธ์วัฒนา

13

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

11

Money & Banking System

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
-ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ
คาศัพท์
- กิจกรรมในชั้นเรียน : การนาเสนอตาม
หัวข้อที่ได้รับมอบหมาย

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
-ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ
คาศัพท์
- กิจกรรมในชั้นเรียน : การนาเสนอตาม
หัวข้อที่ได้รับมอบหมาย

- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และ
ประเมิน โดยสื่อสารเกี่ยวกับ Money
& Banking System ด้วย
ภาษาอังกฤษ

12

Money & Banking System
(ต่อ)
- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และ
ประเมิน โดยสื่อสารเกี่ยวกับ Money
& Banking System ด้วย
ภาษาอังกฤษ

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
เรียนหลัก
3.โปรแกรม WBSC,
Microsoft Team,
Zoom, Line
4.เอกสารประกอบการ
เรียนเรื่องการวิคราะห์
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
เรียนหลัก
3.โปรแกรม WBSC,
Microsoft Team,
Zoom, Line
4.เอกสารประกอบการ
เรียนเรื่องการวิคราะห์
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ข้อ 2 และข้อ 3

ดร.วิทยา ศิริ
พันธ์วัฒนา

ข้อ 2 และข้อ 3

ดร.วิทยา ศิริ
พันธ์วัฒนา

14

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

13

Stock Market

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
-การนาเสนองานที่ได้รับมอบหมาย

การนาเสนองาน

ข้อ 2 และข้อ 3

ดร.วิทยา ศิริ
พันธ์วัฒนา

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
-การนาเสนองานที่ได้รับมอบหมาย

-การนาเสนองาน

ข้อ 2 และข้อ 3

ดร.วิทยา ศิริ
พันธ์วัฒนา

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
-นาเสนองานที่ได้รับมอบหมาย

การนาเสนองาน

ข้อ 2 และข้อ 3

ดร.วิทยา ศิริ
พันธ์วัฒนา

- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และ
ประเมิน โดยสื่อสารเกี่ยวกับ Stock
Market ด้วยภาษาอังกฤษ

14

Bond Market
- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และ
ประเมิน โดยสื่อสารเกี่ยวกับ Bond
Market ด้วยภาษาอังกฤษ

15

Financial Management
- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และ
ประเมิน โดยสื่อสารเกี่ยวกับ
Financial Management
ด้วยภาษาอังกฤษ

สัปดาห์ของการสอบปลายภาค
16
หมายเหตุ : สอนออนไลน์ 9 สัปดาห์แรก ทั้งนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

15

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้ที่ได้

วิธีการประเมิน

(ระบุข้อ)

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของ
การ
ประเมินผล
10 %

1.Class
1.11 ,1.1.3
Attendant.
(การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมและ
พฤติกรรม
จริยธรรมการ
เรียน)

- สังเกตการณ์มีส่วนร่วมในการ 1-15
ทากิจกรรม และมีความ
ประพฤติที่ดี
- บันทึกการเข้าห้องเรียนทุกครั้ง

2.Assignments 1.1.4,
2.1.1, 2.1.2,
3.1.1, 3.1.3,
4.1.3,
5.1.2

- การเก็บคะแนนจากการตรวจ 2-15
แบบฝึกหัด ( In-class
exercise) และงานที่มอบหมาย
ในแต่ละครั้ง
(อาจารย์เฉลยแบบฝึกหัดใน
ห้องเรียน)
- Presentation and
2-15
Speaking Skills

20%

แบบทดสอบ

2-8

10%

แบบทดสอบ

16

30%

3. นาเสนอ
บทบาทสมมติ

4. Test

5. สอบปลาย
ภาค

1.1.4,
2.1.1, 2.1.2,
3.1.1, 3.1.3,
4.1.3,
5.1.2
1.1.1,1.1.3,1.1.4,
2.1.1,2.1.2,3.1.1,
3.1.1,3.1.3,
4.1.3,
5.1.2
1.1.1,1.1.3,1.1.4,
2.1.1,2.1.2,3.1.1,
3.1.1,3.1.3,
4.1.3,
5.1.2

30%

16

มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
Sucharat Rimkeeratikul. (2553). English for Economics/English for Economist.
2. เอกสารและข้อมูลแนะนาเพิ่มเติม
- เอกสารชุดวิชา English for Business โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช4. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
- http:// bbc.co.uk/worldservice/learning english/business/index.shtml

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. สังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบคาถาม
2. ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้ารายงานที่ได้รับมอบหมาย
3. การสอบปฏิบัติและการสอบวัดผลความรู้ โดยการจัดทาข้อสอบ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
1. ผลการสอบและงานที่มอบหมาย
2. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. แบบประเมินอาจารย์ผู้สอน
3. การปรับปรุงการสอน
1. นาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
2. เข้าร่วมการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพของอาจารย์ผู้สอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. การทวนสอบการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา โดยการสังเกต สอบถาม และการสัมภาษณ์ โดย
อาจารย์ผู้สอน
2. การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
-ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
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