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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 

1.1 รหัสและชื่อรายวิชา          
 รหัสวิชา 1552635 ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษส าหรับการธนาคาร 
         English for Banking 
1.2 จ านวนหน่วยกิต 
 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
2) ประเภทของรายวิชา : หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) 

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อาจารย์ขจีนุช เชาวนปรีชา 
2) อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ขจีนุช เชาวนปรีชา (ตอนเรียน A1 และ B1) 

1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560 / ชั้นปี 2 

1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

1.7 สถานที่เรียน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 1 ห้อง 1208  

1.9 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
15 ธันวาคม 2560  

 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถบอกความหมายของค าศัพท์เฉพาะและส านวนต่างๆ ที่ใช้ในการธนาคารได้  
    และยกตัวอย่างประกอบได้ชัดเจน 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถแยกแยะความแตกต่างของธนาคารประเภทต่างๆ จากเนื้อหาที่อ่านได ้
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบประเภทของบัญชีเงินฝากธนาคารได้อย่างชัดเจน 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างประเภทของสินเชื่อและการจ านองแบบต่างๆ ได้อย่างชัดเจน 
5. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถระบุประเภทของผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันภัยจากบทความที่อ่านได้ 
6. เพ่ือให้ผู้เรียนบรรยายความเคลื่อนไหวของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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7. เพ่ือให้ผู้เรียนฟังรายงานข่าวหลักทรัพย์ แล้วเปรียบเทียบความแตกต่างของหลักทรัพย์ได้ชัดเจน 
8. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถฝึกวิเคราะห์เอกสารด้านการธนาคารจากสื่อสิ่งพิมพ์และอินเตอร์เน็ตได้ 
   อย่างมีประสิทธิภาพ 
9. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถคิดสร้างสรรค์สื่อท่ีใช้ประกอบการน าเสนอเพ่ือสรุปความเคลื่อนไหวของหุ้น 
    ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
10. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่ 
     ทางธนาคารให้บริการแก่ลูกค้าจากการใช้อินเตอร์เน็ตหรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนได้ 

 
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษทางด้านการธนาคารมากยิ่งข้ึน เป็นการ
เตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระด้านการธนาคารไป
ประยุกต์ใช้ได้กับการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ควรมีการเปลี่ยนแปลงโครงงาน (Project 
Work) หรือบริบทให้ทันสมัยและเก่ียวข้องกับธุรกิจการธนาคารในปัจจุบันมากข้ึน  

 
หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 

3.1 ค าอธิบายรายวิชา 
 ค าศัพท์เฉพาะในการธนาคาร ฝึกฟัง พูด อ่าน และเขียนเอกสารทางการธนาคาร 

อธิบายประเภทของธนาคารและบัญชีเงินฝากธนาคาร สินเชื่อ การจ านอง และผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ ฝึก
บรรยายความเคลื่อนไหวของหุ้น ฝึกฟังรายงานข่าวหลักทรัพย์ ฝึกอ่านข่าวเกี่ยวกับตลาดพันธบัตร ฝึก
วิเคราะห์เอกสารด้านการธนาคารจากสื่อสิ่งพิมพ์และอินเทอร์เน็ต  

Terminology for banking; practice listening, speaking, reading, and writing 
banking documents. Practice explaining types of bank and bank accounts, loans, 
mortgages, insurance products. Practice describing the movement of stocks and shares 
and listening to the stocks news report. Practice reading the news about bond markets 
and analyzing authentic banking news and documents from print media and the 
Internet.    

3.2 จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ 

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษา
ด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมงต่อ 
ภาค

การศึกษา 

ให้ค าปรึกษา แนะน า สอนเสริมตาม
ความต้องการของนักศึกษาเป็นราย
กลุ่ม เพื่อทบทวนความรู้ให้ชัดเจน
และแม่นย ายิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับกลุ่ม
ของนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ า 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติ 90 ชั่วโมงต่อ 
ภาค

การศึกษา 
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3.3 จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 1) อาจารย์ประจ ารายวิชา แจ้งเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์หลักสูตร และประกาศใน
ห้องเรียนในชั่วโมงแรกของรายวิชา โดยอาจารย์ประจ ารายวิชาสามารถให้ค าปรึกษาในห้องพักอาจารย์ 
หรือผ่าน Social Network เช่น Facebook, Application Line ผ่านทางอีเมล์ หรือทางโทรศัพท์ 
 2) อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
วิธีการสอนและการประเมินผล 

ผลการเรียนรูท้ี่ต้องการพัฒนา วิธกีารสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามระเบียบของ

ห้องเรียน เข้าเรียนตรงเวลา และปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นได้ตามเวลาที่
ก าหนด  

2) ผู้เรียนเอาใจใส่ต่อการท างานที่ได้รับ
มอบหมายด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ไม่ลอก
งานผู้อื่น 

3) เคารพข้อตกลง กฎระเบียบ และข้อบังคับ  
4) ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการปฏิบัติงานในกรอบ

จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพด้าน
การธนาคาร  

- ผู้สอนก าหนดระเบยีบปฏิบตัิของการเรียน 
และบรรยายเกี่ยวกับประเด็นจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพทางด้านการธนาคารที่
เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ที่สุจรติ ไม่
หลอกลวง 
- นักศึกษาอภิปรายกลุม่ร่วมกัน 
 

- สังเกตจากพฤติกรรมในการเข้าเรียน การตรง
ต่อเวลา การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
- ประเมินจากการที่นักศึกษาส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา มี  
ความรับผิดชอบ ส่งตามก าหนด ท าด้วยตนเอง
ไม่ลอกผู้อื่น 

1-15 

10% 

ด้านความรู้ 
1) มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะภาษาอังกฤษ

ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
2) ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านค าศัพท์

เฉพาะ และส านวนที่ใช้ในบริบททางการ
ธนาคาร 

3) ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานทางด้าน
การธนาคาร (เช่น ประเภทของธนาคาร บัญชี

- ผู้สอนบรรยายเป็นภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทยเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานดา้นการ
ธนาคารและค าศัพท์เฉพาะ รวมถงึส านวนที่ใช้
ในวงการการเงิน ความหมายของระบบการ
ธนาคาร ประเภทของธนาคาร บญัชีเงินฝาก 
ดอกเบี้ยเงินฝาก สินเช่ือ การจ านอง ตลาด
หลักทรัพย์ พันธบัตร และการประกันภัย  
- ผู้สอนให้นักศึกษาได้ออกไปศึกษาดูงาน
สถาบันการเงินหรือธนาคาร 

         -  ประเมินด้วยการตรวจแบบฝึกหัด  
         -  ประเมินจากการร่วมกิจกรรมใน
ห้องเรียน 
         -  สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาจาก
การศึกษาดูงานสถาบันการเงินหรอืธนาคาร 
 - ประเมินด้วยการสอบกลางภาค สอบ
ปลายภาค 
 - ประเมินจากการน าเสนอรายงานสรุปท้ัง
ในรูปแบบข้อเขียนและปากเปล่า 

2-13 

20% 
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ผลการเรียนรูท้ี่ต้องการพัฒนา วิธกีารสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

เงินฝากธนาคาร สินเชื่อ การจ านอง 
กรมธรรม์ประกันภัย ตลาดหลกัทรัพย์) 

4) ผู้เรียนบูรณาการความรู้ด้านภาษาอังกฤษกับ
ธุรกิจการธนาคารที่เกี่ยวข้อง 

- ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน 
- ผู้สอนให้นักศึกษาได้ท างานคู่ ท างานกลุ่ม 
และน าเสนอรายงานหน้าขั้นเรยีน 
- ผู้สอนให้นักศึกษาไดส้ืบค้นข้อมลูจาก
หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ หรือสื่อเทคโนโลยี
อื่นๆ รวมถึงอินเตอร์เนต็ และรายงานผลทั้งใน
รุปแบบข้อเขียนและปากเปล่า 

 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1) สืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม
เกี่ยวกับธุรกิจการธนาคาร เพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์
ปัจจุบนัและเทคโนโลยีด้านการบริการใหม่ๆ   
2) คิดสร้างสรรค์ และปรับใช้องค์ความรู้ด้านการ
ธนาคารกับงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม 
3) คิด วิเคราะห์ และแก้ไขโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก หรืออัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศได้อย่างมีระบบ  
4) สังเคราะห์องค์ความรู ้

- ผู้สอนมอบหมายใหน้ักศึกษาศึกษาดูงานใน
สถาบันด้านการเงินและการธนาคารจริง และ   
น าเสนอผลเพื่อสะท้อนแนวคิดจากการปฏิบัติ
จริง 
- ผู้สอนให้นักศึกษาอภิปรายกลุม่จากประเด็น
ต่างๆ ท่ีก าหนด 
- ผู้สอนฝึกให้นักศึกษามีทักษะในการสืบค้น
ข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยีนอกห้องเรียนเพื่อ
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การบริการของธนาคาร 
รายงานข่าว รายงานความเคลื่อนไหวของ
หลักทรัพย์ ตลาดพันธบัตร และรายงานสรุป 

- ประเมินจากการน าเสนอสรุปความคิดเห็นทีไ่ด้
จากการศึกษาดูงานสถาบันการเงิน 
 - สังเกตจากการอภิปรายและการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน 
- ประเมินจากการน าเสนอผลการสืบค้นข้อมูล 
และรูปเลม่รายงานสรุป 
- ประเมินจากการสอบกลางภาค และสอบปลาย
ภาค 
 

3-15 

20% 

ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1) ท างานร่วมกับผู้อื่นในการท างานคู่ และงานกลุม่
ได ้
2) สื่อสารในเรื่องการธนาคารหรือหลักทรัพย์ตา่งๆ 
ในตลาดหลักทรัพยไ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็น
รายบุคคล งานคู่และงานกลุ่ม เชน่ การท า
แบบฝึกหัด การตอบค าถามทบทวน การ
ติดตามความเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์และ
รายงานผลในรูปของแผนภมูิ เพื่อพัฒนาทักษะ
ในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้รียนด้วยกัน 

- ประเมินตนเองและเพื่อน  
-  ประเมินจากจัดการรายงานผลและการ
น าเสนอการติดตามหุ้นในรูปของแผนภูมิ รวมถึง 
พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
 

3-15 

30% 
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ผลการเรียนรูท้ี่ต้องการพัฒนา วิธกีารสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

3) มีความรับผดิชอบต่อบทบาทของตนที่มีต่อผู้อื่น 
เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคณุภาพ 

และพัฒนาความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีในการ
ท างานเป็นทีม 
- ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาน าเสนอรายงาน
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมี 
ความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย เสร็จ
ทันตามก าหนดเวลา 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืค้นเกี่ยวกับ
บริการด้านต่างๆ ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
ไทยและสรุปเพ่ือน าเสนอข้อมูลได้ 
2) ติดต่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) สามารถค านวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารได้
อย่างถูกต้อง  
4) ค านวณตัวเลข หรือประมวลผลขอ้มูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปได ้

- ผู้สอนฝึกให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการคิด
ค านวณเชิงตัวเลขแบบง่าย ในเรื่องการค านวณ  
  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพื้นฐาน และค านวณ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
- ผู้สอนสาธติการตดิตามหุ้นในตลาด
หลักทรัพย์ และมอบหมายให้นักศกึษาติดตาม
หุ้นและท ารายงานสรุปการติดตามหุ้นในรูป
ของแผนภูมิและการน าเสนอในช้ันเรียน โดยใช้
รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
- ผู้สอนแนะน าให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับตลาดพันธบัตรจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
และน าเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ 
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

- ประเมินจากการจัดท ารายงาน และการ
น าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลย ี
- สังเกตการมสี่วนร่วมในการตดัสนิร่วมกันใน
กลุ่มเรื่องการเลือกใช้แผนภูมริูปแบบท่ี 
เหมาะสมกับการตดิตามหุ้น 

13-15 

20% 

หมายเหตุ  ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก  ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ข้อ 2) 

สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

1 
(3 ชม.) 

ช้ีแจงค าอธิบายรายวิชา จุดมุ่งหมาย แนว
การสอน ข้อก าหนดตา่ง ๆ รวมทั้ง
กระบวนการวดัผลประเมินผล 
• Pretest 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ให้นักศึกษาอ่านค าอธิบายรายวชิา แล้ว
คาดเดาวา่รายวิชานี้เกีย่วกับอะไร มีประเด็น
หัวข้ออะไรที่ต้องเรียน แล้วอาจารย์สรุปการ
คาดเดาเรื่องรายวิชาของกลุ่มนักศกึษา
ทั้งหมด จุดมุ่งหมายของขั้นตอนนี้คือ เป็น
การกระตุ้นให้นักศึกษาใช้ประสบการณ์เดิม
ที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน และยังได้สมมติฐาน 
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อพิสูจน์ว่าสิง่ที่คาดเดา
ไว้ถูกหรือผดิอย่างไร 
2. อาจารย์อธิบายแนวการสอน กิจกรรม
การเรยีนการสอน อธิบายงานท่ีมอบหมาย
และเกณฑ์การให้คะแนน  
3. อาจารย์อธิบายงานกลุม่ที่นักศึกษาต้อง
ไปสืบค้นข้อมลูเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้
ภายนอก เช่น สถาบันการเงิน หนังสือพิมพ์ 
และอินเตอร์เน็ต นักศึกษาแบ่งกลุม่กัน
แลกเปลีย่นความคดิเห็นและประสบการณ์
ซึ่งกันและกัน และแบ่งหน้าท่ีความ
รับผิดชอบในกลุม่ให้ชัดเจนและเหมาะสม  

- เอกสารประกอบการสอน 
- แนวการสอน 
- ข้อสอบ pretest 

- สังเกตการเข้าเรียน ความตรงต่อ
เวลา 
- ประเมินจากการมสี่วนร่วมและเสนอ
ความคิดเห็นในช้ันเรียน การท า
แบบฝึกหัดในช้ันเรยีน (20%) 

อ. ขจีนุช      
เชาวนปรีชา 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

4.ท าการประเมินตนเองด้วยบททดสอบก่อน
เรียน Pre-test   
5. อาจารย์เริม่บรรยายเรื่องค าศัพท์เฉพาะ
ทางด้านระบบการธนาคาร นักศึกษาอ่านค า
จ ากัดความของค าศัพท์แล้วช่วยกนัคาดเดา
ว่าเป็นค าศัพท์ค าไหน และช่วยกันแปลเป็น
ภาษาไทย แล้วอาจารยส์รุปค าศัพท์ด้วย 
PowerPoint 
6. อาจารย์ตรวจสอบความเข้าใจของ
นักศึกษาเรื่องค าศัพท์เฉพาะด้วยการให้ท า
แบบฝึกหัดใน Exercise A และ Exercise B  
7. ช่ัวโมงถัดไปเป็นการฝึกเกี่ยวกบัค าศัพท์
เฉพาะทางด้านระบบการธนาคาร โดยให้
นักศึกษาแต่ละกลุ่มเตรยีมค าตอบของ 
“ค าถามทบทวน” ในเอกสารประกอบการ
เรียนมาล่วงหน้า  
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. แบบฝึกหัด 
2. สอบ pretest 

2 
(3 ชม.) 

Unit 1  Banking System  
• Money and Income 
• Bank in Details  
• Traditional Banking  
• New Ways of Banking 

1. อาจารย์เฉลยแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ 
Banking Terminology จากสัปดาห์ที่แล้ว 
2. ให้นักศึกษาอ่านบทความ Money and 
Income โดยเรียกช่ือนักศึกษาใหอ้่านคนละ 
1 ประโยค แล้วแปลความหมายให้เพื่อนฟัง 

- แบบฝึกหัด 
- เอกสารประกอบการสอน 
- บทความ 

 อ. ขจีนุช      
เชาวนปรีชา 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

โดยอาจารย์อธิบายเพิม่เตมิให้นักศึกษา
เข้าใจตรงกัน 
3. ให้นักศึกษาท า Exercise C แล้วเรียกช่ือ
นักศึกษาให้เฉลยแบบฝึกหัดคนละ 1 ข้อ 
โดยผู้สอนอธิบายความหมายค าศพัท์
เพิ่มเตมิ 
4. ให้เวลานักศึกษาอ่านเนื้อหาเรื่อง Bank 
in Details แล้วถามค าถามใน Exercise D 
เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ 
5. ผู้สอนเลือกนักศึกษาหนึ่งคนให้อ่านออก
เสียงเรื่อง Traditional Banking แล้วให้
นักศึกษาท่ีเหลือช่วยกันตอบค าถามใน 
Exercise E 
6. ให้นักศึกษาหนึ่งคนอ่านออกเสียงเรื่อง 
New Way of Banking แล้วเรียกขึ้น
นักศึกษาให้ตอบค าถามใน Exercise F คน
ละหนึ่งข้อ 
7. ให้นักศึกษาจับคู่กันท าแบบฝึกหัด 
Exercise G แล้วตรวจสอบค าตอบกับ
อาจารย ์
8. ให้นักศึกษาฟังอาจารย์พูดเรื่อง A Bank 
Manager Speaks แล้วเตมิค าศัพท์ท่ี
หายไปใน Exercise H และตอบค าถาม 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

True or False ใน Exercise I จากนั้นให้
นักศึกษาตอบค าถามสั้นๆ ใน Exercise J 
9. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มและอ่าน
รายละเอียดของ Bank Manager 
conversation แล้วแสดงบทบาทสมมติ
หน้าขั้นเรียน 
10. ผู้สอนสรุปเนื้อหาท้ังหมด โดยการให้
นักศึกษาร่วมกันตอบ “ค าถามทบทวน” 

3 
(3 ชม.) 

Unit 2  Types of Bank 
• Special Terminology 
• Types of Bank 
• Commercial Banks 
• Investment Banks 

1. อาจารย์อธิบายความหมายของค าศัพท์
เฉพาะ Bank Terminology ให้นักศึกษา
ช่วยกันบอกค าศัพท์นั้นๆ แล้วท าแบบฝึกหัด
ใน Exercise A และเฉลยค าตอบร่วมกัน 
2. สุ่มตัวอย่างถามค าศัพท์ที่เรียนมาแล้ว 
โดยท ากิจกรรม Vocabulary Crown เพื่อ
ทดสอบความจ าและความเข้าใจ 
3. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มท า Mind Mapping 
เ รื่ อ ง  Commercial Bank แ ล ะ 
Investment bank แล้วให้ตัวแทนแต่ละ
กลุ่มออกมาน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
4 .  อ าจ า รย์ ส รุ ป ใ จคว ามส าคัญ เ รื่ อ ง 
Commercial Bank แ ล ะ  Investment 
bank ด้วย PowerPoint 

- แบบฝึกหัด 
- เอกสารประกอบการสอน 
- บทความ 
- อุปกรณ์ส าหรับกิจกรรม 
Mind Mapping 
- อุปกรณ์ส าหรับกิจกรรม 
Vocabulary Crown 

 อ. ขจีนุช      
เชาวนปรีชา 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

5. ให้นักศึกษาฝึกท าแบบฝึกหัด Exercise B 
– Exercise D ในห้องเรียน 
6. อาจารย์เฉลยและอธิบายค าตอบด้วย 
PowerPoint และมอบหมายให้นักศึกษา
ร่วมกันตอบ “ค าถามทบทวน”  

4 
(3 ชม.) 

Unit 2  Types of Bank (continue) 
• Central Banks 
• Bank of Thailand (BOT) 
• Interest Rates 

1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อท ากิจกรรม 
Jigsaw Reading เกี่ยวกับ Central Bank 
2. ก าหนดเวลา 15 นาที ให้นักศึกษาท า
กิจกรรม Jigsaw Reading โดยอ่าน
ข้อความที่ได้รบัเกี่ยวกับ Central Bank ใน 
Expert group จากนั้นให้กระจายกลับไปสู่ 
Base group อีกครั้งเพื่ออธิบายให้เพื่อนใน
กลุ่มทุกคนเข้าใจเนื้อหาของ Central Bank 
และให้ตัวแทนแตล่ะกลุ่มออกมาน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 
3. อาจารย์อธิบายสรุปเนื้อหาของ Central 
Bank อีกครั้งหนึ่ง  
4. เมื่อเข้าใจแล้วให้นักศึกษาแตล่ะคนฝึกท า
แบบฝึกหัด Exercise E และ F 
5. อาจารย์อฺธิบายและสาธติวิธีการค านวณ 
How to calculate exchange rate ด้วย 
PowerPoint แล้วตั้งค าถามเกี่ยวกับการ

- แบบฝึกหัด 
- เอกสารประกอบการสอน 
- บทความ 
- อุปกรณ์ส าหรับกิจกรรม 
Jigsaw Reading  
- อุปกรณ์ส าหรับกิจกรรม 
Calculating exchange 
rate 

 อ. ขจีนุช      
เชาวนปรีชา 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

แลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศสกุลต่างๆ 
ให้นักศึกษาตอบค าถามให้ถูกต้อง 
6. ให้นักศึกษาอ่านรายละเอียดเนื้อหา
เกี่ยวกับ Interest rates แล้วอาจารย์
อธิบายสรุปเนื้อหาให้ฟังอีกครั้ง จากนั้นให้
นักศึกษาท าแบบฝึกหัด Exercise G  
7. อาจารย์ตรวจสอบความเข้าใจของ
นักศึกษาเรื่อง Interest rate and loans 
ด้วยการให้นักศึกษาตอบค าถามใน
แบบฝึกหัด Exercise H และ Exercise I  
8. ให้นักศึกษาอ่านรายละเอียดของ Bank 
of Thailand ร่วมกันและตอบค าถามใน
แบบฝึกหัด Exercise J และ Exercise K 
9. มอบหมายงานให้นักศึกษาวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่าง Central Bank และ 
Commercial Bank เป็นการบ้าน 
10. อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาตอบ
ค าถามใน “ค าถามทบทวน” เป็นการบ้าน 

5 
(3 ชม.) 

Unit 3 Bank Accounts  
• Special Terminology  
• Opening a Bank Account 
• Writing Cheques 

1. ระดมสมองเกี่ยวกับบญัชีธนาคาร
ประเภทต่างๆ เพื่อตรวจสอบความรู้เดมิของ
นักศึกษาก่อนเรียน 
2. ให้นักศึกษาท ากิจกรรม Guessing 
game โดยสุ่มเรียกนักศึกษาหนึ่งคนให้เลือก
อ่านความหมายของค าศัพท์หนึ่งค า แล้ว

- แบบฝึกหัด 
- เอกสารประกอบการสอน 
- บทความ 
- อุปกรณ์ส าหรับกิจกรรม 
Guessing game 
 

การท างานตามทีไ่ด้รับมอบหมาย  
• การเปิดบัญชีธนาคาร (10%) 
 
 

อ. ขจีนุช      
เชาวนปรีชา 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

เพื่อนๆ ในห้องทายว่าเป็นค าศัพท์ค าไหน 
เมื่อทายค าศัพท์ครบทุกค าแล้ว อาจารย์
อธิบายสรุปอีกครั้งหนึ่ง  
3. ให้นักศึกษาทุกคนท าแบบฝึกหัด 
Exercise A  
4. อาจารย์ให้นักศึกษาอ่านเนื้อหาเกี่ยวกับ 
Opening a Bank Account ในเวลา 15 
นาที แล้วท ากิจกรรม Complete the 
bank account jigsaw โดยให้นักศึกษาเติม
รายละเอียดในตารางสรุปประเภทของบัญชี
ธนาคารร่วมกันหน้าช้ันเรียน 
5. ให้นักศึกษาทุกคนท าแบบฝึกหัด 
Exercise B 
6. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม แล้วอ่าน
เนื้อหาเกี่ยวกับ Good Checking 
Accounts in USA จากนั้นแต่ละกลุ่มตอบ
ค าถามในแบบฝึกหดั Exercise C กลุ่มละ 1 
ข้อ โดยให้ตัวแทนแตล่ะกลุม่ออกมาน าเสนอ
ค าตอบของกลุ่มตัวเองหน้าช้ันเรียน  
7. อาจารย์สรุปเนื้อหา Good Checking 
Accounts in USA ด้วย PowerPoint 
8. อาจารย์มอบหมายการบ้านใหน้ักศึกษา
ตอบค าถามใน “ค าถามทบทวน” 



15 
 

สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

6 
(3 ชม.) 

Unit 3 Bank Accounts (continue) 
• Good Checking Accounts in USA 
• Calculating interest rates 

1. ทบทวนค าศัพท์เฉพาะเรื่อง Cheque 
Terminology ด้วยกิจกรรม Vocabulary 
Crown โดยการแบ่งนักศึกษาออกเป็นสี่
กลุ่ม แล้วให้นักศึกษาท่ีเป็นตัวแทนของแต่
ละกลุม่ออกมายืนหน้ากลุ่มและสวมมงกุฎ
ค าศัพท์ นักศึกษาที่เหลือในกลุ่มใบ้ค าศัพท์ที่
อยู่บนมงกุฎค าศัพท์บนหัวของนักศึกษาท่ีถูก
เลือกออกมาเป็นตัวแทนกลุ่ม นักศึกษาที่
เป็นตัวแทนกลุ่มสามารถบอกค าศพัท์ได้
ถูกต้องเป็นกลุ่มแรกจะเป็นผู้ชนะ 
2. ให้นักศึกษาแบ่งเป็นกลุ่มๆ ละ 5 คน 
อาจารย์ให้นักศึกษาดรููปเช็คที่มีหมายเลข
ต่างๆ ท่ีแสดงส่วนประกอบของเชค็ใน 
PowerPoint แล้วแจกบัตรค าที่อธิบาย
ส่วนประกอบของเช็ค จากนั้นให้นักศึกษา
แต่ละกลุ่มร่วมกันจับคู่บตัรค ากับหมายเลข
ส่วนประกอบของเช็คให้ถูกต้อง 
3. อาจารย์เฉลยค าตอบพร้อมกับสรุป
เนื้อหาเรื่อง Parts of a cheque แล้วเริม่
อธิบายเนื้อหาประเภทของเช็ค Types of 
cheque ทั้งห้าประเภท  
4. อาจารย์ตรวจสอบความเข้าใจของ
นักศึกษาเรื่องประเภทของเช็คด้วยการ
แสดงรูปเช็คประเภทต่างๆ ด้วย 

- แบบฝึกหัด 
- เอกสารประกอบการสอน 
- บทความ 
- อุปกรณ์ส าหรับกิจกรรม 
Vocabulary Crown 

 อ. ขจีนุช      
เชาวนปรีชา 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

PowerPoint แล้วถามค าถามว่าเป็นเช็ค
ประเภทใด 
5. นักศึกษาทุกคนฝึกท าแบบฝึกหดั 
Exercise D, E, F, และ G 
6. อาจารย์อธิบายเรื่อง Cheque Cashing 
Service แล้วถามค าถามเพื่อตรวจสอบ
ความเข้าใจ 
7. อาจารย์มอบหมายการบ้านใหน้ักศึกษา
ท าแบบฝึกหัด Exercise H และตอบค าถาม
ใน “ค าถามทบทวน” 

7 
(3 ชม.) 

Unit 4 Bank Cards 
• Bank cards terminology 
• Reading: ATM cards 

1. อาจารย์อธิบายค าศัพท์เฉพาะ Bank 
Cards Terminology ด้วยสื่อ PowerPoint 
2. ให้นักศึกษาฝึกท าแบบฝึกหัด Exercise A 
แล้วร่วมกันเฉลยค าตอบ 
3.  อาจารย์ ให้นั กศึ กษาอ่ านบทความ
เกี่ยวกับบัตรธนาคาร The Differences 
between ATM Cards, Debit Cards, and 
Credit Cards แล้วจับคู่กับเพื่อนเพื่อเขียน
สรุปเรื่องความแตกต่างของบัตรเอทีเอ็ม 
บัตรเดบิต และบัตรเครดิต 
4.  อ า จ า ร ย์ ส รุ ป เ นื้ อ ห า เ รื่ อ ง  The 
Differences between ATM Cards, 

  อ. ขจีนุช      
เชาวนปรีชา 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

Debit Cards, and Credit Cards ใ ห้
นักศึกษาเข้าใจ 
5. อาจารย์เรียกนักศึกษาให้อ่านเนื้อหา
เกี่ยวกับบัตรเอทีเอ็ม ATM Cards แล้วท า
แบบฝึกหัด Exercise B และเฉลยค าตอบ
พร้อมกัน 
6. อาจารย์ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มแล้วท า
กิจกรรมบทบาทสมมติ เพื่อฝึกสนทนา
เกี่ยวกับการสมัครบัตรเอทีเอ็ม 
7. อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาตอน
ค าถามใน “ค าถามทบทวน” เป็นการบ้าน 

8 
(3 ชม.) 

Unit 4 Bank Cards (continue) 
• Debit Cards 
• The Parts of a Debit Card 
• Credit cards 
• How Do I Apply for a  
    Credit card? 

1. อาจารย์ทบทวนค าศัพท์เฉพาะ Bank 
card terminology ด้วย PowerPoint 
2. แบ่งนักศึกษาออกเป็น 6 กลุ่ม แล้วให้
อ่านบทความเรื่อง Debit Cards กลุ่มละ
หนึ่งย่อหน้าแล้วหาหัวข้อที่ เหมาะสมใน
แบบฝึกหัด  Exercise C จากนั้นออกมา
น าเสนอหน้าช้ันเรียน 
3. อาจารย์สรุปเนื้อหาเรื่อง Debit Cards 
ให้นักศึกษาเข้าใจตรงกัน  

  อ. ขจีนุช      
เชาวนปรีชา 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

4. อาจารย์อธิบายเรื่อง The parts of the 
debit card  แล้วให้นักศึกษาออกมาบอก
ส่วนประกอบของบัตรเดบิตของจริ งที่
อาจารย์น ามาแสดงในห้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
5. นักศึกษาท าแบบฝึกหัด Exercise D แล้ว
เฉลยค าตอบร่วมกัน 
6.  ให้นักศึกษาแบ่ งกลุ่มแล้วอ่ านเรื่ อง 
Credit Cards ในแบบฝึกหัด  Exercise E 
แล้วสรุปเนื้อหาโดยใช้ Mind Mapping และ
ออกมาน าเสนอหน้าช้ันเรียน อาจารย์สรุป
เนื้อหาอีกครั้งหนึ่ง 
7. นักศึกษาแบ่งกลุ่มกนัอ่านบทสนทนาและ
ฝึ ก  Practice Listening and Speaking 
ด้วยกิจกรรม Role-play เรื่องการสมัคร
บัตรเครดิตที่ธนาคาร  
8. นักศึกษาท าแบบฝึกหัด Exercise F แล้ว
เฉลยร่วมกัน 
9. นักศึกษาอ่านบทความเรื่อง How do I 
apply for a credit card? แ ล้ ว ท า
แบบฝึกหัด Exercise G 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

10. อาจารย์ให้นักศึกษาทบทวนบทเรียน
ด้วยการตอบค าถามใน “ค าถามทบทวน” 
11. อาจารย์แจ้งนักศึกษาให้ทราบว่าจะท า
การทดสอบกลางภาคในสัปดาห์หน้ า 
(สัปดาห์ที่ 9) โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่
บทที่ 1-4 

9 
(3 ชม.) 

Unit 5 Loans and Mortgages  
• Loans terminology 
• Reading: Types of Loan 
• Student Loan 
• Personal Loans  
• Midterm Test 

1. อาจารย์อธิบายค าศัพท์เฉพาะ Loans 
and Mortgages Terminology ด้ ว ย 
PowerPoint 
2. นักศึกษาฝึกท าแบบฝึกหัด Exercise A 
แล้วเฉลยค าตอบร่วมกัน 
3. อาจารย์ถามระดมความคิดจากนักศึกษา
ว่ าประเภทของสินเ ช่ือจะมีกี่ ประ เภท 
อะไรบ้าง จากนั้นให้นักศึกษาอ่านเนื้อหา 
Types of Loans 
4. นักศึกษาอ่านเนื้อหาเรื่ อง An Auto 
Loan แล้วท ากิจกรรม Role-play ระหว่าง 
loan officer และ customer 
5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด Exercise B 
และ Exercise C แล้วเฉลยค าตอบร่วมกัน 

 สอบกลางภาค (20%) อ. ขจีนุช      
เชาวนปรีชา 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

6. อาจารย์สาธิตวิธีการคิดค านวณดอกเบี้ย 
Calculating interest rates แ ล้ ว ใ ห้
นักศึกษาฝึกคิดค านวณจากโจทย์ต่างๆ 
จากนั้นเรียกนักศึกษาออกมาสาธิตวิธีการคดิ
หน้าช้ันเรียนและนักศึกษาร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นว่าถูกต้องหรือไม่ อย่างไร 
7. ให้นักศึกษาอ่านเนื้อหาเรื่อง Personal 
Loan แล้วอาจารย์เรียกนักศึกษาบางคน
ออกมาเขียนค าส าคัญ Key words ที่ได้จาก
เนื้อหาที่อ่าน ให้นักศึกษายกตัวอย่างสินเช่ือ
ส่ ว น บุ ค ค ล ที่ ต น เ อ ง รู้ จั ก  จ า ก นั้ น ท า
แบบฝึกหัด Exercise D แล้วเฉลยค าตอบ
ร่วมกัน 
8. อาจารย์เรียกนักศึกษาใหอ้่านเนื้อหาเรื่อง 
Student Loan แล้ ว ร่ ว มกั นออกความ
คิด เห็น เรื่ องการกู้ เ งิน เพื่ อการศึกษาที่
นั กศึ กษารุ้ จั ก  จ ากนั้ นท าแบบฝึ กหั ด 
Exercise E แล้วเฉลยค าตอบร่วมกัน 
10. อาจารย์มอบหมายการบ้านให้นักศึกษา
ตอบค าถามใน “ค าถามทบทวน” 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

11. ท าการทดสอบกลางภาค ใช้เวลา
ประมาณ 60 นาที 

10 
(3 ชม.) 

Unit 5 Loans and Mortgages 
(continue) 
• Home loan (Mortgage)  
• Applying for a Mortgage 
• Home equity loan 

1. อาจารย์ทบทวนค าศัพท์เฉพาะ Loans 
and Mortgages Terminology จ า ก
สัปดาห์ที่แล้ว ด้วยกิจกรรม Vocabulary 
Crown 
2. อาจารย์เรียกนักศึกษาให้อ่านเนื้อหาเรื่อง 
Mortgage (Home Loan) แล้วถามค าถาม
เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ เช่น  
  a. Why do you need mortgage?  
  b. What is the payment?  
  c. Which type of mortgage payment 
do you prefer and why?  
3. ให้เวลานักศึกษาอ่านเนื้อหาเรื่อง Home 
Equity Loan ประมาณ 15  นาที  แล้ ว
อาจารย์อธิบายเนื้อหาด้วย PowerPoint 
4. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มแล้วท ากิจกรรม 
Role- play เ รื่ อ ง  Applying for a 
mortgage  
5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด Exercise E 
แล้วเฉลยค าตอบร่วมกัน 

 การท างานตามทีไ่ด้รับมอบหมาย  
• เขียนรายงานสรุปสิ่งที่ได้รับจาก
การศึกษาดูงานสถาบันการเงิน (10%) 
 

อ. ขจีนุช      
เชาวนปรีชา 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

6. อาจารย์มอบหมายการบ้านให้นักศึกษา
ตอบค าถามใน “ค าถามทบทวน” 

11 
(3 ชม.) 

Unit 6 Stocks and Shares  
• Special Terminology 
• Issuing Stocks and Shares 
• Ordinary Shares and 
Preference Shares 

1. ให้นักศึกษาท ากิจกรรม Guessing game 
โดยสุ่มเรียกนักศึกษาหนึ่งคนให้เลือกอ่าน
ความหมายของค าศัพท์หนึ่งค า จาก Stocks 
and Shares Terminology แล้วเพื่อนๆ ใน
ห้องทายว่าเป็นค าศัพท์ค าไหน เมื่อทาย
ค าศัพท์ครบทุกค าแล้ว อาจารย์อธิบายสรุป
อีกครั้งหนึ่ง ด้วย PowerPoint 
2. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด Exercise A, B 
และ C เพื่อทบทวนค าศัพท์เฉพาะที่เรียนไป 
จากนั้นอาจารย์อธิบายเพิ่มเติม 
3 .  ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า อ่ า น เ นื้ อ ห า เ รื่ อ ง 
Shareholders แล้วแบ่งกลุ่มนักศึกษาท า
แบบฝึกหัด Exercise D, E, และ F  
4. ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มออกมาเฉลย
แบบฝึกหัดหน้าห้อง โดยอาจารย์จะช่วย
สรุปค าตอบอีกครั้ง ด้วย PowerPoint 
5. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มแล้วหาบทความจาก
หนังสือพิมพ์ที่ เกี่ยวข้องกับ Stocks and 

 การท างานตามทีไ่ด้รับมอบหมาย  
• การติดตามความเคลื่อนไหวของ
หลักทรัพย์และการน าเสนอผล (10%) 

อ. ขจีนุช      
เชาวนปรีชา 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

Shares  จากนั้นตัวแทนกลุ่มน าเสนอข่าว
หน้าช้ันเรียน 
6. อาจารย์มอบหมายการบ้านให้นักศึกษา
ตอบค าถามใน “ค าถามทบทวน” 

12 
(3 ชม.) 

Unit 6 Stocks and Shares (continue) 
• Stock Exchange in 
Newspaper 
• Shareholders 
• Alternative terminology 

1. อาจารย์ทบทวนค าศัพท์เฉพาะ Stocks 
and Shares Terminology ด้วยกิจกรรม 
Vocabulary Crown 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มแล้วอ่านเนื้อหาเรื่อง 
Issuing Stocks and Shares แ ล ะ เ ขี ยน 
mind mapping จ า ก นั้ น ตั ว แ ท น ก ลุ่ ม
น าเสนอหน้าขั้นเรียน 
3. อาจารย์อธิบายสรุปเรื่อง Issuing Stocks 
and Shares ด้วย PowerPoint 
4. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด Exercise G, 
H, I, และ  J แล้ ว เ ฉลยค าตอบร่ วมกั น 
อาจารย์อธิบายค าศัพท์ในแต่ละข้อเพิ่มเติม
ด้วย PowerPoint 
5. อาจารย์เรียกนักศึกษาให้อ่านเนื้อหา 
Alternative Terminology แ ล้ ว ท า
แบบฝึกหัด Exercise K จากนั้นอาจารย์
เฉลยค าตอบโดยใช้ PowerPoint 

  อ. ขจีนุช      
เชาวนปรีชา 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

6. อาจารย์เรียกนักศึกษาให้อ่านเนื้อหา 
Ordinary and Preference Shares แ ล้ ว
ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มและเขียนรายงานความ
แตกต่างระหว่าง Ordinary shares และ 
Preference shares  
7. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด Exercise L 
จากนั้ นอาจารย์ เ ฉลยค าตอบโดย ใ ช้  
PowerPoint 
8. อาจารย์อธิบายส านวนต่างๆ ที่ใช้ใน
หนังสือพิมพ์ ในหัวข้อ Stock Exchange in 
Newspaper แล้วอาจารย์อ่านรายงานข่าว
การเงินใน Exercise M แล้วให้นักศึกษาท า
แบบฝึกหัด จากนั้นอาจารย์เฉลยค าตอบ
ของแบบฝึกหัดโดยใช้ PowerPoint 
9. อาจารย์ทดสอบความเข้าใจของนักศึกษา
เรื่ องส านวนที่ ใ ช้ ในการบรรยายความ
เคลื่อนไหวของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ โดย
การให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด Exercise N 
จากนั้นอาจารย์เฉลยค าตอบของแบบฝึกหัด
โดยใช้ PowerPoint 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

10. อาจารย์มอบหมายการบ้านให้นักศึกษา
ตอบค าถามใน “ค าถามทบทวน” 

13 
(3 ชม.) 

Unit 7 Bonds 
• Special terminology 
• Issuing bonds 

1. อาจารย์อธิบายค าศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้อง
กับพันธบัตร (Bonds) หรือตราสารหนี้ ด้วย 
PowerPoint  
2. ให้นักศึกษาอ่านความหมายของค าศัพท์
เฉพาะ และคาดเดาว่าเป็นค าศัพท์ค าไหนใน
ตาราง Bonds Terminology จากนั้นให้
นักศึกษาช่วยกันแปลเป็นภาษาไทย  
3. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด Exercise A 
แล้วเฉลยค าตอบร่วมกัน  
4. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่ม
อ่านบทสนทนาเกี่ยวกับ What are bonds? 
แล้วแสดงบทบาทสมมติ Role-play หน้า
ช้ันเรียน 
5. อาจารย์สรุปเนื้อหา What are bonds? 
ด้วย PowerPoint 
6. ให้นักศึกษา ท าแบบฝึกหัด Exercise B 
และ C แล้วเฉลยค าตอบร่วมกันจากนั้น
อาจารย์สรุปอีกครั้งด้วย PowerPoint 

  อ. ขจีนุช      
เชาวนปรีชา 



26 
 

สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

7. อาจารย์มอบหมายการบ้านให้นักศึกษา
ตอบค าถามใน “ค าถามทบทวน” 

14 
(3 ชม.) 

Unit 7 Bond Market (continue)  
• Government bonds 
• Corporate bonds 

1. อาจารย์ทบทวนค าศัพท์เฉพาะ Bonds 
Terminology ด้วยกิจกรรม Vocabulary 
Crown และ PowerPoint 
2. อาจารย์อธิบายเนื้อหา The Uses of 
Bonds ด้วย PowerPoint และซักถามความ
เข้าใจของนักศึกษา 
3. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด Exercise D 
และ E 
4. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มแล้วอ่านเนื้อหา 
Types of Bonds แล้วเขียนประเภทของ
พันธบัตร และตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 
5. อาจารย์สรุปเนื้อหา Types of Bonds 
ด้วย PowerPoint 
6. ให้นักศึกษาแบ่งเป็นกลุ่ม 4 กลุ่ม โดยให้
กลุ่มที่ 1 ท าแบบฝึกหัด Exercise F กลุ่มที่ 
2 ท าแบบฝึกหัด Exercise G กลุ่มที่ 3 ท า
แบบฝึกหัด Exercise H และกลุ่มที่ 4 ท า

  อ. ขจีนุช      
เชาวนปรีชา 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

แบบฝึกหัด Exercise I จากนั้นให้แต่ละกลุ่ม
ออกมาเฉลยค าตอบให้เพื่อนฟังหน้าช้ันเรียน 
7 .  ให้ นั ก ศึ กษาแบ่ ง เ ป็ นกลุ่ ม แล้ วท า
แบบฝึกหัด Exercise J ร่วมกันแล้วออกมา
แสดงบทบาทสมมติหน้าชั้นเรียน 
8. อาจารย์มอบหมายการบ้านให้นักศึกษา
ตอบค าถามใน “ค าถามทบทวน” 

15 
(3 ชม.) 

Unit 8: Insurance Products   
• Reading: Professional skills 
• Reading: How do 
companies manage risk? 
• Reading: Types of personal 
insurance 
• Posttest 

1. ให้นักศึกษาท ากิจกรรม Guessing game 
จาก เนื้ อหาค าศั พท์ เ ฉพาะ  Insurance 
Products Terminology โ ด ย สุ่ ม เ รี ย ก
นักศึกษาหนึ่งคนให้เลือกอ่านความหมาย
ของค าศัพท์หนึ่งค า แล้วเพื่อนๆ ในห้องทาย
ว่าเป็นค าศัพท์ค าไหน เมื่อทายค าศัพท์ครบ
ทุกค าแล้ว อาจารย์อธิบายสรุปอีกครั้งหนึ่ง 
ด้วย PowerPoint 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มแล้วท ากิจกรรม 
Matching risk and related insurance 
ระหว่างรูปภาพกับประเภทของการประกัน
ในเอกสารประกอบการสอน เรื่อง Warm-
up Activity หลังจากนั้นอาจารย์สรุปเนื้อหา
ด้วย PowerPoint 

  อ. ขจีนุช      
เชาวนปรีชา 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

3. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด Exercise A, 
B, และ C แล้วเฉลยค าตอบร่วมกัน 
4. อาจารย์เรียกนักศึกษาให้อ่านบทความ 
Insurance Industry แล้วอธิบายสรุปด้วย 
PowerPoint พร้อมซักถามนักศึกษาใน
ประเด็นต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด Exercise D 
แล้วเฉลยค าตอบร่วมกัน ด้วย PowerPoint 
6.  นักศึกษาแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย
หั ว ข้ อ เ รื่ อ ง  Tips on Getting the Best 
Insurance Policy และซักถามตามค าถาม
ในเอกสารประกอบการสอน  
7. แบ่งกลุ่มนักศึกษา 5 กลุ่ม ให้อ่านเนื้อหา
เรื่อง How do Companies Manage Risk? 
แ ล้ ว ร่ ว ม กั น ท า  mind mapping แ ล ะ
ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานหน้าช้ัน
เรียน 
8. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด Exercise E 
9. ให้นักศึกษาอ่านกรณีศึกษา Insurance 
Claims from a Natural Disaster แล้วท า
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

แบบฝึกหัด Exercise F และ G แล้วเฉลย
ค าตอบร่วมกัน 
10. อาจารย์สรุปเนื้อหาด้วย PowerPoint 
และให้นักศึกษาทบทวนเนื้อหาด้วยการตอบ
ค าถามใน “ค าถามทบทวน” 

16 
(3 ชม.) 

สอบปลายภาค 
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5.2 การวัดและการประเมินผล   
 1) การวัดผล : 
  - โครงงาน      60% 
  - สอบปลายภาค    30% 
  - จิตพิสัย      10% 
 2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม   อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน (คะแนน) ระดับผลการเรียน 
90-100 A 
85-89 B+ 
75-84 B 
70-74 C+ 
60-69 C 
55-59 D+ 
50-54 D 
0-50 F 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

6.1 เอกสารและต าราหลัก 
 ขจีนุช  เชาวนปรีชา, 2560. เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษส าหรับการธนาคาร. 
กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

6.2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
Clark, R.  & Baker, D.  (2011) .  Oxford English for careers:  finance 1.  Oxford:  Oxford 

University Press. 
Richey, R.  (2011) .  English for banking & finance 1.  England:  Pearson Education 

Limited. 
Rosenberg, M. (2012). English for banking & finance 2. England: Pearson Education 

Limited. 

6.3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องกับการธนาคาร ตลาดหลักทรัพย์ การซื้อขายพันธบัตร 
และสื่ออิเล็คทรอนิคส์ต่างๆ 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    1) นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนของรายวิชา รวมถึงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล และข้อเสนอแนะเพ่ือท าการปรับปรุงรายวิชา  

2) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน โดยการเขียนแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการ
เรียนการสอนใน 3 หัวข้อคือ 1) ประโยชน์ที่ได้รับ  2) ข้อจ ากัด และ 3) ข้อเสนอแนะ 
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 

1) ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยมีคณะกรรมการ
ประเมินที่แต่งตั้งโดยหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้ออก
แบบแบบประเมิน เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งสะท้อนกลับสู่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
การสอน 

2) แบบแสดงความคิดเห็นที่นักศึกษาเขียนประเมินอาจารย์ผู้สอน 
7.3 การปรับปรุงการสอน 
          น าผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยน าผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
  1) ประเมินข้อสอบรายวิชาให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับจุดมุ่ งหมายของรายวิชา
และพิจารณาควบคู่กับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 
  2) ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทั้งภาพรวม และรายบุคคลในแต่
ละรายวิชาของภาคเรียนนั้น ๆ 
  3) ทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ประจ ารายวิชาดังประเด็น
ต่อไปนี้ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ พฤติกรรมความ
รับผิดชอบและ

การมีส่วนร่วมใน
การท างาน 

งานที่ได้รับมอบหมาย 
(แบบฝึกหัด โครงงาน 

รายงาน) 

การน าเสนอผลงาน
ด้วยทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข/ 
การสื่อสาร/ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คุณธรรม จริยธรรม √ √ √ 

ความรู้  √ √ 

ทักษะทางปัญญา  √ √ 
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คว ามสั ม พัน ธ์ ร ะห ว่ า ง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

√ √ √ 

ภ า ษ า แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

 √ √ 

   
7.5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1) อาจารย์ผู้สอนด าเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 
 2) กรณีท่ีผลการเรียนรู้ของรายวิชายังไม่ได้ประสิทธิผล อาจารย์ผู้สอนจะปรับปรุงแก้ไข
รายวิชา 
 
 
 
 

 


