รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1553617 ภาษาอังกฤษเพื่อการเงินและการธนาคาร
English for Finance and Banking
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ดร. วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง ประธานหลักสูตร
อาจารยขจีนุช เชาวนปรีชา อาจารยผูสอน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
กันยายน 2550

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐานภาษาอังกฤษทางดานการเงินและการธนาคาร โดยเฉพาะ
คําศัพทเฉพาะ ระบบธนาคาร ประเภทของธนาคาร ประเภทของบัญชีเงินฝาก สินเชื่อและการจํานอง
ประเภทตางๆ การคํานวณดอกเบี้ย เอกสารทางการเงินและการบัญชี การซื้อขายหุนในตลาด
หลักทรัพย นอกจากนี้ นักศึกษายังไดฝกฝนทักษะทางดานภาษาอังกฤษทั้งสี่ (ฟง พูด อาน เขียน) ผาน
กิจกรรมกลุมเกี่ยวกับการเปดบัญชีธนาคาร การติดตามความเคลื่อนไหวของหุนในตลาดหลักทรัพย
จากสถานที่จริงได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐานภาษาอังกฤษทางดานการเงินและการธนาคารมากยิ่งขึ้น
เปนการเตรียมความพรอมดานปญญาในการนําความรู ความเขาใจในเนื้อหาสาระดานการเงินและ
การธนาคารไปประยุกตใชกับการเรียนรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ควรมีการเปลี่ยนแปลงโครงงาน
(Project Work) หรือบริบทใหทันสมัยและเกี่ยวของกับธุรกิจการเงินและการธนาคารในปจจุบันมากขึ้น

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรูและคําศัพทเฉพาะในสาขาการเงินและการธนาคาร ไดแก ระบบการธนาคาร
บัญชีเงินฝากธนาคาร หุน ตลาดพันธบัตร เอกสารทางการเงิน และระบบบัญชี ฝกอานและวิเคราะห
บทความในสถานการณจริงจากหนังสือพิมพภาษาอังกฤษหรือจากอินเทอรเน็ต ฝกทักษะการหา
ขอมูลทางอินเทอรเน็ตเพื่อนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม

บรรยาย 45 ชั่วโมงตอ สอนเสริมตามความ
ภาคการศึกษา
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝกงาน
ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

การศึกษาดวยตนเอง

ศึกษาดวยตนเอง 6
ชั่วโมงตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซดหลักสูตร และประกาศใน
หองเรียนในชั่วโมงแรกของรายวิชา โดยอาจารยประจํารายวิชาสามารถใหคําปรึกษาในหองพัก
อาจารย ผานทางอีเมล หรือทางโทรศัพท
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
พัฒนานักศึกษาใหมีความรับผิดชอบ เปนผูมีคุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรม ที่ดีดังนี้
- มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
- ซื่อสัตย สุจริต
- มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
- เคารพในสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
- เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพรอมอภิปรายรวมกัน เกี่ยวกับประเด็นจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ทางดานการเงินและการธนาคารที่เกี่ยวของ โดยมีวัตถุประสงคที่สุจริต ไมหลอกลวง
- อภิปรายกลุม
1.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมในการเขาเรียน การตรงตอเวลา การมีสวนรวม การทํางานเปนทีม
- สงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา มีความรับผิดชอบ สงตามกําหนด
ทําดวยตนเองไมลอกผูอื่น
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
มีความรูภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพื้นฐานดานการเงินและการธนาคาร รูจักคําศัพทเฉพาะที่ใช
ในวงการการเงิน
เอกสารทางการเงินและการทําบัญชี
มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ

ความหมายของระบบการธนาคาร ประเภทของธนาคาร บัญชีเงินฝาก ดอกเบี้ยเงินฝาก สินเชื่อ
จํานอง ตลาดหลักทรัพย และพันธบัตร
2.2 วิธีการสอน
- บรรยาย ซักถาม
- บรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากสถาบันการเงิน
- อภิปรายกลุม
- ทําแบบฝก
- การทํางานกลุม และการนําเสนอรายงาน
2.3 วิธีการประเมินผล
- ตรวจแบบฝกหัด
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค
- นําเสนอรายงานสรุปจากการฟงบรรยายพิเศษและประเมินผล
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห สามารถคิดวิเคราะหอยางมีระบบ เพื่อปองกันและ
แกไขปญหาอันเกิดจากการติดตอและสัมภาษณบุคลากรในสถาบันการเงินหรือการธนาคาร เพื่อ
ไดรับความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเงินและการธนาคารในหัวขอที่นักศึกษาสนใจ โดยสามารถใช
วิจารณญาณ และการตัดสินใจปญหาเฉพาะหนาไดอยางถูกตองเหมาะสม รวมถึงไดรับรูและ
เรียนรูจากประสบการณตรงของบุคคลที่ทํางานดานการเงินและการธนาคารโดยเฉพาะ
3.2 วิธีการสอน
- มอบหมายใหออกนอกสถานที่เพื่อสัมภาษณบุคลากรที่ทํางานจริงในสถาบันดานการเงิน
และการธนาคารจริง และนําเสนอผลเพื่อสะทอนแนวคิดจากการปฏิบัติจริง
- อภิปรายกลุม
- ฟงการบรรยายจากวิทยากรภายนอกจากสถาบันการเงินหรือการธนาคาร
3.3 วิธีการประเมินผล
- ตรวจสอบความเขาใจจากการนําเสนอสรุปความคิดเห็นที่ไดจากการสัมภาษณบุคลากร
ดานการเงินและการธนาคาร
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน
- พัฒนาความเปนผูนําและผูตามที่ดีในการทํางานเปนทีม
- พัฒนาการเรียนรูดวยตนเองผานงานรายบุคคลและงานกลุม รวมถึงมีความรับผิดชอบใน
งานที่ไดรับมอบหมายตามกําหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
- มอบหมายใหทํางานเปนรายบุคคลและงานกลุม เชน การทําแบบฝก การติดตามหุนและ
รายงานผลในรูปของแผนภูมิ
- การนําเสนอรายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเองและเพื่อน ดวยแบบฟอรมที่กําหนด
- ประเมินจากจัดการรายงานผลและการนําเสนอการติดตามหุนในรูปของแผนภูมิ รวมถึง
พฤติกรรมการทํางานเปนทีม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง
พัฒนา
- ทักษะการคิดคํานวณ เชิงตัวเลขในเรื่องของการคํานวณดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพื้นฐาน
และการคํานวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการฟง พูด อาน เขียน โดยการทํารายงานสรุปการติดตาม
หุนในรูปของแผนภูมแิ ละการนําเสนอในชั้นเรียน
- พัฒนาทักษะในการใชเครื่องมือ เทคโนโลยี เพื่อสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ
- พัฒนาทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายใหทํางานกลุม โดยตองมีการศึกษาคนควาดวยตนเอง จากเว็บไซด
- การนําเสนองานโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการจัดทํารายงาน และการนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี
- การมีสวนรวมในการตัดสินรวมกันในกลุมเรื่องการเลือกใชแผนภูมิรูปแบบที่เหมาะสมกับ
การติดตามหุน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1
ชี้แจงคําอธิบายรายวิชา
จุดมุงหมาย แนวการสอน
ขอกําหนดตาง ๆ รวมทั้ง
กระบวนการวัดผลประเมินผล

2

3

Unit 1 Banking System

• Money and Income
• Bank in Details
• Traditional Banking
• New Ways of Banking
Unit 2 Types of Bank
•
•
•
•
•
•
•

4

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช (ถามี)
3
อ. ขจีนุช
 บรรยาย
 ซักถาม/ เอกสารแนวการ เชาวนปรีชา
สอน
3

อ. ขจีนุช
 บรรยาย
 อภิปราย ซักถาม/เอกสาร เชาวนปรีชา
ประกอบการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการเงิน
และการธนาคาร

3

 บรรยาย/ยกตัวอยาง
 อภิปรายกลุม
 ซักถาม
 ทําแบบฝกหัด/ เอกสาร
ประกอบการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการเงิน
และการธนาคาร

อ. ขจีนุช
เชาวนปรีชา

3

 บรรยาย/แลกเปลี่ยน
แสดงความคิดเห็น
 ซักถาม
 ทําแบบฝกหัด/ เอกสาร
ประกอบการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการเงิน
และการธนาคาร

อ. ขจีนุช
เชาวนปรีชา

Special Terminology
Types of Bank
Commercial Banks
Investment Banks
Central Banks
Bank of Thailand (BOT)
Interest Rates

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

สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่
ชัว่ โมง
สื่อที่ใช (ถามี)
5
3
 บรรยาย
Unit 3 Bank Accounts
 แสดงความคิดเห็น
(continue)
 ซักถาม
• Good Checking Accounts in
USA
 ทําแบบฝกหัด/ เอกสาร
ประกอบการสอน
• Calculating interest rates
ภาษาอังกฤษเพื่อการเงิน
และการธนาคาร
6
3
 บรรยายพิเศษเรื่อง “การ
• Special lecture “Investing
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย
in SET”
แหงประเทศไทย” จาก
วิทยากรจากบริษัท
หลักทรัพย
 แสดงความคิดเห็น
 ซักถาม
7
3
 บรรยาย
Unit 4 Types of Loans
 แสดงความคิดเห็น
• Applying for a Mortgage
 ซักถาม
• Student Loan
 ทําแบบฝกหัด/
• Personal Loans
เอกสารประกอบการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการเงิน
และการธนาคาร
8
สอบกลางภาค
1.5  ขอสอบ
9

Unit 5 Stocks and Shares
• Special Terminology
• Issuing Stocks and Shares
• Ordinary Shares and
Preference Shares

3

 อธิบาย
 แสดงความคิดเห็น
 ทําแบบฝกหัด
 งานกลุม/เอกสารประกอบ
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การเงินและการธนาคาร

ผูสอน
อ. ขจีนุช
เชาวนปรีชา

วิทยากรพิเศษ
และ อ. ขจีนุช
เชาวนปรีชา

อ. ขจีนุช
เชาวนปรีชา

อ. ขจีนุช
เชาวนปรีชา
อ. ขจีนุช
เชาวนปรีชา

สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
10
Unit 5 Stocks and Shares
(continue)
• Stock Exchange in
Newspaper
• Shareholders
• Alternative terminology
11

Unit 6 Bond Market

จํานวน
ชั่วโมง
3

3

• Special terminology
• Issuing bonds

12

Unit 6 Bond Market
(continue)

3

Unit 7 Accounting System
and Financial Statement

3

• Government bonds
• Corporate bonds

13

• Special terminology
• Accounting systems

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช (ถามี)
 บรรยาย
 แสดงความคิดเห็น
 ซักถาม
 ทําแบบฝกหัด/ เอกสาร
ประกอบการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการเงิน
และการธนาคาร
 บรรยาย
 แสดงความคิดเห็น
 ซักถาม
 ทําแบบฝกหัด
 งานกลุม/ เอกสาร
ประกอบการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการเงิน
และการธนาคาร
 บรรยาย
 แสดงความคิดเห็น
 ซักถาม
 ทําแบบฝกหัด
งานกลุม/ เอกสาร
ประกอบการสอนภาษา
อังกฤษเพื่อการเงินและ
การธนาคาร
 บรรยาย
 แสดงความคิดเห็น
 งานกลุม/ เอกสาร
ประกอบการสอนภาษา
อังกฤษเพื่อการเงินและ
การธนาคาร

ผูสอน
อ. ขจีนุช
เชาวนปรีชา

อ. ขจีนุช
เชาวนปรีชา

อ. ขจีนุช
เชาวนปรีชา

อ. ขจีนุช
เชาวนปรีชา

สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

14

Unit 7 Accounting System
and Financial Statement
(continue)

3

อ. ขจีนุช
เชาวนปรีชา

15

 นําเสนองาน

3

16

สอบปลายภาค

 บรรยาย
 แสดงความคิดเห็น
 ซักถาม
 งานกลุม/ เอกสาร
ประกอบการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการเงิน
และการธนาคาร
 ผลการจัดการสัมมนาดาน
การธนาคาร (Banking in
the Park) ของนักศึกษา
 แสดงความคิดเห็น
 ซักถาม
สอบปลายภาค

• Different financial
statement

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการ
วิธีการประเมิน
สัปดาหที่
เรียนรู
ประเมิน
1
1.2, 1.5
การมีสวนรวมในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา
และเสนอความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน
2
1.2 – 1.5, 2.1- การทํางานตามที่ไดรับ ปลายภาคการศึกษา
2.5, 3.2 –
มอบหมาย
3.5, 4.1 –
• การเปดบัญชี
4.4, 5.1, 5.3 – • เขียนสรุปบทความ
5.4
ดานการเงินจาก
หนังสือพิมพ
• การติดตามหุนและ
การนําเสนอ

อ. ขจีนุช
เชาวนปรีชา

สัดสวนของการ
ประเมินผล
20%

30%

กิจกรรมที่
3

4

ผลการ
วิธีการประเมิน
เรียนรู
1.2,1.4, 2.1- สอบกลางภาค
2.2, 3.1 – 3.2,
4.3 – 4.4
1.2,1.4, 2.1- สอบปลายภาค
2.2, 3.1 – 3.2,
4.3 – 4.4

สัปดาหที่
ประเมิน
8

สัดสวนของการ
ประเมินผล
20%

16

30%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ขจีนุช เชาวนปรีชา, 2556. เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเงินและการ
ธนาคาร. กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ไมมี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ เว็บไซดที่เกี่ยวของกับการเงินและการธนาคาร ตลาดหลักทรัพย การซื้อขาย
พันธบัตร และสื่ออิเล็คทรอนิคสตางๆ

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิด
และความเห็นจากนักศึกษาไดดังนี้
- การสนทนาระหวางนักศึกษาและผูสอน (เปนทางการและไมเปนทางการ)
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา (ผานระบบบริหารการศึกษา)
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้
- สังเกตการณการมีสวนรวมในการเรียนของนักศึกษา
- ผลการเรียนของนักศึกษา(จากการทําแบบฝกหัด)
- ผลการสอบ

3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมการ
ระดมสมอง และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้
- ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูเรียนและอาจารยผูสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวัง
จากการเรียนรูในรายวิชา ไดจากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา
รวมถึงพิจารณาจากผลการสอบกลางภาค และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้
- ใชการทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยทานอื่นที่อยู
ภายในหรือภายนอกหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีและเกณฑการใหคะแนนสอบ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ป หรือตามขอเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตาม
ขอ 4
- เปลี่ยนหรือสลับผูสอนเพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและมีมุมมองในการประยุกตความรูจากผูสอนที่
หลากหลาย

