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ค าน า 

 
รายละเอียดรายวิชาการจัดการการเงินระหว่างประเทศ  ( International Financial 

Management) รหัสวิชา 3633101 เป็นการจัดท ารายละเอียดประกอบรายวิชาการจัดการการเงิน
ระหว่างประเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน  โดย
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาถึงการเกี่ยวพันกันในกลุ่มการค้าระหว่างประเทศ ธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ 
ระบบปริวรรตเงินตราระหว่างประเทศ อุปสรรคทางการค้า บทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ 
ตลาดการเงินต่างประเทศ การวิเคราะห์และการพยากรณ์การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เอกสารทาง
การเงินและการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง หลักกฎหมาย การจัดการความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศและการประกันภัย  

 
รายละเอียดรายวิชานี้เป็นส่วนส าคัญต่อผู้เรียน  ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎีและ

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  เพ่ือให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา  จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน  รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ  โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วย
ตนเองเพ่ิมเติม  นอกเหนือจากการเรียนภายในห้อง  ผู้เรี ยนสามารถน าความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได ้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

พฤศจิกายน   2561 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    รหัสวิชา 3633101 ชื่อรายวิชา การจัดการการเงินระหว่างประเทศ 
                                          International Financial Management 
2. จ านวนหน่วยกิต 
    3 (3-0-6) หน่วยกิต  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 
    ประเภทรายวิชาเฉพาะด้าน 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.วันวธิู สรณารักษ์ ตอนเรียน A1 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาท่ี 2/2561 ชั้นปีที่ 3 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    14 พฤศจิกายน 2561  
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ของความสัมพันธ์ทางการค้าและ
การเงินระหว่างประเทศเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึงบทบาทของฝ่ายต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบ
เศรษฐกิจ 

1.2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในอุปสรรคการค้า นโยบายการคุ้มกันทางการค้า ดุลการค้า 
ดุลการช าระเงิน  ตลาดเงินตราต่างประเทศเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ส าหรับการประกอบ
ธุรกิจ 

1.3. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับระบบการเงินระหว่าง
ประเทศ การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
2.1. เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงแนวคิดเก่ียวกับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศ 
2.2. เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบการเงินและบทบาทสถาบันการเงินระหว่างประเทศ 
2.3. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงวิธีการในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของธุรกิจต่าง  ๆ ที่มี

ความจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

การเก่ียวพันกันในกลุ่มการค้าระหว่างประเทศ ธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ ระบบปริวรรตเงินตรา
ระหว่างประเทศ อุปสรรคทางการค้า บทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ ตลาดการเงินต่างประเทศ 
การวิเคราะห์และการพยากรณ์การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เอกสารทางการเงินและการค้าระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้อง หลักกฎหมาย การจัดการความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการ
ประกันภัย  

Connection between the international trade; the international financial business; 
international monetary system; trade barriers; the roles of the international financial 
institutions; foreign financial market; analysis and forecast of international currency 
exchange; the relevant documents in the international trade and finance; legal principles; 
the risk management for the currency exchange and insurance. 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมง สอนเสริมตามความต้องการ
ของ นักศึกษาเฉพาะราย 

ไม่มี 90 ชั่วโมง 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 
- อาจารย์ประจ ารายวิชา ให้ค าปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และก าหนดไว้ 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
  1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

 1.1.2 มีความพอเพียงเป็นหลักในการด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
และการสร้างภูมิคุ้มกัน 

 1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
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 1.1.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความส าคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการ
ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ 
   1.2 วิธีการสอน 
       1.2.1 ปลูกจิตส านึกขั้นพ้ืนฐานให้กับนักศึกษาในการเรียนระดับอุดมศึกษา 

1.2.2 ปลูกจิตส านึกขั้นพ้ืนฐานให้กับนักศึกษาในการรักษาระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย ความมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย ชุมชน การตรงต่อเวลา การแต่งกายให้เหมาะสมตามกาลเทศะ 
ความรับผิดชอบในหน้าที่ และความซื่อสัตย์สุจริต 
   1.3 วิธีการประเมินผล 

1.3.1 การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย 
    1.3.2 สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีจ านวนเพ่ิมข้ึน เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา การแต่งกายให้
เหมาะสมตามกาลเทศะ จ านวนทุจริตในการสอบลดน้อยลง ความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นต้น  
2. ความรู้ 
    2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของแนวคิด ทฤษฎี หลักการและกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ 

 2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถบูรณาการและน ามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

 2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านธุรกิจระหว่างประเทศ 
รวมทั้งมีความเข้าใจในผลกระทบในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลกอย่างเท่าทัน 
    2.2 วิธีการสอน 

2.2.1 การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในหลักแนวคิด
และทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ความรู้ในวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินต่อการประกอบธุรกิจระหว่าง
ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2.2 การสอนแบบการอภิปรายร่วมกัน 
2.2.3 การสืบค้นข้อมูลทุติยภูมิ ข่าว บทความ งานวิจัยทางการเงินทั้งภายในและต่างประเทศ 

   2.3 วิธีการประเมินผล 
2.3.1 การสอบย่อย 2 ครั้ง และการสอบปลายภาค 
2.3.2 งานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน 
2.3.3 การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 

 3.1.1 สามารถสืบค้น แสวงหาความรู้และประเมินข้อมูลเพ่ิมเติมได้ด้วยตนเองเพ่ือ                   
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของโลกและธุรกิจ 

 3.1.2 มีความคิด คิดอย่างสร้างสรรค์ อย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ สามารถ           
บูรณาการความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและ
สถานการณ์ท่ัวไปได้อย่างเหมาะสม 
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 3.1.3 สามารถคิดค้น วางแผน วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน มี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ท าให้เกิดการได้เปรียบ
ทางการแข่งขันทางธุรกิจ 
   3.2 วิธีการสอน 

3.2.1 การสอนแบบการอภิปรายร่วมกัน 
3.2.2 การสอนโดยใช้ข้อมูล ข่าว บทความ งานวิจัยที่เก่ียวข้องจากทั้งในและต่างประเทศ  

   3.3 วิธีการประเมินผล 
3.3.1 การสอบย่อย 2 ครั้ง และการสอบปลายภาค  
3.3.2 งานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน 
3.3.3 การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

 4.1.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 4.1.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งของตนเองและส่วนรวม พร้อมทั้ง
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ 

 4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การ
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
    4.2 วิธีการสอน 
         ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้ท าเป็นงานกลุ่ม 
    4.3 วิธีการประเมินผล 

4.3.1 การรายงานหน้าชั้นเรียน 
4.3.2 สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ท างานร่วมกัน 
4.3.3 ให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

 5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณใน                     
การวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจ าวัน 

 5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและ
การเขียน และมีรูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสม 

 5.1.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อเพ่ือการสื่อสาร ค้นคว้า ประมวลผล
และสนับสนุนการด าเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม 
    5.2 วิธีการสอน 

5.2.1 มอบหมายงานเพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คอมพิวเตอร์ 

5.2.2 มอบหมายให้ค้นคว้าหาข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
5.2.3 ให้มีการน าเสนอรายงาน 
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    5.3 วิธีการประเมินผล 
ใช้แบบประเมินผลงานที่มอบหมาย โดยมีเกณฑ์การประเมินเทคนิคการน าเสนอ ความถูกต้อง การ

ใช้ภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบาย 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

1 หัวข้อการสอน 
บทที่ 1  ระบบการเงินระหว่างประเทศ 
-วิวัฒนาการของระบบปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศ 
-วิวัฒนาการของระบบปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศในประเทศไทย 
Learning Outcome 
ผู้ เ รี ยนได้ รับรู้ ใน เรื่ องกรอบแนวคิดการ
วิเคราะห์ทางการเงินและวิธีการเขียนรายงาน
ทางการเงิน 
 

3 1.ข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎระเบียบใน
การเรียนการสอนและเกณฑ์การให้คะแนน 
2.แนะน าวิธีการเรียนการสอนและอธิบาย
เนื้อหารายวิชาจุดประสงค์และเป้าหมาย
ข อ ง ร า ย วิ ช า  เ ก ณ ฑ์ ก า ร วั ด ผ ล แ ล ะ
ประเมินผล แนะน าหนังสือเรียน และ เว็บ
ไซด์ เพิ่มเติม 
3.ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบความรู้ 
4. บรรยายสรุประบบการเงินระหว่าง
ประเทศ 
 

1. ต าราการจัดการ
การเงินระหว่าง
ประเทศ 
2. PowerPoint 
เร่ืองระบบการเงิน
ระหว่างประเทศ 
3. แบบทดสอบ
ความรู ้
 

ข้อ 1.1, 1.3 ผศ.ดร.วันวิธู 
สรณารักษ์ 

 

2 หัวข้อการสอน 
บทที่ 2  องค์กรทางการเงินระหว่างประเทศ 
- กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
- ธนาคารโลก 
- ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย 
Learning Outcome 
ผู้เรียนมีความรู้ในเรื่องรูปแบบ หน้าที่ และ
ความส าคัญขององค์กรทางการเงินระหว่าง
ประเทศ 

3 1.บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้
2.ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มน าเสนอองค์กร
ทางการเงินระหว่างประเทศพร้อมตอบข้อ
ซักถาม 

1. ต าราการจัดการ
การเงินระหว่าง
ประเทศ 
2. PowerPoint 
เร่ืององค์กรทาง
การเงินระหว่าง
ประเทศ 
3. ข้อค าถาม 

ข้อ 1.1, 1.2, 1.3 ผศ.ดร.วันวิธู 
สรณารักษ์ 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

3 หัวข้อการสอน 
บทที่ 3    ดุลการช าระเงิน 
- ความหมายของดุลการช าระเงนิ 
-ส่วนประกอบของดุลการช าระเงินและวธิีการ
บันทึกบญัช ี
-ผลกระทบของดุลการช าระเงินต่ออัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
Learning Outcome 
ผู้ เ รี ยนได้ รับความรู้ ใน เรื่ องความหมาย 
ส่ วนประกอบ  วิ ธี กา รบัญทึ กบัญชี และ
ผลกระทบของดุลการช าระเงินต่ออัตรา
แลกเปลี่ยน 

3 1.บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้
2.ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มน าเสนอรายงานเรื่อง
ดุลการช าระเงินพร้อมน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด 

1. ต าราการจัดการ
การเงินระหว่าง
ประเทศ 
2. PowerPoint 
เร่ืองดุลการช าระเงิน 
3. แบบฝึกหัด เร่ือง
ดุลการช าระเงิน 
 

ข้อ 1.1, 1.2, 1.3 ผศ.ดร.วันวิธู 
สรณารักษ์ 

 

4 หัวข้อการสอน 
บทที่ 4  ตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 
-ลักษณะตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 
-ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับตลาดปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศ 
-วิธีการเสนอราคาในตลาดปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศ 
Learning Outcome 
ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องตลาด
ปริวรรตเงินตราและวิธีการเสนอราคาในตลาด
ปริวรรตเงินตรา 

3 1.บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้
2.ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มน าเสนอรายงานหน้า
ชั้นเรียน 
3. กรณีศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ตลาดปริวรรตเงินตรา 
 
 
 

1. ต าราการจัดการ
การเงินระหว่าง
ประเทศ 
2. PowerPoint 
เร่ืองตลาดปริวรรต
เงินตราต่างประเทศ 
3. กรณีศึกษา 

ข้อ 1.1, 1.2, 1.3 ผศ.ดร.วันวิธู 
สรณารักษ์ 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

5 หัวข้อการสอน 
บทที่ 4  ตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
(ต่อ) 
- รูปแบบการเสนอราคาอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ 
-ตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศในประเทศ
ไทย 
Learning Outcome 
ผู้เรียนได้รับความรู้ในรูปแบบการเสนอราคา
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศใน
รูปแบบต่าง ๆ และสามารถค านวนอัตรา
แลกเปลี่ยนของเงินแต่ละสกุลได้ 

3 1.บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้
2.ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มน าเสนอรายงานหน้า
ชั้นเรียน 
3. กรณีศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ตลาดปริวรรตเงินตรา 
 

1. ต าราการจัดการ
การเงินระหว่าง
ประเทศ 
2. PowerPoint 
เร่ืองตลาดปริวรรต
เงินตราต่างประเทศ 
3. กรณีศึกษา 
 

ข้อ 1.1, 1.2, 1.3 ผศ.ดร.วันวิธู 
สรณารักษ์ 

 

6 หัวข้อการสอน 
บทที่ 5 เงื่อนไขเสมอภาคระหว่างประเทศ 
- ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ย อัตรา
เงินเฟ้อ และอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตรา
ต่างประเทศภายใต้เงื่อนไขเสมอภาค 
- ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงนิเฟ้อและอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา 
-ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยและอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา 
-ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีต่างๆภายใต้
เงื่อนไขเสมอภาค 

3 1.บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้
2 . ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ท า กิ จ ก ร ร ม เ กี่ ย ว กั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ย อัตรา
เงินเฟ้อ และอัตราแลกเปลี่ยน 
 

1. ต าราการจัดการ
การเงินระหว่าง
ประเทศ 
2. PowerPoint 
เร่ืองเงื่อนไขเสมอ
ภาคระหว่างประเทศ 
 
 

ข้อ 1.1, 1.2, 1.3 ผศ.ดร.วันวิธู 
สรณารักษ์ 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

Learning Outcome 
ผู้เรียนมีความรู้ในเรื่องทฤษฎีเสมอภาคและ
ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงินเฟ้อ 
อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนและ
สามารถแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ได้ 

7 บทที่ 5 เงื่อนไขเสมอภาคระหว่างประเทศ 
(ต่อ) 
- ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ย อัตรา
เงินเฟ้อ และอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตรา
ต่างประเทศภายใต้เงื่อนไขเสมอภาค 
- ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงนิเฟ้อและอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา 
-ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยและอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา 
-ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีต่างๆภายใต้
เงื่อนไขเสมอภาค 
Learning Outcome 
ผู้เรียนมีความรู้ในเรื่องทฤษฎีเสมอภาคและ
ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงินเฟ้อ 
อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน 

3 1.บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้
2 . ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ท า กิ จ ก ร ร ม เ กี่ ย ว กั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ย อัตรา
เงินเฟ้อ และอัตราแลกเปลี่ยน 
 
 

1. ต าราการจัดการ
การเงินระหว่าง
ประเทศ 
PowerPoint เร่ือง
เงื่อนไขเสมอภาค
ระหว่างประเทศ 

ข้อ 1.1, 1.2, 1.3 ผศ.ดร.วันวิธู 
สรณารักษ์ 

 

8 หัวข้อการสอน 
บทที่ 6  การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 
- การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน  

3 1.บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้

1. ต าราการจัดการ
การเงินระหว่าง
ประเทศ 

ข้อ 1.1, 1.2, 1.3 ผศ.ดร.วันวิธู 
สรณารักษ์ 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

- การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
Learning Outcome 
ผู้เรียนทราบรูปแบบและวิธีการบริหารความ
เสี่ยงทางการเงินและความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนพร้อมทั้งสามาถค านวนหาความ
เสี่ยงที่เกิดได้ 

2.ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มน าเสนอรายงานหน้า
ชั้นเรียน 
3. กรณีศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารความเสี่ยงทางการเงิน 
 

2. PowerPoint 
เร่ืองการบริหารความ
เสี่ยงทางการเงิน 
3. กรณีศึกษา 
 

9 หัวข้อการสอน 
บทที่ 7  สัญญาซื้อขายล่วงหนา้เงินตราและ
ตราสารสิทธิเงินตรา 
- ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหนา้เงินตรา 
- ตลาดตราสารสทิธิเงินตรา 
Learning Outcome 
ผู้ เรียนทราบถึงรูปแบบสัญญาการซื้อขาย
เงินตราระหว่างประเทศพร้อมทั้งสามารถ
ค านวนค่าธรรมเนียมจากการซื้อสัญญาเพื่อ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

3 1.บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้
2.ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มน าเสนอรายงานหน้า
ชั้นเรียน 
3. กรณีศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
สัญญาล่วงหน้าเงินตรา 
 
 

1. ต าราการจัดการ
การเงินระหว่าง
ประเทศ 
2. PowerPoint 
เร่ืองสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าเงนิตราและ
ตราสารสทิธิเงินตรา 
3. กรณีศึกษา 
 

ข้อ 1.1, 1.2, 1.3 ผศ.ดร.วันวิธู 
สรณารักษ์ 

 

10 หัวข้อการสอน 
บทที่ 7  สัญญาล่วงหน้าเงินตราและตราสาร
สิทธิเงินตรา(ต่อ) 
- ตราสารสทิธิที่จะขายเงินตรา 
-ทฤษฎีการก าหนดราคาตราสารสิทธิเงินตรา 
Learning Outcome 
ผู้ เรียนทราบถึงรูปแบบสัญญาการซื้อขาย

3 1.บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้
2.ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มน าเสนอรายงานหน้า
ชั้นเรียน 
3. กรณีศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
สัญญาล่วงหน้าเงินตรา 

1. ต าราการจัดการ
การเงินระหว่าง
ประเทศ 
2. PowerPoint 
เร่ืองสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าเงนิตราและ
ตราสารสทิธิเงินตรา  

ข้อ 1.1, 1.2, 1.3 ผศ.ดร.วันวิธู 
สรณารักษ์ 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

เงินตราระหว่างประเทศพร้อมทั้งสามารถ
ค านวนค่าธรรมเนียมจากการซื้อสัญญาเพื่อ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 
 

3. กรณีศึกษา 
 

11 หัวข้อการสอน 
บทที่ 8  การเปิดรับความเสี่ยงจากธุรกรรม
การค้า 
- ความหมายและประเภทของการเปิดรับ
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ 
- การเปิดรับความเสี่ยงจากธุรกรรมการค้า 
Learning Outcome 
ผู้เรียนทราบถึงและวิธีการเปิดรับความเสี่ยง
จากการท าธุรกรรมทางการค้า 

3 1.บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้
2.ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มน าเสนอรายงานหน้า
ชั้นเรียน 
3. กรณีศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ความเสี่ยงจากการท าธุรกรรมทางการค้า 
 

1. ต าราการจัดการ
การเงินระหว่าง
ประเทศ 
2. PowerPoint 
เร่ืองการเปิดรับความ
เสี่ยงจากธุรกรรม
การค้า 
3. กรณีศึกษา 
 

ข้อ 1.1, 1.2, 1.3 ผศ.ดร.วันวิธู 
สรณารักษ์ 

 

12 หัวข้อการสอน 
บทที่ 8  การเปิดรับความเสี่ยงจากธุรกรรม
การค้า(ต่อ) 
-การบริหารการเปิดรับความเสีย่งจากธุรกรรม
การค้า 
Learning Outcome 
ผู้เรียนทราบถึงและวิธีการเปิดรับความเสี่ยง
จากการท าธุรกรรมทางการค้า 

3 1.บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้
2.ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มน าเสนอรายงานหน้า
ชั้นเรียน 
3. กรณีศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
เปิดรับความเสี่ยงจากการท าธุรกรรมการค้า 
 

1. ต าราการจัดการ
การเงนิระหว่าง
ประเทศ 
2. PowerPoint 
เร่ืองการเปิดรับความ
เสี่ยงจากธุรกรรม
การค้า 
3. กรณีศึกษา 
 

ข้อ 1.1, 1.2, 1.3 ผศ.ดร.วันวิธู 
สรณารักษ์ 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

13 หัวข้อการสอน 
บทที่ 9  การเปิดรับความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงาน 
- ลักษณะการเปิดรับความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงาน 
-การบริหารการเปิดรับความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงาน 
Learning Outcome 
ผู้เรียนทราบถึงและวิธีการเปิดรับความเสี่ยง
จากการท าธุรกรรมจากการด าเนินงาน 

3 1.บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้
2.ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มน าเสนอรายงานหน้า
ชั้นเรียน 
3. กรณีศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
เปิดรับความเสี่ยงจากการท าธุรกรรมจาก
การด าเนินงาน 
 

1. ต าราการจัดการ
การเงินระหว่าง
ประเทศ 
2. PowerPoint 
เร่ืองการเปิดรับความ
เสี่ยงจากการ
ด าเนินงาน 
3. กรณีศึกษา 
 

ข้อ 1.1, 1.2, 1.3 ผศ.ดร.วันวิธู 
สรณารักษ์ 

 

14 หัวข้อการสอน 
บทที่ 10  การระดมเงินจากตลาดหนี้
ระหว่างประเทศ 
- เป้าหมายการระดมเงินทุนและการบริหาร
หนี้สินของกิจการ 
-ทางเลือกในการระดมเงินทนุจากตลาดหนี้
ระหว่างประเทศ 
-การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ยู
โร 
Learning Outcome 
ผู้เรียนทราบถึงเป้าหมายและทางเลือกในการ
ระดมทุน รวมทั้งการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ของตราสารทางการเงิน 

3 1.บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้
2.ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มน าเสนอรายงานหน้า
ชั้นเรียน 
3. กรณีศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ระดมเงินจากตลาดหนี้ระหว่างประเทศ 

1. ต าราการจัดการ
การเงินระหว่าง
ประเทศ 
2. PowerPoint 
เร่ืองการระดมเงิน
จากตลาดหนี้ระหว่าง
ประเทศ 
3. กรณีศึกษา 
 

ข้อ 1.1, 1.2, 1.3 ผศ.ดร.วันวิธู 
สรณารักษ์ 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

15 สรุปเนื้อหาทั้งหมด 
Learning Outcome 
นักศึกษาได้ทบทวนความรู้ทั้งหมดของการ
จัดการการเงินระหว่างประเทศ 

3 1.สรุป และ ทบทวนเนื้อหาตา่ง ๆ ที่
บรรยายมาทัง้หมดโดยใช้ PowerPoint 
หรือสื่อการเรียนการสอนอื่นที่เหมาะสม 
2. ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ไ ด้ ท บ ท ว น จ า ก ก า ร ท า
แบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบเพิ่มเติม 

1. ต าราการจัดการ
การเงินระหว่าง
ประเทศ 
2. เอกสารสรุป 
3. แบบฝึกหัด 
4. แบบทดสอบ 

ข้อ 1.1, 1.2, 1.3 ผศ.ดร.วันวิธู 
สรณารักษ์ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่  ผลการเรียนรู้ที่ได้    

(ระบุข้อ) 
วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่

ประเมิน 
สัดส่วนของการ 

ประเมินผล 
การเข้า

เรียนและ
การมีส่วน
ร่วมใน

กิจกรรม
ต่างๆในชั้น

เรียน 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 
3.1.2, 

4.1.1, 4.1.3, 
5.1.2, 5.1.3 

สังเกตจากการเข้าเรียน ตรงต่อเวลา การ
มีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
 

1-15 5% 

งานเดี่ยวที่
ได้รับ

มอบหมาย/
การทดสอบ

ย่อย 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4, 

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,  
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 

5.1.1, 5.1.3 

-ประเมินจากการส่งงานตรงเวลาและ
คุณภาพงาน 
-ประเมินจากคะแนนที่ได้จากการสอบ 

1-15 35% 

งานกลุ่มที่
ได้รับ

มอบหมาย 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4, 

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,  
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 

-ประเมินจากการส่งงานตรงเวลา 
-ประเมินจากเนื้อหาและคุณภาพงาน 
-ประเมินจากการน าเสนองาน 

1-15 20% 

สอบปลาย
ภาค 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4, 

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,  
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,  

5.1.1 

-ประเมินจากคะแนนที่ได้จากการสอบ
ปลายภาค 

16 40% 

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก    
พรชัย ชุนหจินดา. (2553). การบริหารหารเงินระหว่างประเทศ. กรุงเทพมหานคร: มธ. 
วันวิธู สรณารักษ์ . (2561). เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการจัดการการเงินระหว่างประเทศ . 

กรุงเทพมหานคร: มสด. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ    
วันวิธู สรณารักษ์. https://sites.google.com/site/wanvitu/ 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

- ธนาคารแหงประเทศไทย www.bot.or.th 
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th 

http://www.bot.or.th/
http://www.set.or.th/
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1.1 การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 

1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา 
2.2 วิจัยในชั้นเรียน 

3. การปรับปรุงการสอน 
 3.1 จัดวิพากษ์แนวการสอนโดยคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร 

3.2 จัดประชุมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
     หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนท าหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
โดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงานผลการด าเนินการ
รายวิชา (มคอ. 5) โดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบใน
การทบทวนเนื้อหาทีส่อน กลยุทธ์ที่ใช้ในการสอน และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
 
 
 

 


