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ค าน า 
 
 

  ในการจัดท า มคอ.3 ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา 3633101 การจัดการการเงินระหว่าง
ประเทศ (International Financial Management) เพ่ือให้ผู้เรียนไดศ้ึกษาถึงการเกี่ยวพันกันในกลุ่มการค้า
ระหว่างประเทศ ธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ ระบบปริวรรตเงินตราระหว่างประเทศ อุปสรรคทางการค้า 
บทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ ตลาดการเงินต่างประเทศ การวิเคราะห์และการพยากรณ์การ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เอกสารทางการเงินและการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง หลักกฎหมาย 
การจัดการความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการประกันภัย  
 
 

                                                                                                            ผู้จัดท า 
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สารบัญ 
 

หมวด           หน้า 
 
หมวด 1  ข้อมูลทั่วไป          4 
หมวด 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์        5 
หมวด 3  ลักษณะและการด าเนินการ        6 
หมวด 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา       7 
หมวด 5  แผนการสอนและการประเมินผล      10 
หมวด 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน      22 
หมวด 7   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา    23 
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รายละเอียดของรายวิชา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

รหัสวิชา 3633101 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)   การจัดการการเงินระหว่างประเทศ 
          (ภาษาอังกฤษ)  International Financial Management 

2. จ านวนหน่วยกิต 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงิน 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ ดร.วรรณจันทร์ สิงห์จาวลา 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 3 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  
ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  
ไม่มี 

8. สถานที่เรียน 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
22 พฤศจิกายน 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 1 ก.ค.60) 

 5 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ของความสัมพันธ์ทางการค้าและ
การเงินระหว่างประเทศ 

2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในอุปสรรคการค้า นโยบายการคุ้มกันทางการค้า ดุลการค้า 
ดุลการช าระเงิน  ตลาดเงินตราต่างประเทศ 

3. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับระบบการเงินระหว่าง
ประเทศ การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน   
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

1.  เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศ 
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบการเงินและบทบาทสถาบันการเงินระหว่างประเทศ 
3.  เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงวิธีการในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของธุรกิจต่างๆที่มี

ความจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 
  

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา   

การเก่ียวพันกันในกลุ่มการค้าระหว่างประเทศ ธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ ระบบปริวรรตเงินตรา
ระหว่างประเทศ อุปสรรคทางการค้า บทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ ตลาดการเงินต่างประเทศ 
การวิเคราะห์และการพยากรณ์การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เอกสารทางการเงินและการค้าระหว่าง
ประเทศที่เก่ียวข้อง 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 
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2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย การฝึก 

 
สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การ
ฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

 

สอนเสริมเพ่ือทดแทนคาบเรียนที่ไม่
สามารถท าการสอนได้ หรือตามที่
ผู้ เรียนร้องขอ เพ่ือทบทวนความรู้
ความเข้าใจให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

ไม่มีฝึกปฏิบัติ 90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 
 - อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
(เฉพาะรายที่ต้องการ) 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 นักศึกษาจะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมต่อตนเองในการท างาน หรือด าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจระหว่างประเทศ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ขององค์กร สังคม และประเทศชาติเป็นสาคัญ ฉะนั้น การ
เรียนการสอนจึงต้องมีการพัฒนาคุณลักษณะสาคัญให้แก่นักศึกษาในด้านคุณธรรม  จริยธรรม โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. มีความซ่ือสัตยสุ์จริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 

และส่ิงแวดลอ้ม 
2. มีความพอเพียงเป็นหลักในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมี

เหตุผล และการสร้างภูมิคุม้กนั 
3. มีวนิยั เคารพและปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 

4. มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัจริยธรรม คุณธรรมท่ีมีความสาคญัทางธุรกิจ สามารถจดัการ
ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพทางธุรกิจ  

 
1.2 วิธีการสอน 
        (1) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา  
      (2) เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดทาโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและแสดงถึงความ    
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           เสียสละและความรับผิดชอบ  
      (3) เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา รวมถึงการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของสถาบันพร้อม 
           ทั้งยกย่องนักศึกษาที่ประพฤติดี  
      (4) อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในองค์กรที่เป็นที่ยอมรับและทาคุณประโยชน์ให้แก่สังคม 
1.3 วิธีการประเมินผล 
           (1) ประเมินจากการกระทาการทุจริตในการสอบ และผลการทารายงาน  
           (2) สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ  
           (3) ประเมินจากการเข้าเรียนตรงเวลาและการส่งงานตามกาหนด  
           (4) แบบรายงานผลการอบรม สัมมนา และสังเกตพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง 
 
2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
           นักศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการบริหารจัดการด้านธุรกิจระหว่างประเทศอย่าง
ถ่องแท้ในแนวคิด ทฤษฎีที่สาคัญ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ เพ่ือประโยชน์ต่อ
ตนเอง สังคม และประเทศชาติ ดังนั้น มาตรฐานด้านความรู้ต้องครอบคลุม ดังนี้ 
 1.มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของแนวคิด  ทฤษฎี หลักการและกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ 

2.มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถบูรณาการและนามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

3.มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านธุรกิจระหว่าง -ประเทศ รวมทั้งมี
ความเข้าใจในผลกระทบในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลกอย่างเท่าทัน 
  2.2 วิธีการสอน 
           (1) ใช้การสอนหลายรูปแบบต่างๆ เช่น การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การใช้กรณีศึกษา  
                การสอนแบบบรรยายและอภิปราย เป็นต้น  
           (2) เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความชานาญในสาขาท่ีเกี่ยวข้องมาบรรยายพิเศษ  
           (3) จัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในองค์กรที่มีการดาเนินงาน
เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ ฝึกการเขียนแผนธุรกิจ เป็นต้น  
2.3 การประเมินผล 
      (1) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วม การตอบคาถาม  
      (2) ใช้รูปแบบและเครื่องมือประเมินที่หลากหลาย เช่น การสอบข้อเขียนทั้งกลาง-ภาคและปลายภาค 
การทารายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา การทาโครงการ เป็นต้น  
      (3) ประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการทางาน หรือดาเนิน
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดทักษะทางปัญญา 
ดังนี้  

1. สามารถสืบค้น แสวงหาความรู้และประเมินข้อมูลเพ่ิมเติมได้ด้วยตนเองเพ่ือ การเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของโลกและธุรกิจ 

2. มีความคิด คิดอย่างสร้างสรรค์ อย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ สามารถ บูรณาการความรู้
จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไปได้อย่าง
เหมาะสม 

3.สามารถคิดค้น วางแผน วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน  มี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ทาให้เกิดการได้เปรียบ
ทางการแข่งขันทางธุรกิจ 
     3.2 วิธีการสอน 
 (1) ศึกษากรณีศึกษา  
          (2) เข้าฝึกทักษะอาชีพในสถานประกอบการจริง  
          (3) การอภิปรายกลุ่ม  
          (4) การระดมสมอง  
          (5) อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในด้านธุรกิจ   
               ระหว่างประเทศ          
3.3 วิธีการประเมินผล 
           (1) ประเมินผลความสามารถในการคิดวิเคราะห์จากกรณีศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษา  
           (2) ประเมินผลงานที่เกิดจากการใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาและการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็น 
                ระบบ เช่น แบบประเมินผลจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การสัมมนา การรายงาน  
                ผลการ-อภิปรายกลุ่ม เป็นต้น  

(3) ประเมินผลจากการศึกษาค้นคว้ารายงาน/โครงการ/งานวิจัยที่ได้รับมอบหมาย 
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
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         ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบจาเป็นต้องเกิดขึ้นกับนักศึกษาในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ดังนั้น นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้  

1.สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งของตนเองและส่วนรวม  พร้อมทั้ง
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกด้านต่างๆ  

3.มีมนุษยสัมพันธ์สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การและทา
งานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 4.2 วิธีการสอน  
          (1) มอบหมายงานกลุ่มและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและหมุนเวียนกัน  
          (2) จัดให้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการในระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับประเทศ 
 4.3 วิธีการประเมินผล 
          (1) ประเมินจากผลการทางานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย  
          (2) ประเมินจากการนาเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นาในการอภิปรายซักถาม  
          (3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ และการนาเสนอรายงาน 
 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
         นักศึกษาต้องมีทักษะในการเลือกใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข สถิติ และพินิจความเพ่ือนามาประยุกต์ใช้ใน
การทางานและประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนาเสนอรายงานข้อมูล
สารสนเทศเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1.สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณใน การวิเคราะห์และ
ตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจ าวัน 

2.สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการ
เขียน และมีรูปแบบการนาเสนอท่ีเหมาะสม 

3.สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อเพ่ือการสื่อสาร ค้นคว้า ประมวลผลและ
สนับสนุนการดาเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม 
 5.2 วิธีการสอน 
         (1) มอบหมายให้ค้นคว้าหาข้อมูลและนาเสนอหน้าชั้นเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  
         (2) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข โดยใช้กรณีศึกษา 
              หรือรายงานทางธุรกิจทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
 5.3 วิธีการประเมินผล 
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          (1) ประเมินการสืบค้นงานและการวิเคราะห์ข้อมูลจากการนาเสนองานที่ได้รับมอบหมาย ทั้ง 
              ในรูปแบบการเขียนรายงาน และ/หรือการนาเสนอหน้าชั้นเรียน  

(2) ประเมินจากผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาหรือรายงานทางธุรกิจ 
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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 
-วิวัฒ นาการของระบบปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศ 
-วิวัฒ นาการของระบบปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศในประเทศไทย 
Learning Outcome 
ผู้ เรียน ได้ รับ รู้ ใน เรื่ อ งกรอบแนวคิดการ
วิเคราะห์ทางการเงินและวิธีการเขียนรายงาน
ทางการเงิน 
 

3 1.ข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎระเบียบใน
การเรียนการสอนและเกณฑ์การให้คะแนน 
2.แนะน าวิธีการเรียนการสอนและอธิบาย
เนื้อหารายวิชาจุดประสงค์และเป้าหมาย
ข อ งร า ย วิ ช า  เก ณ ฑ์ ก า ร วั ด ผ ล แ ล ะ
ประเมินผล แนะน าหนังสือเรียน และ เวป
ไซด์ เพิ่มเติม 
3.ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบความรู้ 
 

1. ต าราการจัดการ
การเงินระหว่าง
ประเทศ 
2. แบบทดสอบ
ความรู ้

ข้อ 1, 3 ดร.วรรณจันทร์ 
สิงห์จาวลา 

2 หัวข้อการสอน 
บทที่ 2  องค์กรทางการเงินระหว่างประเทศ 
- กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
- ธนาคารโลก 
- ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย 
Learning Outcome 

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

1. ต าราการจัดการ
การเงินระหว่าง
ประเทศ 
2. ข้อค าถาม 

ข้อ 1, 2, 3 ดร.วรรณจันทร์ 
สิงห์จาวลา 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

ผู้เรียนมีความรู้ในเรื่องรูปแบบ หน้าที่ และ
ความส าคัญขององค์กรทางการเงินระหว่าง
ประเทศ 

3 หัวข้อการสอน 
บทที่ 3    ดุลการช าระเงิน 
- ความหมายของดุลการช าระเงนิ 
-ส่วนประกอบของดุลการช าระเงินและวธิีการ
บันทึกบญัช ี
-ผลกระทบของดุลการช าระเงินต่ออัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
Learning Outcome 
ผู้ เรียน ได้ รับความรู้ ใน เรื่ อ งความหมาย 
ส่ วนป ระกอบ  วิ ธี ก ารบัญ ทึ กบัญ ชี และ
ผลกระทบของดุลการช าระเงินต่ออัตรา
แลกเปลี่ยน 

3 1.บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
อภิปรายในประเด็นที่เก่ียวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้
2.ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มน าเสนอรายงานเร่ือง
ดุลการช าระเงินพร้อมน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

1. ต าราการจัดการ
การเงินระหว่าง
ประเทศ 
 

ข้อ 1, 2, 3 ดร.วรรณจันทร์ 
สิงห์จาวลา 

4 หัวข้อการสอน 
บทที่ 4  ตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 
-ลักษณะตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 
-ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับตลาดปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศ 

3 1.บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
อภิปรายในประเด็นที่เก่ียวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้
2.ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มน าเสนอรายงานหน้า
ชั้นเรียน 

1. ต าราการจัดการ
การเงินระหว่าง
ประเทศ 
2. กรณีศึกษา 

ข้อ 1, 2, 3 ดร.วรรณจันทร์ 
สิงห์จาวลา 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

-วิธีการเสนอราคาในตลาดปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศ 
Learning Outcome 
ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องตลาด
ปริวรรตเงินตราและวิธีการเสนอราคาในตลาด
ปริวรรตเงินตรา 

3. กรณีศึกษาในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ
ตลาดปริวรรตเงินตรา 
 
 
 

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

3 1.บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
อภิปรายในประเด็นที่เก่ียวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้
2.ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มน าเสนอรายงานหน้า
ชั้นเรียน 
3. กรณีศึกษาในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ
ตลาดปริวรรตเงินตรา 
 

1. ต าราการจัดการ
การเงินระหว่าง
ประเทศ 
2.กรณีศึกษา 
 

ข้อ 1, 2, 3 ดร.วรรณจันทร์ 
สิงห์จาวลา 

6 หัวข้อการสอน 
บทที่ 5 เงื่อนไขเสมอภาคระหว่างประเทศ 

3 1.บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
อภิปรายในประเด็นที่เก่ียวข้องกับสาระการ

1. ต าราการจัดการ
การเงินระหว่าง

ข้อ 1, 2, 3 ดร.วรรณจันทร์ 
สิงห์จาวลา 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

- ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ย อัตรา
เงินเฟ้อ และอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตรา
ต่างประเทศภายใต้เงื่อนไขเสมอภาค 
- ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงนิเฟ้อและอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา 
-ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยและอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา 
-ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีต่างๆภายใต้
เงื่อนไขเสมอภาค 
Learning Outcome 
ผู้เรียนมีความรู้ในเรื่องทฤษฎีเสมอภาคและ
ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงินเฟ้อ 
อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนและ
สามารถแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ได้ 

เรียนรู ้
2 .ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ท า กิ จ ก ร รม เกี่ ย ว กั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ย อัตรา
เงินเฟ้อ และอัตราแลกเปลี่ยน 
 

ประเทศ 
 
 

7 บทที่ 5 เงื่อนไขเสมอภาคระหว่างประเทศ 
(ต่อ) 
- ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ย อัตรา
เงินเฟ้อ และอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตรา
ต่างประเทศภายใต้เงื่อนไขเสมอภาค 
- ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงนิเฟ้อและอัตรา

3 1.บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
อภิปรายในประเด็นที่เก่ียวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้
2 .ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ท า กิ จ ก ร รม เกี่ ย ว กั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ย อัตรา
เงินเฟ้อ และอัตราแลกเปลี่ยน 

1. ต าราการจัดการ
การเงินระหว่าง
ประเทศ 
 

ข้อ 1, 2, 3 ดร.วรรณจันทร์ 
สิงห์จาวลา 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

แลกเปลี่ยนเงินตรา 
-ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยและอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา 
-ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีต่างๆภายใต้
เงื่อนไขเสมอภาค 
Learning Outcome 
ผู้เรียนมีความรู้ในเรื่องทฤษฎีเสมอภาคและ
ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงินเฟ้อ 
อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน 

 
 

8 หัวข้อการสอน 
บทที่ 6  การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 
- การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน  
- การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
Learning Outcome 
ผู้เรียนทราบรูปแบบและวิธีการบริหารความ
เสี่ยงทางการเงินและความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนพร้อมทั้งสามาถค านวนหาความ
เสี่ยงที่เกิดได้ 

3 1.บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
อภิปรายในประเด็นที่เก่ียวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้
2.ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มน าเสนอรายงานหน้า
ชั้นเรียน 
3. กรณีศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารความเสี่ยงทางการเงิน 
 

1. ต าราการจัดการ
การเงินระหว่าง
ประเทศ 
2.กรณีศึกษา 
 

ข้อ 1, 2, 3 ดร.วรรณจันทร์ 
สิงห์จาวลา 

9 หัวข้อการสอน 
บทที่ 7  สัญญาซื้อขายล่วงหนา้เงินตราและ

3 1.บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
อภิปรายในประเด็นที่เก่ียวข้องกับสาระการ

1. ต าราการจัดการ
การเงินระหว่าง

ข้อ 1, 2, 3 ดร.วรรณจันทร์ 
สิงห์จาวลา 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

ตราสารสิทธิเงินตรา 
- ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหนา้เงินตรา 
- ตลาดตราสารสทิธิเงินตรา 
Learning Outcome 
ผู้ เรียนทราบถึงรูปแบบสัญญาการซื้อขาย
เงินตราระหว่างประเทศพร้อมทั้งสามารถ
ค านวนค่าธรรมเนียมจากการซื้อสัญญาเพื่อ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

เรียนรู ้
2.ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มน าเสนอรายงานหน้า
ชั้นเรียน 
3. กรณีศึกษาในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ
สัญญาล่วงหน้าเงินตรา 
 
 

ประเทศ 
2.กรณีศึกษา 
 

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

3 1.บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
อภิปรายในประเด็นที่เก่ียวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้
2.ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มน าเสนอรายงานหน้า
ชั้นเรียน 
3. กรณีศึกษาในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ
สัญญาล่วงหน้าเงินตรา 
 
 

1. ต าราการจัดการ
การเงินระหว่าง
ประเทศ 
2.กรณีศึกษา 
 

ข้อ 1, 2, 3 ดร.วรรณจันทร์ 
สิงห์จาวลา 

11 หัวข้อการสอน 
บทที่ 8  การเปิดรับความเสี่ยงจากธุรกรรม

3 1.บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
อภิปรายในประเด็นที่เก่ียวข้องกับสาระการ

1. ต าราการจัดการ
การเงินระหว่าง

ข้อ 1, 2, 3 ดร.วรรณจันทร์ 
สิงห์จาวลา 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

การค้า 
- ความหมายและประเภทของการเปิดรับ
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ 
- การเปิดรับความเสี่ยงจากธุรกรรมการค้า 
Learning Outcome 
ผู้เรียนทราบถึงและวิธีการเปิดรับความเสี่ยง
จากการท าธุรกรรมทางการค้า 

เรียนรู ้
2.ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มน าเสนอรายงานหน้า
ชั้นเรียน 
3. กรณีศึกษาในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ
ความเสี่ยงจากการท าธุรกรรมทางการค้า 
 

ประเทศ 
2.กรณีศึกษา 
 

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

3 1.บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
อภิปรายในประเด็นที่เก่ียวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้
2.ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มน าเสนอรายงานหน้า
ชั้นเรียน 
3. กรณีศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
เปิ ดรับความเสี่ ย งจากการท าธุ รกรรม

การค้ า 
 

1. ต าราการจัดการ
การเงินระหว่าง
ประเทศ 
2.กรณีศึกษา 
 

ข้อ 1, 2, 3 ดร.วรรณจันทร์ 
สิงห์จาวลา 

13 หัวข้อการสอน 
บทที่ 9  การเปิดรับความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงาน 

3 1.บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
อภิปรายในประเด็นที่เก่ียวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้

1. ต าราการจัดการ
การเงินระหว่าง
ประเทศ 

ข้อ 1, 2, 3 ดร.วรรณจันทร์ 
สิงห์จาวลา 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

- ลักษณะการเปิดรับความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงาน 
-การบริหารการเปิดรับความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงาน 
Learning Outcome 
ผู้เรียนทราบถึงและวิธีการเปิดรับความเสี่ยง
จากการท าธุรกรรมจากการด าเนินงาน 

2.ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มน าเสนอรายงานหน้า
ชั้นเรียน 
3. กรณีศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
เปิดรับความเสี่ยงจากการท าธุรกรรมจาก
การด าเนินงาน 
 

2.กรณีศึกษา 
 

14 หัวข้อการสอน 
บทที่ 11  การระดมเงินจากตลาดหนี้
ระหว่างประเทศ 
- เป้าหมายการระดมเงินทุนและการบริหาร
หนี้สินของกิจการ 
-ทางเลือกในการระดมเงินทนุจากตลาดหนี้
ระหว่างประเทศ 
-การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ยู
โร 
Learning Outcome 
ผู้เรียนทราบถึงเป้าหมายและทางเลือกในการ
ระดมทุน รวมทั้งการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ของตราสารทางการเงิน 

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

1. ต าราการจัดการ
การเงินระหว่าง
ประเทศ 
2.กรณีศึกษา 
 

ข้อ 1, 2, 3 ดร.วรรณจันทร์ 
สิงห์จาวลา 
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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 ทบทวนเนื้อหาต่างๆที่
บรรยายมาทั้งหมดโดยใช้ PowerPoint 
หรือสื่อการเรียนการสอนอ่ืนที่เหมาะสม 
2. ให้ ผู้ เรี ยน ได้ ทบ ทวน จากการท า
แบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบเพ่ิมเติม 

1. ต าราการจัดการ
การเงินระหว่าง
ประเทศ 
2. Power Point 
Slides 
3. แบบฝึกหัด 
4. แบบทดสอบ 

ข้อ 1, 2, 3 ดร.วรรณจันทร์ 
สิงห์จาวลา 

หมายเหตุ  :  ระบุทุกสัปดาห์ จ านวน 15 สัปดาห์ 
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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 
 -  การบริหารการเงินระหว่างประเทศ : พรชัย  ชุนหจินดา , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2553 
2. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
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 -  ธนาคารแห่งประเทศไทย http://www.bot.or.th 
 -  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย http://www.set.or.th 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 - การฝึกทักษะเพ่ือดูพฤติกรรมตอบสนองของผู้เรียน 
 - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
 - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา  
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 - ผลการสอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน เพ่ือก ากับดูแลการสอนให้ได้คุณภาพ 
 - ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3. การปรับปรุงการสอน 
 - ผู้ประสานงานรายวิชาและคณาจารย์ผู้สอนร่วมกันระดมสมองก าหนดกลยุทธ์วิธีการสอนจากผล
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมปัญหา และอุปสรรคจาก มคอ.5 เพ่ือหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน 
 - ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนและการบูรณาการความรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนตาม
ข้อก าหนดการวัดและประเมินผลประจ ารายวิชา  
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 - ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผล
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 

     - ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

http://www.bot.or.th/
http://www.set.or.th/

