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คำนำ 

 
รายละ เอี ย ด ราย วิ ช าก ารจั ดก ารการ เงิน ระห ว า งป ระ เท ศ   (International Financial 

Management) รหัสวิชา 3633101 เปนการจัดทำรายละเอียดประกอบรายวิชาการจัดการการเงิน
ระหวางประเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหวางประเทศ ในหมวดวิชาเฉพาะดาน  โดย
มุงเนนใหผูเรียนไดศึกษาถึงการเกี่ยวพันกันในกลุมการคาระหวางประเทศ ธุรกิจการเงินระหวางประเทศ 
ระบบปริวรรตเงินตราระหวางประเทศ อุปสรรคทางการคา บทบาทของสถาบันการเงินระหวางประเทศ 
ตลาดการเงินตางประเทศ การวิเคราะหและการพยากรณการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เอกสารทาง
การเงินและการคาระหวางประเทศที่เกี่ยวของ หลักกฎหมาย การจัดการความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศและการประกันภัย  

 
รายละเอียดรายวิชานี้เปนสวนสำคัญตอผูเรียน  ที่เนนทั้งการเรียนการสอนที่เปนทฤษฎีและ

การศึกษาคนควาดวยตนเอง  เพื่อใหผูเรียนไดแนวทางในการจัดการเรียนรูทฤษฎีและกรณีศึกษา  จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียน  รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม ๆ  โดยใชทักษะการคนควาดวย
ตนเองเพิ่มเติม  นอกเหนือจากการเรียนภายในหอง  ผูเรียนสามารถนำความรูที่ไดจากรายวิชานี้ไป
ประยุกตใชในอนาคตได 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

พฤศจิกายน   2562 
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สารบัญ 
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หมวด 1  ขอมูลทั่วไป          4 
หมวด 2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค        4 
หมวด 3  ลักษณะและการดำเนินการ        5 
หมวด 4  การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา       5 
หมวด 5  แผนการสอนและการประเมินผล        9 
หมวด 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน      17  
หมวด 7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา    18 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    รหัสวิชา 3633101 ชื่อรายวิชา การจัดการการเงินระหวางประเทศ 
                                          International Financial Management 
2. จำนวนหนวยกิต 
    3 (3-0-6) หนวยกิต  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหวางประเทศ 
    ประเภทรายวิชาเฉพาะดาน 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
    อาจารยผูสอน ผศ.ดร.วันวิธู สรณารักษ ตอนเรียน A1 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน 
    ภาคการศึกษาที ่2/2562 ชั้นปที่ 3 
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถาม)ี 
    ไมม ี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
    ไมมี 
8. สถานที่เรียน 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรงุเทพมหานคร 
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
    14 พฤศจิกายน 2562  
 

หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1.1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ของความสัมพันธทางการคาและ
การเงินระหวางประเทศเพื่อใหผูเรียนสามารถเขาใจถึงบทบาทของฝายตาง ๆ ที่อยูในระบบ
เศรษฐกิจ 

1.2. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในอุปสรรคการคา นโยบายการคุมกันทางการคา ดุลการคา 
ดุลการชำระเงิน  ตลาดเงินตราตางประเทศเพื่อใหผูเรียนสามารถนำไปใชสำหรับการประกอบ
ธุรกิจ 

1.3. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจถึงวิธีการวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับระบบการเงินระหวาง
ประเทศ การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 



มคอ. 3 (ณ วันที่ 14 พ.ย. 62) 

 5

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
2.1. เพื่อใหนักศึกษาไดเขาใจถึงแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธทางการคาระหวางประเทศ 
2.2. เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูระบบการเงินและบทบาทสถาบันการเงินระหวางประเทศ 
2.3. เพื่อใหนักศึกษาทราบถึงวิธีการในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของธุรกิจตาง ๆ ที่มี

ความจำเปนตองใชเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการดำเนินการ 
1. คำอธิบายรายวิชา  

การเกี่ยวพันกันในกลุมการคาระหวางประเทศ ธุรกิจการเงินระหวางประเทศ ระบบปริวรรตเงินตรา
ระหวางประเทศ อุปสรรคทางการคา บทบาทของสถาบันการเงินระหวางประเทศ ตลาดการเงินตางประเทศ 
การวิเคราะหและการพยากรณการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เอกสารทางการเงินและการคาระหวาง
ประเทศที่เกี่ยวของ หลักกฎหมาย การจัดการความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและการ
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. จำนวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

45 ชั่วโมง สอนเสริมตามความตองการ
ของ นักศึกษาเฉพาะราย 

ไมมี 90 ชั่วโมง 

 
3. จำนวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปน   
    รายบุคคล 
- อาจารยประจำรายวิชา ใหคำปรึกษาไดตามเวลาที่เหมาะสม และกำหนดไว 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 
  1.1.1 มีความซื่อสัตยสุจริต เสียสละไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม 
และสิ่งแวดลอม 

 1.1.2 มีความพอเพียงเปนหลักในการดำเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
และการสรางภูมิคุมกัน 

 1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
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 1.1.4 มีความรูความเขาใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสำคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการ
ปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ 
   1.2 วิธีการสอน 
       1.2.1 ปลูกจิตสำนึกขั้นพื้นฐานใหกับนักศึกษาในการเรียนระดับอุดมศึกษา 

1.2.2 ปลูกจิตสำนึกขั้นพื้นฐานใหกับนักศึกษาในการรักษาระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย ความมี
สวนรวมในการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย ชุมชน การตรงตอเวลา การแตงกายใหเหมาะสมตามกาลเทศะ 
ความรับผิดชอบในหนาที่ และความซื่อสัตยสุจริต 
   1.3 วิธีการประเมินผล 

1.3.1 การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย 
    1.3.2 สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค มีจำนวนเพิ่มขึ้น เชน การเขาเรียนตรงเวลา การแตงกายให
เหมาะสมตามกาลเทศะ จำนวนทุจริตในการสอบลดนอยลง ความรับผิดชอบในหนาที่ เปนตน  
2. ความรู 
    2.1 ความรูที่ตองไดรับ 

 2.1.1 มีความรูและความเขาใจในสาระสำคัญของแนวคิด ทฤษฎี หลักการและกระบวนการที่
เกี่ยวของกับธุรกิจระหวางประเทศ 

 2.1.2 มีความรูและความเขาใจในองคความรูอื่น ๆ ที่เก่ียวของ โดยสามารถบูรณาการและนำมา
ประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

 2.1.3 มีความรูเกี ่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานธุรกิจระหวางประเทศ 
รวมทั้งมีความเขาใจในผลกระทบในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลกอยางเทาทัน 
    2.2 วิธีการสอน 

2.2.1 การสอนแบบเนนผูเรียนเปนสำคัญ มุงเนนใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจในหลักแนวคิด
และทฤษฎี และการประยุกตใชความรูในวิเคราะหสถานการณทางการเงินตอการประกอบธุรกิจระหวาง
ประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.2.2 การสอนแบบการอภิปรายรวมกัน 
2.2.3 การสืบคนขอมูลทุติยภูมิ ขาว บทความ งานวิจัยทางการเงินทั้งภายในและตางประเทศ 

   2.3 วิธีการประเมินผล 
2.3.1 การสอบภาคและการสอบปลายภาค 
2.3.2 งานที่ไดรับมอบหมายในชั้นเรียน 
2.3.3 การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย 

3. ทักษะทางปญญา 
   3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

 3.1.1 สามารถสืบคน แสวงหาความรูและประเมินขอมูลเพิ่ มเติมไดดวยตนเองเพื่ อ                   
การเรียนรูตลอดชีวิตและทันตอการเปลี่ยนแปลงไปของโลกและธุรกิจ 

 3.1.2 มีความคิด คิดอย างสรางสรรค  อยางมีวิจารณญาณและเปนระบบ สามารถ           
บูรณาการความรูจากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ เพื่อใชในการแกปญหาทางธุรกิจและ
สถานการณทั่วไปไดอยางเหมาะสม 
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 3.1.3 สามารถคิดคน วางแผน วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอยางรอบดาน มี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคลองกับสถานการณทางธุรกิจ ทำใหเกิดการไดเปรียบ
ทางการแขงขันทางธุรกิจ 
   3.2 วิธีการสอน 

3.2.1 การสอนแบบการอภิปรายรวมกัน 
3.2.2 การสอนโดยใชขอมูล ขาว บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวของจากทั้งในและตางประเทศ  

   3.3 วิธีการประเมินผล 
3.3.1 การสอบยอย 2 ครั้ง และการสอบปลายภาค  
3.3.2 งานที่ไดรับมอบหมายในชั้นเรียน 
3.3.3 การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 

 4.1.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายทั้งในฐานะผูนำและผูตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 4.1.2 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการแกไขสถานการณทั้งของตนเองและสวนรวม พรอมทั้ง
ชวยเหลือและอำนวยความสะดวกดานตาง ๆ 

 4.1.3 มีมนุษยสัมพันธสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคการ
และทำงานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางด ี
    4.2 วิธีการสอน 
         ใชการสอนที่มีการกำหนดกิจกรรมใหทำเปนงานกลุม 
    4.3 วิธีการประเมินผล 

4.3.1 การรายงานหนาชั้นเรียน 
4.3.2 สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางที่ทำงานรวมกัน 
4.3.3 ใหผูรวมงานของนักศึกษามีสวนรวมในการประเมินผล 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

 5.1.1 ส าม ารถป ระยุ ก ต ใช ห ลั ก คณิ ต ศ าสต ร  ส ถิ ติ  ก ารวิ เค ราะห เชิ งป ริ ม าณ ใน                     
การวิเคราะหและตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจำวัน 

 5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและ
การเขียน และมีรูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสม 

 5.1.3 สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อเพื่อการสื่อสาร คนควา ประมวลผล
และสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจระหวางประเทศไดอยางเหมาะสม 
    5.2 วิธีการสอน 

5.2.1 มอบหมายงานเพื่อใหนักศึกษาพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คอมพิวเตอร 

5.2.2 มอบหมายใหคนควาหาขอมูลทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
5.2.3 ใหมีการนำเสนอรายงาน 
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    5.3 วิธีการประเมินผล 
ใชแบบประเมินผลงานที่มอบหมาย โดยมีเกณฑการประเมินเทคนิคการนำเสนอ ความถูกตอง การ

ใชภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบาย 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาหที ่
 

หัวขอการสอน / Learning Outcome จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา  

ผูสอน 
(ระบุลำดับ) 

1 หัวขอการสอน 
บทที่ 1  ระบบการเงินระหวางประเทศ 
-วิวัฒ นาการของระบบปริวรรตเงินตรา
ตางประเทศ 
-วิวัฒ นาการของระบบปริวรรตเงินตรา
ตางประเทศในประเทศไทย 
Learning Outcome 
ผู เรียน ได รับ รู ใน เรื่ อ งกรอบแนวคิดการ
วิเคราะหทางการเงินและวิธีการเขียนรายงาน
ทางการเงิน 
 

3 1.ขอตกลงเบื้องตนเกี่ยวกับกฎระเบียบใน
การเรียนการสอนและเกณฑการใหคะแนน 
2.แนะนำวิธีการเรียนการสอนและอธิบาย
เนื้อหารายวิชาจุดประสงคและเปาหมาย
ข อ งร า ย วิ ช า  เก ณ ฑ ก า ร วั ด ผ ล แ ล ะ
ประเมินผล แนะนำหนังสือเรียน และ เว็บ
ไซด เพิ่มเติม 
3.ใหนักศึกษาทำแบบทดสอบความรู 
4. บรรยายสรุประบบการเงินระหวาง
ประเทศ 
 

1. ตำราการจัดการ
การเงินระหวาง
ประเทศ 
2. PowerPoint 
เรื่องระบบการเงิน
ระหวางประเทศ 
3. แบบทดสอบ
ความรู 
 

ขอ 1.1, 1.3 ผศ.ดร.วันวิธู 
สรณารักษ 

 

2 หัวขอการสอน 
บทที่ 2  องคกรทางการเงินระหวางประเทศ 
- กองทุนการเงินระหวางประเทศ 
- ธนาคารโลก 
- ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย 
Learning Outcome 
ผูเรียนมีความรูในเรื่องรูปแบบ หนาที่ และ
ความสำคัญขององคกรทางการเงินระหวาง
ประเทศ 

3 1.บรรยายโดยใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวของกับสาระการ
เรียนรู 
2.ใหนักศึกษาแบ งกลุมนำเสนอองคกร
ทางการเงินระหวางประเทศพรอมตอบขอ
ซักถาม 

1. ตำราการจัดการ
การเงินระหวาง
ประเทศ 
2. PowerPoint 
เรื่ององคกรทาง
การเงินระหวาง
ประเทศ 
3. ขอคำถาม 

ขอ 1.1, 1.2, 1.3 ผศ.ดร.วันวิธู 
สรณารักษ 
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สัปดาหที ่
 

หัวขอการสอน / Learning Outcome จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา  

ผูสอน 
(ระบุลำดับ) 

3 หัวขอการสอน 
บทที่ 3    ดุลการชำระเงิน 
- ความหมายของดุลการชำระเงนิ 
-สวนประกอบของดุลการชำระเงินและวิธีการ
บันทึกบัญช ี
-ผลกระทบของดุลการชำระเงินตออัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
Learning Outcome 
ผู เรียน ได รับความรู ใน เรื่ อ งความหมาย 
ส วนป ระกอบ  วิ ธี ก ารบั ญ ทึ กบั ญ ชี และ
ผลกระทบของดุลการชำระเงินตออัตรา
แลกเปลี่ยน 

3 1.บรรยายโดยใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวของกับสาระการ
เรียนรู 
2.ใหนักศึกษาแบงกลุมนำเสนอรายงานเรื่อง
ดุลการชำระเงินพรอมนำเสนอหนาชั้นเรียน 
3. ใหนักศึกษาทำแบบฝกหัด 

1. ตำราการจัดการ
การเงินระหวาง
ประเทศ 
2. PowerPoint 
เรื่องดุลการชำระเงิน 
3. แบบฝกหัด เร่ือง
ดุลการชำระเงิน 
 

ขอ 1.1, 1.2, 1.3 ผศ.ดร.วันวิธู 
สรณารักษ 

 

4 หัวขอการสอน 
บทที่ 4  ตลาดปริวรรตเงินตราตางประเทศ 
-ลักษณะตลาดปริวรรตเงินตราตางประเทศ 
-ผูมีสวนเกี่ยวของกับตลาดปริวรรตเงินตรา
ตางประเทศ 
-วิธีการเสนอราคาในตลาดปริวรรตเงินตรา
ตางประเทศ 
Learning Outcome 
ผูเรียนไดรับความรูความเขาใจในเรื่องตลาด
ปริวรรตเงินตราและวิธีการเสนอราคาในตลาด
ปริวรรตเงินตรา 

3 1.บรรยายโดยใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวของกับสาระการ
เรียนรู 
2.ใหนักศึกษาแบงกลุมนำเสนอรายงานหนา
ชั้นเรียน 
3. กรณีศึกษาในประเด็นที่ เกี่ยวของกับ
ตลาดปริวรรตเงินตรา 
 
 
 

1. ตำราการจัดการ
การเงินระหวาง
ประเทศ 
2. PowerPoint 
เรื่องตลาดปริวรรต
เงินตราตางประเทศ 
3. กรณีศึกษา 

ขอ 1.1, 1.2, 1.3 ผศ.ดร.วันวิธู 
สรณารักษ 
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สัปดาหที ่
 

หัวขอการสอน / Learning Outcome จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา  

ผูสอน 
(ระบุลำดับ) 

5 หัวขอการสอน 
บทที่ 4  ตลาดปริวรรตเงินตราตางประเทศ
(ตอ) 
- รูปแบบการเสนอราคาอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ 
-ตลาดปริวรรตเงินตราตางประเทศในประเทศ
ไทย 
Learning Outcome 
ผูเรียนไดรับความรูในรูปแบบการเสนอราคา
อัตราแลกเปลี่ ยน เงินตราตางประเทศใน
รูปแบบตาง ๆ และสามารถคำนวนอัตรา
แลกเปลี่ยนของเงินแตละสกุลได 

3 1.บรรยายโดยใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวของกับสาระการ
เรียนรู 
2.ใหนักศึกษาแบงกลุมนำเสนอรายงานหนา
ชั้นเรียน 
3. กรณีศึกษาในประเด็นที่ เกี่ยวของกับ
ตลาดปริวรรตเงินตรา 
 

1. ตำราการจัดการ
การเงินระหวาง
ประเทศ 
2. PowerPoint 
เรื่องตลาดปริวรรต
เงินตราตางประเทศ 
3. กรณีศึกษา 
 

ขอ 1.1, 1.2, 1.3 ผศ.ดร.วันวิธู 
สรณารักษ 

 

6 หัวขอการสอน 
บทที่ 5 เงื่อนไขเสมอภาคระหวางประเทศ 
- ความสัมพันธระหวางอัตราดอกเบี้ย อัตรา
เงินเฟอ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศภายใตเงื่อนไขเสมอภาค 
- ความสัมพันธระหวางอัตราเงินเฟอและอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา 
-ความสัมพันธระหวางอัตราดอกเบี้ยและอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา 
-ความสัมพันธระหวางทฤษฎีตางๆภายใต
เงื่อนไขเสมอภาค 

3 1.บรรยายโดยใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวของกับสาระการ
เรียนรู 
2 .ให นั ก ศึ ก ษ า ท ำกิ จ ก ร รม เกี่ ย ว กั บ
ความสัมพันธระหวางอัตราดอกเบี้ย อัตรา
เงินเฟอ และอัตราแลกเปลี่ยน 
 

1. ตำราการจัดการ
การเงินระหวาง
ประเทศ 
2. PowerPoint 
เรื่องเงื่อนไขเสมอ
ภาคระหวางประเทศ 
 
 

ขอ 1.1, 1.2, 1.3 ผศ.ดร.วันวิธู 
สรณารักษ 
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สัปดาหที ่
 

หัวขอการสอน / Learning Outcome จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา  

ผูสอน 
(ระบุลำดับ) 

Learning Outcome 
ผูเรียนมีความรูในเรื่องทฤษฎีเสมอภาคและ
ทราบถึงความสัมพันธระหวางอัตราเงินเฟอ 
อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนและ
สามารถแผนภาพแสดงความสัมพันธได 

7 บทที่ 5 เงื่อนไขเสมอภาคระหวางประเทศ 
(ตอ) 
- ความสัมพันธระหวางอัตราดอกเบี้ย อัตรา
เงินเฟอ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศภายใตเงื่อนไขเสมอภาค 
- ความสัมพันธระหวางอัตราเงินเฟอและอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา 
-ความสัมพันธระหวางอัตราดอกเบี้ยและอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา 
-ความสัมพันธระหวางทฤษฎีตางๆภายใต
เงื่อนไขเสมอภาค 
Learning Outcome 
ผูเรียนมีความรูในเรื่องทฤษฎีเสมอภาคและ
ทราบถึงความสัมพันธระหวางอัตราเงินเฟอ 
อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน 

3 1.บรรยายโดยใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวของกับสาระการ
เรียนรู 
2 .ให นั ก ศึ ก ษ า ท ำกิ จ ก ร รม เกี่ ย ว กั บ
ความสัมพันธระหวางอัตราดอกเบี้ย อัตรา
เงินเฟอ และอัตราแลกเปลี่ยน 
 
 

1. ตำราการจัดการ
การเงินระหวาง
ประเทศ 
PowerPoint เรื่อง
เงื่อนไขเสมอภาค
ระหวางประเทศ 

ขอ 1.1, 1.2, 1.3 ผศ.ดร.วันวิธู 
สรณารักษ 

 

8 หัวขอการสอน 
บทที่ 6  การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 
- การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน  

3 1.บรรยายโดยใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวของกับสาระการ
เรียนรู 

1. ตำราการจัดการ
การเงินระหวาง
ประเทศ 

ขอ 1.1, 1.2, 1.3 ผศ.ดร.วันวิธู 
สรณารักษ 
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สัปดาหที ่
 

หัวขอการสอน / Learning Outcome จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา  

ผูสอน 
(ระบุลำดับ) 

- การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
Learning Outcome 
ผูเรียนทราบรูปแบบและวิธีการบริหารความ
เสี่ยงทางการเงินและความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนพรอมทั้งสามาถคำนวนหาความ
เสี่ยงที่เกิดได 

2.ใหนักศึกษาแบงกลุมนำเสนอรายงานหนา
ชั้นเรียน 
3. กรณีศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวของกับการ
บริหารความเสี่ยงทางการเงิน 
 

2. PowerPoint 
เรื่องการบริหารความ
เสี่ยงทางการเงิน 
3. กรณีศึกษา 
 

9 หัวขอการสอน 
บทที่ 7  สัญญาซื้อขายลวงหนาเงินตราและ
ตราสารสิทธิเงินตรา 
- ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาเงินตรา 
- ตลาดตราสารสิทธิเงินตรา 
Learning Outcome 
ผู เรียนทราบถึงรูปแบบสัญญาการซื้อขาย
เงินตราระหวางประเทศพรอมทั้งสามารถ
คำนวนคาธรรมเนียมจากการซื้อสัญญาเพื่อ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

3 1.บรรยายโดยใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวของกับสาระการ
เรียนรู 
2.ใหนักศึกษาแบงกลุมนำเสนอรายงานหนา
ชั้นเรียน 
3. กรณีศึกษาในประเด็นที่ เกี่ยวของกับ
สัญญาลวงหนาเงินตรา 
 
 

1. ตำราการจัดการ
การเงินระหวาง
ประเทศ 
2. PowerPoint 
เรื่องสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาเงนิตราและ
ตราสารสิทธเิงินตรา 
3. กรณีศึกษา 
 

ขอ 1.1, 1.2, 1.3 ผศ.ดร.วันวิธู 
สรณารักษ 

 

10 หัวขอการสอน 
บทที่ 7  สัญญาลวงหนาเงินตราและตราสาร
สิทธิเงินตรา(ตอ) 
- ตราสารสิทธิที่จะขายเงินตรา 
-ทฤษฎีการกำหนดราคาตราสารสิทธิเงินตรา 
Learning Outcome 
ผู เรียนทราบถึงรูปแบบสัญญาการซื้อขาย

3 1.บรรยายโดยใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวของกับสาระการ
เรียนรู 
2.ใหนักศึกษาแบงกลุมนำเสนอรายงานหนา
ชั้นเรียน 
3. กรณีศึกษาในประเด็นที่ เกี่ยวของกับ
สัญญาลวงหนาเงินตรา 

1. ตำราการจัดการ
การเงินระหวาง
ประเทศ 
2. PowerPoint 
เรื่องสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาเงนิตราและ
ตราสารสิทธิเงินตรา  

ขอ 1.1, 1.2, 1.3 ผศ.ดร.วันวิธู 
สรณารักษ 
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สัปดาหที ่
 

หัวขอการสอน / Learning Outcome จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา  

ผูสอน 
(ระบุลำดับ) 

เงินตราระหวางประเทศพรอมทั้งสามารถ
คำนวนคาธรรมเนียมจากการซื้อสัญญาเพื่อ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 
 

3. กรณีศึกษา 
 

11 หัวขอการสอน 
บทที่ 8  การเปดรับความเสี่ยงจากธุรกรรม
การคา 
- ความหมายและประเภทของการเปดรับ
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ 
- การเปดรับความเสี่ยงจากธุรกรรมการคา 
Learning Outcome 
ผูเรียนทราบถึงและวิธีการเปดรับความเสี่ยง
จากการทำธุรกรรมทางการคา 

3 1.บรรยายโดยใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวของกับสาระการ
เรียนรู 
2.ใหนักศึกษาแบงกลุมนำเสนอรายงานหนา
ชั้นเรียน 
3. กรณีศึกษาในประเด็นที่ เกี่ยวของกับ
ความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมทางการคา 
 

1. ตำราการจัดการ
การเงินระหวาง
ประเทศ 
2. PowerPoint 
เรื่องการเปดรับความ
เสี่ยงจากธุรกรรม
การคา 
3. กรณีศึกษา 
 

ขอ 1.1, 1.2, 1.3 ผศ.ดร.วันวิธู 
สรณารักษ 

 

12 หัวขอการสอน 
บทที่ 8  การเปดรับความเสี่ยงจากธุรกรรม
การคา(ตอ) 
-การบริหารการเปดรับความเสี่ยงจากธุรกรรม
การคา 
Learning Outcome 
ผูเรียนทราบถึงและวิธีการเปดรับความเสี่ยง
จากการทำธุรกรรมทางการคา 

3 1.บรรยายโดยใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวของกับสาระการ
เรียนรู 
2.ใหนักศึกษาแบงกลุมนำเสนอรายงานหนา
ชั้นเรียน 
3. กรณีศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวของกับการ
เปดรับความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมการคา 
 

1. ตำราการจัดการ
การเงนิระหวาง
ประเทศ 
2. PowerPoint 
เรื่องการเปดรับความ
เสี่ยงจากธุรกรรม
การคา 
3. กรณีศึกษา 
 

ขอ 1.1, 1.2, 1.3 ผศ.ดร.วันวิธู 
สรณารักษ 
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สัปดาหที ่
 

หัวขอการสอน / Learning Outcome จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา  

ผูสอน 
(ระบุลำดับ) 

13 หัวขอการสอน 
บทที่ 9  การเปดรับความเสี่ยงจากการ
ดำเนินงาน 
- ลักษณะการเปดรับความเสี่ยงจากการ
ดำเนินงาน 
-การบริหารการเปดรับความเสี่ยงจากการ
ดำเนินงาน 
Learning Outcome 
ผูเรียนทราบถึงและวิธีการเปดรับความเสี่ยง
จากการทำธุรกรรมจากการดำเนินงาน 

3 1.บรรยายโดยใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวของกับสาระการ
เรียนรู 
2.ใหนักศึกษาแบงกลุมนำเสนอรายงานหนา
ชั้นเรียน 
3. กรณีศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวของกับการ
เปดรับความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมจาก
การดำเนินงาน 
 

1. ตำราการจัดการ
การเงินระหวาง
ประเทศ 
2. PowerPoint 
เรื่องการเปดรับความ
เสี่ยงจากการ
ดำเนินงาน 
3. กรณีศึกษา 
 

ขอ 1.1, 1.2, 1.3 ผศ.ดร.วันวิธู 
สรณารักษ 

 

14 หัวขอการสอน 
บทที่ 10  การระดมเงินจากตลาดหนี้
ระหวางประเทศ 
- เปาหมายการระดมเงินทุนและการบริหาร
หนี้สินของกิจการ 
-ทางเลือกในการระดมเงินทุนจากตลาดหนี้
ระหวางประเทศ 
-การจัดอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ยู
โร 
Learning Outcome 
ผูเรียนทราบถึงเปาหมายและทางเลือกในการ
ระดมทุน รวมทั้งการจัดอันดับความนาเชื่อถือ
ของตราสารทางการเงิน 

3 1.บรรยายโดยใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวของกับสาระการ
เรียนรู 
2.ใหนักศึกษาแบงกลุมนำเสนอรายงานหนา
ชั้นเรียน 
3. กรณีศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวของกับการ
ระดมเงินจากตลาดหนี้ระหวางประเทศ 

1. ตำราการจัดการ
การเงินระหวาง
ประเทศ 
2. PowerPoint 
เรื่องการระดมเงิน
จากตลาดหนี้ระหวาง
ประเทศ 
3. กรณีศึกษา 
 

ขอ 1.1, 1.2, 1.3 ผศ.ดร.วันวิธู 
สรณารักษ 
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สัปดาหที ่
 

หัวขอการสอน / Learning Outcome จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา  

ผูสอน 
(ระบุลำดับ) 

15 สรุปเนื้อหาทั้งหมด 
Learning Outcome 
นักศึกษาไดทบทวนความรูทั้งหมดของการ
จัดการการเงินระหวางประเทศ 

3 1.สรุป และ ทบทวนเนื้อหาตาง ๆ ที่
บรรยายมาทั้งหมดโดยใช PowerPoint 
หรือสื่อการเรียนการสอนอื่นที่เหมาะสม 
2. ให ผู เรี ย น ได ท บ ท ว น จ า ก ก า รท ำ
แบบฝกหัดหรือแบบทดสอบเพิ่มเติม 

1. ตำราการจัดการ
การเงินระหวาง
ประเทศ 
2. เอกสารสรุป 
3. แบบฝกหัด 
4. แบบทดสอบ 

ขอ 1.1, 1.2, 1.3 ผศ.ดร.วันวิธู 
สรณารักษ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
กิจกรรมที่  ผลการเรียนรูที่ได    

(ระบุขอ) 
วิธีการประเมิน สัปดาหที่

ประเมิน 
สัดสวนของการ 

ประเมินผล 
การเขา

เรียนและ
การมีสวน
รวมใน

กิจกรรม
ตางๆในชั้น

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 

สังเกตจากการเขาเรียน ตรงตอเวลา การ
มีสวนรวมในชั้นเรียน 
 

1-15 5% 

งานเดี่ยวที่
ไดรับ

มอบหมาย/
การทดสอบ

ยอย 

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 

-ประเมินจากการสงงานตรงเวลาและ
คุณภาพงาน 

-ประเมินจากคะแนนที่ไดจากการสอบ 

1-15 35% 

งานกลุมที่
ไดรับ

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 

-ประเมินจากการสงงานตรงเวลา 
-ประเมินจากเนื้อหาและคุณภาพงาน 

-ประเมินจากการนำเสนองาน 

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 

-ประเมินจากคะแนนที่ไดจากการสอบ
ปลายภาค 

16 40% 

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและตำราหลัก    
พรชัย ชุนหจินดา. (2553). การบริหารหารเงินระหวางประเทศ. กรุงเทพมหานคร: มธ. 
วันวิธู สรณารักษ. (2562). เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการจัดการการเงินระหวางประเทศ . 

กรุงเทพมหานคร: มสด. 
2. เอกสารและขอมูลสำคัญ    
วันวิธู สรณารักษ. https://sites.google.com/site/wanvitu/ 
3. เอกสารและขอมูลแนะนำ 

- ธนาคารแหงประเทศไทย www.bot.or.th 
- ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย www.set.or.th 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1.1 การสนทนาระหวางผูสอนกับผูเรียน 

1.2 แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 

2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา 
2.2 วิจัยในชั้นเรียน 

3. การปรับปรุงการสอน 
 3.1 จัดวิพากษแนวการสอนโดยคณาจารยผูสอนในหลักสูตร 

3.2 จัดประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
     หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนทำหนาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
โดยการสุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงานผลการดำเนินการ
รายวิชา (มคอ. 5) โดยอาจารยผูสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบใน
การทบทวนเนื้อหาทีส่อน กลยุทธที่ใชในการสอน และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาตอไป 
 
 
 

 


