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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   วิทยาลยัชมุชนมกุดาหาร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาการจดัการ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
    3633101   การเงินระหวา่งประเทศในกลุม่อินโดจีน 
2. จ านวนหน่วยกิต 
     3  หนว่ยกิต    3(3-0) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการเงิน วิชาเอกแกน 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา    อาจารย์ปิยะ   การุณยวนิช    
    อาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ปิยะ   การุณยวนิช  
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีที่เรียน 
    ภาคการศกึษาท่ี 1/2554  ชัน้ปีท่ี 3    
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     -ไมมี่- 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    -ไมมี่- 
8. สถานที่เรียน 
    วิทยาลยัชมุชนมกุดาหาร  
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
    พฤษภาคม 2554 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัแนวคดิ หลกัการ ของความสมัพนัธ์ทางการค้า
และการเงินระหวา่งประเทศ 

2. เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจในอปุสรรคการค้า นโยบายการคุ้มกนัทางการค้า 
ดลุการค้า ดลุการช าระเงิน  ตลาดเงินตราตา่งประเทศ 

3. เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการวิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกบัระบบการเงินระหวา่ง
ประเทศ การบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

1.  เพ่ือให้นกัศกึษาได้เข้าใจถึงแนวคดิเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทางการค้าระหวา่งประเทศ  
2. เพ่ือให้นกัศกึษาได้เรียนรู้ระบบการเงินและบทบาทสถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ  
3.  เพ่ือให้นกัศกึษาทราบถึงวิธีการในการบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนของธุรกิจตา่งๆ 

ท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้เคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

ศกึษาความสมัพนัธ์ทางการค้าระหวา่งประเทศและธุรกิจการเงินระหวา่งประเทศหลกัและ
นโยบายการค้าระหวา่งประเทศ อปุสรรคการค้า นโยบายคุ้มกนัทางการค้า ดลุการค้า ดลุการช าระเงิน 
ระบบการเงินและบทบาทสถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ ตลาดเงินตราตา่งประเทศ การวิเคราะห์และ
การพยากรณ์อตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ รวมทัง้การบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัต/ิงาน 
ภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 48 ชัว่โมง 
 
 
 

- 
 

- ค้นคว้าจากแหลง่อ้างอิง 
เชน่ วารสาร นิตยสาร 
และเวปไซต์ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย จ านวน 12 ชัว่โมง 

 
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น    
    รายบุคคล 
       อาจารย์จดัเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบคุคลหรือรายกลุม่ 1 ชัว่โมง / สปัดาห์   
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

1. ความซ่ือสตัย์สจุริต ซ่ือตรงตอ่หน้าท่ี ตอ่ตนเองและตอ่ผู้ อ่ืน ไมเ่อารัดเอาเปรียบผู้ อ่ืนและมี
ความส านกึรับผิดชอบตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

2. มีความกตญัญ ูความเสียสละ ความอดทน ความเพียรพยายาม 
3. มีความพอเพียงเป็นหลกัในการด าเนินชีวิต โดยยดึแนวคดิความพอประมาณ ความมี

เหตผุลและการสร้างภมูิคุ้มกนั 
4. มีความเคารพตอ่กฎ ระเบียบและข้อบงัคบัตา่งๆ ขององค์กรและสงัคม 
5. มีจิตส านกึและมีมโนธรรมท่ีแยกแยะความถกูต้อง ความดีและความชัว่ 

   1.2 วิธีการสอน 
1. บรรยายเร่ืองจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
2. ถาม – ตอบ แสดงความคดิเห็นท่ีเก่ียวข้องกบัคณุธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ  

     3.   ฝึกปฏิบตังิานเดี่ยว - งานกลุม่ 

   1.3 วิธีการประเมินผล 
         1.  สงัเกตพฤตกิรรมท่ีแสดงออกในชัน้เรียน และการมีวินยัตอ่การเรียน 
           2.  สอบวดัผลกลางภาคและปลายภาค  

2. ความรู้ 
    2.1  ความรู้ท่ีต้องได้รับ 

1. มีความรู้และเข้าใจในสาระส าคญัของความสมัพนัธ์ทางการค้าระหวา่งประเทศและธุรกิจ
การเงินระหวา่งประเทศ 

2. มีความรู้และเข้าใจในสาระส าคญัของนโยบายการค้าระหวา่งประเทศ อปุสรรคทางการค้า  
3. มีความรู้และความเข้าใจในระบบการเงินและบทบาทของสถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ  
4. มีความรู้เก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน รวมทัง้มีความเข้าใจใน

สถานการณ์ตา่งๆท่ีเปล่ียนแปลงและก่อให้เกิดผลกระทบตอ่องค์กรธุรกิจ 
    2.2  วิธีการสอน 
         1.  บรรยายเนือ้หา 
      2.  ยกตวัอยา่งกรณีศกึษาท่ีเก่ียวข้อง  
           3.  ฝึกปฏิบตังิานเดี่ยว - งานกลุม่ 
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 2.3 วิธีการประเมินผล 
         1.  สอบวดัผลกลางภาค 
           2.  สอบวดัผลปลายภาค  
3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          1.  มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ ตอ่ยอดกรอบความรู้เดมิ สามารถบรูณาการความรู้ในสาขาวิชาท่ี
ศกึษาและประสบการณ์เพ่ือให้เกิดนวตักรรม กิจกรรมหรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ๆ  
          2.  สามารถสืบค้น จ าแนก และวิเคราะห์ข้อมลู เพ่ือให้ได้ซึง่สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาและการตดัสินใจอยา่งเหมาะสม  
          3.  สามารถคดิค้นทางเลือกใหม่ๆ  รวมทัง้สามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบท่ีเป็นผลจาก
ทางเลือกอยา่งรอบด้าน โดยการน าความรู้และประสบการณ์มาประยกุต์ใช้  
          4.  มีความกล้าในการตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีสอดคล้องกบัสถานการณ์  
   3.2 วิธีการสอน 
         1.  บรรยายเนือ้หา 
      2.  ยกตวัอยา่งกรณีศกึษาท่ีเก่ียวข้อง   
           3.  สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning –PBL) 
      4.  ฝึกปฏิบตังิานเดี่ยว - งานกลุม่  
   3.3 วิธีการประเมินผล 
         1.  ถาม – ตอบ (เชิงวิเคราะห์) 
           2.  สอบวดัผลปลายภาค  
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
           1.  มีความสามารถในการประสานงาน มีมนษุยสมัพนัธ์และสามารถสร้างสมัพนัธภาพอนัดีกบั
ผู้ อ่ืนด้วยพืน้ฐานความเข้าใจถึงความแตกตา่งของผู้ ท่ีเก่ียวข้องอยา่งมีจิตวิทยา 
           2.  มีความสามารถในการท างานเป็นกลุม่ การประสานงาน การมอบหมายบทบาทหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบพร้อมทัง้ให้ความชว่ยเหลือและอ านวยความสะดวกตอ่เพ่ือนร่วมงาน ซึง่เป็นการ
แสดงออกถึงความเป็นผู้น าท่ีมีความรับผิดชอบ 
           3.  มีความกระตือรือร้นและความสามารถในการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนอยา่งมีความรับผิดชอบ 
ยอมรับฟังและเคารพความคดิเห็นของผู้ อ่ืน รวมทัง้มีความเป็นผู้ตามในจงัหวะท่ีเหมาะสม 
          4.  มีความสามารถในการริเร่ิมแสดงความคดิเห็นใหม ่ๆ ท่ีอาจมีความแตกตา่งอยา่งสร้างสรรค์ 
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   4.2 วิธีการสอน 
           1.   จดักิจกรรมเสริมในชัน้เรียน 
           2.   มอบหมายงานให้รับผิดชอบ  
    4.3 วิธีการประเมินผล 
           1.  ถาม – ตอบ (เชิงวิเคราะห์) 
           2.  ประเมินการมีสว่นร่วมและความรับผิดชอบตอ่งานท่ีมอบหมาย 
           3.  แบบทดสอบระหวา่งเรียน 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

1. สามารถประยกุต์ใช้หลกัคณิตศาสตร์ สถิตแิละการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์
และตดัสินใจทางธุรกิจ 

2. สามารถส่ือสารภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พืน้ฐานและเทคโนโลยีระบบสารสนเทศท่ีจ าเป็นตอ่การ

ปฏิบตังิาน 
4.  สามารถส่ือสารเพ่ืออธิบายและสร้างความเข้าใจอยา่งถกูต้อง ทัง้ในรูปแบบการเขียนรายงาน

และการน าเสนอด้วยวาจา 
5.  สามารถส่ือสารด้วยบคุลิกภาพท่ีนา่เช่ือถือและสามารถเลือกใช้รูปแบบของส่ือ เทคนิค 

วิธีการ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สอดคล้องกบักลุม่บคุคลท่ีมีพืน้ฐานและแนวคดิท่ีหลากหลาย  
    5.2 วิธีการสอน 
           1.  บรรยายเนือ้หา 
           2.  สอนโดยน าเสนอส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน่การค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต Power Point 

VDO  Multimedia ตามแตโ่อกาส 
           3.  มอบหมายงานให้รับผิดชอบโดยน าเสนอรูปแบบเอกสาร วาจา และส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.3 วิธีการประเมินผล 
           1.  ถาม – ตอบ (เชิงวิเคราะห์) 
           2.  ประเมินทกัษะการส่ือสารด้านวาจา  การใช้และการน าเสนอส่ือ  
           3.  สอบวดัผลปลายภาค 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ 

 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียน     การสอน 

ส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 
ผู้สอน 

1 

 
 
 

แนะน ารายวิชาและรายละเอียดการเรียน – 
การสอนและหนงัสอืเรียน  เอกสารอ้างอิง
ตา่ง ๆพร้อมแหลง่สบืค้น 

3 ชัว่โมง 
 
 

อธิบายความส าคญัของรายวิชาและ
การน าไปใช้ส าหรับการท างานใน
อนาคต 

 

บทที่ 1  ประเด็นส าคัญของการเงนิ
ธุรกิจระหว่างประเทศ 
- แนวโน้มส าคญัของการเงินธุรกิจระหวา่ง
ประเทศ 
- โอกาสที่ดีของธุรกิจระหวา่งประเทศ 

 1.  บรรยายในชัน้เรียน 
2.  ตัง้ประเด็น ถาม – ตอบ 
3.  ศกึษาด้วยตนเอง  
4.  สบืค้นข้อมลูทาง Internet  
สื่อที่ใช้ : PowerPoint / ต าราหลกั 

 

2 

 
 

บทที่ 2  ระบบการเงนิระหว่างประเทศ 
- วิวฒันาการของระบบปริวรรตเงินตรา
ตา่งประเทศ 
- ทนุรักษาระดบัอตัราแลกเปลีย่นเงินตรา 

3 ชัว่โมง 
 
 

1.  บรรยายในชัน้เรียน 
2.  ตัง้ประเด็น ถาม – ตอบ 
3.  ศกึษาด้วยตนเอง  
4.  สบืค้นข้อมลูทาง Internet  
สื่อที่ใช้ : PowerPoint / ต าราหลกั 

 

3 บทที่ 3    ดุลการช าระเงนิ 
- ความหมายของรายได้ประชาชาติ  
- ความหมายชองดลุการช าระเงิน 
-ความส าคญัของการจดัท าบญัชี
ดลุการช าระเงิน 

3 ชัว่โมง 
 
 

1.  บรรยายในชัน้เรียน 
2.  ตัง้ประเด็น ถาม – ตอบ 
3.  ศกึษาด้วยตนเอง  
4.  สบืค้นข้อมลูทาง Internet  
สื่อที่ใช้ : PowerPoint / ต าราหลกั 

 

4 บทที่3   ดุลการช าระเงนิ(ต่อ) 
- สว่นประกอบของดลุการช าระเงิน 
- ผลกระทบจากการท่ีดลุการช าระเงินไม่
สมดลุ 

3 ชัว่โมง 
 
 

1.  บรรยายในชัน้เรียน 
2.  ตัง้ประเด็น ถาม – ตอบ 
3.  ศกึษาด้วยตนเอง  
4.  สบืค้นข้อมลูทาง Internet  
สื่อที่ใช้ : PowerPoint / ต าราหลกั 

 

5 บทที่ 4  ตลาดปริวรรตเงนิตรา
ต่างประเทศ 
- ลกัษณะตลาดและหน้าที่ของตลาด
ปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ 
- ผู้มีสว่นเก่ียวข้อง 
- รูปแบบการเสนอราคาอตัราแลกเปลีย่น
เงินตราตา่งประเทศ 

3 ชัว่โมง 
 
 

1.  บรรยายในชัน้เรียน 
2.  ตัง้ประเด็น ถาม – ตอบ 
3.  ศกึษาด้วยตนเอง  
4.  สบืค้นข้อมลูทาง Internet  
สื่อที่ใช้ : PowerPoint / ต าราหลกั 
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สัปดาห์ที่ 

 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียน     การสอน 

ส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 
ผู้สอน 

6 บทที่ 5  เงื่อนไขเสมอภาคระหว่าง
ประเทศ 
- ความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราดอกเบีย้    
เงินเฟ้อ  และอตัราแลกเปลีย่นเงินตรา
ตา่งประเทศ 
- ความสมัพนัธ์ระหวา่งทฤษฎีตา่งๆภายใต้
เง่ือนไขเสมอภาค 
-  ปัจจยัก าหนดการเปลีย่นแปลงในอตัรา
แลกเปลีย่นเงินตรา 

3 ชัว่โมง 
 
 

1.  บรรยายในชัน้เรียน 
2.  ตัง้ประเด็น ถาม – ตอบ 
3.  ศกึษาด้วยตนเอง  
4.  สบืค้นข้อมลูทาง Internet  
สื่อที่ใช้ : PowerPoint / ต าราหลกั 

 

7 สอบกลางภาค 3 ชัว่โมง 
 
 

  

8 บทที่ 6  การบริหารความเสี่ยงทาง
การเงนิ 
- การบริหารความเสีย่งทางการเงิน  
- การบริหารความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ 

3 ชัว่โมง 
 
 

1.  บรรยายในชัน้เรียน 
2.  ตัง้ประเด็น ถาม – ตอบ 
3.  ศกึษาด้วยตนเอง  
4.  สบืค้นข้อมลูทาง Internet  
สื่อที่ใช้ : PowerPoint / ต าราหลกั 

 

9 บทที่ 7  สัญญาล่วงหน้าเงนิตราและ
ตราสารสิทธิเงนิตรา 
- ตลาดลว่งหน้าเงินตรา 
- ตลาดตราสารสทิธิเงินตรา 
 

3 ชัว่โมง 
 
 

1.  บรรยายในชัน้เรียน 
2.  ตัง้ประเด็น ถาม – ตอบ 
3.  ศกึษาด้วยตนเอง  
4.  สบืค้นข้อมลูทาง Internet  
สื่อที่ใช้ : PowerPoint / ต าราหลกั 

 

10 

 
 

บทที่ 8  ความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนประเภทธุรกรรมการค้า 
- ความหมายและประเภทความเสีย่งจาก
อตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ 
- ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นประเภท
ธุรกรรมการค้า 

3 ชัว่โมง 
 
 

1.  บรรยายในชัน้เรียน 
2.  ตัง้ประเด็น ถาม – ตอบ 
3.  ศกึษาด้วยตนเอง  
4.  สบืค้นข้อมลูทาง Internet  
สื่อที่ใช้ : PowerPoint / ต าราหลกั 

 

11 

 

บทที่ 8ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ประเภทธุรกรรมการค้า (ต่อ) 
- การบริหารความเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่นประเภทธุรกรรมการค้า 
 

3 ชัว่โมง 
 
 

1.  บรรยายในชัน้เรียน 
2.  ตัง้ประเด็น ถาม – ตอบ 
3.  ศกึษาด้วยตนเอง  
4.  สบืค้นข้อมลูทาง Internet  
สื่อที่ใช้ : PowerPoint / ต าราหลกั 
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สัปดาห์ที่ 

 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียน     การสอน 

ส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 
ผู้สอน 

12 บทที่ 9  ความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนประเภทด าเนินงาน 
- ลกัษณะความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น
ประเภทด าเนินงาน 
- การบริหารความเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่นประเภทการด าเนินงาน 

3 ชัว่โมง 
 
 

1.  บรรยายในชัน้เรียน 
2.  ตัง้ประเด็น ถาม – ตอบ 
3.  ศกึษาด้วยตนเอง  
4.  สบืค้นข้อมลูทาง Internet  
สื่อที่ใช้ : PowerPoint / ต าราหลกั 

 

13 บทที่ 10  การระดมเงนิจากตลาดหนี ้
ระหว่างประเทศ 
- เป้าหมายการระดมเงินและการบริหาร
หนีส้นิของกิจการ 
- ทางเลอืกในการระดมเงินจากตลาดหนี ้
ระหวา่งประเทศ 
- การจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือของตราสาร
หนีย้โูร 
- ตลาดตราสารหนีข้องโลก 

3 ชัว่โมง 
 
 

1.  บรรยายในชัน้เรียน 
2.  ตัง้ประเด็น ถาม – ตอบ 
3.  ศกึษาด้วยตนเอง  
4.  สบืค้นข้อมลูทาง Internet  
สื่อที่ใช้ : PowerPoint / ต าราหลกั 

 

14 บทที่ 11  การระดมเงนิทุนจากตลาด
หลักทรัพย์ระหว่างประเทศ 
- มลูคา่ตลาดของตลาดหลกัทรัพย์ที่ส าคญั
ของโลก 
- ปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในตลาด
หลกัทรัพย์ที่ส าคญัของโลก 
- วิธีการระดมเงินทนุจากตลาดหลกัทรัพย์
ระหวา่งประเทศ 

3 ชัว่โมง 
 
 

1.  บรรยายในชัน้เรียน 
2.  ตัง้ประเด็น ถาม – ตอบ 
3.  ศกึษาด้วยตนเอง  
4.  สบืค้นข้อมลูทาง Internet  
สื่อที่ใช้ : PowerPoint / ต าราหลกั 

 
 
 
 
 
 

15 กรณีศึกษาและน าเสนอผลงาน 3 ชัว่โมง 
 

1.  ศกึษาด้วยตนเอง 
2.  ตัง้ประเด็น ถาม – ตอบ 
3.  สบืค้นข้อมลูทาง Internet  
สื่อที่ใช้ : PowerPoint  

 

 สอบปลายภาค 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ ผลการ 

เรียนรู้ 
วิธีการ
ประเมิน 

สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1 
 

ความรับผิดชอบตอ่ตนเอง
และสว่นรวม 

งานและ
กิจกรรมท่ี
มอบหมาย 

1-15 
 

15 % 
 

2 

 

ความรู้ความเข้าใจใน  
การจดัการการเงิน
ระหวา่งประเทศ 

 

สอบวดัผล
กลางภาค 
(ปรนยั) 

 

7 

 

30 % 

 

3 

 

น าเสนอรายงานเก่ียวกบั 
เคร่ืองมือในการบริหาร
ความเส่ียงทางการเงิน 
 

งานกลุม่  
(การน าเสนอ
โดยใช้ Power 

point) 

15 

 

15 % 

 

4 

 

ความสามารถในการ
บริหารความเส่ียงทาง
การเงิน,สญัญาลว่งหน้า
เงินตราและตราสารสิทธิ
เงินตรา,ความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียนประเภท
ธุรกรรมการค้าแลประเภท
การด าเนินงาน,การระดม
เงินจากตลาดหนีร้ะหวา่ง
ประเทศ,การระดมเงินทนุ
จากตลาดหลกัทรัพย์
ระหวา่งประเทศ 

สอบวดัผล
ปลายภาค 
(อตันยั) 

 

16 

 

40 % 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 

-  การบริหารการเงินระหวา่งประเทศ : พรชยั  ชนุหจินดา , มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ , 2545 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

-  ธนาคารแหง่ประเทศไทย http://www.bot.or.th 
-  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย http://www.set.or.th 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 แบบสอบถามการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศกึษา  
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

แบบประเมินผลการสอนของอาจารย์ประจ าภาคเรียน 
3. การปรับปรุงการสอน 

ใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และส่ือการสอน ของอาจารย์ผู้สอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
     งานวิจยัในชัน้เรียน ในรายการเงินระหวา่งประเทศในกลุม่อินโดจีน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 
2554 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     1. งานวิจยัในชัน้เรียน ในรายการเงินระหวา่งประเทศในกลุม่อินโดจีน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 
2554 

 2. ปรับปรุงเนือ้หารายวิชาให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุนั 
 

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

