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เอกสารหมายเลข  มคอ.3 
รายละเอยีดของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะเศรษฐศาสตร์   

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวชิา EC 311  เศรษฐศาสตร์การเงินระหวา่งประเทศ 
2. จ านวนหน่วยกติ 3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา    หลกัสูตรเศรษฐศาสตร์บณัฑิต  กลุ่มวชิาเศรษฐศาสตร์การเงินและกลุ่ม

วชิาเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน   ผศ. เติมธรรม สิทธิเลิศ                                                             
5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน    ภาคการเรียนท่ี 1/2560  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)    EC208 เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี)   ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  วนัท่ี 1 สิงหาคม  2560 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1. เพื่อให้เข้าใจและสามารถอธิบายเน้ือหารวมถึงทฤษฎีต่างๆท่ีเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์การเงิน
ระหว่างประเทศ ซึงประกอบดว้ย เร่ืองดุลการช าระเงิน  ระบบอตัราแลกเปล่ียนแบบต่างๆ การ
ปรับดุลการช าระเงินภายใตร้ะบบอตัราแลกเปล่ียนแบบต่างๆตลอดจนโครงสร้างของระบบ
การเงินของแต่ละประเทศ 

2. เพื่อใหส้ามารถเปรียบเทียบขอ้เหมือนและแตกต่างของแนวคิดและทฤษฎีแต่ละทฤษฎีได ้
3. เพื่อให้สามารถอธิบาย วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจารณ์สภาพเศรษฐกิจดว้ยทฤษฎีและแนวคิด 

ตามท่ีไดศึ้กษา 
4. เพื่อใหส้ามารถยกตวัอยา่งของสถานการณ์เศรษฐกิจการเงินระหวา่งประเทศท่ีเกิดข้ึนในประเทศ

ไทยตามเน้ือหาท่ีเรียนมาได ้
5. เพื่อใหส้ามารถเปรียบเทียบขอ้เหมือนและแตกต่างของการเงินระหวา่งประเทศในแต่ละประเทศ

หรือในแต่ละภูมิภาค หรือในแต่ละกลุ่มเศรษฐกิจได ้
6. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีเพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินระหว่าง

ประเทศในปัจจุบนัและในอนาคตได ้
 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

         เพื่อให้เน้ือหาทนัสมยัและทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี เพื่อท่ีจะ
สามารถน าความรู้ท่ีไดศึ้กษาไปเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ ท าความเขา้ใจ รู้ปัญหา และประเมินสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจ ของประเทศและของโลก   
 

 
หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา  

     ศึกษาถึงโครงสร้างของดุลการช าระเงิน  ความสัมพนัธ์ของดุลการช าระเงินกบัรายไดป้ระชาชาติ 
นิยามและหน้าท่ีของตลาดเงินตราต่างประเทศ   ความสัมพนัธ์ของตลาดเงินตราต่างประเทศต่อ
ระบบเศรษฐกิจ ระบบอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  การปรับดุลการช าระเงินภายใตร้ะบบ
อตัราแลกเปล่ียนแต่ละชนิด  โครงสร้างระบบการเงินระหวา่งประเทศของไทย 
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2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษา 

- - การศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตวัเอง 6  ชัว่โมงต่อ
สัปดาห์ 

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษาทราบใน ประมวลการสอน 
รายวชิา ซ่ึงเป็นใหค้  าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นกัศึกษานอกชั้นเรียน  6  ชัว่โมงต่อสัปดาห์     

 
 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

(1) ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสตัยส์ุจรติ  
(2) มวีนิยั ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
(3) มภีาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทมีและสามารถแก้ไขขอ้ขดัแยง้และล าดบั

ความส าคญั 
(4) มทีศันคตทิีด่ต่ีอวชิาชพี 
(5) เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 
(6) สามารถวเิคราะหผ์ลกระทบจากการใชค้วามรูใ้นวชิาชพีต่อบุคคล องคก์รและสงัคม 

 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวชิาชีพ 
1.2 วธีิการสอน  

(1) บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ 
(2) การท าแบบฝึกหดั  กิจกรรม  
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(3) การท างานเป็นกลุ่ม 
(4) การอภิปรายเป็นกลุ่ม  

1.3 วธีิการประเมินผล 

(1) พฤติกรรมการเขา้เรียนอยา่งสม ่าเสมอ  การส่งงานตรงต่อเวลา และการแต่งกายถูกระเบียบ 
ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

(2) การท าแบบฝึกหดัในห้องเรียนดว้ยตนเองและซกัถามในหอ้งเรียนเพื่อดูความเขา้ใจของนกัศึกษา 
(3) การศึกษาบทเรียนตามท่ีอาจารยม์อบหมาย และคน้ควา้หาความรู้ใหม่ๆอยา่งสม ่าเสมอ 
(4) พฤติกรรมในการท างานและความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  

1) มีความรู้และเขา้ใจความหมายและโครงสร้างของดุลการช าระเงินทั้งของสากลและของประเทศ
ไทย 

2) มีความรู้เขา้ใจถึงโครงสร้างของตลาดเงินตราต่างประเทศและการท างานของตลาดเงินตรา
ต่างประเทศ ท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ 

3) มีความรู้เขา้ใจถึงระบบอตัราแลกเปล่ียนแบบต่างๆรวมถึงการก าหนดอตัราแลกเปล่ียนแต่ละ
ระบบ 

4) มีความรู้และเขา้ใจถึงววิฒันาการของระบบอตัราแลกเปล่ียนของสากลและของไทยตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั 

5) มีความรู้และเขา้ใจถึงทฤษฎีการปรับดุลการช าระเงินภายใตร้ะบบอตัราแลกเปล่ียนแบบ ต่าง ๆ 
6) มีความรู้และเขา้ใจถึงทฤษฎีการปรับดุลการช าระเงินภายใตแ้นวความคิดของนกัเศรษฐศาสตร์แต่

ละส านกั 
7) มีความรู้และเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ของดุลการช าระเงินกบัรายไดป้ระชาชาติ 
8) มีความรู้และเขา้ใจถึงเคร่ืองมือทางการเงินในรูปแบบใหม่ ๆ ในตลาดเงินตราต่างประเทศ 
9) มีความรู้และเขา้ใจถึงการจดัตั้ง และการด าเนินงานของสถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีส าคญั 
10) สามารถน าความรู้ไปใช้ในการอธิบายวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินสภาพเศรษฐกิจด้วย

ทฤษฎี และสาระต่าง ๆ ตามท่ีไดศึ้กษา 
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      2.2 วธีิการสอน 
(1)  การบรรยาย  และการท าแบบฝึกหดั 
(2) ซกัถามในหอ้งเรียนและใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็น 
(3) ส่ือน าเสนอในรูปแบบ iHybrid และ Powerpoint  
(4) การเรียนรู้โดยใชห้วัขอ้ปัญหา (Problem-based Learning)  
(5) การเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online  Learning/Internet-based-Learning) 
(6) กรณีศึกษา (Case Study)     
(7) การศึกษาดูงานในสถาบนัการเงินท่ีมีช่ือเสียง 

 
2.3 วธีิการประเมินผล 

(1)  การท าแบบฝึกหดั 
(2) การศึกษาบทเรียนตามท่ีอาจารยม์อบหมาย และสามารถคน้ควา้หาความรู้ใหม่ๆผา่นเครือข่าย 

อินเทอร์เน็ต 
(3) สอบกลางภาคและสอบปลายภาค   

 
3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพัฒนา 

พฒันาใหมี้การคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ  มีความคิดสร้างสรรค ์ สามารถในการสังเคราะห์องคค์วามรู้
และน าไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ รวมทั้งสามารถวเิคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหา
ทางดา้นเศรษฐศาสตร์การเงินระหวา่งประเทศ  

3.2 วธีิการสอน 

(1)   การแสดงความคิดเห็น  และสรุปประเด็นวเิคราะห์ 
(2) การเรียนรู้ดว้ยกรณีศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาในชั้นเรียน การวิเคราะห์ 

(3) ปัญหาและสถานการณ์ท่ีเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ  เช่น   การเคล่ือนยา้ยเงินทุน  ความ
แตกต่างของอัตราดอกเบ้ียในแต่ละประเทศ   การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน ปัญหาการ 
ดุลการช าระเงินและน าเสนอแนวคิดวเิคราะห์อยา่งสร้างสรรค ์
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3.3 วธีิการประเมินผล 

 การสอบกลางภาคและปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้ทฤษฎีและการประยกุตส์ถานการณ์ 
 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา  

(1) พฒันาทกัษะในการเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
(2) พฒันาสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัและกบัผูส้อน 
(3) พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี มีความซ่ือสัตย ์และใหเ้กียรติ

ความคิดเห็นของเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
4.2 วธีิการสอน 

(1)  ใหแ้สดงความเห็น วิเคราะห์  เก่ียวกบักรณีศึกษา และโจทยปั์ญหาท่ีเกิดข้ึนจริง 
(2) สรุปประเด็น ปัญหา และเสนอแนวทางแกไ้ขเก่ียวกบักรณีศึกษา และโจทยปั์ญหาท่ี

เกิดข้ึนจริง 
4.3 วธีิการประเมินผล 

(1)  สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
(2)  ประเมิน พฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 

(1) พฒันาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ มีการส่ือสารกบันกัศึกษาโดยผา่นบทเรียนทาง 
อินเตอร์เน็ท 
  (2) ทกัษะในการค านวณและการวเิคราะห์โดยใชค้ณิตศาสตร์ 

 
5.2 วธีิการสอน 

(1) บรรยาย 
(2) มีการเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(3) ฝึกท าโจทยปั์ญหาและการวเิคราะห์โดยใชค้ณิตศาสตร์ 
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5.3 วธีิการประเมินผล 

  (1) สังเกตการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
(2) ความถูกตอ้งและแม่นย  าในการในการค านวณและการวิเคราะห์โดยใชค้ณิตศาสตร์ 
(3) ตรวจงานท่ีนกัศึกษาส่งและใหค้  าน าในภาพรวม 

 
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที่
(Week 

Number) 

 

หัวข้อ/รายละเอียด  

 
จ านวน
(ชม.)  

กจิกรรม/ 
ส่ือการสอน 

(Activities/Use of 
 Instructional Media) 

 
ผู้สอน 

1 อธิบายลกัษณะวชิา วิธีการเรียนการสอน  หนงัสืออ่าน
ประกอบ เกณฑก์ารวดัผล  และแนะน าการคน้ควา้ขอ้มูล 

3  ผศ. เติมธรรม 

2,3  1  ดุลการช าระเงนิ  
      1.1   ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัดุลการช าระเงิน 
      1.2   ส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดุลการช าระเงิน     
      1.3   การบนัทึกรายการต่าง ๆ ในดุลการช าระเงิน  
      1.4   ความสมดุลและไม่สมดุลในดุลการช าระเงิน 
      1.5   การปรับปรุงดุลการช าระเงินของไทย 

6 -  iHybrid 
-  Power Point 
- ซกัถามในหอ้ง 
- ใหน้กัศึกษาคน้ควา้
ขอ้มูลเก่ียวกบั
ดุลการช าระเงินของ
ประเทศต่างๆ 
ตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายใน IMF 
Statistics และใน 
Website 

-  แบบฝึกหดั 

ผศ. เติมธรรม 

4  2  ตลาดเงนิตราต่างประเทศ  
      2.1   ความหมายของตลาดเงินตราต่างประเทศ  
      2.2   หนา้ท่ีของตลาดเงินตราต่างประเทศ        
      2.3   ผูมี้ส่วนร่วมในตลาดเงินตราต่างประเทศ  
      2.4   เงินตราต่างประเทศและอตัราแลกเปล่ียน 
      2.5   การก าหนดอตัราแลกเปล่ียน       

3 -  iHybrid 
-  Power Point 
- ซกัถามในหอ้ง 
-  แบบฝึกหดั 
-ใหน้กัศึกษาคน้ควา้
ขอ้มูลเพ่ิมเติม

ผศ. เติมธรรม 
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สัปดาห์ที่
(Week 

Number) 

 

หัวข้อ/รายละเอียด  

 
จ านวน
(ชม.)  

กจิกรรม/ 
ส่ือการสอน 

(Activities/Use of 
 Instructional Media) 

 
ผู้สอน 

      2.6   การคา้ก าไร         
      2.7   อตัราแลกเปล่ียนทนัทีและอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ 
 

เก่ียวกบัระบบอตัรา
แลกเปล่ียนของแต่
ละประเทศ 

5, 6,7 3  ความเส่ียง การป้องกนัความเส่ียงและการเกง็ก าไรในตลาด
เงนิตราต่างประเทศ 

      3.1   ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
      3.2   การป้องกนัความเส่ียง      
      3.3  Currency Swap  
      3.4  Currency Options 
      3.5  Foreign Currency Futures 
      3.6  การเก็งก าไร 
      3,7 การคา้ก าไรจากส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ีย        
      3.8  ทฤษฎีอตัราดอกเบ้ียเสมอภาค 

9 - iHybrid 
-  Power Point 
- ซกัถามในหอ้ง 
-  แบบฝึกหดั 
-ใหน้กัศึกษาคน้ควา้
ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบั
เคร่ืองมือต่างๆ ในการ
บริหารความเส่ียง 

ผศ. เติมธรรม 

8,9 4  การปรับดุลการช าระเงนิโดยผ่านกลไกทางด้านราคา        
      4.1   การเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนกบัการปรับ
ดุลการช าระเงิน  
            4.1.1  ท่ีมาของเสน้อุปสงคข์องเงินตราต่างประเทศ   
            4.1.2  ท่ีมาของเสน้อุปทานของเงินตราต่างประเทศ   
      4.2   เสถียรภาพของตลาดเงินตราต่างประเทศ   
            4.2.1  ตลาดเงินตราต่างประเทศท่ีมีเสถียรภาพ     
            4.2.2  ตลาดเงินตราต่างประเทศท่ีไม่มีเสถียรภาพ  
            4.2.3  เง่ือนไขของมาร์แชล-เลิร์นเนอร์                
      4.3   ทฤษฎีอ านาจซ้ือเสมอภาค                               
            4.3.1  ทฤษฎีอ านาจซ้ือเสมอภาคโดยสมบูรณ์       
            4.3.2  ทฤษฎีอ านาจซ้ือเสมอภาคโดยเปรียบเทียบ 

6 -  iHybrid 
-  Power Point 
- ซกัถามในหอ้ง 
-  แบบฝึกหดั 
- ใหน้กัศึกษาคน้ควา้
ขอ้มูลเพ่ิมเติม 
 

ผศ. เติมธรรม 

10,11 5  การปรับดุลการช าระเงนิโดยผ่านกลไกทางด้านรายได้  
      5.1   ความสมัพนัธ์ระหวา่งรายไดแ้ละดุลการช าระเงิน     
      5.2   การก าหนดรายไดป้ระชาชาติในระบบเศรษฐกิจ

แบบเปิด     

6 -  iHybrid 
-  Power Point 
- ซกัถามในหอ้ง 
-  แบบฝึกหดั 

ผศ. เติมธรรม 
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สัปดาห์ที่
(Week 

Number) 

 

หัวข้อ/รายละเอียด  

 
จ านวน
(ชม.)  

กจิกรรม/ 
ส่ือการสอน 

(Activities/Use of 
 Instructional Media) 

 
ผู้สอน 

      5.3   ตวัคูณในระบบเศรษฐกิจแบบเปิด                              
      5.4   การเปล่ียนแปลงในรายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ               
      5.5   ผลกระทบจากต่างประเทศ 
      5.6   THE ABSORPTION APPROACH            

-  ใหน้กัศึกษาคน้ควา้
ขอ้มูลเพ่ิมเติม 

12, 13 6  การรักษาดุลยภาพภายในและภายนอกของระบบเศรษฐกจิ
โดยใช้นโยบาย  

      6.1   ดุลยภาพภายในและภายนอกกบัการเปล่ียนแปลง      
การใชจ่้ายและนโยบายสบัเปล่ียนการใชจ่้าย  

      6.2   นโยบายการเงินและการคลงักบัการรักษาดุลยภาพ
ภายในและดุลยภาพภายนอก 

            6.2.1   ดุลยภาพในตลาดผลผลิต ตลาดเงินและ 
ดุลการช าระเงิน  

            6.2.2   นโยบายการเงินและการคลงัภายใตร้ะบบ
อตัราแลกเปล่ียนคงท่ี 

            6.2.3   นโยบายการเงินภายใตร้ะบบอตัรา 
แลกเปล่ียนเสรี 

6.3   การประเมินการใชน้โยบายผสมและการเปล่ียน- 
แปลงราคา 

             6.3.1   นโยบายผสมกบัความสมดุลภายในและ
ภายนอก 

             6.3.2   การประเมินการใชน้โยบายผสมกบัการ
เปล่ียนแปลงราคา 

      6.4  การควบคุมโดยตรง 
            6.4.1   การควบคุมทางการคา้ 
            6.4.2   การควบคุมการแลกเปล่ียน 
            6.4.3   การควบคุมโดยตรงอ่ืนๆและการร่วมมือ

ระหวา่งประเทศ 
 
 

6 -  iHybrid 
-  Power Point 
- ซกัถามในหอ้ง 
-  แบบฝึกหดั 
-  ใหน้กัศึกษาคน้ควา้
ขอ้มูลเพ่ิมเติม 
 
 

ผศ. เติมธรรม 



 
 

มคอ. 3  EC 311 เศรษฐศาสตร์การเงินระหวา่งประเทศ 2559 Page 10 

 

สัปดาห์ที่
(Week 

Number) 

 

หัวข้อ/รายละเอียด  

 
จ านวน
(ชม.)  

กจิกรรม/ 
ส่ือการสอน 

(Activities/Use of 
 Instructional Media) 

 
ผู้สอน 

14 7  ระบบการเงนิระหว่างประเทศ 
      7.1  ระบบมาตรฐานทองค า 
            7.1.1  จุดทองค าไหลเขา้และจุดทองค าไหลออก 
            7.1.2  Price Specie-Flow Mechanism 
            7.1.3  ระบบมาตรฐานทองค ากบัการแกไ้ขปัญหา

ดุลการช าระเงิน 
            7.1.4  ขอ้ดี  ขอ้เสีย  ของระบบมาตรฐานทองค า   
      7.2  ระบบ Bretton Woods 
            7.2.1  ระบบมาตราปริวรรตทองค า (ค.ศ.1947 – 

1971)  
            7.2.2  สิทธิพิเศษถอนเงิน 
            7.2.3  ระบบมาตราปริวรรคทองค ากบัการแกไ้ข

ปัญหาดุลการช าระเงิน 
            7.2.4  นโยบายอ่ืนๆ   
      7.3  ระบบการเงินระหวา่งประเทศในปัจจุบนั 
              (ค.ศ1973:พ.ศ 2516 – ปัจจุบนั) 
            7.3.1  ระบบอตัราแลกเปล่ียนลอยตวั 
            7.3.2  การปรับดุลการช าระเงินกบัการเปล่ียนแปลง

อตัราแลกเปล่ียน 
            7.3.3  ขอ้สนบัสนุนและขอ้โจมตีระบบอตัรา

แลกเปล่ียนแบบเสรี 
      7.4  ระบบการเงินระหวา่งประเทศของไทย 
      7.5  ระบบเงินตรายโุรป 

3 -  iHybrid 
-  Power Point 
- ซกัถามในหอ้ง 
-  แบบฝึกหดั 
-  ใหน้กัศึกษาคน้ควา้
ขอ้มูลเพ่ิมเติม 
 
 

ผศ. เติมธรรม 

15 ทบทวนก่อนสอบ 3   
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรมที่ ผลการ
เรียนรู้ 

วธีิการประเมิน สัปดาห์ทีป่ระเมิน สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 2.(1)-(4) 
3.(1)-(2) 

สอบกลางภาค 8 30% 

2 2.(1)-(4) 
3.(1)-(2) 

สอบปลายภาค 16 50% 

3 3.(1)-(3) 
4.(1)-(3) 
5.(2) 

 

การเขา้ชั้นเรียน 
วเิคราะห์กรณีศึกษา  
ท าแบบฝึกหดั 
การท างานกลุ่ม 
การมีส่วนร่วม อภิปราย  
เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 20% 
 
 
 

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ต าราและเอกสาร 

ภาษาไทย 

นิฐิตา  เบญจมสุทินและนงนุช พนัธกิจไพบูลย์. เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ.  กรุงเทพมหานคร:           
พ.ศ. 2553. 

 

วฒันพร  พึ่งบุญ ณ อยธุยา.  การเงินระหว่างประเทศ.  กรุงเทพฯ.บพิธการพิมพ,์ 2531. 118 หนา้ 
 

วนัรักษ ์ ม่ิงมณีนาคิน.  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ. พระนคร : ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2547. 
 

ศรีวงศ ์ สุมิตร.  ความสัมพนัธ์ทางการเงินระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
2550, 231 หนา้ 

 

 

ภาษาองักฤษ 
 

Chacholiades, Miltiades.  International Monetary Theory and Policy.  McGraw-Hill Book Company, 
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2012. 
 

Levi, Maurice.  International Finance : Financial management and the International Economy. Japan : 
McGraw-Hill Book Company, 2009. 

 

Melvin, Michael.  International Money and Finance.  New York : Harper & Row, Publishers, Inc., 1989.  
200 pages. 

 
 

Sallvatore, Dominick., International Economics. (7th ed.)  New York : Macmillian Publishing Co., 2001. 
830 page 

 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
www.bex.or.th 
www.bot.or.th 
www.set.or.th 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
     การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาน้ีท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา โดย 

1.การสนทนาสอบถามความคิดเห็นระหวา่งนกัศึกษาและอาจารยผ์ูส้อน 
2. การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 
3.การประเมินผลอาจารยผ์ูส้อนโดยนกัศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
อาจารยผ์ูส้อนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการสอบของนกัศึกษา และท ารายงานสรุป 

พฒันาการของนกัศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ขเพื่อปรับปรุงรายวชิาใหมี้ความเหมาะสมมากข้ึน 
3. การปรับปรุงการสอน  

1. ประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา  การประเมินการสอนของตนเอง  ตลอดจนสรุปปัญหา 
อุปสรรค  และแนวทางแกไ้ข เพื่อน าไปปรับปรุงการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

2. แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งอาจารยผ์ูส้อนในวิชาอ่ืนๆเพื่อจะไดน้ าเทคนิค วิธีการใหม่ๆมาใช้
ในการปรับปรุงการสอนใหดี้ข้ึน 

3. ปรับปรุงรายละเอียดของวชิาใหท้นัสมยัต่อการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวตัน์ทางการเงิน 

http://www.bex.or.th/
http://www.bot.or.th/
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4. คณะเศรษฐศาสตร์มีการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาการเรียนการสอนทุกวชิาเป็นประจ าทุกปี  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
      1.ได้มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชาท่ีสอน โดยมีคณะกรรมการก ากบั
มาตรฐานวชิาการ เป็นผูต้รวจสอบในการออกขอ้สอบ การตรวจขอ้สอบ การตดัเกรดของนกัศึกษา 

            2. ส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัค าถามในขอ้สอบจากผูใ้ช้บณัฑิต เพื่อปรับปรุงมาตรฐานขอ้สอบให้
เป็นไปตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

    จากการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา ไดมี้การวางแผนปรับปรุงการ 
สอนและรายละเอียดวชิาเพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน โดย 

1.ปรับปรุงเน้ือหารายวชิาทุกๆ 3 ปี หรือตามค าแนะน าของคณะกรรมการก ากบัมาตรฐาน 
วชิาการตามขอ้ 4 
                  2. น าผลการประเมินการสอนของตนเองจากขอ้2 (กลยทุธ์การประเมินการสอน) มาพฒันาเน้ือหา
สาระต่างๆของวชิา และปรับปรุงวธีิการเรียนการสอนใหต้รงกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
                  3.ปรับเปล่ียนให้มีอาจารยผ์ูส้อนร่วม  เพื่อให้นกัศึกษามีมุมมองในเร่ืองของการประยกุตค์วามรู้
ทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเงินกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจริงในปัจจุบนัได ้
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