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เอกสารหมายเลข  มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะเศรษฐศาสตร์   

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา EC 311  เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ 
2. จ านวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา    หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต  กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและกลุ่ม

วิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน   ผศ. เติมธรรม สิทธิเลิศ                                                             
5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน    ภาคการเรียนที่ 1/2559  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)    EC208 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)   ไม่มี 
8. สถานท่ีเรียน    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  วันที่ 1 สิงหาคม  2559 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพื่อให้เข้าใจและสามารถอธิบายเนื้อหารวมถึงทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเงิน
ระหว่างประเทศ ซึงประกอบด้วย เร่ืองดุลการช าระเงิน  ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบต่างๆ การ
ปรับดุลการช าระเงินภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบต่างๆตลอดจนโครงสร้างของระบบ
การเงินของแต่ละประเทศ 

2. เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบข้อเหมือนและแตกต่างของแนวคิดและทฤษฎีแต่ละทฤษฎีได้ 
3. เพื่อให้สามารถอธิบาย วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจารณ์สภาพเศรษฐกิจด้วยทฤษฎีและแนวคิด 

ตามที่ได้ศึกษา 
4. เพื่อให้สามารถยกตัวอย่างของสถานการณ์เศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นในประเทศ

ไทยตามเนื้อหาที่เรียนมาได้ 
5. เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบข้อเหมือนและแตกต่างของการเงินระหว่างประเทศในแต่ละประเทศ

หรือในแต่ละภูมิภาค หรือในแต่ละกลุ่มเศรษฐกิจได้ 
6. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีเพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงินระหว่าง

ประเทศในปัจจุบันและในอนาคตได้ 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

         เพื่อให้เนื้อหาทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี เพื่อที่จะ
สามารถน าความรู้ที่ได้ศึกษาไปเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ ท าความเข้าใจ รู้ปัญหา และประเมินสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจ ของประเทศและของโลก   
 

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

     ศึกษาถึงโครงสร้างของดุลการช าระเงิน  ความสัมพันธ์ของดุลการช าระเงินกับรายได้ประชาชาติ 
นิยามและหน้าที่ของตลาดเงินตราต่างประเทศ   ความสัมพันธ์ของตลาดเงินตราต่างประเทศต่อ
ระบบเศรษฐกิจ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  การปรับดุลการช าระเงินภายใต้ระบบ
อัตราแลกเปลี่ยนแต่ละชนิด  โครงสร้างระบบการเงินระหว่างประเทศของไทย 
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2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

- - การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตัวเอง 6  ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทราบใน ประมวลการสอน 
รายวิชา ซึ่งเป็นให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียน  6  ชั่วโมงต่อสัปดาห์     

 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

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

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

 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
1.2 วิธีการสอน  

(1) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงินธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 
(2) การท าแบบฝึกหัด  กิจกรรม  



 
 

มคอ. 3  EC 311 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ 2559 Page 4 

 

(3) การท างานเป็นกลุ่ม 
(4) การอภิปรายเป็นกลุ่ม  

1.3 วิธีการประเมินผล 

(1) พฤติกรรมการเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ  การส่งงานตรงต่อเวลา และการแต่งกายถูกระเบียบ 
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

(2) การท าแบบฝึกหัดในห้องเรียนด้วยตนเองและซักถามในห้องเรียนเพื่อดูความเข้าใจของนักศึกษา 
(3) การศึกษาบทเรียนตามที่อาจารย์มอบหมาย และค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆอย่างสม่ าเสมอ 
(4) พฤติกรรมในการท างานและความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 

2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ  

1) มีความรู้และเข้าใจความหมายและโครงสร้างของดุลการช าระเงินทั้งของสากลและของประเทศ
ไทย 

2) มีความรูเ้ข้าใจถึงโครงสร้างของตลาดเงินตราต่างประเทศและการท างานของตลาดเงินตรา
ต่างประเทศ ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ 

3) มีความรูเ้ข้าใจถึงระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบต่างๆรวมถึงการก าหนดอัตราแลกเปลี่ยนแต่ละ
ระบบ 

4) มีความรู้และเข้าใจถึงวิวัฒนาการของระบบอัตราแลกเปลี่ยนของสากลและของไทยตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน 

5) มีความรู้และเข้าใจถึงทฤษฎีการปรับดุลการช าระเงินภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบ ต่าง ๆ 
6) มีความรู้และเข้าใจถึงทฤษฎีการปรับดุลการช าระเงินภายใต้แนวความคิดของนักเศรษฐศาสตร์แต่

ละส านัก 
7) มีความรู้และเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของดุลการช าระเงินกับรายได้ประชาชาติ 
8) มีความรู้และเข้าใจถึงเคร่ืองมือทางการเงินในรูปแบบใหม่ ๆ ในตลาดเงินตราต่างประเทศ 
9) มีความรู้และเข้าใจถึงการจัดตั้ง และการด าเนินงานของสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ส าคัญ 
10) สามารถน าความรู้ไปใช้ในการอธิบายวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินสภาพเศรษฐกิจด้วย

ทฤษฎี และสาระต่าง ๆ ตามที่ได้ศึกษา 
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      2.2 วิธีการสอน 
(1)  การบรรยาย  และการท าแบบฝึกหัด 
(2) ซักถามในห้องเรียนและให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 
(3) สื่อน าเสนอในรูปแบบ iHybrid และ Powerpoint  
(4) การเรียนรู้โดยใช้หัวข้อปัญหา (Problem-based Learning)  
(5) การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online  Learning/Internet-based-Learning) 
(6) กรณีศึกษา (Case Study)     
(7) การศึกษาดูงานในสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียง 

 
2.3 วิธีการประเมินผล 

(1)  การท าแบบฝึกหัด 
(2) การศึกษาบทเรียนตามที่อาจารย์มอบหมาย และสามารถค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆผ่านเครือข่าย 

อินเทอร์เน็ต 
(3) สอบกลางภาคและสอบปลายภาค   

 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

พัฒนาให้มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  มีความคิดสร้างสรรค์  สามารถในการสังเคราะห์องค์ความรู้
และน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้  รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ  

3.2 วิธีการสอน 

(1)   การแสดงความคิดเห็น  และสรุปประเด็นวิเคราะห์ 
(2) การเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในชั้นเรียน การวิเคราะห์ 

(3) ปัญหาและสถานการณ์ที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ  เช่น   การเคลื่อนย้ายเงินทุน  ความ
แตกต่างของอัตราดอกเบี้ยในแต่ละประเทศ    การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ปัญหาการ 
ดุลการช าระเงินและน าเสนอแนวคิดวิเคราะหอ์ย่างสร้างสรรค์ 
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3.3 วิธีการประเมินผล 

 การสอบกลางภาคและปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นทฤษฎีและการประยุกต์สถานการณ์ 
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  

(1) พัฒนาทักษะในการเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
(2) พัฒนาสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกันและกับผู้สอน 
(3) พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ และให้เกียรติ

ความคิดเห็นของเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
4.2 วิธีการสอน 

(1)  ให้แสดงความเห็น วิเคราะห์  เกี่ยวกับกรณีศึกษา และโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง 
(2) สรุปประเด็น ปัญหา และเสนอแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับกรณีศึกษา และโจทย์ปัญหาที่

เกิดขึ้นจริง 
4.3 วิธีการประเมินผล 

(1)  สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
(2)  ประเมิน พฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 

(1) พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการสื่อสารกับนักศึกษาโดยผ่านบทเรียนทาง 
อินเตอร์เน็ท 
  (2) ทักษะในการค านวณและการวิเคราะห์โดยใช้คณิตศาสตร์ 

 
5.2 วิธีการสอน 

(1) บรรยาย 
(2) มีการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(3) ฝึกท าโจทย์ปัญหาและการวิเคราะห์โดยใช้คณิตศาสตร์ 
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5.3 วิธีการประเมินผล 

  (1) สังเกตการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
(2) ความถูกต้องและแม่นย าในการในการค านวณและการวิเคราะห์โดยใช้คณิตศาสตร์ 
(3) ตรวจงานที่นักศึกษาส่งและให้ค าน าในภาพรวม 

 
หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที่
(Week 

Number) 

 

หัวข้อ/รายละเอียด  

 
จ านวน
(ชม.)  

กิจกรรม/ 
ส่ือการสอน 

(Activities/Use of 
 Instructional Media) 

 
ผู้สอน 

1 อธิบายลักษณะวิชา วิธีการเรียนการสอน  หนังสืออ่าน
ประกอบ เกณฑ์การวัดผล  และแนะน าการค้นคว้าข้อมูล 

3  ผศ. เติมธรรม 

2,3  1  ดุลการช าระเงิน  
      1.1   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดุลการช าระเงิน 
      1.2   ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่เกีย่วข้องกับดุลการช าระเงนิ     
      1.3   การบันทึกรายการต่าง ๆ ในดุลการช าระเงิน  
      1.4   ความสมดุลและไม่สมดุลในดุลการช าระเงิน 
      1.5   การปรับปรุงดุลการช าระเงินของไทย 

6 -  iHybrid 
-  Power Point 
- ซักถามในห้อง 
- ให้นักศึกษาคน้คว้า
ข้อมูลเกี่ยวกับ
ดุลการช าระเงินของ
ประเทศต่างๆ 
ตามที่ได้รับ
มอบหมายใน IMF 
Statistics และใน 
Website 

-  แบบฝึกหัด 

ผศ. เติมธรรม 

4  2  ตลาดเงินตราต่างประเทศ  
      2.1   ความหมายของตลาดเงนิตราต่างประเทศ  
      2.2   หน้าที่ของตลาดเงนิตราต่างประเทศ        
      2.3   ผู้มีส่วนร่วมในตลาดเงินตราต่างประเทศ  
      2.4   เงินตราต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยน 
      2.5   การก าหนดอัตราแลกเปล่ียน       

3 -  iHybrid 
-  Power Point 
- ซักถามในห้อง 
-  แบบฝึกหัด 
-ใหน้ักศึกษาคน้คว้า
ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ. เติมธรรม 
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สัปดาห์ที่
(Week 

Number) 

 

หัวข้อ/รายละเอียด  

 
จ านวน
(ชม.)  

กิจกรรม/ 
ส่ือการสอน 

(Activities/Use of 
 Instructional Media) 

 
ผู้สอน 

      2.6   การค้าก าไร         
      2.7   อัตราแลกเปลี่ยนทันทีและอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า 
 

เกี่ยวกับระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนของแต่
ละประเทศ 

5, 6,7 3  ความเสี่ยง การป้องกันความเสีย่งและการเกง็ก าไรในตลาด
เงินตราต่างประเทศ 

      3.1   ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
      3.2   การป้องกันความเสี่ยง      
      3.3  Currency Swap  
      3.4  Currency Options 
      3.5  Foreign Currency Futures 
      3.6  การเก็งก าไร 
      3,7 การค้าก าไรจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย        
      3.8  ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ยเสมอภาค 

9 - iHybrid 
-  Power Point 
- ซักถามในห้อง 
-  แบบฝึกหัด 
-ใหน้ักศึกษาคน้คว้า
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เครื่องมือต่างๆ ในการ
บริหารความเสี่ยง 

ผศ. เติมธรรม 

8,9 4  การปรับดลุการช าระเงนิโดยผ่านกลไกทางด้านราคา        
      4.1   การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนกับการปรบั
ดุลการช าระเงิน  
            4.1.1  ที่มาของเส้นอุปสงค์ของเงินตราต่างประเทศ   
            4.1.2  ที่มาของเส้นอุปทานของเงินตราต่างประเทศ   
      4.2   เสถียรภาพของตลาดเงินตราต่างประเทศ   
            4.2.1  ตลาดเงนิตราต่างประเทศที่มเีสถียรภาพ     
            4.2.2  ตลาดเงนิตราต่างประเทศที่ไม่มเีสถียรภาพ  
            4.2.3  เงื่อนไขของมาร์แชล-เลิร์นเนอร์                
      4.3   ทฤษฎีอ านาจซื้อเสมอภาค                               
            4.3.1  ทฤษฎีอ านาจซ้ือเสมอภาคโดยสมบูรณ์       
            4.3.2  ทฤษฎีอ านาจซื้อเสมอภาคโดยเปรียบเทียบ 

6 -  iHybrid 
-  Power Point 
- ซักถามในห้อง 
-  แบบฝึกหัด 
- ให้นักศึกษาคน้คว้า
ข้อมูลเพิ่มเติม 
 

ผศ. เติมธรรม 

10,11 5  การปรับดลุการช าระเงนิโดยผ่านกลไกทางด้านรายได้  
      5.1   ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้และดุลการช าระเงิน     
      5.2   การก าหนดรายได้ประชาชาติในระบบเศรษฐกิจ

แบบเปิด     

6 -  iHybrid 
-  Power Point 
- ซักถามในห้อง 
-  แบบฝึกหัด 

ผศ. เติมธรรม 
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สัปดาห์ที่
(Week 

Number) 

 

หัวข้อ/รายละเอียด  

 
จ านวน
(ชม.)  

กิจกรรม/ 
ส่ือการสอน 

(Activities/Use of 
 Instructional Media) 

 
ผู้สอน 

      5.3   ตัวคูณในระบบเศรษฐกิจแบบเปิด                              
      5.4   การเปลี่ยนแปลงในรายได้ประชาชาติดุลยภาพ               
      5.5   ผลกระทบจากต่างประเทศ 
      5.6   THE ABSORPTION APPROACH            

-  ให้นักศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลเพิ่มเติม 

12, 13 6  การรักษาดลุยภาพภายในและภายนอกของระบบเศรษฐกิจ
โดยใช้นโยบาย  

      6.1   ดุลยภาพภายในและภายนอกกับการเปลี่ยนแปลง      
การใช้จ่ายและนโยบายสับเปลี่ยนการใช้จ่าย  

      6.2   นโยบายการเงินและการคลังกับการรักษาดุลยภาพ
ภายในและดุลยภาพภายนอก 

            6.2.1   ดุลยภาพในตลาดผลผลิต ตลาดเงินและ 
ดุลการช าระเงิน  

            6.2.2   นโยบายการเงินและการคลังภายใต้ระบบ
อัตราแลกเปลี่ยนคงที ่

            6.2.3   นโยบายการเงินภายใต้ระบบอัตรา 
แลกเปลี่ยนเสร ี

6.3   การประเมินการใช้นโยบายผสมและการเปลี่ยน- 
แปลงราคา 

             6.3.1   นโยบายผสมกับความสมดุลภายในและ
ภายนอก 

             6.3.2   การประเมินการใช้นโยบายผสมกับการ
เปลี่ยนแปลงราคา 

      6.4  การควบคุมโดยตรง 
            6.4.1   การควบคุมทางการค้า 
            6.4.2   การควบคุมการแลกเปลี่ยน 
            6.4.3   การควบคุมโดยตรงอื่นๆและการร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 
 
 

6 -  iHybrid 
-  Power Point 
- ซักถามในห้อง 
-  แบบฝึกหัด 
-  ให้นักศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลเพิ่มเติม 
 
 

ผศ. เติมธรรม 



 
 

มคอ. 3  EC 311 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ 2559 Page 10 

 

สัปดาห์ที่
(Week 

Number) 

 

หัวข้อ/รายละเอียด  

 
จ านวน
(ชม.)  

กิจกรรม/ 
ส่ือการสอน 

(Activities/Use of 
 Instructional Media) 

 
ผู้สอน 

14 7  ระบบการเงินระหว่างประเทศ 
      7.1  ระบบมาตรฐานทองค า 
            7.1.1  จุดทองค าไหลเข้าและจุดทองค าไหลออก 
            7.1.2  Price Specie-Flow Mechanism 
            7.1.3  ระบบมาตรฐานทองค ากับการแก้ไขปัญหา

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

1971)  
            7.2.2  สิทธิพิเศษถอนเงนิ 
            7.2.3  ระบบมาตราปริวรรคทองค ากับการแก้ไข

ปัญหาดุลการช าระเงนิ 
            7.2.4  นโยบายอื่นๆ   
      7.3  ระบบการเงนิระหว่างประเทศในปัจจุบนั 
              (ค.ศ1973:พ.ศ 2516 – ปัจจบุัน) 
            7.3.1  ระบบอัตราแลกเปล่ียนลอยตัว 
            7.3.2  การปรับดุลการช าระเงินกบัการเปลี่ยนแปลง

อัตราแลกเปลี่ยน 
            7.3.3  ข้อสนับสนุนและขอ้โจมตีระบบอตัรา

แลกเปลี่ยนแบบเสร ี
      7.4  ระบบการเงนิระหว่างประเทศของไทย 
      7.5  ระบบเงินตรายุโรป 

3 -  iHybrid 
-  Power Point 
- ซักถามในห้อง 
-  แบบฝึกหัด 
-  ให้นักศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลเพิ่มเติม 
 
 

ผศ. เติมธรรม 

15 ทบทวนก่อนสอบ 3   
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมท่ี ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ีประเมิน 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) 

 

การเข้าชั้นเรียน 
วิเคราะห์กรณีศึกษา  
ท าแบบฝึกหัด 
การท างานกลุ่ม 
การมีส่วนร่วม อภิปราย  
เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 20% 
 
 
 

 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ต าราและเอกสาร 

ภาษาไทย 

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

 

วัฒนพร  พึ่งบุญ ณ อยุธยา.  การเงินระหว่างประเทศ.  กรุงเทพฯ.บพิธการพิมพ์, 2531. 118 หน้า 
 

วันรักษ์  มิ่งมณีนาคิน.  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ. พระนคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547. 
 

ศรีวงศ์  สุมิตร.  ความสัมพันธ์ทางการเงินระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
2550, 231 หน้า 

 

 

ภาษาอังกฤษ 
 

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

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     การประเมินประสิทธิผลของรายวิชานี้ที่จัดท าโดยนักศึกษา โดย 

1.การสนทนาสอบถามความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 
2. การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
3.การประเมินผลอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการสอบของนักศึกษา และท ารายงานสรุป 

พัฒนาการของนักศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงรายวิชาให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 
3. การปรับปรุงการสอน  

1. ประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา  การประเมินการสอนของตนเอง  ตลอดจนสรุปปัญหา 
อุปสรรค  และแนวทางแก้ไข เพื่อน าไปปรับปรุงการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ผู้สอนในวิชาอ่ืนๆเพื่อจะได้น าเทคนิค วิธีการใหม่ๆมาใช้
ในการปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้น 

3. ปรบัปรุงรายละเอียดของวิชาให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ทางการเงิน 
4. คณะเศรษฐศาสตร์มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทุกวิชาเป็นประจ าทุกปี  

http://www.bex.or.th/
http://www.bot.or.th/
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
      1.ได้มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาที่สอน โดยมีคณะกรรมการก ากับ
มาตรฐานวิชาการ เป็นผู้ตรวจสอบในการออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ การตัดเกรดของนักศึกษา 

            2. ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับค าถามในข้อสอบจากผู้ใช้บัณฑิต เพื่อปรับปรุงมาตรฐานข้อสอบให้
เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

    จากการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนปรับปรุงการ 
สอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น โดย 

1.ปรับปรุงเน้ือหารายวิชาทุกๆ 3 ปี หรือตามค าแนะน าของคณะกรรมการก ากับมาตรฐาน 
วิชาการตามข้อ 4 
                  2. น าผลการประเมินการสอนของตนเองจากข้อ2 (กลยุทธ์การประเมินการสอน) มาพัฒนาเนื้อหา
สาระต่างๆของวิชา และปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนให้ตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
                  3.ปรับเปลี่ยนให้มีอาจารย์ผู้สอนร่วม  เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเร่ืองของการประยุกต์ความรู้
ทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเงินกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันได้ 
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