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มคอ.3 
 
 
 
 
 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา     มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

คณะ / ภาควิชาคณะเศรษฐศาสตร ์ กลุ่มวชิาเศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูโดยทัว่ไป 
 
1. รหสัและช่ือรายวิชา 
EC341 ทฤษฎแีละนโยบายการคา้ระหว่างประเทศ  

2. จ านวนหน่วยกิต หรือจ านวนชัว่โมง  

3หน่วยกติ (3-0-6) 

3. หลกัสตูรและประเภทรายวิชา 

หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ กลุ่มวชิาเศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ 

4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน  

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อทัธ ์พศิาลวานิช 

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีท่ีเรียน 

ภาคการเรยีนที ่1/2558 
 

6. รายวิชาท่ีเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
 

EC208 เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้าม)ี 

ไมม่ ี

 

รายละเอยีดของรายวชิา 
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8. สถานท่ีเรียน 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ  

31 มนีาคม2558 
 

หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค์ 
 
1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึความหมาย ความเป็นมา และสาเหตุของการคา้ระหว่างประเทศ 
2. เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึทฤษฎตีลอดจนแนวความคดิเกีย่วกบัการคา้ระหว่างประเทศในระยะต่างๆ 
3. เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึความเป็นมา และรปูแบบของนโยบายการคา้ระหว่างประเทศ 
4. ศกึษาและท าความเขา้ใจเกีย่วกบันโยบายการคา้ระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยไดน้ ามาใชต้ั ้

งแต่อดตีจนถงึปัจจบุนั 
5. เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึประโยชน์ และปัญหาของประเทศไทยทีเ่กดิจากการคา้ระหว่างประเทศ 
6. เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึความหมาย วตัถุประสงค ์และประโยชน์ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ 
7. เพื่อใหเ้ขา้ใจเกีย่วกบัการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิทีส่ าคญัใน 3 ทวปี ไดแ้ก่ ทวปียโุรป 

ทวปีอเมรกิา และทวปีเอเชยี 
8. เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึววิฒันาการ 

และสาระส าคญัของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิในรปูแบบประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
9. เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึการคา้ระหว่างประเทศทีม่ผีลต่อการพฒันาเศรษฐกจิ 

 
2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา  
 วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิานี้ เนื่องจากโลกเปลีย่นแปลงไปทุกวนั 
จงึท าใหก้ารคา้ระหว่างประเทศมกีารเปลีย่นแปลงและพฒันาไปอยา่งต่อเนื่อง 
มกีารรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิในรปูแบบใหม่ๆ  เช่น 
การรวมกลุ่มในรปูแบบของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ดงันัน้ จงึมกีารปรบัปรงุและพฒันาวชิา 
ทฤษฎแีละนโยบายการคา้ระหว่างประเทศ 
เพื่อใหม้เีนื้อหาทีท่นัสมยัต่อการเปลีย่นแปลงของกระแสโลกาภวิฒัน์ 
และสามารถปรบัตวักบัสถานการณ์ทางเศรษฐกจิและการคา้ระหว่างประเทศทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเร็
วไดแ้ละการจบการเรยีนการสอนแลว้ 
นกัศกึษาสามารถน าทฤษฎแีละนโยบายการคา้ระหว่างประเทศมาใชก้บัเศรษฐกจิของประเทศไดอ้ยา่งเห
มาะสมทีสุ่ด อนัจะมผีลต่อการพฒันาเศรษฐกจิไดเ้ป็นอยา่งด ี
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หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

ศกึษาทฤษฎกีารคา้ระหว่างประเทศ ทฤษฎกีารคา้ระหว่างประเทศสมยัคลาสสกิ 
ทฤษฎคี่าเสยีโอกาส ทฤษฎกีารคา้ระหว่างประเทศแนวใหม ่ทฤษฎเีฮคเชอร-์โอลนิห ์
และทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง นโยบายการคา้ระหว่างประเทศทัง้มาตรการทางดา้นภาษแีละมใิช่ภาษ ี
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ การคา้ระหว่างประเทศกบัการพฒันาเศรษฐกจิ 
นอกจากนี้จะมกีารศกึษาเกีย่วกบัความเป็นมา และขอ้ตกลงต่างๆของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
โดยในการเรยีนการสอนจะมกีารวเิคราะหก์รณศีกึษาเกีย่วกบัผลกระทบทีม่ต่ีอประเทศไทย 
และแนวทางการปรบัตวัของภาคการผลติและการบรกิารของประเทศไทย  
 
2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติังานภา

คสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  
48  
ชัว่โมง 
ต่อภาคก
ารศกึษา 
 
 
 

สอนเสรมิตามความต้
องการของนกัศกึษา 

ไมม่กีารฝึกปฏบิตั/ิภาค
สนาม /การฝึกงาน 

-การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 6 
ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 
-
คน้หาขอ้มลูดา้นทฤษฎแีละนโยบายการ
คา้ระหว่างประเทศทางอนิเตอรเ์น็ต 
และน าขอ้มลูทีไ่ดม้าศกึษาวเิคราะหแ์ละส
รปุ 

 
3. 
จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบคุ
คล 
 3.1  อาจารยป์ระจ ารายวชิาประกาศเวลาให้ ค าปรกึษาแก่นกัศกึษาทราบ  

3.2  
อาจารยใ์หค้ าปรกึษาและใหค้ าแนะน าทางวชิาการแก่นกัศกึษานอกชัน้เรยีนเป็นรายบุคคลหรอืรายกลุ่ม  
1  ชัว่โมงต่อสปัดาห ์หรอืตามความตอ้งการของนกัศกึษา ซึง่จะตอ้งมกีารนดัหมายล่วงหน้า 
 3.3  อาจารยไ์ดใ้ห ้e-mail address กบันกัศกึษา และเบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื 
ในกรณทีีน่กัศกึษามขีอ้สงสยัหรอืตอ้งการค าแนะน าอยา่งเรง่ด่วน   



4 

 

 
 

หมวดท่ี 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
 

1. คณุธรรม จริยธรรม 

1.1 คณุธรรม  จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 

 พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณธรรม 
จรยิธรรมเพื่อใหส้ามารถด าเนินชวีติรว่มกบัผูอ้ื่นในสงัคมอยา่งราบรืน่ และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
โดยมคีุณธรรมจรยิธรรมตามคุณสมบตัขิองหลกัสตูร ดงันี้ 
 1.1.1 เคารพสทิธแิละรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น เคารพคุณค่าและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์
เขา้ใจตนเอง เขา้ใจผูอ้ื่น พรอ้มทัง้ปฎบิตัต่ิอผูอ้ื่นไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  1.1.2  มคีวามรกั   ความเมตตากรณุาต่อเพื่อนมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้ม  
  1.1.3  ตระหนกัในคุณค่าของความจรงิ  ความด ี ความงาม  และความมเีหตุผล  
 1.1.4  มคีวามเสยีสละ  ซื่อสตัยส์ุจรติ  มวีนิยั  ตรงต่อเวลา  

มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
  1.1.5  เคารพกฎระเบยีบ  กตกิา  และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของสถาบนั  องคก์รและสงัคม  
  1.1.6  มภีาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม  สามารถท างานเป็นทมีได้  

1.2 วิธีการสอน 
  1.2.1  
บรรยายพรอ้มยกตวัอยา่งกรณศีกึษาประเดน็ส าคญัทางเศรษฐกจิทีเ่กีย่วกบัทฤษฎแีละนโยบายการคา้ระ
หว่างประเทศมาประกอบการเรยีนการสอนภายในหอ้งเรยีน 
  1.2.2อาจารยป์ระจ ารายวชิาไดม้กีารหาบทความ 
ตลอดจนกรณศีกึษาทีเ่กีย่วกบัทฤษฎแีละนโยบายการคา้ระหว่างประเทศมาใหน้กัศกึษาไดท้ าการวเิคราะ
หต์ามศาสตรท์ีไ่ดเ้รยีนมา และสรปุออกมาเป็นรายงาน 
  1.2.3ก าหนดใหน้กัศกึษาหาบทความและกรณตีวัอยา่งทีเ่กีย่วขอ้ง 
มาวเิคราะหต์ามศาสตรแ์ละทฤษฎทีีเ่รยีน พรอ้มกบัแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนัในหอ้งเรยีน 
  1.2.4การท าแบบฝึกหดั กจิกรรม 
และโครงงานเกีย่วกบัทฤษฎแีละนโยบายการคา้ระหว่างประเทศ 

1.2.5อภปิรายกลุ่มทัง้กลุ่มยอ่ยและกลุ่มใหญ่เกีย่วกบัทฤษฎแีละนโยบายการคา้ระหว่าง 
ประเทศ 

 1.3 วิธีการประเมินผล 
 1.3.1 พฤตกิรรมการเขา้เรยีนอยา่งสม ่าเสมอการส่งงานตามทีไ่ดร้บั  
มอบหมายอยา่งถูกตอ้งและตรงเวลา และการแต่งกายถูกระเบยีบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 
  1.3.2  พจิารณาจากการรว่มอภปิรายทีม่เีหตุผลถูกตอ้ง  เหมาะสม  และสรา้งสรรค์  
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  1.3.3  ประเมนิผลจากการน าเสนอบทความและกรณศีกึษาตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
  1.3.4  การท าแบบฝึกหดัและท าการทดสอบเกบ็คะแนนในหอ้งเรยีน  

1.3.5  การศกึษาบทเรยีนตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
และคน้ควา้หาความรูใ้หม่ๆ เพิม่เตมิอยา่ง 

สม ่าเสมอ 
1.3.6  พฤตกิรรมในการท าโครงงาน รายงาน และความสามารถในการท างานเป็นทมี 

 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รบั 

       เมือ่นกัศกึษาไดเ้รยีนวชิาทฤษฎแีละนโยบายการคา้ระหวา่งประเทศเสรจ็สิน้แลว้ 
นกัศกึษาจะตอ้งเขา้ใจความหมาย ความเป็นมา 
ตลอดจนสาเหตุทีแ่ต่ละประเทศจะตอ้งมกีารคา้ระหว่างประเทศ 
รวมทัง้ตอ้งเขา้ใจถงึทฤษฎกีารคา้ระหว่างประเทศ นโยบายการคา้ระหว่างประเทศ 
การรวมกลุ่มระหว่างประเทศ ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
ตลอดจนเขา้ใจความส าคญัของการคา้ระหว่างประเทศทีม่ผีลต่อการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศได้ 

2.2 วิธีการสอน 
 2.2.1  ใชก้ารสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ไดแ้ก่ 
การเรยีนการสอนจะมกีารบรรยายรว่มกบัระบบ Hybridของมหาวทิยาลยั 
โดยเน้นใหน้กัศกึษาหาทางคน้ควา้ขอ้มลูเพิม่เตมิ การสอนแบบรว่มมอืกนัเรยีนรู ้
การสอนแบบศกึษาดว้ยตนเอง การคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ต  
 2.2. 2  การน าเสนอในรปูแบบ power point 
 2.2.3 ท าบทความและกรณศีกึษาพรอ้มทัง้อภปิรายทัง้กลุ่มยอ่ยและกลุ่มใหญ่ 
เพื่อแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ซึง่จะเป็นการพฒันาความรู ้
 2.2.4  การเรยีนรูผ้่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต (Online Learning/Internet-based-Learning) 
 2.2.5  การอภปิรายในหอ้งเรยีน 
 2.2.6  การเรยีนรูโ้ดยกจิกรรมโครงการ (Project-based-Learning) 

2.3 วิธีการประเมินผล 
 2.3.1การท าแบบฝึกหดัและงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 2.3.2  การท าบทความ และกรณศีกึษา 
 2.3.3การอภปิรายในหอ้งเรยีน 
 2.3.4  การทดสอบในชัน้เรยีน และการสอบปลายภาค  
 
3. ทกัษะทางปัญญา 
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3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 
พฒันาใหม้กีารคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ  มคีวามคดิสรา้งสรรค ์

สามารถศกึษาเรยีนรูว้ชิาทฤษฎแีละนโยบายการคา้ระหว่างประเทศไดเ้ป็นอยา่งด ี
สามารถใชค้วามรูท้ีไ่ดจ้ากการเรยีนมาวเิคราะหปั์ญหา 
และเสนอแนวทางในการแกปั้ญหาทางดา้นการคา้ระหว่างประเทศได ้

              3.2 วิธีการสอน 
                     3.2.1 การมอบหมายใหท้ างานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
                     3.2.2  การอภปิรายและการมสี่วนรว่มของนกัศกึษาในชัน้เรยีน 
                     3.2.3 การวเิคราะหปั์ญหาเกีย่วกบัทฤษฎแีละนโยบายการคา้ระหว่างประเทศ  เช่น 
ปัญหาการขาดดุลทางการคา้ ปัญหาการกดีกนัการน าเขา้สนิคา้ของไทยไปยงัต่างประเทศ 
ปัญหาการใชม้าตรการกดีกนัทางการคา้ทีม่ใิช่ภาษใีนการคา้ระหว่างประเทศ เป็นตน้  

3.3 วิธีการประมวลผล 
  3.3.1  ประเมนิจากการตอบปัญหาและแสดงความคดิเหน็ในชัน้เรยีน ทัง้รายบุคคลและกลุ่ม  
  3.3.2  การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค  
 
4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

 4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา  
  4.1.1  ทกัษะการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รยีนดว้ยกนั  
  4.1.2  ทกัษะความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทมี  
  4.1.3  ทกัษะการเรยีนดว้ยตนเอง  มคีวามรบัผดิชอบ  ในงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

ครบถว้นทนัเวลา 
  4.1.4  ทกัษะในการปฏสิมัพนัธก์บับุคคล สถานภาพในสงัคมระดบัต่างๆ  

 4.2 วิธีการสอน 
4.2.1 
จดักจิกรรมกลุ่มในการวเิคราะหเ์หตุการณ์เกีย่วกบัการคา้ระหว่างประเทศทัง้ดา้นดุลการคา้ 
มลูค่าการส่งออก มลูค่าการน าเขา้ การคา้ระหว่างประเทศคู่คา้ต่างๆ เพื่ออภปิรายถงึสาเหตุ 
ปัญหา และแนวทางแกไ้ขเกีย่วกบัการคา้ระหว่างประเทศ 

           4.3 วิธีการประเมินผล  

                     4.3.1 รายงานทีส่่งในชัน้เรยีน 

                     4.3.2 พฤตกิรรมการเขา้เรยีน 

                     4.3.3 นกัศกึษาประเมนิผลตนเองและเพื่อน เกีย่วกบัการวเิคราะหก์รณศีกึษา ขา่ว 
และประเดน็ส าคญัทางการคา้ระหว่างประเทศต่างๆ 
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5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1 ทกัษะการวิเคราะหต์วัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา  
 5.1.1  พฒันาทกัษะการวเิคราะหข์อ้มลูจากกรณศีกึษา  ขา่ว  เหตุการณ์บา้นเมอืง  

5.1.2 พฒันาทกัษะดา้นการสื่อสารทัง้การฟัง  การพดู  การอ่าน   
  5.1.3    พฒันาทกัษะดา้นการสบืคน้ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต  

5.1.4    พฒันาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ โดยใหเ้ขา้บทเรยีนจาก Hybrid Learning 
และมกีารสื่อสารกบันกัศกึษาผ่านทางอนิเตอรเ์น็ท 

5.2 วิธีการสอน 
5.2.1  มกีารน าบทเรยีนupload ไวใ้น Hybrid Learning ของ website 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
5.2.2 มกีารเรยีนรูผ้่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  
5.2.3 มอบหมายใหท้ ารายงานและใหน้ าเสนอรายงานหน้าชัน้เรยีน โดยใหอ้า้งองิแหล่งทีม่า  

ของขอ้มลูอยา่งถูกตอ้ง และมกีารใชเ้ครือ่งมอืเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในการน าเสนอรายงาน  

              5.3 วิธีการประเมินผล  
5.3.1 จ านวนครัง้ในการเขา้สู่บทเรยีนใน  Hybrid Learning 

5.3.2 การจดัท ารายงานและการน าเสนอหน้าชัน้เรยีนดว้ยเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม  
 5.3.3 การแสดงความคดิเหน็และการมสี่วนรว่มในชัน้เรยีน  

 
หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล  

 
1. แผนการสอน 
สปัดาห์

ท่ี 
 

หวัข้อ /รายละเอียด 
 

จ านวน
ชัว่โมง 

 
กิจกรรมการเรียน
การสอน/ส่ือท่ีใช้ 

 
ผูส้อน 

1 แนะน าโครงสรา้งวชิา 
กระบวนการเรยีนการสอนและวธิกีาร
ประเมนิผล 

3 บรรยาย 
 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อทัธ ์พศิาลวานิช 

2 บทที ่1 บทน า 
 

3 บรรยาย 
 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อทัธ ์พศิาลวานิช  

3 บทที ่2 
ทฤษฎกีารคา้ระหว่างประเทศสมยัคล
าสสกิและทฤษฎคี่าเสยีโอกาส 

3 บรรยาย 
และท าแบบฝึกหดั ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อทัธ ์พศิาลวานิช  

4 บทที ่2 
ทฤษฎกีารคา้ระหว่างประเทศสมยัคล

3 บรรยาย 
และท าแบบฝึกหดั ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อทัธ ์พศิาลวานิช  
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าสสกิและทฤษฎคี่าเสยีโอกาส(ต่อ) 
5 บทที ่

3ทฤษฎกีารคา้ระหว่างประเทศแนวให
ม ่

3 บรรยาย 
และท าแบบฝึกหดั ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อทัธ ์พศิาลวานิช 

6 บทที ่4 ทฤษฎเีฮคเชอร ์– โอหล์นิ  
 

3 บรรยาย 
และท าแบบฝึกหดั ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อทัธ ์พศิาลวานิช  

7 ทดสอบระหว่างภาค 
และวเิคราะหก์รณีศกึษา 

  
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อทัธ ์พศิาลวานิช  

8 บทที ่5 
นโยบายการคา้ระหว่างประเทศ 

3 บรรยาย  
 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อทัธ ์พศิาลวานิช 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล  
 

1. แผนการสอน (ต่อ) 
สปัดาห์

ท่ี 
 

หวัข้อ /รายละเอียด 
 

จ านวน
ชัว่โมง 

 
กิจกรรมการเรียน
การสอน/ส่ือท่ีใช้ 

 
ผูส้อน 

9 บทที ่5 
นโยบายการคา้ระหว่างประเทศ(ต่อ) 
 

3 บรรยาย 
และท ากรณีศกึษา ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อทัธ ์พศิาลวานิช  

 

10 บทที ่6 
นโยบายการคา้ระหว่างประเทศของไ
ทย 

3 บรรยาย 
และคน้ควา้เพิม่เติ
ม 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อทัธ ์พศิาลวานิช  

11 บทที ่6 
นโยบายการคา้ระหว่างประเทศของไ
ทย (ต่อ) 
- 
อภปิรายประเดน็ส าคญัทางเศรษฐกจิ 
(Hot Issue) 
เกีย่วกบัการคา้ระหว่างประเทศ 

3 บรรยาย 
อภปิราย  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อทัธ ์พศิาลวานิช  

12 บทที ่7 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ 3 บรรยาย 
และคน้ควา้เพิม่เติ
ม 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อทัธ ์พศิาลวานิช  

13 บทที ่8 ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 3 บรรยาย   
และคน้ควา้เพิม่เติ
ม  
 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อทัธ ์พศิาลวานิช  

14 บทที ่9 การพฒันาเศรษฐกจิ 3 บรรยาย  
และท าแบบฝึกหดั ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อทัธ ์พศิาลวานิช  

 สอบปลายภาค2/2554 - - - 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  
 
กิจกรรม 

ท่ี 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สปัดาห ์ประเมิน สดัส่วนของการประเมินผล 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

บทที ่1 -บทที ่
9 

คะแนนระหว่างภาคประกอบไปดว้ย 
-การเขา้ชัน้เรยีน 
-การมสี่วนรว่มอภปิราย 
การท ากจิกรรมต่างๆในชัน้เรยีนการท าแบบฝึกหดั 
และกรณศีกึษา 
- การสอบกลางภาคคะแนนสอบปลายภาค 

ตลอดภาคการศกึษา 
1 ปีการศกึษา 2557 

60% 
 
 
 
 
 
 
 
 

40% 
 

 
หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน  

 

1. เอกสารต าราหลกั 
อทัธ ์พศิาลวานิช.เอกสารค าสอนวิชาทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ.  กรงุเทพมหานคร 

: บรษิทั เทก็ซ ์แอนด ์เจอรน์ลั พบัลเิคชัน่ จ ากดั, 2556. 

2. เอกสารและข้อมลูส าคญั 
ภาษาไทย 
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กตญัญ ูหริญัญสมบรูณ์. การจดัการธรุกิจระหว่างประเทศ.  กรงุเทพมหานคร : บรษิทั เทก็ซ ์แอนด ์
เจอรน์ลั พบัลเิคชัน่ จ ากดั, 2551. 

 

กระทรวงการต่างประเทศ.  นโยบายด้านการต่างประเทศของรฐับาล , กรกฎาคม 
2554,www.mfa.go.th,เอกสารเผยแพร ่

 

กองแผนงานและประเมนิผล กรมควบคุมมลพษิ. 
กฎระเบียบส่ิงแวดล้อมกบัสินค้าท่ีผลิตและน าเข้าสหภาพยโุรป ,เมษายน 2554, 
http://is.pcd.go.th/envecodb/eudirectives.php, เอกสารเผยแพร่ 

 

กองแผนงานและประเมนิผล กรมควบคุมมลพษิ. 
มาตรการท่ีเก่ียวข้องกบัสขุอนามยัและสขุอนามยัพืชท่ีส่งผลกระทบต่ออตุสาหกรรมไทย ,เม
ษายน 2554, http://is.pcd.go.th/envecodb/sps.php, เอกสารเผยแพร่ 

 

เกษร จนัทรภตูริตัน์. เศรษฐศาสตรว่์าด้วยการคุ้มกนั. กรงุเทพมหานคร : 
ฝ่ายต าราและอุปกรณ์การศกึษามหาวทิยาลยัรามค าแหง , 2529. 

 

คณะกรรมการผลติและบรหิารชุดวชิาเศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ. เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ 
(หน่วย  ท่ี 1-7). กรงุเทพมหานคร : ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช , 2544. 

 

คณะกรรมการผลติและบรหิารชุดวชิาเศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ. เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ 
(หน่วยท่ี 8-15). กรงุเทพมหานคร : ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช , 2545. 

 

เครอืขา่ยมหาวทิยาลยัอาเซยีน, มนีาคม 2554, http://www.aun-sec.org, เอกสารเผยแพร่ 
 

ชยนัต ์ตนัตวิสัดาการ. นโยบายการค้าระหว่างประเทศของไทยช่วงปี 2543 – 2549. โครงการ WTO 
Watch (จบักระแสองคก์ารการคา้โลก). กรงุเทพมหานคร : โรงพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 
2549. 

 

ทศัสุรยี ์เปรมศรรีตัน์. เศรษฐศาสตรม์หภาค. กรงุเทพมหานคร : บรษิทั เทก็ซ ์แอนด ์เจอรน์ลั 
พบัลเิคชัน่ จ ากดั, 2546. 

 

ทศัสุรยี ์เปรมศรรีตัน์. เศรษฐศาสตรเ์บือ้งต้น. กรงุเทพมหานคร : บรษิทั เทก็ซ ์แอนด ์เจอรน์ลั 
พบัลเิคชัน่ จ ากดั, 2553. 

 

นงลกัษณ์   เทพสวสัดิ.์ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1-8 . กรงุเทพมหานคร : 
ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2544. 

นิพนัธ ์สระฉนัทพงษ์. 
รวมค าแถลงนโยบายของรฐับาลตัง้แต่คณะแรกจนถึงคณะปัจจบุนั. กรงุเทพมหานคร : 
ส่วนบรกิารวชิาการ หอสมดุรฐัสภา, 2544. 

http://www.mfa.go.th/
http://is.pcd.go.th/envecodb/eudirectives.php
http://is.pcd.go.th/envecodb/sps.php
http://www.aun-sec.org/
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นิพทัธ ์สระฉนัทพงษ์. เปรียบเทียบนโยบาย 6 รฐับาล . กรงุเทพมหานคร : ส านกัการพมิพ ์
ส านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร, 2548. 

 

ปารชิาต ศวิะรกัษ์. เปรียบเทียบนโยบายบริหารประเทศ 4 รฐับาล. กรงุเทพมหานคร : 
สถาบนันโยบายศกึษา, 2539. 

รตันา สายคณติ. การพฒันาเศรษฐกิจขัน้พื้นฐาน.  กรงุเทพมหานคร : บรษิทั 
ส านกัพมิพไ์ทยวฒันาพานิช จ ากดั, 2524. 

 

รตันา สายคณติ. สงัคมศึกษา 3. กรงุเทพมหานคร : บรษิทัสารมวลชน จ ากดั, 2525. 
 

รตันา สายคณติ. หลกัเศรษฐศาสตร ์ II : มหเศรษฐศาสตร.์  กรงุเทพมหานคร : 
โรงพมิพแ์ห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2546. 

 

วริชั ธเนศวร. เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ. กรงุเทพมหานคร : ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัรามค าแหง , 
2546. 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา  
        
1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
 การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี้  ทีจ่ดัท าโดยนกัศกึษา  
ไดจ้ดักจิกรรมในการน าแนวคดิและความเหน็จากนกัศกึษาไดด้งันี้  
- การสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีนของนกัศกึษา 
- การสนทนาเพื่อสอบถามความคดิเหน็ระหว่างอาจารยผ์ูส้อนและนกัศกึษา  
- แบบประเมนิผลอาจารยผ์ูส้อนโดยนกัศกึษา 

 
2.  กลยทุธก์ารประเมินการสอน 

อาจารยผ์ูส้อนประเมนิการสอนของตนเอง ดผูลการเรยีนของนกัศกึษา และท ารายงานสรปุ 
พฒันาการของนกัศกึษา ปัญหา อุปสรรค 

http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_integration
http://www.mfa.go.th/


18 

 

และแนวทางแกไ้ขเพื่อปรบัปรงุรายวชิาใหม้คีวามเหมาะสมมากขึน้ 
 
3.  การปรบัปรงุการสอน 

1. ประมวลความคดิเหน็ของนกัศกึษา การประเมนิการสอนของตนเอง  ตลอดจนสรปุปัญหา 
อุปสรรคและแนวทางแกไ้ขเพื่อน าไปปรบัปรงุการสอนในปีการศกึษาต่อไป 

2. แลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างอาจารยผ์ูส้อนในวชิาอื่นๆเพื่อจะไดน้ าเทคนิค 
วธิกีารใหม่ๆ มาใชใ้นการปรบัปรงุการสอนใหด้ขีึน้ 

3. ปรบัปรงุรายละเอยีดของวชิาใหท้นัสมยัต่อการเปลีย่นแปลงของกระแสโลกาภวิฒัน์ 
4. คณะเศรษฐศาสตรม์กีารประชุมเชงิปฏบิตักิารเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนทุกวชิาเป็นประจ าทุ

กปี  
 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา   
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา  มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิใ์นรายหวัขอ้  
ตามทีค่าดหวงัจากการเรยีนรูใ้นรายวชิา  ไดจ้าก  การสอบถามนกัศกึษา  
หรอืสุ่มตรวจผลงานของนกัศกึษา  รวมถงึพจิารณาจากผลการทดสอบยอ่ย  
และหลงัการออกผลการเรยีนรายวชิา  มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิโ์ดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี  
 
 
- ไดม้กีารทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาในรายวชิาทีส่อน 

โดยมคีณะกรรมการก ากบัมาตรฐานวชิาการเป็นผูต้รวจสอบในการออกขอ้สอบ 
การตรวจขอ้สอบ และการตดัเกรดของนกัศกึษา  

- ส ารวจความคดิเหน็เกีย่วกบัค าถามในขอ้สอบจากผูใ้ชบ้ณัฑติ 
เพื่อปรบัปรงุมาตรฐานขอ้สอบใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน  

 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา  
 จากผลการประเมนิ  และทวนสอบผลสมัฤทธิป์ระสทิธผิลรายวชิา  
ไดม้กีารวางแผนการปรบัปรงุการสอน และรายละเอยีดรายวชิา  เพื่อใหเ้กดิคุณภาพมากขึน้  ดงันี้  
- ปรบัปรงุรายวชิาทุก 3 ปี  หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิต์ามขอ้ 4  
- น าผลการประเมนิการสอนของตนเองจากขอ้2 (กลยทุธก์ารประเมนิการสอน) 

มาพฒันาเนื้อหาสาระต่างๆของวชิา 
และปรบัปรงุวธิกีารเรยีนการสอนใหต้รงกบัผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั  

- เปลีย่นหรอืสลบัอาจารยผ์ูส้อน  
เพื่อใหน้กัศกึษามมีมุมองในเรือ่งการประยกุตค์วามรูน้ี้กบัปัญหาทีม่าจากงานวจิยัของอาจารยห์รื
อผูเ้ชีย่วชาญดา้นการคา้ระหว่างประเทศต่างๆ 
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