
1 

 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเศรษฐศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา  
 EC443   การวิเคราะห์ประเดน็ทางเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ  

Reading in International Economics Issues 

2. จ านวนหน่วยกิต 
3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลกัสตูรเศรษฐศาสตร์บณัฑิต  กลุม่วิชาเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งระวี วีระเวสส ์

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีที่เรียน 
ภาคการเรียนท่ี 1/2558 นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 4 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
EC202    เศรษฐศาสตร์มหภาค  

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
ไมม่ ี

8. สถานที่เรียน 
ห้อง 11601 อาคาร 11  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
วนัท่ี 1 สิงหาคม2558 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 

1. เพ่ือให้นกัศกึษาได้เข้าถงึแหลง่ความรู้เชิงเอกสารประเภทตา่งๆ 
และเลือกน ามาศกึษาได้อย่างเหมาะสม 

2. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถจบัใจความในประเดน็ทางเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 

3. เพ่ือให้นกัศกึษามีแนวทางในการวิเคราะห์ประเดน็ทางเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 
โดยใช้แนวคิดทฤษฎีขององค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ท่ีได้ศกึษา  

4. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถเข้าใจปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศได้ตรงตามประเดน็ของเนื ้
อหาสาระท่ีบรรยายหรืออธิบายไว้ในแหลง่ท่ีได้อา่น 

5. เพ่ือให้นกัศกึษาเพ่ิมพนูทกัษะในการอา่น จบัใจความ 
และวิเคราะห์ประเดน็ได้ครอบคลมุและกว้างขวางย่ิงขึน้ 
จากการได้ลงมือปฏิบตัิและฝึกฝนการอา่นประเดน็ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 
จากเอกสารประเภทตา่งๆ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

6. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่งกนั 
โดยผ่านการวิเคราะห์ประเดน็ปัญหาเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศร่วมกนัในชัน้เรียน 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

การท่ีบทบาทของภาคระหวา่งประเทศมีความส าคญัตอ่เศรษฐกิจโดยรวม 
การติดตามประเดน็ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศให้ทนัตอ่เหตกุารณ์ 
จงึมีความส าคญัอย่างมากตอ่นกัเศรษฐศาสตร์กลุม่วิชาเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ  
ดงันัน้การใช้ประเดน็ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศจากแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ 
มาเป็นศนูย์กลางในการศกึษา 
จะท าให้นกัศกึษากลุม่วิชานีไ้ด้ตระหนกัถงึและสามารถท าความเข้าใจกบัปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเ
ทศได้เป็นอย่างดี  

ด้วยเหตนีุ ้จงึมีการพฒันารายวิชา “การวิเคราะห์ประเดน็ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ” 
เพ่ือสง่เสริมและพฒันาคณุภาพนกัศกึษาของสาขาเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 
ให้รู้เท่าทนัตอ่ประเดน็ปัญหาทางด้านนี ้พร้อมสามารถอภิปรายและวิเคราะห์ประเดน็ปัญหาตา่งๆ ได้อย่างลงลกึ 
และมีพืน้ฐานทางทกัษะท่ีดีส าหรับการติดตามวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศตอ่ไปได้ด้วยต
นเอง 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

อา่น จบัใจความ และวิเคราะห์ประเดน็ทางเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ จากแหลง่ตา่งๆ เช่น หนงัสือ 
บทความ งานวิจยั ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ พร้อมทัง้น าประเดน็ตา่งๆมาอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน 

 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏบิัติ/งานภาคส

นาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 
ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึ
ษา 

- ไมม่ีการฝึกปฏิบตัิ/ภาคสน
าม/การฝึกงาน 

การศกึษาค้นคว้าด้วยตวัเอ
ง 6 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 
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หมวดที่ 4การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
(1) ตระหนกัในคณุคา่และคณุธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสตัย์สจุริต 
(2) มีวินยั ตรงตอ่เวลา และความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม 

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขดัแย้งและล าดบัความส าคญั 

(4) มีทศันคติท่ีดีตอ่วิชาชีพ 

(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบงัคบัตา่ง ๆ ขององค์กรและสงัคม 

(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ความรู้ในวิชาชีพตอ่บคุคล องค์กรและสงัคม 

(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2 วิธีการสอน 
(1) บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศกึษาเก่ียวกบัประเด็นทางจริยธรรมที่เก่ียวข้องในแหลง่ข้อมลูที่ใช้เป็นหลั

กในการอา่นวิเคราะห์ 
(2) การท างานเป็นกลุม่ และการท างานอิสระของผู้ เรียนแตล่ะคนด้วยตนเอง ไมล่อกหรือเลียนแบบผู้อื่น  
(3) การวิเคราะห์และอภิปรายในชัน้เรียนร่วมกนั   

1.3  วิธีการประเมินผล 
(1) พฤติกรรมการเข้าเรียนอย่างสม ่าเสมอ  การสง่งานตรงตอ่เวลา 

และการแตง่กายถกูระเบียบข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยั 
(2)  พฤติกรรมการ ศกึษาเอกสารตามท่ีอาจารย์มอบหมาย 

และค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมตามประเดน็ปัญหานัน้ๆ ด้วยตนเอง 
(3) ศกึษาประเดน็ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศตามท่ีผู้สอนมอบหมายทกุครัง้ 
(4) พฤติกรรมในการรายงาน อภิปรายในชัน้เรียน จดัท ารายงาน 

และความสามารถในการท างานร่วมกนัเป็นกลุม่ 
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2. ความรู้ 
 

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

(1) ความรู้ความเข้าใจในประเดน็ทางเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศท่ีใช้ศกึษา  
(2) ความรู้ในแนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ท่ีจะน ามาใช้วิเคราะห์ประเดน็ทางเศรษฐศาสตร์ระหวา่ง

ประเทศ   
(3) ความรู้ในด้านการค้นหาแหลง่ความรู้เชิงเอกสารประเภทตา่งๆ 

ท่ีเก่ียวข้องกบัประเดน็ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ  
(4) ทกัษะในการอา่น จบัใจความ และวิเคราะห์ประเดน็ได้ครอบคลมุและกว้างขวาง 

จากแหลง่ความรู้ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 

2.2 วิธีการสอน 
(1) การบรรยายเก่ียวกบัแนวทางการอา่น 

จบัใจความและวิเคราะห์ประเดน็ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 
(2) ใช้สื่อน าเสนอในรูปแบบ Powerpoint ประกอบ 
(3) การเรียนรู้โดยกิจกรรมโครงงาน(Project-based-Learning) 
(4) การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online  Learning/Internet-based-Learning) 
(5) การรายงานผลการอา่นและวิเคราะห์ปัญหาของนกัศกึษา  
(6) การร่วมกนัอภิปรายในห้องเรียน 

2.3  วิธีการประเมินผล  
(1) ประเมินจากรายงานการอา่นและวิเคราะห์ประเดน็ปัญหาของนกัศกึษาท่ีจดัท าสง่ 
(2) ประเมินจากการน าเสนอประเดน็ปัญหาท่ีได้รับมอบหมายหน้าห้องเรียนของนกัศกึษา 
(3) การแสดงศกัยภาพในการวิเคราะห์ประเดน็ปัญหาในห้องเรียน  
(4) การแสดงศกัยภาพในการค้นหาข้อมลูเพ่ิมเติมทางอินเทอร์เน็ตหรือแลง่อ่ืนๆ 

ซึง่เก่ียวข้องกบังานท่ีได้รับมอบหมาย 

(5) การทดสอบย่อยในห้องเรียน และสอบปลายภาค 
ด้วยข้อสอบท่ีเน้นการอา่นและวิเคราะห์ประเดน็ปัญหาตามท่ีได้ศกึษามาในรายวิชานี ้
และการประยกุต์ใช้กบับทความอ่ืนท่ีอยู่ในขอบข่ายของประเดน็ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระหวา่ง
ประเทศ 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
พฒันาให้มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  มีความคิดสร้างสรรค์ 

สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศได้ 



6 

 

3.2  วิธีการสอน 
(1) การมอบหมายให้อา่นและวิเคราะห์ประเดน็ พร้อมน าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 
(2) การอภิปรายกลุม่และการมีสว่นร่วมของนกัศกึษาในชัน้เรียน 
(3) การวิเคราะห์ประเดน็ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศท่ีหลากหลาย 

ครอบคลมุประเดน็ส าคญั และประเดน็ร่วมสมยั 

3.3  วิธีการประเมินผล 
 การสอบปลายภาค ด้วยข้อสอบท่ีเน้นแนวทางการวิเคราะห์และจบัประเดน็ตามท่ีได้ฝึกฝนมา 
 
4. ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
(1)  พฒันาทกัษะในการท างานเป็นทีม 
(2) พฒันาสมัพนัธภาพระหวา่งผู้ เรียนด้วยกนัและกบัผู้สอน 
(3) พฒันาการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี มีความซื่อสตัย์ 

และมีน า้ใจตอ่เพ่ือนร่วมชัน้เรียนในทางท่ีถกูต้อง 

4.2  วิธีการสอน  
(1) มอบหมายงานรายงานกลุม่ และรายบคุคล  
(2) การน าเสนอรายงาน 

4.3  วิธีการประเมินผล 
(1) รายงานท่ีสง่ในชัน้เรียน 
(2) รายงานท่ีน าเสนอหน้าชัน้เรียน 
(3) พฤติกรรมการเข้าเรียน 

 
5. ทกัษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  ทกัษะการวิเคราะห์ การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา  
(1)  พฒันาทกัษะด้านการสื่อสาร โดยสามารถถ่ายทอดสิ่งท่ีได้จากการอา่น จบัประเดน็ วิเคราะห์ 

มาน าเสนอ 
ซึง่มีการเพ่ิมเติมความรู้ความเข้าใจด้วยการใช้การสืบค้นข้อมลูทตุิยภมูิทางอินเทอร์เน็ต  

 (2)  ทกัษะการน าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน โดยรู้จกัน าเคร่ืองมือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ประกอบ 

5.2  วิธีการสอน  
(1) มีการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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(2) มอบหมายให้ท ารายงานและให้น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 
โดยให้อ้างอิงแหลง่ท่ีมาของข้อมลูอย่างถกูต้อง 
และมีการใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการน าเสนอรายงาน 

 5.3  วิธีการประเมินผล 

(1) การจดัท ารายงานและการน าเสนอหน้าชัน้เรียนด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
(2) การแสดงความคิดเห็นและการมีสว่นร่วมในชัน้เรียน 

 

 

 

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1.  แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

1-2 ทบทวนความรู้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคด้า
นการค้าระหวา่งประเทศและนโยบายการค้า 

3 
บรรยาย/powerpoint /  

ผศ.ดร.รุ่งระวี 
วีระเวสส์ 

3 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมลูด้านการค้าระหวา่ง
ประเทศ 

3 
บรรยาย/powerpoint 

ผศ.ดร.รุ่งระวี 
วีระเวสส์ 

4 ประเด็นที่ 1: คู่  (ขา) ค้าเก่า กับ สหายใหม่ 
ใครไฉไลกว่ากัน    

- วา่ด้วยเร่ืองการค้าของไทยในตลาดส่

งออกดัง้เดิม (อเมริกา และ ยโุรป) 

และตลาดสง่ออกใหม ่(เน้นเอเชีย) 

วา่ไทยมีแนวโน้มการสง่ออกที่ดีในตล

าดใดในอนาคต เพราะอะไร 

สนิค้าอะไร 

3 บรรยาย อภิปราย 
และร่วมกนัวิเคราะห์ประเด็นโดยใช้ 
Text/บทความ/กรณีศกึษา 

ผศ.ดร.รุ่งระวี 
วีระเวสส์ 

5 ประเด็นที่ 2: พลิกวิกฤตเป็นโอกาสอย่างไร 

ในวันที่ไม่มี GSP 

- วา่ด้วยเร่ืองท่ีไทยถกูตดัสทิธ์ิ GSP 

ในการสง่ออกสนิค้าทกุรายการไปยโุร

ป ไทยจะต้องปรับตวัอยา่งไร 

3 บรรยาย อภิปราย 
และร่วมกนัวิเคราะห์ประเด็นโดยใช้ 
Text/บทความ/กรณีศกึษา 

ผศ.ดร.รุ่งระวี 
วีระเวสส์ 



8 

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

หรือวางกลยทุธ์อยา่งไร 

6 ประเด็นที่ 3การค้ามนุษย์ V.S. 

การค้าระหว่างประเทศ 

- วา่ด้วยเร่ืองที่ไทยถกูปรับลดระดบักา

รค้ามนษุย์ เป็น Tier 3 

ซึง่ถือเป็นระดบัต ่าสดุ 

จะสง่ผลอยา่งไรตอ่การค้าระหวา่งปร

ะเทศ และแนวทางการแก้ไข 

 

3 บรรยาย อภิปราย 
และร่วมกนัวิเคราะห์ประเด็นโดยใช้ 
Text/บทความ/กรณีศกึษา 

ผศ.ดร.รุ่งระวี 
วีระเวสส์ 

7 ประเด็นที่ 4: การค้าชายแดน 

ขุมทองรอบไทย 

- วา่ด้วยเร่ืองการค้าชายแดนของไทย 

แนวโน้มการเติบโตด้านการค้าชายแ

ดน เหตใุดจึงส าคญั 

และสามารถสร้างรายได้ให้กบัประเท

ศได้ สนิค้าน าเข้า 

สง่ออกที่ส าคญัคืออะไร 

ในแตล่ะตลาด  

3 บรรยาย อภิปราย 
และร่วมกนัวิเคราะห์ประเด็นโดยใช้ 
Text/บทความ/กรณีศกึษา 

ผศ.ดร.รุ่งระวี 
วีระเวสส์ 

8 หยดุสอบกลางภาคของมหาวิทยาลยั 
9 ประเด็นที่ 5FTA การค้าไร้ภาษีดีจริงหรือ 

- วา่ด้วยเร่ืองการท า FTA 

ที่ท าให้ไมม่ีการเก็บภาษีศลุกากร 

เป็นประโยชน์ตอ่ประเทศตา่งๆ 

รวมถึงประเทศไทยจริงหรือไม ่ 

ประเด็นทางด้านการกีดกนัทางการค้

าที่ไมใ่ช่ภาษีมีความรุนแรงขึน้ 

มีมาตรการใหม่ๆ  มามากขึน้ 

3 บรรยาย อภิปราย 
และร่วมกนัวิเคราะห์ประเด็นโดยใช้ 
Text/บทความ/กรณีศกึษา 

ผศ.ดร.รุ่งระวี 
วีระเวสส์ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

 
10 ประเด็นที่ 6ขุมทรัพย์ฮาลาล 

- วา่ด้วยเร่ืองตลาดสนิค้าฮาลาล 

เนื่องจากผู้บริโภคสว่นใหญ่เป็นชาวมุ

สลมิ ที่มีจ านวนมาก 

ถ้าสามารถสง่ออกสนิค้าฮาลาลได้ 

ก็จะสร้างรายได้ให้ประเทศได้อยา่งม

าก  (ฮาลาลคืออะไร 

ต้องท าอยา่งไรถึงจะเป็นสนิค้าฮาลา

ล มาตรฐานการรับรอง 

ประเทศผู้บริโภคที่ส าคญัคือใคร 

 

3 บรรยาย อภิปราย 
และร่วมกนัวิเคราะห์ประเด็นโดยใช้ 
Text/บทความ/กรณีศกึษา 

ผศ.ดร.รุ่งระวี 
วีระเวสส์ 

11 ประเด็นที่ 

7การค้าระหว่างประเทศอย่างยั่งยนื 

- วา่ด้วยเร่ืองการเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแขง่ขนัของไทยในตลาดโลกให้

สามารถแขง่ขนัได้อยา่งยัง่ยืน 

สิง่ส าคญัคือสร้างอ านาจการแขง่ขนัท่ี

แท้จริง  

3 บรรยาย อภิปราย 
และร่วมกนัวิเคราะห์ประเด็นโดยใช้ 
Text/บทความ/กรณีศกึษา 

ผศ.ดร.รุ่งระวี 
วีระเวสส์ 

12 ประเด็นที่ 
8ศักยภาพการแข่งขันการท่องเที่ยวของไท
ยในตลาดโลกและภมิูภาค 

- วา่ด้วยเร่ืองกรอบทิศทางการพฒันาก
ารแขง่ขนัภายใต้การค้าเสรีภาคบริกา
ร 

3 บรรยาย อภิปราย 
และร่วมกนัวิเคราะห์ประเด็นโดยใช้ 
Text/บทความ/กรณีศกึษา 

ผศ.ดร.รุ่งระวี 
วีระเวสส์ 

13 ประเด็นที่ 
9การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และ สิ่งแวดล้อม 
ที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ 

- วา่ด้วยเร่ือง 

3 บรรยาย อภิปราย 
และร่วมกนัวิเคราะห์ประเด็น โดยใช้ 
Text/บทความ/กรณีศกึษา 

ผศ.ดร.รุ่งระวี 
วีระเวสส์ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

ทิศทางการเปลีย่นแปลงตลาดสนิค้า
และบริการของโลกและภมูิภาคตา่งๆ 

14-15 นกัศกึษาน าเสนองาน 6 PowerPoint  

16 สอบปลายภาค 

หมายเหต:ุ รายละเอียดของการสอนท่ีระบ ุอาจมีการปรับเปลีย่นหรือยืดหยุน่ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรมที่ ผลการเรียนรู้* วิธีการประเมิน 
ก าหนดเวลาการประ
เมิน (สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของกา
รประเมินผล 

1 7 1.  สอบปลายภาค 16 50% 

2 4 

1.การค้นคว้า 
และการน าเสนอรายงาน 

2.การท างานกลุม่และผลงาน 
3.การอา่นและสรุปบทความ 
4.การสง่งานตามท่ีมอบหมาย 

ตลอดภาคการศกึษา 10% 
 

10% 
15% 
5% 

3 4 
1.การเข้าชัน้เรียน 
2.การมีสว่นร่วม อภิปราย เสนอ 
3.ความคิดเห็นในชัน้เรียน 

ตลอดภาคการศกึษา 10% 

* ระบผุลการเรียนรู้หวัข้อย่อยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอ่ผลการเรียนรู้ 
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ราย 
วชิา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. 
ทกัษะทางปั

ญญา 

4. 
ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผดิชอ

บ 

5. 
ทกัษะการวเิคราะ
ห์เชิงตัวเลขการส่ื
อสารและการใช้เ
ทคโนโลยสีารสน

เทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
EC443           o      o       o  o 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1.  Text  /บทความ / เอกสาร 

Salvatore, Dominick. (2007). International Economics, (9thedition). New York: John Wiley & Sons Inc. 
Murray Brux, Jacqueline. (2008).Economic Issues and Policy, (3rdedition). New York: Thomson, South-

Western.  
 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

Maybank Kim Eng Research. (2014, July 24). Thai Agri Foods. Retrieved from 

http://research.maybank-

ib.com/pdf/documentrg/TH_Market_Compass_Thai_Agri_240614_4686.pdf 

Razmi, A., & Hernandez, G. (2011, December). Can Asia Sustain an Export-Led Growth 

Strategy in the Aftermath of the Global Crisis? An Empirical Exploration. Retrieved from 

http://www.adbi.org/files/2011.12.02.wp329.asia.sustain.export.growth.after.global.crisis.p

df 

Thai-AEC.com. (2013, December 21). อาเซียนกบัเป้าหมายศนูย์กลางอตุสาหกรรมอาหารฮาลาลโลก 

| By Thai-AEC.com. Retrieved from http://www.thai-aec.com/894 
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หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย. (n.d.). The Thai Chamber of Commerce and 

Board of Trade of Thailand (Bangkok). Retrieved from 

http://www.thaichamber.org/scripts/stratigic.asp?Tag=7&nShowMag=1&nPAGEID=83 

อธิภทัรมทิุตาเจริญ และ วรดา ตนัติสนุทร. (2014, July 7). 

อนาคตสง่ออกไทยหลงัสหภาพยโุรประงบัความร่วมมือ | SCB EIC | SCB Economic Intelligence 

Center - ศนูย์วิจยัเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์. Retrieved from 

https://www.scbeic.com/THA/document/note_20140707_export/ref:note_all 

 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

http://www.imf.org 
http://www.wto.org 
http://www.oecd.org 
http://www.worldbank.org 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 
http://www.dtn.go.th/ 
 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง ดผูลการสอบของนกัศกึษา และท ารายงานสรุป 

พฒันาการของนกัศกึษา ปัญหา อปุสรรค และแนวทางแก้ไขเพ่ือปรับปรุงรายวิชาให้มีความเหมาะสมมากขึน้ 
 
2. การปรับปรุงการสอน  

1. ประมวลความคิดเห็นของนกัศกึษา การประเมินการสอนของตนเอง ตลอดจนสรุปปัญหา 
อปุสรรคและแนวทางแก้ไขเพ่ือน าไปปรับปรุงการสอนในปีการศกึษาตอ่ไป 

2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวา่งอาจารย์ผู้สอนในวิชาอื่นๆ เพ่ือจะได้น าเทคนิค วิธีการใหม่ๆ  
มาใช้ในการปรับปรุงการสอนให้ดีขึน้ 

3. ปรับปรุงรายละเอียดของวิชาให้ทนัสมยัตอ่การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวตัน์ทางการค้าระหวา่งป

http://www.imf.org/
http://www.wto.org/
http://www.oecd.org/
http://www.worldbank.org/
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ระเทศ 
4. คณะเศรษฐศาสตร์มีการประชมุเชิงปฏิบตัิการเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนทกุวิชาเป็นประจ าทกุปี  
 

3. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
1. ได้มีการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาในรายวิชาท่ีสอน 

โดยมีคณะกรรมการก ากบัมาตรฐานวิชาการ เป็นผู้ตรวจสอบในการออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ 
การตดัเกรดของนกัศกึษา 

2. ส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัค าถามในข้อสอบจากผู้ใช้บณัฑิต 
เพ่ือปรับปรุงมาตรฐานข้อสอบให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 
4. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากการประเมินและทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนปรับปรุงการ 
สอนและรายละเอียดวิชาเพ่ือให้เกิดคณุภาพมากขึน้ โดย 

1. ปรับปรุงเนือ้หารายวิชาทกุๆ3 ปีหรือตามค าแนะน าของคณะกรรมการก ากบัมาตรฐานวิชาการตามข้อ4 
2. น าผลการประเมินการสอนของตนเองจากข้อ  2 (กลยทุธ์การประเมินการสอน) 

มาพฒันาเนือ้หาสาระตา่งๆ ของวิชา และปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนให้ตรงกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
3. ปรับเปลี่ยนให้มีอาจารย์ผู้สอนร่วม 

เพ่ือให้นกัศกึษามีมมุมองในเร่ืองของการประยกุต์ความรู้ทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศกบัสถานการณ์ท
างเศรษฐกิจระหวา่งประเทศท่ีเกิดขึน้จริงในปัจจบุนัได้ 

 

 


