
  
 

 
 

เอกสารหมายเลข มคอ.3 
รายละเอยีดของรายวชิา 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา      มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิาคณะเศรษฐศาสตร์ 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลโดยทัว่ไป 
 
1.รหัสและช่ือรายวชิาEC446สัมมนาเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ(Seminar in International     
Economics) 
2.จ านวนหน่วยกติ3(3-0-6)      
3.หลกัสูตรและประเภทของรายวชิาปริญญาตรี  
4.อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอนอาจารยฐ์ะปะนี  มะลิซอ้น 
5.ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน     ภาคการศึกษาท่ี 1/ ชั้นปีท่ี 4 

6.รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)     EC401 ระเบียบวิธีวิจยัทางเศรษฐศาสตร์ 
                                                                           วชิาเอกไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต 
7.รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั(Co-requisites)     ไม่มี 
8.สถานทีเ่รียน     มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9.วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด31 กรกฎาคม  2558 
 
 
 
 
 
 



หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 
1.จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

เพื่อใหน้กัศึกษาคน้ควา้ ท าวิจยั น าเสนอรายงาน 
ศึกษาและร่วมอภิปรายในประเดน็ทางการคา้ระหวา่งประเทศท่ีน่าสนใจในปัจจุบนั 
2.วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
          เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมพร้อมในการน าความรู้ 
ความเขา้ใจในบริบทพื้นฐาน สถานะ 
และขอ้เทจ็จริงของปัญหาทางเศรษฐศาสตร์การคา้ระหวา่งประเทศท่ีน่าสนใจ 
ไปเป็นทางใชใ้นการด าเนินชีวติ การประกอบธุรกิจตามท่ีตอ้งการ  
 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1.ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเฉพาะเร่ืองหรือกรณีศึกษาของเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศร่วมสมยั 
โดยกระบวนการของการสัมมนา อภิปราย คน้ควา้ ความรู้ดว้ยตนเองหรือการฝึกปฏิบติั 
และเขียนรายงานน าเสนอเพื่อการอภิปรายอยา่งสร้างสรรคต่์อการสร้างองคค์วามรู้และแนวทางเชิง
ปฏิบติัการ 
2.จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
2.1 บรรยาย     บรรยาย 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา 
2.2 สอนเสริม     สอนเสริมตามความตอ้งการของนกัศึกษาเฉพาะราย  
2.3 การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน     ไม่มีการฝึกปฏิบติังานภาคสนาม 
2.4 การศึกษาด้วยตนเอง     การศึกษาดว้ยตนเอง 6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
3.จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
-อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาผา่นเลขานุการหวัหนา้สาขาวชิา  
-อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์        
(เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 
 
 
 
 



 
 

หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1.คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหส้ามารถด าเนินชีวติร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมอยา่งราบร่ืน 
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบติัของหลกัสูตร ดงัน้ี 

(1)  มีความซ่ือสัตยสุ์จริตในการคิด ศึกษา วเิคราะห์ ปฏิบติัตน และปฏิบติังาน  
1.2วธีิการสอน 
-
บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาทางเศรษฐศ
าสตร์การค้าระหว่างประเทศทีน่่าสนใจ 
-อภิปรายกลุ่ม 
-ก าหนดใหน้กัศึกษาหาตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.3วธีิการประเมินผล 
-พฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียน และส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา  
-มีการอา้งอิงเอกสารท่ีไดน้ ามาท ารายงาน อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
-ประเมินผลการน าเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 
2.ความรู้ 

2.1ความรู้ทีต้่องได้รับ 
นกัศึกษาตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัสาขาวชิาท่ีศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม 

และความรู้เก่ียวกบัสาขาวชิาท่ีศึกษานั้นตอ้งเป็นส่ิงท่ีนกัศึกษาตอ้งรู้เพื่อใชป้ระกอบอาชีพและช่วยพั
ฒนาสังคม ดงันั้นมาตรฐานความรู้ตอ้งครอบคลุมส่ิงต่อไปน้ี 

(1) 
มีความรู้และความเขา้ใจแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และพฒันาการของทฤษฎีท่ีมีการเปล่ียนแป
ลงไปกา้วทนัสมยั (Update) พรมแดนแห่งความรู้ 
2.2วธีิการสอน 
     บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การท างานเด่ียว การน าเสนอรายงาน 
และมอบหมายใหค้น้ควา้หาบทความ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ 
2.3วธีิการประเมินผล 



-สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้การประยกุตใ์ช้ 
-น าเสนอรายงาน 
3.ทกัษะทางปัญญา 

3.1ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
นกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัต่าง ๆ จากการสอนเพื่อใหเ้กิดทกัษะทางปัญญาดงัน้ี 

(1)  สามารถน าขอ้มูลและหลกัฐานต่างๆ 
มาวเิคราะห์และบูรณาการความรู้เพื่อเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมไดอ้ยา่
งเหมาะสม (ประสิทธิภาพ เป็นธรรม และเหมาะสมกบัสภาวการณ์และบริบททางสังคม) 
และสร้างสรรค ์
3.2วธีิการสอน 
     -การมอบหมายใหน้กัศึกษาท ารายงาน และน าเสนอผลการศึกษา 
-อภิปรายกลุ่ม 
-การสะทอ้นแนวคิดจาการประพฤติ 
3.3วธีิการประเมินผล 
สอบปลายภาค โดยเนน้ขอ้สอบท่ีมีการวเิคราะห์สถานการณ์ 
หรือวเิคราะห์แนวคิดในการประยกุตเ์ร่ืองเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
4.ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
(1) 

มีความสามารถในการคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการวเิคราะห์ปัญหาดว้ยตนเองและ/หรือร่วมกบับุคคล
อ่ืน 
4.2วธีิการสอน 
-จดักิจกรรมกลุ่มในการอภิปราย 
-มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น การคน้ควา้งานวจิยั บทความทางวชิาการ 
การหาตวัอยา่งกรณีศึกษา หรือ อ่านบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวชิา 
-การน าเสนอรายงาน 
4.3วธีิการประเมินผล 
-ประเมินตนเอง และเพื่อน ดว้ยแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
-รายงานท่ีน าเสนอ พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
-รายงานการศึกษาดว้ยตนเอง 
5.ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  



5.1ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  
นกัศึกษาตอ้งมีทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ขั้นต ่าดงัน้ี 
(1)  สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน 

เลือกและใชรู้ปแบบการน าเสนอใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ  
5.2วธีิการสอน 
     -มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก Website ส่ือการสอน e-learning และท ารายงาน 
โดยเนน้การน าตวัเลข หรือมีสถิติอา้งอิง จากแหล่งท่ีมาขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ  
-น าเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
5.3วธีิการประเมินผล 
-การจดัท ารายงาน และน าเสนอดว้ยส่ือเทคโนโลยี 
-การมีส่วนร่วมในการอภิปราย และวธีิการอภิปราย 
 

 
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1.แผนการสอน 
 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน

ช่ัวโมง 
กจิกรรมการเรียน 

การสอน  
ส่ือทีใ่ช้(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 
 

 อธิบายลกัษณะรายวชิา 
วธีิการเรียนการสอน 

 รูปแบบการจดัขอ้มูลเ
พื่อน าเสนอ/สัมมนา 

 เกณฑก์ารวดัผล 
เอกสารประกอบการเรี
ยนการสอนอ่ืนๆ 
ตลอดจนแหล่งขอ้มูลก
ารคน้ควา้ 
จดักลุ่มการเลือกหวัขอ้

3 บรรยาย 
ส่ือการสอน 
ยกตวัอยา่งประกอ
บ  

อ.ฐะปะนี 
มะลิซอ้น 



ในการน าเสนอ/สัมมน
า 

2 
 

 ภาวะเศรษฐกิจภายในแ
ละต่างประเทศ 
ภาวะการคา้ของไทย 

3 บรรยาย 
ส่ือการสอน 
ยกตวัอยา่งประกอ
บ  

อ.ฐะปะนี 
มะลิซอ้น 

3 
 

 การคา้ชายแดนของไท
ยในปัจจุบนั 

3 บรรยาย 
ส่ือการสอน 
ยกตวัอยา่งประกอ
บ  

อ.ฐะปะนี 
มะลิซอ้น 

4 
 

 การคา้ระหวา่งประเทศ
ภายใตม้าตรการท่ีใช่ภ
าษีและมิใช่ภาษี 

 การวเิคราะห์ความสาม
ารถในการแข่งขนัทาง
การคา้ 

3 บรรยาย 
ส่ือการสอน 
ยกตวัอยา่งประกอ
บ  

อ.ฐะปะนี 
มะลิซอ้น 

5-6 
 

 การรวมกลุ่มทางเศรษ
ฐกิจ 

 เขตการคา้เสรี 
BIMSTEC(Bay of 
Bengal Initiative for 
Multi-Sectoral 
Technical and 
Economic 
Cooperation: 
BIMSTEC) 

 โครงการพฒันาความร่
วมมือทางเศรษฐกิจใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโข
ง 6 
ประเทศอนัประกอบด้
วย ไทย จีน พม่า ลาว 

6 บรรยาย 
ส่ือการสอน 
ยกตวัอยา่งประกอ
บ อภิปรายกลุ่ม 
น าเสนอ 

อ.ฐะปะนี       
 มะลิซอ้น 

 



เวยีดนาม และกมัพูชา 
(Greater Mekong Sub-
region: GMS) 

 กลุ่มเศรษฐกิจอ่ืนๆท่ี
ส าคญั 

7  ประชาคมเศรษฐกิจอาเ
ซียน เป้าหมาย 
วตัถุประสงค ์
สภาพแวดลอ้มทางการ
คา้และวฒันธรรมอาเซี
ยน 

3 บรรยาย 
ส่ือการสอน 
ยกตวัอยา่งประกอ
บ อภิปรายกลุ่ม 
น าเสนอ 

วทิยากรพิเศษ 
 

8 หยดุสอบกลางภาค    
9-11  FTA: 

แนวคิดและการท า 
FTA ของไทย 

 เขตการคา้เสรีอาเซียน 
(ASEAN Free Trade 
Area: AFTA) 
และผลกระทบต่อไทย 

 ความตกลงการคา้เสรีไ
ทย-อินเดีย (India-
Thailand Free Trade 
Agreement: ITFTA) 

 การคา้ไทย-ญ่ีปุ่น 
(FTA) 

 ความตกลงการคา้เสรีไ
ทย-ออสเตรเลีย 
(Thailand-Australia 
Free Trade 
Agreement: TAFTA) 

 ความตกลงการคา้เสรีอ
าเซียน-จีน (ASEAN-

9 บรรยาย 
ส่ือการสอน 
ยกตวัอยา่งประกอ
บ อภิปรายกลุ่ม 
น าเสนอ 

อ.ฐะปะนี        
มะลิซอ้น 



China Free Trade 
Agreement) 

 ระบบสิทธิพิเศษทางภ
าษีศุลกากรเป็นการทัว่
ไป (Generalized 
System of 
Preferences: GSP): 
กรณี สหรัฐฯ ยโุรป 
และญ่ีปุ่นท่ีใหแ้ก่ไทย 

12-14  รายงานหนา้ชั้น 3 บรรยาย 
ส่ือการสอน 
ยกตวัอยา่งประกอ
บ อภิปรายกลุ่ม 
น าเสนอ 

อ.ฐะปะนี        
มะลิซอ้น 

15 
 

 ทบทวนและสรุปเน้ือห
า 

3 บรรยาย 
ส่ือการสอน 
ยกตวัอยา่งประกอ
บ  

อ.ฐะปะนี       
 มะลิซอ้น 

  
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กจิกรรม

ที่ 
ผลการเรีย

นรู้ 
วธีิการประเมิน สัปดาห์ทีป่ระเมิ

น 
สัดส่วนของการประเมิ

นผล 
1 2.(1) 

3.(1) 
สอบปลายภาค 16 20 

2 4.(1) 
5.(1) 

 

คน้ควา้ 
การน าเสนอรายงาน 
การท างานกลุ่ม 
การส่งงานตามท่ีมอบหม
าย 

5-14 70 
 
 

3 1.(1) การเขา้ชั้นเรียน ตลอดภาคการศึก 10 



 การมีส่วนร่วม อภิปราย  
เสนอความคิดเห็นในชั้นเ
รียน 

ษา 

3.เกณฑ์การประเมินผล  
การประเมินผลพิจารณาจากระดบัคะแนนอิงเกณฑ ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

เกรด ช่วงระดับคะแนน 
A 

(พิจารณาจากค่า T-score) 

B+ 
B 

C+ 
C 

D+ 
D 
F 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

1.เอกสารและต าราหลกั 
1. วารสารและส่ิงตีพิมพท์างวชิาการ อาทิ วารสารมกค.     

วารสารของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ฯ  
2. เอกสารผลงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ 
3. เอกสารผลงานวทิยานิพนธ์ทางเศรษฐศาสตร์ 
4. ส่ือ – ส่ิงพิมพแ์สดงขอ้มูลข่าวสารเศรษฐกิจ 
5. Robson, Peter. Economic of International Integration. London, 1980. 
6. Institute of Strategic and International Studies. ASEAN: The Way Forward, the Report of 

the Group of Fourteen on ASEAN Economic Cooperation and Integration. Kuala 
Lampur, 1987. 

2.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
     ตามค าแนะน าในชั้นเรียน 
3.เอกสารและข้อมูลแนะน า 

เวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ในประมวลรายวชิา เช่น 
www.thaifta.comwww.moc.go.thwww.depthai.go.thwww.dft.moc.go.thwww.mfa.go.thwww.boi.

http://www.thaifta.com/
http://www.thaifta.com/
http://www.thaifta.com/
http://www.depthai.go.th/
http://www.depthai.go.th/
http://www.depthai.go.th/
http://www.mfa.go.th/
http://www.mfa.go.th/
http://www.mfa.go.th/


go.thwww.bot.or.thwww.exim.go.th 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา  
 
1.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา  
การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี ท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา 
ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 
- การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
- แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 
- ขอ้เสนอแนะผา่นเวบ็บอร์ด ท่ีอาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการส่ือสารกบันกัศึกษา  
2.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 
- การสังเกตการณ์ 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3.การปรับปรุงการสอน 
     หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน 
โดยการจดักิจกรรมในการระดมสมอง และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี  
- สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 
- การวจิยัในและนอกชั้นเรียน 
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา  
ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ 
ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้ในรายวชิา ไดจ้าก การสอบถามนกัศึกษา 
หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึงการพิจารณาจากผลการทดสอบยอ่ย 
และหลงัการออกผลการเรียนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 
- การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยอ่ื์นๆ 
หรือผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีไม่ใช่อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
โดยตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม  
5.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา  

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


จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา 
ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี  
- ปรับปรุงรายวชิาทุก 5ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 4  
- เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน 
เพื่อใหน้กัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยกุตค์วามรู้น้ีกบัปัญหาท่ีมาจากงานวจิยัของอาจารย ์
หรือวงการวชิาการและภาคธุรกิจต่างๆ 
 
 


