
เอกสารหมายเลข มคอ.3 
รายละเอยีดของรายวชิา 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา      มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิาคณะเศรษฐศาสตร์ 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลโดยทัว่ไป 
 
1.รหัสและช่ือรายวชิาEX003การศึกษาเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ(International Economy Studies) 
2.จ านวนหน่วยกติ3(3-0-6)      
3.หลกัสูตรและประเภทของรายวชิาปริญญาตรี / วชิาโทส าหรับนกัศึกษาต่างคณะ 
4.อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอนอาจารยว์นิดา วฒันชีวโนปกรณ์ 
5.ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน     ภาคการศึกษาท่ี 2/ ชั้นปีท่ี 2-4 
6.รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน(Pre-requisite) 
เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้หรือหลกัเศรษฐศาสตร์ 1 คู่กบัหลกัเศรษฐศาสตร์ 2 หรือวชิาท่ีเทียบเท่า 
ส าหรับนกัศึกษาท่ีไม่เคยเรียนวชิาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้หรือหลกัเศรษฐศาสตร์ 1 คู่กบัหลกัเศรษฐศาสตร์ 2 
หรือวชิาท่ีเทียบเท่า ตอ้งเรียน EX008 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ ก่อนจึงจะลงวชิา EX003 น้ีได ้
7.รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั(Co-requisites)     ไม่มี 
8.สถานทีเ่รียน     มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9.วนัทีจ่ดัท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด31 สิงหาคม2558 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 
1.จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
 เพ่ือใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจในแนวคิดพ้ืนฐานและทฤษฎีดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ 
การลงทุนระหวา่งประเทศ และการเงินระหวา่งประเทศ สามารถวเิคราะห์ปัญหาดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ 
การลงทุนระหวา่งประเทศ และการเงินระหวา่งประเทศ 
2.วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
          เพ่ือใหน้กัศึกษามีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมพร้อมในการน าความรู้ 
ความเขา้ใจในบริบทพ้ืนฐานทางการคา้ระหวา่งประเทศ การเงินระหวา่งประเทศ และการลงทุนระหวา่งประเทศ 
เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวติ การประกอบธุรกิจตามศาสตร์หรือสาขาท่ีตอ้งการ 
(เน่ืองจากวชิาน้ีเป็นวชิาโทของนกัศึกษาสาขาอ่ืนๆ) 

 



หมวดที ่3  ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1.ค าอธิบายรายวชิา     
ความสมัพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศการคา้ระหวา่งประเทศการลงทุนระหวา่งประเทศดุลการช าระเงินระหวา่งประเทศอตัราแลกเปล่ียนความร่วมมือทางเศรษฐกิจองคก์รระหวา่งประเทศผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลกท่ีมีต่อเศรษฐกิจไทย 
2.จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
2.1 บรรยาย     บรรยาย 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา 
2.2 สอนเสริม     สอนเสริมตามความตอ้งการของนกัศึกษาเฉพาะราย 
2.3 การฝึกปฏิบัต/ิงานภาคสนาม/การฝึกงาน     ไม่มีการฝึกปฏิบติังานภาคสนาม 
2.4 การศึกษาด้วยตนเอง     การศึกษาดว้ยตนเอง 6 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 
3.จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
-อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาผา่นเลขานุการหวัหนา้สาขาวชิา 
 

หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม จริยธรรมเพ่ือใหส้ามารถด าเนินชีวติร่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมอยา่งราบร่ืน 
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบติัของหลกัสูตร ดงัน้ี 

(1)  มีความซ่ือสตัยสุ์จริตในการคิด ศึกษา วเิคราะห์ ปฏิบติัตน และปฏิบติังาน 
(2)  มีจิตส านึกสาธารณะท่ีค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน 
(3)  มีวนิยั มีความตรงต่อเวลา เคารพและปฏิบติัตนตามกฎ ระเบียบและขอ้บงัคบัของสถาบนัและสงัคม 

1.2วธีิการสอน 
-บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 
-อภิปรายกลุ่ม 
-ก าหนดใหน้กัศึกษาหาตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.3วธีิการประเมนิผล 
-พฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียน และส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 
-มีการอา้งอิงเอกสารท่ีไดน้ ามาท ารายงาน อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
-ประเมินผลการวเิคราะห์กรณีศึกษา 
-ประเมินผลการน าเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 
2.ความรู้ 

2.1ความรู้ทีต้่องได้รับ 
นกัศึกษาตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัสาขาวชิาท่ีศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม 

และความรู้เก่ียวกบัสาขาวชิาท่ีศึกษานั้นตอ้งเป็นส่ิงท่ีนกัศึกษาตอ้งรู้เพ่ือใชป้ระกอบอาชีพและช่วยพฒันาสงัคม 
ดงันั้นมาตรฐานความรู้ตอ้งครอบคลุมส่ิงต่อไปน้ี 

(1) มีความรู้และความเขา้ใจแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และพฒันาการของทฤษฎีท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปกา้วทนัสมยั 
(Update)  

(2) มีความรู้มีความรู้และความเขา้ใจโครงสร้าง และ/หรือ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคมของไทยและโลก    



(3)  มีความรู้และความเขา้ใจเคร่ืองมือพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ 
(4)  มีความรู้ ความเขา้ใจ เศรษฐศาสตร์ประยกุต ์(เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ) 

2.2วธีิการสอน 
     บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การท างานเด่ียว การน าเสนอรายงาน การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
และมอบหมายใหค้น้ควา้หาบทความ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ 
2.3วธีิการประเมนิผล 
-ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้การประยกุตใ์ช ้
-วเิคราะห์กรณีศึกษา 
-น าเสนอรายงาน 
3.ทกัษะทางปัญญา 

3.1ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
นกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัต่าง ๆ จากการสอนเพ่ือใหเ้กิดทกัษะทางปัญญาดงัน้ี 

(1)  สามารถคิดเป็นเหตุเป็นผล และคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ 
(2)  สามารถก าหนดประเด็นการศึกษา สืบคน้ รวบรวมขอ้มูล ประมวลขอ้มูล วเิคราะห์ สงัเคราะห์ แปลความหมาย 

และสรุปประเด็นจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย 
(3)  สามารถน าขอ้มูลและหลกัฐานต่างๆ 

มาวเิคราะห์และบูรณาการความรู้เพ่ือเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม (ประสิทธิภาพ 
เป็นธรรม และเหมาะสมกบัสภาวการณ์และบริบททางสงัคม) และสร้างสรรค ์
3.2วธีิการสอน 
     -การมอบหมายใหน้กัศึกษาท ารายงาน และน าเสนอผลการศึกษา 
-อภิปรายกลุ่ม 
-วเิคราะห์กรณีศึกษา 
3.3วธีิการประเมนิผล 
ทดสอบยอ่ยและสอบปลายภาค โดยเนน้ขอ้สอบท่ีมีการวเิคราะห์สถานการณ์ 
หรือวเิคราะห์แนวคิดในการประยกุตเ์ร่ืองเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 
4.ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
(1) 

มีความสามารถในการปฏิบติังานและรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งในระดบับุคคลและ/หรือระดบักลุ่มอยา่งมีประสิทธิภาพ 
(2) มีความสามารถในการคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการวเิคราะห์ปัญหาดว้ยตนเองและ/หรือร่วมกบับุคคลอ่ืน 
(3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
(4) มีการพฒันาตนเองทั้งดา้นความรู้และทกัษะทางวชิาการอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการเปล่ียนแปลงเรียนรู้กบับุคคลอ่ืน 
(5) มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี สามารถท างานร่วมกบับุคคลอ่ืนไดทุ้กระดบั และสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ ได ้

4.2วธีิการสอน 
-จดักิจกรรมกลุ่มในการวเิคราะห์กรณีศึกษา 
-มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น การคน้ควา้งานวจิยั บทความทางวชิาการ การหาตวัอยา่งกรณีศึกษา หรือ 
อ่านบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวชิา 



-การน าเสนอรายงาน 
4.3วธีิการประเมนิผล 
-ประเมินตนเอง และเพ่ือน ดว้ยการสนทนากลุ่ม 
-รายงานท่ีน าเสนอ พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
5.ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 
นกัศึกษาตอ้งมีทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ขั้นต ่าดงัน้ี 

(1)  สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพดู การเขียน เลือกและใชรู้ปแบบการน าเสนอใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 
(2)  สามารถเลือกและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และเทคนิคการส่ือสารในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล ประมวลผล 

แปลความหมาย และการน าเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5.2วธีิการสอน 
     -มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก Website และท ารายงาน โดยเนน้การน าตวัเลข หรือมีสถิติอา้งอิง 
จากแหล่งท่ีมาขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 
-น าเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
5.3วธีิการประเมนิผล 
-การจดัท ารายงาน และน าเสนอดว้ยส่ือเทคโนโลย ี
-การมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

1.แผนการสอน 

 
สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวนช่ัว

โมง 
กจิกรรมการเรียน 

การสอน  
ส่ือทีใ่ช้(ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

1 
 

บทที ่1 บทน า 
1.1 ความหมายของเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ  
1.2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจในประเทศและระห

วา่งประเทศ การเช่ือมโยงเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ  
1.3 การวดัระดบัการเปิดประเทศ  
1.4 ประเด็นทา้ทายของเศรษฐกิจในโลกปัจจุบนั 

 

3 บรรยาย/ซกัถาม/ 
คน้ควา้ทาง 
อินเตอร์เน็ต/ 
แบบฝึกหดั 

อ.วนิดา   

2-3 
 

บทที ่2 ทฤษฎกีารค้าระหว่างประเทศ 
2.1 ลทัธิพาณิชยนิ์ยม  
2.2 ทฤษฎีความไดเ้ปรียบโดยสมบูรณ์  
2.3 ทฤษฎีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ 
2.4 ทฤษฎีการคา้ระหวา่งประเทศสมยัใหม่ 

6 บรรยาย/ซกัถาม/ 
คน้ควา้ทาง 
อินเตอร์เน็ต/ 
แบบฝึกหดั 

 

อ.วนิดา  



สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวนช่ัว
โมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน  

ส่ือทีใ่ช้(ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

4-5 บทที ่3 การผลติและการลงทุนระหว่างประเทศ 
3.1 ลกัษณะของการลงทุนระหวา่งประเทศ 
3.2 ทฤษฎีการผลิตและการลงทุนทางตรงระหวา่งประเ

ทศ 
3.3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลงทุนระหวา่งประเทศ 
3.4 ประเภทและผลกระทบของการลงทุนทางตรงระหว่

างประเทศ 
3.5 บรรษทัขา้มชาติ 

6 บรรยาย/ซกัถาม/ 
คน้ควา้ทาง 
อินเตอร์เน็ต 
กรณีศึกษา 

อ.วนิดา 

6-7 
 
 

บทที ่4 นโยบายการค้าระหว่างประเทศ 
4.1 นโยบายการคา้เสรีกบัการคา้ไม่เสรี  
4.2 การเก็บภาษีศุลกากรสินคา้เขา้  
4.3 ส่วนเกินผูบ้ริโภค และส่วนเกินผูผ้ลิต 
4.4 การวเิคราะห์ผลการเก็บภาษีสินคา้เขา้  
4.5 ขอ้สนบัสนุนและขอ้คดัคา้นการตั้งก าแพงภาษี  
4.6 การกีดกนัทางการคา้ท่ีมิใช่ภาษี 

6 บรรยาย/ซกัถาม/ 
คน้ควา้ทาง 
อินเตอร์เน็ต/ 
แบบฝึกหดั 
กรณีศึกษา 
สนทนากลุ่ม 

อ.วนิดา 

8 หยุดสอบกลางภาค  3   
9-10 

 
บทที ่5ความร่วมมือทางเศรษฐกจิ 
5.1 ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ  
5.2 การรวมกลุ่มในระดบัพหุภาคีกบัการรวมกลุ่มในระ

ดบัภูมิภาค  
5.3 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน  
5.4 ขอ้ดีและขอ้เสียของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ  
5.5 บทบาทขององคก์รระหวา่งประเทศท่ีส าคญั 

6 บรรยาย/ซกัถาม/ 
คน้ควา้ทาง 
อินเตอร์เน็ต/ 
กรณีศึกษา 

อ.วนิดา  

11 
 

บทที ่6  ดุลการช าระเงนิ 
6.1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัดุลการช าระเงิน 
6.2 องคป์ระกอบของดุลการช าระเงิน 
6.3 การบนัทึกรายการในดุลการช าระเงิน  
6.4 ความสมดุลและความไม่สมดุลในดุลการช าระเงิน 

 

3 บรรยาย/ซกัถาม/ 
คน้ควา้ทาง 
อินเตอร์เน็ต 

 

อ.วนิดา 

12-13 รายงานกลุ่ม  6 รายงานกลุ่ม อ.วนิดา 
14 

 
บทที ่7  ตลาดเงนิตราต่างประเทศ 
7.1 ตลาดเงินตราต่างประเทศ 
7.2  เงินตราต่างประเทศและอตัราแลกเปล่ียน  
7.3 การก าหนดอตัราแลกเปล่ียน 

3 บรรยาย/ซกัถาม/ 
คน้ควา้ทาง 
อินเตอร์เน็ต/ 
แบบฝึกหดั 

อ.วนิดา 



สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวนช่ัว
โมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน  

ส่ือทีใ่ช้(ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

กรณีศึกษา 
15 

 
บทที ่8 
ปัญหาวกิฤตทิางการเงนิระหว่างประเทศ(กรณีศึกษา) 

3 บรรยาย/ซกัถาม/คน้
ควา้ทางอินเตอร์เน็ต 

กรณีศึกษา 

อ.วนิดา 

16 หยุดสอบปลายภาค 
 
2.แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 
 
กจิกรรมที ่ ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมนิ สัปดาห์ทีป่ระเมนิ สัดส่วนของการประเมนิผล 

1 2.1 (1)-(4) 
3.1(1)-(3) 

สอบปลายภาค 
ทดสอบยอ่ยในหอ้งเรียน (Quiz) 
2คร้ัง 

16 
4,7 

 

45 
30 

2 4.1(1)-(5) 
5.1(1)-(2) 

การน าเสนอรายงาน 
การท างานกลุ่ม 
การส่งงานตามท่ีมอบหมาย 

1-15 15 
 

 
3 1.1(1)-(3) 

 
การเขา้ชั้นเรียน 
แบบฝึกหดั 

ตลอดภาคการศึกษา 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.เกณฑ์การประเมนิผล  
การประเมินผลพิจารณาจากระดบัคะแนนอิงเกณฑ ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

เกรด ช่วงระดบัคะแนน 
A 

(พิจารณาจากค่า T-score) 
B+ 
B 

C+ 



C 
D+ 
D 
F 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.เอกสารและต าราหลกั 
วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน (2548) เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศเบ้ืองตน้. พิมพค์ร้ังท่ี 5 
ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
นิฐิตา เบญจมสุทิน และนงนุช พนัธกิจไพบูลย ์(2547) เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ . พิมพค์ร้ังท่ี 1 
ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
2.เอกสารและข้อมูลส าคญั 
     ตามค าแนะน าในชั้นเรียน 
3.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ในประมวลรายวชิา (ตามเอกสารประกอบการสอน) 

 
หมวดที ่7 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1.กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี ท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา 
ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 
- การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
- การสงัเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
- แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 
2.กลยุทธ์การประเมนิการสอน 
     ในการเก็บขอ้มูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 
- ผลการสอบ 

- จากรายงานและการน าเสนอ 
- จากการสงัเกตการณ์ของผูส้อน 

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3.การปรับปรุงการสอน 

ทบทวนกระบวนการสอนกบัผลลพัธ์การเรียนรู้ของนกัศึกษา เพื่อน ามาปรับปรุงการสอน 
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

พิจารณาผลการสอบโดยกรรมการฝ่ายวชิาการเพื่อสอบผลการประเมิน การเรียนรู้ของนกัศึกษา 
โดยพิจารณาจากขอ้สอบ วธีิการใหค้ะแนนและผลการเรียน 

5.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
ปรับปรุงรายวชิา ตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบในขอ้ 4 
 


