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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
วิทยาลยั/คณะ/ภาควิชา  คณะเศรษฐศาสตร ์
 

หมวดท่ี 1  ข้อมลูทัว่ไป 
1. รหสัและช่ือรายวิชา  
 EC208        เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ (International Economics)  
2. จ านวนหน่วยกิต 
     3 หน่วยกติ 3 ( 3–0–6 ) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ  หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาแกน 
4.   อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

ผูช้่วยศาสตราจารยส์ภุาวด ีเหลา่ฤทธริตัน์ 
ผูช้่วยศาสตราจารยส์เุนตรตรา จนัทบุร ี

5.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 
 ภาคการศกึษาที ่…1… / ชัน้ปีที ่……2…… 
6.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  
  EC101 เศรษฐศาสตรม์หภาคเบือ้งตน้ 
  EC102 เศรษฐศาสตรจ์ุลภาคเบือ้งตน้ 
7.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพรอ้มกนั (Co-requisites)  

ไม่ม ี
8.  สถานท่ีเรียน  

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย   
9.  วนัท่ีจดัท าหรอืปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ลา่สุด 
      กรกฎาคม 2560 
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 หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

1) เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิพืน้ฐานทางดา้นการคา้และการเงนิระหว่างประเทศ   
2) เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัทฤษฎกีารคา้ระหว่างประเทศของนกัเศรษฐศาสตรส์ านกัต่างๆ     
3) เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบันโยบายการคา้ระหว่างประเทศและผลกระทบของนโยบายทีม่ต่ีอ

ระบบเศรษฐกจิของประเทศ 
4) เพื่อใหม้คีวามรู้เกี่ยวกบัแนวคดิพืน้ฐานในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ และมคีวามเขา้ใจทฤษฎีบาง

ทฤษฎทีีใ่ชอ้ธบิายผลกระทบจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ 
5) เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัดุลการช าระเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศ ระบบอตัรา

แลกเปลีย่น รวมถงึการศกึษาและวเิคราะหป์ญัหาดา้นการคา้และการเงนิระหว่างประเทศพรอ้มแนว
ทางแกไ้ข 

2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
เพื่อใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดศ้กึษาไปเป็นพืน้ฐานในการศกึษาวชิาเศรษฐศาสตร์การคา้ระหว่างประเทศ

และเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ ในขัน้สูงต่อไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าแนวคิดและทฤษฎี
เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศพืน้ฐานไปวเิคราะหแ์ละประยุกตใ์ชใ้นเหตุการณ์หรอืการใชน้โยบายต่างๆของภาครฐั
ได ้
 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

ศกึษาแนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัการคา้และการเงนิระหว่างประเทศ ทฤษฎกีารคา้ระหว่างประเทศ นโยบาย
การคา้ระหว่างประเทศและผลกระทบ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ ดุลการช าระเงนิ ตลาดเงนิตราต่างประเทศ 
ระบบอตัราแลกเปลีย่นแบบต่างๆ ปญัหาดุลการคา้และดุลการช าระเงนิระหว่างประเทศและแนวทางแกไ้ข 

 
2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา      

บรรยาย 
(ชัว่โมง) 

สอนเสริม 
(ชัว่โมง) 

การฝึกปฏิบติังาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

(ชัว่โมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชัว่โมงต่อสปัดาห)์ 

45 - - 6 
 
3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรกึษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

6 ชัว่โมง/สปัดาห ์โดยประกาศเวลาใหค้ าปรกึษาทีห่น้าหอ้งท างาน 
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หมวดท่ี 4  การพฒันาผลการเรียนรูข้องนักศึกษา 
การพฒันาผลการเรยีนรูใ้นมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ต่ละดา้นทีมุ่่งหวงั   มดีงัต่อไปนี้ 

1. คณุธรรม จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม  จรยิธรรมทีต่อ้งพฒันา 

1) การคดิ วเิคราะห ์การวพิากษ์วจิารณ์ และการตดัสนิใจทีอ่ยู่บนพืน้ฐานของขอ้มลูแนวคดิ และทฤษฎทีี่
ถูกตอ้ง 

2) การตรงต่อเวลา ความรบัผดิชอบในการท างาน 
3) การยอมรบัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 

 1.2 วิธีการสอน 
1) โดยวธิ ีHybrid/ I Tune U 
2) บรรยายและยกตวัอย่างประกอบการประยุกต ์โดยใช ้Power Point ประกอบการบรรยาย 
3) การมอบหมายงานและการท าแบบฝึกปฏบิตัเิพื่อทบทวนความรูค้วามเขา้ใจในบทเรยีนต่างๆ 
4) ให้นักศกึษาท ารายงานในหวัขอ้เกี่ยวกบัการรวมกลุ่มระหว่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ

ต่างๆ ตลอดจนการน าเสนอรายงานหน้าชัน้เรยีน   
 1.3 วิธีการประเมินผล 

1) ดูพัฒนาการในด้านการเข้าเรียนและความตรงต่อเวลาของนักศึกษาโดยใช้ระบบ Student 
Attendance   

2) ใหท้ าแบบฝึกหดั การท ารายงาน การน าเสนองานหน้าชัน้เรยีน และซกัถามในหอ้งเรยีนเพื่อดูความ
เขา้ใจของนกัศกึษา 

3) มกีารทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
 

2. ความรู ้
 2.1 ความรูท่ี้ต้องได้รบั 

1) ความรูเ้รื่องของแนวคดิพืน้ฐานทางดา้นการคา้และการเงนิระหว่างประเทศ   
2) ความรูเ้รื่องทฤษฎกีารคา้ระหว่างประเทศของนกัเศรษฐศาสตรส์ านกัต่างๆ     
3) ความรู้เรื่องนโยบายการค้าระหว่างประเทศและผลกระทบของนโยบายที่มต่ีอระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ 
4) ความรู้เรื่องแนวคดิพื้นฐานในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ และมีความเข้าใจทฤษฎีบางทฤษฎีที่ใช้

อธบิายผลกระทบจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ 
5) ความรู้เรื่องเกี่ยวกบัดุลการช าระเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศ ระบบอตัราแลกเปลี่ยน รวมถึง

การศกึษาและวเิคราะหป์ญัหาดา้นการคา้และการเงนิระหว่างประเทศพรอ้มแนวทางแกไ้ข 
 2.2 วิธีการสอน 

1) บรรยายประกอบกบั e- learning และ Power Point 
2) ฝึกคน้หาขอ้มลูและสง่งานทางอนิเทอรเ์น็ต 
3) ซกัถามในหอ้ง และใหน้กัศกึษาร่วมแสดงความคดิเหน็ 

 2.3 วิธีการประเมินผล 
  - การเขา้หอ้งเรยีนอย่างสม ่าเสมอ   รอ้ยละ (percentage)   5 
  - รายงานและการน าเสนอ   รอ้ยละ (percentage)  15 
  - สอบเกบ็คะแนน    รอ้ยละ (percentage)  10 
   -สอบกลางภาค (Midterm Examination)  รอ้ยละ (percentage)  30 
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 - สอบปลายภาค (Final Examination)  รอ้ยละ (percentage)  40 
      
3. ทกัษะทางปัญญา 
 3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 

- ความสามารถในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง   
- ความสามารถในการคดิวเิคราะหอ์ย่างเป็นระบบ 
- ความสามารถในการสงัเคราะหอ์งคค์วามรูแ้ละน าไปปรบัใชใ้นชวีติประจ าวนั 

 3.2 วิธีการสอน 
- บรรยายในหอ้งเรยีน 
- ท าแบบฝึกหดัและรายงาน 
- การแสดงความคดิเหน็  และสรปุประเดน็วเิคราะห ์
- รายงานและการน าเสนอ    

  3.3 วิธีการประเมินผล 
- สอบเกบ็คะแนน (Quiz) 
- สอบกลางภาค (Midterm Examination) 
- สอบปลายภาค (Final Examination) 

 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
 4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา 

- มสีมัพนัธภาพทีด่รีะหว่างผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน และผูเ้รยีนกบัผูส้อน 
- มคีวามสามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่น 

 4.2 วิธีการสอน 
ประเมนิ พฤตกิรรมการแสดงความคดิเหน็ และการมสีว่นร่วมในการเรยีนการสอน 

 4.3 วิธีการประเมินผล 
สงัเกตพฤตกิรรมการมสีว่นรว่มในการเรยีนรู ้

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา 

- ทกัษะการสบืคน้ขอ้มลูและสง่งานทางอนิเทอรเ์น็ต 
- ทกัษะในการค านวณและการวเิคราะหโ์ดยใชค้ณิตศาสตร ์

 5.2 วิธีการสอน 
- บรรยาย 
- มอบหมายการบา้น แบบฝึกหดั 
- ฝึกท าโจทยป์ญัหาและการวเิคราะหร์ะหว่างชัน้เรยีน 

       5.3 วิธีการประเมินผล 
- สงัเกตการร่วมแสดงความคดิเหน็ของนกัศกึษา 
- ตรวจงานทีน่กัศกึษาสง่และใหค้ าแนะน าในภาพรวม 
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หมวดท่ี 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
และส่ือท่ีใช้ 

ผูส้อน 

1-2  บทท่ี 1 บทน า 
1.1 ความส าคญัของการคา้และการเงนิระหว่างประเทศ

กบัเศรษฐกจิโลก 
1.2 ความหมายของเศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ 
1.3 ขอบเขตของวชิาเศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ 
1.4 การคา้ในมมุมองของนกัพาณิชยน์ิยม 
1.5 ลทัธพิาณิชยน์ิยม 
1.6 ทฤษฎขีองกลุ่มพาณิชยน์ิยม 
1.7 พาณิชยน์ิยมและเงนิตรา 

3 บรรยาย คน้ควา้
และวเิคราะห์
ขอ้มลูทาง
อนิเตอรเ์น็ต 

ผศ.สภุาวด ี
ผศ.สเุนตรตรา 
 

3-4 บทท่ี 2  ทฤษฎีรากฐานด้านการค้าระหว่างประเทศ  
2.1 ความน า 
2.2 ทฤษฎกีารคา้ระหว่างประเทศของส านกัคลาสสคิ 
- แบบจ าลองของอดมั สมธิ  
- แบบจ าลองของเดวดิรคิารโ์ด 
- ทฤษฎขีองจอหน์ สจว๊ต มลิล ์

6 บรรยาย คน้ควา้
และวเิคราะห์
ขอ้มลูทาง
อนิเตอรเ์น็ต 

ผศ.สภุาวด ี
ผศ.สเุนตรตรา 
 

5 บทท่ี 3 การวิเคราะหพ์ฤติกรรมทางการค้าในยุคใหม ่
3.1 แนวคดิและเครื่องมอืการวเิคราะห ์
3.2 อตัราการแลกเปลีย่นสนิคา้ 
3.3 การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมทางการคา้ระหว่างประเทศ 
3.4 การก าหนดราคาโดยเปรยีบเทยีบในการคา้ระหว่าง

ประเทศ 

3 บรรยาย คน้ควา้
และวเิคราะห์
ขอ้มลูทาง
อนิเตอรเ์น็ต 

ผศ.สภุาวด ี
ผศ.สเุนตรตรา 
 

6 - 7 บทท่ี 4 ทฤษฎีการค้าระหวา่งประเทศยุคใหม ่
4.1 ทฤษฎขีอง Heckscher -Ohlin 
4.2  The Leongtief Paradox 
4.3  New Trade Theory 
4.4 Michal E –Porter  

6 บรรยาย คน้ควา้
และวเิคราะห์
ขอ้มลูทาง
อนิเตอรเ์น็ต 

ผศ.สภุาวด ี
ผศ.สเุนตรตรา 
 

8 สอบกลางภาค    
9 - 10 บทท่ี 5 นโยบายและมาตรการกีดกนัการค้าระหว่าง

ประเทศ 
1.1 ความหมายของนโยบายการคา้เสรแีละไม่เสร ี
5.2 การปกป้องทางการคา้โดยการเกบ็ภาษศีุลกากร 
- อตัราการคุม้ครองทีแ่ทจ้รงิ 
- ผลของการปกป้องทางการคา้โดยการเกบ็ภาษี

3 บรรยาย คน้ควา้
และวเิคราะห์
ขอ้มลูทาง
อนิเตอรเ์น็ต 

ผศ.สภุาวด ี
ผศ.สเุนตรตรา 
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สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
และส่ือท่ีใช้ 

ผูส้อน 

ศุลกากรทีม่ต่ีอดุลยภาพบางสว่น 
5.3 การปกป้องทางการคา้ทีม่ใิช่ภาษศีุลกากร 

11  บทท่ี 6  การรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจ 
6.1 แนวคดิของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ 
6.2 ระดบัของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ 
6.3  ทฤษฎกีารรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ 
- ทฤษฎกีารรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิดา้นสหภาพ

ศุลกากร 
6.4 กลุ่มเศรษฐกจิต่างๆทีส่ าคญั 

1.5 บรรยาย คน้ควา้
และวเิคราะห์
ขอ้มลูทาง
อนิเตอรเ์น็ต 

ผศ.สภุาวด ี
ผศ.สเุนตรตรา 
 

11 บทท่ี 7   องคก์รระหว่างประเทศ 
7.1  การจดัตัง้องคก์ารการคา้ระหว่างประเทศ 
7.2  องคก์ารการคา้ระหว่างประเทศ 
- ขอ้ตกลงทัว่ไปว่าดว้ยภาษศีุลกากร 
- องคก์ารการคา้โลก 
- ธนาคารระหวา่งประเทศเพื่อการบรูณะและการ

พฒันา 
- กองทุนการเงนิระหว่างประเทศ  

1.5 บรรยาย คน้ควา้
และวเิคราะห์
ขอ้มลูทาง
อนิเตอรเ์น็ต 

ผศ.สภุาวด ี
ผศ.สเุนตรตรา 
 

12 น าเสนอรายงานกลุ่ม  3   
13 บทท่ี 8  ดลุการช าระเงิน 

8.1 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัดุลการช าระเงนิ 
8.2 องคป์ระกอบของดุลการช าระเงนิ 
8.3 ความสมดุลและความไม่สมดุลในดุลการช าระเงนิ 

3 บรรยาย คน้ควา้
และวเิคราะห์
ขอ้มลูทาง
อนิเตอรเ์น็ต 

 
ผศ.สภุาวด ี
ผศ.สเุนตรตรา 
 

14 บทท่ี 9 ตลาดเงินตราต่างประเทศ 
9.1 ความน า 
9.2 หน้าทีข่องตลาดเงนิตราต่างประเทศ 
9.3 ผูม้สีว่นร่วมในตลาดเงนิตราต่างประเทศ 
9.4 เงนิตราต่างประเทศและอตัราแลกเปลีย่น 
9.5 การก าหนดอตัราแลกเปลีย่น 

3 บรรยาย คน้ควา้
และวเิคราะห์
ขอ้มลูทาง
อนิเตอรเ์น็ต 

 
ผศ.สภุาวด ี
ผศ.สเุนตรตรา 
 

15 บทท่ี 10 ระบบการเงินระหว่างประเทศ 
10.1 ระบบมาตรฐานทองค า 
10.2 ระบบ Bretton Woods 
10.3 ระบบการเงนิระหว่างประเทศในปจัจบุนั 

3 บรรยาย คน้ควา้
และวเิคราะห์
ขอ้มลูทาง
อนิเตอรเ์น็ต 

ผศ.สภุาวด ี
ผศ.สเุนตรตรา 
 

16 บทท่ี 11 กรณีศึกษาวิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดจากปัญหา
การเงินระหว่างประเทศ 
11.1 วกิฤตการณ์ทางการเงนิในเอเชยี พ .ศ.2540 
(วกิฤตตม้ย ากุง้) 
11.2  วกิฤตเศรษฐกจิในสหรฐัอเมรกิา (วกิฤตสินิเชื่อซบั

3 บรรยาย คน้ควา้
และวเิคราะห์
ขอ้มลูทาง
อนิเตอรเ์น็ต 

ผศ.สภุาวด ี
ผศ.สเุนตรตรา 
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สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
และส่ือท่ีใช้ 

ผูส้อน 

ไพรม)์ 
11.3  วกิฤตหนี้สาธารณะยุโรป (วกิฤตยโูรโซน) 

 
 
 
 
 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู ้
สปัดาหท่ี์
ประเมิน 

สดัส่วนของ
การ

ประเมินผล 

ความเอาใจใสใ่นการเรยีน การเขา้หอ้งเรยีนอยา่งสม ่าเสมอ 1-15 5% 

ความรูแ้ละความเขา้ใจ บทที ่2 สอบเกบ็คะแนน 4 10% 

ความรูแ้ละความเขา้ใจตัง้แต่บทที ่1-4 สอบกลางภาค 8 30% 
ความรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัเนื้อหา
รายงานทีน่ าเสนอ 

รายงานและการน าเสนอ  
    

9-12 15% 

ความรูแ้ละความเขา้ใจตัง้แต่บทที ่5-
10 

สอบปลายภาค 16 40% 

 
หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ต าราและเอกสารหลกั 
นิฐติา เบญจมสทุนิและนงนุช พนัธกจิไพบลูย ์.2547.  เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ : ส านกัพมิพแ์ห่ง 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, กรุงเทพมหานคร.  
สนัตพิจน์ กลบัด ี.2544. เศรษฐศาสตรก์ารรวมกลุ่มระหวา่งประเทศ )เอกสารประกอบการสอน ( : มปป. 
สเุนตรตรา จนัทบุร.ี2553. เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ (เอกสารประกอบการสอน บทที ่1 ) : มปป. 
 
2. เอกสารและข้อมูลส าคญั 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

ภาษาไทย 

กระทรวงพาณชิย ์.2552. Thailand Trading Report. [ออนไลน์] เขา้ถงึไดจ้าก 
 http://www 2. ops 3. moc.go.th/ 
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กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ .2552. การเจรจาการคา้ .[ออนไลน์] เขา้ถงึไดจ้าก 
 http://www.dtn.go.th/dtn/tradeinfo/thaieconomicinfo_ 1. php 
กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ .2552. FTA รายประเทศ .[ออนไลน์] เขา้ถงึไดจ้าก 
 http://www.thaifta.com/thaifta/Home/tabid/ 36/ Default.aspx 
นิฐติา เบญจมสทุนิและนงนุช พนัธกจิไพบลูย ์.2547.  เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ : ส านกัพมิพแ์ห่ง 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, กรุงเทพมหานคร.  
วนัรกัษ์ มิง่มณีนาคนิ.2548. เศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศเบือ้งต้น : พมิพค์รัง้ที ่5. ส านกัพมิพแ์ห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, กรุงเทพมหานคร. 
สนัตพิจน์ กลบัด ี.2544. เศรษฐศาสตรก์ารรวมกลุ่มระหวา่งประเทศ )เอกสารประกอบการสอน ( : มปป. 
ศรวีงศ์ สุมติรและสาลนิี วรบณัฑูร  .2542  .เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ  )พมิพ์ครัง้ทีส่าม  (  : โรงพมิพแ์ห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. กรุงเทพมหานคร.    
ธนาคารแห่งประเทศไทย .2552. ฐานเงินและเงินส ารองระหวา่งประเทศ . [ออนไลน์]. เขา้ถงึไดจ้าก 
 http://www.bot.or.th/Thai/EconomicConditions/Thai/Pages/Press_weekly.aspx  
ธนาคารแห่งประเทศไทย .2552. ดลุการช าระเงิน [ออนไลน์]. เขา้ถงึไดจ้าก 

 http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/EconomicAndFinancial/ExternalSector/Pages/StatBalanceof 
Payments.aspx 

ธนาคารแห่งประเทศไทย .2552. ภาวะเศรษฐกิจ [ออนไลน์]. เขา้ถงึไดจ้าก 
 http://www.bot.or.th/Thai/EconomicConditions/Pages/index.aspx 
ธนาคารแห่งประเทศไทย .2552. สถิติเศรษฐกิจและการเงิน [ออนไลน์]. เขา้ถงึไดจ้าก 
 http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/EconomicAndFinancial/Pages/index.aspx   

ภาษาองักฤษ 
A.J. Marques Mendes. 1987.  Economic Integration and Growth in Europe.  USA : Croom Helm Ltd. 
Bhagwati, Krishna and Panagariya. 1999.  Trading Blocs.  USA : The MIT Press, Harris. 1957.  

International and Interregional economics. Tokyo : Tosho Printing Co.,Ltd.  
Heffernan and Sinclair.  1993.  Modern International Economics.  USA : Blackwell.  
Mattli.  1999.  The Logic of Regional Integration.  USA : Cambridge University Press,  
Meine Pieter van Dijk and Sandro Sideri. 1996.  Multilateralism versus Regionalism  
  : Trade Issues after the Uruguay Round.  London : FRANK CASS & CO.LTD.  
Robert M. Dunn Jr. and James C. Ingram. 1996.  International Economics. USA :   
        John Wiley & Sons, Inc.,  
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา 
- ขอ้เสนอแนะผ่านเวบ็บอรด์ในระบบ I Tune U 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 
- จากผลการ สอบกลางภาค และ สอบปลายภาค 
- จากรายงานและการน าเสนอ 

http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/EconomicAndFinancial/ExternalSector/Pages/StatBalanceof
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- จากการสงัเกตการณ์ของผูส้อน 
3. การปรบัปรงุการสอน  

- จดัประชมุระดมสมอง เพื่อปรบัปรุงการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

- พจิารณาผลการสอบ โดยกรรมการฝา่ยวชิาการ เพื่อสอบผลการประเมนิ การเรยีนรูข้องนกัศกึษา 
โดยพจิารณาจากขอ้สอบ วธิกีารใหค้ะแนนและผลการเรยีน 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
- ปรบัปรุงรายวชิา ตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบในขอ้ 4 


