
มคอ. ๓ 

 
รายละเอียดของรายวิชา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  

วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา คณะเศรษฐศาสตร์  

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  
 EC208เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ  
 International Economics 
2. จ านวนหน่วยกิต 
 3 หนว่ยกิต 3( 3–0–6 ) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุม่วิชาแกน 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  

4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตรา ล เฉลมิชยัชนะ 
4.2 อาจารย์สทิธิพร รุจิระยรรยง 

5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน 
 ภาคการศกึษาที่ 1ชัน้ปีที่ 2 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
 EC101 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบือ้งต้น 
 EC102 เศรษฐศาสตร์จลุภาคเบือ้งต้น 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites) (ถ้าม)ี 

ไมม่ี 
8. สถานที่เรียน  

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
 กรกฎาคม 2558 
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 หมวดที่ 2จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
1) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัแนวคิดพืน้ฐานทางด้านการค้าและการเงินระหวา่งประเทศ 
2) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัทฤษฎีการค้าระหวา่งประเทศของนกัเศรษฐศาสตร์ส านกัตา่งๆ   
3) 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบันโยบายการค้าระหวา่งประเทศและผลกระทบของนโยบายที่มีตร่ะบบเศรษฐกิจข
องประเทศ 

4) เพื่อให้มีความรู้เก่ียวกบัแนวคิดพืน้ฐานในการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจ 
และมีความเข้าใจทฤษฎีบางทฤษฎีที่ใช้อธิบายผลกระทบจากการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจ 

5) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัดลุการช าระเงิน ตลาดเงินตราตา่งประเทศ ระบบอตัราแลกเปลีย่น 
รวมถึงการศกึษาและวิเคราะห์ปัญหาด้านการค้าและการเงินระหวา่งประเทศพร้อมแนวทางแก้ไข 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

เพื่อให้สามารถน าความรู้ที่ได้ศกึษาไปเป็นพืน้ฐานในการศกึษาวิชาเศรษฐศาสตร์การค้าระหวา่งประเทศแล
ะเศรษฐศาสตร์การเงินระหวา่งประเทศ 
ในขัน้สงูตอ่ไปได้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการน าแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศพืน้ฐานไปวิเคราะห์และป
ระยกุต์ใช้ในเหตกุารณ์หรือการใช้นโยบายตา่งๆของภาครัฐได้ 
 

หมวดที่ 3ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

ศกึษาแนวคิดพืน้ฐานเก่ียวกบัการค้าและการเงินระหวา่งประเทศ ทฤษฎีการค้าระหวา่งประเทศ 
นโยบายการค้าระหวา่งประเทศและผลกระทบ การรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจ ดลุการช าระเงิน ตลาดเงินตราตา่งประเทศ 
ระบบอตัราแลกเปลีย่นแบบตา่งๆ ปัญหาดลุการค้าและดลุการช าระเงินระหวา่งประเทศและแนวทางแก้ไข 
 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
(ชัว่โมง) 

สอนเสริม 
(ชัว่โมง) 

การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม/การฝึกงาน 
(ชัว่โมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชัว่โมงตอ่สปัดาห์) 

45 - - 6 
 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

6ชัว่โมง/สปัดาห์โดยประกาศเวลาให้ค าปรึกษาที่หน้าห้องท างาน 
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หมวดที่ 4การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แตล่ะด้านท่ีมุง่หวงัมีดงัตอ่ไปนี ้

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 คณุธรรม  จริยธรรมที่ต้องพฒันา  

  1.การคิด วิเคราะห์ การวิพากษ์วิจารณ์ และการตดัสนิใจที่อยูบ่นพืน้ฐานของข้อมลูแนวคิด 
และทฤษฎีถกูต้อง 

  2. การตรงตอ่เวลา ความรับผิดชอบในการท างาน  

  3. การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
 1.2 วิธีการสอน 

 1.โดยวิธี I Tune U  
 2. บรรยายและยกตวัอยา่งประกอบการประยกุต์โดยใช้ Power Point ประกอบการบรรยาย 
 3. การมอบหมายงานและการท าแบบฝึกปฏิบตัิเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจในบทเรียนตา่งๆ  
 4. ให้นกัศกึษาท ารายงานในหวัข้อเก่ียวกบัการรวมกลุม่ระหวา่งประเทศและองค์กรระหวา่งประเทศตา่งๆ 
ตลอดจนการน าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน  

 1.3 วิธีการประเมินผล  
1. ดพูฒันาการในด้านการเข้าเรียนและความตรงตอ่เวลาของนกัศกึษาโดยใช้ระบบ Student Attendance 
2. ให้ท าแบบฝึกหดั และซกัถามในห้องเรียนเพื่อดคูวามเข้าใจของนกัศกึษา 
 

2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  

1.ความรู้เร่ืองของแนวคิดพืน้ฐานทางด้านการค้าและการเงินระหวา่งประเทศ 
2.ความรู้เร่ืองทฤษฎีการค้าระหวา่งประเทศของนกัเศรษฐศาสตร์ส านกัตา่งๆ   

3.ความรู้เร่ืองนโยบายการค้าระหวา่งประเทศและผลกระทบของนโยบายที่มีตอ่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
 4.ความรู้เร่ืองแนวคิดพืน้ฐานในการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจ 
และมีความเข้าใจทฤษฎีบางทฤษฎีที่ใช้อธิบายผลกระทบจากการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจ 

5.ความรู้เร่ืองเก่ียวกบัดลุการช าระเงิน ตลาดเงินตราตา่งประเทศ ระบบอตัราแลกเปลีย่น 
รวมถึงการศกึษาและวิเคราะห์ปัญหาด้านการค้าและการเงินระหวา่งประเทศพร้อมแนวทางแก้ไข 
 2.2 วิธีการสอน  

 1. บรรยายประกอบกบั  e- learningและ Power Point 
 2. ฝึกค้นหาข้อมลูและสง่งานทางอินเทอร์เน็ต 
 3.ในห้อง และให้นกัศกึษาร่วมแสดงความคิดเห็น 

 2.3 วิธีการประเมินผล  
  - การเข้าห้องเรียนอยา่งสม ่าเสมอ    ร้อยละ (percentage)  10 
 - รายงานและการน าเสนอ   ร้อยละ ( percentage)  10 
  -ทดสอบยอ่ย (Quiz)    ร้อยละ (percentage)   8 
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  -สอบกลางภาค (Midterm Examination)  ร้อยละ (percentage)  32 
 - สอบปลายภาค (Final Examination)  ร้อยละ (percentage)  40 
3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 - ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง   
- ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ 
   - ความสามารถในการสงัเคราะห์องค์ความรู้และน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวนั 
 3.2 วิธีการสอน  

 - บรรยายในห้องเรียน 
-  ท าแบบฝึกหดัและรายงาน 

-  การแสดงความคิดเห็น และสรุปประเด็นวิเคราะห์ 
- รายงานและการน าเสนอ    
 3.3 วิธีการประเมินผล  
  -สอบกลางภาค (Midterm Examination) 
  - สอบปลายภาค (Final Examination) 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  

- มีสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้ เรียน และผู้ เรียนกบัผู้สอน 
 - มีความสามารถท างานร่วมกบัผู้อื่น 
 4.2 วิธีการสอน  

ประเมิน พฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น และการมีสว่นร่วมในการเรียนการสอน 
 4.3 วิธีการประเมินผล  

สงัเกตพฤติกรรมการมีสว่นร่วมในการเรียนรู้ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่ต้องพัฒนา  
  - ทกัษะการสบืค้นข้อมลูและสง่งานทางอินเทอร์เน็ต  
  - ทกัษะในการค านวณและการวิเคราะห์โดยใช้คณิตศาสตร์ 
 5.2 วิธีการสอน  

- บรรยาย 
 - มอบหมายการบ้าน แบบฝึกหดั 
 - ฝึกท าโจทย์ปัญหาและการวิเคราะห์โดยใช้คณิตศาสตร์ 
5.3 วิธีการประเมินผล  

- สงัเกตการร่วมแสดงความคิดเห็นของนกัศกึษา 
- ตรวจงานท่ีนกัศกึษาสง่และให้ค าแนะน าในภาพรวม 
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หมวดที่ 5แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรี
ยนการสอนแ
ละสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 - 2 บทที่ 1 บทน า 
1.1 ความส าคญัของการค้าและการเงินระหวา่งประเทศกบัเศรษ

ฐกิจโลก 
1.2 ความหมายของเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 
1.3 ขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 
1.4 การค้าในมมุมองของนกัพาณิชย์นิยม 
1.5 ลทัธิพาณิชย์นิยม 
1.6 ทฤษฎีของกลุม่พาณิชย์นิยม 
1.7 พาณิชย์นิยมและเงินตรา 

3 บรรยาย 
ค้นคว้าและวิเคร
าะห์ข้อมลูทางอิน
เตอร์เน็ต 

ผศ.วิจิตรา  
อ.สทิธิพร  
 

3 – 4 บทที่ 2ทฤษฎีรากฐานด้านการค้าระหว่างประเทศ  
2.1 ความน า 
2.2 ทฤษฎีการค้าระหวา่งประเทศของส านกัคลาสสคิ 

- แบบจ าลองของอดมั สมิธ 
- แบบจ าลองของเดวิดริคาร์โด 
- ทฤษฎีของจอห์น สจ๊วต มิลล์ 

6 บรรยาย 
ค้นคว้าและวิเคร
าะห์ข้อมลูทางอิน
เตอร์เน็ต 

ผศ.วิจิตรา  
อ.สทิธิพร  
 

5 บทที่ 3 การวิเคราะห์พฤติกรรมทางการค้าในยุคใหม่ 
3.1 แนวคิดและเคร่ืองมือการวิเคราะห์ 

3.2 อตัราการแลกเปลีย่นสนิค้า 
3.3 การวิเคราะห์พฤติกรรมทางการค้าระหวา่งประเทศ 
3.4 การก าหนดราคาโดยเปรียบเทียบในการค้าระหวา่งประเทศ 

3 บรรยาย 
ค้นคว้าและวิเคร
าะห์ข้อมลูทางอิน
เตอร์เน็ต 

ผศ.วิจิตรา  
อ.สทิธิพร  
 

6 - 7 บทที่ 4 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศยุคใหม่ 
4.1 ทฤษฎีของ Heckscher -Ohlin 

4.2 The Leongtief Paradox 
4.3 New Trade Theory 

6 บรรยาย 
ค้นคว้าและวิเคร
าะห์ข้อมลูทางอิน
เตอร์เน็ต 

ผศ.วิจิตรา  
อ.สทิธิพร  
 

8 สอบกลางภาค    
9 - 10 บทที่ 5 นโยบายและมาตรการกีดกันการค้าระหว่างประเทศ 

5.1 ความหมายของนโยบายการค้าเสรีและไมเ่สรี 
5.2 การปกปอ้งทางการค้าโดยการเก็บภาษีศลุกากร 

- อตัราการคุ้มครองที่แท้จริง 
- ผลของการปกปอ้งทางการค้าโดยการเก็บภาษีศลุกากรที่มีต่
อดลุยภาพบางสว่น 

5.3 การปกปอ้งทางการค้าที่มิใช่ภาษีศลุกากร 

3 บรรยาย 
ค้นคว้าและวิเคร
าะห์ข้อมลูทางอิน
เตอร์เน็ต 

ผศ.วิจิตรา  
อ.สทิธิพร  
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรี
ยนการสอนแ
ละสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

11 - 12 บทที่ 6 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
6.1 แนวคิดของการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจ 
6.2 ระดบัของการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจ 
6.3  ทฤษฎีการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจ 
6.4 กลุม่เศรษฐกิจตา่งๆที่ส าคญั 

6 บรรยาย 
ค้นคว้าและวิเคร
าะห์ข้อมลูทางอิน
เตอร์เน็ต 

ผศ.วิจิตรา  
อ.สทิธิพร  
 

13 บทที่ 7องค์กรระหว่างประเทศ 
7.1 การจดัตัง้องค์การการค้าระหวา่งประเทศ 
7.2  องค์การการค้าระหวา่งประเทศ 

- ข้อตกลงทัว่ไปวา่ด้วยภาษีศลุกากร 
- องค์การการค้าโลก 
- ธนาคารระหวา่งประเทศเพื่อการบรูณะและการพฒันา 
- กองทนุการเงินระหวา่งประเทศ 
- ธนาคารเพื่อการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานเอเชีย 

3 บรรยาย  / 
ค้นคว้าและวิเคร
าะห์ข้อมลูทางอิน
เตอร์เน็ต  

ผศ.วิจิตรา  
อ.สทิธิพร  
 

14 บทที่ 8  ดุลการช าระเงนิ 
8.1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัดลุการช าระเงิน 
8.2 องค์ประกอบของดลุการช าระเงิน 
8.3 ความสมดลุและความไมส่มดลุในดลุการช าระเงิน 
8.4 วิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจจากดลุการช าระเงิน 

3 บรรยาย 
ค้นคว้าและวิเคร
าะห์ข้อมลูทางอิน
เตอร์เน็ต 

ผศ.วิจิตรา  
อ.สทิธิพร  
 

15 บทที่ 9ตลาดเงนิตราต่างประเทศ 
9.1 ความน า 
9.2 หน้าที่ของตลาดเงินตราตา่งประเทศ 
9.3 ผู้มีสว่นร่วมในตลาดเงินตราตา่งประเทศ 
9.4 เงินตราตา่งประเทศและอตัราแลกเปลีย่น 
9.5 การก าหนดอตัราแลกเปลีย่น 

3 บรรยาย 
ค้นคว้าและวิเคร
าะห์ข้อมลูทางอิน
เตอร์เน็ต 

ผศ.วิจิตรา  
อ.สทิธิพร  
 

16 บทที่ 10 ระบบการเงนิระหว่างประเทศ 
10.1 ระบบมาตรฐานทองค า 
10.2 ระบบ Bretton Woods 
10.3 ระบบการเงินระหวา่งประเทศในปัจจบุนั 
10.4 ระบบการเงินระหวา่งประทศไทยในปัจจบุนั 
10.5 ปัญหาวิกฤติการเงินระหวา่งประเทศ 

3 บรรยาย 
ค้นคว้าและวิเคร
าะห์ข้อมลูทางอิน
เตอร์เน็ต 

ผศ.วิจิตรา  
อ.สทิธิพร  
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ที่ประเมิ

น 
สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

ความเอาใจใสใ่นการเรียน การเข้าห้องเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 1-15 10% 

ความรู้และความเข้าใจตัง้แตบ่ทที่ 1-4 สอบกลางภาค 8 40% 
ความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัเนือ้หารา
ยงานท่ีน าเสนอ 

รายงานและการน าเสนอ  
   

9-12 10% 

ความรู้และความเข้าใจตัง้แตบ่ทที่ 5-10 สอบปลายภาค 16 40% 

 
หมวดที่ 6ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ต าราและเอกสารหลัก 
นิฐิตา เบญจมสทุินและนงนชุ พนัธกิจไพบลูย์ .2547.  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ :ส านกัพิมพ์แหง่ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, กรุงเทพมหานคร. 
สนัติพจน์ กลบัด ี.2544. เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่มระหว่างประเทศ (เอกสารประกอบการสอน ) : มปป. 
สเุนตรตรา จนัทบรีุ.2553.เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (เอกสารประกอบการสอน บทที่ 1 ): มปป. 

2. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
ภาษาไทย 

กระทรวงพาณิชย์ .2552. Thailand Trading Report. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก 
 http://www 2. ops 3. moc.go.th/ 
กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ .2552. การเจรจาการค้า .[ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก 
 http://www.dtn.go.th/dtn/tradeinfo/thaieconomicinfo_ 1. php 
กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ .2552. FTA รายประเทศ .[ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก 
 http://www.thaifta.com/thaifta/Home/tabid/ 36/ Default.aspx 
นิฐิตา เบญจมสทุินและนงนชุ พนัธกิจไพบลูย์ .2547.  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ :ส านกัพิมพ์แหง่ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, กรุงเทพมหานคร. 
วนัรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.2548. เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเบือ้งต้น : พิมพ์ครัง้ที่ 5. 

ส านกัพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, กรุงเทพมหานคร. 
สนัติพจน์ กลบัด ี.2544. เศรษฐศาสตร์การรวมกลุม่ระหวา่งประเทศเอกสารประกอบการสอน, 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
ศรีวงศ์ สมุิตรและสาลนิี วรบณัฑรู .2542 .เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (พิมพ์ครัง้ที่ 

4)โรงพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. กรุงเทพมหานคร. 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย .2557. ฐานเงนิและเงนิส ารองระหว่างประเทศ.[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก 
 http://www.bot.or.th/Thai/EconomicConditions/Thai/Pages/Press_weekly.aspx 
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ธนาคารแหง่ประเทศไทย .2552. ดุลการช าระเงนิ[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก 
 http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/EconomicAndFinancial/ExternalSector/Pages/StatBalanceof 
Payments.aspx 

ธนาคารแหง่ประเทศไทย .2557. ภาวะเศรษฐกิจ[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก 
 http://www.bot.or.th/Thai/EconomicConditions/Pages/index.aspx 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย .2557. สถติิเศรษฐกิจและการเงนิ[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก 
 http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/EconomicAndFinancial/Pages/index.aspx 

ภาษาอังกฤษ 
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 SandroSideri. 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.,  

หมวดที่ 7การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

  - ข้อเสนอแนะผา่นเว็บบอร์ดในระบบ I Hybrid 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 - จากผลการ สอบกลางภาค และ สอบปลายภาค  
 - จากรายงานและการน าเสนอ 
 - จากการสงัเกตการณ์ของผู้สอน 

3. การปรับปรุงการสอน  
 - จดัประชมุระดมสมอง เพื่อปรับปรุงการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
 - พิจารณาผลการสอบโดยกรรมการฝ่ายวิชาการเพื่อสอบผลการประเมิน การเรียนรู้ของนกัศกึษา 
โดยพิจารณาจากข้อสอบ วิธีการให้คะแนนและผลการเรียน 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
  - ปรับปรุงรายวิชา ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบในข้อ 4 

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

