
มคอ. ๓ 

 
รายละเอียดของรายวชิา 

 
ชื่อสถาบนัอดุมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย  

วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา  คณะเศรษฐศาสตร ์

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  
 EC208        เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ  
                    International Economics 
2. จ านวนหนว่ยกติ 
     3 หน่วยกติ 3 ( 3–0–6 ) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑติ  หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน 
4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเนตรตรา จันทบุรี 
4.2 อาจารย์สิทธิพร รุจิระยรรยง 

5.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปทีี่เรียน 
 ภาคการศึกษาที ่1 ชั้นปีที่ 2 
6.  รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
  EC101 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบือ้งต้น 
  EC102 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบือ้งต้น 
7.  รายวิชาทีต่้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้าม)ี 

ไม่มี 
8.  สถานที่เรียน  

มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย   
9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
       กรกฎาคม 2559 
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 หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
1) เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานทางด้านการค้าและการเงินระหว่างประเทศ   
2) เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศของนักเศรษฐศาสตร์ส านักต่างๆ     
3) เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจเกีย่วกับนโยบายการคา้ระหวา่งประเทศและผลกระทบของนโยบายที่มีต่

ระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
4) เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และมีความเข้าใจทฤษฎีบางทฤษฎี

ที่ใช้อธิบายผลกระทบจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
5) เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับดุลการช าระเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศ ระบบอัตราแลกเปล่ียน 

รวมถึงการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาด้านการค้าและการเงินระหว่างประเทศพร้อมแนวทางแก้ไข 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพื่อให้สามารถน าความรู้ที่ได้ศึกษาไปเป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ
และเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ ในขั้นสูงต่อไปได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าแนวคิดและทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศพื้นฐานไปวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์หรือการใช้นโยบายต่างๆของภาครัฐได้ 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการค้าและการเงินระหว่างประเทศ ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ นโยบาย
การค้าระหว่างประเทศและผลกระทบ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ดุลการช าระเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศ ระบบ
อัตราแลกเปล่ียนแบบต่างๆ ปัญหาดุลการค้าและดุลการช าระเงินระหว่างประเทศและแนวทางแก้ไข 
 
2. จ านวนชัว่โมงที่ใช้ตอ่ภาคการศึกษา      

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัตงิาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

(ชั่วโมง) 

การศึกษาดว้ยตนเอง 
(ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 

45 - - 6 
 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

6 ชั่วโมง/สัปดาห ์โดยประกาศเวลาให้ค าปรึกษาที่หน้าห้องท างาน 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

การพัฒนาผลการเรียนรูใ้นมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นท่ีมุง่หวัง   มีดังต่อไปนี ้

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม  จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
  1. การคดิ วิเคราะห์ การวิพากษว์ิจารณ์ และการตดัสินใจที่อยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลแนวคิด และทฤษฎี

ถูกต้อง 
  2. การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบในการท างาน 

  3. การยอมรับความคดิเห็นของผู้อื่น 
 1.2 วิธีการสอน 

 1. โดยวิธี I Tune U  
 2. บรรยายและยกตัวอย่างประกอบการประยุกต ์โดยใช้ Power Point ประกอบการบรรยาย 
 3. การมอบหมายงานและการท าแบบฝึกปฏิบัติเพื่อทบทวนความรู้ความเขา้ใจในบทเรียนตา่งๆ 
 4. ให้นักศึกษาท ารายงานในหวัขอ้เกี่ยวกับการรวมกลุ่มระหวา่งประเทศและองค์กรระหวา่งประเทศต่างๆ 
ตลอดจนการน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรยีน   

 1.3 วิธีการประเมินผล 
1. ดูพัฒนาการในด้านการเข้าเรียนและความตรงต่อเวลาของนักศึกษาโดยใช้ระบบ Student Attendance   
2. ให้ท าแบบฝึกหัด และซักถามในห้องเรียนเพื่อดูความเข้าใจของนักศึกษา 
 

2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ทีต่้องได้รับ 

1. ความรู้เรื่องของแนวคิดพื้นฐานทางดา้นการค้าและการเงินระหว่างประเทศ   

2. ความรู้เรื่องทฤษฎีการคา้ระหว่างประเทศของนักเศรษฐศาสตรส์ านักต่างๆ     
              3. ความรูเ้รื่องนโยบายการคา้ระหวา่งประเทศและผลกระทบของนโยบายทีม่ีต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศ 
 4. ความรู้เรื่องแนวคดิพื้นฐานในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และมีความเข้าใจทฤษฎีบางทฤษฎีที่ใช้อธิบาย
ผลกระทบจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

5. ความรู้เรื่องเกี่ยวกับดุลการช าระเงิน ตลาดเงินตราตา่งประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการศึกษา
และวิเคราะห์ปัญหาด้านการคา้และการเงินระหว่างประเทศพร้อมแนวทางแก้ไข 
 2.2 วิธีการสอน 

 1. บรรยายประกอบกับ e- learning และ Power Point 
 2. ฝึกค้นหาข้อมูลและส่งงานทางอินเทอร์เน็ต 
 3. ในห้อง และให้นักศึกษารว่มแสดงความคิดเห็น 
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 2.3 วิธีการประเมินผล 
  - การเข้าห้องเรียนอย่างสม่ าเสมอ    ร้อยละ  5 
 - รายงานและการน าเสนอ    ร้อยละ 15 
 - สอบย่อย (Quiz test)สอบกลางภาค (Midterm Examination) ร้อยละ 35 
 - สอบปลายภาค (Final Examination)   ร้อยละ 40 
3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ตอ้งพัฒนา 

 - ความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง   
               - ความสามารถในการคิดวเิคราะห์อย่างเป็นระบบ 
               - ความสามารถในการสังเคราะห์องคค์วามรู้และน าไปปรับใช้ในชีวติประจ าวัน 
 3.2 วิธีการสอน 

   -  บรรยายในห้องเรยีน 
-  ท าแบบฝึกหัดและรายงาน 

       -  การแสดงความคิดเห็น และสรุปประเด็นวิเคราะห ์
              -  รายงานและการน าเสนอ    
  3.3 วิธีการประเมินผล 
  - สอบย่อย (Quiz test) และกลางภาค (Midterm Examination) 
  - สอบปลายภาค (Final Examination) 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบทีต่้องพัฒนา 

- มีสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน 
              - มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น 
 4.2 วิธีการสอน 

ประเมิน พฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
 4.3 วิธีการประเมินผล 

สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู ้
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้งพัฒนา 
  - ทักษะการสืบค้นข้อมูลและส่งงานทางอินเทอร์เน็ต 
  - ทักษะในการค านวณและการวเิคราะห์โดยใช้คณิตศาสตร์ 
 5.2 วิธีการสอน 

- บรรยาย 
             - มอบหมายการบ้าน แบบฝึกหัด 
 - ฝึกท าโจทย์ปัญหาและการวิเคราะห์โดยใช้คณติศาสตร์ 
       5.3 วิธีการประเมินผล 

- สังเกตการร่วมแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา 
- ตรวจงานท่ีนักศึกษาส่งและให้ค าแนะน าในภาพรวม 

หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
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  1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการ
เรียนการสอน
และสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

1 - 2 บทที่ 1 บทน า 
1.1 ความส าคัญของการคา้และการเงินระหว่างประเทศกับ

เศรษฐกิจโลก 
1.2 ความหมายของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
1.3 ขอบเขตของวชิาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
1.4 การคา้ในมมุมองของนกัพาณชิยน์ิยม 
1.5 ลัทธิพาณิชย์นิยม 
1.6 ทฤษฎีของกลุ่มพาณชิย์นิยม 
1.7 พาณิชย์นยิมและเงินตรา 

3 บรรยาย ค้นคว้า
และวิเคราะห์
ข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต 

ผศ.สุเนตตรา  
อ.สิทธิพร  
 

3  – 4 บทที่ 2  ทฤษฎีรากฐานด้านการค้าระหว่างประเทศ  
2.1 ความน า 
2.2 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศของส านักคลาสสิค 

- แบบจ าลองของอดมั สมิธ  
- แบบจ าลองของเดวดิริคาร์โด 
- ทฤษฎีของจอห์น สจ๊วต มิลล์ 

6 บรรยาย ค้นคว้า
และวิเคราะห์
ข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต 

ผศ.สุเนตตรา  
อ.สิทธิพร  
 

5 บทที่ 3 การวิเคราะห์พฤติกรรมทางการค้าในยุคใหม่ 
3.1 แนวคิดและเครื่องมือการวเิคราะห์ 
3.2 อัตราการแลกเปล่ียนสินคา้ 
3.3 การวเิคราะห์พฤตกิรรมทางการคา้ระหวา่งประเทศ 
3.4 การก าหนดราคาโดยเปรียบเทยีบในการค้าระหว่างประเทศ 

3 บรรยาย ค้นคว้า
และวิเคราะห์
ข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต 

ผศ.สุเนตตรา  
อ.สิทธิพร  
 

6 - 7 บทที่ 4 ทฤษฎกีารค้าระหว่างประเทศยุคใหม่ 
4.1 ทฤษฎีของ Heckscher -Ohlin 

4.2  The Leongtief Paradox 
4.3  New Trade Theory 

6 บรรยาย ค้นคว้า
และวิเคราะห์
ข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต 

ผศ.สุเนตตรา  
อ.สิทธิพร  
 

8 สอบกลางภาค    
9 - 10 บทที่ 5 นโยบายและมาตรการกีดกนัการค้าระหว่างประเทศ 

1.1 ความหมายของนโยบายการคา้เสรีและไม่เสรี 
5.2 การปกป้องทางการคา้โดยการเก็บภาษีศุลกากร 

- อัตราการคุ้มครองที่แท้จรงิ 
- ผลของการปกป้องทางการค้าโดยการเก็บภาษีศุลกากรที่มี

ต่อดุลยภาพบางส่วน 
5.3 การปกป้องทางการคา้ที่มิใชภ่าษีศุลกากร 

3 บรรยาย ค้นคว้า
และวิเคราะห์
ข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต 

ผศ.สุเนตตรา  
อ.สิทธิพร  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
และสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

11 - 12 บทที่ 6 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
6.1 แนวคดิของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
6.2 ระดับของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
6.3  ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ 

- ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิด้านสหภาพศุลกากร 
- ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิด้านการเงินและการคลัง 

6.4 กลุ่มเศรษฐกิจต่างๆที่ส าคัญ 

6 บรรยาย ค้นคว้า
และวิเคราะห์
ข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต 

ผศ.สุเนตตรา  
อ.สิทธิพร  
 

13 บทที่ 7  องคก์รระหว่างประเทศ 
7.1 การจัดตัง้องค์การการคา้ระหว่างประเทศ 
7.2  องค์การการค้าระหว่างประเทศ 

- ข้อตกลงทัว่ไปว่าด้วยภาษศีุลกากร 
- องค์การการค้าโลก 
- ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนา 
- กองทุนการเงินระหว่างประเทศ  

3 บรรยาย  / 
ค้นควา้และ
วิเคราะห์ข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต  

ผศ.สุเนตตรา  
อ.สิทธิพร  
 

14 บทที่ 8  ดุลการช าระเงิน 
8.1 ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับดุลการช าระเงิน 
8.2 องค์ประกอบของดุลการช าระเงิน 
8.3 ความสมดุลและความไม่สมดุลในดุลการช าระเงิน 

3 บรรยาย ค้นคว้า
และวิเคราะห์
ข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต 

ผศ.สุเนตตรา  
อ.สิทธิพร  
 

15 บทที่ 9 ตลาดเงนิตราต่างประเทศ 
9.1 ความน า 
9.2 หน้าที่ของตลาดเงินตราตา่งประเทศ 
9.3 ผู้มีส่วนร่วมในตลาดเงินตราต่างประเทศ 
9.4 เงินตราตา่งประเทศและอัตราแลกเปล่ียน 
9.5 การก าหนดอตัราแลกเปล่ียน 

3 บรรยาย ค้นคว้า
และวิเคราะห์
ข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต 

ผศ.สุเนตตรา  
อ.สิทธิพร  
 

16 บทที่ 10 ระบบการเงินระหว่างประเทศ 
10.1 ระบบมาตรฐานทองค า 
10.2 ระบบ Bretton Woods 
10.3 ระบบการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน 

3 บรรยาย ค้นคว้า
และวิเคราะห์
ข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต 

ผศ.สุเนตตรา  
อ.สิทธิพร  
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 2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมนิผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

ความเอาใจใส่ในการเรียน การเขา้ห้องเรียนอยา่งสม่ าเสมอ 1-15 5% 

ความรู้และความเข้าใจตั้งแต่บทที่ 1-4 สอบย่อยและสอบกลางภาค 8 35% 
ความรู้และความเข้าใจเกีย่วกับเนื้อหา
รายงานท่ีน าเสนอ 

รายงานและการน าเสนอ  
    

9-12 15% 

ความรู้และความเข้าใจตั้งแต่บทที่ 5-10 สอบปลายภาค 16 45% 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ต าราและเอกสารหลัก 
นิฐิตา เบญจมสุทินและนงนชุ พันธกิจไพบูลย์ .2547.  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ : ส านักพิมพ์แห่ง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร.  
สันติพจน์ กลับด ี.2544. เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่มระหว่างประเทศ )เอกสารประกอบการสอน ( : มปป. 
สุเนตรตรา จันทบุรี.2553. เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (เอกสารประกอบการสอน บทที่ 1 ) : มปป. 

2. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
ภาษาไทย 

กระทรวงพาณิชย์ .2552. Thailand Trading Report. [ออนไลน์] เข้าถงึได้จาก 
 http://www 2. ops 3. moc.go.th/ 
กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ .2552. การเจรจาการค้า .[ออนไลน์] เข้าถงึได้จาก 
 http://www.dtn.go.th/dtn/tradeinfo/thaieconomicinfo_ 1. php 
กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ .2552. FTA รายประเทศ .[ออนไลน์] เข้าถงึได้จาก 
 http://www.thaifta.com/thaifta/Home/tabid/ 36/ Default.aspx 
นิฐิตา เบญจมสุทินและนงนชุ พันธกิจไพบูลย์ .2547.  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ : ส านักพิมพ์แห่ง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร.  
วันรักษ์ มิง่มณีนาคิน.2548. เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเบือ้งตน้ : พิมพ์ครั้งที่ 5. ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร. 
สันติพจน์ กลับด ี.2544. เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่มระหว่างประเทศ เอกสารประกอบการสอน, มหาวิทยาลัย

หอการคา้ไทย 
ศรีวงศ์ สุมิตรและสาลินี วรบัณฑรู .2542 .เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (พิมพ์ครัง้ที่ 4) โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร.    
ธนาคารแห่งประเทศไทย .2557. ฐานเงนิและเงนิส ารองระหว่างประเทศ . [ออนไลน]์. เข้าถงึไดจ้าก 
 http://www.bot.or.th/Thai/EconomicConditions/Thai/Pages/Press_weekly.aspx  
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ธนาคารแห่งประเทศไทย .2552. ดุลการช าระเงนิ [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก 
 http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/EconomicAndFinancial/ExternalSector/Pages/StatBalanceof 
Payments.aspx 

ธนาคารแห่งประเทศไทย .2557. ภาวะเศรษฐกิจ [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
 http://www.bot.or.th/Thai/EconomicConditions/Pages/index.aspx 
ธนาคารแห่งประเทศไทย .2557. สถิติเศรษฐกจิและการเงิน [ออนไลน์]. เข้าถึงไดจ้าก 
 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 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.,  

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

  - ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ดในระบบ I Hybrid 
2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

 - จากผลการ สอบกลางภาค และ สอบปลายภาค 
 - จากรายงานและการน าเสนอ 
 - จากการสังเกตการณ์ของผู้สอน 

3. การปรับปรุงการสอน  
 - จัดประชุมระดมสมอง เพื่อปรับปรุงการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 - พิจารณาผลการสอบ โดยกรรมการฝ่ายวิชาการ เพื่อสอบผลการประเมิน การเรียนรู้ของนกัศึกษา โดย
พิจารณาจากข้อสอบ วิธีการใหค้ะแนนและผลการเรียน 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
  - ปรับปรุงรายวิชา ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบในข้อ 4 

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

