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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเศรษฐศาสตร์ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา  
 EC443   การวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 

Reading in International Economics Issues 

2. จ านวนหนว่ยกติ 
3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบ์ัณฑิต  กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งระวี วีระเวสส์ 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการเรียนที่ 1/2559 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
EC202    เศรษฐศาสตร์มหภาค 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

8. สถานท่ีเรียน 
ห้อง 5601 อาคาร 5  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
วันที่ 1 สิงหาคม2559 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าถึงแหล่งความรู้เชิงเอกสารประเภทต่างๆ และเลือกน ามาศึกษาได้อย่าง
เหมาะสม 

2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถจับใจความในประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 

3. เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางในการวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ โดยใช้
แนวคิดทฤษฎีขององค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ที่ได้ศึกษา  

4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศได้ตรงตามประเด็นของ
เนื้อหาสาระที่บรรยายหรืออธิบายไว้ในแหล่งทีไ่ด้อ่าน 

5. เพื่อให้นักศึกษาเพิ่มพูนทักษะในการอ่าน จับใจความ และวิเคราะห์ประเด็นได้ครอบคลุมและ
กว้างขวางยิ่งขึ้น จากการได้ลงมือปฏิบัติและฝึกฝนการอ่านประเด็นปัญหาทางเศรษฐศาสตร์
ระหว่างประเทศ จากเอกสารประเภทต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

6. เพื่อให้นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน โดยผ่านการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศร่วมกันในชั้นเรียน ตามที่ได้รบัมอบหมาย  

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

การที่บทบาทของภาคระหว่างประเทศมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวม การติดตามประเด็นปัญหา
ทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศให้ทันต่อเหตุการณ์ จึงมีความส าคัญอย่างมากต่อนักเศรษฐศาสตร์กลุ่มวิชา
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  ดังนั้นการใช้ประเด็นปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศจากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ มาเป็นศูนย์กลางในการศึกษา จะท าให้นักศึกษากลุ่มวิชานี้ได้ตระหนักถึงและสามารถท าความเข้าใจกับ
ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี  

ด้วยเหตุนี้ จึงมีการพัฒนารายวิชา “การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ” 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของสาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ให้รู้เท่าทันต่อประเด็นปัญหา
ทางด้านนี้ พร้อมสามารถอภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่างๆ ได้อย่างลงลึก และมีพื้นฐานทางทักษะที่ดี
ส าหรับการติดตามวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศต่อไปได้ด้วยตนเอง 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

อ่าน จับใจความ และวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จากแหล่งต่างๆ เช่น หนังสือ 
บทความ งานวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งน าประเด็นต่างๆมาอภิปรายร่วมกันในชัน้เรียน 

 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา 

- ไม่มีการฝึกปฏิบัติ/
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตัวเอง 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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หมวดที่ 4การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสตัย์สุจริต 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ
ความส าคัญ 

(4) มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 

(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคบัต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ความรู้ในวิชาชีพต่อบุคคล องค์กรและสังคม 

(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2 วิธีการสอน 
(1) บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณศีกึษาเกีย่วกับประเด็นทางจรยิธรรมที่เกี่ยวข้องในแหล่งข้อมูลท่ีใช้เป็น

หลักในการอา่นวเิคราะห ์
(2) การท างานเป็นกลุ่ม และการท างานอิสระของผู้เรียนแต่ละคนด้วยตนเอง ไม่ลอกหรือเลียนแบบผูอ้ื่น  
(3) การวิเคราะห์และอภิปรายในชัน้เรียนร่วมกัน   

1.3  วิธีการประเมินผล 
(1) พฤติกรรมการเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ  การส่งงานตรงต่อเวลา และการแต่งกายถูกระเบียบ

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
(2)  พฤติกรรมการศึกษาเอกสารตามที่อาจารย์มอบหมาย และค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมตามประเด็น

ปัญหานั้นๆ ด้วยตนเอง 
(3) ศึกษาประเด็นปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศตามทีผู่้สอนมอบหมายทุกครั้ง 
(4) พฤติกรรมในการรายงาน อภิปรายในชั้นเรียน จัดท ารายงาน และความสามารถในการท างาน

ร่วมกันเป็นกลุ่ม 

2. ความรู ้
 

2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ 

(1) ความรู้ความเข้าใจในประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศที่ใช้ศึกษา  
(2) ความรู้ในแนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่จะน ามาใช้วิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ระหว่าง

ประเทศ   



5 

 

(3) ความรู้ในด้านการค้นหาแหล่งความรู้เชิงเอกสารประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาทาง
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  

(4) ทักษะในการอ่าน จับใจความ และวิเคราะห์ประเด็นได้ครอบคลุมและกว้างขวาง จากแหล่งความรู้
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

2.2 วิธีการสอน 
(1) การบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการอ่าน จับใจความและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางเศรษฐศาสตร์

ระหว่างประเทศ 
(2) ใช้สื่อน าเสนอในรูปแบบ Powerpoint ประกอบ 
(3) การเรียนรู้โดยกิจกรรมโครงงาน(Project-based-Learning) 
(4) การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online  Learning/Internet-based-Learning) 
(5) การรายงานผลการอ่านและวิเคราะห์ปัญหาของนักศึกษา  
(6) การร่วมกันอภิปรายในห้องเรียน 

2.3  วิธีการประเมินผล 
(1) ประเมินจากรายงานการอ่านและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของนักศึกษาที่จัดท าส่ง 
(2) ประเมินจากการน าเสนอประเด็นปัญหาที่ไดร้ับมอบหมายหน้าห้องเรียนของนักศึกษา 
(3) การแสดงศักยภาพในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในห้องเรียน  
(4) การแสดงศักยภาพในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตหรือแล่งอ่ืนๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานที่

ได้รับมอบหมาย 

(5) การทดสอบย่อยในห้องเรียน และสอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการอ่านและวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาตามที่ได้ศึกษามาในรายวิชานี้ และการประยุกต์ใช้กับบทความอ่ืนที่อยู่ในขอบข่ายของ
ประเด็นปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 
พัฒนาให้มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอ

แนวทางในการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศได้ 

3.2  วิธีการสอน 
(1) การมอบหมายให้อ่านและวิเคราะห์ประเด็น พร้อมน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน 
(2) การอภิปรายกลุ่มและการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในชั้นเรียน 
(3) การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศที่หลากหลาย ครอบคลุมประเด็น

ส าคัญ และประเด็นร่วมสมัย 
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3.3  วิธีการประเมินผล 
 การสอบกลางภาคและปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นแนวทางการวิเคราะห์และจับประเด็นตามที่ได้
ฝึกฝนมา 
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
(1)  พัฒนาทักษะในการท างานเป็นทีม 
(2) พัฒนาสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกันและกับผู้สอน 
(3) พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ และมีน้ าใจต่อเพื่อนร่วม

ชั้นเรียนในทางที่ถูกต้อง 

4.2  วิธีการสอน 
(1) มอบหมายงานรายงานกลุ่ม และรายบุคคล  
(2) การน าเสนอรายงาน 

4.3  วิธีการประเมินผล 
(1) รายงานที่ส่งในชัน้เรียน 
(2) รายงานที่น าเสนอหน้าชัน้เรียน 
(3) พฤติกรรมการเข้าเรียน 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
(1)  พัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร โดยสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ได้จากการอ่าน จับประเด็น วิเคราะห์ มา

น าเสนอ ซึ่งมีการเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจด้วยการใช้การสืบค้นข้อมูลทุติยภูมิทางอินเทอร์เน็ต  
 (2)  ทักษะการน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน โดยรู้จักน าเครื่องมือเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ประกอบ 

5.2  วิธีการสอน 
(1) มีการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(2) มอบหมายให้ท ารายงานและให้น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน โดยให้อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

อย่างถูกต้อง และมีการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการน าเสนอรายงาน 

 5.3  วิธีการประเมินผล 

(1) การจัดท ารายงานและการน าเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
(2) การแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

 

 



7 

 

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1.  แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สือ่ที่ใช้  

ผู้สอน 

1- 2 1.)แนะน าหลกัการการเรียนการสอนวชิานี้ 
2.)ทบทวนองคค์วามรู้ด้านการค้าระหว่าง
ประเทศ 

2.1) มุมมองด้านมหภาค 
2.2)การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
การคา้ระหวา่งประเทศ 

3 

บรรยาย/powerpoint /  

ผศ.ดร.รุ่งระวี 
วีระเวสส์ 

3 ประเด็นที1่: แผนยุทธศาสตรช์าตกิับ
ศักยภาพการแข่งขันการค้าระหว่าง
ประเทศ 

-      ว่าด้วยเรื่องเนื้อหาของกรอบ
ยุทธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี(2560-
2579) มีความเชื่อมโยงกับการคา้
ระหว่างประเทศอย่างไร 

3 

บรรยาย/powerpoint 

ผศ.ดร.รุ่งระวี 
วีระเวสส์ 

4 ประเด็นที่ 2: คู่ (ขา) ค้าเก่า กบั สหายใหม่ 
ใครไฉไลกว่ากนั    

- ว่าด้วยเรื่องการค้าของไทยในตลาด

ส่งออกดั้งเดิม (อเมริกา และ ยุโรป) 

และตลาดส่งออกใหม่ (เน้นเอเชีย) ว่า

ไทยมีแนวโน้มการส่งออกที่ดีในตลาด

ใดในอนาคต เพราะอะไร สินค้าอะไร 

3 บรรยาย อภิปราย และร่วมกัน
วิเคราะห์ประเด็นโดยใช้ Text/
บทความ/กรณีศึกษา 

ผศ.ดร.รุ่งระวี 
วีระเวสส์ 

5 ประเด็นที่ 3: พลิกวิกฤตเป็นโอกาสอย่างไร 

ในวันที่ไม่มี GSP 

- ว่าด้วยเรื่องที่ไทยถูกตัดสิทธิ์ GSP ใน

การส่งออกสินค้าทุกรายการไปยุโรป 

ไทยจะต้องปรับตัวอย่างไร หรือวาง

กลยุทธ์อย่างไร 

 

3 บรรยาย อภิปราย และร่วมกัน
วิเคราะห์ประเด็นโดยใช ้Text/
บทความ/กรณีศึกษา 

ผศ.ดร.รุ่งระวี 
วีระเวสส์ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สือ่ที่ใช้  

ผู้สอน 

6 ประเด็นที่  4 การค้ามนุษย์ V.S. การค้า

ระหว่างประเทศ 

- ว่าด้วยเรื่องที่ไทยถูกปรับลดระดับ

การค้ามนุษย์ เป็น Tier2- 3 จะส่งผล

อย่างไรต่อการค้าระหว่างประเทศ 

และแนวทางการแก้ไข 

3 บรรยาย อภิปราย และร่วมกัน
วิเคราะห์ประเด็นโดยใช ้Text/
บทความ/กรณีศึกษา 

ผศ.ดร.รุ่งระวี 
วีระเวสส์ 

7 ประเด็นที่ 5: การค้าชายแดน ขุมทองรอบ

ไทย 

- ว่าด้วยเรื่องการค้าชายแดนของไทย 

แนวโน้มการ เติ บ โตด้ านการค้ า

ชายแดน เหตุ ใดจึ งส าคัญ และ

สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้ 

สินค้าน าเข้า ส่งออกที่ส าคัญคืออะไร 

ในแต่ละตลาด  

3 บรรยาย อภิปราย และร่วมกัน
วิเคราะห์ประเด็นโดยใช ้Text/
บทความ/กรณีศึกษา 

ผศ.ดร.รุ่งระวี 
วีระเวสส์ 

8 หยุดสอบกลางภาค 
9 ประเด็นที่ 6  FTA การค้าไร้ภาษีดีจริงหรือ 

- ว่าด้วยเรื่องการท า FTA ที่ท าให้ไม่มี

การเก็บภาษีศุลกากร เป็นประโยชน์

ต่อประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทย

จริงหรือไม่  ประเด็นทางด้านการกีด

กันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีมีความ

รุนแรงขึ้น มีมาตรการใหม่ๆ มามาก

ขึ้น 

 

3 บรรยาย อภิปราย และร่วมกัน
วิเคราะห์ประเด็นโดยใช ้Text/
บทความ/กรณีศึกษา 

ผศ.ดร.รุ่งระวี 
วีระเวสส์ 

10 ประเด็นที่ 7  ขุมทรัพย์ฮาลาล 

- ว่าด้ วย เ รื่ อ งตลาดสินค้าฮาลาล 

เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นชาว

มุสลิม ที่มีจ านวนมาก ถ้าสามารถ

3 บรรยาย อภิปราย และร่วมกัน
วิเคราะห์ประเด็นโดยใช ้Text/
บทความ/กรณีศึกษา 

ผศ.ดร.รุ่งระวี 
วีระเวสส์ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สือ่ที่ใช้  

ผู้สอน 

ส่งออกสินค้าฮาลาลได้ ก็จะสร้าง

รายได้ให้ประเทศได้อย่างมาก  (ฮา

ลาลคืออะไร ต้องท าอย่างไรถึงจะเป็น

สินค้าฮาลาล มาตรฐานการรับรอง 

ประเทศผู้บริโภคที่ส าคัญคือใคร 

 

11 ประเด็นที่ 8  การค้าระหว่างประเทศอย่าง

ยั่งยืน 

- ว่าด้วยเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของไทยในตลาดโลกให้

สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ส่ิง

ส าคัญคือสร้างอ านาจการแข่งขันที่

แท้จริง  

3 บรรยาย อภิปราย และร่วมกัน
วิเคราะห์ประเด็นโดยใช ้Text/
บทความ/กรณีศึกษา 

ผศ.ดร.รุ่งระวี 
วีระเวสส์ 

12 ประเด็นที่ 9  ศักยภาพการแขง่ขันการ
ท่องเที่ยวของไทยในตลาดโลกและภูมิภาค 

- ว่าดว้ยเรื่องกรอบทิศทางการ
พัฒนาการแข่งขันภายใต้การค้าเสรี
ภาคบริการ 

3 บรรยาย อภิปราย และร่วมกัน
วิเคราะห์ประเด็นโดยใช ้Text/
บทความ/กรณีศึกษา 

ผศ.ดร.รุ่งระวี 
วีระเวสส์ 

13 ประเด็นที่ 10 การเปลี่ยนแปลงด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม ที่มตี่อ
การค้าระหว่างประเทศ 

- ว่าดว้ยเรื่อง ทิศทางการเปล่ียนแปลง
ตลาดสินคา้และบริการของโลกและ
ภูมิภาคต่างๆ 

3 บรรยาย อภิปราย และร่วมกัน
วิเคราะห์ประเด็น โดยใช ้Text/
บทความ/กรณีศึกษา 

ผศ.ดร.รุ่งระวี 
วีระเวสส์ 

14-15 นักศึกษาน าเสนองาน 6 PowerPoint  

16 สอบปลายภาค 

หมายเหต:ุ รายละเอยีดของการสอนท่ีระบุ อาจมีการปรับเปล่ียนหรือยืดหยุ่น เพื่อให้เกดิความเหมาะสม 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้* วิธีการประเมิน 
ก าหนดเวลาการ

ประเมิน (สัปดาห์ที)่ 
สัดส่วนของ

การประเมินผล 
1 7 1.  สอบกลางภาค 8 10% 
2 7 1.สอบปลายภาค 16 30% 

2 4 

1.การค้นคว้า และการน าเสนอ
รายงาน 

2.การท างานกลุ่มและผลงาน 
3.การอ่านและสรุปบทความ 
4.การส่งงานตามที่มอบหมาย 

ตลอดภาคการศึกษา 10% 
 

20% 
15% 
5% 

3 4 
1.การเข้าชั้นเรียน 
2.การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอ 
3.ความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 10% 

* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ 
 

ราย 
วิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
EC443           o      o       o  o 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1.  Text  /บทความ / เอกสาร 

Salvatore, Dominick. (2007). International Economics, (9thedition). New York: John Wiley & Sons Inc. 
Murray Brux, Jacqueline. (2008).Economic Issues and Policy, (3rdedition). New York: Thomson, South-

Western.  
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2. เอกสารและขอ้มูลส าคัญ 

Maybank Kim Eng Research. (2014, July 24). Thai Agri Foods. Retrieved from 

http://research.maybank-

ib.com/pdf/documentrg/TH_Market_Compass_Thai_Agri_240614_4686.pdf 

Razmi, A., & Hernandez, G. (2011, December). Can Asia Sustain an Export-Led Growth 

Strategy in the Aftermath of the Global Crisis? An Empirical Exploration. Retrieved from 

http://www.adbi.org/files/2011.12.02.wp329.asia.sustain.export.growth.after.global.crisis.p

df 

Thai-AEC.com. (2013, December 21). อาเซียนกับเป้าหมายศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลโลก 

| By Thai-AEC.com. Retrieved from http://www.thai-aec.com/894 

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย. (n.d.). The Thai Chamber of Commerce and 

Board of Trade of Thailand (Bangkok). Retrieved from 

http://www.thaichamber.org/scripts/stratigic.asp?Tag=7&nShowMag=1&nPAGEID=83 

อธิภัทรมุทิตาเจริญ และ วรดา ตันติสุนทร. (2014, July 7). อนาคตส่งออกไทยหลังสหภาพยุโรประงับ

ความร่วมมือ | SCB EIC | SCB Economic Intelligence Center - ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธรุกิจ 

ธนาคารไทยพาณิชย์. Retrieved from 

https://www.scbeic.com/THA/document/note_20140707_export/ref:note_all 

 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

http://www.imf.org 
http://www.wto.org 
http://www.oecd.org 
http://www.worldbank.org 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 
http://www.dtn.go.th/ 
 

 

http://www.imf.org/
http://www.wto.org/
http://www.oecd.org/
http://www.worldbank.org/
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการสอบของนักศึกษา และท ารายงานสรุป 

พัฒนาการของนักศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงรายวิชาให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 
 
2. การปรับปรุงการสอน  

1. ประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเอง ตลอดจนสรุปปัญหา อุปสรรคและ
แนวทางแก้ไขเพื่อน าไปปรับปรุงการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ผู้สอนในวิชาอื่นๆ เพื่อจะได้น าเทคนิค วิธีการใหม่ๆ มาใช้ใน
การปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้น 

3. ปรับปรุงรายละเอียดของวิชาให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ทางการค้าระหว่าง
ประเทศ 

4. คณะเศรษฐศาสตร์มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทุกวิชาเป็นประจ าทุกปี  
 

3. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
1. ได้มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาที่สอน โดยมีคณะกรรมการก ากับ

มาตรฐานวิชาการ เป็นผู้ตรวจสอบในการออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ การตัดเกรดของนักศึกษา 
2. ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับค าถามในข้อสอบจากผู้ใช้บัณฑิต เพื่อปรับปรุงมาตรฐานข้อสอบให้เป็นไป

ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 
4. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนปรับปรุงการ 
สอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น โดย 

1. ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาทุกๆ3 ปีหรือตามค าแนะน าของคณะกรรมการก ากับมาตรฐานวิชาการตามข้อ4 
2. น าผลการประเมินการสอนของตนเองจากข้อ 2 (กลยุทธ์การประเมินการสอน) มาพัฒนาเนื้อหาสาระ

ต่างๆ ของวิชา และปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนให้ตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
3. ปรับเปลี่ยนให้มีอาจารย์ผู้สอนร่วม เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องของการประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันได้ 
 

 


