
    
 

 
 

เอกสารหมายเลข มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะเศรษฐศาสตร์ 

 
หมวดท่ี 1  ข้อมูลโดยท่ัวไป 

 
1.รหัสและชื่อรายวิชา     EC446  สัมมนาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  (Seminar in International     
Economics) 
2.จ านวนหน่วยกิต     3(3-0-6)      
3.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     ปริญญาตรี  
4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน     ผู้ช่วยศาสตรจารย์ฐะปะนี  มะลิซ้อน 
5.ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน     ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 4 

6.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)     EC401 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร ์
                                                                           วิชาเอกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
7.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)     ไม่มี 
8.สถานท่ีเรียน     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
9.วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด    31 กรกฎาคม  2559 

 
 
 
 
 
 



หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

          เพื่อให้นักศึกษาค้นคว้า ท าวิจัย น าเสนอรายงาน ศึกษาและร่วมอภิปรายในประเด็น
ทางการค้าระหว่างประเทศที่น่าสนใจในปัจจุบัน 
2.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
          เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมพร้อมในการน าความรู้ ความเข้าใจใน
บริบทพื้นฐาน สถานะ และข้อเท็จจริงของปัญหาทางเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศที่
น่าสนใจ ไปเป็นทางใช้ในการด าเนินชีวิต การประกอบธุรกิจตามที่ต้องการ  

 
หมวดท่ี 3  ลักษณะและการด าเนินการ 

 
1.ค าอธิบายรายวิชา     
         ศึกษาเฉพาะเร่ืองหรือกรณีศึกษาของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศร่วมสมัย โดย
กระบวนการของการสัมมนา อภิปราย ค้นคว้า ความรู้ด้วยตนเองหรือการฝึกปฏิบัติ และเขียน
รายงานน าเสนอเพื่อการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ต่อการสร้างองค์ความรู้และแนวทางเชิง
ปฏิบัติการ  
2.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
2.1 บรรยาย     บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
2.2 สอนเสริม     สอนเสริมตามความต้องการของนักศึกษาเฉพาะราย 
2.3 การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน     ไม่มีการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 
2.4 การศึกษาด้วยตนเอง     การศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
3.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
   -อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเลขานุการหัวหน้าสาขาวิชา 
   -อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์        
(เฉพาะรายที่ต้องการ) 

 
 
 
 



 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1.คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
      พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่าง
ราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี้ 

(1)  มีความซื่อสัตย์สุจริตในการคิด ศึกษา วิเคราะห์ ปฏิบัติตน และปฏิบัติงาน 
1.2 วิธีการสอน 
     -บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทาง
เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศท่ีน่าสนใจ 
     -อภิปรายกลุ่ม 
     -ก าหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง 
1.3 วิธีการประเมินผล 
     -พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 
     -มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้น ามาท ารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
     -ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย 
2.ความรู ้

2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ  
     นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้

เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนา
สังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และพัฒนาการของทฤษฎีที่มี
การเปลี่ยนแปลงไปก้าวทันสมัย (Update) พรมแดนแห่งความรู ้
2.2 วิธีการสอน 
     บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การท างานเดี่ยว การน าเสนอรายงาน และมอบหมายให้
ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ 
2.3 วิธีการประเมินผล 
     -สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการประยุกต์ใช้ 
     -น าเสนอรายงาน 



3.ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 

(1)  สามารถน าข้อมูลและหลักฐานต่างๆ มาวิเคราะห์และบูรณาการความรู้เพื่อเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเหมาะสม (ประสิทธิภาพ เป็นธรรม และ
เหมาะสมกับสภาวการณ์และบริบททางสังคม) และสร้างสรรค์ 
3.2 วิธีการสอน 
     -การมอบหมายให้นักศึกษาท ารายงาน และน าเสนอผลการศึกษา 
     -อภิปรายกลุ่ม 
     -การสะท้อนแนวคิดจาการประพฤติ 
3.3 วิธีการประเมินผล 
     สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการ
ประยุกต์เร่ืองเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
(1)  มีความสามารถในการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ปัญหาด้วยตนเองและ/หรือ

ร่วมกับบุคคลอ่ืน 
4.2 วิธีการสอน 
     -จัดกิจกรรมกลุ่มในการอภิปราย 
     -มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น การค้นคว้างานวิจัย บทความทางวิชาการ การหา
ตัวอย่างกรณีศึกษา หรือ อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 
     -การน าเสนอรายงาน  
4.3 วิธีการประเมินผล 
     -ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่ก าหนด 
     -รายงานที่น าเสนอ พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
     -รายงานการศึกษาด้วยตนเอง 
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
     นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขั้นต่ าดังนี้ 



 (1)  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน เลือกและใช้รูปแบบการ
น าเสนอให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
5.2 วิธีการสอน 
     -มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก Website สื่อการสอน e-learning และท า
รายงาน โดยเน้นการน าตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
     -น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
5.3 วิธีการประเมินผล 
     -การจัดท ารายงาน และน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
     -การมีส่วนร่วมในการอภิปราย และวิธีการอภิปราย 

 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.แผนการสอน 
 
สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 

การสอน  
สื่อที่ใช้(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 
 

 อธิบายลักษณะรายวิชา 
วิธีการเรียนการสอน 

 รูปแบบการจัดข้อมูล
เพื่อน าเสนอ/สัมมนา 

 เกณฑ์การวัดผล 
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนอ่ืนๆ 
ตลอดจนแหล่งข้อมูล
การค้นคว้า จัดกลุ่มการ
เลือกหัวข้อในการ
น าเสนอ/สัมมนา 

3 บรรยาย สื่อการ
สอน ยกตัวอย่าง
ประกอบ  

ผศ.ฐะปะนี       
 มะลิซ้อน   



2 
 

 ภาวะเศรษฐกิจภายใน
และต่างประเทศ ภาวะ
การค้าของไทย 

3 บรรยาย สื่อการ
สอน ยกตัวอย่าง
ประกอบ  

ผศ.ฐะปะนี      
 มะลิซ้อน   

3 
 

 การค้าชายแดนของ
ไทยในปัจจุบัน 

3 บรรยาย สื่อการ
สอน ยกตัวอย่าง
ประกอบ  

ผศ.ฐะปะนี        
มะลิซ้อน   

4 
 

 การค้าระหว่างประเทศ
ภายใต้มาตรการที่ใช่
ภาษีและมิใช่ภาษี 

 การวิเคราะห์
ความสามารถในการ
แข่งขันทางการค้า 

3 บรรยาย สื่อการ
สอน ยกตัวอย่าง
ประกอบ  

ผศ.ฐะปะนี        
มะลิซ้อน   

5-6 
 

 การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ 

 เขตการค้าเสรี 
BIMSTEC (Bay of 
Bengal Initiative for 
Multi-Sectoral 
Technical and 
Economic 
Cooperation: 
BIMSTEC) 

 โครงการพัฒนาความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า
โขง 6 ประเทศอัน
ประกอบด้วย ไทย จีน 
พม่า ลาว เวียดนาม 
และกัมพูชา (Greater 
Mekong Sub-region: 
GMS) 

6 บรรยาย สื่อการ
สอน ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
กลุ่ม น าเสนอ 

ผศ.ฐะปะนี       
 มะลิซ้อน   

 



 กลุ่มเศรษฐกิจอ่ืนๆที่
ส าคัญ 

7  ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ 
สภาพแวดล้อมทางการ
ค้าและวัฒนธรรม
อาเซียน 

3 บรรยาย สื่อการ
สอน ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
กลุ่ม น าเสนอ 

วิทยากรพิเศษ 
  

8 หยุดสอบกลางภาค    
9-11  FTA: แนวคิดและการ

ท า FTA ของไทย 
 เขตการค้าเสรีอาเซียน 

(ASEAN Free Trade 
Area: AFTA) และ
ผลกระทบต่อไทย 

 ความตกลงการค้าเสรี
ไทย-อินเดีย (India-
Thailand Free Trade 
Agreement: ITFTA) 

 การค้าไทย-ญ่ีปุ่น 
(FTA) 

 ความตกลงการค้าเสรี
ไทย-ออสเตรเลีย 
(Thailand-Australia 
Free Trade 
Agreement: TAFTA) 

 ความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน-จีน (ASEAN-
China Free Trade 
Agreement) 

 ระบบสิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากรเป็นการ

9 บรรยาย สื่อการ
สอน ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
กลุ่ม น าเสนอ 

ผศ.ฐะปะนี        
มะลิซ้อน   



ทั่วไป (Generalized 
System of 
Preferences: GSP): 
กรณี สหรัฐฯ ยุโรป 
และญ่ีปุ่นที่ให้แก่ไทย 

12-14  รายงานหน้าชั้น 3 บรรยาย สื่อการ
สอน ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
กลุ่ม น าเสนอ 

ผศ.ฐะปะนี        
มะลิซ้อน   

15 
 

 ทบทวนและสรุป
เน้ือหา 

3 บรรยาย สื่อการ
สอน ยกตัวอย่าง
ประกอบ  

ผศ.ฐะปะนี       
 มะลิซ้อน   

  
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 
กิจกรรม

ท่ี 
ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 2.(1) 
3.(1) 

สอบปลายภาค 16 20 

2 4.(1) 
5.(1) 

 

ค้นคว้า การน าเสนอรายงาน 
การท างานกลุ่ม 
การส่งงานตามที่มอบหมาย 

5-14 70 
 
 

3 1.(1) 
 

การเข้าชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย  
เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10 

3.เกณฑ์การประเมินผล  
การประเมินผลพิจารณาจากระดับคะแนนอิงเกณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
เกรด ช่วงระดับคะแนน 

A 
(พิจารณาจากค่า T-score) 

B+ 



B 
C+ 
C 

D+ 
D 
F 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.เอกสารและต าราหลัก 
1. วารสารและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ อาทิ วารสารมกค.        

วารสารของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฯ 
2. เอกสารผลงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 
3. เอกสารผลงานวิทยานิพนธ์ทางเศรษฐศาสตร์ 
4. สื่อ – สิ่งพิมพ์แสดงข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจ 
5. Robson, Peter. Economic of International Integration. London, 1980. 
6. Institute of Strategic and International Studies. ASEAN: The Way Forward, the Report 

of the Group of Fourteen on ASEAN Economic Cooperation and Integration. Kuala 
Lampur, 1987. 

2.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
     ตามค าแนะน าในชั้นเรียน 
3.เอกสารและข้อมูลแนะน า 

 เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น www.thaifta.com 
www.moc.go.th www.depthai.go.th www.dft.moc.go.th www.mfa.go.th  www.boi.go.th 
www.bot.or.th  www.exim.go.th  

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิด
และความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 

http://www.thaifta.com/
http://www.sme.go.th/
http://www.depthai.go.th/
http://www.dft.moc.go.th/
http://www.mfa.go.th/
http://www.boi.go.th/
http://www.bot.or.th/
http://www.exim.go.th/


          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
          - ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 
2.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
          - การสังเกตการณ์ 
          - ผลการสอบ 
         - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3.การปรับปรุงการสอน 
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังน้ี 
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวัง
จากการเรียนรู้ในรายวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา 
รวมถึงการพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืนๆ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา 
โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการ
ปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก 5ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามข้อ 4  
          - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยุกต์ความรู้น้ีกับ
ปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์ หรือวงการวิชาการและภาคธุรกิจต่างๆ 

 
 


