
มคอ. ๓ 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา  คณะเศรษฐศาสตร์ 
 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  
 EC 448  สภาพแวดลอ้มทางการคา้ระหวา่งประเทศ 
                     (International  Trade Environment)  
2. จ านวนหน่วยกติ 
     3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
       หลกัสูตรเศรษฐศาสตร์บณัฑิต กลุ่มวชิาเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ วชิาเอกเลือก 
4.   อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
 ผูช่้วยศาสตรจารยฐ์ะปะนี  มะลิซอ้น 
5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
 ภาคการศึกษาท่ี 1/2560 / ชั้นปีท่ี 4 
6.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  
 ไม่มี 
7.  รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites)  

ไม่มี 
8.  สถานทีเ่รียน  

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย   
9.  วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
       1 สิงหาคม 2560 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

(1) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมทางการค้าระหว่างประเทศ  ทั้งปัจจยัทางด้าน
ประชากร  สังคม  การเมือง  และเศรษฐกิจ 

(2) เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจถึงแนวคิดทฤษฎีการคา้ระหวา่งประเทศ  เพื่อสามารถวิเคราะห์ถึงความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัระหวา่งประเทศ 

(3) เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงลักษณะทางการค้าของประเทศท่ีส าคัญต่างๆ  ในแต่ละกลุ่ม
ทวปี  โดยเฉพาะประเทศคู่คา้ท่ีส าคญัของไทย 

 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
  เพื่อจดัท ารายวชิาเพื่อใหน้กัศึกษาบรรลุตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวชิา  
  ศึกษาเก่ียวกบัความรู้สภาพแวดลอ้มทางการคา้ระหวา่งประเทศดา้นประชากร สังคม การเมือง
และเศรษฐกิจ รวมทั้งผลกระทบอนัเกิดจากปัจจยัเหล่าน้ีท่ีมีผลต่อการคา้ระหวา่งประเทศ ตลอดจนศึกษา
แนวคิดการคา้ระหวา่งประเทศ  และลกัษณะสภาพแวดลอ้มทางการคา้ระหวา่งประเทศของประเทศ
ต่างๆท่ีส าคญัในแต่ละกลุ่ม  ไดแ้ก่  กลุ่มประเทศเอเชีย  กลุ่มประเทศยโุรป  กลุ่มประเทศอเมริกา
เหนือ  กลุ่มประเทศอเมริกากลาง  กลุ่มประเทศอเมริกาใต ้ และกลุ่มประเทศแอฟริกา 
 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา      

บรรยาย 
(ชัว่โมง) 

สอนเสริม 
(ชัว่โมง) 

การฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

(ชัว่โมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 

45 - - 6 
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3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษาทราบใน ประมวลการ
สอนรายวชิา 

 อาจารยใ์หค้  าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นกัศึกษานอกชั้นเรียนเป็นรายบุคคล
หรือกลุ่มตามความตอ้งการ 6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ตามท่ีติดประกาศไวห้นา้ห้องพกั
อาจารย ์ซ่ึงจะตอ้งมีการนดัหมายล่วงหนา้   

 
 

หมวดที ่4  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นท่ีมุ่งหวงั   มีดงัต่อไปน้ี 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม  จริยธรรมทีต้่องพัฒนา 

(1) ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต  
(2) มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และ

ล าดบัความส าคญั 
(4) มีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ 
(5) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 
(6) สามารถวเิคราะห์ผลกระทบจากการใชค้วามรู้ในวิชาชีพต่อบุคคล องคก์รและสังคม 

 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวชิาชีพ 
 1.2 วธีิการสอน 

       (1) บรรยายโดยวธีิ E- Learning / Hybrid 
       (2) บรรยายและยกตวัอยา่งประกอบการประยกุต ์โดยใช ้Power Point ประกอบการบรรยาย 
 (3) การมอบหมายงานและการท าแบบฝึกปฏิบติัเพื่อทบทวนความรู้ความเขา้ใจในบทเรียนต่างๆ 

              (4) การท างานเป็นกลุ่ม 
 1.3 วธีิการประเมินผล 

 (1)พฤติกรรมการเขา้เรียนอยา่งสม ่าเสมอ  การส่งงานตรงต่อเวลา และการแต่งกายถูกระเบียบ 
                   ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

(2) การท าแบบฝึกหดัและท าการทดสอบเก็บคะแนนในห้องเรียนดว้ยตนเอง 
(3) การศึกษาบทเรียนตามท่ีอาจารยม์อบหมาย และคน้ควา้หาความรู้ใหม่ๆอยา่งสม ่าเสมอ 

      (4) พฤติกรรมในการท าโครงงาน  รายงาน และความสามารถในการท างานเป็นทีม 
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2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 
               (1) สามารถอธิบายสาระส าคญัของเน้ือหาในแต่ละบทได ้
 (2) มีความรู้เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางการคา้ระหวา่งประเทศในดา้นต่างๆรวมทั้งผลกระทบอนั
เกิดจากปัจจยัเหล่าน้ีท่ีมีผลต่อการคา้ระหวา่งประเทศ 
 (3)ทราบถึงลกัษณะสภาพแวดลอ้มทางการคา้ระหวา่งประเทศของประเทศต่างๆท่ีส าคญัในแต่ละ
กลุ่มเศรษฐกิจท่ีส าคญั 
 (4) สามารถน าเอาทฤษฎีและแนวความคิดดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ มาประยกุตใ์ชก้บั 
เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจริงในปัจจุบนัได ้
 2.2 วธีิการสอน 

  (1) การบรรยาย  และการท าแบบฝึกหดั 

  (2)  ส่ือน าเสนอในรูปแบบ Powerpoint 

  (3)  การเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(Online  Learning/Internet-based- Learning) 
  (4)  การท ารายงานเป็นกลุ่ม 
  (5)  การอภิปรายในหอ้งเรียน  

 2.3 วธีิการประเมินผล 
                (1)  รายงานกลุ่มและการน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน 
    (2) การศึกษาบทเรียนตามท่ีอาจารยม์อบหมาย และสามารถคน้ควา้หาความรู้ใหม่ๆผา่น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

(3)  การทดสอบยอ่ยในห้องเรียน และ สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้ทฤษฎีและการ 
ประยกุตใ์ช ้
3. ทกัษะทางปัญญา 
 3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

  (1)  ความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง   
                (2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ 
                (3) ความสามารถในการสังเคราะห์องคค์วามรู้และน าไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 3.2 วธีิการสอน 

(1) การบรรยายในหอ้งเรียน 
(2) ส่ือน าเสนอในรูปแบบ Powerpoint 
(3) การมีส่วนร่วมของนกัศึกษาในชั้นเรียนในการอภิปราย 
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(4) การท ารายงานกลุ่ม 
              (5)  วเิคราะห์กรณีตวัอยา่งของสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจริง โดยใชแ้นวคิดตาม
ทฤษฎี  มีการแสดงความคิดเห็น  และสรุปประเด็นวิเคราะห์ 

             (6)  สามารถตอบค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายละเอียดของเน้ือหาในแต่ละบทไดถู้กตอ้ง 
 

 3.3 วธีิการประเมินผล 
                    สอบกลางภาคและสอบปลายภาค   ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้ทฤษฎีและการประยกุต ์
 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 
  (1) พฒันาทกัษะในการท างานเป็นทีม 
                     (2) พฒันาสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัและกบัผูส้อน 

               (3) พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี มีความซ่ือสัตย ์และมีน ้าใจต่อ
เพื่อนร่วมชั้นเรียน 

 4.2 วธีิการสอน 
      ประเมิน พฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 

 4.3 วธีิการประเมินผล 
 (1) รายงานท่ีส่งในชั้นเรียน 
                      (2) รายงานท่ีน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
                      (3) พฤติกรรมการเขา้เรียนโดยสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 
                      (1) พฒันาทกัษะดา้นการส่ือสาร โดยการรู้จกัการเก็บขอ้มูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การ
สืบคน้ขอ้มูลทั้งขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ และการสืบคน้ทางอินเทอร์เน็ต  

               (2)  พฒันาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ โดยใหเ้ขา้บทเรียนจาก Hybrid     Learning ซ่ึงมี 
website ของวชิาโดยตรง มีการส่ือสารกบันกัศึกษาโดยผา่นบทเรียนทาง   อินเตอร์เน็ท มีการส่งงานทาง
อินเทอร์เน็ต 
          (3)  ทกัษะการน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน โดยรู้จกัน าเคร่ืองมือเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม
มาใชป้ระกอบ 
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 5.2 วธีิการสอน 
               (1)   บรรยาย 

  (2) มีการน าบทเรียน upload ไวใ้น Hybrid Learning ของ website มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 
                             (3) มีการเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
                             (4) มอบหมายใหท้ ารายงานและใหน้ าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน โดยใหอ้า้งอิง
แหล่งท่ีมาของขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง และมีการใชเ้คร่ืองมือเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมในการน าเสนอรายงาน 

 5.3 วธีิการประเมินผล 
              (1) สังเกตการร่วมแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของนกัศึกษา 
              (2) ตรวจงานท่ีนกัศึกษาส่งและใหค้  าแนะน าในภาพรวม 

  (3) จ านวนคร้ังในการเขา้สู่บทเรียนใน Hybrid Learning 
 (4)  การจดัท ารายงานและการน าเสนอหนา้ชั้นเรียนดว้ยเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
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หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ 
(Week 

Number) 
 

หัวข้อการบรรยาย/ปฏิบัติการ 
(Topics) 

 

จ านวน 
(ชม.) 

 

กจิกรรมการเรียน 
การสอนและส่ือทีใ่ช้ 

 
ผู้สอน 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิบายลกัษณะรายวชิา วธีิการ
เรียนการสอน 
-รูปแบบการจดัขอ้มูลเพื่อ
น าเสนอ /สัมมนา  
-เกณฑก์ารวดัผล เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน
อ่ืนๆ ตลอดจนแหล่งขอ้มูล
การคน้ควา้ จดักลุ่มการเลือก
หวัขอ้ในการน าเสนอ /สัมมนา  

3 บรรยาย ส่ือการสอน
ยกตวัอยา่งประกอบ  

ผศ .ฐะปะนี       
 มะลิซอ้น   

2 
 
 

บทท่ี 1 ความรู้พื้นฐานและ
แนวคิดเก่ียวกบัการคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

3 บรรยาย ส่ือการสอน 
ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภิปรายกลุ่ม น าเสนอ 

ผศ .ฐะปะนี        
มะลิซอ้น 

3 
 
 

บทท่ี 2 สภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพ 

3 บรรยาย ส่ือการสอน 
ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภิปรายกลุ่ม น าเสนอ 

ผศ .ฐะปะนี        
มะลิซอ้น   

4 
 
 

บทท่ี 3 สภาพแวดลอ้มทาง
ประชากรและสังคม 

3 บรรยาย ส่ือการสอน 
ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภิปรายกลุ่ม น าเสนอ 

ผศ .ฐะปะนี        
มะลิซอ้น   

5 
 
 

บทท่ี 4 สภาพแวดลอ้มทาง
วฒันธรรม 

3 บรรยาย ส่ือการสอน 
ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภิปรายกลุ่ม น าเสนอ 

ผศ .ฐะปะนี        
มะลิซอ้น   

6-7 
 
 

บทท่ี 5 สภาพแวดลอ้มทาง
การเมืองและกฎหมาย 

3 บรรยาย ส่ือการสอน 
ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภิปรายกลุ่ม น าเสนอ 

ผศ .ฐะปะนี        
มะลิซอ้น   
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8 สอบกลางภาค 

9 
 

บทท่ี 6 สภาพแวดลอ้มทาง
เศรษฐกิจ 

3 บรรยาย ส่ือการสอน 
ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภิปรายกลุ่ม น าเสนอ 

ผศ .ฐะปะนี        
มะลิซอ้น   

10 
 
 

บทท่ี 7 สภาพแวดลอ้มทาง
เทคโนโลย ี

3 บรรยาย ส่ือการสอน 
ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภิปรายกลุ่ม น าเสนอ 

ผศ .ฐะปะนี        
มะลิซอ้น   

11 
 
 

บทท่ี 8 ศกัยภาพทางการคา้
และความสามารถในการ
แข่งขนัระหวา่งประเทศ 

3 บรรยาย ส่ือการสอน 
ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภิปรายกลุ่ม น าเสนอ 

ผศ .ฐะปะนี        
มะลิซอ้น   

12 
 

บทที 9 โอกาสการคา้การ
ลงทุนในต่างประเทศ 

3 บรรยาย ส่ือการสอน 
ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภิปรายกลุ่ม น าเสนอ 

ผศ .ฐะปะนี        
มะลิซอ้น   

13-14 รายงานหนา้ชั้น 3 บรรยาย ส่ือการสอน 
ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภิปรายกลุ่ม น าเสนอ 

ผศ .ฐะปะนี        
มะลิซอ้น   

15 
 

ทบทวนและสรุปเน้ือหา 3 บรรยาย ส่ือการสอน 
ยกตวัอยา่งประกอบ  

ผศ .ฐะปะนี       
 มะลิซอ้น   
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม
ที่ 

ผลการ
เรียนรู้ 

วธีิการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 2).1(  
3).1(  

สอบปลายภาค 11 20 

2 4).1(  
5). 1) 
 

คน้ควา้ การน าเสนอรายงาน 
การท างานกลุ่ม 
การส่งงานตามท่ีมอบหมาย 

5-14 70 
 
 

3 1).1(  
 

การเขา้ชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย  
เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10 

 

3.เกณฑ์การประเมินผล  
การประเมินผลพิจารณาจากระดบัคะแนนอิงเกณฑ ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

เกรด ช่วงระดับคะแนน 
A 

)พิจารณาจากค่า T-score( 

B+ 
B 

C+ 
C 

D+ 
D 
F 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ต าราและเอกสารหลกั 
  ฐะปะนี  มะลิซอ้น . 2552.  เอกสารประกอบการเรียนวชิาสภาพแวดลอ้มทางการคา้ระหวา่ง 
                      ประเทศ . คณะเศรษฐศาสตร์.  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

      ใชก้ารศึกษาทาง Internet โดยการเรียนการสอนแบบ E- Learning ซ่ึงประกอบดว้ยPowerpoint 
และเอกสารประกอบวชิา 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 ภาษาไทย 
 ฐะปะนี  มะลิซอ้น.เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ   .กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพม์หาวทิยาลยั

หอการคา้ไทย  ,254 8. 
 รุ่งระว ี วีระเวสส์ .เอกสารประกอบการสอนวชิาสภาพแวดลอ้มการคา้ระหวา่งประเทศ.

กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพม์หาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  ,25 51. 
 ภาษาองักฤษ 
 Appleyard & Field. International Economics. 4 th. ed., McGraw-Hill Company, 2001. 

 Charles W.L.Hill.  International Business, 4 th. ed., McGraw-Hill Company, 2003. 

 John Gionea. International Trade and Investment, McGraw-Hill Australia Pty Limited, 2003. 

 Lindert, Peter H. International Economics. 9 th. ed., Richard D Irwin, 1991. 

     Paul R.Krugman.  International Economics. 4 th. ed., Paul R.Krugman and Maurice Obstfeld,   

                       1997. 

               Thomas A.Pugel & Peter H.Lindert. International Economics. 11th.ed., McGraw-Hill  

                     Company,2000. 

Internet 
www.business-in-asia.com www.customs.go.th   www.exim.go.th 
www.ftamonitoring.org        www.ftawatch.org   www.thaifta.com 

http://www.business-in-asia.com/
http://www.customs.go.th/
http://www.ftamonitoring.org/
http://www.ftawatch.org/
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www.trademap.org  www.wto.org.   undp.org/popin 
www.unctad.org               www.orldculture.com  www.custom.go.th 
www.thaitrade.com  exporter. thaitrade.com               www.bot.or.th 
www.nso.go.th/stat/indicator/core_econ 

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
     การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาน้ีท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา โดย 

1.การสนทนาสอบถามความคิดเห็นระหวา่งนกัศึกษาและอาจารยผ์ูส้อน 
2. การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 
3.การประเมินผลอาจารยผ์ูส้อนโดยนกัศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
       - จากผลการสอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
 - จากการสังเกตการณ์ของผูส้อน 

- อาจารย์ผูส้อนประเมินการสอนของตนเอง และท ารายงานสรุปพฒันาการของนักศึกษา 
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ขเพื่อปรับปรุงรายวชิาใหมี้ความเหมาะสมมากข้ึน 

3. การปรับปรุงการสอน  
1. ประมวลความคิดเห็นของนกัศึกษา  การประเมินการสอนของตนเอง  ตลอดจนสรุปปัญหา 

อุปสรรค  และแนวทางแกไ้ข เพื่อน าไปปรับปรุงการสอนในปีการศึกษาต่อไป 
2. แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งอาจารยผ์ูส้อนในวิชาอ่ืนๆเพื่อจะไดน้ าเทคนิค วิธีการใหม่ๆ

มาใชใ้นการปรับปรุงการสอนใหดี้ข้ึน 
3. ปรับปรุงรายละเอียดของวชิาใหท้นัสมยัต่อการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวตัน์ทางการคา้

ระหวา่งประเทศ 
4. คณะเศรษฐศาสตร์มีการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาการเรียนการสอนทุกวิชาเป็นประจ า

ทุกปี  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
        ไดมี้การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชาท่ีสอน โดยมีคณะกรรมการก ากบั
มาตรฐานวชิาการ เป็นผูต้รวจสอบในการออกขอ้สอบ การตรวจขอ้สอบ การตดัเกรดของนกัศึกษา 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
          จากการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา ไดมี้การวางแผนปรับปรุงการ 
สอนและรายละเอียดวชิาเพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน โดย 

http://www.trademap.org/
http://www.wto.org/
http://www.undp.org/popin
http://www.unctad.org/
http://www.orldculture.com/
http://www.thaitrade.com/
http://www.nso.go.th/stat/indicator/core_econ
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  1.ปรับปรุงเน้ือหารายวชิาทุกๆ 3 ปี หรือตามค าแนะน าของคณะกรรมการก ากบัมาตรฐาน 
วชิาการตามขอ้ 4 
             2. น าผลการประเมินการสอนของตนเองจากขอ้2  )กลยทุธ์การประเมินการสอน (มาพฒันา
เน้ือหาสาระต่างๆของวชิา และปรับปรุงวธีิการเรียนการสอนใหต้รงกบัผลการเรียนรู้ที่่คาดหวงั 
             3. ปรับเปล่ียนใหมี้อาจารยผ์ูส้อนร่วม  เพื่อใหน้กัศึกษามีมุมมองในเร่ืองของการประยกุตค์วามรู้
ทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การคา้ระหวา่งประเทศกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจริงในปัจจุบนัได ้


