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1. รหัสและชื่อรายวิชา 
3463305 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  (International  Economics) 

2. จํานวนหน่วยกิต 
3 หน่วยกิต  3(3-0-6) 

3. หลักสูตร ประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาเอก 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและผู้สอน 
อาจารย์กมลศักด์ิ  วงศ์ศรีแก้ว 
สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ช้ัน 2       
โทร.  089-123-7907  E-mail.  kamolsak.w@gmail.com 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาที่ 1/2560  ช้ันปีที่ 2 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 

3401001 หลักเศรษฐศาสตร์ 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน 
ไม่ม ี

8. สถานทีเ่รียน 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

9. ครั้งที่จัดทาํหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
พ.ศ. 2556 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1) เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยต่างๆ โครงสร้าง

การค้า การเคลื่อนย้ายทุนระหว่างประเทศ ผลกระทบของต้นทุนค่าขนส่งต่อการค้าระหว่างประเทศและ
ดุลการชําระเงินระหว่างประเทศ กระบวนการปรับดุลการชําระเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศ นโยบายการค้า
ระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และองค์กรทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

2) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศโดยอาศัยหลักการ
ทางเศรษฐศาสตร์ที่เก่ียวข้องได้ และเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาระดับสูงขึ้นต่อไป 

3) เพ่ือให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีและตระหนักถงึความสําคัญของความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศต่อการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวทางในการประกอบอาชีพ 

2.   วัตถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรับปรงุรายวิชา 
พัฒนารายวิชาเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้ครบทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง

ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  โดยผ่านทางการเรียนการสอนที่เน้นการอภิปราย การทํางานเป็นกลุ่ม และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
มากข้ึน และเพ่ิมเติมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในกิจกรรมการเรียนการสอน ปรับปรุงเน้ือหา
ของรายวิชา ตัวอย่างประกอบการเรียนรู้ให้ทันสมัย 

 

หมวดที่ 3  ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธบิายรายวิชา 
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศและนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการควบคุมสินค้าเข้าและสินค้าออก  

การค้าระหว่างประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การแก้ไขดุลการคา้และการชําระเงินระหว่างประเทศการ
ลงทุนระหว่างประเทศ  สถาบันการเงินระหว่างประเทศและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับการค้าข้ามชาติ 

 
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน
การศึกษาด้วยตนเอง

บรรยาย 45 ช่ัวโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง 6 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

 



3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบคุคล 

- อาจารย์ประจํารายวิชา  แจ้งให้นักศึกษาทราบเก่ียวกับห้องทํางาน ตารางสอน และเวลาว่างในแต่
ละสัปดาห์ 

- อาจารย์ประจําวิชาจัดเวลาให้คําปรึกษาในช่วงเวลาทํางานอย่างน้อย 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะ
รายที่ต้องการ) 
 

หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรูข้องนักศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 

1. คุณธรรมจริยธรรม 

1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพฒันา 

 ความมีวินัย การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ ความสามารถในการทํางานเป็น
กลุ่ม และสามารถแก้ไขข้อขดัแย้งและลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ  

1.2 วิธีสอน 

1)  บรรยายสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมที่เก่ียวข้องลงไปในเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

2) ต้ังคําถามสู่ผู้เรียนแล้วใหผู้้เรียนอภิปรายเพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนกัถึงคุณธรรมและ
จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

3) ดูแลให้มีการประพฤติปฏิบัติโดยยึดถือคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการดําเนิน
กิจกรรมการเรยีนการสอน มกีารอภิปรายและมอบหมายงานให้ทําทั้งแบบบุคคลและเป็นกลุ่ม  

4) การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 

1.3 วิธีการประเมินผล 

1) สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน  
2) ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมาย 
3) ประเมินผลจากแบบฝึกหัดและการสอบ 

 
 
 



2. ความรู ้

2.1. ความรู้ที่ต้องได้รับ 

มีความรู้เก่ียวกับทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยต่างๆ โครงสร้างการค้า การเคลื่อนย้ายทุนระหว่าง
ประเทศ ผลกระทบของต้นทุนค่าขนส่งต่อการค้าระหว่างประเทศและดุลการชําระเงินระหว่างประเทศ 
กระบวนการปรับดุลการชําระเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศ นโยบายการค้าระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ และองค์กรทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

2.2. วิธีสอน 

บรรยายเน้ือหาตามคําอธิบายรายวิชาโดยใช้สื่อการเรียนที่เก่ียวข้อง ต้ังคําถาม กําหนดหัวข้ออภิปราย
ในช้ันเรียน มีการทํากิจกรรมในช้ันเรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม และการศึกษาค้นคว้าหัวข้อที่เก่ียวข้องด้วย
ตนเองจากใบความรู้ที่กําหนดให้และสรุปผลด้วยตนเอง 

2.3. วิธีการประเมินผล 

1) ทดสอบความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาสาระโดยการต้ังคําถามระหว่างเรียน  
2) สังเกตความสามารถในการร่วมอภิปราย ร่วมวิเคราะห์ประเมินผลจากการนําเสนอการศึกษา

ค้นคว้า งานที่มอบหมาย   
3) ตรวจผลงานแบบฝึกหัด และการสอบ 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1. ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 

สามารถวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศโดยอาศัยหลักการทางเศรษฐศาสตร์ได้
อย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลต่างๆ เพ่ือใช้ในการทําความเข้าใจและแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้อย่างสร้างสรรค์ และสามารถนําความรู้ ไปเช่ือมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
นอกจากน้ียังมีทัศนคติที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญของความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศต่อการ
วิเคราะห์เศรษฐกิจระหว่างประเทศและการประกอบอาชีพ 

3.2. วิธีสอน 

 บรรยายเน้ือหาตามคําอธิบายรายวิชาโดยใช้สื่อการเรียนที่เก่ียวข้อง อภิปรายในช้ันเรียน มีการเรียนรู้
โดยการทํากิจกรรมในช้ันเรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  และการศึกษาค้นคว้าหัวข้อที่เก่ียวข้องด้วยตนเองจาก
ใบความรู้ที่กําหนดให้และสรุปผลด้วยตนเอง การนําเสนอผลงาน 

3.3. วิธีการประเมินผล 

1) สังเกตพฤติกรรมการเรียน การแก้ปัญหาในช้ันเรียน 



2) สังเกตการส่วนร่วมในการนําเสนอและร่วมกันอภิปราย 
3) ประเมินจากการคิดวิเคราะห์ การตอบคําถาม และการนําเสนอโดยใช้ข้อมูลอย่าง

สมเหตุสมผล 
4) ประเมินผลโดยการทําแบบฝกึหัดและการสอบ 

4. ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

4.1. ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

1) พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
2) พัฒนาความเป็นผู้นําและผู้ตามในการทํางานเป็นกลุ่ม สามารถปรับตัว รับฟัง ยอมรับความ

คิดเห็น และทาํงานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
3) พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง  และมคีวามรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้

ครบถ้วนตามกําหนด  

4.2. วิธีสอน 

1) จัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นการทํางานเป็นกลุ่ม มกีารอภิปรายและแบบฝกึหัดร่วมกัน 
2) มอบหมายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 
3) การนําเสนอผลงาน 

4.3. วิธีการประเมินผล 

1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทํากิจกรรมกลุม่ 
2) สังเกตการนําเสนอผลงาน 
3) ตรวจผลงาน  รายงานการศึกษาค้นคว้าตามใบความรู ้

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

1) ทักษะในการในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข สถิติ และกราฟ ตามวิธีการทางเศรษฐศาสตร์ 
2) ทักษะใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง พูด อ่าน 

และเขียน 
3) ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เพ่ือการสืบค้น ศึกษาด้วย

ตนเอง และนําเสนอผลงาน 

5.2. วิธีสอน 

1) บรรยายและการทําแบบฝึกหัดในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข สถิติ และกราฟ 



2) จัดการเรียนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน ในระหว่างผู้เรียน 
ผู้สอน เช่น การอภิปราย และการนําเสนอผลงาน 

3) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์แหล่งข้อมูลต่างๆ และการนําเสนอ
ผลงาน 

5.3. วิธีการประเมินผล 

1) ตรวจผลงานที่มอบหมาย ทักษะในการวิเคราะห์เชิงสถิติ สถิติ กราฟตามวิธีการทาง
เศรษฐศาสตร์ 

2) สังเกตพฤติกรรมในการสื่อสาร การนําเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
3) ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้

1 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับวิชา
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 

3 บรรยาย อภิปรายกลุ่ม นําเสนอผล แบบฝึกหัด/
แบบทดสอบ ซักถามประเด็นสงสัย 

2-4 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสํานัก
คลาสสิกและนโีอคลาสสิก 

9 บรรยาย อภิปรายกลุ่ม นําเสนอผล แบบฝึกหัด/
แบบทดสอบ ซักถามประเด็นสงสัย 

5-6 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ
สมัยใหม่:ทฤษฎีเฮกเชอร์-โอห์ลิน 

6 บรรยาย อภิปรายกลุ่ม นําเสนอผล แบบฝึกหัด/
แบบทดสอบ ซักถามประเด็นสงสัย 

7 การเคลื่อนย้ายทุนระหว่างประเทศ 3 บรรยาย อภิปรายกลุ่ม นําเสนอผล แบบฝึกหัด/
แบบทดสอบ ซักถามประเด็นสงสัย 

8 สอบกลางภาค 3 ทดสอบ 

9-10 ดุลการชําระเงินระหว่างประเทศ 6 บรรยาย อภิปรายกลุ่ม นําเสนอผล แบบฝึกหัด/
แบบทดสอบ ซักถามประเด็นสงสัย 

11-12 ตลาดเงินตราต่างประเทศ 6 บรรยาย อภิปรายกลุ่ม นําเสนอผล แบบฝึกหัด/
แบบทดสอบ ซักถามประเด็นสงสัย 

13 นโยบายการค้าระหว่างประเทศ 2 บรรยาย อภิปรายกลุ่ม นําเสนอผล แบบฝึกหัด/
แบบทดสอบ ซักถามประเด็นสงสัย 

14-15 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและ
องค์กรทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ 

6 บรรยาย อภิปรายกลุ่ม นําเสนอผล แบบฝึกหัด/
แบบทดสอบ ซักถามประเด็นสงสัย 

16 สรุปผลการเรียน 3 บรรยาย อภิปราย 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

งาน/กิจกรรมที่ใช้ในการประเมิน สัปดาห์ที ่ สัดส่วนของคะแนน 

1. พฤติกรรมการเรียนรู้/เวลาเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10 

2. การทดสอบ  
    2.1 แบบฝกึหัดทบทวน 
    2.2 การนําเสนอผลงานเป็น
รายบุคคล/กลุม่ 

1, 5, 7, 11,13, 15 
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งาน/กิจกรรมที่ใช้ในการประเมิน สัปดาห์ที ่ สัดส่วนของคะแนน 

4. การทดสอบกลางภาค 8 35 

5. การทดสอบปลายภาค 17 35 

 

หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลัก 

วันรักษ์ มิ่งมณนีาคิน. เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเบ้ืองต้น. กรุงเทพ: ดอกหญ้า, 2548. 

2. เอกสารและขอ้มูลสําคัญ 

ศรีวงศ์ สุมิตร และสาลินี วรบัณฑูร เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ. กรุงเทพ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยม 2542. 
เอกสารการสอนชุดวิชา เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15). 
นนทบุรี: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533. 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 

ข้อมูลจากเวบไซต์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับรายวิชา ได้แก่ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th 
กระทรวงการคลัง www.mof.go.th 
กรมศุลกากร www.customs.go.th 
กรมการค้าระหว่าประเทศ http://www.dft.go.th 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  http://www.dtn.moc.go.th 
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 

 

หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลรายวิชาน้ีที่จัดทําโดยนักศึกษา  เป็นการประเมินโดยการสนทนากลุ่มระหว่าง

ผู้สอนและผู้เรยีน และการตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผู้สอน และประเมินรายวิชาผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกสข์องมหาวิทยาลัย 

 



2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
การประเมินการสอนพิจารณาจากระดับผลการเรียนของนักศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน 
หลังจากได้ผลประเมินการสอนในข้อ 2 จึงนําข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการเรียน

การสอน ผ่านทางการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยในช้ันเรียน  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา 
1) ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัข้อตามที่คาดหวังจาก

การเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศกึษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงผลการเรียนรู้ที่
วัดและประเมินผลผ่านแล้ว 

2) ในการสอบปลายภาคให้มีการวัดและประเมินผลผลการเรียนรู้ที่สําคญัๆ อีกคร้ัง 
3) การตรวจผลงานให้มีการสุม่สมัภาษณ์เพ่ือประเมินผลงาน 

5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสทิธผิลของรายวิชา 
จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอนและ

รายละเอียดวิชา  เพ่ือให้เกิดคณุภาพมากข้ึนดังน้ี 
1) ปรับปรุงรายวิชาอย่างน้อยทุก 3 ปี  ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 
2)  ปรบัปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อการเรียนเพ่ือให้ทันกับยุคสมัยและสถานการณ์โดย

สม่ําเสมอ 
 


