
มคอ. 3 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 1 

 

มคอ.3 
รายละเอยีดของรายวชิา มศว 364 เศรษฐกจิในกระแสโลกาภิวตัน์ 
ส านักนวตักรรมการเรียนรู้  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ภาคเรียนที ่2 ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวชิา 
 มศว  364  เศรษฐกจิในกระแสโลกาภิวตัน์ 
 SWU   364  Economies in Globalization 

2. จ านวนหน่วยกติ 
3 หน่วยกิต (2 - 2)  

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
หลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป รายวชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวชิาศิลปศาสตร์ วชิาเลือก 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารยว์ชุิดา สาธิตพร 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน :  
ภาคการศึกษาท่ี   /ชั้นปีท่ี 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
ไม่มี 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite) (ถ้าม)ี 
ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน 
อาคารเรียนรวม มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ วทิยาเขตองครักษ ์

9. วนัทีจ่ดัท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
 วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2557 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
เพื่อใหนิ้สิตมีความรู้และความเขา้ใจในสภาพเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปัจจุบนั รวมทั้งผลกระทบของ

ภาวะเศรษฐกิจท่ีมีต่อการด ารงชีวติ และการประกอบอาชีพของนิสิตทั้งในปัจจุบนั และอนาคต โดยเฉพาะการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจเป็นประชาคมอาเซียน ตลอดจนเพ่ือใหนิ้สิตสามารถน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติ
และการประกอบอาชีพในอนาคต 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั และระยะเวลาในการเรียน

การสอน  ตลอดจนเพ่ือปรับปรุงรายวชิาใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุไวใ้น มคอ 2  
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนนิการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาพ้ืนความรู้เก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์ ปรัชาญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาพเศรษฐกิจไทยและ และเศรษฐกิจโลกใน

ปัจจุบนั และแนวโนม้ในอนาคตท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวติ ตลอดจนบทบาทและความสมัพนัธ์ขององคก์รธุรกิจท่ีมีผล
ต่อการด ารงชีวติประจ าวนั  
 
2.จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การมอบหมาย
โครงการ/กจิกรรม 

การเรียนรู้จาก
กรณศึีกษา 

การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

30 30 20 20 40 

 
3.ความรับผดิชอบหลกั/ความรับผดิชอบรอง 

 

รายวิชา 

ดา้นท่ี 1 คุณธรรม 

จริยธรรม 

ดา้นท่ี 2  

ความรู ้

ดา้นท่ี 3 

 ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นท่ี 4  

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล 

ดา้นท่ี 5  

ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

มศว 364                    
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4. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 
 อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษา และแนะน าทางวชิาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม สัปดาห์ 1 ชัว่โมง (เฉพาะ
รายท่ีตอ้งการ) โดยแจ้งให้นิสิตทราบในชั่วโมงแรกของการสอน และประกาศไวใ้นแผนการสอน และเว็บไซด์ส านัก
นวตักรรมการเรียนรู้ วธีิการส่ือสารท าไดโ้ดยการนดัหมายทางโทรศพัท ์email หรือ Google Site 
 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม  
1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 

  1. ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎเกณฑข์องสงัคม 
  2. มีวนิยั ซ่ือสตัยสุ์จริตและมีจิตสาธารณะ 
  3. มีความรับผิดชอบในหนา้ท่ี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือการพฒันา 

1.2  วธีิการสอน 
  1. บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งเก่ียวกบัประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัการทางเศรษฐศาสตร์และนโยบาย
สาธารณะ 
  2. ใหนิ้สิตวเิคราะห์กรณีศึกษา และอภิปราย 

1.3  วธีิการประเมินผล 
  1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน 
  2. ประเมินจากการเขา้เรียน และพฤติกรรมในชั้นเรียน 
  3. ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ 
(1) นิสิตมีความรู้และความเขา้ใจปรากฏการณ์เทางศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนทัว่โลก และ ประเทศไทย โดยเฉพาะ

ผลกระทบของโลกาภิวฒัน์ และการรวมกลุ่มทางทางเศรษฐกิจ นโยบายรัฐดา้นเศรษฐกิจ และมาตราการทางสงัคมซ่ึงมีผล
ต่อการด าเนินชีวติและการประกอบวชิาชีพในอนาคตของนิสิต 

(2) นิสิตสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ไปสู่การอธิบายและวเิคราะห์ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวติประจ าวนัในระดบัเบ้ืองตน้ได ้ตลอดจนสามารถคาดการณ์แนวโนม้/ทิศทางของภาวะเศรษฐกิจท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได ้

2.2  วธีิการสอน 
 (1)  บรรยายพร้อมยกตวัอยา่ง เก่ียวกบัประเด็นเศรษฐกิจ 
       (2)  อภิปรายกรณีศึกษาร่วมกนั 
  (3)  มอบหมายใหนิ้สิตอ่านเอกสาร บทความทีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ 
  (4)  มอบหมายใหนิ้สิตศึกษาคน้ควา้และเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

2.3  วธีิการประเมินผล 
  (1)  ประเมินจากความสามารถในการวเิคราะห์และการแสดงความคิดเห็นรายบุคคล  
  (2)  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และงานท่ีมอบหมายใหนิ้สิตท า 
  (3)  ประเมินจากค าตอบขอ้สอบเชิงวเิคราะห์ 
3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 
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(1)  สามารถคิดอยา่งมีระบบบนพ้ืนฐานของขอ้มูลและขอ้เทจ็จริง 
(2)  สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัไปสู่การอธิบายและวเิคราะห์ปรากฏการณ์ทาง

เศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในชีวติประจ าวนัในระดบัเบ้ืองตน้ได ้
3.2  วธีิการสอน 

(1)  บรรยายและอภิปรายกรณีศึกษาร่วมกนัในชั้นเรียน 
(2)  การมอบหมายใหนิ้สิตสืบคน้/วเิคราะห์/สงัเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัเศรษฐกิจ 
(3)  ใหนิ้สิตน าเสนอประเด็นท่ีศึกษาและสมัมนาร่วมกนัในชั้นเรียน 

3.3  วธีิการประเมินผล 
(1) ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน 
(2) ประเมินจากประสิทธิผลของงานท่ีมอบหมายใหนิ้สิตท า 
(3) ประเมินจากค าตอบขอ้สอบเชิงวเิคราะห์ 

 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตอ้งพฒันา 
 1. สามารถปฏิบติัและรับผิดชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามหนา้ท่ีและบทบาทของตนในกลุ่มงานไดอ้ยา่ง
เหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผูร่้วมงานและแกไ้ขปัญหากลุ่มได ้
 2. สามารถน าเสนอแนวความคิดอยา่งสร้างสรรค ์และมีความรับผดิชอบต่อผลของการกระท าและการ
น าเสนอ 

4.2  วธีิการสอน 
 1. อภิปรายกรณีศึกษาร่วมกนัในชั้นเรียน 
 2. ใชว้ธีิการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพื่อฝึกการยอมรับความคิดเห็นการเคารพสิทธิ
และการรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นดว้ยเหตุผล  

4.3  วธีิการประเมินผล 
  1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน 
  2. ประเมินจากการเขา้เรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียนของนิสิต 
  3. ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิผลของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
   
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งการพฒันา 
        (1)  นิสิตสามารถเลือกส่ือและเคร่ืองมือในการสืบคน้ เก็บขอ้มูล ประมวลผล และแปลความหมาย รวมถึงการ
น าเสนอขอ้มูลโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 (2)  นิสิตสามารถใชภ้าษาในการส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.2 วธีิการสอน 
   (1)  มอบหมายงานคน้ควา้องคค์วามรู้จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ และฝึกการวเิคราะห์ดว้ยสถิติและบรรยาย 
        (2)  บรรยายและอภิปรายกรณีศึกษาร่วมกนัในชั้นเรียน 

5.3  วธีิการประเมินผล 
  (1) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวธีิการอภิปราย 
   (2) ประเมินจากค าตอบขอ้สอบเชิงวเิคราะห์ 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ จุดมุ่งหมาย หัวข้อ/รายละเอยีด กจิกรรมการเรียน การ
สอน/ส่ือทีใ่ช้ 

งานมอบหมาย 

(1) 
12-16 ม.ค.

2558 

1) มีความรู้ และเขา้ใจ
จุดมุ่งหมายการเรียนการ
สอนวชิามศว. 364 
2) เสริมสร้างเจตคติท่ีดีใน
การพฒันาทกัษะส่ือสาร
ทั้ง 4 ดา้น:ฟัง พดู อ่าน 
และเขียน จากการท า
กิจกรรมดว้ยตนเองและ
งานท่ีมอบหมาย 
3) เขา้ใจพ้ืนฐานโลกาภิ
วตัน์ และเศรษฐกิจ
พอเพียงเบ้ืองตน้ 
 

1) ปฐมนิเทศ และแนะน ารายวชิา
ช้ีแจงจุดมุ่งหมายวชิา 
2) ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเศรษฐกจิ
โลก และเศรษฐกจิพอเพยีง 

1) อาจารยแ์จก course 
syllabus และแนะน า
รายวชิา การประเมินผล 
กิจกรรม การมีส่วนร่วม
ในการเรียน 
2) บรรยาย/อภิปราย และ
มอบหมายงาน  
3) กิจกรรมท่ี 1 พรรณนา
หวัขอ้ “อะไร คือโลก
ภิวฒัน์, โลกาภิวตัน์เป็น
ปรากฏการณ์ใหม่?” 
ไม่เกิน 1หนา้กระดาษ  

„ นิสิตแบ่งกลุ่ม
ยอ่ย 10 กลุ่มเพ่ือ
ท ากิจกรรมกลุ่ม  
„อ่านทบทวน
เอกสาร
ประกอบการสอน 
บทท่ี 1 และเตรียม
อ่านเอกสาร
ประกอบการสอน 
บทท่ี 2 

(2) 
19-23 ม.ค. 

2558 

1) มีความรู้ และเขา้ใจ
เก่ียวกบักระแสโลกาภิ
วตัน์ 
2) ตระหนกัถึง
ความส าคญั และการ
กระจายตวัของโลกาภิ
วตัน์ 

กระแสโลกาภิวตัน์ 
•ค าจ ากดัความของ โลกาภิวตัน์  
•ขอ้จ ากดัของโลกาภิวตัน์  
•ขนาดและขีดความส าคญัของ
โลกาภิวตัน์ 
„การกระจายตวัของปรากฏการณ์ทาง
การคา้และการลงทุน 

„ บรรยาย/อภิปราย และ
มอบหมายงาน 
 
 

„ เตรียมอ่าน
เอกสาร
ประกอบการสอน 
 

(3) 
26-30 ม.ค. 

2558 

1) มีความรู้ และเขา้ใจ
เก่ียวกบัผลกระทบของ
โลกาภิวตัน์ 
2) ตระหนกัถึง
ความส าคญัของการ
ปรับตวัต่อโลกาภิวตัน ์

ผลกระทบโลกาภิวตัน์ต่อประเทศไทย 
„การเคล่ือนไหวของบรรษทัขา้มชาติ 
„การปรับตวัของภาครัฐและเอกชน
ไทยต่อกระแสโลกาภิวตัน์ 
„กลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่:BRIC 
 

„ บรรยาย/อภิปราย และ
มอบหมายงาน 
 

„ เตรียมอ่าน
เอกสาร
ประกอบการสอน 
 

(4) 
2-6 ก.พ. 
2558 

1) พฒันาทกัษะการเรียนรู้ 
และการวเิคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยตนเอง 
2) เสริมสร้างความ
รับผิดชอบการท างาน 
3) เสริมทกัษะการท างาน
กลุ่ม 

วกิฤตการเงนิโลก: 
„วกิฤตเศรษฐกิจถดถอยโลก 
„วกิฤตน ้ ามนัโลก 
„วกิฤตตม้ย  ากุง้ 
„วกิฤตแฮมเบอร์เกอร์ 
„วกิฤตยโูร ญ่ีปุ่น และรัซเซีย 
 

„ วดีีทศัน์ “วกิฤติ
เศรษฐกิจโลกกระทบ
เศรษฐกิจไทยล่าสุด” 
 

„ เตรียมอ่าน
เอกสาร
ประกอบการสอน 

http://syllabus.swu.ac.th/view_listdesc.php?teach_seq_no=1
http://syllabus.swu.ac.th/view_listdesc.php?teach_seq_no=1
http://syllabus.swu.ac.th/view_listdesc.php?teach_seq_no=1
http://syllabus.swu.ac.th/view_listdesc.php?teach_seq_no=1
http://syllabus.swu.ac.th/view_listdesc.php?teach_seq_no=1
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สัปดาห์ที ่ จุดมุ่งหมาย หัวข้อ/รายละเอยีด กจิกรรมการเรียน การ
สอน/ส่ือทีใ่ช้ 

งานมอบหมาย 

(5) 
9-13 ก.พ.
2558 

1) มีความรู้ และเขา้ใจ
เก่ียวกบัสถาบนัดา้น
เศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 
2) มีหลกัคิดพ้ืนฐานของ
บทบาทสถาบนัการเงิน
ระหวา่งประเทศ 
 

สถาบันด้านเศรษฐกจิระหว่าง
ประเทศทีส่ าคญั: WTO,IMF, the 
World Bank  
„ แนวคิดและพฒันาการ  
„ ท่ีมาของอ านาจ และความเป็นอิสระ 
„ บทบาทในปัจจุบนั 

„ บรรยาย/อภิปราย และ
มอบหมายงาน 
 

„ เตรียมอ่าน
เอกสาร
ประกอบการสอน 

(6) 
16-20 ก.พ.

2558 

1) พฒันาทกัษะการเรียนรู้ 
และการวเิคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยตนเอง 
2) เสริมสร้างความ
รับผิดชอบการท างาน 
3) เสริมทกัษะการท างาน
กลุ่ม 

ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 
1:บทบาทของ 3 สถาบนักบัปัญหา
เศรษฐกจิโลก 

„ เรียนรู้ดว้ยตนเอง ผา่น
หนงัสือวชิาการ ส่ือ
ส่ิงพิมพ ์และอินเตอร์เน็ต 

„ ปฎิบติักิจกรรม
กลุ่มยอ่ยคร้ังท่ี 1 

(7) 
23-27 ก.พ.

2558 

1) พฒันาทกัษะในการ
น าเสนองานหนา้ชั้นเรียน 
และการใชเ้ทคโนโลยี
ประกอบการสอน 
2) พฒันาทกัษะการ
ส่ือสารทั้ง 4 ทกัษะ 

นิสิตน าเสนอรายงาน และอภิปราย
กลุ่มคร้ังที ่1 

„ นิสิตรายงานกรณีศึกษา „ วเิคราะห์
กรณีศึกษาในชั้น
เรียน 
„ทบทวนบทเรียน 

(8) 
2-6 มี.ค.
2558 

* วนัท่ี 4 
มี.ค.58 เป็น
วนัหยดุราช
การเน่ืองใน
วนัมาฆบูชา 

1) ตระหนกัถึงความรู้
ความเขา้ใจเศรษฐกิจ 
การเงินการลงทุนภายใต้
โลกาภิวตัน์ 
2) พฒันาทกัษะในการ
น าเสนองานหนา้ชั้นเรียน 
และการใชเ้ทคโนโลยี
ประกอบการสอน 
3) พฒันาทกัษะการ
ส่ือสารทั้ง 4 ทกัษะ 

1)นิสิตน าเสนอรายงาน และอภิปราย
กลุ่มคร้ังที ่2 
2)สอบย่อยคร้ังที ่1 

„ นิสิตรายงานกรณีศึกษา  
„สอบยอ่ยคร้ังท่ี 1 เน้ือหา
ท่ีเรียนคร้ังท่ี 1-6 

„ สอบยอ่ยคร้ังท่ี 1 

 งดการเรียนการสอน เนื่องจากเนือ่งจากตรงกบัสัปดาห์สอบกลางภาค วนัที ่9-13 ม.ีค.2558 

(9) 
16-20 มี.ค.

2558 

1) มีความรู้ และเขา้ใจ
เก่ียวกบัการรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจภูมิภาค 
2) ตระหนกัถึง
ความส าคญัของการ

การรวมกลุ่มเศรษฐกจิภูมภิาค 
„ยโุรป: EU 
„แอฟริกา: COMESA, OAU, 
AU,ECOWAS 
„เอเชีย: ASEAN, AFTA, APEC 

„ บรรยาย/อภิปราย และ
มอบหมายงาน 
„ วดีีทศัน์ “การ์ตูนท่อง
โลกอาเซียน (ASEAN 
Discovery)”  

„ เตรียมอ่าน
เอกสาร
ประกอบการสอน 
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สัปดาห์ที ่ จุดมุ่งหมาย หัวข้อ/รายละเอยีด กจิกรรมการเรียน การ
สอน/ส่ือทีใ่ช้ 

งานมอบหมาย 

รวมกลุ่มเศรษฐกิจ 
 

„อเมริกา: CACM, CARICOM, 
ANDEAN, MERCOSUR, NAFTA 

 

(10) 
23-27 มี.ค.

2558 
 

1) พฒันาทกัษะการเรียนรู้ 
และการวเิคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยตนเอง 
2) เสริมสร้างความ
รับผิดชอบการท างาน 
3) เสริมทกัษะการท างาน
กลุ่ม 
 

ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง : 
เขา้ร่วมกิจกรรม Open House เพื่อฟัง
บรรยายรายงานการวจิยั เร่ือง 
นโยบายรัฐดา้นเศรษฐกิจ และ
สวสัดิการสงัคม  และประกนัสงัคม ท่ี
องครั์กษ ์
 

-เรียนรู้ดว้ยตนเอง ผา่น
กิจกรรมกลุ่ม การเขา้ฟัง
บรรยายรายงานวจิยั 
หนงัสือวชิาการ ส่ือ
ส่ิงพิมพ ์และอินเตอร์เน็ต 
 

„ ปฎิบติักิจกรรม
กลุ่มยอ่ยคร้ังท่ี 2 

(11) 
30 มี.ค.-3 
เม.ย.2558 

1) มีความรู้ และเขา้ใจ
เก่ียวกบัการเงินระหวา่ง
ประเทศ  
2) มีหลกัคิดพ้ืนฐานของ
การไหลของเงินระหวา่ง
ประเทศ 

การเงนิระหว่างประเทศ 
„ ระบบการเงินระหวา่งประเทศ 
„ ตลาดปริวรรตเงินตราระหวา่ง
ประเทศ 
•ดุลการช าระเงินระหวา่งประเทศ 
 

„ บรรยาย/อภิปราย และ
มอบหมายงาน 
„ วดีีทศัน์ “The Wall 
Street” 
 
 

„ เตรียมอ่าน
เอกสาร
ประกอบการสอน 

(12) 
6-10 เม.ษ.
2558 

 
 

3) มีความรู้ และเขา้ใจ
เก่ียวกบัการคา้การลงทุน
ระหวา่งประเทศ 
4) สามารถ วเิคราะห์
วจิารณ์เก่ียวกบัการคา้การ
ลงทุนระหวา่งประเทศ 

การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ 
„แนวโนม้การคา้การลงทุน  
„นโยบายดา้นการคา้การลงทุน  
„ขอ้ตกลงวา่ดว้ยการคา้การลงทุน 
 

„บรรยาย/อภิปราย และ
มอบหมายงาน 
 

„ เตรียมอ่าน
เอกสาร
ประกอบการสอน 
 

(13) 
20-24 เม.ย.

2558 

1) มีความรู้ และเขา้ใจ
เก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบัทฤษฏีเศรษฐกิจท่ี
เก่ียวกบัโลกาภิวตัน์ 
2) มีหลกัคิดพ้ืนฐานของ
ระบบเศรษฐกิจเสรี 

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัทฤษฏี
เศรษฐกจิ  
„ ระบบเศรษฐกิจเสรีแบบ Classic 
„ ระบบเศรษฐกิจเสรีแบบ Keynes 
„ ระบบเศรษฐกิจเสรีแบบ NeoLiberal 
 

„ บรรยาย/อภิปราย 
 

„ มอบหมาย
กรณีศึกษาเร่ือง
นโยบาย 
 

 วนัหยุดราชการเนื่องในวนัสงกรานต์ วนัที ่13-17 เม.ย.2558 

(14) 
27-31 เม.ย.

2558 

1) ตระหนกัถึงความรู้
ความเขา้ใจนโยบาย
การเงิน การคลงั และ
สวสัดิการสงัคม 
ประกนัสงัคม 
 

นโยบายการเงนิ และการคลงัของไทย 
„ มาตราการการเงิน และการคลงั 
„ นโยบายรัฐ กระตุน้เศรษฐกิจไทย  
„ มาตราการช่วยเหลือทางสงัคม
สวสัดิการสงัคม ประกนัสงัคม 
„ ประเมิน ILC. 003 และ แบบ
ประเมินกายภาพและสาธารณูปโภค 

„ ประเมิน ILC 003 และ 
แบบประเมินกายภาพ
และสาธารณูปโภค (10 
นาที) 

„นิสิตทุกคนเขา้ท า
แบบประเมิน ILC 
003 แบบประเมิน
กายภาพและ
สาธารณูปโภค 
ผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์ ท่ี

http://syllabus.swu.ac.th/view_listdesc.php?teach_seq_no=7
http://syllabus.swu.ac.th/view_listdesc.php?teach_seq_no=7
http://syllabus.swu.ac.th/view_listdesc.php?teach_seq_no=7
http://syllabus.swu.ac.th/view_listdesc.php?teach_seq_no=7
http://syllabus.swu.ac.th/view_listdesc.php?teach_seq_no=7
http://syllabus.swu.ac.th/view_listdesc.php?teach_seq_no=7
http://syllabus.swu.ac.th/view_listdesc.php?teach_seq_no=2
http://syllabus.swu.ac.th/view_listdesc.php?teach_seq_no=2
http://syllabus.swu.ac.th/view_listdesc.php?teach_seq_no=2
http://syllabus.swu.ac.th/view_listdesc.php?teach_seq_no=2
http://syllabus.swu.ac.th/view_listdesc.php?teach_seq_no=2
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สัปดาห์ที ่ จุดมุ่งหมาย หัวข้อ/รายละเอยีด กจิกรรมการเรียน การ
สอน/ส่ือทีใ่ช้ 

งานมอบหมาย 

หอ้งคอมพิวเตอร์ 
ของส านกั
นวตักรรมการ
เรียนรู้ 

วนัหยุดราชการเนื่องใน วนัฉัตรมงคล วนัที ่5 พ.ค.58  

(15) 
11-15 พ.ค. 

2558 
 

1)พฒันาทกัษะในการ
น าเสนองานหนา้ชั้นเรียน 
และการใชเ้ทคโนโลยี
ประกอบการสอน 
3)พฒันาทกัษะการ
ส่ือสารทั้ง 4 ทกัษะ 

• นิสิตน าเสนอรายงาน และอภิปราย
กลุ่มคร้ังท่ี 2   
 

„ บรรยาย/อภิปราย และ
มอบหมายงาน 
 

„ ทบทวนบทเรียน 
 

 งดการเรียนการสอน เนื่องจากสอบปลายภาควนัที ่18-22 พ.ค.58 

2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

สาระการประเมนิ ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมนิ สัดส่วนของการประเมนิผล 
ภาคเน้ือหา -คุณธรรม/จริยธรรม 

-ความรู้ 
-ทกัษะทางปัญญา 

-สอบคร้ังท่ี 1 
-สอบคร้ังท่ี 2  
 

20% 
20% 

ภาคกิจกรรม -คุณธรรมจริยธรรม 
-ความรู้ 
-ทกัษะทางปัญญา 
-ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่ง-
บุคคล และความรับผดิชอบ 
-ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การ
ส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-กิจกรรมในชั้นเรียน  
-รายงานการคน้ควา้ 
และเรียนรู้ดว้นตนเอง 
 

10% 
40% 

 
 

ภาคการมีส่วนร่วม -คุณธรรมจริยธรรม 
-ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บุคคล และความรับผดิชอบ 

-จิตพิสยั และการเขา้ชั้น
เรียน 

10% 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1.ต าราและเอกสารหลกั 

1. เอกสารประกอบการสอนวชิา มศว 364 
2. สมุดกิจกรรมวชิามศว 364 
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2.เอกสารและข้อมูลส าคญั 
 1. Website ของส านกันวตักรรมการเรียนรู้ http://ilc.swu.ac.th 
 2. ส่ือจาก You Tube เร่ือง ท่องโลกอาเซียน ประชาคมอาเซียน ยทุธศาสตร์มหาอ านาจของจีน ,วกิฤตเศรษฐกิจของ
กรีซ, ยทุธศาสตร์การเป็นมหาอ านาจของจีน 
 3. ส่ือวดีีทศัน์ ยโูร 
 4. Website ของหน่วยงานดา้นเศรษฐกิจของไทย เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย http://www.bot.or.th กรมเจรจา
การคา้ระหวา่งประเทศ http://www.dtn.moc.go.th ฯลฯ 
 5. Website ขององคก์รระหวา่งประเทศดา้นเศรษฐกิจ เช่น กองทุนการเงินระหวา่งประเทศ http://www.imf.org 
องคก์ารการคา้โลก http://www.wto.org ฯลฯ 
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หมวดที ่7 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

แบบประเมินผูส้อนผา่น Website ของนิสิตท่ีลงทะเบียน 
2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

ทวนผลการสอบ 
3. การปรับปรุงการสอน 

การประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาการเรียนการสอน  
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวชิา 

การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิจะใชก้ารทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ และงานท่ีมอบหมาย 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

ปรับปรุงรายวชิาทุก 3 ปี 


