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แผนกิจกรรมการศึกษา 
 
ชุดวิชา   60728  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ 
                      (International Economics and International Business) 
 

1. รายละเอียดชุดวิชา 
  1.1 วัตถุประสงค์ 
  1.1.1  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจด้านทฤษฎีการค้าและ 
          นโยบายการค้าระหว่างประเทศ 

 1.1.2  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจด้านทฤษฎีการเงินและ 
         นโยบายการเงินระหว่างประเทศ 

  1.1.3  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจด้านธุรกิจระหว่างประเทศ 
          และสภาพแวดล้อม 
 

1.2  ค าอธิบายชุดวิชา 
 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ  เครื่องมือส าคัญในการวิเคราะห์ทฤษฎีการค้าระหว่าง
ประเทศนโยบายและมาตรการการค้าระหว่างประเทศ  การวิเคราะห์นโยบายการค้าระหว่างประเทศ  การ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่มีต่อการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ  บทบาทของบรรษัทข้ามชาติ
และการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างประเทศ  การวัดผลของการจัดสรรทรัพยากร  การเคลื่อนย้ายปัจจัยการ
ผลิต  การประเมินบทบาทของการค้า  การลงทุนของประเทศไทย 
 ทฤษฎีการเงินระหว่างประเทศ  การปฏิรูปและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบ
การเงินระหว่างประเทศ  บทบาทของระบบการเงินและสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่มีต่อการก าหนด
นโยบายและการบริหารการเงินระหว่างประเทศ  การวิเคราะห์บทบาทของการเคลื่อนย้ายเงินทุนงบ
ดุลการช าระเงินที่มีต่อเสถียรภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  การประเมินนโยบายเกี่ยวกับการ
เคลื่อนย้ายทุน  ระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 ขอบเขตรูปแบบและวิวัฒนาการของธุรกิจระหว่างประเทศ  สภาพแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่อธุรกิจระหว่างประเทศ  โครงสร้างและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจระหว่างประเทศ  กลยุทธ์ของ
ธุรกิจระหว่างประเทศ  การจัดการตลาดระหว่างประเทศ  กฎเกณฑ์  ข้อตกลงการค้าและกฎหมายระหว่าง
ประเทศ 
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  1.3 รายช่ือหน่วยการสอน 
  ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ เปิดเรียนภาค 2/2554 
โดยมีรายชื่อหน่วยการสอนดังต่อไปนี้ 
 
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ 
  1. แนวคิดท่ัวไปและทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ 
  2. ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศแนวใหม่ 
  3. นโยบายการค้าระหว่างประเทศและมาตรการด้านภาษีศุลกากร 
  4. มาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษีศุลกากร 
  5. นโยบายการค้ากับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  6. ระบบการค้าโลก 
  7. ระบบการเงินและสถาบันการเงินระหว่างประเทศ 
  8. ระบบอัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราระหว่างประเทศ 
  9. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
  10. ทฤษฎีอัตราแลกเปลี่ยน 
  11. นโยบายมหภาคในระบบเศรษฐกิจเปิด 
  12. การลงทุนของธุรกิจระหว่างประเทศ 
  13. กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ 
  14. การบริหารการตลาดระหว่างประเทศ 
  15. การด าเนินงานและโครงสร้างของธุรกิจระหว่างประเทศ 
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 1.4 โครงสร้างเนื้อหาของชุดวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1. ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ 
หน่วยที่ 1 แนวคิดท่ัวไปและทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ 
หน่วยที่ 2 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศแนวใหม่ 
หน่วยที่ 3 นโยบายการค้าระหว่างประเทศและมาตรการ 
             ด้านภาษีศุลกากร 
หน่วยที่ 4 มาตรการทางการค้าท่ีมิใช่ภาษีศุลกากร 
หน่วยที่ 5 นโยบายการค้ากับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
หน่วยที่ 6 ระบบการค้าโลก 
 

ประมวลสาระ 

เนื้อหา 
เศรษฐศาสตร์ 

ระหว่างประเทศ 
และธุรกิจระหว่าง

ประเทศ 
 

2. การเงินระหว่างประเทศ 
หน่วยที่ 7 ระบบการเงินและสถาบันการเงินระหว่างประเทศ 
หน่วยที่ 8 ระบบอัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราระหว่างประเทศ 
หน่วยที่ 9 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
หน่วยที่ 10 ทฤษฎีอัตราแลกเปลี่ยน 
หน่วยที่ 11 นโยบายมหภาคในระบบเศรษฐกิจเปิด 

3. ธุรกิจระหว่างประเทศ 
หน่วยที่ 12 การลงทุนของธุรกิจระหว่างประเทศ 
หน่วยที่ 13 กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ 
หน่วยที่ 14 การบริหารการตลาดระหว่างประเทศ 
หน่วยที่ 15 การด าเนินงานและโครงสร้างของธุรกิจระหว่างประเทศ 
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2. สื่อการศึกษาประจ าชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ 
 

2.1 ประมวลสาระ 
 ประมวลสาระมีเนื้อหาสาระครอบคลุมทั้ง 15 หน่วย มีค่า 6 หน่วยกิตเนื้อหาสาระจัดเป็น 
2 เล่ม ดังนี้ 
   เล่มที่ 1   มีเนื้อหาตั้งแต่หน่วยที่ 1-7 
   เล่มที่ 2   มีเนื้อหาตั้งแต่หน่วยที่ 8-15 
 

2.2 แนวการศึกษา 
 แนวการศึกษาประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
              ส่วนที่ 1   แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนและเฉลยค าตอบ 
               ส่วนที่ 2   สรุปสาระสังเขปหรือประเด็นหลักของแต่ละเรื่อง หรือเสนอ 

   ปัญหาเพ่ือให้นักศึกษาได้ปฏิบัติกิจกรรมที่ก าหนดให้และให้ 
   นักศึกษาได้ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งวิทยาการเช่น เอกสาร  
   ต ารา บทความ หรือสื่ออ่ืน ๆ 

             ส่วนที่ 3  แนวตอบกิจกรรมและเฉลยค าตอบแบบประเมินผลก่อนเรียนและ 
   หลังเรียน 

 
  2.3 เทปวีดิทัศน์ 

เทปวีดิทัศน์ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศเป็นสื่อที่
อาจารย์น าไปใช้ในการสัมมนาเสริม เพ่ือเป็นการน าอภิปรายให้แนวคิด หลักการและทฤษฎีตามวัตถุประสงค์
ของชุดวิชาในการสัมมนาเสริม 2 ครั้ง จะมีเทปวีดิทัศน์ความยาวไม่เกิน 120 นาที  

 
  2.4 การเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 

 การเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์วิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและ
ธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
       1) Task หมายถึง การก าหนดกิจกรรมให้นักศึกษาท า ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาไปศึกษาหา
ความรู้หรือท าความเข้าใจในบทเรียนเพื่อที่จะให้เกิดการเรียนรู้ 
       2) Tutoring หมายถึง การให้ค าแนะน าและให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) กับ
นักศึกษา หลังจากท่ีได้ส่ง Task มาให้แล้ว เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้ตรวจสอบความเข้าใจในบทเรียน 
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       3) Topics หมายถึง หัวข้อและเนื้อหาที่นักศึกษาสามารถหาความรู้ได้ ซึ่งอาจมีได้ใน
หลายลักษณะ เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ ซีดีรอม เว็บไซด์ต่างๆ การบรรยายโดยใช้ สไลด์ประกอบ ฯลฯ 
       4) Teamwork หมายถึง การท างานร่วมกันเป็นกลุ่มทั้งอาจารย์และนักศึกษา ซึ่งมี
ลักษณะเป็นกรอบที่ควบคุมได้ 
       5) Tool หมายถึง เครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการ
เรียนการสอนซึ่งในครั้งนี้ใช้ระบบ Moodel 
 
3. วิธีการศึกษา 
  3.1 การเตรียมตัวของนักศึกษา 
        3.1.1 ประมวลกิจกรรมที่ต้องท า 
   - นักศึกษามีเวลาศึกษาตลอดภาคการศึกษาที่ 2/2557  ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม  
2558  ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เหลือเวลาไว้ส าหรับทบทวนก่อนสอบไล่ 1-2 สัปดาห์ในช่วงเวลา
ดังกล่าว 
   - ควรใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการศึกษาชุดวิชาเศรษฐศาสตร์
ระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ โดยศึกษาจากประมวลสาระและเอกสารเพ่ิมเติม ท ากิจกรรม
ตามท่ีก าหนดไว้ในแนวการศึกษา (ตอบค าถาม ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ท ารายงาน ฯลฯ)  
   -  ฟังซีดีเสียง 4 แผ่น 
   -  เข้ารับการสัมมนาเสริม 2 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน คือ 
       วันที่  17 พฤษภาคม 2558  และในวันที่ 21 มิถุนายน  2558 
   -  ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ (ในข้อ 3.3) 
   -  ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
        3.1.2 จัดท าตารางการศึกษาตลอดภาคการศึกษาที่ 2/2557 
            (ตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยนี้) โดยเติมกิจกรรมที่ต้องท า 
                         3.1.3 จัดท าตารางเรียนประจ าสัปดาห์ 
 

3.2 การด าเนินการศึกษา 
                            ในการศึกษาชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศนั้น 
นักศึกษาควรด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
         3.2.1 ศึกษาด้วยตนเอง 
     1) ศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษา วางแผนการศึกษาและปฏิบัติตาม 

     แผนโดยเคร่งครัด 
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     2) ศึกษาแนวการศึกษา ศึกษาแผนผังแนวคิด ท าแบบประเมินผล 
         ตนเองก่อนเรียนแต่ละหน่วยและศึกษาสาระสังเขป 

  3) ศึกษาประมวลสาระ ศึกษาแผนหน่วย แผนตอนเน้นวัตถุประสงค์ของ 
      แต่ละตอน 

     4) ศึกษาเอกสารประกอบที่ก าหนดแหล่งวิทยาการในแต่ละหน่วย 
     5) ท ากิจกรรมประจ าหน่วยในแนวการศึกษา และตรวจดูแนวตอบ 
     6) ท าแบบประเมินผลหลังเรียน แล้วตรวจค าตอบจากเฉลยเพ่ือ 

      เปรียบเทียบผล  
         3.2.2 ศึกษาค้นคว้าท ากิจกรรมตามที่ก าหนด 
     1) ศึกษางานที่ก าหนดให้ท าในแผนกิจกรรมการศึกษาข้อ 3.3 
     2) พิมพ์รายงานลงบนกระดาษ A4 หรือส่งเป็น File ตามปฏิทินที่ 

      ก าหนดใน e-Learning  
     3) งานชิ้นที่ 1 เป็นงานต่อเนื่องตามปฏิทินที่ก าหนดใน e-Learning  
     4) น ารายงานชิ้นที่ 2 ส่งภายในวันที่  21  มิถุนายน  2558 
   3.2.3 สัมมนาเสริม 
     1) นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ต้องเข้ารับ
การสัมมนาเสริม 2  ครั้งๆ ละ 1 วัน ได้แก่     

ครั้งที่ 1  วันที่  17 พฤษภาคม 2558 และ  ครั้งที่ 2  วันที่  21 มิถุนายน 2558 
     2) จัดเตรียมศึกษาประเด็นเนื้อหาสาระ 
     3) จัดเตรียมสื่อเพ่ือเสนอผลงาน เช่น แผ่นโปร่งใส เป็นต้น 
     4) รับการทดสอบความรู้ก่อนสัมมนาเสริม 
     5) ร่วมสัมมนาอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
         3.2.4 การประเมินผล 
     1) ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของแต่ละหน่วย 
     2) ประเมินผลตนเองจากกิจกรรมประจ าหน่วย 
     3) ประเมินจากงานที่ส่งและการน าเสนอผลงานในวันสัมมนาเสริม 
     4) ประเมินจากการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในการสัมมนา 
     5) ประเมินจากการสอบไล่ 
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3.3 งานที่ก าหนดให้ท า 
        รายงานจากการศึกษาค้นคว้าทุกชิ้น จัดพิมพ์ลงบนกระดาษ A4 มีความยาวไม่ต่ ากว่า 
10 หน้า มีแหล่งอ้างอิงไม่น้อยกว่า 3 รายการ โดยเขียนเอกสารอ้างอิงตามมาตรฐานทางวิชาการ และมีปก
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ในหน้า 22 ส าเนารายงานส่งอาจารย์ 1 ชุด นักศึกษาเก็บส าเนาไว้ 1 ชุด  
 งานชิ้นที่ 1  เป็นกิจกรรมต่อเนื่องของ e-Learning ทุกสัปดาห์ และจะชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมให้
นักศึกษาในระหว่างการสัมมนาเสริม ครั้งที่ 1 วันที่  17 พฤษภาคม 2558 
 งานชิ้นที่ 2 ให้ท ารายงานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการค้า การเงินและธุรกิจระหว่างประเทศของไทย 
ทั้งนี้ ให้มีการวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีการค้าการเงินระหว่างประเทศในหน่วยที่ 1-15 และทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจระหว่างประเทศในหน่วยที่ 12-14 มาอธิบายด้วย โดยมีแนวทางการเขียนรายงาน ดังนี้ 
  1) ให้ระบุประเด็นที่ส าคัญๆ ของรายงาน 
  2) ให้เสนอความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่ยกมา 
  3) ระบุเหตุผลสนับสนุนหรือข้อแย้งโดยโยงทฤษฎีต่างๆ ที่ได้ศึกษามาจากชุดวิชา
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ 
  4) อื่นๆ เช่น ข้อเสนอแนะ ประเด็นที่ยังขาดอยู่.....  ฯลฯ 
 
  3.4  การส่งงาน 
        ให้นักศึกษาน างานส่งที่อาจารย์ที่มาสัมมนาเสริม ณ ศูนย์สัมมนาเสริมตามก าหนด 
ดังนี้ 
  งานชิ้นที่ 1 เป็นกิจกรรมต่อเนื่องของ e-Learning ทุกสัปดาห์ 
  งานชิ้นที่ 2 ส่งภายในวันที่ 21 มิถุนายน  2558 
  
4. การสัมมนาเสริม 
 การสัมมนาเสริมเป็นกิจกรรมที่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมเพ่ือเสนอผลงาน และส่งงาน
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนกิจกรรมการศึกษาและแนวการศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสริมความรู้ 
สร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน 
 ส าหรับชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ก าหนดให้มีการสัมมนาเสริม ดังนี้  
 

ครั้งที่ 1  วันที่  17 พฤษภาคม 2558  สัมมนาหน่วยที่ 1-7  
 ครั้งที่ 2  วันที่  21 มิถุนายน  2558  สัมมนาหน่วยที่ 8-15 และส่งผลงานชิ้นที่  2  
         (ดูตารางกิจกรรมสัมมนาเสริม) 
  



 

 

9 

5. การประเมินผลการศึกษา 
  การประเมินผลชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศประเมิน
จากผลงานและการเข้าร่วมการสัมมนาร้อยละ 40  และประเมินจากการสอบประจ าภาคร้อยละ 60  
  5.1 ประเมินจากผลงานและการเข้าร่วมสัมมนาร้อยละ 40 จัดแบ่ง ดังนี้ 
         1) ประเมินจากผลงานร้อยละ 60 โดยพิจารณาว่า 
   - ความสมบูรณ์และความถูกต้องของเนื้อหาสาระร้อยละ 20 
   - การน าหลักการและทฤษฎีมาใช้อย่างเหมาะสมร้อยละ 10  
   - การแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไม่ลอกเลียนแบบผู้อ่ืนร้อยละ 10 
   - ความชัดเจนของการเขียนรายงาน ได้แก่ การเสนอเรื่อง การใช้ภาษา  
     การใช้แผนภูมิและภาพประกอบเพ่ือให้เข้าใจง่าย ร้อยละ 10 
   - ความเหมาะสมของรูปแบบรายงาน ได้แก่ การจัดรูปแบบรายงาน  
     การจัดเค้าโครงเรื่อง การอ้างอิงร้อยละ 10 
         2) ประเมินจากการเข้าร่วมสัมมนา ร้อยละ 40 
   - การเข้าร่วมสัมมนาเสริม ร้อยละ 20 
   - การมสี่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในเบื้องต้นที่เรียน ร้อยละ 20 
 
  5.2 ประเมินจากการสอบประจ าภาค 2/2557 ร้อยละ 60  
   การประเมินผลจากการสอบไล่เป็นข้อสอบอัตนัย โดยใช้เวลาในการสอบ 3 ชั่วโมง 
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ตารางการสัมมนาเสริม 
ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ 

ภาคการศึกษาที่ 2/2557 
 

 

ครั้งที ่
เวลา 

วัน 

 

09.00-
09.30 น. 

09.30-12.00 น. 

 

พัก 13.00-16.00 น. 

 
1 
 

 
17 พ.ค.58 

 
ปฐมนิเทศ 
ชุดวิชา 

- เข้ารับการ
อบรม 

e-Learning  
 
 

 
สรุปสาระส าคัญ 

หน่วยที่ 1-7  
และน าเสนอประเด็น 

เพ่ืออภิปราย 
 
 พัก

ทา
นอ

าห
าร

กล
าง

วัน
 

 
สรุปสาระส าคัญหน่วยที่ 1-7 
และน าเสนอประเด็นเพ่ือ 

การอภิปราย 
 

 
 

ครั้งที ่ เวลา 
วัน 

09.00-12.00 น. พัก 13.00-16.00 น. 

 
2 

 
21 มิ.ย.

58 

 
สรุปสาระส าคัญ 
หน่วยที่ 8-15  

และน าเสนอประเด็นเพ่ืออภิปราย พัก
ทา

นอ
าห

าร
กล

าง
วัน

 

 
สรุปสาระส าคัญหน่วยที่ 8-15 

และน าเสนอประเด็นเพ่ือ 
การอภิปราย (ถ้ามี) 

 
 
หมายเหตุ ปฐมนิเทศชุดวิชาเป็นการให้ความกระจ่างแก่นักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียน การให้ความรู้

เพ่ิมเติมจากสื่อต่างๆ เพ่ือเป็นการน าอภิปรายให้แนวคิด หลักการและทฤษฎีตามวัตถุประสงค์
ของชุดวิชาและตอบข้อข้องใจเกี่ยวกับการเรียนและการสร้างแรงจูงใจให้กับ 

       นักศึกษา 
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ตารางการศึกษาประจ าสัปดาห์ 
ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ 

ภาคการศึกษาที่ 2/2557 
15 มีนาคม 2558 - 15 กรกฎาคม 2558 

 
 

รายการ ชื่อหน่วย กิจกรรมการศึกษา 
1 หน่วยที่ 1 แนวคิดท่ัวไปและทฤษฎี

การค้าระหว่างประเทศ 
1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนใน

แนวการศึกษา หน่วยที่ 1 
2. ฟังซีดีเสียง 
3. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที่ 1 
4. ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในแนว

การศึกษา และปฏิทิน e-Learning 
5. ประเมินผลหลังเรียน 
6. ตรวจแนวตอบกิจกรรม 

2 หน่วยที่ 2 ทฤษฎีการค้าระหว่าง
ประเทศแนวใหม่ 

1.   ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
     ในแนวการศึกษา หน่วยที่ 2 
2.   ศึกษาประมวลสาระหน่วยที่ 2 
3.   ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในแนว 
      การศึกษา และปฏิทิน e-Learning 
4.   ประเมินผลหลังเรียน 
5. ตรวจแนวตอบกิจกรรม 

3 หน่วยที่ 3 นโยบายการค้าระหว่าง
ประเทศและมาตรการด้านภาษี
ศุลกากร 

1.   ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
     ในแนวการศึกษา หน่วยที่ 3 
2.   ศึกษาประมวลสาระหน่วยที่ 3 
3.   ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในแนว 
     การศึกษา และปฏิทิน e-Learning 
4.   ประเมินผลหลังเรียน 
5. ตรวจแนวตอบกิจกรรม 
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สัปดาห์ที่/วันที่ ชื่อหน่วย กิจกรรมการศึกษา 
4 หน่วยที่ 4 มาตรการทางการค้าท่ีมิใช่

ภาษีศุลกากร 
1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนใน

แนวการศึกษาหน่วยที่ 4 
2. ฟังซีดีเสียง 
3. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที่ 4 
4. ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในแนว

การศึกษา และปฏิทิน e-Learning 
5. ประเมินผลหลังเรียน 
6. ตรวจแนวตอบกิจกรรม 

5 หน่วยที่ 5 นโยบายการค้ากับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนใน
แนวการศึกษาหน่วยที่ 5 

2. ฟังซีดีเสียง 
3. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที่ 5 
4. ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในแนว

การศึกษา และปฏิทิน e-Learning 
5. ประเมินผลหลังเรียน 
6. ตรวจแนวตอบกิจกรรม 

6 หน่วยที่ 6 ระบบการค้าโลก 1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนใน
แนวการศึกษาหน่วยที่ 6 

2. ฟังซีดีเสียง 
3. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที่ 6 
4. ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในแนว

การศึกษา และปฏิทิน e-Learning 
5. ประเมินผลหลังเรียน 
6. ตรวจแนวตอบกิจกรรม 
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สัปดาห์ที่/วันที่ ชื่อหน่วย กิจกรรมการศึกษา 
7 หน่วยที่ 7 ระบบการเงินและสถาบัน

การเงินระหว่างประเทศ 
1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนใน

แนวการศึกษาหน่วยที่ 7 
2. ฟังซีดีเสียง 
3. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที่ 7 
4. ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในแนว

การศึกษา และปฏิทิน e-Learning 
5. ประเมินผลหลังเรียน 
6. ตรวจแนวตอบกิจกรรม 
7.   เตรียมน าเสนอผลงานชิ้นที่ 1 ในการ

สัมมนาเสริมครั้งที่ 1 
8 หน่วยที่ 8 ระบบอัตราแลกเปลี่ยนและ

ตลาดเงินตราระหว่างประเทศ 
1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนใน

แนวการศึกษาหน่วยที่ 8 
2. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที่ 8 
3. ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในแนว

การศึกษา และปฏิทิน e-Learning 
4. ประเมินผลหลังเรียน 
5. ตรวจแนวตอบกิจกรรม 

9 หน่วยที่ 9 ความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน 

1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนใน
แนวการศึกษาหน่วยที่ 9 

2. ฟังซีดีเสียง 
3. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที่ 9 
4. ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในแนว

การศึกษา และปฏิทิน e-Learning 
5. ประเมินผลหลังเรียน 
6. ตรวจแนวตอบกิจกรรม 
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สัปดาห์ที่/วันที่ ชื่อหน่วย กิจกรรมการศึกษา 
10 หน่วยที่ 10 ทฤษฎีอัตราแลกเปลี่ยน 1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนใน

แนวการศึกษาหน่วยที่ 10 
2. ฟังซีดีเสียง 
3. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที่ 10 
4. ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในแนว

การศึกษา และปฏิทิน e-Learning 
5. ประเมินผลหลังเรียน 
6. ตรวจแนวตอบกิจกรรม 

11 หน่วยที่ 11 นโยบายมหภาคในระบบ
เศรษฐกิจเปิด 

1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนใน
แนวการศึกษาหน่วยที่ 11 

2. ฟังซีดีเสียง 
3. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที่ 11 
4. ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในแนว

การศึกษา และปฏิทิน e-Learning 
5. ประเมินผลหลังเรียน 
6. ตรวจแนวตอบกิจกรรม 

12  หน่วยที่ 12 การลงทุนของธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 

1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนใน
แนวการศึกษาหน่วยที่ 2 

2. ฟังซีดีเสียง 
3. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที่ 12 
4. ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในแนว

การศึกษา และปฏิทิน e-Learning 
5. ประเมินผลหลังเรียน 
6. ตรวจแนวตอบกิจกรรม 
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สัปดาห์ที่/วันที่ ชื่อหน่วย กิจกรรมการศึกษา 
13 หน่วยที่ 13 กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด

ต่างประเทศ 
1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนใน

แนวการศึกษาหน่วยที่ 13 
2. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที่ 13 
3. ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในแนว

การศึกษา และปฏิทิน e-Learning 
4. ประเมินผลหลังเรียน 
5. ตรวจแนวตอบกิจกรรม 
 

14 หน่วยที่ 14 การบริหารการตลาด
ระหว่างประเทศ 

1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนใน
แนวการศึกษาหน่วยที่ 14 

2. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที่ 14 
3. ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในแนว

การศึกษา และปฏิทิน e-Learning 
4. ประเมินผลหลังเรียน 
5. ตรวจแนวตอบกิจกรรม 
 

15 หน่วยที่ 15 การด าเนินงานและ
โครงสร้างของธุรกิจระหว่างประเทศ 

1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนใน
แนวการศึกษาหน่วยที่ 15 

2. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที่ 15 
3. ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในแนว

การศึกษา และปฏิทิน e-Learning 
4. ประเมินผลหลังเรียน 
5. ตรวจแนวตอบกิจกรรม 
6. เตรียมน าเสนอผลงานชิ้นที่ 2 ในการ

สัมมนาเสริมครั้งที่ 2 
ตารางนี้เป็นเพียงข้อเสนอแนะ นักศึกษาอาจปรับตารางได้ตามความเหมาะสมโดยยึดการสัมมนา

เสริมเป็นหลัก 
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แบบฟอร์มปกรายงาน 
 

 
รายงานการสัมมนาเสริม 

 
ชุดวิชา เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ (ครั้งท่ี.....) 

ภาคการศึกษาท่ี................ 
 

เร่ือง 
 
 

จัดท าโดย 
 
 

ชื่อ-สกุล.................................................... 
เลขประจ าตัว............................................ 

 
 
 
 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
สถานท่ีสัมมนาเสริม................................................. 

วันท่ี................เดือน..........................พ.ศ........ 
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กิจกรรมที่ 1 
ชุดวิชาเศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ (หน่วยท่ี 1-15) 
 

 ให้นักศึกษาอ่านประมวลสาระหน่วยท่ี 1-15  แล้วตอบค าถาม โดยสังเขปโดยในส่วนนี้
เป็นการเรียนการสอนในระบบ e-Learning ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมทาง Online ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
 

กิจกรรมที่ 2 
 ให้นักศึกษาท ารายงานในหัวข้อท่ีเกี่ยวกับ การค้า การเงิน และธุรกิจระหว่างประเทศ
ของไทย ทั้งนี้ให้มีการวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีที่ได้ศึกษามาในประมวลสาระและเอกสารเพิ่มเติม  

 
 

--------------------------------------- 

 


