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รายละเอยีดของรายวิชา 

 

ชือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะนิติศาสตร์ 

 

หมวดท ี1 ข้อมูลทวัไป 

 

1. รหัสและชือรายวชิา LW432  การคา้สินคา้ระหวา่งประเทศ 

2. จํานวนหน่วยกติ 2 หน่วยกิต (2-0-4) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน 

4. อาจารย์ผู้ รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน     อาจารยน์ําฝน  ลิมปเจต 

5.  ภาคการศึกษา / ชันปีทเีรียน    ภาคปลาย-  สําหรับนกัศึกษาชนัปีที 4 

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

7. รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้าม)ี   ไม่มี 

8. สถานทเีรียน   หอ้ง 22501 

9. วนัทจีดัทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาครังล่าสุด   5 มกราคม 2558 

 

หมวดท ี2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

เพือให้นักศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบักฎเกณฑที์สําคญัของ WTO ในการคา้สินคา้ (Trade in 

Goods) ซึงรวมไปถึงการลดอุปสรรคทางการคา้ในรูปแบบต่างๆ การระงบัขอ้พิพาทใน WTO การคา้และ

สิงแวดลอ้ม การคา้สินคา้เกษตรกรรม การอุดหนุนสินคา้ และการทุ่มตลาด การคา้และสิทธิทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา และการคา้ระหว่างประเทศกาํลงัพฒันา 

 

2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพือให้นักศึกษามีความรู้และความเขา้ใจถึงความสําคญัของการ WTO ในการคา้สินคา้ (Trade in 

Goods) ซึงรวมไปถึงการลดอุปสรรคทางการคา้ในรูปแบบต่างๆ รวมทงัสิทธิหน้าทีระหว่างหน่วยงานและ

บุคคลทีเกียวขอ้ง 
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หมวดท ี3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

 

1. คาํอธิบายรายวชิา  

 กฎเกณฑ์ทีสําคัญของ WTO ในการคา้สินคา้ (Trade in Goods) ซึงรวมไปถึงการลดอุปสรรคทาง

การคา้ในรูปแบบต่างๆ การระงบัขอ้พิพาทใน WTO การคา้และสิงแวดล้อม การคา้สินคา้เกษตรกรรม การ

อุดหนุนสินคา้ และการทุ่มตลาด การคา้และสิทธิทรัพยสิ์นทางปัญญา และการคา้ระหว่างประเทศกาํลงัพฒันา 

 

2. จํานวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชวัโมง 

(2 ชวัโมง x 15 

สัปดาห์) 

- - 2 ชวัโมง 

(0.5 ชวัโมง x 4 สัปดาห์) 

3. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

6 ชวัโมง โดยระบุวนัและเวลาไวใ้นประกาศหนา้หอ้งพกัอาจารย ์

 

หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีตอ้งพฒันา 

  1) ปลูกฝังให้นกัศึกษาตระหนกัถึงคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซือสัตยสุ์จริต ต่อตอนเองและสังคม 

และตอ้งยดึมนัในจรรยาบรรณของนกักฎหมาย 

2)  เน้นให้นักศึกษาเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอื้นไม่เลือกปฏิบติั รวมทงัเคารพใน

คุณค่าและศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์

3)  ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตลอดจนปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของ

องคก์รและสังคมไม่เลือกปฏิบติั  

 



3 
 

1.2 วิธีการสอน  

1)  กาํหนดในรายวิชาใหมี้การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 

2)  มอบหมายใหท้าํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มและรายบุคคล  

 

1.3 วิธีการประเมินผล 

1)  ประเมินจากพฤติกรรมของนกัศึกษาในหอ้งเรียน 

2)  ประเมินจากการเขา้เรียนอยา่งตรงเวลาและสมาํเสมอ 

3)  ประเมินจากการส่งงานและผลงานทีไดรั้บมอบหมาย 

 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีตอ้งไดร้ับ  

1)  ทาํใหน้กัศึกษามีความรู้ทางกฎหมายและกฎเกณฑท์สีาํคญัของ WTO ในการคา้สินคา้ (Trade in 

Goods) ซึงรวมไปถึงการลดอุปสรรคทางการคา้ในรูปแบบต่างๆ การระงบัขอ้พิพาทใน WTO 

การคา้และสิงแวดลอ้ม การคา้สินคา้เกษตรกรรม การอุดหนุนสินคา้ และการทุ่มตลาด การคา้

และสิทธิทรัพยสิ์นทางปัญญา และการคา้ระหวา่งประเทศกาํลงัพฒันา 

2)  เนน้ใหน้กัศึกษาสามารถนาํหลกักฎหมายและกฎเกณฑที์สําคญัของ WTO ในการคา้สินคา้ 

(Trade in Goods) ไปประยกุตใ์ชร่้วมกบัศาสตร์อืนๆทีเกียวขอ้งได ้

2.2 วิธีการสอน 

1)  บรรยายหลกัการและทฤษฎีในหอ้งเรียน 

2)  มอบหมายใหน้ักศึกษาร่วมกนัอภิปรายหาคาํตอบในหอ้งเรียน 

3)  ฝึกใหน้กัศึกษาไดค้าํนวณทางดา้นตวัเลขทีเกียวขอ้งกบัการแข่งขนัทางการคา้และกลไกตลาด 

 

2.3 วิธีการประเมินผล 

1)  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในห้องเรียน 

2)  ประเมินจากคาํตอบเชิงวิเคราะห์ทีมีการใชแ้ละอา้งอิงหลกักฎหมายอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีตอ้งพฒันา 

1)  กระตุน้ใหน้กัศึกษาคิดอยา่งเป็นระบบ สมเหตุสมผล และเป็นวิทยาศาสตร์ 
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2)  เนน้ให้นกัศึกษาสืบคน้ รวบรวม ศกึษา ตีความ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ทฤษฎีของกฎหมายและ

กฎเกณฑที์สําคญัของ WTO ในการคา้สินคา้ (Trade in Goods) 

3)  กระตุน้ใหน้กัศึกษาสามารถนาํความรู้เกียวกบักฎหมายและกฎเกณฑที์สาํคญัของ WTO ใน

การคา้สินคา้ (Trade in Goods) มาปรับใชก้บัสถานการณ์จริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

3.2 วิธีการสอน 

1)  บรรยายหลกัการและทฤษฎีในหอ้งเรียน 

2)  มอบหมายใหน้ักศึกษาร่วมกนัอภิปรายหาคาํตอบในหอ้งเรียน 

3)  มอบหมายให้นกัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองนอกหอ้งเรียน 

 

3.3 วิธีการประเมินผล 

1)  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในห้องเรียน 

2)  ประเมินจากผลงานทีไดร้ับมอบหมายใหค้น้ควา้ดว้ยตนเองนอกหอ้งเรียน 

3)  ประเมินจากคาํตอบเชิงวิเคราะห์ทีมีการใชแ้ละอา้งอิงหลกักฎหมายอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีตอ้งพฒันา  

1)  กระตุน้ใหน้กัศึกษามีความรับผดิชอบต่องานทีไดรั้บมอบหมาย 

2)  เนน้ใหน้กัศึกษาสามารถพฒันาตนเองและปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปลียนแปลงทีเกิดขึนในสังคม 

3)  ฝึกใหน้กัศกึษามีความเป็นผูน้าํและผูต้ามทีดี สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นไดดี้ 

 

4.2 วิธีการสอน 

1)  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในห้องเรียน 

2)  ประเมินจากผลงานทีไดร้ับมอบหมายใหค้น้ควา้ดว้ยตนเองนอกหอ้งเรียน 

 

4.3 วิธีการประเมินผล 

1)  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในห้องเรียน 

2)  ประเมินจากวิธีการและผลงานทีไดรั้บมอบหมายใหค้น้ควา้ดว้ยตนเองนอกหอ้งเรียน 
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. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์ การสือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีตอ้งพฒันา 

1)  เนน้ใหน้กัศึกษาใชภ้าษาไทยในการสือสารกบัผูอ้ืนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2)  เนน้ใหน้กัศึกษามีความเขา้ใจและสามารถใชศ้พัท์เฉพาะทางกฎหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3)  ส่งเสริมใหน้กัศึกษาใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ในการสือสารและคน้ควา้หาขอ้มูล 

 

5.2 วิธีการสอน 

1)  บรรยายหลกัการและทฤษฎีในหอ้งเรียน 

2)  มอบหมายใหน้ักศึกษาร่วมกนัอภิปรายหาคาํตอบในหอ้งเรียน 

3)  มอบหมายให้นกัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองนอกหอ้งเรียน 

 

5.3 วิธีการประเมินผล 

1)  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในห้องเรียน 

2)  ประเมินจากผลงานทีไดร้ับมอบหมายใหค้น้ควา้ดว้ยตนเองนอกหอ้งเรียน 

 

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์

ท ี
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือทใีช้  
ผู้สอน 

1 - ความหมายและลกัษณะของการคา้ระหว่าง

ประเทศ 

2 บรรยายประกอบ

สือคอมพิวเตอร์/

อภิปราย 

อ.นาํฝน ลิมปเจต 

2 - แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัการคา้ระหว่าง

ประเทศ 

2 บรรยายประกอบ

สือคอมพิวเตอร์/

ทาํแบบทดสอบ 

อ.นาํฝน ลิมปเจต 

3 - ความรู้เบืองตน้เกียวกบัองคก์ารการคา้โลก 2 บรรยายประกอบ

สือคอมพิวเตอร์/

อภิปราย 

อ.นาํฝน ลิมปเจต 

4 - แนวคิดพืนฐานและหลักการพืนฐานของ

องคก์ารการคา้โลก 

2 บรรยายประกอบ

สือคอมพิวเตอร์/

อ.นาํฝน ลิมปเจต 
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สัปดาห์

ท ี
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือทใีช้  
ผู้สอน 

อภิปราย 

5 - ขอ้ยกเวน้จากหลกักฎหมายทวัไปของแกตต์

และองคก์ารการคา้โลก 

2 บรรยายประกอบ

สือคอมพิวเตอร์/

อภิปราย 

อ.นาํฝน ลิมปเจต 

6 - ขอ้ยกเวน้จากหลกักฎหมายทวัไปของแกตต์

และองคก์ารการคา้โลก (ต่อ) 

2 บรรยายประกอบ

สือคอมพิวเตอร์/

ทาํแบบทดสอบ 

อ.นาํฝน ลิมปเจต 

7 - ความตกลงทีสาํคญัทีเกียวขอ้งกบัการคา้

สินคา้ระหว่างประเทศ ไดแ้ก่ 

- ความตกลงวา่ดว้ยแหล่งกาํเนิดสินคา้ 

- ความตกลงวา่ดว้ยการประเมินราคา

ศุลกากร 

- ความตกลงวา่ดว้ยวิธีดาํเนินการออก

ใบอนุญาตนาํเขา้ 

- ความตกลงวา่ดว้ยการตรวจสอบก่อน

การนาํเขา้ 

2 บรรยายประกอบ

สือคอมพิวเตอร์/

อภิปราย 

อ.นาํฝน ลิมปเจต 

8 สอบกลางภาค 

9 - การคา้สินคา้เกษตรภายใตก้รอบพหุภาค ี 2 บรรยายประกอบ

สือคอมพิวเตอร์/

อภิปราย 

อ.นาํฝน ลิมปเจต 

10 - การคา้สินคา้เกษตรภายใตก้รอบพหุภาค ี

(ต่อ) 

2 บรรยายประกอบ

สือคอมพิวเตอร์/

ทาํแบบทดสอบ 

อ.นาํฝน ลิมปเจต 

11 - มาตรการตอบโตท้างการคา้ ไดแ้ก่ 

- ความตกลงว่าด้วยการตอบโตก้ารทุ่ม

ตลาด 

- ความตกลงว่าด้วยการตอบโต้การ

อุดหนุน 

2 บรรยายประกอบ

สือคอมพิวเตอร์/

อภิปราย 

อ.นาํฝน ลิมปเจต 
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สัปดาห์

ท ี
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือทใีช้  
ผู้สอน 

12 - มาตรการตอบโตท้างการคา้ (ต่อ) 

- ความตกลงว่าดว้ยมาตรการปกป้อง 

2 บรรยายประกอบ

สือคอมพิวเตอร์/

อภิปราย 

อ.นาํฝน ลิมปเจต 

13 - มาตรการทางการคา้ดา้นมาตรฐานสินคา้

และมาตรการสุขอนามยัภายใตก้รอบพหุ

ภาค ี

2 บรรยายประกอบ

สือคอมพิวเตอร์/

อภิปราย 

อ.นาํฝน ลิมปเจต 

14 - มาตรการทางการคา้ดา้นมาตรฐานสินคา้

และมาตรการสุขอนามยัภายใตก้รอบพหุ

ภาค ี(ต่อ) 

2 บรรยายประกอบ

สือคอมพิวเตอร์/

ทาํแบบทดสอบ 

อ.นาํฝน ลิมปเจต 

5 - การระงบัขอ้พิพาททางการคา้ภายใตก้รอบ

พหุภาคีทีเกียวขอ้งกบัการคา้สินคา้ 

2 บรรยายประกอบ

สือคอมพิวเตอร์/

ทาํแบบทดสอบ 

อ.นาํฝน ลิมปเจต 

16 - ทบทวนและสรุปเนือหาทงัหมด 2 บรรยายประกอบ

สือคอมพิวเตอร์ 

อ.นาํฝน ลิมปเจต 

17 สอบปลายภาค 

 

 

2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม

ท ี 

 

ผลการ

เรียนรู้*  

 

วธีิการประเมิน  

 

 

กาํหนดเวลาการ

ประเมนิ (สัปดาห์ที) 

สัดส่วนของ

การประเมนิผล 

 

1 2.1, 4.1, 5.1 การมีส่วนร่วมในการอภิปรายใน

หอ้งเรียน 

2-14 S/U 

2 1.1 การทาํแบบทดสอบในหอ้งเรียน 2-14 20% 

3 3.1 การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองนอก

หอ้งเรียน 

8-14 20% 

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ 
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หมวดท ี6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

. ตาํราและเอกสาร 

 แกตตแ์ละองคก์ารการคา้โลก (WTO) The World Trade Organization โดย รองศาสตราจารย์

ทชัชมยั ฤกษะสุต 

 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ องคก์ารการคา้โลก (WTO): บททวัไป โดย รองศาสตราจารย์

ทชัชมยั ฤกษะสุต 

 บทบาทของกฎหมายเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ โดย ศาสตราจารย ์ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทย 

 Powerpoint Presentation โดย อาจารยน์าํฝน ลิมปเจต 

. เอกสารและข้อมลูสําคญั 

 - 

3. เอกสารและข้อมลูแนะนํา 

 คน้ควา้หาขอ้มูลเพิมเติมจาก Internet 

 

 

หมวดท ี7 การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

 ส่งเสริมให้นกัศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน และมีส่วนร่วมในการพฒันา

รายวิชาผ่านระบบประเมิน Online 

2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

 อาจารยผู์ส้อนประเมินการสอนของตนเอง จากผลการเรียนของนักศึกษา และทาํรายงาน

สรุปพฒันาการนกัศึกษา ปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางแกไ้ขหรือปรับปรุงรายวิชา 

3. การปรับปรุงการสอน  

 ประมวลความคดิเห็นของนกัศึกษาและประเมินการสอนของตนเองเพือหาแนวทางปรับปรุง

แกไ้ข 

 ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบันักศึกษารุ่นต่อไป 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวชิา 

 มีเกณฑม์าตรฐานและคณะกรรมการมาตรฐานวิชาการ (ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก) เป็นผูต้รวจ

รับรองผลสัมฤทธิของนกัศึกษา 

 มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานการให้คะแนนในรายวิชา ก่อนส่งให้คณะกรรมการ

มาตรฐานวิชาการพิจารณา 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

 นาํขอ้คิดเห็นจากขอ้ 1 และขอ้ 2 มาประมวล เพือการปรับปรุงการเรียนการสอน ทงัในดา้น

เนือหา และวิธีการเรียนการสอนใหดี้ยงิขึน 

 


