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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

วิทยาเขต/คณะ/

ภาควิชา  

คณะนิตศิาสตร ์

 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 

 

1. รหสัและช่ือรายวิชา  

LW 434 การรวมตวัทางเศรษฐกจิ (Regional Economic Integration) 

2. จาํนวนหน่วยกิต   

 2 (2-0-4) 

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา  

 หลกัสตูรนิตศิาสตรบณัฑติ หมวดวชิาเฉพาะ 

4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา และอาจารยผ์ูส้อน 

 อาจารยน้ํ์าฝน ลมิปเจต 

5.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 

 ภาคตน้ ปีการศกึษา 2559 สาํหรบันกัศกึษาชัน้ปี 4  

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 ไมม่ ี

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

 ไมม่ ี

8. สถานท่ีเรียน    

5506 

9. วนัท่ีจดัทาํหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 

 - 
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หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

 

1 จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื่อให้นักศกึษาทราบกฎเกณฑใ์นเรื่องการรวมกลุ่มทางการค้า ในการพฒันาเศรษฐกจิในระดบัพหุ

ภาค ีความสมัพนัธข์องการรวมกลุ่มทางการคา้กบักฎเกณฑข์อง WTO โดยการศกึษากรอบของขอ้ตกลง

การรวมกลุ่มในระดบัภมูภิาค เช่น EU, NAFTA และ ASEAN 

2 วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

1. เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถเรยีนรูแ้ละเขา้ใจถงึสาระสําคญั หลกัการ ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ

ในระดบัภมูภิาคต่างๆ 

2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถติดตามข้อมูลที่เป็นปจัจุบันและทันสมัยเกี่ยวกับการรวมกลุ่มทาง

เศรษฐกจิในภมูภิาคทีส่าํคญั เช่น AEC เป็นตน้ 

3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนําองค์ความรู้ไปใช้ในชวีติประจําวนั และการทํางานในอนาคตได้ใน

ระดบัหน่ึง 

 

 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการดาํเนินการ 

 

1. คาํอธิบายรายวิชา  

กฎเกณฑใ์นเรื่องการรวมกลุ่มทางการค้า (Regional Trade Integration) ในการพฒันาเศรษฐกจิใน

ระดบัพหุภาค ีความสมัพนัธ์ของการรวมกลุ่มทางการค้ากบักฎเกณฑข์อง WTO โดยการศกึษากรอบของ

ขอ้ตกลงการรวมกลุ่มในระดบัภมูภิาค เช่น EU, NAFTA และ ASEAN 

 

2. จาํนวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

รวม 30 ชัว่โมง 

(2 ชัว่โมง x 15 สปัดาห)์ 

- รวม 7.5 ชัว่โมง 

(0.5 ชัว่โมง x 15 สปัดาห)์ 

รวม 7.5 ชัว่โมง 

(0.5 ชัว่โมง x 15 สปัดาห)์ 
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3. จาํนวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ท่ีอาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบคุคล 

รวมประมาณ 5 ชัว่โมง โดยเปิดโอกาสให้นักศกึษาซกัถามและขอคําปรกึษาทางวชิาการหลงัเลกิชัน้

เรยีน หรอืนอกเวลาเรยีน รวมทัง้การให้คําปรกึษาผ่านทาง Social Media เช่น Facebook ซึ่งนักศกึษา

สามารถเขา้มาถามคาํถามไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

 

 

หมวดท่ี 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คณุธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จรยิธรรมทีต่อ้งพฒันา 

1. ส่งเสรมิให้มคีุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ ซื่อสตัยส์ุจรติ ต่อตนเอง และสงัคม และยดึมัน่ใน

จรรยาบรรณของนกักฎหมาย 

2. เน้นให้มกีารเคารพสทิธแิละรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น รวมทัง้เคารพในคุณค่าและศกัดิศ์รี

ของความเป็นมนุษย ์

3. ส่งเสรมิให้มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม ตลอดจนปฏบิตัติามกฎเกณฑข์องสงัคมโดยไม่มกีาร

เลอืกปฏบิตั ิ

 

1.2 วธิกีารสอน  

1. สอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรมในบทเรยีน 

2. มอบหมายใหม้กีารทํางานร่วมกนัเป็นกลุ่ม  

 

1.3 วธิกีารประเมนิผล 

1. ประเมนิจากการเขา้เรยีนอย่างตรงเวลาและสมํ่าเสมอ 

2. ประเมนิจากการส่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมายอยา่งตรงเวลา 

3. ประเมนิจากการแสดงออกของนกัศกึษาทีม่ต่ีอบุคคลอื่น 

 

2. ความรู้ 

2.1 ความรูท้ีต่อ้งไดร้บั  

1. ส่งเสรมิใหม้คีวามรูท้างกฎหมายภาคทฤษฎอียา่งเป็นระบบ และทนัต่อเหตุการณ์ 

2. เน้นใหส้ามารถนําความรูไ้ปประยกุตใ์ชก้บัชวีติประจาํวนั และการทํางานในอนาคต 
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2.2 วธิกีารสอน 

 1.  การบรรยายและอภปิรายกรณศีกึษาในชัน้เรยีน 

2.  การเรยีนรูจ้ากกรณตีวัอยา่ง 

3.  การมอบหมายงานกลุ่ม เพื่ออภปิรายรว่มกนัในชัน้เรยีน 

 

2.3 วธิกีารประเมนิผล 

1. ประเมนิผลจากการเขา้หอ้งเรยีนและมสี่วนรว่มในชัน้เรยีนอยา่งสมํ่าเสมอ 

2. ประเมนิผลจากคาํตอบขอ้สอบเชงิวเิคราะหท์ีม่กีารใชแ้ละอา้งองิหลกักฎหมายอย่างถูกตอ้ง

และเหมาะสม 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปญัญาทีต่อ้งพฒันา 

1. ส่งเสรมิใหส้ามารถคดิอยา่งเป็นระบบ สมเหตุสมผล และเป็นวทิยาศาสตร ์

2. เน้นใหส้ามารถสบืคน้ รวบรวม ศกึษา ตคีวาม วเิคราะห ์และสงัเคราะห ์ทฤษฎขีองกฎหมาย

และบทบญัญตัขิองกฎหมาย 

3. ส่งเสรมิใหส้ามารถนําความรูด้า้นนิตศิาสตรม์าปรบัใชก้บัสถานการณ์จรงิอย่างถูกตอ้ง 

 

3.2 วธิกีารสอน 

1. มอบหมายใหว้เิคราะหก์รณีตวัอยา่งและเหตุการณ์จรงิทีเ่กดิขึน้ 

2. มอบหมายใหน้ักศกึษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองนอกชัน้เรยีน 

3. จดักจิกรรมใหน้กัศกึษาแสดงความคดิเหน็หรอืแกป้ญัหากฎหมายเป็นกลุ่ม 

 

3.3 วธิกีารประเมนิผล 

1.  ประเมนิจากการมสี่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ในชัน้เรยีน 

2. ประเมนิจากคําตอบขอ้สอบเชงิวเิคราะห ์ทัง้การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 

 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบทีต่อ้งพฒันา  

1. ส่งเสรมิใหม้คีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 



5 

 

2. เน้นใหส้ามารถพฒันาตนเองและปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในสงัคม 

3. ส่งเสรมิใหม้ภีาวะความเป็นผูนํ้าและผูต้าม สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นไดด้ ี

 

4.2 วธิกีารสอน 

1. กําหนดใหน้กัศกึษาคน้ควา้เพิม่เตมินอกหอ้งเรยีน 

2. มอบหมายใหท้ํางานเป็นกลุ่ม 

3. กระตุน้ใหม้สี่วนรว่มในหอ้งเรยีนและแบ่งปนัความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั 

 

4.3 วธิกีารประเมนิผล 

1. ใหน้กัศกึษาทาํการประเมนิตนเอง และประเมนิกลุ่มเพื่อน 

2. อาจารยป์ระเมนิผลงานของนกัศกึษา 

3. สงัเกตพฤตกิรรมจากการทาํงานกลุ่ม และการแสดงความคดิเหน็ในหอ้งเรยีน 

 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห ์การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีต่อ้งพฒันา 

1. เน้นใหส้ามารถใชภ้าษาไทย และภาษาต่างประเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และสื่อสารได้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2. เน้นใหม้คีวามเขา้ใจและสามารถใชศ้พัทเ์ฉพาะทางกฎหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. ส่งเสรมิใหส้ามารถใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหมใ่นการสื่อสารและคน้ควา้ขอ้มลู 

 

5.2 วธิกีารสอน 

1. มอบหมายใหน้กัศกึษาสื่อสาร คน้ควา้ขอ้มลูทาง Internet 

2. สอดแทรกภาษาต่างประเทศ และศพัทเ์ฉพาะทางกฎหมายในการเรยีนการสอน 

3. มอบหมายใหน้กัศกึษาใชเ้ทคโนโลยใีนการคน้ควา้หาขอ้มลู และนําเสนอผลงาน 

 

5.3 วธิกีารประเมนิผล 

1. ประเมนิผลจากการเสนอผลงาน 

2. ประเมนิผลจากการสอบขอ้เขยีน 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1. แผนการสอน 

ครัง้ท่ี วนัท่ี หวัข้อการบรรยาย จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผูส้อน 

1 19 ส.ค. 59 แนะนํารายวชิา/จดุมุง่หมายของวชิา 2 บรรยาย/อภปิราย อ.น้ําฝน ลมิปเจต 

2 26 ส.ค. 59 ประวตัิศาสตรร์ะบบเศรษฐกจิ ทฤษฎี

และแนวคิดเกี่ยวกับการรวมตัวทาง

เศรษฐกจิ 

2 บรรยาย/อภปิราย อ.น้ําฝน ลมิปเจต 

3 2 ก.ย. 59 ทฤษฎแีละแนวคดิเกี่ยวกบัหลกัเกณฑ์

การคา้เสรภีายใตก้รอบ WTO 

2 บรรยาย/อภปิราย อ.น้ําฝน ลมิปเจต 

4 9 ก.ย. 59 การรวมตวัทางเศรษฐกจิภายใต้กรอบ 

WTO 

2 บรรยาย/อภปิราย อ.น้ําฝน ลมิปเจต 

5 16 ก.ย. 59 ภมูภิาคยโุรป: สหภาพยโุรป (EU)  2 บรรยาย/อภปิราย อ.น้ําฝน ลมิปเจต 

6 23 ก.ย. 59 ภมูภิาคยโุรป: สหภาพยโุรป (EU) 2 บรรยาย/อภปิราย อ.น้ําฝน ลมิปเจต 

7 30 ก.ย. 59 ภมูภิาคยโุรป: สหภาพยโุรป (EU) 2 บรรยาย/อภปิราย อ.น้ําฝน ลมิปเจต 

8 7 ต.ค. 59 ตวิมามา่ - - - 

9 14 ต.ค. 59 สอบกลางภาค - - - 

10 21 ต.ค. 59 ภูมิภาคอเมรกิาเหนือ: ข้อตกลง

การคา้เสรอีเมรกิาเหนือ (NAFTA) 

2 บรรยาย/อภปิราย อ.น้ําฝน ลมิปเจต 

11 28 ต.ค. 59 ภูมิภาคอเมรกิาเหนือ: ข้อตกลง

การคา้เสรอีเมรกิาเหนือ (NAFTA) 

2 บรรยาย/อภปิราย อ.น้ําฝน ลมิปเจต 

12 4 พ.ย. 59 ภูมภิาคเอเชยี: ประชาคมอาเซยีน 

(ASEAN Community) 

2 บรรยาย/อภปิราย อ.น้ําฝน ลมิปเจต 

13 11 พ.ย. 59 ภูมภิาคเอเชยี: ประชาคมอาเซยีน 

(ASEAN Community) 

2 บรรยาย/อภปิราย อ.น้ําฝน ลมิปเจต 

14 18 พ.ย. 59 การรวมกลุ่มเศรษฐกิจภายใต้กรอบ

ความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจ

ร ะ ดั บ ภู มิ ภ า ค  Regional 

Comprehensive Economic 

Partnership (RCEP) 

2 บรรยาย/อภปิราย อ.น้ําฝน ลมิปเจต 
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ครัง้ท่ี วนัท่ี หวัข้อการบรรยาย จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผูส้อน 

15 25 พ.ย. 59 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายใต้

กรอบความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์

ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ภ า ค พื้ น แ ป ซิ ฟิ ก 

(Trans-Pacific Partnership: TPP) 

2 บรรยาย/อภปิราย อ.น้ําฝน ลมิปเจต 

16 2 ธ.ค. 59 แนวโน้มของการรวมตวัทางเศรษฐกจิ: 

มมุมองสู่อนาคต 

2 บรรยาย/อภปิราย อ.น้ําฝน ลมิปเจต 

17 9 ธ.ค. 59 ทบทวนบทเรยีนทัง้หมด 2 บรรยาย/อภปิราย อ.น้ําฝน ลมิปเจต 

18 16 ธ.ค. 59 สอบปลายภาค - - - 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม

ท่ี  

 

ผลการเรียนรู้*  

 

วิธีการประเมิน  

 

 

กาํหนดเวลา

การประเมิน 

(สปัดาหท่ี์) 

สดัส่วนของการ

ประเมินผล 

 

1 
2.1 5.2 

 
การมสี่วนรว่มในชัน้เรยีน การ
เขา้หอ้งเรยีนอยา่งสมํ่าเสมอ 

1-15 30 

2 
2.1 3.3 

 
 

การสอบกลางภาค 7 30 

3 2.1 3.3 การสอบปลายภาค 15 40 
* ระบุผลการเรยีนรูห้วัขอ้ยอ่ยตามแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบต่อผลการเรยีนรู ้
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หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตาํราและเอกสาร 

1. ทชัชมยั (ฤกษะสุต) ทองอุไร, กฎหมายเศรษฐกจิระหว่างประเทศ GATT และ WTO : บททัว่ไป, 

วญิ�ชูน, 2556  

2. กรมอาเซยีน, แผนการจดัตัง้ประชาคมอาเซยีน (3 เสา), เมษายน 2555 

3. กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ, ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน, กระทรวงพาณิชย,์ 2551 

4. รงัสรรค ์ธนะพรพนัธแ์ละคณะ, กฎกตกิา WTO เล่มทีห่น่ึง, WTO Watch, 2552 

2. เอกสารและข้อมลูสาํคญั 

 - 

3. เอกสารและข้อมลูแนะนํา 

 -  

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

• ในครัง้แรกของการสอนผู้สอนจะอธบิายให้นักศกึษาเขา้ใจถงึขอบเขตการเรยีนการสอน และ

จดุมุง่หมายของรายวชิา 

• ใหน้กัศกึษาประเมนิการสอนผ่านระบบ On line ของทางมหาวทิยาลยั 

• สอบถามนักศึกษาทุกครัง้หลงัเลิกเรยีนว่า วนัน้ีผู้สอนสอนเป็นอย่างไร เช่นสอนเรว็เกินไป

หรอืไม ่เป็นตน้ 

2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 

• ผูส้อนประเมนิการสอนของตนเอง โดยผ่านการทํา Quiz ว่านักศกึษาเขา้ใจสิง่ทีส่อนไปหรอืไม่

ในระยะสัน้ ส่วนในระยะสุดทา้ย คอื การดผูลการเรยีนของนกัศกึษา  

3. การปรบัปรงุการสอน 

• ผูส้อนจะนําเอาความคดิเหน็ทีไ่ด้หลงัจากสอบถามนักศกึษาหลงัเลกิเรยีน แลว้นําไปปรบัปรุง

ในครัง้ต่อไป  

• นําผลการประเมนิการสอนของนักศกึษาที่ทําผ่านระบบ On line ของทางมหาวทิยาลยัไป

ประมวล สรปุปญัหา อุปสรรค จดุอ่อน จดุแขง็เพื่อไปปรบัปรงุรายวชิาในครัง้ต่อไป 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
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• มีคณะกรรมการพิจารณาตัดเกรดในการพิจารณาการให้คะแนนในรายวิชา ก่อนส่งให้

คณะกรรมการมาตรฐานวชิาการพจิารณา 

• มคีณะกรรมการมาตรฐานวชิาการ (ผูท้รงคุณวุฒภิายนอก) เป็นผูต้รวจรบัรองผลสมัฤทธิข์อง

นกัศกึษา 

5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

• ผู้สอนจะได้นําขอ้คดิเหน็ของนักศึกษามาประมวล เพื่อปรบัปรุงการเรยีนการสอน ทัง้ด้าน

เน้ือหา และวธิกีารเรยีนการสอน โดยผลการประเมนิสามารถจะนําไปใช้เพื่อปรบัปรุงการ

จดัการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสมกบันกัศกึษาในรุ่นต่อไป 
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