
 

 
 

เอกสารหมายเลข มคอ.3 
รายละเอยีดของรายวชิา 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา      มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิาคณะเศรษฐศาสตร์ 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลโดยทัว่ไป 
 

1.รหัสและช่ือรายวชิาEC 344(EC842)เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่มระหวา่งประเทศ(The 

Economics of International Integration) 

2.จ านวนหน่วยกติ3(3-0-6)      
3.หลกัสูตรและประเภทของรายวชิาปริญญาตรี / วชิาบงัคบั กลุ่มวชิาเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 
4.อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอนผูช่้วยศาสตราจารยสุ์เนตรตรา จนัทบุรี 
5.ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน     ภาคการศึกษาท่ี 1/ ชั้นปีท่ี 3-4 
6.รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)EC208 เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 
7.รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั(Co-requisites)     ไม่มี 
8.สถานทีเ่รียน     มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9.วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด15กรกฎาคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 
1.จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1.  เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดพ้ืนฐานทางดา้นการรวมกลุ่มระหวา่ง
ประเทศวตัถุประสงคข์องการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
และววิฒันาการของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

2.  เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายการคา้ระหวา่งประเทศและความไม่มีประสิทธิ
ภาพของการปกป้องทางการคา้ ตลอดจนผลกระทบของการปกป้องทางการคา้ 

3.   เพื่อใหมี้ความรู้เก่ียวกบัแนวคิดพ้ืนฐานในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
และมีความเขา้ใจทฤษฎีบางทฤษฎีท่ีใชอ้ธิบายผลกระทบจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

4.  เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทและวเิคราะห์สภาพการณ์ของการรวมกลุ่มเศร
ษฐกิจท่ีส าคญัของโลกในปัจจุบนั เช่น GATT, EU , AFTA , APEC, ASEAN- 

AEC และสามารถอธิบายผลกระทบทางเศรษฐกิจของการรวมกลุ่มระหวา่งประเทศได ้
5.  เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและวเิคราะห์เก่ียวกบัความตกลงระดบัภูมิภาคและระดบัอนุภูมิ

ภาคของไทย ตลอดจนผลกระทบจากการด าเนินการของกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆต่อไทย 
6.  เพ่ือใหมี้ความรู้เร่ืองเก่ียวกบัปัญหาอุปสรรค การกีดกนัทางการคา้ ( Tariff Barriers) 

และมาตรการกีดกนัทางการคา้ท่ีมิใช่ภาษี(Non Tariff Measures & Non Tariff 

Barriers) 

2.วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถน าความรู้ท่ีไดศึ้กษาไปเป็นพื้นฐานไปวเิคราะห์และประยกุตใ์ชใ้น

การเรียนใหดี้ยิง่ข้ึนและทราบถึงผลกระทบของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการพฒันาการของกา
รรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของไทยและของโลกไดดี้ข้ึน 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1.ค าอธิบายรายวชิา     
          ความหมาย วตัถุประสงค ์สาเหตุของการรวมกลุ่มระหวา่งประเทศ 
และรูปแบบของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
เง่ือนไขของความส าเร็จในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ผลกระทบของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
ลกัษณะและรูปแบบของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศในภูมิภาคต่างๆของโลก ไดแ้ก่ 
GATT (General Agreement on Tariff and Trade),WTO (World Trade Organization) 
EU (European Union), ASEAN (Association of South-East Economic Cooperation), 
AFTA (Asian Free Trade Area), APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation)AEC 

(ASEAN Economic Community) 



ปัญหา อุปสรรค การกีดกนัทางการคา้ (Tariff Barriers) และมาตรการกีดกนัทางการคา้ท่ีมิใช่ภาษี(Non 

Tariff Measures & Non Tariff Barriers) 
2.จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
2.1 บรรยาย     บรรยาย 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา 
2.2 สอนเสริม     สอนเสริมตามความตอ้งการของนกัศึกษาเฉพาะราย  
2.3 การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน     ไม่มีการฝึกปฏิบติังานภาคสนาม 
2.4 การศึกษาด้วยตนเอง     การศึกษาดว้ยตนเอง 6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
3.จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
-อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาผา่นเลขานุการหวัหนา้สาขาวชิา  
-อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์        
(เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 
 
 

หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1.คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหส้ามารถด าเนินชีวติร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมอยา่งราบร่ืน 
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบติัของหลกัสูตร ดงัน้ี 

(1)  มีความซ่ือสัตยสุ์จริตในการคิด ศึกษา วเิคราะห์ ปฏิบติัตน และปฏิบติังาน  
(2)  มีจิตส านึกสาธารณะท่ีค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน 
(3)  มีวนิยั มีความตรงต่อเวลา เคารพและปฏิบติัตนตามกฎ 

ระเบียบและขอ้บงัคบัของสถาบนัและสังคม 
 
1.2วธีิการสอน 
-
บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นวเิคราะห์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบของการรวม
กลุ่มทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 
-อภิปรายกลุ่ม 
-ก าหนดใหน้กัศึกษาหาตวัอยา่งหรือประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งและท ารายงาน 
 



1.3วธีิการประเมินผล 
-พฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียน และส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา  
-มีการอา้งอิงเอกสารท่ีไดน้ ามาท ารายงาน อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
-ประเมินผลการน าเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 
2.ความรู้ 

2.1ความรู้ทีต้่องได้รับ 
นกัศึกษาตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัสาขาวชิาท่ีศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม 

และความรู้เก่ียวกบัสาขาวชิาท่ีศึกษานั้นตอ้งเป็นส่ิงท่ีนกัศึกษาตอ้งรู้เพื่อใชป้ระกอบอาชีพและช่วยพั
ฒนาสังคม ดงันั้นมาตรฐานความรู้ตอ้งครอบคลุมส่ิงต่อไปน้ี 

(1) 
มีความรู้และความเขา้ใจแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 

(2)  มีความรู้และความเขา้ใจเคร่ืองมือพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ 
(3)  มีความรู้ ความเขา้ใจ เศรษฐศาสตร์ประยกุต ์(เศรษฐศาสตร์ระหวา่ง  

เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ  เป็นตน้) 
 

2.2วธีิการสอน 
     บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การท างานเด่ียว การน าเสนอรายงาน 
และมอบหมายใหค้น้ควา้หาบทความ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ 
2.3วธีิการประเมินผล 
-ทดสอบยอ่ย สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้การประยกุตใ์ช้ 
-วเิคราะห์ปัญหาการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศของไทย  
-น าเสนอรายงาน 
3.ทกัษะทางปัญญา 

3.1ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
นกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัต่าง ๆ จากการสอนเพื่อใหเ้กิดทกัษะทางปัญญาดงัน้ี 

(1)  สามารถคิดเป็นเหตุเป็นผล และคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ 

(2)  สามารถก าหนดประเด็นการศึกษา สืบคน้ รวบรวมขอ้มูล ประมวลขอ้มูล วเิคราะห์ 
สังเคราะห์ แปลความหมาย และสรุปประเด็นจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย 

(3)  สามารถน าขอ้มูลและหลกัฐานต่างๆ 
มาวเิคราะห์และบูรณาการความรู้เพื่อเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมไดอ้ยา่
งเหมาะสม (ประสิทธิภาพ เป็นธรรม และเหมาะสมกบัสภาวการณ์และบริบททางสังคม) 



และสร้างสรรค ์

 
3.2วธีิการสอน 
     -การมอบหมายใหน้กัศึกษาท ารายงาน และน าเสนอผลการศึกษา 
-อภิปรายกลุ่ม 
-อ่านบทความและขอ้เขียนท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.3วธีิการประเมินผล 
น าเสนอรายงานทดสอบยอ่ยและสอบปลายภาค โดยเนน้ขอ้สอบท่ีมีการวเิคราะห์สถานการณ์ 
หรือวเิคราะห์แนวคิดในการประยกุตเ์ร่ืองการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศของไทย  
4.ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
(1) 

มีความสามารถในการปฏิบติังานและรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งในระดบับุคคลและ/
หรือระดบักลุ่มอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(2) 
มีความสามารถในการคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการวเิคราะห์ปัญหาดว้ยตนเองและ/หรือร่วมกบับุคคล
อ่ืน 

(3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
(4) มีการพฒันาตนเองทั้งดา้นความรู้ และทกัษะทางวชิาการอยา่งต่อเน่ือง 

รวมถึงการเปล่ียนแปลงเรียนรู้กบับุคคลอ่ืน 
(5) มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี สามารถท างานร่วมกบับุคคลอ่ืนไดทุ้กระดบั 

และสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ ได ้
 

4.2วธีิการสอน 
-มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น การคน้ควา้งานวจิยั บทความทางวชิาการ  หรือ 
อ่านบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวชิา 
-การน าเสนอรายงาน 
4.3วธีิการประเมินผล 
-ประเมินพฤติกรรม จากการอภิปราย การน าเสนอรายงาน  
-รายงานท่ีน าเสนอ พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
5.ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  



5.1ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  
นกัศึกษาตอ้งมีทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ขั้นต ่าดงัน้ี 

(2)  สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน 
เลือกและใชรู้ปแบบการน าเสนอใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ  

(4)  สามารถเลือกและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
และเทคนิคการส่ือสารในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล ประมวลผล แปลความหมาย 
และการน าเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
5.2วธีิการสอน 
     -มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก  Internet 
นอกเหนือจากการคน้ควา้ขอ้มูลเอกสารส่ือการสอน e-learning และท ารายงาน 
โดยเนน้การน าขอ้มูล สถิติอา้งอิง จากแหล่งท่ีมาขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 
-น าเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
5.3วธีิการประเมินผล 
-การจดัท ารายงาน และน าเสนอดว้ยส่ือเทคโนโลยี 
-การมีส่วนร่วมในการอภิปราย และวธีิการอภิปราย 
 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1.แผนการสอน 
 
สัปดาห์ที ่ หัวข้อการบรรยาย/ปฏิบัติการ (Topics) จ านวนค

าบ/สัปดา
ห์ 
 

กจิกรรม/ 
ส่ือการสอน 

1 1. 
อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัเน้ือหาวชิาเศรษฐศาสต
ร์การรวมกลุ่มระหวา่งประเทศ 
2. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัหวัขอ้รายงาน 

3 Slide Power 
point 

 



รูปแบบของรายงานและการน าเสนอ 
3. อธิบายหลกัเกณฑก์ารวดัและประเมินผล 

2 บทที ่1 
ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกบัการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ 

1.1 ความหมายของการรวมกลุ่มทางเศรษ
ฐกิจ 

1.2 วตัถุประสงคข์องการรวมกลุ่มทางเศร
ษฐกิจ 

1.3 แนวคิดและรูปแบบของการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจ 

1.4 ววิฒันาการของการรวมกลุ่มทางเศรษ
ฐกิจ 

1.5 กลุ่มเศรษฐกิจท่ีส าคญัของโลกและขอ
งภูมิภาค 

3 Slide Power 
point 

E-book 

3-4 บทที ่2 
ความไม่มีประสิทธิภาพของการปกป้องทางการค้า  

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัสวสัดิการทางเศรษฐกิจ 
2.2  ผลของการปกป้องทางการคา้ท่ีมีต่อ   
      สวสัดิการทางสังคม 

           2.3  
ผลของการปกป้องทางการคา้ท่ีมีต่อดุลย  
ภาพบางส่วน 
           2.4  ผลของการปกป้องทางการคา้ท่ีมีต่อ  
ดุลยภาพทัว่ไป 

 

6 Slide Power 
point 

E-book 

5 บทที ่3 ทฤษฎว่ีาด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ  
3.1 ทฤษฎีวา่ดว้ยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

ในภาวะน่ิง 
3.2 ทฤษฎีวา่ดว้ยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

ในภาวะเปล่ียนแปลง 
 

3 Slide Power 
point 

E-book 



6-7 บทที ่4 ทฤษฎสีหภาพศุลกากร 
4.1 การขยายการคา้และการเบ่ียงเบนการคา้ 

4.1.1 ผลทางดา้นการผลิต 
4.1.2 ผลทางดา้นการบริโภค 

4.2  
การวเิคราะห์ดุลยภาพบางส่วนโดยทฤษฎี
สหภาพศุลกากร 

4.3  เง่ือนไขท่ีก่อใหเ้กิดการเพิ่มข้ึนของ 
       สวสัดิการทางเศรษฐกิจ 
4.4  ขอ้โตแ้ยง้ของลิบซียแ์ละแกเลส์ 
4.5 ผลประโยชน์ของสหภาพศุลกากรในการ 
วเิคราะห์เชิงพลวตัร 

6 Slide Power 
point 

E-book 

8 สอบกลางภาค   
9 บทที ่5องค์การการค้าโลก WTO 

5.1 
ความตกลงทัว่ไปวา่ดว้ยภาษีศุลกากรและการคา้(G
eneral Agreement on Tariffs and Trade : GATT) 
5.2 องคก์ารการคา้โลก (World Trade 
Organization: WTO) 
5.3 
ตวัอยา่งกรณีขอ้พิพาทเร่ืองการคา้ระหวา่งประเทศ
ภายใตก้ฎระเบียบของ WTO 

3 Slide Power 
point 

E-book 

10 บทที ่6 สหภาพยุโรป 
6.1 ความเป็นมาของสหภาพยโุรป( European 
Union: EU) 
6.2สหภาพยโุรปตั้งแต่ปี ค.ศ. 1992 – ปัจจุบนั 
6.3 การเปิดการคา้เสรีของสหภาพยโุรป 
6.4 สหภาพเศรษฐกิจและการเงินยโุรป  (European 
Economic and Monetary Union: EMU) 
6.5ความสัมพนัธ์ไทย-สหภาพยโุรป 
6.6 ความตกลงระหวา่งไทย – สหภาพยโุรป 

3  

11 บทที ่7  อาเซียน 3  



7.1 ภูมิหลงัของอาเซียน 
7.2 วตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งอาเซียน 
7.3 เขตการคา้เสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade 
Area: AFTA ) 
7.4 
ววิฒันาการความร่วมมือทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัของ
อาเซียนจนถึงแผนการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเ
ซียน 
7.5 ความเป็นมาของ AEC 
7.6 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community-AEC) 
7.7เปรียบเทียบสภาพเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
7.8  
ขอ้สังเกตเก่ียวกบัมาตรการดา้นภาษีและท่ีมิใช่ภาษี 
(NTBs) ของประเทศสมาชิกอาเซียน 
7.9 ผลกระทบต่อไทย 
7.10 
ปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคญัของประชาคมอาเซียน 

12-13 บทที ่8 ความตกลงระดับภูมิภาคของไทย 
        8.1 ความร่วมมือในระดบัภูมิภาค 
- BIMSTEC 
              - GMS 
              - ส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจ 
8.2  ความตกลงเขตการคา้เสรีทวภิาคีของไทย 
กบัประเทศต่างๆ 

6 Slide Power 
point 

E-book 
 

14 บทที ่9 
มาตรการและอุปสรรคทางการค้าทีไ่ม่ใช่ภาษี 

  

15-16 การน าเสนอรายงาน 
เร่ืองผลกระทบจากการด าเนินการของกลุ่มเศรษฐ
กจิต่างๆ 
1.ผลกระทบจากกลุ่มเศรษฐกิจท่ีส าคญัของโลก 

6 Slide Power 
point 

E-book 
การน าเสนอร



 
 
 
 
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กจิกรรม

ที่ 
ผลการเรียน

รู้ 
วธีิการประเมิน สัปดาห์ทีป่ระเมิ

น 
สัดส่วนของการประเมิ

นผล 
1 2.(1),2(3),2(

4) 
3.(1)-(3) 

สอบปลายภาค 16 55 

2 3(2),3(3) 
4.(1)-(5) 
5.(2)และ(4) 

คน้ควา้ 
การน าเสนอรายงาน 
การท างานกลุ่ม 
การส่งงานตามท่ีมอบหม
าย 

12-15 25 
 
 
 

3 1.(1)-(3) 
 

การเขา้ชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย  
เสนอความคิดเห็นในชั้นเ
รียน 

ตลอดภาคการศึก
ษา 

10 

4 2.(1),2(3),2(
4) 

3.(1)-(3) 

ทดสอบยอ่ย 8 10 

 

2.ผลกระทบจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจใน 
               ภูมิภาคเอเซียตะวนัออก 
3.การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 
                 แอฟริกา 
4.ผลกระทบจากความตกลงเขตการคา้เสรี 
ทวภิาคีไทยกบัประเทศต่างๆ 

 

ายงานของนกั
ศึกษา 



3.เกณฑ์การประเมินผล  
การประเมินผลพิจารณาจากระดบัคะแนนอิงเกณฑ ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

เกรด ช่วงระดับคะแนน 
A 

(พิจารณาจากค่า T-score) 

B+ 
B 

C+ 
C 

D+ 
D 
F 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

 
1.เอกสารและต าราหลกั 
สุเนตรตรา จนัทบุร.ี 2558.เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่มระหว่างประเทศ(เอกสารประกอบการสอน) 

2.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
     ตามค าแนะน าในชั้นเรียน 
3.เอกสารและข้อมูลแนะน า 

ภาษาไทย 
กระทรวงพาณิชย.์ 2554. Thailand Trading Report. [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก 

 http://www2.ops3.moc.go.th/ 
กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ. 2554. การเจรจาการคา้. [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก 
 http://www.dtn.go.th/dtn/tradeinfo/thaieconomicinfo_1.php 
กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ. 2554. FTA รายประเทศ. [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก 

 http://www.thaifta.com/thaifta/Home/tabid/36/Default.aspx 
นิฐิตา เบญจมสุทินและนงนุช พนัธกิจไพบูลย.์ 2547.  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ : ส านกัพิมพแ์ห่ง 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,กรุงเทพมหานคร. 
สนัติพจน์ กลบัดี. 2544. เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่มระหว่างประเทศ(เอกสารประกอบการสอน) : มปป. 
สิทธิพร รุจิระยรรยงและสนัติพจน์ กลบัดี. 2545. เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่มระหว่างประเทศ(เอกสาร 

ประกอบการสอน) 
สมนึก แตงเจริญ.2537. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 



สุเนตรตรา จนัทบุรี. 2553.เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่มระหว่างประเทศ(เอกสารประกอบการสอน) 
ภาษาองักฤษ 

A.J. Marques Mendes. 1987.  Economic Integration and Growth in Europe.USA :  
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Bhagwati, Krishna and Panagariya. 1999.  Trading Blocs.  USA: The MIT Press, 
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Miroslav N. Jovanovic. 2006. TheEconomics of International Integration. UK: 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา  
 
1.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา  
การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี ท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา 
ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 
- การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
- แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 
2.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 
- การสังเกตการณ์ 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3.การปรับปรุงการสอน 
     หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน 
โดยการจดักิจกรรมในการระดมสมอง และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี  
- สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 
 
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา  
ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ 
ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้ในรายวชิา ไดจ้าก การสอบถามนกัศึกษา 
หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึงการพิจารณาจากผลการทดสอบยอ่ย 
และหลงัการออกผลการเรียนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 



- พิจารณาผลการสอบโดยกรรมการฝ่ายวชิาการเพื่อสอบผลการประเมิน 
การเรียนรู้ของนกัศึกษา โดยพิจารณาจากขอ้สอบ วธีิการใหค้ะแนนและผลการเรียน 

 
5.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา  
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา 
ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี  
- ปรับปรุงรายวชิาทุก 5ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 4  
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