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แผนการสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 
 

1. ชื่อวิชา  777 331 : เศรษฐกิจระหว่างประเทศและองค์การการค้าโลก 2 (2-0-4 ) 
  777 331 : INTERNATIONAL ECONOMY AND WORLD TRADE ORGANIZATION 2 (2-0-4 ) 
 
2. อาจารย์ผู้สอน 

ดร. ปาริฉัตร บุตรวงค์ 
 

3. รายละเอียดวิชา 
Structure and functions of International organization in economies, important details on the 

multilateral agreement under the agreement of WTO, analysis of positive and negative impacts of 
these agreements on the economy of Thailand, roles and concepts of country adaptation to these 
agreements, mitigation for the impacts. 

พัฒนาการองค์การการค้าโลก ลักษณะโครงสร้าง บทบาท และหน้าที่ขององค์การเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
สาระส าคัญของความตกลงพหุภาคีที่ส าคัญภายใต้ความตกลงจัดตั้งองค์การการค้าโลก (WTO) วิเคราะห์ผลกระทบ
ทั้งด้านบวกและด้านลบของความตกลงที่มีต่อเศรษฐกิจไทย บทบาทและแนวคิดของประเทศไทยในการปรับตัวตาม
ข้อตกลง การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลกระทบนั้น 
 
4. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจกฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการองค์การการค้าโลก ลักษณะโครงสร้าง บทบาท หน้าที่ขององค์การเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ และกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ 

2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความตกลงพหุภาคีที่ส าคัญภายใต้ความตกลงจัดตั้งองค์การ
การค้าโลก (WTO) และสามารถวิเคราะห์บทบาทและผลกระทบของความตกลงพหุภาคีต่างๆ ภายใต้ความ
ตกลงจัดตั้งองค์การการค้าโลก (WTO) ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย 

3. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการทางการค้าต่างๆ ได้แก่ มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 
มาตรการตอบโต้การอุดหนุน มาตรการปกป้อง มาตรการระงับข้อพิพาทของ GATT และ WTO 

4. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าใจภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมายได้มากข้ึน 
5. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถสืบค้น และฝึกใช้การ ICT ในการเรียนการสอน 
6. เพ่ือให้นักศึกษามีความสามัคคีและฝึกการร่วมท างาน และมีความรับผิดชอบร่วมกันกับผู้อื่น 
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5. ระบบการเรียนการสอน 

1. บรรยาย 
2. ให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางห้องสมุด และ อินเตอร์เนท 
3. ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการตอบค าถามและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน มีการอภิปราย 

ชั้นเรียน 
4. ให้นักศึกษาเข้าร่วมการสัมมนา 

 
6. ตารางสอน  

วันอังคาร เวลา 17.00-19.00 น. 
 
7. หลักเกณฑ์การวัดผล 

1. การเข้าเรียนสม่ าเสมอและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
2. การสัมมนาในชั้นเรียน 
3. การท าโครงงาน 
4. การสอบปลายภาค 

 
8. เอกสารหนังสือ ต าราที่ใช้อ่านประกอบ 

1. รองศาสตราจารย์ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร. กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ : GATT และ WTO : 
บททั่วไป. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556.  

2. ดร.ชาติชาย เชษฐสุมน. ประชาคมอาเซียน: ผลกระทบต่อกฎหมายไทย. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : วิญญู
ชน, 2557.  

9. เวปไซต์ 
1. www.wto.org 
2. http://europa.eu/index_en.htm 
3. http://www.thai-aec.com 
4. http://www.thaifta.com/ThaiFTA/Home/FTAbyCountry/tabid/53/ctl/detail/id/28/mid/480/u

semastercontainer/true/Default.aspx 
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แผนการสอน 

ครั้งที่/วันที่ หัวข้อการสอน จ านวน ชม. วิธีการสอน 

1 
9 ม.ค. 61 

(ดร.ปาริฉัตร) 

1. แนะน าสังเขปวิชา 

2. แนะน าวิธีการศึกษา การเก็บคะแนน การ

ท าข้อสอบ ฯลฯ  

3. ทบทวนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

ระหว่างประเทศ 

2 บรรยายและให้นักศึกษาตอบ
ค าถาม 

2 
16 ม.ค. 61 
(ดร.ปาริฉัตร) 

ทฤษฎีและแนวคิด 
 ทฤษฎีกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

 อภิปรายเรื่องทฤษฎีและความเก่ียวโยงกับ

นโยบายรัฐ กฎหมายเศรษฐกิจระหว่าง

ประเทศว่าด้วยการค้า การเงิน และการ

ลงทุน  

 ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

2 เปิดวีดีทัศน์ 
บรรยายและให้นักศึกษาตอบ
ค าถาม ร่วมอภิปราย 

3-4 
23,30 ม.ค. 61, 
(ดร.ปาริฉัตร) 

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
 เขตการค้าเสรี (Free Trade Area)          
 สหภาพศุลกากร (Customs Union)   
 ตลาดร่วม (Common Market)   
 สหภาพเศรษฐกิจ (Economic Union)  

สหภาพเหนือชาติ (Supranational 
Union)  

4 เปิดวีดีทัศน์บรรยายและให้
นักศึกษาตอบค าถามร่วม
อภิปราย 
 

5 
6 ก.พ. 61 

(ดร.ปาริฉัตร) 

สหภาพยุโรป (European Union) 
 ประวัติ และความเป็นมา 

 หน่วยงานภายใต้สหภาพยุโรป 

1. The European Commission 

2 -บรรยายและให้นักศึกษาตอบ
ค าถาม 
-จัดกลุ่มอภิปราย 
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ครั้งที่/วันที่ หัวข้อการสอน จ านวน ชม. วิธีการสอน 

2. The Council of the European 
Union, 

3. The European Council 
4. The European Court of Justice,  
5. The European Central Bank. 

6 

13 ก.พ. 61 

(ดร.ปาริฉัตร) 

ประชาคมอาเซียน 

 ประวัติความเป็นมา และความส าคัญ 

 กฎบัตรอาเซียน 

 ประชาคมอาเซียนและผลกระทบต่อ
กฎหมายไทย 

 จัดหัวข้อรายงานเพ่ือศึกษาด้วยตนเอง 

 อภิปรายภายในชั้นเรียน 

2 -บรรยายและให้นักศึกษาตอบ
ค าถาม 
 

7 

20 ก.พ. 61 

(ดร.ปาริฉัตร) 

ประชาคมอาเซียน (ต่อ) 
 ประวัติความเป็นมา และความส าคัญ 
 กฎบัตรอาเซียน 
 ประชาคมอาเซียนและผลกระทบต่อ

กฎหมายไทย 
 จัดหัวข้อรายงานเพ่ือศึกษาด้วยตนเอง 
 อภิปรายภายในชั้นเรียน 

2 บรรยายและให้นักศึกษาตอบ
ค าถาม 
-จัดกลุ่มอภปิราย 

8 
27 ก.พ. 61 
(ดร.ปาริฉัตร) 

องค์การการค้าโลก  
 ความเป็นมาของ The WTO 
 องค์กรที่ส าคัญภายใต้ The WTO 
 แนวปฏิบัติของประเทศสมาชิก 

2 บรรยายและให้นักศึกษาตอบ
ค าถาม 

9-10 
13, 20 มี.ค. 61 
(ดร.ปาริฉัตร) 

วัตถุประสงค์ที่ส าคัญภายใต้องค์การการค้า
โลก 
 Trade Negotiation  
 Implementation and Monitoring 

4 บรรยายและให้นักศึกษาตอบ
ค าถาม 
-จัดกลุ่มอภิปราย 
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ครั้งที่/วันที่ หัวข้อการสอน จ านวน ชม. วิธีการสอน 

 Dispute Settlement 
 Building Trade Capacity 

a. Aid for Trade  
b. Technical assistance and 

training   
c. Integrated Framework 
d. Standards and Trade 
e. Development Facility 

(STDF) 

11-12 
27 มี.ค.,3 เม.ย. 61 

(ดร.ปาริฉัตร) 

หลักการส าคัญภายใต้องค์การการค้าโลก 
(WTO trade topics) 
 Rules of origin  
 Competition policy 
 Dispute settlement 

4 บรรยายและให้นักศึกษาตอบ
ค าถาม 
-จัดกลุ่มอภิปราย 

13-14 
10, 17 เม.ย. 61 

(ดร.ปาริฉัตร) 

องค์กรที่ส าคัญอ่ืนๆ  
 World Health Organization (WHO): 

Public Health, Innovation and 

Intellectual Property 

 World Intellectual Property 

Organization (WIPO): Intellectual 

Property and Public Health 

 World United Nations Conference 

on Trade and Development 

(UNCTAD): Building local 

pharmaceutical production / supply 

capacity 

4 บรรยายและให้นักศึกษาตอบ
ค าถาม 
-จัดกลุ่มอภิปราย 
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ครั้งที่/วันที่ หัวข้อการสอน จ านวน ชม. วิธีการสอน 

 ความเชื่อมโยงระหว่างองค์การการค้าโลก

และประเทศไทย 

 ความเชื่อมโยงระหว่างองค์การการค้าโลก

และ ASEAN  

15 
24 เม.ย. 61 
(ดร.ปาริฉัตร) 

อภิปรายในชั้นเรียน และน าเสนอรายงานใน
หัวข้อที่ได้รับมอบหมาย 

2 ให้นักศึกษาน าเสนองานกลุ่ม
ตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ 

 


