
ประมวลรายวิชา
Course Syllabus

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร์ 

1. รหัสวิชา : 2104 310

2. ชื่อวิชาภาษาไทย : กฎหมายคนต่างด้าว

3. ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Alien Law

4. จำนวนหน่วยกิต : 3 (3-0-6)

                         (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง )

5. คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

      ความหมายของคนต่างด้าว สิทธิในการเข้าเมืองของคนต่างด้าว การเข้าเมืองชั่วคราว การเข้าเมืองถาวร

การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย ความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเข้าเมือง การทำงานของคนต่างด้าว

ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

การแต่งงานของคนต่างด้าว การขอมีสัญชาติไทยของคนต่างด้าว

    Definition of aliens.Their right of immigration. Temporary and permanent entry. Request for

residence in Thailand. offenses provided by immigration law. Working of alien. Offenses relating to

working of alien. Business operation of alien. Marriage to an alien. And Thai nationality request for

alien.

6. เงือนไขรายวิชา (Prerequisite)

                รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :

                             ไม่มี

                รายวิชาที่ต้องการเรียนควบคู่ :

                             ไม่มี

7. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : เป็นรายวิชาในหลักสูตรเป็นรายวิชาชีกเลือก ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

8. ภาคการศึกาาที่เปิดสอน : ภาคการศึกษาปลาย

9. ปีการศึกาาที่เปิดสอน : ปีการศึกษา 2559

10. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา

    10.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

          1) อาจารย์ ศรีสดา ไพศาลสกุลชัย

              สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้อง พักอาจารย์ชั้น 1

              โทร. 0816284264      E-mail. tuksrisada@yahoo.com



    10.2 อาจารย์ผู้สอนรายวิชา

          1) รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร



11. ตารางแผนการสอน

สัปดาห์

ที่

วัตถุประสงค์

การเรียนรู้ หัวข้อ/รายละเอียด

ชั่วโมง

บรรยาย

ชั่วโมง

ปฏิบัติการ

ชั่วโมง

ศึกษาด้วย

ตนเอง

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียน

การสอนและสื่อที่ใช้ วิธีวัดและประเมินผล ชื่อผู้สอน

1 สร้างกฎเกณฑ์

กติกาในการเรียนการ

สอน

แนะนำรายวิชา 3 0 6 - บรรยาย

-

ตกลงกติกาการเรียนร่วมกันระหว่างอ

าจารย์กับนักศึกษา

สอบปลายภาค

การทำรายงาน/กรณีศึกษา

การเข้าชั้นเรียน

อ.ศรีสดา ไพศาลสกุลชัย

2 นักศึกษาเข้าใจเรื่องค

นต่างด้าวและสิทธิตา

มกฎหมายระหว่างปร

ะเทศและกฎหมายภา

ยใน

-ความหมายและประเภทของ

คนของรัฐ

1.คนสัญชาติไทย

2.คนต่างด้าว

-สิทธิตามกฎหมายต่างๆเช่น

การขอมีสัญชาติไทย

3 0 6 บรรยาย

case study

การทำรายงาน

การสอบปลายภาค

การทำรายงานฯ

อ.ศรีสดา

ไพศาลสกุลชัย/รศ.ดร.พันธุ์ทิ

พย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

3 นักศึกษาเข้าสิทธิของ

มนุษย์ตามกฎหมายร

ะหว่างประเทศ

สิทธิมนุษยชน

(การแต่งงานของคนต่างด้าว)

3 0 6 - การนำเสนอ

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

- การถามตอบ

สอบปลายภาค,รายงานฯ อ.ศรีสดา

ไพศาลสกุลชัย/รศ.ดร.พันธุ์ทิ

พย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

4 นักศึกษาเข้าใจ

วิเคราะห์และเข้าใจก

ระบวนการเข้า-ออกป

ระเทศได้ 

สิทธิในการเข้าเมืองของคนต่า

งด้าว การเข้าเมืองชั่วคราว

การเข้าเมืองถาวร 

3 0 6 กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง

โดยพิจารณาจากข่าวในชีวิตประจำวั

น และจากคำพิพากษาฎีกา

สอบปลายภาค ,รายงานฯ อ.ศรีสดา

ไพศาลสกุลชัย/รศ.ดร.พันธุ์ทิ

พย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

5 นักศึกษาเข้าใจ

วิเคราะห์ สังเคราะห์

เกี่ยวกับการขอมีถิ่นที่

อยู่ของคนต่างด้าวได้

การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณา

จักรไทย 

3 0 6 สอบปลายภาค ,การทำรายงานฯ อ.ศรีสดา

ไพศาลสกุลชัย/รศ.ดร.พันธุ์ทิ

พย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

6 นักศึกษาอธิบายสิทธิ 3 0 6 บรรยาย การสอบปลายภาค อ.ศรีสดา ไพศาลสกุลชัย



อาศัยของคนต่างด้าวใ

นประเทศไทย

ความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเข้า

เมือง

การให้ข้อมูลย้อนกลับ

การอภิปราย

การทำรายงานฯ

7 นักศึกษาอธิบายหลัก

กฎหมาย/หลักเกณฑ์เ

กี่ยวกับสิทธิในการถือ

ครองทรัพย์สินของคน

ต่างด้าวได้

การถือครองทรัพย์สินของคน

ต่างด้าวในประเทศไทย(ที่ดิน)

การถือครองอาคารชุดของคน

ต่างด้าว

3 0 6 บรรยาย

อภิปราย

การซักถาม

การสอบปลายภาค

การทำรายงานฯ

อ.ศรีสดา ไพศาลสกุลชัย

8 1.นักศึกษาอธิบายหลั

กกฎหมายการทำงาน

ของคนต่างด้าวได้

2.วินิจฉัยปัญหาข้อเท็

จจริงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกั

บการทำงานของคนต่

างด้าวได้

3.นักศึกษาเข้าใจสภา

พปัญหาแรงงานต่างด้

าวในประเทศไทย

หลักกฎหมายเกี่ยวกับการทำ

งานของคนต่างด้าว 1

3 0 6 - บรรยาย

- คลิป VDO คลิปข่าว 

-

การสอนแบบตั้งคำถามให้นักศึกษาคิ

ดวิเคราะห์

-

การศึกษาจากชุมชน/หน่วยงานที่เกี่ย

วข้อง

- สอบปลายภาค

- งานค้นคว้า/ลงพื้นที่

อ.ศรีสดา

ไพศาลสกุลชัย/รศ.ดร.พันธุ์ทิ

พย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

9 1.นักศึกษาอธิบายหลั

กกฎหมายการทำงาน

ของคนต่างด้าวได้

2.วินิจฉัยปัญหาข้อเท็

จจริงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกั

บการทำงานของคนต่

างด้าวได้

3.นักศึกษาอธิบายมา

ตรการลงโทษแรงงาน

ต่างด้าวที่ฝ่าฝืนกฎหม

ายเกี่ยวกับการทำงาน

-

หลักกฎหมายเกี่ยวกับการทำ

งานของคนต่างด้าว 2

-

ความผิดตามกฎหมายว่าด้วย

การทำงานของคนต่างด้าว 

3 0 6 - บรรยาย

- คลิป VDO คลิปข่าว 

-

การสอนแบบตั้งคำถามให้นักศึกษาคิ

ดวิเคราะห์

-

การศึกษาจากชุมชน/หน่วยงานที่เกี่ย

วข้อง

- สอบปลายภาค

- งานค้นคว้า/ลงพื้นที่

อ.ศรีสดา

ไพศาลสกุลชัย/รศ.ดร.พันธุ์ทิ

พย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร



ของคนต่างด้าวได้

10 1.นักศึกษาอธิบายหลั

กกฎหมายและหลักเก

ณฑ์เกี่ยวกับการประก

อบธุรกิจของคนต่างด้

าวได้

2.นักศึกษาวินิจฉัยปร

ะเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับ

การประกอบธุรกิจขอ

งคนต่างด้าวได้

หลักกฎหมายการประกอบธุร

กิจของคนต่างด้าวของประเท

ศไทย 1

3 0 6 - บรรยาย

- ข่าว คลิป VDO

- การตั้งคำถามให้นักศึกษาร่วมคิด 

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

-สอบปลายภาค อ.ศรีสดา

ไพศาลสกุลชัย/รศ.ดร.พันธุ์ทิ

พย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

11 1.นักศึกษาอธิบายหลั

กกฎหมายและหลักเก

ณฑ์เกี่ยวกับการประก

อบธุรกิจของคนต่างด้

าวได้

2.นักศึกษาวินิจฉัยปร

ะเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับ

การประกอบธุรกิจขอ

งคนต่างด้าวได้

หลักกฎหมายการประกอบธุร

กิจของคนต่างด้าวของประเท

ศไทย 2

3 0 6 - บรรยาย

- ข่าว คลิป VDO

- การตั้งคำถามให้นักศึกษาร่วมคิด 

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สอบปลายภาค อ.ศรีสดา ไพศาลสกุลชัย

12 1.นักศึกษาอธิบายแน

วคิดในการคุ้มครองสิ

ทธิของแรงงานต่างด้า

วได้

2.นักศึกษาอธิบายมา

ตรการในการคุ้มครอง

แรงงานต่างด้าวได้

การคุ้มครองสิทธิของแรงงาน

ต่างด้าว

3 0 6 - บรรยาย

- - บรรยาย

- ข่าว คลิป VDO

- การตั้งคำถามให้นักศึกษาร่วมคิด 

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

- สอบปลายภาค อ.ศรีสดา ไพศาลสกุลชัย

13 นักศึกษาอธิบายหลักเ

กณฑ์เกี่ยวกับสิทธิพล

ศึกษาดูงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้

อง

3 0 6 บรรยาย

อภิปราย

สอบปลายภาค อ.ศรีสดา ไพศาลสกุลชัย



เมืองของคนต่างด้าวไ

ด้

14 นักศึกษาเข้าใจหลักเก

ณฑ์การดำเนินการระ

งับข้อพิพาท

การระงับข้อพิพาทในคดีของ

คนต่างด้าว

3 0 6 -- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม

- บรรยาย

- คลิป VDO คลิปข่าว 

- การสอบปลายภาค อ.ศรีสดา ไพศาลสกุลชัย

15 สรุปหลักกฎหมายที่ไ

ด้ศึกษามา

+เตรียมสอบ

- ทบทวนเนื้อหารายวิชา

-

สรุปข้อผิดพลาดในการเขียนต

อบของนักศึกษา

3 0 6 - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

- การถามตอบ

- บรรยาย

-ทำข้อสอบสมมติ

เฉลยและให้นักศึกษาช่วยกันตรวจ

แล้วให้นักศึกษาแลกกันตรวจ

อ.ศรีสดา ไพศาลสกุลชัย



12. ตำราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน

    12.1 ตำราประกอบการสอน/หนังสือประกอบการสอน 

        รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร 2550 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

สำนักพิมพ์วิญญูชน

    12.2 เอกสารและข้อมูลสำคัญที่นักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม

        พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติสัญชาติ

พระราชบัญญัติอาคารชุด

ประมวลกฎหมายที่ดิน

ปฏิญญาสากลสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1958

    12.3 เอกสารและข้อมูลแนะนำที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

        รวมบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยและเอกสารสำคัญ ว่าด้วย คนต่างด้าวในประเทศไทย

13. ตารางแผนประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

Learning Outcome

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ

ประเมินผล

1.6, 1.7

2.3, 2.4

3.4, 3.5, 3.6

4.5

5.4

การสอบปลายภาค

โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์

ประมวลความรู้หลักกฎหมายที่เกีี่ยวข้อมาปรั

บใช้กับการแก้ปัญหาในองค์รวม 

สัปดาห์ที่ 16 80%

1.6, 1.7

2.3, 2.4

3.4, 3.5, 3.6

4.5

5.4

การทำรายงานตามหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับบทเรี

ยน  พร้อมทั้งการนำเสนอและการเผยแพร่

สัปดาห์ที่ 8

สัปดาห์ที่ 15

20%

รวม 100%


