
ประมวลรายวิชา
Course Syllabus

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร์ 

1. รหัสวิชา : 2104 309

2. ชื่อวิชาภาษาไทย : กฎหมายเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

3. ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Law of International Economic Cooperation in Greater Mekong Sub-region :

GMS

4. จำนวนหน่วยกิต : 3 (3-0-6)

                         (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง )

5. คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

    ไม่มี

    ไม่มี

6. เงือนไขรายวิชา (Prerequisite)

                รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :

                             ไม่มี

                รายวิชาที่ต้องการเรียนควบคู่ :

                             ไม่มี

7. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : เป็นรายวิชาในหลักสูตรหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 2554)

8. ภาคการศึกาาที่เปิดสอน : ภาคการศึกษาปลาย

9. ปีการศึกาาที่เปิดสอน : ปีการศึกษา 2559

10. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา

    10.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

          1) ดร. ศุภชัย วรรณเลิศสกุล

              สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้อง อาคารเรียนรวม 2

              โทร. 089-0170989      E-mail. bally_supachai@hotmail.com



11. ตารางแผนการสอน

สัปดาห์

ที่

วัตถุประสงค์

การเรียนรู้ หัวข้อ/รายละเอียด

ชั่วโมง

บรรยาย

ชั่วโมง

ปฏิบัติการ

ชั่วโมง

ศึกษาด้วย

ตนเอง

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียน

การสอนและสื่อที่ใช้ วิธีวัดและประเมินผล ชื่อผู้สอน

1 รายละเอียดของวิชา ความสำคัญ ที่มา ขอบเขต

วัตถุประสงค์และรายละเอียด

ของวิชา

3 0 6 • ชี้แจงรายละเอียด

ตกลงร่วมกันกับนักศึกษาถึงกฎระเบีย

บและแนวปฏิบัติในการศึกษาวิชานี้

• ใช้การบรรยาย การอภิปราย

การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับ

การเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเ

รียน

ผศ.ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล

2 รายงานทางวิชาการ หลักการและวิธีการเขียนราย

งานทางวิชาการกฎหมายเกี่ย

วกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

(ตอนที่ 1)

3 0 6 • ฝึกการเขียนรายงานทางวิชาการ

• ใช้การบรรยาย การอภิปราย

การซักถาม และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อน

กลับและบรรยายเพิ่มเติม

1.

การเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเ

รียน

2. การเขียนรายงานทางวิชาการ

ผศ.ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล

3 GMS background ประวัติและภูมิหลังของ GMS 3 0 6 •

นักศึกษาทำการค้นคว้าข้อมูลตามที่ได้

รับมอบหมาย

และนำเสนอหน้าชั้นเรียน

• ใช้การบรรยาย การอภิปราย

การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม 

1.

การเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเ

รียน

2. การเขียนรายงานทางวิชาการ

3. นำเสนอหน้าชั้นเรียน

4. สอบปลายภาค

ผศ.ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล

4 GMS background สาขาความร่วมมือของ GMS

ทั้ง 9 สาขา

3 0 6 •

นักศึกษาทำการค้นคว้าข้อมูลตามที่ได้

รับมอบหมาย

1.

การเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเ

รียน

ผศ.ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล



และนำเสนอหน้าชั้นเรียน

• ใช้การบรรยาย การอภิปราย

การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

2. การเขียนรายงานทางวิชาการ

3. นำเสนอหน้าชั้นเรียน

4. สอบปลายภาค

5 GMS background แผนงานลำดับความสำคัญสูง

(Flagship Programs) ของ

GMS

3 0 6 •

นักศึกษาทำการค้นคว้าข้อมูลตามที่ได้

รับมอบหมาย

และนำเสนอหน้าชั้นเรียน

• ใช้การบรรยาย การอภิปราย

การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

1.

การเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเ

รียน

2. การเขียนรายงานทางวิชาการ

3. นำเสนอหน้าชั้นเรียน

4. สอบปลายภาค

ผศ.ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล

6 GMS background กลไกการทำงานของ GMS 3 0 6 •

นักศึกษาทำการค้นคว้าข้อมูลตามที่ได้

รับมอบหมาย

แล้วจัดทำเป็นบทความวิชาการและน

ำเสนอหน้าชั้นเรียน

• ใช้การบรรยาย การอภิปราย

การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

1.

การเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเ

รียน

2. การเขียนรายงานทางวิชาการ

3. นำเสนอหน้าชั้นเรียน

4. สอบปลายภาค

ผศ.ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล

7 GMS Corridor การพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจ

เหนือ-ใต้ (North-South

Economic Corridor :

NSEC)

3 0 6 •

นักศึกษาทำการค้นคว้าข้อมูลตามที่ได้

รับมอบหมาย

และนำเสนอหน้าชั้นเรียน

• ใช้การบรรยาย การอภิปราย

การซักถาม

1.

การเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเ

รียน

2. การเขียนรายงานทางวิชาการ

3. นำเสนอหน้าชั้นเรียน

4. สอบปลายภาค

ผศ.ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล



และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

8 GMS Corridor การพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจ

ตะวันออก-ตะวันตก

(East-West Economic

Corridor : EWEC)

3 0 6 •

นักศึกษาทำการค้นคว้าข้อมูลตามที่ได้

รับมอบหมาย

และนำเสนอหน้าชั้นเรียน

• ใช้การบรรยาย การอภิปราย

การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

1.

การเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเ

รียน

2. การเขียนรายงานทางวิชาการ

3. นำเสนอหน้าชั้นเรียน

4. สอบปลายภาค

ผศ.ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล

9 GMS Corridor การพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจ

ตอนใต้ (Southern

Economic Corridor : SEC)

3 0 6 •

นักศึกษาทำการค้นคว้าข้อมูลตามที่ได้

รับมอบหมาย

และนำเสนอหน้าชั้นเรียน

• ใช้การบรรยาย การอภิปราย

การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

1.

การเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเ

รียน

2. การเขียนรายงานทางวิชาการ

3. นำเสนอหน้าชั้นเรียน

4. สอบปลายภาค

ผศ.ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล

10 GMS-CBTA ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้

ามแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ

โขง (GMS Cross Border

Transport Agreement)

3 0 6 •

นักศึกษาทำการค้นคว้าข้อมูลตามที่ได้

รับมอบหมาย

และนำเสนอหน้าชั้นเรียน

• ใช้การบรรยาย การอภิปราย

การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

1.

การเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเ

รียน

2. การเขียนรายงานทางวิชาการ

3. นำเสนอหน้าชั้นเรียน

4. สอบปลายภาค

ผศ.ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล

11 GMS-ADB ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอ

เชีย (Asian Development

3 0 6 •

นักศึกษาทำการค้นคว้าข้อมูลตามที่ได้

1.

การเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเ

ผศ.ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล



Bank)

ผู้ให้การสนับสนุนหลักของ

GMS

รับมอบหมาย

และนำเสนอหน้าชั้นเรียน

• ใช้การบรรยาย การอภิปราย

การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

รียน

2. การเขียนรายงานทางวิชาการ

3. นำเสนอหน้าชั้นเรียน

4. สอบปลายภาค

12 GMS-ACMECS,

MGC

ความสัมพันธ์ระหว่าง GMS

กับ ACMECS และ MGC

3 0 6 •

นักศึกษาทำการค้นคว้าข้อมูลตามที่ได้

รับมอบหมาย

และนำเสนอหน้าชั้นเรียน

• ใช้การบรรยาย การอภิปราย

การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

1.

การเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเ

รียน

2. การเขียนรายงานทางวิชาการ

3. นำเสนอหน้าชั้นเรียน

4. สอบปลายภาค

ผศ.ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล

13 GMS-THAILAND บทบาทของประเทศไทยต่อค

วามร่วมมือ GMS

3 0 6 •

นักศึกษาทำการค้นคว้าข้อมูลตามที่ได้

รับมอบหมาย

และนำเสนอหน้าชั้นเรียน

• ใช้การบรรยาย การอภิปราย

การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

1.

การเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเ

รียน

2. การเขียนรายงานทางวิชาการ

3. นำเสนอหน้าชั้นเรียน

4. สอบปลายภาค

ผศ.ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล

14 รายงานทางวิชาการ หลักการและวิธีการเขียนราย

งานทางวิชาการกฎหมายเกี่ย

วกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

(ตอนที่ 2)

3 0 6 •

ฝึกการเขียนรายงานทางวิชาการฉบับ

เต็ม (Full Report)

• ใช้การบรรยาย การอภิปราย

การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

1.

การเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเ

รียน

2. การเขียนรายงานทางวิชาการ 

ผศ.ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล



รยายเพิ่มเติม

15 สรุปบทเรียน ทบทวนและสรุปบทเรียนวิชา

กฎหมายเกี่ยวกับอนุภูมิภาคลุ่

มน้ำโขง

3 0 6 ใช้การบรรยาย การอภิปราย

การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

การเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเ

รียน

ผศ.ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล



12. ตำราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน

    12.1 ตำราประกอบการสอน/หนังสือประกอบการสอน 

    GMS Cross Border Transport Agreement [GMS-CBTA]

    12.2 เอกสารและข้อมูลสำคัญที่นักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม

        1. Asian Development Bank  http://www.adb.org/

2. Mekong River Commission  http://www.mrcmekong.org/

3. กระทรวงการต่างประเทศ  http://www.mfa.go.th/main

4. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ http://www.nesdb.go.th/

    12.3 เอกสารและข้อมูลแนะนำที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

        คู่มือการจัดทำวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

13. ตารางแผนประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

Learning Outcome

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ

ประเมินผล

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 5.1 การนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน (Oral

Presentation)

3-13 10%

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 5.1 รายงานทางวิชาการ (Report) 2 และ 14 10%

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 5.1 การสอบปลายภาค - 80%

รวม 100%


