
ประมวลรายวิชา
Course Syllabus

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร์ 

1. รหัสวิชา : 2104 302

2. ชื่อวิชาภาษาไทย : กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

3. ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Private International Law

4. จำนวนหน่วยกิต : 3 (3-0-6)

                         (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง )

5. คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

     ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล สัญชาติ

สถานะของคนชาติและคนต่างด้าวการขัดกันแห่งกฎหมาย การดำเนินคดีที่มีจุดเกาะเกี่ยวกับรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐ

    Definition and nature of private international law. Nationality. Status of national and alien.

Conflict of laws. Prosecution involved with more than one state.

6. เงือนไขรายวิชา (Prerequisite)

                รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :

                             ไม่มี

                รายวิชาที่ต้องการเรียนควบคู่ :

                             ไม่มี

7. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : เป็นรายวิชาในหลักสูตรเป็นรายวิชาในหมวดวิชาชีพบังคับ

กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

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

          2) ดร. ศุภชัย วรรณเลิศสกุล

              สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้อง อาคารเรียนรวม 2

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

    10.2 อาจารย์ผู้สอนรายวิชา



          1) รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

              สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้อง  



11. ตารางแผนการสอน

สัปดาห์

ที่

วัตถุประสงค์

การเรียนรู้ หัวข้อ/รายละเอียด

ชั่วโมง

บรรยาย

ชั่วโมง

ปฏิบัติการ

ชั่วโมง

ศึกษาด้วย

ตนเอง

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียน

การสอนและสื่อที่ใช้ วิธีวัดและประเมินผล ชื่อผู้สอน

1 เพื่อให้ทราบถึงเนื้อหา

โดยภาพรวมและกฎเ

กณฑ์ในการเรียนการ

สอน

คำอธิบายรายวิชา

กำหนดกฏเกณฑ์ในการเรียน

การสอน

3 0 6 ใช้การบรรยาย 

การอภิปราย การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

ทำ pretest

สอบปลายภาค ผศ.ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล

อ.ศรีสดา ไพศาลสกุลชัย

2 นักศึกษาเข้าใจกฎหม

ายระหว่างประเทศใน

ภาพรวม

ความเข้าใจเบื้องต้นในกฎหมา

ยระหว่างประเทศแผนกคดีบุ

คคลและผู้เกี่ยวข้อง

3 0 6 ใช้การบรรยาย 

อภิปรายซักถามอาจารย์ให้ข้อมูลย้อน

กลับและบรรยายเพิ่มเติม

กิจกรรมในชั้นเรียนและสอบปลายภา

ค

อาจารย์ ศรีสดา

ไพศาลสกุลชัย และ

รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์

กาญจนะจิตรา สายสุนทร

3 นักศึกษามีความเข้าใ

จในกฎหมายสัญชาติไ

ทย

 

สิทธิในความเป็นคนสัญชาติไ

ทย

3 0 6 ใช้การบรรยาย 

อภิปรายซักถามอาจารย์ให้ข้อมูลย้อน

กลับและบรรยายเพิ่มเติม

กิจกรรมในชั้นเรียนและสอบปลายภา

ค

อาจารย์ ศรีสดา

ไพศาลสกุลชัย และรศ

ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา

สายสุนทร

4 นักศึกษามีความเข้าใ

จในกฎหมายสัญชาติไ

ทย

สิทธิในความเป็นคนสัญชาติไ

ทย

3 0 6 ใช้การบรรยาย 

อภิปรายซักถามอาจารย์ให้ข้อมูลย้อน

กลับและบรรยายเพิ่มเติม

กิจกรรมในชั้นเรียนและสอบปลายภา

ค

อาจารย์ ศรีสดา

ไพศาลสกุลชัย และรศ

ดร.พันธ์ุทิพย์ กาญจนะจิตรา

สายสุนทร



5 นักศึกษามีความเข้าใ

จในแนวคิดเรื่องสิทธิ-

หน้าที่ของรัฐและคนต่

างด้าวในรัฐ

แนวคิดและวิธีการเลือกกฎห

มายที่มีผลบังคับนิติสัมพันธ์ต

ามกฎหมายเอกชนที่มี

ลักษณะระหว่างประเทศ

และสิทธิต่างๆของคนต่างด้าว

ในรัฐไทย

3 0 6 ใช้การบรรยาย 

อภิปรายซักถามอาจารย์ให้ข้อมูลย้อน

กลับและบรรยายเพิ่มเติม

กิจกรรมในชั้นเรียนและสอบปลายภา

ค

อาจารย์ ศรีสดา

ไพศาลสกุลชัย และรศ

ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา

สายสุนทร

6 นักศึกษาเข้าใจและสา

มารถอธิบายถึงสิทธิใ

นการเข้าเมืองของบุค

คลได้

พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 3 0 6 1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การซักถาม

4. powerpoint

1. งานที่มอบหมายในชั้นเรียน

2. สอบปลายภาค

ผศ.ดร. ศุภชัย วรรณเลิศสกุล

7 นักศึกษาเข้าใจและสา

มารถอธิบายถึงสิทธิใ

นการทำงานของบุคค

ลได้

พ.ร.บ.การทำงานของคนต่าง

ด้าว พ.ศ.2551

3 0 6 1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การซักถาม

4. powerpoint

1. งานที่มอบหมายในชั้นเรียน

2. สอบปลายภาค

ผศ.ดร. ศุภชัย วรรณเลิศสกุล

8 นักศึกษาเข้าใจและสา

มารถอธิบายถึงสิทธิใ

นการประกอบธุรกิจข

องบุคคลได้

พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ.2542

3 0 6 1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การซักถาม

4. powerpoint

1. งานที่มอบหมายในชั้นเรียน

2. สอบปลายภาค

ผศ.ดร. ศุภชัย วรรณเลิศสกุล

9 นักศึกษาเข้าใจและสา

มารถอธิบายถึงสิทธิใ

นทะเบียนของบุคคลไ

ด้

พ.ร.บ.การทะเบียนคนต่างด้า

ว พ.ศ.2493

3 0 6 1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การซักถาม

4. powerpoint

1. งานที่มอบหมายในชั้นเรียน

2. สอบปลายภาค

ผศ.ดร. ศุภชัย วรรณเลิศสกุล

10 นักศึกษาเข้าใจและสา พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร 3 0 6 1. การบรรยาย 1. งานที่มอบหมายในชั้นเรียน ผศ.ดร. ศุภชัย วรรณเลิศสกุล



มารถอธิบายถึงสิทธิใ

นทะเบียนราษฎรของ

บุคคลได้

พ.ศ.2534 (แก้ไขเพิ่มเติม

พ.ศ.2551)

2. การอภิปราย

3. การซักถาม

4. powerpoint

2. สอบปลายภาค

11 นักศึกษาทราบและเข้

าใจกฎเกณฑ์และกระ

บวนการใช้กฎหมายขั

ดกัน 

หลักทั่วไป

ความสามารถของบุคคล หนี้,

ทรัพย์ ครอบครัว และมรดก

3 0 6 ใช้การบรรยาย 

อภิปรายซักถามอาจารย์ให้ข้อมูลย้อน

กลับและบรรยายเพิ่มเติม

กิจกรรมในชั้นเรียนและสอบปลายภา

ค

อาจารย์ ศรีสดา

ไพศาลสกุลชัย และรศ

ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา

สายสุนทร

12 นักศึกษาทราบและเข้

าใจหลักคิด-กฎเกณฑ์

และกระบวนการใช้ก

ฎหมายขัดกัน 

หลักทั่วไป

ความสามารถของบุคคล หนี้,

ทรัพย์ ครอบครัว และมรดก

3 0 6 ใช้การบรรยาย 

อภิปรายซักถามอาจารย์ให้ข้อมูลย้อน

กลับและบรรยายเพิ่มเติม

กิจกรรมในชั้นเรียนและสอบปลายภา

ค

อาจารย์ ศรีสดา

ไพศาลสกุลชัย และรศ

ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา

สายสุนทร

13 นักศึกษาทราบและเข้

าใจหลักคิด-กฎเกณฑ์

และกระบวนการใช้ก

ฎหมายขัดกัน 

หลักทั่วไป

ความสามารถของบุคคล หนี้,

ทรัพย์ ครอบครัว และมรดก

3 0 6 ใช้การบรรยาย 

อภิปรายซักถามอาจารย์ให้ข้อมูลย้อน

กลับและบรรยายเพิ่มเติม

กิจกรรมในชั้นเรียนและสอบปลายภา

ค

อาจารย์ ศรีสดา

ไพศาลสกุลชัยและรศ

ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา

สายสุนทร

14 นักศึกษามีความรู้ควา

มเข้าใจในการพิจารณ

าคดีระหว่างประเทศ

กฎหมายวิธีพิจารณาความระ

หว่างประเทศ (1)

3 0 6 ใช้การบรรยาย 

อภิปรายซักถามอาจารย์ให้ข้อมูลย้อน

กลับและบรรยายเพิ่มเติม

กิจกรรมในชั้นเรียนและสอบปลายภา

ค

อาจารย์ ศรีสดา

ไพศาลสกุลชัย

15 นักศึกษามีความรู้ควา

มเข้าใจในการพิจารณ

าคดีระหว่างประเทศ

กฎหมายวิธีพิจารณาความระ

หว่างประเทศ (2)

3 0 6 ใช้การบรรยาย 

อภิปรายซักถามอาจารย์ให้ข้อมูลย้อน

กลับและบรรยายเพิ่มเติม

กิจกรรมในชั้นเรียนและสอบปลายภา

ค

อาจารย์ ศรีสดา

ไพศาลสกุลชัย



12. ตำราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน

    12.1 ตำราประกอบการสอน/หนังสือประกอบการสอน 

        พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, ภาคนำ :

แนวความคิดทั่วไปเกี่ยวกับนิติสัมพันธ์ของเอกชนที่มีลักษณะระหว่างประเทศ สำนักพิมพ์วิญญูชน

    12.2 เอกสารและข้อมูลสำคัญที่นักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม

        กรณีศึกษาในเวบ archanwell.org

    12.3 เอกสารและข้อมูลแนะนำที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

        ข่าวรายวันที่เกี่ยวกับบุคคลต่างด้าว และคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้อง

13. ตารางแผนประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

Learning Outcome

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ

ประเมินผล

1.6, 1.7 การเข้าชั้นเรียน

และการแต่งกายเป็นระเบียบเรียบร้อย

1-15  

2.2, 2.3, 2.4

3.3, 3.4, 3.6

4.2

5.3, 5.4

กำหนดให้นักศึกษาทำงานในชั้นเรียน และ

การสอบปลายภาค

16 100%

รวม 100%


