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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

Course Specification 

รหัสวิชา 2104303-54 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

     International Economic Law 

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา 

Course Specification 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

คณะ/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ 

 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 

 
2104303 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

 
International Economic Law 

 

 

2. จ านวนหน่วยกิต 
 

 
3 (3-0-6) จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 

 
นิติศาสตรบณัฑิต วิชาชีพเลือกในหมวดวิชากฎหมายระหว่างประเทศ 

 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
อาจารย์ศรีสดา ไพศาลสกลุชัย 
อาจารย์ผู้สอน 
กลุ่ม 01 อาจารย์ศรีสดา ไพศาลสกุลชัย 

กลุ่ม 01 อาจารย์เขมวิช ภังคานนท์ (อาจารย์พิเศษ)(ผู้บรรยายจากภายนอก) 

 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 2560 ช้ันปีท่ี 3-4 

 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 

 
ไม่ม ี

 
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู ่(Co-requisite) (ถ้ามี) 

 

 
ไม่ม ี

 
8. เง่ือนไขพิเศษ 

 

 
ไม่ม ี

 
9. สถานที่เรียน 

 

 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี วิทยาเขต อุบลราชธาน ี

 
10 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

 

 
ภาคการศึกษา 1/60 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 

 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา: เมือ่นักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะทีต่้องการในด้านต่าง ๆ   
ดังนี ้ 

1)            อธิบายพัฒนาการของแนวคิด Mercantilism, Capitalism และ Free Market  Competition และวิเคราะห์
ให้เห็นถึงอิทธิพลของ  

แนวคิดดังกล่าวต่อกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและกฎหมายภายในของรัฐได้ 
2)            อธิบายพัฒนาการและหลักการส าคญัของ GATT / WTO รวมถึงกลไกระงับข้อพิพาทได ้
3)            อธิบายโครงสร้าง อ านาจหน้าท่ีและบทบาทขององค์การระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง UNCTAD, IMF 

,World Bank , 
 EU  และ ASEANได ้
4)            มีวินัยในการเข้าเรียนและตระหนักในจรรยาบรรณวิชีพ มีทักษะในการท างานเป็นทีม การสื่อสาร  

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 

 
จัดเนื้อหาเพื่อเตรียมความพร้อมสูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (AEC) 

 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 

 

 

          ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการและความเป็นมาของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอิทธิพลของ
แนวคิด Mercantilism, Capitalism, Free Market and Competition พัฒนาการระเบียบการค้าเศรษฐกิจเสรีภายใต้องค์การ
การค้าโลก เกี่ยวกับการคุ้มครองการค้าการลงทุน และการระงับข้อพิพาททางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ประเทศไทยกับการ
ปรับปรุงพัฒนากฎหมาย หรืออนุวตัรการตามข้อตกลงพหุภาคีและทวิภาคีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
องค์กรเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เช่น UNCTAD, IMF, World Bank, EU และ Asian และเขตการค้าเสรี (FTA) 

 

          Definition, importance, development and history of international economic relationship. Influence of 
Mercantilism, Capitalism and Free Market Competition. Development of free trade regulations under World 
Trade Organization. Focus on regulations of protection, trade, investment and international economic dispute 
resolution. Thailand and legal development as well as ratification of bilateral and multilateral agreement 
concerning with international economic relationship and international economic organization such as UNCTAD, 
IMF ,World Bank, EU, ASEAN and FTA  

 

 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา - 

 

บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

45 ช่ัวโมง  ไม่ม ี 90 ช่ัวโมง  ตามความต้องการของ
นักศึกษา  

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 

 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศกึษา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Morals and Ethics) - 

1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

 

1.มีวินัยและความ         
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

รับผิดชอบต่อหนา้ที ่ มี
ความมุ่งมั่นในการ
ท างานให้ส าเร็จ   

 

2.มีน้ าใจ มีจิต
อาสา   จิต
สาธารณะ   เห็นแก่
ประโยชนส์่วนรวม  และ
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น   

        

 

3.มีความพอเพียง              

 

4.มีความ
ซื่อสัตย ์ กตัญญ ูเที่ยง
ธรรม  

        

 

5.สุภาพ อ่อนน้อมถ่อม
ตน รู้จักกาลเทศะ ใจ
กว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น   

        

 

6.มีจิตส านึกและ
ตระหนักในจรรยาบรรณ
วิชาชีพทางนิติศาสตร ์ 

1. การบรรยาย 
2. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

-       ยกตัวอย่าง
กรณีศึกษากรณีการใช้
หรือการตคีวามกฎหมาย
เพื่อประโยชน์ของ
ตน โดยไม่พิจารณา
วัตถุประสงค์ของ
กฎหมาย หรือผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม 
3. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม  

-       สังเกตจาก
พฤติกรรมใน
ห้องเรียนและใน
การท างานของ
นักศึกษา 
 
  

 

7.เคารพและปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม  

1. การบรรยาย 
2. การใช้กรณีศึกษา 
(Case) 
3. การสะท้อนความคดิ 
(Reflective thinking)  

-การปฏิบัตตินทั่วๆไปใน
ชีวิตประจ าวันของนศ.  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม 
3. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
4. การสอบปลายภาค  

-       สังเกตจาก
พฤติกรรมการ
เข้าห้องเรียนและ
การท างานของ
นักศึกษา 
  

2. ด้านความรู้ (Knowledge) - 

1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผลอื่นๆ 

 

1.ความรอบรู้อย่าง
กว้างขวางในศาสตร์ที่เป็น
พื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการ
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผลอื่นๆ 

ด าเนินชีวิตได ้ 

 

2.มีความรู้ใน
หลักการ หลักเกณฑ ์แนวคิด
และทฤษฎีทางกฎหมายตาม
มาตรฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพด้านกฎหมาย  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

-       การบรรยาย  
-       การอภิปราย  
-       การท างานกลุม่  
-       การวิเคราะห์
กรณีศึกษา 
-       การมอบหมาย
งานให้ค้นคว้า โดย
น ามาและน าเสนอ 
-       การระดมความ
สมอง 
  

1. การสอบข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การสังเกตพฤติกรรม 
3. การสอบปลายภาค  

-       ประเมิน
จากรายงานผล
การค้นคว้า
ข้อมูล  
-       สอบ
ปลายภาคโดย
ข้อสอบอัตนัย 
-       การ
สังเกตจากการ
อภิปราย การ
แสดงความเห็น
และการให้
เหตุผลของ
นักศึกษา 
  

 

3.มีความรู้ในหลากหลาย
สาขาท่ีสัมพันธ์กับกฎหมาย  

1. การบรรยาย 
2. การสอนแบบสมัมนา 
(Seminar) 
3. การใช้กรณีศึกษา 
(Case) 
4. การสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based 
instruction) 
5. การระดมสมอง 
(Brain storming)  

-       ฝึกตอบปญัหา
และแสดงความคดิเห็น
ในช้ันเรียน  
-       การวิเคราะห์
กรณีศึกษา 
-       การระดมสมอง 
  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม 
3. การประเมิน
รายงาน/โครงงาน 
4. การน าเสนอปาก
เปล่า 
5. การสอบปลายภาค  

-       สอบ
ปลายภาคโดย
ข้อสอบอัตนัย 
-       ประเมิน
จากรายงานผล
การค้นคว้า
ข้อมูล  
  

 

4.มีความรู้เกีย่วกับ
กระบวนการในทางปฏิบตัิใน
การประกอบวิชาชีพด้าน
นิติศาสตร ์ 

        

3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) - 

1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

 

1.เป็นผู้ใฝรู่ ้และมี
ความสามารถในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  

        

 

2.สามารถคดิ วิเคราะห์และ
ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของเหตุ
ผลได ้มีวิสัยทัศน ์และ
ความคิดสร้างสรรค ์      
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

 

3.น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  

        

 

4.สามารถคดิอย่างมี
วิจารณญาณและเป็น
ระบบ      น าความรู้ทาง
กฎหมายไป    บูรณาการกับ
ศาสตร์อื่นๆ           ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม  

1. การบรรยาย 
2. การใช้กรณีศึกษา 
(Case) 
3. การให้ค าปรึกษา
รายบุคคล 
4. การระดมสมอง 
(Brain storming)  

-       การจัดใหม้ีการ
อภิปราย ระดมสมอง
เป็นกลุ่ม 
-       การมอบหมาย
งานให้ค้นคว้าเป็น
กลุ่ม เพื่อน าข้อมูลที่
ได้มาเสนอในช้ันเรยีน 
  

1. การสอบข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การสังเกต
พฤติกรรม 
3. การเข้าช้ันเรียน/
การเข้าร่วมกิจกรรม 
4. การสอบปลาย
ภาค  

-       ผู้สอนสังเกต
พฤติกรรมการมสี่วน
ร่วมของนักศึกษาแต่
ละกลุม่ 
-       ให้นักศึกษา
แต่ละกลุ่มสะท้อน
ปัญหา อุปสรรค และ
ประเมินตนเองใน
การมีส่วนร่วมของ
ทุกคนในกลุ่ม 
  

 

5.สามารถค้นหา
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ท า
ความเข้าใจ และประเมิน
ข้อมูล จากแหล่งข้อมลูที่
หลากหลาย เพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง  

        

 

6.สามารถ
วิเคราะห ์สังเคราะห์ปญัหา
ทางกฎหมาย และสามารถ
ประยุกต์
หลักการ หลักเกณฑ ์แนวคิด
และทฤษฎีทางกฎหมายไป
ปรับใช้กับข้อเท็จจริงท่ี
เกิดขึ้นและเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาได้อยา่ง
ถูกต้อง  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้กรณีศึกษา 
(Case) 
4. การสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based 
instruction) 
5. การระดมสมอง 
(Brain storming)  

-       จัดให้มีการ
อภิปราย การแสดง
ความคิดเห็นในช้ัน
เรียน 
-       มอบหมายงาน
ให้นักศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองจากแหล่งข้อมลู
ทางอิเลคทรอนิกส์ที่
น่าเชื่อถือเช่น ข้อมูล
ทางขององค์กรระหว่าง
ประเทศท่ีเกี่ยวกับการ
ลงทุน
UNCTAD, IISD, OECD 
  

1. การสอบข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การน าเสนอปาก
เปล่า 
3. การเข้าช้ันเรียน/
การเข้าร่วมกิจกรรม 
4. การสอบปลาย
ภาค  

-       ประเมินจาก
รายงาน และรูปแบบ
การน าเสนอด้วยสื่อ
เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 
-       การอ้างอิง
ข้อมูลที่ค้นคว้า จาก
เอกสาร
อิเลคทรอนิกส์ของ
องค์การระหว่าง
ประเทศ 
-       การสังเกต
จากพฤติกรรมในช้ัน
เรียน 
  

4. ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) - 

1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการ
สอน 

4.กลยุทธ์/วิธีการ
สอนอื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

 

1.มีความสามารถในการท างานเปน็
ทีม  ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม
องค์กร สามารถท างานร่วมกับผู้อืน่ได ้ 

        

 

2.ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและ         
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการ
สอน 

4.กลยุทธ์/วิธีการ
สอนอื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

ผู้อื่น และยอมรับในความแตกต่าง
หลากหลายของมนุษย ์   

 

3.ตระหนักในคณุค่าของ
ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตร ีวรรณกรรม ทั้ง
ของไทยและของประชาคมนานาชาต ิ  

        

 

4.มีความสนใจด้านกีฬา และ
นันทนาการ  

        

 

5.มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบั
มอบหมาย ทั้งงานส่วนบุคคลและงาน
กลุ่ม  

1. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case) 
2. การสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-
based 
instruction)  

-       การจัดใหม้ี
การ
อภิปราย ระดม
สมองเป็นกลุม่ 
-       การ
มอบหมายงานให้
ค้นคว้าเป็น
กลุ่ม เพื่อน าข้อมูล
ที่ได้มาเสนอในช้ัน
เรียน 
  

1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/บทบาทใน
การท ากิจกรรม 
3. การประเมิน
แฟ้มพัฒนางาน/
อนุทิน(diary 
,journal) 
4. การสอบปลาย
ภาค  

-       ผู้สอนสังเกต
พฤติกรรมการมสี่วน
ร่วมของนักศึกษาแต่
ละกลุม่ 
-       ให้นักศึกษา
แต่ละกลุ่มสะท้อน
ปัญหา อุปสรรค และ
ประเมินตนเองใน
การมีส่วนร่วมของ
ทุกคนในกลุ่ม 
  

 

6.สามารถวางแผน และรับผดิชอบการ
เรียนรู ้ตลอดจนมีการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง  

        

 

7.มีความเป็นผู้น าและผูต้ามที่ด ี         

5. 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication 
and Information Teachnology Skills) 

- 

1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

 

1.สามารถใช้ภาษาใน
การติดต่อสื่อความหมาย
ได้ด ีทั้งการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน  

        

 

2.สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข   ระบเุทคนิคทาง
สถิติหรือคณิตศาสตร์มา
ใช้ในการวิเคราะห ์แปล
ความหมายได ้ 

        

 

3.สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
สื่อสาร  ศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์และ
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

คัดเลือก  

 

4.สามารถสรุปประเด็น
และสื่อสารทั้งการพดู
และการเขียน รู้จักเลือก
และใช้รูปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสมกับ
เรื่องและผู้ฟังอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้กรณีศึกษา 
(Case) 
4. การสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-
based instruction) 
5. การให้ค าปรึกษา
รายบุคคล  

-       จัดให้มีการ
อภิปราย การแสดง
ความคิดเห็นในช้ันเรียน 
-       มอบหมายงานให้
นักศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองจากแหล่งข้อมลู
ทางอิเลคทรอนิกส์ที่
น่าเชื่อถือเช่น ข้อมูลทาง
ขององค์กรระหว่าง
ประเทศท่ีเกี่ยวกับการ
ลงทุน
UNCTAD, IISD, OECD 
  

1. การสอบข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การสังเกตพฤติกรรม 
3. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม 
4. การสอบปลายภาค  

-       ประเมิน
จากรายงาน และ
รูปแบบการ
น าเสนอด้วยสื่อ
เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 
-       การอ้างอิง
ข้อมูลที่
ค้นคว้า จาก
เอกสาร
อิเลคทรอนิกส์
ขององค์การ
ระหว่างประเทศ 
-       การสังเกต
จากพฤติกรรมใน
ช้ันเรียน 
  

 

5.มีความสามารถเชิง
ตัวเลขเพื่อวินิจฉัยข้อ
กฎหมายได ้ 

        

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ - 

สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ (Learning Contents) วิธีสอนและ
กิจกรรมการ

เรียนรู้ 
(Method) 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

(Media) 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
(Evaluation) 

ช่ือผู้สอน หมาย
เหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

1  -       กฎ ระเบียบในการเรียน 
-       วิธีการเรยีน 
-       ความหมาย ความส าคัญ ขอบเขต วัตถุประสงค์และวิธีการจดัการ
เรียนการสอน การวัดผลการศึกษา และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
การศึกษา 
-       แหล่งข้อมูลในการศึกษาคน้คว้า 
-       ความส าคัญของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
  

1. การ
บรรยาย 
2. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case) 
3. การ
เรียนรูด้้วย
การสืบค้น 
(Learning 
to Search)  

1. หนังสือ 
2. Power 
Point 
3. VDO  

3  0  6  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การ
ทดสอบก่อน
เรียน 
4. การ
ทดสอบหลัง
เรียน  

1. 
อาจารย์
ศรีสดา 
ไพศาล
สกุลชัย 
2. 
ผู้บรรยาย
จาก
ภายนอก  

  

2  ทบทวนขอบเขตและค าจ ากัดความของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศใน 1. การ 1. เอกสาร 3  0  6  1. การสอบ 1.   
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สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ (Learning Contents) วิธีสอนและ
กิจกรรมการ

เรียนรู้ 
(Method) 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

(Media) 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
(Evaluation) 

ช่ือผู้สอน หมาย
เหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

ปัจจุบัน 
-        ภูมิหลังและที่มาของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
-        Lex Mercatoria (กฎหมายของนายวาณิชย์) 
-        Mercantilism (ลัทธิพาณชิย์นิยม) 
-        บทบาทของแนวปฎิบัติและสนธิสญัญา 
  
  

บรรยาย 
2. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case) 
3. การ
เรียนรูด้้วย
การสืบค้น 
(Learning 
to Search)  

ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point 
4. VDO  

ข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

ผู้บรรยาย
จาก
ภายนอก  

3  -        ความจ าเป็นและความส าคญัของทฤษฎีเศรษฐกิจมหภาค 
-        Comparative Advantage 
-        Capitalism vs. Liberalism 
-        Protectionism vs. Free Trade 
-
        Current Norms: MFN, National Treatment and Transparency 
  

1. การ
บรรยาย 
2. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case) 
3. การ
เรียนรูด้้วย
การสืบค้น 
(Learning 
to Search)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point 
4. VDO  

3  0  6  1. การสอบ
ข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. 
ผู้บรรยาย
จาก
ภายนอก  

  

4  Global Capital Market 
- World Bank 
- International Monetary Fund (IMF) 
- Bank for International Settlements  

1. การ
บรรยาย 
2. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case) 
3. การ
เรียนรูด้้วย
การสืบค้น 
(Learning 
to Search)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point 
4. VDO  

3  0  6  1. การสอบ
ข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. 
ผู้บรรยาย
จาก
ภายนอก  

  

5  Regional economic integration  
- Free trade agreements  
- Custom union 
- Common market 
- Economic and monetary union  

1. การ
บรรยาย 
2. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case) 
3. การ
เรียนรูด้้วย
การสืบค้น 
(Learning 
to Search)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point 
4. VDO  

3  0  6  1. การสอบ
ข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. 
ผู้บรรยาย
จาก
ภายนอก  

  

6  Regional integration  1. การ 1. เอกสาร 3  0  6  1. การสอบ 1.   
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สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ (Learning Contents) วิธีสอนและ
กิจกรรมการ

เรียนรู้ 
(Method) 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

(Media) 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
(Evaluation) 

ช่ือผู้สอน หมาย
เหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

- European Union 
- ASEAN  
- Brexit  

บรรยาย 
2. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case) 
3. การ
เรียนรูด้้วย
การสืบค้น 
(Learning 
to Search)  

ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point 
4. VDO  

ข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

ผู้บรรยาย
จาก
ภายนอก  

7  Introduction to United Nations Trade & Development Efforts 
- UNCITRAL 
- CISG and Incoterms 
- ADB 
- UNCTAD 
-OECD 
  

1. การ
บรรยาย 
2. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case) 
3. การ
เรียนรูด้้วย
การสืบค้น 
(Learning 
to Search)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point 
4. VDO  

3  0  6  1. การสอบ
ข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. 
ผู้บรรยาย
จาก
ภายนอก  

  

8  ความเบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลก การค้า และการลงทุนระหว่างประเทศ
ในปัจจุบัน  

1. การ
บรรยาย 
2. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case) 
3. การ
เรียนรูด้้วย
การสืบค้น 
(Learning 
to Search)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point 
4. VDO  

3  0  6  1. การสอบ
ข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. 
อาจารย์
ศรีสดา 
ไพศาล
สกุลชัย  

  

9  ความรู้พื้นฐานของกฎหมายการคา้ระหว่างประเทศและธุรกิจระหวา่ง
ประเทศ(GATT)  

1. การ
บรรยาย 
2. การสอน
โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน 
(Problem-
based 
instruction) 
3. การ
เรียนรูด้้วย
การสืบค้น 

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point 
4. VDO  

3  0  6  1. การสอบ
ข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. 
อาจารย์
ศรีสดา 
ไพศาล
สกุลชัย  
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สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ (Learning Contents) วิธีสอนและ
กิจกรรมการ

เรียนรู้ 
(Method) 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

(Media) 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
(Evaluation) 

ช่ือผู้สอน หมาย
เหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

(Learning 
to Search)  

10  WTO : บทบาทหน้าท่ี/ภารกิจในเวทีโลกท้ัง3ประการ 
1. การค้าสินค้า 
2. การค้าบริการ 
3. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
  

1. การ
บรรยาย 
2. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case) 
3. การ
เรียนรูด้้วย
การสืบค้น 
(Learning 
to Search)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point 
4. VDO  

3  0  6  1. การสอบ
ข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. 
อาจารย์
ศรีสดา 
ไพศาล
สกุลชัย  

  

11  WTO : หลักการพื้นฐานและข้อยกเว้น  1. การ
บรรยาย 
2. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case) 
3. การสอน
โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน 
(Problem-
based 
instruction) 
4. การ
เรียนรูด้้วย
การสืบค้น 
(Learning 
to Search)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point 
4. VDO  

3  0  6  1. การสอบ
ข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การ
ประเมินแฟ้ม
พัฒนางาน/
อนุทิน(diary 
,journal) 
3. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
4. การสอบ
ปลายภาค  

1. 
อาจารย์
ศรีสดา 
ไพศาล
สกุลชัย  

  

12  WTO : มาตรฐานระหว่างประเทศ  1. การ
บรรยาย 
2. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case) 
3. การสอน
โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน 
(Problem-
based 
instruction) 
4. การ

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point 
4. VDO  

3  0  6  1. การสอบ
ข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การ
ประเมินแฟ้ม
พัฒนางาน/
อนุทิน(diary 
,journal) 
3. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
4. การสอบ

1. 
อาจารย์
ศรีสดา 
ไพศาล
สกุลชัย  
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สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ (Learning Contents) วิธีสอนและ
กิจกรรมการ

เรียนรู้ 
(Method) 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

(Media) 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
(Evaluation) 

ช่ือผู้สอน หมาย
เหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

เรียนรูด้้วย
การสืบค้น 
(Learning 
to Search)  

ปลายภาค  

13   การระงับข้อพิพาทในธุรกิจระหวา่งประเทศ 
- โดยWTO 
- โดยการระงับข้อพิพาททางเลือก (อนุญาโตตลุาการระหว่างประเทศ)  

1. การ
บรรยาย 
2. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case) 
3. การสอน
โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน 
(Problem-
based 
instruction) 
4. การ
เรียนรูด้้วย
การสืบค้น 
(Learning 
to Search)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point 
4. VDO  

3  0  6  1. การสอบ
ข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. 
อาจารย์
ศรีสดา 
ไพศาล
สกุลชัย  

  

14  นักศึกษาเสนอรายงาน  1. การ
อภิปราย 
2. การสอน
แบบสัมมนา 
(Seminar) 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point 
4. VDO  

3  0  6  1. การสอบ
ข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน 
3. การ
ประเมินแบบ 
360 องศา  

1. 
อาจารย์
ศรีสดา 
ไพศาล
สกุลชัย  

  

15  สรุป-ปิดคอร์ส-เตรียมสอบ  1. การ
บรรยาย  

  3  0  6  1. การสอบ
ปลายภาค  

1. 
อาจารย์
ศรีสดา 
ไพศาล
สกุลชัย  

  

16  สอบปลายภาค      3  0  6    1. 
อาจารย์
ศรีสดา 
ไพศาล
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สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ (Learning Contents) วิธีสอนและ
กิจกรรมการ

เรียนรู้ 
(Method) 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

(Media) 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
(Evaluation) 

ช่ือผู้สอน หมาย
เหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

สกุลชัย  

 รวมจ านวนช่ัวโมง   48.00  96.00    

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ - 

ล าดับที ่ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนการ
ประเมิน 

จ านวนหน่วยกิตท่ี
ประเมิน 

(ส าหรับวิชา
วิทยานิพนธ์) 

1  2.2,3.4,3.6,4.5,5.4  การสอบข้อเขียน/สอบย่อย    0  0  

2  3.6  การสอบปากเปล่า    0  0  

3  1.6,1.7,2.2,2.3,3.4,4.5,5.4  การสังเกตพฤติกรรม  1-15  5  0  

4  1.6,1.7,2.3,4.5,5.4  การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  

1-15  15  0  

5  2.3  การประเมินรายงาน/โครงงาน    0  0  

6  4.5  การประเมินแฟ้มพัฒนางาน/
อนุทิน(diary ,journal)  

  0  0  

7  2.3,3.6  การน าเสนอปากเปลา่    0  0  

8  1.6,1.7,3.4,3.6,5.4  การเข้าช้ันเรยีน/การเข้าร่วม
กิจกรรม  

  0  0  

9  1.7,2.2,2.3,3.4,3.6,5.4  การสอบปลายภาค  16  80  0  

   รวม 100.00  

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 

 

1)            ชาติชาย เชษฐสุมน, ดร. ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ผลกระทบต่อกฎหมายไทย.กทม. : ส านักพิมพ์
วิญญูชน,2555. 

2)           ทัชมัย ฤกษะสุต, รศ. กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ องค์การการค้าโลก (WTO) : บททั่วไป. กรุงเทพฯ : โครงการ
ต าราและสื่อการสอน 

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. 
3)            ทัชชมัย ฤกษะสุต,รศ. แกตต์และองค์การการค้าโลก. พิมพ์ครั้งท่ี 2 กทม. : ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2544 . 
4)            สมบูรณ์ เสง่ียมบุตร. กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการค้าและการลงทุน. กทม. : ส านักพิมพ์บรรณกิจ, 2549. 
5)            สุรเกียรติ เสถียรไทย, ดร.บทบาทของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ. กทม. : ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2010 
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2. เอกสารและข้อมูลส าคัญท่ีนักศกึษาจ าเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติม 
 

 
          กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์. ค าแปลกรรมสารสุดท้ายรวบรวมผลการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบ

อุรุกวัย. กทม. 2537.  

3. เอกสารและข้อมูลแนะน าท่ีนกัศกึษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 
 

 
ไม่ม ี

 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 

 

           ให้นักศึกษาทุกคนประเมิน ประสิทธิผลของรายวิชา ท้ังด้านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและห้องนอกเรียน       สิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน ท่ีส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ 

       ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 

 
    มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และผูส้อนประเมินตนเอง 

 
3. การปรับปรุงการสอน 

 

 

ผู้สอนน าผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และจากที่ผู้สอนประเมินตนเองมาปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิผลรายวิชา แล้วจัดท ารายงานรายวิชาตามที่ สกอ.ก าหนด 
และมีการประชุมผู้สอนเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและหาแนวทางแก้ไข 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา 
 

 
คณะก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินข้อสอบ และความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดบิและระดับคะแนน โดยการสุ่ม
รายวิชา 60 % ของรายวิชาทั้งหมดในหลักสตูรหรือภาควิชาภายในรอบเวลาหลักสูตร  

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 

 

จัดให้มีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา คณะกรรมการประเมินของ
หลักสูตร/ภาควิชา การรายงานรายวิชาหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา การทบทวน 
เนื้อหาท่ีสอน กลยุทธ์การสอน และเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารายวิชาเสนอต่อประธานหลักสูตรหรือหัวหน้าภาค เสนอ
ต่อกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปเพื่อวางแผนปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

 

 

ลงช่ือ                      อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 

 
(...................................................................) 

 
ลงช่ือ                      อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
(...................................................................) 
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