
แบบฟอรมประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

ระดับ   ปริญญาตรี ปกติ

รหัสวิชา  2134303 ชื่อวิชา  กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ

หนวยกิต/ชั่วโมง 3

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

คณะนิติศาสตร

ภาคการศึกษา  1 ปการศึกษา  2561

อาจารยผูสอน  นายนิติลักษณ แกวจันดี

 อาจารยศรีสดา ไพศาลสกุลชัย

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

2134303 กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ

International Economic Law

2. จํานวนหนวยกิต

3(3-0-6) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

อาจารยศรีสดา ไพศาลสกุลชัย

อาจารยผูสอน

กลุม 01 อาจารยศรีสดา ไพศาลสกุลชัย

กลุม 01 อ.ดร.นิติลักษณ แกวจันดี

กลุม 01 อ.ดร.เขมวิช ภังคานนท(อ.พิเศษ)

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2561 ชั้นปที่3 หลักสูตร 2554 และหลักสูตร 2559 เรียนรวมกัน

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)

ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคู (Co-requisite) (ถามี)

ไมมี

8. เงื่อนไขพิเศษ



ไมมี

9. สถานที่เรียน

อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขต อุบลราชธานี

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา

1.  จุดมุงหมายของรายวิชา: เม่ือนักศึกษาเรียนรายวิชาน้ีแลว นักศึกษามีสมรรถนะท่ีตองการในดานตาง ๆ  

ดังน้ี 

1)            อธิบายพัฒนาการของแนวคิด Mercantilism, Capitalism และ Free Market  Competition และวิเคราะหใหเห็นถึง

อิทธิพลของ 

แนวคิดดังกลาวตอกฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศและกฎหมายภายในของรัฐได

2)            อธิบายพัฒนาการและหลักการสําคัญของ GATT / WTO รวมถึงกลไกระงับขอพิพาทได

3)            อธิบายโครงสราง อํานาจหนาท่ีและบทบาทขององคการระหวางประเทศ 

4)            มีวินัยในการเขาเรียนและตระหนักในจรรยาบรรณวิชีพ มีทักษะในการทํางานเปนทีม การส่ือสาร 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

          ความหมาย ความสําคัญ พัฒนาการและความเปนมาของความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศและอิทธิพลของแนวคิด

Mercantilism, Capitalism และ Free Market and Competition พัฒนาการระเบียบการคาเศรษฐกิจเสรีภายใตองคการการคาโลก

เก่ียวกับการคุมครองการคาการลงทุน และการระงับขอพิพาททางเศรษฐกิจระหวางประเทศ ประเทศไทยกับการปรับปรุงพัฒนา

กฎหมาย หรืออนุวัตรการตามขอตกลงพหุภาคีและทวิภาคีเกี่ยวกับความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ องคกรเศรษฐกิจ

ระหวางประเทศ

          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

3.
จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนํา

ทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการจัดการเรียนรู

สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

1 -       กฎ ระเบียบใน 1. การบรรยาย 1. หนังสือ 3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม 1. นายนิติลักษณ แกว  



สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

การเรียน

-       วิธีการเรียน

-       ความหมาย ความ

สําคัญ ขอบเขต วัตถุปร

ะสงคและวิธีการจัดการ

เรียนการสอน การวัดผล

การศึกษา และประโยชน

ที่คาดวาจะไดรับจาก

การศึกษา

-       แหลงขอมูลในการ

ศึกษาคนควา

-       ความสําคัญของ

กฎหมายเศรษฐกิจ

ระหวางประเทศ

 

2. การใชกรณีศึกษา (Case)

3. การเรียนรูดวยการสืบคน

(Learning to Search) 

2. Power Point

3. VDO 

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การทดสอบกอน

เรียน 

จันดี

2. อาจารยศรีสดา

ไพศาลสกุลชัย 

2 ทบทวนขอบเขตและคํา

จํากัดความของกฎหมาย

เศรษฐกิจระหวาง

ประเทศในปจจุบัน

-        ภูมิหลังและที่มา

ของกฎหมายเศรษฐกิจ

ระหวางประเทศ

-        Lex Mercatoria 

(กฎหมายของนาย

วาณิชย)

-        Mercantilism (ลั

ทธิพาณิชยนิยม)

-        บทบาทของแนว

ปฎิบัติและสนธิสัญญา

 

 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case)

3. การเรียนรูดวยการสืบคน

(Learning to Search) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point

4. VDO 

3 0 6 1. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

2. การสอบกลางภาค

3. การสอบปลายภาค 

1. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

 

3 -        ความจําเปนและ

ความสําคัญของทฤษฎี

เศรษฐกิจมหภาค

-        Comparative A

dvantage

-        Capitalism vs. L

iberalism

-        Protectionism v

s. Free Trade

-        Current Norms:

 MFN, National Treat

ment and Transparen

cy

 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case)

3. การเรียนรูดวยการสืบคน

(Learning to Search) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point

4. VDO 

3 0 6 1. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

2. การสอบกลางภาค

3. การสอบปลายภาค 

1. นายนิติลักษณ แกว

จันดี

2. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

 

4 Global Capital Market

- World Bank

- International Monet

ary Fund (IMF)

- Bank for Internation

al Settlements 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case)

3. การเรียนรูดวยการสืบคน

(Learning to Search) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point

4. VDO 

3 0 6 1. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

2. การสอบกลางภาค

3. การสอบปลายภาค 

1. นายนิติลักษณ แกว

จันดี

2. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

 

5 Regional economic in

tegration 

- Free trade agreeme

nts 

- Custom union

- Common market

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case)

3. การเรียนรูดวยการสืบคน

(Learning to Search) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point

4. VDO 

3 0 6 1. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

2. การสอบปลายภาค 

1. นายนิติลักษณ แกว

จันดี

2. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

 



สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

- Economic and mon

etary union 

6 Regional integration 

- European Union

- ASEAN 

- Brexit 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case)

3. การเรียนรูดวยการสืบคน

(Learning to Search) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point

4. VDO 

3 0 6 1. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

2. การสอบกลางภาค

3. การสอบปลายภาค 

1. นายนิติลักษณ แกว

จันดี

2. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

 

7 Introduction to United

 Nations Trade & Dev

elopment Efforts

- UNCITRAL

- CISG and Incoterms

- ADB

- UNCTAD

-OECD

 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case)

3. การเรียนรูดวยการสืบคน

(Learning to Search) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point

4. VDO 

3 0 6 1. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

2. การสอบกลางภาค

3. การสอบปลายภาค 

1. นายนิติลักษณ แกว

จันดี

2. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

 

8 ความเบื้องตนเกี่ยวกับ

เศรษฐกิจโลก การ

คา และการลงทุน

ระหวางประเทศใน

ปจจุบัน 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case)

3. การเรียนรูดวยการสืบคน

(Learning to Search) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point

4. VDO 

3 0 6 1. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

2. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยศรีสดา

ไพศาลสกุลชัย

2. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

 

9 ความรูพื้นฐานของ

กฎหมายการคาระหวาง

ประเทศและธุรกิจ

ระหวางประเทศ(GATT) 

1. การบรรยาย

2. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction)

3. การเรียนรูดวยการสืบคน

(Learning to Search) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point

4. VDO 

3 0 6 1. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

2. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยศรีสดา

ไพศาลสกุลชัย

2. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

 

10 WTO : บทบาทหนาที่/

ภารกิจในเวทีโลก

ทั้ง3ประการ

1. การคาสินคา

2. การคาบริการ

3. สิทธิในทรัพยสินทาง

ปญญา

 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case)

3. การเรียนรูดวยการสืบคน

(Learning to Search) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point

4. VDO 

3 0 6 1. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

2. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยศรีสดา

ไพศาลสกุลชัย

2. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

 

11 WTO : หลักการพื้นฐาน

และขอยกเวน 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case)

3. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction)

4. การเรียนรูดวยการสืบคน

(Learning to Search) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point

4. VDO 

3 0 6 1. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

2. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยศรีสดา

ไพศาลสกุลชัย

2. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

 

12 WTO : มาตรฐาน

ระหวางประเทศ 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case)

3. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction)

4. การเรียนรูดวยการสืบคน

(Learning to Search) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point

4. VDO 

3 0 6 1. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

2. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยศรีสดา

ไพศาลสกุลชัย

2. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

 

13  การระงับขอพิพาทใน

ธุรกิจระหวางประเทศ

- โดยWTO

- โดยการระงับขอพิพาท

ทาง

เลือก (อนุญาโตตุลาการ

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case)

3. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction)

4. การเรียนรูดวยการสืบคน

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point

4. VDO 

3 0 6 1. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

2. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยศรีสดา

ไพศาลสกุลชัย

2. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

 



สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

ระหวางประเทศ) (Learning to Search) 

14 นักศึกษาเสนอรายงาน 1. การอภิปราย

2. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar)

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point

4. VDO 

3 0 6 1. การประเมินการ

วิพากษ/การนําเสนอผล

งาน

2. การประเมินแบบ

360 องศา

3. การสอบปลายภาค 

1. นายนิติลักษณ แกว

จันดี

2. อาจารยศรีสดา

ไพศาลสกุลชัย 

 

15 สรุป-ปดคอรส-เตรียม

สอบ 

1. การบรรยาย  3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. นายนิติลักษณ แกว

จันดี

2. อาจารยศรีสดา

ไพศาลสกุลชัย 

 

16 สอบปลายภาค   3 0 6  1. นายนิติลักษณ แกว

จันดี

2. อาจารยศรีสดา

ไพศาลสกุลชัย

3. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

 

รวมจํานวนชั่วโมง 48.00 96.00

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

ลําดับที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนการประเมิน จํานวนหนวยกิตที่ประเมิน

(สําหรับวิชาวิทยานิพนธ)

1 1.3,3.3,3.4,4.3,5.1,5.4 การสังเกตพฤติกรรม 1-15 5 0 

2 1.3,3.3,4.3,5.1,5.4 การประเมินกระบวนการทํางาน/บทบาทในการทํากิจกรรม 1-15 5 0 

3 1.3,3.4 การเขาชั้นเรียน/การเขารวมกิจกรรม 1-15 5 0 

4 2.2,3.3,3.4,5.1,5.4 การสอบกลางภาค  25 0 

5 2.2,3.3,3.4,4.3,5.1,5.4 การสอบปลายภาค 16 60 0 

รวม 100.00

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน

1)            ชาติชาย เชษฐสุมน, ดร. ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ผลกระทบตอกฎหมายไทย.กทม. : สํานักพิมพ

วิญูชน,2555.

2)           ทัชมัย ฤกษะสุต, รศ. กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ องคการการคาโลก (WTO) : บททั่วไป. กรุงเทพฯ : โครงการตํารา

และส่ือการสอน

คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549.

3)            นาถนิรันดร จันทรงาม,ผศ.ดร.ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ.กทม .  : สํานักพิมพวิญูชน,

2558 .

4)            สมบูรณ เสง่ียมบุตร, กฎหมายระหวางประเทศเก่ียวกับการคาและการลงทุน. กทม. : สํานักพิมพบรรณกิจ, 2549.

5)            สุรเกียรติ เสถียรไทย, ดร.บทบาทของกฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ. กทม. : สํานักพิมพวิญูชน, 2010

6)            จารุประภา รักพงษ,ดร.กม.แหงองคการการคาโลก.การตีความและการวิเคราะหบทบัญญัติสําคัญ.กทม. : สํานักพิมพ



วิญูชน, 2558

2. เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม

          กรมเศรษฐกิจการพาณิชย กระทรวงพาณิชย. คําแปลกรรมสารสุดทายรวบรวมผลการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย. กทม.

2537.

3. เอกสารและขอมูลแนะนําที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

ไมมี


