
แบบฟอรมประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

ระดับ   ปริญญาตรี ปกติ

รหัสวิชา  2134401 ชื่อวิชา  กฎหมายการคาระหวางประเทศ

หนวยกิต/ชั่วโมง 3

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

คณะนิติศาสตร

ภาคการศึกษา  1 ปการศึกษา  2562

อาจารยผูสอน   ดร.นิติลักษณ แกวจันดี

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

2134401 กฎหมายการคาระหวางประเทศ

International Trade Law

2. จํานวนหนวยกิต

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

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

ดร.นิติลักษณ แกวจันดี

อาจารยผูสอน

กลุม 01 ดร.นิติลักษณ แกวจันดี

กลุม 02 ดร.นิติลักษณ แกวจันดี

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2562 ชั้นปที่ 4

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)

ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคู (Co-requisite) (ถามี)

ไมมี

8. เงื่อนไขพิเศษ

ไมมี

9. สถานที่เรียน



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขต อุบลราชธานี

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา

1.นักศึกษาอธิบายหลักกฎหมายเก่ียวกับการคาและการขนสงระหวางประเทศได 

2.นักศึกษาวิเคราะหผลทางคดีในขอพิพาททางการคาและการขนสงระหวางประเทศได 

3.นักศึกษามีทักษะการส่ือสารและสามารถทํางานรวมกับคนอ่ืนได 

4.นักศึกษาสามารถคนควาและนําเสนอขอมูลผานระบบสารสนเทศได

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

          วิวัฒนาการ ที่มา ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรเบื้องตนเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ บทบาทของรัฐกับการคาระหวางประเทศ

สัญญาซ้ือขายสินคาระหวางประเทศ ขอกําหนดในการสงมอบสินคา หรือเง่ือนไขการสงมอบสินคา INCOTERMS (International

Commercial Terms) การชําระราคาระหวางประเทศ การระงับขอพิพาททางการคาระหวางประเทศ ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับธุรกิจ

การขนสงระหวางประเทศ กฎหมายเก่ียวกับขนสงระหวางประเทศ กฎหมายเก่ียวกับการรับขนของทางทะเล

          Evolution, origin and basic economic theories of international trade; state roles on international trade;

international sale of goods; International Commercial Terms (INCOTERMS); international price payment; dispute

settlement regarding international trade; introduction to international affreighment; international carriage law and

marine carriage law

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 -แนะนํารายวิชาและ

สรางขอตกลงรวมกัน

-ความหมาย ขอบเขต

และความสําคัญของ

กฎหมายการคาระหวาง

ประเทศ 

1. การบรรยาย 1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point

4. VDO 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม 

1. ดร.นิติลักษณ แกวจัน

ด ี 

 

2 - พัฒนาการ ที่มาของ

การคาระหวางระหวาง

ประเทศ

- บทบาทของรัฐกับการ

คาระหวางประเทศ 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case)

3. การเรียนรูดวยตนเอง 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point

4. VDO 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การทดสอบหลัง

เรียน 

1. ดร.นิติลักษณ แกวจัน

ด ี 

 

3 แนวคิดและทฤษฎีทาง

เศรษฐศาสตรที่สัมพันธ

กับการคาระหวาง

ประเทศ 

 

1. การบรรยาย

2. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

2. การสอบกลางภาค

3. การสอบปลายภาค 

1. ดร.นิติลักษณ แกวจัน

ด ี 

 



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

4 -สัญญาซื้อขายระหวาง

ประเทศ

-INCOTERMS

-การชําระราคาคาสินคา

ระหวางประเทศ

-การประกันภัยทางทะเล

 

1. การบรรยาย

2. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction)

3. การระดมสมอง (Brain

storming) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point

4. VDO 

3 0 6 1. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

2. การสอบกลางภาค

3. การสอบปลายภาค 

1. ดร.นิติลักษณ แกวจัน

ด ี 

 

5 (ตอ) -สัญญาซื้อขาย

ระหวางประเทศ

-INCOTERMS

-การชําระราคาคาสินคา

ระหวางประเทศ

-การประกันภัยทางทะเล

 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case)

3. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point

4. VDO 

3 0 6 1. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

2. การสอบกลางภาค

3. การสอบปลายภาค 

1. ดร.นิติลักษณ แกวจัน

ด ี 

 

6 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

ธุรกิจขนสงระหวาง

ประเทศ 

1. การบรรยาย 1. หนังสือ

2. Power Point 

3 0 6 1. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

2. การสอบกลางภาค

3. การสอบปลายภาค 

1. ดร.นิติลักษณ แกวจัน

ด ี 

 

7 ทบทวนเนื้อหากอนสอบ

กลางภาค: กิจกรรมถาม-

ตอบและฝกเขียนตอบ

ขอสอบ 

1. การบรรยาย 1. หนังสือ

2. Power Point 

3 0 6 1. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

2. การสอบกลางภาค

3. การสอบปลายภาค 

1. ดร.นิติลักษณ แกวจัน

ด ี 

 

8 กฎหมายระหวาง

ประเทศเกี่ยวกับการ

ขนสง: พัฒนาการและ

หลักการสําคัญ

- หลักCommon Law

- Hague Rules  1924 -

 Hague-Visby Rules  

  1968 และ1979

 

1. การบรรยาย 1. หนังสือ

2. Power Point 

3 0 6 1. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

2. การสอบปลายภาค 

1. ดร.นิติลักษณ แกวจัน

ด ี 

 

9 กฎหมายระหวาง

ประเทศเกี่ยวกับการ

ขนสง: พัฒนาการและ

หลักการสําคัญ

- Hamburg Rules  

  1978

- Rotterdam Rules  

 2009 

1. การบรรยาย 1. หนังสือ

2. Power Point 

3 0 6 1. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

2. การสอบปลายภาค 

1. ดร.นิติลักษณ แกวจัน

ด ี 

 

10 พ.ร.บ.รับขนของทาง

ทะเล พ.ศ.2534: สาระ

สําคัญ

 

1. การบรรยาย 1. หนังสือ

2. Power Point 

3 0 6 1. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

2. การสอบปลายภาค 

1. ดร.นิติลักษณ แกวจัน

ด ี 

 

11 พ.ร.บ.รับขนของทาง

ทะเล พ.ศ.2534: สาระ

สําคัญ

 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case)

3. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

2. การทดสอบหลังเรียน

3. การสอบกลางภาค 

1. ดร.นิติลักษณ แกวจัน

ด ี 

 

12 พ.ร.บ.รับขนของทาง

ทะเล พ.ศ.2534: สาระ

สําคัญ 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case)

3. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

2. การทดสอบหลังเรียน

3. การสอบปลายภาค 

1. ดร.นิติลักษณ แกวจัน

ด ี 

 

13 พ.ร.บ.การขนสงตอเนื่อง 1. การบรรยาย 1. เอกสารประกอบ 3 0 6 1. การเขาชั้นเรียน/การ 1. ดร.นิติลักษณ แกวจัน  



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

หลายรูป

แบบ พ.ศ.2548: พัฒนา

การและสาระสําคัญ 

2. การใชกรณีศึกษา (Case)

3. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction) 

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

เขารวมกิจกรรม

2. การทดสอบหลังเรียน

3. การสอบปลายภาค 

ด ี 

14 พ.ร.บ.การขนสงตอเนื่อง

หลายรูป

แบบ พ.ศ.2548: สาระ

สําคัญ

 

1. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar)

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. Power Point

2. VDO 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. ดร.นิติลักษณ แกวจัน

ด ี 

 

15 การระงับขอพิพาทโดย

การอนุญาโตตุลาการ

และสรุปเตรียมสอบ 

1. การบรรยาย 1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

2. การสอบปลายภาค 

1. ดร.นิติลักษณ แกวจัน

ด ี 

 

รวมจํานวนชั่วโมง 45.00 90.00

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

ลําดับที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนการประเมิน จํานวนหนวยกิตที่ประเมิน

(สําหรับวิชาวิทยานิพนธ)

1 1.3,2.2,3.3,3.4,4.3,5.1,5.4 การสังเกตพฤติกรรม 1-15 0 0 

2 1.3,2.2,3.3,3.4,4.3,5.4 การเขาชั้นเรียน/การเขารวมกิจกรรม 1-15 0 0 

3 2.2,3.3,3.4,5.1,5.4 การสอบกลางภาค 8 30 0 

4 2.2,3.3,3.4,5.1,5.4 การสอบปลายภาค 16 70 0 

รวม 100.00

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน

1. ไผทชิต  เอกจริยกร,ศ.ดร. ,  คําอธิบายรับขนของทางทะเล  ( Carriage of Goods by Sea )   พิมพครั้งที่  4   แกไขเพิ่มเติม 

2560  วิญูชน

2. ชวลิต  อัตถศาสตร   คําอธิบายกฎหมายการคาระหวางประเทศ(กฎหมายเก่ียวกับการซ้ือขายระหวางประเทศและการชําระเงินคา

สินคาระหวางประเทศ)  2558  สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 

3. อรรถนิติ  ดิษฐอํานาจ  . คูมือการศึกษาวิชากฎหมายการคาระหวางประเทศ  การรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล. 

2559  สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา  .   กทม.

2. เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม

ไมมี

3. เอกสารและขอมูลแนะนําที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

1. อภิญญา  เลื่อนฉวี,  รองศาสตราจารย  ดร.  กฎหมายการคาระหวางประเทศ.  พิมพครั้งที่  2   แกไขเพิ่มเติม,2552 



2. กําชัย  จงจักรพันธ, ศ.ดร., กฎหมายการคาระหวางประเทศ(International Trade Law )   2550  โครงการตําราและเอกสาร
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