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ค ำน ำ 

กฎหมำยระหว่ำงประเทศ เป็นวิชำศึกษำพื้นฐำน วิวัฒนำกำร แนวคิดทฤษฏีที่ส ำคัญและสัญญำต่ำงๆที่ 

ปรำกฏในกฎหมำยระหว่ำงประเทศโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ อำทิเช่น  

ในหัวข้อ ที่มำ แนวคิด ทั่วไปของกฎหมำยระหว่ำงประเทศ หลักสัญญำซื้อขำยระหว่ำงประเทศ อินโคเทอร์ม  

กำรช ำระรำคำระหว่ำงประเทศ กฎหมำยรับขนสินค้ำทำงทะเล กฎหมำยกำรประกันภัยทำงทะเล กำรระงับ  

ข้อพิพำททำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ เมื่อนักศึกษำได้ทรำบถึงขอบเขตและเนื้อวิชำดังกล่ำวย่อมสำมำรถ 

น ำไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตกำรประกอบวิชำชีพของตนหรือใช้ในกำรศึกษำต่อในระดับสูงได้ต่อไป
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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 

คณะ คณะวิทยำกำรจัดกำร 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรำยวิชำ 

รหัสวิชำ 3682102 ชื่อรำยวชิำ กฎหมำยระหว่ำงประเทศ (International Law) 

2. จ ำนวนหน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

3. หลักสูตรและประเภทของรำยวิชำ 

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ วิชำเฉพำะด้ำน 

4. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำและอำจำรย์ผู้สอน 

     อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา พีร์ พวงมะลิต 

     อาจารย์ผู้สอน (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฤทัย ศิริพัฒนโกศล A 1 

5. ภำคกำรศึกษำ/ชั้นปีที่เรียน 

ภำคกำรศึกษำที่ 2/2562 ชั้นปทีี่ 2 

6. รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน (Pre-requisite) (ถ้ำมี) 

ไมม่ ี

7. รำยวิชำที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ำมี) 

ไมม่ ี

8. สถำนที่เรียน 

ในมหำวิทยำลัย 

9. วนัทีจ่ดัท ำหรอืปรบัปรงุรำยละเอยีดของรำยวชิำครัง้ลำ่สดุ 

22 พ.ย. 62 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ 

เพื่อให้นักศึกษำมีควำมเข้ำใจพื้นฐำนของกฎหมำยธุรกิจระหว่ำงประเทศและองค์กำรระหว่ำง  

ประเทศ ระบบและประเภทของกฎหมำยธุรกิจระหว่ำงประเทศ กฎหมำยและโครงสร้ำงขององค์กำรกำรค้ำ 

โลก เขตกำรค้ำเสรีและประชำคมอำเขียน สนธิสัญญำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ สัญญำซื้อขำยระหว่ำง  

ประเทศ วิธีช ำระรำคำระหว่ำงประเทศ สัญญำกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ รูปแบบของสัญญำของกำรลงทุน  

ระหว่ำงประเทศ กำรระงับข้อพิพำทจำกธุรกิจระหว่ำงประเทศ 
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2. วตัถปุระสงคใ์นกำรพฒันำ/ปรบัปรงุรำยวชิำ 

เพื่อเป็นกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิ์ภำพและสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของ 

สังคมกฎหมำยและกำรท ำธุรกิจระหว่ำงประเทศในปัจจุบันมำกขึ้น โดยท ำกำรเพิ่มและปรับปรุงกรณีศึกษำ  

ให้มำกขึ้นและเพิ่มกำรให้นักศึกษำได้ท ำกำรค้นคว้ำและน ำเสนอกรณีศึกษำเกี่ยวกับกฎหมำยระหว่ำง 

ประเทศน โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษำมีควำมรู้และทักษะ มีควำมเข้ำใจและสำมำรถวิเครำะห์ปรำกฏกำรณ์ทำง  

สังคม เศรษฐกิจ และกำรเมืองที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำยและธุรกิจระหว่ำงประเทศ และสำมำรถเชื่อมโยงกับ  

เนื้อหำที่เรียนได้เช่นเดิม 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธบิำยรำยวชิำ 

พื้นฐำนกฎหมำยธุรกจิระหวำ่งประเทศและองค์กำรระหว่ำงประเทศ ระบบและประเภทของกฎหมำย

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ กฎหมำยและโครงสร้ำงขององค์กำรกำรค้ำโลก เขตกำรคำ้เสรีและประชำคมอำเซียน 

สนธิสัญญำกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ สัญญำซื้อขำยระหว่ำงประเทศ วิธีช ำระรำคำระหว่ำงประเทศ สัญญำกำรขนส่ง

ระหวำ่งประเทศ รูปแบบของสัญญำของกำรลงทุนระหว่ำงประเทศ กำรระงับข้อพิพำทจำกธุรกิจระหว่ำงประเทศ 

Principle international business laws and international organization; systems and types of 

international business laws, law and structure of World Trade Organization; Free Trade Area and 

ASEAN Community; international trade contract; international sale contract; international payment 

methods; international transportation contract; form of international investment contract; dispute 

resolution of international business 

2. จ ำนวนชัว่โมงทีใ่ชต้อ่ภำคกำรศกึษำ 

บรรยำย กำรฟกิ สอนเสรมิ ปฏบิตั/ิงำน 

ภำคสนำม/กำรฟกิงำน 

กำรศกึษำดว้ยตนเอง 

45 ชัว่โมง ตำมควำมตอ้งกำรของ 

นกัศกึษำเฉพำะชัน้ป ี

ไมม่ ี 6 ชัว่โมงตอ่สปัดำห ์

 

3. จ ำนวนชัว่โมงตอ่สปัดำหท์ีอ่ำจำรยใ์หค้ ำปรกึษำและแนะน ำทำงวชิำกำรแกน่กัศกึษำเป็นรำยบคุคล 

3 ชั่วโมง 

หมวดที ่4 การพฒันาการเรยีนรูข้องนกัศกึษา 

1. คณุธรรม จรยิธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่้องพัฒนำ 

O ควำมชื่อสัตย์สจุรติ เสียสละไม่เอำรดัเอำเปรียบผู้อื่น มคีวำมรบัผดิชอบต่อตนเอง สังคม 

และสิ่งแวดล้อม 
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O 1.1.2 มีควำมพอเพยีงเป็นหลักในกำรด ำเนินชวีิต โดยยดึแนวคดิควำมพอประมำณ ควำมมี 

เหตุผล และกำรสรำ้งภมูิคุม้กัน 

• 1.1.3 มวีนิยั เคำรพและปฏบิตัติำมกฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัตำ่ง ๆ ขององคก์รและ 

สงัคม 

O 1.1.4 มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในหลักจรยิธรรม คุณธรรมทีม่ีควำมส ำคัญทำงธรุกจิ สำมำรถ 

จัดกำรปัญหำทำงคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยำบรรณวิชำชพีทำงธรุกิจ 

1.2 วิธีกำรสอน 

(1) อำจำรย์ผู้สอนทุกคนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในกำรสอนทุกรำยวิชำ 

(2) อำจำรย์ผู้สอนเป็นแบบอย่ำงที่ดี 

(3) กำรปลูกผิงให้นักศึกษำมีระเบียบวินัย โดยเน้นกำรเข้ำชั้นเรียนให้ตรงเวลำ ตลอดจน 

กำรแต่งกำยที่เป็นไปตำมระเบียบของมหำวิทยำลัย 

(4) มอบหมำยงำนให้นักศึกษำรับผิดชอบงำนในหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย โดย 'ฟิกให้รู้ 

หน้ำที่ของกำรเป็นผู้น ำและกำรเป็นสมำชิกกลุ่ม 

(5) ใช้วิธีกำรสอนโดยใช้กรณีตัวอย่ำง วิธีกำรสอนโดยใช้บทบำทสมมติ ใช้ตัวแบบที่ดี  

เช่น ตัวแบบที่เป็นจริง ข่ำว เหตุกำรณ์ ชีวประวัติ สื่อ อินเทอร์เน็ต ใช้กระบวนกำรปรับพฤติกรรม โดยใช้ 

กำรเสริมแรงที่เหมำะสม กิจกรรมที่ส่งเสริมกำรพัฒนำตนเอง 

(6) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เข่น กำรยกย่องนักศึกษำที่ท ำดี ท ำประโยชน์ 

แก่ส่วนรวม เสียสละ 

1.3 วิธีกำรประเมินผล 

(1) ประเมินจำกกำรตรงเวลำของนักศึกษำในกำรเขำ้ชั้นเรียน กำรส่งงำนตำมก ำหนด 

ระยะเวลำทีม่อบหมำย กำรรว่มกิจกรรม และกำรสังเกตพฤตกิรรมในระหว่ำงเรียน 

(2) ประเมินจำกกำรมีวินัย และควำมพร้อมเพรียงของนักศึกษำในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 

เสริมหลักสูตร 

(3) ประเมินจำกควำมรบัผดิชอบในหน้ำทีท่ี่ได้รบัมอบหมำย 

(4) ประเมินจำกผลงำน กลุ่มเพื่อน และเครื่องมือวัดต่ำง ๆ เช่น แบบสอบถำม แบบสังเกต 

แบบวัดเจตคติ เป็นด้น 

2. ควำมรู ้

• 2.1.1 มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในสำระส ำคัญของแนวคิด ทฤษฎี หลักกำรและ 

กระบวนกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิระหวำ่งประเทศ 

O 2.1.2 ควำมรู้และควำมเข้ำใจในองค์ควำมรู้อื่นๆที่เก่ียวข้อง โดยสำมำรถบรูณำกำรและน ำมำ 

ประยุกตใ์ชไ้ด้อย่ำงเหมำะสม 
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O 2.1.3 มีควำมรู้เก่ียวกบัควำมก้ำวหนำ้ทำงวชิำกำรและวิชำชีพดำ้นธุรกจิระหวำ่งประเทศ 

รวมทั้งมีควำมเขำ้ใจในผลกระทบในสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลกอย่ำงเท่ำทัน 

2.2 วิธีกำรสอน 

       (1)ใช้กำรเรียนกำรสอนในหลำกหลำยรูปแบบ โดยเน้นหลักกำรทำงทฤษฏี ผนวกกับ 

ภำคปฏบิัติ ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมลักษณะของรำยวิชำ ตลอดจนเน้ือหำสำระของรำยวชิำนั้น ๆ 

                             (2)กำรจัดกำรเรียนรู้จำกสถำนกำรณ์จริงโดยกำรคึกษำดูงำนหรือเชิญผู้เชี่ยวชำญที่มี  

ประสบกำรณ์ตรงมำเป็นวิทยำกรพิเศษเฉพำะเรื่อง 

                             (3)ฝึกทักษะกระบวนกำรแสวงหำควำมรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

ในเรื่องที่ศึกษำด้วยตนเองและฟิกทักษะกระบวนกำรเรียนรู้ที่จ ำเป็นได้ 

                             (4)ฝึกให้ผู้ เรียนวิ เครำะห์กำรคิดกำรกระท ำของตนเองของแผนกำรปฏิบัติตำม 

เป้ำหมำยที่ก ำหนด ควบคุมก ำกับตนเองให้ปฏิบัติตำมแผนและประเมินผลกำรปฏิบัติเพื่อปรับปรุงต่อไป 

1. ทักษะทำงปัญญำ 

3.1 ทักษะทำงปัญญำที่ต้องพัฒนำ 

O 3.1.1 สำมำรถสืบค้น แสวงหำควำมรู้และประเมินข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อกำร  

เรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงไปของโลกและธุรกิจ 

• 3.1.2 มีควำมคิด คิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ อย่ำงมีวิจำรณญำณและเป็นระบบ สำมำรถ 

บูรณำกำรควำมรู้จำกสำขำวิชำชีพที่ศึกษำและประสบกำรณ์เพื่อใช้ในกำรแก้ปัญหำทำงธุรกิจและ  

สถำนกำรณ์ทั่วไปได้อย่ำงเหมำะสม 

O 3.1.3 สำมำรถคิดค้น วำงแผน วิเครำะห์ทำงเลือกและผลกระทบจำกทำงเลือกอย่ำงรอบ 

ด้ำนมีควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจเลือกทำงเลือกที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ทำงธุรกิจ ท ำให้เกิดกำร  

ได้เปรียบทำงกำรแข่งขันทำงธุรกิจ 

3.2 วิธีกำรสอน 

(1) กรณีศึกษำ 

(2) กำรอภิปรำยกลุ่ม 

(3) กำรศึกษำในภำคสนำม 

(4) ใช้ตัวแบบที่ดี สร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจในควำมหมำยและเป็นขั้นตอนของกำร 

คิดที่จะพัฒนำและให้ด ำเนินกำรคิดตำมขั้นตอนกระบวนกำรนั้น 

(5) ใช้กำรเสริมแรง ข้อมูลย้อนกลับและควำมรู้เพิ่มเติม 

(6) ฟิกให้ลงมือปฏิบัติบ่อย ๆ ใช้สถำนกำรณ์หลำกหลำยจนเกิดควำมช ำนำญ 

(7) ใช้วิธีกำรสอนแบบต่ำง ๆ เข่น กำรสำธิต กำรแสดง กำรทดลอง กำรไปทัศนศึกษำ 

(8) ใช้เทคนิคกำรสอนต่ำง ๆ เข่น หมวกคิด 6 ใบ ผังควำมคิด เป็นด้น 
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3.3 วิธีกำรประเมินผล 

(1) ประเมินตำมสภำพจริงจำกผลงำน และกำรน ำเสนอผลงำนในขั้นเรียน 

(2) กำรทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภำษณ์ 

(3) 

4.ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 

 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่้องพัฒนา 
  • 4.1.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายทั้งในฐานะผู้น าและผู้

ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

O 4.1.2 มีควำมคดิริเริ่มสรำ้งสรรค์ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ทั้งของตนเองและ 

ส่วนรวม พร้อมทั้งชว่ยเหลือและอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นตำ่ง ๆ 

O 4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์สำมำรถยอมรับกำรเปลีย่นแปลงและปรับตัวเข้ำกบั 

วัฒนธรรมองค์กำรและท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอยำ่ง 

4.2 วิธีกำรสอน 

(1) ใช้กำรสอนทีม่ีกำรก ำหนดกจิกรรมให้มีกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม กำรเรียนแบบมีสว่นร่วม 

ปฏิบตัิกำร 

(2) มอบหมำยงำนทีต่้องประสำนงำนกับผู้อื่น หรือต้องคน้คว้ำหำข้อมลูจำกกำรสัมภำษณ์ 

บุคคลอื่น หรือผูม้ีประสบกำรณ์ 

4.3 วิธีกำรประเมินผล 

(1) ประเมินจำกพฤติกรรมและกำรแสดงออกของนักศึกษำในกำรน ำเสนอรำยงำนกลุ่มในชั้น 

เรียน 

(2) สังเกตจำกพฤติกรรมที่แสดงออกในกำรรว่มกจิกรรมตำ่ง ๆพจิำรณำจำกผลงำน ควำม 

ครบถ้วนชัดเจนตรงประเดน็ของข้อมลูทีไ่ดม้อบหมำย 

5 ทกัษะกำรวเิครำะหเ์ชงิตวัเลข กำรสือ่สำร และกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ 

5.1 ทักษะกำรวิเครำะห์เชงิตวัเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ต้องพัฒนำ 

O 5.1.1 สำมำรถประยุกต์ใช้หลักคณิตศำสตร์ สถิติ กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณในกำร 

วิเครำะห์และตัดสินใจทำงธรุกจิและชวีิตประจ ำวัน 

• 5.1.2 สำมำรถส่ือสำรภำษำไทยและภำษำตำ่งประเทศได้อยำ่งมปีระสิทธิภำพทั้งกำรพดู 

และกำรเขียน และมรีูปแบบกำรน ำเสนอที่เหมำะสม 

O 5.1.3 สำมำรถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อเพือ่กำรสื่อสำร ค้นคว้ำ ประมวลผล 

และสนับสบุนกำรด ำเนนิงำนธรุกิจระหว่ำงประเทศได้อย่ำงเหมำะสม 

5.2 วิธีกำรสอน 

(1) จัดกจิกรรมกำรเรียนรู้ ในรำยวิชำตำ่ง ๆ ให้นักศึกษำไดว้ิเครำะห์ จำกกรณีศึกษำ 

กำรเรียนรู้เทคนคิและประยุกตใ์ช้ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 

(2) กำรทดลอง กำร'ฟิกปฏิบตัิ น ำเสนอกำรแก้ปัญหำที่เหมำะสม 

(3) มอบหมำยงำนใหผู้้เรียนสบืค้นและน ำเสนอรำยงำนในประเดน็ที่มีควำมเกี่ยวข้อง 
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กับกำรเรียน 

5.3 วิธีกำรประเมินผล 

(1) กำรทดสอบย่อย 

(2) กำรสอบกลำงภำคเรียนและปลำยภำคเรียน 

(3) ประเมินจำกรำยงำนที่นักศึกษำจดัท ำ 

(4) ประเมินจำกแผนปฏิบตัิงำนหรอืโครงกำรที่น ำเสนอ 

(5) ประเมินจำกกำรน ำเสนอผลงำนในชั้นเรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนกำรสอน 

สปัดำหท์ี ่ หวัขอ้กำรสอน / Learning 

Outcome 

จ ำนวน 

ชัว่โมง 

กจิกรรมกำรเรยีนกำรสอน สือ่กำรสอน สอดคลอ้งกบั 

จดุมุง่หมำยรำยวชิำ 

(ระบุข้อ) 

ผูส้อน 

1 - หวัขอ้กำรสอน 

แนะน ำบทเรียนและสอบถำม 

ควำมรู้พื้นฐำนทำง 

กฎหมำยกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ 

แนะน ำวิธีกำรเรียน แนะน ำต ำรำ 

เรียน วิธคี้นคว้ำวจิัย อธิบำย 

วิธีกำรประเมินผล และกำรท ำ 

ข้อสอบ 

- Learning Outcome 

นักศึกษำมคีวำมเข้ำใจถงึแนวทำง 

กำรศึกษำวิชำกฎหมำยระหว่ำง 

ประเทศ 

3 1. อำจำรยผ์ู้สอนแนะน ำตัวและอธิบำย 

เนื้อหำรำยวิชำ จดุประสงค์และเป้ำหมำย 

ของรำยวิชำเกณฑ์กำรวัดผลและ 

ประเมินผล แนะน ำหนังสือ แหล่งกำร 

เรียนรู้ และwebsite เพิ่มเติม 

2. ถำมตอบควำมรู้พื้นฐำนเก่ียวกบั 

กฎหมำยกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ 

พำวเวอร์พ้อย 1.1.3 

2.1.1 

2.1.2 

ผศ.ดร.ขวัญ

ฤทัย 

2 

พื้นฐำนกฎหมำยระหว่ำงประเทศ 

-ควำมแตกตำ่งจำกกฎหมำย 

ภำยในประเทศ 

-ที่มำของกฎหมำยระหว่ำง 

ประเทศ 

-บุคคลในกฎหมำยระหวำ่ง 

3 1. บรรยำยเนื้อหำตวับทกฎหมำยและ 

ตัวอยำ่งประกอบ power point 

2. อภิปรำยในห้องเรียน ซักถำมและสรุป 

ร-กิจกรรมบทที่ 1:ใหน้ักศึกษำค้นหำ 

ข้อมลูกรณีศึกษำทำงหนังสือพมิพ ์

อินเตอร์เนต็ 

พำวเวอร์พ้อย 2.1.1 

2.1.2 

3.1.1 

3.1.2 

ผศ.ดร.ขวัญ

ฤทัย 
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 ประเทศ 

- Learning Outcome 

นักศึกษำมคีวำมเข้ำใจถงึลักษณะ 

และที่มำของกฎหมำยระหวำ่ง 

ประเทศ 

     

3 ควำมรู้เบื้องด้นเก่ียวกบัธุรกจิ 

กำรค้ำระหวำ่งประเทศ 

-ภำพรวมของกำรค้ำระหวำ่ง 

ประเทศ 

-ลักษณะพิเศษของกำรคำ้ 

ระหวำ่งประเทศ 

-ประเทศไทยกับกำรค้ำระหว่ำง 

ประเทศ 

-กรณีตวัอยำ่งของกำรคำ้ระหวำ่ง 

ประเทศที่เก่ียวข้องกับประเทศ 

ไทย 

- Learning Outcome 

นักศึกษำมคีวำมเข้ำใจถงึ 

ภำพรวมของกฎหมำยระหว่ำง 

ประเทศและประเด็นทำง 

กฎหมำย 

3 1. บรรยำยเบื้อหำตวับทกฎหมำยและ 

ตัวอยำ่งประกอบ power point 

2. อภิปรำยในห้องเรียน ซักถำมและสรุป 

ร-กิจกรรมบทที่ 1:ใหน้ักศึกษำค้นหำ 

ข้อมลูกรณีศึกษำทำงหนังสือพมิพ ์

อินเตอร์เนต็ 

พำวเวอร์พ้อย 2.1.1 

2.1.2 

3.1.1 

3.1.2 

5.1.2 

5.1.3 

ผศ.ดร.ขวัญ

ฤทัย 

4 สัญญำซื้อขำยระหวำ่งประเทศ 

- กฎหมำยซื้อขำยของไทย 

- กฎหมำยซื้อขำยระหว่ำง 

3 1. บรรยำยเบื้อหำตวับทกฎหมำยและ 

ตัวอยำ่งประกอบ power point 

2. อภิปรำยในห้องเรียน ซักถำมและสรุป 

พำวเวอร์พ้อยและเอกสำร 

ประกอบกำรสอน 
2.1.1 

2.1.2 

3.1.2 

ผศ.ดร.ขวัญ

ฤทัย 
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ประเทศ 

- อนุสัญญำระหวำ่งประเทศ CISG 

- Learning Outcome 

นักศึกษำมคีวำมเข้ำใจถงึสัญญำ 

ซื้อขำยระหว่ำงประเทศและ 

กฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

     

5 Incoterms 

สถำนะและลำยละเอียด 

ของ Incoterms 

กำรใช้ Incoterms ใน 

สัญญำซื้อขำยระหวำ่ง 

ประเทศ 

ตัวอยำ่งกำรใช้ในสัญญำและ 

ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที ่

เก่ียวข้อง 

Learning Outcome 

นักศึกษำมีควำมเข้ำใจถึงสัญญำ 

รำยละเอียดของ Incoterms แต่ 

ละตัว 

3 1. บรรยำยเนื้อหำตวับทกฎหมำยและ 

ตัวอยำ่งประกอบ power point 

2. อภิปรำยในห้องเรียน ซักถำมและสรุป 

3. กิจกรรมที่ 2 

นักศึกษำคน้หำข้อมลูกรณีศึกษำทำง 

อินเตอร์เนต็และในห้องสมดุและ 

มอบหมำยงำนกลุ่ม 

พำวเวอร์พ้อยและ 

ค ำอธิบำย INCOTERMS 

2.1.1 

2.1.2 

3.1.1 

3.1.2 

ผศ.ดร.ขวัญ

ฤทัย 

6 กำรขนส่งสินคำ้ระหวำ่งประเทศ 

- พรบ กำรรับขนสินค้ำทำง 

ทะเล 

3 1. บรรยำยเนื้อหำตวับทกฎหมำยและ 

ตัวอยำ่งประกอบ power point 

2. อภิปรำยในห้องเรียนโดยใช้กรณีศึกษำ 

ซักถำมและสรปุ 

พำวเวอร์พ้อย 
2.1.1 

2.1.2 

3.1.1 

3.1.2 

ผศ.ดร.ขวัญ

ฤทัย 
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 - ขอบเขตกำรบังคับใช ้

- หน้ำที่และควำมรบัผดิของผู ้

ขนส่ง 

Learning Outcome 

นักศึกษำมคีวำมเข้ำใจถงึสัญญำ 

รำยละเอียดของกำรขนสง่สินคำ้ 

ระหวำ่งประเทศ สัญญำ และ 

กฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

 
3. กิจกรรมที่ 4 

นักศึกษำคน้หำข้อมลูกรณีศึกษำทำง 

อินเตอร์เนต็และในห้องสมดุ และ 

มอบหมำยงำนชิ้นที่ 2 

 
5.1.2 

5.1.3 

 

7 - สถำนะและควำมส ำคัญของ 

ใบตรำส่ง 

- ศึกษำตวัอยำ่งเอกสำรใบตรำ 

ส่ง 

Learning Outcome 

นักศึกษำมคีวำมเข้ำใจถงึสถำนะ 

ของใบตรำล่งตำมกฎหมำยและ 

ควำมส ำคัญในกำรคำ้รหัวำ่ง 

ประเทศ 

3 1. บรรยำยเนื้อหำตวับทกฎหมำยและ 

ตัวอยำ่งประกอบ power point 

2. อภิปรำยในห้องเรียนโดยใช้กรณีศึกษำ 

ซักถำมและสรปุ 

3. กิจกรรมที่ 4 

มอบหมำยงำนชิ้นที่ 2 

พำวเวอร์พ้อย 2.1.1 

2.1.2 

3.1.2 

ผศ.ดร.ขวัญ

ฤทัย 
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8 กำรประกันภัยสินคำ้ทำงทะเล 

-ประวัตขิองกำรประกันภัยทำง 

ทะเล 

-จำรตีประเพณีทำงกำร 

ประกันภยัและกฎหมำยอังกฤษ 

-หลักกฎหมำยประกันภัยทำง 

ทะเล 

3 1. บรรยำยเนื้อหำตวับทกฎหมำยและ 

ตัวอยำ่งประกอบ power point 

2. อภิปรำยในห้องเรียน ซักถำมและสรุป 

ร-กิจกรรมกจิกรรมทีร่ 

สอบย่อย 

พำวเวอรพ์้อย 2.1.1 

2.1.2 

3.1.2 

ผศ.ดร.ขวัญ

ฤทัย 

 

 -กรณีตวัอยำ่งและค ำพิพำกษำ 

ฎีกำที่เก่ียวข้อง 

Learning Outcome 

นักศึกษำมคีวำมเข้ำใจถงึแนวคิด 

และหลักกฎหมำยระหวำ่ง 

ประเทศวำ่ดว้ยกำรประกันภยั 

ทำงทะเล 
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9 กำรช ำระเงินคำ่สินคำ้ระหวำ่ง 

ประเทศ 

-ปัญหำของกำรช ำระรำคำ 

ระหวำ่งประเทศ 

-วิธีกำรช ำระรำคำระหวำ่ง 

ประเทศต่ำงๆ 

-กำรช ำระรำคำด้วย letter of 

credit 

Learning Outcome 

นักศึกษำมคีวำมเข้ำใจถงึกำร 

ช ำระรำคำในกำรท ำกำรค้ำ 

ระหวำ่งประเทศและควำมส ำคญั 

ชอง L/C 

3 1. บรรยำยเนื้อหำตวับทกฎหมำยและ 

ตัวอยำ่งประกอบ power point 

2. อภิปรำยในห้องเรียน ซักถำมและสรุป 

ร-กิจกรรมที่ 6 

นักศึกษำคน้หำข้อมลูกรณีศึกษำทำง 

อินเตอร์เนต็และมอบหมำยงำน ชิ้นที่ 3 

พำวเวอร์พ้อย 2.1.1 

2.1.2 

3.1.1 

3.1.2 

5.1.2 

5.1.3 

ผศ.ดร.ขวัญ

ฤทัย 

10 หลักกฎหมำยที่เก่ียวกับ Letter 

of Credit 

-ควำมเป็นเอกเทศของ L/C 

3 1. บรรยำยเนื้อหำตวับทกฎหมำยและ 

ตัวอยำ่งประกอบ power point 

2. อภิปรำยในห้องเรียน ซักถำมและสรุป 

พำวเวอร์พ้อย 2.1.1 

2.1.2 

3.1.2 

ผศ.ดร.ขวัญ

ฤทัย 
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 -หลักเครง่ครัด 

-หลักวำ่ดว้ยเอกสำร 

Learning Outcome 

นักศึกษำมคีวำมเข้ำใจถงึกำร 

ช ำระรำคำในกำรท ำกำรค้ำ 

ระหวำ่งประเทศและควำมส ำคญั 

ชอง L/ปและหลักกฎหมำย 

นำนำชำติที่เก่ียวข้อง 

     

11 กำรระงับข้อพิพำทดว้ย 

อนุญำโตตลุำกำร 

- ปัญหำของกำรระงับข้อพิพำท 

ด้วยศำล 

-กำรระงบัข้อพิพำททำงเลือก 

ต่ำงๆ 

-หลักและประโยชน์ของ 

อนุญำโตตลุำกำร 

-กรณี Water Bau 

Learning Outcome 

นักศึกษำมคีวำมเข้ำใจถงึกำร 

ระงับข้อพิพำทในกำรค้ำระหวำ่ง 

ประเทศและรปูแบบกำรระงับข้อ 

พิพำทด้วยอนุญำโตตุลำกำร 

3 1. บรรยำยเนื้อหำตวับทกฎหมำยและ 

ตัวอยำ่งประกอบ power point 

2. อภิปรำยในห้องเรียน ซักถำมและสรุป 

3. กิจกรรมที่ 7 

นักศึกษำคน้หำข้อมลูกรณีศึกษำทำง 

หนังสือพิมพ์ และอินเตอร์เนต็ 

พำวเวอร์พ้อย 2.1.1 

2.1.2 

3.1.1 

3.1.2 

5.1.2 

5.1.3 

ผศ.ดร.ขวัญ

ฤทัย 

12 

องค์กำรคำ้โลก 

- บทบำทหน้ำทีข่ององค์กำร 

3 1.บรรยำยเนื้อหำตวับทกฎหมำยและ 

ตัวอยำ่งประกอบ power point 

พำวเวอร์พ้อย 
2.1.1 

2.1.2 

ผศ.ดร.ขวัญ

ฤทัย 
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 กำรค้ำโลก 

- แนวคดิทำงกฎหมำยและ 

ข้อตกลงหลักๆของ WTO 

Learning Outcome 

นักศึกษำมคีวำมเข้ำใจถงึ 

บทบำทแนวคิดและ 

ควำมส ำคัญขององค์กำร 

กำรค้ำโลก 

 

2. อภิปรำยในห้องเรียน ซักถำมและสรุป 

3. กิจกรรมที่ 8 

นักศึกษำคน้หำข้อมลูกรณีศึกษำทำง 

หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เนต็ และห้องสมุด 

และมอบหมำยงำนชิ้นที่ 4 

 
3.1.2 

 

13 -หลัก MFN และ NT ใน 

กฎหมำยระหวำ่งประเทศ 

-ข้อยกเว้นหลัก MFN ใน 

กฎหมำย WTO 

Learning Outcome 

นักศึกษำมคีวำมเข้ำใจถงึบทบำท 

แนวคดิและควำมส ำคัญของหลัก 

กฎหมำยส ำคัญขององค์กำร 

กำรค้ำโลก 

3 1. บรรยำยเนื้อหำตวับทกฎหมำยและ 

ตัวอยำ่งประกอบ power point 

2. อภิปรำยในห้องเรียน ซักถำมและสรุป 

พำวเวอร์พ้อย 2.1.1 

2.1.2 

3.1.2 

ผศ.ดร.ขวัญ

ฤทัย 

14 คดีของ WTO ที่เก่ียวข้องกับ 

ประเทศไทย 

Learning Outcome 

นักศึกษำมคีวำมเข้ำใจถงึตวัอย่ำง 

กำรปรบัใช้กฎหมำยและ WTO 

3 1. บรรยำยเนื้อหำตวับทกฎหมำยและ 

ตัวอยำ่งประกอบ power point 

2. อภิปรำยในห้องเรียน ซักถำมและสรุป 

3. กิจกรรมที่ 8 

นักศึกษำคน้หำข้อมลูกรณีศึกษำทำง 

หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เนต็ และห้องสมุด 

พำวเวอรพ์้อย 

2.1.1 

2.1.2 

3.1.2 

5.1.2 

5.1.3 

ผศ.ดร.ขวัญ

ฤทัย 
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 ในบริบทที่ประเทศไทยเก่ียวขอ้ง     

15 ทบทวนและสรุปเนื้อหำทั้งหมด 

ก่อนสอบ 

Learning Outcome 

นักศึกษำมคีวำมเข้ำใจแนวคิด 

หลักของเนื้อหำรำยวชิำและ 

พร้อมสอบปลำยภำค 

3 1. บรรยำยเนื้อหำตวับทกฎหมำยและ 

ตัวอยำ่งประกอบ power point 

2. อภิปรำยในห้องเรียน ซักถำมและสรุป 

พำวเวอร์พ้อย 1.1.3 

2.1.1 

2.1.2 

3.1.2 

ผศ.ดร.ขวัญ

ฤทัย 
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2. แผนกำรประเมนิผลกำรเรยีนรู ้

กจิกรรมที ่ ผลกำรเรยีนรูท้ีไ่ด ้

(ระบุข้อ) 
วธิกีำรประเมนิ สัปดำห์ที่ 

ประเมิน 

สดัสว่นของกำร 

ประเมนิผล 

1. 
1.1.3 

5.1.2 

เรียกให้นักศึกษำตอบในห้องเรียนด้วยปำก 

เปล่ำรำยบุคคล 

1-15 10% 

2. 
4.1.1 

4.1.3 

มอบหมำยงำนกลุ่มและน ำเสนอ 5-12 20% 

3. 2.1.1 

2.1.2 

3.1.2 

สอบกลำงภำค 8 30% 

4 2.1.1 

2.1.2 

3.1.2 

สอบปลำยภำค 16 40% 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสำรและต ำรำหลกั 

อภิญญำ เลื่อนฉวี. (2554) กฎหมำยระหว่ำงประเทศ แผนกคดีเมือง. กรุงเทพมหำนคร: ส ำนักพิมพ์วิญญชน. 

อภิญญำ เลื่อนฉวี.(2555) กฎหมำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ. กรุงเทพมหำนคร: ส ำนักพิมพ์วิญญชน. 

2. เอกสำรและขอ้มลูส ำคญั 

ควำมตกลงทั่วไปว่ำดว้ยภำษีศลุกำกรและกำรคำ้ 

ควำมตกลงมำรร์ำเกซจัดตั้งองค์กำรกำรคำ้โลก 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยทุธก์ำรประเมนิประสทิธผิลของรำยวชิำโดยนกัศกึษำ 

กำรประเมินประสิทธิผลในรำยวิชำนี้ ที่จดัท ำโดยนักศึกษำ ไดจ้ัดกจิกรรมในกำรน ำแนวคิดและ 

ควำมเห็นจำกนักศึกษำได้ดังนี ้

- เพิ่มกำรสนทนำกลุม่ระหวำ่งผูส้อนและผู้เรียน 

- กำรสังเกตกำรณ์จำกพฤติกรรมของผู้เรียน 

- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรำยวิชำ 

2. กลยทุธก์ำรประเมนิกำรสอน 

ในกำรเก็บข้อมลูเพื่อประเมินกำรสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

- กำรสังเกตกำรณ์สอนของผู้รว่มทีมกำรสอนหรืออำจำรย็ในหลักสูตร 

- ผลกำรสอบของนักศึกษำ 

- สอบถำมจำกผู้เรยีนโดยตรง 

กำรทวนสอบผลประเมินกำรเรยีนรู้
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3. กำรปรบัปรงุกำรสอน 

- สัมมนำกำรจดักำรเรยีนกำรสอนกับคณะกรรมกำรภำยในหลกัสูตร 

- หำกรณตีัวอย่ำงใหม่ๆในประเด็นกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ 

4. กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสมัฤทธีข๋องนกัศกึษำในรำยวชิำ 

ในระหว่ำงกระบวนกำรสอนรำยวิชำ มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธในรำยหัวข้อโดยคณะกรรมกำรใน 

หลักสูตร โดยประเมินจำกจำก กำรสอบถำมนักศึกษำ หรือกำรสุ่มตรวจผลงำนของนักศึกษำ รวมถึงพิจำรณำ  

จำกผลกำรทดสอบย่อย และหลังกำรออกผลกำรเรียนรำยวิชำ มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธึ๋โดยรวมในวิชำได้ดังนี้ 

- กำรทวนสอบกำรให้คะแนนจำกกำรสุ่มตรวจผลงำนของนักศกึษำโดยอำจำรย์อื่น หรือ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไมใ่ช่อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

มีกำรตั้งคณะกรรมกำรในสำขำวชิำ ตรวจสอบผลกำรประเมนิกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ โดยตรวจสอบข้อสอบ 

รำยงำน วิธีกำรใหค้ะแนนสอบ และกำรให้คะแนนพฤติกรรม 

5. กำรด ำเนนิกำรทบทวนและกำรวำงแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรำยวชิำ 

จำกผลกำรประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทซ็ประสิทธิผลรำยวิชำ ได้มีกำรวำงแผนกำรปรับปรุงกำรสอน 

และรำยละเอียดวิชำ เพื่อให้เกิดคุณภำพมำกขึ้น ดังนี้ 

ปรบัปรุงรำยวิชำทุก 1 ปี หรือตำมข้อเสนอแนะและผลกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธ 

ตำมข้อ 4 

- จัดเรียงเนื้อหำใหมใ่ห้เขำ้กับควำมต้องกำรของนักศึกษำมำกขึ้นตำมควำมควำมเหมำะสม 


