คํานํา
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ เป็ นกฎหมายที่ศึกษาวิวฒั นาการและที่มาของการค้าระหว่างประเทศ หลักเกณฑ์ และ
ข้อตกลงในสัญญาการค้าระหว่างประเทศ เช่น สัญญา CIF , C&F และ FOB การชําระค่าสิ นค้าระหว่างประเทศวิธีต่างๆ
รวมทั้งศึกษาถึง กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อการค้าสิ นค้าระหว่างประเทศ ข้อตกลงว่าด้วยพิกดั อัตรา
ภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariffs and Trade ) หรื อ Gatt ข้อตกลงต่างๆขององค์การค้าโลก (World
Trade Organization) เมื่อนักศึกษาได้ทราบถึงขอบเขตวิชาดังกล่าวย่อมสามารถนําไปใช้ในการศึกษาขั้นสู งได้และสามารถ
นําไปใช้ในการประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายได้ดว้ ย

สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้ า
ข้ อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา

3
3
4
5
7
9
9

รายวิชา กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2564401

กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
International Trade Law

2. จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
นิติศาสตรบัณฑิต
4. อาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้สู อน
อาจารย์ผสู ้ อน นายจักรกฤษณ์ เฉิ ลมโชคปรี ชา
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / 55 ชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
20 กันยายน 2555

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู ้ความเข้าใจ พื้นฐานการค้าระหว่างประเทศ การขนส่ งทางทะเล ประวัติ ความหมาย
วิวฒั นาการ ของกฎหมายเกี่ ยวกับการค้าระหว่างประเทศ ความหมายของการขนส่ งทางทะเล ผูข้ นส่ งทางทะเล ที่มาของการค้า
ระหว่างประเทศ ประเพณี ปฎิบตั ิทางการค้า สัญญาการค้าระหว่างประเทศ Incoterms การประกันภัยสิ นค้าทางทะเล การชําระ
เงินค่าสิ นค้าระหว่างประเทศ ระเบียบพิธีการทางศุลกากร การระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ องค์การค้าโลก ความตก
ลงภายใต้องค์การการค้าโลก ทั้งนี้เพื่อให้นกั ศึกษาเข้าใจปั ญหาเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศให้เหมาะสมตามบริ บททางสังคมและ
สถานการณ์

2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1) มีความรู ้ความเข้าใจ พื้นฐานการค้าระหว่างประเทศ การขนส่งทางทะเล ประวัติ ความหมาย วิวฒั นาการ ของกฎหมายเกี่ยวกับ
การค้าระหว่างประเทศ
2) มีความเข้าใจความหมายของการขนส่งทางทะเล ผูข้ นส่งทางทะเล ที่มาของการค้าระหว่างประเทศ ประเพณีปฎิบตั ิทางการค้า
สัญญาการค้าระหว่างประเทศ
3) มีความเข้าใจเรื่ อง Incoterms การประกันภัยสิ นค้าทางทะเล การชําระเงินค่าสิ นค้าระหว่างประเทศ ระเบียบพิธีการทางศุลกากร 4
การระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ
4) มีความเข้าใจเรื่ อง องค์การค้าโลก ความตกลงภายใต้องค์การการค้าโลก
5) สามารถศึกษาปั ญหาด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศจากคดีตวั อย่าง , คําวินิจฉัยของศาลฎีกาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของ ชุมชน สังคมหรื อองค์กรของตนได้

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิวฒั นาการและที่มาของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ หลักเกณฑ์ และข้อตกลงในสัญญาการค้าระหว่างประเทศ
เช่น สัญญา CIF , C&F และ FOB การชําระค่าสิ นค้าระหว่างประเทศวิธีต่างๆรวมทั้งศึกษาถึง กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ที่มีผลกระทบต่อการค้าสิ นค้าระหว่างประเทศ ข้อตกลงว่าด้วยพิกดั อัตราภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariffs
and Trade ) หรื อ Gatt ข้อตกลงต่างๆขององค์การค้าโลก (World Trade Organization)
2. จํานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยาย 45 ชัว่ โมงต่อภาค
การศึกษา

สอนเสริม
สอนเสริ มตามความต้องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย

การฝึ กปฏิบัต/ิ งานภาคสนาม/
การฝึ กงาน
ไม่มีการฝึ กปฏิบตั ิงาน
ภาคสนาม

การศึกษาด้ วยตนเอง
การศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่ โมง
ต่อสัปดาห์

3. จํานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้คาํ ปรึ กษาในห้องเรี ยน
- อาจารย์จดั เวลาให้คาํ ปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ตอ้ งการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา
- เข้าใจและไม่ใช้ช่องว่างกฎหมายไปใช้ในทางที่มิชอบ
- มองเห็นความโปร่ งใสในการทํางานของศาลยุติธรรม
- ตระหนักถึงความเป็ นกลางในกระบวนการยุติธรรม
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษาจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองและศาลฎีกา
- อภิปรายกลุ่ม
- กําหนดให้นกั ศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้าเรี ยน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นาํ มาทํารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ทตี่ ้ องได้รับ
1.มีความรู ้ประวัติ ความหมาย วิวฒั นาการ และของกฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
2.รู ้ถึงความหมายของการค้าระหว้างประเทศอย่างเพียงพอในการใช้ในชีวติ ประจําวันและการทํางาน
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณี ศึกษา และมอบหมายให้คน้ คว้าหาบทความ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนํามาสรุ ปและนําเสนอ การศึกษาโดยใช้กรณี ศึกษา
2.3 วิธีการประเมินผล
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
- นําเสนอสรุ ปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์กรณี ศึกษา

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
มีความสามารถด้านทักษะของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ในการ วินิจฉัย และการปรับใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและ
ประสบความสําเร็ จในการให้คาํ ปรึ กษา
3.2 วิธีการสอน
- การมอบหมายให้นกั ศึกษาทํางานกลุ่ม และนําเสนอผลงาน
- อภิปรายกลุ่ม
- วิเคราะห์กรณี ศึกษา จากคําพิพากษาศาลฎีกา
3.3 วิธีการประเมินผล
สอบท้ายชัว่ โมงและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
- พัฒนาความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามในการทํางานเป็ นทีม
- พัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกําหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณี ศึกษา
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น กฎหมายการค้าระหว่างประเทศที่เปลี่ยนไป อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
- การนําเสนอรายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเอง และเพื่อน
- รายงานที่นาํ เสนอ พฤติกรรมการทํางานเป็ นทีม
- รายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
พัฒนาทักษะในการสื่ อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียนโดยการทํารายงานและนําเสนอในชั้นเรี ยน
พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรณี ศึกษา
พัฒนาทักษะในการสื บค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่ องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website และทํารายงาน
นําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

5.3 วิธีการประเมินผล
การจัดทํารายงาน และนําเสนอด้วยสื่ อเทคโนโลยี
การมีส่วนร่ วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย

1. แผนการสอน
สัปดาห์ ที่

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
หัวข้ อ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง
3

1

แนะนําบทเรี ยนและเป็ นการสอบถาม
ความรู ้พ้ืนฐานทาง
กฎหมายปกครอง
แนะนําวิธีการเรี ยน การประเมินผล
และการทําข้อสอบ

2

บทที่ 1 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้า
ระหว่างประเทศ

3

3

บทที่ 2 ประวัติความเป็ นมาของการค้า
ระหว่างประเทศ

3

4-5

บทที่ 3 ความหมายของ Incoterms

6

6 -7

บทที่ 4 การขนส่งสิ นค้าระหว่าง
ประเทศ

6

-สอบเก็บคะแนนระหว่างภาค

3

8

กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อทีใ่ ช้ (ถ้ ามี)

ผู้สอน

1.อาจารย์ผสู ้ อนแนะนําตัวและอธิบายเนื้อหา อ.จักรกฤษณ์
รายวิชา จุดประสงค์และเป้ าหมายของรายวิชา
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล แนะนํา
หนังสื อ แหล่งการเรี ยนรู ้ และwebsite เพิ่มเติม
2. ถามตอบความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎหมาย
การค้าระหว่างประเทศ

1.เข้าสู่เนื้อหาบทนํา บรรยายประกอบ ตัวบท
กฎหมาย
2.สรุ ปและซักถาม
3. กิจกรรมบทที่ 1
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบทกฎหมาย
2.สรุ ปและซักถาม
3. กิจกรรมที่ 2
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบทกฎหมาย
2.สรุ ปและซักถาม
3.กิจกรรมที่ 3
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบทกฎหมาย
3.สรุ ปและซักถาม
4. กิจกรรมที่ 4
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
ทดสอบโจทย์ 2 ข้อ

อ.จักรกฤษณ์

อ.จักรกฤษณ์

อ.จักรกฤษณ์

อ.จักรกฤษณ์

อ.จักรกฤษณ์

สัปดาห์ ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

9

บทที่ 5 การประกันภัยสิ นค้าทางทะเล

จํานวน
ชั่วโมง
3

10-11

- การชําระเงินค่าสิ นค้าระหว่าง
ประเทศ

6

12

- ระเบียบพิธีการทางศุลกากร

3

บทที่ 6 องค์การค้าโลก

6

15

- ความตกลงภายใต้องค์การค้าโลก

3

16

สอบปลายภาค

3

13-14

กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อทีใ่ ช้ (ถ้ ามี)

ผู้สอน

1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบทกฎหมาย
2.สรุ ปและซักถาม
3.กิจกรรมกิจกรรมที่5
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบทกฎหมาย
2.สรุ ปและซักถาม
3.กิจกรรมที่ 6
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบทกฎหมาย
3.สรุ ปและซักถาม
4. กิจกรรมที่ 7
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบทกฎหมาย
3.สรุ ปและซักถาม
4. กิจกรรมที่ 8
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบทกฎหมาย
3.สรุ ปและซักถาม
4. กิจกรรมที่ 8
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
ทดสอบด้วยโจทย์ 2 ข้อ โดยวัดความรู ้ของ
บทเรี ยนที่ 1-6

อ.จักรกฤษณ์

อ.จักรกฤษณ์

อ.จักรกฤษณ์

อ.จักรกฤษณ์

อ.จักรกฤษณ์

อ.จักรกฤษณ์

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ที่

1

วิธีการประเมิน
สอบท้ายชัว่ โมง
สอบปลายภาค

สัปดาห์ ทปี่ ระเมิน

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล

2-15
16

10%
50%

2

วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การนําเสนอรายงาน
การทํางานกลุ่มและผลงาน

3

การเข้าชั้นเรี ยน
การมีส่วนร่ วม อภิปรายกิจกรรมตามใบงาน เสนอความคิดเห็นใน
ชั้นเรี ยน

ตลอดภาค
การศึกษา

20%

ตลอดภาคการศึกษา

20%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รศ.อภิญญา เลื่อนฉวี
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
พระราชบัญญัติการรับขนทางทะเล พ.ศ.2534
พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 แห่งประเทศอังกฤษ

3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
กําชัย จงจักรพันธ์ รศ.ดร.,กฎหมายการค้ าระหว่ างประเทศ,กรุ งเทพฯ : โครงการตําราและเอกสารประกอบการสอน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,2551
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิ ทธิผลในรายวิชานี้ ที่จดั ทําโดยนักศึกษา ได้จดั กิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้
ดังนี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของผูร้ ่ วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู ้
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุ งการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูล
เพิ่มเติมในการปรับปรุ งการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
- การวิจยั ในและนอกชั้นเรี ยน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรี ยนรู ้ในวิชา ได้จาก
การสอบถามนักศึกษา หรื อการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรี ยน
รายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดงั นี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์
ประจําหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมิ นการเรี ยนรู ้ ของนักศึ กษา โดยตรวจสอบข้อสอบ
รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประสิ ทธิ ผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุ งการสอน และรายละเอียด
วิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุ งรายวิชาทุก 3 ปี หรื อตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- เปลี่ยนหรื อสลับอาจารย์ผสู ้ อน เพื่อให้นกั ศึกษามีมุมมองในเรื่ องการประยุกต์ความรู ้

การออกข้ อสอบ (Test blueprint)
ข้อสอบเป็ นแบบอัตนัย (จํานวน...4...ข้อ) โดยจําแนก ระดับของการวัดความรู ้
ด้านพุทธพิสัย ตามแบบของ (Blooms Taxonomy) ดังนี้

บทที่ 1 -2
จํานวน 1 ข้อ
บทที่ 3-4
จํานวน 1ข้อ
บทที่ 5
จํานวน 1 ข้อ
บทที่ 6
จํานวน 1 ข้อ
รวม
ร้อยละ

ความจํา

ความเข้ าใจ

การวิเคราะห์

การสังเคราะห์

การประเมินค่ า

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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