มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา
รหัสวิชา ๔๐๘ ๔๓๙
ชื่อวิชา กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
(International Trade Law)

ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ภาคปกติ

ผู้รับผิดชอบรายวิชา

พระมหาวชิรศักดิ์ วชิรเมโธ (คะณชัย)
รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
คณะ/ภาควิชา: คณะสังคมศาสตร์/ภาควิชานิติศาสตร์
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๔๐๘ ๔๓๙

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
(International Trade Law)

๒. จํานวนหน่วยกิต
๓ (๓-๐-๖)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
พระมหาวชิรศักดิ์ คะณชัย
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
ไม่มี
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน
ไม่มี
๘. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ)
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

~๑~

มคอ.๓

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
๑. เพื่อให้นิสิตศึกษาและเข้าใจวิวัฒนาการและที่มาของการค้าระหว่างประเทศ หลักเกณฑ์และข้อตกลงในสัญญา
ทางการค้าระหว่างประเทศ เช่น CIF, C&F และ FOB การชําระค่า สินค้าระหว่างประเทศ วิธีการต่างๆ รวมถึงศึกษา
กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ
๒. เพื่อให้นิสิตศึกษาวิธีการต่างๆ รวมถึงศึกษากฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อการค้าระหว่าง
ประเทศข้อตกลงว่าดวยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า (General agreement on Tariffs and Trade) หรือ (GATT)
ข้อตกลงต่า งๆขององค์การการค้า โลก (General agreement on Tariffs and Trade) หรือ WTO และ กระบวนการ
ระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
๑. เพื่อปรับปรุงรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. เพื่อให้นิสิตทราบถึงวิวัฒนการและที่มาของการค้าระหว่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
๓. เพื่อให้นิสิตรับรู้ถึงสภาพความเป็น จริงของกฎหมายการค้าระหว่า งประเทศในปัจจุบันและสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิวิวัฒนาการและที่มาของการค้าระหว่างประเทศ หลักเกณฑ์และข้อตกลงระหว่างประเทศในสัญญาทาง
การค้า ระหว่า งประเทศ เช่น สัญ ญา CIF, C&F, และ FOB การชํา ระค่า สินค้า ระหว่า งประเทศวิธีต่า งๆ รวมถึงศึกษา
กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อการค้าสินค้าระหว่างประเทศ ข้อตกลงว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากร
และการค้ า (General agreement on Tariffs and Trade) หรื อ (GATT) ข้ อ ตกลงต่ า งๆขององค์ ก ารการค้ า โลก
(General agreement on Tariffs and Trade) หรือ WTO และ กระบวนการระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
๓ (๓-๐-๖)
บรรยาย/คาบ
การฝึกปฏิบัติ
บรรยาย ๑๖ คาบ หรือ ๔๘ ไม่มีการฝึกปฏิบัติ
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
สอนเสริม
ศึกษาค้นคว้าด้วย
สอนเสริมตามความต้องการของ
ตัวเอง ๖ ชั่วโมงต่อ
นิสิตเฉพาะราย
สัปดาห์
๓. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ประมาณ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะ
รายที่ต้องการ)

~๒~

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต
การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘)
๑.คุณธรรม จริยธรรม ๒.ความรู้
๓. ทักษะทาง ๔.ทักษะความสัมพันธ์
๕.ทักษะการวิเคราะห์
ปัญญา
ระหว่างบุคคลและความ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
รับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๔







































๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 ๑. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นความมีวินัย เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต สุภาพ อ่อนน้อมถ่อม
ตน ขยันและอดทน และยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิต
 ๒. มีจําสํานึกรับผิดชอบในหน้าที่ต่อตนเองและสังคม
 ๓. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 ๔. มีจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพทางกฎหมาย และผดุงความยุติธรรม

๑.๒ วิธีการสอน
๑. ปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ขยันและอดทน โดยจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนิสิตที่ทําดี ทําประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
๒. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
๓. มอบหมายงานกลุ่ม ฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นํากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความรับผิดชอบ ฝึก
ความรับผิดชอบ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
๔. สอนโดยยกกรณีศึกษาคดีความที่เคยเกิดขึ้นจริง
๕. จัดกิจกรรมที่ปลูกฝังจิตวิญญาณในการถือประโยชน์เป็นที่ตั้ง
๖. กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย เน้นการเข้าเรียนให้ตรงเวลาตลอดจน
การแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
๑.๓ วิธีการประเมินผล
๑. สังเกตพฤติกรรมนิสิตด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพการถือประโยชน์
สังคมเป็นที่ตั้ง
๒. สังเกตการทํางานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้นํา การเป็นสมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ การเคารพสิทธิและรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

~๓~

๓. ประเมินจากการมีวินัยจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
๔. ประเมินจาการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
๕. ประเมินจากปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
๖. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
๒. ความรู้
๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ
 ๑. ให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจในแง่ทฤษฎี หลักการ แนวคิด บทบัญญัติของกฎหมาย และแนวคําพิพากษา
หรือคําวินิจฉัยขององค์กรตุลาการเกี่ยวกับกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
 ๒. ให้นิสิตสามารถนําความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี หลักการ แนวคิด บทบัญญัติของกฎหมายไปปรับใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพ และการให้คําปรึกษาทางกฎหมายได้
 ๓. ให้นิสิต สามารถนําความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี หลักการ แนวคิด บทบัญญัติของกฎหมายไปปรับใช้กับ
ปัญหาข้อเท็จจริง หรือค้นคว้าในระดับสูงขึ้น หรือวิจัยอย่างมีนิติทัศนะควบคู่กับคุณธรรมและสามารถบูรณาการเชื่อมโยง
กับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
๒.๒ วิธีการสอน
๑. บรรยาย ถาม-ตอบ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ เช่น คําพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ
๒. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปัญหากฎหมายการค้าระหว่างประเทศพร้อมกับวิเคราะห์และสรุป
หลักกฎหมายที่นํามาปรับใช้กับกรณีศึกษาดังกล่าวนั้น
๓. กําหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นประเด็นปัญหาตามคําพิพากษา หรือตามข่าวสารที่ปรากฏ
อยู่ในปัจจุบัน เพื่อนํามาวิเคราะห์และปรับใช้กับกฎหมายที่ได้ศึกษามา แล้วอภิปรายหาข้อสรุป
๒.๓ วิธีการประเมินผล
๑. การทดสอบย่อย
๒. ทดสอบย่อยกลางภาคและปลายภาค
๓. ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดทํา
๒. ประเมินจากการถาบตอบ อภิปราย และการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
๓. ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
๑. มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล และเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
๒. สามารถนําความรู้ ทฤษฎี แนวคิด หลักกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ และกระบวนการต่างๆ ทางด้าน
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศไปพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีเหตผลและเป็นระบบ
๓. สามารถนําความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและหลักกฎหมายต่างๆไปประยุกต์ใช้ร่วมกับศาสตร์แขนงอื่นได้
๓.๒ วิธีการสอน
๑. บรรยาย ถาม-ตอบ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ เช่น คําพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับกฎหมายการค้าระหว่าง
ประเทศที่น่าสนใจ
๒. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปัญหากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ พร้อมกับวิเคราะห์และสรุป
หลักกฎหมายที่นํามาปรับใช้กับกรณีศึกษาดังกล่าวนั้น
๓. กําหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นประเด็นปัญหาตามคําพิพากษา หรือตามข่าวสารที่ปรากฏ

~๔~

อยู่ในปัจจุบัน เพื่อนํามาวิเคราะห์และปรับใช้กับกฎหมายที่ได้ศึกษามา แล้วอภิปรายหาข้อสรุป
๓.๓ วิธีการประเมินผล
๑. สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือประเด็นปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
การค้าระหว่างประเทศ
๒. สังเกตพฤติกรรมการแก้ไข แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ โดยพิจารณาจาก
ตัวอย่างต่าง ๆ หรือกรณีศึกษา
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
๑. มีภาวะความเป็นผู้นําและหรือมีความสามารถในการทํางานเป็นทีม
๒. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานนองค์กรและบุคคลทั่วไป และยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่นได้
๓. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและหรือสังคม
๔. สามารถใช้กระบวนการกลุ่มในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ
๕. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และหรือวัฒนธรรองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
๔.๒ วิธีการสอน
๑. มอบหมายงานให้นิสิตทํางานเป็นกลุ่มเพื่อเรียนรู้ความรับผิดชอบและการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
๒. สอนโดยเน้นให้ผู้เรียนสร้างความสัมพันธ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้สอนกับผู้เรียน
๓. มอบหมายให้นิสิตทํางานในชั้นเรียน และ/หรือค้นคว้าด้วยตัวเอง
๔. มอบหมายงานกลุ่ม อภิปรายประเด็นกฎหมายการค้าระหว่างประเทศในชั้นเรียน
๕. กําหนดให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร ทั้งในมหาวิทยาลัยและหรือนอกมหาวิทยาลัย
๔.๓ วิธีการประเมินผล
๑. สังเกตพฤติกรรม การประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน
๒. ประเมินจากกลุ่มงาน ผลงานที่มอบหมาย การอภิปรายและการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
๑. สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายข้อมูลในเชิงปริมาณ
๒. สามารถแปลงข้อมูลเป็นข่าวสารที่มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการสื่อสารทั้งกับบุคคลและกลุ่มคนในสถานการณ์
ที่หลากหลาย
๓. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง และการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบขงสื่อการ
นําเสนอได้อย่างเหมาะสม
๔. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อสื่อสารอย่างเหมาะสม
๕.๒ วิธีการสอน
๑. บรรยาย ถาม-ตอบพร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนําเสนอ และ
เขียนตอบปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
๒. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปัญหากฎหมายการค้าระหว่าง พร้อมกับให้นิสิตวิเคราะห์และสรุปหลัก
กฎหมายที่นํามาปรับใช้กับกรณีศึกษาดังกล่าวนั้น
๕.๓ วิธีการประเมินผล
๑. เขียนวิเคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมายการค้าระหว่างประเทศในชั้นเรียน ถาม-ตอบปากเปล่า
๒. สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น และการใช้เทคโนโลยีนําเสนอผลงาน

~๕~

สัปดาห์ที่
๑

๒

๓

๔

๕

๑. แผนการสอน
หัวข้อ

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล

รายละเอียด
กิจกรรมการเรียน
จํานวนชั่วโมง
การสอนและสื่อที่ใช้
- ขอบเขตและเนื้อหาวิชา
๓
แนะนําลักษณะวิชา
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
บรรยาย ถาม-ตอบ และ
- การค้าระหว่างประเทศและ
ยกตัวอย่างประกอบ
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
ไมโครโฟน
Power Point

ผู้สอน
พระมหาวชิรศักดิ์ วชิรเมโธ
LL. M. (International Laws)

- ลักษณะของการค้าระหว่าง
ประเทศและบทบาทของรัฐกับ
การค้าระหว่างประเทศ
- กฎหมายการค้าระหว่าง
ประเทศภาคเอกชนและภาค
มหาชน
- สัญญาหลักในการค้าระหว่าง
ประเทศ
- ความเกี่ยวเนื่องของสัญญา
และกฎหมายต่างๆ
- อนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่าง
ประเทศ
- การเกิดขึ้นของสัญญาซื้อขา
สินค้าระหว่างประเทศ

๓

การบรรยาย ยกตั ว อย่ า ง พระมหาวชิรศักดิ์ วชิรเมโธ
ประกอบ ศึกษากรณีศึกษา LL. M. (International Laws)
โดยใช้สื่อผสม
ไมโครโฟน
Power Point

๓

พระมหาวชิรศักดิ์ วชิรเมโธ
LL. M. (International Laws)

- หลักการสําคัญของสัญญาซื้อ
ขายระหว่างประเทศ
- หน้าที่ของผู้ขาย
- หน้าที่ของผู้ซื้อ
- การโอนความเสี่ยงภัย
- ทางเยียวยาของผู้ซื้อในกรณี
ผู้ขายผิดสัญญา
- ความหมายของ INCOTERMS
- ประวัติความเป็นมาของ
INCOTERMS
- ความมีผลใช้บังคับของ

๓

การบรรยาย ถาม- ตอบ
ยกตัวอย่างประกอบ ศึกษา
และวิเคราะห์กรณีศึกษา
พร้อมกับอภิปราย
ไมโครโฟน
Power Point
การบรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ ศึกษากรณีศึกษา
โดยใช้สื่อผสม
ไมโครโฟน
Power Point
การบรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ ศึกษากรณีศึกษา
โดยใช้สื่อผสม
ไมโครโฟน

พระมหาวชิรศักดิ์ วชิรเมโธ
LL. M. (International Laws)

๓

~๖~

พระมหาวชิรศักดิ์ วชิรเมโธ
LL. M. (International Laws)

๖

๗

๘

๙

๑๐

INCOTERMS
-สิทธิหน้าที่ที่สําคัญที่กําหนดไว้
ใน INCOTERMS
- หน้าที่ในการจัดเตรียมสินค้า
ให้เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย
- หน้าที่เกี่ยวกับพิธีการศุลกากร
- หน้าที่ในการทําสัญญาขนส่ง
และสัญญาประกันภัย
- หน้าที่ในการส่งมอบสินค้าของ
ผู้ขาย และ หน้าที่ในการรับมอบ
สินค้าของผู้ซื้อ
-หน้าที่อื่นๆ
- ข้อตกลงทางการค้าประเภท
FOB
-ข้อตกลงทางการค้าประเภท
CIF
-ข้อตกลงทางการค้าประเภท
อื่นๆ
- กฎหมายต่างประเทศและ
สนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการรับ
ขนของทางทะเล
- กฎหมายไทยก่อน
พระราชบัญญัติการขนของทาง
ทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔
- พระราชบัญญัติการขนของ
ทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔
- สัญญาว่าด้วยการขนของทาง
ทะเล
- พัฒนาการของสัญารับขนของ
ทางทะเล และขอบเขตการ
บังคับใช้
- เอกสารในการขนส่งของทาง
ทะเล
- สิทธิ หน้าที่ และความรับผิด
ของผู้ส่งของ
- สิทธิ หน้าที่ และความรับผิด
ของผู้ขนส่ง
- อายุความในการเรียกร้อง

๓

Power Point
การบรรยาย ถาม- ตอบ
พระมหาวชิรศักดิ์ วชิรเมโธ
ยกตัวอย่างประกอบ ศึกษา LL. M. (International Laws)
และวิเคราะห์กรณีศึกษา
พร้อมกับอภิปราย

๓

การบรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ ศึกษากรณีศึกษา
โดยใช้สื่อผสม
ไมโครโฟน
Power Point

พระมหาวชิรศักดิ์ วชิรเมโธ
LL. M. (International Laws)

๓

การบรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ ศึกษากรณีศึกษา
โดยใช้สื่อผสม
ไมโครโฟน
Power Point

พระมหาวชิรศักดิ์ วชิรเมโธ
LL. M. (International Laws)

๓

การบรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ ศึกษากรณีศึกษา
โดยใช้สื่อผสม
ไมโครโฟน
Power Point
การบรรยาย ถาม- ตอบ
ยกตัวอย่างประกอบ ศึกษา
และวิเคราะห์กรณีศึกษา
พร้อมกับอภิปราย
ไมโครโฟน
Power Point

พระมหาวชิรศักดิ์ วชิรเมโธ
LL. M. (International Laws)

๓

~๗~

พระมหาวชิรศักดิ์ วชิรเมโธ
LL. M. (International Laws)

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

ค่าเสียหาย
- การประกันภัยทางทะเลใน
ประเทศไทย
- การประกันภัยทางทะเลใน
ประเทศอังกฤษ
- ความหมาย และ วัตถุประสงค์
การประกันภัยทางทะเล
- ส่วนได้เสียอันอาจเอาประกัน
ได้
- หลักสุจริตอย่างยิ่งในสัญญา
ประกันภัย
- คํารับรอง
- กรมธรรม์ประกันภัย
- ภัยที่ผู้ประกันภัยต้องรับผิด
และภัยที่ได้รับการยกเว้น
- วินาศภัย
- สิทธิและหน้าที่ของผู้เอา
ประกันภัยและผู้รับประกันภัย
- การชําระราคาตามสัญญาทาง
การค้าระหว่างประเทศ
- เลตเตอร์ออฟเครดิต
- ประเพณีและวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับเลตเตอร์ออฟเครดิต
- หลักการสําคัญของเลตเตอร์
ออฟเครดิต
- การระงับข้อพิพาทของ
องค์การการค้าโลก
- ลักษณะของข้อพิพาท
ระหว่างประเทศสมาชิกของ
องค์การการค้าโลก
- องค์กรระงับข้อพิพาทของ
องค์การการค้าโลก
- การอุทธรณ์
- การระงับข้อพิพาทโดยสมัคร
ใจ
สรุป ทบทวน
- หลักกฎหมายการค้าระหว่าง
ประเทศ

๓

การบรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ ศึกษากรณีศึกษา
โดยใช้สื่อผสม
ไมโครโฟน
Power Point

พระมหาวชิรศักดิ์ วชิรเมโธ
LL. M. (International Laws)

๓

การบรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ ศึกษากรณีศึกษา
โดยใช้สื่อผสม
ไมโครโฟน
Power Point

พระมหาวชิรศักดิ์ วชิรเมโธ
LL. M. (International Laws)

๓

การบรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ ศึกษากรณีศึกษา
โดยใช้สื่อผสม
ไมโครโฟน
Power Point

พระมหาวชิรศักดิ์ วชิรเมโธ
LL. M. (International Laws)

๓

การบรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ ศึกษากรณีศึกษา
โดยใช้สื่อผสม
ไมโครโฟน
Power Point

พระมหาวชิรศักดิ์ วชิรเมโธ
LL. M. (International Laws)

๓

การบรรยาย ถาม- ตอบ
ทบทวนบทเรียนที่ได้เรียน
มาตลอดภาคการศึกษา

พระมหาวชิรศักดิ์ วชิรเมโธ
LL. M. (International Laws)

~๘~

-

๑๖

สัปดาห์สอบปลายภาค

พร้อมกับอภิปรายแสดง
ความรู้ความเข้าใจของนิสิต
โดยใช้สื่อผสม
ไมโครโฟน
Power Point

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
การประเมิน
งานที่ใช้ประเมินผลผู้เรียน
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ

การสอบปลายภาค และสังเกตจาก
พฤติกรรมการเรียน การอภิปราย
ประกอบกับการตอบปัญหาในชั้นเรียน

สัปดาห์ที่กําหนด

ทุกสัปดาห์ที่มีการ
เรียนการสอน

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

๑๐๐%

๑. ตําราและเอกสารหลัก
กําชัย จงจักรพันธ์. กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Law). กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, พิมพ์ครั้งที่ ๘, ๒๕๖๔.
ชวลิต อัตถศาสตร์. กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (กฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายระหว่างประเทศและการชําระ
เงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ). กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, พิมพ์ครั้งที่
๓,……
๒. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร. กฎหมาระหว่างประเทศเกี่ยวกับ การค้า การเงิน และการลงทุน. กรุงเทพมหานคร: บริษัท
สํานักพิมพ์ พ.ศ. พัฒนา จํากัด, ……..
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
ทัชชมัย (กฤษะสุต) ทองอุไร. กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ: GATT และ WTO: บททั่วไป. กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพ์วิญญูชน, พิมพ์ครั้งที่ ๔ ๒๕๕๖.
๔. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ , เว็บไซต์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น องค์การการค้าโลก (WTO) คเว็บไซด์กรมการค้ากระทรวง
พาณิชย์ และ เว็บไซด์เกี่ยวกับกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น

~๙~

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑.การประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนของรายวิชาโดยนิสิต
๑. การสนทนากลุ่มระหว่างอาจารย์กับนิสิตตั้งแต่ชั่วโมงแรก
๒. แบบประเมินความพึงพอใจผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
๓. นิสิตประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบความรู้ ทั้งก่อนและหลังการศึกษา
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน
๑. การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนิสิต พัฒนาการ และผลจากการบูรณาการความรู้
๒. ผลการเรียนของนิสิต
๓. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
๓. การปรับปรุงการสอน
๑. ข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจผู้สอนของนิสิต
๒. ข้อเสนอแนะของนิสิตในรายงานหลังจากการเรียนการสอน
๓. ข้อมูลจากการนิเทศงานสอนของฝ่ายวิชาการ
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
๑. อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลในรายวิชาเพื่อการทวนสอบ
๒. มีการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตโดยคณะกรรมการกํากับมาตรฐานของภาควิชานิติศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
๑. นําข้อคิดเห็นของนิสิตจากข้อ ๑ มาประมวลเพื่อจัดกลุ่ม และนําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปี
การศึกษาต่อไป
๒. ดําเนินการทบทวนทุกปีการศึกษาในกรณีที่พบปัญหา และทุก ๕ ปีตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.

รับรองตามนี้

(พระครูปริยัติสารการ, ดร.)
ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

(พระมหาวชิรศักดิ์ วชิรเมโธ)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

~ ๑๐ ~

