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รายละเอียดของรายวิชา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัส ชื่อรายวิชา จานวนหน่วยกิต รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน รายวิชาที่เรียนพร้อมกัน
และคาอธิบายรายวิชา
0801455 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Economic Law
วิ วั ฒ นาการของข้ อ ตกลงทั่ ว ไปว่ า ด้ ว ยภาษี ศุ ล กากรและการค้ า กองทุ น การเงิ น ระหว่ า งประเทศ
โครงสร้ าง บทบาท และหน้ าที่ ของสถาบั น ดังกล่ าว ในการดู แลระเบี ย บเศรษฐกิจโลกและความสั ม พั น ธ์กับ ไทย
ข้ อ ตกลงปลี ก ย่ อ ยที่ ส าคั ญ ขององค์ ก ารการค้ า โลกเกี่ ย วกั บ การค้ า ข้ อ ตกลงและสถาบั น เกี่ ย วกั บ การรวมตั ว
ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค การก่อตั้ง โครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ขององค์การการค้าโลกหลักกฎหมายและประเด็น
สาคัญของข้อตกลงเกี่ยวกับการค้าบริการ หลักกฎหมายและประเด็นสาคัญของข้อตกลงเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา ประเด็นสาคัญซึ่งจะเป็นหัวข้อใหม่ในการเจรจาการค้าพหุภาคี
Evolution of general agreement of tariff and trade and international monetary fund,
structure, mandates and functions of such organizations in organizing world economic system and
relation towards Thailand, important sub agreement of World Trade Organization (WTO) and
regional organizations, establishment, structure, mandates and functions of WTO, principles and
important issues of trade and services agreement, principles and important issues of intellectual
property protection including important issue of bilateral trade negotiation.
2. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต

วิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
 วิชาเอกเลือก
วิชาโท
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ. ดร. อุกฤษฎ์ มูสิกพันธุ์
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา
อ. ดร. อุกฤษฎ์ มูสิกพันธุ์
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
2/2561 (วิทยาเขตพัทลุง) / ชั้นปีที่ 4 ตามแผนการศึกษาของหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต

6. สถานที่เรียน
วิทยาเขตพัทลุง

7. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
มกราคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
(1) เข้ า ใจถึ ง หลั ก การและสาระส าคั ญ ของกฎหมายเศรษฐกิ จ ระหว่ างประเทศ การบู ร ณาการกฎหมาย
กับเศรษฐกิจ และสังคม สามารถค้นคว้า วิเคราะห์ปัญหา สรุป และนาเสนอปัญหา แนวคิด ตลอดจนมีข้อเสนอแนะ
ข้อสังเกตเบื้องต้นในประเด็นสาคัญอย่างเป็นระบบได้
(2) มีความรู้ความเข้าใจทันต่อพัฒนาการกฎหมายระหว่างประเด็นด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับ
กฎหมายภายในของไทย รวมทั้งการค้าการลงทุนในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียน เพื่อใช้ในการวางแผน
วิชาชีพของตนได้ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของรายวิชา
(1) สร้างความรู้ความเข้าใจถึงหลัก การและสาระสาคัญของกฎหมายเศรษฐกิจ ในมิติความสัมพันธ์ของกฎหมาย
ภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศระดับสากลและระดับภูมิภาค
(2) สร้างทักษะในการส ารวจ ค้นคว้า วิเคราะห์ ตั้งข้อสังเกต และสรุปประเด็น รวมทั้งการจัดทาผลงาน การ
นาเสนอ ตลอดจนทักษะและการเรียนรู้ในการทางานร่วมกันบุคคลอื่น
(3) สร้างความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การศึกษาระดับอุดมศึกษาและมีความชัดเจนด้านการสร้าง
บัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

หมวดที่ 3 ลักษณะการดาเนินการ
1. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/การ
ฝึกงานภาคสนาม

การศึกษาด้วยตนเอง

45 ชั่วโมง

-

-

90 ชั่วโมง

2. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ และช่องทางในการให้คาปรึกษาแนะนาทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล
ไม่จากัดชัว่ โมง โดยให้นักศึกษานัดหมายเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มคณะ เป็นคราวๆ ไป
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต
1. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบ
รายวิชา
0801426 กฎหมายแรงงาน 1

1. คุณธรรม จริยธรรม






2. ความรู้

1.1

1.2

1.3

1.4

2.2

2.3

3.1

3.2

















ผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม


3. ทักษะทาง
ปัญญา

1.1 คุณธรรม จริยธรรม
1.2 จิตสานึกรับผิดชอบในหน้าที่
ต่อตนเองและสังคม
1.3 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
1.4 จรรยาบรรณทางวิชาการ
วิชาชีพ และผดุงความยุติธรรม

3.3

วิธีการสอน

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1 4.2 4.3

5.1

5.3









5. ทักษะ
การ
วิเคราะห์ฯ



วิธีการประเมินผล

 การปฏิบัติตนอันเป็นแบบอย่าง

 สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา

 สอดแทรกระหว่างการเรียนการสอน

 สุ่มประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มทางาน

 ยกตั ว อย่ า งประโยชน์ จ ากคุ ณ ธรรม

จริยธรรม และการเคารพระเบียบกฎเกณฑ์
 บรรยายตั ว อย่ า งด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนใน
ระบบการค้าระหว่างประเทศ

2. ด้านความรู้




2.2 ทักษะการศึกษา ค้นคว้า
การบูรณาการศาสตร์เพื่อพัฒนา
ตัวเองและสังคม
2.3 ทักษะปฏิบัตดิ ้านกฎหมาย

บรรยาย อภิปราย ทางานกลุ่ม วิเคราะห์
กรณีศึกษา
ความเชื่อมโยงระหว่างมิตดิ ้านนิตศิ าสตร์
กับมิติด้านเศรษฐกิจในบริบทของการค้า
ระหว่างประเทศ



การสอบเก็บคะแนนท้ายบท
 ผลการสารวจ สืบค้น และเข้าสู่ประเด็น
ปัญหาในเชิงวิเคราะห์ โดยการนาเสนอ
 ผลการวิเคราะห์ในลักษณะความ
เชื่อมโยงของศาสตร์ โดยการนาเสนอ

บรรยาย อภิปราย งานกลุ่ม การคิดอย่าง
เป็นระบบ



3. ด้านทักษะทางปัญญา



3.1 การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
3.2 มุ่งมั่น ใฝ่รู้ สร้างสรรค์

การวิเคราะห์หัวข้อการทารายงาน
 การจัดหมวดหมู่ประเด็น
 การสรุปและนาเสนอประเด็นปัญหา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ


4.1 เคารพระเบียบ รับผิดชอบ
ตนเอง/สังคม

 สอดแทรกโน้มน้าวในการเรียนการ
สอน และการทางานเป็นกลุม่
 เน้นการศึกษาค้นคว้าแบบกลุ่ม
 การประเมินระหว่างกันของผู้เรียน

 สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา
 สุ่มประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มทางน

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ




5.1 สืบค้นรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปนาเสนอ
และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 ทักษะการใช้เครื่องมือ

ฝึกทักษะการค้นและการวิเคราะห์ โดยการ ปริมาณและความทันสมัยของข้อมูลอ้างอิง
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1-8

1. เค้าโครงและแนวทางการเรียนการสอนแนะนาวิชา:

9-16

แนวทาง/รูปแบบแผนการเรียน แผนการสอน การ
ประเมินผล ฯลฯ
2. ความรู้เบื้องต้น:
 หลักกฎหมายพื้นฐานด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 Trade in Goods
 Trade in Services
 Movement of Natural Persons
3. Social Clause ใน international trade treaties,
domestic trade laws ของ US & EU (TBC)
การนาเสนอและการจัดทารายงานกลุ่ม
 วิเคราะห์หัวข้อประเด็นด้านกฎหมายเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ
 สารวจ ทบทวน และวิเคราะห์จัดประเด็นวรรณกรรม
ด้านกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 วิเคราะห์และนาเสนอประเด็นปัญหาด้านกฎหมาย
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 วิเคราะห์และนาเสนอองค์ความรูท้ ี่ได้จากการศึกษา
ค้นคว้า
การวิพากษ์และประเมินผลภาพรวมร่วมกันระหว่าง
นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน

รวม

จานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฏิบัติ

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้

ผู้สอน

24

-

อ. ดร. อุกฤษฎ์
 บรรยาย
 นิสิตร่วมแสดงความ
คิดเห็น หารือ
ซักถาม
 สอบเก็บคะแนน
ระหว่างบทเรียน

21

21

อ. ดร. อุกฤษฎ์
 บรรยายเจาะ
ประเด็นหัวข้อที่
นาเสนอ
 ค้นคว้าและนาเสนอ
หน้าชั้นเรียน
 อภิปรายกลุ่ม/ร่วม
แสดงความคิดเห็น
 วิพากษ์

45

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ลาดับ

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน/ลักษณะการประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน

1.

ด้านคุณธรรม จริยธรรม

 สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาในภาพรวม/รายบุคคล

ตลอดระยะเวลาการ
เรียนการสอน
ตลอดระยะเวลาการ
เรียนการสอน

 สุ่มประเมินจากสมาชิกแต่ละกลุ่มทางน

2.
3.
4.
5.

ด้านความรู้

1) สอบเก็บคะแนนระหว่างบท
2) การนาเสนอผลการค้นคว้าหัวข้อในชั้นเรียน
3) การนาเสนอผลการค้นคว้าหัวข้อรูปแบบรายงาน
ด้านทักษะทางปัญญา
 การประเมินผลงานและการนาเสนอรายกลุ่ม/
รายบุคคล
ทักษะความสัมพันธ์
 สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาในภาพรวม/รายบุคคล
ระหว่างบุคคลและความ  สุ่มประเมินความพึงพอใจจากสมาชิกกลุ่มทางน
รับผิดชอบ
ด้านทักษะการวิเคราะห์  การน าใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล และ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
นาเสนอผลงานรายบุคคล รายกลุ่ม
และการใช้ ICT

ตลอดระยะเวลาการ
เรียนการสอน
ตลอดระยะเวลาการ
เรียนการสอน
ตลอดระยะเวลาการ
เรียนการสอน

รวม

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
1) = 20 %
2) = 40 %
3) = 40 %
-

100 %
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตารา เอกสารหลัก และข้อมูลสาคัญ
ทัช ชมัย (ฤกษะสุ ต ) ทองอุ ไ ร. แกตต์ แ ละองค์ ก ารการค้ า โลก (WTO), พิ ม พ์ ค รั ้้ ง ที่ 6, กรุ ง เทพมหานคร:
สานักพิมพ์วิญญูชน, 2554.
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2. เอกสารและข้อมูลแนะนา
www.dtn.go.th (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) www.wto.org (World Trade Organization)

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
- การประเมินผ่านระบบการประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
- การประเมินจากความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับเนื้อหาและรูปแบบการเรียนการสอน การวัดผล
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- แบบประเมินผลการสอน ซึ่งเป็นแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัย ที่กาหนดให้มีการประเมินการสอน
ของอาจารย์ผู้สอน โดยนิสิต ทุกภาคการศึกษา
- การเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษา และการสอบทวนผลประเมินที่ได้รับ
3. การปรับปรุงการสอน
- มีกระบวนการวางแผนควบคุมกากับสาระของวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและตลาดวิชาชีพ
- มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยกาหนดผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในวิชาที่สอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาตรวจสอบผลคะแนนข้อสอบเป็นรายบุคคล
- สุ่มเรียกนักศึกษาที่ได้คะแนนประเมินรวมต่ากว่า 3.00 มาสอบถาม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ใช้ผลการประเมินจากข้อ 1 และข้อ 2 มาพิจารณาทบทวนและเสนอแผนการปรับปรุงโดยอาจารย์ผู้สอน
___________________________________________________

