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รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ชือสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย                             

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา                คณะนิติศาสตร์                                   

 

หมวดท ี1 ข้อมูลทวัไป 

 

1. รหัสและชือรายวชิา  

LW068 อนุญาโตตุลาการและการระงบัขอ้พิพาททางเลือก 

(LW518 การระงบัขอ้พิพาททางการคา้และอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ-กลุ่ม1) 

2. จํานวนหน่วยกติ   

2 หน่วยกิต  

3. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา  

หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต หมวดวิชาเลือกเสรี 

4. อาจารย์ผู้ รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย ์ดร. วีณา อนุสรณ์เสนา  

5.  ภาคการศึกษา / ชันปีทเีรียน 

ภาคการศึกษาที -  สําหรับนกัศึกษาชนัปีที 4 

6. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 

ไม่มี 

7. รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 

ไม่มี 

8. สถานทเีรียน    

 หอ้ง 21205 

9. วนัทจีดัทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาครังล่าสุด 

 มกราคม  
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หมวดท ี2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

เพือใหน้กัศึกษามีความเขา้ใจในประเภท และความสําคญัขององคก์รธุรกิจต่างๆ ภายใตก้ฎหมายของ

ประเทศไทย ในแง่มุมอาทิเช่น การจดัตงั การบริหารจดัการ สิทธิหน้าที ความรับผิดชอบ และเหตุการณ์

สําคญัทางเศรษฐกิจ หรือข่าวทีมีผลกระทบกบัธุรกิจในต่างประเทศและประเทศไทย 

 

2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย กฎระเบียบตลอดจนสถานการณ์ของโลกและภายในประเทศเพือให้

รายวิชามีเนือหาทีทนัต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั และนกัศึกษาสามารถนาํความรู้ทีไดม้าปรับใชก้บัตนเองไดอ้ย่าง

ถูกตอ้ง 

 

 

หมวดท ี3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

 

1. คาํอธิบายรายวชิา  

ลกัษณะของขอ้พิพาททางธุรกิจดา้นต่าง ๆ รูปแบบ เหตุผล วิธีการ การระงบัขอ้พิพาททางเลือกแบบ

ต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิงการระงบัขอ้พิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ   หลักกฎหมาย   ระเบียบขอ้บงัคบั

สถาบนั   อนุญาโตตุลาการ   และขอ้ตกลงระหว่างประเทศเกียวกบัอนุญาโตตุลาการทีสําคญั ขอ้พิจารณาใน

การทาํสัญญา การเลือก กฎหมายและวิธีการระงบัขอ้พิพาท หลกัเกณฑ์และปัญหาในการฟ้องร้องคดี การ

ขอใหรั้บรอง และบงัคบัตามคาํชีขาดของอนุญาโตตุลาการและคาํพิพากษาของศาลต่างประเทศ 

                                                                                                     

2. จํานวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 
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(3 ชวัโมง*  ครัง) 

45 ชวัโมง 

 

 

 

 

สอนเสริมตามความ

จาํเป็นหรือความตอ้งการ

ของนกัศึกษา 

 

- 

 

- 

3. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

ประมาณ 6 ชั วโมงต่อสัปดาห์ โดยระบุวันเวลาไวใ้นประกาศหน้าหอ้งพกัอาจารย์ และแจ้งให้

นกัศึกษาทราบในชวัโมงแรกของการสอน และแจง้ใหน้ักศึกษาทราบเป็นระยะๆ ตลอดการสอน 

 

 

 

 

หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีตอ้งพฒันา 

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจตามกฎหมายโดยสุจริต เช่นการคาํนึงถึงประโยชน์ของประเทศ ประโยชน์

ส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของนิติบุคคลต่อผูถื้อหุน้ หรือ ต่อบุคคลภายนอก หรือระหว่างหุน้ส่วน

ดว้ยกนัเอง 

1.2 วิธีการสอน  

            แทรกหลกัคุณธรรมในการเรียนการสอน 

1.3 วิธีการประเมินผล 

ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นของนกัศึกษาในชนัเรียน การตอบแบบฝึกหดัทดสอบความเขา้ใจ

ทา้ยชวัโมง และการตอบขอ้สอบ 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีตอ้งไดรั้บ  
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      นกัศึกษามคีวามรู้และความเขา้ใจความรู้และความเขา้ใจกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการระงบัขอ้พิพาท

ทางเลือกโดยเฉพาะอนุญาโตตุลาการทงักฎหมายของประเทศไทย กฎหมายตา่งประเทศ และกฎหมาย

ระหวา่งประเทศ 

 2.2 วิธีการสอน 

(1) การบรรยายและอภิปรายกรณีศึกษาในชนัเรียน  

(2) การเรียนรูจ้ากกรณีตวัอยา่งและเหตุการณ์จริงทีเกิดขึนทีเกียวกบัธุรกิจ 

(3) การมอบหมายงานรายบุคคล เพืออภิปรายร่วมกนัชนัเรียน 

  2.3 วิธีการประเมินผล 

 (1) ประเมนิจากการอภิปรายร่วมกนัในชนัเรียน หรือการทาํแบบฝึกหดัทดสอบความเขา้ใจทา้ย

ชวัโมงทุกคาบทีสอน 

              (2) ประเมินจากการการส่งงานทีมีประสิทธิผลทีดี 

              (3) ประเมินจากคาํตอบขอ้สอบเชิงวิเคราะห์ทีมีการใชแ้ละอา้งอิงหลกักฎหมายอยา่งถูกตอ้งและ

เหมาะสม (การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค) 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีตอ้งพฒันา 

 (1) สามารถสืบคน้ ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเด็นทางกฎหมายและธุรกิจ 

             (2) สามารถแสดงความเห็นและวิเคราะห์กฎหมายธุรกิจ 

             (3) สามารถนาํความรู้ทางนิติศาสตร์มาวิเคราะห์เพือปรับใชก้บัสถานการณ์จริง 

 

3.2 วิธีการสอน 

             (1)  แทรกแนวคดิ ทางเลือกเชิงปฏิบตัใินการเรียนการสอน 

             (2)  การเรียนรู้จากเหตุการณจ์ริง กรณีศึกษา 

             (3) การมอบหมายงานรายบุคคลเพืออภิปราย/รายงานหนา้ชนัเรียน 
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3.3 วิธีการประเมินผล 

 (1) ประเมินจากการแสดงความคดิเห็นของนกัศึกษาในชนัเรียน  

              (2) ประเมินจากการตอบขอ้สอบอตันยั 

              (3) ประเมินจากการเขา้เรียนอยา่งตรงเวลาและสมาํเสมอ 

             (4) ประเมินจากการมีส่วนร่วมแสดงความเห็นในชนัเรียน 

             (5) ประเมินจากการส่งงานทีไดรั้บมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีตอ้งพฒันา  

(1) สามารถปฏิบติัและรับผิดชอบการบา้นและรายงานทีไดรั้บหมาย 

(2) สามารถแสดงความเห็น ตดัสินใจในปัญหา หรือกรณีตวัอยา่ง 

 

4.2 วิธีการสอน 

             (1) การใหแ้สดงออกความคดิเห็นจากกรณีศึกษาทีนาํมาพูดคุยในชนัเรียน 

4.3 วิธีการประเมินผล 

 (1) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นจากกรณีตวัอยา่งและเหตุการณจ์ริง 

             (2) ประเมนิจากการตอบคาํถามในชันเรียน 

 

5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์ การสือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีตอ้งพฒันา 

(1) สามารถใชภ้าษาไทย และภาษาองักฤษทจีาํเป็นและเกียวขอ้งกบัธุรกิจได ้

             (2) สามารถเขา้ใจความหมายของคาํศพัทที์สาํคญัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

             (3) สามารถใชสื้อและเทคโนโลยใีนการสือสารและคน้ควา้ขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

5.2 วิธีการสอน 

   (1) มอบหมายให้นกัศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจาก internet  

   (2) ให้ความรู้แนะนาํวธีิการคน้ควา้ อา้งอิง ขอ้มูล ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

   (3) แทรกความรู ้ความหมายของคาํศพัทใ์นทางกฎหมายธุรกิจทีจาํเป็น 
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5.3 วิธีการประเมินผล 

(1) ประเมินจากการทาํแบบฝึกหดัทีไดร้ับมอบหมาย 

(2) ประเมินจากการตอบคาํถามและมีส่วนร่วมออกความเห็นในชนัเรียน 

 

 

 

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที หัวข้อ/รายละเอยีด 
จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือทใีช้  
ผู้สอน 

1 แนะนาํเนือหาวิชา และหวัขอ้

การเรียนการสอนเกียวกบัการ

ระงบัขอ้พิพาททางเลือก 

2 การบรรยาย / Powerpoint อ.ดร. วีณา 

อนุสรณ์เสนา 

2 การระงบัขอ้พิพาททางธุรกิจ 

ประวติัความเป็นมา ประเภทและ

ของการระงบัขอ้พิพาททางเลือก 

2 การบรรยาย อภิปราย / 

Powerpoint 

อ.ดร. วีณา 

อนุสรณ์เสนา 

 ลกัษณะของการประนีประนอม

ยอมความ การไกล่เกลีย 

อนุญาโตตลุาการ  

ลกัษณะความแตกต่างของการ

ระงบัขอ้พิพาททางเลือกและการ

ฟ้องคดี 

 การบรรยาย อภิปราย / 

Powerpoint 

อ.ดร. วีณา 

อนุสรณ์เสนา 

4 หลกัเกณฑก์ารประนีประนอม

ยอมความ หลกัเกณฑก์ารไกล่

เกลีย ขอ้ดีขอ้เสียของการระงบั

ขอ้พิพาททงัสองประเภท 

 การบรรยาย อภิปราย / 

Powerpoint 

อ.ดร. วีณา 

อนุสรณ์เสนา 

5 การอนุญาโตตุลาการ คาํนิยาม 2 การบรรยาย อภิปราย / อ.ดร. วีณา 
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สัปดาห์ที หัวข้อ/รายละเอยีด 
จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือทใีช้  
ผู้สอน 

หลกัเกณฑ ์ ลกัษณะของสญัญา

อนุญาโตตลุาการ 

Powerpoint อนุสรณ์เสนา 

6 ประเภทของอนุญาโตตุลาการ 

วิธีพิจารณา คําชีขาดและการ

บั ง คั บ ต า ม คํ า ชี ข า ด ข อ ง

อนุญาโตตุลาการ 

2 การบรรยาย อภิปราย / 

Powerpoint 

อ.ดร. วีณา 

อนุสรณ์เสนา 

7 ปัญหาเกียวกบัการบงัคบัตามคาํ

ชีขาดอนุญาโตตุลาการจากคดีที

เกิดขึน การคดัคา้นตามคาํชีขาด 

การอุทธรณ์คาํชีขาด 

2 การบรรยาย อภิปราย / 

Powerpoint 

อ.ดร. วีณา 

อนุสรณ์เสนา 

 การอนุญาโตตุลาการขอ้พิพาท

ทางการคา้ฯและการลงทุน ความ

เป็นมา ความสําคญั 

 การบรรยาย อภิปราย / 

Powerpoint 

อ.ดร. วีณา 

อนุสรณ์เสนา 

 สอบกลางภาค 

 สัญ ญ าอนุญ าโตตุลาการทาง

การคา้ฯและการลงทุน ลกัษณะ

และหลกัเกณฑ ์

 การบรรยาย อภิปราย / 

Powerpoint 

อ.ดร. วีณา 

อนุสรณ์เสนา 

11 การอนุญาโตตุลาการกบัการคา้

การลงทุน  นิยา ม หลัก เกณ ฑ ์

ลกัษณะ 

3 การบรรยาย อภิปราย / 

Powerpoint 

อ.ดร. วีณา 

อนุสรณ์เสนา 

12 อนุสัญญา ICSID  3 การบรรยาย อภิปราย / 

Powerpoint 

อ.ดร. วีณา 

อนุสรณ์เสนา 

13 อนุสัญญา ICSID (ต่อ) 3 การบรรยาย อภิปราย / 

Powerpoint 

อ.ดร. วีณา 

อนุสรณ์เสนา 

14 การระงบัข้อพิพาททางการค้า

และการลงทุนในอาเซียน 

3 การบรรยาย อภิปราย / 

Powerpoint 

อ.ดร. วีณา 

อนุสรณ์เสนา 

15 การระงบัข้อพิพาททางการค้า 3 การบรรยาย อภิปราย / อ.ดร. วีณา 
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สัปดาห์ที หัวข้อ/รายละเอยีด 
จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือทใีช้  
ผู้สอน 

และการลงทุนในอาเซียน (ต่อ) Powerpoint อนุสรณ์เสนา 

16 สรุปและทบทวน 3 การบรรยาย อภิปราย / 

Powerpoint 

อ.ดร. วีณา 

อนุสรณ์เสนา 

7 สอบปลายภาค 

 

 

2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม

ท ี 

 

ผลการเรียนรู้*  

 

วธิีการประเมิน  

 

 

กาํหนดเวลาการ

ประเมนิ 

(สัปดาห์ที) 

สัดส่วนของการ

ประเมนิผล 

 

1 

 

. . .  

 

การมีส่วนร่วมในชนัเรียน การเขา้

หอ้งเรียนสมาํเสมอ/การเสนอ

ความคิดเห็นในหอ้งเรียน 

1-16 30 

2 

2.2.3.2 

 

 

การทาํทดสอบระหวา่งภาค   

3 2.2.3.3 สอบปลายภาค   

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอ่ผลการเรียนรู้ 

 

หมวดท ี6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

. ตาํราและเอกสาร 

1. ศาสตราจารยพิ์เศษ โสภณ รัตนากร, คาํอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์หุน้ส่วน บริษทั, 

พิมพค์รังที 12, สํานกัพิมพนิ์ติบรรณการ, 2553 

2. สหสั สิงหวิริยะ, คาํอธิบายกฎหมายว่าดว้ย บริษทัมหาชนจาํกดั, พิมพค์รังท ี3, สํานกัพิมพนิ์ติบรรณ

การ, 2553 

3. สมศกัดิ เอียมพลบัใหญ่, หุ้นส่วนและบริษทั, พิมพค์รังที 1, สํานกัพิมพนิ์ติธรรม, 2552 

4. ร.ศ. จนัตรี สินศุภฤกษ,์ คาํอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยว่์าดว้ยหา้งหุน้ส่วนและบริษทั, 
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พิมพค์รังที , สาํนกัพิมพวิ์ญ ูชน, 2555 

5. ผศ. ดร. นนทวชัร์ นวตระกลูพิสุทธิม หลกักฎหมาย หา้งหุน้ส่วน บริษทัจาํกดัและบริษทัมหาชน

จาํกดั, พิมพค์รังที , สาํนกัพิมพวิ์ญ ูชน,  

 

 

. เอกสารและข้อมลูสําคญั 

 - 

 

3. เอกสารและข้อมลูแนะนํา 

 www.moc.go.th 

www.dbd.go.th 

 

 

 

หมวดท ี7 การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

 

. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธผิลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

( ) อธิบายเชือมโยง หลกัการทฤษฎี เหตุการณส์าํคญัทีเกิดขึนจริง กบัความรู้ทางกฎหมาย

ธุรกิจ 

( ) ส่งเสริมใหน้กัศึกษาสังเกต วิเคราะห์และประยกุต ์หลกักฎหมายกบัสถานการณ์จริง 

 

. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

ประเมินการสอนจากผลการเรียนรู้ ความเขา้ใจของนกัศึกษาจากการตอบคาํถาม การบา้น และการตอบ

ขอ้สอบ 

 

. การปรับปรุงการสอน  

การประเมินหลงัการสอน และการสอบจะนาํไปใชใ้นการปรับปรุงการสอนครังต่อไป 
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. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธขิองนักศึกษาในรายวชิา 

( ) มีเกณฑม์าตรฐานและคณะกรรมการมาตรฐานวิชาการ (บุคคลภายนอก) เป็นผูเ้ลือก

ขอ้สอบเพือวดัผลสัมฤทธิ และตรวจรับรองผลสัมฤทธิของนักศกึษา 

( ) อาจารยผ์ูส้อนแสดงเกณฑก์ารประเมินผลในรายวิชาทีชดัเจนเพือการตรวจทาน/ทวนสอบ

มาตรฐาน 

( ) มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานการใหค้ะแนนในรายวชิา ก่อนส่งใหค้ณะกรรมการ

มาตรฐานวิชาการพิจารณารับรอง 

 

 

. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวชิา 

นาํขอ้คิดเห็นของนกัศึกษาจากการประเมิน มาวิเคราะห์ เพือหาแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

เนือหารายวิชา วิธีการเรียนการสอน การประเมินผล เพอืพฒันาใหเ้หมาะสมกบันกัศึกษาเองและหลกัสูตร

ต่อไป 

 

 

 


