
 มคอ. 3 

 

  
 

รายละเอยีดของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  นิติศาสตร์ 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวชิา  

 LW 326 กฎหมายเศรษฐกิจและการลงทุนระหวา่งประเทศ 

2. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  

 หลกัสูตรนิติศาสตร์บณัฑิต/ บงัคบัเลือก 

3. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 

 ดร. ประพนัธ์พงษ ์ขาํอ่อน 

4.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 

 ภาคตน้ ปีการศึกษา 2559/ ปี 4 

5. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 

 - 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้าม)ี 

 - 

7. สถานทีเ่รียน    

 หอ้ง 5603 ตึก 5 ชั้น 6 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

8. วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

 1 กนัยายน 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายความสําคญัขององค์การท่ีเก่ียวขอ้งกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

(WTO, IMF, World Bank) และบทบาทท่ีองคก์ารเหล่าน้ีมีต่อการลงทุนระหวา่งประเทศ แสดงถึงความเขา้ใจ

ในหลกัการขั้นพื้นฐานของขอ้ตกลงการลงทุนระหว่างประเทศ และกฎเกณฑ์ท่ีสําคญัของระบบการลงทุน

ระหว่างประเทศ อธิบายปัญหาในกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศท่ีเก่ียวกบัการลงทุน รวมถึงหลักปฏิบติัของ

ประเทศต่างๆ ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในประเทศกาํลงัพฒันา และมีความเขา้ใจในระบบการระงบัขอ้พิพาท

ของการลงทุนระหวา่งประเทศ 

2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถอธิบายความสาํคญัของหลกัการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจและการ

ลงทุนระหวา่งประเทศ และบทบาทขององคก์ารการคา้โลกต่อเศรษฐกิจโลก และแสดงถึงความเขา้ใจใน

หลกัการขั้นพื้นฐาน และกฎเกณฑท่ี์สาํคญัของกฎหมายระหวา่งประเทศเร่ืองการลงทุน และสนธิสัญญา

คุม้ครองการลงทุนท่ีไทยเป็นภาคี  

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวชิา  

โครงสร้าง บทบาท หน้าท่ี และกฎระเบียบขององค์การระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจ โดยเน้น

องคก์ารการคา้โลก (WTO) และศึกษากฎระเบียบขององคก์ารการคา้โลก รวมทั้งศึกษากฎหมายเก่ียวกบัการ

ลงทุนภายใตก้รอบของ WTO และการลงทุนในระดบัภูมิภาคภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน APEC และ

ASEM และสนธิสัญญาทวิภาคี (Bilateral Investment Treaty – BIT) ท่ีประเทศไทยทาํกบัต่างประเทศ 

ตลอดจนผลกระทบของการก่อตั้งเขตการคา้เสรีและสหภาพศุลกากรต่อปริมาณการลงทุนระหวา่งประเทศใน

ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 

 

2. จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 - - 15 
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3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 

- ความรับผดิชอบต่อสังคม 

- จริยธรรมนกักฎหมาย 

- ความโปร่งใสในการทาํงาน 

1.2 วธีิการสอน  

- การบรรยาย 

- การทาํงานกลุ่มของนกัศึกษา 

1.3 วธีิการประเมินผล 

- ขอ้สอบกลางภาค 

- ขอ้สอบปลายภาค 

- การเก็บคะแนนโดยการใหน้กัศึกษาโตว้าที 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ  

- ทฤษฎีการคา้เสรี 

- กฎเกณฑท่ี์สาํคญัของขอ้ตกลง GATT 

- ระบบการระงบัขอ้พิพาทภายใต ้WTO 

2.2 วธีิการสอน 

 - บรรยาย 

- ยกตวัอยา่ง 

- การหารือกบันกัศึกษา 

2.3 วธีิการประเมินผล 

- สอบกลางภาค 

- สอบปลายภาค 

- กิจกรรมโตว้าที 
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3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

- การวเิคราะห์ 

- การปรับกฎหมายเขา้กบัสถานการณ์ปัจจุบนัของเศรษฐกิจโลก 

3.2 วธีิการสอน 

- การบรรยายโดยยกตวัอยา่งประกอบ 

- การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมออกความคิดเห็น 

- การตั้งโจทยใ์นการพฒันาทกัษะทางปัญญาแก่กิจกรรมโตว้าที 

3.3 วธีิการประเมินผล 

- สอบกลางภาค 

- สอบปลายภาค 

- กิจกรรมโตว้าที 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา  

- การแบ่งกลุ่มเพื่อโตว้าที 

- การทาํงานเป็นกลุ่ม 

4.2 วธีิการสอน 

- บรรยาย 

- เช่ือมโยงโดยใชต้วัอยา่ง 

4.3 วธีิการประเมินผล 

 - วดัคะแนนโดยประเมินจากการเน้ือหาและการนาํเสนอของกิจกรรมโตว้าที 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา 

- การวเิคราะห์ขอ้มูลจากส่ือออนไลน์ 

5.2 วธีิการสอน 

   - การบรรยาย 

- การสาธิตในหอ้งเรียน  

5.3 วธีิการประเมินผล 

- สอบกลางภาค 
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- สอบปลายภาค 

- กิจกรรมการโตว้าที 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/ส่ือทีใ่ช้  
ผู้สอน 

1 อะไรคือกฎหมายเศรษฐกิจ

และการลงทุนระหวา่ง

ประเทศ (Mapping 

International Economic 

and Investment Law) 

2 การบรรยาย 

Powerpoint 

การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วม 

ดร. ประพนัธ์พงษ ์ขาํอ่อน 

2 หลกัการขั้นพื้นฐานและ

ทฤษฎีของกฎหมาย

เศรษฐกิจและการลงทุน

ระหวา่งประเทศ (Basic 

Theories and Principles of 

International Economic 

Law and investment) 

2 การบรรยาย 

Powerpoint 

การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วม 

ดร. ประพนัธ์พงษ ์ขาํอ่อน 

3 รูปแบบของการลงทุน

ระหวา่งประเทศ (Forms of 

Foreign Investment) 

2 การบรรยาย 

Powerpoint 

การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วม 

ดร. ประพนัธ์พงษ ์ขาํอ่อน 

4 กฎระเบียบ และการกาํกบั

ดูแลการลงทุนจากต่างชาติ 

(Foreign Investment: 

Rules and Regulations) 

2 การบรรยาย 

Powerpoint 

การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วม 

ดร. ประพนัธ์พงษ ์ขาํอ่อน 

5 ขอ้ตกลงองคก์ารการคา้

โลกในเร่ืองการลงทุน

ระหวา่งประเทศ (Trade-

Related Investment 

Measure – TRIM) 

2 การบรรยาย 

Powerpoint 

การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วม 

ดร. ประพนัธ์พงษ ์ขาํอ่อน 



6 

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/ส่ือทีใ่ช้  
ผู้สอน 

6 การคุม้ครองการลงทุนจาก

ต่างชาติ (Protection of 

Foreign Investment) 

2 การบรรยาย 

Powerpoint 

การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วม 

ดร. ประพนัธ์พงษ ์ขาํอ่อน 

7 หลกัหา้มเลือกปฏิบติั 

(Non-Discrimination) การ

ปฏิบติัอยา่งชาติท่ีไดรั้บ

อนุเคราะห์ยิง่ (Most 

Favored Nation) การโอน

ทรัพยสิ์นต่างชาติเป็นของ

รัฐ (Expropriation) และ

การปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม

และเท่าเทียมกนั (Fair and 

Equitable Treatment) 

2 การบรรยาย 

Powerpoint 

การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วม 

ดร. ประพนัธ์พงษ ์ขาํอ่อน 

8 สอบกลางภาค    

9 สนธิสัญญาคุม้ครองการ

ลงทุน (Bilateral 

Investment Treaties – BIT) 

2 การบรรยาย 

Powerpoint 

การใหน้กัศึกษามีส่วน

ร่วม 

ดร. ประพนัธ์พงษ ์ขาํอ่อน 

10 การระงบัขอ้พิพาทในการ

ลงทุน (Dispute 

Settlement) 

2 การบรรยาย 

Powerpoint 

การใหน้กัศึกษามีส่วน

ร่วม 

ดร. ประพนัธ์พงษ ์ขาํอ่อน 

11 การลงทุนระหวา่งประเทศ

ในกรอบประชาคมอาเซียน 

(International Investment 

Law in ASEAN) 

2 การบรรยาย 

Powerpoint 

การใหน้กัศึกษามีส่วน

ร่วม 

ดร. ประพนัธ์พงษ ์ขาํอ่อน 

12 การนาํเสนอผลงานของ

นกัศึกษา: กรณีศึกษา 

2 การบรรยาย 

Powerpoint 

การใหน้กัศึกษามีส่วน

ดร. ประพนัธ์พงษ ์ขาํอ่อน 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/ส่ือทีใ่ช้  
ผู้สอน 

(Students’ presentation) ร่วม 

13 การลงทุนระหวา่งประเทศ

และสิทธิในทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา (International 

Investment and Intellectual 

Property) 

2 การบรรยาย 

Powerpoint 

การใหน้กัศึกษามีส่วน

ร่วม 

ดร. ประพนัธ์พงษ ์ขาํอ่อน 

14 การคา้และสิทธิใน

ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

(Trade and Aspects related 

to Intellectual Property 

Rights) 

 การบรรยาย 

Powerpoint 

การใหน้กัศึกษามีส่วน

ร่วม 

ดร. ประพนัธ์พงษ ์ขาํอ่อน 

15 การลงทุนระหวา่งประเทศ

และผลกระทบต่อประเทศ

กาํลงัพฒันา (International 

Investment and Effects 

towards Developing 

Nations) 

2 การโตเ้วทีของรักศึกษา ดร. ประพนัธ์พงษ ์ขาํอ่อน 

16 สอบปลายภาค    

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม

ที ่ 

 

ผลการเรียนรู้*  

 

วธีิการประเมิน  

 

 

กาํหนดเวลาการ

ประเมิน 

(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

 

1 
ความเขา้ใจใน

บทเรียน 

สอบกลางภาค 8 30% 

2 

ความเขา้ใจใน

บทเรียน 

 

สอบปลายภาค 15 40% 
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3 

ทกัษะการ

ทาํงานกลุ่มและ

การวเิคราะห์ 

กิจกรรมการนาํเสนอผลงาน 16 30% 

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้ 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสาร 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ  –  ดร. ประพนัธ์พงษ์ ขําออ่น 

2. บทบาทของกฎหมายเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ – ดร. สรุเกียรติ์ เสถียรไทย  

3. กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ: องค์การการค้าโลก (WTO): บททัว่ไป – รองศาสตรจารย์ทชัช

มยั ฤกษะสตุ 

4. แกตต์และองค์การการค้าโลก (WTO) - รองศาสตรจารย์ทชัชมยั ฤกษะสตุ 

5. Prapanpong Khumon, Rules of Origin for Services in Asia-Pacific Trade Agreements 

(September 29, 2015). Asian Journal of WTO & International Health Law and Policy, Vol. 

10, No. 2, pp. 591-618. Available at SSRN:http://ssrn.com/abstract=2669445 

6. International Economic Law – Andreas F. Lowenfeld 

7. The Regulation of International Trade – Micheal J. Trebilcock and Robert Howse 

8. International Trade and Investment Law – Rafael Leal-Arcas 

 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

- เวบ็ไซต ์www.wto.org 

- เอกสารท่ีแจกในหอ้งเรียน 

 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

- ถาม-ตอบในหอ้งเรียน 

- แบบประเมินรายวชิา 

http://ssrn.com/abstract=2669445
http://www.wto.org/
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2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- ถาม-ตอบในหอ้งเรียน 

- แบบประเมินรายวชิา 

3. การปรับปรุงการสอน  

- นาํผลการประเมินไปพฒันารายวชิา 

- พฒันารายวชิาใหส้อดคลอ้งกบัสังคม 

- พฒันาการสอนใหต้อบสนองกบัความตอ้งการของเด็ก 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

- พิจารณาจากการตอบขอ้สอบของนกัศึกษา 

- นาํผลจากการสอบกลางภาคไปพฒันาการสอบปลายภาค 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

- รวบรวมผลประเมินการสอนและผลประเมินรายวชิาจากนกัศึกษา 

- พฒันาปรับปรุงจาก Feedback ท่ีไดรั้บ 

- พฒันาปรับปรุงจากเน้ือหารายวชิาท่ีจะตอ้งสะทอ้นความเปล่ียนแปลงของสังคม 
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