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รายละเอยีดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะนิติศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวิชา  

 LW 418 กฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งสนิคา้อนัตราย 

2. จํานวนหน่วยกิต   

 2 หน่วยกิต 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

 หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาเฉพาะดา้น 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 

 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง และอาจารยพ์งษน์ริทร์ เพชรชู 

5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน 

 ภาคตน้-2559 / ชั้นปี 2-3-4 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 

 ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

8. สถานที่เรียน    

 อาคาร 23 หอ้ง 23403 

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

 8 พฤศจิกายน 2559 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจในกฎหมายว่าดว้ยการขนส่งสินคา้อนัตราย และสินคา้คงคลัง 

และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บักรณีที่เกิดขึ้นจริงได ้

 

2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

รับฟังความคิดเห็นจากนกัศึกษาเพื่อปรับปรุงเน้ือหาให้มีความเหมาะสม ประกอบกรณีท่ีเกิดขึ้นจริง

เพือ่ใหเ้น้ือหามีลกัษณะร่วมสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1. คาํอธิบายรายวิชา  

 LW 418 กฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งสินคา้อนัตราย 2 (2-0-4)               

                (Laws on Transport of Dangerous Goods) 

                บทบาท หน้าที่ของการขนส่งและการกระจายสินคา้ที่มีต่อการคา้ภายในประเทศ

และต่างประเทศ ทฤษฎีและแนวปฏิบติัการบริหารและการจดัการขนส่งและการกระจายสินคา้อนัตราย ศึกษา 

กฎ ระเบียบสากลที่จาํเป็นของหน่วยงานที่ควบคุมดูแลการขนส่งสินคา้อนัตรายของการขนส่งสินคา้อนัตราย 

เช่น MARPOL, Transportation of Dangerous Goods Recommendations (UN-Recommendations), IIMDG 

Code, Basel Convention, พ.ร.บ. วตัถุอนัตราย พ.ศ.2535 และประกาศที่เกี่ยวขอ้ง นอกจากน้ีศึกษาแนวปฏิบติั

ของการจดัการอุปสงคแ์ละสินคา้คงคลงั ครอบคลุมถึงการพยากรณ์อุปสงค ์การวางแผน อุปสงค ์การจดัการ

อุปสงค ์ประเภทของสินคา้คงคลงั ลกัษณะของปัญหาสินคา้คงคลัง ตน้ทุนสินคา้คงคลงั ระบบการควบคุม

ระดับสินคา้คงคลัง การวดัการดาํเนินงานสินคา้คงคลัง การตรวจนับสินคา้คงคลังในรูปแบบต่างๆ การ

คาํนวณจุดสัง่ซ้ือและปริมาณการสัง่ซ้ือที่เหมาะสม ระบบการจดัการสินคา้คงคลงัแบบทนัเวลา โมเดลในการ

ตดัสินใจการจดัการสินคา้คงคลงั และกรณีศึกษาในการจดัการสินคา้คงคลงัต่างๆ 
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2. จํานวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชัว่โมง  

(2 ชัว่โมงต่อสปัดาห์) 

 

 

ไม่มี 4 ชัว่โมง  4 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ เพือ่

ฝึกการคน้ควา้ 

 

3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

0.5 ชัว่โมง 

 

 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ้งพฒันา 

 มีความรู้และใชค้วามรู้ในทางที่เหมาะสมอยา่งผูป้ระกอบวชิาชีพกฎหมาย 

 

1.2 วธีิการสอน  

บรรยายประกอบเอกสารพร้อมเทียบเคียงกบักรณีศึกษา ขอ้เทจ็จริงในทางปฏิบติั ศึกษาดูงาน และ

สมัมนาแสดงความคิดเห็น โดยสอดแทรกในเร่ืองคุณธรรม และจริยธรรม 

 

1.3 วธีิการประเมินผล 

การเขา้เรียนและการทดสอบยอ่ยโดยไม่แจง้ล่วงหนา้ 10% 

รายงาน 20% 

สอบกลางภาค 30% 

สอบปลายภาค 40% 



4 

 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ที่ตอ้งไดรั้บ  

 ความรู้ในขอ้กฎหมาย และทางปฏิบติัเกี่ยวกบัการขนส่งสินคา้อนัตรายและสินคา้คงคลงั 

 

2.2 วธีิการสอน 

บรรยายประกอบเอกสารพร้อมเทียบเคียงกบักรณีศึกษา ขอ้เทจ็จริงในทางปฏิบติั ศึกษาดูงาน และ

สมัมนาแสดงความคิดเห็น เก่ียวกบัการขนส่งสินคา้อนัตราย 

 

2.3 วธีิการประเมินผล 

การเขา้เรียนและการทดสอบยอ่ยโดยไม่แจง้ล่วงหนา้ 10% 

รายงาน 20% 

สอบกลางภาค 30% 

สอบปลายภาค 40% 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาที่ตอ้งพฒันา 

 การปรับใชห้ลกักฎหมายกบัสถานการณ์ที่เป็นกรณีศึกษา 

 

3.2 วธีิการสอน 

บรรยาย และคน้ควา้กรณีศึกษาดว้ยตนเอง 

 

3.3 วธีิการประเมินผล 

การเขา้เรียนและการทดสอบยอ่ยโดยไม่แจง้ล่วงหนา้ 10% 

รายงาน 20% 

สอบกลางภาค 30% 

สอบปลายภาค 40% 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบที่ตอ้งพฒันา  

การทาํงานร่วมกนัเป็นทีม 

 

4.2 วธีิการสอน 

คน้ควา้กรณีศึกษาและนาํเสนอรายงาน 

 

4.3 วธีิการประเมินผล 

การเขา้เรียนและการทดสอบยอ่ยโดยไม่แจง้ล่วงหนา้ 10% 

รายงาน 20% 

สอบกลางภาค 30% 

สอบปลายภาค 40% 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศที่ตอ้งพฒันา 

ไม่มี 

 

5.2 วธีิการสอน 

   ไม่มี 

 

5.3 วธีิการประเมินผล 

ไม่มี 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 

 

สปัดาห์

ท่ี 

หวัข้อ ผูส้อน 

1 – 8 การกํากบัดูแลสนิคา้อนัตรายสากล 

การกํากบัดูแลสนิคา้อนัตรายสากล (ต่อ) 

กฎหมายการขนสง่สนิคา้อนัตรายของตา่งประเทศ 

ขอ้กาํหนดการขนส่งสนิคา้อนัตรายของประเทศไทย 

วทิยากรพเิศษ 

9 – 15  พระราชบญัญตัวิตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 

พระราชบญัญตักิารเดนิเรอืในน่านน้ําไทย พ.ศ. 2456 

พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 

พระราชบญัญตักิารเดนิอากาศ พ.ศ. 2497 

อ.ปิยะบุตร  

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม

ที่  

 

ผลการเรียนรู้*  

 

วิธีการประเมิน  

 

 

กําหนดเวลาการ

ประเมิน 

(สัปดาห์ที)่ 

สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

 

1 

ความเขา้ใจเร่ืองความ

เป็นธรรมในการ

แข่งขนัทางการคา้, 

หลกักฎหมายการ

แข่งขนัทางการคา้, การ

ปรับใชห้ลกักฎหมาย

กบัสถานการณ์ที่เป็น

กรณีศึกษา 

สอบกลางภาค 30% 

 

สอบปลายภาค 30% 

8 

 

16 

30% 

 

30% 

2 
การทาํงานร่วมกนัเป็น

ทีม 

รายงาน 40% 

 

 40% 

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้ 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตาํราเอกสาร / 2. เอกสารและข้อมูลสาํคญั / 3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

 1. รายงานฉบบัสมบูรณ์ โครงการศกึษาเพื่อพฒันากฎหมายการขนส่งสนิคา้อนัตรายสําหรบั

ทุกภาคการขนสง่ของประเทศ ฉบบั ธนัวาคม 2554 

 2. เอกสารอืน่ตามทีผู่บ้รรยายแนะนํา 

 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

ใหน้กัศึกษาประเมินจากเน้ือหาการสอนตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

สอบถามความรู้ความเขา้ใจของนกัศึกษาในแต่ละคาบโดยการตั้งคาํถาม 

 

3. การปรับปรุงการสอน  

นกัศึกษาส่งผลการประเมินการเรียนการสอนเพือ่การปรับปรุงในระบบทะเบียน 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

มีเกณฑ์มาตรฐานและคณะกรรมการมาตรฐานวิชาการ (บุคคลภายนอก) เป็นผูต้รวจรับรอง

ผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษา 

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

มีคณะกรรมการพจิารณาปรับปรุงวธีิการเรียนการสอนและรายละเอียดวชิา คณะนิติศาสตร์ 

 

 


	วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 
	1. รหัสและชื่อรายวิชา 
	2. จำนวนหน่วยกิต  
	3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
	4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน
	5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
	6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
	7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
	8. สถานที่เรียน   
	9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
	1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
	2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
	1. คำอธิบายรายวิชา 
	2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
	บรรยาย
	สอนเสริม
	การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน
	การศึกษาด้วยตนเอง
	3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
	1. คุณธรรม จริยธรรม
	1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
	1.2 วิธีการสอน 
	บรรยายประกอบเอกสารพร้อมเทียบเคียงกับกรณีศึกษา ข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติ ศึกษาดูงาน และสัมมนาแสดงความคิดเห็น โดยสอดแทรกในเรื่องคุณธรรม และจริยธรรม
	1.3 วิธีการประเมินผล
	2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
	2.2 วิธีการสอน
	บรรยายประกอบเอกสารพร้อมเทียบเคียงกับกรณีศึกษา ข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติ ศึกษาดูงาน และสัมมนาแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตราย
	2.3 วิธีการประเมินผล
	3. ทักษะทางปัญญา
	3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
	3.2 วิธีการสอน
	บรรยาย และค้นคว้ากรณีศึกษาด้วยตนเอง
	3.3 วิธีการประเมินผล
	4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
	4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
	4.2 วิธีการสอน
	ค้นคว้ากรณีศึกษาและนำเสนอรายงาน
	4.3 วิธีการประเมินผล
	5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
	5.1 ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
	ไม่มี
	5.2 วิธีการสอน
	5.3 วิธีการประเมินผล

	หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
	หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
	หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ
	หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
	หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

	หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน


