
แผนการสอน 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

777350  กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล 

777350    Private International Law 

2. จํานวนหนวยกิต 

3 (3-0-6  

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร วิชาบังคับ 

4. อาจารยผูสอน 

 อาจารยกัญญารัตน  โคตรภูเขียว 

5. คําอธิบายรายวิชา 

ลักษณะเฉพาะของกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล นิติสัมพันธของบุคคลหรือ

เอกชนในลักษณะระหวาง ประเทศ สัญชาติและภูมิลําเนา ความขัดกันแหงกฎหมาย วิธีระงับขอ

พิพาทระหวางบุคคลในทางระหวางประเทศ กฎหมายสัญชาติ คนตางดาว การสงผูรายขามแดน  

Specific characteristics of private international law, international legal 

relationship between individuals or private sectors, nationality and domicile, conflict 

of laws, dispute settlement between individuals from different countries, law on 

nationality, aliens, extradition 

6.วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเก่ียวกับลักษณะเฉพาะของกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดี

บุคคล นิติสัมพันธของบุคคลหรือเอกชนในลักษณะ ระหวางประเทศ สัญชาติและภูมิลําเนา ความ

ขัดกันแหงกฎหมาย วิธีระงับขอพิพาทระหวางบุคคลในทางระหวางประเทศ กฎหมายสัญชาติ คนตาง

ดาว การสงผูรายขามแดน  

2. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถอธิบายวิเคราะหหลักกฎหมายได  

3. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถศึกษาคนควาคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีเก่ียวของ  

4. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถใชบทบัญญัติทางกฎหมายไดในทางปฏิบัติ 

      7. ระบบการเรียนการสอน 

          7.1 วิธีการศึกษา 

1. เขาฟงบรรยายในชั้นเรียนเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการ หลักกฎหมาย และกรณีศึกษาท่ี

เก่ียวของดวย Power Point และสื่อดิจิทัล 



 2. ทําแบบฝกหัด รายงาน รวมถึงศึกษาปญหาเก่ียวกับกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคลดวย

ตนเองจากหนังสือเอกสารหรือสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกสอ่ืนใด  ท่ีมีเนื้อหาตามเคาโครงรายวิชา 

           7.2 รูปแบบการสอน 

         1. แบบบรรยายและอภิปราย (Lecture and Discussion Learning รวมกับรูปแบบการสอนแบบ

เนนกรณีปญหา (Problem-Based Learning  

      8.  วิธีการสอนและการวัดผลประเมินผล 

สวนท่ี 1 : วิธีการสอนรูปแบบการสอนแบบบรรยายและอภิปราย (Lecture and Discussion Learning  

โดยการเรียนรูจากแนวคิด  ทฤษฎี หลักกฎหมาย คําพิพากษาศาล และความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ (อ.กัญญา

รัตน  โคตรภูเขียว  

วิธีการวัดผลประเมินผล 

1.1 การสอบปลายภาค (Final Examination    80  คะแนน 

 ขอสอบอัตนัย 4 ขอ (ขอละ 20 คะแนน  ออกขอสอบโดยอาจารยกัญญารัตน  โคตรภูเขียว  

  

สวนท่ี 2 : รูปแบบการสอนแบบเนนกรณีปญหา (Problem-Based Learning  : การทบทวนความรูผาน

การวิเคราะหหลักกฎหมาย คําพิพากษาศาล ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิและกรณีศึกษา (อ.กัญญารัตน  โคตรภู

เขียว  

วิธีการวัดผลประเมินผล 

2.1 การนําเสนอ/อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/รายงาน    20 คะแนน 

   1. การนําเสนอ (Presentation  

   2. อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Discussion   

   3.  รายงาน (Report  

ผลการเรียนรูท่ีใชวิธีการสอน : 

  

ดานท่ี 1. คุณธรรม จริยธรรม 

  1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา  
 

(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต  

(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  

(3) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม  

(4) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชกฎหมายตอบุคคล องคกรและสังคม  

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
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ดานท่ี 2. ความรู 

  1 ความรูท่ีตองไดรับ  
 

(1) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการท่ีสําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาท่ีศึกษา  

(2) สามารถเขาใจ วิเคราะหและอธิบายปญหา รวมท้ังประยุกตความรูและทักษะให

เหมาะสมกับการแกไขปญหา  

(3) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการของกฎหมาย  

(4) รู เขาใจ และสนใจพัฒนาความรูดานกฎหมายอยางตอเนื่อง  

(5) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตร อ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของ  
 

ดานท่ี  3. ทักษะทางปญญา 

  1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา  
 

(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนธรรม  

(2) สามารถสืบคนและตีความกฎหมายเพ่ือใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค  

(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห สรุปประเด็นปญหาและการแกไขปญหาได  

(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกปญหาทางกฎหมายไดอยาง

เหมาะสม  
 

ดานท่ี 4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  1 4.1. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา  
 

(1) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม  

(2) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู ท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอยาง

ตอเนื่อง  
 

ดานท่ี 5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

      9. การประเมินวัดผล 

คะแนนรวม 100 คะแนน 

สอบปลายภาค 80 คะแนน 

คะแนนเก็บ (สอบยอย/นําเสนองาน/รายงาน  20  คะแนน  

      10. ตารางสอน 



3 ชั่วโมง/สัปดาห รวม 15 สัปดาห 

      11. วัน/เวลา/สถานท่ีเรียน 

           วันพุธ เวลา 09.00 – 11.55 น. หองทองใบ  คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 วันพุธ เวลา 13.00 – 15.55 น. หองทองใบ  คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 วันพุธ เวลา 16.30 – 19.25 น.  หองทองใบ  คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

      12. เคาโครงรายวิชา 

สัปดาหท่ี/

ครั้งท่ี 
หัวขอท่ีสอน 

จํานวน 

ช.ม. 

อาจารยผูสอน 

1 บทนํา : การเขาสูบทเรียน 

บทนํา : การเขาสูบทเรียน 

 - แนะนําบทเรียน  

- แนะนําหนังสือ  

- เกณฑการวัดผล ประเมินผล หลักเบื้องตนท่ีควรรูเก่ียวกับกฎหมาย

ระหวางประเทศ  

- กฎหมายระหวางประเทศคืออะไร  

- ประเภทของกฎหมายระหวางประเทศ  

3 อ.กัญญารัตน  

โคตรภูเขียว 

รูปแบบการสอน

แบบบรรยายและ

อภิปราย 

(Lecture and 

Discussion 

Learning  

รวมกับการสอน

รูปแบบการสอน

แบบเนนกรณี

ปญหา 

(Problem-

Based 

Learning  

2-3 การไดและการเสียสัญชาติตามกฎหมายไทย 

การไดและการเสียสัญชาติตามกฎหมายไทย  

1. การไดสัญชาติไทย  

- สัญชาติไทยโดยกําเนิด 

 - สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ  

- การไดสัญชาติไทยโดยการสมรส 

 - การกลับคืนสัญชาติไทย  

6 อ.กัญญารัตน  

โคตรภูเขียว 

รูปแบบการสอน

แบบบรรยายและ

อภิปราย 

(Lecture and 

Discussion 



สัปดาหท่ี/

ครั้งท่ี 
หัวขอท่ีสอน 

จํานวน 

ช.ม. 

อาจารยผูสอน 

2. การเสียสัญชาติไทย  

3. สัญชาติและภูมิลําเนาของนิติบุคคล  

- สัญชาติของนิติบุคคล 

 - ภูมิลําเนาของนิติบุคคล  

Learning  

รวมกับการสอน

รูปแบบการสอน

แบบเนนกรณี

ปญหา 

(Problem-

Based 

Learning  

4 พระราชบัญญัติสัญชาติ  

1. พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 

2. พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2535 

3. พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2535 

4.พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2551 

5.พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2555 

3 อ.กัญญารัตน  

โคตรภูเขียว 

รูปแบบการสอน

แบบบรรยายและ

อภิปราย 

(Lecture and 

Discussion 

Learning  

รวมกับการสอน

รูปแบบการสอน

แบบเนนกรณี

ปญหา 

(Problem-

Based 

Learning  

5-6 บทบาทของรัฐตอเอกชนระหวางประเทศ 

1. บทบาทของรัฐตอเอกชนระหวางประเทศ - รัฐใชอธิปไตยเหนือ

ตัวบุคคล - รัฐใหความคุมครองตอเอกชน 2. สถานะของคนชาติและ

คนตางดาว - สถานภาพของคนชาติ - สถานภาพของคนตางดาว  

6 อ.กัญญารัตน  

โคตรภูเขียว 

รูปแบบการสอน

แบบบรรยายและ

อภิปราย 

(Lecture and 

Discussion 

Learning  



สัปดาหท่ี/

ครั้งท่ี 
หัวขอท่ีสอน 

จํานวน 

ช.ม. 

อาจารยผูสอน 

รวมกับการสอน

รูปแบบการสอน

แบบเนนกรณี

ปญหา 

(Problem-

Based 

Learning  

7 ความเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายขัดกัน 

1. ความเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายขัดกัน - ความจําเปนของการมี

กฎเกณฑวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย - ลักษณะธรรมชาตขิอง

กฎหมายขัดกัน - สารัตถะของกฎหมายขัดกัน  

3 อ.กัญญารัตน  

โคตรภูเขียว 

รูปแบบการสอน

แบบบรรยายและ

อภิปราย 

(Lecture and 

Discussion 

Learning  

รวมกับการสอน

รูปแบบการสอน

แบบเนนกรณี

ปญหา 

(Problem-

Based 

Learning  

8-9 หลักเกณฑการใชกฎหมายขัดกัน 

1. หลักเกณฑการใชกฎหมายขัดกัน - หลักการใชกฎหมาย

ตางประเทศ - หลักการใหลักษณะขอกฎหมายแกขอเท็จจริง - 

หลักการวินิจฉัยปญหาลวงหนา - หลักปฏิบัติตอการเลี่ยงกฎหมาย - 

หลักการอุดชองวางของกฎหมาย - หลักเก่ียวกับจุดเกาะเก่ียว  

6 อ.กัญญารัตน  

โคตรภูเขียว 

รูปแบบการสอน

แบบบรรยายและ

อภิปราย 

(Lecture and 

Discussion 

Learning  

รวมกับการสอน



สัปดาหท่ี/

ครั้งท่ี 
หัวขอท่ีสอน 

จํานวน 

ช.ม. 

อาจารยผูสอน 

รูปแบบการสอน

แบบเนนกรณี

ปญหา 

(Problem-

Based 

Learning  

10 การขัดกันในลักษณะตางๆ ตามกฎหมายไทย 

1. การขัดกันในลักษณะตางๆ ตามกฎหมายไทย - บทเบ็ดเสร็จท่ัวไป 

- การขัดกันในลักษณะบุคคล - การขัดกันในลักษณะหนี้ - การ

ขัดกันในลักษณะทรัพย - การขัดกันในลักษณะครอบครัว - การ

ขัดกันในลักษณะมรดก  

3 อ.กัญญารัตน  

โคตรภูเขียว 

รูปแบบการสอน

แบบบรรยายและ

อภิปราย 

(Lecture and 

Discussion 

Learning  

รวมกับการสอน

รูปแบบการสอน

แบบเนนกรณี

ปญหา 

(Problem-

Based 

Learning  

11-12 การขัดกันแหงกฎหมาย 

1. การขัดกันแหงกฎหมาย - กรณีอยางไรจึงจะถือวาเปนการขัดกัน

แหงกฎหมาย - จุดกําเนิดแหงการขัดกันแหงกฎหมาย - ข้ันตอนแหง

การพิจารณาปญหาวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย - การกําหนด

ลักษณะของขอเท็จจริงปรับเขากับลักษณะกฎหมาย  

6 อ.กัญญารัตน  

โคตรภูเขียว 

รูปแบบการสอน

แบบบรรยายและ

อภิปราย 

(Lecture and 

Discussion 

Learning  

รวมกับการสอน

รูปแบบการสอน



สัปดาหท่ี/

ครั้งท่ี 
หัวขอท่ีสอน 

จํานวน 

ช.ม. 

อาจารยผูสอน 

แบบเนนกรณี

ปญหา 

(Problem-

Based 

Learning  

13 เขตอํานาจศาล 

1. เขตอํานาจศาล - หลักสากลเก่ียวกับเขตอํานาจศาล - เขตอํานาจ

ศาลไทยในคดีตางชาติ  

3 อ.กัญญารัตน  

โคตรภูเขียว 

รูปแบบการสอน

แบบบรรยายและ

อภิปราย 

(Lecture and 

Discussion 

Learning  

รวมกับการสอน

รูปแบบการสอน

แบบเนนกรณี

ปญหา 

(Problem-

Based 

Learning  

14-15 การรับรองและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลตางประเทศ 

1. การรับรองและการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลตางประเทศ - 

การรับรองคําพิพากษาศาลตางประเทศ - การบังคับคดีตามคํา

พิพากษาศาลตางประเทศ 2. หลักการและเง่ือนไขในการรับรองและ

บังคับคําพิพากษาศาลตางประเทศ 3. สถาบันทางวิชาการท่ีมี

คุณูปการตอกฎหมายระหวางประเทศ แผนกคดีบุคคลและกฎหมาย

เปรียบเทียบ  

6 อ.กัญญารัตน  

โคตรภูเขียว 

รูปแบบการสอน

แบบบรรยายและ

อภิปราย 

(Lecture and 

Discussion 

Learning  

รวมกับการสอน

รูปแบบการสอน

แบบเนนกรณี



สัปดาหท่ี/

ครั้งท่ี 
หัวขอท่ีสอน 

จํานวน 

ช.ม. 

อาจารยผูสอน 

ปญหา 

(Problem-

Based 

Learning  

 นําเสนอปญหาและแนวทางการแกไขปญหาเก่ียวกับกฎหมาย

ระหวางประเทศแผนกคดีบุคคลโดยหลักกฎหมายและแนวทางอ่ืนท่ี

เก่ียวของ 

 อ.กัญญารัตน  

โคตรภูเขียว 

รูปแบบการสอน

แบบบรรยายและ

อภิปราย 

(Lecture and 

Discussion 

Learning  

รวมกับการสอน

รูปแบบการสอน

แบบเนนกรณี

ปญหา 

(Problem-

Based 

Learning  

16 สอบปลายภาค  - 

 

   13. ตําราและเอกสารหลัก 

1. ประสิทธิ์ ปวาวัฒนพานิช. คําอธิบายกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล. พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ : 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2554.  

2. สุพจน กูมานะชัย. คําอธิบายกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล วาดวยพระราชบัญญัติวาดวยการ

ขัดกันแหงกฎหมาย พ.ศ.2481 (โดยยอ. พิมพครั้งท่ี 5. กรุงเทพฯ : นิติธรรม. 2554. 

 


