
 
ตารางการบรรยาย ภาคพิเศษ ประจ าภาคการศึกษา 1/2565             

กม 7502 กฎหมายป้องกันการผูกขาดและกีดกันทางการค้า  (หลักสูตร2560) ส าหรับรุ่นที่ 15+16 (ธุรกิจ) 
อาจารย์ผู้บรรยาย ศ.ดร.ศักดา ธนิตกุล (21 ชั่วโมง) /ผศ.ดร.ธีทัต  ชวิศจินดา (24 ชั่วโมง) 

คร้ังที่ วัน/เวลา หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน ห้อง 
1 อาทิตย์ที่ 14 ส.ค. 65 

09:00 – 12.00 น. 
บทน า แนวคิดวา่ด้วยการป้องกันการผูกขาดและการ
กีดกันทางการค้า 

ศ.ดร.ศักดา ธนิตกุล 7010 ชั้น 7 
อาคารนวมินทร์ 

2 อาทิตย์ที่ 21 ส.ค. 65 
09:00 – 12.00 น. 

กฎหมายแข่งขันทางการค้ากบัเศรษฐศาสตร์ ศ.ดร.ศักดา ธนิตกุล 7010 ชั้น 7 
อาคารนวมินทร์ 

3 อาทิตย์ที่ 28 ส.ค. 65 
09:00 – 12.00 น. 

ตลาดกับการควบคุมพฤติกรรมการแข่งขันทางธุรกิจ ศ.ดร.ศักดา ธนิตกุล 7010 ชั้น 7 
อาคารนวมินทร์ 

4 
อาทิตย์ที่ 4 ก.ย. 65 
09:00 – 12.00 น. 

กฎเกณฑ์ของเหตุผลกับพฤติกรรมที่เป็นการจ ากัด
หรือกีดกันการแข่งขัน (Regulation of Abuse of 
Dominant Position) 

ศ.ดร.ศักดา ธนิตกุล 7010 ชั้น 7 
อาคารนวมินทร์ 

5 อาทิตย์ที่ 11 ก.ย. 65 
09:00 – 12.00 น. 

กฎหมายแข่งขันทางการค้าในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนเปรียบเทียบ 

ศ.ดร.ศักดา ธนิตกุล 7010 ชั้น 7 
อาคารนวมินทร์ 

6 อาทิตย์ที่ 18 ก.ย. 65 
09:00 – 12.00 น. 

ปัญหาการบังคบัใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
ของไทย  

ศ.ดร.ศักดา ธนิตกุล 7010 ชั้น 7 
อาคารนวมินทร์ 

7 อาทิตย์ที่ 25 ก.ย. 65 
09:00 – 12.00 น. 

กฎหมายการแข่งขันทางการค้ากับกฎหมายคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาและความตกลง TRIPS 

ศ.ดร.ศักดา ธนิตกุล 7010 ชั้น 7 
อาคารนวมินทร์ 

8 เสาร์ที่ 1 ต.ค. 65 
13.00 – 16.00 น. 

นิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมกับการ
แข่งขันทางการค้า 

ผศ.ดร.ธีทัต  ชวิศจินดา 7007 ชั้น 7 
อาคารนวมินทร์ 

9 อาทิตย์ที่ 9 ต.ค. 65 
09:00 – 12.00 น. 

กรณีศึกษา ปัญหาร่วมสมัยวา่ดว้ยกฎหมายแข่งขัน
ทางการค้ากบัการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการ
คุ้มครองผู้บริโภค  

ผศ.ดร.ธีทัต  ชวิศจินดา 6010 ชั้น 6 
อาคารนวมินทร์ 

10 อาทิตย์ที่ 23 ต.ค. 65 
09:00 – 12.00 น. 

กรณีศึกษา ปัญหาร่วมสมัยวา่ดว้ยกฎหมายแข่งขัน
ทางการค้ากบัการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

ผศ.ดร.ธีทัต  ชวิศจินดา 7010 ชั้น 7 
อาคารนวมินทร์ 

ไม่มีการเรียนการสอนในวนัที่ 15-16 ตุลาคม 2565 
11 อาทิตย์ที่ 6 พ.ย. 65 

09:00 – 12.00 น. 
กรณีศึกษา ปัญหาร่วมสมัยวา่ดว้ยกฎหมายการ
แข่งขันทางการค้ากบัเทคโนโลยี 

ผศ.ดร.ธีทัต  ชวิศจินดา 7010 ชั้น 7 
อาคารนวมินทร์ 

12 อาทิตย์ที่ 13 พ.ย. 65 
09:00 – 12.00 น. 

กรณีศึกษา ปัญหาร่วมสมัยวา่ดว้ยกฎหมายการ
แข่งขันทางการค้ากบัเทคโนโลยี 

ผศ.ดร.ธีทัต  ชวิศจินดา 7010 ชั้น 7 
อาคารนวมินทร์ 

13 อาทิตย์ที่ 20 พ.ย. 65 
09:00 – 12.00 น. 

การแข่งขันทางการค้ากบัมิติการพัฒนาและกิจกรรม  
Role Play 

ผศ.ดร.ธีทัต  ชวิศจินดา 7010 ชั้น 7 
อาคารนวมินทร์ 

14 อาทิตย์ที่ 27 พ.ย. 65 
09:00 – 12.00 น. 

การแข่งขันทางการค้ากบัมิติการพัฒนาและกิจกรรม  
Role Play 

ผศ.ดร.ธีทัต  ชวิศจินดา 7010 ชั้น 7 
อาคารนวมินทร์ 

15 อาทิตย์ที่ 4 ธ.ค. 65 
09:00 – 12.00 น. 

น าเสนอรายงาน  
 

ผศ.ดร.ธีทัต  ชวิศจินดา 7010 ชั้น 7 
อาคารนวมินทร์ 

Update 02/11/65 
 
 
 
 
 

ยืนยันตารางทั้งวชิา
แล้ว 

 



 
 
 
 
การวัดผลการศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 

การวัดผล/อาจารย์ผู้วัดผล วิธีการวัดผล ก าหนดการวัดผล คะแนนรวม 
ส่วนการวัดผล ผศ.ดร.ธีทตั  ชวิศจินดา (60 คะแนน)  
1.รายงาน ก าหนดภายหลัง ก าหนดอีกคร้ัง 40 คะแนน 
2.การมีส่วนร่วมในชัน้เรียน ก าหนดภายหลัง ก าหนดอีกคร้ัง 10 คะแนน 
3.มอบหมายงาน ก าหนดภายหลัง ก าหนดอีกคร้ัง 10 คะแนน 
ส่วนการวัดผล ศ.ดร.ศักดา  ธนิตกุล (40 คะแนน)  
1.การสอบ Take home exam ก าหนดวันสอบปลายภาคตาม

ตาราง 
40 คะแนน 

 


