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รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.  รหัส ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน รายวิชาที่เรียนพร้อมกัน  
และค าอธิบายรายวิชา  

 0801341 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง         3(3-0-6)
          (Public International Law)  

         ความหมายและลักษณะ บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง บุคคลในกฎหมาย
ระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง การใช้อ านาจรัฐ ความสัมพันธ์ของก ฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมาย
ภายใน ความผิดระหว่างประเทศของรัฐ การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ ลักษณะและองค์ประกอบขององค์การ
ระหว่างประเทศ   
 
2.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต / รายวิชาในหมวดเอกบังคับ  
ศึกษาทั่วไป 
วิชาเฉพาะ 
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน (ถ้ามี) 
วิชาเอก 

          วิชาเอกบังคับ  
วิชาเอกเลือก 
วิชาโท  
วิชาประสบการเชิงปฏิบัติ (ถ้ามี) 

 
3.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผู้์สอน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   - ดร. จันทราทิพย์ สุขุม (วิทยาเขตสงขลา) 
    - อาจารย์สุมัลลิกา ดาวสุวรรณ (วิทยาเขตพัทลุง)  
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา - ดร. จันทราทิพย์ สุขุม (วิทยาเขตสงขลา) 
    - อาจารย์สุมัลลิกา ดาวสุวรรณ (วิทยาเขตพัทลุง)  
 

5.  ภาคการศึกษา/ ช้ันปีที่เรียน 
ภาคเรียนที่ 1 / ชั้นปีที่ 3 
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6.  สถานที่เรียน 

     - การสอนแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Webex ที่เชื่อมโยงกับระบบ TSU MOOC (วิทยาเขตสงขลา 
และวิทยาเขตพัทลุง) 
7.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 

21 มิถุนายน 2564 
 
 

หมวดท่ี  2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา :  
เพื่อให้นิสิตเกิดการเรียนรู้/มีความสามารถ/สมรรถนะที่ต้องการด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
1.1  รู้ เข้าใจ และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง 

ๆ ไปประยุคเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได้ 
1.2  คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ตลอดจนมุ่งมั่นใฝ่ รู้เพื่อการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.3  เคารพระเบียบของสังคม และรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชนและสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพและ

ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ตลอดจนมีจิตอาสาและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิก
ของชุมชนและสังคมได้ 

1.4  สามารถสืบค้นข้อมูล และสื่อสารความคิด ความหมายและกระบวนการงานกฎหมายสู่สังคมได้ 
 
2.  วัตถุประสงค์ของรายวิชา 

2.1 เพื่อเพิ่มสาระการเรียนรู้และปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนทัศน์ทางกฎหมายในยุค
โลกาภิวัฒน์ 

2.2 เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้สาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งในและนอกชั้นเรียน โดยผ่านกิจกรรมที่
หลากหลาย 

2.3 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานกรอบคุณวุฒทิางการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมีความชัดเจนในการ
สร้างบัณฑิตอันพึงประสงค์ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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หมวดท่ี  3  ลักษณะการด าเนินการ 
 

1.  จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/การ
ฝึกงานภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมง/ภาคเรียน - - 90 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 ค าชี้แจงภาคการศึกษาคิดเป็นไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 
2.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่ และช่องทางในการให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

จัดเวลาให้นิสิตเข้าพบเพื่อปรึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมงโดยประกาศให้
ทราบทางเว็บไซต์คณะและติดตารางเข้าพบได้หน้าห้องท างานของอาจารย์ และในสถานการณ์โควิดที่ต้องมี
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นิสิตสามารถปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ 

 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 
1. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบ  
  

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ฯ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 

0801451  
กฎหมายระหว่าง
ประเทศแผนกคดี
เมือง 

                  

 
 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม โดย
เน้นความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต 
เสียสละ สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน ขยัน
และอดทน และยึดหลักธรรมในการ

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในขณะ
บรรยาย  
 

- สังเกตพฤติกรรมในระหว่าง
การบรรยาย 
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ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

ด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง 
 1.2 มีจิตส านึกรับผิดชอบใน
หน้าที่ต่อตนเองและสังคม 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในขณะ
บรรยาย  

- สังเกตพฤติกรรมในระหว่าง
การบรรยาย และก าหนดให้ส่ง
งานที่มอบหมายตาม
ก าหนดเวลา และตรวจสอบ
ความถูกต้องของงานที่
มอบหมาย  

 1.3 ตระหนักและเห็นคุณค่า 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในสังคมพหุ
วัฒนธรรม รวมถึงการเคารพสิทธิ
มนุษยชน 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในขณะ
บรรยาย 

- สังเกตพฤติกรรมในระหว่าง
การบรรยาย 

  1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
วิชาชีพทางกฎหมาย และผดุงความ
ยุติธรรม 

มอบหมายงานให้ค้นคว้าเพิ่มเติม โดย
ให้นิสิตอ้างอิงข้อมูลจากการค้นคว้า
ให้ถูกต้องตามหลักการวิชาการ 

ตรวจสอบความถูกต้องของ
งาน 

2. ด้านความรู้ 
 2.1 มีความรู้ความสามารถทาง
กฎหมาย ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และ
เข้าใจบริบทของสังคม 

- บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา อภิปราย
โดยใช้หนังสือ 
 

- สอบกลางภาคและสอบ
ปลายภาค 
- ทดสอบความเข้าใจเน้ือหาใน
ชั้นเรียน 

 2.2 มีความสามารถในการศึกษา 
ค้นคว้า และเพิ่มพูนทักษะที่จ าเป็น มี
โลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถบูรณา
การศาสตร์ต่าง ๆ ไปประยุกต์เพื่อ
พัฒนาตนเองและสังคมได้ 

- มอบหมายงานให้นิสิตไปค้นคว้า 
โดยน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ  และ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 

- กิจกรรมกลุ่ม/ รายงาน/ การ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 

 2.3 มีทักษะปฏิบัติด้านกฎหมาย - เสริมการบรรยายโดยวิทยากร
ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญหรือมี
ประสบการณ์ตรง 

- การสรุปความที่ได้จากการ
บรรยายเสริม 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1 มีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อกฎหมาย 
ปรับบทข้อกฎหมายมาใชก้ับ

- บรรยาย  
- ศึกษากรณีศึกษา  
 

-สอบกลางภาคและสอบปลาย
ภาค  
-ทดสอบความเข้าใจเน้ือในชั้น
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ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

ข้อเท็จจริงในสถานการณ์ได้อย่าง
เหมาะสม 
 

เรียน 
 

 3.2 มีความมุ่งมั่น ใฝ่รู้ เพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถน า
ความรู้ไปสร้างสรรค์สังคม 

- มอบหมายงานให้นิสิตไปค้นคว้า 
โดยน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ  และ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 

- ประเมินจากผลงาน 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 เคารพระเบียบสังคม และมี  
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน 
และสังคม 
 

-บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา อภิปราย
โดยสอบถามและให้นิสิตแสดงความ
คิดเห็นพร้อมกับแสดงเหตุผลและ
วิธีการคิด 

-ทดสอบความเข้าใจเน้ือหาใน
ชั้นเรียน 
 
 

 4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพ
และให้คุณค่าแก่ตนเองและผู้อืน่ 

- มอบหมายงานกลุ่มในชั้นเรียน - ประเมินจากการท างานกลุ่ม
ในชั้นเรียน 

 4.3 มีจิตอาสาและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกของ
ชุมชและสังคม 

- มอบหมายงานกลุ่มในชั้นเรียน - ประเมินจากการท างานกลุ่ม
ในชั้นเรียน 

 4.4 การอยู่ร่วมกับสังคม
หลากหลายวัฒนธรรม 

- มอบหมายงานกลุ่มในชั้นเรียน - ประเมินจากการท างานกลุ่ม
ในชั้นเรียน 

 4.5 ส่งเสริม ท านุ บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

- มอบหมายงานกลุ่มในชั้นเรียน - ประเมินจากการท างานกลุ่ม
ในชั้นเรียน 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 มีความสามารถในการ
สืบค้นรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สรุปประเด็น น าเสนอ 
และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา อภิปราย
โดยสอบถามและให้นิสิตแสดงความ
คิดเห็นพร้อมกับแสดงเหตุผลและ
วิธีการคิด 
- มอบหมายงานให้นิสิตไปค้นคว้า 
โดยน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ  และ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 

-ตรวจสอบความถูกต้องของ
งานที่มอบหมาย 
 

   5.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
และสารสนเทศอย่างเหมาะสมและ
รู้เท่าทัน 

- มอบหมายงานให้นิสิตไปค้นคว้า 
โดยน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ  และ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 

-สังเกตการใช้ทักษะการให้
เหตุผลเพื่อเลือกรูปแบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศที่น ามา
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ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

เสนอในชั้นเรียน 

   5.3 ทักษะการใช้เคร่ืองมือ - มอบหมายงานให้นิสิตไปค้นคว้า 
โดยน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ  และ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 

-สังเกตการใช้ทักษะการให้
เหตุผลเพื่อเลือกรูปแบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศที่น ามา
เสนอในชั้นเรียน 

   5.4 สื่อสารความคิด 
ความหมาย สร้างสรรค์ผลงาน 

- มอบหมายงานให้นิสิตไปค้นคว้า 
โดยน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ  และ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 

-สังเกตการใช้ทักษะการให้
เหตุผลเพื่อเลือกรูปแบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศที่น ามา
เสนอในชั้นเรียน 

 
หมวดท่ี  5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน การสอน 
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบัติ 

1 - อธิบายเค้าโครงการเรียนการสอน 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย
ระหว่างประเทศ 
- ความหมายของกฎหมายระหวา่ง
ประเทศ 
- ลักษณะทางกฎหมายของกฎหมาย
ระหว่างประเทศ 
- วิวัฒนาการของกฎหมายระหว่าง
ประเทศ 

3 
 

- บรรยาย อธิบาย และให้แสดง
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 

ดร.จันทราทิพย์ 
สุขุม/ 

อาจารย์สุมัลลิกา 
ดาวสุวรรณ  

 
 
 

2-3 บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ 
- จารีตประเพณีระหว่างประเทศ 
- สนธิสัญญา 
- หลักกฎหมายทั่วไป 
- แนวค าพิพากษาระหว่างประเทศ 
- ทฤษฎีของผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย

6 - บรรยาย อธิบาย พร้อม
ยกตัวอย่างค าพิพากษาของ
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 
(International Court of 
Justice-ICJ) อาทิ คดี 
Temple of Preah Vihear 

ดร.จันทราทิพย์ 
สุขุม/ 

อาจารย์สุมัลลิกา 
ดาวสุวรรณ  
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน การสอน 

สื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
ระหว่างประเทศ (Cambodia v. Thailand) 

โดยร่วมกันอภิปราย 
* ทวนผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

4-5 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่าง
ประเทศและกฎหมายภายใน 
 

6 - บรรยาย อธิบาย ประกอบกับ
ค าพิพากษา พร้อมทั้งให้
นักศึกษาแบ่งกลุ่มร่วม
อภิปรายปัญหาด้วยกัน 

 

ดร.จันทราทิพย์ 
สุขุม/ 

อาจารย์สุมัลลิกา 
ดาวสุวรรณ  

 
 

6-7 บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ 
- รัฐ 
- หลักการได้มาซึ่งดินแดน 
- องค์การระหว่างประเทศ 
- ปัจเจกชนและบรรษัทข้ามชาติ 

6 - - บรรยาย อธิบาย ประกอบ
กับค าพิพากษาของศาล
ยุติธรรมระหว่างประเทศ  
- งานกลุ่ม : ให้นักศึกษา
แบ่งกลุ่มร่วมกันอภิปรายคดี
ของศาลยุติธรรมระหว่าง
ประเทศ เช่น คดี
Sovereignty over Pulau 
Ligitan and Pulau 
Sipadan (Indonesia v. 
Malaysia), 2002 
คดี Sovereignty over 
Pedra Branca/Pulau Batu 
Puteh, Middle Rocks and 
South Ledge (Malaysia v. 
Singapore), 2008 
คดี Minquiers and 
Ecrehos (France v. United 
Kingdom),1953 
คดี Territorial and 
Maritime Dispute ระหว่าง 

ดร.จันทราทิพย์ 
สุขุม/ 

อาจารย์สุมัลลิกา 
ดาวสุวรรณ  
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน การสอน 

สื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
(Nicaragua v. Colombia), 
2012 (ศึกษาเฉพาะประเด็น
การได้มาซึ่งอ านาจอธิปไตย
เหนือเกาะที่พิพาท) 
* ทวนผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

8 เขตอ านาจรัฐ 3 - บรรยาย อธิบาย ประกอบกับ
ค าพิพากษาของศาลยุติธรรม
ระหว่างประเทศ วิเคราะห์
ประเด็นปัญหาและร่วมกัน
อภิปรายด้วยกัน 
* ทวนผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

ดร.จันทราทิพย์ 
สุขุม/ 

อาจารย์สุมัลลิกา 
ดาวสุวรรณ  

 
 

9 สอบกลางภาค 
10-12 สนธิสัญญา  9 - บรรยาย อธิบาย ประกอบกับ

ค าพิพากษาของศาลยุติธรรม
ระหว่างประเทศ พร้อมทั้งให้
นักศึกษาอ่านบทความและน า
ประเด็นร่วมกันอภิปราย 
* ทวนผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

ดร.จันทราทิพย์ 
สุขุม/ 

อาจารย์สุมัลลิกา 
ดาวสุวรรณ  

 
 

13-14 ความรับผิดระหว่างประเทศของรัฐ 
 

6 - บรรยายร่วมกับ  
กรณีศึกษา 

ดร.จันทราทิพย์ 
สุขุม/ 

อาจารย์สุมัลลิกา 
ดาวสุวรรณ  

 
15 การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ

โดยสันติ 
3 - บรรยายร่วมกับกรณีศึกษา

ปัญหาในทางสังคมระหว่าง
ประเทศ เช่น 
 กรณีพิพาททะเลจีนใต้ 
* ทวนผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

ดร.จันทราทิพย์ 
สุขุม/ 

อาจารย์สุมัลลิกา 
ดาวสุวรรณ  

 
 

16 บรรยายสรุปและน าเสนอผลงานของ 3  - บรรยาย ดร.จันทราทิพย์ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน การสอน 

สื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
นิสิต - นิสิตซักถาม สุขุม/ 

อาจารย์สุมัลลิกา 
ดาวสุวรรณ  

 
 

17 
สอบปลายภาค 

18 
รวม 45   

หมายเหตุ 1) ส าหรับการสอนของวิทยาเขตสงขลาเป็นการบรรยายผ่านรูปแบบการสอนแบบออนไลน์โดยใช้
โปรแกรม Webex ที่เชื่อมโยงกับระบบ TSU MOOC 
2) กิจกรรมการมอบหมายงานกลุ่ม – ให้นิสิตเลือกหัวข้อที่สนใจ และเสนอกิจกรรมที่เหมาะสมกับหัวข้อ เช่น 
การค้นคว้าข้อมูล ท ารายงาน และน าข้อมูลมาน าเสนอผ่านสื่อ Infographic, Clip video หรือสื่อสารสนเทศ
อื่น ๆ  
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ล าดับ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน/ลักษณะการประเมิน 
สัปดาห์

ที่
ประเมิน 

สัดส่วน
ของการ

ประเมินผล 
1 ด้านคุณธรรม

จริยธรรม  
(ข้อ 1.2, 1.3, 
1.4) 

สังเกตพฤติกรรม  

ทุก
สัปดาห์ 

- 

2 ด้านความรู้/ด้าน
ทักษะทางปัญญา  
(ข้อ 2.1, 2.2, 
2.3,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
3.1,3.2)                                                                                                                                                                                       

วิทยาเขตสงขลา 
ประเมินจากผลงาน
นิสิต : เลือกศึกษาคดี
ที่ขึ้นสู่ศาลยุติธรรม
ระหว่างประเทศ
ตามที่ก าหนด  

1. รายงาน  
วิธีการประเมินผล ดังน้ี 
1.1 ด้านความรู้ : มีความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหาทีต่นได้รับในประเดน็
ดังนี้ 

- คดีที่เลือกศึกษาพิพาทรัฐใด
กับรัฐใด (1 คะแนน) 
- คู่กรณีร้องขอต่อศาลให้ตัดสิน
ว่าอย่างไร (2 คะแนน) 
- คู่พิพาทพิพาทเกี่ยวกับเร่ืองใด
และคู่พิพาทต่อสู้กันในแต่ละ
ประเด็นว่าอย่างไร (5 คะแนน) 
- ศาลตัดสินในแต่ละประเด็น
ด้วยคะแนนเสียงเท่าไหร่ และ
ตัดสินว่าอย่างไรในแต่ละ
ประเด็น (2 คะแนน) 
1.2 ด้านการส่ือสาร : 
ความสามารถในการถ่ายถอด
การเขียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ
และมีความเชื่อมโยง ถูกต้อง 
ตรงประเด็น (3 คะแนน) 
1.3 คุณธรรม : มีความซื่อสัตย์ มี
ความอดทนและพยายาม และตรง
ต่อเวลา  (2 คะแนน) 

 10 
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ล าดับ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน/ลักษณะการประเมิน 
สัปดาห์

ที่
ประเมิน 

สัดส่วน
ของการ

ประเมินผล 
2. น าข้อมูลมากลั่นกรอง
น าเสนอผ่านสื่อ Infographic, 
Clip video หรือในรูปแบบ
การ์ตูน 
2.1 ด้านความรู้ : สามารถน า
ความรู้ที่ได้อ่านคดีตามประเด็นที่
ก าหนดเชื่อมโยงกับการท ารายงาน 
มาจัดระบบน าเสนอได้อยา่งถูกต้อง

ผ่านสื่อ Infographic, Clip 
video หรือในรูปแบบการ์ตูน
และครอบคลุมที่ไมใ่ช่ลักษณะการ

บรรยาย (10 คะแนน) 
2.2 ด้านการส่ือสาร : 
ความสามารถในการถ่ายถอด
การเขียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ
และมีความเชื่อมโยง ถูกต้อง 
ตรงประเด็น ผ่านสื่อ 
Infographic, Clip video หรือ
ในรูปแบบการ์ตูน (8 คะแนน) 
2.3 คุณธรรม : มีความซื่อสัตย์ มี
ความอดทนและพยายาม และตรง
ต่อเวลา  (2 คะแนน) 

 20 

3. น าเสนอ 
3.1 ด้านความรู้ : ถ่ายทอดเนื้อหา
ได้ถูกต้อง (3 คะแนน) 
3.2 2.2 ด้านการส่ือสาร : 

น าเสนออย่างน่าสนใจ  
(2 คะแนน) 

 5 

44       444444    4. วิพากษ์ วิจารณ์ภายใต้กรอบ
ของกฎหมายระหว่างประเทศ
จากงานที่เพื่อนร่วมชั้นน าเสนอ 

                      5 
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ล าดับ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน/ลักษณะการประเมิน 
สัปดาห์

ที่
ประเมิน 

สัดส่วน
ของการ

ประเมินผล 
ประเมินจากผลงานนิสิต : สนธิสัญญา 
มีวิธีการประเมินผลดังน้ี 
1. ด้านความรู้ : นิสิตสามารถน าเสนอให้เห็นถึงเนือ้หา
สาระส าคัญของความตกลงระหว่างประเทศทีท่ าขึ้นเปน็ลาย
ลักษณ์อักษร (4 คะแนน) และประเทศไทยเปน็ภาคีของ
สนธิสัญญา/ความตกลงเช่นว่านัน้หรอืไม่ (2 คะแนน) 
2. ด้านการส่ือสาร : ความสามารถในการสื่อสารดา้นการเขยีน 
มีการล าดับขั้นตอนการน าเสนออย่างเป็นระบบ น าเสนอเข้าใจ
ง่าย ถูกต้อง ตรงประเด็น (2คะแนน) 
3. คุณธรรม : มีความซื่อสัตย์ มีความอดทนและพยายาม และ
ตรงต่อเวลา  (2 คะแนน) 

 10 

  ทบทวนผลสัมฤทธิ์ยอ่ย   10 

สอบปลายภาค  40 

วิทยาเขตพัทลุง 

ประเมินจาก
ผลงานนิสิต : 
เลือกศึกษาคดีที่
ขึ้นสู่ศาลยุติธรรม
ระหว่างประเทศ
ตามที่ก าหนด 

1. รายงาน  
วิธีการประเมินผล ดังน้ี 
1.1 ด้านความรู้ : มีความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหาที่ตนได้รับในประเด็นดังนี ้

- คดีที่เลือกศึกษาพิพาทรัฐใดกับ
รัฐใด (1 คะแนน) 
- คู่กรณีร้องขอต่อศาลให้ตัดสินว่า
อย่างไร (2 คะแนน) 
- คู่พิพาทพิพาทเกี่ยวกับเร่ืองใด
และคู่พิพาทต่อสู้กันในแต่ละ
ประเด็นว่าอย่างไร (5 คะแนน) 
- ศาลตัดสินในแต่ละประเด็นด้วย
คะแนนเสียงเท่าไหร่ และตัดสินว่า
อย่างไรในแต่ละประเด็น (2 
คะแนน) 
1.2 ด้านการส่ือสาร : ความสามารถ

 10 
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ล าดับ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน/ลักษณะการประเมิน 
สัปดาห์

ที่
ประเมิน 

สัดส่วน
ของการ

ประเมินผล 
ในการถ่ายถอดการเขียนเป็นไป
อย่างเป็นระบบและมีความ
เชื่อมโยง ถูกต้อง ตรงประเด็น (3 
น าข้อมูลมากลั่นกรองน าเสนอผ่าน
สื่อ Infographic, Clip video 
หรือในรูปแบบการ์ตูนคะแนน) 
1.3 คุณธรรม : มีความซื่อสัตย์ มีความ
อดทนและพยายาม และตรงต่อเวลา  
(2 คะแนน) 
2. น าข้อมูลมากลั่นกรองน าเสนอ
ผ่านสื่อ Infographic, Clip 
video หรือในรูปแบบการ์ตูน 
2.1 ด้านความรู้ : สามารถน าความรู้ที่
ได้อ่านคดีตามประเด็นทีก่ าหนด
เชื่อมโยงกับการท ารายงาน มา

จัดระบบน าเสนอได้อย่างถูกต้องผ่าน
สื่อ Infographic, Clip video 
หรือในรูปแบบการ์ตูนและ
ครอบคลุมที่ไม่ใช่ลักษณะการบรรยาย 
(10 คะแนน) 
2.2 ด้านการส่ือสาร : ความสามารถ
ในการถ่ายถอดการเขียนเป็นไป
อย่างเป็นระบบและมีความ
เชื่อมโยง ถูกต้อง ตรงประเด็น 
ผ่านสื่อ Infographic, Clip video 
หรือในรูปแบบการ์ตูน (8 คะแนน) 
2.3 คุณธรรม : มีความซื่อสัตย์ มีความ
อดทนและพยายาม และตรงต่อเวลา  
(2 คะแนน) 

 20 

3. น าเสนอ 
3.1 ด้านความรู้ : ถ่ายทอดเนื้อหาได้

 5 
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ล าดับ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน/ลักษณะการประเมิน 
สัปดาห์

ที่
ประเมิน 

สัดส่วน
ของการ

ประเมินผล 
ถูกต้อง (3 คะแนน) 

3.2 2.2 ด้านการส่ือสาร : น าเสนอ
อย่างน่าสนใจ (2 คะแนน) 

 4. วิพากษ์ วิจารณ์ภายใต้กรอบ
ของกฎหมายระหว่างประเทศจาก
งานที่เพื่อนร่วมชั้นน าเสนอ 

 5 

ประเมินจากผลงานนิสิต : สนธิสัญญา 
มีวิธีการประเมินผลดังน้ี 
1. ด้านความรู้ : นิสิตสามารถน าเสนอให้เห็นถึงเนือ้หา
สาระส าคัญของความตกลงระหว่างประเทศทีท่ าขึ้นเปน็ลาย
ลักษณ์อักษร (4 คะแนน) และประเทศไทยเปน็ภาคีของ
สนธิสัญญา/ความตกลงเช่นว่านัน้หรอืไม่ (2 คะแนน) 
2. ด้านการส่ือสาร : ความสามารถในการสื่อสารดา้นการเขยีน 
มีการล าดับขั้นตอนการน าเสนออย่างเป็นระบบ น าเสนอเข้าใจ
ง่าย ถูกต้อง ตรงประเด็น (2คะแนน) 
3. คุณธรรม : มีความซื่อสัตย์ มีความอดทนและพยายาม และ
ตรงต่อเวลา  (2 คะแนน) 

 10 

ทบทวนผลสัมฤทธิ์ยอ่ย   10 

สอบปลายภาค  40 

ภาคสมทบ 

ประเมินจากผลงานนิสิต : เลือกศึกษาคดีที่ขึ้นสู่ศาล
ยุติธรรมระหว่างประเทศตามที่ก าหนด 

 25 
5 

ประเมินจากผลงานนิสิต : งานค้นคว้าประเด็นข้อพิพาท
ในทางระหว่างประเทศพร้อมทั้งให้นิสิตเสนอการระงับ
ข้อพิพาทในทางระหว่างประเทศ 

 25 

ทบทวนผลสัมฤทธิ์ยอ่ย   10 

สอบปลายภาค  40 

3 ด้านทักษะ ประเมินจากผลงานนิสิต ทุก - 
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ล าดับ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน/ลักษณะการประเมิน 
สัปดาห์

ที่
ประเมิน 

สัดส่วน
ของการ

ประเมินผล 
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลฯ  
(ข้อ 4.1, 4.2, 
4.3, 4.5) 

 
 

สัปดาห์ 

4 ด้านการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี  
(ข้อ 5.1, 5.4) 

ประเมินจากผลงานนิสิต 
 

ทุก
สัปดาห์ 

- 

 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  ต ารา เอกสารหลัก และข้อมูลส าคัญ 
ภาษาไทย 

นพนิธิ สุริยะ, กฎหมายระหว่างประเทศ 1. พิมพ์คร้ังที่ 10 กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์วิญญูชน, 
2559. 

นพนิธิ สุริยะ, กฎหมายระหว่างประเทศ 2. พิมพ์คร้ังที่ 11 กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์วิญญูชน, 
2559. 

จตุรนต์ ถิระวัฒน์, กฎหมายระหว่างประเทศ.พิมพ์คร้ังที่ 2 กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิญญูชน, 
2550. 

จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหว่างประเทศ. เล่ม 1 พิมพ์คร้ังที่ 13 กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์
วิญญูชน, 2561. 

จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหว่างประเทศ. เล่ม 2 พิมพ์คร้ังที่ 11 กรุงเทพมหานคร:   ส านักพิมพ์
วิญญูชน, 2561. 

ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช, ค าอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศ. พิมพ์คร้ังที่  2 กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2561. 
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อภิญญา เลื่ อนฉวี ,  ค าอ ธิบ าย กฎ ห มายระห ว่า งป ระ เทศแผ นก คดี เมื อ ง.  พิ มพ์ คร้ั งที่  2 
กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์นิติธรรม, 2562.   

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขานิติศาสตร์, เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายระหว่างประเทศ. 
เล่ม 1 ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 1 นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2548. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขานิติศาสตร์, เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายระหว่างประเทศ. 
เล่ม 2 ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 1 นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2548. 

เสาวณีย์ แก้วจุลกาญจน์, ค าพิพากษาระหว่างมาเลเซีย-อินโดนิเซีย ในคดีเกาะลิกิตันและเกาะสีปา
ดัน. วิทยา นิพนธ์หลักสูตรนิติศาสตร์มห าบัณฑิต สาขากฎหมายระห ว่างประเทศ คณะนิติศาสต ร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552. 

สุมัลลิกา ดาวสุวรรณ. หลักการได้มาซึ่งเกาะในทะเลตามกฎหมายระหว่างประเทศ. ศึกษาค าพิพากษา
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ. วิทยานิพนธ์หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศ 
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558. 

          สุมัลลิกา ดาวสุวรรณ. (2563). วิเคราะห์การได้มาซึ่งสิทธิเหนือเกาะพิพาทระหว่างสาธารณรัฐ
นิการากัวกับสาธารณรัฐโคลอมเบีย: ในกรณีพิพาทเกี่ยวกับดินแดนและเขตทางทะเล. วารสารวิชาการ              
คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี,  8(2), 17-29. 

อานนท์ ศรีบุญโรจน์, “สถานะของปัจเจกชนในบริบทกฎหมายระหว่างประเทศสมัยใหม่ ” : 
บทบัญฑิตย์ นิตยสารของเนติบัญฑิตยสภา หน้า 77- 88.  

อานนท์ ศรีบุญโรจน์, “การคุ้มครองสิทธิคนพิการ (Protection for the Rights of Persons with 
Disabilities in the Situations of Humanitarian Emergency )”: ครูผู้ “วิริยะ” หนังสือรวบรวมบทความ
วิชาการ เน่ืองในโอกาส 60 ปี ศาตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศืพันธุ์ หน้า 373-387. 
ภาษาอังกฤษ 

Reports of Judgements, Advisory opinions and orders, Case concerning the temple of 
Preah Vihear: Judgment on 15 June 1962 

Request for Interpretation of the judgement of 15 June 1962 in Case concerning the 
temple of Preah Vihear: Judgment on 15 June 1962 

Crawford, J. Brownlie's principles of public international law. 8th edition. Oxford:     
Oxford University Press, 2012. 

Kaczorowska, A. Public International Law. 4th ed. Routledge Taylor&Francis Group, 
2010. 

  Sumner, B. Territorial Disputes at the International Court of Justice. Duke Law Journal. 
vol. 53, No. 6 (2004):  pp. 1779-1812. 
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2.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 

- บทความกฎหมายจากเว็บไซดห์้องสมุดอิเลก็ทรอนิกส์ศาลยุติธรรม  
- www.library.coj.go.th 
- http://www.icj-cij.org/en 
- http://www.un.org/en/ 
- https://www.itlos.org/en/top/home 

 

หมวดท่ี  7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
1.1 ประเมินผลการสอนผ่านระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
1.2 ให้นิสิตทุกคนประเมินประสิทธิผลการสอนของรายวิชาทั้งด้านวิธีสอน การจัดกิจกรรมทั้งในและนอก

ชั้นเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลั ย 
1.3 เปิดโอกาสให้นิสิตเสนอปัญหาการเรียนการสอนระหว่างผู้สอนกับนิสิตในทุกชั่วโมงที่ท าการสอน 

 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ใช้แบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัยซึ่งก าหนดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนทุก
ภาคการศึกษา 

จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้สอนในปลายภาคเรียน 
3.  การปรับปรุงการสอน 

3.1 ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีสอนโดยน าผลการประเมินประสิทธิผลรายวิชามาใช้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 

3.2 ผู้สอนค้นคว้าความรู้หรือข้อมูลใหม่ ๆ มาใช้ในการปรับปรุงเน้ือหาการเรียนการสอน 
3.3 จัดอภิปราย/สัมมนาเพื่อพัฒนารายวิชาให้เหมาะสมและทันสมัย 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ของนิสิตในรายวิชา 
4.1 ประชุมคณาจารย์ผู้สอนเพื่อทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต 
4.2 ให้นิสิตได้มีโอกาสตรวจสอบคะแนนและระดับขั้น ก่อนส่งระดับขั้นให้งานทะเบียนนิสิตและบริการ

การศึกษา 
4.3 ก่อนสอบปลายภาคจัดประชุมคณาจารย์เพื่อออกข้อสอบร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสอบที่มีมาตรฐาน 
4.4 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะกรรมการประจ าคณะ ตรวจสอบผลการเรียนรู้

ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และค่าระดับขั้น   

http://www.library.coj.go.th/
http://www.icj-cij.org/en
http://www.un.org/en/
https://www.itlos.org/en/top/home
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5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

น าผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต ผลการประชุมสัมมนา น ามาสรุปผลและ
พัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป 


