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รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัส ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน รายวิชาที่เรียนพร้อมกัน  
และคำอธิบายรายวิชา  

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

         ความหมายและลักษณะ บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง บุคคลในกฎหมาย
ระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง การใช้อำนาจรัฐ ความสัมพันธ์ของกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมาย
ภายใน ความผิดระหว่างประเทศของรัฐ การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ ลักษณะและองค์ประกอบขององค์การ
ระหว่างประเทศ   
 
2.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต / รายวิชาในหมวดเอกบังคับ 
ศึกษาทั่วไป 
วิชาเฉพาะ 
วิชาพ้ืนฐานเฉพาะด้าน (ถ้ามี) 
วิชาเอก 

          วชิาเอกบังคับ  
วิชาเอกเลือก 
วิชาโท  
วิชาประสบการเชิงปฏิบัติ (ถ้ามี) 

 
3.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   - ดร. จันทราทิพย ์สุขุม/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานนท์ ศรีบุญโรจน์/      
                                    อาจารย์นฤมล ฐานิสโร (วิทยาเขตสงขลา) 

        - อาจารย์สุมัลลิกา ดาวสวุรรณ (วิทยาเขตพัทลุง)  
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา      - ดร. จันทราทิพย์ สุขุม/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานนท์ ศรีบุญโรจน์/      

                               อาจารย์นฤมล ฐานิสโร (วิทยาเขตสงขลา) 
        - อาจารย์สุมัลลิกา ดาวสวุรรณ (วิทยาเขตพัทลุง)  
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5.  ภาคการศึกษา/ ชั้นปีท่ีเรียน 
ภาคเรียนที่ 1 / ชั้นปีที่ 3 

6.  สถานที่เรียน 

     - วิทยาเขตสงขลา และ MF 1303 วิทยาเขตพัทลุง 
7.  วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

3 กรกฎาคม 2565 
 

หมวดที ่ 2  จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค์ 
 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา :  

เพ่ือให้นิสิตเกิดการเรียนรู้/มีความสามารถ/สมรรถนะท่ีต้องการด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1.1  รู้ เข้าใจ และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง 

ๆ ไปประยุคเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมได้ 
1.2  คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ตลอดจนมุ่งมั่นใฝ่รู้เพ่ือการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.3  เคารพระเบียบของสังคม และรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชนและสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพและ

ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน ตลอดจนมีจิตอาสาและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิก
ของชุมชนและสังคมได้ 

1.4  สามารถสืบค้นข้อมูล และสื่อสารความคิด ความหมายและกระบวนการงานกฎหมายสู่สังคมได้ 
 
2.  วัตถุประสงค์ของรายวิชา 

2.1 เพ่ือเพ่ิมสาระการเรยีนรู้และปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนทัศน์ทางกฎหมายในยุค
โลกาภิวัฒน ์

2.2 เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้สาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งในและนอกชั้นเรียน โดยผ่านกิจกรรมท่ี
หลากหลาย 

2.3 เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานกรอบคุณวุฒิทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมีความชัดเจนในการ
สร้างบัณฑิตอันพึงประสงค์ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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หมวดที ่ 3  ลกัษณะการดำเนินการ 
 

1.  จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/การ
ฝึกงานภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมง/ภาคเรียน - - 90 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 คำชี้แจงภาคการศึกษาคิดเป็นไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 
2.  จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ และช่องทางในการให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

จัดเวลาให้นิสิตเข้าพบเพ่ือปรึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมงโดยประกาศให้
ทราบทางเว็บไซต์คณะและติดตารางเข้าพบได้หน้าห้องทำงานของอาจารย์ และในสถานการณ์โควิดที่ต้องมี
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นิสิตสามารถปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ 

 
หมวดที ่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
ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในขณะ
บรรยาย  
 

- สังเกตพฤติกรรมในระหว่าง
การบรรยาย 
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ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 1.2 มีจิตสำนึกรับผิดชอบใน
หน้าที่ต่อตนเองและสังคม 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในขณะ
บรรยาย  

- สังเกตพฤติกรรมในระหว่าง
การบรรยาย และกำหนดให้ส่ง
งานที่มอบหมายตาม
กำหนดเวลา 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 
- ทดสอบความเข้าใจเนื้อหาใน
ชั้นเรียน 

 2.2 มีความสามารถในการศึกษา 
ค้นคว้า และเพ่ิมพูนทักษะที่จำเป็น มี
โลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถบูรณา
การศาสตร์ต่าง ๆ ไปประยุกต์เพ่ือ
พัฒนาตนเองและสังคมได้ 

- มอบหมายงานให้นิสิตไปค้นคว้า 
โดยนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ และ
นำเสนอหน้าชั้นเรียน 
 

- กิจกรรมกลุ่ม/ รายงาน/ การ
นำเสนอหน้าชั้นเรียน 
 

 2.3 มีทักษะปฏิบัติด้านกฎหมาย - เสริมการบรรยายโดยวิทยากร
ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญหรือมี
ประสบการณ์ตรง 

- การสรุปความท่ีได้จากการ
บรรยายเสริม 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1 มีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อกฎหมาย 
ปรับบทข้อกฎหมายมาใช้กับ
ข้อเท็จจริงในสถานการณ์ได้อย่าง

- บรรยาย  
- ศึกษากรณีศึกษา  
 

-สอบกลางภาคและสอบปลาย
ภาค  
-ทดสอบความเข้าใจเนื้อในชั้น
เรียน 
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ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

เหมาะสม 
 

 

 3.2 มีความมุ่งมั่น ใฝ่รู้ เพ่ือการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถนำ
ความรู้ไปสร้างสรรค์สังคม 

- มอบหมายงานให้นิสิตไปค้นคว้า 
โดยนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ และ
นำเสนอหน้าชั้นเรียน 

- ประเมินจากผลงาน 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 เคารพระเบียบสังคม และมี  
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน 
และสังคม 
 

-บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา อภิปราย
โดยสอบถามและให้นิสิตแสดงความ
คิดเหน็พร้อมกับแสดงเหตุผลและ
วิธีการคิด 

-ทดสอบความเข้าใจเนื้อหาใน
ชั้นเรียน 
 
 

 4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพ
และให้คุณค่าแก่ตนเองและผู้อื่น 

- มอบหมายงานกลุ่มในชั้นเรียน - ประเมินจากการทำงานกลุ่ม
ในชั้นเรียน 

 4.3 มีจิตอาสาและทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกของ
ชุมชและสังคม 

- มอบหมายงานกลุ่มในชั้นเรียน - ประเมินจากการทำงานกลุ่ม
ในชั้นเรียน 

 4.4 การอยู่ร่วมกับสังคม
หลากหลายวัฒนธรรม 

- มอบหมายงานกลุ่มในชั้นเรียน - ประเมินจากการทำงานกลุ่ม
ในชั้นเรียน 

 4.5 ส่งเสริม ทำนุ บำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

- มอบหมายงานกลุ่มในชั้นเรียน - ประเมินจากการทำงานกลุ่ม
ในชั้นเรียน 

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

-บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา อภิปราย
โดยสอบถามและให้นิสิตแสดงความ
คิดเห็นพร้อมกับแสดงเหตุผลและ
วิธีการคิด 
- มอบหมายงานให้นิสิตไปค้นคว้า 
โดยนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ และ
นำเสนอหน้าชั้นเรียน 

-ตรวจสอบความถูกต้องของ
งานที่มอบหมาย 
 

   5.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
และสารสนเทศอย่างเหมาะสมและ
รู้เท่าทัน 

- มอบหมายงานให้นิสิตไปค้นคว้า 
โดยนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ และ
นำเสนอหน้าชั้นเรียน 

-สังเกตการใช้ทักษะการให้
เหตุผลเพื่อเลือกรูปแบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศที่นำมา
เสนอในชั้นเรียน 
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ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

   5.3 ทักษะการใช้เครื่องมือ - มอบหมายงานให้นิสิตไปค้นคว้า 
โดยนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ และ
นำเสนอหน้าชั้นเรียน 

-สังเกตการใช้ทักษะการให้
เหตุผลเพื่อเลือกรูปแบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศท่ีนำมา
เสนอในชั้นเรียน 

   5.4 สื่อสารความคิด 
ความหมาย สร้างสรรค์ผลงาน 

- มอบหมายงานให้นิสิตไปค้นคว้า 
โดยนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ และ
นำเสนอหน้าชั้นเรียน 

-สังเกตการใช้ทักษะการให้
เหตุผลเพื่อเลือกรูปแบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศท่ีนำมา
เสนอในชั้นเรียน 

 
หมวดที ่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบัติ 

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

3 
 

- บรรยาย อธิบาย และให้
แสดงความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนระหว่างผู้เรียน
และผู้สอน 

- ดร.จันทราทิพย ์
สุขุม 
- ผ.ศ.ดร.อานนท์  
ศรีบุญโรจน์ 
-อาจารย์นฤมล  
ฐานิสโร 
- อาจารย์สุมัลลิกา 
ดาวสุวรรณ  
 

2-3 บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ 
- จารีตประเพณีระหว่างประเทศ 
- สนธิสัญญา 
- หลักกฎหมายทั่วไป 
- แนวคำพิพากษาระหว่างประเทศ 
- ทฤษฎีของผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย

ระหว่างประเทศ 

6 - บรรยาย อธิบาย พร้อม
ยกตัวอย่างคำพิพากษา
ของศาลยุติธรรมระหว่าง
ประเทศ (International 
Court of Justice-ICJ) 
อาทิ คดี Temple of 
Preah Vihear 
(Cambodia v. 
Thailand)  

- ดร.จันทราทิพย ์
สุขุม 
- ผ.ศ.ดร.อานนท์  
ศรีบุญโรจน์ 
-อาจารย์นฤมล  
ฐานิสโร 
- อาจารย์สุมัลลิกา 
ดาวสุวรรณ  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
4-5 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่าง

ประเทศและกฎหมายภายใน 
 

6 - บรรยาย อธิบาย ประกอบ
กับคำพิพากษา พร้อมทั้ง
ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มร่วม
อภิปรายปัญหาด้วยกัน 

 

- ดร.จันทราทิพย ์
สุขุม 
- ผ.ศ.ดร.อานนท์  
ศรีบุญโรจน์ 
-อาจารย์นฤมล  
ฐานิสโร 
- อาจารย์สุมัลลิกา 
ดาวสุวรรณ  

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

6 - - บรรยาย อธิบาย 
ประกอบกับคำพิพากษา
ของศาลยุติธรรมระหว่าง
ประเทศ  
เช่น คดSีovereignty 
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 (Nicaragua v. 
Colombia), 2012 

- ดร.จันทราทิพย ์
สุขุม 
- ผ.ศ.ดร.อานนท์  
ศรีบุญโรจน์ 
-อาจารย์นฤมล  
ฐานิสโร 
- อาจารย์สุมัลลิกา 
ดาวสุวรรณ  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
8 เขตอำนาจรัฐ 3 - บรรยาย อธิบาย ประกอบ

กับคำพิพากษาของศาล
ยุติธรรมระหว่างประเทศ 
วิเคราะห์ประเด็นปัญหา
และร่วมกันอภิปราย
ด้วยกัน 
 

- ดร.จันทราทิพย ์
สุขุม 
- ผ.ศ.ดร.อานนท์  
ศรีบุญโรจน์ 
-อาจารย์นฤมล  
ฐานิสโร 
- อาจารย์สุมัลลิกา 
ดาวสุวรรณ  * เชิญวิทยากรจาก

สถานทูตอเมริกันประจำ
ประเทศไทยมาบรรยาย
และใหป้ระสบการณ์การ
ทำงานในสถานทูต และ
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

10 สอบกลางภาค 
9-12 สนธิสัญญา  9 - บรรยาย อธิบาย ประกอบ

กับคำพิพากษาของศาล
ยุติธรรมระหว่างประเทศ 
พร้อมทั้งให้นักศึกษาอ่าน
บทความและนำประเด็น
ร่วมกันอภิปราย 
 

- ดร.จันทราทิพย ์
สุขุม 
- ผ.ศ.ดร.อานนท์  
ศรีบุญโรจน์ 
-อาจารย์นฤมล  
ฐานิสโร 
- อาจารย์สุมัลลิกา 
ดาวสุวรรณ  

13-14 ความรับผิดระหว่างประเทศของรัฐ 
 

6 - บรรยายร่วมกับ  
กรณีศึกษา 

- ดร.จันทราทิพย ์
สุขุม 
- ผ.ศ.ดร.อานนท์  
ศรีบุญโรจน์ 
-อาจารย์นฤมล  
ฐานิสโร 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
- อาจารย์สุมัลลิกา 
ดาวสุวรรณ  

15 การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ
โดยสันติ 

3 - บรรยายร่วมกับกรณีศึกษา
ปัญหาในทางสังคม
ระหว่างประเทศ เช่น 
 กรณีพิพาททะเลจีนใต้ 
 

- ดร.จันทราทิพย ์
สุขุม 
- ผ.ศ.ดร.อานนท์  
ศรีบุญโรจน์ 
-อาจารย์นฤมล  
ฐานิสโร 
- อาจารย์สุมัลลิกา 
ดาวสุวรรณ  

16 บรรยายสรุปและนำเสนอผลงานของ
นิสิต 

3  - บรรยาย 
- นิสิตซักถาม 

- ดร.จันทราทิพย ์
สุขุม 
- ผ.ศ.ดร.อานนท์  
ศรีบุญโรจน ์
-อาจารย์นฤมล  
ฐานิสโร 
- อาจารย์สุมัลลิกา 
ดาวสุวรรณ  

17 
สอบปลายภาค 

18 
รวม 45   
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ลำดับ 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 
ประเมินจากผลงานนิสิต: งานสนธิสัญญา 
จัดกลุ่มไม่เกิน 10 คน และร่วมกันรับผิดชอบทำคลิป
วีดีโอถ่ายทอดสาระสำคัญของความตกลงที่เป็น
สนธิสัญญาฉบับที่กลุ่มสนใจ (วัดผลการเรียนรู้ร่วมกัน
ทัง้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
ในสัดส่วนคะแนน 4:2:2:3) 

 10 

ทวนผลสัมฤทธิ์ย่อยความรู้ที่เรียน  10 

สอบย่อย/สอบกลางภาค  20 

สอบปลายภาค  60 

วิทยาเขตพัทลุง 

ประเมินจากผลงานนิสิต: งานสนธิสัญญา 
จัดกลุ่มไม่เกิน 10 คน และร่วมกันรับผิดชอบทำคลิป
วีดีโอถ่ายทอดสาระสำคัญของความตกลงที่เป็น
สนธิสัญญาฉบับที่กลุ่มสนใจ (วัดผลการเรียนรู้ร่วมกัน
ทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
ในสัดส่วนคะแนน 4:2:2:3) 

 10 

ทวนผลสัมฤทธิ์ย่อยความรู้ที่เรียน   10 

สอบย่อย/สอบกลางภาค  20 

สอบปลายภาค  40 
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ลำดับ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน/ลักษณะการประเมิน 
สัปดาห์

ที่
ประเมิน 

สัดส่วน
ของการ

ประเมินผล 
ภาคสมทบ 

ประเมินจากผลงานนิสิต: งานสนธิสัญญา 
จัดกลุ่มไม่เกิน 5 คน และร่วมกันรับผิดชอบทำคลิป
วีดีโอถ่ายทอดสาระสำคัญของความตกลงที่เป็น
สนธิสัญญาฉบับที่กลุ่มสนใจ (วัดผลการเรียนรู้ร่วมกัน
ทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
ในสัดส่วนคะแนน 8:4:4:6) 

 20 

ทวนผลสัมฤทธิ์ย่อยความรู้ที่เรียนในแต่ละสัปดาห์: ราย
กลุ่มและรายบุคคล 

 20 

สอบย่อย/สอบกลางภาค  - 

สอบปลายภาค  60 

3 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลฯ  
(ข้อ 4.1, 4.2, 
4.3, 4.5) 

ประเมินโดยสังเกตพฤติกรรมนิสิต 
 
 

 - 

4 ด้านการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี  
(ข้อ 5.1, 5.4) 

ประเมินจากผลงานนิสิต 
 

 - 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  ตำรา เอกสารหลกั และข้อมูลสำคัญ 
ภาษาไทย 

นพนิธิ สุริยะ, กฎหมายระหว่างประเทศ 1. พิมพ์ครั้งที่ 10 กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 
2559. 

นพนิธิ สุริยะ, กฎหมายระหว่างประเทศ 2. พิมพ์ครั้งที่ 11 กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 
2559. 

จตุรนต์ ถิระวัฒน์, กฎหมายระหว่างประเทศ.พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 
2550. 

จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหว่างประเทศ. เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 13 กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์
วิญญูชน, 2561. 

จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหว่างประเทศ. เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 11 กรุงเทพมหานคร:   สำนักพิมพ์
วิญญูชน, 2561. 

ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช, คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศ. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร: 
สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2561. 

อภิญ ญ า เลื่ อนฉวี , คำอธิบ ายกฎหมายระหว่ างประเทศแผนกคดี เมื อง. พิ ม พ์ครั้ งที่  2 
กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2562.   

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขานิติศาสตร์, เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายระหว่างประเทศ. 
เล่ม 1 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2548. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขานิติศาสตร์, เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายระหว่างประเทศ. 
เล่ม 2 ฉบับปรับปรุงครั้งที ่1 นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2548. 

เสาวณีย์ แก้วจุลกาญจน์, คำพิพากษาระหว่างมาเลเซีย-อินโดนิเซีย ในคดีเกาะลิกิตันและเกาะสีปา
ดัน . วิทยานิพนธ์หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552. 

          สุมัลลิกา ดาวสุวรรณ. (2563). วิ เคราะห์การได้มาซึ่งสิทธิเหนือเกาะพิพาทระหว่างสาธารณรัฐ
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หมวดที ่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
1.1 ประเมินผลการสอนผ่านระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
1.2 ให้นิสิตทุกคนประเมินประสิทธิผลการสอนของรายวิชาทั้งด้านวิธีสอน การจัดกิจกรรมทั้งในและนอก

ชั้นเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 
1.3 เปิดโอกาสให้นิสิตเสนอปัญหาการเรียนการสอนระหว่างผู้สอนกับนิสิตในทุกชั่วโมงท่ีทำการสอน 

 

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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2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ใช้แบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัยซึ่งกำหนดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนทุก

ภาคการศึกษา 
จดัประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้สอนในปลายภาคเรียน 

3.  การปรับปรุงการสอน 
3.1 ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีสอนโดยนำผลการประเมินประสิทธิผลรายวิชามาใช้เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 
3.2 ผู้สอนค้นคว้าความรู้หรือข้อมูลใหม่ ๆ มาใช้ในการปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอน 
3.3 จัดอภิปราย/สัมมนาเพื่อพัฒนารายวิชาให้เหมาะสมและทันสมัย 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ของนิสิตในรายวิชา 
4.1 ประชุมคณาจารย์ผู้สอนเพ่ือทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต 
4.2 ให้นิสิตได้มีโอกาสตรวจสอบคะแนนและระดับขั้น ก่อนส่งระดับขั้นให้ งานทะเบียนนิสิตและบริการ

การศึกษา 
4.3 ก่อนสอบปลายภาคจัดประชุมคณาจารย์เพ่ือออกข้อสอบร่วมกันเพ่ือให้ได้ข้อสอบที่มีมาตรฐาน 
4.4 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะกรรมการประจำคณะ ตรวจสอบผลการเรียนรู้

ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และค่าระดับข้ัน   
 
5.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

นำผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต ผลการประชุมสัมมนา นำมาสรุปผลและ
พัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป 


