
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มรายละเอียดของรายวิชา  
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(ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2565) 

 



[ 1 ] 

มคอ.3 ม.ทักษิณ 

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อรายวิชา    
 ภาษาไทย กฎหมายทะเล 
 ภาษาอังกฤษ Law of the Sea 
 
2. จำนวนหน่วยกิต 2(2-0-4) 
 (ทฤษฎี 2 ชม.  ปฏิบัติ 0 ชม.  ศึกษาด้วยตนเอง 4ชม. /สัปดาห์) 
 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
 3.1 หลักสูตร  

              ระดับปริญญาตรี ☐ ระดบัประกาศนียบัตรบัณฑิต  

  ☐ ระดับปริญญาโท ☐ ระดับปริญญาเอก 
 3.2 ประเภทของรายวิชา 

  ☐ วิชาพ้ืนฐาน ☐ วิชาบังคับ  วิชาเลือก  

  ☐ วิชาเลือกเสรี ☐ อ่ืน ๆ ...................... 
 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
ลำดับ ชือ่ - สกุล คณะ/สาขาวิชา โทรศัพท์ E-mail หมายเหตุ 

1 ดร. จันทราทิพย ์สุขุม นิติศาสตร์ 0869636381 juntratip@tsu.ac.th  
      
      

 4.2 อาจารย์ผู้สอน   
ลำดับ ชื่อ - สกุล คณะ/สาขาวิชา โทรศัพท์ E-mail หมายเหตุ 

1 ดร. จันทราทิพย์ สุขุม นิติศาสตร์ 0869636381 juntratip@tsu.ac.th  
2 อ.ดร.พิมพ์ชนา ฮกทา     วิทยาศาสตร์ 0943629462 pimchana@tsu.ac.th  
      

5. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา ชั้นปีที่เรียน   
 5.1 ภาคการศึกษาท่ี 2/65 ชั้นปีที่ 4 ทั้งภาคปกต ิและภาคสมทบ 
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 5.2 จำนวนผู้เรียน 1) ภาคปกติ จำนวน 30 คน และ 2) ภาคสมทบ จำนวน 35 คน  
 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   

 ☐ มี  ระบุ [......................................]  
  ไม่มี 
 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  

 ☐ มี  ระบุ [......................................]  
  ไม่มี 
 

8. สถานที่เรียน 1) ภาคปกติ วันศุกร์ เวลา 10.10 - 12.10 น. ห้องเรียน 17309 2) ภาคสมทบ       
วันจนัทร์ เวลา 17.30 - 19.30 ห้องเรียน 17303 อาคาร 17 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

 
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals) 
1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจครอบคลุมถึงระบอบกฎหมายทะเลร่วมสมัย และมีโลกทัศน์ที่

กว้างไกล สามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ร่วมกับกฎหมายทะเลได้ 
1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบทั้งข้อเท็จจริงและประเด็นทางกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับขอ้พิพาททางทะเล 
1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลเพ่ือนำมาคิด วิเคราะห์เกี่ยวกับกฎหมายทะเลได้

อย่างเหมาะสม และสามารถสื่อสารกฎหมายสู่สังคมได ้
1.4 เพ่ือให้ผู้เรียนเคารพระเบียบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

เคารพและให้คุณค่าแกต่นเองและผู้อื่น สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกของสังคมได้ 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

2.1 เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาและสาระการเรียนรู้ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน
และให้สอดคล้องกับกระบวนทัศน์ทางกฎหมายในยุคโลกาภิวัฒน์ 

2.2 เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้สาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งในและนอกชั้นเรียน โดยผ่านกิจกรรมที่
หลากหลาย 



[ 3 ] 

มคอ.3 ม.ทักษิณ 

2.3 เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานกรอบคุณวุฒิทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมีความชัดเจนในการ
สร้างบัณฑิตอันพึงประสงค์ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นิสิตที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชาสามารถ (CLOs)   
1. CLO1 อธิบายระบอบกฎหมายทะเลร่วมสมัยประกอบโลกทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้  
2. CLO2 บูรณาการศาสตร์อ่ืนร่วมกับกฎหมายทะเลได้ 
3. CLO3 วิเคราะห์ข้อเท็จจริงกับประเด็นปัญหาข้อกฎหมายทะเลได้ถูกต้อง 
4. CLO4 ค้นคว้าข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์เกี่ยวกับกฎหมายทะเลได้ และสื่อสารกฎหมายสู่สังคมได้ 
5. CLO5 เคารพระเบียบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
6. CLO6 ออกแบบกิจกรรมและนำเสนอหนทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลต่อชุมชน ท้องถิ่น 

และสังคมโดยทำงานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นำและมีส่วนร่วมได ้
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 
 

1. คำอธิบายรายวิชา (Course Description) 
(ภาษาไทย)  
ประวัติความเป็นมาของกฎหมายทะเล บ่อเกิดของกฎหมายทะเล สถานะทางกฎหมายของพื้นน้ำที่อยู่
ภายใต้อำนาจการควบคุมของรัฐ สถานะทางกฎหมายของพ้ืนน้ำที่มิได้อยู่ภายใต้อำนาจการควบคุม
ของรัฐ เทคนิคกฎหมายในการกำหนดเขตทะเล การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศตามกฎหมาย
ทะเล 
Historical background of law of the sea; sources of law of the sea, legal status of 
surface of water within state jurisdiction, legal status of surface of water outside 
jurisdiction of State, technical method in law to limit maritime, and international 
disputes under law of the sea 

2. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
ภาคทฤษฎี 
(ชั่วโมง) 

ภาคปฏิบัติ 
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

30 0 60 

  
3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายกลุ่มหรือ

รายบุคคล 
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อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คำปรึกษาแก่นิสิตเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มจำนวน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดย
การประกาศให้ทราบในชั้นเรียน ทางเว็บไซต์และติดประกาศหน้าห้องพักอาจารย์ รวมถึงจัดตั้งห้องสนทนา 
(line group) เป็นทางเลือกในการสื่อสารสองทางในสนทนา ปรึกษาและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการ
สอน 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนิสิต 
 
1. ความรู้ หรือทักษะท่ีรายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานิสิต (CLOs)  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นิสิตที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชานี้จะสามารถ     
1. CLO1 อธิบายระบอบกฎหมายทะเลร่วมสมัยประกอบโลกทัศน์ทีเ่ปลี่ยนแปลงไปได้  
2. CLO2 บูรณาการศาสตร์อ่ืนร่วมกับกฎหมายทะเลได้ 
3. CLO3 วิเคราะห์ข้อเท็จจริงกับประเด็นปัญหาข้อกฎหมายทะเลได้ถูกต้อง 
4. CLO4 ค้นคว้าข้อมูลเพือ่นำมาวิเคราะห์เกี่ยวกับกฎหมายทะเลได้ และสื่อสารกฎหมายสู่สังคมได้ 
5. CLO5 เคารพระเบียบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
6. CLO6 ออกแบบกิจกรรมและนำเสนอหนทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลต่อชุมชน ท้องถิ่น 

และสังคมโดยทำงานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นำและมีส่วนร่วมได ้
 
2. วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ หรือ ทักษะ ในข้อ 1 และการวัดผลลัพธ์การ

เรียนรู้ของรายวิชา   

CLOs วิธีสอน/วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้
วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้/เครื่องมือใน

การวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 

CLO1 1. บรรยาย 
2. การค้นคว้าในกิจกรรมในชั้นเรียน 

1. สอบ 
2. กิจกรรมในชั้นเรียน 

CLO2 1. บรรยาย 
2. Problem based learning - กำหนด
กรณีศึกษา 
3. มอบหมายงานกลุ่มกิจกรรมในชั้นเรียน 

1. สอบ 
2. กิจกรรมในชั้นเรียน 
3. การนำเสนองาน 

CLO3 1. บรรยาย 
2. Problem based learning - กำหนด
กรณีศึกษา 
3. มอบหมายงานกลุ่มกิจกรรมในชั้นเรียน 

1. สอบ 
2. กิจกรรมในชั้นเรียน 
ให้นิสิตอ่านข่าวหรือสื่อออนไลน์และนำมา
อภิปรายโดยตั้งคำถามสองคำถามให้เพ่ือนตอบ 
เพ่ือนในห้องเลือกตอบคำถามสัปดาห์ละไม่น้อย



[ 5 ] 

มคอ.3 ม.ทักษิณ 

กว่าหนึ่งคำถาม (ทุกสัปดาห์) 
3. การนำเสนองาน 

CLO4 1. Problem based learning - กำหนด
กรณีศึกษา 
2. มอบหมายงานกลุ่มกิจกรรมในชั้นเรียน 
3. สอบ 

1. กิจกรรมในชั้นเรียน 
ให้นิสิตอ่านข่าวหรือสื่อออนไลน์และนำมา
อภิปรายโดยตั้งคำถามสองคำถามให้เพ่ือนตอบ 
เพ่ือนในห้องเลือกตอบคำถามสัปดาห์ละไม่น้อย
กว่าหนึ่งคำถาม (ทุกสัปดาห์) 
2. การนำเสนองาน 
3. สอบ 

CLO5 1. เคารพระเบียบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์
สุจริต และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

1. กิจกรรมในชั้นเรียน 
2. สอบ 

CLO6 1. กำหนดแนวทางของงาน 1. การนำเสนองาน 

 
หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. แผนการสอน 

คาบที่ บทที/่หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวนชั่วโมง 

วิธีการ : สื่อที่ใช้ ผู้สอน 
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ 

1 อธิบายเค้าโครงการสอน 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย
ทะเล 
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย
ระหว่ างประเทศ  (กฎหมาย
ทะเล)และกฎหมายภายใน 

1:00 1:00 - บรรยาย  คลิป วีดี โอประกอบ
คำอธิบาย และเอกสารประกอบ 
- ทบทวนความเข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศ
กับกฎหมายภายใน 
(*** กำหนดให้นิสิตค้นหาข้อมูลด้าน
ปัญ หาสิ่ งแวดล้ อมทางทะเลห รือ
ประโยชน์ทางทะเลผ่านข่าวหรือสื่อ
ออนไลน์และนำมาอ่านและอภิปราย
โดยตั้งคำถามสองคำถามให้เพ่ือนตอบ 
เพ่ือนในห้องเลือกตอบคำถามสัปดาห์
ละไม่น้อยกว่าหนึ่งคำถาม (ทุกสัปดาห์) 

จันทราทิพย์ 
สุขุม 

2 บ่อ เกิ ดของกฎหมายทะเล  : 
UNCLOS 

1:30  บรรยาย คลิปวีดีโอประกอบคำอธิบาย 
และเอกสารประกอบ 

จันทราทิพย์ 
สุขุม 
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คาบที่ บทที/่หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวนชั่วโมง 

วิธีการ : สื่อที่ใช้ ผู้สอน 
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ 

 0:30 การสะท้อนคิด: ผู้เรียนแลกเปลี่ยน
และทบทวนความ เข้ า ใจความ
เป็นมาของกฎหมายทะเล 

3 บ่อ เกิ ดของกฎหมายทะเล  : 
UNCLOS 

1:30  บ รรย าย  ค ลิ ป วี ดี โอ ป ระก อบ
คำอธิบาย และเอกสารประกอบ 

จั น ท ร า ทิ พ ย์  
สุขุม 

 0:30 การสะท้อนคิด: ผู้เรียนแลกเปลี่ยน
และทบทวนความ เข้ า ใจความ
เป็นมาของกฎหมายทะเล 

4 สถานะทางกฎหมายของพ้ืนน้ำที่
อยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของ
รัฐ 
- ทะเลอาณาเขต 
- เขตต่อเนื่อง 

1:30  บรรยายประกอบสื่อที่ใช้ จันทราทิพย์ 
สุขุม 

 0:30 วิเคราะห์กรณีศึกษา : เอกสารประกอบ  
การสะท้อนคิด : ผู้เรียนแลกเปลี่ยน
และทบทวนความ เข้ า ใจความ
เป็นมาของกฎหมายทะเล 

5 สถานะทางกฎหมายของพ้ืนน้ำที่
อยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของ
รัฐ 
- เขตเศรษฐกิจจำเพาะ 
- เขตไหล่ทวีป 

1:30  บรรยายประกอบสื่อที่ใช้ จันทราทิพย์ 
สุขุม 

 0:30 วิเคราะห์กรณีศึกษา : เอกสารประกอบ 
การสะท้อนคิด : ผู้ เรียนแลกเปลี่ยน
และทบทวนความเข้าใจความเป็นมา
ของกฎหมายทะเล 

6 สถานะทางกฎหมายของพ้ืนน้ำที่
อยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของ
รัฐ 
- รัฐหมู่เกาะ 
- ช่องแคบระหว่างประเทศ 

1:30 0:30 บรรยายประกอบสื่อที่ใช้ 
วิเคราะห์กรณีศึกษา : เอกสารประกอบ 
การสะท้อนคิด : ผู้เรียนแลกเปลี่ยน
และทบทวนความ เข้ า ใจความ
เป็นมาของกฎหมายทะเล 

จันทราทิพย์ 
สุขุม 

7 สถานะทางกฎหมายของพ้ืนน้ำ
ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจการ
ควบคุมของรัฐ 
- บริเวณพ้ืนที่ (the Area) 
- ทะเลหลวง 

1:30 0:30 บรรยายประกอบสื่อที่ใช้ 
 

จันทราทิพย์ 
สุขุม 

8 เทคนิคกฎหมายในการกำหนด
เขตทะเล 

1:30 0:30 บรรยาย และ วิเคราะห์ผ่านกรณีศึกษา 
1) การเจรจาแบ่งเขตแดนทางทะเล

จันทราทิพย์ 
สุขุม 
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มคอ.3 ม.ทักษิณ 

คาบที่ บทที/่หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวนชั่วโมง 

วิธีการ : สื่อที่ใช้ ผู้สอน 
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ 

- การเจรจาแบ่งเขตแดนทาง
ทะเลของประเทศไทยด้านทะเล
อันดามนัและอ่าวไทย 

ของประเทศไทยด้านทะเลอันดามัน
และอ่าวไทย  
กรณีศึกษา: วิเคราะห์คำพิพากษาคดี
ข้อพิพาทระหว่างอินโดนิเซีย - 
มาเลเซีย เรื่องข้อพิพาทระหว่างเกาะลิ
กิตันและสิปาดัน 
2) ข้อพิพาททางทะเลในทะเลจีนใต้ 

9 สอบกลางภาค 
10 - 11 ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทาง

ทะเล 
-เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) ที่ เกี่ยวข้องกับ  SDG 
14 นิ เ ว ศ ท า ง ท ะ เล แ ล ะ
มหาสมุทร 

2:00 2:00 บรรยาย และเอกสารประกอบ 
กิจกรรมกลุ่ม : ค้นหาข้อมูลและ
วิเคราะห์ปัญหาสิ่ งแวดล้อมทาง
ทะเล 

พิมพ์ชนา  
ฮกทา 

12 การอนุ รั กษ์  ป้ อ งกัน และ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทางทะเล 

1:00 1:00 บรรยายประกอบกรณีศึกษาการ
รั่ ว ไหลของน้ ำมั น ในทะ เลจาก
เหตุการณ์ ที่ เกิดขึ้น ในอดีตและ
ปัจจุบัน: เรือขนส่งน้ำทางทะเลเกย
ตื้น ; แท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเล
ระเบิด หรือการลักลอบทิ้งสารเคมี
อันตรายในทะเล และการทำประมง
ที่ผิดกฎหมายจากรายงานวิจัยเรื่อง
ผลกระทบจากการทำประมงผิด
กฎหมายขาดการรายงาน และไร้
ก า รค วบ คุ ม ฯ  (ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
การศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต) 
ให้นิสิตอ่านข่าวหรือสื่อออนไลน์
และนำมาอภิปรายโดยตั้งคำถาม
สองคำถามให้เพ่ือนตอบ เพ่ือนใน
ห้องเลือกตอบคำถามสัปดาห์ละไม่

จันทราทิพย์ 
สุขุม 
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มคอ.3 ม.ทักษิณ 

คาบที่ บทที/่หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวนชั่วโมง 

วิธีการ : สื่อที่ใช้ ผู้สอน 
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ 

น้อยกว่าหนึ่งคำถาม 
13 การอนุ รั กษ์  ป้ อ งกัน และ

รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทางทะเล 

0:30 1:30 บรรยายประกอบสื่อที่ใช้ 
ให้นิสิตอ่านข่าวหรือสื่อออนไลน์และ
นำมาอภิ ปรายโดยตั้ งคำถามสอง
คำถามให้ เพ่ือนตอบ เพ่ือนในห้อง
เลือกตอบคำถามสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า
หนึ่งคำถาม (ทุกสัปดาห์) 
จัดทำโครงงานกลุ่ม 

จันทราทิพย์ 
สุขุม 

14 องค์การระหว่างประเทศทาง
ท ะ เล แ ล ะ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
ระหว่างประเทศผ่านองค์การ
ระหว่างประเทศ 

0:30 1:30 บรรยายประกอบการค้นคว้าของ
ผู้เรียน 

จันทราทิพย์ 
สุขุม 

15 การระงับข้อพิพาทระหว่าง
ประเทศโดยสันติ 

0:30 1:30 บรรยายประกอบกรณีศึกษา 
การสะท้อนคิด : ผู้ เรียนแลกเปลี่ยน
และทบทวนความเข้าใจความเป็นมา
ของกฎหมายทะเล 

จันทราทิพย์ 
สุขุม 

16 คดีสิ่งแวดล้อมทางทะเลใน
ประเทศไทย   

0:30 1:30 บรรยายและคลิปวีดีโอประกอบ
คำอธิบาย 
-  การทำการประมงท่ีผิดกฎหมาย  
-ลักลอบจำหน่ายสินค้าทางทะเล 
-อุตสาหกรรมตามแนวชายฝั่งของ
ไทยยังเป็นภัยคุกคามพ้ืนที่ทางทะเล 
-อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
การสะท้อนคดิ : ผู้เรียนแลกเปลี่ยน
และทบทวนความเข้าใจความ
เป็นมาของกฎหมายทะเล 

จันทราทิพย์ 
สุขุม 

17 กิจกรรมและหนทางแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเล
ต่อชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
ของเพ่ือนในชั้นเรียน 

 2:00 นำเสนอโครงงานกลุ่ม: คลิปวิดีโอ
กิจกรรม 
ผู้เรียนแลกเปลี่ยนและทบทวน
ความเข้าใจกิจกรรมและหนทาง
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเล

จันทราทิพย์ 
สุขุม 
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มคอ.3 ม.ทักษิณ 

คาบที่ บทที/่หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวนชั่วโมง 

วิธีการ : สื่อที่ใช้ ผู้สอน 
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ 

ต่อชุมชน ท้องถิ่น และสังคมของ
เพ่ือนในชั้นเรียน 

18 สอบปลายภาค 

 รวมชั่วโมง 
ตลอดภาคการศึกษา 

16:30 15:30 
  

 
2. แผนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  
 2.1 การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ 
  ก. การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 

เพ่ือประเมินความเข้าใจของผู้เรียนและพัฒนาการเรียนรู้ ผู้สอนกำหนดวิธีการประเมิน
ระหว่างเรียนหลายรูปแบบ ได้แก่ การถาม-ตอบในห้องเรียน การนำเสนองาน การมอบหมายชิ้นงาน การ
ระดมสมอง (Brainstorming) จากการให้กรณีศึกษาเป็นกิจกรรมในชั้นเรียนและนำเสนอแลกเปลี่ยน
ระหว่างกันของผู้เรียนโดยผู้สอนร่วมให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เพ่ือให้ผู้เรียนประเมินตนเองและ
พัฒนาผลการเรียนรู้ของตนอย่างต่อเนื่อง 
  ข. การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 
   (1) วิธีการ/เครื่องมือและน้ำหนักในการวัดและประเมินผล 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ฯ 
วิธีการวัดผล น้ำหนัก 

(ร้อยละ) วิธีการ เครื่องมือที่ใช้ 
CLO1 อธิบายระบอบกฎหมายทะเล
ร่วมสมัยประกอบโลกทัศน์ที่
เปลี่ยนแปลงไปได้  

สอบระหว่างภาค แบบทดสอบ 10 

CLO2 บูรณาการศาสตร์อื่นร่วมกับ
กฎหมายทะเลได้ 

กิจกรรมในชั้นเรียน 
สอบย่อย 

งานนำเสนอในชั้นเรียน 
แบบทดสอบ 

5 

CLO3 วิเคราะห์ข้อเท็จจริงกับประเด็น
ปัญหาข้อกฎหมายทะเลได้ถูกต้อง 

กิจกรรมในชั้นเรียน 
สอบ 

งานนำเสนอในชั้นเรียน 
ถาม – ตอบ 
แบบทดสอบ 

10 

CLO4 ค้นคว้าข้อมูลเพ่ือนำมา
วิเคราะห์เกี่ยวกับกฎหมายทะเลได้ 
และสื่อสารกฎหมายสู่สังคมได้ 

กิจกรรมในชั้นเรียน 
สอบปลายภาค 
ออกแบบกิจกรรม 

การนำเสนอ  
แบบทดสอบ 
ประเมินกิจกรรมนำเสนอสู่

50 
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มคอ.3 ม.ทักษิณ 

สังคม 
CLO5 เคารพระเบียบ มีวินัย มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 

สังเกตการมีส่วนร่วม และ
ความรับผิดชอบ ภาวะผู้นำ 
ผู้ตาม 

กิจกรรมในชั้นเรียน 
กิจกรรมที่ออกแบบ 

10 

CLO6 ออกแบบกิจกรรมและนำเสนอ
หนทางแก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อมทาง
ทะเลต่อชุมชน ท้องถิ่น และสังคมโดย
ทำงานร่วมกับผู้ อ่ืนทั้ งในฐานะผู้นำ
และมีส่วนร่วมได้ 

ออกแบบกิจกรรม ประเมินกิจกรรม 15 

รวม 100 
 
   (2) ระบบการประเมินผลการเรียนรายวิชา 

A  คะแนนตั้งแต ่80-100 คะแนน 
B+ คะแนนตั้งแต ่75-79 คะแนน 
B  คะแนนตั้งแต ่70-74 คะแนน 
C+ คะแนนต้ังแต ่65-69 คะแนน 
C  คะแนนตั้งแต ่60-64 คะแนน 
D+ คะแนนตั้งแต ่55-59 คะแนน 
D  คะแนนตั้งแต ่50-54 คะแนน 
F  คะแนนต่ำกว่า 50 คะแนน 

 
   (3) การสอบแก้ตัว (ถ้ารายวิชากำหนดให้มีการสอบแก้ตัว) 

หากนิสิตมีผลการประเมินรายวิชาระดับขั้น F สามารถสอบแก้ตัวได้ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย โดยการสอบแก้ตัวจะเป็นการประเมินผลด้วยการสอบปลายภาค 
 
3. การอุทธรณ์ของนิสิต 

ก่อนการประกาศค่าระดับขั้นอย่างเป็นทางการ นิสิตสามารถขอตรวจสอบคะแนนที่ได้จากอาจารย์
ผู้สอน และหากนิสิตไม่พอใจในผลคะแนนที่ได้นิสิตสามารถอุทธรณ์การประเมินผลรายวิชาต่อนักวิชาการ
ศึกษา คณะนิติศาสตร์ โดยเขียนคำร้องพร้อมแสดงเหตุผล 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ตำราและเอกสารหลัก (Required Texts) 
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มคอ.3 ม.ทักษิณ 

 1. สมชัย ศิริสมบูรณ์เวช. กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล. พิมพ์ครั้งที่ 5 กรุงเทพมหานคร: 
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2553. 
 2. มัลลิกา พินิจจันทร์. กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล. พิมพ์ครั้งที่  1 กรุงเทพมหานคร: 
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2553. 
 3. จุมพต สายสุนทร. อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติ
ธรรม, 2537. 
 4. กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ. อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย
ทะเล ค.ศ. 1982. พิมพ์ครั้งที ่2 กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอราวัณการพิมพ์. 2556. 
 
2. เอกสารและข้อมูลแนะนำ (Suggested Materials) 
 1. จตุรนต์ ถิระวัฒน์. กฎหมายระหว่างประเทศ. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 
2550. 
 2. จุมพต สายสุนทร. กฎหมายระหว่างประเทศ. เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 16 กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์
วิญญูชน, 2565 
 3. จุมพต สายสุนทร. กฎหมายระหว่างประเทศ. เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 13 กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์
วิญญูชน, 2564. 
 4. จุมพต สายสุนทร. กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ. พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์
วิญญูชน, 2560. 
 5. จุมพต สายสุนทร. ย่อหลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายทะเล. กรุงเทพมหานคร: 
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 7. สุมัลลิกา ดาวสุวรรณ. หลักการได้มาซึ่งเกาะในทะเลตามกฎหมายระหว่างประเทศ. ศึกษาคำพิพากษา
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คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558. 
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3. ทรัพยากรอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

กรณีศึกษาจากข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชา และคดีทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ 
รายงานวิจัยเรื่องผลกระทบจากการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงาน และไร้การควบคุมฯ (ส่วน

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

 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

1.1 ผู้สอนเปิดโอกาสให้นิสิตได้เสนอถึงปัญหาของการเรียนการสอนในทุกสัปดาห์ 
1.2 ผู้เรียนประเมินประสิทธิผลของการเรียนการสอนผ่านระบบของมหาวิทยาลัย   

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
2.1 จัดประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้สอนในปลายภาคเรียน 

3. การปรับปรุงการสอน 
3.1  ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลรายวิชามาใช้เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 
3.2 ผู้สอนค้นคว้าความรู้หรือข้อมูลใหม่ ๆ มาใช้ในการปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอน 
3.3 จัดอภิปราย/ สัมมนาเพ่ือพัฒนารายวิชาให้เหมาะสมและทันสมัย   

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
4.1 ให้นิสิตได้มีโอกาสตรวจคะแนนและเกรดก่อนส่งเกรดให้สำนักทะเบียน 
4.2 ก่อนสอบปลายภาคจัดประชุมคณาจารย์เพ่ือออกข้อสอบร่วมกัน เพ่ือให้ได้ข้อสอบที่ได้มาตรฐาน 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
5.1 นำผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต ผลการประชุมสัมมนา นำมา

สรุปผลและพัฒนารายวิชา ก่อนการสอนในภาคการศึกษาหน้าหรือภาคการศึกษาถัดไป 
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ภาคผนวก 
ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร 

 
ตารางท่ี 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs ระดับรายวิชา และผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) (หมายเลขในตาราง = Sub LOs) 

0801342 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) 

Sub 
PLO 1A 

Sub 
PLO 1B 

Sub 
PLO 3A 

Sub 
PLO 3B 

Sub 
PLO 4A 

Sub 
PLO 6A 

Sub 
PLO 8B 

CLO1 อธิบายระบอบกฎหมายทะเล
ร่ ว ม ส มั ย ป ระก อ บ โล ก ทั ศ น์ ที่
เปลี่ยนแปลงไปได ้

       

CLO2 บูรณาการศาสตร์อื่นร่วมกับ
กฎหมายทะเลได้ 

       

CLO3 วิเคราะห์ข้อเท็จจริงกับ
ประเด็นปัญหาข้อกฎหมายทะเลได้
ถูกต้อง 

       

CLO4 ค้นคว้าข้อมลูเพ่ือนำมา
วิเคราะห์เกี่ยวกับกฎหมายทะเลได้ 
และสื่อสารกฎหมายสู่สังคมได้ 

       

CLO5 เคารพระเบียบ มีวินัย มี
ความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม 

       

CLO6 ออกแบบกิจกรรมและ
นำเสนอหนทางแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมทางทะเลต่อชุมชน 
ท้องถิ่น และสังคมโดยทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและมีส่วนร่วม
ได้ 

       

 
ตารางท่ี 2  แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ทีร่ายวิชารับผิดชอบ 
 (โดยพจิารณาจาก เล่ม มคอ.2 หมวดที่ 2) 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ของหลักสูตร (PLOs)  

[สมรรถนะ] 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย 
(Sub PLOs)  

[รู้และเขา้ใจ (know) ทักษะ (skills) เจตคติ (attitude)] 
PLO 1: ยึดมั่นคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
Sub PLO 1A: รับผิดชอบต่อตนเอง 
ชุมชน ท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ 

K1 เข้าใจปัญหาข้อกฎหมายทะเลที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ท้องถิ่นและ
สังคม 

Sub PLO 1B: ตระหนักถึงปัญหาของ
ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

S1 การเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง 
S2 การทำงานร่วมกันคนอ่ืน 

 A1 ความรับผิดชอบเกี่ยวกบัทะเลต่อชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
A2 กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาทะเลของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

PLO 3: ประยุกต์ใช้หลักกฎหมายเข้า
กับข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 
Sub PLO 3A: อธิบายทฤษฎี หลัก
กฎหมายที่สำคัญได้อย่างถูกต้อง 
Sub PLO 3B: ปรับใช้กฎหมายกับ
ข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

K1 ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีที่สำคัญของกฎหมายทะเล 
K2 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล  
S1 การคิดเชิงวิเคราะห์ 
S2 การตีความและการปรับใช้กฎหมายทะเล 

 A1 ใฝ่เรียนรู้ 
A2 มีคุณธรรม 

PLO 4: เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
สังคมและวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาที่
เกิดข้ึนในสังคมได้ตามหลักวิชาการ 
Sub PLO 4A: ค้นคว้า วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ข้อกฎหมายกับข้อเท็จจริง
อย่างถูกต้องและเป็นธรรม 
 

K1 ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเลและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
S1 การคิดวิเคราะห์กฎหมายทะเลกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและปรับใช้
กับปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

 A1 ความมีมนุษยธรรม 
A2 ความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 

PLO 6: ให้คำปรึกษาทางกฎหมายได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลัก
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

K1 ความรู้พื้นฐานทางด้านกฎหมายทะเล 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ของหลักสูตร (PLOs)  

[สมรรถนะ] 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย 
(Sub PLOs)  

[รู้และเขา้ใจ (know) ทักษะ (skills) เจตคติ (attitude)] 
Sub PLO 6A: มีความสามารถในการ
สื่ อ ส า ร  แ ล ะ น ำ เส น อ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
 
 S1 การสื่อสารความรู้ด้านกฎหมายทะเล 
 A1 ความรับผิดชอบ 
PLO 8: สร้างสรรค์น วัตกรรมเพ่ื อ
แก้ปัญหาสังคมได ้
Sub PLO 8B: คิดสร้ างสรรค์  และ
ออกแบบนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาสังคม
ได ้

K1 ความรู้เกี่ยวกับปัญหาสังคม 

 S1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
S2 การแก้ไขปัญหา 
S3 การทำงานเป็นทีม 
S4 การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 

 A1 ใฝ่เรียนรู้ 
A2 มีคุณธรรม 

 
 


