เอกสาร มคอ.
มคอ. 3 วิชากฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง

คํานํา
กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง เปนวิชาศึกษาพื้นฐาน วิวัฒนาการ และแนวคิดทฤษฎีที่สําคัญของกฎหมาย
ระหวางประเทศ อาทิเชนในหัวข-อ ทฤษฎีพื้นฐานของกฎหมายระหวางประเทศ ที่มาของกฎหมายระหวางประเทศ แนวคิดวาด-วยที่
รัฐ องค.การระหวางประเทศ สนธิสัญญา การระงับข-อพิพาทระหวางรัฐ เมื่อนักศึกษาได-ทราบถึงขอบเขตและเนื้อวิชาดังกลาวยอม
สามารถนําไป ประยุกต.ใช-ในการประกอบวิชาชีพกฎหมายหรือใช-ในการศึกษาตอในระดับสูงได-ตอไป

รายวิชา กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง
ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

วิทยาเขต/
ยาเขต/คณะ/
คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร. หลักสูตรนิติศาสตร.
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
2563603
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
นิติศาสตร.บัณฑิต

หมวดที่ 1 ข-อมูลโดยทัว่ ไป
กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง
Public International Law

4. อาจารย.ผู-รบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย.
าและอาจารย.ผสู- อน
อาจารย. พีร. พวงมะลิต
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปUทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / 56 ชั้นปUที่ 3
6. รายวิชาที่ตอ- งเรียนมากอน (PrePre-requisite) (ถ(ถ-ามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตอ- งเรียนพร-อมกัน (Co(Co-requisites) (ถ(ถ-ามี)
ไมมี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะมนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ลาสุด
กันยายน 2556
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค.

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อให-นักศึกษาได-รับความรู-ความเข-าใจในพื้นฐานกฎหมายระหวางประเทศซึ่งมีความแตกตางจากกฎหมายภายในประเทศที่นักศึกษามี
ความคุ-นเคย โดยจะศึกษาประวัติ ความหมาย และวิวัฒนาการของกฎหมายระหวางประเทศ อาทิเชน ทฤษฎีพื้นฐานของกฎหมาย
ระหวางประเทศ ที่มาของกฎหมายระหวางประเทศ แนวคิดวาด-วยที่รัฐ เขตอํานาจแหงรัฐ องค.การระหวางประเทศ สนธิสัญญา การ
ระงับข-อพิพาทระหวางรัฐ ทั้งนี้เพื่อให-นักศึกษาเข-าใจทฤษฎีและหลักกฎหมายที่เกี่ยวข-อง และเข-าใจธรรมชาติและภาพรวม และป]ญหา
ของกฎหมายระหวางประเทศให-เหมาะสมตามบริบททางสังคมและสถานการณ.ป]จจุบัน
2. วัตถุประสงค.ในการพัฒนา/
นา/ปรับปรุงรายวิชา
มีการนําข-อมูลและผลที่ได-จากการปรึกษาคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ภายในหลักสูตรมาปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอบ เพื่อเปน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิ์ภาพและสอดคล-องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในป]จจุบันมากขึ้น โดยจะสอนโดยเน-นการ
ใช-ตัวอยางกรณีศึกษาให-มากและจะมุงเน-นการให-นักศึกษาได-ทําการค-นคว-าด-วยตนเองและนําเสนอผลงานในห-องเรียน และมุงเน-นใหนักศึกษามีความรู-และทักษะทางวิชาชีพมีความเข-าใจและสามารถวิเคราะห.ปรากฎการณ.ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เกี่ยวข-อง
กับกฎหมายประเทศและเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่เรียนได-

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ชา
ศึกษาวิวัฒนาการ ที่มา ทฤษฎีพื้นฐานและตัวอยางคดีในกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง โดยจะศึกษาถึงความเปนมา
ของกฎหมายระหวางประเทศ แนวคิดตางๆเกี่ยวกับกฎหมายระหวางประเทศ ที่มาของกฎหมมายระหวางประเทศ ลักษณะเฉพาะของ
กฎหมายระหวางประเทศ รัฐ เขตอํานาจของรัฐ องค.การระหวางประเทศ สนธิสัญญา และการระงับข-อพิพาทระหวางรัฐ รวมถึง
การศึกษาคดีที่เกี่ยวข-องกับประเทศไทยอีกด-วย
2. จํานวนชัว่ โมงทีใ่ ช-ตอภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยาย 45 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

สอนเสริม
สอนเสริมตามความต-องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย

การฝbกปฏิบตั /ิ งานภาคสนาม
งานภาคสนาม/
การศึกษาด-วยตนเอง
ภาคสนาม/
การฝbกงาน
ไมมีการฝbกปฏิบัติงาน
การศึกษาด-วยตนเอง 6 ชั่วโมง
ภาคสนาม
ตอสัปดาห.

3. จํานวนชัว่ โมงตอสัปดาห.ทอี่ าจารย.ให-คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารย.ประจํารายวิชาจะประกาศเวลาให-คําปรึกษานอกเวลาในห-องเรียน
- อาจารย.จัดเวลาให-คําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความต-องการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห. (เฉพาะรายที่ต-องการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู-ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ- งพัฒนา
1.1.1 มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
1.1.2 ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย.สุจริต
1.1.3 มีภาวะความเปนผู-นําและผู-ตาม รับฟ]งความคิดเห็น เคารพสิทธิของผู-อื่น และสามารถแก-ไขข-อขัดแย-งได1.1.4 มีความเอื้อเฟefอเผื่อแผ และสามารถทํางานรวมกับผู-อื่นได1.1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพกฎหมาย
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 อาจารย.ปลูกฝ]งให-นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเปนตัวอยางที่ดีในเรื่องการตรงตอเวลา และการแตงกายที่เหมาะสม
1.2.2 อาจารย.ผู-สอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในสาระการเรียนรู-ในแตละหนวยการเรียนไปกับการจัดกระบวนการ
เรียนการสอน
1.2.3 มอบหมาย งานหรือกิจกรรมงานกลุมให-นักศึกษาแบงความรับผิดชอบตามหน-าที่ที่ได-รับมอบหมายและนําเสนองานใน
ชั้นเรียน
1.2.4 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน-นกระบวนการกลุม และกําหนดให-นักศึกษาหาตัวอยาง คิดวิเคราะห.สังเคราะห.ใน
การหาแนวทางแก-ไข
1.2.5 อาจารย.ผู-สอนสอดแทรกหลักเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพกฎหมาย ในการเรียนการสอน
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมการตรงตอเวลาในการเข-าชั้นเรียน และสงงานที่ได-รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให1.3.2 ประเมินจากการพร-อมเพรียงของนักศึกษาในการเข-ารวมกิจกรรมและการมีสวนรวมในกิจกรรม
1.3.3 มีการอ-างอิงเอกสารที่ได-นํามาทํารายงาน อยางถูกต-องและเหมาะสม
1.3.4 ประเมินจากความรับผิดชอบในการทํางานหรือกิจกรรมที่ได-รับมอบหมาย
1.3.5 ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย และการเปgดโอกาสให-ค-นคว-าเพิ่มเติมเพื่อนํามาอภิปรายถกเถียงในชั้น
เรียน

2. ความรู2.1 ความรูท- จี่ ะไดะได-รับ
2.1.1 มีความรู-ทางทฤษฎี เหตุและผล ของกฎหมายและสัญญาที่เกี่ยวข-องกับกฎหมายระหวางประเทศ
2.1.2 สามารถวิเคราะห. แก-ป]ญหาจากข-อเท็จจริงจากกรณีตัวอยางของกฎหมายระหวางประเทศได2.1.3 สามารถนําความรู-ในตัวบทกฎหมายและทฤษฎีพื้นฐานไปปรับใช-กับข-อเท็จจริงหรือสถานการณ.ที่เกิดขึ้นใรป]จจุบันไดอยางถูกต-อง
2.1.4 มีความรู-ความเข-าใจเกี่ยวกับธรรมชาติและลักษณะพิเศษของกฎหมายระหวางประเทศ
2.1.5 มีความรู-ความเข-าใจในประวัติ ความหมาย วิวัฒนาการ ของกฎหมายระหวางประเทศ
2.1.6 มีความรู-ความเข-าใจในกฎหมายและสัญญาตางๆที่เกี่ยวข-องกับกฎหมายระหวางประเทศ
2.1.7 สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ.ของกฎหมายตางๆที่เกี่ยวข-องกับกฎหมายระหวางประเทศเข-าด-วยกันได2.2 วิธกี ารสอน
บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะห.กรณีศึกษา และมอบหมายให-ค-นคว-าหาบทความ ข-อมูล
ที่เกี่ยวข-อง โดยนํามาสรุปและนําเสนอในชั้นเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 สอบปลายภาค ด-วยข-อสอบที่เน-นการวัดหลักการและทฤษฎี
2.3.2 มอบหมายงานในห-องเรียน
2.3.3 ให-วิเคราะห.กรณีศึกษาและตอบคําถาม
3. ทักษะทางป]ญญา
3.1 ทักษะทางป]ญญาทีจ่ ะพั
ะพัฒนา
3.1.1 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห.อยางมีวิจารณญาณ เปนระบบในทฤษฎีและแนวคิดของกฎหมายระหวางประเทศ
ทั้งระบบ และมีตรรกะในการเชื่อมโยงเนื้อหาของวิชาสวนตางๆได3.1.2 สามารถรวบรวมข-อมูบ ศึกษาวิเคราะห.ประเด็นป]ญหา ของกฎหมายระหวางประเทศและนําความรู-ในตัวบทกฎหมาย
และทฤษฎีพื้นฐานไปปรับใช-กับข-อเท็จจริงหรือสถานการณ.ที่พบได3.1.3 มีความสามารถในการถายทอดและแลกเปลี่ยนความรู-กับผู-อื่นได3.1.4 สามารถบูรณาการในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู-ในศาสตร.อื่นๆ ที่เกี่ยวข-องได-ตลอดเวลาและสามารถนําหลัก
กฎหมายอื่นๆมาปรับใช-ในการศึกษากฎหมายระหวางประเทศได-อยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
การมอบหมายให-นักศึกษาทํางานกลุม และนําเสนอผลงาน อภิปรายกลุม วิเคราะห.กรณีศึกษา จากคําพิพากษาของศาลโลกในอ
ตีด
3.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากงานที่มอบหมาย การถกเถียงตอบคําถามในชั้นเรียน ทํารายงานและสอบปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธ.ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ.ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ อ- งพัฒนา
4.1.1 มีความสามารถในการสื่อสารกับผู-อื่นที่มีความคิดแตกตางและหลากหลายได-อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4.1.2 มีความเข-าใจผู-อื่นและสังคมและสามารถปรับตัวให-เข-ากับผู-อื่นได4.1.3 มีภาวะความเปนผู-นําและผู-ตามสามารถแก-ไขป]ญหา หรือความขัดแย-งที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางานได-อยางมีประสิทธิภาพ
4.1.4 มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบตอตนเองและสังคม

4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน-นให-นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน
4.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุม มอบหมายงานรายกลุม การนําเสนอและอภิปราย
4.3 วิธีการประเมินผล
สังเกตจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนองานในชั้นเรียน ผลของรายงานที่นําเสนอ และพฤติกรรม
การทํางานเปนทีม
5. ทักษะการวิเคราะห.เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช-เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห.เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช-เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ อ- งพัฒนา
5.1.1 พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟ]ง การแปล การเขียนโดยการทํารายงานและนําเสนอในชัน้ เรียน
5.1.2 พัฒนาทักษะในการสืบค-นข-อมูลทางอินเทอร.เน็ต
5.1.3 ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใช-รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม

5.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานให-ศึกษาค-นคว-าด-วยตนเอง จาก website และทํารายงาน นําเสนอโดยใช-รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลของการจัดทํารายงาน และนําเสนอด-วยสื่อเทคโนโลยี การมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย

1. แผนการสอน
สัปดาห.ที่

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ
แผนการสอนและการประเมินผล
หัวข-อ/รายละเอียด

1

แนะนําบทเรียนและสอบถามความรูพื้นฐานทาง
กฎหมายระหวางประเทศ
แนะนําวิธีการเรียน แนะนําตําราเรียน
วิธีค-นคว-าวิจัย อธิบายวิธีการ
ประเมินผล และการทําข-อสอบ

2

บทที่ 1 ความรู-เบื้องต-นเกี่ยวกับ
กฎหมายระหวางประเทศ
- ภาพรวมของกฎหมายระหวาง
ประเทศ
- ลักษณะพิเศษของกฎหมายระหวาง
ประเทศ

จํานวน กิจกรรมการเรียน การสอน สือ่ ทีใ่ ช- (ถ-ามี)
ผูส- อน
ชัว่ โมง
3
1.อาจารย.ผู-สอนแนะนําตัวและอธิบายเนื้อหา อ.พีร.
รายวิชา จุดประสงค.และเปhาหมายของรายวิชา
เกณฑ.การวัดผลและประเมินผล แนะนําหนังสือ
แหลงการเรียนรู- และwebsite เพิ่มเติม
2. ถามตอบความรู-พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย
ระหวางประเทศ
3

1.บรรยายเนื้อหาตัวบทกฎหมายและตัวอยาง
ประกอบ power point
2.อภิปรายในห-องเรียน ซักถามและสรุป
3.กิจกรรมบทที่ 1: ให- นักศึกษาค-นหาข-อมูล
กรณีศึกษาทางหนังสือพิมพ. อินเตอร.เน็ต

อ.พีร.

สัปดาห.ที่

3

4

5-7

8

9-10

หัวข-อ/รายละเอียด
- แนวคิดตางๆในกฎหมายประเทศ
- กรณีตวั อยางของกฎหมายระหวาง
ประเทศที่เกี่ยวข-องกับประเทศไทย
บทที่ 2 บอเกิดของกฎหมายระหวาง
ประเทศ
- สนธิสัญญา
- จารีตประเพณี
- หลักกฎหมายทั่วไป
- คําพิพากษาของศาล
- คําสอนของนักกฎหมาย
บทที่ 3 ความสัมพันธ.ของกฎหมาย
ระหวางประเทศและกฎหมายภายใน
-ความสัมพันธ.ในเชิงทฤษฎี
-ความสัมพันธ.เชิงปฏิบัติ
บทที่ 4 บุคคลในกฎหมายระหวาง
ประเทศ: รัฐ
ครั้งที่ 5
-องค.ประกอบของรัฐ
-การรับรองรัฐ
-การสืบทอดของรัฐ
ครั้งที่ 6
สิทธิ หน-าที่ ความรับผิดของรํฐ
ครั้งที่ 7
-เขตอํานาจรัฐ
-ดินแดน
-ความคุ-มกันจากเขตอํานาจรัฐ
บทที่ 5 องค.การระหวางประเทศ
-ความหมายและลักษณะขององค.การ
ระหวางประเทศ
-สถานะขององค.การระหวางประเทศ
-องค.การสหประชาชาติ
บทที่6 สนธิสัญญา
ครั้งที่ 9
-หลักการสําคัญในกฎหมายสนธิสัญญา
-การจัดทําสนธิสัญญา
-ความสมบูรณ.และผล
ครั้งที่10
-กระบวนการภายหลังการทํา

จํานวน
ชัว่ โมง

3

3

9

3

6

กิจกรรมการเรียน การสอน สือ่ ทีใ่ ช- (ถ-ามี)

ผูส- อน

1.บรรยายเนื้อหาตัวบทกฎหมายและตัวอยาง อ.พีร.
ประกอบ power point
2.อภิปรายในห-องเรียน ซักถามและสรุป
3. กิจกรรมที่ 2
นักศึกษาค-นหาข-อมูลกรณีศึกษาทาง
อินเตอร.เน็ตและในห-องสมุดและมอบหมายงาน
ชิ้นที่ 1
1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบทกฎหมาย
อ.พีร.
2.อภิปรายในห-องเรียน ซักถามและสรุป
3.กิจกรรมที่ 3
นักศึกษาค-นหาข-อมูลกรณีศึกษาทาง
อินเตอร.เน็ต และมอบหมายงานหลังชั่วโมงที่ 5
1.บรรยายเนื้อหาตัวบทกฎหมายและตัวอยาง อ.พีร.
ประกอบ power point
2.อภิปรายในห-องเรียน ซักถามและสรุป
3. กิจกรรมที่ 4
นักศึกษาค-นหาข-อมูลกรณีศึกษาทาง
อินเตอร.เน็ตและในห-องสมุด และมอบหมายงาน
ชิ้นที่ 2

1.บรรยายเนื้อหาตัวบทกฎหมายและตัวอยาง
ประกอบ power point
2.อภิปรายในห-องเรียน ซักถามและสรุป
3.กิจกรรมกิจกรรมที่5
นักศึกษาค-นหาข-อมูลกรณีศึกษาทาง
หนังสือพิมพ. อินเตอร.เน็ตและ สอบท-ายชั้น
เรียนหลังการเรียนครั้งที่ 9
1.บรรยายเนื้อหาตัวบทกฎหมายและตัวอยาง
ประกอบ power point
2.อภิปรายในห-องเรียน ซักถามและสรุป
3.กิจกรรมที่ 6
นักศึกษาค-นหาข-อมูลกรณีศึกษาทาง
อินเตอร.เน็ต
4.สอบยอย

อ.พีร.

อ.พีร.

สัปดาห.ที่

11

12

หัวข-อ/รายละเอียด
สนธิสัญญา
-การตีความ
บทที่ 8 การระงับข-อพิพาทระหวางรัฐ
-โดยสันติวิธี
-การใช-กําลังระหวางประเทศ
-กฎหมายสงคราม
บทที่ 9 กฎมหายสิทธิมนุษยชน
-แนวคิดและหลักทฤษฎีพื้นฐาน
-การบังคับใช-กฎหมายสิทธิมนุษยชน
-บริบทของเอเชียและประเทศไทย

13-14 บทที่ 10 คดีเขาพระวิหาร

จํานวน
ชัว่ โมง
3

3

6

15

การนําเสนอรายงานของนักศีกษา

3

16

ทบทวนเนื้อหากอนสอบปลายภาคสอบ
ปลายภาค

3

กิจกรรมการเรียน การสอน สือ่ ทีใ่ ช- (ถ-ามี)

ผูส- อน

1.บรรยายเนื้อหาตัวบทกฎหมายและตัวอยาง
ประกอบ power point
2.อภิปรายในห-องเรียน ซักถามและสรุป
3. กิจกรรมที่ 7
นักศึกษาค-นหาข-อมูลกรณีศึกษาทาง
หนังสือพิมพ. และอินเตอร.เน็ต
1.บรรยายเนื้อหาตัวบทกฎหมายและตัวอยาง
ประกอบ power point
2.อภิปรายในห-องเรียน ซักถามและสรุป
3. กิจกรรมที่ 8
นักศึกษาค-นหาข-อมูลกรณีศึกษาทาง
หนังสือพิมพ. อินเตอร.เน็ต และห-องสมุด
1.บรรยายทบทวนเนื้อหาประกอบ ตัวบท
กฎหมาย ตัวอยางและและคําพิพากษา
2.สรุปและซักถาม
3.มอบหมายงานชิ้นที่ 3

อ.พีร.

1.นักศึกษานําเสนองาน
2.ซักถามและสรุป
1.บรรยายสรุปและให-ซักถาม

อ.พีร.

อ.พีร.

อ.พีร.

2 แผนการประเมินผลการเรียนรูที่

1

ผลการเรียนรู-

วิธีการประเมิน

2.1.1มีความรู-ทางทฤษฎี เหตุและผล
ของกฎหมายและสัญญาที่เกี่ยวข-อง
กับกฎหมายกฎหมายระหวางประเทศ
2.1.2สามารถวิเคราะห. แก-ป]ญหาจาก
ข-อเท็จจริงจากกรณีตัวอยางของ
กฎหมายระหวางประเทศได2.1.3สามารถนําความรู-ในตัวบท
กฎหมายและทฤษฎีพื้นฐานไปปรับใช- สอบท-ายชัน้ เรียน
กับข-อเท็จจริงหรือสถานการณ.ที่
สอบปลายภาค
เกิดขึ้นใรป]จจุบันได-อยางถูกต-อง
3.1.1มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห.อยางมีวิจารณญาณ เปน
ระบบในระบบกฎหมายระหวางประเทศ
ทั้งระบบ และมีตรรกะในการเชื่อมโยง
เนื้อหาของวิชา
3.1.2สามารถรวบรวมข-อมูบ ศึกษา

สัปดาห.ทปี่ ระเมิน

สัดสวนของการประเมินผล

2-15
16

10%
60%

2

วิเคราะห.ประเด็นป]ญหา ของกฎหมาย
ระหวางประเทศและนําความรู-ในตัวบท
กฎหมายและทฤษฎีพื้นฐานไปปรับใชกับข-อเท็จจริงหรือสถานการณ.ที่
3.1.4สามารถบูรณาการในสาขาวิชาที่
ศึกษากับความรู-ในศาสตร.อื่นๆ ที่
เกี่ยวข-องได-ตลอดเวลาและสามารถ
นําหลักกฎหมายอืน่ ๆมาปรับใช-ใน
การศึกษากฎหมายกฎหมายระหวาง
ประเทศได-อยางเหมาะสม
1.1.1มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความ
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
1.1.2ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม
จริยธรรม และความซื่อสัตย.สุจริต
1.1.5มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพกฎหมาย
3.1.3มีความสามารถในการถายทอด
และแลกเปลี่ยนความรู-กับผู-อื่นได4.1.1 มีความสามารถในการสื่อสาร
กับผู-อื่นที่มีความคิดแตกตางและ
หลากหลายได-อยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
4.1.2 มีความเข-าใจผู-อนื่ และสังคม
และสามารถปรับตัวให-เข-ากับผู-อื่นได-

วิเคราะห.กรณีศึกษา
ค-นคว-า การนําเสนอ
รายงาน
การทํางานเดี่ยวและ
กลุม

2-15

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
อภิญญา เลื่อนฉวี ร.ศ. , กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดี
กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง,ง กรุงเทพ, สํานักพิมพ.วิญmูชน, 2554
2. เอกสารและข-อมูลสําคัญ
จุมพต สายสุนธร ศ. ดร.,กฎหมายกฎหมายระหวางประเทศ
กฎหมายกฎหมายระหวางประเทศ เลม 1-3,กรุงเทพ, สํานักพิมพ.วิญmูชน ,2555
อนุสัญญากรุงเวียนนาวาด-วยกฎหมายสนธิสัญญา 1969
กฎบัตรแหงสหประชาชาติ
3. เอกสารและข-อมูลแนะนํา
www.un.org
www.mfa.go.th
www.archanwell.com

30%

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ.การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนั
าโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา ได-จัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได-ดังนี้
- เพิ่มการสนทนากลุมระหวางผู-สอนและผู-เรียน
- การสังเกตการณ.จากพฤติกรรมของผู-เรียน
- แบบประเมินผู-สอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ.การประเมิ
ารประเมินการสอน
ในการเก็บข-อมูลเพื่อประเมินการสอน ได-มีกลยุทธ. ดังนี้
- การสังเกตการณ.สอนของผู-รวมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- สอบถามจากผู-เรียนโดยตรง
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข-อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข-อมูล
เพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอนกับคณะกรรมการภายในหลักสูตร
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข-อโดยคณะกรรมการในหลักสูตร โดยประเมินจากจาก
การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียน
รายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได-ดังนี้
- การทวนสอบการให-คะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย.อื่น หรือผู-ทรงคุณวุฒิ ที่ไมใชอาจารย.
ประจําหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู-ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข-อสอบ รายงาน
วิธีการให-คะแนนสอบ และการให-คะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได-มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา
เพื่อให-เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 1 ปU หรือตามข-อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข-อ 4
- จัดเรียงเนื้อหาใหมให-เข-ากับความต-องการของนักศีกษามากขึ้นตามความความเหมาะสม

การออกข-อสอบ (Test blueprint)
blueprint)
ข-อสอบเปนแบบอัตนัย (จํานวน...4...ข-อ) โดยจําแนก ระดับของการวัดความรูด-านพุทธพิสัย ตามแบบของ (Blooms Taxonomy) ดังนี้

บทที่ 1 -2
จํานวน 1 ข-อ
บทที่ 3-4
จํานวน 1ข-อ
บทที่ 5
จํานวน 1 ข-อ
บทที่ 6-8
จํานวน 1 ข-อ
รวม
ร-อยละ

ความจํา
/

ความเข-าใจ
/

การวิเคราะห.
/

การสังเคราะห.
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