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แผนการสอน 

 
ชื่อวิชา  ๗๗๗ ๓๓๐ :  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง   3 (3-0-6 ) 

777 330   :  Public International Law 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

อาจารย์สิรยา พ่ัววงศ์แพทย์  เล็กประเสริฐ (กลุ่ม 1) 
 
อาจารย์ผู้สอน 

1. อาจารย์สิรยา พ่ัววงศ์แพทย์  เล็กประเสริฐ 
2. รองศาสตราจารย์นพนิธิ สุริยะ 

 
รายละเอียดวิชา 
 หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง บ่อเกิดและหลักท่ัวไปของกฎหมายระหว่างประเทศ 
สนธิสัญญา ดุลอาณาของรัฐ เขตแดนระหว่างรัฐ สิทธิและหน้าท่ีของรัฐ บทบาทของตัวแทนรัฐบาล  
การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ สงครามและความเป็นกลาง 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 
 2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองมาประยุกต์ใช้
กับสถานการณ์จริงได้ 
 3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีวินัยในตนเองและในวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ และรับผิดชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพและสถาบันในการเรียนรู้ 
 4. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์ รวมท้ัง
น าเสนอได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถส่ือสารผลการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจารณ์ ด้วยภาษาไทย
และภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
    
ระบบการเรียนการสอน 
 1. การบรรยาย 
 2. การศึกษาและวิเคราะห์กรณีศึกษา 
 3. การศึกษาด้วยตนเอง 
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ตารางสอน  

วันพุธ เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1 
 
หลักเกณฑ์การวัดผล 

1. แบบฝึกปฏิบัติ     5 คะแนน 
2. การเข้าช้ันเรียน     5 คะแนน 
3. การสอบปลายภาค   90 คะแนน 

 
เงื่อนไขการวัดและประเมินผล  

1. การสอบ 
2. ใบงาน 
3. การเข้าช้ันเรียน 

เอกสาร หนังสือ ต าราที่ใช้อ่านประกอบ 
 หนังสือ 

1. นพนิธิ สุริยะ, กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1, กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2552 
2. นพนิธิ สุริยะ, กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2, กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2557 
กฎหมาย 
1. Charter of the United Nations 
2. Statute of the International Court of Justice 
3. Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 
4. Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 
5. United Nations Convention on the Law of the Sea 1982  

หนังสือหรือเอกสารประกอบอ่ืน 
1. จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1, กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์วิญญูชน,  
2. จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2, กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2558 
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ครั้งที/่วันที่ หัวข้อการสอน จ านวน 

ชัว่โมง 
วิธีการสอน 

1 1. แนะน ารายวิชาและแผนการสอน 
2. ลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศ 

3 1. การบรรยาย 
2. ยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาและ
วิเคราะห์ 

2 3. ท่ีมาของกฎหมายระหว่างประเทศ 
 กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ 
 สนธิสัญญา 
 หลักกฎหมายท่ัวไป 

3 1. การบรรยาย 
2. ยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาและ
วิเคราะห์ 

3 4. ท่ีมาของกฎหมายระหว่างประเทศ 
 ค าพิพากษาของศาล 
 ข้อมติขององค์การระหว่างประเทศ 
 หลักเกณฑ์ท่ีมิอาจยกเว้นได้ 

3 1. การบรรยาย 
2. ยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาและ
วิเคราะห์ 

4 5. ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศ
และกฎหมายภายใน 

 ความสัมพันธ์ในแง่ทฤษฎีและปัญหา
พ้ืนฐานของความสัมพันธ์ 

 ทฤษฎีต่างๆ ว่าด้วยความสัมพันธ์ 

 ความสัมพันธ์ในแง่การปฏิบัติของศาล
ภายในประเทศ 

 ความสัมพันธ์ในแง่ของการปฏิบัติของศาล
ระหว่างประเทศ 

3 1. การบรรยาย 
2. ยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาและ
วิเคราะห์ 
3. การศึกษาด้วย
ตนเอง 
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5 6. ผู้ทรงสิทธิในกฎหมายระหว่างประเทศ 

 รัฐคือผู้ทรงสิทธิ 

 องคภาวะอ่ืนๆ ซึ่งไม่ใช่รัฐ 

3 1. การบรรยาย 
2. ยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาและ
วิเคราะห์ 
3. การศึกษาด้วย
ตนเอง 

6 
 

7. สนธิสัญญา 
 ความหมายของสนธิสัญญา 
 ประเภทของสนธิสัญญา 
 กระบวนการท าสนธิสัญญา 
 ขั้นตอนการท าสนธิสัญญา 
 ข้อสงวน 

3 1. การบรรยาย 
2. ยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาและ
วิเคราะห์ 

3. การศึกษาด้วย
ตนเอง 

7 
 

8. สนธิสัญญา (ต่อ) 
 บทบัญญัติส าคัญท่ีเกี่ยวกับการต้ังข้อสงวน

อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมาย
สนธิสัญญา 1969 

 การตีความสนธิสัญญา 
 บทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับการตีความอ่ืนๆ 
 ความสมบูรณ์ของสนธิสัญญา 
 ความสม บู ร ณ์ ข อ ง สน ธิ สัญญ า ต า ม

กฎหมายระหว่างประเทศ 
 ความสม บู ร ณ์ ข อ ง สน ธิ สัญญ า ต า ม

กฎหมายภายใน 
 การส้ินสุดของสนธิสัญญา 

 

3 1. การบรรยาย 
2. ยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาและ
วิเคราะห์ 
3. การศึกษาด้วย
ตนเอง 
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8 - 9 

 
9. องค์ประกอบของรัฐ การรับรองรัฐ 

 เกณฑ์ทางกฎหมายของความเป็นรัฐ 

 การรับรองรัฐ 

 ดุลอาณาของรัฐ 

10. ความรับผิดชอบของรัฐ 
 ความหมายของความรับผิดชอบของรัฐ 

 ท่ีมาของความรับผิดชอบของรัฐ 

6 1. การบรรยาย 
2. ยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาและ
วิเคราะห์ 
3. การศึกษาด้วย
ตนเอง 

10 - 11 
 

11. ดุลอาณาของรัฐ 
 ความหมาย 
 ความส าคัญซึ่งรัฐอาศัยในการใช้อ านาจ

ทางคดีอาญา 
 ความคุ้มกันจากดุลอาณา 

 
 

6 1. การบรรยาย 
2. ยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาและ
วิเคราะห์ 
3. การศึกษาด้วย
ตนเอง 

12 
 

12. กฎหมายทะเล 
 การใช้เขตอ านาจของรัฐเหนือเขตทางทะเล 
 เส้นฐาน 
 น่านน้ าภายใน 

3 1. การบรรยาย 
2. ยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาและ
วิเคราะห์ 
3. การศึกษาด้วย
ตนเอง 

13 
 

13. กฎหมายทะเล 
 ทะเลอาณาเขต 
 การผ่านช่องแคบ 
 การผ่านน่านน้ าหมู่เกาะ 

3 1. การบรรยาย 
2. ยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาและ
วิเคราะห์ 
3. การศึกษาด้วย
ตนเอง 
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14 
 

14. กฎหมายทะเล 
 เขตต่อเน่ือง 
 เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ 
 ไหล่ทวีป 
 ทะเลหลวง 

 

3 1. การบรรยาย 
2. ยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาและ
วิเคราะห์ 
3. การศึกษาด้วย
ตนเอง 

15 15. สรุปทบทวนเน้ือหา 3 1. การบรรยาย 
2. ยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาและ
วิเคราะห์ 

 
สอบปลายภาค วันที่ 7 พ.ค. 2561 เวลา 08.30 – 11.30 น.  

 


