
แผนการสอน ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2561 

1. ช่ือรายวิชา LW013402  กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง  3 (3-0-6) 

LW013402  Public International Law 

2. อาจารยผูสอน 

  รศ.ดร.ลาวัณย ถนัดศิลปะกุล 

3. รายละเอียดวิชา 

สนธิสัญญา ดุลอาณา เขตแดนระหวางรัฐ สิทธิและหนาท่ีของรัฐ บทบาทของตัวแทนรัฐบาล การ

ระงับขอพิพาทระหวางรัฐ สงครามและความเปนกลาง 

treaty, international borders, rights and duties of states, roles of state representatives, 

dispute settlement among states, war and neutralization. 

 

4. วัตถุประสงค 

     1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง  

2. เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูเก่ียวกับกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมืองมาประยุกตใชกับ

สถานการณจริงได  

3. เพ่ือใหผูเรียนมีวินัยในตนเองและในวิชาชีพ มีความซ่ือสัตยทางวิชาการ และรับผิดชอบตอตนเอง 

วิชาชีพและสถาบันในการเรียนรู  

4. เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีและสารสนเทศในการศึกษา คนควา และวิเคราะห รวมท้ัง

นําเสนอไดอยางเหมาะสม ตลอดจน สามารถสื่อสารผลการศึกษาคนควา วิเคราะห วิจารณ ดวยภาษาไทย

และภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี 

5. ระบบการเรียนการสอน 

1. เขาฟงบรรยายในชั้นเรียนเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการและกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของดวย Power 

Point และสื่อดิจิทัล 

 2. ทําแบบฝกหัดและรายงาน รวมถึงศึกษาคนควาดวยตนเองจากหนังสือเอกสารหรือสิ่งพิมพใด  ท่ีมี

เนื้อหาตามเคาโครงรายวิชา 

 

6. ตารางสอน 

 กลุม 1  วันอังคาร  เวลา 09.00-12.00  น. 

กลุม 2  วันอังคาร  เวลา 13.00-16.00  น. 

  



      7. วิธีการสอนและการวัดผลประเมินผล 

 1. วิธีการสอน Problem Based Learning (การเรียนรูจากปญหา)* 

สวนท่ี 1 : การเรียนรูจากแนวคิด  ทฤษฎี หลักกฎหมายระหวางประเทศ คําพิพากษาศาลระหวาง

ประเทศ (รศ.ดร.ลาวัณย ถนัดศิลปะกุล) 

     วิธีการวัดผลประเมินผล**  

1.1 การนําเสนอ/อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/รายงาน   15 คะแนน  

   1. การนําเสนอ (Presentation) 

   2. อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Discussion)  

   3.  รายงาน (Report) 

  1.2  เช็คชื่อเขาชั้นเรียน (Attendance)      5  คะแนน 

 

1.3 การสอบปลายภาค (Final Examination)   80  คะแนน  

     ขอสอบออกแยกกลุม 

 ผูออกขอสอบกลุมท่ี 1,2 รศ.ดร.ลาวัณย  ถนัดศิลปะกุล 

  

  

สวนท่ี 2 : Problem Based Learning (การเรียนรูจากปญหา)* : การทบทวนความรูผานการ

วิเคราะหหลักกฎหมายระหวางประเทศ  คําพิพากษาศาลระหวางประเทศและกรณีศึกษา (รศ.นพนิธิ สุริยะ) 

วิธีการวัดผลประเมินผล**  

2.1 การนําเสนอ/อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/รายงาน     

   1. การนําเสนอ (Presentation) 

   2. อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Discussion)  

   3.  รายงาน (Report) 

        

ผลการเรียนรูท่ีใชวิธีการสอน : 

  

ดานท่ี 1. คุณธรรม จริยธรรม 
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  1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา  
 

(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต  

(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  

(3) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม  

(4) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชกฎหมายตอบุคคล องคกรและสังคม  

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
 

ดานท่ี 2. ความรู 

  1 ความรูท่ีตองไดรับ  
 

(1) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการท่ีสําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาท่ีศึกษา  

(2) สามารถเขาใจ วิเคราะหและอธิบายปญหา รวมท้ังประยุกตความรูและทักษะให

เหมาะสมกับการแกไขปญหา  

(3) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการของกฎหมาย  

(4) รู เขาใจ และสนใจพัฒนาความรูดานกฎหมายอยางตอเนื่อง  

(5) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตร อ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของ  
 

ดานท่ี  3. ทักษะทางปญญา 

  1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา  
 

(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนธรรม  

(2) สามารถสืบคนและตีความกฎหมายเพ่ือใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค  

(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห สรุปประเด็นปญหาและการแกไขปญหาได  

(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกปญหาทางกฎหมายไดอยาง

เหมาะสม  
 

ดานท่ี 4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  1 4.1. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา  
 

(1) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม  

(2) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู ท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอยาง

ตอเนื่อง  
 

ดานท่ี 5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 



               

8. เอกสาร  หนังสือ  ตําราท่ีใชอานประกอบ 

1. ตําราและเอกสารหลัก 

  1. นพนิธิ สุริยะ, กฎหมายระหวางประเทศ เลม 1, กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวิญูชน, 2552  

2. นพนิธิ สุริยะ, กฎหมายระหวางประเทศ เลม 2, กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวิญูชน, 2557 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

  1. Charter of the United Nations  

2. Statute of the International Court of Justice  

3. Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961  

4. United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

  1. จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหวางประเทศ เลม 1, กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวิญูชน, 2558 

2. จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหวางประเทศ เลม 2, กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวิญูชน, 2558 

 

9. แผนการสอน 

สัปดาหท่ี/ครั้งท่ี หัวขอท่ีสอน 
จํานวน 

ช.ม. 

อาจารยผูสอน 

ครั้งท่ี 1-2 

 

 แนะนํารายวิชา 

1. แนะนํารายวิชาและแผนการสอน  

2. ลักษณะของกฎหมายระหวางประเทศ 

3. ท่ีมาของกฎหมายระหวางประเทศ  

    3.1 กฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศ  

    3.2 สนธิสัญญา  

    3.3. หลักกฎหมายท่ัวไป 

    3.4 คําพิพากษาของศาล  

    3.5 ขอมติขององคการระหวางประเทศ  

    3.6 หลักเกณฑท่ีมิอาจยกเวนได 

6 รศ.ดร.ลาวัณย 

ถนัดศิลปะกุล 

รูปแบบการสอน

แบบบรรยายและ

อภิปราย 

(Lecture and 

Discussion 

Learning) 

รวมกับการสอน

รูปแบบการสอน

แบบเนนกรณี

ปญหา 

(Problem-



สัปดาหท่ี/ครั้งท่ี หัวขอท่ีสอน 
จํานวน 

ช.ม. 

อาจารยผูสอน 

Based 

Learning) 

ครั้งท่ี 3-4 

 

1. ความสัมพันธระหวางกฎหมายระหวางประเทศ และกฎหมาย

ภายใน 

    1.1. ความสัมพันธในแงทฤษฎีและปญหา พ้ืนฐานของ

ความสัมพันธ  

    1.2. ทฤษฎีตางๆ วาดวยความสัมพันธ  

    1.3. ความสัมพันธในแงการปฏิบัติของศาลภายในประเทศ  

    1.4. ความสัมพันธในแงของการปฏิบัติของศาลระหวางประเทศ 
 2. ผูทรงสิทธิในกฎหมายระหวางประเทศ 

    2.1. รฐัคือผูทรงสิทธิ  

    2.2 องคภาวะอ่ืนๆ ซ่ึงไมใชรัฐ 

         2.2.1 องคการระหวางประเทศ 

         2.2.2 ปจเจกชน 

         2.2.3 บรรษัทขามชาต ิ

6 รศ.ดร.ลาวัณย 

ถนัดศิลปะกุล

รูปแบบการสอน

แบบบรรยายและ

อภิปราย 

(Lecture and 

Discussion 

Learning) 

รวมกับการสอน

รูปแบบการสอน

แบบเนนกรณี

ปญหา 

(Problem-

Based 

Learning) 

ครั้งท่ี 5-6 

 

1. สนธิสัญญา 

1.1 ความหมายของสนธิสัญญา 

1.2. ประเภทของสนธิสัญญา  

1.3. กระบวนการทําสนธิสัญญา  

1.4. ข้ันตอนการทําสนธิสัญญา  

1.5. ขอสงวน 

 2. บทบัญญัติสําคัญท่ีเก่ียวกับการตั้งขอสงวน อนุสัญญากรุง

เวียนนาวาดวยกฎหมาย สนธสิัญญา 1969  

3. การตีความสนธิสัญญา  

4. บทบัญญัติท่ีเก่ียวกับการตีความอ่ืนๆ  

5. ความสมบูรณของสนธิสัญญา  

6. ค ว า ม ส มบูรณของสนธิสัญญาตามกฎหมายระหวางประเทศ 

7. ค ว า ม ส มบูรณของสนธิสัญญาตามกฎหมายภายใน  

8. การสิ้นสุดของสนธิสัญญา 

6 รศ.ดร.ลาวัณย 

ถนัดศิลปะกุล

รูปแบบการสอน

แบบบรรยายและ

อภิปราย 

(Lecture and 

Discussion 

Learning) 

รวมกับการสอน

รูปแบบการสอน

แบบเนนกรณี

ปญหา 

(Problem-



สัปดาหท่ี/ครั้งท่ี หัวขอท่ีสอน 
จํานวน 

ช.ม. 

อาจารยผูสอน 

Based 

Learning) 

ครั้งท่ี 7-8 

 

 องคประกอบของรัฐ การรับรองรัฐ ความรับผิดชอบของรัฐ 

1. องคประกอบของรัฐ การรับรองรัฐ  

1.1 เกณฑทางกฎหมายของความเปนรัฐ  

1.2. การรับรองรัฐ  

1.3. ดุลอาณาของรัฐ  

2. ความรับผิดชอบของรัฐ  

3. ดุลอาณาของรัฐ 

3.1. ความหมาย  

3.2. ความสําคัญซ่ึงรัฐอาศัยในการใชอํานาจทางคดีอาญา  

3.3. ความคุมกันจากดุลอาณา 

6 รศ.ดร.ลาวัณย 

ถนัดศิลปะกุล

รูปแบบการสอน

แบบบรรยายและ

อภิปราย 

(Lecture and 

Discussion 

Learning) 

รวมกับการสอน

รูปแบบการสอน

แบบเนนกรณี

ปญหา 

(Problem-

Based 

Learning) 

ครั้งท่ี 9-10 

 

กฎหมายทะเล 

1. กฎหมายทะเล  

1.1 การใชเขตอํานาจของรัฐเหนือเขตทางทะเล  

1.2. เสนฐาน 

1.3. นานน้ําภายใน  

1.4 ทะเลอาณาเขต  

1.5 การผานชองแคบ 

1.6 การผานนานน้ําหมูเกาะ 

1.7 เขตตอเนื่อง  

1.8 เขตเศรษฐกิจจําเพาะ 

1.9 ไหลทวีป  

1.10 ทะเลหลวง 

6 รศ.ดร.ลาวัณย 

ถนัดศิลปะกุล

รูปแบบการสอน

แบบบรรยายและ

อภิปราย 

(Lecture and 

Discussion 

Learning) 

รวมกับการสอน

รูปแบบการสอน

แบบเนนกรณี

ปญหา 

(Problem-



สัปดาหท่ี/ครั้งท่ี หัวขอท่ีสอน 
จํานวน 

ช.ม. 

อาจารยผูสอน 

Based 

Learning) 

ครั้งท่ี 11-12 การระงับขอพิพาท (Settlement of International Disputes) 

- การระงับขอพิพาทโดยไมใชวิธีการทางศาล (Non-Judicial 

Settlement of International Disputes) อันไดแก การเจรจา

ตอรอง การประนีประนอม 

- กา ร ร ะ งั บข อ พิพ าท โ ดย วิ ธี ก า รท า งอนุญ า โตตุ ล าการ 

(Arbitration) 

การระงับขอพิพาทโดยใชกฎเกณฑขององคกรระหวางประเทศ 

(Roles of International Organizations in the Settlement of 

International Disputes) 

 

 รศ.ดร.ลาวัณย 

ถนัดศิลปะกุล

รูปแบบการสอน

แบบบรรยายและ

อภิปราย 

(Lecture and 

Discussion 

Learning) 

รวมกับการสอน

รูปแบบการสอน

แบบเนนกรณี

ปญหา 

(Problem-

Based 

Learning) 

ครั้งท่ี 13-14 การนําเสนอ/อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/รายงาน 6 รศ.ดร.ลาวัณย 

ถนัดศิลปะกุล

รูปแบบการสอน

แบบบรรยายและ

อภิปราย 

(Lecture and 

Discussion 

Learning) 

รวมกับการสอน

รูปแบบการสอน

แบบเนนกรณี

ปญหา 

(Problem-



สัปดาหท่ี/ครั้งท่ี หัวขอท่ีสอน 
จํานวน 

ช.ม. 

อาจารยผูสอน 

Based 

Learning) 

 

 

 

สอบปลายภาค 

 - 

 

หมายเหตุ – กําหนดการบรรยายอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 


