
๑

มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา
วิชา พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน
(Buddhism and Human Rights)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตขอนแก่น คณะพุทธศาสตร์ พระพุทธศาสนา

หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๑๐๑ ๔๓๐ พระพทุธศาสนากบัสิทธิมนุษยชน (Buddhism and Human Rights)

๒. จํานวนหน่วยกิต
๒ หน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔)

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ ดร.อินตอง ชัยประโคม อาจารย์ประจําวิชา

๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน
ภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๖๕ ช้ันปีที่ ๔ (ภาคปกติ)

๖. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี

๗. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี

๘. สถานท่ีเรียน
หลักสูตรพุทธศาสตรบ์ัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
๙. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕



๒

หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนในระดับสากลและหลักการทางพระพุทธศาสนา
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชน สามารถนําหลักสิทธิมนุษยชน มาเป็นแนวทางในการส่งเสริม พัฒนาตนเองและสังคม
ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางสิทธิมนุษยชนและการเคารพศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์

วัตถุประสงค์
หลังเรียนจบรายวิชานี้แล้ว

๑) นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสิทธิมนุษยชนในระดับสากลและของประเทศต่างๆ
๒) นิสิตสามารถศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์หลักสิทธิมนุษยชนจากคําสอนทางพระพุทธศาสนา
๓) นิสิตมีจิตสํานึกในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ประพฤติละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน พร้อมทั้งมีจิตเมตตาช่วยเหลือ

ปกป้องคุ้มครองสิทธิต่างๆ ทั้งของตนเองและผู้อื่น
๒. วัตถุประสงค์ในการการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

๑) เพ่ือพัฒนาการศึกษา การค้นคว้าเกี่ยวกับแนวคิด หลักการว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน และหลักการทาง
พระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

๒) เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักสิทธิมนุษยชนในสังคมตามหลักการทางพระพุทธศาสนา
๓) เพ่ือพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ E-Learning ในการติดตามข่าวด้านสิทธิ

มนุษยชนในระดับสากลและในประเทศไทย

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลกัสิทธิมนุษยชนตามหลกัคาํสอนทางพระพุทธศาสนา โดยเปรียบเทียบกบัปฏิญญาสากลว่าดว้ย
สิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญของไทยและพระราชบญัญติัของไทยวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน ตลอดจนหลกัสิทธิมนุษยชน
ของนานาอารยประเทศ
๒. จํานวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

บรรยาย ๓๐ ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศกึษา

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนิสิตเฉพาะราย

ไม่มี การศึกษาด้วยตนเอง ๒
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์

๓. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล



๓

- อาจารย์ประจํารายวิชา แจ้งการให้คําปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ และทางเว็บไซต์ของคณะพุทธศาสตร์ และ
หลักสูตร และในระหว่างห้องเรียน

- อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ณ ที่ห้อง
อาจารย์หรือสถานที่ตามนัดหมาย ให้กับนิสิตเฉพาะรายบุคลที่ต้องการคําปรึกษา

หมวดท่ี ๔ การพฒันาการเรียนรู้ของนิสิต
๔.๑การพฒันาคุณลกัษณะพิเศษของนิสิต (จาก มคอ.๒ หลกัสตูรพทุธศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาพระพทุธศาสนา

คุณลกัษณะพิเศษ กลยทุธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
๑.M – Morality มีมารยาททางกายและวาจาที่เหมาะสม
ตามกาลเทศะ

ฝึกฝนดา้นระเบียบวนิยักิริยามารยาททั้งทางกายและวาจาท่ีเหมาะสม เช่น การแต่งกาย การพดู

๒. A – Awareness รู้เท่าทนัความ เปล่ียนแปลงทางสงัคม ส่งเสริมใหรู้้เท่าทนัการของโลกเปล่ียนแปลงและสังคมปัจจุบนัในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม
วัฒนธรรม การเมือง และเทคโนโลยี

๓. H – Helpfulness มีศรัทธา อุทิศตนเพ่ือ
พระพทุธศาสนา

ส่งเสริมใหนิ้สิตศรัทธาอุทิศตนเพื่อทาํงานเผยแผพ่ระพทุธศาสนา โดยการให้
ออกค่ายบณัฑิตอาสาพฒันาชุมชน

๔. A – Ability มีความสามารถในการแกปั้ญหา ส่งเสริมใหนิ้สิตมีทกัษะในการแกปั้ญหาตนเองและสังคม โดยจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนจากกรณีปัญหา (Problem-Based Learning: PBL) เพื่อนําไปสู่
การคิดแก้ไขปญัหานั้นๆ ตามหลักพุทธธรรม

๕. C – Curiosity มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด ส่งเสริมใหนิ้สิตเรียนรู้ตลอดชีวติ มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด โดยมอบหมายงานใหศึ้กษา
คน้ควา้วจิยั วเิคราะห์ สงัเคราะห์ และวิจารณ์ประเดน็ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
สงัคม

๖. H - Hospitality มีนํ้ าใจเสียสละเพื่อส่วนรวม ส่งเสริมใหนิ้สิตมีจิตอาสาในการเขา้ร่วมกิจกรรมบาํเพญ็สาธารณประโยชน์ต่าง
ๆ เช่น จดักิจกรรมสงัคมสงเคราะห์ ออกเผยแผ่ธรรมสู่ชุมชน

๗. U – Universality มีโลกทศัน์กวา้งไกล ส่งเสริมใหนิ้สิตเขา้ร่วมกิจกรรมทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ
๘. L – Leadership มีความเป็นผูน้าํดา้นจิตใจและ
ปัญญา

ส่งเสริมใหนิ้สิตเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณ

๙. A – Aspiration มีความมุ่งมัน่พฒันาตนให้
เพียบพร้อมดว้ยคุณธรรม จริยธรรม

ส่งเสริมใหนิ้สิตฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยการบูรณาการหลกัคุณธรรม
จริยธรรมไวใ้นในรายวชิาต่างๆ

๔.๒การพฒันาการเรียนรู้ในแต่ละดา้น (จาก มคอ.๒ หลกัสตูรพทุธศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาพระพทุธศาสนา)

๑.ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ๒.ดา้นความรู้ ๓. ดา้นทกัษะทาง
ปัญญา

๔. ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและความ
รับผดิชอบ

๕. ดา้นทกัษะการวเิคราะห์การส่ือสาร
เทคโนโลยสีารสนเทศ

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓

                   



๔

๔.๒.๑ ดา้นคุณธรรมจริยธรรม
ผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรม กลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันา

ดา้นคุณธรรมจริยธรรม
กลยทุธ์ในการประเมินผลการเรียนรู้

ดา้นคุณธรรมจริยธรรม
(๑) ผลิตบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาที่มี
คุณธรรมและจริยธรรม สามารถให้บริการ
งานวิชาการแก่สังคม
(๒ ) มี ศั ก ยภ าพ ท่ี จ ะพัฒน า ตน เอ ง ใ ห้
เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมด้วย
หลักการทางพระพุทธศาสนา
(๓) สามารถวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาบนฐาน
ของหลักการและเหตุผลและค่านิยมดันดี
งาม
(๔) แสดงภาวะความเป็นผู้ นําด้านความ
ประพฤติปฏิบั ติตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมในพระพุทธศาสนา

(๑) จัดกิจกรรมเชิงวิชาการและภาคปฏิบัติ
ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ให้เป็นผู้มีน้ําใจ เสียสละอุทิศตน
เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม
(๒) ฝึกฝนให้มีความใฝ่รู้ ใฝ่คิด เป็นผู้นํา
ด้านจิตใจและปัญญา เพ่ือพัฒนาตนเอง
และสังคม
(๓) การจัดกิจกรรมในรายวิชาท่ีเน้นการ
ปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัยในตนเอง
และแก้ไขปัญหาของ ตนเองและสังคมได้
(๔) ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้นําผู้ตาม ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม

(๑) ประเมินด้วยผลงานวิชาการ และการ
บําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
(๒) ประเมินด้วยแบบทดสอบด้วยการสังเกต
สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และแบบวัดผล
(๓ ) ประเมินจากความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานเป็นทีม การทํางานวิจัย และการ
เข้าร่วมกิจกรรมในการใช้องค์ความรู้ทาง
การศึกษาทําประโยชน์ต่อสังคม
(๔) ผู้เรียนประเมินตนเอง และประเมินโดย
เพื่อนและอาจารย์ โดยใช้แบบประเมินและ
แบบวัดผล

๔.๒.๒ดา้นความรู้
ผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ กลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันา

ดา้นความรู้
กลยทุธ์ในการประเมินผล การเรียนรู้

ดา้นความรู้
(๑) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้
ในเน้ือหาสาระหลักของสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ตลอดจนหลักการและทฤษฎีท่ี
สําคัญ และนํามาประยุกต์ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติงาน
(๒) มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการพัฒนา
วิชาการสมัยใหม่ สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับ
วิ ช าพระ พุทธศาสนา ด้ านการบริ หาร
การศึกษาได้
(๓) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัย และการ
ปฏิบัติในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สามารถประยุกต์หลักธรรมมาใช้กับแนวคิด
ในทางทฤษฎี ปฏิบัติ และการวิจัย
(๔) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย
เพ่ือเชื่อมโยงกับการพัฒนาองค์กร เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการทางสังคมในด้าน

(๑) จัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
และมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยใช้
วิธีการเรียนการสอนท่ีเน้นหลักการทาง
ทฤษฎี และการประยุกต์ทางปฏิบัติใน
สภาพแวดล้อมจริง กระตุ้นให้เกิดการคิด
วิเคราะห์ และตัดสินใจด้วยตนเอง
(๒) จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการศาสตร์
สมัยใหม่ควบคู่กับวิชาการพระพุทธศาสนา
ด้านการบริหารการศึกษา
(๓) จัดให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัยด้วย
ตนเอง ในการพัฒนานวัตกรรมและองค์
ความรู้ใหม่
(๔) ส่งเสริมให้มีการวิจัยและค้นคว้าองค์
ความรู้ในพระไตรปิฎกและนําองค์ความรู้ท่ี
ค้นพบมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

(๑) ประเมินด้วยการสอบข้อเขียน
(๒) ประเมินด้วยการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
(๓) ประเมินด้วยการนําเสนอรายงานและการ
ทํางานเป็นทีม
(๔) ประเมินด้วยการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้
ให้เป็นประโยชน์
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วิชาการพระพุทธ-ศาสนาด้านการบริหาร
การศึกษา

๔.๒.๓ ดา้นทกัษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ ดา้นทกัษะทางปัญญา กลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันา

ดา้นทกัษะทางปัญญา
กลยทุธ์ในการประเมินผลการเรียนรู้

ดา้นทกัษะทางปัญญา
(๑) สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติ
ในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อการ
พัฒนาและสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ทาง
พระพุทธศาสนาด้านการบริหารการศึกษา
อย่างเหมาะสม
(๒) สามารถสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัย สิ่ง
ตีพิมพ์ทางวิชาการ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย สังเคราะห์ และนําไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาความคิดใหม่ๆ
(๓) สามารถประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและองค์
ความรู้ทางด้านพุทธศาสนาในการแก้ปัญหา
หรือพัฒนาการบริหารงานได้อย่างเหมาะสม
และสร้างสรรค์
(๔ ) สามารถ ตัดสินใจ เรื่ อ งที่ ซับ ซ้อน ท่ี
เ ก่ียวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และ
สามารถผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
ในระดับชาติ และนานาชาติ

(๑) ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา
(๒) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการ
ปฏิบัติงานจริง
(๓) เน้นการเรียนรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้
กับสถานการณ์จริง โดยใช้ปัญหาเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
(๔) การอภิปรายกลุ่ม

(๑) วัดการแสดงออกทางการกระบวนการคิด
และการแก้ไขปัญหา
(๒) วัดผลการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย
(๓) การนําเสนอผลงาน การอธิบาย การถาม
และตอบคําถาม
(๔) การโต้ตอบสื่อสารกับผู้อ่ืน
(๕) การอภิปรายกลุ่ม

๔.๒.๔ ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ
ผลการเรียนรู้

ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรับผดิชอบ

กลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันา
ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่ง

บุคคลและความรับผดิชอบ

กลยทุธ์ในการประเมินผลการเรียนรู้
ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล

และความรับผดิชอบ
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(๑) มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของตนเอง ในการพัฒนาความรู้
ของตนเอง องค์กร และสังคม
(๒ ) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นํา
องค์กร แก้ไขปัญหาท่ีมีความซับซ้อนด้วย
ตนเอง และเปล่ียนแปลงสังคมในทางท่ี
เหมาะสม
(๓) สามารถทํางานเป็นทีม เคารพสิทธิ รับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีปฏิสัมพันธ์
อย่างสร้างสรรค์กับผู้ร่วมงาน

(๔) แสดงภาวะความเป็นผู ้นําในองค์กร
บริหารการทาํงานเป็นทีมไดอ้ยา่งเหมาะสม
ตามโอกาสและสถานการณ์ เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการทาํงานของกลุ่ม
(๕) สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานด้วย
ตนเอง ประเมินตนเอง รวมทั้งวางแผน
ป รับปรุ งตน เองและอง ค์กร ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

(๑) การจัดกิจกรรมในรายวิชาท่ีเน้นการ
เรียนการสอนท่ี มีการปฏิ สัมพัน ธ์ที่ ดี
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
(๒) ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้นํา ผู้ตาม การ
แสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้นําและผู้
ต าม ท่ี ดี การมี มนุษย สัมพันธ์ ท่ี ดี กั บ
ผู้ร่วมงาน การรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืนใน
การปฏิบัติงานเป็นทีมและการทํางานวิจัย
(๓) ฝึกฝนการทํากิจกรรมเพื่อสังคม และ
การวางตัวท่ีเหมาะสมตามกาลเทศะ
(๔) ฝึกฝนการประสานงานกับผู้อ่ืนทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา

(๑) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของ
นิสิตในหลายๆ ด้าน ระหว่างกิจกรรมการ
เรียนการสอน เช่น พฤติกรรมความสนใจ
ต้ังใจเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
(๒) สังเกตพฤติกรรมการแสดงบทบาทภาวะ
ผู้นําและผู้ตามที่ดี ความสามารถในการทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น
(๓) สังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
เรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย การนําเสนอ
ผลงาน การทํางานวิจัย และการร่วมทํา
กิจกรรมเพื่อสังคม

๔.๒.๕ ดา้นทกัษะการวเิคราะห์การส่ือสาร เทคโนโลยสีารสนเทศ
ผลการเรียนรู้

ดา้นทกัษะการวเิคราะห์การส่ือสาร
เทคโนโลยสีารสนเทศ

กลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันา
ดา้นทกัษะการวเิคราะห์การส่ือสาร

เทคโนโลยสีารสนเทศ

กลยทุธ์ในการประเมินผลการเรียนรู้
ดา้นทกัษะการวเิคราะห์การส่ือสาร

เทคโนโลยสีารสนเทศ
(๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลัก
ต รรกะทางคณิ ตศาสตร์ และส ถิติ ใ น
การศึกษาค้นคว้าปัญหา เช่ือมโยงประเด็น
ปัญหาท่ีสําคัญ และเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไขปัญหาด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้าน
พระพุทธศาสนาในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี
(๒) สามารถส่ือสารด้านการพูด การอ่าน
การฟังการเขียนการนําเสนอ สื่อสารกับกลุ่ม
บุคคลต่างๆทั้งในวงการวิชาการวิชาชีพและ
ชุมชนได้อย่างเหมาะสม
(๓) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ
คน้ควา้ขอ้มูล เพ่ือประกอบการศึกษาและการ
ทาํวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการติดต่อส่ือสาร

(๑) จัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ
เ พ่ือ ใ ห้นิ สิ ต ไ ด้ฝึ กทั กษะ ท้ั ง ด้ านการ
วิเคราะห์ การวิจารณ์
(๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการส่ือสาร และ
การนําเสนอโดยใช้เทคโนโลยีทั้ ง ด้วย
ตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน
(๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้
นิสิตได้ฝึกทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ค้ น ค ว้ า แ ล ะ ก า ร ทํ า
วิทยานิพนธ์

(๑ ) การทดสอบความ รู้และ เทคนิคการ
วิเคราะห์และวิจารณ์ทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ ๆ
(๒) การทํางานวิจัย ต้ังแต่เร่ิมต้นจนถึงข้ันตอน
การเขียนรายงาน และการนําเสนอผลงาน
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หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์ หวัขอ้ /รายละเอียด จาํนวน

ชัว่โมง
กิจกรรมการเรียนการ

สอน/ส่ือท่ีใช้
ผูส้อน

๑ ความหมายและความสาํคญัของของสิทธิมนุษยชน ๒ การบรรยาย ถาม-
ตอบ

อ.ดร.อินตอง
ชัยประโคม

๒ พฒันาการของสิทธิมนุษยชน ๒ การบรรยาย ถาม-
ตอบ

อ.ดร.อินตอง
ชัยประโคม

๓ ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนโดย
สหประชาชาติ และสิทธิมนุษยชนในพทุธศาสนา

๒ Power point
การบรรยาย ถาม-

ตอบ

อ.ดร.อินตอง
ชัยประโคม

๔ สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ๒ การบรรยาย ถาม-
ตอบ

อ.ดร.อินตอง
ชัยประโคม

๕ สิทธิมนุษยชนเก่ียวกบัชีวติและร่างกายในกฎหมาย
ไทยเปรียบเทียบกบัพระพทุธศาสนา

๒ Power point
การบรรยาย ถาม-

ตอบ

อ.ดร.อินตอง
ชัยประโคม

๖ สิทธิมนุษยชนเก่ียวกบัความเช่ือ-ศาสนาใน
กฎหมายไทยเปรียบเทียบกบัพระพุทธศาสนา

๒ Power point
การบรรยาย ถาม-

ตอบ

อ.ดร.อินตอง
ชัยประโคม

๗ สิทธิมนุษยชนเก่ียวกบัทรัพยสิ์น-ทุน ในกฎหมาย
ไทยเปรียบเทียบกบัพระพทุธศาสนา

๒ Power point
การบรรยาย ถาม-

ตอบ

อ.ดร.อินตอง
ชัยประโคม

๘ สอบกลางภาค ๒

๙ สิทธิมนุษยชนเก่ียวกบัสตรี ครอบครัว ท่ีอยูอ่าศยั
ในกฎหมายไทยเปรียบเทียบกบัพระพทุธศาสนา

๒ การบรรยาย ถาม-
ตอบ

อ.ดร.อินตอง
ชัยประโคม

๑๐ การศึกษาดูงานและการสมัมนาดา้นสิทธิมนุษยชน
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

๒ การลงภาคสนาม อ.ดร.อินตอง
ชัยประโคม

๑๑ สิทธิมนุษยชนเก่ียวกับการศึกษา แรงงาน คนไร้
สญัชาติ คนชายขอบ เป็นตน้

๒ Power point
การบรรยาย ถาม-

ตอบ

อ.ดร.อินตอง
ชัยประโคม

๑๒ สิทธิมนุษยชนของนานาอารยประเทศ ๒ Power point
การบรรยาย ถาม-

อ.ดร.อินตอง
ชัยประโคม
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ตอบ

๑๓ ปัญหาดา้นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและแนวโนม้
การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในไทย

๒ Power point
การบรรยาย ถาม-

ตอบ

อ.ดร.อินตอง
ชัยประโคม

๑๔ การนาํเสนอรายงาน ๒ รายงาน

๑๕ การนาํเสนอรายงาน-การสรุป ๒ รายงาน

๑๖ สอบปลายภาค ๒ สอบ

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้

ท่ี ผลการเรียนรู*้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ
ประเมินผล

๑
๔.๑
๔.๒
๔.๓

ทดสอบประจําบท / สอบย่อยครั้งที่ 1
สอบระหว่างภาค
ทดสอบประจําบท / สอบย่อยครั้งที่ 2
สอบประเมินผลปลายภาค

3
8
13
16

10%
20%
10%
20%

๒

๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔

วิเคราะห์กรณีศึกษา / การคน้คว้า
ความกระตือรอืร้น การนําเสนอ รายงาน
ความรับผดิชอบ งานกลุ่ม / ผลงาน
ความตรงต่อเวลา / การเข้าช้ันเรียน
ส่งงานตามกําหนด

ตลอดภาค
การศึกษา 20%

๓

๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔
๔.๕

พฤติกรรมการเขา้ช้ันเรียน ระเบียบวินยั
ตรงต่อเวลา
การอภิปรายสามารถถ่ายทอดความรู้ได้
สามารถสะทอ้นหลักปรชัญาแนวคิดได้
การมีส่วนร่วม อภิปราย ปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อื่น
รู้หน้าทีค่วามรับผิดชอบของตนเองและ
กลุ่มที่
ต้องทําใหสํ้าเร็จ

ตลอดภาค
การศึกษา 20%

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. เอกสารและตําราหลัก

ศ. เสน่ห์ จามริก. พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน. กรุงเทพมหานคร:
โครงการจดัพิมพค์บไฟ, ๒๕๔๓.

-------------.พฒันาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร, สมาคมสิทธิ



๙

เสรีภาพของประชาชน, ๒๕๓๑.

กลุพล พลวนั. สิทธิมนุษยชนในสังคมโลก. พิมพค์ร้ังแรก. กรุงเทพมหานคร:
สาํนกัพิมพนิ์ติธรรม, ๒๕๔๗.

-----------------. พฒันาการแห่งสิทธิมนุษยชน. พิมพค์ร้ังท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร:
สาํนกัพิมพว์ญิญูชน, ๒๕๓๘.

ผศ. อุดมศกัด์ิ สินธิพงษ,์ สิทธิมนุษยชน. พิมพค์ร้ังท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: บริษทั
สาํนกัพิมพว์ญิญูชน จาํกดั, ๒๕๕๐.

รศ. จรัญ โฆษณานนัท,์ สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน ปรัชญา กฎหมาย และความเป็น
จริงทางสังคม. พิมพค์ร้ังแรก. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพนิ์ติธรรม, ๒๕๔๕.

จรัล ดิษฐาอภิชยั. คู่มือ สิทธิมนุษยชน ฉบับพลเมือง. พิมพค์ร้ังแรก. กรุงเทพมหานคร:
บริษทั สุขมุและบุตร จาํกดั, ๒๕๔๖.

คณะวชิาการ. ประมวนกฎหมายอาญา. กรุงเทพมหานคร: หจก.พิมพอ์กัษร, ๒๕๔๖.
พนัตาํรวจเอกหญิง.รศ. นัยนา เกิดวิชัย, ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ์ ประมวล

กฎหมายอาญา. กรุงเทพมหานคร: บริษทั สาํนกัพิมพนิ์ตินยั จาํกดั,๒๕๔๙
วชิยั ศรีรัตน์ บรรณาธิการ, สิทธิมนุษยชน และสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย,นนทบุรี,

โครงการศูนยก์ฎหมายสิทธิมนุษยชนและสนัติศึกษา สาขาวชิานิติศาสตร์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,๒๕๔๓

นพนิติ สุริยะ. สิทธิมนุษยชน. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพว์ญิญูชน, ๒๕๓๗
เฉลิมเกียรติ ผวินวล. ปรัชญาสิทธิมนุษยชนและพนัธกรณีในสังคมไทย.

กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพง์านดี, ๒๕๓๐
วรีะ โลจายะ. กฎหมายสิทธิมนุษยชน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพม์หาวทิยาลยั

รามคาํแหง, ๒๕๒๕
สาํนกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. การพฒันากระบวนการการทาํงาน

สถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร: สาํนกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ, ๒๕๔๗

สุทิน นพเกตุ. โครงการจดัต ั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ : กลไกคุม้ครอง
และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: สถาบนัพิทกัษแ์ละ
พฒันาสิทธิมนุษยชน, ๒๕๔๒

เจริญ คมัภีรภาพและคณะ. สารัตถะแห่งสิทธิมนุษยชน หลกัการและความ
เคล่ือนไหวเร่ืองสิทธิชุมชนในทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน. กรุงเทพมหานคร:



๑๐

เครือข่ายสิทธิภูมิปัญญาไทย, ๒๕๔๑.
Philip Alston, Human Rights Law, Dartmouth : Aldershot, 1996
John A. Andrews (Ed), Human Rights in Criminal Procedure : A Comparative Study, The

Hague : Martinus Nijhoff Publishers :, 1982
Peter R Bachr, The Role of Human Rights in Foreign Policy, Houndmills, Macmilan

Press; 1996
David Beetham (Ed), Politics and Human Rights, Oxford : Blackwell Pubilshers, 1995
Ian Brownlie (Ed), Basic Documents on Human Rights, Oxford : Clarendon Press,1994
Antonio Cassese, Human Rights in Changing Word, Cambridge : Policy Press,1990
Maurice Cranston, What are Human Rights?, London : The Bodley Head,1973
Scott Davidson, Human Rights, Buckingham : Open University Press Blackwell,1993

P. Davies (Ed), Human Rights, London : Routledge, 1995
Johan Galtung, Human Rights in Anoher Key, Cambridge, Policy Press,1994

๒. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
http://www.google.co.th/ แล้วคลิกไปที่เว็บต่างๆ ด้านสิทธิมนุษยชน wikipedia เป็นต้น

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น wikipedia คําอธิบายศัพท์

เว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ที่จัดทําโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจาก
นักศึกษาได้ดังน้ี

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน และการลงภาคสนามในบางรายงานด้านสิทธิมนุษยชน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านทางอีเมล์ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทําเป็นช่องทางการส่ือสารกับนักศึกษา

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของอาจารย์ผู้สอน
- ผลการทดสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้



๑๑

๓. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง

และหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกช้ันเรียน
- ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีด้านสิทธิมนุษยชน

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน

วิชา ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลัง
การออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาได้ดังน้ี

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม

๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ

รายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้

- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๕ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ ๔

- เปล่ียนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้น้ีกับปัญหาท่ีมา
จากงานวิจัยของอาจารย์หรือแนวคิดใหม่ๆ


