รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ประจาภาคเรียนที่ 1/2560

รหัสวิชา 2563416
ชื่อรายวิชา สิทธิมนุษยชน
(Human Rights)

อาจารย์ผู้สอน
ดร. ดังนภสร ณ ป้อมเพชร
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
สาขารัฐศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายละเอียดของรายวิชา

มคอ. 3

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/หลักสูตรนิติศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2563416 สิทธิมนุษยชน
Human Rights
2. จานวนหน่วยกิต
2 (2-0-4) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอน
อ.ดังนภสร ณ ป้อมเพชร
ตอนเรียน
A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2560 / ชั้นปีที่ 4
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
หลักสูตนิติศาสตร์บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
-

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ ความหมายและปรั ช ญาของสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนขั้ น พื้ น ฐาน
นักศึกษามีความเข้าใจในวิธีการส่งเสริมและคุ้มครองซึ่งสิทธิมนุษยชน รวมไปถึงมีความรู้ความเข้าใจใน
การปกป้ องสิ ทธิมนุ ษยชนในระดับ ภูมิ ภ าคและในประเทศไทย ภายใต้สั น นิบ าตชาติและองค์การ
สหประชาชาติ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2
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-

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายและปรัชญาของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน วิธีการส่งเสริมและคุ้มครองซึ่งสิทธิ
มนุ ษ ยชน รวมถึงการปกป้ องสิ ทธิมนุ ษยชนภายใต้สั น นิบ าตชาติและองค์การสหประชาชาติ การ
ปกป้องสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
ฝึกปฏิบัติ
การศึกษา
ด้วยตนเอง
30 ชั่วโมงต่อ ให้คาปรึกษา แนะนา สอนเสริม
ไม่ระบุ
ภาคการศึกษา ตามความต้องการของนักศึกษา
เป็นรายกลุ่ม เพื่อทบทวนองค์
ความรู้ให้ชัดเจนและแม่นยายิ่งขึ้น
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
1. อาจารย์ประจารายวิชาประกาศเวลาให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาในสัปดาห์ที่ 1 ของภาคเรียน
2. อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(2) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญได้
(3) มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการตรงเวลา การแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น รู้จักหน้าที่การทางานเป็นกลุ่ม รู้หน้าที่ของการ
เป็นผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์ นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้ง มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
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1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเนื้อหาสาระสาคัญของ
รายวิชาที่เกี่ยวกับสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และหรือรัฐประศาสนศาสตร์
(2) สามารถน าความรู้แ ละประสบการณ์ ไปร่ว มพั ฒ นาแก้ไขปั ญ หาและน าความรู้ท าง
กฎหมาย ซึ่งเป็นสาขาวิชานิติศาสตร์ รวมไปถึง สาขาที่เกี่ยวข้องคือ สาขาวิชารัฐศาสตร์และหรือรัฐ
ประศาสนศาสตร์ โดยสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริง
(3) สามารถบู ร ณาการในสาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษากั บ ความรู้ ในศาสตร์ อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งได้
ตลอดเวลาที่ นั กศึ กษาท าการศึก ษาอยู่ในหลั ก สู ต รและสามารถประยุ กต์ ใช้ ศาสตร์ต่างๆ ได้ อย่ าง
เหมาะสม

2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้วิธีการสอนในหลากหลายโดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ศาสตร์เพื่อปฏิบัติ
ในสภาพแวดล้อมจริง และสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(4) ประเมินจากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
(5) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ เป็นระบบ และมีตรรกะ
(2) มีความสามารถในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
(3) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ ตามกรอบทฤษฎี แนวคิด ประสบการณ์และ
ตัวอย่างที่ศึกษามาทาการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
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3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ใช้กรณีศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางด้านนิติศาสาตร์ในการอธิบายปรากฏการณ์ทาง
สังคม มีการอภิปรายกลุ่ม และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้เพื่อการปฏิบัติงานจริง
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญานี้ สามารถทาได้โดยการออกข้อสอบ
ที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้
ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกคาตอบที่ถูกมาคาตอบเดียวจากกลุ่มคาตอบที่ให้มา ไม่ควร
มีคาถามเกี่ยวกับนิ ยามต่างๆ ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น
ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มี ค วามสามารถในการสื่ อ สารกั บ ผู้ อื่ น ที่ มี ค วามแตกต่ า งและหลากหลายได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(2) มีความเข้าใจผู้อื่น และสังคมและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคม
(3) สามารถแก้ ไ ขปั ญ หา หรื อ ความขั ด แย้ ง ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการท างานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผู้นา
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้น
เรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรง
ประเด็นของข้อมูลที่ดาเนินกิจกรรม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทกั ษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่จาเป็นต่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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(2) สามารถสื่อสารแนะนาเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภ าพทั้งด้านการพูดการเขียน
ตลอดจนสามารถเลื อ กใช้ สื่ อ และเครื่ อ งมื อ ในการน าเสนอผลงานได้ อ ย่ า งเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นได้อย่างดี
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใช้กลยุทธ์การสอนที่เน้นการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร
เช่น การนาเสนอข้อมูลสถิติ ตัวเลข และการวิเคราะห์ โดยเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง และ
สถานการณ์จริง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิ คการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด

1

แนะนารายวิชา
การเมืองการปกครองไทย

จานวน
ชั่วโมง
2

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
อาจารย์แนะนาตัว
- อธิบายวัตถุประสงค์ เนื้อหา
- อธิบายวิธีการเรียนการสอน
- อธิบายเกณฑ์การวัดและการ
ประเมินผล
- แนะนาตารา หนังสือ และ
แหล่งข้อมูลต่างๆ
- ใช้สื่อ Power Point
- เข้าสู่ Web Site ต่างๆ
-

ผู้สอน
ดร.ดังนภสร
ณ ป้อมเพชร
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2

- แนวคิดสิทธิมนุษยชน

2

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง
2

3

หลักการพื้นฐานสิทธิมนุษยชน
-หลักการความเสมอภาค
เสรีภาพ และไม่เลือกปฏิบัติ

4

หลักการพื้นฐานสิทธิมนุษยชน
(ต่อ)
-หลักการและแนวคิดสิทธิ
มนุษยชนในฐานะที่เกิดมาเป็น
มนุษย์และสิทธิที่ได้รับ

2

5

หลักการพื้นฐานสิทธิมนุษยชน
(ต่อ)
-หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับผู้
ทรงสิทธิและผู้คุ้มครองสิทธิ
-หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ
ความเป็นสากลและ
ลักษณะเฉพาะ

2

6

พัฒนาการแนวคิดสิทธิ
มนุษยชน
-แนวคิดสิทธิธรรมชาติ
-แนวคิดสิทธิมนุษยชนในโลก
ตะวันตกและสังคมนิยม

2

- ใช้สื่อ Power Point
ดร.ดังนภสร
ประกอบการบรรยาย
ณ ป้อมเพชร
- เอกสารประการสอน
- สืบค้นข้อมูล Web Site ต่างๆ
- ให้นักศึกษาอภิปราย ร่วมสรุป
และซักถามประเด็นต่างๆ

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
- ใช้สื่อ Power Point
ประกอบการบรรยาย
- เอกสารประการสอน
- สืบค้นข้อมูล Web Site ต่างๆ
- ให้นักศึกษาอภิปราย ร่วมสรุป
และซักถามประเด็นต่างๆ
- ใช้สื่อ Power Point
ประกอบการบรรยาย
- เอกสารประการสอน
- สืบค้นข้อมูล Web Site ต่างๆ
- ให้นักศึกษาอภิปราย ร่วมสรุป
และซักถามประเด็นต่างๆ
- ใช้สื่อ Power Point
ประกอบการบรรยาย
- เอกสารประการสอน
- สืบค้นข้อมูล Web Site ต่างๆ
- ให้นักศึกษาอภิปราย ร่วมสรุป
และซักถามประเด็นต่างๆ

ผู้สอน
ดร.ดังนภสร
ณ ป้อมเพชร

ดร.ดังนภสร
ณ ป้อมเพชร

ดร.ดังนภสร
ณ ป้อมเพชร

- ใช้สื่อ Power Point
ดร.ดังนภสร
ประกอบการบรรยาย
ณ ป้อมเพชร
- เอกสารประการสอน
- สืบค้นข้อมูล Web Site ต่างๆ
- ให้นักศึกษาอภิปราย ร่วมสรุป

7
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7

พัฒนาการแนวคิดสิทธิ
มนุษยชน(ต่อ)
-แนวคิดสิทธิมนุษยชนในเอเชีย
-ประเภทของสิทธิมนุษยชน

2

8

จากแนวคิดสู่กรอบกฎหมายว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน
-กฎหมายระหว่างประเทศสิทธิ
มนุษยชน

2

9

จากแนวคิดสู่กรอบกฎหมายว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน (ต่อ)
-สถานะกฎหมายระหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
-กฎไกเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ในระดับระหว่างประเทศ

2

10

จากแนวคิดสู่กรอบกฎหมายว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน (ต่อ)
-กฎไกเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ในระดับระหว่างประเทศ

2

11

แนวคิด กระแส และกลไกสิทธิ
มนุษยชนในสังคมไทย
-สารวจข้อโต้แย้งเกี่ยวกับ
แนวคิดสิทธิมนุษยชนใน
สังคมไทย

2

12

แนวคิด กระแส และกลไกสิทธิ
มนุษยชนในสังคมไทย (ต่อ)
-กระแสความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนใน
สังคมไทย

2

13

แนวคิด กระแส และกลไกสิทธิ
มนุษยชนในสังคมไทย (ต่อ)
-กระแสความเคลื่อนไหว

2

และซักถามประเด็นต่างๆ
- ใช้สื่อ Power Point
ประกอบการบรรยาย
- เอกสารประการสอน
- สืบค้นข้อมูล Web Site ต่างๆ
- ให้นักศึกษาอภิปราย ร่วมสรุป
และซักถามประเด็นต่างๆ
- ใช้สื่อ Power Point
ประกอบการบรรยาย
- เอกสารประการสอน
- สืบค้นข้อมูล Web Site ต่างๆ
- ให้นักศึกษาอภิปราย ร่วมสรุป
และซักถามประเด็นต่างๆ
- ใช้สื่อ Power Point
ประกอบการบรรยาย
- เอกสารประการสอน
- สืบค้นข้อมูล Web Site ต่างๆ
- ให้นักศึกษาอภิปราย ร่วมสรุป
และซักถามประเด็นต่างๆ

ดร.ดังนภสร
ณ ป้อมเพชร

ดร.ดังนภสร
ณ ป้อมเพชร

อ.ธนันท์วัฒน์
สภานุรัตน์

- ใช้สื่อ Power Point
ประกอบการบรรยาย
- เอกสารประการสอน
- สืบค้นข้อมูล Web Site ต่างๆ
- ให้นักศึกษาอภิปราย ร่วมสรุป
และซักถามประเด็นต่างๆ
- ใช้สื่อ Power Point
ประกอบการบรรยาย
- เอกสารประการสอน
- สืบค้นข้อมูล Web Site ต่างๆ
- ให้นักศึกษาอภิปราย ร่วมสรุป
และซักถามประเด็นต่างๆ
- ใช้สื่อ Power Point
ประกอบการบรรยาย
- เอกสารประการสอน
- สืบค้นข้อมูล Web Site ต่างๆ
- ให้นักศึกษาอภิปราย ร่วมสรุป
และซักถามประเด็นต่างๆ

ดร.ดังนภสร
ณ ป้อมเพชร

- ใช้สื่อ Power Point
ประกอบการบรรยาย
- เอกสารประการสอน

ดร.ดังนภสร
ณ ป้อมเพชร

ดร.ดังนภสร
ณ ป้อมเพชร

ดร.ดังนภสร
ณ ป้อมเพชร
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เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนใน
สังคมไทย

- สืบค้นข้อมูล Web Site ต่างๆ
- ให้นักศึกษาอภิปราย ร่วมสรุป

14

แนวคิด กระแส และกลไกสิทธิ
มนุษยชนในสังคมไทย (ต่อ)
-จากแนวคิดสิทธิมนุษยชนสู่
แนวคิดสิทธิชุมชน

2

15

แนวคิด กระแส และกลไกสิทธิ
มนุษยชนในสังคมไทย (ต่อ)
-รัฐธรรมนูญและกลไกสิทธิ
มนุษยชนในสังคมไทย

2

16

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้*

และซักถามประเด็นต่างๆ
- ใช้สื่อ Power Point
ประกอบการบรรยาย
- เอกสารประการสอน
- สืบค้นข้อมูล Web Site ต่างๆ
- ให้นักศึกษาอภิปราย ร่วมสรุป
และซักถามประเด็นต่างๆ
- ใช้สื่อ Power Point
ประกอบการบรรยาย
- เอกสารประการสอน
- ให้นักศึกษาอภิปราย ร่วมสรุป
และซักถามประเด็นต่างๆ

แบบทดสอบวัดความรู้

กิจกรรมการประเมิน

- มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ แนวคิด และเนื้อหา
สาระสาคัญของรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า
- ทดสอบย่อย
และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
- สามารถนาความรู้และประสบการณ์ - สอบปลายภาค
ไปแก้ไขปัญหาและประยุกต์ใช้ได้จริง
- มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์
อย่างมีวิจารณญาณ เป็นระบบ และมี
ตรรกะ
- มีความสามารถถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
- สามารถรวบรวมข้อมูล ศึกษา
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและเสนอ
แนวทางแก้ไขได้
- มีวินัย ตรงเวลา และรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม
- ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม
จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต
- การเข้าชั้นเรียน

ดร.ดังนภสร
ณ ป้อมเพชร

ดร.ดังนภสร
ณ ป้อมเพชร

ดร.ดังนภสร
ณ ป้อมเพชร

สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ
ประเมินผล

1-15
16

60%

9
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-

- มีภาวะผู้นาและผู้ตาม แก้ไขข้อขัดแย้ง - การมีส่วนร่วม
และลาดับความสาคัญได้
อภิปราย เสนอความ
- มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแพร่ และสามารถ
คิดเห็นในชั้นเรียน
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
- มีทักษะในการใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่จาเป็นต่อการใช้งานได้ย่างมี
ประสิทธิภาพ
- สามารถสื่อสารและนาเสนอผลงานได้ - วิเคราะห์กรณีศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการพูด
ค้นคว้า
การเขียนตลอดจนเลือกใช้สื่อและ
- การนาเสนอรายงาน
เครื่องมือในการนาเสนอผลงานได้
- การทางานกลุ่ม
อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

ตลอดภาค
การศึกษา

20%

1-14

20%

* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ภานุพันธ์ ชัยวัติ. การพัฒนาหลักกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชนชาวไทยในคดี สิ่งแวดล้อม
การผังเมือง อาคาร โรงงาน และเหตุเดือดร้อนราคาญ. สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2558.
นพนิธิ สุริยะ. สิทธิมนุษยชน:แนวคิดและการคุ้มครอง. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชาปัญหาการเมืองไทยในปัจจุบัน, โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชาปัญหาการเมืองไทยในปัจจุบัน, โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544
.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชาแนวคิดทางการเมืองและสังคม, โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556.
John, H. and Paul, G., Introduction to Political Theory, Pearson Education Limited.2009.
John, J.M. and Ken, P., Sociology: A Global Introduction, Pearson Education Limited.2012.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสะท้อนความคิดจากพฤติกรรมของผู้เรียน
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- แบบประเมินผู้สอนและรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ผลการทดสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ
รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี ตามข้อสอนแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
…………………………………………………………………………………………………………………………….
30 ก.ค. 2560
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