รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 2563416

สิทธิมนุษยชน
Human rights

1.2 จํานวนหนวยกิต
2 (2-0-4) หนวยกิต

1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : นิติศาสตรบัณฑิต
2) ประเภทของรายวิชา : วิชาเลือก
1.4 อาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผสู อน
1) อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา: ผศ.ดร.ขวัญฤทัย ศิริพัฒนโกศล
2) อาจารยผูสอน : ผศ.ดร.ขวัญฤทัย ศิริพัฒนโกศล
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปทเี่ รียน
ภาคการศึกษา 1 ปการศึกษา 2561 / ชั้นป 3
1.6 รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน (pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
1.7 รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน (pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 11 หอง 11403
1.9 วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ลาสุด
24 กรกฎาคม 2561

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

2.1 จุดมุงหมายของรายวิชา

1.1 พุทธพิสัย (ความรูที่ไดรับจากการเรียน)
1.1.1 มีความรูทางทฤษฏี เหตุและผลของหลักการภายใตปฎิญญาสากลสิทธิมนุษยชน
ตราสารระหวางประเทศและระดับภูมิภาคที่เกี่ยวของ
1

1.1.2 สามารถวิเคราะห ฝกแกปญหาขอเท็จจริงจากกรณีศึกษาไดถูกตองเหมาะสมเพื่อ
ใชในชีวิตประจําวันได
1.1.3 สามารถรวบรวมขอมูล ศึกษาวิเคราะหประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับสังคม ชุมชน
ประเทศและระดับนานาชาติเพื่อเสนอตัวบทกฎหมายที่ส ามารถนําไปปรับใชไดอยางถูกตอ งและ
เหมาะสม
1.1.4 สามารถประยุกตใชความรูและทักษะ ตามกรอบทฤษฎี แนวคิด ประสบการณและ
ตั ว อย า งที่ ศึ ก ษามาทํ า การแก ไ ขป ญ หาได อ ย า งถู ก ต อ ง และเหมาะสมมี ค วามสามารถในการคิ ด
วิเคราะหอยางมีวิจารณญาณและเปนระบบ อีกทั้สามารถถายทอดแลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่น
1.1.5 สามารถติดตามความกาวหนาและวิวัฒนาการทางกฎหมาย
1.2 ทักษะพิสยั (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช IT ที่ไดรับจากการเรียน)
1.2.1 มี ค วามสามารถในการติ ด ต อ สื่ อ สารกกั บ บุ ค คลอื่ น ได ดี ท ง ในภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
1.2.2 มีความเขาใจผูอื่น และสังคมและสามารถปรับตัวใหเขากบสังคม
1.2.3 มีความรบผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนือง
1.2.4 มีทักษะในการใชเครื่องมือและอุปกรณ ที่จําเปนตอการสืบคนกรณีศึกษาของ
ตางประเทศ ตราสารระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
1.2.5 เข าใจในความหมายของศั พท ตา ง ๆทางกฎหมายที่มีร ากศัพ ทม าจากภาาษา
ตางประเทศ เชน ภาษาลาติน ภาษาเยอรมัน หรือ ภาษาฝรั่ งเศส ในลักษณะที่เปนคําศัพทเฉพาะ

ดํารงชีวิต

1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดรับจากการเรียน)
1.3.1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต
1.3.2 มีความประพฤติที่ดีงามเหมาะสมตามสถานภาพโดยยึดหลักความพอเพียงในการ
1.3.3 มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม
1.3.4 มีจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ

2.2 วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

วิชาสิทธิมนุ ษยชน มุง่ เน้นให้ นกั ศึกษามีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับความหมายและ
ปรัชญาของสิทธิมนุษยชนขันพื
้ ้นฐาน กลไกการส่งเสริ มการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ภายใต้ ปฏิญญา
สากลสิทธิมนุษยชน ตราสารระหว่างประเทศ และระดับภูมิภาค และสิทธิมนุษยชนตามกฎหมาย
ไทยวิธกี ารศึกษาเน้นการศึกษาแบบมีสว่ นร่วม และการแลกเปลีย่ นอภิปรายในห้องเรียน โดยการ
เรียนการสอนจะใช้ภาษาไทยและอังกฤษ เพือ่ เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาคุน้ เคยและสร้างความมันใจ
่
ในการใช้ภาษาอังกฤษ และสามารถนําไปปรับใช้ในชีวติ ประจําวันได้อย่างถูกต้อง
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

3.1 คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาความหมายและปรัชญาสิทธิมนุษยชนขันพื
้ ้นฐาน วิธีการส่งเสริ มและคุ้มครอง
ซึ่งสิทธิมนุษยชน รวมถึงการปกป้องสิทธิมนุษยชนภายใต้ สนั นิบาตช่ติและองค์การสหประชาชาติ
การปกป้องสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค

3.2 จํานวนชั่วโมงที่ใชตอ ภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝกปฏิบัต/ิ
งานภาคสนาม/การฝกงาน
30 ชั่วโมงตอ ใหคําปรึกษา แนะนํา สอนเสริม
ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
ภาคการศึกษา ตามความตองการของนักศึกษา
ภาคสนาม
เปนรายกลุม เพื่อทบทวนความรู
และเพิ่มพูนทักษะการใชภาษา

การศึกษาดวย
ตนเอง
4 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

3.3 จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก
นักศึกษาเปนรายบุคคล

1) อาจารยประจํารายวิชา แจงเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตประจํารายวิชา หรือผาน
Social Network เชน Facebook
2) อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุม ตามความตองการ อยางนอย
1 ชั่วโมงตอสัปดาห (เฉพาะรายที่ตองการ)
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วิธีการสอนและการประเมินผล

ผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนา

ดานคุณธรรม จริยธรรม

(1) ต ร ะ ห นั ก ใ น คุ ณ ค า แ ล ะ คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต
(2) มีความประพฤติที่ดีงามเหมาะสมตาม
สถานภาพโดยยึดหลักความพอเพียงในการ
ดํารงชีวิต
(3) มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ
ตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม
(4) เคารพสิ ท ธิ แ ละรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของ
ผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆของ
องคกรและสังคม
(6) มีจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

1) ปลู ก ฝ ง ในด า นศี ล ธรรมแก นั ก ศึ ก ษา
โดยใชหลักการสิทธิมนุษยชนเปนพื้นฐาน
สํ า หรั บ การเป น ผู มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
โดยประยุกตใชในการสอน 2) เนนความ
ซื่อตรงทั้งตอตนเองและตอผูอื่น รวมถึง
การรั ก ษาความยุ ติ ธ รรมในการดํ า เนิ น
ชีวิต อันถือเปนหัวใจสําหรับนักกฎหมาย
โดยอาศัยสถานการณที่ในหองเรียนเปน
สื่อ เชน การไมทําทุจริตในการสอบ การ
ไมลอกผลงานหรือความคิดของบุคคลอื่น
การรูจักยอมรับผิดกรณีที่ทําผิด หรือ การ
ไมแ อบอ างผลงานของบุ ค คลอื่ นว าเป น
ของตนเอง
3) ปลูกฝงและสนับสนุนนักศึกษาในดาน
ความเพียร มีอุตสาหะในการศึกษาเลา
เรียนโดยปราศจากความเกียจคราน
4) ปลู ก การแต ง กายให ถู ก ต อ งตาม
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย

1) ประเมินโดยสังเกตจากพฤติกรรมของ
นักศึกษาขณะอยูในหองเรียน ทํากิจกรรม
หรือในการดําเนินชีวิตประจําวัน เชน การ
ตรงตอเวลาในการเขาเรียนและสงงาน
2) ประเมินจากความวิริยะอุตสาหะของ
นั ก ศึ ก ษาในการเข า ห อ งเรี ย นเพื่ อ ฟ ง
บรรยาย การใช เ วลาในห อ งสมุ ด เพื่ อ
ทบทวนบทเรีย นและเตรี ยมความพรอม
สําหรับการสอบ
3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
4) ประเมินโดยสังเกตจากพฤติกรรมของ
นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระพฤติ ไ ม ถู ก ต อ ง ตาม
กฎระเบียบ

สัปดาหที่
ประเมิน
1-15

คาน้ําหนักของ
การประเมินผล

10%
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ผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนา

ดานความรู
(1) มีความรูทางทฤษฏี เหตุและผลของตัว
บทกฎหมายตางๆ ของวิชา
(2) มีทักษะทางภาษากฎหมายในการเขียน
ตอบขอสอบกฎหมายไดอยางกระชับถูกตอง
และสามารถวิเคราะหปญหาขอเท็จจริงจาก
คดีตัวอยางหรือคําพิพากษาฎีกาให
สอดคลองกับหลักกฎหมายตางๆไดถูกตอง
เหมาะสมเพื่อใชในชีวิตประจําวันได
(3) มีความสามารถในการประยุกตประเด็น

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

1) เนนการสอนทั้งทางทฤษฎีและทาง
ปฏิบัติ และประยุกตใชกับการปฏิบัติงาน
จริง
2) เพิ่มทักษะการใชภาษากฎหมายเพื่อ
การเขียนและการนําเสนอโดยการ
ยกตัวอยางสอดแทรกไปในการบรรยายใน
แตละรายวิชาขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะ
ของเนื้อหาในวิชานั้นๆ และใหนักศึกษา
รวมแสดงความคิดเห็น
3) มอบหมายงานใหนักศึกษาไดคนควา
วิเคราะห สังเคราะห เพื่อนํามา
ประยุกตใช
4) มีการยกตัวอยางคดีที่นาสนใจหรือ
เหตุการณปจจุบันที่เปนประเด็นทาง
กฎหมายเพื่อใหนักศึกษารูเทาทัน
สถานการณและพัฒนาการทางกฎหมาย

1) การทําแบบฝกหัดทดสอบ
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาค
เรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
4) ประเมินจากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้น
เรียน

สัปดาหที่
ประเมิน
1-15

คาน้ําหนักของ
การประเมินผล

60%

ปญหาและขอเท็จจริงไดอยางถูกตองตอเนื่อง
เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
(4) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่
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ผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนา

ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของได

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

คาน้ําหนักของ
การประเมินผล

ตลอดเวลาที่นักศึกษาทําการศึกษาอยูใน
หลักสูตรและสามารถประยุกตใชศาสตรตาง
ๆไดอยางเหมาะสม
(5) สามารถติดตามความกาวหนาและ
วิวัฒนาการทางกฎหมาย
ดานทักษะทางปญญา

1) การมอบหมายใหนักศึกษาทํางานกลุม 1) การโตตอบ การแสดงความคิดเห็นที่อยู 4,8,11,14
บนพืน้ ฐานหลักวิชาการ
และนําเสนอผลงาน
(1) สามารถคิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ 2) อภิปรายกลุม
2) การสามารถอางอิง หนังสือ เอกสาร
ตํารา เพื่อมาสนับสนุนกิจกรรม
และเปนระบบ อีกทั้งสามารถถายทอด
3) ประเมินจากการทดสอบดวย
แบบทดสอบอัตนัย
แลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่น
4) ประเมินการประยุกตความรูที่เรียนมา
เพื่อนําไปอธิบายแกปญหาจาก
(2) สามารถรวบรวมขอมูล ศึกษาวิเคราะห
ปรากฏการณทางสังคม
ประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับสังคม ชุมชน

10%
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ผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

ประเทศและระดับนานาชาติเพื่อเสนอตัว
บท

สัปดาหที่
ประเมิน

คาน้ําหนักของ
การประเมินผล

กฎหมายที่สามารถนําไปปรับใชไดอยาง
ถูกตอง
และเหมาะสม
(3) สามารถประยุกตใชความรูและทักษะ
ตามกรอบทฤษฎี แนวคิด ประสบการณและ
ตัวอยางที่ศึกษามาทําการแกไขปญหาได
อยางถูกตอง และเหมาะสม
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 1) การอภิปรายกลุม
ความรับผิดชอบ
2) มอบหมายภาระหนาที่และมอบหมาย
งานเปนกลุม
(1) มีความสามารถในการติดตอสื่อสารกับ 3) การนําเสนอรายงาน
4) กิจกรรมการมีสวนรวมแสดงความ
บุคคลอื่นไดดที ั้งในภาษาไทยและ
คิดเห็นตามหลักวิชาการ
ภาษาอังกฤษ

1) ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอ
รายงานกลุมในชั้น เรียน
2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกใน
การรวมกิจกรรมตาง ๆ และความ
ครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูลที่
ดําเนินกิจกรรม

3,5,9,13

10%
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ผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนา

วิธีการสอน

(2) มีความเขาใจผูอนื่ และสังคมและ
สามารถ

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

คาน้ําหนักของ
การประเมินผล

ปรับตัวใหเขากับสังคม
(3) มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(4) มีความรับผิดชอบตอสังคม
(5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู
ของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
(6) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถ
ทํางานรวมกันเปนทีมและสามารถแกไขขอ
ขัดของในการทํางานได
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือและอุปกรณ
ที่จําเปนตอการสืบคนตัวบทกฎหมาย
พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราช

1) การนําเสนอขอมูล และการวิเคราะห
โดยเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม
2) การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ ดยให
นักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง
และสถาน การณจริง และนําเสนอการ
แกปญหาที่เหมาะสม

1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอขอมูล 4,8,11,14
โดยใชทฤษฎีและการเลือกใชเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ประเมินจากความสามารถในการ
อธิบายถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใช
เครื่องมือตาง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษา
การนําเสนอตอชั้นเรียน

10%
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ผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

กฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ และ
ตัวอยางคําพิพากษาฎีกา

สัปดาหที่
ประเมิน

คาน้ําหนักของ
การประเมินผล

(2) เข า ใจในความหมายของศั พ ท ต า ง ๆ
ท า ง ก ฎ ห ม า ย ที่ มี ร า ก ศั พ ท ม า จ า ก
ภาษาต า งประเทศ เช น ภาษาลาติ น
ภาษาเยอรมั น หรื อ ภาษาฝรั่ ง เศส ใน
ลักษณะที่เปนคําศัพทเฉพาะ
(3) สามารถใชตัวเลข ในการคํานวณในสวนที่
เกี่ยวของกับรายวิชา
หมายเหตุ

ผลการเรียนรูตัวเขม = ความรับผิดชอบหลัก

ผลการเรียนรูตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง
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5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ขอ 2)
สัปดาหที่
(ชม.)

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

1
(2 ชม.)

แนะนําการเรียน กิจกรรมการ
เรียนการสอน วิธีการวัดและการ
ประเมินผล หนังสือและเอกสารที่
ใชในการเรียน -หลักทั่วไป

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผูสอนแนะนําการเรียน กิจกรรม
การเรียนการสอน วิธีการวัดและ
การประเมินผล หนังสือและเอกสาร
ที่ใชในการเรียน
2. ถามตอบความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับ
กฎหมายสิทธิมนุษยชนและร่วม
แสดงความคิดเห็น

2
(2 ชม.)

อธิบายความหมาย ความสําคัญ
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

บรรยายประวัติศาสตร วิวัฒนาการ
ความหมาย เกีย่ วกับสิทธิมนุษยชน

อธิบายความหมาย ความสําคัญ
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

กิจกรรม/ใบงาน:
Handout เพื่อใชในการเรียนการ
สอนในสัปดาหที่ 3
บรรยายประวัติศาสตร วิวัฒนาการ
ความหมาย เกีย่ วกับสิทธิมนุษย

3
(2 ชม.)

สื่อที่ใช

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)

ผูสอน

1. การตรงตอเวลาในการเขา ขวัญฤทัย
เรียน
ศิรพิ ัฒนโกศล
2. การแตงกายของนักศึกษา
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยู
บนพื้นฐานหลักวิชาการ

The History of Human
Rights: From Ancient
Times to the
Globalization Era, (UC
press, 2004)

1. การตรงตอเวลาในการเขา ขวัญฤทัย
เรียน
ศิรพิ ัฒนโกศล
2. การแตงกายของนักศึกษา
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยู
บนพื้นฐานหลักวิชาการ

The History of Human
Rights: From Ancient
Times to the

1. การตรงตอเวลาในการเขา ขวัญฤทัย
เรียน
ศิรพิ ัฒนโกศล
2. การแตงกายของนักศึกษา
10

สัปดาหที่
(ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

4
(2 ชม.)

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชน

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

บรรยายประวัติและความ
เปนมาปฏิญญาสากลวาดวย
สิทธิมนุษยชน

สื่อที่ใช

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)

ผูสอน

Globalization Era, (UC
press, 2004)

3. การแสดงความคิดเห็นที่อยู
บนพื้นฐานหลักวิชาการ

The Universal Declaration
of Human Rights
- อภิปราย
- ระดมความคิดเห็น

1. การตรงตอเวลาในการเขา ขวัญฤทัย
เรียน
ศิรพิ ัฒนโกศล
2. การแตงกายของนักศึกษา
3. การมีสวนรวมในการ
อภิปรายและแสดงความเห็น
เกี่ยวกับบทเรียน

• The International
Covenant on Civil and
Political Rights: Cases,
Materials and
Commentary

1. การตรงตอเวลาในการเขา ขวัญฤทัย
ศิรพิ ัฒนโกศล
เรียน
2. การแตงกายของนักศึกษา
3.ความถูกตองของขอมูลที่
อภิปราย

กิจกรรม/ใบงาน:
Handout เพือ่ ใชในการ

5
(2 ชม.)

ตราสารหลักวาดวยสิทธิมนุษยชน

เรียนการสอนในสัปดาห
ที่ 5

• กติการะหวางประเทศวา
ดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง
• กติการะหวางประเทศวา
ดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม และ

11

สัปดาหที่
(ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

ตราสารระหวางประเทศที่
เกี่ยวของ
กิจกรรม/ใบงาน:
Handout เพือ่ ใชในการเรียนการ
สอนในสัปดาหที่ 6

สื่อที่ใช

• The International
Covenant on Economic,
Social and Cultural
Rights: Commentary,
Cases and Materials

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)

ผูสอน

• อภิปรายกรณีศึกษา
6
(2 ชม.)

สิทธิมนุษยชนของกลุมบุคคล

7
(2 ชม.)

ประเด็นพิจารณาอื่นๆ

สิทธิสตรี สิทธิเด็ก สิทธิคนพิการ

1. การเลือกประติบัติทางเชื้อ
ชาติในทุกรูปแบบ

• Women’s rights,
human rights:
international feminist
perspectives
• The new
handbook of children’s
rights: comparative policy
and practices
• disability rights
and wrong revisited
กรณีศึกษา

1. การตรงตอเวลาในการเขา ขวัญฤทัย
ศิรพิ ัฒนโกศล
เรียน
2. การแตงกายของนักศึกษา
3. การมีสวนรวมในการ
อภิปรายและแสดงความเห็น
เกี่ยวกับบทเรียน
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สัปดาหที่
(ชม.)

8
(2ชม.)

9
(2 ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

สอบกลางภาค

กลไกการสงเสริม และการ
คุมครองสิทธิมนุษยชนระหวาง
ประเทศ

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

2. การตอตานการทรมารและ
การประติบัติหรือการ
ลงโทษที่โหดรายไร
มนุษยธรรม หรือ ย่ํายี
ศักดิ์ศรี
จัดสอบกลางภาค
ขอสอบกลางภาค

กิจกรรม/ใบงาน:
Handout เพื่อใชในการเรียนการ
สอนในสัปดาหที่ 9
• ระบบเยียวยาสิทธิ
มนุษยชนระหวางประเทศ
• บทบาทของศาลระหวาง
ประเทศ
• กลไกการรองทุกขที่
นาสนใจ

• The Law of
International Protection
of Human Rights
• International
human rights law: cases,
materials, commentary
• กรณีศึกษา

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)

ผูสอน

1. การตรงตอเวลาในการเขา ขวัญฤทัย
สอบ
ศิรพิ ัฒนโกศล
2. การแตงกายของนักศึกษา
3. ปริมาณการทุจริต

1. การตรงตอเวลาในการเขา ขวัญฤทัย
ศิรพิ ัฒนโกศล
เรียน
2. การแตงกายของนักศึกษา
3. การมีสวนรวมในการ
อภิปรายและแสดงความเห็น
เกี่ยวกับบทเรียน
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สัปดาหที่
(ชม.)

10
(2 ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

European Union

• The European and
human rights in the
world
• EU human rights
policies

1. การตรงตอเวลาในการเขา ขวัญฤทัย
เรียน
ศิรพิ ัฒนโกศล
2. การแตงกายของนักศึกษา
3. การมีสวนรวมในการ
อภิปรายและแสดงความเห็น
เกี่ยวกับบทเรียน

สิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค

กิจกรรม/ใบงาน:
Handout เพื่อใชในการเรียนการ
สอนในสัปดาหที่ 11

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)

ผูสอน

11
(2 ชม.)

สิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค

ASEAN

Unity in connectivity?:
Evolving human rights
mechanism in the ASEAN
region

1. การตรงตอเวลาในการเขา ขวัญฤทัย
เรียน
ศิรพิ ัฒนโกศล
2. การแตงกายของนักศึกษา
3. การมีสวนรวมในการ
อภิปรายและแสดงความเห็น
เกี่ยวกับบทเรียน

12
(2 ชม.)

สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

พัฒนาการ วิวัฒนาการ สิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทยในสมัย
ตางๆ

• สิทธิมนุษยชนไร
พรมแดน ปรัชญา กฎหมาย
และความเปนจริงทางสังคม
• พัฒนาการสิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทย

1. การตรงตอเวลาในการเขา ขวัญฤทัย
เรียน
ศิรพิ ัฒนโกศล
2. การแตงกายของนักศึกษา
3. การมีสวนรวมในการ
อภิปรายและแสดงความเห็น
เกี่ยวกับบทเรียน
14

สัปดาหที่
(ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

13
(2 ชม.)

กลไกการคุมครองสิทธิมุนษยชนใน
ประเทศไทย

14
(0 ชม.)

กรณีศึกษา 1

นําเสนอรายงานกลุม

15
(2 ชม.)

กรณีศึกษา 2

นําเสนอรายงานกลุม

16
(0 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

การพัฒนากลไกในการ
• รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
สงเสริมและคุม ครองสิทธิ
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
• องคกร หนวยงานที่เกี่ยวของ มนุษยชนในประเทศไทย
กับการคุมครองสิทธิมนุษยชน

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)

1. การตรงตอเวลาในการเขา
เรียน
2. การแตงกายของนักศึกษา
3. ความถูกตองของเนื้อหาจา
กกงานที่มอบหมาย
1. การตรงตอเวลาในการเขา
เรียน
2. การแตงกายของนักศึกษา
3. การมีสวนรวมในการ
อภิปรายและแสดงความเห็น
เกี่ยวกับรายงานกลุม
1. การตรงตอเวลาในการเขา
เรียน
2. การแตงกายของนักศึกษา
3. การมีสวนรวมในการ
อภิปรายและแสดงความเห็น
เกี่ยวกับรายงาน

ผูสอน

ขวัญฤทัย
ศิริพัฒนโกศล

ขวัญฤทัย
ศิริพัฒนโกศล

ขวัญฤทัย
ศิริพัฒนโกศล

สอบปลายภาค
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5.2 การวัดและการประเมินผล

1) การวัดผล :
- การตรงตอเวลาและการแตงกายของนักศึกษา
- การอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาการ
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค
- รายงานกลุม และการอภิปราย
40%

10%
10%
20%
40%

2) การประเมินผล : ใชระบบ  อิงกลุม  อิงเกณฑของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน (คะแนน)
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-50

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

6.1 เอกสารและตําราหลัก

ขวัญฤทัย ศิริพฒ
ั นโกศล (2560). เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาสิทธิมนุษยชน. กรุงเทพ:
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

6.2 เอกสารและขอมูลสําคัญ

เสนห จามริก, พัฒนาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ: สมาคมสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน, 2531)
ธเนศ อาภรณสุวรรณ, กําเนิดและความเปนมาของสิทธิมนุษยชน, (กรุงเทพฯ: คบไฟ, 2549)
European Commission, The European and human rights in the world,
(Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1996)
Franklin Bob, The New Handbook of Children’s Rights: Comparative Policy and
Practice, (London: Routledge, 2002)
Ishay, Micheline R, The History of Human Rights: From Ancient Times to the
Globalization Era (Berkeley California: UCP, 2004)
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Joseph, Sarah, The International Covenant on Civil and Political Rights: Cases,
Materials and Commentary, (Oxford: OUP, 2004)
Kalin, Walter, The Law of International Protection of Human Rights, (Oxford:
OUP, 2009)
Peters, Julie, Women’s rights, human rights: international feminist perspectives,
(New York: Routledge, 1995)
Saul Ben, The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights:
Commentary, Cases and Materials, (Oxford: OUP, 2014)
Schutter, Oliver De., International human rights law: cases, materials,
commentary, (Cambridge: CUP, 2014)
Shakespeare, Tom, disability rights and wrong revisited, (Abingdon: Routledge,
2014)
Vitit Muntarbhorn, Unity in connectivity?: Evolving human rights mechanism in
the ASEAN region, (Leiden: Martinus Nijhoff, 2013)
Williams Andrew J, EU human rights policies: a study in irony, (Oxford: OUP,
2004)

6.3 เอกสารและขอมูลแนะนํา

ควรมีความทันสมัย มีจํานวนไมตองมาก เหมาะสมกับการมอบหมายใหนกั ศึกษาคนควา

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

7.1 กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) การประเมินอาจารยผูสอนโดยนักศึกษา
2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรูแตละดาน

7.2 กลยุทธการประเมินการสอน

1) ใชแบบประเมินอาจารยผูสอนโดยนักศึกษา
2) ใชแบบประเมินตนเองสําหรับนักศึกษา
3) ผลการสอบปลายภาค

7.3 การปรับปรุงการสอน

นําผลการประเมินที่ไดจากขอที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนําผล
การประเมินและขอเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งตอไป

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

การทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การ
ปฏิบัติและการนําเสนอผลงาน
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ผลการเรียนรู
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
ทักษะทางปญญา
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชไอที

การสังเกต
พฤติกรรม



วิธีการประเมิน
การสอบ



การปฏิบัติ/การ
นําเสนอผลงาน








7.5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

1) อาจารยผูสอนดําเนินการทวนสอบดวยตนเอง ดวยการประเมินการเรียนรูของ
นักศึกษาตามวิธีการ ขอ 7.4
2) กรณีที่ผลการเรียนรูนักศึกษายังไมไดประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนจะให
โอกาสนักศึกษาปรับปรุงแกไขไดตามความจําเปนเปนรายกรณี
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