ปรับปรุ ง 2/2555 มคอ.3

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมวดที่ ๑ ข้ อมูลทัว่ ไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๒๕๙๔๓๐๓A
๒. จานวนหน่ วยกิต
๓(๓-๐-๖) สิ ทธิมนุษยชนกับการพัฒนาสั งคม
๓. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยเป็ นวิชาเฉพาะ
๔. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
อาจารย์ผสู้ อน อาจารย์พุทธินนั ทน์ บุญเรื อง
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ ๑ / ชั้นปี ที่ ๔
๖. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Per - requisite)
ไม่มี
๗. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
๘. สถานทีเ่ รียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
๙. วันทีจ่ ัดทาหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
พฤษภาคม ๒๕๕๖
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หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
หลังจากเรี ยนวิชานี้แล้ว นักศึกษามีความสามารถดังนี้
๑. รู้ เข้าใจ และอธิบายหลักการ แนวคิดของสิ ทธิมนุษยชนได้
๒. อธิบายความสาคัญของสิ ทธิมนุษยชนได้
๓. อธิบายประวัติความเป็ นมาของสิ ทธิมนุษยชนในสังคมไทยได้
๔. วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากการต่อสู ้เพื่อสิ ทธิ มนุษยชนได้
๕. สามารถกาหนดแนวทางการพัฒนาและบทบาทของสิ ทธิ มนุ ษยชนในระดับชุ มชน สังคม ท้องถิ่น
และประเทศได้

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนินการ
๑. คาอธิยายรายวิชา
หลักการ แนวคิ ด และความสาคัญของสิ ทธิ มนุ ษยชน ประวัติขบวนการต่อสู ้ เพื่อสิ ทธิ มนุ ษยชนใน
สังคมไทย ความเปลี่ ยนแปลงทางสังคมที่เป็ นผลจากการต่อสู ้ เพื่อสิ ทธิ มนุ ษยชน กระบวนการเปลี่ ยนผ่าน
โครงสร้างอานาจ กฎหมายที่เกี่ยวกับสิ ทธิ มนุ ษยชน แนวทางการศึกษาและบทบาทขององค์กรที่ส่งเสริ มสิ ทธิ
มนุษยชน เช่น คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ

๒. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
จานวนชัว่ โมงบรรยาย ๔๕ ชัว่ โมง
๓. จานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
อาจารย์ประจาวิชาจัดเวลาให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อรายกลุ่มตามความต้องการ
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หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ทคี่ าดหวัง
๑. คุณธรรม จริ ยธรรม
Learning Outcomes
วิธีการเรียนการสอน
1. แสดงออกซึ่งความซื่อสัตย์ 1) ใช้วธิ ีการบรรยายพร้อม
สุ จริ ต ต่อตนเองและผูอ้ ื่น
ยกตัวอย่างกรณี ศึกษาเกี่ยวกับ
2. มีวนิ ยั ความรับผิดชอบต่อ ประเด็นทางคุณธรรม
ตนเองชุมชนและสังคม
จริ ยธรรมในด้านความเป็ นครู
3. เคารพสิ ทธิและยอมรับฟัง สังคมศึกษา
ความคิดเห็นของผูอ้ ื่น โดย
2) กาหนดให้นกั ศึกษาค้นคว้า
คานึงถึงศักดิ์ศรี ของความเป็ น ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และ
มนุษย์
ใช้ประโยชน์ จาก
4. เคารพกฎระเบียบและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ข้อบังคับขององค์กรและสังคม ตลอดจนเห็นคุณค่าของ
5. มีจิตสาธารณะ เสี ยสละ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และ
เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ และมีส่วนร่ วม สากล
ทางสังคม
3)การอภิปรายกลุ่ม
๒. ความรู้
Learning Outcomes
1.มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการทฤษฎีทาง
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
อย่างกว้างขวางและเป็ นระบบ
ทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
2.สามารถนาเอาองค์ความรู้
ทางสังคมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาไปใช้ในการวิเคราะห์
ปัญหาสังคมได้
3.สามารถนาองค์ความรู้ทาง

วิธีการประเมินผล
การสังเกตพฤติกรรมของ
ผูเ้ รี ยนจากการตอบคาถาม
การส่ งผลงาน
การเข้าชั้นเรี ยน
การแสดงความคิดเห็น การ
เคารพสถานที่

วิธีการเรียนการสอน
- การบรรยาย ยกตัวอย่าง
กรณี ศึกษา การคิด วิเคราะห์

วิธีการประเมินผล
สอบวัดความรู้
การโต้ตอบ
การซักถาม
ถาม-ตอบ ในชั้นเรี ยน
- นักศึกษาไปค้นคว้าเพิ่มเติม - ประเมินจากการมีส่วนร่ วมใน
และจัดทาเป็ นรายงานตลอดจน ชั้นเรี ยน
นาเสนอรายงานในชั้นเรี ยน
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สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนามา
ใช้ในการแก้ปัญหาสังคมได้
4.สามารถนาเอาองค์ความรู้
ทางสังคมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนามาประยุกต์ใช้ได้กบั การ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
5.สามารถเชื่อมโยง องค์ความรู้
ทางสังคมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนากับความรู ้ในศาสตร์
สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
๓. ทักษะทางปัญญา
Learning Outcomes
1. คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและ
อย่างเป็ นระบบ
2.สามารถนาเอาองค์ความรู้
ทางสังคมศาสตร์ การพัฒนาสู่
การปฏิบตั ิได้
3.สามารถนาเอาความรู้ทาง
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนามา
ใช้หาข้อเท็จจริ ง ประเมิน
ข้อมูลแล้วนาข้อสรุ ปมาใช้
4.มีความสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิ
ไปสู่ การฝึ ก ประสบการณ์
ภาคสนามและการปฏิบตั ิงาน
จริ ง ตามสถานการณ์ได้อย่าง
เหมาะสม

วิธีการเรียนการสอน
- ฝึ กให้วเิ คราะห์ปัญหาจาก
กรณี ศึกษาที่มีผศู้ ึกษาไว้แล้ว
โดยให้ไปค้นคว้าจากเอกสาร
ต่าง ๆ รวมการค้นคว้าจาก
ฐานข้อมูล
- เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญจากสถาน
ประกอบการหรื อหน่วยงาน
ของรัฐภายนอกมหาวิทยาลัย
มาให้ขอ้ เสนอแนะ และ
แลกเปลี่ยน เรี ยนรู ้ร่วมกัน

วิธีการประเมินผล
การนาเสนอผลงานหน้าชั้น
เรี ยน
การทา Mind map
การตอบคาถาม
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๔. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
Learning Outcomes
วิธีการเรียนการสอน
(1) สามารถทางานกับผูอ้ ื่นได้ ใช้กิจกรรมกลุ่ม และกิจกรรม
อย่างดี
เพื่อสังคม
(2) มีความรับผิดชอบต่องาน
ที่ได้รับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์และวัฒนธรรม
องค์กรที่ ปฏิบตั ิงานได้อย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั
ผูร้ ่ วมงานในองค์กรและกับ
บุคคลทัว่ ไป
(5) มีภาวะผูน้ า

วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากความสามารถ
ทางานจากกลุ่มเพื่อนและ
ทีมงานอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
อย่างสร้างสรรค์
- สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดง
ในการร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ

๕. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
Learning Outcomes
วิธีการเรียนการสอน
วิธีการประเมินผล
1. มีทกั ษะในการใช้ความรู้ทาง - การจัดกิจกรรมการเรี ยนการ - ประเมินจากผลงานจากการ
สถิติและเครื่ องมือสารสนเทศ สอนที่เน้นให้ผเู้ รี ยนได้ฝึก
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
เพื่อเก็บ รวบรวมวิเคราะห์และ ทักษะระหว่างบุคคล และกลุ่ม โดยใช้แบบประเมินทักษะ การ
ประมวลผลข้อมูลได้อย่างดี
ทั้งการพูด ฟัง และการเขียนใน พูด การอ่าน การเขียน และการ
2.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน กลุ่มผูเ้ รี ยนระหว่างผูเ้ รี ยน และ ฟัง
การเรี ยนรู ้ สื บค้นข้อมูลอย่าง ผูส้ อนรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง - ประเมินจากการนาเสนอ
เป็ นระบบและ ถ่ายทอด
- การเรี ยนการสอนที่เน้น
ผลงานของนักศึกษา
สารสนเทศได้อย่างมี
ผูเ้ รี ยน สามารถใช้สารสนเทศ
ประสิ ทธิภาพ
และการสื บค้นสารสนเทศ
3.สามารถติดตาม
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
นวัตกรรมและสถานการณ์
โลกโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.สามารถสรุ ปประเด็นและ
สื่ อสารทั้งการพูดและการเขียน
5
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รู้จกั เลือกและ ใช้รูปแบบของ
การนาเสนอที่เหมาะสม
สาหรับเรื่ องและผูฟ้ ังที่แตกต่าง
กัน ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

มวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สั ปดาห์
จานวน กิจกรรมกาเรียน
หัวข้ อการสอน
ที่
ชั่วโมง
การสอน
๑
ห ลั ก ก า ร แ น ว คิ ด แ ล ะ
๓
-แจ้งวัตถุประสงค์
ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง สิ ท ธิ
ของรายวิชา
มนุษยชน
-บรรยาย
๒

ประวัติ ข บวนการต่ อ สู ้ เ พื่ อ
สิ ทธิมนุษยชนในสังคมไทย

๓

๓

ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ที่เป็ นผลจากการต่อสู ้เพื่อ
สิ ทธิมนุษยชน

๓

๔

กระบวนการเปลี่ยนผ่าน
โครงสร้างอานาจ กฎหมาย
ที่เกี่ยวกับสิ ทธิ มนุษยชน

๓

-แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์
-กระบวนการกลุ่ม
-บรรยาย
-แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์
-กระบวนการกลุ่ม
-กิจกรรม Mind map
-บรรยาย
-แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์
-กระบวนการกลุ่ม
-กิจกรรม Mind map
-บรรยาย

สื่ อทีใ่ ช้

ผู้สอน

PowerPoint อ.พุทธินนั ทน์
ใบกิจกรรม

PowerPoint อ.พุทธินนั ทน์
ใบกิจกรรม

PowerPoint อ.พุทธินนั ทน์
ใบกิจกรรม

PowerPoint อ.พุทธินนั ทน์
ใบกิจกรรม
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สั ปดาห์
หัวข้ อการสอน
ที่
๕
แนวทางการศึกษาของ
องค์กรที่ส่งเสริ มสิ ทธิ
มนุษยชน

จานวน
กิจกรรมกาเรียน
ชั่วโมง
การสอน
๓
-แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์
-กระบวนการกลุ่ม
-กิจกรรม Mind map
-บรรยาย
๖
บ ท บ า ท ข อ ง อ ง ค์ ก ร ที่
๓
-แลกเปลี่ยน
ส่ งเสริ มสิ ทธิ มนุษยชน
ประสบการณ์
-กระบวนการกลุ่ม
-กิจกรรม Mind map
-บรรยาย
๗
สิ ทธิมนุษยชนไร้พรมแดน
๓
-แลกเปลี่ยน
-ปรัชญา กฎหมาย และความ
ประสบการณ์
เป็ นจริ งทางสังคม
-กระบวนการกลุ่ม
-กิจกรรม Mind map
-บรรยาย
๘
สิ ทธิชุมชน
๓
-แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์
-กระบวนการกลุ่ม
-กิจกรรม Mind map
-บรรยาย
๙
สิ ทธิมนุษยชนไทยใน
๓
-แลกเปลี่ยน
สถานการณ์สากล
ประสบการณ์
-กระบวนการกลุ่ม
-กิจกรรม Mind map
๑๐-๑๑ สิ ทธิมนุษยชนไทยใน
๖
-แลกเปลี่ยน
กระแสโลก
ประสบการณ์
-กระบวนการกลุ่ม
-กิจกรรม Mind map
-บรรยาย

สื่ อทีใ่ ช้

ผู้สอน

PowerPoint อ.พุทธินนั ทน์
ใบกิจกรรม

PowerPoint อ.พุทธินนั ทน์
ใบกิจกรรม

PowerPoint อ.พุทธินนั ทน์
ใบกิจกรรม

PowerPoint อ.พุทธินนั ทน์
ใบกิจกรรม

PowerPoint อ.พุทธินนั ทน์
ใบกิจกรรม

PowerPoint อ.พุทธินนั ทน์
ใบกิจกรรม
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มคอ.3
สั ปดาห์
หัวข้ อการสอน
ที่
๑๒-๑๓ การต่อสู่ เพื่อสิ ทธิ มนุษยชน

๑๔-๑๕ สิ ทธิชุมชนไทยในกระแส
สากล

รวม

จานวน
กิจกรรมกาเรียน
ชั่วโมง
การสอน
๖
-แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์
-กระบวนการกลุ่ม
-กิจกรรม Mind map
-บรรยาย
๖
-แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์
-กระบวนการกลุ่ม
-กิจกรรม Mind map
-บรรยาย
๔๕

สื่ อทีใ่ ช้

ผู้สอน

PowerPoint อ.พุทธินนั ทน์
ใบกิจกรรม

PowerPoint อ.พุทธินนั ทน์
ใบกิจกรรม

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
ตาราและเอกสารหลัก
พุทธินนั ทน์ บุญเรื อง (ผูบ้ รรยาย).(2556) สไลด์ ประกอบการบรรยายวิชาสิ ทธิมนุษยชนกับการพัฒนา.
อุตรดิตถ์ : สาขาวิชาสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
ศ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์. (2537). “สิ ทธิผ้ ปู ่ วย” สายส่ งศึกษิต บริ ษทั เคล็ดไทย จากัด กรุ งเทพฯ.
21 นักต่ อสู่ เพือ่ สิ ทธิมนุษยชน. (2548) สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ. บุญรวยการพิมพ์
,กรุ งเทพฯ
ดร.รุ่ งพงษ์ ชัยนาม. (2554) “สิ ทธิมนุษยชน ประวัติศาสตร์ และภาษา” ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด พิมพ์อกั ษร
,กรุ งเทพฯ
ส.ศิวลักษณ์. (2553) “คันฉ่ องส่ องสิ ทธิมนุษยชนและความสมานฉันท์ ” ศึกษิตสยาม,กรุ งเทพฯ
เสน่ห์ จามริ ก. (2549) “สิ ทธิมนุษยชนไทยในกระแสโลก” สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ,พญาไทย
กรุ งเทพฯ
สิ ทธิมนุษยชนไทยในสถานการณ์ สากล.สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ,พญาไทย
กรุ งเทพฯ (2546)
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มคอ.3
กมล กมลตระกูล. (2540) “นักบุญหรือคนบาป IMF” กรุ งเทพฯ สานักพิมพ์มิ่งมิตร
ประชาธิปไตย คุณภาพชี วติ และสิ ทธิมนุษยชนในรอบ 20 ปี ราลึก 6 ตุลาคม 2519. เอกสารประกอบการ
ประชุม
วิชาการประเพณี มหิดล-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5 วันที่ 3-4 ตุลาคม 2539 โรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพฯ
พิทยา ว่องกุล บรรณาธิ การ “จุดจบรัฐชาติส่ ู ชุมชนาธิปไตย” สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั กรุ งเทพฯ
อมริ นทร์ พริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิชซิ่ ง จากัด 2540.
อุดมศักดิ์ สิ นธิ พงษ์. (2552) “สิ ทธิมนุษยชน” สานักพิมพ์วญ
ิ ญูชน พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุ งเทพฯ
เสน่ห์ จามริ ก. (2542) “สิ ทธิมนุษยชน เกณฑ์ คุณค่ าและฐานความคิด” โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรุ งเทพฯ
จรัล ดิษฐาอภิชยั . (2547) “คู่มือสิ ทธิมนุษยชน ฉบับพลเมือง” กรุ งเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา.
จรัล ดิษฐาอภิชยั . (2550) “บนหนทาง สิ ทธิมนุษยชน” กรุ งเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา.
กิตติศกั ดิ์ ปรกติ. (2550) “สิ ทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเป็ นชุ มชน” กรุ งเทพฯ : วิญญูชน.
จรัญ โฆษณานันท์. (2545) “สิ ทธิมนุษยชนไร้ พรมแดน” กรุ งเทพฯ : นิติธรรม

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
- สรุ ปผลการประเมินการสอน
๒. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
- ผลการเรี ยนของนักศึกษา
- การสังเกตของผูส้ อน
๓. กลไกและการปรับปรุ งการสอน
- การประชุมเชิงปฏิบตั ิการอาจารย์ผสู้ อนเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
- การวิจยั ชั้นเรี ยน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ทวนจากคะแนน และงานที่มอบหมาย
๕. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
นาข้อมูลที่ได้จากการประเมิน ข้อ ๑ และข้อ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุ งคุณภาพการสอน
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