มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา
Course Specification

รหัสวิชา 0801113 ชื่ อวิชาภาษาไทย สิ ทธิมนุษยชน
(ชื่ อวิชาภาษาอังกฤษ Human Right)

รายวิชานีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของหลักสู ตร นิติตศิ าสตร์ บัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสู ตรใหม่ /หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ.2555
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

ข้ อมูลทัว่ ไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา

หน้ า
2
3
4
5-6
7-9
10-11
12
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รายละเอียดของรายวิชา
(Course Specification)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

: มหาวิทยาลัยทักษิณ
: วิทยาเขตพัทลุง/ คณะนิติศาสตร์ /สาขาวิชานิติศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทัว่ ไป

1. รหัสและชื่ อรายวิชา
0801113 สิ ทธิมนุษยชน
2. จานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หลักสู ตรนิติศาสตร์ บณั ฑิต วิชาศึกษาทัว่ ไป(สังกัดคณะนิติศาสตร์ )
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
อาจารย์เอกราช สุ วรรณรัตน์
5. ภาคเรียน/ชั้ นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาปลาย / นิสิตทุกชั้นปี
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pro-requisite)
(ไม่มี)
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisite)
(ไม่มี)
8. สถานทีเ่ รียน
มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง
9. วันทีจ่ ัดทาหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
5 มกราคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา : เพื่อให้ ผ้ เู รียน
1.1 มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ความเป็ นมาด้านสิ ทธิมนุษยชนได้
1.2 มีคุณธรรมและจริ ยธรรม โดยเน้นความมีวินยั ซื่อสัตย์สุจริ ต เสี ยสละ สุ ภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ขยันและ
อดทน มีจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพทางกฎหมาย และผดุงความยุติธรรม ตระหนักและเห็นคุณค่าศักดิ์ศรี ความ
เป็ นมนุษย์ในสังคมพหุวฒั นธรรม
1.3 สามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ ในสถานการณ์ต่างที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ในการใช้ชีวติ เพื่อรู ้เท่าทัน
และไม่ให้ถูกผูอ้ ื่นเอารัดเอาเปรี ยบทางด้านกฎหมาย ร้องจักปกป้ องชุมชน สังคม ทรัพยากร สามารถช่วยเหลือผูอ้ ื่น
ตามหลักการสิ ทธิมนุษยชนได้
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
2.1 เพื่อให้นิสิตมีความรู ้ที่ทนั สมัยเพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
2.2 เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทางการศึกษา
2.3 เพื่อให้นิสิตมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการสิ ทธิ มนุษยชน
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาลักษณะของกฎหมาย และความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับกฎเกณฑ์อื่นๆในสังคม แนวคิด ปรัชญา
และพัฒนาการของสิ ทธิ มนุ ษยชน ลักษณะและหลักการของกฎหมายสิ ทธิ มนุษยชนระหว่างประเทศ สหประชาชาติ
องค์การระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค และองค์กรเอกชนกับการส่ งเสริ มและคุม้ ครองด้านสิ ทธิ มนุษยชน กฎหมาย
สิ ทธิ เด็ก กฎหมายมนุ ษยธรรมและสิ ทธิ ของผูล้ ้ ี ภยั กฎหมายที่เกี่ ยวกับสิ ทธิ มนุ ษยชนและกระบวนการยุติธรรมใน
ประเทศไทย ปัญหาและแนวโน้ม

2. หัวข้ อและจานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคเรียน
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึ กปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน

การศึกษาด้ วยตนเอง

3 ชัว่ โมง/สัปดาห์

-

-

6 ชัว่ โมง/สัปดาห์

48 ชัว่ โมง/ภาคเรี ยน
3. จานวนชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นิสิตเป็ นรายบุคคล
1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ และมีการประกาศให้ทราบทั้งทางประกาศและทางอินเตอร์ เน็ท
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนิสิต
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา
มีคุณธรรมและจริ ยธรรม โดยเน้นความมีวนิ ยั ซื่อสัตย์สุจริ ต เสี ยสละ สุ ภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ขยัน
และอดทน และตระหนักและเห็นคุณค่าศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ในสังคมพหุวฒั นธรรม รวมถึงการเคารพสิ ทธิ
มนุษยชน
1.2 วิธีการสอน
สอดแทรกในการเรี ยนการสอนทุกครั้ง และปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีในการสอน
1.3 วิธีการประเมิน
ประเมินจากพฤติกรรมทั้งในชั้นเรี ยนและนอกชั้นเรี ยน
2. ด้ านความรู้
2.1 ความรู้ ทตี่ ้ องพัฒนา
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายหลักการ ทฤษฎีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิ มนุษยชน
2.2 วิธีการสอน
การบรรยายในห้องเรี ยน การค้นคว้าข้อมูลต่างๆ การศึกษากรณี ศึกษาต่างๆ
2.3 วิธีการประเมิน
ประเมินจากการมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยนและการสอบปลายภาค
3. ด้ านทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ กฎหมาย ศึกษาข้อเท็จจริ งในสถานการณ์ต่างๆ
3.2 วิธีการสอน
ใช้กระบวนการกลุ่มในการอภิปราย วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ กฎหมายตลอดภาคการศึกษา

3.3 วิธีการประเมิน
แสดงความคิดเห็นและการอภิปราย รวมทั้งการนาเสนอผลงานต่างๆ
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4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
มีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีจิตอาสา และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
4.2 วิธีการสอน
ทากิจกรรมกลุ่มทั้งในและนอกชั้นเรี ยน
4.3 วิธีการประเมิน
การสอบปลายภาค

5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยี
5.1 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีทตี่ ้ องพัฒนา
สามรถสื บค้นรวบรวมข้อมูลทางด้านกฎหมายสิ ทธิมนุษยชน ปัญหาการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนโลกและ
ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง สื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศน์ได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
ใช้พาวเวอร์ พอยท์ประกอบการบรรยายรวมทั้งศึกษากรณี ศึกษาต่างๆ
5.3 วิธีการประเมิน

6. ...............................
6.1 ด้ าน...................................ทีต่ ้ องพัฒนา
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6.2 วิธีการสอน

6.3 วิธีการประเมิน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิน
1. แผนการสอน
สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
1
ประวัติความเป็ นมาของแนวคิดสิ ทธิ
มนุษยชน

จานวน*
(ชั่วโมง)
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่ อทีใ่ ช้
Powerpoint

ผู้สอน
อ.เอกราช

2

สถานการณ์การละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2

3

Powerpoint

อ.เอกราช

3

สถานการณ์การละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 (ต่อ)

3

Powerpoint

อ.เอกราช
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4

กาเนิดองค์การสหประชาชาติ

3

Powerpoint

อ.เอกราช

5

ความหมายของสิ ทธิ ประเภทต่างๆ
- สิ ทธิตามธรรมชาติ
- สิ ทธิตามกฎหมาย

3

Powerpoint

อ.เอกราช

6.

วิวฒั นาการสิ ทธิมนุษยชน
- ยุคคลาสสิ ค
- ยุคกลาง

3

Powerpoint

อ.เอกราช

7

แนวคิดสิ ทธิ มนุษยชนสมัยใหม่

3

Powerpoint

อ.เอกราช

8

สิ ทธิมนุษยชนในกฎบัตร
สหประชาชาติ

3

Powerpoint

อ.เอกราช

9

การคุม้ ครองสิ ทธิมนุษยชนใน
กฎหมายระหว่างประเทศ

3

Powerpoint

อ.เอกราช

10

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุษยชน

3

Powerpoint

อ.เอกราช

11

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ ทา
งงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

3

Powerpoint

อ.เอกราช

12

พิธีสารเลือกตั้งแห่งกติการะหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับสิ ทธิ ทางแพ่งและ
ทางการเมือง

3

Powerpoint

อ.เอกราช
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13

สิ ทธิมนุษยชนในประเทศไทยและ
ตะวันออก

3

Powerpoint

อ.เอกราช

14

อภิปรายกรณี ศึกษา

3

การมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยน
นิสิต/อาจารย์

อ.เอกราช

15

สิ ทธิมนุษยชนในกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ

3

Powerpoint

อ.เอกราช

16

กลไกของรัฐในการคุม้ ครองสิ ทธิ
มนุษยชน

3

Powerpoint

อ.เอกราช

สั ปดาห์ ที่ 9 สอบกลางภาค
สั ปดาห์ ที่ 17 – 18 สอบปลายภาค
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2. แผนประเมินการเรี ยนรู้
( : ประเมินเฉพาะความรับผิดชอบหลัก)
ลาดับการ
ประเมิน

ผลการเรียนรู้

ลักษณะการประเมิน
(เช่ น สอบ รายงาน โครงงาน ฯลฯ)

สั ปดาห์ ที่
ประเมิน

1

ความรู ้

การสอบปลายภาค

18

2

คุณธรรม
จริ ยธรรม

สังเกตพฤติกรรม

ทุกสัปดาห์

3

ทักษะทาง
ปัญญาการคิด
วิเคราะห์
สังเคราะห์
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขและ
เทคโนโลยี

สังเกตการอภิปราย

ทุกสัปดาห์

สังเกตพฤติกรรม

ทุกสัปดาห์

4

5

-

สั ดส่ วนของ
คะแนนที่
ประเมิน

-
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
1.1 ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับกฎหมาย (รศ.ดร.มานิ ต จุมปา)
1.2 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป (รศ.ดร.โกเมศ ขวัญเมือง,สิ ทธิ กร ศักดิ์แสง)
1.3 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป (รศ.สมคิดบางโม)
1.4 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกีบกฎหมาย (รวินท์ ลีละพัฒนะ)
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

2. 3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
1.1 ประเมินการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์
1.2 สอบถาม
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
มอบหมายการค้นคว้าเป็ นรายกลุ่ม สังเกตผลสัมฤทธ์ของงาน
3. การปรับปรุ งการสอน
3.1 3.2 3.3 4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
4.1 4.2 4.3 5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
มีการประชุมคณะกรรมการแระจาหลักสู ตร
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