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รายละเอียดของรายวิชา 
(Course Specification) 

 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  : วิทยาเขตสงขลา/ คณะนิติศาสตร์/ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
  

 

หมวดที ่ 1  ข้อมูลโดยทัว่ไป 
 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา   
    0801113 สิทธิมนุษยชน 
2.  จ านวนหน่วยกิต   
    3(3-0-6) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
    หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต วิชาศึกษาท่ัวไป(สังกัดคณะนิติศาสตร์) 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
     อาจารย์จันทราทิพย์ สุขุม 
5.  ภาคเรียน/ชั้นปีท่ีเรียน 
     ภาคเรียนที่ 2 นิสิตทุกชั้นปี 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pro-requisite)  
     ไม่ม ี
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisite)   
     ไม่ม ี
8.  สถานที่เรียน  
     มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

27 พฤศจิกายน 2563 
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หมวดที ่ 2  จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค ์
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  :  เพื่อให้ผู้เรียน 
     1.1  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ความเป็นมาด้านสิทธิมนุษยชนได้  
     1.2  มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเน้นความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ขยันและ  
อดทน มีจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพทางกฎหมาย และผดุงความยุติธรรม ตระหนักและเห็นคุณค่าศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม  
     1.3  สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ ในสถานการณ์ต่างที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ในการใช้ชีวิต เพื่อรู้เท่าทัน และ
ไม่ให้ถูกผู้อ่ืนเอารัดเอาเปรียบทางด้านกฎหมาย ร้องจักปกป้องชุมชน สังคม ทรัพยากร สามารถช่วยเหลือผู้อื่นตาม
หลักการสิทธิมนุษยชนได้   
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     2.1 เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ที่ทันสมัยเพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
     2.2 เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทางการศึกษา 
     2.3 เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการสิทธิมนุษยชน 
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หมวดที ่ 3  ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1.  ค าอธิบายรายวิชา 
     ศึกษาลักษณะของกฎหมาย และความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับกฎเกณฑ์อ่ืนๆในสังคม  แนวคิด ปรัชญา และ
พัฒนาการของสิทธิมนุษยชน ลักษณะและหลักการของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ สหประชาชาติ องค์การ
ระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค และองค์กรเอกชนกับการส่งเสริมและคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชน กฎหมายสิทธิเด็ก  
กฎหมายมนุษยธรรมและสิทธิของผู้ลี้ภัย กฎหมายที่ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย 
ปัญหาและแนวโน้ม 
 
2.  หัวข้อและจ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคเรียน 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

48 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

- -  6 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 

 
3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ และมีการประกาศให้ทราบทั้งทางประกาศและทางอินเตอร์เน็ท 
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หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 
1. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบ  
  

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ฯ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 

0801113  
สิทธิมนษุยชน 

                  

 
 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม โดย
เน้นความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต 
เสียสละ สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน ขยัน
และอดทน และยึดหลักธรรมในการ
ด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง 

สอดแทรกในการเรียนการสอนทุก
ครั้ง และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการสอน 

พฤติกรรมทั้งในชั้นเรียนและ
นอกชั้นเรียน 

 1.2 มีจิตส านึกรับผิดชอบใน
หน้าที่ต่อตนเองและสังคม 

พฤติกรรมทั้งในชั้นเรียนและ
นอกชั้นเรียน และความ
รับผิดชอบจากก าหนดเวลาส่ง
งานที่มอบหมายและการ
ตรวจสอบความถูกต้องของ
งาน  

 1.3 ตระหนักและเห็นคุณค่า 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในสังคมพหุ
วัฒนธรรม รวมถึงการเคารพสิทธิ
มนุษยชน 

พฤติกรรมในระหว่างการ
บรรยาย 

  1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
วิชาชีพทางกฎหมาย และผดุงความ
ยุติธรรม 

มอบหมายงานให้ค้นคว้าเพิ่มเติม โดย
ให้นิสิตอ้างอิงข้อมูลจากการค้นคว้า
ให้ถูกต้องตามหลักการวิชาการ 

ตรวจสอบความถูกต้องของ
งาน 

2. ด้านความรู้ 
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 2.1 มีความรู้ความสามารถทาง
กฎหมาย ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และ
เข้าใจบริบทของสังคม 

การบรรยายในห้องเรียน การค้นคว้า
ข้อมูลต่าง ๆ การศึกษากรณีศึกษา
ต่าง ๆ อภิปรายโดยใช้หนังสือ 
 

1) คะแนนเก็บและสอบปลาย
ภาค 
2) ทดสอบความเข้าใจเนื้อหา
ในชั้นเรียน 

 2.2 มีความสามารถในการศึกษา 
ค้นคว้า และเพ่ิมพูนทักษะที่จ าเป็น มี
โลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถบูรณา
การศาสตร์ต่าง ๆ ไปประยุกต์เพ่ือ
พัฒนาตนเองและสังคมได้ 

มอบหมายงานให้นิสิตไปค้นคว้า โดย
น าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ และ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
กลุ่ม/ รายงาน/ การน าเสนอ
หน้าชั้นเรียน 
 

 2.3 มีทักษะปฏิบัติด้านกฎหมาย การบรรยายเสริมโดยวิทยากร
ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญหรือมี
ประสบการณ์ตรง 

การสรุปความท่ีได้จากการ
บรรยายเสริม 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1 มีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อกฎหมาย 
ปรับบทข้อกฎหมายมาใช้กับ
ข้อเท็จจริงในสถานการณ์ได้อย่าง
เหมาะสม 
 

ใช้กระบวนการกลุ่มในการอภิปราย 
วิเคราะห์หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ตลอดภาคการศึกษา 

1) คะแนนเก็บและสอบปลาย
ภาค  
2) ทดสอบความเข้าใจเนื้อใน
ชั้นเรียน 
 

 3.2 มีความมุ่งมั่น ใฝ่รู้ เพ่ือการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถน า
ความรู้ไปสร้างสรรค์สังคม 

มอบหมายงานให้นิสิตไปค้นคว้า โดย
น าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ และ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 

แสดงความคิดเห็นและการ
อภิปราย รวมทั้งการน าเสนอ
ผลงานต่าง ๆ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 เคารพระเบียบสังคม และมี  
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน 
และสังคม 
 

ท ากิจกรรมกลุ่มทั้งในและนอกชั้น
เรียนจากกรณีศึกษา อภิปรายโดย
สอบถามและให้นิสิตแสดงความ
คิดเห็นพร้อมกับแสดงเหตุผลและ
วิธีการคิด 

 

1) คะแนนเก็บ 
2) ทดสอบความเข้าใจเนื้อหา
ในชั้นเรียน 
3) การท างานกลุ่มในชั้นเรียน
และนอกชั้นเรียน 

 
 4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพ
และให้คุณค่าแก่ตนเองและผู้อื่น 
 4.3 มีจิตอาสาและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกของ
ชุมชและสังคม 
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 4.4 การอยู่ร่วมกับสังคม
หลากหลายวัฒนธรรม 
 4.5 ส่งเสริม ท านุ บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 มีความสามารถในการ
สืบค้นรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สรุปประเด็น น าเสนอ 
และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) ศึกษากรณีศึกษา อภิปรายโดย
สอบถามและให้นิสิตแสดงความ
คิดเห็นพร้อมกับแสดงเหตุผลและ
วิธีการคิด 
2) มอบหมายงานให้นิสิตไปค้นคว้า 
โดยน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ และ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 

- มอบหมายงานให้ 

ตรวจสอบความถูกต้องของ
งานที่มอบหมาย 
 

   5.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
และสารสนเทศอย่างเหมาะสมและ
รู้เท่าทัน 

สังเกตการใช้ทักษะการให้
เหตุผลเพื่อเลือกรูปแบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศท่ีน ามา
เสนอในชั้นเรียน 

 
   5.3 ทักษะการใช้เครื่องมือ 

   5.4 สื่อสารความคิด 
ความหมาย สร้างสรรค์ผลงาน  
 

หมวดที ่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบัติ 

1-3 อธิบายเค้าโครงการเรียนการสอน 
1) ความเป็นมาของแนวคิดสิทธิ
มนุษยชน 
- ยุคคลาสสิค 
- ยุคกลาง 
2) ความหมายของสิทธิประเภท
ต่าง ๆ   

- สิทธิตามธรรมชาติ 

- สิทธิตามกฎหมาย 

9 
 

- บรรยาย อธิบาย และใช้
บัตรค าในการแสดง
ความคิด-จับคู-่
แลกเปลี่ยน 
บรรยาย อธิบาย พร้อม
ทั้งให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
ร่วมอภิปรายปัญหา
ด้วยกัน 

อ.
จันทรา
ทิพย์ 
สุขุม 

 

4-5 1) สถานการณ์การละเมิดสิทธิ
มนุษยชนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 
และ 2 

6 - บรรยาย อธิบาย พร้อม
ยกตัวอย่างพร้อมทั้งให้
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2) ก าเนิดองค์การสหประชาชาติ 
แนวคิดสิทธิมนุษยชนสมัยใหม่ 

นักศึกษาแบ่งกลุ่มร่วม
อภิปรายปัญหาด้วยกัน 

6-7 การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนใน
กฎหมายระหว่างประเทศ 
- สิทธิมนุษยชนในกฎบัตร
สหประชาชาติ 
- ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน 
- กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
ทางงเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม 
- พิธีสารเลือกตั้งแห่งกติการะหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับสิทธิทางแพ่งและ
ทางการเมือง 

6 - บรรยาย อธิบาย  

8-10 สถานการณส์ิทธิมนุษยชนในทาง
ระหว่างประเทศและในประเทศต่าง 
ๆ  
 

6 - บรรยาย อธิบาย 
ประกอบกับค าพิพากษา
ของศาลยุติธรรม
ระหว่างประเทศ 
วิเคราะห์ประเด็นปัญหา
และร่วมกันอภิปราย
ด้วยกัน 

9 สอบกลางภาค 
11-12 การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนใน

กฎหมายไทย 
- สิทธิมนุษยชนในกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ 
- พระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่ว่าด้วย
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
  

6 - บรรยาย อธิบาย 
ประกอบกับค าพิพากษา
ของศาลยุติธรรม
ระหว่างประเทศ พร้อม
ทั้งให้นักศึกษาอ่าน
บทความและน าประเด็น
ร่วมกันอภิปราย 

อ.
จันทรา
ทิพย์ 
สุขุม 

 
 

 
13-14 สถานการณส์ิทธิมนุษยชนใน

ประเทศไทย 
 

6 - บรรยายร่วมกับ  
กรณีศึกษา 
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15 บรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอก 3 - บรรยายร่วมกับ
กรณีศึกษาปัญหาในทาง
สังคม 
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

16 บรรยายสรุป การเตรียมสอบและ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา 

3  บรรยาย/ นิสิตซักถาม 
ทวนสอบ 

17 
สอบปลายภาค 

18 
รวม 45   

 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ล าดับ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน/ลักษณะการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วน
ของการ
ประเมิน

ผล 
1 ด้านคุณธรรม

จริยธรรม  
(ข้อ 1.3, 1.4) 

 สังเกตพฤติกรรมนิสิตในภาพรวม/รายบุคคล
จากงานรายกลุ่มและรายบุคคล 

 สุ่มประเมินจากสมาชิกแต่ละกลุ่ม ในการ
ท างาน 

 พฤติกรรมในการสอบ 

ทุก
สัปดาห์ 

- 

2 ด้านความรู้ (ข้อ 
2.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1. ประเมินจากผลงานนิสิตรายกลุ่ม  
1.1 สร้างสื่อสร้างสรรค์การให้ความรู้เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนตามที่ถนัด 
เกณฑ์ในการให้คะแนน (10 คะแนน) คือ 
1)  ด้านความรู้และปัญญา วัดผลจากมีความรู้
ความเข้าใจเนื้อหาคดีท่ีตนได้รับ (5 คะเเนน) 
2) ด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี วัดผล
จากความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียน 
มีการล าดับขั้นตอนการน าเสนออย่างเป็นระบบ 
น าเสนอเข้าใจง่าย ถูกต้อง ตรงประเด็น (2.5 
คะเเนน) 

 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ร้อยละ 

30 
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3) คุณธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
วัดผลจากความซื่อสัตย์ ความอดทนเเละ
พยายาม เเละการส่งงานตรงตามเวลาที่
ก าหนด (2.5 คะเเนน) 
1.2 สร้างสื่อสร้างสรรค์ตามที่ถนัดในปัญหาการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่อนุสัญญาสิทธิ
มนุษยชนก าหนดไว้ในรั้วมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์ในการให้คะแนน (10 คะแนน) คือ 
1)  ด้านความรู้และปัญญา วัดผลจากมีความรู้
ความเข้าใจเนื้อหาคดีท่ีตนได้รับ (5 คะเเนน) 
2) ด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี วัดผล
จากความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียน 
มีการล าดับขั้นตอนการน าเสนออย่างเป็นระบบ 
น าเสนอเข้าใจง่าย ถูกต้อง ตรงประเด็น (2.5 
คะเเนน) 
3) คุณธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
วัดผลจากความซื่อสัตย์ ความอดทนเเละ
พยายาม เเละการส่งงานตรงตามเวลาที่
ก าหนด (2.5 คะเเนน) 
(ให้งานในสัปดาห์ที่ 1 ระหว่างอธิบายเค้า
โครงการเรียนการสอน เเละก าหนดส่งงานใน
สัปดาห์ที่ 8 และ 10 ตามล าดับ) 
1.3 กิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน (10 คะแนน) 

 
 
 

10 

2. ประเมินจากผลงานนิสิตรายบุคคล  
2.1 น าเสนอความเข้าใจจากหนังสือสิทธิ
มนุษยชนที่เลือกมา 1 เล่ม หรือตอนหนึ่งตอน
ใดของหนังสือสิทธิมนุษยชน 
เกณฑ์การให้คะแนน (10 คะแนน) คือ 
1) ด้านความรู้และปัญญา วัดผลจากมีความ
เข้าใจในเนื้อหาของหนังสือที่เลือก 
2) ด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี วัดผล
จากความสามารถในการสื่อสารด้านการมี

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
25 
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ล าดับขั้นตอนการน าเสนออย่างเป็นระบบ 
น าเสนอเข้าใจง่าย ถูกต้อง ตรงประเด็น  
และสื่อประเด็นเนื้อหาที่เลือก/ สามารถปรับใช้
หลักสิทธิมนุษยชนได้ (2 คะเเนน)  
3)  คุณธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
วัดผลจากความซื่อสัตย์ ความอดทนเเละ
พยายาม เเละการน าเสนองานตรงตามเวลาที่
ก าหนด  (2 คะเเนน)  
(ให้งานในสัปดาห์ที่ 1 ระหว่างอธิบายเค้า
โครงการเรียนการสอน เเละก าหนดส่งงานใน
สัปดาห์ที่ 15) 
2.2 กิจกรรม “ผู้ประกาศข่าว” ให้นิสิตแต่ละ
คนน าเสนอข่าวเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนคนละ 1 
ข่าว (ให้เวลาน าเสนอคนละไม่เกิน 5 นาที) 
และให้เพ่ือน ๆ ร่วมชั้นเรียนแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นว่าข่าวนั้นจัดอยู่ในสิทธิมนุษยชน
ประเภทใด (สิทธิทางแพ่งหรือสิทธิพลเมือง 
สิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สิทธิทาง
สังคม และสิทธิทางวัฒนธรรม) 
เกณฑ์การให้คะแนน (5 คะแนน) คือ 
1) ด้านความรู้และปัญญา วัดผลจากมีความ
เข้าใจในเนื้อหาของข่าวที่เลือก (2 คะแนน) 
2) ด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี วัดผล
จากความสามารถในการสื่อสารด้านการมี
ล าดับขั้นตอนการน าเสนออย่างเป็นระบบ 
น าเสนอเข้าใจง่าย ถูกต้อง ตรงประเด็น  
และสื่อประเด็นเนื้อหาที่เลือก/ สามารถปรับใช้
หลักสิทธิมนุษยชนได้ (2 คะเเนน)  
3)  คุณธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
วัดผลจากความซื่อสัตย์ ความอดทนเเละ
พยายาม เเละการน าเสนองานตรงตามเวลาที่
ก าหนด  (1 คะเเนน)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุก
สัปดาห์ 
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(ให้งานในสัปดาห์ที่ 1 ระหว่างอธิบายเค้า
โครงการเรียนการสอน เเละก าหนดส่งงานใน
ทุกสัปดาห์) 
2.3 ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน (10 คะแนน) 

3 ด้านทักษะทาง
ปัญญา (ข้อ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
3.1,3.2)                                                                                                                                                                                       

 การประเมินผลงานและการน าเสนอ ราย
กลุ่ม/รายบุคคล และการสอบ 
- สอบกลางภาค 10 คะแนน 
- สอบปลายภาค 35 คะแนน 

ทุก
สัปดาห์ 

ร้อยละ 
45 

4 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลฯ  
(ข้อ 4.3 4.4, 4.5) 

 สังเกตพฤติกรรมนักศึกษารายบุคคลใน
ภาพรวม 

 สุ่มประเมินพฤติกรรมรายบุคคลจากการ
ท างานกลุ่ม 

 สุ่มประเมินความพึงพอใจจากสมาชิกกลุ่ม
ท างาน 

 การเป็นผู้น า 
การใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล 

ทุก
สัปดาห์ 

- 

5 ด้านการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี  
(ข้อ 5.2, 5.4) 

 ทักษะการเขียนงาน 
 ทักษะการพูดในการน าเสนอผลงาน 
 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

น าเสนองาน 
 ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 

ประเมินจากงานรายกลุ่ม และการสอบ 

ทุก
สัปดาห์ 

- 

รวม ร้อยละ 
100 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1.  ต ารา เอกสารหลัก และข้อมูลส าคัญ 
ภาษาไทย 
     กุลพล พลวัน, สิทธิมนุษยชนในสังคมโลก. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์นิติธรรม, 2547. 
     นพนิธิ สุริยะ. สิทธิมนุษยชน : แนวคิดและการคุ้มครอง. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์
วิญญูชน, 2559. 



 13 

     แอนดรูว์ แคลปแมน โดยฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล และสุนีย์ สกาวรัตน์, แปล.  สิทธิมนุษยชน : ความรู้
ฉบับพกพา.กรุงเทพมหานคร: โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่งเฮาส์, 2559. 
     จรัญ ดิษฐาอภิชัย. บนหนทางสิทธิมนุษยชน. กรุงเทพมหานคร: สถาบันนโยบายศึกษา, 2549. 
     จรัญ โฆษณานันท์. สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน. พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์นิติธรรม, 
2559. 
     อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์. สิทธิมนุษยชน. พิมพ์ครั้งที่ 6 กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2561. 
     บรรเจิด สิงคเนติ. หลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ . พิมพ์ครั้งที่ 6 
กรงุเทพมหานคร: ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2562. 
     ปกป้อง ศรีสนิท. สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์นิติธรรม, 2563.   
     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขานิติศาสตร์. เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายสิทธิมนุษยชน. เล่ม 
1-3 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2548. 
     ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์. ทฤษฎีสิทธิขั้นพ้ืนฐาน. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์นิติธรรม, 
2562. 
    ชยันต์ วรรธนะภูติและมาลี สิทธิเกรียงไกร. รายงานวิจัยทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยใน
ค่ า ย พั ก พิ ง ชั่ ว ค ร า ว .  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น แ ห่ ง ช า ติ ,  2556. 
(http://library.nhrc.or.th/ulib/document/Fulltext/F09143.pdf) 
     ธนวิศิษฎ์ มหพฤทธิ์ไพศาล. ปัญหาและลู่ทางการคุ้มครองสิทธิผู้ลี้ภัยเด็กตามกฎหมายระหว่างประเทศ. 
วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. 
(https://cuir.car.chula.ac.th/xmlui/bitstream/handle/123456789/15840/dhanavisit_ma.pdf?s
equence=1&isAllowed=y) 
     อานนท์ ศรีบุญโรจน์, “สถานะของปัจเจกชนในบริบทกฎหมายระหว่างประเทศสมัยใหม่” : บทบัญฑิตย์ 
นิตยสารของเนติบัญฑิตยสภา หน้า 77- 88. 
     อานนท์ ศรีบุญโรจน์, “การคุ้มครองสิทธิคนพิการ (Protection for the Rights of Persons with 
Disabilities in the Situations of Humanitarian Emergency)”: ครูผู้ “วิริยะ” หนังสือรวบรวมบทความ
วิชาการ เนื่องในโอกาส 60 ปี ศาตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศืพันธุ์ หน้า 373-387. 
ภาษาอังกฤษ 
     Crawford, J. Brownlie's principles of public international law. 8th edition. Oxford: Oxford 
University Press, 2012. 
     Dinah L.  Shelton.  International Human Rights Law.  United Kingdom:  Edward Elgar 
Publishing Limited, 2014 
     Tahmina Karimova.  Human Rights and Development in International Law.  New York: 
Rouledge, 2016. 

http://library.nhrc.or.th/ulib/document/Fulltext/F09143.pdf
https://cuir.car.chula.ac.th/xmlui/bitstream/handle/123456789/15840/dhanavisit_ma.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://cuir.car.chula.ac.th/xmlui/bitstream/handle/123456789/15840/dhanavisit_ma.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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     Howard Davis. Beginning Human Rights Law. New York: Routledge, 2014. 
     Ilias Bantekas and Lutz Oette.  International Human Rights Law and Practice.  United 
Kingdom: Cambridge University Press, 2013. 
 
2.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 

- บทความกฎหมายจากเว็บไซด์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม (www.library.coj.go.th) 
- https://www.un.org/en/sections/issues-depth/human-rights/ 
-  ส า นั ก ง า น ข้ า ห ล ว ง ใ ห ญ่ สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น แ ห่ ง ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ  

(https://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx) 
- คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

(http://www.aichr.or.th/service/8/) 
 

หมวดที ่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     1.1 ประเมินผลการสอนผ่านระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
     1.2 ให้นิสิตทุกคนประเมินประสิทธิผลการสอนของรายวิชาทั้งด้านวิธีสอน การจัดกิจกรรมทั้งในและ
นอกชั้นเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ด้วยระบบเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัย 
     1.3 เปิดโอกาสให้นิสิตเสนอปัญหาการเรียนการสอนระหว่างผู้สอนกับนิสิตในทุกชั่วโมงท่ีท าการสอน 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ใช้แบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัยซ่ึงก าหนดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนทุก
ภาคการศึกษา 

จัดประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้สอนในปลายภาคเรียน 
3.  การปรับปรุงการสอน 

3.1 ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีสอนโดยน าผลการประเมินประสิทธิผลรายวิชามาใช้เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 

3.2 ผู้สอนค้นคว้าความรู้หรือข้อมูลใหม่ ๆ มาใช้ในการปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอน 
3.3 จัดอภิปราย/สัมมนาเพื่อพัฒนารายวิชาให้เหมาะสมและทันสมัย 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ของนิสิตในรายวิชา 
4.1 ประชุมคณาจารย์ผู้สอนเพื่อทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต 
4.2 ให้นิสิตได้มโีอกาสตรวจสอบคะแนนและระดับขั้น ก่อนส่งระดับขั้นให้งานทะเบียนนิสิตและบริการ

การศึกษา 

http://www.library.coj.go.th/
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/human-rights/
https://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx
http://www.aichr.or.th/service/8/
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4.3 ก่อนสอบปลายภาคจัดประชุมคณาจารย์เพ่ือออกข้อสอบร่วมกันเพ่ือให้ได้ข้อสอบที่มีมาตรฐาน 
4.4 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะกรรมการประจ าคณะ ตรวจสอบผลการ

เรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และค่าระดับข้ัน   
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

น าผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต ผลการประชุมสัมมนา น ามาสรุปผล
และพัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป 

 
 
 
 
 


