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รายละเอยีดของรายวชิา 

ชือ่สถาบนัอดุมศกึษา มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 
โปรแกรมวชิา/คณะ ปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

หมวดที ่1 ขอมลูทัว่ไป 
1. รหสัและชือ่รายวชิา 
 220444 หลักสิทธิมนษุยชนแนวพุทธ (Buddhist Human Rights) 
2. จาํนวนหนวยกติ 
 3 หนวยกิต (3-0-6) 
3. หลักสตูรและประเภทของรายวชิา 
  ครุศาสตรบัณฑติ วชิาเอกพทุธศาสนศกึษา 

4. อาจารยผูรบัผดิชอบรายวชิา 
1. นายสายยนต ชาวอุบล.         กลุม P 1 

5. ภาคการศกึษา / ชัน้ปทีเ่รยีน 
ภาคการศึกษาที่ 2 / 2558 ชั้นปที่ 3 

6. รายวชิาทีต่องเรยีนมากอน (Pre-requisite) 
ไมมี 

7. รายวชิาทีต่องเรยีนพรอมกนั (Co-requisites) 
ไมมี 

8. สถานทีเ่รยีน 
อาคาร 31 หอง 9.11.09 

9. วนัทีป่รบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครัง้ลาสดุ 
  ยังไมมีการเรียนการสอนมากอน 

 
หมวดที ่2 จดุมุงหมายและวตัถปุระสงค 

1. จดุประสงคในการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา 
 มีการพัฒนาเพื่อใหเขาสูกรอบมาตรฐานหลักสูตร 
2. จดุมุงหมายของรายวชิา 

1. นักศกึษาทราบถึงประวัตศิาสตรความเปนมาหลักการสทิธมินุษยชนสากลหลักสทิธมินุษยชน 

    ตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญไทย 

2. นักศกึษาทราบถึงหลักการโดยทั่วไปเก่ียวกับหลักสทิธมินุษยชนตามแนวพุทธศาสนาตามที่ 

     ปรากฏในคัมภรีพระไตรปฎก 

3. นักศกึษาสามารถเปรียบเทยีบหลักการสทิธมินุษยชนกับหลักพุทธธรรมเพื่อการประยุกตใชได  

4. นักศกึษาทราบถึงสทิธติามบทบาท สถานภาพ เพศ อายุและหนาที่ในคัมภรีทางพระพุทธศาสนา 

5. นักศกึษาทราบถึงสทิธแิละหนาที่ของบุคคลในสังคมที่มสีวนเก่ียวของกันในสังคมตามหลักของสงิคาร 

    โควาทสูตร  

6. นักศกึษาสามารถประยุกตใชหลกัสทิธมินุษยชนและหลักธรรมทางพุทธศาสนาเพื่อการเผยแพรไดอยาง 

    ถูกตอง  
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการดาํเนนิการ 
1. คาํอธบิายรายวชิา 

หลักการสิทธิมนุษยชนตามแนวพุทธ สิทธิตามบทบาท สถานภาพ เพศ อายุ และหนาที่ตามที่ปรากฏใน

คัมภรีทางพระพุทธศาสนา สทิธแิละหนาที่ตามสงิคารโควาทสูตร 
 

จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 
(1) บรรยาย :  2x15 เทากับ 30 คาบเรียนตอภาคการศึกษา 
(2) สอนเสริม : นัดนักศึกษาสอนเสริมความรูเพิ่มเติมความรูที่เปนพื้นฐานดานสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน และให

นักศึกษาเกิดความเขาใจทั้งชัน้เรียน                  
(3) การฝกปฏิบัต ิ:  ไมมี 
(4) การศึกษาดวยตนเอง  : การศึกษาดวยตนเอง : 4 X 15 เทากับ 60 คาบเรียนตอภาคการศึกษา 
       

2. จาํนวนชัว่โมงตอสปัดาหทีอ่าจารยใหคาํปรกึษาและแนะนาํทางวชิาการแกนกัศกึษาเปนรายบคุคล 
(1) เปดโอกาสใหนักศึกษาตอบถามคําถามทายชั่วโมงเรียนความรูเก่ียวกับพุทธศาสนาทุกคาบเรียน และให

คําปรึกษารายบุคคล 1 ชั่วโมง ทุกวันพุธของสัปดาห เวลา 12.00 -13.40 น.   
 

หมวดที ่4  การพฒันาผลการเรยีนรูของนกัศกึษา 
1. คณุธรรม จรยิธรรม 1-6 

1.1 คณุธรรม และจรยิธรรมทีต่องพฒันา 
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา 

  (6)  มีวุฒิภาวะความเชื่อทางศาสนา 
1.2 วธิกีารสอน 

(1) สอนเนนผูเรียนมสีวนรวม  
(2) การระบุปญหาที่เก่ียวกับจริยธรรมที่เก่ียวเนื่องกับพุทธศาสนา 
(3) การศึกษานอกสถานที่ ทัศนศึกษา ศึกษาดูงานองคกรการศึกษา ที่มีความโดดเดนดาน      
     คุณธรรมจริยธรรม 

1.3 วธิกีารประเมนิผล 
(1) ประเมินระหวางเรียน โดยประเมินจากดานเจตคติ บุคลิกภาพดานการแสดงออกในชั้นเรียน โดย

วิธีการที่หลากหลาย ทั้งการสัมภาษณ การสังเกต การใชแบบสอบถาม 
(2) ประเมินภายหลังสําเร็จการศึกษาแลว โดยบัณฑิตประเมินตนเอง โดยแบบสอบถาม การสัมภาษณ 

และการสนทนากลุม ซึ่งอาจทําไดในลักษณะ การตรวจสอบเจตคติทางดานคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่ง
มีองคประกอบจากสวนที่เปนสภาพแวดลอมและสถานการณนั้น 

2. ความรู 
2.1 ความรูทีต่องพฒันา 1-2-7 

(1) มีความรูและเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
(2) สามารถอธิบายความรูตามหลักที่ศึกษาไดอยางถูกตอง 
(3) มีประสบการณในการพัฒนา/หรือการประยุกตใชหลักศาสนากับชีวิต 

2.2 วธิกีารสอน 
(1) สรางกระบวนการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัย สืบสวนหาองคความรู เพื่อใหเกิด ความรูความเขาใจใน

ศาสตรที่เปนพื้นฐานกับศาสนา ในฐานะที่เปนศาสตรทางจิตวิญญาณหรือเปนวิทยาศาสตร 
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(2) การฝกประสบการณภาคสนาม เพื่อเพิ่มภูมิความรูความเขาใจในองคความรูทางพุทธศาสนากับ
สาขาวิชาอ่ืนๆ 
 

2.3 วธิกีารประเมนิผล 
(1) การประเมินดวยการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่หลากหลายวิธี เชน การสอบเนื้อหาวิชา การ

ทดสอบวัดความรูโดยใชขอสอบ 
(2) การประเมินกิจกรรมที่เปนการเสริมสรางองคความรูอันนําไปสูการประเมินไดทั้งในหองเรียนและการ

เรียนรูไดดวยตนเอง เชน การทํารายงายการศึกษาการคนควา การวิเคราะหกรณีศึกษา การทํา
โครงการ และการนําเสนอปากเปลา เปนตน 

3. ทกัษะทางปญญา 
3.1 ทกัษะทางปญญาทีต่องพฒันา 2-3 

(1) สามารถสบืคน ตีความ และประยุกตหลักพุทธธรรมเพื่อใหในการแกปญหาอยางสรางสรรค 
(2) สามารถประเมนิองคความรูและทักษะในการแกปญหาไดอยางเหมาะสม 

3.2 วธิกีารสอน 
(1) การใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและการแกไขปญหาทั้งในสวนใชหลักพุทธศาสนามามีบทบาทตอ

ปจเจกบุคคล ตอสังคม ในสถานการณทั่วไปและสถานการณที่เก่ียวของกับพุทธศาสนา 
(2) การอภิปรายกลุม การสะทอนแนวคิด การทํากรณีศึกษา การวิพากษ 
(3) การแสดงวิสัยทัศนในการแกไขปญหาตาง ๆ ตลอดจนการจัดโครงการศึกษาเฉพาะกรณีศึกษา 

3.3 วธิกีารประเมนิผล 
(1) การประเมินกิจกรรมที่สามารถนํามาเปนเคร่ืองมือในการประเมิน ทักษะทางความรูสึก (Cognitive 

Domain) ในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ  
(2) การสอบวัดความรูความสามารถในการคิดและการแกปญหาโดยยกตัวอยางกรณีศึกษาที่อาจจะเปน

เร่ืองที่เกิดข้ึนจริงในสังคมปจจุบัน 
4. ทกัษะความสมัพนัธระหวางบคุคลและความรบัผดิชอบ 1-3 

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพฒันา 
(1) มีทักษะในการสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ

อยางมีประสิทธิภาพ 
(2) สามารถใชความรูในศาสตรมาใชชี้นาํสงัคมในประเดน็ที่เหมาะสม 

4.2 วธิกีารสอน 
(1) การสรางกระบวนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน  ผูเรียนกับสังคมและ

ผูเรียนกับการใชหลักพระพุทธศาสนาใหปรากฏตอสังคม โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการ
ทํางานเปนทีม เพื่อสงเสริมการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม 

(2) จัดประสบการณการเรียนรูในภาคปฏิบัตทิี่สงเสริมใหทํางานเปนทีม และการแสดงออกของภาวะความ
เปนผูนาํที่หลากหลายทัง้ในสวนที่เปนชุมชนหรือในระดับสังคมที่กวางออกไป 

4.3 วธิกีารประเมนิผล 
(1) การประเมินผูเรียนในการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม ในสถานการณการเรียนรูตาม

วัตถุประสงค 
(2) การประเมินทักษะที่แสดงออกถึงภาวะผูนําตามสถานการณการเรียนรูที่หลากหลาย 
(3) การประเมินความสามารถในการทํางานรวมกับกลุมเพื่อน และทีมงานอยางมีประสิทธิภาพและ

สรางสรรค 
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(4) การประเมินการแสดงออกของการตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเรียนรูตามประสบการณการ
เรียนรูและความสนใจในการพัฒนาตนเองในดานความรูทางศาสนาอยางตอเนื่อง 

 
5. ทกัษะการวิเคราะหเชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 1-2 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศทีต่องพัฒนา 
(1) มีทักษะในการจัดการขอมูลพื้นฐานอยางเปนระบบ 
(2) สามารถแนะนาํประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศหรือการแสดงสถิตปิระยุกตตอปญหาที่

เก่ียวของอยางสรางสรรค 
5.2 วธิกีารสอน 

(1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสารระหวางบุคคล ทั้งการพูด การฟง
และการเขียนในกลุมผูเรียน ทั้งการพูด การฟงและการเขียนในกลุมผูเรียน ระหวางผูเรียนและผูสอนและบุคคลที่
เก่ียวของในสถานการณที่ตางกับหลากหลาย 

(2) การจัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่หลากหลาย 

(3) การจัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถในการเลือกสารสนเทศและฝก
ทักษะการนาํเสนอขอมูลสารสนเทศดวยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับผูฟง และเนื้อหาที่นาํเสนอ 

5.3 วธิกีารประเมนิผล 
(1) การประเมินงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชแบบสงัเกต และแบบประเมินทักษะการพูด 

การเขียน 
(2) การทดสอบทักษะการฟงจากแบบทดสอบที่สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู 
(3) การทดสอบการวิเคราะหขอมูล โดยใชขอสอบ การทํารายงานกรณีศึกษา และวิเคราะหขอมูลผลการ

ศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ 
 
6.  ทกัษะดานการปฏบิตั ิ(ถาม)ี 
 ไมม ี
 
 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
1. แผนการสอน 
สปัดาห 

ที ่
หัวขอ/รายละเอยีด 

จาํนวน

ชัว่โมง 
กจิกรรมการเรยีนการสอน/สือ่ทีใ่ช ผูสอน 

1-2 บทที ่1 บทนาํ 

- แนวความคิดเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน 
- ความหมาย และความสาํคัญ 
- ประวัติสิทธิมนุษยชน 

6 -ปฐมนิเทศวิชา 

-บรรยาย ประกอบมลัติเดีย  

-ถาม-ตอบ 

-มองงานจัดบอรดวิชาการ 

นายสายยนต 

ชาวอุบล 

3-4 -หลักสิทธิมนุษยชนสากล 

-กฎบัตรสหประชาชาติวาดวยสทิธิ
มนุษยชน 

6 -บรรยาย ประกอบมลัติเดยี  

-ถาม-ตอบ 

นายสายยนต 

ชาวอุบล 

     



5 

มคอ. 3,2/58  

5-6 บทที ่2 หลักสทิธมินษุยชนใน 

         รัฐธรรมนญูไทย 

- ขอบเขตของสิทธิมนุษยชนตาม
รัฐธรรมนูญไทย 

6 -บรรยาย ประกอบมลัติเดยี  

-ถาม-ตอบ 

-สรุปสาระสําคัญของกม.

รัฐธรรมนูญหมวดสิทธิมนุษยชน 

 

นายสายยนต 

ชาวอุบล 

7-8 บทที่ 3 หลักธรรมในพระพุทธศาสนา
กับการสงเสริมหลักสิทธิมนุษยชน 

- บทนํา 

- หลักธรรมระดับพื้นฐาน 

- หลักธรรมระดับกลาง 

- หลักธรรมระดับสูง 

- หลักธรรมที่สงเสริมความเปน
มนุษยที่สมบูรณ 

6 -บรรยาย ประกอบมลัติเดีย  

-ถาม-ตอบ 

-นําเสนอบอรดความรูเก่ียวกับสทิธิ

สตรี 

 นายสายยนต 

 ชาวอุบล 

9 สอบวดัผลกลางภาคเรยีน 3 - ทบทวนบทเรียน 

- สอบวัดกลางภาคเรียน 

- สอบแบบอัตนัย 

 

นายสายยนต 

ชาวอุบล 

10-11 บทที่ 4 การประยุกตหลักพุทธธรรม
เพื่อสงเสริมหลักสิทธิมนุษยชน 
-หลักธรรมในพระพุทธศาสนาดานสทิธิ
มนุษยชน 
-หลักธรรมในพระพุทธศาสนากับความ
เปนมนุษยที่สมบูรณ 
-หลักธรรมในพระพุทธศาสนากับการ
สงเสริมหลักสิทธิมนษุยชน 

6 -บรรยาย ประกอบมลัติเดยี  

-ถาม-ตอบ 

-นําเสนอบอรดความรูเก่ียวกับสทิธิ

เด็กและคนพิการ 

-ทําแบบฝกหัดทายบทเรียน 

นายสายยนต 

ชาวอุบล 

12-13 บทที่ 5 บทความวิชาการเกี่ยวของกับ
ศาสนา 
-สิทธิมนุษยชนตามที่ปรากฏในคัมภีร
พระไตรปฎก 
-สิทธิมนุษยธรรม : สิทธิมนุษยชนแนว
พุทธ 

6 -บรรยาย ประกอบมลัติเดีย  

-ถาม-ตอบ 

-นําเสนอบอรดความรูเก่ียวกับสทิธิ

แรงงาน 

 

นายสายยนต 

ชาวอุบล 

14-15 - ดร.อัมเบดการ และพุทธศาสนากับ

สิทธิมนุษยชน 

-พุทธศาสนากับสิทธิสตรี 

-รัฐในระบอบประชาธปิไตยกับพุทธ
ศาสนา 
 

6 -บรรยาย ประกอบมลัติเดยี  

-ถาม-ตอบ 

-รายงานกลุมเร่ืองพุทธศาสนากับ

สิทธิสตรี –สิทธิการเมือง การ

ปกครอง ฯลฯ 

นายสายยนต 

ชาวอุบล 
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2.แผนการประเมนิผลการเรยีนรู 

กจิกรรมที ่ ผลการเรยีนรู วธิกีารประเมนิผล 
สปัดาหที่

ประเมนิ 

สดัสวนของ

การประเมนิ 

1 ขอที ่2.1, 2.2, 2.7, 

     3.2, 3.3, 5.1, 5.2 

 - สอบกลางภาค – สอบปลายภาค

เรียน เกณฑการประเมินเปนตาม
เกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด การตัด
เกรดชวงคะแนน 100 คะแนนตาม
ตอไปนี้ 

 
 

 ระดับคะแนน        ระดับเกรด                          
      80  - 100  A 
   75 -  79  B+ 
   70 -  74  B 

  65 -  69                       C+ 
  60  - 64                       C 
  55 – 59                       D+ 
  50 -  54                       D 
   0   - 49                       F 

      9 

      16 

60% 

2 ขอที่ 1.1,1.6, 

       4.1,4.3 

การเขาชั้นเรียน ความรับผิดสงงาน

ชอบการมอบงาน ความตรงตอเวลา 

ตลอดภาคเรียน 10% 

3 ขอที่ 4.1,4.3,  

       5.1,5.2 

การทํางานเปนทีมในการรายงาน 

นําเสนองาน จัดบอรดความรู การ

ค น ค ว า เพื่ อ ทํ า ร า ย ง า น  ทํ า

แบบฝกหัด 

ตลอดภาคเรียน 20% 

 
 
 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 
1. ตาํราและเอกสารหลกัทีใ่ชในการเรยีนการสอน 

เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักสิทธิมนษุยชนแนวพทุธ 
2. เอกสารและขอมลูสาํคญัทีน่กัศกึษาจาํเปนตองศกึษาเพิม่เตมิ 

(1) คัมภีรพระไตรปฎกในสูตรที่มีความเก่ียวของสิทธิมนุษยชน 
(2) เสนห จามริก.  (2545).พทุธศาสนากบัสทิธมนษุยชนหลกัสทิธมินษุยชน. กรุงเทพฯ : สํานักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน. 
(3) พระธรรมปฎก [ป.อ.ปยุตฺโต]. (2547). หลักสทิธมินษุยชนตามแนวพทุธ. กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรราช

วิทยาลัย. 
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หมวดที ่7 การประเมนิและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิา 
1. กลยทุธการประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา 

(1) ประเมินโดยนักศึกษาจากระบบออนไลนของมหาวิทยาลัย 
 

2. กลยทุธการประเมนิการสอน 
(1) ระบบการทวนสอบผลการเรียนของคณะกรรมการประจาํหลักสตูร 

3. การปรบัปรงุการสอน 
(1) คณะกรรมการประจําหลักสูตร และผูคณะกรรมการฝายนอก 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาในรายวชิา 
(1) โดยคณะกรรมการประจําหลักสตูรหลักการเรียนและประเมินผลการเรียนการสอน 

5. การดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา 
(1) มีการทวนสอบจากกรรมการประจําหลักสูตร 

 
ชือ่อาจารยผูรบัผดิชอบรายวชิา :  นายสายยนต ชาวอุบล 
 
 
 ลงชื่อ     วันที่สงรายงาน : 4  มกราคม 2559 
 
 
ชือ่อาจารยผูรบัผดิชอบหลกัสตูร :  (นายสุชาติ พิมพพนัธ)  
 
 
 ลงชื่อ                                      วันที่รับรายงาน : 4  มกราคม 2559 
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