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มคอ. 3 
 

1. ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสมีา 
2. หลักสูตร/คณะ        พุทธศาสนศึกษา/ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

 
3. รหัสและชื่อรายวิชา    220444  สิทธิมนุษยชนแนวพุทธ (Buddhist Human Rights) 
4. จ านวนหน่วยกิต       3 (3 - 0 -6) 
5. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

- รายวิชาเอกของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) พุทธศาสนศึกษา  
6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

- นายบัญญัติ อนนท์จารย์ ต าแหน่ง อาจารย์ 
7. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน  

- ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ชัน้ปีที่ 4 
8. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  

 ไม่มี 
9. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  

 ไม่มี  
10. สถานที่เรียน 

- p 1  เรียนวันอังคาร อาคาร 9.12.09   เวลา 07.50 – 10.20  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  
 

11. วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด :  25  มิถุนายน 2560 
 

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. นักศึกษาทราบถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสิทธิมนุษยชนสากลตามท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญ
ไทย  
2. นักศึกษาทราบถึงหลักการโดยทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนตามแนวพุทธศาสนาที่  
    ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก  
3. นักศึกษาสามารถเปรียบเทียบหลักการสิทธิมนุษยชนกับหลักธรรมเพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิต  
4. นักศึกษาทราบถึงสิทธิตามบทบาท สถานภาพ เพศ อายุและหน้าที่ในคัมภีร์ทาง    
    พระพุทธศาสนา  
5. นักศึกษาทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของบุคคลในสังคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันในสังคมตามหลักของ 
   สิงคารโควาทสูตร  
6. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้หลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมทางพุทธศาสนาเพ่ือการเผยแพร่ 
   ได้อย่างถูกต้อง  
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จุดประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
(1) เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับการศึกษาในหลักสูตรครุศาสตร์ สาขาวิชา พุทธ 
     ศาสนศึกษา 
(2) เพ่ือการจัดการเรียนสอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
(3) เพ่ือสอดคล้องกับแผนตามในการจัดการเรียนการสอน 
(4) เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาพุทธศาสน
ศึกษา 
 

หมวดที่ 3  ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

หลักการสิทธิมนุษยชนตามแนวพุทธ สิทธิตามบทบาท สถานภาพ เพศ อายุ และหน้าที่ตามท่ีปรากฏ
ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา สิทธิและหน้าที่ตามสิงคารโควาทสูตร 
จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

           - บรรยาย   48  คาบเรียน 
           - สอนเสริม     ไม่มี 
           - การฝึกปฏิบัติ   ไม่มี 
           - การศึกษาด้วยตนเอง   48  คาบเรียน 

2. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นกลุ่มและ
รายบุคคล 
นายบัญญัติ อนนท์จารย์ โทรศัพท์ : 0624966596 
ต้ัง  Facebook Group  ใช้ชือ่ว่า วิชา สิทธิมนุษยชนตามแนวพุทธ 
วัน/เดือน/ปี ช่วงเวลา วิธีการสื่อสาร 

ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ 08.30-16.30 ห้อง : กิจกรรมหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา 
 อาคาร 36 ห้อง 36.06.04 

 
หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพัฒนาการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง ซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ผลการเรียนรู้ที่ต้องพัฒนา 1.2 ความรับผิดชอบ 1.3 วิธีการสอน 1.4 วิธีการประเมินผล 
     1.1.1 มีคุณธรรมจริยธรรม 
ส าหรับครูและจริยธรรมเพื่อ
การพัฒนาชีวิตตามหลัก
พระพุทธศาสนา 
    1.1.2 มีจรรยาบรรณ 
วิชาชีพครูที่ก าหนดโดยองค์กร
วิชาชีพครู 
    1.1.3 มีวุฒิภาวะความเชื่อ
ทางศาสนา 

o มีคุณธรรม 
จริยธรรมส าหรับครูและ
จริยธรรมเพื่อการ
ด าเนินชีวิตตามหลักค า
สอนพระพุทธศาสนา
เช่น ลีลาการสอน 4 
ธรรมเทศนา 5 กัลยา
มิตรธรรม 7 มรรคมี
องค์ 8  

1. บรรยายในชั้นเรียน 
2. จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้
นักศึกษาสามารถ
วิเคราะห์ให้เห็น
แนวโน้มของความ
เปลี่ยนแปลงทาง
สังคมท่ีมีผลกระทบ
ต่อค่านิยมวิถีด าเนิน

1. การตรวจผลงานที่
ส่งมีความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเองมากน้อยเพียงไร 
ไมค่ัดลอกงานคนอ่ืน 
ไม่แอบอ้างผลงานคน
อ่ืนอันเป็นทรัพย์สิน
ทางปัญญาของคนอ่ืน 
2. การบันทึกสังเกต
พฤติกรรมว่า 
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 มีจรรยาบรรณ 
วิชาชีพครูที่ก าหนด
องค์กรโดยวิชาชีพครู 
คือ คุรุสภา 
o มีความเคารพใน 
ความเชื่อทางศาสนา 
รวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ 
 

ในปัจจุบัน และระบุ
ปัญหาจริยธรรม โดย
หลากหลายวิธีทาง 
เช่น กรอภิปรายกลุ่ม 
การสะท้อนแนวคิด 
การศึกษากรณีศึกษา 
กรวิพากษ์ คุณค่าทาง
จริยธรรม  
3. การแสดงออกแบบ
เป็นตัวอย่าง  

รับผิดชอบต่อหน้าที่ๆ
ได้รับมอบหมายเพียงไร  
หรือหน้าที่ของความ
เป็นนักศึกษามากน้อย
เพียงไร เช่น อุปกรณ์
การเรียนครบหรือไม่ 
เป็นต้น 
3. การตรวจสอบเรื่อง
การเป็นผู้ตรงต่อเวลา  
ความตั้งใจในการ
ท างาน การเข้าชั้นเรียน
ตรงเวลา 
4. สังเกตพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความ
ภาคภูมิใจในการใส่ใจ
ค้นคว้าหาข้อมูลทาง
พระพุทธศาสนา เป็น
ต้น 

 
2. ความรู้ 
2.1 ผลการเรียนรู้ที่ต้องพัฒนา 1.2 ความรับผิดชอบ 1.3 วิธีการสอน 1.4 วิธีการประเมินผล 
2.1.2 สามารถวิเคราะห์
สังเคราะห์ องค์ความรู้ด้านพุทธ
ศาสนากับหลักสิทธิมนุษยชน
ด้วยศาสตร์สมัยใหม่ 
2.1.3 มีความรู้ในหลักสิทธิ
มนุษยชน ศาสนา ปรัชญา และ
ศาสตร์ต่างๆ บูรณาการเข้ากับ
หลักการทางพระพุทธศาสนา  
 

o มีความรู้ในหลักการ 
พระพุทธศาสนาที่ส าคัญ
ถูกต้อง  
 สามารถวิเคราะห์ 
และสังเคราะห์องค์
ความรู้ด้านพุทธศาสนา
กับศาสตร์สมัยใหม่ 
 ความรู้ในการทาง  
ศาสนา ปรัชญา และ
ศาสตร์ต่างๆ ที่สามารถ
บูรณาการกับหลักการ
ทางพระพุทธศาสนา 
o   สนใจในการพัฒนา   
ความรู้ทาง 
พระพุทธศาสนา สามารถ
ติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการทาง

1  การบรรยาย
ประกอบสื่อ โดยยก
บุคคลทาง
พระพุทธศาสนามา
แสดงให้เห็นเป็น
ตัวอย่าง 

2 ให้นักศึกษา
อภิปรายในหลักพุทธ
ธรรมประเด็นต่าง ๆ 
ตามกรอบของวิชาที่
เรียนอยู่ โดยเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้
แสดงทัศนะอย่าง
เหมาะสม 
3 สอนโดยวิธีสาธิต 
หรือฝึกภายในห้อง
ปฏิบัติ 

1 การตรวจผลงานที่ส่ง 
2 การตอบข้อซักถาม
ในชั่วโมงเรียน 
 3  การปฏิบัติกิจกรรม
ภาวนาหรือบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 
 4  การทดสอบ
ระหว่างภาคและปลาย
ภาค 
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พระพุทธศาสนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

4  ค้นคว้าท ารายงาน
เดี่ยวและกลุ่ม 
 

 
3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ผลการเรียนรู้ที่ต้อง
พัฒนา 

1.2 ความรับผิดชอบ 1.3 วิธีการสอน 1.4 วิธีการ
ประเมินผล 

3.1.1 สามารถคิดค้นหา 
ข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ
และประเมินข้อมูลสารสนเทศ 
และแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายเพื่อน ามาใช้ใน 
การปฏิบัติงานสอนและงาน 
ครูรวมทั้งการวินิจฉัยผู้เรียน  
และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 

 สามารถคิดค้นหา 
ข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและ
ประเมินข้อมูลสารสนเทศ และ
แนวคิดจากแหล่งขอ้มูลที่หลากหลาย
เพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงานสอน
และงานครูรวมทั้งการวินิจฉัยผู้เรียน 
และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
o สามารถคดิแก้ปัญหาในการ 
จัดการเรียนรู้ ปัญหาชีวิต และ
ปัญหาทางสังคม ทีม่ีความ
สลับซับซ้อน เสนอทางออก อย่าง
สร้างสรรค์น าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้
ด้วยการสืบค้น ตีความ และ
ประยุกต์พุทธธรรมเพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหา 
o  มีความเป็นผู้น าทาง 
ปัญญาในการคิดพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และวิสัยทัศน์ 
ด้วยองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา
กับความเจริญก้าวหน้าเทคโนโลยีใน
โลกปัจจุบัน 

 1 การบรรยาย/อธิบาย 
เพ่ือให้นักศึกษาเห็นภาพ
ชัดเจนขึ้น โดยยก
ประเด็นที่เป็นปัญหาใน
ปัจจุบันน าเสนอ 
 2  ให้นักศึกษาอภิปราย
วิพากษ์ ฝึกทักษะ
กระบวนการคิดแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ใน
สถานการณ์ต่างๆ ด้วย
หลักธรรม             
 3 เรียนรู้ด้วยตนเอง
แบบกรณีศึกษา (Case 
Study) โดยก าหนดให้
ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วย
ตัวเอง 

1 การตรวจ
ผลงานที่ส่ง 
2 ทักษะในการ
ตอบข้อซักถาม 
สามารถน า
หลักธรรมมา
แก้ไขปัญหา 
ด้วยเหตุผลที่
เป็นเชิงประจักษ์ 
3  การทดสอบ
ระหว่างภาคและ
ปลายภาค 
 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ผลการเรียนรู้ที่ต้องพัฒนา 1.2 ความรับผิดชอบ 1.3 วิธีการสอน 1.4 วิธีการประเมินผล 
     4.1.1 มีความไวต่อรับ 
ความรู้สึกของผู้เรียนด้วยความ
เข้าใจ และความรู้สึกเชิงบวก มี
วุฒิภาวะทางอารมณ์และทาง
สังคม 
 

  มีความไวต่อรับ 
ความรู้สึกของผู้เรียน
ด้วยความเข้าใจ และ
ความรู้สึกเชิงบวก มี
วุฒิภาวะทางอารมณ์
และทางสังคม 
o มีความเอาใจใส่ มี 

1 จัดกิจกรรมกลุ่มให้
ผู้เรียนมีปฎิสัมพันธ์
กับสังคมและผู้เรียน
ต่อผู้เรียนด้วยการเข้า
ไปร่วมงานทางศาสนา 
2 จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนท างาน

1 การสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออก
ต่อสมาชิกในกลุ่ม
ตลอดจนเพื่อนร่วมห้อง 
จากการบันทึกของ
ผู้สอน 
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ส่วนช่วยเหลือและเอ้ือ
ต่อการแก้ปัญหา
ความสัมพันธ์ในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่มผู้เรียน
อย่างสร้างสรรค์ 
o มีความสัมพันธ์ที่ดี 
กับผู้เรียนมีภาวะความ
เป็นผู้น า และผู้ตาม
สามารถท างานเป็นทีม 
รับผิดชอบต่อส่วนรวม
ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม 
o มีความสามารถใน 
การใช้หลักพุทธธรรม
เป็นแกนในการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีต่อ
สิ่งแวดล้อม 

เป็นทีม สร้าง
ความสัมพันธ์ผู้เรียน
กับผู้สอน ส่งเสริม
บทบาทความเป็นผู้น า
และผู้ตาม ในการใช้
หลักพุทธธรรมมา
แก้ไขปรากฏทาง
สังคมปัจจุบัน 
 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ผลการเรียนรู้ที่ต้องพัฒนา 1.2 ความรับผิดชอบ 1.3 วิธีการสอน 1.4 วิธีการประเมินผล 

5.1.1 มีความไวในการ 
วิเคราะห์ และเข้าใจข้อมูลข่าว
สารสนเทศที่ได้รับจากผู้เรียน
อย่างรวดเร็ว ทั้งที่เป็นตัวเลข
เชิงสถิติหรือ 
 

 มีความไวในการ 
วิเคราะห์ และเข้าใจ
ข้อมูลข่าวสารสนเทศท่ี
ได้รับจากผู้เรียนอย่าง
รวดเร็ว ทั้งที่เป็นตัวเลข
เชิงสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ ภาษาพูด
หรือภาษาเขียน 
o มีความสามารถใน 
การใช้ดุลยพินิจที่ดีใน
การประมวลผล และ
เลือกใช้ข้อมูลข่าว
สารสนเทศเกี่ยวกับวิชา
ที่สอน และงานครูที่
รับผิดชอบใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ดี 
o มีความสามารถใน 
การสื่อสารกับผู้เรียน

1 บรรยาย /อธิบาย 
แนวคิด และทฤษฎี
ตามหลักธรรมทาง
พุทธศาสนา 
2  เรียนรู้ด้วยตนเอง
แบบกรณีศึกษา 
(Case Study) และ
น าเสนอการเรียนรู้
ด้วยเทคโนโลยีสารสร
เทศ 
3  เรียนรู้ด้วยตนเอง
แบบเน้นปฏิบัติ
แก้ปัญหา (Task 
Based) และน าเสนอ
การเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1  ประเมินผลงานจาก
การค้นคว้า 
2  ผลงานจากการ
น าเสนอโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง
การพูด การเขียน และ
การน าเสนอด้วย
รูปแบบที่เหมาะสมกับ
กลุ่มผู้เรียนระหว่าง
ผู้เรียนและผู้สอนและ
บุคคลที่เกี่ยวใน
สถานการณ์ทีต่่างกัน 

 
หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์ 

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนตามแนวพุทธ 
    1.1 ค าน า 
    1.2 แนวความคิดหลักสิทธิ
มนุษยชน 
    1.3 ความหมายของสิทธิ
มนุษยชน 

3 1. ชี้แจงการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชานี้ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์
รายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน 
ก า ร วั ด แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล 
ต ล อ ด จ น ก า รป ฏิ บั ติ ต น ข อ ง
นักศึกษา 
2. บรรยายประกอบสื่อ 

นายบัญญัติ 
อนนท์จารย์ 

2 บทที่ 1 (ต่อ) 
    1.4 ความเป็นมาของหลักสิทธิ
มนุษยชน 
    1.5 ความส าคัญของสิทธิ
มนุษยชน 
    1.6 ประเภทและหน้าที่ของสิทธิ
มนุษยชน 

3 1. ถาม-ตอบนักศึกษาในห้องเรียน 
และชมเชยนักศึกษาในเชิงบวก 
2. พูดคุยเรื่องทั่วไป กระตุ้นให้
อยากเรียนรู้ 
3. บรรยายเชื่อมโยงสิ่งที่จะสอนเข้า
หาเรื่องใกล้ตัว (จากข่าว ละคร 
เพลง) ลดความกลัว เพิ่มความ
น่าสนใจ 
4. ตั้งค าถามระดมความคิดให้
นักศึกษาช่วยกันตอบ 
5. ท าแบบทดสอบหลังบทเรียน 
 

นายบัญญัติ 
อนนท์จารย์ 

3 บทที่ 2 สิทธิมนุษยชนตามแนว
พุทธ 
  2.1 พุทธวิธีกับการแก้ปัญหาสิทธ
มนุษยชน 
  2.2 แนวคิดเรื่องสิทธิตามแนวพุทธ 
  2.3 ศีลห้ากับหลักสิทธิมนุษยชน 

3 1. สร้างบรรยากาศการเรียนการ
สอนที่กระตุ้นให้นักศึกษากล้าคิด 
กล้าแสดงความคิดเห็น และ
ก่อให้เกิดการคิดท่ีสร้างสรรค์ 
2. ดูวิดีทัศน์ เรื่องสิทธิมนุษยชน
ตามแนวพทธ  
3. บรรยายเชื่อมโยงเข้าสู้บทเรียน 

นายบัญญัติ 
อนนท์จารย์ 
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4 บทที่ 2 (ต่อ)  

   2.4 จริยธรรมทางสังคมกับ
แนวคิดเรื่องสิทธิ 
   2.5 สิทธิในมุมมองของ
พุทธศาสนิกชน 

3 1. บรรยายประกอบสื่อ 
จัดกิจกรรมแบ่งกลุ่ม 
3. การแบ่งกลุ่มระดมความคิด 
4. นักศึกษาวิเคราะห์คิดเห็นหน้า
ห้องเป็นรายกลุ่ม 

นายบัญญัติ 
อนนท์จารย์ 
 

5 บทที่ 3 หลักธรรมใน
พระพุทธศาสนากับการส่งเสริม
หลักสิทธิมนุษยชน 
 3.1 การแสวงหาสิทธิใน 
      พระพุทธศาสนา 
 3.2 หลักธรรมระดับพื้นฐาน 
 3.3 หลักธรรมระดับกลาง 
 3.4 หลักธรรมระดับสูง 
 3.5 หลักธรรมที่ส่งเสริมความเป็น
อริยชน 

3 1. สอนแบบ (lecture) 
ประกอบการสอบถาม เกี่ยวกับ
ความคิดเห็น 
2. ดูวีดิทัศน์ เรื่องสิทธิมนุษยชน 
3. สุ่มตัวเลขนักศึกษาแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิจัดระดับ
หลักธรรมทางศาสนา 
4. การใช้เกมส์ประกอบการสอน 
5. สรุปเนื้อหา 

นายบัญญัติ 
อนนท์จารย์ 

6 บทที่ 4 สิทธิมนุษยชนใพระไตร
ปิฎก       
 4.1 สิทธิทางสถานภาพใน
พระไตรปิฎก 
 4.2 สิทธิทางเพศในพระไตรปิฎก 
 4.3 สิทธิทางอายุในพระไตรปิฎก 

3 1. สอนแบบ (lecture) 
ประกอบการสอบถาม เกี่ยวกับ
ความคิดเห็น 
2. จัดกิจกรรม 
3. การแบ่งกลุ่มระดมความคิด 
4. นักศึกษาวิเคราะห์คิดเห็นหน้า
ห้องเป็นรายกลุ่ม 

นายบัญญัติ 
อนนท์จารย์ 

7 บทที่ 4 ( ต่อ )  
 4.4 ฆรวาสกับสิทธิในพระไตรปิฎก 
 4.5 พระวินัยของพระสงฆ์กับสิทธิ 
 

3 1. น าชมวีดิทัศน์ 
2. เปิดประเด็นให้นักศึกษา
อภิปรายเป็นกลุ่มแสดงความ
คิดเห็น 
3. ให้นักศึกษาเลือกสื่อเกี่ยวกับ
เหตุการณ ์พระวินัยของพระสงฆ์
กับการแสดงออกซ่ึงสิทธิ 
พร้อมทั้งวิพากย์โดยนักศึกษาใน
ห้อง 
4. สรุปเนื้อหาสาระ 

นายบัญญัติ 
อนนท์จารย์ 

8 บทที่ 5 สิงคารโควาทสูตรกับสิทธิ
หน้าที่ตามแนวพุทธ 
 5.1 หลักสิงคารโควาทสูตร 
 5.2 แนวคิดเก่ียวกับสิงคารโควาท
สูตร 

3  กิจกรรม : นักศึกษาออกบบสร้าง
สื่อนวัตถกรรมเพ่ือให้สะท้อนถึง
แนวคิดเก่ียวกับบทบาทและหน้าที่
ในสิงคารโควาทสูตร 
1. แบ่งกลุ่มระดมความคิด    

นายบัญญัติ 
อนนท์จารย์ 
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 5.3 บทบาทและหน้าที่ในสิงคารโค
วาทสูตร 
 

ออกแบบสร้างสื่อ นวัตถกรรม 
สัมพันธ์กับแนวคิดสิงคารโควาท
สูตร 

9 บทที่ 5 (ต่อ)  
 5.4 หลักธรรมที่ปรากกฏในสิงคาร
โควาทสูตร 
 5.5 สิงคารโควาทสูตรกับการ
ด าเนินชีวิต 
 

3 การสอนโดยใช้นักศึกษาเป็น
ศูนย์กลาง 
1. นักศึกษาแสดงกิจกรรมละคร
สะท้อนกับสิงคารโควาทสูตรที่มีต่อ
สังคม 
2. สรุปเนื้อหา 

นายบัญญัติ 
อนนท์จารย์ 

10 บทที่ 6 พุทธศาสนากับสิทธิ
เสรีภาพของสตรี 
  6.1 ผู้หญิงในทรรศนะทางพุทธ
ศาสนา 
  6.2 ผู้หญิงจากทรรศนะทาง
วัฒนธรรม 
  6.3 ผู้หญิงจากทรรศนะทางสังคม
การเมือง 

3 1. การสอนโดยใช้นักศึกษาเป็น
ศูนย์กลาง 
2. สอนแบบ (lecture) 
ประกอบการสอบถาม เกี่ยวกับ
ความคิดเห็น 
3. สุ่มเลขท่ี รหัสนักศึกษา ตอบ
ค าถามหน้าชั้นเรียน 

นายบัญญัติ 
อนนท์จารย์ 

11 บทที่ 6 (ต่อ) 
  6.4 ภิกษุณี : ทางออกของผู้หญิง 
       ชาวพุทธ 
  6.5 คุณค่าของสิทธิสตรี 
       ตามแนวพุทธ 

3 1. สอนแบบ (lecture) 
ประกอบการสอบถาม เกี่ยวกับ
ความคิดเห็นจัดกิจกรรมกลุ่ม 
2. แสดงบทบาทสมมติละคร เรื่อง 
คุณค่าของสิทธิสตรี 
3. สรุปเนื้อหา 

นายบัญญัติ 
อนนท์จารย์ 

12 บทที่ 7 สิทธิมนุษยชนและ
จริยธรรมทางพุทธศาสนา 
     7.1 บทน า 
     7.2 การคัดค้านทางวัฒนธรรม 
     7.3 การคัดค้านทางแนวคิด  
 

3 สอนโดยใช้นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง 
1. สอนแบบ (lecture) 
ประกอบการสอบถาม เกี่ยวกับ
ความคิดเห็น 
2. สุ่มเลขท่ี รหัสนักศึกษา ตอบ
ค าถามหน้าชั้นเรียน 

นายบัญญัติ 
อนนท์จารย์ 

13 บทที่ 7 (ต่อ) 
    7.4 รากฐานศาสนาพุทธกับ 
         สิทธิมนุษยชน 
   7.5 หลักธรรมกับสิทธิมนุษยชน 

3 1. ชมวีดิทัศน์ 5 นาที 
2. เปิดประเด็นให้นักศึกษา
อภิปรายเป็นกลุ่มแสดงความ
คิดเห็น 
3. วิพากย์สื่อภาพเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน โดยนักศึกษา 
4. สรุปเนื้อหาสาระ 

นายบัญญัติ 
อนนท์จารย์ 

14 บทที่ 8 ธรรมชาติของพุทธศาสนา 
   8.1 เหตุผลสิทธิมนุษยชนภายใต้

3 การสอนโดยใช้นักศึกษาเป็น
ศูนย์กลาง 

นายบัญญัติ 
อนนท์จารย์ 
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หลักธรรม 
  8.2 มุมมองทางพุทธศาสนาของ
ชีวิตกับแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน 

1. สอนแบบ (lecture) 
ประกอบการสอบถาม เกี่ยวกับ
ความคิดเห็น 
2. บรรยายเชื่อมโยงเข้าสู้บทเรียน 
3. บรรยายตามหัวข้อในบทเรียน 

15 บทที่ 8 (ต่อ) 
  8.3 พระพุทธศาสนาเกี่ยวข้องกับ
สิทธิมนุษยชน 
 8.4 การสร้างสิทธิมนุษยชนใน
พระพุทธศาสนา 

3 น าเสนอรายงานกลุ่มหน้าห้อง 
1. นักศึกษาร่วมวิพากษ์หัวข้อเรื่อง 
“ก า ร ส ร้ า ง สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น ใน
พระพุทธศาสนา” และเปิดประเด็น
หัวข้อให้นักศึกษาในห้องสรุปงาน
ส่ง 

นายบัญญัติ 
อนนท์จารย์ 

16 บทที่ 9 ธรรมชาติของพระพุทธเจ้า 
การปฎิบัติและความเมตตา 
  9.1 การส านึกธรรมชาติของ
พระพุทธเจ้า 
  9.2 สิทธิการมีชีวิต 
  9.3 ความปลอดภัยในศีลธรรมทาง
พุทธศาสนา 
  9.4 เสรีภาพในการคิดทางพุทธ
ศาสนา 
  9.5 คุณค่าและประโยชน์ของสิทธิ
มนุษยชนตามแนวพุทธ 

3 กิจกรรมแบ่งกลุ่มให้นักศึกษาแต่ละ
กลุ่มน าเสนอวิพากษ์ เรื่อง  
1. การส านึกธรรมชาติของ
พระพุทธเจ้า 
2. สิทธิการมีชีวิต 
3. ความปลอดภัยในศีลธรรม 
4. เสรีภาพในการคิดทางพุทธ
ศาสนา 
5. คุณค่าและประโยชน์ของสิทธิ
มนุษยชนตามแนวพุทธ 
6. สรุปเนื้อหา 

นายบัญญัติ 
อนนท์จารย์ 

รวม  48   
 
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมิน 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 2.1.2, 
2.1.3, 3.1.2,  
 

-เข้าชั้นเรียน 
-งานที่มอบหมาย  
- สังเกต 

1-15 15% 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 2.1.2, 
2.1.3, 3.1.1,5.1.1 

สอบกลางภาค 9 30% 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 2.1.2, 
2.1.3, 3.1.2, 4.1.1,  

-สรุปประเด็น 
-น าเสนองาน 
-อภิปราย 
-ตอบข้อชักถาม 
-รายงาน 

1-15 15% 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 2.1.2, สอบปลายภาค 17 40% 
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2.1.3, 3.1.1, 5.1.1  
 

หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการรียนการสอน 

เอกสารประกอบการสอนวิชาสิทธิมนุษยชนแนวพุทธ 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญที่นักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม 

(1) คัมภีร์พระไตรปิฎกในสูตรที่มีความเกี่ยวข้องสิทธิมนุษยชน  
(2) เสน่ห์ จามริก. (2545). พุทธศาสนากับสิทธมนุษยชนหลักสิทธิมนุษยชน. กรุงเทพฯ : ส านักงาน 
     คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน.  
(3) พระธรรมปิฎก [ป.อ.ปยุตฺโต]. (2547). หลักสิทธิมนุษยชนตามแนวพุทธ. กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลง 
     กรณราชวิทยาลัย.  

 
หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
(1) การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ โดยแบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชาทางเวบ

ไซต์มหาวิทยาลัย 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

(1) สังเกตการณ์สอนโดยประธานหลักสูตร หรือฝ่ายวิชาการ 
(2) การประเมินผู้สอน 

3. การปรับปรุงการสอน 
(1) ประชุมวางแผนในรายวิชาระดับหลักสูตร เกี่ยวกับการเรียนการสอน 
(2) บันทึกการสอน และจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
(1) ทบทวนผลสัมฤทธิ์โดยคณะกรรมการหลักสูตร ตรวจสอบผลงานนักศึกษา 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
(1) ปรับปรุงรายวิชาอย่างต่อเนื่อง และตามข้อ 4  

 
 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา :   นายบัญญัติ อนนท์จารย์ 
 
 ลงชื่อ     วันที่ส่งรายงาน :    

                  (.....................................................................) 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร :  นายสุชาติ พิมพ์พันธ์ 
 
 ลงชื่อ     วันที่รับรายงาน :    

                           (นายสชุาติ พิมพ์พันธ์) 


