
เอกสารหมายเลข มคอ.5 
 

การรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา                คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
SDM 4305  สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย (Human Rights in Thai Society) 

2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี) 
ไม่มี 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (Section) 
อาจารย์ ดร.สุวิทย์ คงสงค์ 

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา  
 ภาคเรียนที่ 1/2564 

5. สถานที่เรียน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา       

 
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 
 

หัวข้อ 
จน.ชม.
แผนการ

สอน 

จน.ชม.
ที่ได้สอน

จริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผน 
การสอนหากมีความแตกต่างเกิน 25% 

ขอบเขตและเนื้อหาของวิชา สิทธิมนุษยชนใน
สังคมไทยและสังคมโลก มอบหมายงาน 

3 3  

1. บทที่ 1 
2.   *สาระความส าคัญ และประวัติความเป็นมา 

และพัฒนาการด้านสิทธิมนุษยชน 
3.  
4.  

3 3  

5. บทที่ 2  6 6  



 
หัวข้อ 

จน.ชม.
แผนการ

สอน 

จน.ชม.
ที่ได้สอน

จริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผน 
การสอนหากมีความแตกต่างเกิน 25% 

6. ความหมายและแนวคิด ทฤษฎีทางด้านสิทธิ
มนุษยชนต่างๆ 

7.   *แนวคิด ทฤษฎี การเคลื่อนไหวทางสังคม 
8.   *แนวคิด ทฤษฎีสิทธิตามธรรมชาติ 
9.   *แนวคิด ทฤษฎีสิทธิด้านสิทธิมนุษยชน 
10.   *สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น แ ล ะสิ ท ธิ ชุ ม ช น ต าม

รัฐธรรมนูญ 

บทที่3 
*การเคลื่ อนไหวและเรียกร้องด้ านสิทธิ
มนุษยชนในทวีปต่างๆยุโรป ละตินอเมริกา 
แอฟริกา และเอเชีย 
 

3 3  

บทที่ 4 
ปัญหาทางสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 

11.       *สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนด้าน
การเมือง  

12.       *สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนด้าน
สิ่งแวดล้อม 

13.        *สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนด้าน
สังคม 

14.        *สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนด้าน
เศรษฐกิจและแรงงาน 
 

6 6  

บทที่ 5 
การเคลื่อนไหวทางด้านสิทธิมนุษยชน 

*ปัญหาสิทธิมนุษยชนในระดับบุคคล 
*ปัญหาสิทธิมนุษยชนในระดับท้องถิ่น 
*ปัญหาสิทธิมนุษยชนระดับโครงสร้าง 

       *สรุป 

6 6  



 
หัวข้อ 

จน.ชม.
แผนการ

สอน 

จน.ชม.
ที่ได้สอน

จริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผน 
การสอนหากมีความแตกต่างเกิน 25% 

บทที่ 6 
การเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่ม
สตรีนิยม และกลุ่มเพศสภาพ 
 

 
3 

 
3 

 

บทที่ 7 
การเคลื่อนไหวทางด้านสิทธิมนุษยชน 

15.  *การเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนด้าน
การเมือง  

16.  *การเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนด้าน
สิ่งแวดล้อม 

17.  *การเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนด้าน
สังคม 
 *สรุป 

6 6  

บทที่ 8 
การสั ง เค ราะห์ อ งค์ ค วามรู้ เรื่ อ งสิ ท ธิ
มนุษยชน 
กระบวนการและพลวัตนของสิทธิมนุษยชน 
 *กรอบสิทธิมนุษยชน 
 *กระบวนการสิทธิมนุษยชนระดับปัจเจก 
*กระบวนการสิทธิมนุษยชนระดับชาติและ
ระดับสากล 

6 6  

สรุปบทเรียนที่ผ่านมา 3 3  
สอบปลายภาค    
    

 
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อที่สอนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

ไม่มี - - 
- - - 



 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี) 
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประเด็น 
คุณธรรม  

- จริยธรรมของการสื่อสารเพ่ือการ  
พัฒนา 
- อภิปรายกลุ่มและก าหนดบทบาท 
  สมมต ิ

/  การติดตามประเมินผลรายบุคคลท า
ได้ยาก การอภิปรายกลุ่มนักศึกษา 
แสดงความคิดเห็นน้อย เนื่องจาก
นักศึกษาขาดการเตรียมการ 

ความรู้ 
 
 

- บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การ
น าเสนอ รายงาน และการวิเคราะห์
กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นคว้า
หาข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง โดยน ามาสรุป
และเสนอการศึกษา โดยใช้ปัญหา และ
โครงงาน Problem – based 
learning ที่เน้นผู้เรียน เป็นศูนย์กลาง  

/   

ทักษะทางปัญญา - อภิปรายกลุ่ม 

- ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบไตร่ตรองให้
แยบคายในประเด็นการสื่อสารเพื่อการ
พัฒนา 

 
/ 

  

ทักษะ การ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ  

- จั ด กิ จกรรมกลุ่ ม ใน การวิ เค ราะห์
กรณีศึกษา 

- มอบหมายรายงานกลุ่มและรายงาน
บุคคล 

- การน าเสนอ  

/  หากจ านวนนักศึกษาในกลุ่มมาก
เกินไปอาจเกิดการไม่กระจายการ
ท างาน ท าให้มีการเลื่อมล้ าในการ
ท างานและสร้างความไม่พอใจกับ
นักศึกษาในกลุ่ม อาจท าให้
ความสัมพันธ์ไม่ดีนัก และบางอย่าง
ตกอยู่ในเพ่ือนบางคนเท่านั้นต้องท า
ข้อตกลงกันไว้ถึงความรับผิดชอบ
ของแต่ละคนในแต่ละหัวข้อ 

4. ข้อเสนอการด าเนินการเพือ่ปรับปรุงวิธีสอน 
คณะฯ อาจต้องมีการลงทุนในการจัดเตรียมสื่อ และอุปกรณ์ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ ในการเรียนการสอนให้ทันสมัย 



ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี) 
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

และเพียงพอต่อนักศึกษา ตลอดจน ต ารา และวีดีโอ ประกอบการเรียน เพ่ือให้นักศึกษา เกิดความรู้ทักษะ และน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ ในการปฏิบัติงานจริง  

 
 
 

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
1 จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                    65       คน 
2 จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา                     65       คน 
3 จ านวนนักศึกษาที่ถอน  (W)                                             -         คน 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
 A 11 16.92 
 A- 14 21.54 
  B+ 23 35.38 
B 11 16.92 

 B-  1 1.54 
  C+ 1 1.54 
C 2 3.08 

 C- 1 1.54 
  D+ - - 
D - - 

 D- - - 
F - - 

ไม่สมบูรณ์ (i) - - 
ผ่าน(P,S) - - 
ตก (U) - - 

ถอน (W) - - 



5. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
ไม่มี 

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน วิเคราะห์เหตุผล 
ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละหัวข้อ  อาจมากหรือน้อยกว่า
ที่ก าหนดไว้ 

เนื่องจากมีการน าเสนอและอภิปรายกลุ่มที่อาจควบคุมเวลาได้
ยาก 

6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาไม่สามารถท าได้ทุกคน 

เพราะโอกาสในการแสดงออกถึงความมีคุณธรรมของนักศึกษา 
แต่ละคนไม่เหมือนกัน 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

ประชุมกรรมการพิจารณาผลการเรียนรายวิชา มีการเสนอปรับแนวการให้คะแนนรายงานกลุ่มให้น้อยลง  
 

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน

การสอน (ถ้ามี) 
ผลกระทบ 

 

   ขาดสื่อและอุปกรณ์ท่ีไม่เอ้ือต่อการเรียนการสอน  ท าให้นักศึกษาขาดโอกาสในการเรียนรู้ที่เป็นจริง 
 

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ปัญหาการน านักศึกษาไปศึกษานอกสถานที่โดย 
เฉพาะ งบประมาณและยานพาหนะการเดินทาง 

        ท าให้นักศึกษาไม่ได้ศึกษาจากสภาพจริง 

 
หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
1.1.1 นักศึกษาประเมินความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับดี 

       1.1.2 นักศึกษามีความเห็นควรไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ 



1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 
 1.2.1 แนะน าแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษา มากขึ้น 
 1.2.2 ปรับเนื้อหาให้กระชับ 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น  
2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
   จากการสอบถามนักศึกษา พบว่า นักศึกษาไม่มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ เพราะขาดการศึกษาและปฏิบัติ 

     2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 
      นักศึกษาควรมีการเสริมสร้างการคิดเชิงระบบ วิเคราะห์ และแยกแยะ ได้มากกว่าเดิม 

 
 
 
 
 

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา 
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/      ปี

การศึกษาที่ผ่านมา 
ผลการด าเนินการ 

 

 เพ่ิมการศึกษาดูงานนอกสถานที่และจัดกิจกรรม
ภาคปฏิบัติโดยเฉพาะการจัดโครงการ เพ่ือพัฒนา
สังคม  

ศึกษากรณีศึกษาและปฏิบัติจริงโดยเฉพาะการจัดการ
โครงการเพื่อการพัฒนาสังคม 

2. การด าเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
    ปรับวิธีการสอนให้นักศึกษา ค้นคว้า และศึกษากรณีตัวอย่างจัดอภิปรายกลุ่ม กระตุ้นให้เกิดความตั้งใจ และ เชิญ
วิทยากรพิเศษ ร่วมบรรยาย เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์  
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

เชิญวิทยากรพิเศษให้ความรู้ใหม่ๆ ด้านการ
บริหารโครงการ 

สัปดาห์ที่ 10 - 11 อาจารย์ผ้สอน 

- - - 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

จัดให้นักศึกษาทัศนะศึกษานอกสถานที่ตั้ง และลงมือปฏิบัติ จริงนอกจากการเรียนในห้องเรียน 

 



ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
 
ลงชื่อ   อาจารย์ ดร.สุวิทย์ คงสงค์        วันที่รายงาน  ..................................................... 
  
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
 
ลงชื่อ ………………………………………….…. วันที่รับรายงาน ……………………………… 
 
 
 


