
 

ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
กระบวนวิชา  IL 1610 : สิทธิ เสรีภาพและความมัน่คงของมนุษย ์ 

ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2552 
วิทยาลยันานาชาติภมิูภาคลุ่มน้ําโขง มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 

 
1. ข้อมลูทัว่ไป 

รหสัวชิา    IL 1610 
ชื่อวชิา    สทิธ ิเสรภีาพ และความมัน่คงของมนุษย ์
เงือ่นไขรายวชิา   ไมม่ ี  
จาํนวนหน่วยกติ / ชัว่โมง   3 (3-0-6) 
วนั/เวลาเรยีน   วนัจนัทร ์เวลา 09:20-11:50 น. 
ผูส้อน    อาจารยอ์าทติย ์ วงศอ์ทติกุิล 
หมายเลขตดิต่อ   085-988-2834 

  E-mail    tawan_wong@hotmail.com  
เวลาใหค้าํปรกึษา   วนัองัคาร และ วนัพธุ เวลา 13:00-16:30 น. 

2. คาํอธิบายรายวิชา 
ศกึษาถงึแนวคดิ หลกัการเกีย่วกบัสทิธเิสรภีาพของปจัเจกบุคคล ชุมชน และการละเมดิสทิธเิสรภีาพ 

แนวคดิพลเมอืงแหง่รฐักบัสทิธเิสรภีาพ หน่วยงานหรอืองคก์รของรฐักบัการละเมดิสทิธเิสรภีาพของประชาชน 
ประวตัศิาสตรข์องการละเมดิสทิธเิสรภีาพของประชาชนโดยรฐั อาํนาจอธปิไตยเหนือดนิแดนกบัสทิธเิสรภีาพ
ของประชาชน และแนวคดิความมัน่คงของมนุษย ์

3. วตัถปุระสงค ์
1) เพือ่ใหน้กัศกึษาเกดิความเขา้ทีถ่กูตอ้งต่อคาํวา่ สทิธ ิเสรภีาพ และความมัน่คงของมนุษย ์
2) เพือ่ใหน้กัศกึษาเลง็เหน็ปญัหาทีเ่กดิจากการละเมดิสทิธ ิและภาวะการดอ้ยสทิธขิองปจัเจกบุคคล และ

ชุมชน 
3) เพือ่ใหน้กัศกึษาศกึษาและวเิคราะหเ์หตุแหง่การละเมดิสทิธิข์องปจัเจกบุคคล ชุมชน และกระบวนการ

ต่อสูเ้พือ่สทิธ ิ
4. การวดัผลและประเมินผล 

1) การบรรยายในชัน้เรยีน 
2) ศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง มอบหมายงาน กจิกรรมกลุม่ และรายงานการศกึษาภาคสนาม 
3) การวดัผลและประเมนิผลการเรยีนจากกจิกรรมต่อไปน้ี 

ก. การสอบกลางภาค  25 คะแนน  
ข. การสอบปลายภาค  30  คะแนน 
ค. บทปฏบิตักิาร / รายงาน 35  คะแนน 
ง. จติพสิยั   10 คะแนน 

4) สทิธสิอบปลายภาค นกัศกึษาตอ้งมเีวลาเขา้ชัน้เรยีนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของเวลาเรยีนทัง้หมด และ
ตอ้งสง่งานทีไ่ดร้บัมอบหมายครบทุกชิน้งาน 

5) มาตรฐานการใหร้ะดบัคะแนน 
80-100 ไดร้ะดบัคะแนน A 50-59 ไดร้ะดบัคะแนน C 
75-79 ไดร้ะดบัคะแนน B+ 45-49 ไดร้ะดบัคะแนน D+ 
70-74 ไดร้ะดบัคะแนน B 40-44 ไดร้ะดบัคะแนน D 
60-69 ไดร้ะดบัคะแนน C+ ตํ่ากวา่ 40 ไดร้ะดบัคะแนน E 
* กรณีตดิ I นกัศกึษาตอ้งดาํเนินการแก ้I ใหเ้สรจ็สิน้ภายในภาคการศกึษาถดัไป มฉิะนัน้จะถกูปรบัเป็น E 



 
5. ส่ือการสอน 

คอมพวิเตอร ์เครือ่งฉาย หนงัสอื บทความ เอกสารการสอน กฤตภาคขา่ว (ภาษาไทย ภาษาองักฤษ) 
แผน่ DVD/VCD PowerPoint 

 
6. เอกสารประกอบการเรียนการสอน 

สปัดาหท่ี์ 1 
(1) สาํนกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต.ิ รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 ในสว่น

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธมินุษยชน. กรงุเทพฯ: สาํนกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต,ิ ม.ป.ป. 
(2) สาํนกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต.ิ เสน้ทางสูส่ทิธมินุษยชนศกึษา พมิพค์รัง้ที ่2. กรงุเทพฯ: สรา้ง

สือ่, 2546. 
(3) สทิธแิละหน้าทีข่องประชาชนตามรฐัธรรมนูญ. [online]. ทีม่า: www.panyathin.or.th วนัที ่20 พฤษภาคม 

2552. 
สปัดาหท่ี์ 2 

(4) กมล กมลตระกูล. สอ่งกลอ้งสทิธมินุษยชน ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม พมิพค์รัง้ที ่2. กรงุเทพฯ: มเีดยี 
เพรส, 2550. 

(5) คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต.ิ ปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินุษยชน. กรุงเทพฯ: สาํนกังาน
คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต,ิ 2550. 

(6) คณะอนุกรรมการการศกึษาและการพฒันา และ คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต.ิ รายงานการวจิยัการ
ไดร้บัสทิธใินบรกิารการศกึษาขัน้พืน้ฐานจากรฐัตามรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 
มาตรา 43. กรงุเทพฯ: สาํนกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต,ิ 2549. 

(7) สวุรรณนี  เขม็เจรญิ. ผลกระทบดา้นสทิธใินการศกึษาของคนไรส้ญัชาตใินประเทศไทย ใน รายงานการประชุม
วชิาการ เรือ่ง งานวจิยัของประเทศไทย ดา้นการยา้ยถิน่ระหวา่งประเทศในยคุโลกาภวิตัน์ เปรมใจ วงัศริไิพศาล 
(บรรณาธกิาร). กรงุเทพฯ: ศนูยว์จิยัการยา้ยถิน่แหง่เอเชยี สถาบนัเอเชยีศกึษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 
2546: 23-31. 

สปัดาหท่ี์ 3 
(8) เสน่ห ์จามรกิ. สทิธมินุษยชนในสงัคมไทย. เอกสารปาฐกถานําเน่ืองในการประชุมเสวนา “วาระครบรอบ 3 ปี 

รฐัธรรมนูญของประชาชน: ทบทวนวาระสาํหรบัสทิธมินุษยชน” จดัโดย Friedich Ebert Stiftung15 พฤศจกิายน 
2543 ณ โรงแรมเจา้พระยาพารค์ กรงุเทพฯ. 

(9) อมัพร มสีขุ, คุณหญงิ และ เสน่ห ์จามรกิ. สทิธมินุษยชนในสงัคมไทย. กรงุเทพฯ: สาํนกังานคณะกรรมการสทิธิ
มนุษยชนแหง่ชาต,ิ 2543. 

สปัดาหท่ี์ 4 
(10) รวรรณ  รอดสงัวาลย.์ ผลกระทบดา้นสทิธใินสขุภาพอนามยัดขีองคนไรส้ญัชาตใินประเทศไทย ใน รายงานการ

ประชุมวชิาการ เรือ่ง งานวจิยัของประเทศไทย ดา้นการยา้ยถิน่ระหวา่งประเทศในยคุโลกาภวิตัน์ เปรมใจ วงัศริิ
ไพศาล (บรรณาธกิาร). กรงุเทพฯ: ศนูยว์จิยัการยา้ยถิน่แหง่เอเชยี สถาบนัเอเชยีศกึษา จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2546: 33-44. 

(11) อญัชล ี กจิธนไพบลูย.์ ผลกระทบดา้นสทิธใินการอยูอ่าศยัของคนไรส้ญัชาตใินประเทศไทย ใน รายงานการ
ประชุมวชิาการ เรือ่ง งานวจิยัของประเทศไทย ดา้นการยา้ยถิน่ระหวา่งประเทศในยคุโลกาภวิตัน์ เปรมใจ วงัศริิ
ไพศาล (บรรณาธกิาร). กรงุเทพฯ: ศนูยว์จิยัการยา้ยถิน่แหง่เอเชยี สถาบนัเอเชยีศกึษา จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2546: 9-22. 

 
 



 
สปัดาหท่ี์ 5 

(12) โครงการพฒันาแหง่สหประชาชาต.ิ สทิธสิตรกีบัเสยีงทางการเมอืงในประเทศไทย. กรงุเทพฯ: โครงการพฒันา
แหง่สหประชาชาต,ิ 2549. 

(13) มาล ีพฤกษ์พงศาวล.ี ยอ้นรอยสทิธคิวามเป็นคนของผูห้ญงิ. กรงุเทพฯ: สาํนกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชน
แหง่ชาต,ิ 2551. 

(14) วฑิรูย ์เลีย่นจาํรญู และคณะ. สทิธชิุมชนในทรพัยกรชวีภิาพและภมูปิญัญาทอ้งถิน่. กรุงเทพฯ: สาํนกังาน
คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต,ิ 2548. 

(15) ฉนัทลกัษณ์ รกัษาอยู ่ จนัทรจ์ริา บุญประเสรฐิ และ สมุาล ี โตกทอง. สทิธมินุษยชนของบุคคลทีม่คีวาม
หลากหลายทางเพศ. กรงุเทพฯ: ศรเีมอืงการพมิพ,์ 2550. 

(16) จุฑมิาศ สกุใส (บก.). เพราะเลอืกเกดิไมไ่ด:้ แต่จดทะเบยีนการเกดิได.้ กรงุเทพฯ: โรงพมิพเ์ดอืนตุลา, 2549. 
สปัดาหท่ี์ 6 

(17) Saneh  Chammarik. Monorities and Human Rights Problematics. Discussion paper on Minorities and 
National Human Rights Institutions, parellel meeting, Sixty-first session of the Annual Meeting of the 
International Coordination Committee of National Institutions for the Promotion and Pretection of 
Human Rights, Geneva, 12 April 2005. 

(18) คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต,ิ คณะอนุกรรมการเพือ่ศกึษาปญัหาเกีย่วกบักลุม่ชาตพินัธุ.์ รายงาน
การศกึษาองคค์วามรูเ้พือ่สง่เสรมิสทิธมินุษยชนของกลุม่ชาตพินัธุ ์กรณีศกึษา “สบยอน”. กรุงเทพฯ: คณะ
กรรมสทิธมินุษยชนแหง่ชาต,ิ 2548. 

(19) คณะอนุกรรมการดา้นสทิธขิองกลุม่ชาตพินัธุ.์ ประสบการณ์การสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธขิองผูพ้ลดัถิน่
ภายในประเทศ. กรงุเทพฯ: สาํนกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต,ิ 2551. 

(20) พนัธุท์พิย ์กาญจนะจติรา สายสนุทร. แนวคดิเรื่องคนไรส้ญัชาตใินไทย ใน รายงานการประชุมวชิาการ เรือ่ง 
งานวจิยัของประเทศไทย ดา้นการยา้ยถิน่ระหวา่งประเทศในยุคโลกาภวิตัน์ เปรมใจ วงัศริไิพศาล 
(บรรณาธกิาร). กรงุเทพฯ: ศนูยว์จิยัการยา้ยถิน่แหง่เอเชยี สถาบนัเอเชยีศกึษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 
2546: 3-8. 

(21) อารยา ชนิวรโกมล. ผลกระทบดา้นสทิธใินการทาํงานของคนไรส้ญัชาตใินประเทศไทย ใน รายงานการประชุม
วชิาการ เรือ่ง งานวจิยัของประเทศไทย ดา้นการยา้ยถิน่ระหวา่งประเทศในยคุโลกาภวิตัน์ เปรมใจ วงัศริไิพศาล 
(บรรณาธกิาร). กรงุเทพฯ: ศนูยว์จิยัการยา้ยถิน่แหง่เอเชยี สถาบนัเอเชยีศกึษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 
2546: 45-58. 

สปัดาหท่ี์ 7 
(22) หาญณรงค ์เยาวเลศิ และคณะ. กระบวนการต่อสูเ้พือ่รกัษาทรพัยากรของชุมชน. กรงุเทพฯ: นครปฐมการพมิพ,์ 

2548. 
(23) สาํนกัคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต.ิ สทิธมินุษยชนกบักระบวนการยุตธิรรม ใน วารสารสทิธมินุษยชน, 

ปีที ่1 ฉบบัที ่4, ตุลาคม-ธนัวาคม 2546. 
สปัดาหท่ี์ 8 

(24) อจัฉรา  ฉายากุล ชมพนุูท เฉลมิศริกุิล และ ปียนุช  ฐติพิฒันะ. พนัธกรณีระหวา่งประเทศดา้นสทิธมินุษยชน
ของไทย. กรงุเทพฯ: โรงพมิพก์ารศาสนา กรมการศาสนา, 2546. 

สปัดาหท่ี์ 9 
 ลงพืน้ทีศ่กึษา คลนิิคคนไรส้ญัชาต ิบา้นทา่ตอน ตาํบลทา่ตอน อาํเภอแมอ่าย จงัหวดัเชยีงใหม ่

 
 
 



สปัดาหท่ี์ 10 
 สอบกลางภาคเรยีนที ่1/2552 

สปัดาหท่ี์ 11 
(25) Patcharawalai Wongboonsin, Amara Pongsapich, Supang Chantavanich and Chanchutha Sookkhee. 

Promoting Human Security in APEC Countries. Bangkok: Institute of Asian Studies, Chulalongkorn 
University, 2006. 

(26) ประเวศ วส.ี ศกัดิศ์รแีหง่ความเป็นคน ศกัยภาพแหง่ความสรา้งสรรค.์ กรุงเทพฯ: สาํนกังานคณะกรรมการสทิธิ
มนุษยชนแหง่ชาต,ิ 2545. 

(27) ประเวศ วะส.ี ทุนทางสงัคมกบัการพฒันาสงัคมอยา่งยัง่ยนื. เอกสารประกอบการปฐกถาในงานสมัมนาการ
จดัทาํแผนทีข่อ้มลูทางสงัคม จงัหวดักาญจนบุร ีวนัที ่22 กนัยายน 2547. 

(28) ไพบลูย ์วฒันศริธิรรม. อะไรนะ...”ความมัน่คงของมนุษย”์ มตชิน. วนัที ่5 กนัยายน 2545. 
(29) สาํนกัวชิาการชยัพฤกษ์. ความมัน่คงทางจติใจ (Spiritual Security). เอกสารการประชุมสมัมนาวชิาการ เรือ่ง 
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• ตารางแผนการเรียนรู้ 
สปัดาห์

ที่ 
/ จาํนวน
คาบ 

วนัที่ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ (เน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั) ผลลพัธก์ารเรียนรู้ สื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ 

ชิ้นงาน 

1 
(3 คาบ) 

1 ม.ิย. 
2552 

• แนะนํารายวชิา / แผนการเรยีนการ
สอน 

• ขอบเขตและความหมายของสทิธ ิ
เสรภีาพ ของมนุษย,์ การเลอืกปฎบิตั ิ 

• ประเดน็คาํถาม 

• แลกเปลีย่นความคดิเหน็ในชัน้เรยีน 

นกัศกึษามคีวามเขา้ใจความหมายเกีย่วกบัสทิธ ิ
เสรภีาพ และการเลอืกปฏบิตั ิ

เอกสารลาํดบัที ่1 – 3 
ขา่วประจาํวนั 

สรปุเนื้อหาจาก
การเรยีน 

2 
(3 คาบ) 

8 ม.ิย. 
2552 

• สทิธมินุษยชนดา้นเศรษฐกจิ สงัคม 
และวฒันธรรม 

• ประเดน็คาํถาม 

• แลกเปลีย่นความคดิเหน็ในชัน้เรยีน 

นกัศกึษาเขา้ใจถงึสทิธใินภาพกวา้งในดา้น
เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม 

เอกสารลาํดบัที ่4-7 
ขา่วประจาํวนั 

สรปุเนื้อหาจาก
การเรยีน 

3 
(3 คาบ) 

15 ม.ิย. 
2552 

• สทิธใินชวีติและรา่งกาย 

• สทิธใินความเชือ่ การพดู และการ
แสดงความคดิเหน็ 

• เสรภีาพในการชุมนุม 

• ประเดน็คาํถาม 

• แลกเปลีย่นความคดิเหน็ในชัน้เรยีน 

นกัศกึษาเกดิการยอมรบัและเคารพในสทิธขิอง
ผูอ้ื่นในดา้นชวีติ รา่งกาย ความเชือ่ การพดู การ
แสดงความคดิเหน็ และการชุมนุม 

เอกสารลาํดบัที ่8-9 
ขา่วประจาํวนั 

สรปุเนื้อหาจาก
การเรยีน 

4 
(3 คาบ) 

22 ม.ิย. 
2552 

• สทิธทิางการศกึษา 

• สทิธใินทีอ่ยูอ่าศยั 

• สทิธใินสขุภาพอนามยัทีด่ ี

• สทิธใินทรพัยสนิ 

• ประเดน็คาํถาม 

• แลกเปลีย่นความคดิเหน็ในชัน้เรยีน 

นกัศกึษาเลง็เหน็ถงึผลลพัธข์องการดอ้ยสทิธใิน
ดา้นการศกึษา ทีอ่ยูอ่าศยั สขุภาพอนามยัทีด่ ีและ
ทรพัยส์นิของผูด้อ้ยสทิธหิรอืขาดสทิธิใ์นประเดน็
ขา้งตน้ 

เอกสารลาํดบัที ่10-11 
ขา่วประจาํวนั 

สรปุเนื้อหาจาก
การเรยีน 

5 
(3 คาบ) 

29 ม.ิย. 
2552 

• สทิธบิุคคล (สตร,ี สทิธเิดก็, สทิธิ
ผูส้งูอายุ, สทิธคินพกิาร บุคคลทีม่ ี
ความหลากหลายทางเพศ ฯลฯ) 

• สทิธชิุมชน 

• ประเดน็คาํถาม 

• แลกเปลีย่นความคดิเหน็ในชัน้เรยีน 

นกัศกึษาเกดิความเขา้ใจและเคารพใน “ตวัตน” 
และความตอ้งการของ สตร ีเดก็ ผูส้งูอายุ คน
พกิาร และบุคลลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ  

เอกสารลาํดบัที ่12-16 
ขา่วประจาํวนั 
 
 

สรปุเนื้อหาจาก
การเรยีน 

6 
(3 คาบ) 

6 ก.ค. 
2552 

• ชนกลุ่มน้อยกบัสทิธ ิ(กลุ่มชาตพินัธุ,์ 
แรงงานยา้ยถิน่, ผูพ้ลดัถิน่, คนไร้
สญัชาต ิฯลฯ) 

• ประเดน็คาํถาม 

• แลกเปลีย่นความคดิเหน็ในชัน้เรยีน 

ทราบถงึภาวะการดอ้ยสทิธิข์องกลุ่มชาตพินัธุ ์
แรงงานยา้ยถิน่ ผูพ้ลดัถิน่ คนไรส้ญัชาต ิฯลฯ 

เอกสารลาํดบัที ่17-21 
ขา่วประจาํวนั 

สรปุเนื้อหาจาก
การเรยีน 

7 
(3 คาบ) 

13 ก.ค. 
2552 

• นโยบายรฐักบัสทิธสิว่นบุคคล เชน่ 
การปราบปรามยาเสพตดิ, โครงการ
การพฒันาต่าง ๆ, การเกษตร, การ
จดัการทรพัยากรชุมชน ฯลฯ) 

• สทิธผิูบ้รโิภค 

• ประเดน็คาํถาม 

• แลกเปลีย่นความคดิเหน็ในชัน้เรยีน 

วเิคราะหเ์หตุและผลทีเ่กดิจากการละเมดิสทิธิ
มนุษยชนโดยรฐัได ้ 

เอกสารลาํดบัที ่22-23 
ขา่วประจาํวนั 

สรปุเนื้อหาจาก
การเรยีน 



สปัดาห์
ที่ 

/ จาํนวน
คาบ 

วนัที่ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ (เน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั) ผลลพัธก์ารเรียนรู้ สื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ 

ชิ้นงาน 

8 
(3 คาบ) 

20 ก.ค. 
2552 

กลไกดา้นสทิธมินุษยชนในประเทศและ
ต่างประเทศ (สาํนกังานคณะกรรมการสทิธิ
มนุษยชนแหง่ชาต,ิ สาํนกังานคุม้ครอง
ผูบ้รโิภค, สหประชาชาต ิฯลฯ) 

• ประเดน็คาํถาม 

• แลกเปลีย่นความคดิเหน็ในชัน้เรยีน 

เขา้ใจในกระบวนการดา้นสทิธมินุษยชนโดยองคก์ร
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

เอกสารลาํดบัที ่24 
ขา่วประจาํวนั 

สรปุเนื้อหาจาก
การเรยีน 

9 
(3 คาบ) 

27 ก.ค. 
2552 

เสวนาในชัน้เรยีนในประเดน็เกีย่วกบัสทิธ ิ
เสรภีาพของมนุษยชน (แบง่กลุ่ม) 

• เสวนาและนําเสนองานโดยนกัศกึษา 

• ลงพืน้ทีศ่กึษา “โครงการต่อยอดคลนิิก
กฎหมายชาวบา้น (ดา้นสถานะและสทิธิ
บุคคล) บา้นรม่ไทร ต.ทา่ตอน อ.แมอ่าย จ.
เชยีงใหม ่วนัที ่31 ก.ค. –  ส.ค. 2552 

นกัศกึษาตกผลกึความคดิและมคีวามเขา้ใจใน
ประเดน็สทิธ ิเสรภีาพของมนุษยชนไดอ้ยา่งถ่อง
แท ้

ลงพืน้ทีศ่กึษา ตาํบล
ทา่ตอน อาํเภอแมอ่าย 
จงัหวดัเชยีงใหม ่

• รายงาน
ประเดน็
เสวนา 

• รายงาน
การลง
พืน้ที ่

10 
 

3 ส.ค. 
2552  
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11 
(3 คาบ) 

10 ส.ค. 
2552 

ความมัน่คงของมนุษยใ์นโลกปจัจบุนั • ประเดน็คาํถาม 

• แลกเปลีย่นความคดิเหน็ในชัน้เรยีน 

นกัศกึษาเรยีนรูแ้ละเขา้ใจในกระบวนการต่อสูเ้พือ่
สทิธจิากหน่วยงานตรง 

เอกสารลาํดบัที ่25-29 
ขา่วประจาํวนั 

รายงาน
การศกึษาใน
พืน้ที ่

12 
(3 คาบ) 

17 ส.ค. 
2552 

การคา้มนุษย ์(Human Trafficking) • ประเดน็คาํถาม 

• แลกเปลีย่นความคดิเหน็ในชัน้เรยีน 

 เอกสารลาํดบัที ่30-31 
ขา่วประจาํวนั 

สรปุเนื้อหาจาก
การเรยีน 

13 
(3 คาบ) 

24 ส.ค. 
2552 

การพฒันามนุษยเ์พือ่ความมัน่คง 
 

• ประเดน็คาํถาม 

• แลกเปลีย่นความคดิเหน็ในชัน้เรยีน 

 เอกสารลาํดบัที ่32 
ขา่วประจาํวนั 

สรปุเนื้อหาจาก
การเรยีน 

14 
(3 คาบ) 

31 ส.ค. 
2552 

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงกบัการพฒันา
สงัคม เศรษฐกจิ และมนุษย ์

• ประเดน็คาํถาม 

• แลกเปลีย่นความคดิเหน็ในชัน้เรยีน 

 เอกสารลาํดบัที ่33-34 
ขา่วประจาํวนั 

สรปุเนื้อหาจาก
การเรยีน 

15 
(3 คาบ) 

7 ก.ย. 
2552 

การเสวนาในชัน้เรยีนสรปุประเดน็ความ
มัน่คงของมนุษย ์โดยนกัศกึษา 

แบง่กลุ่มนําเสนอในชัน้เรยีน นกัศกึษาตกผลกึความคดิ และมคีวามเขา้ใจ
เกีย่วกบัสทิธ ิเสรภีาพ และความมัน่คงของมนุษย์
อยา่งถ่องแท ้

คน้ควา้จาก
แหล่งขอ้มลูต่าง ๆ 
เชน่ อนิเทอรเ์น็ต หอ้ง
สมุด 

รายงานผลการ
คน้ควา้ 

16 14 – 18 
ก.ย. 
2552  
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