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สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยจุดมุงหมายเนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิ
เด็ก การใหความสําคัญ แกการปกปอ งคุมครองเด็ก ปญ หาที่เกี่ยวของกับเด็ก ภาวะวิก ฤติที่มีผลกระทบตอ
เด็ก ตลอดจนสงเสริมเจตคติของครูในการมีจิตสํานึกของการปกปองคุมครอง และตอสูเพื่อเด็กอยางถูกตอง
และเหมาะสม
อาจารย ผู รั บ ผิ ดชอบหลั ก สู ตร หวั ง เปนอยางยิ่ง วา เอกสารแนวการสอน (มคอ.3) ฉบับ นี้ จะใช
ประกอบการเรียนการสอนของผูเรียนในรายวิชาสิทธิเด็ก ชวยใหผูเรียนมีองคความรูและความเขาใจตลอดจน
สามารถนําความรูนี้เปนประยุกตใช เพื่อสงเสริมและพัฒนาเด็ก เปนไปตามวัตถุประสงคของรายวิชาที่กําหนด
ไวไดเปนอยางดี
อาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
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รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1074205: สิทธิเด็ก (Rights of the Child)
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในหมวดเฉพาะ กลุมวิชาเอกเลือก
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารย นงคราญ สุขเวชชวรกิจ
4.2 อาจารยผูสอน
อาจารย นงคราญ สุขเวชชวรกิจ ตอนเรียน E1, F1
อาจารย ชนมธิดา ยาแกว
ตอนเรียน A1, B1
อาจารยนิศารัตน อิสระมโนรส ตอนเรียน C1
อาจารย วันเพ็ญ บุตรพรม
ตอนเรียน D1
อาจารย วิมลรัตน ศาสตรสุภาพ ตอนเรียน NA, NB
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ชั้นปที่ 4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร และ วิทยาเขตนครนายก
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่จัดทํา
21 พฤศจิกายน 2560
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดลาสุด 21 พฤศจิกายน 2560

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมาย ของรายวิชา
1) ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ เนื้อหาสาระ ถูกตอง ครบถวนตามขอบขายที่กําหนดในคําอธิบายรายวิชา
2) ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ ปรับปรุงรายวิชา
1) ปรับปรุงเนื้อหาจุดมุงหมายใหพัฒนา กาวหนาอยูเ สมอ
2) ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับหลักสูตรและผูเ รียน
3) พัฒนาตอเนื่องเพื่อสงเสริมแนวการจัดการการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สงเสริมกิจกรรมพัฒนาการเรียนรูโ ดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
1074205
สิทธิเด็ก
3(3-0-6)
Rights of the Child
ศึกษาความสําคัญของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเ ด็ก สิทธิในการอยูรอด สิทธิในการไดรับการ
พัฒนา สิทธิในการไดรับความคุมครอง และสิทธิในการมีสวนรวม หัวขอปจจุบันเกี่ยวกับปญหาของเด็กปฐมวัย
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ภาวะวิกฤติของเด็กปฐมวัย เจตคติของครูในการมีจิตสํานึกของการตอสู
เพื่อเด็ก
Study of the importance of the convention on the rights of the children. The
rights to survive, to be developed, to be protected, and to participate. Current topics on the
problems of children in both national and international levels. Crisis of early childhood,
teachers’ attitudes in terms of fighting for the children.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
45 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา

สอนเสริม
สอนเสริมตามความตองการ
ของผูเรียนเปนรายบุคคลหรือ
รายกลุม ผานชองทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อทบทวนความรูความเขาใจ
ใหมีความชัดเจนยิง่ ขึ้น

ฝกปฏิบัติ
-

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
โดยศึกษาคนควาจากแหลง
เรียนรูและสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศตางๆ

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตประจํารายวิชา หรือหลักสูตร
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการของผูเ รียน

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) มีความกลาหาญทางจริยธรรม กลาแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสมดวยความเขาใจผูอื่น เขาใจโลก
และมีจิตสาธารณะ
4) มีความเสียสละ และเปนแบบอยางที่ดี
5) เคารพกฎระเบียบขอบังคับตาง ๆขององคกรและสังคม
6) ส า ม า ร ถจั ด ก าร แ ละแ ก ป ญ ห าท า งคุ ณธรร มจริ ยธร รมสิ ทธิ เด็ ก โด ย ใ ช ดุ ลยพิ นิ จ
ทางคานิยม ความรูสึกของผูอื่น และประโยชนของสังคมสวนรวม
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1.2 วิธีการสอน
1) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤติดานสิทธิเด็ก
2) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ (Interactive action Learning)
3) การใชกรณีศึกษา (Case study)
4) เขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
2) ประเมินจากกลุมเพื่อน
3) ผลการวิเคราะหกรณีศึกษา
4) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1) ตระหนักรูหลักการและทฤษฎี ในองคความรูที่เกี่ยวของอยางบูรณาการทั้งขามศาสตรและโลก
แหงความเปนจริง
 2)มีความเขาใจความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขาวิชาที่จะสอนอยางลึกซึ้ง ตระหนักถึง
ความสําคัญของงานวิจัย และการวิจัยในการตอยอดการเรียนรู
3)สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคาองคความรูและสามารถนําไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
1) วิเคราะห สังเคราะห องคความรูและการเรียนรูแบบสืบสวน
2) ทบทวนวรรณกรรมและสรุปองคความรู
3) วิเคราะหแบบวิภาษวิธี เกี่ยวกับประเด็นวิกฤติขององคความรูและทฤษฎี
4) การเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative Learning) เพื่อประยุกตและประเมินคาองคความรู ใน
สถานการณจริง
5) เขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู
2.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินผลจากการวิเคราะห สังเคราะหองคความรู
2) ประเมินผลจากการทบทวนวรรณกรรมและสรุปองคความรู
3) ประเมินผลจากการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
4) ประเมินผลจากการการเรียนรูแบบรวมมือ
5) ประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญา
1) สามารถคิดคนหาขอ เท็จจริง ทําความเขาใจ และประเมินขอมูลสารสนเทศและแนวคิดจาก
แหลงขอมูลที่หลากหลาย เพื่อใชในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แกปญหา และทําการวิจัยเพื่อพัฒนางานและ
พัฒนาองคความรูไดดวยตนเอง
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2) สามารถคิ ด แก ป ญ หาที่ มี ค วามสลับ ซับ ซอ น เสนอทางออก และนํ า ไปสูก ารแกไ ขไดอ ยาง
สรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูทางภาคทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
3) มี ความเปนผูนําทางปญ ญาในการคิดพัฒนางานอยางสรางสรรค มีวิสัยทัศน และการพัฒนา
ศาสตรทางครุศาสตร รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอยางมีนวัตกรรม
4) การคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และนําความรูเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่
เกี่ยวของในศาสตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยไปใชในการจัดการเรียนรู แกปญหาการพัฒนาผูเรียน และการ
วิจัยตอยอดองคความรู มีความเปนผูนําในการปฏิบัติงานอยางมีวิสัยทัศนในการพัฒนาการระดับการศึกษา
ปฐมวัย
3.2 วิธีการสอน
1) การวิ เ คราะห แบบวิ ภาษวิ ธี เกี่ ยวกับ ประเด็นวิก ฤติท างสัง คมดานสิท ธิเ ด็ก (Problem-Based
Learning)
2) นักศึกษาเขารวมกิจกรรมสงเสริมสิทธิเด็ก
3) เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณและมีขอคิดเห็นรวมกัน
4) พิจารณาสาระของแนวคิดทฤษฎีเพื่อเชื่อมโยงไปสูการมีสวนรวมและการแกปญหาในชุมชน
3.3. วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี เกี่ยวกับประเด็นวิกฤติทางวิชาการ วิชาชีพและทาง
สังคม (Problem-Based Learning)
2) ประเมินผลจากการอภิปรายในชั้นเรียน และการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู
3) ประเมินผลจากประสิทธิผลของการนําเสนอรายงาน ผลงาน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1) เอาใจใส ชวยเหลือ และเอื้อตอการแกปญหาในกลุมและระหวางกลุมอยางสรางสรรค
2) มีความไวในการรับรูความรูสึกของผูอื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม เอาใจ
ใสในการรับฟงและพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลอยางมีความรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
1) การเรียนแบบรวมปฏิบัติการ (Participative Learning through action)
2) การเปนผูนําแบบมีสวนรวม (Shared Leadership) ในการนําเสนองานวิชาการ
3) การเขารวมกิจกรรมเสริมสงเสริมสิทธิเด็ก
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ผลการเรียนแบบรวมมือ
2) ผลการศึกษาคนควา การแกโจทย
3) ผลการนําเสนองานกลุม และการเปนผูนําในการอภิปราย ซักถาม
4) การเขารวมกิจกรรมสงเสริมสิทธิเด็ก
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
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1) สามารถใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติ เพื่อการวิจัย เพื่อสื่อสารการ
เรียนรู การเก็บรวบรวมและการนําเสนอขอมูลและการแกไขปญหาในการดํารงชีวิตและการจัดการเรียนการ
สอนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2) สามารถบูรณาการขอมูลเพื่อการสื่อสารอยางเปนระบบดวยสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
อยางมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
1) การติดตามวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานสิทธิเด็กจากขาวหรือแหลงเรียนรูที่
หลากหลาย
2) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน ระหวางผูเรียนและผูส อน และ
ผูเกี่ยวของอื่นๆ คนควาและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ ดานการศึกษา โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) จัดทํารายงานกลุม โดยรวบรวมขอมูลจากเอกสารตามแหลงขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารหลากหลายและเหมาะสม
4) จัดประสบการณใหผเู รียนนําเสนอผลงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
คณิตศาสตรและสถิติ
5) นําเสนอรายงานและอภิปรายสถานการณ โดยสงเสริมใหใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่
หลากหลายและเหมาะสมรวมกันในชั้นเรียน และภายนอกชั้นเรียน
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินผลจากการติดตามวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษา
2) ประเมินผลจากการคนควาและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ ดานการศึกษา
3) ประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู
4) ประเมิ นจากการอภิ ป รายร วมกันในชั้นเรียน และประสิท ธิผ ลของการแลกเปลี่ยนขอ คิดเห็น
ประสบการณ และรายงานกลุม
5) ประเมินผลจากความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถในการใชทักษะ
ทางคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของเพื่ออธิบาย อภิปราย และนําเสนอผลงานไดอยางเหมาะสม
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แผนการสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาห หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ที่
ชัว่ โมง
1-2 ปฐมนิเทศ วิธีการเรียน
6
ศึกษาและทําความ
เขาใจคําอธิบาย
รายวิชา พรอมทั้ง
หลักเกณฑการ
ประเมินผล
ความเปนมา
ความหมาย
ความสําคัญ
ของสิทธิมนุษยชน

3

หลักการแนวคิดตาม
หลักสิทธิมนุษยชน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แนะนําผูสอน ศึกษาคําอธิบายรายวิชา จุดประสงคและ
เปาหมายของรายวิชา เกณฑการวัดผลและประเมินผล และ
รวมกันกําหนดขอตกลงในชั้นเรียน
2. แนะนําหนังสือและเว็บไซตที่เกีย่ วของกับรายวิชา
3. ชี้แจงการมอบหมายงานเดีย่ วและงานกลุม
4. นักศึกษาสืบคนเกี่ยวกับความเปนมา ความหมายความสําคัญ
ของสิทธิมนุษยชน จากแหลงเรียนรูอิเล็กโทรนิค
5. นักศึกษาเขียนบันทึกสะทอนความคิดจากการศึกษาเรื่อง
ความหมาย ความสําคัญ ความเปนมา จากเอกสารที่คนควา และ
จากการดูวิดทิ ัศนสิทธิมนุษยชน
6. มอบหมายใหนักศึกษาศึกษาและสืบคนหลักการแนวคิดตาม
หลักสิทธิมนุษยชน
สื่อประกอบการสอน
1. แนวการสอน
2. PowerPoint
3. เอกสารประกอบการเรียน
4. บทความ งานวิจัย กรณีศึกษา ขาว วิดิทัศน ที่เกีย่ วของกับ
ความหมาย ความสําคัญของสิทธิมนุษยชน

อาจารย
ผูสอน
ประจําตอน
เรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. นักศึกษาดูวดิ ิทศั นสิทธิมนุษยชน หรือเกี่ยวของ เชน
https://www.youtube.com/watch?v=e6pPp5qZNbs
2. แบงกลุมรวมกันสรุปและวิเคราะหทาํ ความเขาใจเกี่ยวกับ
แนวคิดพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน และรวมกันสรุปแนวคิด
ตามหลักสิทธิมนุษยชนรวมกันและนําเสนอผลงาน
3. อาจารยผูสอนสรุปองคความรูโดยใชสื่อ Power point
4. มอบหมายใหนักศึกษาศึกษา สืบคน ขอมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับพันธกรณีระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน
สื่อประกอบการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. บทความ งานวิจยั กรณีศกึ ษา ขาว วิดิทัศน ที่เกี่ยวของกับ
แนวคิดพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน
3. PowerPoint
4.วิดิทัศนสทิ ธิมนุษยชน หรือเกีย่ วของ เชน
https://www.youtube.com/watch?v=e6pPp5qZNbs

อาจารย
ผูสอน
ประจําตอน
เรียน
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สัปดาห หัวขอ/รายละเอียด
ที่
4
พันธกรณีระหวาง
ประเทศดานสิทธิ
มนุษยชน

5-6

6-7

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ชั่วโมง
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แบงกลุมรวมกันสรุปและวิเคราะหทาํ ความเขาใจเกี่ยวกับ
พันธกรณีระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน และ นําเสนอ
2. อาจารยผูสอนและนักศึกษารวมกันสรุปองคความรูโดยใชสื่อ
PowerPoint
สื่อประกอบการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. บทความ งานวิจยั กรณีศึกษา ขาว วิดิทศั น ที่เกีย่ วของกับ
พันธกรณีระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน
3. Power point
กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
6
กิจกรรมการเรียนการสอน
สิทธิเด็ก
1. ศึกษา สืบคนและทําความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกีย่ วของ
กับสิทธิเด็ก
2. แบงกลุมรวมกันวิเคราะหความสําคัญและแนวทางในการศึกษา
กฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิเด็กและนําเสนอผลการวิเคราะห (ยก
กรณีศึกษา และวิเคราะห)
3. อาจารยผูสอนและนักศึกษารวมกันอภิปราย สรุป ความเขาใจ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิเด็กและ สังเคราะหกฎหมายไปสูการ
ปฏิบตั ิตอเด็ก
สื่อประกอบการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. บทความ งานวิจยั กรณีศึกษา ขาว วิดิทัศน ที่เกี่ยวของกับ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิเด็ก
อนุสัญญาวาดวยสิทธิ
6
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.บรรยายประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับอนุสัญญาวาดวย
เด็ก
สิทธิเด็ก ความเปนมา และความสําคัญ
ความเปนมา
2. นักศึกษา ศึกษาสืบคนขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับอนุสญ
ั ญาวา
ความสําคัญ
ดวยสิทธิเด็ก และอนุสญ
ั ญาทีเ่ กี่ยวของเพิ่มเติม
3. แบงกลุมรวมกันสรุปและวิเคราะหทาํ ความเขาใจเกี่ยวกับ
แนวคิดอนุสญ
ั ญาวาดวยสิทธิเด็ก และนําเสนอผลการวิเคราะห
4. มอบหมายใหนักศึกษาศึกษา สืบคน ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
สิทธิเด็กในตางประเทศ และในประเทศไทย
สื่อประกอบการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. บทความ งานวิจยั กรณีศึกษา ขาว วิดิทัศน ที่เกี่ยวของกับ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิเด็ก
3. สื่อเกม สิทธิเด็ก
4. PowerPoint
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สัปดาห หัวขอ/รายละเอียด
ที่
8-9 วิวัฒนาการของสิทธิ
เด็กในตางประเทศ
และในประเทศไทย

10-11

ปญหาความรุนแรงตอ
เด็ก

12-13

เจตคติของผูเกีย่ วของ
กับสิทธิเด็ก

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ชั่วโมง
6
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับสิทธิเด็กใน
ตางประเทศ และในประเทศไทย
2. นักศึกษาแบงกลุมอภิปรายเกี่ยวกับสิทธิเด็กในตางประเทศ
และในประเทศไทย
3. ดูวิดิทศั นที่เกี่ยวของกับวิวัฒนาการสิทธิเด็กในประเทศไทย
และในตางประเทศและนักศึกษาสรุปสาระที่ไดรับ
4. อาจารยผูสอนและนักศึกษารวมกันอภิปราย สรุป
5. มอบหมายนักศึกษา ศึกษาปญหา และสถานการณสิทธิเด็กใน
ประเทศไทย
6. มอบหมายนักศึกษาทําการศึกษารายกรณี เชน สิทธิในการ
เขาถึงการรับการพัฒนาของเด็กชายขอบ สิทธิการรับสัญชาติ
ปญหาการถูกลวงละเมิดทางเพศของเด็ก เปนตน (งานกลุม)
สื่อประกอบการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. บทความ งานวิจยั กรณีศึกษา ขาว วิดิทัศน ที่เกี่ยวของกับ
วิวัฒนาการของสิทธิเด็กในตางประเทศ
6
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ชมวิดิทัศนตัวอยางปญหาความรุนแรงตอเด็ก และรวมกัน
อภิปราย
2. ศึกษา สืบคนและทําความเขาใจปญหาความรุนแรงตอเด็ก
จากขาวหรือบทความ
3. นักศึกษานําเสนอผลการศึกษาปญหาและสถานการณสิทธิเด็ก
ในประเทศไทย
4. อาจารยผูสอน นักศึกษารวมกันอภิปราย สรุปความรูที่ไดรับ
เกี่ยวกับปญหาความรุนแรงตอเด็กและแนวทางการชวยเหลือเด็ก
ที่ไดรับการละเมิด
สื่อประกอบการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. บทความ งานวิจยั กรณีศึกษา ขาว วิดิทศั น ที่เกีย่ วของกับ
ปญหาความรุนแรงตอเด็ก
3. วิดทิ ัศนตัวอยางของปญหาความรุนแรงตอเด็ก
6
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการทําความเขาใจ
ในสิทธิเด็ก และเจตคติของผูเกี่ยวของ
2. แบงกลุมรวมกันอภิปรายเกีย่ วกับเจตคติของผูเกีย่ วของกับสิทธิ
เด็ก
3. สรุปความเขาใจเกีย่ วกับเจตคติของผูเกี่ยวของกับสิทธิเด็ก
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ผูสอน
อาจารย
ผูสอน
ประจําตอน
เรียน

อาจารย
ผูสอน
ประจําตอน
เรียน

อาจารย
ผูสอน
ประจําตอน
เรียน
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

14

ผลการดําเนินการ
การศึกษารายกรณี

3

15

ทบทวนบทเรียน

3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
- คะแนนเก็บระหวางภาค
- คะแนนสอบปลายภาค
กิจกรรมที่
1
2

3

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

สื่อประกอบการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. บทความ งานวิจยั กรณีศึกษา ขาว วิดิทัศน ที่เกี่ยวของกับเจต
คติของผูเกีย่ วของกับสิทธิเด็ก
3. ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเจตคติทดี่ ตี อเด็ก
กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารย
นักศึกษานําเสนอผลการศึกษารายกรณี
ผูสอน
ประจําตอน
เรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารย
ผูสอนและนักศึกษาทบทวนบทเรียน
ผูสอน
ประจําตอน
เรียน

รอยละ 60
รอยละ 40

ผลการเรียนรู
1.1: 1),2),3),4),5),6)
4.1: 1),2)
1.1: 1),2),3),4),5),6)
2.1: 1),2),3),4)
3.1:1)
4.1: 1),2)
5.1: 1)
1.1: 1),2),3),4),5),6)
2.1: 1),2),3),4)
3.1:1)
4.1: 1),2)
5.1: 1)
1.1: 1),2),3),4),5),6)
2.1: 1),2),3),4)
3.1:1)
4.1: 1),2)
5.1: 1)

วิธีการประเมิน
ความรับผิดชอบและวินัย
ในการเรียน
งานที่มอบหมายในชั้นเรียนที่เกี่ยวของกับสิ ท ธิ
เด็ก

การสั ง เคราะห แ ละสรุ ป องค ค วามรู เ พื่ อ
สงเสริมเจตคติตอการปกปองคุมครองสิทธิเด็ก
จากการศึกษารายกรณี เชน สิทธิในการเขาถึง
การรับการพัฒนาของเด็กชายขอบ สิทธิการรับ
สัญชาติ ปญหาการถูกลวงละเมิดทางเพศของ
เด็ก เปนตน (งานกลุม)
สอบปลายภาค
ปรนัย 60 ขอ
อัตนัย 1 ขอ

สัปดาหที่
ประเมิน
1-15

สัดสวนของ
การประเมินผล
รอยละ 10

1-15

รอยละ 30

11-15

รอยละ 20

16

รอยละ 40

3. การประเมิน
กิจกรรมที่ 1 ความรับผิดชอบและวินัยในการเรียน 10 คะแนน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
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กิจกรรมที่ 2 งานที่มอบหมายในชั้นเรียนที่เกี่ยวของกับหัวขอสิทธิเด็ก 30 คะแนน
กิจกรรมที่ 3 การสังเคราะหความรู องคความรูตอการปกปองคุมครองสิทธิเด็ก จากการศึกษารายกรณี
เชน สิทธิในการเขาถึงการรับการพัฒนาของเด็กชายขอบ สิทธิการรับสัญชาติ ปญหาการถูกลวงละเมิดทางเพศ
ของเด็ก เปนตน (งานกลุม) 20 คะแนน
กิจกรรมที่ 4 การสอบปลายภาค 40 คะแนน
เกณฑการประเมิน
การเขาชั้นเรียนและการมีสวนรวม 10 คะแนน
คะแนน

9-10 คะแนน

7-8 คะแนน

5-6 คะแนน

3-4 คะแนน

0-2 คะแนน

เกณฑ
การพิจารณา

-ไมเคยขาดเรียนและ
ไมเคยเขาชั้นเรียน
สายแม แตครั้งเดียว

-ขาดเรียน 1 ครั้งหรือ -ขาดเรียน 2 ครั้งหรือ -ขาดเรียน 3 ครั้งหรือ -ขาดเรียน 4 ครั้ง ขึ้น
เขาชั้นเรียนสาย 2
เขาชั้นเรียนสาย 3
เขาชั้นเรียนสาย 4
ไปหรือเขาชั้นเรียน
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
สายเกินกวา 4 ครั้ง

-แตงกายสุภาพ
เรียบรอยถูกระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
อยางสม่ําเสมอ

-แตงกายสุภาพ
เรียบรอยถูกระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยเปน
ปกติ

-แตงกายไมสุภาพ
-แตงกายสุภาพ
เรียบรอยถูกระเบียบ เรียบรอยถูกระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยเปน ของมหาวิทยาลัย
บางครั้ง
-ไมมีสวนรวมในการ
-มีสวนรวมในการ
-มีสวนรวมในการ
-มีสวนรวมในการ
-มีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น
ตอบคําถามอภิปราย ตอบคําถาม อภิปราย ตอบคําถาม อภิปราย ตอบคําถาม อภิปราย ตอบคําถาม อภิปราย
ในชั้นเรียนอยางสม่ําเสมอ ในชั้นเรียนเปนปกติ ในชั้นเรียนบอยครั้ง ในชั้นเรียนเปนบางครั้ง ในชั้นเรียน
-แตงกายสุภาพ
เรียบรอยถูกระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
บอยครั้ง

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
กรรวิ ภ าร หงษ ง าม และคณะ (2560). เอกสารประกอบการเรี ย นวิ ช าสิ ท ธิ เ ด็ ก . กรุ ง เทพฯ :
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546” ราชกิจจานุเบกษา, เลมที่ 120 ตอนที่ 95 ก. (2 ตุลาคม
2546)
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการสงเสริมและคุมครองสิทธิเด็กและเยาวชนโดยสถานศึกษา พ.ศ.
2543
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542.และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
สรุปสาระสําคัญ นโยบายและแผนยุทธศาสตรระดับชาติ ดานการพัฒนาเด็กตามแนวทาง “โลกที่
เหมาะสมสําหรับเด็ก” พ.ศ. 2550-2559
อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก และพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก พ.ศ.2550
แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 2557-2561
เอกสาร เรื่อง สานฝนเพื่อสิทธิเด็กไทย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 2554
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
เอกสารประกอบการสอน (2557) สิทธิมนุษยชนและสังคม คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชมหาสารคาม
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
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https://www.youtube.com/watch?v=e6pPp5qZNbs วีดิทัศนสิทธิมนุษยชน
https://www.youtube.com/watch?v=nexNc8YCycg หนังสั้นสิทธิมนุษยชน ตอนที่ 1
https://www.youtube.com/watch?v=_YsX-qLV2ic สิทธิเด็ก
https://www.youtube.com/watch?v=BfjI-uJa2l4 สิทธิเด็ก ความหมาย ความสําคัญ
บทความ หลักการ แนวคิด สิทธิมนุษยชน

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาประเมินการเรียนรูและผลงานของตนเองจากรายวิชาที่เรียน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
1) การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย
2) การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
จัดประชุมอาจารยผูสอนและอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา โดยนําผลการประเมินจากขอ 1 และขอ 2
มาปรับปรุงรายวิชา รวมกันกําหนดกลยุทธ วิธีการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน ตลอดจนสรุปปญหา
อุปสรรคและแนวทางการแกไขรวมกัน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีก ารทวนสอบมาตรฐานผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนของนัก ศึก ษาในรายวิชา โดยอาจารยผูส อนและ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) ผูป ระสานงานรายวิชาจัดประชุม คณาจารยผูส อนกอ นเป ด ภาคเรียน เพื่อ ใหก ารจัดการเรี ย น
การสอนเปนไปในทิศทางที่เหมาะสม
2) นําผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอน วิธีการสอน การจัดกิจกรรมใน
ชั้นเรียน สื่อการสอนและผลการเรียนรูที่ไดรับ มาวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
3) พัฒนาสื่อการสอนเพื่อเปนทรัพยากรรวมในการจัดการเรียนการสอน
4) รับฟงขอเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ในโครงการ รวมทั้งหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5) นําผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา และทีมผูสอนมาประกอบการปรับปรุงรายวิชาใหมี
ความทันสมัย
6) สรุปการดําเนินงานรายวิชาทุกภาคการศึกษา
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