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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะ
คณะครุศาสตร
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1074205

2. จํานวนหนวยกิต

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

สิทธิเด็ก
Rights of the Child

3 (3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดเฉพาะ กลุมวิชาเอกเลือก

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารยนงคราญ สุขเวชชวรกิจ
4.2 อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
อาจารย ชนมธิดา ยาแกว
อาจารย ศศนันทน บุญยะวนิช
อาจารย นงคราญ สุขเวชชวรกิจ

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน

กลุมเรียน A, B
กลุมเรียน C
กลุมเรียน D,E

ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 4

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
ไมมี

8. สถานที่เรียน

ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
11 พฤศจิกายน 2561

2

มคอ. 3

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

1. เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษามี ความรู ความเข าใจ เนื้ อหาสาระ ถู กต อง ครบถ วนตามขอบข ายที่ กํ าหนดใน
คําอธิบายรายวิชา
2. เพื่อใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพ
3. เพื่อใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหกลไก / กระบวนการปกปองสิทธิเด็กได

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

1. ปรับปรุงเนื้อหากฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิเด็ก จุดมุงหมายใหพัฒนา กาวหนาอยูเสมอ
2. ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับหลักสูตร ผูเรียน และนโยบายของมหาวิทยาลัย
3. สงเสริมแนวการจัดการการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และเพิ่มเติมการศึกษารายกรณีตามที่ไดมี
การวิเคราะหใน มคอ. 5 ของภาคเรียนที่ผานมา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาความสํ าคัญ ของอนุ สัญ ญาวาดวยสิทธิเด็ก สิทธิในการอยูรอด สิทธิในการไดรับ การ
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

การฝกปฏิบัติ/
สอนเสริม
งานภาคสนาม/การ
การศึกษาดวยตนเอง
ฝกงาน
สอนเสริมตามความตองการ
ไมมี
90 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ของผูเรียนเปนรายบุคคลหรือ
โดยศึกษาคนควาจากแหลง
รายกลุมผานชองทาง
เรียนรูและสื่อเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศตางๆ
เพื่อทบทวนความรูความเขาใจ
ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
สัปดาห

- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตประจํารายวิชา หรือหลักสูตร
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการของผูเรียน 1 ชั่วโมงตอ

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 1.1.1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 1.1.2 มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
 1.1.3 มีความกลาหาญทางจริยธรรม กลาแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสมดวยความเขาใจผูอื่น เขาใจโลก
และมีจิตสาธารณะ
 1.1.4 มีความเสียสละ และเปนแบบอยางที่ดี
 1.1.5 เคารพกฎระเบียบขอบังคับตาง ๆขององคกรและสังคม
 1.1.6 สามารถจัดการและแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม สิทธิเด็กโดยใชดุลยพินิจ
ทางคานิยม ความรูสึกของผูอื่น และประโยชนของสังคมสวนรวม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤติดานสิทธิเด็ก
1.2.2 การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ (Interactive action Learning)
1.2.3 การใชกรณีศึกษา (Case study)
1.2.4 เขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
1.3.2 ประเมินจากกลุมเพื่อน
1.3.3 ผลการวิเคราะหกรณีศึกษา
1.3.4 การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู

2. ความรู

2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 มีความรอบรูในดานความรูทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยอยางกวางขวาง
ลึกซึ้ง และเปนระบบ
 2.1.2 ตระหนักรูหลักการและทฤษฎี ในองคความรูดานสิทธิเด็ก และศาสตรที่เกี่ยวของอยาง
บูรณาการทั้งขามศาสตรและโลกแหงความเปนจริง
 2.1.3 มี ความเข า ใจความกาวหน าของความรูเฉพาะดานในสาขาวิช าที่จ ะสอนอยางลึกซึ้ง
ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัย และการวิจัยในการตอยอดการเรียนรู
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 2.1.4 สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคาองคความรูและสามารถนําไปประยุกตองค
ความรูดานสิทธิเด็กไปใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 วิเคราะห สังเคราะห องคความรูและการเรียนรูแบบสืบสวน
2.2.2 ทบทวนวรรณกรรมและสรุปองคความรู
2.2.3 วิเคราะหแบบวิภาษวิธี เกี่ยวกับประเด็นวิกฤติขององคความรูและทฤษฎี
2.2.4 การเรี ย นรู แ บบร ว มมื อ (Collaborative Learning) เพื่ อ ประยุ ก ต แ ละประเมิ น ค าองค
ความรูในสถานการณจริง
2.2.5 การเรียนรูผา นกิจกรรมและการคนควาผานอินเตอรเนท
2.2.5 เขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินผลจากการวิเคราะห สังเคราะหองคความรู
2.3.2 ประเมินผลจากการทบทวนวรรณกรรมและสรุปองคความรู
2.3.3 ประเมินผลจากการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
2.3.4 ประเมินผลจากการการเรียนรูแบบรวมมือ
2.3.5 ประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู

3. ทักษะทางปญญา

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 3.1.1 สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ และประเมินขอมูลสารสนเทศและแนวคิด
จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย เพื่อใชในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แกปญหา และทําการวิจัยเพื่อพัฒนางาน
และพัฒนาองคความรูไดดวยตนเอง
 3.1.2 สามารถคิดแกปญหาที่มีความสลับซับซอน เสนอทางออก และนําไปสูการแกไขไดอยาง
สรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูทางภาคทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
 3.1.3 มีความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนางานอยางสรางสรรค มีวิสัยทัศน และการ
พัฒนาศาสตรทางครุศาสตร รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอยางมีนวัตกรรม
 3.1.4 การคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมิ นคา และนําความรูเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และ
หลักการที่เกี่ยวของในศาสตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยไปใชในการจัดการเรียนรู แกปญหาการพัฒนาผูเรียน
และการวิจัย ต อยอดองค ความรู มี ความเป น ผูนําในการปฏิบัติงานอยางมีวิสัยทัศนในการพัฒ นาการระดับ
การศึกษาปฐมวัย
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การวิเคราะห แบบวิภ าษวิธี เกี่ ย วกั บ ประเด็ น วิกฤติ ท างสังคมดานสิทธิเด็ก (ProblemBased Learning)
3.2.2 นักศึกษาเขารวมกิจกรรมสงเสริมสิทธิเด็ก
3.2.3 เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณและมีขอคิดเห็นรวมกัน
3.2.4 พิจารณาสาระของแนวคิดทฤษฎีเพื่อเชื่อมโยงไปสูการมีสวนรวมและการแกปญหาในชุมชน
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3.3. วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี เกี่ยวกับประเด็นวิกฤติทางวิชาการ วิชาชีพและ
ทางสังคม (Problem-Based Learning)
3.3.2 ประเมินผลจากการอภิปรายในชั้นเรียน และการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู
3.3.3 ประเมินผลจากประสิทธิผลของการนําเสนอรายงาน ผลงาน

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเองและผูอื่นใน
การทํางานและการอยูรวมกันอยางเปนกัลยาณมิตร และในการเรียนรูพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4.1.2 มี ความเอาใจใส ช วยเหลือและเอื้อตอการแกปญ หาในกลุมและระหวางกลุมไดอยาง
สรางสรรค
4.1.3 มีภาวะผูนาและผูตามที่ดี มีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน และมีความรับผิดชอบตอสวนรวม
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
4.1.4 มีความไวในการรับ รูความรูสึ กของผูอื่น มี มุมมองเชิงบวก มีวุฒิ ภาวะทางอารมณและ
สังคม เอาใจใสในการรับฟง และพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลอยางมีความรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การเรียนแบบรวมปฏิบตั ิการ (Participative Learning through action)
4.2.2 การเปนผูนําแบบมีสวนรวม (Shared Leadership) ในการนําเสนองานวิชาการ
4.2.3 การเขารวมกิจกรรมเสริมสงเสริมสิทธิเด็ก
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ผลการเรียนแบบรวมมือ
4.3.2 ผลการศึกษาคนควา การแกโจทย
4.3.3 ผลการนําเสนองานกลุม และการเปนผูนําในการอภิปราย ซักถาม
4.3.4 การเขารวมกิจกรรมสงเสริมสิทธิเด็ก

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติ
เพื่อการวิจัย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู การเก็บรวบรวมขอมูลและนาเสนอขอมูล และการแกปญหาในการดา
รงชีวิตและการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.1.2 ตระหนักถึงคุณคาของการใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติการ
วิจัย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู การเก็บรวบรวมขอมูลและนาเสนอขอมูลและการแกปญหาในการดารงชีวิต
และการจัดการเรียนการสอน
 5.1.3 สามารถใช ภ าษาพู ด ภาษาเขีย น เทคโนโลยีส ารสนเทศและสถิติ เพื่ อการวิจัย เพื่ อ
สื่อสารการเรียนรู การเก็บรวบรวมและการนําเสนอขอมูลและการแกไขปญหาในการดํารงชีวิตอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
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 5.1.4 สามารถบูรณาการขอมูลเพื่อการสื่อสารอยางเปนระบบดวยสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการ
สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การติดตามวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานสิทธิเด็กจากขาวหรือแหลง
เรียนรูที่หลากหลาย
5.2.2 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน ระหวางผูเรียนและ
ผู ส อน และผู เกี่ ย วข อ งอื่ น ๆ ค น คว าและนํ าเสนอรายงานประเด็น สําคั ญ ด านการศึกษา โดยใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.2.3 จัดทํารายงานกลุม โดยรวบรวมขอมูลจากเอกสารตามแหลงขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารหลากหลายและเหมาะสม
5.2.4 จั ด ประสบการณ ให ผู เรีย นนํ าเสนอผลงานโดยใช เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ใช เทคโนโลยี
สารสนเทศทางคณิตศาสตรและสถิติ
5.2.5 นํ าเสนอรายงานและอภิป รายสถานการณ โดยสงเสริมใหใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นวัตกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมรวมกันในชั้นเรียน และภายนอกชั้นเรียน
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินผลจากการติดตามวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษา
5.3.2 ประเมินผลจากการคนควาและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ ดานการศึกษา
5.3.3 ประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู
5.3.4 ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน และประสิทธิผลของการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น
ประสบการณ และรายงานกลุม
5.3.5 ประเมินผลจากความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถในการใช
ทักษะทางคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของเพื่ออธิบาย อภิปราย และนําเสนอผลงานไดอยางเหมาะสม

6.ทักษะการจัดการเรียนรู

6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
6.1.1 มี ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรีย นรูที่มีรูปแบบหลากหลายทั้ งรูปแบบที่เป นทางการ
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal) อยางสรางสรรค
6.1.2 มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู สํ า หรั บ ผู เ รี ย นที่ ห ลากหลาย ทั้ ง ผู เรี ย นที่ มี
ความสามารถพิเศษ ผูเรียนที่มีความสามารถปานกลางและผูเรียนที่มีความตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม
6.1.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาชีพครูได
6.2 วิธีการสอน
6.2.1 การฝกประสบการณวิชาชีพครูกอนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
6.2.2 การเขารวมกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสรางสมรรถนะครูตลอดภาค
การศึกษาและเปนรายปตลอดหลักสูตร
6.3 วิธีการประเมินผล
6.3.1 วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสราง
สมรรถนะตลอดภาคการศึกษา และเปนรายปตลอดหลักสูตร
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1. แผนการสอน

สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด
1-2

ปฐมนิเทศ วิธีการ
เรียน ศึกษาและทํา
ความเขาใจ
คําอธิบายรายวิชา
พรอมทั้งหลักเกณฑ
การประเมินผล
ความเปนมา
ความหมาย
ความสําคัญ
ของสิทธิมนุษยชน

3

หลักการแนวคิดตาม
หลักสิทธิมนุษยชน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ชั่วโมง
6
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แนะนําผูส อน ศึกษาคําอธิบายรายวิชา จุดประสงคและเปาหมายของ
รายวิชา เกณฑการวัดผลและประเมินผล และรวมกันกําหนดขอตกลงในชั้น
เรียน
2. แนะนําหนังสือและเว็บไซตที่เกี่ยวของกับรายวิชา
3. ชี้แจงการมอบหมายงานเดี่ยวและงานกลุม
4. บรรยายพรอมยกตัวอยางประกอบ พรอมใหนักศึกษาศึกษาคนควาดวย
ตนเอง โดยนักศึกษาสืบคน”ความเปนมา ความหมายความสําคัญของสิทธิ
มนุษยชน” จากแหลงเรียนรูอิเล็กโทรนิค (Technology–based Learning)
5. นักศึกษาเขียนบันทึกสะทอนความคิดจากการศึกษาเรื่อง ความหมาย
ความสําคัญ ความเปนมา จากเอกสารที่คนควา และจากการดูวิดิทัศนสิทธิ
มนุษยชน
6. อาจารยผูสอนและนักศึกษารวมกันสรุปองคความรูที่ไดรับ
7. มอบหมายใหนักศึกษาศึกษาและสืบคนหลักการแนวคิดตามหลักสิทธิ
มนุษยชน
สื่อที่ใช
1. แนวการสอน
2. Keynote
3. เอกสารประกอบการเรียน
4. บทความ งานวิจัย กรณีศึกษา ขาว วิดิทัศน ที่เกี่ยวของกับความหมาย
ความสําคัญของสิทธิมนุษยชน
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. นักศึกษาดูวิดิทัศนสิทธิมนุษยชน หรือเกี่ยวของ เชน
https://www.youtube.com/watch?v=e6pPp5qZNbs
2. แบงกลุมรวมกันสรุปและวิเคราะหทําความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐาน
ตามหลักสิทธิมนุษยชน และรวมกันสรุปแนวคิดตามหลักสิทธิมนุษยชนรวมกัน
และนําเสนอผลงาน
3. อาจารยผสู อนสรุปองคความรูโ ดยใชสื่อ Keynote
4. มอบหมายใหนักศึกษาศึกษา สืบคน ขอมูลสารสนเทศเกีย่ วกับพันธกรณี
ระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. บทความ งานวิจัย กรณีศึกษา ขาว วิดิทัศน ที่เกี่ยวของกับแนวคิดพื้นฐานตาม
หลักสิทธิมนุษยชน
3. Keynote
4.วิดิทัศนสิทธิมนุษยชน หรือเกี่ยวของ เชน
https://www.youtube.com/watch?v=e6pPp5qZNbs
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ผูสอน
1. อ.ชนมธิดา
ยาแกว ตอน
เรียน A1,B1
2. อ.ศศนันทน
บุญยะวนิชตอน
เรียน C1
3.อ. นงคราญ
สุขเวชชวรกิจ
ตอนเรียน
D1,E1

1. อ.ชนมธิดา
ยาแกว ตอน
เรียน A1,B1
2. อ.ศศนันทน
บุญยะวนิชตอน
เรียน C1
3.อ. นงคราญ
สุขเวชชวรกิจ
ตอนเรียน
D1,E1

มคอ. 3
สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สือ่ ที่ใช
ชั่วโมง
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารยผสู อนอธิบายความเปนมาของพันธกรณีระหวางประเทศดานสิทธิ
มนุษยชน และใหนักศึกษา แบงกลุมรวมกันศึกษาจากแหลงเรียนรู เชน
หองสมุด อินเตอรเนท ในหัวขอ “พันธกรณีระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน
และผลกระทบตอประเทศไทย” สรุปและวิเคราะหทําความเขาใจเกีย่ วกับ
พันธกรณีระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน และ นําเสนอ (Technology–
based Learning)
2. อาจารยผสู อนและนักศึกษารวมกันสรุปองคความรูโดยใชสื่อ Keynote
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. บทความ งานวิจัย กรณีศึกษา ขาว วิดิทัศน ที่เกี่ยวของกับพันธกรณีระหวาง
ประเทศดานสิทธิมนุษยชน
3. Keynote

ผูสอน
1. อ.ชนมธิดา
ยาแกว ตอน
เรียน A1,B1
2. อ.ศศนันทน
บุญยะวนิชตอน
เรียน C1
3.อ. นงคราญ
สุขเวชชวรกิจ
ตอนเรียน
D1,E1

4

พันธกรณีระหวาง
ประเทศดานสิทธิ
มนุษยชน

5-6

อนุสัญญาวาดวย
สิทธิเด็ก
ความเปนมา
ความสําคัญ

6

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.บรรยายประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกีย่ วกับอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ความ
เปนมา และความสําคัญ
2. นักศึกษา ศึกษาสืบคนขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับอนุสญ
ั ญาวาดวยสิทธิเด็ก
และอนุสญ
ั ญาที่เกีย่ วของเพิ่มเติม
3. แบงกลุมรวมกันสรุปและวิเคราะหทําความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดอนุสัญญาวา
ดวยสิทธิเด็ก และนําเสนอผลการวิเคราะห
4. นักศึกษาเลนเกม “ สิทธิของเธอ สิทธิของฉัน” และรวมกันสรุปสาระสําคัญ
ของสิทธิเด็ก (Active Learning)
5. มอบหมายใหนักศึกษาศึกษา สืบคน ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ สิทธิเด็กใน
ตางประเทศ และในประเทศไทย
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. บทความ งานวิจัย กรณีศึกษา ขาว วิดิทัศน ที่เกี่ยวของกับกฎหมายที่
เกี่ยวของกับสิทธิเด็ก
3. สื่อเกม สิทธิเด็ก “ สิทธิของเธอ สิทธิของฉัน”
4. Keynote

1. อ.ชนมธิดา
ยาแกว ตอน
เรียน A1,B1
2. อ.ศศนันทน
บุญยะวนิชตอน
เรียน C1
3.อ. นงคราญ
สุขเวชชวรกิจ
ตอนเรียน
D1,E1

7-8

กฎหมายที่เกีย่ วของ
กับสิทธิเด็ก
รายงาน
ความกาวหนาการ
สรางสื่อเพื่อใหองค
ความรูส ิทธิเด็ก
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กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารยผสู อนชี้แจงความเปนมาของกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิเด็ก
ความสําคัญ กฎหมายที่เกี่ยวของ
2. นักศึกษา สืบคนและทําความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิเด็ก
3. แบงกลุมรวมกันวิเคราะหความสําคัญและแนวทางในการศึกษากฎหมายที่
เกี่ยวของกับสิทธิเด็กและนําเสนอผลการวิเคราะห กรณีศึกษาจากงานวิจัย เรื่อง
การคุมครองสิทธิเด็กในสังคมไทย โดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ
4. อาจารยผสู อนและนักศึกษารวมกันอภิปราย สรุป ความเขาใจกฎหมายที่
เกี่ยวของกับสิทธิเด็กและ สังเคราะหกฎหมายไปสูการปฏิบัตติ อเด็ก

1. อ.ชนมธิดา
ยาแกว ตอน
เรียน A1,B1
2. อ.ศศนันทน
บุญยะวนิชตอน
เรียน C1
3.อ. นงคราญ
สุขเวชชวรกิจ
ตอนเรียน
D1,E1

9

มคอ. 3
สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. งานวิจัย เรื่อง การคุมครองสิทธิเด็กในสังคมไทย โดย นายวัลลภ ตังคณานุ
รักษ และงานวิจัยอื่นๆทีเ่ กี่ยวของกับกฎหมายที่เกีย่ วของกับสิทธิเด็ก
3. Keynote

8-9

วิวัฒนาการของสิทธิ
เด็กในตางประเทศ
และในประเทศไทย

6

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ดูวิดิทัศนที่เกี่ยวของกับวิวัฒนาการสิทธิเด็กในประเทศไทยและใน
ตางประเทศและนักศึกษาสรุปสาระที่ไดรับ
2. บรรยายสิทธิเด็กในตางประเทศ และในประเทศไทย
3. นักศึกษาแบงกลุมอภิปรายเกี่ยวกับสิทธิเด็กในตางประเทศและใน
ประเทศไทย
4. มอบหมายนักศึกษาศึกษาคนควา
4.1. ศึกษาปญหา และสถานการณสิทธิเด็กในประเทศไทย ตางประเทศ
4.2. ทําการศึกษารายกรณี โดยการคนควางานวิจัย และกรณีศึกษา เชน
สิทธิในการเขาถึงการรับการพัฒนาของเด็กชายขอบ สิทธิการรับ
สัญชาติ ปญหาการถูกลวงละเมิดทางเพศของเด็ก เปนตน (งานกลุม )
5. นักศึกษา อาจารยรวมกันอภิปรายผลที่ไดรับจากการศึกษาปญหา
สถานการณสิทธิเด็ก และสรุปผล
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. บทความ งานวิจัย กรณีศึกษา ขาว วิดิทัศน ที่เกี่ยวของกับวิวัฒนาการของ
สิทธิเด็กในตางประเทศ

1. อ.ชนมธิดา
ยาแกว ตอน
เรียน A1,B1
2. อ.ศศนันทน
บุญยะวนิชตอน
เรียน C1
3.อ. นงคราญ
สุขเวชชวรกิจ
ตอนเรียน
D1,E1

10-11

ปญหาความรุนแรง
ตอเด็ก

6

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ชมวิดิทัศนตัวอยางปญหาความรุนแรงตอเด็ก และรวมกันอภิปรายผลกระทบ
ที่เด็กจะไดรับจากความรุนแรงตอพัฒนาการดานตางๆของเด็ก
2. นักศึกษาคนควาปญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น ผลทีเ่ กิดขึ้นกับเด็กที่ไดรับความ
รุนแรงกรณีตางๆ และแนวทางการชวยเหลือจากภาครัฐ
3. นักศึกษานําเสนอผลการศึกษาปญหาและสถานการณสิทธิเด็กในประเทศไทย
4. อาจารยผสู อน นักศึกษารวมกันอภิปราย สรุปความรูที่ไดรับเกีย่ วกับปญหา
ความรุนแรงตอเด็กและแนวทางการชวยเหลือเด็กที่ไดรับการละเมิด
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. บทความ งานวิจัย กรณีศึกษา ขาว วิดิทัศน สื่ออิเล็กโทรนิค ที่เกี่ยวของกับ
ปญหาความรุนแรงตอเด็ก
3. วิดิทัศนตัวอยางของปญหาความรุนแรงตอเด็ก

1. อ.ชนมธิดา
ยาแกว ตอน
เรียน A1,B1
2. อ.ศศนันทน
บุญยะวนิชตอน
เรียน C1
3.อ. นงคราญ
สุขเวชชวรกิจ
ตอนเรียน
D1,E1
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มคอ. 3
สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ชั่วโมง
6
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. นักศึกษานําเสนอผลการศึกษารายกรณี วิเคราะหปญ
 หา และแนวทางการ
ดําเนินการชวยเหลือ
2. บรรยายประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกีย่ วกับการทําความเขาใจในสิทธิเด็ก
และเจตคติของผูเ กี่ยวของจากการศึกษารายกรณี พรอมทั้งวิเคราะหระบบการ
ชวยเหลือเด็กทีไ่ ดรับการละเมิดสิทธิเด็ก
3. แบงกลุมรวมกันอภิปรายเกีย่ วกับเจตคติของผูเ กี่ยวของกับสิทธิเด็ก
4. สรุปความเขาใจเกี่ยวกับเจตคติของผูเกี่ยวของกับสิทธิเด็ก
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. บทความ งานวิจัย กรณีศึกษา ขาว วิดิทัศน ที่เกี่ยวของกับเจตคติของ
ผูเกี่ยวของกับสิทธิเด็ก
3. ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาเจตคติที่ดตี อเด็ก

12-13

เจตคติของ
ผูเกี่ยวของกับสิทธิ
เด็ก

14

ผลการดําเนินการ
การศึกษารายกรณี

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
นักศึกษานําเสนอสื่อเพื่อใหองคความรูสิทธิเด็กแกเด็กปฐมวัย

15

ทบทวนบทเรียน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอนและนักศึกษาทบทวนบทเรียน

16

สอบปลายภาค

1.5

สอบปลายภาค

ผูสอน
1. อ.ชนมธิดา
ยาแกว ตอน
เรียน A1,B1
2. อ.ศศนันทน
บุญยะวนิชตอน
เรียน C1
3.อ. นงคราญ
สุขเวชชวรกิจ
ตอนเรียน
D1,E1

1. อ.ชนมธิดา
ยาแกว ตอนเรียน A1,B1
2. อ.ศศนันทน
บุญยะวนิช ตอนเรียน
C1
3.อ. นงคราญ
สุขเวชชวรกิจ ตอนเรียน
D1,E1
1. อ.ชนมธิดา
ยาแกว ตอนเรียน A1,B1
2. อ.ศศนันทน
บุญยะวนิชตอนเรียน C1
3.อ. นงคราญ
สุขเวชชวรกิจ
ตอนเรียน D1,E1

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู
1.1: 1.1.1), 1.1.2), 1.1.3),
1.1.4), 1.1.5), 1.1.6)
4.1: 4.1.1), 4.1.2)
1.1: 1.1.1), 1.1.2), 1.1.3),
1.1.4), 1.1.5), 1.1.6)
2.1: 2.1.1),2.1.2),2.1.3),
2.1.14)
3.1: 3.1.1)
4.1: 4.1.1),4.1.2)
5.1: 5.1.1)
1.1: 1.1.1), 1.1.2), 1.1.3),
1.1.4), 1.1.5), 1.1.6)
2.1: 2.1.1),2.1.2),2.1.3),
2.1.4)
3.1: 3.1.1)
4.1: 4.1.1),4.1.2)
5.1: 5.1.1)

สัปดาหที่
ประเมิน
1-15

สัดสวนของ
การประเมินผล
รอยละ 10

งานที่มอบหมายในชั้นเรียนที่เกี่ยวของกับ
สิทธิเด็ก

1-15

รอยละ 30

การสังเคราะหและสรุป องคความรูเพื่อ
สงเสริมเจตคติตอการปกปองคุมครองสิทธิ
เด็ก โดยการสรางสื่อเพื่อใหความรูเรื่องสิทธิ
เด็กใหแกเด็กปฐมวัย (งานกลุม)

11-15

รอยละ 20

วิธีการประเมิน
ความรับผิดชอบและวินัย
ในการเรียน

11

วิธีการทวนสอบ
• ตรวจสอบบันทึกการเขาชั้นเรียน
• บันทึกผลการเรียนรู
• ตรวจสอบการสงงาน
• ตรวจผลงานนักศึกษา และการนําเสนอผลงาน
นักศึกษา
• การตอบคําถามเพือ่ ตรวจสอบการเรียนรู

• ตรวจผลงานนักศึกษา และการนําเสนอผลงาน
นักศึกษา

มคอ. 3
ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

1.1: 1.1.1), 1.1.2), 1.1.3),
1.1.4), 1.1.5), 1.1.6)
2.1: 2.1.1),2.1.2),2.1.3),
2.1.4)
3.1: 3.1.1)
4.1: 4.1.1),4.1.2)
5.1: 5.1.1)

สอบปลายภาค
ปรนัย 60 ขอ
อัตนัย 1 ขอ

สัปดาหที่
ประเมิน
16

สัดสวนของ
การประเมินผล
รอยละ 40

วิธีการทวนสอบ
• การวิเคราะหขอ สอบและความเหมาะสมของการ
ใหคะแนนทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนนของ
รายวิชา

3. การประเมินผลการศึกษา
เกณฑคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49
ไดรับการอนุมัติใหนักศึกษายกเลิกรายวิชา
การประเมินยังไมสมบูรณ

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก

ผศ.ดร.กรรณวิภ าร หงษ งาม และคณะ (2560). สิท ธิเด็ก. กรุงเทพฯ: กราฟฟคไซค มหาวิ ทยาลั ย
สวนดุสิต

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ

พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ราชกิจจานุเบกษา, เลมที่ 120 ตอนที่ 95 ก.
https://www.dcy.go.th/webnew/upload/regulation/regulation_th_20170105023516_1.pdf ณ
วันที่ 11 พ.ย. 2561
อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก และพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก พ.ศ.2550
http://humanrights.mfa.go.th/upload/pdf/crct.pdf ณ วันที่ 11 พ.ย. 2561

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
-
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ดําเนินการดังนี้
• นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนผานแบบประเมินอาจารย ผานระบบออนไลนของมหาวิทยาลัย /
ของรายวิชา
• นักศึกษาประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โดยการเขียนบรรยาย
• นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การรจัดกิจกรรมในและนอก
หองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรูและผลการเรียนรูที่ไดรับและเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงรายวิชา โดยการแสดงความคิดเห็นผานระบบออนไลนของมหาวิทยาลัย
• การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
• แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
• การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
• การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียนเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา

2. กลยุทธการประเมินการสอน

• การถอดบทเรียนรวมกันระหวางอาจารยผูสอน รวมกับการพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา
• นักศึกษาประเมินอาจารยผูสอน ดวยวิธีประเมินผานระบบออนไลน โดยการสังเกตการณสอน ประเมิน
จากผลการสอบ อาจารยผูสอนประเมินตนเอง เปนตน
• คณะกรรมการประจําหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา
• อาจารยผูประสานงาน/รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูรวมสอน รวมกันประเมินผลการจัดการเรียน
การสอน ระหวางภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน

หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- จัดกิจกรรมในการระดมสมอง ใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงการเรียน
การสอนตอไป
- ดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนําผลที่ไดไปปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป
- จัดประชุมผูสอนในรายวิชา เพื่อพิจารณาและนําไปสูการปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป
- ปรับปรุงโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรรูระหวางอาจารยผูสอนรวมในรายวิชา/อาจารยในคณะ/ระหวาง
สถาบัน

13
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

หลักสูตรมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ทําหนาที่ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ดังนี้
- สุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนนของรายวิชา
- สุมตรวจผลงานของนักศึกษา
- สุมสัมภาษณนักศึกษาเพื่อตรวจสอบความรูนักศึกษาหลังจากสงผลการเรียนแลว
- มีการประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความถูกตอง ชัดเจนของขอสอบกลางภาคและ/หรือปลาย
ภาค ขอสอบภาคปฏิบัติ
- มีแบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาประเมินตนเอง
เกี่ยวกับระดับความรู ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม ตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชาที่กําหนดไว
หลังจากเรียนวิชานี้แลว
- สอบถามนักศึกษาในประเด็นตอไปนี้
- การรับทราบรายละเอียดของแนวทางการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรูในชั่วโมงแรก
ของการเรียนรายวิชา
- ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการตรวจสอบความรูนักศึกษาอยางสม่ําเสมอ โดยการสอบถาม
และใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นระหวางการเรียน

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอน และเนื้อหาใหมใหทันสมัยอยูเ สมอ
- อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา สรุปผลการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอน เมื่อสิ้น
ภาคการศึกษา และนําเสนอแนวทางการแกไข / ปรับปรุง /เพิ่มเติมตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร
พรอมบันทึกไวเปนหลักฐาน
- อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา รวมกันประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน
และนําขอคิดเห็น / การประเมินจากนักศึกษามาเปนขอพิจารณาในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในป
การศึกษาหนา พรอมบันทึกไวเปนหลักฐาน
- อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการสอบ ขอคิดเห็นของอาจารยผูรวมสอน นํามาปรับปรุงคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนในปการศึกษาหนา ทั้งนี้ไดมีการนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร
- อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา นําผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ผลการประเมินการสอนโดยอาจารยผูรวมสอน มาพิจารณาวางแผนเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดย
นําเสนอแนวทางในการปรับปรุงตอคณะกรรมการประจําหลักสูตร เพื่อพิจารณาใหความคิดเห็น
• ขอมูลการปรับปรุงในหมวดนี้ จะนําไปใชปรับปรุงการจัดทํา มคอ.3 ในรอบถัดไป
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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