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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ครุศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1074104
สิทธิเด็ก
Rights of the Child
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3.2 ประเภทของ หมวดวิชา เฉพาะกลุมวิชาเอกเลือก
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารยพรทิพย พูลปน
4.2 อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
อาจารยพรทิพย พูลปน
กลุมเรียน A1
ผศ.ดร.ฉัตรชัย บุษบงค
กลุมเรียน UA
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
8.1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
8.2 วิทยาเขตสุพรรณบุรี
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่จัดทํา
20 มิถุนายน 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมาย ของรายวิชา
1) เพื่อใหนักศึกษาเขาใจความหมายของเด็ก และความสําคัญของของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก สิทธิ
เด็กขั้นพื้นฐาน
2) เพื่อใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหปญหาปจจุบันเกี่ยวกับปญหาของเด็กปฐมวัยทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ภาวะวิกฤติของเด็กปฐมวัย
3) เพื่อใหนักศึกษาเขาใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการใหความรูกับผูปกครองเด็กปฐมวัย ทั้งการใช
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสิทธิเด็ก
4) เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําหลักการ การใหความรูผูปกครองเกี่ยวกับสิทธิเด็กไปประยุกตใชได
5) เพื่อใหนักศึกษาสรางความสัมพันธระหวางบาน โรงเรียนและชุมชนในปจจุบันได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหสอดคลองกับสาระสําคัญในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ความสําคัญของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก สิทธิในการอยูรอด สิทธิในการไดรับการพัฒนา สิทธิในการ
ไดรับความคุมครองและสิทธิในการมีสวนรวม การวิเคราะหปญหาปจจุบันเกี่ยวกับปญหาของเด็กปฐมวัยทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ภาวะวิกฤติของเด็กปฐมวัย การใหความรูกับผูปกครองเกี่ยวกับสิทธิเด็ก และ
การใชสารสนเทศที่เกี่ยวของกับสิทธิเด็ก
Importance of convention on the rights of the child, the rights to survive, the right to
be developed, the right to be protected, the right to participate, the analysis of current issues
regarding the children’s problems both in national and international levels, the crisis of young
children, an education for parents about the rights of the child, the use of information about
the rights of the child
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
45 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา

สอนเสริม
สอนเสริมตามความตองการ
ของผูเรียนเปนรายบุคคลหรือ
รายกลุมผานชองทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4

ฝกปฏิบัติ
-

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
โดยศึกษาคนควาจากแหลง
เรียนรูและสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศตางๆ
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บรรยาย

สอนเสริม
เพื่อทบทวนความรูความเขาใจ
ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

ฝกปฏิบัติ

การศึกษาดวยตนเอง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
ใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษานอกชั้นเรียน ดวยวิธีการวิธีการสื่อสารใหนักศึกษา
เชน Zoom ,Line , E – Mail และการพบเปนรายบุคคล เกี่ยวกับการปรึกษางานตามที่ไดรับมอบหมายเปนรายบุคคล
หรือรายกลุมตามความตองการอยางนอย 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
1.1.2 มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.1.3 มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความเขาใจในผูอื่นและเขาใจโลก
1.1.4 มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเปนแบบอยางที่ดี
1.1.5 เคารพและยึดถือในกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
1.1.6 สามารถจัดการและแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธ
โดยใชดุลยพินิจทางคานิยม ความรูสึกของผูอื่น และประโยชนของสังคมสวนรวม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ผูส อนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา และเปนแบบอยางที่ดีใหกับนักศึกษา
1.2.4 การใชกรณีศึกษา บทบาทสมมติ ใชตัวแบบที่ดี เชน ตัวแบบที่เปนจริง ขาว เหตุการณชีวประวัติ
สื่อ อินเทอรเน็ต ใชกระบวนการปรับพฤติกรรม โดยใชการเสริมแรงที่เหมาะสม กิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนา
ตนเอง
1.2.6 การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแก
สวนรวม เสียสละ
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1.3 วิธีประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย การรวมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรมในระหวางเรียน
1.3.4 ประเมินจากผลงาน กลุมเพื่อน และเครื่องมือวัดตาง ๆ เชน แบบสอบถาม แบบ
สังเกต แบบวัดเจตคติ เปนตน
1.3.6 ประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร
2.ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 มีความรอบรูในดานวิชาชีพครู และวิชาเฉพาะสาขาอยางกวางขวางลึกซึ้ง และเปนระบบ
2.2.2 มีความตระหนักรูหลักการและทฤษฎี ในองคความรูที่เกี่ยวของอยางบูรณาการ ทั้งการบูรณาการ
ศาสตรวิชาเฉพาะสาขา การบูรณาการขามศาสตร และการบูรณาการกับโลกแหงความเปนจริง
2.2.3 มีความเขาใจความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในวิชาชีพครูและวิชาเฉพาะสาขาอยางลึกซึ้ง
ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการตอยอดความรู
2.2.4 มี ค วามสามารถในการวิ เ คราะห สั ง เคราะห และประเมิ น ค า องค ค วามรู และสามารถ
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 ใชการจัดการเรียนรูหลากหลายรูปแบบโดยเนนการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) โดย
ใชการเรียนรูจากการทํางานเปนฐาน (Work-based Learning) เนนหลักการทางทฤษฎี ผนวกกับภาคปฏิบัติ
ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
2.2.3 ฝกทักษะกระบวนการแสวงหาความรูและสงเสริมใหผูเรียนสรางความรู ความเขาใจในเรื่อง
ที่ศึกษาดวยตนเอง และฝกทักษะกระบวนการเรียนรูที่จําเปนได
2.2.4 ฝกให ผูเรีย นวิเคราะหการคิดการกระทําของตนเอง ของแผนการปฏิ บัติตามเปาหมายที่
กําหนด ควบคุมกํากับตนเองใหปฏิบัติตามแผน และประเมินผลการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงตอไป ในลักษณะของ
การเรียนรูดวยการกํากับตนเอง (Self Regulation)
2.2.5 การเรี ย นรู แ บบร ว มมื อ (Collaborative Learning) เพื่ อ ประยุ ก ต แ ละประเมิ น ค า องค
ความรูในสถานการณปจจุบัน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การทดสอบปลายภาคเรียน
2.3.2 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
2.3.3 ประเมินจากแฟมผลงานอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษา
2.3.4 ประเมินจากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
6
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2.3.5 ประเมินจากโครงการที่นําเสนอ
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 มีความเป น ผูนํ า ทางป ญญาในการคิดพัฒ นางานอยางสรางสรรค มีวิสัย ทัศน และการ
พัฒนาศาสตรทางครุศาสตร รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอยางมีนวัตกรรม
3.1.4 การคิ ดวิ เ คราะห สั งเคราะห ประเมิน คา และนําความรูเกี่ย วกับ แนวคิด ทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวของในศาสตรวิชาเฉพาะสาขาไปใชในการจัดการเรียนรู แกปญหาการพัฒนาผูเรียน และการวิจัย
ตอยอดองคความรู มีความเปนผูนําในการปฏิบัติงานอยางมีวิสัยทัศนในการพัฒนาการเรียนการสอน
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ใชการเสริมแรง ขอมูลยอนกลับและใหความรูเพิ่มเติม
3.2.2 การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem–based Learning : PBL)
3.2.3 การเรียนรูจากการทํางานฐาน (Work-based Learning) ใหลงมือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ใช
สถานการณจริงและปญหาที่หลากหลาย เพื่อฝกฝนจนเกิดความชํานาญ
3.2.5 การใชเครื่องมือทางความคิด (Mind Tools) ถายทอดความคิด สรุปรวบยอดความคิด
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินโดยใชแบบทดสอบและการสังเกตพฤติกรรม
3.3.2 ประเมินจากการนําเสนองานในชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเองและผูอื่นในการ
ทํางานและการอยูรวมกันอยางเปนกัลยาณมิตร และในการเรียนรูพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4.1.2 มี ค วามเอาใจใส ช ว ยเหลื อ และเอื้ อ ต อ การแก ป ญ หาในกลุ ม และระหว า งกลุ ม ได อ ย า ง
สรางสรรค
4.1.3 มีภาวะผูนําและผูตามที่ดี มีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน และมีความรับผิดชอบตอสวนรวมทั้ง
ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
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4.1.4 มีความไวในการรับรูความรูสึกของผูอื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม
เอาใจใสในการรับฟง และพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลอยางมีความรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 ใชการสอนที่มีการกําหนดใหมีกิจกรรมกลุมและการเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ (Participative
Learning through Action)
4.2.2 ฝกทักษะการสืบคนขอมูลจากบุคคลและแหลงขอมูลตางๆ
4.2.3 การเปนผูนําแบบมีสวนรวม (Shared Leadership) ในการนําเสนองานวิชาการ
4.2.4 การแสดงความคิ ดเห็ น การรั บฟ งข อเสนอแนะของผู อื่น และการบั นทึ กสะท อน การเรี ยนรู
(Reflective Learning)
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษา ในขณะรวมกิจกรรมตาง ๆ รวมถึงการ
แสดงความคิด การรับฟงขอเสนอแนะของผูอื่น และการบันทึกสะทอนการเรียนรู
4.3.2 ประเมินจากผลการศึกษาคนควา และการแกปญหา พิจารณาจากความครบถวน ชัดเจนและ
ตรงประเด็นตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย
4.3.3 ประเมินจากผลนําเสนอผลงานกลุม และการเปนผูนําในการอภิปราย
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ องพัฒนา
5.1.1 มีความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ การเก็บ ขอมูลและนําเสนอขอมูลในรูป แบบที่เหมาะสมสําหรับบุคคลและกลุมบุคคลที่มีความ
แตกตางกัน
5.1.2 มีความสามารถในการใชดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และตระหนักถึง
คุณคาในการใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติเพื่อการสื่อสาร การเรียนรูอยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอ
5.1.3 มีความสามารถในการวิเคราะหขอมูล ขาวสาร ทั้งที่เปนตัวเลขเชิงสถิติ หรือ คณิตศาสตร
ภาษาพูด ภาษาเขียน ในการเก็บขอมูลและนําเสนอขอมูล อันมีผลใหสามารถเขาใจองคความรูหรือประเด็น
ปญหาอยางรวดเร็ว
5.1.4 มี ค วามสามารถในการบู ร ณาการข อ มู ล เพื่ อ การสื่ อ สารอย า งเป น ระบบด ว ยสื่ อ และ
เทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การวิเคราะห จากกรณีศึกษาเรียนรูเทคนิคและประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ
5.2.2 การสืบคนและนําเสนอรายงานในประเด็นสําคัญทางการศึกษาที่มีความเกี่ยวของกับการ
ดํารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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5.2.3 การติดตาม วิเคราะหเหตุการณโลกปจจุบันจากขาวสาร ทั้งแหลงเรียนรูแบบดั้งเดิมและ
แหลงเรียนรูแบบออนไลน
5.2.4 ฝ ก การใช ภ าษาพู ด ภาษาเขี ย นและการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยมี ก ารให ข อ มู ล
ปอนกลับและการใหความชวยเหลือ
5.2.6 บูรณาการเทคโนโลยีกับการเรียนการสอนในรายวิชา
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ ทั้งประเมิน
ตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติเชิงสรางสรรคผลงานของนักศึกษา
5.3.2 ประเมินจากผลการศึกษาคนควา/แกปญหาจากโจทยที่ไดรับมอบหมาย
5.3.3 ประเมิ น จากผลงานที่ เ ป น ชิ้ น งาน แผนปฏิ บั ติ ง านหรื อ โครงการที่ นํ า เสนอ โดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.4 ประเมินจากการติดตามวิเคราะหและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาปฐมวัย
5.3.5 ประเมินทักษะการใชเทคโนโลยีในรายวิชา
6. ทักษะการจัดการเรียนรู
6.1 ทักษะการจัดการเรียนรู
6.1.1 มี ความเชี่ ย วชาญในการจัดการเรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เปน ทางการ
(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 เ รี ย นที่ มี
ความสามารถพิเศษ ผูเรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผูเรียนที่มีความตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม
6.2 วิธีการสอน
6.2.1. การฝกปฏิบัติการจัดโครงการใหความรูผูปกครองในสถานศึกษา
6.3 วิธีการประเมินผล
6.3.1. ประเมินจากโครงการใหความรูผูปกครองในสถานศึกษา
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
แผนการสอน
สัปดาห หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ที่
ชัว่ โมง
1
1) ปฐมนิเทศ ทําความ
3
เขาใจคําอธิบาย
รายวิชา วิธีการเรียน
และการประเมินผล
2) ความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับสิทธิเด็ก

2

ความสําคัญของ
สิทธิเด็ก

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/
รูปแบบ
สื่อที่ใช
การสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
Onsite
1) แนะนํารายวิชาและ
หลักเกณฑการประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน
2) ทําความรูจักผูเรียน โดยสราง
ชิ้นงานที่แสดงถึงความเปน
ตัวเอง และกําหนดกลุมการ
เรียนรู
3) นักศึกษาเขียนตอบแสดง
ความคิดเห็นในหัวขอ สิทธิเด็กมี
ประโยชนอยางไร
4) แตละกลุมออกมานําเสนอ
ผลงาน โดยใช Keynote
สื่อที่ใช
1.แนวการสอน
2.เอกสาร สิ่งพิมพ เว็บไซตที่
เกี่ยวของ
3.ทรัพยากรการเรียนรูบน
iiTunes U
กิจกรรมการเรียนการสอน
1) ดูวิดีโอ เรื่องสิทธิเด็ก ใน
https://youtu.be/6GqmJDp
NwIM วามีสิทธิคืออะไรที่เด็ก
ควรไดรับ
2) ชวยกันศึกษา วิเคราะห สรุป
ประเด็นหัวขอที่กําหนด
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Online
Application

1. iTunes U
2. MS
Teams
3. Zoom
Meeting

ผูสอน
อาจารย
ผูสอน
ประจํา
กลุมเรียน

อาจารย
ผูสอน
ประจํา
กลุมเรียน
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สัปดาห
ที่

3

4

หัวขอ/รายละเอียด

ความสําคัญของ
อนุสัญญาวาดวย
สิทธิเด็ก

สิทธิเด็กขั้นพื้นฐาน :
สิทธิที่จะไดรับการ
ปกปองคุมครอง
(Right of Protection)

จํานวน
ชั่วโมง

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช
3) แตละกลุมออกมานําเสนอ
ผลงาน โดยใช Keynote
สื่อที่ใช
1.เอกสารประกอบการเรียน
2.เอกสาร สิ่งพิมพ เว็บไซตที่
เกี่ยวของ
3.ทรัพยากรการเรียนรูบน
iiTunes U
กิจกรรมการเรียนการสอน
1) แบงกลุมเลนเกมในหัวขอ
ความสําคัญของสิทธิเด็ก
2) แบงกลุมผูเรียนศึกษาคนควา
ดวยตนเอง ถึงความสําคัญของ
อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก
3) แตละกลุมออกมานําเสนอ
ผลงาน โดยใช Keynote
สื่อที่ใช
1.เอกสารประกอบการเรียน
2.เอกสาร สิ่งพิมพ เว็บไซตที่
เกี่ยวของ
3.ทรัพยากรการเรียนรูบน
iiTunes U
กิจกรรมการเรียนการสอน
1) แบงกลุมแสดงละครสรางสรรค
2) จากนั้นแตละกลุมแบงหนาที่
ความรับผิดชอบ ชวยกันคิด
วางแผน ออกแบบ การแสดงละคร
สรางสรรค
11

รูปแบบ
การสอน
4.Line
Group

ผูสอน

Online

อาจารย
ผูสอน
ประจํา
กลุมเรียน

Application

1. iTunes U
2. MS
Teams
3. Zoom
Meeting
4.Line
Group

Onsite

อาจารย
ผูสอน
ประจํา
กลุมเรียน
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สัปดาห
ที่

5

หัวขอ/รายละเอียด

สิทธิเด็กขั้นพื้นฐาน :
สิทธิที่จะมีชีวิตรอด
(Right of Survival)

จํานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช
3) แตละกลุมชวยกันสรุป
แลกเปลีย่ นเรียนรู โดยใช
Keynote
สื่อที่ใช
1.เอกสารประกอบการเรียน
2.เอกสาร สิ่งพิมพ เว็บไซตที่
เกี่ยวของ
3.ทรัพยากรการเรียนรูบน
iiTunes U
กิจกรรมการเรียนการสอน
1)แบงกลุมแบงหนาที่ความ
รับผิดชอบ ชวยกันคิด วางแผน
ออกแบบ เพลงสงเสริมสิทธิเด็ก
3) เสร็จแลวแตละกลุมนําเสนอ
เพลง
4) แตละกลุมชวยกันสรุป
แลกเปลีย่ นเรียนรู โดยใช
Keynote
สื่อที่ใช
1.เอกสารประกอบการเรียน
2.เอกสาร สิ่งพิมพ เว็บไซตที่
เกี่ยวของ
3.ทรัพยากรการเรียนรูบน
iiTunes U
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รูปแบบ
การสอน

ผูสอน

Onsite

อาจารย
ผูสอน
ประจํา
กลุมเรียน

มคอ.3

สัปดาห หัวขอ/รายละเอียด
ที่
6
สิทธิเด็กขั้นพื้นฐาน

7

สิทธิเด็กขั้นพื้นฐาน :
สิทธิในการมีสวนรวม
(Right of Participation)

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
ชั่วโมง
สื่อที่ใช
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
1) ดูวิดีโอ เรื่องสิทธิพื้นฐานของ
เด็ก ใน
https://youtu.be/04QIoR6W
2v4
2) ชวยกันศึกษา วิเคราะห สรุป
ประเด็นหัวขอที่กําหนด
3) แตละกลุมออกมานําเสนอ
ผลงาน โดยใช Keynote

3

รูปแบบ
การสอน
Online
Application

1. iTunes U
2. MS
Teams
3. Zoom
Meeting
4.Line
Group

สื่อที่ใช
1.เอกสารประกอบการเรียน
2.เอกสาร สิ่งพิมพ เว็บไซตที่
เกี่ยวของ
3.ทรัพยากรการเรียนรูบน
iiTunes U
กิจกรรมการเรียนการสอน
Onsite
1) ฟงนิทาน เรื่อง มดจิว๋ สีรุง
รวมกัน
2) แบงหนาที่ความรับผิดชอบ
ชวยกันคิด วางแผน ออกแบบ แตง
นิทานสงเสริมสิทธิในการมีสว นรวม
3) แตละกลุมชวยกันสรุป
แลกเปลีย่ นเรียนรู โดยใช
Keynote
สื่อที่ใช
1.เอกสารประกอบการเรียน
2.ทรัพยากรการเรียนรูบน
iiTunes U
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ผูสอน
อาจารย
ผูสอน
ประจํา
กลุมเรียน

อาจารย
ผูสอน
ประจํา
กลุมเรียน
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สัปดาห หัวขอ/รายละเอียด
ที่
8
สิทธิเด็กขั้นพื้นฐาน :
สิทธิที่จะไดรับการ
พัฒนา (Right of
Development)

9

10

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
รูปแบบ
ชั่วโมง
สื่อที่ใช
การสอน
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
Onsite
1) แบงกลุมเลนเกมเกี่ยวกับสิทธิ
เด็ก
2) จากนั้นสรุปสิ่งที่ไดเรียนรูจาก
การทํากิจกรรม นําเสนอ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
สื่อที่ใช
1.เอกสารประกอบการเรียน
2.เอกสาร สิ่งพิมพ เว็บไซตที่
เกี่ยวของ
3.ทรัพยากรการเรียนรูบน
iTunes U
โครงการละคร
3 จัดโครงการละครสรางสรรค
Onsite
สรางสรรคสงเสริมสิทธิ
สงเสริมสิทธิเด็กสรางสรรคสังคม
เด็กสรางสรรคสังคม

ภาวะวิกฤติของเด็ก
ปฐมวัย : การละเมิด
สิทธิเด็ก

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1) แตละกลุมสืบคนหา ชวยกันคิด
วิเคราะห สรุปประเด็นขาวการ
ละเมิดสิทธิเด็ก ถึงปญหาและ
สาเหตุที่เกิดขึ้น
2) นําเสนองานแลกเปลีย่ นเรียนรู
รวมกันออกมาในรูปแบบผัง
กางปลา โดยใช Keynote
สื่อที่ใช
1.เอกสารประกอบการเรียน
2.เอกสาร สิ่งพิมพ เว็บไซตที่
เกี่ยวของ
14

Online
Application

1. iTunes U
2. MS
Teams
3. Zoom
Meeting
4.Line
Group

ผูสอน
อาจารย
ผูสอน
ประจํา
กลุมเรียน

อาจารย
ผูสอน
ประจํา
กลุมเรียน

อาจารย
ผูสอน
ประจํา
กลุมเรียน

มคอ.3

สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

11-12 แนวทางการปกปอง
คุมครองตนเองหรือ
ผูอื่นจากการละเมิด
สิทธิเด็ก

13

การใหความรู
ผูปกครองเกี่ยวกับ
สิทธิเด็ก

จํานวน
ชั่วโมง

6

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช
3.ทรัพยากรการเรียนรูบน
iiTunes U
กิจกรรมการเรียนการสอน
1) นักศึกษาชวยกันสรุปวิเคราะห
สถานการณที่เกิดขึ้นในปจจุบนั ทั้ง
ในประเทศและตางประเทศเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิเด็ก วามีการกระทํา
ใดบางที่เปนการละเมิดสิทธิเด็ก
และการละเมิดสิทธิเด็กกอใหเกิด
ผลอยางไร
2) จากนั้นแบงกลุมศึกษากรณี
ตัวอยางที่มูลนิธิเด็กเพื่อการพัฒนา
เด็ก รวมกันเสนอแนวทางการ
ปกปองคุมครองตนเองและผูอื่น
จากการละเมิดสิทธิเด็ก
4) นําเสนองาน แลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน โดยใช Keynote
สื่อที่ใช
1.เอกสารประกอบการเรียน
2.เอกสาร สิ่งพิมพ เว็บไซตที่
เกี่ยวของ
3.ทรัพยากรการเรียนรูบน
iTunes U
กิจกรรมการเรียนการสอน
1) รวมกันวิเคราะหขาว หัวขอ
สิทธิเด็กไทยอยูตรงไหนใน
มาตรฐานสากล
2) ชวยกันสรุปประเด็นปญหาที่
เกิดขึ้น รวมถึงแนวทางการ
ปองกันการเกิดปญหา
15

รูปแบบ
การสอน

ผูสอน

Online

อาจารย
ผูสอน
ประจํา
กลุมเรียน

Application

1. iTunes U
2. MS
Teams
3. Zoom
Meeting
4. Line
Group

Onsite

อาจารย
ผูสอน
ประจํา
กลุมเรียน

มคอ.3

สัปดาห
ที่

14

15

หัวขอ/รายละเอียด

การปกปองคุมครอง
สิทธิเด็กในสังคมไทย

การใชสารสนเทศที่
เกี่ยวของกับสิทธิเด็ก

จํานวน
ชั่วโมง

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช
3) นําเสนองาน แลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน โดยใช Keynote
สื่อที่ใช
1.เอกสารประกอบการเรียน
2.เอกสาร สิ่งพิมพ เว็บไซตที่
เกี่ยวของ
3.ทรั พ ยากรการเรี ย นรู  บ น
iTunes U
กิจกรรมการเรียนการสอน
1)แบงกลุมสืบคนขอมูลเกี่ยวกับ
หนวยงานทีม่ ีบทบาทในการ
ชวยเหลือคุมครองสิทธิเด็ก
2) นําเสนองาน แลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน โดยใช Keynote

สื่อที่ใช
1.เอกสารประกอบการเรียน
2.เอกสาร สิ่งพิมพ เว็บไซตที่
เกี่ยวของ
3.ทรัพยากรการเรียนรูบน
iiTunes U
กิจกรรมการเรียนการสอน
1) นักศึกษาแบงกลุมตาม
เทคโนโลยีในการสื่อสารกับ
ผูปกครอง และชุมชน หลังจาก
นั้นแลกเปลี่ยนเรียนรวมกันใน
กลุมและนําเสนอ ผลงาน โดยใช
Application

16

รูปแบบ
การสอน

Online
Application

1. iTunes U
2.MS Teams
3. Zoom
Meeting
4.Line
Group

Online
Application

1. iTunes U
2.MS Teams
3. Zoom
Meeting

ผูสอน

อาจารย
ผูสอน
ประจํากลุม
เรียน

อาจารย
ผูสอน
ประจํากลุม
เรียน

มคอ.3

สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช
2) รวมกันอภิปราย สรุปอีกครั้ง
สื่อที่ใช
1.เอกสารประกอบการเรียน
2.เอกสาร สิ่งพิมพ เว็บไซตที่
เกี่ยวของ
3.ทรัพยากรการเรียนรูบน
iiTunes U
สอบปลายภาค

16

รูปแบบ
การสอน
4. Line
Group

ผูสอน

หมายเหตุ สรุปรูปแบบการสอน : Online .......50.00..... % ( สัปดาหที่ 2-3,6,10-12,14-15 )
: Onsite........50.00..... % ( สัปดาหที่ 1,4-5,7-9,13 )
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
- คะแนนเก็บระหวางภาค
- คะแนนสอบปลายภาค
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

1

1.1: 1) ,2) ,3) ,4) ,5) ,6)
4.1: 1) ,2)

2

1.1: 1) ,2) ,3) ,4) ,5) ,6)
2.1: 1) ,2) ,4)
3.1:1) ,2)
4.1: 1) ,2) ,3) ,4)
5.1: 1) ,2) ,3)
6.1: 1) ,2)

รอยละ 60
รอยละ 40
สัปดาหที่ สัดสวนของ
ประเมิน การประเมินผล
ความรั บ ผิ ด ชอบ วิ นั ย ใน 1-15
รอยละ 10
ชั้ น เรี ย น การปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบี ย บของห อ งเรี ย น
และมหาวิทยาลัย
-ประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข อง 1-15
รอยละ 50
งาน อันประกอบดวย การ
รา ย งา น ก ลุ ม / บุ ค ค ล
กิ จ กรรมงานย อ ยในชั้ น
เรียน
- การมี ส ว นร ว มกิ จ กรรม
ตาง ๆ
วิธีการประเมิน

17

มคอ.3

กิจกรรมที่
4

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน
- การนําเสนองาน
สอบปลายภาค

1.1: 1) ,2) ,3) ,4) ,5) ,6)
2.1: 1) ,2) ,3) ,4)
3.1: 1)
4.1: 1) ,2)
5.1: 1) ,2) ,3)
6.1: 1)

สัปดาหที่ สัดสวนของ
ประเมิน การประเมินผล
16

รอยละ 40

เกณฑการประเมินผลการเรียนรูและระดับคะแนน
เนื้อหากิจกรรม

5

4

3

2

1

ความถูกตอง

งานที่ไดรับ

งานที่ไดรับ

งานที่ไดรับ

งานที่ไดรับ

และครบถวน

มอบหมายมี

มอบหมายมีความ มอบหมายมีความ มอบหมายมี

มอบหมายมี

ความถูกตอง

ถูกตอง ครบถวน ถูกตอง ครบถวน

ความถูกตอง

ความถูกตอง

ครบถวนและมี

เกือบทั้งหมดและ ไมนอยกวา

ครบถวน

ครบถวน

การอางอิง

มีการอางอิง

รอยละ 60 ไมมี

ไมนอยกวา

นอยกวารอย

การอางอิง

รอยละ 40

ละ 20 ไมมี

งานที่ไดรับ

ไมมีการอางอิง การอางอิง
การสงงาน

ปฏิบัติงานได

ปฏิบัติงานไดตาม ปฏิบัติงานไดตาม ปฏิบัติงานได

ปฏิบัติงานได

และความ

ครบตาม

รูปแบบทั้งหมดสง รูปแบบทั้งหมดไม ตามรูปแบบ

ตามรูปแบบ

ตรงตอเวลา

รูปแบบทั้งหมด ตรงตาม

นอยกวารอยละ

ทั้งหมดไม

ทั้งหมดนอย

นอยกวารอย

กวารอยละ

สงตรงตาม

กําหนดเวลาแตไม 60สงตรงตาม

กําหนดเวลา

เปนระเบียบ

กําหนดเวลาแตไม ละ 40สง

20 สงไม

และมีระเบียบ

เรียบรอย

เปนระเบียบ

ไมตรงตาม

ตรงตาม

เรียบรอย

กําหนดเวลา

กําหนดเวลา

ไมเปน

ไมเปน

ระเบียบ

ระเบียบ

เรียบรอย

เรียบรอย

เรียบรอย

18

มคอ.3

เนื้อหากิจกรรม

5

การเขาชั้นเรียน เขาชั้นเรียนทุก
ครั้งและไมเคย

4

เรียน

2

1

ขาดเรียนไมเกิน 2 ขาดเรียน 3 ครั้ง

ขาดเรียน 3

ขาดเรียน 3

ครั้งและไมเคยเขา และเขาชั้นเรียน

ครั้งและเขา

ครั้งและเขา

ชั้นเรียนสาย

ชั้นเรียนสาย

3 ครั้ง

4 ครั้ง

มีสวนรวมกับ

แทบไมมีสวน

เขาชั้นเรียนสาย ชั้นเรียนสาย
พฤติกรรมในชั้น มีสวนรวมกับ

3

มีสวนรวมกับ

สาย 2ครั้ง
มีสวนรวมกับ

กิจกรรม การ

กิจกรรม การตอบ กิจกรรม การตอบ กิจกรรม การ

รวมกับ

ตอบคําถาม

คําถามอภิปราย

คําถามอภิปราย

ตอบคําถาม

กิจกรรม การ

อภิปราย การ

การแสดงความ

การแสดงความ

อภิปราย การ ตอบคําถาม

แสดงความ

คิดเห็นในชั้นเรียน คิดเห็นในชั้นเรียน แสดงความ

อภิปราย การ

คิดเห็นใน

อยางสม่ําเสมอ

เปนบางครั้ง และ คิดเห็นในชั้น

แสดงความ

ชั้นเรียนอยาง

รับฟง

แตงกายสุภาพ

เรียนเปน

คิดเห็นในชั้น

สม่ําเสมอ รับฟง ขอเสนอแนะ

เรียบรอย ถูก

บางครั้ง และ

เรียนและแตง

ขอเสนอแนะ

และแตงกาย

ระเบียบของ

แตงกายสุภาพ กายสุภาพ

และแตงกาย

สุภาพเรียบรอย

มหาวิทยาลัย

เรียบรอยถูก

เรียบรอยถูก

สุภาพเรียบรอย ถูกระเบียบ

อยางสม่ําเสมอ

ระเบียบของ

ระเบียบของ

ถูกระเบียบของ มหาวิทยาลัย

(รอยละ 60)

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

อยางสม่ําเสมอ

อยางสม่ําเสมอ

(รอยละ80)

3. การประเมินผลการศึกษา
- คะแนนเก็บระหวางภาค
- คะแนนเก็บปลายภาค

เปนบางครั้ง
(รอยละ 40)

รอยละ 60
รอยละ 40

เกณฑคะแนน
85-100
79-84
73-78
67-72

เกรด
A
B+
B
C+
19

เปนบางครั้ง
(รอยละ 20)

มคอ.3

เกณฑคะแนน
61-66
55-60
50-54
0-49
การขอยกเลิกรายวิชา
เกรดยังไมสมบูรณ รอสงงานใหครบ

เกรด
C
D+
D
F
W
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
พรทิพย พูลปน และคณะ (2563). เอกสารประกอบการเรียนวิชาสิทธิเด็ก. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
http://www.onec.go.th/index.php/book/BookView/1540 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560
- 2579
โครงการศึกษาวิจัยศักยภาพทองถิ่นในการพัฒนาและคุมครองเด็กและเยาวชน ชุด สิทธิเด็ก
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ยูนิเซฟ www.unicef,org/thailand/tha/index.html
วีดิทัศนสิทธิเด็ก https://youtu.be/6GqmJDpNwIM
วีดิทัศนสิทธิพื้นฐานของเด็ก https://youtu.be/04QIoR6W2v4
บทความ การละเมิดความเปนสวนตัวออนไลนในสังคมไทย พ.ศ. 2556
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาประเมินการเรียนรูและผลงานของตนเองจากรายวิชาที่เรียน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
1) การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย
2) การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
20

มคอ.3

3. การปรับปรุงการสอน
ไมมี
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มี การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ ทางการเรีย นของนักศึกษาในรายวิช า โดยอาจารยผูส อนและ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ไมมี
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