
มคอ. . 

รายละเอยีดของรายวชิา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกาํแพงแสน 

โครงการจดัตงัสายวิชาสงัคมศาสตร์   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 

 

หมวดที   ลกัษณะและข้อมูลทัวไปของรายวชิา 

 

1.รหัสวชิา........ 01460446  ..........   ชือรายวชิา   (ไทย)     การพฒันาเด็ก เยาวชนและสตรี  

      (องักฤษ)   Child, Youth and Women Development 

 

 

2.จาํนวนหน่วยกติ           ...... 3( - ).....  หน่วยกติ 

3.หลกัสูตร   ........................... 

   ประเภทของรายวชิา   

  วิชาศึกษาทวัไป ...............................................   

 วิชาเลือกเสรี ............................................... 

    

4.อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

- อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวิชา  .....อ.ดร.โชติมา  แกว้กอง................... ................................................ 

- อาจารยผ์ูส้อน   ......อ.ดร.โชติมา  แกว้กอง………...............................................………………… 

- อาจารยผ์ูร่้วมสอน  ........................................................................................................................... 

- อาจารยพิ์เศษ  ................................................................................................................................... 

-  

5.ภาคการศึกษา   ต้น  

   ชันปีทีเรียน      1-4    

 

6.รายวชิาทีต้องเรียนมาก่อน  (Pre – requisite)  (ถา้มี)  ..............................ไม่มี........................................... ..... 

 

7.รายวชิาทีต้องเรียนพร้อมกนั  (Co – requisite)  (ถา้มี)  ............................ไม่มี................................... .............. 

 

8.สถานทีเรียน  ...................มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วทิยาเขตกาํแพงแสน.................. .................................. 

 

9.วนัทีจดัทํา หรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาครังล่าสุด (ระบุ)  วนัที  ....16....  เดือน  ....พ.ย......  พ.ศ. 2555  



หมวดวชิาที   จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

 

1.จุดมุ่งหมายของรายวชิา/กระบวนวชิา 

1.  เพือให้ผูเ้รียนสามารถทราบถึง แนวความคิดในการพฒันาเด็ก เยาวชนและสตรี สภาพปัญหาของเด็ก 

เยาวชนและสตรีในเมืองและในชนบท ตลอดจนประเด็นทีเกียวขอ้งกบัเด็ก เยาวชนและสตรี   

 1.  เพือใหผู้เ้รียนสามารถอธิบาย วิเคราะห์เกียวกบัความสาํคญัของงานดา้นการพฒันาเด็ก เยาวชนและสตรี   

 1.3 เพือใหผู้เ้รียนสามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการทาํความเขา้ใจ ร่วมกนัแกไ้ขและป้องกนัปัญหาสงัคม

ทีอาจเกิดขึนในชีวิตประจาํวนั 

 

. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

            ......................................................................................................................................................................... 

 

หมวดที   ลกัษณะและการดําเนินการ 

1.คาํอธบิายรายวชิา 

แนวความคิดในการพฒันาเดก็ เยาวชนและสตรี สภาพปัญหาของเด็ก เยาวชนและสตรีในเมืองและใน

ชนบท  

Concepts in child, youth, and women development, issues and problems relating to child, youth,  

and women in urban and rural society. 

 

 

2.จาํนวนชัวโมงทใีช้ต่อภาคการศึกษา 

    บรรยาย      ..........45.............ชวัโมง  

 สอนเสริม    .......................... ชวัโมง  

ฝึกปฏิบติัภาคสนาม     .......................... ชวัโมง 

  ฝึกปฏิบติัการฝึกงาน    .......................... ชวัโมง      

การศึกษาดว้ยตนเอง    .......................... ชวัโมง    

 

3.อาจารย์ให้คาํปรึกษา และแนะนาํทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคลเกยีวกบัรายวชิาทีสอน 

การใหค้าํปรึกษาและแนะนาํในชนัเรียน   

การใหค้าํปรึกษาและแนะนาํนอกชนัเรียน 

 

 

 

 



 

หมวดที    การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา/สอดคล้อง    ด้าน  ทีเน้นผู้เรียนเป็นสําคญั 

มาตรฐานการเรียนรู้แต่ละดา้น มีดงันี 

1.ดา้นคุณธรรม  จริยธรรมทีตอ้งพฒันา 

2.ดา้นความรู้ทีตอ้งไดรั้บ 

3.ดา้นทกัษะทางปัญญาทีตอ้งพฒันา 

4.ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

5.ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  การสือสาร  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีตอ้งพฒันา 

 

หมวดที    แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน 

   

บทท ี หัวข้อ จาํนวน

ชัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน         

และสือทใีช้ 

ผู้สอน 

1 บทนาํ แผนยทุธศาสตร์ นโยบายและ

ตวับทกฎหมาย  แผนยทุธศาสตร์ดา้น

เด็ก เยาวชน และสตรี  คาํแถลงนโยบาย

ของคณะรัฐมนตรี  ตวับทกฎหมาย

สาํคญัทีเกียวขอ้ง 

 

9 ชวัโมง บรรยายพร้อมสือการสอน 

ซกัถามและอภิปรายกลุ่ม 

อ.ดร.โชติมา  แกว้กอง 

2 สถานการณ์การพฒันาคนของประเทศ

ไทย  ประเด็นทีกา้วหนา้และประเดน็ที

ยงัเป็นปัญหา  

 

9 ชวัโมง บรรยายพร้อมสือการสอน 

ซกัถามและอภิปรายกลุ่ม 

อ.ดร.โชติมา  แกว้กอง 

3 หน่วยงานทีทาํงานดา้นเดก็ เยาวชน และ

สตรี ทงัหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน                

และองคก์รพฒันาต่างๆ  

 

9 ชวัโมง บรรยายพร้อมสือการสอน 

ซกัถามและอภิปรายกลุ่ม 

อ.ดร.โชติมา  แกว้กอง 

4 ประเด็นทีเกียวขอ้งและทา้ทายและที

กาํลงัอยูใ่นความสนใจดา้นเด็ก เยาวชน 

และสตรีในสงัคมไทยปัจจุบนั 

 

9 ชวัโมง บรรยายพร้อมสือการสอน 

ซกัถามและอภิปรายกลุ่ม 

อ.ดร.โชติมา  แกว้กอง 



บทท ี หัวข้อ จาํนวน

ชัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน         

และสือทใีช้ 

ผู้สอน 

5 แนวโนม้งานพฒันาดา้นเดก็ เยาวชน 

และสตรีในยคุโลกาภิวฒัน ์

 

9 ชวัโมง บรรยายพร้อมสือการสอน 

ซกัถามและอภิปรายกลุ่ม 

อ.ดร.โชติมา  แกว้กอง 

  

รวม                                  45 ชวัโมง 

  

 

 

 

2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

  

กจิกรรม

ที 

ผลการเรียนรู้ วธิีการประเมนิ สัปดาห์ท ี

ประเมนิ 

สัดส่วนของ 

การประเมนิผล 

 

 คะแนนสอบ     

สอบกลางภาค    

สอบปลายภาค    

 

 

คะแนนเกบ็     

การวิเคราะห์สถานการณ์กรณีตวัอยา่งและ

อภิปรายในชนั   

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและการนาํเสนอ

หนา้ชนัเรียน    

          -รายงานกลุ่มและนาํเสนอ  

-รายงานเดียว   

-ความตงัใจและการมีส่วนร่วมในการ

เรียนการสอน   

     รวม                   

 

  

2 % 

20% 

 

 

 

 

15% 

 

 

25% 

15% 

5% 

 

100% 

 

  

 

 



หมวดที    ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

. ตาํราและเอกสารหลกั 

.   หนงัสือบงัคบั  .....ไม่มี ... 

  .   ตาํรา/เอกสารประกอบการบรรยายรายวชิาทีอาจารยผ์ูส้อนเป็นผูเ้ขียน :   

 เอกสารประกอบการสอนวิชา 01 446  การพฒันาเดก็ เยาวชนและสตรี (Child, Youth and Women   

 Development) 

 

. เอกสารและข้อมูลสําคญั 

2.1 หนงัสืออ่านเพิมเติม 

สาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว. แผนพฒันาสตรี ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

                ฉบบัที 10 พ.ศ. 2550-2554. กระทรวงการพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษย.์ 

สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ.  นโยบายเยาวชนแห่งชาติ 

               และแผนพฒันาเดก็และเยาวชนระยะยาว พ.ศ. 2545-2554. สาํนกังานคณะกรรมการ 

               ส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ  สาํนกันายกรัฐมนตรี.  

สาํนกังานโครงการสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี.  แผนพฒันาเดก็และเยาวชนในถินทุรกนัดาร    

               ตามพระราชดาํริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบบัที 4  พ.ศ. 2550-2559. 

สาํนกัส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามยั.   คู่มือการใหบ้ริการปรึกษา เรืองการส่งเสริมสุขภาพ ประชากรวยัทอง  

                สาํหรับบุคลากรสาธารณสุข, สาํนกัส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข. 

สาํนกังานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษเ์ดก็ เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส คนพิการและผูสู้งอาย.ุ  นโยบายและแผน 

               ยทุธศาสตร์ระดบัชาติดา้นการพฒันาเดก็ ตามแนวทาง “โลกทีเหมาะสมสาํหรับเดก็” พ.ศ.2550-2559.   

               กระทรวงการพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษย.์ 

สุมน  อมรวิวฒัน์. 2546 วิถีการเรียนรู้ คุณลกัษณะทีคาดหวงัในช่วงวยั. กรุงเทพ ฯ : โครงการวิถีการเรียนรู้ของ 

       คนไทย  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 

 

.   บทความวจิยั/บทความวิชาการ 

สาํนกัประชาสัมพนัธ์และเทคโนโลยสีารสนเทศ. 2553  บทความเรืองหลกัธรรม 10 ประการของเยาวชน 

               สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ กระทรวงวฒันธรรม. 

 

.   แหล่งอา้งอิงทีสาํคญัอืนๆ  ซึงจาํเป็นตอ้งศึกษาเพิมเติม 

 หอ้งสมุด ฐานขอ้มลูต่างๆ 

 วิทยานิพนธ ์/ สาระนิพนธ ์ / การศึกษาอิสระ 

 

 

 

 



3.เอกสารและข้อมูลแนะนาํ/สือการสอน 

      เอกสารวิชาการ           

 สืออิเลก็ทรอนิกส์   

 เวบ็ไซด ์แหล่งอา้งอิงทีสาํคญัอืนๆ 

 

 

หมวดที    การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

 

1.กลยุทธ์การประเมนิประสิทธผิลของรายวชิาโดยนกัศึกษา 

ใชแ้บบประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั และขอ้เสนอแนะของนกัศึกษา 

 

2.กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

 ผลการเรียนของนกัศึกษา 

 การสมัภาษณ์ตวัแทนนกัศึกษา 

 

3.การปรับปรุงการสอน 

 

4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธขิองนักศึกษาในรายวชิา 

 ทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ 

 งานทีมอบหมาย   

   ผลการเรียนรู้แต่ละดา้น 

 

5.การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

ทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลรายวิชาตามขอ้เสนอแนะและผลจากการทบทวนสอบมาตรฐาน

ผลสมัฤทธิของนกัศึกษา 

 

 

--------------------------------------------------------------- 


