
ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

ภาคปลาย  ปีการศกึษา 2556 
 

1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  สายวิชาสังคมศาสตร์   

 

2. รหัสวิชา  01460446     ชือวิชา   (ไทย)  การพฒันาเด็ก เยาวชนและสตรี  
หน่วยกิต 3( - )    (องักฤษ) Child, Youth and Women Development 

วิชาพืนฐาน  - 

หมู่ 841      วนัพธุ               เวลา  18.00- 1.  น.   ห้อง  LH1 306 

 

3. อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ดร.โชติมา  แก้วกอง  โครงการจดัตังสายวิชาสงัคมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 

4. การให้นิสิตเข้าพบและให้คําแนะนํานอกเวลาเรียน 

 อาจารย์ดร.โชติมา  แก้วกอง    โทร. - - -    ต่อ   

ห้องพกั  SC. -   - - -   ต่อ  

E-mail    faasctm@ku.ac.th   

เวลาให้นิสติเข้าพบ จนัทร์     8.30-12.30 น. 

 พธุ    13.00-15.00 น. 

 หรือ  ในเวลาราชการทีผู้สอนไม่ติดราชการอืน 

 

5. จดุประสงค์ของวิชา (Course Objectives) 

.  เพือให้ผู้ เรียนสามารถทราบถงึ แนวความคิดในการพัฒนาเด็ก เยาวชนและสตรี สภาพปัญหาของเด็ก เยาวชน

และสตรีในเมืองและในชนบท ตลอดจนประเด็นทีเกียวข้องกบัเด็ก เยาวชนและสตรี   

 .  เพือให้ผู้ เรียนสามารถอธิบาย วิเคราะห์เกียวกบัความสาํคญัของงานด้านการพฒันาเด็ก เยาวชนและสตรี   

 .3 เพือให้ผู้ เรียนสามารถนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการทําความเข้าใจ ร่วมกันแก้ไขและป้องกันปัญหาสงัคมทีอาจ

เกิดขนึในชีวิตประจําวนั 

 

 

6. คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 

            แนวความคิดในการพฒันาเด็ก เยาวชนและสตรี สภาพปัญหาของเด็ก เยาวชนและสตรีในเมืองและในชนบท 
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7. เค้าโครงรายวิชา  (Course Outline) 

เนือหา จาํนวนชัวโมง 

บทที   แผนยทุธศาสตร์ นโยบายและตัวบทกฎหมาย 

แผนยทุธศาสตร์ด้านเด็ก เยาวชน และสตรี  

คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  

ตวับทกฎหมายสาํคญัทีเกียวข้อง 

 

บทที 2  สถานการณ์การพฒันาคนของประเทศไทย  

สถานการณ์การพฒันาคนของประเทศไทย   

ประเด็นทีก้าวหน้าและประเด็นทียงัเป็นปัญหา  

 

บทที 3  หน่วยงานททีํางานด้านเด็ก เยาวชน และสตรี  

   หน่วยงานททีํางานด้านเด็ก เยาวชน และสตรี  ทงัหน่วยงานภาครัฐ  

                                           ภาคเอกชน และองค์กรพฒันาต่างๆ  

 

บทที 4  ประเด็นทีเกียวข้องและท้าทายด้านเด็ก เยาวชน และสตรี  

ประเด็นทีเกียวข้องและท้าทายและทีกําลงัอยู่ในความสนใจด้านเด็ก  

เยาวชน และสตรีในสงัคมไทยปัจจบุนั  

 

บทที 5  แนวโน้มงานพฒันาด้านเด็ก เยาวชน และสตรีในยคุโลกาภิวฒัน์ 

แนวโน้มงานพฒันาด้านเด็ก เยาวชน และสตรีในยคุโลกาภิวฒัน์  

 

รวม 45 

 

 

8. วิธีสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  

. การบรรยาย การซักถาม และแลกเปลยีนความคิดเห็น   

.  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   

 . การมอบหมายงานรายบคุคล  แบบฝึกหดั 

. การแบ่งกลุ่มทํางานตามหัวข้อทีได้รับมอบหมาย 

 . การจดัทํารายงาน นําเสนอผลงานหน้าชนั และอภิปราย 

 . การเขียนแสดงความคิดเห็น 

 8.7การสงัเกตการณ์   

 

9. อุปกรณ์สือการสอน 

คอมพิวเตอร์  LCD Projecter  และเครืองฉายแผ่นทบึ  กระดานขาว  (White board) 

เอกสารประกอบการสอนวิชา 01     การพฒันาเด็ก เยาวชนและสตรี  

                   Child, Youth and Women Development  

กรณีศกึษา แบบฝึกหดั   

หนงัสอื  บทความ  และเอกสารสงิพิมพ์ทีเกียวข้อง    
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10. การวัดผลสัมฤทธิในการเรียน 

10.1 คะแนนสอบ         % 

 - สอบกลางภาค        % 

 - สอบปลายภาค        % 

10.2 คะแนนเก็บ        % 

 - การวิเคราะห์สถานการณ์กรณีตวัอย่างและอภิปรายในชนั   15% 

 - การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและการนําเสนอหน้าชนัเรียน   % 

  -รายงานกลุ่มและนําเสนอ     % 

  -รายงานเดียว      % 

 - ความตงัใจและการมีสว่นร่วมในการเรียนการสอน     % 

                        รวม      % 

หมายเหตุ    

1. หากผู้ เรียนขาดเรียนต้องสง่ใบลาทีถกูต้อง  คือ  มีใบลาป่วยแนบใบรับรองแพทย์  หรือมีใบลากิจทีมีอาจารย์

ทีปรึกษาลงนามรับรองตามขนัตอน 

 2. ผู้ เรียนต้องส่งงานภายในระยะเวลาทีผู้ สอนกําหนด   ไม่รับส่งงานล่าช้า  ยกเว้นกรณีทีมีใบลาทีถูกต้อง       

ดงัรายละเอียดในข้อ 1. 

 

11. การประเมินผลการเรียน     การประเมินผลการเรียน  ผู้สอนใช้วิธีการตดัเกรดแบบอิงเกณฑ์  ดงันี 
เกรด A B+ B C+ C D+ D F 

ช่วงคะแนน  – 0 79 – 75 4 – 70 69 – 65 4 – 0 59 –55 4 – 0 49 –  

 

12. หนังสืออ่านประกอบ 

สาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว. แผนพฒันาสตรี ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  

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

สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ.  นโยบายเยาวชนแห่งชาติ 

               และแผนพฒันาเด็กและเยาวชนระยะยาว พ.ศ. 2545-2554. สาํนกังานคณะกรรมการ 

               สง่เสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ  สาํนกันายกรัฐมนตรี.  

สาํนกังานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี.  แผนพฒันาเด็กและเยาวชนในถินทุรกนัดาร    

               ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี ฉบบัท ี4  พ.ศ. 2550-2559. 

สาํนกัประชาสมัพนัธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ. 2553  บทความเรืองหลกัธรรม 10 ประการของเยาวชน 

               สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ กระทรวงวฒันธรรม. 

สาํนกัสง่เสริมสขุภาพ กรมอนามยั.   คู่มือการให้บริการปรึกษา เรืองการสง่เสริมสขุภาพ ประชากรวยัทอง  

                สาํหรับบคุลากรสาธารณสขุ, สาํนกัสง่เสริมสขุภาพ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ. 

สาํนกังานสง่เสริมสวสัดิภาพและพิทกัษ์เด็ก เยาวชน ผู้ ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สงูอาย.ุ  นโยบายและแผน 

               ยทุธศาสตร์ระดบัชาติด้านการพฒันาเด็ก ตามแนวทาง “โลกทีเหมาะสมสาํหรับเด็ก” พ.ศ.2550-2559.   

               กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนษุย์. 

สมุน  อมรวิวฒัน์. 2546 วิถีการเรียนรู้ คณุลกัษณะทีคาดหวงัในช่วงวยั. กรุงเทพ ฯ : โครงการวิถีการเรียนรู้ของ 

       คนไทย  สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ. 
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13. ตารางกิจกรรมการเรียนการสอน  

 

ครัง 

ท ี
วัน/เดือน/ปี เนือหา กิจกรรมการเรียนการสอน 

1 20 พ.ย. 2556 

แนะนํารายวิชา 

แผนยทุธศาสตร์ นโยบายและตัวบทกฎหมายที

เกียวข้อง   

บรรยายชีแจงการเรียนการสอน   

บรรยาย  ซกัถาม และอภิปราย   

2 27 พ.ย. 2556 
แผนยทุธศาสตร์ นโยบายและตัวบทกฎหมายที

เกียวข้อง และประเด็นทีเกียวข้อง                 

บรรยาย ซกัถาม และอภิปรายกลุม่  

แบ่งกลุม่วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในชนัเรียน 

3 

29 พ.ย. 2556 

(18.00-21.00 น.) 

(ชดเชย ครังที  1 

เนืองจากขอเปิด 

หมู่เรียนลา่ช้า) 

แผนยทุธศาสตร์ นโยบายและตัวบทกฎหมายที

เกียวข้อง และประเด็นทีเกียวข้อง                 

 

บรรยาย ซกัถาม และอภิปรายกลุม่  

แบ่งกลุม่วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในชนัเรียน 

งานเกษตรกําแพงแสน ประจาํปี 56  (1 - 10 ธันวาคม  56)  งดการเรียนการสอน 

4 11  ธ.ค. 2556    
สถานการณ์การพฒันาคนของประเทศไทย 

ประเด็นทีก้าวหน้าและประเด็นทียงัเป็นปัญหา                

บรรยาย ซกัถาม และอภิปรายกลุม่  

แบ่งกลุม่วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในชนัเรียน 

5 

13  ธ.ค. 2556 

(18.00-21.00 น.)   

(ชดเชย ครังที  2

เนืองจากขอเปิด 

หมู่เรียนลา่ช้า)  

สถานการณ์การพฒันาคนของประเทศไทย 

ประเด็นทีก้าวหน้าและประเด็นทียงัเป็นปัญหา                

บรรยาย ซกัถาม และอภิปรายกลุม่  

6 18 ธ.ค. 2556     
สถานการณ์การพฒันาคนของประเทศไทย 

ประเด็นทีก้าวหน้าและประเด็นทียงัเป็นปัญหา                

บรรยาย ซกัถาม และอภิปรายกลุม่  

แบ่งกลุม่วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในชนัเรียน 

7 

20 ธ.ค. 2556    

(18.00-21.00 น.)  

(ชดเชย ครังที 3 

เนืองในวนัหยดุ 

ขนึปีใหม่)   

หน่วยงานททีํางานด้านเด็ก เยาวชน และสตรี  

ทงัหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน                                 

และองค์กรพฒันาต่างๆ                             

บรรยาย ซกัถาม และอภิปรายกลุม่  

8 25 ธ.ค. 2556     

หน่วยงานททีํางานด้านเด็ก เยาวชน และสตรี  

ทงัหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน                                 

และองค์กรพฒันาต่างๆ                             

บรรยาย ซกัถาม และอภิปรายกลุม่  

แบ่งกลุม่วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในชนัเรียน 

  สอบกลางภาค  (นอกตารางสอบ)  

หยุดสอบกลางภาค  4-12  ม.ค. 57 
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ครัง 

ท ี
วัน/เดือน/ปี เนือหา กิจกรรมการเรียนการสอน 

9 15 ม.ค.  2557     

หน่วยงานททีํางานด้านเด็ก เยาวชน และสตรี  

ทงัหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน                                 

และองค์กรพฒันาต่างๆ                             

บรรยาย ซกัถาม และอภิปรายกลุม่  

10 

 

22 ม.ค.  2557   

         

ประเด็นทีเกียวข้องและท้าทายและทีกําลงัอยู่ใน

ความสนใจด้านเด็ก เยาวชน และสตรีในสงัคม 

ไทยปัจจบุนั  

บรรยาย ซกัถามและอภิปรายกลุม่ 

แบ่งกลุม่วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในชนัเรียน 

11 29 ม.ค.  2557 

ประเด็นทีเกียวข้องและท้าทายและทีกําลงัอยู่ใน

ความสนใจด้านเด็ก เยาวชน และสตรีในสงัคม 

ไทยปัจจบุนั  

บรรยาย ซกัถามและอภิปรายกลุม่ 

แบ่งกลุม่วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในชนัเรียน 

12  5 ก.พ. 2557    

ประเด็นทีเกียวข้องและท้าทายและทีกําลงัอยู่ใน

ความสนใจด้านเด็ก เยาวชน และสตรีในสงัคม 

ไทยปัจจบุนั  

บรรยาย ซกัถามและอภิปรายกลุม่ 

สงังานการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง   

13 12 ก.พ. 2557     
แนวโน้มงานพฒันาด้านเด็ก เยาวชน และสตรี

ในยคุโลกาภิวฒัน์                                                       

บรรยาย ซกัถามและอภิปรายกลุม่ 

แบ่งกลุม่วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในชนัเรียน 

14 19 ก.พ. 2557    

แนวโน้มงานพฒันาด้านเด็ก เยาวชน และสตรี

ในยคุโลกาภิวฒัน์   

บรรยาย ซกัถามและอภิปรายกลุม่ 

แบ่งกลุม่วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในชนัเรียน 

15 26 ก.พ. 2557    

แนวโน้มงานพฒันาด้านเด็ก เยาวชน และสตรี

ในยคุโลกาภิวฒัน์   

สรุปเนือหา ซกัถามและอภิปราย                                           

นําเสนอผลการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง                   

บรรยาย ซกัถามและอภิปรายกลุม่ 

นําเสนอผลการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง     

 

  
สอบปลายภาค  (นอกตารางสอบ) 

 
 

 

 

หมายเหตุ : การนัดสอนชดเชยทัง 9 ชม. รวม 3 ครัง  เพือชดเชยวันหยดุ งานเกษตรกําแพงแสน และการจัดการเรียนการสอน

ทีทําเรืองขอเปิดหมู่เรียนล่าช้า   และอาจมีการปรับเปลยีนตารางกิจกรรมการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 
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14. การทบทวนเพือปรับปรุงวิธีสอนและระบบการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

   ไม่มีทบทวน เนืองจากเปิดสอนครังแรก 

   มีทบทวน  โดย    ไม่แก้ไขปรับปรุง  

      แก้ไขปรับปรุง ดงันี   

      
 

15. การปรับปรุงการสอนจากผลการประเมินการสอนโดยนิสิต 

   ไม่มีการประเมินผลการสอน เนืองจากเปิดสอนครังแรก 

     มีการประเมินผลการสอน  โดย     ไม่มีการปรับปรุง           

        มีการปรับปรุง ดงันี    

 

 

 

 ลงนาม............................................................(ผู้รายงาน) 

 (นางสาวโชติมา  แก้วกอง) 

 วันที  14  พฤศจกิายน  พ.ศ. 6 


