1
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะพยาบาลศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

6030104 ความรัก และชีวิตของวัยรุน
(Love and Life of Young Adolescents)

2. จํานวนหนวยกิต

2 (2-0-4)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร
ประเภทรายวิชา

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
หมวดวิชาเลือกเสรี

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารยผสู อน

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปทเี่ รียน

พ.ท. หญิง สาวิตรี แยมศรีบัว
ดร.ประกาย จิโรจนกุล
อาจารยนิภา ลีสุคนธ
พ.ท.หญิง สาวิตรี แยมศรีบัว
อาจารยศิริพร นันทเสนีย
อาจารยณัฐนาฎ เราเสถียร
อาจารยสิริกาญจน เดชวรกุล
อาจารยเนตรรัชนี กมลรัตนานันท

ทุกภาคการศึกษาที่ 1

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)

ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)
8. สถานทีเ่ รียน

ไมมี

หองกายวิภาคศาสตร ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 204/3 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.10700

9. วันที่จัดทํา หรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด ธันวาคม 2554
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหผูเรียน เขาใจและ รูจักตนเอง อันจะนําไปสูการเขาใจ และยอมรับ ผูอื่น สามารถพัฒนาไปสูมิตรภาพ
ที่ยั่งยืน มีแนวคิดเกี่ยวกับความรัก เพศ การตัดสินใจเลือกคูครอง และ การสรางครอบครัวที่เหมาะสม
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อเปนวิชาเลือกเสรี สําหรับนักศึกษาจากทุกคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต
2.2 เนนการเรียนรูแบบ Experiential Learning โดยจัดประสบการณเพื่อเอื้อใหผูเรียนเปนผูแสวงหา และสราง
องคความรู (Constructive Learning) ดวยตนเอง อันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงตนเองจากภายใน
2.3 เพื่อตอบสนองขอเรียกรองของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตอสถานศึกษา ในการมีสวนร วมในการ
ปองกัน และแกไขปญหา การตั้งครรภในวัยรุน
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
มนุษย และศักดิ์ ศรีของความเปนมนุษ ย การรูจักตนเอง การยอมรั บตนเอง และผูอื่น วุ ฒิภาวะทางดา น
อารมณ การจัดการกับอารมณ การควบคุมตนเอง และการพัฒนาการไปสู มิตรภาพที่ยั่งยืน ความรัก และ แนวคิด
เกี่ยวกับความรักของผูที่มีวุฒิภาวะ เพศภาวะ วิถีชีวิตทางเพศ สุขอนามัยทางเพศ แนวคิดทางจิตวิทยา สังคมวิทยา
และศาสนา เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกคูครอง และการสรางครอบครัว การเตรียมตัวเปนพอแมที่ดี กฎหมาย และ
จริยธรรมที่เกีย่ วของ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
32 ชั่วโมง
-

การฝกทดลอง
-

การศึกษาดวยตนเอง
4 ชั่วโมง / สัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
2 ชั่วโมง ตอสัปดาห โดยอาจปรึกษาผานระบบที่ปรึกษาออนไลนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ผานทาง
e-mail หรือนักศึกษามาพบอาจารยดวยตนเอง ในวันพฤหัสบดี เวลา 15.00 - 17.00 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรูในกลุมมาตรฐานผลการเรียนรูที่มุงหวังตามหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้ นักศึกษา
จะมีคุณลักษณะ หรือมีความสามารถดังนี้
ผลการเรียนรู
1. คุณธรรม จริยธรรม
4.1.2 สามารถควบคุมตนเอง
แยกแยะความถูกตอง ความดีและ
ความชั่วได
4.1.3 เคารพในคุณคาและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยและ
ตระหนักในความแตกตางทาง
วัฒนธรรม ศาสนา
4.1.4 มีความรับผิดชอบตอตนเอง
และผลการปฏิบัติงาน
4.1.5 มีความกตัญู เสียสละ
ซื่อสัตยและมีวินัย
4.1.7 เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้ง
การดํารงตนและการปฏิบัติงาน

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. การปฐมนิเทศรายวิชาที่
สอดแทรกความคาดหมายของ
ผลลัพธทางดานคุณธรรม จริยธรรม
2. ผูสอนเปนแบบ (Role Model)
3. การบรรยาย
4. การอภิปรายกลุมยอยและกลุม
ใหญในชั้นเรียน
5. ทํารายงาน (รายกลุม) คนควา
รวมรวมขอมูลเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ จากการสังเกตสัมภาษณ
บุคคลที่มีเพศภาวะและวิถีเพศตางๆ,
วารสารฯ/เอกสาร/เหตุการณ/
รายงานวิจัย นํามาวิเคราะห สรุป
ประเด็นสําคัญ
6. การอภิปรายกลุมยอย (Group
Discussion) และกลุมใหญในชั้น
เรียน
7. การฟงแบบลึก (Deep
Listening) ผานเรื่องเลา (Story
telling) เกี่ยวกับภาพชีวิตและ
ผลลัพธของความรัก (เชน
เรื่องเลาแมวัยรุนในบานพักฉุกเฉิน,
ในตึกหลังคลอด ฯลฯ)
8. ทํารายงาน (รายบุคคล) สะทอน
ความคิด ความรูสึก (Self
reflective report) ที่สะทอนความ
เขาใจตนเองและการเปลี่ยนแปลง
ตนเอง
9. ฝกบอกกลาวสะทอนอุณหภูมิ
อารมณ การขอบคุณ การขอโทษจาก
ใจในชั้นเรียน
การแจงขาวใหมที่เปนประโยชน
ตอกลุม

1. คุณภาพของรายงานทั้ง
กระบวนการผลิตและผลผลิตของ
รายงานรายบุคคล รายกลุม
2. จริยธรรมในกระบวนการกลุม
เชน ความเสียสละ วินัย ความ
รับผิดชอบ การอภิปรายฯลฯ เปน
ตน
3. พฤติกรรมจริยธรรมเมื่อ
เรียนรูในหองเรียน ขณะสอบ เชน
ความรับผิดชอบ ความตรงตอ
เวลา ความซื่อสัตย การอภิปราย
ฯลฯ เปนตน
4. สาระในรายงาน สะทอน
ความคิด ความรูสึก (Self
reflective report) ที่สะทอน
ความเขาใจตนเองและการ
เปลี่ยนแปลงตนเอง
5. การประเมินจากผูเรียน
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ผลการเรียนรู
2. ความรู
4.2.1 มีความรูความเขาใจใน
สาระสําคัญของศาสตรที่เปนพื้นฐาน
ชีวิตและทางวิทยาศาสตร
สุขภาพ
4.2.2 มีความรู ความเขาใจในการบูร
ณาการศาสตรพื้นฐานของชีวิตเพื่อ
ความเขาใจตนเอง
ผูอื่น และปรากฏการณในวิถีการ
ดําเนินชีวิตและผลลัพธที่เกิดขึ้นของ
คนในสังคมปจจุบัน ตระหนักและ
เลือกเสนทางการดําเนินชีวิตที่ดเี พื่อ
ความผาสุกของตน ครอบครัวและ
สังคม
4.2.5 มีความรู ความเขาใจ ในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2.6 มีความรูความเขาใจใน
วัฒนธรรมสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
ของประเทศและโลก

3. ทักษะทางดานปญญา
4.3.1 เขาใจตนเอง รูจุดออนจุดแข็ง
ของตนเอง เพื่อนําไปสูการพัฒนา
ตนเอง
4.3.2 สามารถสืบคนและวิเคราะห
ขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
4.3.3 สามารถนําขอมูลและหลักฐาน
ไปใชในการอางอิงและแกปญหาอยาง
มีวิจารณญาณ
4.3.4 สามารถคิดอยางมีวิจารญาณ
และคิดวิเคราะหอยางเปนระบบโดย
ใชองคความรูทางวิชาชีพและที่
เกี่ยวของ รวมทั้งใชประสบการณเปน
ฐาน

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. การบรรยาย
2. การสอนแบบ Experiential
Learning
3. ใหทํารายงาน (รายกลุม) คนควา
รวมรวมขอมูลเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ จากการสังเกตสัมภาษณ
บุคคลที่มีเพศภาวะและวิถีเพศตางๆ,
วารสารฯ/เอกสาร/เหตุการณ/
รายงานวิจัย นํามาวิเคราะห สรุป
ประเด็นสําคัญ
4. การอภิปรายกลุมยอย และกลุม
ใหญในชั้นเรียน
5. การฟงแบบลึก ผานเรื่องเลา
เกี่ยวกับภาพชีวิตและผลลัพธของ
ความรัก (เชนเรื่องเลาแมวัยรุนใน
บานพักฉุกเฉิน ในตึกหลังคลอด
ฯลฯ)
6. ทํารายงาน (รายบุคคล) สะทอน
ความคิด ความรูสึก ที่สะทอนความ
เขาใจตนเองและการเปลี่ยนแปลง
ตนเอง
7. ฝกบอกกลาวสะทอนอุณหภูมิ
อารมณ การขอบคุณ การขอโทษจาก
ใจในชั้นเรียน การแจงขาวใหมที่เปน
ประโยชนตอกลุม

1. จากคุณภาพรายงาน
รายบุคคลและรายกลุม
2. จากกระบวนการนําเสนอ
รายงาน
3. จากผลการประเมิน
กระบวนการกลุมที่ผูเรียน
ประเมินตนเองและเพื่อนในกลุม
4. จากผลการสอบ
5. สาระในรายงาน สะทอน
ความคิด ความรูสึก ที่สะทอน
ความเขาใจตนเองและการ
เปลี่ยนแปลงตนเอง

1. การบรรยาย
1. จากคุณภาพรายงาน
2. การสอนแบบ Experiential
รายบุคคลและรายกลุม
Learning เพื่อใหเกิดกระบวนการที่ 2. จากกระบวนการนําเสนอ
ผูเรียนเปนผูสรางองคความรู
รายงาน
3. ใหทํารายงาน (รายกลุม)คนควา 3. จากผลการประเมิน
รวมรวมขอมูลเชิงคุณภาพและ
กระบวนการกลุม ที่ผูเรียน
ปริมาณ จากการสังเกตสัมภาษณ
ประเมินตนเองและเพื่อนในกลุม
บุคคลที่มีเพศภาวะและวิถีเพศตางๆ, 4. จากผลการสอบ
วารสารฯ/เอกสาร/เหตุการณ/
5. สาระในรายงาน สะทอน
รายงานวิจัย นํามาวิเคราะห สรุป
ความคิด ความรูส ึก ที่สะทอน
ประเด็นสําคัญ
ความเขาใจตนเองและการ
4. การอภิปรายกลุมยอย และกลุม เปลี่ยนแปลงตนเอง
ใหญในชั้นเรียน
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ผลการเรียนรู
วิธีการสอน
4.3.6 สามารถแกไขปญหาอยางเปน 5. การฟงแบบลึกผานเรื่องเลา
ระบบและสรางสรรค
เกีย่ วกับภาพชีวิตและผลลัพธของ
ความรัก (เชนเรื่องเลาแมวัยรุนใน
บานพักฉุกเฉิน ในตึกหลังคลอด
ฯลฯ)
6. ทํารายงาน (รายบุคคล) สะทอน
ความคิด ความรูสึก (ที่สะทอนความ
เขาใจตนเองและการเปลี่ยนแปลง
ตนเอง
7. ฝกบอกกลาวสะทอนอุณหภูมิ
อารมณ การขอบคุณ การขอโทษ
จากใจในชั้นเรียนการแจงขาวใหมที่
เปนประโยชนตอกลุม
4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1 มีมุมมองดานบวกตอผูอื่น มี 1. การบรรยาย
ทักษะในการสรางสัมพันธภาพและ
2. การสอนแบบ Experiential
การสื่อสารทางบวกกับผูเรียน ผูสอน learning เพื่อใหเกิดกระบวนการที่
ผูใชบริการและผูรวมทีมสุขภาพ
ผูเรียนเปนผูสรางองคความรู
4.1.2 สามารถทํางานเปนทีมใน
3. ใหทํารายงาน (รายกลุม)คนควา
บทบาทผูนําและผูตามอยางมี
รวมรวมขอมูลเชิงคุณภาพและ
ความสุข
ปริมาณ จากการสังเกตสัมภาษณ
4.4.4 มีความรับผิดชอบในการ
บุคคลที่มีเพศภาวะและวิถีเพศตางๆ,
เรียนรูและพัฒนาตนเอง วิชาชีพ
วารสารฯ/เอกสาร/เหตุการณ//
และสังคมอยางตอเนื่อง
รายงานวิจยั นํามาวิเคราะห สรุป
ประเด็นสําคัญ
4. การอภิปรายกลุมยอย และกลุม
ใหญในชั้นเรียน
5. การฟงแบบลึก ผานเรื่องเลา
เกี่ยวกับภาพชีวิตและผลลัพธของ
ความรัก (เชนเรื่องเลาแมวัยรุนใน
บานพักฉุกเฉิน, ในตึกหลังคลอดฯลฯ)
6. ทํารายงาน (รายบุคคล) สะทอน
ความคิด ความรูสึก
ที่สะทอนความเขาใจตนเองและการ
เปลี่ยนแปลงตนเอง
7. ฝกบอกกลาวสะทอนอุณหภูมิ
อารมณ การขอบคุณ การขอโทษ
จากใจในชั้นเรียน การแจงขาวใหมๆ
ที่เปนประโยชนตอกลุม

วิธีการประเมินผล

1. จากคุณภาพรายงาน
รายบุคคลและรายกลุม
2. จากกระบวนการนําเสนอ
รายงาน
3. จากผลการประเมิน
กระบวนการกลุม ที่ผูเรียน
ประเมินตนเองและเพื่อนในกลุม
4. จากผลการสอบ
5. สาระในรายงาน สะทอน
ความคิด ความรูสึก ที่สะทอน
ความเขาใจตนเองและการ
เปลี่ยนแปลงตนเอง
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ผลการเรียนรู
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.5.2 สามารถแปลงขอมูลใหเปน
ขาวสารที่มีคุณภาพและเหมาะสมตอ
การสื่อสารและถายทอดแกกลุมคน
รวมทั้งสามารถแปลความหมายขอมูล
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
4.5.3 สามารถสื่อสารภาษาไทย
ทั้งการพูด อาน เขียน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4.5.4 สามารถใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรพื้นฐานที่จําเปน
4.5.5 รูจักเลือกใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรอินเตอรเน็ตในการ
สืบคนขอมูลและจัดการขอมูล

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. การบรรยาย
2. การสอนแบบ Experiential
learning เพื่อใหเกิดกระบวนการที่
ผูเรียนเปนผูสรางองคความรู
3. ใหทํารายงาน (รายกลุม) คนควา
รวมรวมขอมูลเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ จากการสังเกตสัมภาษณ
บุคคลที่มีเพศภาวะและวิถีเพศตางๆ,
วารสารฯ/เอกสาร/เหตุการณ//
รายงานวิจัย นํามาวิเคราะห สรุป
ประเด็นสําคัญ
4. การอภิปรายกลุมยอย และกลุม
ใหญในชั้นเรียน
5. การฟงแบบลึก ผานเรื่องเลา
เกี่ยวกับภาพชีวิตและผลลัพธของ
ความรัก(เชนเรื่องเลาแมวัยรุนใน
บานพักฉุกเฉิน ในตึกหลังคลอด ฯลฯ)
6. ทํารายงาน (รายบุคคล) สะทอน
ความคิด ความรูสึก (self
reflective report) ที่สะทอนความ
เขาใจตนเองและการเปลี่ยนแปลง
ตนเอง
7. ฝกบอกกลาวสะทอนอุณหภูมิ
อารมณ การขอบคุณ การขอโทษ
จากใจในชั้นเรียนการแจงขาวใหมๆที่
เปนประโยชนตอกลุม

1. จากคุณภาพรายงานรายบุคคล
และรายกลุม
2. จากกระบวนการนําเสนอ
รายงาน
3. จากผลการประเมิน
กระบวนการกลุม ที่ผูเรียน
ประเมินตนเองและเพื่อนในกลุม
4. จากผลการสอบ
5. สาระในรายงาน สะทอน
ความคิด ความรูสึก ที่สะทอน
ความเขาใจตนเองและการ
เปลี่ยนแปลงตนเอง
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
สัปดาห วัน เดือน ป
หัวขอเรื่อง
ที่
/ เวลา
1
30 นาที ปฐมนิเทศวิชา

1

2 ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผูสอน

- อาจารยผูรับผิดชอบ
ผูประสาน
แนะนําลักษณะวิชา วิธีการเรียนรูแบบ
วิชา
Experiential Learning และ การวัด
ประเมินผล
การรูจักตนเองและผูอื่น
เรียนรู ผานประสบการณตรงของผูเรียน
อ.นิภา
- การรูจักตนเองผานความหมายของชื่อ (Experiential Learning) โดยผูเรียน
และความคาดหวัง
เปนผูสรางองคความรู โดย
- การสราง มิตรภาพ (Making contact) - แบงกลุมยอยกลุมละประมาณ 5-10 คน โดย
- การสรางตนเองใหมีมุมมองบวก
มีอาจารยประจํากลุมกระตุนการเรียนรู ในกลุม
ยอย
1 กิจกรรมรูจักกัน (30 นาที)
1.1 จับคูทํากิจกรรมทําความรูจักกันผานการ
บอกเลาที่มาของชื่อ (ชื่อนี้ทานไดแตใดมา) คน
ละ 3 นาที แลกเปลี่ยนคูเลาในกลุมยอยให
ทั่วถึง
1.2 ถอดบทเรียนของประสบการณในกลุม โดย
ใหนักศึกษา Reflect เกี่ยวกับ ความคิด
อารมณ ความรูสึก เกิดการสรางองคความรู
และประสบการณตรงในตัว
1.3 สรุป การเรียนรูรวมกันระหวางผูสอนและ
ผูเรียน
2 ทํากิจกรรม จับคูคุยกันดีๆในเรื่องดีๆ (30
นาที.) บอกความคาดหวังดีๆ ที่ลงทะเบียน
ในวิชานี้ คนละ 3 นาที
2.1 ถอดบทเรียน โดยใหนักศึกษา
Reflect ในชั้นเรียน
2.2 สรุปการเรียนรูรวมกันระหวางผูสอน
และผูเรียน
2.3 ใหผูเรียนเขียน reflective report
เปนการบาน สงทาง email (R1)
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สัปดาห วัน เดือน ป
หัวขอเรื่อง
กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่
/ เวลา
2
2 ชั่วโมง รูจักตนเองและผูอื่นผานการเห็นอาณาจักร 1 รูจักอาณาจักรใจ ผานกิจกรรม
ใจ (Boundaries) ของตนเองและผูอื่น
1.1 หาอาสาสมัคร 1 คูมาแสดงอาณาจักร
ใจของตนเอง ผาน Body
Space โดยใชเชือกแสดงอาณาเขต
1.2 เพิ่มจํานวนคนใหมากกวา แสดง
อาณาจักรใจของกลุม
1.3 ถอดบทเรียน โดยใหนักศึกษา
Reflect
1.4 สรุปบทเรียนรวมกันระหวางผูเรียน
และผูสอน
1.5 ใหผูเรียนเขียน reflective report
เปนการบานสงทาง email (R2)
3
2 ชั่วโมง รูจักตนเองและผูอื่นผานการเขาใจเรื่อง
1 บรรยายสรุป
ลักษณะของคนแบบตางๆ
2 ถามรายบุคคลเพื่อยกตัวอยาง
- structure VS flexible
3. ทํากิจกรรม จับคูบอกลักษณะของตัวเอง
- content vs process
4. ถอดบทเรียน โดยใหนักศึกษา Reflect
- internal and External locus of
5. สรุปบทเรียน ระหวางผูเรียนและผูสอน
control
6. ใหผูเรียนเขียน reflective report
- setting, Mind set
เปนการบานสงทาง email (R3)
4

2 ชั่วโมง

รูจักตนเองและผูอื่นผานการเขาใจเรื่อง
- Personal iceberg
- self – worth, Rebuilding self
esteem
มนุษยและศักดิ์ศรี ความเปนมนุษย
(Dignity and integrity)

5

2 ชั่วโมง

บรรยายพิเศษ
- ความแตกตางในมุมมองของชายและหญิง
ตอเรื่องเพศ
- เพศภาวะ วิถีชีวิตทางเพศตาม
ความหมายทางกายภาพ
-sex identity
-เพศสัมพันธที่มีความสุข

1 บรรยายสรุป Personal iceberg
2 ทํากิจกรรม sculpting of coping
stances (Blaming, Super - resonable,
Irrelevant, Placating
3 ถอดบทเรียน โดยใหนักศึกษา Reflect
4 บรรยายสรุป เรื่อง การกลไกการปรับตัว
ระหวาง ตน บริบท และบุคคลอื่น ที่ สมดุลย
(self, context, others)
5 สรุปบทเรียน ระหวางผูเรียนและผูสอน
6 เขียน reflective report เปนการบาน
สงทาง email (R4)
บรรยายพิเศษ

ผูสอน
อ.นิภา

อ.นิภา

อ.นิภา

อ.สุกมล
วิภาวีพลกุล
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สัปดาห วัน เดือน ป
หัวขอเรื่อง
ที่
/ เวลา
6
2 ชั่วโมง สุขอนามัยทางเพศ
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9-10

11

2 ชั่วโมง

ความรักของผูทีมีวุฒิภาวะ
-ความหมายของความรัก
-การมีวุฒิภาวะ : ความกตัญู ,
ทิศทั้ง 6, ความรับผิดชอบ
-ความรักและการมีครอบครัวหลากหลาย
มุมมอง
-ความรักและการสรางครอบครัว : ความ
พรอมดานสังคมและเศรษฐกิจ
4 ชั่วโมง - Healthy boundaries
- รูจักภาษารักของตนเองและผูอื่น (Love
language)
-บทบาทหนาที่ของสามีภรรยา
2 ชั่วโมง . การเตรียมตัวเปนพอแมที่ดี
- ทางดานการแพทย
- ทงาดานจิตวิทยา
- บทบาทหนาที่ของพอแม

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผูสอน

1. บรรยาย
อ.เนตรรัชนี
2. กิจกรรมเพื่อ สาธิตเกี่ยวกับอุปกรณการ
ปองกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธและการ
คุมกําเนิด
1. ชม VCD เรื่องเลา “ความกตัญู”โดย
อ.ณัฐนาฎ
อาจารย พอ.พิเศษ ทองคํา ศรีโยธินจัดทําโดย
ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย
2. บอกเลาอุณหภูมิอารมณ
การขอบคุณ ขอโทษ การใหขอมูลใหมๆ ที่เปน
ประโยชนตอกลุม
3. ผูเรียนเขียน Reflective reportเปน
การบาน สงทาง email (R5)
1. บรรยาย
ดร.ประกาย
2. อภิปราย
จิโรจนกลุ
3. ผูเรียนเขียน Reflective reportเปน
และทีม
การบาน สงทาง email (R6)
ผูสอน
1. ฟงเรื่องเลา ของพอ แม ทีต่ องเรียนรูการ
อ.ศิริพร
ปรับพฤติกรรมตนเองเพื่อปรับพฤติกรรมของ
ลูกใหเปนคนดี
2. ผูเรียนเขียน Reflective report เปน
การบาน สงทาง email (R7)

12

2 ชั่วโมง

ความรักในวัยเรียน”

1. ฟงเรื่องเลาของมารดาวัยรุน ที่ตั้งครรภและ
ตองประสบปญหาชีวิต
2 ผูเรียนเขียน Reflective report เปน
การบาน สงทาง email (R8)

13

2 ชั่วโมง

14-15

4 ชั่วโมง

กฎหมายสิทธิเด็ก และกฎหมายคุมครอง 1. บรรยาย
สิทธิสตรีวัยเจริญพันธุ หลักสิทธิมนุษยชน 2. อภิปราย
และกฏหมายการทําแทง
นักศึกษานําเสนอรายงานการสื่อสารภาษา
รักในครอบครัวและสรุปสาระสําคัญ
สอบปลายภาค (50 %)
1. สอบดวยขอสอบ summative

อ.สิริ
กาญจน

อ.สาวิตรี
อ.นิภาและ
ทีมผูสอน
ผูประสาน
วิชา
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1. ประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

1

4.2.1, 4.2.2, 4.2.5,
4.2.6,

2

4.1.2, 4.1.3, 4.1.4,
4.1.5, 4.1.7

3

4.3.1, 4.3.2, 4.3.3,
4.3.4, 4.3.6,

4

4.5.2, 4.5.3, 4.5.4,
4.5.5

5

4.4.1, 4.4.2, 4.4.4,

วิธีการประเมิน
1. Reflective report
2 .รายงานกลุม
3. การนําเสนอรายงาน
อภิปราย
4. การสอบ summative
1. Reflective report
2. กระบวนการกลุม (Group
process) ในการทํางานกลุม
3. การนําเสนอรายงาน
อภิปราย
4. การสอบ summative
5. พฤติกรรมจริยธรรมขณะ
เรียนรูในชั้นเรียนและในหอง
สอบ
1. Reflective report
2. กระบวนการกลุม (Group
process) ในการทํางานกลุม
3. การนําเสนอรายงาน
อภิปราย
4. การสอบ summative
5. พฤติกรรมจริยธรรมขณะ
เรียนรูในชั้นเรียนและในหอง
สอบ
1. รายงานกลุม
2. การนําเสนอรายงาน
3. การสืบคนสาระความรู
1. พฤติกรรมการเรียน
ในชั้นเรียน
2. ประเมินกระบวนการกลุม
(Group process)
3. การนําเสนอรายงาน /
อภิปราย

สัปดาหที่
ประเมิน
1. Reflective report
สัปดาหที่ 1-4,7-12
2. สงรายงานและการ
นําเสนอ 14,15
3. สอบ สัปดาหที่ 16
1. Reflective report
สัปดาหที่ 1-4,7-12
2. สงรายงานและการ
นําเสนอ 14,15
3. สอบ สัปดาหที่ 16
4. ประเมินกระบวนการ
กลุมทุกสัปดาห

สัดสวนของการ
ประเมินผล
ประมาณ 60 %

ประมาณ 5 %
(บางสวนแฝงอยู
รวมกับความรู)

1. Reflective report ประมาณ 15 %
สัปดาหที่ 1-4,7-12
(บางสวนแฝงอยู
2. สงรายงานและการ รวมกับความรู)
นําเสนอ 14,15
3. สอบ สัปดาหที่ 16
4. ประเมินกระบวนการ
กลุม ทุกสัปดาห
1. Reflective report
สัปดาหที่ 1- 4,7-12
2. สงรายงานและการ
นําเสนอ 14,15

ประมาณ 10 %

1. ประเมินการนําเสนอ ประมาณ 10 %
รายงาน
(บางสวนแฝงอยู
สัปดาห 14,15
รวมกับความรู)
2. ประเมินกระบวนการ
กลุม ทุกสัปดาห
3. Reflective report
สัปดาหที่ 1-4,7-12
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การวัดและประเมินผล
การวัดผล ตลอดภาคเรียนมีคะแนนเต็ม 100 %
1. คะแนนจากการสอบ รวบยอด (summative)
2. รายงานกลุม
3. นําเสนอ
4. รายงานสะทอนคิด (reflective report) 8 ครั้ง
5. กระบวนการกลุม ในการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ
รวม

50
10
5
30
5
100

%
%
%
%
%
%

การประเมินผล
1. การประเมินผลการเรียนใชแบบอิงเกณฑและอิงกลุม โดยนักศึกษา ตองไดคะแนนผานเกณฑไมต่ํา
กวา 60 %
2. นําคะแนนในแตละสมรรถนะ มาปรับใหมีคะแนนเต็มสวน = 100 แลวคูณดวยหนวยน้ําหนักตามที่
กําหนด แลวนําผลที่ไดมาหาคาคะแนนเฉลี่ยรวม นําคะแนนเฉลี่ยที่ได ไปหาคาคะแนน t – score แลวตัด
เกรด
2. แนวทางการชวยเหลือผูเรียนที่เรียนออน
3.1 ในการสอนแตละครั้ง หากผูเรียนสงสัย หรือการทําชิ้นงานที่มอบหมาย มีขอขัดของ ไมเขาใจ สามารถนัด
หมายอาจารยผูสอน หรือ/อาจารยประจํากลุม เพื่อใหความกระจาง
3.2 กอนสอบแตละครั้ง อาจารยผูสอน หรืออาจารยประจําวิชาอาจมีการสอนทบทวน ในกรณีที่นักศึกษารองขอ
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
Chapman G. (1992). The 5 love languages: The secret to love that lasts. 2nd ed. Northfield
Publishing.
Cloud H. & Townsend J. (1999). Boundaries in Marriage: Understanding the choices that
make or break loving relationships. Grand Rapids, Michigan: Zondervan.
Cloud H. & Townsend J. (2000). Boundaries in Dating: How healthy choices grow healthy
relationships. Grand Rapids, Michigan: Zondervan.
Gray J. (1993). Men are from Mars, Women are from Venus: A practical guide for improving
communication and getting what you want in your relationships. Hammersmith,
London: Thorsons.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
กัลยาสโมสร http://www.galayaclub.org/home/?page_id=4 ขอมูลเผยแพรเกี่ยวกับเพศวิถีของหญิง
รักหญิง สืบคนเมื่อ 15 มกราคม 2555
จีราภา เต็งไตรรัตนและคณะ.(2547) จิตวิทยาทั่วไป. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ธวัชชัย พาชื่น และพิมพวัลล บุญมงคล (บรรณาธิการเลม) (2551) รายงานการประชุมประจําปเพศวิถี
ศึกษาในสังคมไทยครั้งที่ พิมพครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : เจริญดีการพิมพ อางใน
www.ssa.ipsr.mahidol.ac.th/index.php?option=com. File Format: PDF/Adobe Acrobat
ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ (2554) “บทสรุปการประชุมวิชาการเพศวิถีศึกษาครั้งที่ 5 กาวที่เกา
กาวที่กลาเพศวิถีศึกษาเพื่อสรางสังคมแหงวุฒิภาวะ” ระหวางวันที่ 3-5 สิงหาคม 2554 อางถึงใน
http://www.teenpath.net/data/event/60041/00019/100.pdf สืบคนเมื่อ 15 มกราคม
2555
มณฑิรา พรศาลนุวัฒน จิตวิทยาของความรัก อางใน http://thaiclinic.com/medbible/love.html
สืบคนเมื่อ 15 มกราคม 2555
นฤพนธ ดวงวิเศษ (2553) เกยและเลสเบี้ยนศึกษาในวิชามานุษยวิทยา อางใน
www.sac.or.th/main/uploads/article/gay%20studies%20in%20anthropology.pdf
สืบคนเมื่อ 15 มกราคม 2555
นพมาศ ธีรเวคิน. (2540). ทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตัว. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
นพมาศ ธีรเวคิน. (2542). จิตวิทยาสังคมกับชีวิต. พิมพครั้งที3่ , กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
ศรีเรือน แกวกังวาล (2549) จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกชวงวัย เลม 1,2 พิมพครั้งที่ 9 กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยการศึกษาพระศาสนาทางไกลของอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย พระอภิธัมมัตถสังคหะ อางใน
www.buddhism-online.org/Section01_07.h...สืบคนเมื่อ 15 มกราคม 2555
สุทธิลักษณ สมิตะสิริ และ ประภา คงปญญา (2550) “Positive Psychology กับชีวิตครอบครัว : เอกสาร
สรุป บทเรียนจากโครงการศึกษาเบื้องตนเพื่อพัฒนาสุขภาวะ และชุมชนเรียนรูจิตตปญญาอยาง
มีสวนรวม ป ๒๕๕๐ สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว อางใน
http://www.cf.mahidol.ac.th/autopage/file/MonAugust2008-13-34-36positive%20psychology.pdf สืบคนเมื่อ 15 มกราคม 2555
Peterson, Christopher and Seligman, Martin E. P. (2004). Character strengths and virtues: A
handbook and classification. Oxford: Oxford University Press..
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
หมวดที่ 7 การประเมิน และการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารยเปนรายบุคคลโดยนักศึกษาในระบบออนไลน และการ
ประเมินการเรียนการสอนรายวิชาโดยแบบประเมินของคณะ
1.2 การสัมมนาปญหาการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา ระหวางอาจารยและนักศึกษา

2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 ผลจากการประเมินการเรียนการสอนของผูสอน
2.2 การสังเกตการสอนของผูรวมทีมการสอน และ คณะกรรมการบริหารวิชาการ
2.3 การทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษา
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3. การปรับปรุงการสอน
3.1 นําผลจากการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยนักศึกษา การสัมมนาปญหาการเรียนการสอน
ประจําประหวางอาจารยและ นักศึกษา มาพิจารณารวมกันในทีมผูสอนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 สอบทวนการกรอกผลคะแนนสอบ รายงาน ฯลฯ
4.2 สุมตรวจผลการประเมินรายงาน และการนําเสนอรายงานโดยอาจารยอื่นที่ไมใชผูใหคะแนน
4.3 มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) กับขอสอบ
รายงาน

4.4 การพิจารณาเกรดโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ผูรับผิดชอบวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน จาก
ขอมูลที่ไดในขอ 1, 2
5.2 นําผลมาออกแบบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) สําหรับปการศึกษาตอไป

