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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/เขต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะพยาบาลศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

6012203 พัฒนาการมนุษย (Human Development)

2. จํานวนหนวยกิต

2(2-0-4)

3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประเภทรายวิชา
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อ.ศิริพร นันทเสนีย
อาจารยผูสอน
ผศ.จุไร
พ.ท.หญิง วชิรา
พ.ท.หญิง สาวิตรี
อ.ศิริพร
อ.ณัฐนาฏ
อ.สิริกาญจน
อ. วรภัทร

และ พ.ท.หญิง สาวิตรี แยมศรีบัว
อภัยจิรรัตน
ไกรถิน่
แยมศรีบัว
นันทเสนีย
เราเสถียร
เดชวรกุล
ทองใบ

5. ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมมี
7. รายวิชาทีต่ องเรียนพรอมกัน (Co-requisites) ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 204/3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม. 10700
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
ธันวาคม 2554
หมวดที่ 2 จุดมุงหมาย และวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
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เพื่อใหนักศึก ษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีพัฒ นาการมนุษยที่ครอบคลุม ดานรางกาย
จิตใจ อารมณ สติปญ ญาและคุณธรรมจริยธรรม สามารถบอกพัฒ นาการในแตละชวงวัยที่เ ปนปกติ และ
ผิดปกติได บอกกลวิธีในการประเมินและสงเสริมพัฒนาการ ตลอดจนปองกันปญหาพัฒนาการที่ผิดปกติได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อใหสาระการเรียนรูทันสมัยและสอดคลองกับสมรรถนะการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ
ของสภาการพยาบาล
2.2 เพื่อปรับกระบวนรายวิชาใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา(TQF)ระดับปริญญาตรี
2.3 เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเนนการเรียนรูดวยตนเองเปนรูป ธรรม และใหนัก ศึกษา
ประเมินผลการเรียนรูภายหลัง การเรียนในชั้นเรียน ตลอดจนใหนักศึกษาคนควาความรูจากแหลงขอมูล ที่
หลากหลาย
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
แนวคิดทฤษฎีพัฒนาการมนุษยตามขั้นตอนของวงจรชีวิตตั้งแตปฏิสนธิจนถึงวัยชรา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การพัฒนา การประเมินพัฒนาการ กลไกการปรับตัว พฤติกรรมที่เปนปญหา การปองกัน และการสงเสริม
พัฒนาการในแตละวัย
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
32 ชั่วโมง สอนเสริมครั้งละ 2 ชั่วโมง
กอนการสอบแกผูมีผลการ
เรียนออนหรือผูมีความตองการ

การฝกทดลอง
ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
4 ชั่วโมง/ สัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
วันเวลาใหคําปรึกษา : วันศุกรเวลา 16.00 – 17.00 น. ติดประกาศ office hour ใหทราบ
3.1 นักศึกษานัดหมายวันเวลาลวงหนาหรือมาพบตามเวลาที่อาจารยผูสอนนัดหมาย
3.2 อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล / กลุมตามตองการ
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรูในกลุมมาตรฐานผลการเรียนรูที่มุงหวังตามหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้
นักศึกษาจะมีคุณลักษณะหรือมีความสามารถดังนี้
ผลการเรียนรู
1. คุณธรรม จริยธรรม
4.1.1 มีความรู ความเขาใจ

วิธีการสอน
1. บรรยายโดยสอดแทรก

วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการสังเกต
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ผลการเรียนรู
และยอมรับถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคลตามหลักจริยธรรม
และสิทธิมนุษยชนที่มีความสําคัญ
ตอพัฒนาการมนุษยในทุกชวงวัย
4.1.4 มีความรับผิดชอบตอ
การกระทําของตนเองในการเรียน
วิชาพัฒนาการมนุษย
4.1.5 มีความซื่อสัตย และมี
วินัยตอการเรียนในวิชาพัฒนาการ
มนุษย
4.1.7 เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น
ในการดํารงตน และการ
ปฏิบัติงาน
2. ความรู
4.2.1 มีความรู ความเขาใจ
สาระสําคัญของพฤติกรรมมนุษย
และจิตวิทยาพัฒนาการ ตลอดจน
กายวิภาคศาสตรของมนุษย
4.2.2 มีความรูความเขาใจใน
ศาสตรของพัฒนาการมนุษยในทุก
ชวงวัย
- อธิบายความหมายของการ
เจริญเติบโต พัฒนาการ วุฒิภาวะ
และการเรียนรู
- อธิบายแนวคิดการเจริญ
เติบโตและพัฒนาการมนุษย
- อธิบายธรรมชาติและลักษณะ
ของพัฒนาการมนุษย
- อธิบายปจจัยกําหนด
พัฒนาการมนุษย
3. ทักษะทางปญญา
4.3.2 สามารถสืบคน
วิเคราะหขอมูลและหลักฐานเชิง
ประจักษเกี่ยวกับพัฒนาการ
มนุษยในแตละชวงวัยแหลงขอมูล
ที่หลากหลาย

วิธีการสอน
ประสบการณยกตัวอยางการ
ชวยเหลือบุคคลที่มีพัฒนาการ
บกพรอง
2. ใหนักศึกษารวมแสดงความ
คิดเห็นและประสบการณของ
ตนเองเกี่ยวกับพัฒนาการมนุษยใน
แตละวัย
3. กําหนดขอตกลงในการเขาชั้น
เรียนและใชการเรียนแบบมีสวน
รวม แจกตารางเวลาเรียน เวลาสง
งานมอบหมาย

วิธีการประเมินผล
พฤติกรรมในชั้นเรียนและการ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พัฒนาการของมนุษยแตละ
ชวงวัย
2. ประเมินการตอบคําถามและ
สรุปประเด็นของเนื้อหาที่สําคัญ
เกี่ยวกับหลักทฤษฎีที่สําคัญตอ
พัฒนาการมนุษยได
3. สุมตรวจสอบการเขาชั้นเรียน
4. การมาพบตามเวลานัดหมาย
5. พฤติกรรมในการสอบ
6. การทําแบบทดสอบยอยใน
ทายชั่วโมงของการสอน

1. บรรยายสาระสําคัญของการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการมนุษย
ในแตละวัย
2. อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นประสบการณเกี่ยวกับ
พัฒนาการมนุษย และการสงเสริม
พัฒนาการมนุษย
3. แบงกลุมนักศึกษาสัมภาษณ
กรณีศึกษา นํามาเปรียบเทียบกับ
ทฤษฎีตลอดจนหาแนวทางสงเสริม
ปองกัน และแกไขพรอมทั้ง
นําเสนอหนาชั้นเรียน
4. มอบหมายนักศึกษาเปน
รายบุคคลคนควาขอมูลทาง
วิชาการ งานวิจัย และฐานขอมูล
เกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
พัฒนาการมนุษยในแตละวัย

1. การประเมินความรูทาง
วิชาการในการสอบกลางภาค
และปลายภาค
2. การประเมินผลงานที่ไดรับ
มอบหมาย
3. ผลการประเมินการคนควา
ขอมูลทางวิชาการจากงานวิจัย
บทความวิชาการ ฐานขอมูล

1. แบงกลุมนักศึกษาสัมภาษณ
กรณีศึกษา นํามาเปรียบเทียบกับ
ทฤษฎีตลอดจนหาแนวทางสงเสริม
ปองกัน และแกไขพรอมทั้ง
นําเสนอในกลุม

1. ผลการประเมินการคนควา
ขอมูลทางวิชาการจากงานวิจัย
บทความวิชาการ ฐานขอมูล
2. ผลการนําเสนอการวิเคราะห
เกี่ยวกับวิธีการสงเสริม ปองกัน
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ผลการเรียนรู
4.3.3 สามารถนําขอมูลมาใชใน
การอางอิงเพื่อแกไขปญหาที่มี
ประสิทฺธิภาพในการปองกัน และ
สงเสริมพัฒนาการในทุกชวงวัย
4.3.4 สามารถคิดวิเคราะห
อยางเปนระบบโดยใชองคความรู
ทางวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาการมนุษยในทุกชวงวัยใน
การประเมินคัดกรองบุคคลที่มี
พัฒนาการบกพรอง
4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1 มีปฏิสัมพันธอยาง
สรางสรรคระหวางบุคคล ไดแก
ผูเรียนกับผูเรียน รวมทั้งปรับตัว
ไดตามสถานการณ
4.4.4 มีความรับผิดชอบตอ
หนาที่และงานที่ไดรับมอบหมาย
เพื่อพัฒนาการตนเองอยาง
ตอเนื่อง

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5.2 สามารถแปลงขอมูล
เกี่ยวกับการเจริญเติบโตในดาน
รางกาย ปญญา และภาษามา
เปนขาวสารที่มีคุณภาพ และ
เหมาะสมตอการสื่อสารกับบุคคล
เพื่อนําไปใชสงเสริมพัฒนาการ
มนุษยในแตละชวงวัยไดอยาง
เหมาะสม
4.5.3 สามารถสื่อสารไดอยางมี

วิธีการสอน
2. มอบหมายนักศึกษาเปน
รายบุคคลคนควาขอมูลทาง
วิชาการ งานวิจัย และฐานขอมูล
เกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
พัฒนาการมนุษยในแตละวัย
3. ใหนักศึกษาฝกประเมิน
พัฒนาการจากตัวอยางสถานการณ

วิธีการประเมินผล
และแกไขพัฒนาการที่บกพรอง
ในแตละชวงวัย
3. ผลการประเมินพัฒนาการเพื่อ
การคัดกรองบุคคลที่มีพัฒนการ
ปกติหรือผิดปกติ
4. ผลการประเมิน Mind
mapping

1. แบงกลุมนักศึกษาสัมภาษณ
กรณีศึกษานํามาวิเคราะห
เปรียบเทียบกับทฤษฎีตลอดจนหา
แนวทางสงเสริม ปองกัน และ
แกไขพัฒนาการที่บกพรองพรอม
ทั้งนําเสนอในกลุม
2. อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและประสบการณเกี่ยวกับ
พัฒนาการมนุษยและการสงเสริม
พัฒนาการมนุษย
3. มอบหมายใหนักศึกษาประเมิน
การทํางานของตนเองและสมาชิก
ในทีม

1. ผลการนําเสนอการวิเคราะห
เกี่ยวกับวิธีการสงเสริม ปองกัน
และแกไขพัฒนาการที่บกพรอง
ในแตละชวงวัย
2. การแสดงเหตุผลของนักศึกษา
ในการอภิปราย และนําเสนองาน
ที่ไดรับมอบหมาย
3. การมีสวนรวมในการอภิปราย
และนําเสนองานที่ไดรับ
มอบหมาย

1. มอบหมายงานใหนักศึกษา
คนควาหาบทความ งานวิจัยจาก
สารเสนเทศ เชน ทางอินเตอรเน็ต
และ web based ตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับพัฒนาการมนุษย
2. การทํารายงานเปนรายบุคคล
พรอมนําเสนออยางมีประสิทธิภาพ

1. การประเมินความรูวิชาการ
จากการสอบยอยทายชั่วโมงสอน
การสอบกลางภาคและปลายภาค
2. ประเมินผลงานที่มอบหมาย
ในแตละชวงวัยไดอยางเหมาะสม
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ผลการเรียนรู
ประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟง
และการเขียน
4.5.4 สามารถใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรพื้นฐานที่จําเปน
4.5.5 รูจักเลือกใชสารสนเทศ
ตลอดจนใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สื่อสาร คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต
ในการสืบคนขอมูลและการ
จัดการขอมูล

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
จํานวน
ว.ด.ป.
หัวขอเรื่อง
ชั่วโมง
สัปดาหที่ 1 1/2 ปฐมนิเทศรายวิชา

สัปดาหที่ 1 1 1/2

กิจกรรมการเรียนการสอน

อาจารย
ผูสอน
อ.ศิริพร
นันทเสนีย

- อาจารยผูรับผิดชอบแนะนํา
- ลักษณะรายวิชา
-วิธีการเรียนการสอน
และการวัดประเมินผล
- แนะนําแหลงการเรียนรู
- ชี้แจงงานมอบหมาย
- ชี้แจงขอตกลงในการเขาชั้น
เรียน,กําหนดการสงงานตามที่
ไดรับมอบหมาย
หนวยที่ 1 แนวคิดพัฒนาการ - ใหนักศึกษาคิดวิเคราะหถาม ผศ.จุไร
มนุษย
ตอบกอนเรียนจากตัวอยาง
อภัยจิรรัตน
1. แนวคิดการเจริญเติบโต
สถานการณ
และพัฒนาการมนุษย
- บรรยายโดยเนนประเด็น
1.1 ความหมายของ
หรือสาระสําคัญของการเจริญ
พัฒนาการมนุษย,การ
เติบโตและพัฒนาการมนุษย
เจริญเติบโต,วุฒภิ าวะ และการ ในแตละวัย
เรียนรู
- ใหนักศึกษารวมแสดงความ
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จํานวน
ชั่วโมง

หัวขอเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน

1.2 ธรรมชาติและลักษณะ
ของพัฒนาการมนุษย
1.3 ปจจัยกําหนดพัฒนาการ
มนุษย
1.4 วิธีการศึกษาพัฒนาการ
มนุษย

คิดเห็นและแลกเปลี่ยน
ประสบการณเกี่ยวกับ
พัฒนาการมนุษย
- เปดโอกาสใหนักศึกษา
ซักถาม
- มอบหมายใหนักศึกษาทํา
Mind mapping เกี่ยวกับ
เนื้อหาที่เรียนเปนรายบุคคล
- สอบยอยครั้งที่ 1
- บรรยายโดยเนนประเด็น
หรือสาระสําคัญของทฤษฎี
- มอบหมายใหวิเคราะห
กรณีศึกษาและนําเสนอในชั้น
เรียนโดยใหนักศึกษามีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็น
- เปดโอกาสใหนักศึกษา
ซักถาม
- อาจารยสรุปประเด็น
- มอบหมายใหนักศึกษาทํา
Mind mapping เกี่ยวกับ
เนื้อหาที่เรียนเปนรายบุคคล
-สอบยอยครั้งที่ 2
- บรรยายโดยเนนประเด็น
หรือสาระสําคัญของทฤษฎี
- เปดโอกาสใหนักศึกษา
ซักถาม
- อาจารยสรุปประเด็น
- มอบหมายใหนักศึกษาทํา
mind mappingเกี่ยวกับ
เนื้อหาที่เรียนเปนรายบุคคล
หลังจบการบรรยาย
- สอบยอยครั้งที่ 3
- บรรยายโดยเนนประเด็น
หรือสาระสําคัญของทฤษฎี

สัปดาหที่ 2

2

หนวยที่ 2 ทฤษฎีพัฒนาการ
มนุษย
2.1 ทฤษฎีจิตวิเคราะห
ของฟรอยด
2.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคม ของ อีริกสัน

สัปดาหที่ 3

2

หนวยที่ 2 ทฤษฎีพัฒนาการ
มนุษย (ตอ)
2.3 ทฤษฎีพัฒนาการ
ทางสติปญญาของเพียเจต
2.4 ทฤษฎีพัฒนาการ
ทางจริยธรรมของโคลเบอรก

สัปดาหที่ 4

1

หนวยที่ 2 ทฤษฎีพัฒนาการ
มนุษย (ตอ)

อาจารย
ผูสอน

อ.ณัฐนาฏ
เราเสถียร

อ.ศิริพร
นันทเสนีย

อ.สาวิตรี
แยมศรีบัว
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ชั่วโมง

หัวขอเรื่อง
2.5 ทฤษฎีการเรียนรู

สัปดาหที่ 5

2

สัปดาหที่ 6

2

สัปดาหที่ 7

2

กิจกรรมการเรียนการสอน

อาจารย
ผูสอน

- เปดโอกาสใหนักศึกษา
ซักถาม
- อาจารยสรุปประเด็น
- มอบหมายใหนักศึกษาทํา
Mind mapping เกี่ยวกับ
เนื้อหาที่เรียนเปนรายบุคคล
-สอบยอยครั้งที่ 4
หนวยที่ 3 การประเมิน
- บรรยายโดยเนนประเด็น
ผ.ศ.จุไร
พัฒนาการมนุษย
หรือสาระสําคัญของทฤษฎี
อภัยจิรรัตน
3.1 กรอบแนวคิดการประเมิน - ดูวีดีทัศนตัวอยาง
พัฒนาการมนุษย
สถานการณและฝกการ
3.2 วิธีการประเมินพัฒนาการ ประเมินพัฒนาการ
แตละวัย
- ใหนักศึกษาสํารวจ EQ ของ
ตนเองโดยใชแบบประเมิน
- เปดโอกาสใหน.ศ.ซักถาม
- อาจารยสรุปประเด็น
- มอบหมายใหนักศึกษาทํา
mind mappingเกี่ยวกับ
เนื้อหาที่เรียนเปนรายบุคคล
หลังจบการบรรยาย
- สอบยอยครั้งที่ 5
สอบกลางภาค หนวยที่1, 2, 3 - อาจารยเฉลยขอสอบ
หลังจากสอบเสร็จ
หนวยที่ 4 พัฒนาการมนุษย - บรรยายโดยเนนประเด็น
อ. สาวิตรี
4.1 วัยในครรภ
หรือสาระสําคัญของ
แยมศรีบัว
(Prenatal period:0-9 เดือน) พัฒนาการในระยะ prenatal
4.1.1 การเจริญเติบโต
- แบงกลุมนักศึกษาสัมภาษณ
และพัฒนาการ
กรณีศึกษา นํามาวิเคราะห
4.1.2 พันธกิจตามวัย
เปรียบเทียบกับทฤษฎี
4.1.3 พฤติกรรมที่เปนปญหา ตลอดจนหาแนวทางสงเสริม
4.1.4 การปองกันปญหา
ปองกัน และแกไขพรอม
และการสงเสริมพัฒนาการวัยใน นําเสนอหนาชั้นเรียน
ครรภ
- ใหโอกาสนักศึกษาซักถาม
- อาจารยสรุปประเด็น
- สอบยอยครั้งที่ 6
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ชั่วโมง

สัปดาหที่ 8

หัวขอเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน

2

หนวยที่ 4 พัฒนาการมนุษย
(ตอ)
4.2 วัยทารก
(Infancy period:แรกเกิด
- 1 ป)
4.2.1 การเจริญเติบโต
และพัฒนาการ
4.2.2 พันธกิจตามวัย
4.2.3 พฤติกรรมที่เปนปญหา
4.2.4 การปองกันปญหา และ
การสงเสริมพัฒนาการวัยทารก

สัปดาหที่ 9

2

หนวยที่ 4 พัฒนาการมนุษย
(ตอ)
4.3 วัยเตาะแตะ
(Toddler period:1-3ป)
4.3.1 การเจริญเติบโต
และพัฒนาการ
4.3.2 พันธกิจตามวัย
4.3.3 พฤติกรรมที่เปนปญหา
4.3.4 การปองกันปญหา
และการสงเสริมพัฒนาการวัย
เตาะแตะ

สัปดาหที่
10

2

หนวยที่ 4 พัฒนาการมนุษย
(ตอ)
4.4 วัยกอนเรียน
(Pre-school period:3-6ป)
4.4.1 การเจริญเติบโต
และพัฒนาการ
4.4.2 พันธกิจตามวัย
4.4.3 พฤติกรรมที่เปนปญหา
4.4.4 การปองกันปญหา
และการสงเสริมพัฒนาการวัย
กอนเรียน

- บรรยายโดยเนนประเด็น
หรือสาระสําคัญของ
พัฒนาการในระยะ Infancy
- แบงกลุมนักศึกษาสัมภาษณ
กรณีศึกษา นํามาวิเคราะห
เปรียบเทียบกับทฤษฎี
ตลอดจนหาแนวทางสงเสริม
ปองกัน และแกไขพรอม
นําเสนอหนาชั้นเรียน
- ใหโอกาสนักศึกษาซักถาม
- อาจารยสรุปประเด็น
- สอบยอยครั้งที่ 7
- บรรยายโดยเนนประเด็น
หรือสาระสําคัญของ
พัฒนาการในระยะ Toddler
- แบงกลุมนักศึกษาสัมภาษณ
กรณีศึกษา นํามาวิเคราะห
เปรียบเทียบกับทฤษฎี
ตลอดจนหาแนวทางสงเสริม
ปองกัน และแกไขพรอม
นําเสนอหนาชั้นเรียน
- ใหโอกาสนักศึกษาซักถาม
- อาจารยสรุปประเด็น
- สอบยอยครั้งที่ 8
- บรรยายโดยเนนประเด็น
หรือสาระสําคัญของ
พัฒนาการในระยะ
Pre-school
- แบงกลุมนักศึกษาสัมภาษณ
กรณีศึกษา นํามาวิเคราะห
เปรียบเทียบกับทฤษฎี
ตลอดจนหาแนวทางสงเสริม
ปองกัน และแกไขพรอม
นําเสนอหนาชั้นเรียน
- ใหโอกาสนักศึกษาซักถาม

อาจารย
ผูสอน
อ.วชิรา
ไกรถิ่น

อ.วรภัทร
ทองใบ

อ.วชิรา
ไกรถิ่น

189
ว.ด.ป.

จํานวน
ชั่วโมง

สัปดาหที่
11

2

สัปดาหที่
12

2

สัปดาหที่
13

2

หัวขอเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน

- อาจารยสรุปประเด็น
- สอบยอยครั้งที่ 9
หนวยที่ 4 พัฒนาการมนุษย - บรรยายโดยเนนประเด็น
(ตอ)
หรือสาระสําคัญของ
4.5 วัยเรียน
พัฒนาการในระยะ School
(School age period:6-12ป) age
4.5.1 การเจริญเติบโต
- แบงกลุมนักศึกษาสัมภาษณ
และพัฒนาการ
กรณีศึกษา นํามาวิเคราะห
4.5.2 พันธกิจตามวัย
เปรียบเทียบกับทฤษฎี
4.5.3 พฤติกรรมที่เปนปญหา ตลอดจนหาแนวทางสงเสริม
4.5.4 การปองกันปญหา และ ปองกัน และแกไขพรอม
การสงเสริมพัฒนาการวัยเรียน นําเสนอหนาชั้นเรียน
- ใหโอกาสนักศึกษาซักถาม
- ใหนักศึกษาดูภาพยนตร
เรื่องแฟนฉัน
- อาจารยสรุปประเด็น
- สอบยอยครั้งที่ 10
หนวยที่ 4 พัฒนาการมนุษย - บรรยายโดยเนนประเด็น
(ตอ)
หรือสาระสําคัญของ
4.6 วัยรุน
พัฒนาการในระยะ
(Adolescence period:12- Adolescence
20ป)
- แบงกลุมนักศึกษาสัมภาษณ
4.6.1 การเจริญเติบโต
กรณีศึกษา นํามาวิเคราะห
และพัฒนาการ
เปรียบเทียบกับทฤษฎี
4.6.2 พันธกิจตามวัย
ตลอดจนหาแนวทางสงเสริม
4.6.3 พฤติกรรมที่เปนปญหา ปองกัน และแกไขพรอม
4.6.4 การปองกันปญหา
นําเสนอหนาชั้นเรียน
และการสงเสริมพัฒนาการ
- ใหโอกาสนักศึกษาซักถาม
วัยรุน
- อาจารยสรุปประเด็น
- สอบยอยครั้งที่ 11
Case Study
- พบอาจารยที่ปรึกษาประจํา
กลุม
- นักศึกษารายงาน
ความกาวหนาจากการศึกษา
Case study
- แลกเปลี่ยนความรูจาก

อาจารย
ผูสอน
อ.วรภัทร
ทองใบ

อ.ศิริพร
นันทเสนีย

ผ.ศ.จุไร
อ. สาวิตรี
อ.วชิรา
อ.ศิริพร
อ.ณัฐนาฏ
อ.สิริกาญจน
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หัวขอเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน

อาจารย
ผูสอน
อ.วรภัทร

การศึกษา Case study
ระหวางนักศึกษาภายในกลุม
และอาจารยประจํากลุม
- อาจารยประจํากลุมสรุป
ประเด็นสําคัญของ Case
study เพิ่มเติม
หนวยที่ 4 พัฒนาการมนุษย - บรรยายโดยเนนประเด็น
อ.สิริกาญจน
(ตอ)
หรือสาระสําคัญของ
เดชวรกุล
4.7 วัยผูใหญตอนตน (Young พัฒนาการในระยะ Young
adulthood period :
adulthood
21-40 ป)
- แบงกลุมนักศึกษาสัมภาษณ
4.7.1 การเจริญเติบโต
กรณีศึกษา นํามาวิเคราะห
และพัฒนาการ
เปรียบเทียบกับทฤษฎี
4.7.2 พันธกิจตามวัย
ตลอดจนหาแนวทางสงเสริม
4.7.3 พฤติกรรมที่เปนปญหา ปองกัน และแกไขพรอม
4.7.4 การปองกันปญหา
นําเสนอหนาชั้นเรียน
และการสงเสริมพัฒนาการวัย - ใหโอกาสนักศึกษาซักถาม
ผูใหญตอนตน
- อาจารยสรุปประเด็น
- สอบยอยครั้งที่ 12

สัปดาหที่
14

2

สัปดาหที่
15

2

หนวยที่ 4 พัฒนาการมนุษย
(ตอ)
4.8วัยผูใหญตอนกลาง
(Middle adulthood
period: 41-60 ป)
4.8.1 ลักษณะสําคัญตาม
ขั้นตอนการพัฒนา
4.8.2 พันธกิจตามวัย
4.8.3 พฤติกรรมที่เปนปญหา
4.8.4 การปองกันปญหา และ
การสงเสริมพัฒนาการวัยผูใหญ
ตอนกลาง

สัปดาหที่

2

หนวยที่ 4 พัฒนาการมนุษย

- บรรยายโดยเนนประเด็น
อ.สิริกาญจน
หรือสาระสําคัญของ
เดชวรกุล
พัฒนาการในระยะ Middle
adulthood
- แบงกลุมนักศึกษาสัมภาษณ
กรณีศึกษา นํามาวิเคราะห
เปรียบเทียบกับทฤษฎี
ตลอดจนหาแนวทางสงเสริม
ปองกัน และแกไขพรอม
นําเสนอหนาชั้นเรียน
- ใหโอกาสนักศึกษาซักถาม
- อาจารยสรุปประเด็น
- สอบยอยครั้งที่ 13
- ใหนักศึกษาชมภาพยนตร
อ.ณัฐนาฏ
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สัปดาหที่
17

สัปดาหที่
18

2

หัวขอเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน

(ตอ)
4.9 วัยสูงอายุ
(Elderly period:60ปขึ้นไป)
4.9.1 ลักษณะสําคัญตาม
ขั้นตอนการพัฒนา
4.9.2 พันธกิจตามวัย
4.9.3 พฤติกรรมที่เปนปญหา
4.9.4 การปองกันปญหา และ
การสงเสริมพัฒนาการวัยชรา

เกี่ยว กับพัฒนาการของวัย
ชรา
- แบงกลุมใหนักศึกษา กลุม
ละ7-8 คนวิเคราะหลักษณะ
ของวัยชรา และทฤษฎีและ
การปรับตัวที่เกี่ยวของ ภาวะ
วิกฤติของวัยสูงอายุจาก
ภาพยนต
-ใหแตละกลุมนําเสนอหนา
ชั้นเรียน
- ใหโอกาสนักศึกษาซักถาม
- อาจารยสรุปประเด็น
- สอบยอยครั้งที่ 14
- นักศึกษาพบอาจารยประจํา
กลุม
- นักศึกษาแตละคนรายงาน
ผลการศึกษาพฤติกรรม
พัฒนาการบุคคลตามวัย
- นักศึกษารวมกันแลกเปลี่ยน
ประสบการณ และความรูที่
ไดรับจากCase ของแตละคน
- นักศึกษารวมกันกําหนดแนว
ทางการสงเสริมพัฒนาการ
และการปรับตัวในชวงวัยที่ตน
ไดศึกษามา
- อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ
ของ Case study เพิ่มเติม

นักศึกษานําเสนอCase study

อาจารย
ผูสอน
เราเสถียร

ผ.ศ.จุไร
อ. สาวิตรี
อ.วชิรา
อ.ศิริพร
อ.ณัฐนาฏ
อ.สิริกาญจน
อ.วรภัทร

สอบปลายภาค
หนวยที่ 1 ถึง หนวยที่ 4

การประเมิน
การประเมินผลการเรียนการใชแบบอิงเกณฑและ/หรืออิงกลุม โดยใชเกณฑในการใหคาระดับคะแนน
ดังนี้
ระดับผลการเรียน
ชวงคะแนน
A
90-100
B+
85-89
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B
C+
C
D+
D
F

75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
ต่ํากวา 50

หมายเหตุ : นักศึกษาตองมีเวลาเรียนไมนอยกวา 80% จึงมีสิทธิ์สอบ

การวัดและประเมินผล
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
การ
ผลการเรียนรูที่
ประเมิน
คาดหวัง
1
4.1.1, 4.1.4, 4.1.5,
4.1.7
2
3

4.3.2, 4.3.3, 4.3.4,
4.4.1, 4.4.4, 4.5.2,
4.5.3,4.5.4,4.5.5
4.2.1, 4.2.2

งานที่จะใชประเมินผูเรียน
- การแสดงความคิดเห็น
และการนําเสนอในชั้นเรียน
- การเขาชั้นเรียนและการมี
สวนรวมในการทํางานกลุม
- รายงานวิเคราะห
กรณีศึกษา
- การทํา mind mapping
- การสอบยอย
- การสอบกลางภาค
- การสอบปลายภาค

สัปดาหที่
กําหนด
1-18

สัดสวนการ
ประเมินผล
5%

1-18
7-18
1-5
1,2,3,4,5,7,
8,9,10,11,
12,14,15,16,
6
18

15%
5%
15%
20%
40%

3. แนวทางการชวยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํา
3.1 ใหนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ําจากคะแนน GPA พบอาจารยผูรับผิดชอบวิชาเพื่อรับทราบปญหาและ
หาแนวทางแกไขปญหารวมกัน
3.2 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาติดตามผลการเรียนและพบกับนักศึกษาเพื่อรับทราบปญหา และหาแนว
ทางแกไขปญหารวมกันวาตัวเลือกนั้น ๆ ถูกตองดวยเหตุผลใด
3.3 จัดใหมีการเฉลยขอสอบกลางภาคและขอสอบปลายภาคเพื่อใหนักศึกษาเกิดความกระจาง
3.4 จัดการสอนเสริมตามความตองการของนักศึกษาตามที่มีการนัดหมายรวมกันกับอาจารยผูสอน
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
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หมวดที่ 7 การประเมิน และการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
1.2 การสัมมนาปญหาการจัดการเรียนการสอน เมื่อสิ้นสุดปการศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 มีการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนของอาจารยทุกทานโดยนักศึกษาในระบบออนไลนของ
มหาวิทยาลัย
2.2 การสังเกตการสอนของคณะกรรมการบริหารวิชาการ และ หรือผูรวมทีมการสอนโดยใชแบบประเมิน
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร
2.3 จากผลการสอบผานเกณฑ 60% ของของนักศึกษาในการสอบกลางภาค และปลายภาค
2.4 ผลการวิเคราะหขอสอบรายขอ
2.5 การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู
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3. การปรับปรุงการสอน
3.1 นําผลจากการประเมินโดยนักศึกษา และสัมมนาปญหาการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา มา
ปรับปรุงในการออกแบบการเรียนการสอนครั้งตอไป
3.2 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางทีมผูสอน เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
3.3 นําเสนอการออกแบบการเรียนการสอนรายวิชา ภายในสาขาวิชาและคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ของคณะฯ
3.4 มีการปรับปรุง/พัฒนาแบบประเมินผลการเรียนรูจากชิ้นงานที่มอบหมาย
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 มีการทวนสอบผลคะแนนสอบ/คะแนนจากงานที่มอบหมาย/เกรด โดยทีมผูสอน
4.2 การทําวิจัยในชั้นเรียน
4.3 มีการทวนสอบเกรดโดยทีมผูสอน และคณะกรรมการบริหารวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ปรับปรุงการออกแบบการเรียนการสอนทุกปตามผลการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน และจาก
ขอมูลที่ไดจากการประเมิน
5.2 นําขอมูลที่ไดจากการประเมินของนักศึกษา ทีมอาจารยผูสอน ผูเกี่ยวของ มาใชปรับปรุงรายวิชา

3

1

รวม (ขอ)

2

ประเมินคา

4

สังเคราะห/

วิเคราะห

2

นําไปใช

หนวยที่ 1 แนวคิดพัฒนาการมนุษย
1. แนวคิดการเจริญเติบโต และพัฒนาการมนุษย
1.1 ความหมายของพัฒนาการมนุษย,
การเจริญเติบโต,วุฒิภาวะ และการเรียนรู

เขาใจ

เนื้อหาวิชาที่สอน

จํานวน
ชั่วโมง
ที่สอน
รู/ จํา

แบบพิมพเขียวขอสอบ (Test Blueprint) วิชาพัฒนาการมนุษย

10

วิเคราะห

รวม (ขอ)

นําไปใช

ประเมินคา

เขาใจ

1.2 ธรรมชาติและลักษณะของพัฒนาการมนุษย
1.3 ปจจัยกําหนดพัฒนาการมนุษย
1.4 วิธีการศึกษาพัฒนาการมนุษย
หนวยที่ 2 ทฤษฎีพัฒนาการมนุษย
2.1 ทฤษฎีจิตวิเคราะหของฟรอยด
2.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางจิต-สังคมของอีริกสัน
2.3 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของพีอาเจต
2.4 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรก
2.5 ทฤษฎีการเรียนรู
หนวยที่ 3 การประเมินพัฒนาการมนุษย
3.1 กรอบแนวคิดการประเมินพัฒนาการมนุษย
3.2 วิธีการประเมินพัฒนาการแตละวัย
หนวยที่4 พัฒนาการมนุษย
4.1 วัยในครรภ(Prenatal period:0-9 เดือน)
4.1.1 การเจริญเติบโต และพัฒนาการ
4.1.2 พันธกิจตามวัย
4.1.3 พฤติกรรมที่เปนปญหา
4.1.4 การปองกันปญหา และการสงเสริม
พัฒนาการ
4.2 วัยทารก(Infancy period:แรกเกิด-1 ป)
4.2.1 การเจริญเติบโต และพัฒนาการ
4.2.2 พันธกิจตามวัย
4.2.3 พฤติกรรมที่เปนปญหา
4.2.4 การปองกันปญหา และการสงเสริม
พัฒนาการ
หนวยที่ 4 พัฒนาการมนุษย(ตอ)
4.3 วัยเตาะแตะ(Toddler period:1-3ป)
4.3.1 การเจริญเติบโต และพัฒนาการ
4.3.2 พันธกิจตามวัย
4.3.3 พฤติกรรมที่เปนปญหา
4.3.4 การปองกันปญหา และการสงเสริม
พัฒนาการ
4.4 วัยกอนเรียน(Pre-school period:3-6ป)
4.4.1 การเจริญเติบโต และพัฒนาการ
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ประเมินคา

รวม (ขอ)

4.7 วัยผูใหญตอนตน
(Young adulthood period:21-40ป)
4.7.1 การเจริญเติบโต และพัฒนาการ
4.7.2 พันธกิจตามวัย
4.7.3 พฤติกรรมที่เปนปญหา
4.7.4 การปองกันปญหา และการสงเสริม
พัฒนาการ
หนวยที่ 4 พัฒนาการมนุษย(ตอ)
4.8วัยผูใหญตอนกลาง
(Middle adulthood period:41-60ป)
4.8.1 ลักษณะสําคัญตามขั้นตอนการพัฒนา
4.8.2 พันธกิจตามวัย
4.8.3 พฤติกรรมที่เปนปญหา
4.8.4 การปองกันปญหา และการสงเสริม
พัฒนาการ
4.9 วัยชรา

นําไปใช

4.4.2 พันธกิจตามวัย
4.4.3 พฤติกรรมที่เปนปญหา
4.4.4 การปองกันปญหา และการสงเสริม
พัฒนาการ
4.5 วัยเรียน(School age period:6-12ป)
4.5.1 การเจริญเติบโต และพัฒนาการ
4.5.2 พันธกิจตามวัย
4.5.3 พฤติกรรมที่เปนปญหา
4.5.4 การปองกันปญหา และการสงเสริม
พัฒนาการ
4.6 วัยรุน
(Adolescence period:12-20ป)
4.6.1 การเจริญเติบโต และพัฒนาการ
4.6.2 พันธกิจตามวัย
4.6.3 พฤติกรรมที่เปนปญหา
4.6.4 การปองกันปญหา และการสงเสริม
พัฒนาการ
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เขาใจ
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วิเคราะห

นําไปใช

รวม (ขอ)

27

27 42 42 24
+4 +8 +4 +4
31 50 46 28

ประเมินคา

รวมทั้งหมด

27

สังเคราะห/

(Elderly period:60 ปขึ้นไป)
4.9.1 ลักษณะสําคัญตามขั้นตอนการพัฒนา
4.9.2 พันธกิจตามวัย
4.9.3 พฤติกรรมที่เปนปญหา
4.9.4 การปองกันปญหา และการสงเสริม
พัฒนาการ
รวม

เขาใจ

เนื้อหาวิชาที่สอน

จํานวน
ชั่วโมง
ที่สอน
รู/ จํา
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