รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ. 3)

วิชาพัฒนาการมนุษย์
(Human Development)
รหัสวิชา 6011203

สำหรับนักศึกษำพยำบำลชั้นปีที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2560
หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

มคอ.3 หน้ำ 1
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
คณะพยำบำลศำสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา 6011203 พัฒนำกำรมนุษย์ (Human Development)
2. จานวนหน่วย

2 ( 2 - 0 - 4 ) หน่วยกิต

3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตร
พยำบำลศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ประเภทรายวิชา กลุ่มวิชำพยำบำลศำสตรบัณฑิต หมวดวิชำพื้นฐำนวิชำชีพ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจากลุ่มทดลอง

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน

อ.อริยำ ดีประเสริฐ/อ.ศิริพร นันทเสนีย์
อ.ศิริพร นันทเสนีย์
อ.อริยำ ดีประเสริฐ
อ.ณัฐกฤตำ วงค์ตระกูล

ภำคกำรศึกษำที่ 3 ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)

ไม่มี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)

ไม่มี

8. สถานที่เรียน
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 204/3 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ
มหำวชิรำลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบำงพลัด เขตบำงพลัด กทม. 10700
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

วันที่ 1 พฤษภำคม 2561

มคอ.3 หน้ำ 2
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีพัฒนำกำรมนุษย์ที่ครอบคลุมด้ำนร่ำงกำย
จิตใจ อำรมณ์ สติปัญญำและคุณธรรมจริยธรรม สำมำรถบอกพัฒ นำกำรในแต่ล ะช่ ว งวัยที่เป็นปกติ และ
ผิดปกติได้ บอกกลวิธีในกำรประเมินและส่งเสริมพัฒนำกำร ตลอดจนป้องกันปัญหำพัฒนำกำรที่ผิดปกติได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถนำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรประเมินและส่งเสริมพัฒนำกำร ตลอดจน
ป้องกันปัญหำพัฒนำกำรที่ผิดปกติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2.2 เพื่อปรับกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของรำยวิชำให้สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
กำรศึกษำ (TQF) ระดับปริญญำตรี
2.3 เพื่อปรับตำมข้อเสนอแนะกำรประชุมกลุ่มย่อยของอำจำรย์ผู้สอน
2.4 เพื่อปรับตำมรำยงำนกำรประเมินผลโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนจำกผลกำรประเมิน
โดยอำจำรย์ นักศึกษำ และแหล่งฝึก ปีงบประมำณ 2559
2.5 เพื่อปรับวิธีกำรสอนกำรสอนมำใช้เพื่อพัฒนำนักศึกษำให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21
2.6 เพื่อให้มีควำมเชื่อมโยงกับวิชำชีพทำงด้ำนกำรพยำบำลอื่นๆ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
แนวคิด ทฤษฎีพัฒ นำกำรมนุ ษย์ ตำมขั้นตอนของวงจรชีวิตตั้งแต่ปฏิส นธิจนถึงวัยชรำ ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อกำรพัฒนำกำร กำรประเมินพัฒนำกำร กลไกกำรปรับตัว พฤติกรรมที่เป็นปัญหำ กำรป้องกันและ
กำรส่งเสริมพัฒนำกำรในแต่ละวัย
Concepts and theories of human development according to the stages of the
human life cycle from fertilization through old age; factors affecting the human
development, assessment of human development in each stage of life, coping mechanism,
prevention of maladaptive and deviated behaviors, promotion of human development in each
stage of life
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
30 ชั่วโมง

สอนเสริม
-

การฝึกทดลอง
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
60 ชั่วโมง
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3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
3.1 นักศึกษำแจ้งควำมจำนงกับผู้สอนล่วงหน้ำหรือมำพบตำมเวลำ
3.2 อำจำรย์จัดเวลำให้คำปรึกษำเป็นรำยบุคคล/รำยกลุ่มตำมควำมต้องกำรอย่ำงน้อย 1 ชั่วโมง/
สัปดำห์
ชื่อ-สกุล อำจำรย์
อ.ศิริพร นันทเสนีย์
อ.อริยำ ดีประเสริฐ
อ.ณัฐกฤตำ วงค์ตระกูล

อีเมล
s_ntsn@hotmail.com
deeariya@gmail.com
natgrita.wo@gmail.com

โทรศัพท์
0891459505
0874545927
0965639428

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในกลุ่มมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่มุ่งหวังตำมหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดรำยวิชำนี้
นักศึกษำจะมีคุณลักษณะ หรือมีควำมสำมำรถดังนี้
ผลการเรียนรู้
4.1 คุณธรรม จริยธรรม
●4.1.2 สำมำรถแยกแยะควำมถูกต้อง
ของบุคคล ควำมดี และควำมชั่วได้
●4.1.3 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง
และงำนที่ได้รับมอบหมำย

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

- ปฐมนิเทศรำยวิชำและระเบียบวินัย
คุณธรรม ที่พึงปฏิบัติ
- ให้นักศึกษำร่วมแสดงควำมคิดเห็นและ
ประสบกำรณ์ของตนเองตำมหลัก
จริยธรรม และสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับ
พัฒนำกำรมนุษย์ในแต่ละวัย
- กำหนดข้อตกลงในกำรเข้ำชั้นเรียนและ
ใช้กำรเรียนแบบมีส่วนร่วม
- มอบตำรำงเวลำเรียน เวลำส่งงำนที่
ได้รับมอบหมำย
- มอบหมำยกำรทำโครงงำนเรื่องกำร
ส่งเสริมพัฒนำกำรตำมช่วงวัยเป็นรำย
กลุ่ม

- ประเมินจำกกำรสังเกต
พฤติกรรมในชั้นเรียนและ
กำรแสดงควำมคิดเห็นตำม
หลักจริยธรรม และสิทธิ
มนุษยชน
- ตรวจสอบกำรเข้ำชั้นเรียน
และกำรเข้ำใช้งำนใน
e-Learning
- กำรส่งงำนตรงตำมเวลำที่
กำหนด
- กำรมำพบอำจำรย์ประจำ
กลุ่มตำมเวลำนัดหมำย
- กำรอ้ำงอิงหลักฐำนทำง
วิชำกำรประกอบกำรเรียน
กำรสอน
- กำรวิเครำะห์ประเด็น
คุณธรรม จริยธรรมที่
ปรำกฏในชิ้นงำนของ
นักศึกษำ
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ผลการเรียนรู้
4.2 ความรู้
●4.2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
สำระสำคัญของทฤษฎีพื้นฐำนของ
พัฒนำกำรมนุษย์

4.3 ทักษะทางปัญญา
●4.3.2 สำมำรถวิเครำะห์ และ
เชื่อมโยงข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลที่
หลำกหลำย และเชื่อถือได้

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

- มอบหมำยให้นักศึกษำ ศึกษำจำก
บทเรียน สื่อกำรสอนในระบบ eLearning และทำแบบฝึกหัด pre-test
มำล่วงหน้ำก่อนเข้ำชั้นเรียนทุกครั้ง
- อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
ประสบกำรณ์เกี่ยวกับพัฒนำกำร กำร
ส่งเสริมพัฒนำกำรมนุษย์ในแต่ละวัย และ
อำจำรย์สรุปประเด็นที่สำคัญ
- มอบหมำยกำรทำโครงงำนเรื่องกำร
ส่งเสริมพัฒนำกำรตำมช่วงวัยเป็นรำย
กลุ่มตำมประเด็นที่สนใจ สอดคล้องกับ
ทฤษฎีและรำยงำนกำรวิจัยใหม่ๆที่ค้นพบ
จำกวำรสำรในประเทศและต่ำงประเทศ
ตลอดจนหำแนวทำงส่งเสริม ป้องกันและ
แก้ไขพัฒนำกำรพร้อมทั้งนำเสนอ

- ประเมินกำรตอบคำถำม
กำรแสดงควำมคิดเห็นและ
สรุปประเด็นเนื้อหำเกี่ยวกับ
หลักทฤษฎีที่สำคัญต่อ
พัฒนำกำรมนุษย์ได้
- กำรประเมินควำมรู้ทำง
วิชำกำรในกำรสอบ
- Pre-test และ Posttest ท้ำยชั่วโมง
- สอบกลำงภำค
- ปลำยภำค
- กำรประเมินคุณภำพของ
ชิ้นงำน ผลงำน โครงงำน ที่
สนใจ

- อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
ประสบกำรณ์เกี่ยวกับพัฒนำกำร กำร
ประเมินพัฒนำกำร และกำรส่งเสริม
พัฒนำกำรมนุษย์ในแต่ละช่วงวัย
- มอบหมำยให้นักศึกษำ ศึกษำจำก
บทเรียน สื่อกำรสอนในระบบ e-Learning
และทำแบบฝึกหัด Pre-test มำล่วงหน้ำ
ก่อนเข้ำชั้นเรียนทุกครั้ง
- มอบหมำยนักศึกษำเป็นรำยกลุ่มค้นคว้ำ
ข้อมูลทำงวิชำกำร วิจัย และฐำนข้อมูล
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำร
พัฒนำกำรมนุษย์ในแต่ละช่วงวัย เพื่อใช้
เชื่อมโยงกับชิ้นงำน โครงงำนและกำร
เรียนกำรสอน
- มอบหมำยให้นักศึกษำสรุป Reflection
ในหน่วยที่กำหนด
- มอบหมำยให้นักศึกษำทำ Portfolio

- ประเมินกำรตอบคำถำม
และสรุปประเด็นเนื้อหำ
เกี่ยวกับพัฒนำกำรแต่ละ
ช่วงวัยต่อพัฒนำกำรมนุษย์
ได้
- กำรแสดงควำมคิดเห็นใน
ระหว่ำงกำรอภิปรำยในชั้น
เรียน
- ผลกำรค้นคว้ำข้อมูลทำง
วิชำกำรจำกวิจัย บทควำม
วิชำกำรฐำนข้อมูลที่นำมำใช้
ประกอบกำรเรียนกำรสอน
- กำรประเมินคุณภำพของ
งำนที่ได้รับมอบหมำย
- ชิ้นงำน
- โครงงำน
- Reflection
- Portfolio
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ผลการเรียนรู้
วิธีการสอน
4.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- มอบหมำยนักศึกษำทำงำนกลุ่มและ
●4.4.1 มีทักษะในกำรสร้ำง
สัมพันธภำพในระหว่ำงผู้เรียน และกับ นำเสนอชิ้นงำน โครงงำนตำมที่กำหนด
- อภิปรำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
ผู้สอน ผู้ใช้บริกำร และทีมสุขภำพ
พัฒนำกำรในแต่ละช่วงวัยและส่งเสริม
พัฒนำกำรมนุษย์ในกลุ่มย่อย

4.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
●4.5.3 มีทักษะกำรสื่อสำร กำรใช้
ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อกำรเรียนรู้
และสนับสนุนงำนที่ได้รับมอบหมำย
กำรเรียนรู้ในวิชำพัฒนำกำรมนุษย์

- มอบหมำยให้นักศึกษำคำนวณอำยุและ
เลือกใช้เครื่องมือที่ได้จำกกำรสืบค้นมำ
ปรับใช้ให้เหมำะสมกับกำรประเมิน
พัฒนำกำรในแต่ละช่วงวัยของแต่ละรำย
กรณีและโครงงำนเรื่องกำรส่งเสริม
พัฒนำกำรตำมช่วงวัยเป็นรำยกลุ่ม
- ให้นำเสนอและอภิปรำยแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนำกำรในแต่ละช่วงวัย
และโครงงำนเพื่อกำรส่งเสริมพัฒนำกำร
ตำมช่วงวัย

วิธีการประเมินผล
- คุณภำพกำรนำเสนอ
ชิ้นงำน โครงงำนที่ได้รับ
มอบหมำย
- ประเมินและสังเกตกำรมี
ส่วนร่วมแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็นภำยในกลุ่มของแต่
ละบุคคล
- กำรมำพบเพื่อขอ
คำปรึกษำของนักศึกษำ
- ประเมินควำมสำมำรถของ
นักศึกษำในกำรคำนวณอำยุ
จำกกำรใช้เครื่องมือในกำร
ประเมินพัฒนำกำรของ
มนุษย์ในแต่ละช่วงวัย
- ประเมินคุณภำพกำร
นำเสนอชิ้นงำน โครงงำน
ทั้งรำยบุคคลและรำยกลุ่ม

มคอ.3 หน้ำ 6
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
วัน-เวลา
สัปดาห์ที่ 1
วันจันทร์ที่
4 มิ.ย.61

จานวน
ชั่วโมง

13.00-14.00 น

1

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดวิชา
ก่อนเปิดการเรียนการสอน
- สำรวจควำมต้องกำรของนักศึกษำต่อ
รูปแบบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
- ออกแบบกำรเรียนกำรสอน
- มอบหมำยนักศึกษำผู้ประสำน
รำยวิชำให้นักศึกษำทุกคนลงทะเบียน
เข้ำใช้งำนในระบบ e-Learning ในวิชำ
พัฒนำกำรมนุษย์
- นำเนื้อหำ สื่อกำรสอน และข้อสอบ
Pre-test ขึ้นระบบ e-Learning
ปฐมนิเทศรายวิชา
ปฐมนิเทศรายวิชา
- อำจำรย์ผู้รับผิดชอบแนะนำลักษณะ
รำยวิชำ วิธีกำรเรียนกำรสอนและกำร
วัดประเมินผล
- แนะนำแหล่งกำรเรียนรู้สำหรับ
กำรศึกษำค้นคว้ำ
- ชี้แจงกำรมอบหมำยงำน กำร
วิเครำะห์สถำนกำรณ์ และแนะนำ
อำจำรย์ประจำกลุ่ม
- ชี้แจงและอธิบำยรำยละเอียด
1. ข้อตกลงในกำรเข้ำชั้นเรียน
2. กำหนดกำรส่งงำนตำมที่ได้รับ
มอบหมำยอย่ำงมีส่วนร่วม
3. กำรทำ Reflection เกี่ยวกับ
เนื้อหำทีเ่ รียนเป็นรำยบุคคล
4. กำรจัดทำ Portfolio รำยบุคคล
5. กำรจัดทำโครงงำนรำยกลุ่ม
หน่วยที่ 1 แนวคิดการ
- สรุปผลกำรทำแบบทดสอบก่อนเรียน
เจริญเติบโตและพัฒนาการมนุษย์ เพื่อดูแนวโน้มควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
1.1. ควำมหมำยของพัฒนำกำร เนื้อหำ
มนุษย์กำรเจริญเติบโตวุฒิภำวะ
- ชมวีดิทัศน์เรื่องพัฒนำกำรมนุษย์และ
และกำรเรียนรู้
กำรประเมินพัฒนำกำร
หัวข้อ/รายละเอียด

ผู้สอน
อ.อริยำ
ดีประเสริฐ

อ.อริยำ
ดีประเสริฐ

มคอ.3 หน้ำ 7
สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้
1.2 ธรรมชำติและลักษณะของ
- ร่วมกันอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำม
พัฒนำกำรมนุษย์
คิดเห็นโดยเน้นประเด็นหรือ
1.3 ปัจจัยกำหนดพัฒนำกำร
สำระสำคัญ แนวคิดของกำรเจริญ
มนุษย์
เติบโต พัฒนำกำรมนุษย์และกำร
1.4 วิธีกำรศึกษำพัฒนำกำรมนุษย์ ประเมินพัฒนำกำรในแต่ละวัย
หน่วยที่ 2 การประเมินพัฒนาการ - ผู้สอนสรุปประเด็นและเปิดโอกำสให้
มนุษย์
นักศึกษำซักถำม
2.1 กรอบแนวคิดกำรประเมิน
- ให้นักศึกษำสรุป Reflection
พัฒนำกำรมนุษย์
- ทดสอบย่อยหลังเรียน
2.2 วิธีกำรประเมินพัฒนำกำรแต่
ละวัย

14.00-16.00 น

2

สัปดาห์ที่ 2
วันที่ 5 มิ.ย.61
9.00-12.00 น

3

หน่วยที่ 3 ทฤษฎีพัฒนาการ
มนุษย์
3.1 ทฤษฎีจิตวิเครำะห์ของ
ฟรอยด์
3.2 ทฤษฎีพัฒนำกำรทำงจิต
สังคมของ อิริกสัน
3.3 ทฤษฎีพัฒนำกำรทำง
สติปญ
ั ญำของเพียเจต์
3.4 ทฤษฎีพัฒนำกำรทำง
จริยธรรมของโคลเบอร์ก

- สรุปผลกำรทำแบบทดสอบก่อนเรียน อ.ศิริพร
เพื่อดูแนวโน้มควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
นันทเสนีย์
เนื้อหำ
- ให้นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรอภิปรำย
และแสดงควำมคิดเห็นโดยเน้นประเด็น
หรือสำระสำคัญของทฤษฎีพร้อม
ยกตัวอย่ำงกำรประยุกต์ใช้
- เปิดโอกำสให้นักศึกษำซักถำม
- ให้นักศึกษำสรุป Reflection
- ทดสอบย่อยหลังเรียน

สัปดาห์ที่ 3
วันจันทร์ที่
11 มิ.ย.61
13.00-16.00 น

3

หน่วยที่ 3 ทฤษฎีพัฒนาการ
มนุษย์
3.5 ทฤษฎีกำรเรียนรู้ของแบน
ดูรำ
3.6 ทฤษฎีกำรเรียนรู้กลุ่ม
พฤติกรรมนิยมของสกินเนอร์
3.7 ทฤษฎีกำรเรียนรู้กลุ่ม
พฤติกรรมนิยมของพำฟลอฟ

- สรุปผลกำรทำแบบทดสอบก่อนเรียน อ.ศิริพร
เพื่อดูแนวโน้มควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
นันทเสนีย์
เนื้อหำ
- ให้นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรอภิปรำย
และแสดงควำมคิดเห็นโดยเน้นประเด็น
หรือสำระสำคัญของทฤษฎีพร้อม
ยกตัวอย่ำงกำรประยุกต์ใช้
- เปิดโอกำสให้นักศึกษำซักถำม
- ให้นักศึกษำสรุป Reflection
- ทดสอบย่อยหลังเรียน

หัวข้อ/รายละเอียด

ผู้สอน

มคอ.3 หน้ำ 8
สัปดาห์ที่
วัน-เวลา
สัปดาห์ที่ 4
วันอังคำรที่
12 มิ.ย.61
9.00-12.00 น

จานวน
หัวข้อ/รายละเอียด
ชั่วโมง
3 หน่วยที่ 4 พัฒนาการมนุษย์
4.1 วัยในครรภ์
(Prenatalperiod : 0-9 เดือน)
4.1.1 กำรเจริญเติบโตและ
พัฒนำกำร
4.1.2 พันธกิจตำมวัย
4.1.3 กำรประเมินพัฒนำกำร
4.1.4 กำรป้องกันปัญหำและ
กำรส่งเสริมพัฒนำกำรวัยในครรภ์
4.2 วัยทำรก (Infancy period :
แรกเกิด-1 ปี)
4.2.1 กำรเจริญเติบโตและ
พัฒนำกำร
4.2.2 พันธกิจตำมวัย
4.2.3 กำรประเมินพัฒนำกำร
4.2.4 พฤติกรรมที่เป็นปัญหำ
4.2.5 กำรป้องกันปัญหำ และ
กำรส่งเสริมพัฒนำกำรวัยทำรก
สัปดาห์ที่ 5
3
หน่วยที่ 4 พัฒนาการมนุษย์(ต่อ)
วันจันทร์ที่
4.3 วัยเตำะแตะ
18 มิ.ย.61
(Toddler period : 1-3 ปี)
13.00-16.00 น
4.3.1 กำรเจริญเติบโตและ
พัฒนำกำร
4.3.2 พันธกิจตำมวัย
4.3.3 กำรประเมินพัฒนำกำร
4.3.4 พฤติกรรมที่เป็นปัญหำ
4.3.5 กำรป้องกันปัญหำและ
กำรส่งเสริมพัฒนำกำรวัยเตำะแตะ
4.4 วัยก่อนเรียน(Pre-school
period : 3-6 ปี)
4.4.1 กำรเจริญเติบโตและ
พัฒนำกำร
4.4.2 พันธกิจตำมวัย
4.4.3 กำรประเมินพัฒนำกำร
4.4.4 พฤติกรรมที่เป็นปัญหำ

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้
- สรุปผลกำรทำแบบทดสอบก่อนเรียน
เพื่อดูแนวโน้มควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
เนื้อหำทั้งสองเรื่อง
- ชมวีดีทัศน์เรื่องพัฒนำกำรวัยในครรภ์
- แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และซักถำม
ผู้สอน
- ผู้สอนสรุปประเด็นสำคัญของ
พัฒนำกำรวัยในครรภ์

ผู้สอน
อ.ณัฐกฤตำ
วงค์ตระกูล/
อ.ศิริพร
นันทเสนีย์/
อ.อริยำ
ดีประเสริฐ

- ชมวีดีทัศน์เรื่องพัฒนำกำรเด็กวัย
ทำรก
- แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และซักถำม
ผู้สอน
- ผู้สอนสรุปประเด็นสำคัญของ
พัฒนำกำรวัยทำรก
- ทดสอบย่อยหลังเรียนทั้งสองเรื่อง
- ให้นักศึกษำสรุป Reflection
- สรุปผลกำรทำแบบทดสอบก่อนเรียน
เพื่อดูแนวโน้มควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
เนื้อหำ
- ชมวีดีทัศน์เรื่องพัฒนำกำรเด็กวัย
เตำะแตะ
- แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และซักถำม
ผู้สอน
- ผู้สอนสรุปประเด็นสำคัญของ
พัฒนำกำรเด็กวัยเตำะแตะ
- ชมวีดีทัศน์เรื่องพัฒนำกำรเด็กวัยก่อน
เรียน
- แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และซักถำม
ผู้สอน
- ผู้สอนสรุปประเด็นสำคัญของ
พัฒนำกำรเด็กวัยก่อนเรียน
- ทดสอบย่อยหลังเรียน
- ให้นักศึกษำสรุป Reflection

อ.ณัฐกฤตำ
วงค์ตระกูล/
อ.ศิริพร
นันทเสนีย์/
อ.อริยำ
ดีประเสริฐ

มคอ.3 หน้ำ 9
สัปดาห์ที่
วัน-เวลา
วันอังคำรที่
19 มิ.ย.61
09.00-10.30 น

จานวน
ชั่วโมง
1.30

หัวข้อ/รายละเอียด
4.4.5 กำรป้องกันปัญหำและ
กำรส่งเสริมพัฒนำกำรวัยก่อนเรียน
สอบกลางภาค
หน่วยที่ 1-4 (4.1-4.2)

วันอังคำรที่
1.30
18 มิ.ย.61
10.30-12.00 น

ปรึกษาโครงงาน

สัปดาห์ที่ 6
วันจันทร์ที่
25 มิ.ย.61
13.00-16.00 น

3

หน่วยที่ 4 พัฒนาการมนุษย์(ต่อ)
4.5 วัยเรียน
(School age period : 6-12ปี)
4.5.1 กำรเจริญเติบโตและ
พัฒนำกำร
4.5.2 พันธกิจตำมวัย
4.5.3 กำรประเมินพัฒนำกำร
4.5.4 พฤติกรรมที่เป็นปัญหำ
4.5.5 กำรป้องกันปัญหำและ
กำรส่งเสริมพัฒนำกำรวัยเรียน

สัปดาห์ที่ 7
วันอังคำรที่
26 มิ.ย.61
9.00-12.00 น

3

หน่วยที่ 4 พัฒนาการมนุษย์(ต่อ)
4.6 วัยรุ่น
(Adolescence period : 12-20ปี)

4.6.1 กำรเจริญเติบโต
และพัฒนำกำร
4.6.2 พันธกิจตำมวัย
4.6.3 กำรประเมินพัฒนำกำร
4.6.4 พฤติกรรมที่เป็นปัญหำ

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้

ผู้สอน

อ.อริยำ
ดีประเสริฐ/
อ.ณัฐกฤตำ
วงค์ตระกูล
- แบ่งนักศึกษำกลุ่มละ 5-6 คน เพื่อทำ อ.ศิริพร
โครงงำนเป็นรำยกลุ่ม 7 ช่วงวัย
นันทเสนีย์/
- พบอำจำรย์ที่ปรึกษำประจำกลุ่มเพื่อ อ.อริยำ
สร้ำงควำมเข้ำใจ และแนวทำงทำ
ดีประเสริฐ/
โครงงำน
อ.ณัฐกฤตำ
- นักศึกษำปรึกษำโครงงำนที่เลือกตำม วงค์ตระกูล
ช่วงวัย
- แลกเปลี่ยนควำมรู้ระหว่ำงนักศึกษำ
ภำยในกลุ่ม และอำจำรย์ประจำกลุ่ม
- อำจำรย์ประจำกลุ่มสรุปประเด็น
สำคัญเพิ่มเติม
- สรุปผลกำรทำแบบทดสอบก่อนเรียน อ.ณัฐกฤตำ
เพื่อดูแนวโน้มควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
วงค์ตระกูล/
เนื้อหำ
อ.ศิริพร
- ชมวีดีทัศน์เรื่องพัฒนำกำรเด็กวัย
นันทเสนีย์/
เรียน
อ.อริยำ
- แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และซักถำม ดีประเสริฐ
ผู้สอน
- ผู้สอนสรุปประเด็นสำคัญของ
พัฒนำกำรเด็กวัยเรียน
- ทดสอบย่อยหลังเรียน
- ให้นักศึกษำสรุป Reflection
- สรุปผลกำรทำแบบทดสอบก่อนเรียน อ.ศิริพร
เพื่อดูแนวโน้มควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
นันทเสนีย์
เนื้อหำ
- ชมวีดีทัศน์เรื่องพัฒนำกำรเด็กวัยรุ่น
- แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และซักถำม
ผู้สอน
- ผู้สอนสรุปประเด็นสำคัญของ
พัฒนำกำรเด็กวัยรุ่น

มคอ.3 หน้ำ 10
สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

จานวน
ชั่วโมง

หัวข้อ/รายละเอียด
4.6.5 กำรป้องกันปัญหำ
และกำรส่งเสริมพัฒนำกำรวัยรุ่น

สัปดาห์ที่ 8
วันจันทร์ที่
2 ก.ค.61
13.00-16.00 น

สัปดาห์ที่ 9
วันอังคำรที่
3 ก.ค.61
09.00-12.00 น

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้
- ทดสอบย่อยหลังเรียน
- ให้นักศึกษำสรุป Reflection

ผู้สอน

หน่วยที่ 4 พัฒนาการมนุษย์(ต่อ)
4.7 วัยผู้ใหญ่ตอนต้น (Young
adulthood period : 21-40ปี)
4.7.1 กำรเจริญเติบโตและ
พัฒนำกำร
4.7.2 พันธกิจตำมวัย
4.7.3 กำรประเมินพัฒนำกำร
4.7.4 พฤติกรรมที่เป็นปัญหำ
4.7.5 กำรป้องกันปัญหำและ
กำรส่งเสริมพัฒนำกำรวัยผู้ใหญ่
ตอนต้น
4.8 วัยผู้ใหญ่ตอนกลำง(Middle
adulthood period : 41-60ปี)
4.8.1 ลักษณะสำคัญตำม
ขั้นตอนกำรพัฒนำ
4.8.2 พันธกิจตำมวัย
4.8.3 กำรประเมินพัฒนำกำร
4.8.4 พฤติกรรมที่เป็นปัญหำ
4.8.5 กำรป้องกันปัญหำและ
กำรส่งเสริมพัฒนำกำรวัยผู้ใหญ่
ตอนกลำง

- สรุปผลกำรทำแบบทดสอบก่อนเรียน
เพื่อดูแนวโน้มควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
เนื้อหำ
- ชมวีดีทัศน์เรื่องพัฒนำกำรวัยผู้ใหญ่
ตอนต้น
- แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และซักถำม
ผู้สอน
- ผู้สอนสรุปประเด็นสำคัญของ
พัฒนำกำรวัยผู้ใหญ่ตอนต้น

อ.ณัฐกฤตำ
วงค์ตระกูล/
อ.ศิริพร
นันทเสนีย์/
อ.อริยำ
ดีประเสริฐ

หน่วยที่ 4 พัฒนาการมนุษย์(ต่อ)
4.9 วัยชรำ
(Elderly period : 60 ปีขึ้นไป)
4.9.1 ลักษณะสำคัญตำม
ขั้นตอนกำรพัฒนำ
4.9.2 พันธกิจตำมวัย
4.9.3 กำรประเมินพัฒนำกำร
4.9.4 พฤติกรรมที่เป็นปัญหำ
4.9.5 กำรป้องกันปัญหำ และ
กำรส่งเสริมพัฒนำกำรวัยชรำ

- สรุปผลกำรทำแบบทดสอบก่อนเรียน อ.อริยำ
เพื่อดูแนวโน้มควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
ดีประเสริฐ
เนื้อหำ
- ชมวีดีทัศน์เรื่องพัฒนำกำรวัยชรำ
- แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และซักถำม
ผู้สอน
- ผู้สอนสรุปประเด็นสำคัญของ
พัฒนำกำรวัยชรำ
- ทดสอบย่อยหลังเรียน
- ให้นักศึกษำสรุป Reflection

- ชมวีดีทัศน์เรื่องพัฒนำกำรวัยผู้ใหญ่
ตอนกลำง
- แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และซักถำม
ผู้สอน
- ผู้สอนสรุปประเด็นสำคัญของ
พัฒนำกำรวัยผู้ใหญ่ตอนกลำง
- ทดสอบย่อยหลังเรียน
- ให้นักศึกษำสรุป Reflection
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สัปดาห์ที่
จานวน
หัวข้อ/รายละเอียด
วัน-เวลา
ชัว่ โมง
สัปดาห์ที่ 10
3
นาเสนอโครงงานเรื่องการส่งเสริม
วันอังคำรที่
พัฒนาการตามช่วงวัย/Portfolio
17 ก.ค.61
09.00-12.00 น

วันอังคำรที่
31 ก.ค.61
09.00-11.00 น

2

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้
- นักศึกษำนำเสนอโครงงำนของกลุ่ม
- ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และ
ควำมรู้ที่ได้รับจำกโครงงำนของแต่ละ
กลุ่ม
- ผู้สอนสรุปประเด็นสำคัญที่ได้จำก
โครงงำน
- นักศึกษำนำเสนอ Portfolio
รำยบุคคล
- ร่วมกันวิพำกษ์และให้ข้อเสนอแนะ
- vote คะแนนโครงงำนและ
Portfolio จำกตนเอง เพื่อนและผู้สอน

ผู้สอน
อ.ศิริพร
นันทเสนีย์/
อ.อริยำ
ดีประเสริฐ/
อ.ณัฐกฤตำ
วงค์ตระกูล

สอบปลายภาค
หน่วยที่ 4 (4.3-4.9)

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
ที่
1
4.1.2, 4.1.3, คุณธรรม จริยธรรม
4.4.1, 4.5.3
- ควำมรับผิชอบ
- มีระเบียบวินัย
- มีเหตุผล
- มีควำมซื่อสัตย์
2
4.2.1, 4.3.2, ผลงำน/ชิ้นงำน
4.4.1, 4.5.3
- โครงงำนเรื่องกำรส่งเสริมพัฒนำกำร
ตำมช่วงวัยเป็นรำยกลุ่ม
(รำยงำน+กำรนำเสนอ)
- Portfolioเป็นรำยบุคคล
(Reflection+รำยงำน+กำรนำเสนอ)
3
4.2.1
กำรสอบ
- สอบย่อยท้ำยบท
- กำรสอบกลำงภำค
- กำรสอบปลำยภำค

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-10

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
5%

10

25%

1-10

20%

1-9

5%
20%
25%
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การประเมินผล กำรประเมินผลกำรเรียนใช้แบบอิงกลุ่ม ร่วมกับแบบอิงเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์ 60% ขึ้นไป
สำหรับระดับคะแนน C
การแบ่งกลุ่มของนักศึกษาเพื่อใช้ในการทางานกลุ่มและขอรับคาปรึกษาและส่งงานกับอาจารย์ประจากลุ่ม
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
อ.ศิริพร นันทเสนีย์
อ.อริยำ ดีประเสริฐ
อ.ณัฐกฤตำ วงค์ตระกูล

จำนวน
3 กลุ่ม
3 กลุ่ม
3 กลุ่ม

นักศึกษำ
เลขที่ 1-5, 16-20 และ 32-37
เลขที่ 6-10 , 21-25 และ 38-43
เลขที่ 11-15, 26-31 และ 44-49

3. แนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนอ่อน
1. ให้นักศึกษำที่มีผลกำรเรียนต่ำจำกคะแนน GPA พบอำจำรย์ผู้รับผิดชอบวิชำเพื่อรับทรำบปัญหำ
และหำแนวทำงแก้ไขปัญหำร่วมกัน
2. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำติดตำมผลกำรเรียนและพบกับนักศึกษำเพื่อรับทรำบปัญหำและหำ
แนวทำงแก้ไขปัญหำร่วมกันว่ำตัวเลือกนั้นๆ ถูกต้องด้วยเหตุผลใด
3. จัดให้มีกำรเฉลยข้อสอบย่อย ข้อสอบกลำงภำคและข้อสอบปลำยภำคเพื่อให้นักศึกษำเกิดควำม
เข้ำใจมำกขึ้น
4. จัดกำรสอนเสริมตำมควำมต้องกำรของนักศึกษำตำมที่มีกำรนัดหมำยร่วมกันกับอำจำรย์ผู้สอน
5. จัดเวลำให้คำปรึกษำนอกตำรำงเรียน
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ตารางวิเคราะห์หลักสูตร (Test Blueprint) วิชาพัฒนาการมนุษย์ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560
เนื้อหำวิชำที่สอน
หน่วยที่ 1 แนวคิดกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรมนุษย์
หน่วยที่ 2 กำรประเมินพัฒนำกำรมนุษย์
หน่วยที่ 3 ทฤษฎีพัฒนำกำรมนุษย์
หน่วยที่ 4 พัฒนำกำรมนุษย์
4.1 วัยในครรภ์(Prenatal period:0-9 เดือน)
4.2 วัยทำรก(Infancy period:แรกเกิด-1 ปี)
สอบกลางภาค (Midterm)
หน่วยที่ 4 พัฒนำกำรมนุษย์
4.3 วัยเตำะแตะ(Toddler period:1-3ปี)
4.4 วัยก่อนเรียน(Pre-school period:3-6ปี)
หน่วยที่ 4 พัฒนำกำรมนุษย์
4.5 วัยเรียน(School age period:6-12ปี)
หน่วยที่ 4 พัฒนำกำรมนุษย์
4.6 วัยรุ่น(Adolescence period:12-20ปี)
หน่วยที่ 4 พัฒนำกำรมนุษย์
4.7 วัยผู้ใหญ่ตอนต้น (Young adulthood period:21-40ปี)
4.8 วัยผู้ใหญ่ตอนกลำง (Middle adulthood period:41-60ปี)
หน่วยที่ 4 พัฒนำกำรมนุษย์
4.9 วัยชรำ (Elderly period : 60ปีขึ้นไป)
สอบกลางภาค (Final)

จำนวน
ชั่วโมง
ที่สอน
1
2
6
3

ระดับควำมรู้/จำนวนข้อ
รู้จำ เข้ำ นำ
วิ
ใจ ไปใช้ เครำะห์
2 2 1
2 4 3
1
5 9 11
5
1 4 6
4

รวม
(ข้อ)
5
10
30
15

12
3

10 19
1 4

21
6

10
4

60
15

3

1

4

6

4

15

3

1

4

6

4

15

3

1

4

6

4

15

3

1

4

6

4

15

15

5

20

30

20

75

มคอ.3 หน้ำ 14
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
เอกสารและตาราหลัก
ศิริพร นันทเสนีย์, อริยำ ดีประเสริฐ และณัฐกฤตำ วงค์ตระกูล. (2561). เอกสารประกอบการเรียนวิชา
พัฒนาการมนุษย์และการพยาบาลแต่ละช่วงวัย.กรุงเทพฯ:
พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์. (2556). ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ.(พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ:แอคทิฟพริ้นท์.
พิมพำภรณ์ กลั่นกลิ่น. (2555). การสร้างเสริมสุขภาพเด็กทุกช่วงวัย. คณะพยำบำลศำสตร์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น.
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช. (2557). เอกสารการสอนชุดวิชา พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ หน่วยที่
1-5. (พิมพ์ครั้งที่ 4).นนทบุรี: ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อรุณกำรพิมพ์.
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช. (2557). เอกสารการสอนชุดวิชา พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ หน่วยที่
6-10. (พิมพ์ครั้งที่ 4).นนทบุรี: ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อรุณกำรพิมพ์.
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช. (2557). เอกสารการสอนชุดวิชา พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ หน่วยที่
11-15. (พิมพ์ครั้งที่ 4).นนทบุรี: ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อรุณกำรพิมพ์.
มำโนช หล่อตระกูล, ธนิดำ หิรัญเทพ และนิดำ ลิ้มสุวรรณ. (2555). ตาราพฤติกรรมศาสตร์ทางการแพทย์.
(พิมพ์ครั้งที่ 1).กรุงเทพฯ: ภำควิชำจิตเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี.
อริยำ คูหำ. (2556). จิตวิทยาเพื่อการดารงชีวิต. (พิมพ์ครั้งที่ 2).ปัตตำนี: โรงพิมพ์มิตรภำพ.
Crandell, C.H. &Thomas, L.(2012). Human development. (10thed.).New York : McGraw-Hill
Higher Education.
เอกสารและข้อมูลแนะนา
- คู่มือกำรทำโครงงำน
- คู่มือกำรทำ Portfolio
- คู่มือกำรใช้งำนระบบ e-Learning
- https://wbsc.dusit.ac.th/
- http://arit.dusit.ac.th/main/databases/
- http://research.dusit.ac.th/new/e-Journal/
- http://tdc.thailis.or.th/tdc/
- https://search.proquest.com/index?username=003DW7KTGP&password=welcome
- https://link.springer.com/
- https://www.sciencedirect.com/
- https://pubs.acs.org/
- https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp?reload=true
- https://www.clinicalkey.com/nursing/#!/
- https://dl.acm.org/dl.cfm
- http://eds.a.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=0&sid=69ebf89e-9368-4b78-83aad3d314f4ade1%40sessionmgr4007
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- http://eds.a.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=0&sid=bb8934b2-c662-41dba9a1-13b876195d01%40sessionmgr4007
- http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&searc
h_mode=GeneralSearch&SID=C2m7yMx9L4ANJptZ5bH&preferencesSaved=
- https://eric.ed.gov/
- https://www.emeraldinsight.com/
- http://eds.a.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=0&sid=12d67c5d-7894-46ff-8ac005a8ddf5182a%40sessionmgr4010
- https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
- https://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Book%22
- https://scholar.google.co.th/
- https://www.tci-thaijo.org/
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
7.1.1 กำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและประเมินรำยวิชำ
7.1.2 กำรสนทนำกลุ่มระหว่ำงผู้สอนกับผู้เรียน
7.1.3 กำรสังเกตกำรณ์จำกพฤติกรรมของผู้เรียน
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
7.2.1 ผลกำรสอบของนักศึกษำ
7.2.2 กำรสังเกตกำรณ์กำรสอนของผู้ร่วมทีมกำรสอน
7.2.3 กำรสะท้อนคิดระหว่ำงกำรบรรยำย
7.3 การปรับปรุงการสอน
7.3.1 นำผลจำกกำรสัมมนำปัญหำกำรเรียนกำรสอนประจำปีระหว่ำงอำจำรย์ นักศึกษำมำปรับปรุง
กำรสอน
7.3.2 นำผลกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมำปรับปรุงรำยวิชำ
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชา
7.4.1 ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ อำจำรย์ผู้สอนและอำจำรย์ในสำขำ พิจำรณำตรวจสอบกำรประเมินผล
กำรเรียนรู้ของนักศึกษำด้ำนควำมถูกต้องของกำรให้คะแนนและควำมสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่
รำยวิชำกำหนด
7.4.2 คณะกรรมกำรทวนสอบ ตรวจสอบกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ ด้ำนควำมถูกต้อง
ของกำรให้คะแนน ควำมสอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์รำยวิชำ มำตรฐำนกำรเรียนรู้ เนื้อหำกำรสอน
กำรวัดและประเมินผล กับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่รำยวิชำกำหนด
7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
7.5.1 ก่อนดำเนินกำรเรียนกำรสอน ผู้รับผิดชอบรำยวิชำและทีมอำจำรย์ผู้สอน ร่วมกันออกแบบกำร
เรียนกำรสอน และประเมินกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอน โดยใช้แบบฟอร์ม (Course design checklist)
เสนอคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรพิจำรณำก่อนดำเนินกำรเรียนกำรสอน
7.5.2 ขณะดำเนินกำรเรียนกำรสอน ประชุมทบทวนแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกันเมื่อพบ
ปัญหำ หรือเมื่อได้รับข้อมูลป้อนกลับในเชิงลบจำกนักศึกษำ หรือผู้เกี่ยวข้อง
7.5.3 ผู้รับผิดชอบวิชำจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ (มคอ.5) เมื่อสิ้นสุดกำรเรียนกำร
สอน จำกข้อมูลที่ได้ในข้อ 1, 2 และประเมินตนเองโดยใช้แบบฟอร์มประเมินผลรำยวิชำ (Course Evaluation
Checklist)
7.5.4 นำผลมำออกแบบรำยละเอียดของรำยวิชำ (มคอ.3) สำหรับปีกำรศึกษำต่อไป
เอกสำรฉบับนี้ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกที่ประชุมสำขำสุขภำพจิตและกำรพยำบำลจิตเวชแล้ว
…………………………………………………………
(อำจำรย์ศิริพร นันทเสนีย์)
หัวหน้ำสำขำสุขภำพจิตและกำรพยำบำลจิตเวช
4 พฤษภำคม 2561
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แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม (งานเดี่ยว 5%)
คาชี้แจง ให้พิจำรณำว่ำนักศึกษำมีกำรปฏิบัติเป็นอย่ำงไร ตอบให้ตรงกับกำรปฏิบัติของนักศึกษำให้มำกที่สุด
1 = ปฏิบัติเพียงเล็กน้อย , 2 = ปฏิบัติเป็นครั้งครำว , 3 = ปฏิบัติบ่อยๆ , 4 = ปฏิบัติเป็นประจำ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ข้อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ประเมิน

□ ตนเอง

□ เพื่อนร่วมกลุ่มที่.........

□ อำจำรย์

ชื่อผู้ประเมิน………………………………………........................………………………..รหัส……………………..........………….
วันที่…………….เดือน…………………..ปี.............

รวม

ไม่อ้ำงอิงผลงำนของผู้อื่นมำใช้

พึ่งตนเองในกำรทำงำน

มีควำมคิดริเริ่ม

กล้ำแสดงออก

ยอมรับควำมคิดเห็นของผู้อื่น

รักษำกฎระเบียบในชั้นเรียน

มีระเบียบ มีเหตุผล มีควำมซื่อสัตย์
วินัย

เข้ำเรียนตรงเวลำ

มีควำมรับผิดชอบต่อกำรกระทำ
ของตนเอง

รหัส

ทำงำนสำเร็จ/ส่งสม่ำเสมอ

ชื่อ-สกุลกลุ่มที่...........

ตั้งใจเรียน/สนใจใฝ่รู้

ควำมรับผิดชอบ
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แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
โครงสร้ำงแฟ้มสะสมผลงำนของนักศึกษำ มีรำยละเอียด ดังนี้
1. ปก
2. คำนำ
3. สำรบัญ
4. ประวัติส่วนตัว
5. ผลงำนด้ำนกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรม
6. บันทึกควำมรู้สึกของนักศึกษำที่มีต่อกำรจัดทำแฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio)
7. ควำมรู้สึกต่อรำยวิชำพัฒนำกำรมนุษย์ (ภำพรวมของรำยวิชำ และ TQF 5 ด้ำน)
8. ภำคผนวก (เอกสำรทำงวิชำกำรที่ประกอบกำรค้นคว้ำเพื่อพัฒนำตนเอง)
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แฟ้มสะสมงาน
(PORTFOLIO)

ภาพถ่าย

ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา....................................................................
รหัสนักศึกษา.....................................................
วิชาพัฒนาการมนุษย์ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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1. ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-สกุล.................................................................................................. ชื่อเล่น................................................
อำยุ..............................ปี วันเดือนปีเกิด............................................... เชื้อชำติ...............................................
สัญชำติ............................ศำสนำ .................................. ส่วนสูง...............................น้ำหนัก............................
หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อ ..............................................E-mail..........................................................................
Facebook……………………....………………………………………………………………………………………….……………………
คติประจำใจ......................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..
จุดมุ่งหมำยในชีวิต............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ควำมคำดหวังในอนำคตเมื่อท่ำนสำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัย..................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
จุดมุ่งหมำยในกำรเรียนวิชำพัฒนำกำรมนุษย์...................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..
จะนำควำมรู้/ประสบกำรณ์ที่ได้รับ ไปใช้ประโยชน์ อย่ำงไร ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม.....................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…..
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2. ผลงานด้านการเรียนการสอนและกิจกรรม
- ผลงำนจำกกำรเรียน หรือ ผลงำนจำกกำรทำกิจกรรม/มีส่วนร่วม
- กำรแสวงหำข้อมูลข่ำวสำรเพื่อพัฒนำตนเองและผู้อื่น
- Reflection ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
1. ควำมรู้และประสบกำรณ์ใหม่ๆ ที่ได้รับจำกกำรเรียนกำรสอน/ประสบกำรณ์
2. ควำมรู้สึกต่อผลงำน/ชิ้นงำนที่ทำ(ในแต่ละครั้ง)
2. ปัญหำหรือผลกระทบที่พบในกำรเรียนกำรสอน/ประสบกำรณ์
3. วิธีกำรและผลของกำรแก้ไขปัญหำในครั้งนั้น
4. ควำมประทับใจที่ได้รับจำกกำรเรียนกำรสอน/ประสบกำรณ์
5. แผนกำรนำควำมรู้ไปใช้ในอนำคต
- กำรประเมินตนเอง เพื่อนร่วมงำน และอำจำรย์ ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
1. กำรแสดงถึงกำรมีคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษำเจ้ำของผลงำน
2. กำรแสดงถึงพัฒนำกำรของควำมรู้/สำมำรถ/ประสบกำรณ์ ของนักศึกษำเจ้ำของผลงำน
3. กำรแสดงถึงควำมสำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ในชิ้นงำน ของนักศึกษำเจ้ำของผลงำน
4. กำรแสดงถึงกำรใช้หลักฐำนกำรอ้ำงอิงทำงวิชำกำรของนักศึกษำเจ้ำของผลงำน
โดยประเมินผลตนเองทุกชิ้นงำน ประเมินผลโดยเพื่อนในภำพรวมของทุกชิ้นงำน และประเมินผลโดย
ครูผู้สอนในภำพรวมของทุกชิ้นงำน
3. บันทึกความรู้สึกของนักศึกษาที่มีต่อการจัดทาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
1. ชิ้นงำนและคุณภำพงำนที่เลือก
2. เหตุผลที่เลือกชิ้นงำนนี้และควำมภูมิใจในผลงำนที่ทำ
3. ควำมรู้สึกต่อแฟ้มสะสมงำนของตนเอง
4. ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรทำแฟ้มสะสมงำน
5. ปัญหำ/อุปสรรคและข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำกำรจัดทำแฟ้มสะสมงำน
6. กำรนำไปใช้ประโยชน์หรือแผนกำรในอนำคตหลังจบกำรเรียนรำยวิชำนี้
4. ความรู้สึกต่อรายวิชาพัฒนาการมนุษย์ (ภาพรวมของรายวิชา และ TQF 5 ด้าน)
5. ภาคผนวก (เอกสารทางวิชาการที่ประกอบการค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเอง)

ลงชื่อ.......................................................................................เจ้ำของแฟ้มสะสมงำน
วันเดือนปี.............................................................

มคอ.3 หน้ำ 22
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน (20%)
ชื่อนักศึกษำ............................................................................................รหัสนักศึกษำ.....................................
รำยกำรประเมิน
1. อธิบำยเหตุผลในกำรเลือกชิ้นงำน
2. ควำมครอบคลุมของเนื้อหำ
3. กำรจัดกำรระบบและควำมมีระเบียบเรียบร้อย
4. ควำมเพียรพยำยำม
5. ควำมคิดสร้ำงสรรค์
6. ควำมชัดเจนและควำมสมบูรณ์ของแผ่นสรุป

ยอดเยี่ยม(4) ดี(3)

พอใช้(2) ควรปรับปรุง(1)

ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน
(............................................................................)
วันที่.............เดือน...........................พ.ศ........................
เกณฑ์การประเมินแฟ้มสะสมผลงาน
เกณฑ์
1. อธิบำยเหตุผล
ในกำรเลือก
ชิ้นงำน

ยอดเยี่ยม(4)
แสดงออกถึงพัฒนำกำรและ
ควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนรู้
อย่ำงมำกและสะท้อนเจต
คติที่ดีต่อกำรเรียนรู้
2. ควำม
ชิ้นงำนครอบคลุมเนื้อหำ
ครอบคลุมของ
ของรำยวิชำและมีควำม
เนื้อหำ
หลำกหลำย
3. กำรจัดกำร
กำรจัดเรียงส่วนประกอบ
ระบบและควำมมี ของแฟ้มไว้อย่ำงเป็นระบบ
ระเบียบเรียบร้อย ครบถ้วนและเป็นระเบียบ
เรียบร้อยอย่ำงดี
4. ควำมเพียร
แสดงออกถึงควำมเพียร
พยำยำม
พยำยำมและควำมตั้งใจใน
กำรทำงำนอย่ำงมำกที่สุด
5. ควำมคิด
ชิ้นงำนและรูปเล่มแสดงออก
สร้ำงสรรค์
ถึงควำมแปลกใหม่ สวยงำม
และน่ำสนใจอย่ำงมำก
6. ควำมชัดเจน แผ่นสรุปเขียนได้เข้ำใจง่ำย
และควำมสมบูรณ์ ชัดเจน สมบูรณ์มำกทั้ง
ของแผ่นสรุป
รูปแบบและสำระ

ดี(3)
แสดงออกถึงพัฒนำกำรและ
ควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนรู้
พอสมควร และสะท้อนเจต
คติที่ดีต่อกำรเรียนรู้
ชิ้นงำนครอบคลุมเนื้อหำ
ของรำยวิชำแต่ไม่มีควำม
หลำกหลำย
กำรจัดเรียงส่วนประกอบ
ของแฟ้มไว้อย่ำงค่อนข้ำงมี
ระบบ และมีควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อยพอสมควร
แสดงออกถึงควำมเพียร
พยำยำมและควำมตั้งใจใน
กำรทำงำนอย่ำงมำก
ชิ้นงำนและรูปเล่ม
แสดงออกถึงควำม สวยงำม
และน่ำสนใจ
แผ่นสรุปเขียนได้เข้ำใจง่ำย
ชัดเจน สมบูรณ์พอควรทั้ง
รูปแบบและสำระ

พอใช้(2)
แสดงออกถึงพัฒนำกำร
และควำมก้ำวหน้ำในกำร
เรียนรู้พอสมควร แต่ไม่
สะท้อนเรื่องเจตคติ
ชิ้นงำนไม่ครอบคลุมเนื้อหำ
แต่มีควำมหลำกหลำย
กำรจัดเรียงส่วนประกอบ
ของแฟ้มยังไม่เป็นระบบ
แต่งำนมีควำมเรียบร้อย
พอสมควร
แสดงออกถึงควำมเพียร
พยำยำมและควำมตั้งใจ
ในกำรทำงำนพอสมควร
ชิ้นงำนและรูปเล่ม
ธรรมดำ ไม่แปลกใหม่
แผ่นสรุปเขียนเข้ำใจยำก
ขำดควำมชัดเจนสมบูรณ์
บำงประเด็น

ควรปรับปรุง(1)
แสดงออกถึงพัฒนำกำร
และควำมก้ำวหน้ำใน
กำรเรียนรู้น้อยและไม่
สะท้อนเรื่องเจตคติ
ชิ้นงำนไม่ครอบคลุม
เนื้อหำของรำยวิชำและ
ไม่มีควำมหลำกหลำย
กำรจัดเรียงส่วนประกอบ
ของแฟ้มยังไม่เป็นระบบ
และงำนขำดควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
แสดงออกถึงควำมเพียร
พยำยำมและควำมตั้งใจ
น้อย
ชิ้นงำนและรูปเล่มไม่
น่ำสนใจ ไม่แปลกใหม่
แผ่นสรุปเขียนเข้ำใจ แต่
ขำดควำมสมบูรณ์
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แบบประเมินการจัดทาโครงงาน (25%)
1. ชื่อโครงงำน............................................................................................................................. ......................
2. ชื่อผู้ทำโครงงำน
1. ........................................................................................ รหัสนักศึกษำ..........................................
2. ......................................................................................... รหัสนักศึกษำ........................................
3. ......................................................................................... รหัสนักศึกษำ........................................
4. ......................................................................................... รหัสนักศึกษำ........................................
5. ......................................................................................... รหัสนักศึกษำ........................................
6. ......................................................................................... รหัสนักศึกษำ........................................
7. ......................................................................................... รหัสนักศึกษำ........................................
8. ......................................................................................... รหัสนักศึกษำ........................................
ความหมายระดับคะแนน
5 ครบถ้วนสมบูรณ์ดีมำก
2 สมบูรณ์น้อย
ที่

4 ครบถ้วนสมบูรณ์ดี
1 สมบูรณ์น้อยที่สุด

หัวข้อประเมิน

1 โครงงาน
1. หัวข้อโครงงำนบ่งบอกหรือสื่อถึงสิ่งที่ต้องกำรคำตอบ
2. กำรเขียนโครงงำนมีควำมชัดเจน สอดคล้องสัมพันธ์กัน
3. มีกำรจัดทำแผนปฏิบัติงำนชัดเจน แสดงถึงกำรคิดก่อนทำ
4. เนื้อหำสอดคล้องกับเนื้อหำวิชำที่เรียน
5. โครงงำนแสดงถึงกระบวนกำรคิด เช่นวิเครำะห์
สังเครำะห์ สร้ำงสรรค์
6. มีกำรค้นคว้ำเนื้อหำที่แสดงถึงควำมรอบรู้ในเรื่องที่ทำ มี
แหล่งเรียนรู้ แหล่งอ้ำงอิงชัดเจน มีกำรทำงำนต่อเนื่อง
สม่ำเสมอ
7. กระบวนกำรที่ใช้ในกำรทำโครงงำนสอดคล้องกับ
ประเภทของโครงงำน
8. กำรดำเนินงำนเป็นไปเพื่อหำคำตอบตำมสมมุติฐำนหรือ
วัตถุประสงค์
9. กำรทำงำนกลุ่มมีควำมชัดเจน มีกำรมอบหมำยหน้ำที่
สมำชิกกลุ่มอย่ำงมีเหตุผล เหมำะสมกับบุคคล

ระดับคะแนน
5 4 3 2 1

3 ครบถ้วนสมบูรณ์พอใช้

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข
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ที่

ระดับคะแนน
5 4 3 2 1

หัวข้อประเมิน

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข

10. มีกำรจัดเก็บเอกสำร หลักฐำน ผลกำรดำเนินงำนเป็น
ระบบเป็นปัจจุบัน
11. มีกำรปฏิบัติตำมแผนที่วำงไว้ รู้จักแก้ปัญหำ ปรับปรุง
กำรทำงำนให้ดีขึ้น
12. มีกำรนำหลักกำรทำงทฤษฎีหรือวิชำกำรมำประยุกต์ใช้
ในกำรทำงำน
13. มีสมรรถนะ กำรสื่อสำร กำรแก้ปัญหำ กำรใช้เทคโนโลยี
ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มีวินัย และมีควำมรับผิดชอบ(กำรมำพบเพื่อขอ
คำปรึกษำ)
2 ผลสาเร็จของโครงงานและการนาเสนอ
1. ผลที่ได้จำกกำรทำโครงงำนสำมำรถตอบปัญหำหรือ
คำถำมที่ต้องกำรได้
2. คุณภำพของผลงำนมีควำมสมบูรณ์ ครบถ้วน เหมำะสม
ตำมเวลำที่กำหนด
3. มีกำรใช้วัสดุอุปกรณ์ และงบประมำณเหมำะสม
4. มีกำรเขียนรำยงำนครบถ้วนตำมหัวข้อที่กำหนด ถูกต้อง
ประณีต สวยงำม
5. กำรนำเสนอมีวิธีกำรหรือเทคนิคหลำกหลำยรูปแบบ เช่น
กำรบรรยำย สำธิต กำรแสดงประกอบ ใช้ภำษำได้ถูกต้อง
เสียงดังชัดเจน
6. มีกำรใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในกำรทำงำนทุกขั้นตอน
7. นำเสนอเนื้อหำได้ครบถ้วน มีควำมกระชับ ชัดเจนแสดง
ถึงควำมรอบรู้
8. บุคลิกภำพของผู้นำเสนอ แต่งกำรเรียบร้อย ใช้ท่ำทำง
ประกอบกำรพูดเหมำะสม มีควำมมั่นใจในตนเอง มีปฎิภำณ
ไหวพริบในกำรแก้ปัญหำ
รวมทั้งหมด

ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน
(............................................................................)
วันที่.............เดือน...........................พ.ศ........................

