รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 2512108

ชื่อวิชา จิตวิทยาผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
Psychology of Adult and Older Person

1.2 จํานวนหน่วยกิต 3(3-0-6)
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร: ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
2) ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับ  วิชาเลือก
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาจิตวิทยาระดับบุคคล
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: ผศ.อัมพร ศรีประเสริฐสุข
2) อาจารย์ผู้สอน: ผศ.อัมพร ศรีประเสริฐสุข ตอนเรียน A1
1.5 ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / 2561 ชั้นปีที่ 2
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.9 วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9 พฤศจิกายน 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1) ตระหนั กในคุ ณค่ าของจรรยาบรรณนักจิต วิทยา กฎระเบี ยบข้อบังคับ ขององค์ การ
มีความซื่อสัตย์ มีวินัยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน รักความถูก
1

ต้องและความยุติธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีความเข้าใจปัญหาทางสังคมคํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสําคัญ
2) มี ความรู้และความเข้าใจเกี่ ย วกับ หลั กการ แนวคิ ด ทฤษฎี และเนื้ อหาสาระสํ า คั ญ
ในสาขาวิ ชาจิต วิ ทยาและจิ ตวิ ทยาอุต สาหกรรมและองค์ การ มี ความสามารถในการศึกษาค้ นคว้ า
พัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในสาขา
จิตวิทยาและจิตวิทยา อุตสาหกรรมและองค์การ อย่างต่อเนื่อง สามารถนําความรู้และประสบการณ์ใน
การศึกษาวิชาจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่าง
เป็นรูปธรรม มีการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง และสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นๆ ที่มี
ความเกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม โดยเน้นการนําความรู้ไปเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามหลักการที่ได้ศึกษามารวมทั้ง
สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม มีทักษะและความสามารถใน
การรวบรวม วิ เ คราะห์ และสรุ ป ประเด็ น ปั ญ หาในการศึ กษาข้ อมู ล ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ จิ ต วิ ทยา
อุตสาหกรรมและองค์การได้ มีความสามารถอธิบาย แยกแยะ และวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์
ต่างๆ จากความรู้ที่ได้ศึกษามา รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ โดยการประยุกต์
ความรู้ได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์
4) มีความสามารถในการสื่อสารและการปรับตัวกับผู้อื่นโดยคํานึงถึงความแตกต่า ง
ระหว่างบุคคลและความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและ
สามารถให้ความช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบในการพัฒนา
ตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําตลอดจนสามารถเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
5) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูล รวมถึงสามารถเลือกใช้สื่อ
ในการนําเสนอและสื่อสารข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
2.2วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ใช้รูปแบบวิธีการสอนแบบบรรยาย ร่วมกับการใช้การสอนแบบ Active learning โดยให้
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์พฤติกรรม ฝึกปฏิบัติ และจัดกิจกรรมที่สอดคล้องในรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
3.1คําอธิบายรายวิชา
พั ฒ นาการและการเปลี่ ย นแปลงในด้ า นต่ า ง ๆ ทางร่ า งกาย อารมณ์ แ ละจิ ต ใจ สั ง คม
และบุคลิกภาพของบุคคลในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการวัยผู้ใหญ่และวัย
ผู้สูงอายุ ปัญหาการปรับตัวในการทํางานของวัยผู้ใหญ่ ช่องว่างระหว่างวัยของบุคคลในการทํางาน
รวมถึงการเตรียมความพร้อมก่อนและหลังการเกษียณอายุ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย
สุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของบุคคลในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

2

Development and changes in various fields including physical, emotional and
mental, social and personality of adult and older person, developmental theories
about adulthood and older person, adjustment problem in working of adult,
generation gap of people at work, including pre-post retirement, activity arrangement
for enhancing physical health, mental health and quality of life for adult and older
person
3.2จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม

45 ชั่วโมงต่อ

ภาคการศึกษา

ให้คําปรึกษา แนะนํา สอน
เสริมตามความต้องการของ
นักศึกษาเป็นรายกลุ่ม เพื่อ
ทบทวนความรู้ให้ชัดเจนและ
แม่นยํายิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับ
กลุ่มของนักศึกษาที่มีผลการ
เรียนต่ํา

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน

การศึกษาด้วย
ตนเอง

-

90 ชั่วโมงต่อ

ภาคการศึกษา

3.3 จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคลพร้อมทั้งระบุช่องทางต่างๆ ตัวอย่าง สถานที่ Social Network
1) อาจารย์ประจํารายวิชา แจ้งเวลาให้คําปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจํารายวิชา หรือผ่าน
Social Network เช่น Facebook หรือ Line ของกลุ่มเรียน
2) อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในวันอังคาร เวลา 11.00 – 13.00 น.

3

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและประเมินผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1
ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของ
จ ร ร ย า บ ร ร ณ นั ก จิ ต วิ ท ย า
กฎระเบียบข้อบังคับขององค์การ มี
ความซื่อสัตย์ มีวินัยความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ มีคุณธรรมและจริยธรรม
ในการทํางาน
1.2 รั ก ความถูก ต้ องและความ
ยุ ติ ธ รรม เคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ยอมรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ อื่ น
และอยู่ร่วมกันได้อย่างสร้างสรรค์
1.3 มีจิตสาธารณะ มีความเข้าใจ
ปั ญ ห า ท า ง สั ง ค ม คํ า นึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสําคัญ

1.อาจารย์ผสู้ อนสอดแทรก
ประเด็นปัญหาทางจริยธรรม รวม
ถึงจรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยาใน
การเรียนการสอนตลอดจน
ตระหนักถึงความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
และแนวทางปฏิบัตติ ามระเบียบ
มหาวิทยาลัย
2.ปลูกฝังเรื่องความยุติธรรมผ่าน
กระบวนการเรียนการสอนและ
การปฏิบัติกจิ กรรมที่ได้รับ
มอบหมาย
3. มอบหมายงานให้นักศึกษาได้
ปฏิบัติประกอบการเรียนการสอน
ในรายวิชาทั้งรายกลุ่มและราย
บุคคลโดยการใช้รูปแบบการเรียน
การสอนแบบร่วมมือ (CoOperative Learning) เพื่อให้
นักศึกษาร่วมมือและช่วยเหลือกัน
ในการทํางานตามที่ได้รับมอบ
หมาย
4.ส่งเสริมคุณลักษณะด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม เช่น
ชมเชยและยกย่องนักศึกษาที่ทํา
ประโยชน์แก่ส่วนรวม
1. การบรรยายเนื้อหาในรายวิชา
รวมถึงการถาม ตอบในชั้นเรียน
ร่วมกับการใช้วิธีการสอนที่หลาก
หลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
2. การเรียนการสอนแบบร่วมมือ
ในการทํากิจกรรมหรืออภิปราย
กลุ่มในประเด็นที่เกีย่ วข้องกับวัย
ผู้ใหญ่และผูส้ ูงอายุและนําเสนอใน
ชั้นเรียน

1. พิจารณาพฤติกรรม
การเข้าเรียน ทัศนคติ
ความมีวินัย ความ
รับผิดชอบและการส่ง
งานตามที่ได้รับมอบ
หมายตามขอบเขตที่
ให้และตรงเวลา
2. สังเกตจากการมี
ส่วนร่วมในการ
อภิปรายและทํา
กิจกรรมต่างๆ ในชั้น
เรียนและกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1-15

ด้านความรู้
2.1 มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี
แ ล ะ เ นื้ อ ห า ส า ร ะ สํ า คั ญ ใ น
สาขาวิ ช าจิ ต วิ ท ยาและจิ ต วิ ท ยา
อุตสาหกรรมและองค์การ
2.2 มี ค วามสามารถในการศึ ก ษา
ค้ น คว้ า พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ข อง

1.ประเมินจากการ
1-15 และ
ทดสอบผลสัมฤทธิ์
16
(สอบ
ปลายภาค รวมถึงการ
ทดสอบย่อยในสัปดาห์
ที่กําหนด)
2.การสังเกตการร่วม
กิจกรรมในชั้น
เรียนหรือ

ค่าน้ําหนัก
ของการ
ประเมินผล
10%

40%

มคอ.3 -1

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

ตนเอง รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในสาขาจิ ต วิ ท ยาและจิ ต วิ ท ยา
อุ ต สาหกรรมและองค์ ก ารอย่ า ง
ต่อเนื่อง
2.3 สามารถนําความรู้และ
ประสบการณ์ ใ นการศึ ก ษาวิ ช า
จิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้
ปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม
2.4 มี ก ารพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ข อง
ตนเอง และสามารถบู ร ณาการ
ความรู้ กั บ ศาสตร์ อื่ น ๆ ที่ มี ค วาม
เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม โดยเน้น
การนํ า ความรู้ ไ ปเสริ ม สร้ า งทั ก ษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มี ค วามสามารถในการคิ ด
วิ เ คราะห์ อ ย่ า งเป็ น ระบบตาม
หลั ก การที่ ไ ด้ ศึ ก ษามารวมทั้ ง
สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ส ถ า น ก า ร ณ์ ต่ า ง ๆ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
3.2 มี ทั ก ษะและความสามารถใน
การรวบรวม วิ เ คราะห์ แ ละสรุ ป
ประเด็ น ปั ญ หาในการศึ ก ษาข้ อ มู ล
ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ จิ ต วิ ท ยา
อุตสาหกรรมและองค์การได้
3.3 มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย
แยกแยะ และวิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่ า งๆ จากความรู้ ที่ ไ ด้
ศึ ก ษามา รวมทั้ ง สามารถแก้ ไ ข
ปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ โดย
การประยุกต์ความรู้ได้อย่างถูกต้อง
และสร้างสรรค์

3. การมอบหมายกิจกรรมราย
กลุ่มในการทํางานร่วมกันรวมถึง
การศึกษาด้วยตนเองรายบุคคล
4. การใช้กรณีตัวอย่างในการ
นําเสนอเรื่องราวต่างๆเพื่อให้
นักศึกษาได้พิจารณาถึงข้อเท็จจริง
และการวิเคราะห์รายกรณี

ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย
ได้แก่ การ
นําเสนอผลงาน
รายงาน หรืองาน
ตามที่มอบหมาย
รายบุคคลและราย
กลุ่ม

1. การสอนเนื้อหาโดยการ
บรรยายเนื้อหาพร้อมกับให้
นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นผ่าน
การตอบคําถาม
2. การอภิปรายกลุ่มโดยให้
นักศึกษาได้แลกเปลีย่ นความคิด
เห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย
3. การเรียนการสอนแบบร่วมมือ
โดยให้นักศึกษาได้ทํางานร่วมกัน
และช่วยเหลือในฐานะของการ
สมาชิกของกลุ่ม
4. การใช้กรณีตัวอย่างในการนํา
เสนอเรื่องราวต่างๆเพื่อให้
นักศึกษาได้พิจารณาถึงข้อเท็จจริง
และการวิเคราะห์รายกรณี
5. การใช้กิจกรรมการแสดง
บทบาทสมมติโดยให้นักศึกษาได้
ประมวลความรู้และวิเคราะห์
สร้างสรรค์การนําเสนอในรูปแบบ

1. การสอบปลายภาค
โดยใช้ข้อสอบที่ใช้
ทักษะด้านความเข้าใจ
และการคิดวิเคราะห์
ในการอธิบายแนวคิด
ของการแก้ปัญหาและ
วิธีการแก้ปัญหาโดย
การประยุกต์ความรู้ที่
เรียนมา
2. ประเมินผลจาก
ผลงาน และการ
นําเสนอผลงาน
3. ประเมินผลจากการ
ร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียน การถาม ตอบ
การทําใบกิจกรรมราย
คาบ
4. ประเมินผลจาก
กิจกรรมการแสดง
บทบาทสมมติ

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้ําหนัก
ของการ
ประเมินผล

1-15และ
16

30%

มคอ.3 -2

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความสามารถในการสื่อสาร
และการปรับตัวกับผู้อื่นโดยคํานึงถึง
ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2
มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี แ ละ
สามารถให้ความช่วยเหลือผู้อื่นใน
สถานการณ์ ต่ า ง
ๆ ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
4.3 มีความรับผิดชอบในการพัฒนา
ตนเองและแสดงออกซึ่ง ภาวะผู้นํ า
ตลอดจนสามารถเป็นสมาชิกที่ดีของ
กลุ่ม

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัว
เลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3) สามารถสื่ อ สารได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง การพู ด และการ
เ ขี ย น ทั้ ง ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาต่างประเทศ
5.4
สามารถใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศในการค้ น คว้ า ข้ อ มู ล
ร ว ม ถึ ง ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก ใ ช้ สื่ อ
ในการนําเสนอและสื่อสารข้อมูลได้
อย่างเหมาะสม

วิธีการสอน

การแสดงพฤติกรรมต่างๆ
1. สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคมผ่านการ
บรรยาย พร้อมกับให้นักศึกษาได้
แสดงความคิดเห็นการตอบคําถาม
และมอบหมายงานระหว่างการ
จัดการสอน
2. มอบหมายงานในการจัดเรียน
การสอน เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
ทํางานร่วมกันและแลกเปลี่ยน
บทบาทในการทํางานร่วมกัน ใน
ฐานะสมาชิกของกลุ่ม
3. การอภิปรายกลุ่มโดยให้
นักศึกษาได้แลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นเกีย่ วกับประเด็นต่างๆที่
ได้รับมอบหมาย
4. มอบหมายให้นักศึกษาเรียนรู้
และสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลที่
อยู่ในวัยที่แตกต่างผ่านการทํา
กิจกรรมและการศึกษาตามที่ได้รบั
มอบหมาย
1. มอบหมายงานในหลายรูปแบบ
เพื่อพัฒนาการสื่อสารของ
นักศึกษาและศึกษาค้นคว้าข้อมูล
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
ให้ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลต่างๆ
ที่น่าเชื่อถือด้วยตนเอง และทํา
รายงานเพื่อนําเสนอด้วยวิธีการ
และเครื่องมือที่เหมาะสม
2. พัฒนาทักษะในการสื่อสาร
การพูด การฟัง การเขียน โดยการ
ทํารายงาน และนําเสนอในชั้น
เรียนโดยใช้เครื่องมือและรูปแบบ
ที่เหมาะสม

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้ําหนัก
ของการ
ประเมินผล

1. ประเมินจากการ
ส่งงาน รายงาน ความ
เรียบร้อยครบถ้วนของ
งาน และการนําเสนอ
ผลงานรายบุคคลและ
รายกลุม่
2. สังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออก
ในการร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ
3. ประเมินผลจากการ
ทํากิจกรรมรายกลุ่ม
ร่วมกันของผู้เรียน

1-15

10%

1. สังเกตพฤติกรรมใน
การเรียน และผลการ
ประเมินการทํา
กิจกรรมในชั้นเรียน
2. ประเมินจากงาน
รายงาน วิธีการ
นําเสนอ และรูปแบบ
ในการนําเสนอ

1-15

10%

หมายเหตุ ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลักผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา= ความรับผิดชอบรอง
มคอ.3 -3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1แผนการสอน
สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

1
ชี้แจงรายละเอียดวิชา การจัดการ กิจกรรมการเรียนการสอน :
(3 ชม.) เรียนการสอน รวมถึงการวัดและ 1. ชี้แจงรูปแบบการสอนเนื้อหารายวิชารวมทั้งวิธีและ
ประเมินผล
เกณฑ์การประเมินผลการเรียน
2. ผู้สอนตั้งคําถามเพื่อทบทวนความรู้เกีย่ วกับการศึกษา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา ทางด้านจิตวิทยาและจิตวิทยาพัฒนาการ
พัฒนาการ
3.ผู้สอนบรรยายในหัวข้อความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
จิตวิทยาพัฒนาการ ลักษณะของพัฒนาการ และทบทวน
จิตวิทยาพัฒนาการ
รูปแบบแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการร่วมกับ
- ลักษณะของพัฒนาการของ การใช้การถามตอบระหว่างผู้สอนและผูเ้ รียน
บุคคล
4.ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปประเด็นจากการเรียน
- แนวทางในการศึกษา
การสอนและสรุปเนื้อหาบทเรียน
พัฒนาการของบุคคล
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทําคําถามทบทวนท้าย
บทเรียนและเฉลยคําตอบ
2
ความหมายของวัยผู้ใหญ่และวัย กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้สอนตั้งคําถามทบทวนความรู้เกีย่ วกับการศึกษา
(3 ชม.) สูงอายุ
ทางด้านจิตวิทยา
- ความหมายและ
2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ถึงประเด็นสําคัญ
ความสําคัญของวัยผู้ใหญ่และ
จากตัวอย่างเกี่ยวกับช่วงวัยผู้ใหญ่และผูส้ ูงอายุ
ผู้สูงอายุ
3 ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญของวัย
- ช่วงชีวิตของมนุษย์และ ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และการแบ่งกลุ่มวัยผู้ใหญ่และวัย
ภารกิจของช่วงวัย
สูงอายุ
- การแบ่งกลุ่มวัยผู้ใหญ่
4. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปประเด็นจากกิจกรรม
และวัยสูงอายุ
และสรุปเนื้อหาบทเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1.มอบหมายให้ผู้เรียนยกตัวอย่างบุคคลในวัยผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุที่ประทับใจวัยละ 1 คน พร้อมทั้งอธิบายว่า
ตัวอย่างดังกล่าวมีความแตกต่างอะไรบ้างกับช่วงวัยของ
ผู้เรียน
2.ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทําคําถามทบทวนท้าย
บทเรียนและเฉลยคําตอบ
3
ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการวัย กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้สอนตั้งคําถามเกี่ยวกับบุคคลในวัยผูใ้ หญ่และ
(3 ชม.) ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุตามงานที่ได้มอบหมายในสัปดาห์ก่อน จากนั้น
ให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายถึงลักษณะสําคัญของวัยผู้ใหญ่
และวัยสูงอายุ
2. ผู้สอนทบทวนถึงทฤษฎีดา้ นจิตวิทยาพัฒนาการของ
มนุษย์ร่วมกับการถามตอบระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
3. กิจกรรม/ใบงาน :
1.แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย และมอบหมายให้

สื่อที่ใช้

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
รายวิชาจิตวิทยา
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
2. เครื่องฉายภาพ
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์
3. Power Point
Slides
4. คําถามทบทวน

การวัดและ
ผู้สอน
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)
-ประเมินจากการ ผศ.อัมพร
สังเกตการมีส่วน
ศรีประเสริฐสุข
ร่วมในชั้นเรียน
ความตรงต่อเวลา
ในการเข้าเรียน
-ประเมินจาก
ผลงานที่มอบหมาย
(ความตรงต่อเวลา
คุณภาพของงาน)

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
รายวิชาจิตวิทยา
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
2. เครื่องฉายภาพ
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์
3. Power Point
Slides
4. คําถามทบทวน

-ประเมินจากการ ผศ.อัมพร
สังเกตการมีส่วน
ศรีประเสริฐสุข
ร่วมในชั้นเรียน
ความตรงต่อเวลา
ในการเข้าเรียน
-ประเมินจาก
ผลงานที่มอบหมาย
(ความตรงต่อเวลา
คุณภาพของงาน)

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
รายวิชาจิตวิทยา
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
2. เครื่องฉายภาพ
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์
3.Power Point
Slides

-ประเมินจากการ
สังเกตการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน
ความตรงต่อเวลา
ในการเข้าเรียน
-ประเมินจาก
ผลงานที่มอบ
หมาย (ความตรง
ต่อเวลา คุณภาพ

ผศ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

มคอ.3 -4

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

4
ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการวัย
(3 ชม.) ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (2)

5
(3 ชม.)

การเปลี่ยนแปลงของวัยผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ
- การเปลี่ยนแปลงทาง
ร่างกาย
- ลักษณะการเปลี่ยน
แปลงในวัยผู้ใหญ่
- ลักษณะการเปลี่ยน
แปลงในวัยสูงอายุ

6
การเปลี่ยนแปลงของวัยผู้ใหญ่
(3 ชม.) และผู้สูงอายุ (2)
- การเปลี่ยนแปลงทาง
ร่างกาย
- แนวคิดเกี่ยวกับความ
ชรา
- อาการเจ็บป่วยในวัย

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าในหัวข้อ “แนวคิด ทฤษฎีทาง
จิตวิทยาที่เกี่ยวกับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ” โดยกําหนดให้
ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศและ
ค้นคว้าเอกสารในห้องสมุด จากนั้นให้แต่ละกลุ่มรวบรวม
ข้อค้นพบและบันทึกข้อมูลนําเสนอในชั้นเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนตั้งคําถามเพื่อทบทวนบทเรียนในหัวข้อทฤษฎี
ทางจิตวิทยาพัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สงู อายุ
2. ผู้สอนแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย (กลุ่มเดิมเมื่อ
สัปดาห์ที่แล้ว) จากนั้นผู้สอนเปิดวีดิทัศน์เกี่ยวกับกรณี
ศึกษาบุคคลวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จากนั้นให้ผู้เรียนร่วม
กันระดมสมองในประเด็นการอธิบายพฤติกรรมของ
กรณีศึกษาในวีดิทัศน์กับทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง
จากนั้นให้แต่ละกลุ่มนําเสนอแนวคิดของกลุ่มในชั้นเรียน
4.ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปประเด็นจากกิจกรรมและ
สรุปเนื้อหาบทเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทําคําถามทบทวนท้าย
บทเรียนและเฉลยคําตอบ
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนตั้ งคํา ถามเพื่อ ทบทวนบทเรียนที่ได้ เรีย นใน
สัปดาห์ที่แล้ว และให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
ภาพอนาคตของตนเองในอีก 5 ปี 10 ปี 20 ปี ข้างหน้า
จากนั้นผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปประเด็นเนื้อหาจาก
การอภิปราย
2. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มย่อย และ
มอบหมายให้ผู้เรียนศึกษาจากกรณีตัวอย่างบุคคลวัย
ผู้ใหญ่และวัยสูงอายุในมหาวิทยาลัยหรือละแวกใกล้เคียง
โดยทําการศึกษารายกรณีกบั กลุ่มตัวอย่างในวัยดังกล่าว
ในประเด็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายในวัย
ผู้ใหญ่และวัยสูงอายุและบันทึกลงในใบกิจกรรม
กิจกรรม/ใบงาน :
1.มอบหมายให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มดําเนินการสรุปเนื้อหา
ข้อค้นพบสําคัญในใบบันทึกกิจกรรมและเตรียมการ
นําเสนอให้สัปดาห์หน้า
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้เรียนนําเสนอรายงานจากการศึกษากรณีศึกษาหน้า
ชั้นเรียนรายกลุ่ม
2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปประเด็นจากข้อค้นพบ
3. ผู้สอนบรรยายในหัวข้อ แนวคิดเกี่ยวกับความชรา
และอาการเจ็บป่วยในวัยสูงอายุ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทําคําถามทบทวนท้าย

4. คําถามทบทวน

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)
ของงาน)
- ประเมินจากการ
นําเสนอผลงานราย
กลุ่มในชั้นเรียน

ผู้สอน

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
รายวิชาจิตวิทยา
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
2. เครื่องฉายภาพ
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์
3. Power Point
Slides
4. วีดิทัศน์กรณี
ศึกษาบุคคลวัย
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
5.คําถามทบทวน

-ประเมินจากการ ผศ.อัมพร
สังเกตการมีส่วน
ศรีประเสริฐสุข
ร่วมในชั้นเรียน
ความตรงต่อเวลา
ในการเข้าเรียน
-ประเมินจาก
ผลงานที่มอบหมาย
(ความตรงต่อเวลา
คุณภาพของงาน)
- ประเมินจากการ
นําเสนอผลงานราย
กลุ่มในชั้นเรียน

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
รายวิชาจิตวิทยา
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
2. เครื่องฉายภาพ
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์
3. Power Point
Slides
4.คําถามทบทวน
5. ใบบันทึก
กิจกรรม

-ประเมินจากการ ผศ.อัมพร
สังเกตการมีส่วน
ศรีประเสริฐสุข
ร่วมในชั้นเรียน
ความตรงต่อเวลา
ในการเข้าเรียน
-ประเมินจาก
ผลงานที่มอบหมาย
(ความตรงต่อเวลา
คุณภาพของงาน)

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
รายวิชาจิตวิทยา
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
2. เครื่องฉายภาพ
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์
3. Power Point

-ประเมินจากการ ผศ.อัมพร
สังเกตการมีส่วน
ศรีประเสริฐสุข
ร่วมในชั้นเรียน
ความตรงต่อเวลา
ในการเข้าเรียน
-ประเมินจาก
ผลงานที่มอบหมาย
(ความตรงต่อเวลา

มคอ.3 -5

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

สูงอายุ
7
การเปลี่ยนแปลงของวัยผู้ใหญ่
(3 ชม.) และผู้สูงอายุ (3)
- การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านจิตใจ
- ความต้องการของ
วัยผู้ใหญ่
- ความต้องการของ
วัยสูงอายุ

8
การเปลี่ยนแปลงของวัยผู้ใหญ่
(3 ชม.) และผู้สูงอายุ (4)
- การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสังคม
- บุคลิกภาพของบุคคล
ในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
- การเปลี่ยนแปลง
บทบาททางสังคมในวัยผู้ใหญ่
และวัยสูงอายุ

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

บทเรียนและเฉลยคําตอบ

Slides
4. คําถามทบทวน

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้สอนนําภาพของบุคคลวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุให้
ผู้เรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการ
ของกรณีตัวอย่างในภาพ
2.ผู้สอนบรรยายในหัวข้อ ความต้องการของวัยผู้ใหญ่
และวัยสูงอายุร่วมกับการใช้คําถามในการถามตอบ
ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทําคําถามทบทวนท้าย
บทเรียนและเฉลยคําตอบ
2. มอบหมายให้ผู้เรียนดําเนินการศึกษาบุคคลวัยผู้ใหญ่
หรื อ วั ยสู งอายุ ที่ เป็น คนใกล้ ชิ ดจํ า นวน 1 คน โดยการ
สัมภาษณ์ ในหัวข้อ ความต้องการในชีวิตปัจจุบัน โดยให้
ผู้เรียนบันทึกข้อมูลลงในใบบันทึกกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนทบทวนประเด็นเกี่ยวกับความต้องการของ
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จากนั้นให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย
และสรุปประเด็นจากการศึกษาค้นคว้าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่าน
มา
2. ผู้สอนบรรยายในหัวข้อบุคลิกภาพของบุคคลในวัย
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และการเปลี่ยนแปลงบทบาททาง
สังคมในวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุ ร่วมกับการยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาและการถามตอบ
3.ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษากรณีตัวอย่างบุคคลวัยผู้ใหญ่กับ
ผู้สูงอายุจากวีดิทัศน์กรณีตัวอย่างบุคคลวัยผู้ใหญ่และวัย
ชรา จากนั้นให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มย่อยร่วมกันวิเคราะห์
และอภิปรายกลุ่มในหัวข้อ บุคลิกภาพและการเปลี่ยน
แปลงบทบาททางสังคมของวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุจาก
วีดิทัศน์ บันทึกข้อมูลลงในใบบันทึกกิจกรรม และ
นําเสนอผลการอภิปรายในชั้นเรียน
4. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปประเด็นจากการ
อภิปราย
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทําคําถามทบทวนท้าย
บทเรียนและเฉลยคําตอบ
2.มอบหมายให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มย่อยและดําเนินการศึกษา
หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ ในประเด็นการ
เตรียมความพร้อมก่อนและหลังการเกษียณอายุของ
องค์การ/หน่วยงานจํานวนกลุ่มละ 1 หน่วยงานเพื่อ
นําเสนอในสัปดาห์ที่ 10

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
รายวิชาจิตวิทยา
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
2. เครื่องฉายภาพ
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์
3. สื่อ Power
Point ,ภาพ
4. คําถามทบทวน
5.ใบบันทึก
กิจกรรม
1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
รายวิชาจิตวิทยา
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
2. เครื่องฉายภาพ
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์
3. Power Point
Slides
4. คําถามทบทวน
5.วีดืทัศน์กรณี
ตัวอย่างบุคคลวัย
ผู้ใหญ่และวัยชรา
6. ใบบันทึก
กิจกรรม

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)
คุณภาพของงาน)

ผู้สอน

-ประเมินจากการ
สังเกตการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน
การเข้าร่วม
กิจกรรมการ
อภิปรายกลุ่ม
ความตรงต่อเวลา
ในการเข้าเรียน
-ประเมินจาก
ผลงานที่มอบหมาย
รายกลุ่มและ
รายบุคคล(ความ
ตรงต่อเวลา
คุณภาพของงาน)
-ประเมินจากการ
สังเกตการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน
การเข้าร่วม
กิจกรรมการ
อภิปรายกลุ่ม
ความตรงต่อเวลา
ในการเข้าเรียน
-ประเมินจาก
ผลงานที่มอบหมาย
รายกลุ่มและ
รายบุคคล(ความ
ตรงต่อเวลา
คุณภาพของงาน)

ผศ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

ผศ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

มคอ.3 -6

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

9
- การปรับตัวในวัยผู้ใหญ่และ
(3 ชม.) ผู้สูงอายุ
- การปรับตัวในวัยผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ
- ปัญหาการปรับตัวในการ
ทํางานของวัยผู้ใหญ่
- ช่องว่างระหว่างวัยของ
บุคคลในการทํางาน
- การเตรียมความพร้อม
ก่อนและหลังการเกษียณอายุ

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาในหัวข้อ “สิ่งที่
เปลี่ยนแปลงในชีวิต” และ “การคาดหวังเกี่ยวกับ
อนาคตเมื่อเข้าสู่การเป็นผู้ใหญ่” ของผู้เรียน
2.ผู้สอนบรรยายพร้อมกับการใช้การถามตอบในหัวข้อ
ช่องว่างระหว่างวัยในการทํางาน
3.แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยจากนั้นผูส้ อนแจก
บทความกรณีศึกษาเกีย่ วกับการเกิดปัญหาในการ
ปรับตัวในการทํางาน ช่องว่างระหว่างระหว่างวัยและ
กรณีศึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตขอผู้สูงอายุ จากนั้นให้
ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ถึงประเด็นปัญหาที่ค้นพบ และ
แนวทางในการแก้ไข นําเสนอในชั้นเรียนและบันทึกลง
ในใบกิจกรรม
4. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปประเด็นจากการ
นําเสนอ
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทําคําถามทบทวนท้าย
บทเรียนและเฉลยคําตอบ
2. มอบหมายให้ผู้เรียนดําเนินการศึกษาบุคคลวัยผู้ใหญ่
หรือวัยสูงอายุที่เป็นคนใกล้ชิดจํานวน 1 คน โดยการ
สัมภาษณ์ ในหัวข้อ การปรับตัวในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
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- การปรับตัวในวัยผู้ใหญ่และ กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าใน
(3 ชม.) ผู้สูงอายุ (2)
ชั้นเรียน ในประเด็นการเตรียมความพร้อมก่อนและหลัง
- การเตรียมความพร้อม
การเกษียณอายุขององค์การ/หน่วยงาน
ก่อนและหลังการเกษียณอายุ
2.ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปประเด็นสําคัญและ
วิเคราะห์รูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนและหลัง
เกษียณอายุ
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทําคําถามทบทวนท้าย
บทเรียนและเฉลยคําตอบ
11
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของบุ ค คลในวั ย กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้สอนบรรยายในหัวข้อ ความหมายและ
(3 ชม.) ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
- ความหมายของคุณภาพ 2.แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย จากนั้นผู้สอนมอบหมาย
ให้ผู้เรียนศึกษารายงานการสํารวจเกี่ยวกับวัยผู้ใหญ่และ
ชีวิต
- ความสําคัญของคุณภาพ ผู้สูงอายุ จากนั้นให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปข้อมูลและนําเสนอ
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชีวิต
กิจกรรม/ใบงาน :
- คุณภาพชีวิตของวัย
1.ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทําคําถามทบทวนท้าย
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
บทเรียนและเฉลยคําตอบ
2.มอบหมายให้กลุ่มย่อยผู้เรียนคัดเลือกและนําเสนอคลิป
วีดีโอเกีย่ วกับสุขภาพและการดูแลสุขภาพของผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ จากสื่อวีดีทัศน์ด้านสุขภาพ จํานวน 1 คลิป

สื่อที่ใช้

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
รายวิชาจิตวิทยา
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
2. เครื่องฉายภาพ
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์
3. Power Point
Slides
4. คําถามทบทวน
และใบกิจกรรม
5.บทความ
กรณีศึกษา
6.ใบบันทึก
กิจกรรม

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
รายวิชาจิตวิทยา
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
2. เครื่องฉายภาพ
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์
3. Power Point
Slides
4. คําถามทบทวน
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
รายวิชาจิตวิทยา
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
2. เครื่องฉายภาพ
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์
3. สื่อ Power
Point
4. คําถามทบทวน
5. บทความ/
รายงานการสํารวจ

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)
-ประเมินจากการ
สังเกตการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน
ความตรงต่อเวลา
ในการเข้าเรียน
-ประเมินจาก
ผลงานที่มอบ
หมาย (ความตรง
ต่อเวลา คุณภาพ
ของงาน)

ผู้สอน

ผศ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

-ประเมินจากการ ผศ.อัมพร
สังเกตการมีส่วน
ศรีประเสริฐสุข
ร่วมในชั้นเรียน
ความตรงต่อเวลา
ในการเข้าเรียน
-ประเมินจาก
ผลงานที่มอบหมาย
(ความตรงต่อเวลา
คุณภาพของงาน)
-ประเมินจากการ ผศ.อัมพร
สังเกตการมีส่วน
ศรีประเสริฐสุข
ร่วมในชั้นเรียน
ความตรงต่อเวลา
ในการเข้าเรียน
-ประเมินจาก
ผลงานที่มอบ
หมาย(ความตรงต่อ
เวลาคุณภาพของ
งาน)
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

ความยาวประมาณ 10-15 นาที
12
การดูแลสุขภาพในวัยผู้ใหญ่และ
(3 ชม.) ผู้สูงอายุ
- ปัญหาสุขภาพในวัย
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
- การดูแลสุขภาพในวัย
ผู้ใหญ่
- การดูแลสุขภาพในวัย
ผู้สูงอายุ
- กิจกรรมในส่งเสริม
สุขภาพกาย สุขภาพจิตในวัย
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
13
การดูแลสุขภาพในวัยผู้ใหญ่และ
(3 ชม.) ผู้สูงอายุ
- การรับรู้ภาวะสุขภาพ
- กิจกรรมสําหรับวัยผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ

14
การจัดกิจกรรมในส่งเสริม
(3 ชม.) สุขภาพกาย สุขภาพจิตในวัย
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

15
การจัดกิจกรรมในส่งเสริม
(3 ชม.) สุขภาพกาย สุขภาพจิตในวัย

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ยกตัวอย่างผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี และ
วิเคราะห์วา่ ลักษณะสําคัญที่ปรากฏที่เป็นสัญลักษณ์ของ
การมีสุขภาพดีของบุคคลดังกล่าว
2.มอบหมายให้ผู้เรียนนําเสนอผลงานที่ได้มอบหมายใน
ประเด็นสุขภาพและการดูแลสุขภาพของผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ
3.ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปประเด็นสําคัญและสรุป
ประเด็นการดูแลคุณภาพชีวิตของวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
กิจกรรม/ใบงาน :
1.มอบหมายให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเกีย่ วกับโรคที่ผู้
สูงอายุในปัจจุบัน สาเหตุ อาการ และวิธีการดูแล รักษา
2.ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทําคําถามทบทวนท้าย
บทเรียนและเฉลยคําตอบ
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนบรรยายในหัวข้อการรับรู้ภาวะสุขภาพและให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการทําแบบประเมินการรับรู้ภาวะ
สุขภาพของตนเอง และร่วมกันแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลการประเมิน
2.ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเกีย่ วกับกิจกรรม
สําหรับวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และร่วมกันระดมสมอง
สร้างกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยดังกล่าว
กิจกรรม/ใบงาน :
1.มอบหมายให้ผู้เรียนศึกษารายกรณีเกีย่ วกับการรับรู้
ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นบุคคลใกล้ตัว
2.มอบหมายให้ผู้เรียนแบ่งเป็นกลุ่มย่อยและดําเนินการ
จัดกิจกรรมสําหรับผู้ใหญ่ ในรูปแบบการแสดงบทบาท
สมมติชั้นเรียน และมอบหมายให้ผู้เรียนดําเนินกิจกรรม
เพื่อผู้สูงอายุ นอกชั้นเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้เรียนดําเนินกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย
2.ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปประเด็นสําคัญที่ได้จาก
การนําเสนอกิจกรรม
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทําคําถามทบทวนท้าย
บทเรียนและเฉลยคําตอบ

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้เรียนดําเนินกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย

สื่อที่ใช้

เกี่ยวกับคุณภาพ
ชีวิต
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
รายวิชาจิตวิทยา
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
2. เครื่องฉายภาพ
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์
3. Power Point
Slides
4. คําถามทบทวน

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

ผู้สอน

-ประเมินจากการ ผศ.อัมพร
สังเกตการมีส่วน
ศรีประเสริฐสุข
ร่วมในชั้นเรียน
ความตรงต่อเวลา
ในการเข้าเรียน
-ประเมินจาก
ผลงานที่มอบหมาย
(ความตรงต่อเวลา
คุณภาพของงาน)

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
รายวิชาจิตวิทยา
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
2. เครื่องฉายภาพ
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์
3. Power Point
Slides
4.คําถามทบทวน
5. แบบประเมิน

-ประเมินจากการ
สังเกตการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน
ความตรงต่อเวลา
ในการเข้าเรียน
-ประเมินจาก
ผลงานที่มอบ
หมาย (ความตรง
ต่อเวลา คุณภาพ
ของงาน)

ผศ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
รายวิชาจิตวิทยา
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
2. เครื่องฉายภาพ
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์
3. Power Point
Slides
4. คําถามทบทวน
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน

-ประเมินจากการ
สังเกตการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน
ความตรงต่อเวลา
ในการเข้าเรียน
-ประเมินจาก
ผลงานที่มอบ
หมาย(ความตรงต่อ
เวลาคุณภาพของ
งาน)
-ประเมินจากการ
สังเกตการมีส่วน

ผศ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

ผศ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (2)

16
(3 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

2.ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปประเด็นสําคัญที่ได้จาก
การนําเสนอกิจกรรม
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทําคําถามทบทวนท้าย
บทเรียนและเฉลยคําตอบ

สื่อที่ใช้

รายวิชาจิตวิทยา
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
2. คําถามทบทวน

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)
ร่วมในชั้นเรียน
ความตรงต่อเวลา
ในการเข้าเรียน
-ประเมินจาก
ผลงานที่มอบ
หมาย (ความตรง
ต่อเวลา คุณภาพ
ของงาน)

สอบปลายภาค

5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- กิจกรรมในชั้นเรียน (รายบุคคล,รายกลุ่ม)
- การทดสอบย่อย
- สอบปลายภาค
- การศึกษาค้นคว้ารายบุคคล
- จิตพิสัย (การเข้าเรียน,การมีส่วนร่วมในการเรียน)

ผู้สอน

ผศ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

40%
10%
30%
10%
10%

2) การประเมินผล : ใช้ระบบอิงกลุ่ม อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยดังนี้
ระดับคะแนน
ระดับผลการเรียน
90-100
A
85-89
B+
75-84
B
70-74
C+
60-69
C
55-59
D+
50-54
D
0-49
F
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตําราหลัก
อัมพร ศรีประเสริฐสุข.(2561). เอกสารประกอบการเรียนวิชาจิตวิทยาผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ.หลักสูตร
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต .กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
6.2 เอกสารและข้อมูลสําคัญ
สุชา จันทน์เอม. (2542) จิตวิทยาพัฒนาการ. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช
เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์.(2549).พัฒนาการมนุษย์.กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ศรีเรือน แก้วกังวาล.(2545). จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนํา
1. สมาคมนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน : http://www.apa.org/
2. แหล่งความรู้ทางจิตวิทยา :http://www.psychologytoday.com/
3. กรมสุขภาพจิต : http://www.dmh.go.th/

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) การประเมินประสิทธิภาพของการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยประเมินจากการทดสอบ
ในชั้นเรียน การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในระหว่างการจัดการเรียนการสอน การอภิปราย
โต้ตอบจากนักศึกษา และการตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน
2) การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
3) การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรายวิชาจากการสังเกต การสัมภาษณ์
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) การประเมินการสอนของอาจารย์ โดยนักศึกษาทําการประเมินอาจารย์ผู้สอนในด้าน
ต่าง ๆ
2) การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตพฤติกรรมการสอน กิจกรรมและ
งานที่มอบหมายโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3) สอดคล้องกับ 7.1
7.3 การปรับปรุงการสอน
นําผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนําผล
การประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1) ประเมินข้อสอบรายวิชาให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชาและ
พิจารณาควบคู่กับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
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2) อาจารย์ผู้สอนทําการวัดและประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา
(มคอ.5) จากนั้น คณะกรรมการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ ดํา เนิน การพิ จ ารณาทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ต าม
มาตรฐาน ผลการเรีย นรู้ตามที่กํา หนด ในการสุ่มตรวจเพื่อพิจ ารณาตรวจสอบ ผลการเรีย น และ
ตรวจสอบผลการให้คะแนนในระดับบุคคลและภาพรวมของรายวิชา รวมถึงการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนโดยนักศึกษา
วิธีการประเมิน
ผลลัพธ์การเรียนรู้

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้

พฤติกรรมความ
รับผิดชอบและ
การมีส่วนร่วมใน
การทํางาน




ทักษะทางปัญญา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสน
สารสนเทศ

คะแนนสอบ





งานที่ได้รับ
มอบหมาย
(แบบฝึกหัด
โครงงาน รายงาน)

การนําเสนอผลงาน
ด้วยทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข/
การสื่อสาร/ การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ













7.5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารย์ผู้สอนดําเนินการทวนสอบรายวิชาด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามวิธีการข้อ 7.4
2) กรณีที่ผลการเรียนรู้ของรายวิชายังไม่ได้ประสิทธิผล อาจารย์ผู้สอนจะให้โอกาสนักศึกษา
ปรับปรุงปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจําเป็นเป็นรายกรณี
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