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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 หมวดวิชำพื้นฐำนวิชำชีพ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ
อำจำรย์ณัฐกฤตำ วงค์ตระกูล
อำจำรย์อริยำ ดีประเสริฐ
4.2 อำจำรย์ผู้สอน
อำจำรย์ศิริพร นันทเสนีย์
อำจำรย์อริยำ ดีประเสริฐ
อำจำรย์อันธิฌำ สำยบุญศรี
อำจำรย์ณัฐกฤตำ วงค์ตระกูล
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน

ภำคกำรศึกษำที่ 3 ชั้นปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)

ไม่มี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)

ไม่มี

8. สถานที่เรียน
ห้อง 401 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำมหำวชิรำลงกรณ์
204/3 คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร
แขวงบำงพลัด เขตบำงพลัด กทมฯ. 10700
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

วันที่ 24 เมษำยน 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีพัฒนำกำรมนุษย์ที่ครอบคลุมด้ำนร่ำงกำย
จิตใจ อำรมณ์ สติปัญญำและคุณธรรมจริยธรรม สำมำรถบอกพัฒ นำกำรในแต่ละช่ วงวัยที่เป็นปกติ และ
ผิดปกติได้ บอกกลวิธีในกำรประเมินและส่งเสริมพัฒนำกำร ตลอดจนป้องกันปัญหำพัฒนำกำรที่ผิดปกติได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถนำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรประเมินและส่งเสริมพัฒนำกำร ตลอดจน
ป้องกันปัญหำพัฒนำกำรที่ผิดปกติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2.2 เพื่อปรับกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของรำยวิชำให้สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
กำรศึกษำ (TQF) ระดับปริญญำตรี
2.3 เพื่อปรับเนื้อหำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
2.4 เพื่อปรับตำมรำยงำนกำรประเมินผลโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนจำกผลกำรประเมิน
โดยอำจำรย์ นักศึกษำ และแหล่งฝึก ปีงบประมำณ 2561
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.อันธิฌำ สำยบุญศรี
อ.ณัฐกฤตำ วงค์ตระกูล

อีเมล
s_ntsn@hotmail.com
deeariya@gmail.com
unticha055@gmail.com
natgrita.wo@gmail.com

โทรศัพท์
0891459505
0874545927
0840443015
0965639428

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในกลุ่มมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่มุ่งหวังตำมหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดรำยวิชำนี้
นักศึกษำจะมีคุณลักษณะ หรือมีควำมสำมำรถดังนี้
ผลการเรียนรู้
4.1 คุณธรรม จริยธรรม
●4.1.2 สำมำรถแยกแยะควำม
ถูกต้อง ควำมดี และควำมชั่วได้
●4.1.3 มีควำมรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และผลกำรกระทำของ
ตนเอง

4.2 ความรู้
●4.2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
สำระสำคัญของศำสตร์ที่เป็น
พื้นฐำนชีวิตและสุขภำพ

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

- ปฐมนิเทศรำยวิชำและระเบียบวินัย
คุณธรรม ที่พึงปฏิบัติ
- กำหนดข้อตกลงในกำรเข้ำชั้นเรียน
วิธีกำรเรียน และกำรส่งมอบงำน
- มอบตำรำงเวลำเรียน เวลำส่งงำนที่ได้รับ
มอบหมำย
- มอบหมำยกำรทำโครงงำนเรื่องกำร
ส่งเสริมพัฒนำกำรตำมช่วงวัยเป็นรำยกลุ่ม

- จำกกำรสังเกตพฤติกรรม
ในชั้นเรียน
- ตรวจสอบกำรเข้ำชั้นเรียน
และกำรเข้ำใช้งำนใน
e-Learning
- จำกกำรสังเกตพฤติกรรม
ตำมแบบประเมินคุณธรรม
จริยธรรม

- มอบหมำยให้นักศึกษำ ศึกษำจำก
บทเรียน สื่อกำรสอนในระบบ e-Learning
และทำแบบฝึกหัด pre-test มำล่วงหน้ำ
ก่อนเข้ำชั้นเรียนทุกครั้ง
- project base learning
- role play
- อภิปรำยแบบมีส่วนร่วม
- มอบหมำยกำรทำโครงงำนเรื่องกำร
ส่งเสริมพัฒนำกำรตำมช่วงวัยเป็นรำยกลุ่ม

- สอบท้ำยบท
- สอบกลำงภำค
- สอบปลำยภำค
- จำกคุณภำพของชิ้นงำน/
โครงงำน
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ผลการเรียนรู้
4.3 ทักษะทางปัญญา
●4.3.2 สำมำรถวิเครำะห์ และ
เชื่อมโยงข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลที่
หลำกหลำย และเชื่อถือได้

4.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
●4.4.1 มีทักษะในกำรสร้ำง
สัมพันธภำพในระหว่ำงผู้เรียน และ
กับผู้สอน ผู้ใช้บริกำร และทีม
สุขภำพ
4.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
●4.5.3 มีทักษะกำรสื่อสำร กำรใช้
ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อกำร
เรียนรู้ และสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำน

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

- project base learning
- role play
- อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
พัฒนำกำรมนุษย์ในแต่ละช่วงวัย
- มอบหมำยให้ทำ concept mapping เป็น
รำยกลุ่ม

- จำกกำรสังเกตพฤติกรรม
ตำมแบบประเมินทักษะทำง
ปัญญำ
- จำกคุณภำพของรำยงำน
และกำรนำเสนอโครงงำน
ตำมแบบประเมินทักษะกำร
วิเครำะห์เชิงตัวเลข กำร
สื่อสำร และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
- จำกคุณภำพชิ้นงำน
concept mapping

- มอบหมำยให้นักศึกษำทำงำนกลุ่มในแต่
ละหน่วยกำรเรียน
- มอบหมำยให้นักศึกษำทำโครงงำนตำมที่
กำหนด

- จำกกำรสังเกตพฤติกรรม
ตำมแบบประเมินทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล
และควำมรับผิดชอบ

- มอบหมำยให้นักศึกษำคำนวณอำยุและ
เลือกใช้เครื่องมือที่ได้จำกกำรสืบค้นมำปรับ
ใช้ให้เหมำะสมกับกำรประเมินพัฒนำกำร
ในแต่ละช่วงวัยของแต่ละรำยกรณีและ
โครงงำนเรื่องกำรส่งเสริมพัฒนำกำรตำม
ช่วงวัยเป็นรำยกลุ่ม
- ให้นำเสนอและอภิปรำยแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนำกำรในแต่ละช่วงวัย
และโครงงำนเพื่อกำรส่งเสริมพัฒนำกำร
ตำมช่วงวัย

- จำกกำรสังเกตพฤติกรรม
ตำมแบบประเมินทักษะกำร
วิเครำะห์เชิงตัวเลขกำร
สื่อสำร และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
จานวน
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
ชัว่ โมง
วัน-เวลา
วันอังคำรที่
0.30 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดวิชา
11 มิ.ย.62
13.00-13.30 น
(1/2 ชั่วโมง)

ปฐมนิเทศรายวิชา

สัปดาห์ที่ 1
วันอังคำรที่
11 มิ.ย.62
13.30-15.30 น
(2 ชั่วโมง)

2

หน่วยที่ 1 แนวคิดการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการมนุษย์
1.1. ควำมหมำยของพัฒนำกำรมนุษย์
กำรเจริญเติบโตวุฒิภำวะ และกำรเรียนรู้
1.2 ธรรมชำติและลักษณะของ
พัฒนำกำรมนุษย์
1.3 ปัจจัยกำหนดพัฒนำกำรมนุษย์
1.4 วิธีกำรศึกษำพัฒนำกำรมนุษย์

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้
ก่อนเปิดการเรียนการสอน
- นำเนื้อหำ สื่อกำรสอน และ
ข้อสอบ Pre-test ขึ้นระบบ eLearning
- ลงทะเบียนเข้ำใช้งำนในระบบ
e-Learning ในวิชำพัฒนำกำร
มนุษย์
ปฐมนิเทศรายวิชา
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบแนะนำชี้แจง
1. ลักษณะรำยวิชำ
2. วิธีกำรเรียนกำรสอน
3. กำรวัดประเมินผล
4. แหล่งกำรเรียนรู้สำหรับ
กำรศึกษำค้นคว้ำ
5. งำนกำหนดส่งงำนที่ได้รับ
มอบหมำย
6. กำรทำ concept mapping
7. กำรทำโครงงำน
8. กำรศึกษำเนื้อหำก่อนเข้ำ
ชั้นเรียน
9. ข้อตกลงในกำรเข้ำชั้นเรียน
10. แบ่งกลุ่มนักศึกษำ
ออกเป็น 9 กลุ่ม กลุ่มละ 6-7
คน ใช้สำหรับทุกหน่วยกำรเรียน
- ชมวีดีทัศน์เรื่องพัฒนำกำร
มนุษย์ก่อนเข้ำชั้นเรียน
- บรรยำยแบบมีส่วนร่วมโดยใช้
concept mapping
- ให้วิเครำะห์สถำนกำรณ์ตำมใบ
งำน
สื่อที่ใช้

ผู้สอน
อ.ณัฐกฤตำ
วงค์ตระกูล

อ.ณัฐกฤตำ
วงค์ตระกูล
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

จานวน
ชั่วโมง

สัปดาห์ที่ 2
วันศุกร์ที่
14 มิ.ย.62
8.00-10.00 น
(2 ชั่วโมง)

2

สัปดาห์ที่ 2
วันศุกร์ที่
14 มิ.ย.62
10.00-12.00 น
(2 ชั่วโมง)

2

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้
1.5 กรอบแนวคิดกำรประเมินพัฒนำกำร - เอกสำรประกอบกำรเรียน
มนุษย์
หน่วยที่ 1
1.6 หลักกำรประเมินพัฒนำกำร
- วีดีโอเรื่องพัฒนำกำรมนุษย์
- concept mapping เรื่อง
พัฒนำกำรมนุษย์
หน่วยที่ 2 พัฒนาการวัยในครรภ์
- ชมวีดีทัศน์เรื่องพัฒนำกำรวัย
(Prenatal period : 0-9 เดือน)
ในครรภ์ก่อนเข้ำชั้นเรียน
1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
- บรรยำยแบบมีส่วนร่วมและ
2. กำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรใน
สรุปประเด็นสำคัญของ
พัฒนำกำรวัยในครรภ์
ช่วงวัย
- กลุ่มที่ 1 role play โครงงำน
- ด้ำนร่ำงกำย
โดยให้นักศึกษำในชั้นเรียนมี
- ด้ำนอำรมณ์
ส่วนร่วมในกำรอภิปรำย
- ด้ำนสังคม
- ร่วมกันสรุป concept
- ด้ำนสติปัญญำ
mapping
3. พัฒนกิจของวัย
- ทดสอบย่อยหลังเรียน
สื่อที่ใช้
4. ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อพัฒนำกำร
5. กลไกกำรปรับตัวและปัจจัยที่ส่งผลต่อ - เอกสำรประกอบกำรเรียน
หน่วยที่ 2
กำรปรับตัว
- วีดีโอเรื่องพัฒนำกำรวัยใน
6. กำรประเมินพัฒนำกำร
ครรภ์
7. กำรส่งเสริมพัฒนำกำร
- power point เรื่องพัฒนำกำร
8. พฤติกรรมที่เป็นปัญหำ และกำรป้องกัน วัยในครรภ์
- concept mapping
หน่วยที่ 3 พัฒนาการวัยทารก
- ชมวีดีทัศน์เรื่องพัฒนำกำรวัย
(Infancy period : แรกเกิด-1 ปี)
ทำรกก่อนเข้ำชั้นเรียน
1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
- บรรยำยแบบมีส่วนร่วมและ
2. กำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรใน
สรุปประเด็นสำคัญของ
พัฒนำกำรวัยทำรก
ช่วงวัย
- กลุ่มที่ 2 role play โครงงำน
- ด้ำนร่ำงกำย
โดยให้นักศึกษำในชั้นเรียนมี
- ด้ำนอำรมณ์
ส่วนร่วมในกำรอภิปรำย
- ด้ำนสังคม
- ร่วมกันสรุป concept
- ด้ำนสติปัญญำ
mapping
3. พัฒนกิจของวัย
- ทดสอบย่อยหลังเรียน
สื่อที่ใช้
4. ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อพัฒนำกำร
หัวข้อ/รายละเอียด

ผู้สอน

อ.ณัฐกฤตำ
วงค์ตระกูล

อ.ณัฐกฤตำ
วงค์ตระกูล

7
สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

จานวน
ชั่วโมง

สัปดาห์ที่ 3
วันอังคำรที่
18 มิ.ย.62
13.00-16.00 น
(3 ชั่วโมง)

3

สัปดาห์ที่ 4
วันศุกร์ที่
21 มิ.ย.62
9.00-11.00 น
(2 ชั่วโมง)

2

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้
5. กลไกกำรปรับตัวและปัจจัยที่ส่งผลต่อ - เอกสำรประกอบกำรเรียน
หน่วยที่ 3
กำรปรับตัว
- วีดีโอเรื่องพัฒนำกำรวัยทำรก
6. กำรประเมินพัฒนำกำร
- power point เรื่องพัฒนำกำร
7. กำรส่งเสริมพัฒนำกำร
วัยทำรก
8. พฤติกรรมที่เป็นปัญหำ และกำรป้องกัน - หุ่นเด็กทำรก
- concept mapping
หน่วยที่ 4 พัฒนาการวัยเตาะแตะ
- ชมวีดีทัศน์เรื่องพัฒนำกำรวัย
(Toddler period : 1-3 ปี)
เตำะแตะก่อนเข้ำชั้นเรียน
1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
- บรรยำยแบบมีส่วนร่วมและ
2. กำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรใน
สรุปประเด็นสำคัญของ
พัฒนำกำรวัยเตำะแตะ
ช่วงวัย
- กลุ่มที่ 3 role play โครงงำน
- ด้ำนร่ำงกำย
โดยให้นักศึกษำในชั้นเรียนมี
- ด้ำนอำรมณ์
ส่วนร่วมอภิปรำย
- ด้ำนสังคม
- ร่วมกันสรุป concept
- ด้ำนสติปัญญำ
mapping
3. พัฒนกิจของวัย
- ทดสอบย่อยหลังเรียน
สื่อที่ใช้
4. ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อพัฒนำกำร
5. กลไกกำรปรับตัวและปัจจัยที่ส่งผลต่อ - เอกสำรประกอบกำรเรียน
หน่วยที่ 4
กำรปรับตัว
- วีดีโอเรื่องพัฒนำกำรวัย
6. กำรประเมินพัฒนำกำร
เตำะแตะ
7. กำรส่งเสริมพัฒนำกำร
- power point เรื่องพัฒนำกำร
8. พฤติกรรมที่เป็นปัญหำ และกำรป้องกัน วัยเตำะแตะ
- concept mapping
หน่วยที่ 5 พัฒนาการวัยก่อนเรียน(Pre- - ชมวีดีทัศน์เรื่องพัฒนำกำรวัย
school period : 3-6 ปี)
ก่อนเรียนก่อนเข้ำชั้นเรียน
1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
- บรรยำยแบบมีส่วนร่วมและ
2. กำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรใน
สรุปประเด็นสำคัญของ
พัฒนำกำรวัยก่อนเรียน
ช่วงวัย
- ให้วิเครำะห์สถำนกำรณ์
- ด้ำนร่ำงกำย
ตัวอย่ำงเปรียบเทียบกับทฤษฎี
- ด้ำนอำรมณ์
สื่อที่ใช้
- ด้ำนสังคม
- เอกสำรประกอบกำรเรียน
- ด้ำนสติปัญญำ
หน่วยที่ 5
หัวข้อ/รายละเอียด

ผู้สอน

อ.อันธิฌำ
สำยบุญศรี

อ.อันธิฌำ
สำยบุญศรี

8
สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

จานวน
ชั่วโมง

สัปดาห์ที่ 5
วันอังคำรที่
25 มิ.ย.62
13.00-16.00 น
(3 ชั่วโมง)

3

สัปดาห์ที่ 6
วันศุกร์ที่
28 มิ.ย.62
9.00-11.00 น
(2 ชั่วโมง)

2

หัวข้อ/รายละเอียด
3. พัฒนกิจของวัย
4. ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อพัฒนำกำร
5. กลไกกำรปรับตัวและปัจจัยที่ส่งผลต่อ
กำรปรับตัว
6. กำรประเมินพัฒนำกำร
7. กำรส่งเสริมพัฒนำกำร
8. พฤติกรรมที่เป็นปัญหำ และกำรป้องกัน
หน่วยที่ 5 พัฒนาการวัยก่อนเรียน(Preschool period : 3-6 ปี)(ต่อ)
1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2. กำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรใน
ช่วงวัย
- ด้ำนร่ำงกำย
- ด้ำนอำรมณ์
- ด้ำนสังคม
- ด้ำนสติปัญญำ
3. พัฒนกิจของวัย
4. ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อพัฒนำกำร
5. กลไกกำรปรับตัวและปัจจัยที่ส่งผลต่อ
กำรปรับตัว
6. กำรประเมินพัฒนำกำร
7. กำรส่งเสริมพัฒนำกำร
8. พฤติกรรมที่เป็นปัญหำ และกำรป้องกัน
หน่วยที่ 6 พัฒนาการมนุษย์วัยเรียน
(School age period : 6-12 ปี)
1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2. กำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรใน
ช่วงวัย
- ด้ำนร่ำงกำย
- ด้ำนอำรมณ์
- ด้ำนสังคม
- ด้ำนสติปัญญำ

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้
- วีดีโอเรื่องพัฒนำกำรวัยก่อน
เรียน
- power point เรื่องพัฒนำกำร
วัยก่อนเรียน

ผู้สอน

- ให้ฝึกประเมินและส่งเสริม
อ.อันธิฌำ
พัฒนำกำรตำมใบงำน
สำยบุญศรี
- กลุ่มที่ 4 role play โครงงำน
โดยให้นักศึกษำในชั้นเรียนมี
ส่วนร่วมในกำรอภิปรำย
- ร่วมกันสรุป concept
mapping
- ทดสอบย่อยหลังเรียน
สื่อที่ใช้
- เอกสำรประกอบกำรเรียน
หน่วยที่ 5
- วีดีโอเรื่องกำรประเมิน
พัฒนำกำรวัยก่อนเรียน
- power point เรื่องกำร
ประเมินพัฒนำกำรวัยก่อนเรียน
- concept mapping
- ชมวีดีทัศน์เรื่องพัฒนำกำรวัย
เรียนก่อนเข้ำชั้นเรียน
- บรรยำยแบบมีส่วนร่วมและ
สรุปประเด็นสำคัญของ
พัฒนำกำรวัยเรียน
สื่อที่ใช้
- เอกสำรประกอบกำรเรียน
หน่วยที่ 6
- วีดีโอเรื่องพัฒนำกำรวัยเรียน

อ.ณัฐกฤตำ
วงค์ตระกูล

9
สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

จานวน
ชั่วโมง

สัปดาห์ที่ 6 1.30
วันศุกร์ที่
28 มิ.ย.62
13.00-14.30 น
สัปดาห์ที่ 7
2
วันอังคำรที่
2 ก.ค.62
13.00-15.00 น
(2 ชั่วโมง)

สัปดาห์ที่ 8
วันศุกร์ที่
5 ก.ค.62
9.00-11.00 น
(2 ชั่วโมง)

2

หัวข้อ/รายละเอียด
3. พัฒนกิจของวัย
4. ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อพัฒนำกำร
5. กลไกกำรปรับตัวและปัจจัยที่ส่งผลต่อ
กำรปรับตัว
6. กำรประเมินพัฒนำกำร
7. กำรส่งเสริมพัฒนำกำร
8. พฤติกรรมที่เป็นปัญหำ และกำรป้องกัน
สอบกลางภาค
หน่วยที่ 1-5 (14 ชั่วโมง 70 ข้อ)
หน่วยที่ 6 พัฒนาการมนุษย์วัยเรียน
(School age period: 6-12 ปี)(ต่อ)
1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2. กำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรใน
ช่วงวัย
- ด้ำนร่ำงกำย
- ด้ำนอำรมณ์
- ด้ำนสังคม
- ด้ำนสติปัญญำ
3. พัฒนกิจของวัย
4. ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อพัฒนำกำร
5. กลไกกำรปรับตัวและปัจจัยที่ส่งผลต่อ
กำรปรับตัว
6. กำรประเมินพัฒนำกำร
7. กำรส่งเสริมพัฒนำกำร
8. พฤติกรรมที่เป็นปัญหำ และกำรป้องกัน
หน่วยที่ 7 พัฒนาการมนุษย์วัยรุ่น
(Adolescence period : 12-20 ปี)

1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2. กำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรใน
ช่วงวัย

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้
- power point เรื่องกำร
ประเมินพัฒนำกำรวัยเรียน

- ให้ฝึกประเมินและส่งเสริม
พัฒนำกำรตำมใบงำน
- กลุ่มที่ 5 role play โครงงำน
โดยให้นักศึกษำในชั้นเรียนมี
ส่วนร่วมในกำรอภิปรำย
- ร่วมกันสรุป concept
mapping
- ทดสอบย่อยหลังเรียน
สื่อที่ใช้
- เอกสำรประกอบกำรเรียน
หน่วยที่ 6
- วีดีโอเรื่องพัฒนำกำรวัยเรียน
- power point เรื่องพัฒนำกำร
วัยเรียน
- concept mapping

- ชมวีดีทัศน์เรื่องพัฒนำกำร
วัยรุ่นก่อนเข้ำชั้นเรียน
- บรรยำยแบบมีส่วนร่วมและ
สรุปประเด็นสำคัญของ
พัฒนำกำรวัยรุ่น
สื่อที่ใช้

ผู้สอน

อ.อริยำ
ดีประเสริฐ/
อ.ณัฐกฤตำ
วงค์ตระกูล
อ.ณัฐกฤตำ
วงค์ตระกูล

อ.อริยำ
ดีประเสริฐ

10
สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

จานวน
ชั่วโมง

สัปดาห์ที่ 9
วันอังคำรที่
9 ก.ค.62
13.00-15.00 น
(2 ชั่วโมง)

2

สัปดาห์ที่ 10
วันศุกร์ที่
12 ก.ค.62
9.00-11.00 น
(2 ชั่วโมง)

2

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้
- เอกสำรประกอบกำรเรียน
หน่วยที่ 7
- วีดีโอเรื่องพัฒนำกำรวัยรุ่น
- power point เรื่องพัฒนำกำร
วัยรุ่น

- ด้ำนร่ำงกำย
- ด้ำนอำรมณ์
- ด้ำนสังคม
- ด้ำนสติปัญญำ
3. พัฒนกิจของวัย
4. ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อพัฒนำกำร
5. กลไกกำรปรับตัวและปัจจัยที่ส่งผลต่อ
กำรปรับตัว
6. กำรประเมินพัฒนำกำร
7. กำรส่งเสริมพัฒนำกำร
8. พฤติกรรมที่เป็นปัญหำ และกำรป้องกัน
หน่วยที่ 7 พัฒนาการมนุษย์วัยรุ่น
- กลุ่มที่ 6 role play โครงงำน
(Adolescence period:12-20ปี)(ต่อ)
โดยให้นักศึกษำในชั้นเรียนมี
1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ส่วนร่วมในกำรอภิปรำย
2. กำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรใน
- ร่วมกันสรุป concept
mapping
ช่วงวัย
- ทดสอบย่อยหลังเรียน
- ด้ำนร่ำงกำย
สื่อที่ใช้
- ด้ำนอำรมณ์
- เอกสำรประกอบกำรเรียน
- ด้ำนสังคม
หน่วยที่ 7
- ด้ำนสติปัญญำ
- วีดีโอเรื่องพัฒนำกำรวัยรุ่น
3. พัฒนกิจของวัย
- power point เรื่องกำร
4. ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อพัฒนำกำร
ประเมินพัฒนำกำรวัยรุ่น
5. กลไกกำรปรับตัวและปัจจัยที่ส่งผลต่อ - concept mapping
กำรปรับตัว
6. กำรประเมินพัฒนำกำร
7. กำรส่งเสริมพัฒนำกำร
8. พฤติกรรมที่เป็นปัญหำ และกำรป้องกัน
หน่วยที่ 8 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่ตอนต้น - ชมวีดีทัศน์เรื่องพัฒนำกำรวัย
(Young adulthood period : 21-40 ผู้ใหญ่ตอนต้นก่อนเข้ำชั้นเรียน
ปี)
- บรรยำยแบบมีส่วนร่วมและ
1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
สรุปประเด็นสำคัญของ
2. กำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรใน
พัฒนำกำรวัยผู้ใหญ่ตอนต้น

ผู้สอน

อ.อริยำ
ดีประเสริฐ

อ.ณัฐกฤตำ
วงค์ตระกูล

11
สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

จานวน
ชั่วโมง

สัปดาห์ที่ 11
วันศุกร์ที่
19 ก.ค.62
9.00-11.00 น
(2 ชั่วโมง)

2

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอน
สื่อที่ใช้
ช่วงวัย
- กลุ่มที่ 7 role play โครงงำน
โดยให้นักศึกษำในชั้นเรียนมี
- ด้ำนร่ำงกำย
ส่วนร่วมในกำรอภิปรำย
- ด้ำนอำรมณ์
- ร่วมกันสรุป concept
- ด้ำนสังคม
mapping
- ด้ำนสติปัญญำ
- ทดสอบย่อยหลังเรียน
3. พัฒนกิจของวัย
สื่อที่ใช้
4. ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อพัฒนำกำร
- เอกสำรประกอบกำรเรียน
5. กลไกกำรปรับตัวและปัจจัยที่ส่งผลต่อ หน่วยที่ 8
- วีดีโอเรื่องพัฒนำกำรวัยผู้ใหญ่
กำรปรับตัว
ตอนต้น
6. กำรประเมินพัฒนำกำร
- power point เรื่องพัฒนำกำร
7. กำรส่งเสริมพัฒนำกำร
วัยผู้ใหญ่ตอนต้น
8. พฤติกรรมที่เป็นปัญหำ และกำรป้องกัน - concept mapping
หน่วยที่ 9 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่
- ชมวีดีทัศน์เรื่องพัฒนำกำรวัย อ.ณัฐกฤตำ
ตอนกลาง(Middle adulthood
ผู้ใหญ่ตอนกลำงก่อนเข้ำชั้น
วงค์ตระกูล
period : 41-60 ปี)
เรียน
1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
- บรรยำยแบบมีส่วนร่วมและ
2. กำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรใน
สรุปประเด็นสำคัญของ
พัฒนำกำรวัยผู้ใหญ่ตอนกลำง
ช่วงวัย
- กลุ่มที่ 8 role play โครงงำน
- ด้ำนร่ำงกำย
โดยให้นักศึกษำในชั้นเรียนมี
- ด้ำนอำรมณ์
ส่วนร่วมในกำรอภิปรำย
- ด้ำนสังคม
- ร่วมกันสรุป concept
- ด้ำนสติปัญญำ
mapping
3. พัฒนกิจของวัย
- ทดสอบย่อยหลังเรียน
สื่อที่ใช้
4. ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อพัฒนำกำร
5. กลไกกำรปรับตัวและปัจจัยที่ส่งผลต่อ - เอกสำรประกอบกำรเรียน
หน่วยที่ 9
กำรปรับตัว
- วีดีโอเรื่องกำรประเมิน
6. กำรประเมินพัฒนำกำร
พัฒนำกำรวัยผู้ใหญ่ตอนกลำง
7. กำรส่งเสริมพัฒนำกำร
- power point เรื่องกำร
8. พฤติกรรมที่เป็นปัญหำ และกำรป้องกัน ประเมินพัฒนำกำรวัยผู้ใหญ่
ตอนกลำง
- concept mapping
หัวข้อ/รายละเอียด

12
จานวน
สัปดาห์ที่
ชัว่ โมง
วัน-เวลา
สัปดาห์ที่ 12
2
วันอังคำรที่
23 ก.ค.62
13.00-15.00 น
(2 ชั่วโมง)

สัปดาห์ที่ 13
วันศุกร์ที่
26 ก.ค. 62
9.00-11.00 น
(2 ชั่วโมง)

2

หัวข้อ/รายละเอียด
หน่วยที่ 10 พัฒนาการวัยสูงอายุ
(Elderly period : 60 ปีขึ้นไป)
1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2. กำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรใน
ช่วงวัย
- ด้ำนร่ำงกำย
- ด้ำนอำรมณ์
- ด้ำนสังคม
- ด้ำนสติปัญญำ
3. พัฒนกิจของวัย
4. ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อพัฒนำกำร
5. กลไกกำรปรับตัวและปัจจัยที่ส่งผลต่อ
กำรปรับตัว
6. กำรประเมินพัฒนำกำร
7. กำรส่งเสริมพัฒนำกำร
8. พฤติกรรมที่เป็นปัญหำ และกำรป้องกัน
หน่วยที่ 10 พัฒนาการวัยสูงอายุ
(Elderly period : 60 ปีขึ้นไป)(ต่อ)
1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2. กำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรใน
ช่วงวัย
- ด้ำนร่ำงกำย
- ด้ำนอำรมณ์
- ด้ำนสังคม
- ด้ำนสติปัญญำ
3. พัฒนกิจของวัย
4. ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อพัฒนำกำร
5. กลไกกำรปรับตัวและปัจจัยที่ส่งผลต่อ
กำรปรับตัว
6. กำรประเมินพัฒนำกำร
7. กำรส่งเสริมพัฒนำกำร
8. พฤติกรรมที่เป็นปัญหำ และกำรป้องกัน

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอน
สื่อที่ใช้
- ชมวีดีทัศน์เรื่องพัฒนำกำรวัย อ.ศิริพร
สูงอำยุ
นันทเสนีย์
- บรรยำยแบบมีส่วนร่วมและ
สรุปประเด็นสำคัญของ
พัฒนำกำรวัยสูงอำยุ
สื่อที่ใช้
- เอกสำรประกอบกำรเรียน
หน่วยที่ 10
- วีดีโอเรื่องพัฒนำกำรวัยสูงอำยุ
- power point เรื่องพัฒนำกำร
วัยสูงอำยุ

- กลุ่มที่ 9 role play โครงงำน อ.ศิริพร
โดยให้นักศึกษำในชั้นเรียนมี
นันทเสนีย์
ส่วนร่วม
- ร่วมกันสรุป concept
mapping
- ทดสอบย่อยหลังเรียน
สื่อที่ใช้
- เอกสำรประกอบกำรเรียน
หน่วยที่ 10
- วีดีโอเรื่องกำรประเมิน
พัฒนำกำรวัยสูงอำยุ
- power point เรื่องพัฒนำกำร
วัยสูงอำยุ
- concept mapping

13
จานวน
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
ชัว่ โมง
วัน-เวลา
สัปดาห์ที่ 14 1.30 สอบปลายภาค
วันอังคำรที่
หน่วยที่ 6-10 (16 ชั่วโมง 80 ข้อ)
30 ก.ค.62
09.00-10.30 น

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้

ผู้สอน
อ.อริยำ
ดีประเสริฐ/
อ.ณัฐกฤตำ
วงค์ตระกูล

1. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
ที่
1
4.1.2, 4.1.3, คุณธรรม จริยธรรม
4.4.1, 4.5.3
2
4.2.1, 4.3.2, ผลงำน/ชิ้นงำน
4.4.1, 4.5.3
- ชิ้นงำน concept mapping
- โครงงำนและกำรนำเสนอ role play
3
4.1.3, 4.4.1 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ
4
4.2.1
จำกกำรสอบ
- สอบย่อยท้ำยบท
- กำรสอบกลำงภำค
- กำรสอบปลำยภำค

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-13

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
5%

1-13
1-13
1-13

15%
20%
5%

1-13
6
14

10%
22%
23%

การประเมินผล กำรประเมินผลกำรเรียนใช้แบบอิงกลุ่ม ร่วมกับแบบอิงเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์ 60% ขึ้นไป
สำหรับระดับคะแนน C
กำรประเมินผลกำรเรียนกำรใช้แบบอิงเกณฑ์และ/หรืออิงกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์ในกำรให้ค่ำระดับคะแนนดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ช่วงคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49
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การแบ่งกลุ่มของนักศึกษาเพื่อใช้ในการทางานกลุ่มและขอรับคาปรึกษาและส่งงานกับอาจารย์ประจากลุ่ม
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
อ.ศิริพร นันทเสนีย์
อ.อริยำ ดีประเสริฐ
อ.อันธิฌำ สำยบุญศรี
อ.ณัฐกฤตำ วงค์ตระกูล

จำนวน
1 กลุ่ม
1 กลุ่ม
2 กลุ่ม
5 กลุ่ม

กลุ่มนักศึกษำ
วัยสูงอำยุ
วัยรุ่น
วัยเตำะแตะ วัยก่อนเรียน
วัยในครรภ์ วัยทำรก วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ตอนต้น วัยผู้ใหญ่ตอนกลำง

3. แนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนอ่อน
1. ให้นักศึกษำที่มีผลกำรเรียนต่ำจำกคะแนน GPA พบอำจำรย์ผู้รับผิดชอบวิชำเพื่อรับทรำบปัญหำ
และหำแนวทำงแก้ไขปัญหำร่วมกัน
2. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำติดตำมผลกำรเรียนและพบกับนักศึกษำเป็นระยะๆ รวมทั้งส่งต่อ
ข้อมูลให้อำจำรย์ผู้ร่วมสอนร่วมกันช่วยเหลือนักศึกษำ
3. จัดให้มีกำรเฉลยข้อสอบย่อย ข้อสอบกลำงภำคและข้อสอบปลำยภำคเพื่อให้นักศึกษำเกิดควำม
เข้ำใจมำกขึ้น
4. จัดกำรสอนเสริมตำมควำมต้องกำรของนักศึกษำตำมที่มีกำรนัดหมำยร่วมกันกับอำจำรย์ผู้สอน
5. จัดเวลำให้คำปรึกษำนอกตำรำงเรียน
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร (Test Blueprint) วิชาพัฒนาการมนุษย์ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561
เนื้อหำวิชำที่สอน
หน่วยที่ 1 แนวคิดกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรมนุษย์
หน่วยที่ 2 พัฒนำกำรวัยในครรภ์(Prenatal period:0-9 เดือน)
หน่วยที่ 3 พัฒนำกำรวัยทำรก(Infancy period:แรกเกิด-1 ปี)
หน่วยที่ 4 พัฒนำกำรวัยเตำะแตะ(Toddler period:1-3ปี)
หน่วยที่ 5 พัฒนำกำรวัยก่อนเรียน(Pre-school period:3-6ปี)
สอบกลางภาค (Midterm)
หน่วยที่ 6 พัฒนำกำรวัยเรียน(School age period:6-12ปี)
หน่วยที่ 7 พัฒนำกำรวัยรุ่น(Adolescence period:12-20ปี)
หน่วยที่ 8 พัฒนำกำรวัยผู้ใหญ่ตอนต้น (Young adulthood
period:21-40ปี)
หน่วยที่ 9 พัฒนำกำรวัยผู้ใหญ่ตอนกลำง (Middle adulthood
period:41-60ปี)
หน่วยที่ 10 พัฒนำกำรวัยสูงอำยุ (Elderly period : 60ปีขึ้นไป)
สอบปลายภาค (Final)

จำนวน ระดับควำมรู้/จำนวนข้อ
ชั่วโมง รู้จำ เข้ำ นำ
วิ
ที่สอน
ใจ ไปใช้ เครำะห์
2
- 2 5
3
2
- 2 5
3
2
- 2 5
3
3
- 4 7
4
5
- 7 12
6
14
- 17 34
19
2
- 3 4
3
3
- 5 5
5
3
- 4 6
5

รวม
(ข้อ)
10
10
10
15
25
70
10
15
15

3

-

4

6

5

15

3
16

-

4
20

6
27

5
23

15
80

15
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
เอกสารและตาราหลัก
ศิริพร นันทเสนีย์ อริยำ ดีประเสริฐ ณัฐกฤตำ วงค์ตระกูล และอันธิฌำ สำยบุญศรี. (2562). เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชาพัฒนาการมนุษย์และการพยาบาลแต่ละช่วงวัย.กรุงเทพฯ: โครงกำรสวนดุสิต
กรำฟฟิคไซท์.
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.
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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
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ใบประเมินที่ 1
แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม (งานกลุ่ม 5%)

รำยชื่อนักศึกษำกลุ่มที่ .......

รำยกำรประเมินคุณธรรม จริยธรรม

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

คาชี้แจง ให้พิจำรณำว่ำนักศึกษำมีกำรปฏิบัติเป็นอย่ำงไร ตอบให้ตรงกับกำรปฏิบัติของนักศึกษำให้มำกที่สุด
โดยมีเกณฑ์กำรให้คะแนนดังนี้
1 หมำยถึง แสดงพฤติกรรมนำนๆครั้ง
2 หมำยถึง แสดงพฤติกรรมเป็นบำงครั้ง
3 หมำยถึง แสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
4 หมำยถึง แสดงพฤติกรรมเป็นประจำทุกครั้ง

1. สำมำรถแยกแยะควำมถูกต้อง ควำมดี และควำมชั่วได้
1.1 มีควำมอ่อนน้อมถ่อมตน พูดจำสุภำพเรียบร้อย
1.2 รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่นด้วยควำมเต็มใจ
1.3 ไม่นำผลงำนของผู้อื่นมำเป็นของตนเอง
2. มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและผลกำรกระทำของตนเอง
2.1 ยอมรับผลที่ตนเองกระทำทั้งที่สำเร็จและไม่สำเร็จโดยไม่
กล่ำวโทษผู้อื่น
2.2 ปฏิบัติหน้ำที่ตำมข้อตกลงที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มใจ
2.3 มีควำมตรงต่อเวลำ
รวมคะแนน (24 คะแนน)
ข้อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อผู้ประเมิน………………………………………........................………………………..
วันที่…………….เดือน…………………..ปี.............
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ใบประเมินที่ 2
แบบประเมินโครงงานและการนาเสนอ role play (งานกลุ่ม 20%)
1. แบบประเมินทักษะทางปัญญา (งานกลุ่ม 15%)
คาชี้แจง ให้พิจำรณำว่ำนักศึกษำมีกำรปฏิบัติเป็นอย่ำงไร ตอบให้ตรงกับกำรปฏิบัติของนักศึกษำให้มำกที่สุด
โดยมีเกณฑ์กำรให้คะแนนดังนี้
1 หมำยถึง ปฏิบัติเพียงเล็กน้อย
2 หมำยถึง ปฏิบัติเป็นครั้งครำว
3 หมำยถึง ปฏิบัติบ่อยๆ
4 หมำยถึง ปฏิบัติเป็นประจำและเป็นแบบอย่ำงให้ผู้อื่น
กลุ่มที่.........วัย................................................................................................................
สำมำรถวิเครำะห์ และเชื่อมโยงข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลที่หลำกหลำย และเชื่อถือได้

ระดับกำรประเมิน
4 3 2 1

1. ใช้วิธีกำรคัดเลือก สืบค้นข้อมูลที่หลำกหลำยจำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆที่เชื่อถือได้พร้อม
ระบุแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำงเหมำะสม
2. เลือกใช้ข้อมูลตรงตำมประเด็น/จุดมุ่งหมำยและทันสมัย
3. มีข้อมูลหลักฐำนวิชำกำรประกอบกำรทำงำนอย่ำงสมเหตุ สมผล
4. แสดงควำมสัมพันธ์ของส่วนประกอบต่ำงๆของข้อมูล เพื่อนำไปสู่ข้อสรุปได้
5. เลือกใช้ข้อมูล/หลักฐำนเพื่อประกอบกำรอ้ำงอิงได้อย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร และ
เป็นเหตุ เป็นผล
รวมคะแนน (20 คะแนน)
ข้อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่ออำจำรย์ผู้ประเมิน………………………………………........................………………………..
วันที่…………….เดือน…………………..ปี.............
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ใบประเมินที่ 3
แบบประเมินโครงงานและการนาเสนอ role play (งานกลุ่ม 20%)
2. แบบประเมินทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานกลุ่ม 5%)
คาชี้แจง ให้พิจำรณำว่ำนักศึกษำมีกำรปฏิบัติเป็นอย่ำงไร ตอบให้ตรงกับกำรปฏิบัติของนักศึกษำให้มำกที่สุด
โดยมีเกณฑ์กำรให้คะแนนดังนี้
1 หมำยถึง ควรมีกำรปรับปรุง แก้ไข
2 หมำยถึง พอใช้
3 หมำยถึง ดี
4 หมำยถึง ดีมำก
มีทักษะกำรสื่อสำร กำรใช้ภำษำไทย และเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อกำรเรียนรู้และ
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
รูปเล่มรายงาน
1. มีกำรคำนวณอำยุหรือคะแนนของเครื่องมือกำรประเมินพัฒนำกำรได้อย่ำง
ถูกต้อง
2. วิเครำะห์ แปลผล อธิบำยควำมหมำยของข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมินได้อย่ำง
สมเหตุ สมผล
3. นำผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลไปใช้ในกำรเปรียบเทียบ อ้ำงอิง เพื่อใช้ในกำรวำง
แผนกำรดูแลได้อย่ำงสมเหตุ สมผล
4. เขียนภำษำไทยได้ถูกต้อง ตรงควำมหมำย ชัดเจน ไม่นำภำษำพูดมำเขียน
นาเสนอ
5. สื่อสำรภำษำไทยด้วยกำรออกเสียงใช้คำได้ถูกต้อง มีควำมเหมำะสมกับบุคคล
และโอกำส
6. นำเสนอได้อย่ำงน่ำสนใจ ถ่ำยทอดเนื้อหำให้ผู้ฟังเข้ำใจได้ง่ำย ตรงตำม
วัตถุประสงค์
7. เลือกใช้สื่อ/รูปแบบ/วิธีกำรนำเสนอข้อมูลได้เหมำะสม สอดคล้องกับสถำนกำรณ์
และกลุ่มเป้ำหมำย
8. สรุปสำระจำกกำรฟังเป็นควำมคิดรวบยอดได้ครบถ้วน
รวมคะแนน (32 คะแนน)

ระดับกำรประเมิน
4 3 2 1

ข้อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อผู้ประเมิน………………………………………........................……………………….
วันที่…………….เดือน…………………..ปี.............
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ใบประเมินที่ 4
แบบประเมินทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (งานกลุ่ม 5%)

ประเมินทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
1.ควบคุมอำรมณ์และกำรแสดงออกของตนเองได้
2. มีปฏิสั มพันธ์ที่ดีในกำรทำงำนร่วมกัน
3. รับฟังควำมคิดเห็นของกลุ่ม
4.ปฏิบัติตนตำมข้อตกลงร่วมกันในกำรทำงำน
5.แลกเปลี่ ย นควำมคิ ด เห็ น กั บ ผู้ อื่ น ได ้
6. ร่วมแก้ไขปัญหำในกลุ่ม
7.รับผิดชอบงำนตำมที่มอบหมำย
8. มุ่ ง มั่ น และตั้ ง ใจในกำรปฏิ บั ติ ง ำ น
รวม (32 คะแนน)

ผู้ประเมิน

□ นักศึกษำ

□ อำจำรย์

ลงชื่อผู้ประเมิน........................................................
วันที่ประเมิน ........./..................../..............

..5…..................................……
..6…..................................……
..7…..................................……
..

รำยชื่อนักศึกษำกลุ่มที่ .......

1…..................................……
..2…..................................……
..3…..................................……
..4…..................................……

คาชี้แจง ให้พิจำรณำว่ำนักศึกษำมีกำรปฏิบัติเป็นอย่ำงไร ตอบให้ตรงกับกำรปฏิบัติของนักศึกษำให้มำกที่สุด
โดยใส่เลข 1-4 เพียงเลขเดียวลงในแต่ละช่อง ตำมเกณฑ์ดังนี้
1 หมำยถึง ปฏิบัติเพียงเล็กน้อย
2 หมำยถึง ปฏิบัติเป็นครั้งครำว
3 หมำยถึง ปฏิบัติบ่อยๆ
4 หมำยถึง ปฏิบัติเป็นประจำ
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ใบประเมินที่ 5
แบบประเมินเนื้อหาชิ้นงาน concept mapping (งานกลุ่ม 15%)
หน่วยที่........เรื่อง.....................................................................................................................................
กลุ่มที่ .....................................................................................................................................................
รำยกำรประเมิน
1. แสดงควำมคิดอย่ำงเป็นระบบ (5 คะแนน)
 ใช้คำสำคัญสรุปแนวคิด ครอบคลุมเนื้อหำประเด็นหลัก
 แสดงควำมเชื่อมโยงของควำมคิดอย่ำงเป็นระบบ
 ใช้ภำษำเข้ำใจง่ำย
2. ควำมคิดสร้ำงสรรค์ (5 คะแนน)
 สื่อควำมหมำยด้วยสัญลักษณ์ สี ภำพ และอักษรเหมำะสม
 สื่อควำมหมำยได้ชัดเจน
 สื่อควำมหมำยได้กระชับ

กำรให้คะแนน
ทำได้ 3 ข้อได้ 5 คะแนน
ทำได้ 2 ข้อได้ 3 คะแนน
ทำได้ 1 ข้อได้ 2 คะแนน

คะแนนที่ได้

ทำได้ 3 ข้อได้ 5 คะแนน
ทำได้ 2 ข้อได้ 3 คะแนน
ทำได้ 1 ข้อได้ 2 คะแนน

รวมคะแนน (10 คะแนน)
ข้อเสนอแนะ ......................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................
.............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ....................................................................ผู้ประเมิน
วันที่.............เดือน...........................พ.ศ........................
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รายละเอียดหัวข้อการจัดทาโครงงาน
1. หน้าปกนอก
2. ปกใน
3. คานา
4. สารบัญ
5. เนื้อหา ประกอบด้วย
5.1 ชื่อโครงงาน
5.2 ที่มาและความสาคัญของโครงงาน
5.3 วัตถุประสงค์
5.4 ขอบเขตของโครงงาน
5.5 ระยะเวลาในการจัดทาโครงงาน
5.6 กลุ่มเป้าหมาย
5.7 วิธีการดาเนินงาน
5.8 งบประมาณ
5.9 แผนการดาเนินงาน (ประกอบด้วย ขั้นเตรียมกำร ขั้นดำเนินงำน และขั้นสรุปผล/นำเสนอ
โครงงำน, วันเดือนปี, ผู้รับผิดชอบ)
5.10 ประเมินผลโครงงาน
6. บรรณานุกรม
7. ภาคผนวก ใส่รำยละเอียด ดังนี้
ภาคผนวก ก สถำนกำรณ์กรณีศึกษำในช่วยวัยที่ศึกษำ
ภาคผนวก ข เอกสำรวิชำกำรประกอบกำรอ้ำงอิงในโครงงำน
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ภาคผนวก ก สถำนกำรณ์กรณีศึกษำในช่วยวัยที่ศึกษำ
หัวข้อ โครงงานพัฒนาการมนุษย์ในแต่ละช่วงวัย
ประกอบด้วย
1. ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-สกุล......................................................................................................................... .........................
อำยุ..............................ปี วันเดือนปีเกิด............................................... เชื้อชำติ...............................................
สัญชำติ............................ศำสนำ .................................. ส่วนสูง...............................น้ำหนัก............................
1. ประวัติกำรคลอดและกำรเลี้ยงดู
......................................................................................................................................................……………………
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
2. ประวัติครอบครัว
............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ประวัติกำรทำงำน
..................................................................………………………………………………………………………………………………
………………………………………...…………....…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………....……………………………………………………………………………………………………
4. กำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรในช่วงวัย
- ด้ำนร่ำงกำย
- ด้ำนอำรมณ์
- ด้ำนสังคม
- ด้ำนสติปัญญำ
3. พัฒนกิจของวัย…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. กลไกกำรปรับตัวและปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรปรับตัว…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. ทฤษฎีที่นำมำใช้ในกำรประเมินพัฒนำกำร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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7. กำรประเมินพัฒนำกำร……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. กำรส่งเสริมพัฒนำกำร………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. พฤติกรรมที่เป็นปัญหำ และกำรป้องกัน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10. สิ่งที่ได้รับ / ควำมรู้สึก จำกกำรได้ทำโครงงำนนี้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...………..
11. กำรนำควำมรู้/ประสบกำรณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ อย่ำงไร ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ภาคผนวก ข เอกสำรวิชำกำรประกอบกำรอ้ำงอิงในโครงงำน
เอกสำรวิชำกำรที่ใช้อ้ำงอิงในโครงงำน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

