รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 2512108

ชื่อวิชา จิตวิทยาผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Psychology of Adult and Older Person

1.2 จำนวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร: ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
2) ประเภทของรายวิชา: หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาจิตวิทยาระดับบุคคล
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: ผศ.ดร.อัมพร ศรีประเสริฐสุข
2) อาจารย์ผู้สอน: ผศ.ดร.อัมพร ศรีประเสริฐสุข
1.5 ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / 2563 / ชั้นปีที่ 2
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
ห้องเรียน 11607 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.9 วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9 พฤศจิกายน 2563

1

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1) ตระหนักในคุณค่าของจรรยาบรรณนักจิตวิทยา กฎระเบียบข้อบังคับขององค์การ
มีความซื่อสัตย์ มีวินัยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน รักความถูก
ต้องและความยุติธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีความเข้าใจปัญหาทางสังคมคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ
2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ย วกับ หลั กการ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้ อหาสาระสำคั ญ
เกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการในวัยผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุ มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า พัฒนา
องค์ความรู้ของตนเอง รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในรายวิชา
อย่างต่อเนื่อง สามารถนำความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาไปประยุกต์ใช้เพื่อ ทำความเข้าใจ และ
สร้างสรรค์แนวทางในพัฒนาคุณภาพชี วิต ตลอดจนมีการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง และสามารถ
บูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบตามหลักการที่ได้ศึกษามารวมทั้ง
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม มีทักษะและความสามารถใน
การรวบรวม วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาในการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาวัย
ผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุ มีความสามารถอธิบาย แยกแยะ และวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ
จากความรู้ที่ได้ศึกษามา รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ โดยการประยุกต์ความรู้
ได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์
4) มี ค วามสามารถในการสื่ อ สารและการปรับ ตั ว กั บ ผู้ อื่ น โดยคำนึ งถึงความแตกต่ าง
ระหว่างบุคคลและความหลากหลายทางวัฒ นธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและ
สามารถให้ความช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบในการพัฒนา
ตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำตลอดจนสามารถเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
5) สามารถสื่ อ สารได้ อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิภ าพทั้ งการพู ดและการเขี ย นทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าข้อมู ล รวมถึงสามารถเลือกใช้สื่อ
ในการนำเสนอและสื่อสารข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ใช้รูปแบบวิธีการสอนแบบบรรยาย ร่วมกับการใช้การสอนแบบ Active learning โดยให้
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์พฤติกรรม ฝึกปฏิบัติ และจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับพัฒนาการ
ในแต่ละช่วงวัย
2

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ
3.1 คำอธิบายรายวิชา
พัฒ นาการและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ทางร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคมและ
บุคลิกภาพของบุคคลในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการวัยผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุ
ปัญหาการปรับตัวในการทำงานของวัยผู้ใหญ่ ช่อ งว่างระหว่างวัยของบุคคลในการทำงาน รวมถึงการ
เตรียมความพร้อมก่อนและหลังการเกษียณอายุ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต
และคุณภาพชีวิตของบุคคลในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
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

3.2 จำนวนชั่วโมงที่ใช้ตอ่ ภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/

การศึกษาด้วย

งานภาคสนาม/

ตนเอง

การฝึกงาน
45 ชั่วโมงต่อ

ภาคการศึกษา

ให้คำปรึกษา แนะนำ สอนเสริมตาม
ความต้องการของนักศึกษาเป็นราย
กลุ่ม เพื่อทบทวนความรู้ให้ชัดเจน
และแม่นยำยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับกลุ่ม
ของนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำ

-

90 ชั่วโมงต่อ

ภาคการศึกษา

3.3 จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็นรายบุคคล
1) อาจารย์ประจำรายวิชา แจ้งเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจำรายวิชา หรือผ่าน
Social Network เช่น Facebook หรือ Line ของกลุ่มเรียน
2) อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในวันพฤหัสบดี เวลา 12.30 – 14.30 น.
3

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและประเมินผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธกี ารสอน

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์ที่

ค่าน้ำหนัก

ประเมิน

ของการ
ประเมินผล

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ต ร ะ ห นั ก ใน คุ ณ ค่ า ข อ ง
จ ร ร ย า บ ร ร ณ นั ก จิ ต วิ ท ย า
กฎระเบียบข้อบังคับขององค์การ
มี ค วาม ซื่ อ สั ตย์ มี วิ นั ยความ
รับ ผิ ดชอบต่อ หน้ าที่ มีคุ ณ ธรรม
และจริยธรรมในการทำงาน
1.2 รั ก ความถู ก ต้ อ งและความ
ยุ ติธ รรม เคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
แ ล ะ อ ยู่ ร่ ว ม กั น ไ ด้ อ ย่ า ง

1.อาจารย์ผสู้ อน

1. พิจารณาพฤติกรรม
การเข้าเรียน ทัศนคติ
สอดแทรกประเด็น
ความมีวินัย ความ
ปัญหาทางจริยธรรม
รับผิดชอบและการส่ง
รวม ถึงจรรยาบรรณ
งานตามที่ได้รับมอบ
วิชาชีพจิตวิทยาในการ
หมายตามขอบเขตที่ให้
เรียนการสอนตลอดจน และตรงเวลา
ตระหนักถึงความ
2. สังเกตจากการมี
ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และ ส่วนร่วมในการ
อภิปรายและทำ
แนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัย กิจกรรมต่างๆ ในชั้น
เรียนและกิจกรรม
2.ปลูกฝังเรื่องความ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ยุติธรรมผ่าน

สร้างสรรค์
1.3 มีจิตสาธารณะ มีความเข้าใจ กระบวนการเรียนการ
ปัญหาทางสังคมคำนึงถึง
สอนและการปฏิบตั ิ
ผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็น
กิจกรรมทีไ่ ด้รบั
สำคัญ
มอบหมาย
3. มอบหมายงานให้
นักศึกษาได้ปฏิบัติ
ประกอบการเรียนการ
สอนในรายวิชาทัง้ ราย
กลุ่มและราย บุคคล
โดยการใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนแบบ
ร่วมมือ (CoOperative Learning)
เพื่อให้นักศึกษาร่วมมือ
และช่วยเหลือกันใน

1-15

10%

มคอ.3 -1

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธกี ารสอน

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์ที่

ค่าน้ำหนัก

ประเมิน

ของการ
ประเมินผล

ด้านความรู้
2.1 มีความรูแ้ ละความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการ แนวคิดทฤษฎี
แ ล ะ เนื้ อ ห าส าระ ส ำคั ญ ใน
สาขาวิชาจิตวิทยาและจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ
2.2 มีความสามารถในการศึกษา
ค้ น คว้ า พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ข อง
ต น เ อ ง ร ว ม ทั้ ง ติ ด ต า ม
ความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการและ
งาน วิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งใน สาขา
จิ ต วิ ท ย า แ ล ะ จิ ต วิ ท ย า
อุ ต สาหกรรมและองค์ ก ารอย่ า ง
ต่อเนื่อง
2.3 สามารถนำความรู้และ
ประสบการณ์ ในการศึ กษาวิช า
จิ ต วิ ท ย า แ ล ะ จิ ต วิ ท ย า
อุ ต สาหกรรมและองค์ ก าร ไป
ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ ปัญหาต่าง ๆ
อย่างเป็นรูปธรรม
2.4 มีการพัฒนาองค์ความรู้ของ

การทำงานตามทีไ่ ด้รับ
มอบ หมาย
4.ส่งเสริมคุณลักษณะ
ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม เช่น ชมเชย
และยกย่องนักศึกษาที่
ทำประโยชน์แก่
ส่วนรวม
1. การบรรยายเนื้อหา
ในรายวิชารวมถึงการ
ถาม ตอบในชั้นเรียน
ร่วมกับการใช้วิธีการ
สอนที่หลาก หลาย
โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ
2. การเรียนการสอน
แบบร่วมมือในการทำ
กิจกรรมหรืออภิปราย
กลุ่มในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับวัยผู้ใหญ่
และผูส้ ูงอายุและ
นำเสนอในชั้นเรียน
3. การมอบหมาย
กิจกรรมรายกลุ่มใน
การทำงานร่วมกัน
รวมถึงการศึกษาด้วย
ตนเองรายบุคคล
4. การใช้กรณีตัวอย่าง
ในการนำเสนอ
เรื่องราวต่างๆเพื่อให้
นักศึกษาได้พิจารณา
ถึงข้อเท็จจริงและการ

1.ประเมินจากการ
1-15 และ 16
ทดสอบผลสัมฤทธิ์
(สอบ
ปลายภาค รวมถึงการ
ทดสอบย่อยในสัปดาห์
ที่กำหนด)
2.การสังเกตการร่วม
กิจกรรมในชั้น
เรียนหรือ
ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
3.ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย
ได้แก่ การ
นำเสนอผลงาน
รายงาน หรืองาน
ตามที่มอบหมาย
รายบุคคลและรายกลุ่ม

40%

มคอ.3 -2

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธกี ารสอน

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์ที่

ค่าน้ำหนัก

ประเมิน

ของการ
ประเมินผล

ตนเอง และสามารถบูรณาการ
ความรู้กับศาสตร์อื่นๆ ที่มีความ

วิเคราะห์รายกรณี

เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม โดย
เน้นการนำความรู้ไปเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มีความสามารถในการคิ ด
วิ เคราะห์ อ ย่ า งเป็ น ระบบตาม
หลั ก การที่ ได้ ศึ ก ษามารวมทั้ ง
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ ต่า ง ๆ ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
3.2 มีทักษะและความสามารถใน
การรวบรวม วิเคราะห์ แ ละสรุ ป
ประเด็นปัญหาในการศึกษาข้อมูล
ต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ จิ ต วิ ท ยา
อุตสาหกรรมและองค์การได้
3.3 มีความสามารถอธิบาย
แยกแยะ และวิเคราะห์ปัญหา
หรือสถานการณ์ต่างๆ จาก
ความรู้ที่ได้ศึกษามา รวมทั้ง
สามารถแก้ไขปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยการ
ประยุกต์ความรูไ้ ด้อย่างถูกต้อง
และสร้างสรรค์

1. การสอนเนื้อหาโดย
การบรรยายเนื้อหา
พร้อมกับให้นักศึกษา
ได้แสดงความคิดเห็น
ผ่านการตอบคำถาม
2. การอภิปรายกลุ่ม
โดยให้นักศึกษาได้
แลกเปลีย่ นความคิด
เห็นเกี่ยวกับประเด็น
ต่างๆที่ได้รับ
มอบหมาย
3. การเรียนการสอน
แบบร่วมมือโดยให้
นักศึกษาได้ทำงาน
ร่วมกันและช่วยเหลือ
ในฐานะของการ
สมาชิกของกลุ่ม
4. การใช้กรณีตัวอย่าง
ในการนำ เสนอ
เรื่องราวต่างๆเพื่อให้
นักศึกษาได้พิจารณา
ถึงข้อเท็จจริงและการ
วิเคราะห์รายกรณี
5. การใช้กิจกรรมการ
แสดงบทบาทสมมติ
โดยให้นักศึกษาได้

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

1-15และ 16

30%

มคอ.3 -3

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธกี ารสอน

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์ที่

ค่าน้ำหนัก

ประเมิน

ของการ
ประเมินผล

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความสามารถในการสื่อสาร
และการปรั บ ตั ว กั บ ผู้ อื่ น โดย
คำนึ งถึ งความแตกต่ า งระหว่ า ง
บุคคลและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 มี ม นุ ษ ยสั ม พั นธ์ ที่ ดี แ ละ
สามารถให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
ในสถานการณ์ ต่า ง ๆ ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
4.3 มีความรับผิดชอบในการ
พัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่ง
ภาวะผู้นำตลอดจนสามารถเป็น
สมาชิกที่ดีของกลุ่ม

ประมวลความรู้และ
วิเคราะห์ สร้างสรรค์
การนำเสนอในรูปแบบ
การแสดงพฤติกรรม
ต่างๆ
1. สอดแทรกเรื่อง
ความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคมผ่าน
การบรรยาย พร้อมกับ
ให้นักศึกษาได้แสดง
ความคิดเห็นการตอบ
คำถามและมอบหมาย
งานระหว่างการจัดการ
สอน
2. มอบหมายงานใน
การจัดเรียนการสอน
เปิดโอกาสให้นักศึกษา
ได้ทำงานร่วมกันและ
แลกเปลีย่ นบทบาทใน
การทำงานร่วมกัน ใน
ฐานะสมาชิกของกลุ่ม
3. การอภิปรายกลุ่ม
โดยให้นักศึกษาได้
แลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นเกีย่ วกับ
ประเด็นต่างๆทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย
4. มอบหมายให้
นักศึกษาเรียนรู้และ
สร้างความสัมพันธ์กับ
บุคคลที่อยู่ในวัยที่
แตกต่างผ่านการทำ

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

1-15

10%

มคอ.3 -4

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธกี ารสอน

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์ที่

ค่าน้ำหนัก

ประเมิน

ของการ
ประเมินผล

กิจกรรมและการศึกษา
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัว 1. มอบหมายงานใน
หลายรูปแบบเพื่อ
เลข การสื่อสาร และการใช้
พัฒนาการสื่อสารของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาและศึกษา
5.3) สามารถสื่ อ สารได้ อ ย่ า งมี
ค้นคว้าข้อมูลการใช้
ประสิทธิภาพทั้งการพูดและการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เ ขี ย น ทั้ ง ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ โดยให้ผเู้ รียนได้สืบค้น
ภาษาต่างประเทศ
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
และแหล่งข้อมูลต่างๆ
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูล ที่น่าเชื่อถือด้วยตนเอง
และทำรายงานเพื่อ
รวมถึงสามารถเลือกใช้สื่อ
ในการนำเสนอและสื่อสารข้อมูล นำเสนอด้วยวิธีการ
และเครื่องมือที่
ได้อย่างเหมาะสม
เหมาะสม
2. พัฒนาทักษะใน
การสื่อสาร การพูด
การฟัง การเขียน โดย
การทำรายงาน และ
นำเสนอในชั้นเรียนโดย
ใช้เครื่องมือและ
รูปแบบที่เหมาะสม

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

1-15

10%

หมายเหตุ ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลักผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา= ความรับผิดชอบรอง

มคอ.3 -5

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

(ชม.)

การวัดและ

ผู้สอน

ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

1
(3 ชม.)
(จัดการ
เรียนการ
สอนแบบ
On site)

2
(3 ชม.)
(จัดการ
เรียนการ
สอนแบบ
Online
ผ่าน
โปรแกรม
Ms.Team)

ชี้แจงรายละเอียดวิชา การ กิจกรรมการเรียนการสอน :
จัดการเรียนการสอน รวมถึง 1. ชี้แจงรูปแบบการสอนเนื้อหารายวิชา
การวัดและประเมินผล
รวมทัง้ วิธีและเกณฑ์การประเมินผลการ
เรียน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
2. ผู้สอนตั้งคำถามเพื่อทบทวนความรู้
จิตวิทยาพัฒนาการ
เกี่ยวกับการศึกษาทางด้านจิตวิทยาและ
- ความรู้เบื้องต้น
จิตวิทยาพัฒนาการ รวมถึงคำศัพท์ภาษา
เกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ อังกฤษที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของบุคคล
- ลักษณะของ
3.ผู้สอนบรรยายในหัวข้อความรู้เบื้องต้น
พัฒนาการของบุคคล
เกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ ลักษณะของ
- แนวทางในการศึกษา พัฒนาการ และทบทวนรูปแบบแนวทางใน
พัฒนาการของบุคคล
การศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการร่วมกับการใช้
การถามตอบระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
4.ผู้สอนและผูเ้ รียนร่วมกันสรุปประเด็นจาก
การเรียนการสอนและสรุปเนื้อหาบทเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ผู้สอนมอบหมายให้ผเู้ รียนทำคำถาม
ทบทวนท้ายบทเรียนและเฉลยคำตอบ
กิจกรรมการเรียนการสอน :
ความหมายของวัยผู้ใหญ่
1.ผู้สอนตั้งคำถามทบทวนความรู้เกี่ยวกับ
และวัยสูงอายุ
การศึกษาทางด้านจิตวิทยา
- ความหมายและ
2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ถึง
ความสำคัญของวัยผู้ใหญ่
ประเด็นสำคัญจากตัวอย่างเกี่ยวกับช่วงวัย
และผูส้ ูงอายุ
ผู้ใหญ่และผูส้ ูงอายุ และให้ผู้เรียนร่วมกัน
- ช่วงชีวิตของมนุษย์ ยกตัวอย่างคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัย
และภารกิจของช่วงวัย
ผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุ
3 ผู้สอนบรรยายเกีย่ วกับความหมายของวัย
- การแบ่งกลุ่มวัย

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยาผู้ใหญ่
และผูส้ ูงอายุ
2. เครื่องฉาย
ภาพ
(Projector)
และ
คอมพิวเตอร์
3. Power
Point Slides
4. คำถาม
ทบทวน

ผศ.ดร.อัมพร
-ประเมินจาก
การสังเกตการมี ศรีประเสริฐสุข
ส่วนร่วมในชั้น
เรียน ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน
-ประเมินจาก
ผลงานที่
มอบหมาย
(ความตรงต่อ
เวลาคุณภาพ
ของงาน)

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยาผู้ใหญ่
และผูส้ ูงอายุ
2. เครื่องฉาย
ภาพ
(Projector)
และ
คอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.อัมพร
-ประเมินจาก
การสังเกตการมี ศรีประเสริฐสุข
ส่วนร่วมในชั้น
เรียน ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน
-ประเมินจาก
ผลงานที่
มอบหมาย
(ความตรงต่อ

มคอ.3 -6

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

(ชม.)

การวัดและ

ผู้สอน

ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)
ผู้ใหญ่และวัยสูงอายุ

ผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุ ทั้งในบริบทของไทย
และการศึกษาความหมายในบริบทของ
ต่างประเทศ ความสำคัญของวัยผูใ้ หญ่และ
ผู้สูงอายุ และการแบ่งกลุ่มวัยผู้ใหญ่และวัย
สูงอายุ

3
(3 ชม.)
(จัดการ
เรียนการ
สอนแบบ
On site)

ทฤษฎีทางจิตวิทยา
พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ

4. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปประเด็นจาก
กิจกรรมและสรุปเนื้อหาบทเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1.มอบหมายให้ผเู้ รียนยกตัวอย่างบุคคลใน
วัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่ประทับใจวัยละ 1
คน พร้อมทั้งอธิบายว่าตัวอย่างดังกล่าวมี
ความแตกต่างอะไรบ้างกับช่วงวัยของผู้เรียน
2.ผู้สอนมอบหมายให้ผเู้ รียนทำคำถาม
ทบทวนท้ายบทเรียนและเฉลยคำตอบ
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้สอนตั้งคำถามเกี่ยวกับบุคคลในวัยผู้ใหญ่
และผูส้ ูงอายุตามงานที่ได้มอบหมายใน
สัปดาห์ก่อน จากนั้นให้ผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายถึงลักษณะสำคัญของวัยผู้ใหญ่และ
วัยสูงอายุ
2. ผู้สอนทบทวนถึงทฤษฎีด้านจิตวิทยา
พัฒนาการของมนุษย์ร่วมกับการถามตอบ
ระหว่างผูส้ อนและผู้เรียน
3. กิจกรรม/ใบงาน :
1.แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย และ
มอบหมายให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าในหัวข้อ
“แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกีย่ วกับ
ผู้ใหญ่และผูส้ ูงอายุ” โดยกำหนดให้ผู้เรียน
ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศ
และค้นคว้าเอกสารในห้องสมุด จากนั้นให้

3. Power
Point Slides
4. คำถาม
ทบทวน

เวลาคุณภาพ
ของงาน)

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยาผู้ใหญ่
และผูส้ ูงอายุ
2. เครื่องฉาย
ภาพ(Projector)
และ
คอมพิวเตอร์
3.Power Point
Slides
4. คำถาม
ทบทวน

ผศ.ดร.อัมพร
-ประเมินจาก
การสังเกตการมี ศรีประเสริฐสุข
ส่วนร่วมในชั้น
เรียน ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน
-ประเมินจาก
ผลงานที่มอบ
หมาย (ความ
ตรงต่อเวลา
คุณภาพของ
งาน)
- ประเมินจาก
การนำเสนอ
ผลงานรายกลุม่
ในชั้นเรียน

มคอ.3 -7

หัวข้อ/รายละเอียด

สัปดาห์ที่

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

(ชม.)

การวัดและ

ผู้สอน

ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

4
(3 ชม.)
(จัดการ
เรียนการ
สอนแบบ
Online
ผ่าน
โปรแกรม
Ms.Team)

5
(3 ชม.)
(จัดการ
เรียนการ
สอนแบบ
On site)

ทฤษฎีทางจิตวิทยา
พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ (2)

การเปลีย่ นแปลงของวัย
ผู้ใหญ่และผูส้ ูงอายุ
- การเปลีย่ นแปลงทาง
ร่างกาย
- ลักษณะการเปลี่ยน
แปลงในวัยผู้ใหญ่
-

ลักษณะการเปลี่ยน

แปลงในวัยสูงอายุ

แต่ละกลุ่มรวบรวมข้อค้นพบและบันทึก
ข้อมูลนำเสนอในชั้นเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนตั้งคำถามเพื่อทบทวนบทเรียนใน
หัวข้อทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการวัย
ผู้ใหญ่และผูส้ ูงอายุ
2. ผู้สอนมอบหมายให้ผเู้ รียนชมวีดิทัศน์
เกี่ยวกับกรณี ศึกษาบุคคลวัยผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ จากนั้นให้ผู้เรียนสรุปประเด็นการ
อธิบายพฤติกรรมของกรณีศึกษาในวีดิทัศน์
กับทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง
3.ผู้สอนและผูเ้ รียนร่วมกันสรุปประเด็นจาก
กิจกรรมและสรุปเนื้อหาบทเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ผู้สอนมอบหมายให้ผเู้ รียนทำคำถาม
ทบทวนท้ายบทเรียนและเฉลยคำตอบ

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนตั้งคำถามเพื่อทบทวนบทเรียนที่ ได้
เรียนในสัปดาห์ที่แล้ว และให้ผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับภาพอนาคตของตนเองใน
อีก 5 ปี 10 ปี 20 ปี ข้างหน้า จากนั้นผู้สอน
และผู้เรียนร่วมกันสรุปประเด็นเนื้อหาจาก
การอภิปราย
2. ผู้สอนมอบหมายให้ผเู้ รียนแบ่งกลุ่มย่อย
และมอบหมายให้ผู้เรียนศึกษาจากกรณี
ตัวอย่างบุคคลวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุใน
มหาวิทยาลัยหรือละแวกใกล้เคียง โดย

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยาผู้ใหญ่
และผูส้ ูงอายุ
2. เครื่องฉาย
ภาพ(Projector)
และ
คอมพิวเตอร์
3. Power
Point Slides
4. วีดิทัศน์
กรณีศึกษา
บุคคลวัยผู้ใหญ่
และผูส้ ูงอายุ
5.คำถาม
ทบทวน
1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยาผู้ใหญ่
และผูส้ ูงอายุ
2. เครื่องฉาย
ภาพ
(Projector)
และ
คอมพิวเตอร์
3. Power
Point Slides

ผศ.ดร.อัมพร
-ประเมินจาก
การสังเกตการมี ศรีประเสริฐสุข
ส่วนร่วมในชั้น
เรียน ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน
-ประเมินจาก
ผลงานที่
มอบหมาย
(ความตรงต่อ
เวลา คุณภาพ
ของงาน)
- ประเมินจาก
การนำเสนอ
ผลงานรายกลุม่
ในชั้นเรียน
ผศ.ดร.อัมพร
-ประเมินจาก
การสังเกตการมี ศรีประเสริฐสุข
ส่วนร่วมในชั้น
เรียน ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน
-ประเมินจาก
ผลงานที่
มอบหมาย
(ความตรงต่อ
เวลา คุณภาพ
ของงาน)

มคอ.3 -8

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

(ชม.)

การวัดและ

ผู้สอน

ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)
ทำการศึกษารายกรณีกบั กลุ่มตัวอย่างในวัย
ดังกล่าว ในประเด็นลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกายในวัยผู้ใหญ่และวัย

6
(3 ชม.)
(จัดการ
เรียนการ
สอนแบบ
Online
ผ่าน
โปรแกรม
Ms.Team)

การเปลีย่ นแปลงของวัย
ผู้ใหญ่และผูส้ ูงอายุ (2)
- การเปลีย่ นแปลงทาง
ร่างกาย
- แนวคิดเกี่ยวกับความ
ชรา
- อาการเจ็บป่วยในวัย
สูงอายุ

7
(3 ชม.)

การเปลีย่ นแปลงของวัย
ผู้ใหญ่และผูส้ ูงอายุ (3)

(จัดการ
เรียนการ
สอนแบบ
On site)

- การเปลีย่ นแปลง
ทางด้านจิตใจ
- ความต้องการของ
วัยผู้ใหญ่
- ความต้องการของ
วัยสูงอายุ

สูงอายุและบันทึกลงในใบกิจกรรม
กิจกรรม/ใบงาน :
1.มอบหมายให้ผเู้ รียนแต่ละกลุม่ ดำเนินการ
สรุปเนื้อหาข้อค้นพบสำคัญในใบบันทึก
กิจกรรมและเตรียมการนำเสนอให้สัปดาห์
หน้า
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้เรียนนำเสนอรายงานจากการศึกษา
กรณีศึกษารายกลุ่ม
2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปประเด็นจาก
ข้อค้นพบ
3. ผู้สอนบรรยายในหัวข้อ แนวคิดเกี่ยวกับ
ความชรา และอาการเจ็บป่วยในวัยสูงอายุ
จากนั้นร่วมกันสรุปประเด็นของความชรา
และการเจ็บป่วยทีส่ ำคัญของวัยชรา
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทำ
คำถามทบทวนท้ายบทเรียนและเฉลย
คำตอบ
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้สอนนำภาพของบุคคลวัยผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุให้ผู้เรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์
พฤติกรรมและความต้องการของกรณี
ตัวอย่างในภาพ
2.ผู้สอนบรรยายในหัวข้อ ความต้องการของ
วัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุร่วมกับการใช้คำถาม
ในการถามตอบระหว่างผูส้ อนและผู้เรียน

4.คำถาม
ทบทวน
5. ใบบันทึก
กิจกรรม

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยาผู้ใหญ่
และผูส้ ูงอายุ
2. เครื่องฉาย
ภาพ
(Projector)และ
คอมพิวเตอร์
3. Power
Point Slides
4. คำถาม
ทบทวน
1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยาผู้ใหญ่
และผูส้ ูงอายุ
2. เครื่องฉาย
ภาพ
(Projector)และ

ผศ.ดร.อัมพร
-ประเมินจาก
การสังเกตการมี ศรีประเสริฐสุข
ส่วนร่วมในชั้น
เรียน ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน
-ประเมินจาก
ผลงานที่
มอบหมาย
(ความตรงต่อ
เวลา คุณภาพ
ของงาน)
ผศ.ดร.อัมพร
-ประเมินจาก
การสังเกตการมี ศรีประเสริฐสุข
ส่วนร่วมในชั้น
เรียน การเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
อภิปรายกลุ่ม
ความตรงต่อ
เวลาในการเข้า

มคอ.3 -9

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

(ชม.)

การวัดและ

ผู้สอน

ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

8
(3 ชม.)
(จัดการ
เรียนการ
สอนแบบ
Online
ผ่าน
โปรแกรม
Ms.Team)

การเปลีย่ นแปลงของวัย
ผู้ใหญ่และผูส้ ูงอายุ (4)
- การเปลีย่ นแปลง
ทางด้านสังคม
- บุคลิกภาพของบุคคล
ในวัยผู้ใหญ่และผูส้ ูงอายุ
- การเปลี่ยนแปลง
บทบาททางสังคมในวัย
ผู้ใหญ่และวัยสูงอายุ

กิจกรรม/ใบงาน :
1.ผู้สอนมอบหมายให้ผเู้ รียนทำคำถาม
ทบทวนท้ายบทเรียนและเฉลยคำตอบ
2. มอบหมายให้ผเู้ รียนดำเนินการศึกษา
บุคคลวัยผู้ใหญ่หรือวัยสูงอายุที่เป็นคน
ใกล้ชิดจำนวน 2 คน โดยการสัมภาษณ์ ใน
หัวข้อ ความต้องการในชีวิตปัจจุบนั โดยให้
ผู้เรียนบันทึกข้อมูลลงในใบบันทึกกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนทบทวนประเด็นเกี่ยวกับความ
ต้องการของผู้ใหญ่และผูส้ ูงอายุ จากนั้นให้
ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปประเด็นจาก
การศึกษาค้นคว้าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
2. ผู้สอนบรรยายในหัวข้อบุคลิกภาพของ
บุคคลในวัยผู้ใหญ่และผูส้ ูงอายุ และการ
เปลี่ยนแปลงบทบาททางสังคมในวัยผู้ใหญ่
และวัยสูงอายุ ร่วมกับการยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาและการถามตอบ
3.ผู้สอนให้ผเู้ รียนศึกษากรณีตัวอย่างบุคคล
วัยผู้ใหญ่กับผู้สูงอายุจากวีดิทัศน์กรณี
ตัวอย่างบุคคลวัยผู้ใหญ่และวัยชรา จากนั้น
ให้นักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายใน
หัวข้อ บุคลิกภาพและการเปลี่ยน แปลง
บทบาททางสังคมของวัยผู้ใหญ่และวัย
สูงอายุจาก วีดิทัศน์ บันทึกข้อมูลลงในใบ
บันทึกกิจกรรม และนำเสนอผลการอภิปราย
ในชั้นเรียน
4. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปประเด็นจาก
การอภิปราย
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ผู้สอนมอบหมายให้ผเู้ รียนทำคำถาม

คอมพิวเตอร์
3. สื่อ Power
Point ,ภาพ
4. คำถาม
ทบทวน
5.ใบบันทึก
กิจกรรม

เรียน
-ประเมินจาก
ผลงานที่
มอบหมายราย
กลุ่มและ
รายบุคคล(ความ
ตรงต่อเวลา
คุณภาพของงาน)
ผศ.ดร.อัมพร
1.เอกสาร
-ประเมินจาก
ประกอบการ
การสังเกตการมี ศรีประเสริฐสุข
เรียนรายวิชา
ส่วนร่วมในชั้น
จิตวิทยาผู้ใหญ่ เรียน การเข้า
และผูส้ ูงอายุ
ร่วมกิจกรรมการ
2. เครื่องฉาย
อภิปรายกลุ่ม
ภาพ
ความตรงต่อ
(Projector)
เวลาในการเข้า
และ
เรียน
คอมพิวเตอร์
-ประเมินจาก
3. Power
ผลงานที่
Point Slides
มอบหมายราย
4. คำถาม
กลุ่มและ
ทบทวน
รายบุคคล(ความ
5.วีดืทัศน์กรณี ตรงต่อเวลา
ตัวอย่างบุคคล คุณภาพของ
วัยผู้ใหญ่และวัย งาน)
ชรา
6. ใบบันทึก
กิจกรรม

มคอ.3 -10

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

(ชม.)

การวัดและ

ผู้สอน

ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

9
(3 ชม.)
(จัดการ
เรียนการ
สอนแบบ
On site)

ทบทวนท้ายบทเรียนและเฉลยคำตอบ
2.มอบหมายให้ผเู้ รียนแบ่งกลุ่มย่อยและ
ดำเนินการศึกษาหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน
รัฐวิสาหกิจ ในประเด็นการเตรียมความ
พร้อมก่อนและหลังการเกษียณอายุของ
องค์การ/หน่วยงานจำนวนกลุ่มละ 1
หน่วยงานเพื่อนำเสนอในสัปดาห์ที่ 10
การปรับตัวในวัยผู้ใหญ่และ กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาในหัวข้อ
ผู้สูงอายุ
- การปรับตัวในวัยผู้ใหญ่ “สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในชีวิต” และ “การ
คาดหวังเกี่ยวกับอนาคตเมื่อเข้าสูก่ ารเป็น
และผูส้ ูงอายุ
ผู้ใหญ่” ของผู้เรียน
- ปัญหาการปรับตัวใน
2.ผู้สอนบรรยายพร้อมกับการใช้การถาม
การทำงานของวัยผู้ใหญ่
ตอบในหัวข้อ ช่องว่างระหว่างวัยในการ
- ช่องว่างระหว่างวัยของ ทำงาน
3.แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยจากนั้นผู้สอน
บุคคลในการทำงาน
แจกบทความกรณีศึกษาเกี่ยวกับการเกิด
- การเตรียมความ
ปัญหาในการปรับตัวในการทำงาน ช่องว่าง
พร้อมก่อนและหลังการ
ระหว่างระหว่างวัยและกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
เกษียณอายุ
การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ จากนัน้ ให้ผู้เรียน
ร่วมกันวิเคราะห์ถึงประเด็นปัญหาที่ค้นพบ
และแนวทางในการแก้ไข นำเสนอในชั้น
เรียนและบันทึกลงในใบกิจกรรม
4. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปประเด็นจาก
การนำเสนอ
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ผู้สอนมอบหมายให้ผเู้ รียนทำคำถาม
ทบทวนท้ายบทเรียนและเฉลยคำตอบ
2. มอบหมายให้ผเู้ รียนดำเนินการศึกษา
บุคคลวัยผู้ใหญ่หรือวัยสูงอายุที่เป็นคน
ใกล้ชิดจำนวน 1 คน โดยการสัมภาษณ์ ใน

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยาผู้ใหญ่
และผูส้ ูงอายุ
2. เครื่องฉาย
ภาพ
(Projector)
และ
คอมพิวเตอร์
3. Power
Point Slides
4. คำถาม
ทบทวนและใบ
กิจกรรม
5.บทความ
กรณีศึกษา
6.ใบบันทึก
กิจกรรม

ผศ.ดร.อัมพร
-ประเมินจาก
การสังเกตการมี ศรีประเสริฐสุข
ส่วนร่วมในชั้น
เรียน ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน
-ประเมินจาก
ผลงานที่มอบ
หมาย (ความ
ตรงต่อเวลา
คุณภาพของ
งาน)

มคอ.3 -11

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

(ชม.)

การวัดและ

ผู้สอน

ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

10
(3 ชม.)

การปรับตัวในวัยผู้ใหญ่และ

หัวข้อ การปรับตัวในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าในชั้นเรียน ในประเด็นการเตรียม
ความพร้อมก่อนและหลังการเกษียณอายุ
ขององค์การ/หน่วยงาน
2.ผู้สอนและผูเ้ รียนร่วมกันสรุปประเด็น
สำคัญและวิเคราะห์รูปแบบการเตรียมความ
พร้อมก่อนและหลังเกษียณอายุ
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ผู้สอนมอบหมายให้ผเู้ รียนทำคำถาม
ทบทวนท้ายบทเรียนและเฉลยคำตอบ

1. เอกสาร
ประกอบการ
ผู้สูงอายุ (2)
เรียนรายวิชา
- การเตรียมความ
(จัดการ
จิตวิทยาผู้ใหญ่
พร้อมก่อนและหลังการ
เรียนการ
และผูส้ ูงอายุ
เกษียณอายุ
สอนแบบ
2. เครื่องฉาย
Online
ภาพ
ผ่าน
(Projector)และ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
Ms.Team)
3. Power
Point Slides
4. คำถาม
ทบทวน
11
คุณภาพชีวิตของบุคคลในวัย กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. เอกสาร
(3 ชม.) ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
1.ผู้สอนบรรยายในหัวข้อ ความหมายของ ประกอบการ
- ความหมายของ
คุณภาพชีวิตของบุคคล
เรียนรายวิชา
(จัดการ คุณภาพชีวิต
2.แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย จากนั้น
จิตวิทยาผู้ใหญ่
เรียนการ
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนศึกษารายงานการ และผูส้ ูงอายุ
- ความสำคัญของ
สอนแบบ
สำรวจเกี่ยวกับวัยผู้ใหญ่และผูส้ ูงอายุ
2. เครื่องฉาย
คุณภาพชีวิต
On site)
จากนั้นให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปข้อมูลและ
ภาพ
- คุณภาพชีวิตของวัย
นำเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Projector)
ผู้ใหญ่และผูส้ ูงอายุ
กิจกรรม/ใบงาน :
และ
1.ผู้สอนมอบหมายให้ผเู้ รียนทำคำถาม
คอมพิวเตอร์
ทบทวนท้ายบทเรียนและเฉลยคำตอบ
3. สื่อ Power
2.มอบหมายให้กลุม่ ย่อยผู้เรียนคัดเลือกและ Point
นำเสนอคลิปวีดีโอเกีย่ วกับสุขภาพและการ 4. คำถาม
ดูแลสุขภาพของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จากสื่อ ทบทวน
วีดีทัศน์ด้านสุขภาพ จำนวน 1 คลิป ความ 5. บทความ/
ยาวประมาณ 10-15 นาที
รายงานการ
สำรวจเกี่ยวกับ

ผศ.ดร.อัมพร
-ประเมินจาก
การสังเกตการมี ศรีประเสริฐสุข
ส่วนร่วมในชั้น
เรียน ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน
-ประเมินจาก
ผลงานที่
มอบหมาย
(ความตรงต่อ
เวลา คุณภาพ
ของงาน)
ผศ.ดร.อัมพร
-ประเมินจาก
การสังเกตการมี ศรีประเสริฐสุข
ส่วนร่วมในชั้น
เรียน ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน
-ประเมินจาก
ผลงานที่มอบ
หมาย(ความตรง
ต่อเวลาคุณภาพ
ของงาน)

มคอ.3 -12

หัวข้อ/รายละเอียด

สัปดาห์ที่

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

(ชม.)

การวัดและ

ผู้สอน

ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)
คุณภาพชีวิต

12
(3 ชม.)

การดูแลสุขภาพในวัยผู้ใหญ่
และผูส้ ูงอายุ
- ปัญหาสุขภาพในวัย

(จัดการ
ผู้ใหญ่และผูส้ ูงอายุ
เรียนการ
- การดูแลสุขภาพในวัย
สอนแบบ
Online ผู้ใหญ่
- การดูแลสุขภาพในวัย
ผ่าน
โปรแกรม ผู้สงู อายุ
Ms.Team)
- กิจกรรมในส่งเสริม
สุขภาพกาย สุขภาพจิตในวัย
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

13
(3 ชม.)
(จัดการ
เรียนการ
สอนแบบ
On site)

การดูแลสุขภาพในวัยผู้ใหญ่
และผูส้ ูงอายุ
-

การรับรูภ้ าวะสุขภาพ

-

กิจกรรมสำหรับวัย

ผู้ใหญ่และผูส้ ูงอายุ

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ยกตัวอย่างผู้ใหญ่หรือผูส้ ูงอายุทมี่ ีสุขภาพ
ดี และวิเคราะห์ว่าลักษณะสำคัญที่ปรากฏที่
เป็นสัญลักษณ์ของการมีสุขภาพดีของบุคคล
ดังกล่าว
2.มอบหมายให้ผเู้ รียนนำเสนอผลงานที่ได้
มอบหมายในประเด็นสุขภาพและการดูแล
สุขภาพของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
3.ผู้สอนและผูเ้ รียนร่วมกันสรุปประเด็น
สำคัญและสรุปประเด็นการดูแลคุณภาพ
ชีวิตของวัยผู้ใหญ่และผูส้ ูงอายุ
กิจกรรม/ใบงาน :
1.มอบหมายให้ผเู้ รียนศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
โรคทีผ่ ู้ สูงอายุในปัจจุบัน สาเหตุ อาการ
และวิธีการดูแล รักษาและแบ่งกลุม่ ย่อย
นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโรคและการเจ็บป่วย
ของผู้สูงอายุ ในรูปแบบของแผนภาพ เพื่อใช้
ในการเผยแพร่รณรงค์การดูแลสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ
2.ผู้สอนมอบหมายให้ผเู้ รียนทำคำถาม
ทบทวนท้ายบทเรียนและเฉลยคำตอบ
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนบรรยายในหัวข้อการรับรูภ้ าวะ
สุขภาพและให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั ิการทำแบบ
ประเมินการรับรู้ภาวะสุขภาพของตนเอง
และร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผล
การประเมิน
2. ผู้เรียนนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
รายกลุม่
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยาผู้ใหญ่
และผูส้ ูงอายุ
2. เครื่องฉาย
ภาพ
(Projector)
และ
คอมพิวเตอร์
3. Power
Point Slides
4. คำถาม
ทบทวน

ผศ.ดร.อัมพร
-ประเมินจาก
การสังเกตการมี ศรีประเสริฐสุข
ส่วนร่วมในชั้น
เรียน ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน
-ประเมินจาก
ผลงานที่
มอบหมาย
(ความตรงต่อ
เวลาคุณภาพ
ของงาน)

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยาผู้ใหญ่
และผูส้ ูงอายุ
2. เครื่องฉาย
ภาพ
(Projector)
และ

ผศ.ดร.อัมพร
-ประเมินจาก
การสังเกตการมี ศรีประเสริฐสุข
ส่วนร่วมในชั้น
เรียน ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน
-ประเมินจาก
ผลงานที่มอบ
หมาย (ความ

มคอ.3 -13

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

(ชม.)

การวัดและ

ผู้สอน

ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

14
(3 ชม.)
(จัดการ
เรียนการ
สอนแบบ
On site)

15
(3 ชม.)
(จัดการ
เรียนการ
สอนแบบ
On site)

การจัดกิจกรรมในการ
ส่งเสริมสุขภาพกาย
สุขภาพจิตในวัยผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ

การจัดกิจกรรมในส่งเสริม

กิจกรรมสำหรับวัยผู้ใหญ่และผูส้ ูงอายุ และ
ร่วมกันระดมสมองสร้างกิจกรรมที่เหมาะสม
กับวัยดังกล่าว
กิจกรรม/ใบงาน :
1.มอบหมายให้ผเู้ รียนแบ่งเป็นกลุม่ ย่อยและ
ดำเนินการ จัดกิจกรรมสำหรับผู้ใหญ่ ใน
รูปแบบการแสดงบทบาทสมมติชนั้ เรียน
และมอบหมายให้ผู้เรียนดำเนินกิจกรรมเพื่อ
ผู้สูงอายุ นอกชั้นเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้เรียนดำเนินกิจกรรมตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย
2.ผู้สอนและผูเ้ รียนร่วมกันสรุปประเด็น
สำคัญทีไ่ ด้จากการนำเสนอกิจกรรม
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ผู้สอนมอบหมายให้ผเู้ รียนทำคำถาม
ทบทวนท้ายบทเรียนและเฉลยคำตอบ

กิจกรรมการเรียนการสอน :
สุขภาพกาย สุขภาพจิตในวัย 1. ผู้เรียนดำเนินกิจกรรมตามทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย
ผู้ใหญ่และผูส้ ูงอายุ (2)
2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปประเด็น
สำคัญทีไ่ ด้จากการนำเสนอกิจกรรม
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ผู้สอนมอบหมายให้ผเู้ รียนทำคำถาม
ทบทวนท้ายบทเรียนและเฉลยคำตอบ

คอมพิวเตอร์
ตรงต่อเวลา
3. Power
คุณภาพของ
Point Slides
งาน)
4.คำถาม
ทบทวน
5. แบบประเมิน

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยาผู้ใหญ่
และผูส้ ูงอายุ
2. เครื่องฉาย
ภาพ
(Projector)และ
คอมพิวเตอร์
3. Power
Point Slides
4. คำถาม
ทบทวน
1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยาผู้ใหญ่
และผูส้ ูงอายุ
2. คำถาม
ทบทวน

ผศ.ดร.อัมพร
-ประเมินจาก
การสังเกตการมี ศรีประเสริฐสุข
ส่วนร่วมในชั้น
เรียน ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน
-ประเมินจาก
ผลงานที่มอบ
หมาย(ความตรง
ต่อเวลาคุณภาพ
ของงาน)

ผศ.ดร.อัมพร
-ประเมินจาก
การสังเกตการมี ศรีประเสริฐสุข
ส่วนร่วมในชั้น
เรียน ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน
-ประเมินจาก
ผลงานที่มอบ
หมาย (ความ
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและ

(ชม.)

ผู้สอน

ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)
ตรงต่อเวลา
คุณภาพของ
งาน)

16
(3 ชม.)
(On site)

สอบปลายภาค

ผศ.ดร.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- คะแนนระหว่างภาค
70%
- กิจกรรมในชั้นเรียน (รายบุคคล,รายกลุ่ม)
- การนำเสนอผลงานกลุ่มในชั้นเรียน,การแสดงบทบาทสมมติ 25%
- การศึกษาค้นคว้ารายบุคคล
10%
- งานมอบหมายในชั้นเรียน
25%
- จิตพิสัย (การเข้าเรียน,การมีส่วนร่วมในการเรียน)
10%
- คะแนนปลายภาค
30%
2) การประเมินผล : ใช้ระบบอิงกลุ่ม อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยดังนี้
ระดับคะแนน

ระดับผลการเรียน

85-100

A

79-84

B+

73-78

B

67-72

C+

61-66

C

55-60

D+

50-54

D

0-49

F
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตำราหลัก
อัมพร ศรีประเสริฐสุข.(2562). 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
American Psychological Association. (2018). From, http://www.apa.org., Retrieved Dec
5, 2018
Feldman, R.(2003). Essential of Understanding Psychology.New York: McGraw-Hill
Psychology Today. (2018). From, http://www.psychologytoday.com/., Retrieved Dec 5,
2018

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) การประเมินประสิทธิภาพของการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยประเมินจากแบบประเมิน
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
2) การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรายวิชา

7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
2) ใช้แบบประเมินตนเองสำหรับนักศึกษา
3) สอดคล้องกับ 7.1

7.3 การปรับปรุงการสอน
นำผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนำผล
การประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป
มคอ.3 -16

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การ
ปฏิบัติและการนำเสนอผลงาน
วิธีการประเมิน
ผลลัพธ์การเรียนรู้

พฤติกรรมความ

คะแนนสอบ

งานที่ได้รับ

การนำเสนอผลงาน

รับผิดชอบและ
การมีส่วนร่วมใน

มอบหมาย
(แบบฝึกหัด

ด้วยทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข/

การทำงาน

โครงงาน รายงาน)

การสื่อสาร/ การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

คุณธรรม จริยธรรม

✓

ความรู้

✓

ทักษะทางปัญญา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

รับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสน
สารสนเทศ

✓

✓

7.5 การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารย์ผู้สอนดำเนินการทวนสอบรายวิชาด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามวิธีการข้อ 7.4
2) กรณีที่ผลการเรียนรู้ของรายวิชายังไม่ได้ประสิทธิผล อาจารย์ผู้ สอนจะให้โอกาสนักศึกษา
ปรับปรุงปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจำเป็นเป็นรายกรณี
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