รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
และองคการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรม

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
2511104 จิตวิทยาพัฒนาการ (Developmental Psychology)
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ) หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเนื้อหาบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อ.อัมพร ศรีประเสริฐสุข
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / 2556 ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
[คลิกพิมพ]
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
[คลิกพิมพ]
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
30 พฤษภาคม 2556

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักพัฒนาการและทฤษฎีที่สําคัญทางจิตวิทยา
พัฒนาการ
2. ผูเรียนสามารถอธิบายถึงพัฒนาการของมนุษยทั้งในดาน รางกาย อารมณ สังคม และ
สติปญญา ของวัยตางๆได
3. ผูเรียนสามารถวิเคราะหและสรุปกฎเกณฑเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษยในแตละชวงวัย
4. ผูเรียนสามารถปฏิบัตงิ านกลุมและรับผิดชอบงานที่ไดรบั มอบหมายตลอดจนมีทักษะในการ
แกไขปญหา
5. ผูเรียนสามารถใชสื่อเทคโนโลยีตางๆในการคนควาหาความรูท างดานจิตวิทยาพัฒนาการได
อยางมีประสิทธิภาพ
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6. ผูเรียนสามารถนําความรูความเขาใจ ตลอดจนทักษะตางๆทีไ่ ดจากการเรียนมาใชประโยชน
ในการศึกษาและประยุกตความรูตางๆไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดโดยยึดหลักจริยธรรมทางจิตวิทยา
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
[คลิกพิมพ]

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการ หลักพัฒนาการและอิทธิพลตาง ๆ ที่มีตอการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ พัฒนาการดานรางกาย อารมณ
สังคมและสติปญญา ของมนุษยตั้งแตปฏิสนธิจนถึงวัยชรา
A study of human growth and development, principles of development and
influence of human growth and development, theories of developmental psychology,
studying in human development of body, emotion, society and intelligence from
fertilization to an old age.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
บรรยาย 30 ชั่วโมง ตอ
ภาคการศึกษา

ตามความตองการของ
นักศึกษาและในกรณีมี
เหตุจําเปน

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมีการฝกปฏิบัติ

การศึกษาดวยตนเอง
การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมงตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาการใหคําปรึกษาผานทาง Web site ของคณะ/หลักสูตร/
ระบบบริหารการศึกษา
- อาจารยผูสอนจัดเวลาการใหคําปรึกษากับนักศึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุม ตามความ
ตองการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1. ตระหนักในคุณคาของการมีคุณธรรมและจริยธรรม
2. มีความซื่อสัตย มีวินัย คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ
3. เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทัง้ เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย
2
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1.2 วิธีการสอน
1. อาจารยผสู อนบรรยายโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการเรียนการสอน
2. มอบหมายงานใหนกั ศึกษาไดปฏิบัติประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาทั้งรายกลุมและ
รายบุคคล
3. การใหนกั ศึกษาไดอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็น ในประเด็นที่กําหนด
1.3 วิธีการประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมและทัศนคติของของนักศึกษา
2. พฤติกรรมการเขาเรียน ความมีวินัย ความรับผิดชอบและการสงงานตามที่ไดรบั มอบหมาย
ตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา
3. สังเกตจากการมีสวนรวมในการอภิปรายและทํากิจกรรมตางๆ ในชั้นเรียน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญของการศึกษาพัฒนาการมนุษย องคประกอบ
ของพัฒนาการ วิธีการศึกษาพัฒนาการ ทฤษฎีพัฒนาการดานตางๆ พัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคม
และสติปญญา ของมนุษยตั้งแตปฏิสนธิจนถึงวัยชรา
2.2 วิธีการสอน
1. การบรรยายเนือ้ หาในรายวิชา
2. การอภิปรายกลุม
3. การใชกรณีศึกษา
2.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการสอบ ไดแก การทดสอบยอยหลังบทเรียน และการสอบปลายภาค
2. การสังเกตการณรวมกิจกรรมในชั้นเรียน ผลงานตามที่ไดรับมอบหมาย
3. ประเมินผลงานที่ไดรบั มอบหมาย ไดแก การนําเสนอผลงาน รายงาน หรืองานตามทีม่ อบหมาย
รายบุคคลและรายกลุม
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1. มีความสามารถในการคิด วิเคราะหอยางเปนระบบตามหลักการที่ไดศึกษามารวมทั้งสามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
2. สามารถทําความเขาใจพัฒนาการของมนุษยในแตละชวงวัยได
3.2 วิธีการสอน
1. การสอนเนื้อหาโดยการบรรยายเนื้อหา พรอมกับใหนกั ศึกษาไดแสดงความคิดเห็นผานการ
อภิปรายกลุม
2. สอนโดยใชกรณีศึกษา
3.3 วิธีการประเมินผล
1. การสอบเก็บคะแนนและการสอบปลายภาค โดยใชขอสอบที่ใชทักษะดานการคิดวิเคราะห
2. ประเมินผลจากการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน การถาม ตอบ การทําใบกิจกรรมรายคาบ
3
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1. พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานทีม่ อบหมายใหครบถวนตาม
กําหนดเวลา
2. พัฒนาทักษะในการสรางความสัมพันธที่ดรี ะหวางผูเ รียน ตลอดจนพัฒนาบทบาทของความเปน
ผูนํา ผูตามในการทํางานเปนทีม
4.2 วิธีการสอน
1. การบรรยายและสอดแทรกเรื่อ งความรับ ผิดชอบตอ ตนเองและสังคม และมอบหมายงาน
ระหวางการจัดเรียนการสอน
2. เปดโอกาสใหนักศึกษาไดทํางานและแลกเปลี่ยนบทบาทในการทํางานรวมกัน
4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการสงงาน รายงาน ความเรียบรอยครบถวนของงาน และการนําเสนอผลงาน
รายบุคคลและรายกลุม
2. สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
1. พัฒนาทักษะในการสื่อสาร การพูด การฟง การเขียน โดยการทํารายงาน และนําเสนอในชั้น
เรียนโดยใชเครื่องมือและรูปแบบที่เหมาะสม
2. พัฒนาทักษะในการคิดและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางจิตวิทยา
3. พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ตและแหลงขอมูล
ตางๆ
5.2 วิธีการสอน
1. พัฒนาทักษะในการสื่อสาร การพูด การฟง การเขียน โดยการทํารายงาน และนําเสนอในชั้น
เรียนโดยใชเครื่องมือและรูปแบบที่เหมาะสม
2. พัฒนาทักษะในการคิดและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางจิตวิทยา
3. พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ตและแหลงขอมูล
ตางๆ
5.3 วิธีการประเมินผล
1. สังเกตจากพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนการสอน
2. สังเกตพฤติกรรมในการเรียน และผลการประเมินการฝกปฏิบัติในชั้นเรียน
3. ประเมินจากงาน รายงาน วิธีการนําเสนอ และรูปแบบในการนําเสนอ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

4
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง
3

1

- ชี้แจงรายละเอียดวิชา
การจัดการเรียนการสอน
รวมถึงการวัดและ
ประเมินผล
- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
จิตวิทยาพัฒนาการ

2

ทฤษฎีพัฒนาการดาน
รางกาย

3

3

ทฤษฎีพัฒนาการดาน
อารมณ

3

4

ทฤษฎีพัฒนาการดานสังคม

3

5

1. ทฤษฎีพัฒนาการดาน
สติปญญา
2. ทฤษฎีพัฒนาการดาน
จริยธรรม

3

6

สอบกลางภาค

7

อวัยวะเพศและการสืบพันธ
ของมนุษย

3

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช (ถามี)
1. ผูสอนแจกเอกสาร
แผนการสอน อธิบาย
รายละเอียดตางๆ กําหนด
ขอตกลง กติกาการเรียน
2. แบงกลุม นักศึกษา
3. บรรยายความหมาย
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
จิตวิทยาพัฒนาการ
1. บรรยาย ทบทวนความรู
เรื่องพัฒนาการ
2. บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
ทฤษฎีพัฒนาการดาน
รางกาย
3. ผูเรียนรวมกันอภิปราย
/เอกสารประกอบการสอน
1.บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
ทฤษฎีพัฒนาการดาน
อารมณ
2. ผูเรียนรวมกันอภิปราย
/ เอกสารประกอบการสอน
1.บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
ทฤษฎีพัฒนาการดาน
อารมณ
2. ผูเรียนรวมกันอภิปราย
/ เอกสารประกอบการสอน
1. บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
ทฤษฎีพัฒนาการดาน
สติปญญาและดานจริยธรรม
2. การอภิปรายในประเด็นที่
เกี่ยวของ
/ เอกสารประกอบการสอน

1. บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
ระบบการสืบพันธุของมนุษย

ผูสอน
อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข
อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข
5
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

8

วัยกอนคลอด

3

9

วัยกอนคลอด

3

10

พัฒนาการวัยทารก

3

11

พัฒนาการวัยเด็ก
(เด็กตอนตน,เด็ก
ตอนกลาง)

3

12

พัฒนาการวัยเด็ก
(เด็กตอนปลาย)

3

13

พัฒนาการวัยรุน

3

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช (ถามี)
2. ชมวีดีทัศน
/ เอกสารประกอบการสอน
1. บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
ระบบการสืบพันธุของมนุษย
และการกําเนิดชีวิต รวมถึง
การเจริญเติบโตภายในครรภ
2. ชมวีดีทัศน
1. บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
การเจริญเติบโตภายในครรภ
(ตอ)และ กระบวนการคลอด
และแทง
2. การศึกษารายกรณี
/ เอกสารประกอบการสอน
1. บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
พัฒนาการในวัยทารกใน 4
ดาน
2. การอภิปรายในประเด็นที่
เกี่ยวของ
/ เอกสารประกอบการสอน
1.บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
พัฒนาการในวัยเด็กตอนตน
และวัยเด็กตอนกลางใน 4
ดาน
2. การอภิปรายในประเด็นที่
เกี่ยวของ
/ เอกสารประกอบการสอน
1. บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
พัฒนาการในวัยเด็กตอนโต
ใน 4 ดาน
2. การอภิปรายในประเด็นที่
เกี่ยวของ
/ เอกสารประกอบการสอน
การศึกษาคนควาดวยตัวอง
ตามประเด็นทีม่ อบหมาย
1.บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
พัฒนาการในวัยรุนใน ดาน

ผูสอน

อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข
6

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

14

พัฒนาการวัยรุน (ตอ)

3

15

พัฒนาการวัยผูใหญและวัย
ชรา

3

16

สอบปลายภาค

3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการ
เรียนรู
1
1. คุณธรรม
การทํา
จริยธรรม
กิจกรรมกลุม 2. ความรู
ในชั้นเรียน 3. ทักษะทางปญญา
4. ทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
5. ทักษะการ

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช (ถามี)
รางกายและดานอารมณ
2. การอภิปรายในประเด็นที่
เกี่ยวของ
/ เอกสารประกอบการสอน
1. บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
พัฒนาการในวัยรุนในดาน
สังคมและสติปญญา
2. การอภิปรายในประเด็นที่
เกี่ยวของ
3.การศึกษาคนควาดวยตัว
องตามประเด็นที่มอบหมาย
/ เอกสารประกอบการสอน
1.บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
พัฒนาการในวัยผูใหญและ
วัยชราใน 4 ดาน
2. การอภิปรายในประเด็นที่
เกี่ยวของ
3.การศึกษาคนควาดวยตัว
องตามประเด็นที่มอบหมาย
/ เอกสารประกอบการสอน

วิธีการประเมิน
1. สังเกตจากการมีสวนรวมใน
การอภิปรายและทํากิจกรรม
ตางๆ ในชั้นเรียน
2. ประเมินจากงาน รายงาน
วิธีการนําเสนอ และรูปแบบ
ในการนําเสนอ

สัปดาหที่
ประเมิน
ตลอดภาค
การศึกษา

ผูสอน

อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

สัดสวนของการ
ประเมินผล
30%
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มคอ. 3
วิเคราะหการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2
2. ความรู
1. ประเมินจากการทดสอบ
สัปดาหที่ 6
การทดสอบ 3. ทักษะทางปญญา หลังบทเรียน กลางภาค
กลางภาค
3
1. คุณธรรม
1. สังเกตจากการมีสวนรวมใน สัปดาหที่ 15
การศึกษา จริยธรรม
การอภิปรายและทํากิจกรรม
พัฒนาการ 2. ความรู
ตางๆ ในชั้นเรียน
กรณีศึกษา 3. ทักษะทางปญญา 2. ประเมินจากงาน รายงาน
รายบุคคล 4. ทักษะ
วิธีการนําเสนอ และรูปแบบ
ความสัมพันธระหวาง ในการนําเสนอ
บุคคลและความ
3. ประเมินผลจาก พฤติกรรม
รับผิดชอบ
การเขาเรียน การเขารวม
กิจกรรม ผลงานการศึกษา
5. ทักษะการ
วิเคราะหการสื่อสาร คนควาและนําเสนอผลงาน
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4
2. ความรู
1. ประเมินจากการทดสอบ
สัปดาหที่ 16
การสอบ 3. ทักษะทางปญญา ปลายภาค
ปลายภาค

10%
20%

40%

*ถามีขอสงสัยเกี่ยวกับแนวการสอน เนื้อหา การสอบ คะแนนและผลการประเมินผลการศึกษา สามารถ
ตรวจสอบไดภายใน 1 ปการศึกษา

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบรายวิชา จิตวิทยาพัฒนาการ เรียบเรียงโดย อ.อัมพร ศรีประเสริฐสุข
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
สุชา จันทนเอม. (2542) จิตวิทยาพัฒนาการ. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช
เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท.(2549).พัฒนาการมนุษย.กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
ศรีเรือน แกวกังวาน.(2551). จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกชวงวัย. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
1. กรมสุขภาพจิต http://www.dmh.go.th/
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มคอ. 3
2. หอสมุดแหงชาติ http://www.span.com.au/nlt
3. http://e-book.ram.edu/e-book/p/pc343/pc343.htm

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุมระหวางนักศึกษาและอาจารยผูสอน
- แบบประเมินผูส อนและแบบประเมินรายวิชา (ผานระบบบริหารการศึกษา)
ขอเสนอแนะผาน web board ที่อาจารยผสู อนจัดทําขึ้นเพือ่ เปนชองทางหนึ่งในการเรียนการสอนและ
สื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- การสังเกตการณการเรียนการสอนในชั่วโมงสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- ผลการประเมินการเรียนการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
- การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารยในหลักสูตร
- การวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ใชการทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยทานอื่นที่อยู
ภายในหรือภายนอกหลักสูตร หรือโดยผูทรงคุณวุฒิ
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ขอสอบ รายงาน วิธีและเกณฑในการใหคะแนน และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปหรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ4
- ปรับเปลี่ยนหรือสลับอาจารยผสู อนเพื่อใหนกั ศึกษาไดเรียนรูและมีมุมมองในเรื่องการประยุกต
ความรูจากอาจารยที่หลากหลายกับปญหาทีม่ าจากการวิจัยและการสอนของอาจารย
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