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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูท่ัวไป 
1.1รหัสและช่ือรายวิชา       
 รหัสวิชา 2511105 ชื่อวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ 
     Developmental Psychology 
1.2 จํานวนหน่วยกิต 
 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

1)หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
2)ประเภทของรายวิชา:  หมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาจิตวิทยาระดับบุคคล 

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
1)อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา:ผศ.อัมพร  ศรีประเสริฐสุข 
2)อาจารย์ผู้สอน:ผศ.อัมพร  ศรีประเสริฐสุข 

1.5 ภาคการศึกษา / ช้ันปีท่ีเรียน 
ภาคการศึกษา1 ปีการศึกษา 2561/ ชั้นปี 1 

1.6 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

1.7 รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

1.8 สถานท่ีเรียน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตอาคาร 11 ห้อง 11606 

1.9 วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
15กรกฎาคม2561 

 
หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 นักศึกษาจะเกิดการเรียนรู้/สามารถ/สมรรถนะต่างๆ ดังนี้ 

1. ตระหนักในคุณค่าของจรรยาบรรณนักจิตวิทยา กฎระเบียบข้อบังคับขององค์การ มี 
ความซ่ือสัตย์ มีวินัยความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางานรักความถูกต้อง
และความยุติธรรม เคารพสิทธิมนุษยชนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สร้างสรรค์ 
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2. มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหาสาระสําคัญ 
ในสาขาวิชาจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ สามารถนําความรู้และประสบการณ์ใน
การศึกษาวิชาจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ไปประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ อย่าง
เป็นรูปธรรม 
 3. มีความสามารถในการ คิดวิ เคราะห์อย่ าง เ ป็นระบบตามหลักการ ท่ี ไ ด้ 
ศึกษามา รวมท้ังสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม มี
ความสามารถอธิบาย แยกแยะ และวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ จากความรู้ท่ีได้ศึกษามา 
รวมท้ังสามารถแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ โดยการประยุกต์ความรู้ได้อย่างถูกต้องและ
สร้างสรรค์ 
 4.มีความสามารถในการสื่อสารและการปรับตัวกับผู้อ่ืนโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบในการพัฒนา
ตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผู้นําตลอดจนสามารถเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่ม 
 5. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียนท้ังภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูล รวมถึงสามารถเลือกใช้สื่อใน
การนําเสนอและสื่อสารข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
 
2.2วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมมากข้ึน เนื่องจากรายวิชานี้มีเนื้อหา
ค่อนข้างมาก  

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

3.1 คําอธิบายรายวิชา 
 กระบวนการการ เจ ริญ เ ติบ โตและการ เปลี่ ย นแปลง ใน ด้ าน ต่ า ง  ๆ  ของมนุษย์ 
หลักพัฒนาการและอิทธิพลต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ทฤษฎีท่ี
เก่ียวกับจิตวิทยาพัฒนาการ การทําความเข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ต้ังแต่ปฏิสนธิจนถึงวัยชราในด้าน
ต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนาตนเองและผู้อ่ืนประกอบด้วยพัฒนาการทางด้านร่างกาย พัฒนาการทางด้าน
อารมณ์ พัฒนาการทางด้านสังคม พัฒนาการทางด้านสติปัญญาและพัฒนาการทางด้านจริยธรรม 
 

Procedure in human growth and changing in human factors, principles of 
development and influence affecting human growth and development, theories that 
involve developmental psychology, understanding in human development from 
fertilization to an old age for person and others development including physical 
development, emotional development, social development, intellectual 
development and moral development,  
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3.2 จํานวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ 

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วย

ตนเอง 
45 

ภาคการศึกษา 
ให้คําปรึกษา แนะนํา สอนเสริม
ตามความต้องการของนักศึกษา
เป็นรายกลุ่ม เพ่ือทบทวนความรู้
ให้ชัดเจนและแม่นยํายิ่งข้ึน 
โดยเฉพาะกับกลุ่มของนักศึกษา
ท่ีมีผลการเรียนตํ่า 

- 90ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

 
3.3จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล 
 1)อาจารย์ประจํารายวิชา แจ้งเวลาให้คําปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจํารายวิชา หรือผ่าน 
Social Network เช่น Facebook หรือ Line ของกลุ่มเรียน 
 2)อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในวันพฤหัสบดี เวลา 11.00 – 14.00 น.
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
วิธีการสอนและการประเมินผล 

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ําหนักของ
การประเมินผล 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ตระหนักในคุณค่าของจรรยาบรรณ
นักจิตวิทยา กฎระเบียบข้อบังคับขององค์การ มี
ความซื่อสัตย์ มีวินัยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน 
1.2 รักความถูกต้องและความยุติธรรม เคารพสิทธิ
มนุษยชนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและอยู่
ร่วมกันได้อย่างสร้างสรรค์ 
 
 

1.อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกประเด็นปัญหาทาง
จริยธรรมรวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยา
ในการเรียนการสอนตลอดจนตระหนักถึงความ
ซื่อสัตย์ต่อหน้า ที่และแนวทางปฏิ บัติตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัย 
2.ปลูกฝังเรื่องความยุติธรรมผ่านกระบวนการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย 
3. มอบหมายงานใ ห้ นัก ศึกษา ได้ ปฏิ บั ติ
ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาทั้งราย
กลุ่มและรายบุคคลโดยการใช้รูปแบบการเรียน
ก า ร ส อ น แ บ บ ร่ ว ม มื อ  ( Co-Operative 
Learning) เ พื่ อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ร่ ว ม มื อ แ ล ะ
ช่วย เหลื อ กัน ในการ ทํ า งานตาม ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 
4. การให้นักศึกษาได้อภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้และความคิดเห็น ในประเด็นที่กําหนด 
5.ส่งเสรมิคุณลักษณะด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม เช่น ชมเชยและยกย่องนักศึกษาที่ทํา
ประโยชน์แก่ส่วนรวม 

1. พิจารณาพฤติกรรมการเข้าเรียน ทัศนคติ 
ความมีวินัย ความรับผิดชอบและการส่งงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรง
เวลา 
2. สังเกตจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและ
ทํากิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง 
  
 

1-15 

10% 

ด้านความรู้ 1. การบรรยายเนื้อหาในรายวิชารวมถึงการ
ถาม ตอบในชั้นเรียนร่วมกับการใช้วิธีการสอน

1.ประเมินจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ (สอบ 
ปลายภาค รวมถึงการทดสอบย่อยในสัปดาห์ที่

1-15และ 
16 

40% 
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ําหนักของ
การประเมินผล 

2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี  และ เนื้ อหาสาระสํ า คัญใน
สาขาวิชาจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ 
2.3 สามารถนําความรู้ และประสบการณ์ ใน
การศึกษาวิชาจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ 
อย่างเป็นรูปธรรม 
 
 

ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
2. การเรียนการสอนแบบร่วมมือในการทํา
กิจกรรมหรื ออภิปรายกลุ่ ม ในประเด็น ที่
เกี่ยวข้องและนําเสนอในชั้นเรียน 
3. การมอบหมายกิจกรรมรายกลุ่มในการ
ทํางานร่วมกันและช่วยเหลือในฐานะของการ
สมาชิกของกลุ่มรวมถึงการศึกษาด้วยตนเอง
รายบุคคล 
4. การใช้กรณีตัวอย่างในการนําเสนอเรื่องราว
ต่างๆเพื่อให้นักศึกษาได้พิจารณาถึงข้อเท็จจริง
และการวิเคราะห์ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

กําหนด) 
2.การสังเกตการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนหรือ 
ตามที่ได้รับมอบหมาย 
3.ประเมินผลงานที่ไดร้ับมอบหมาย ได้แก่ การ 
นําเสนอผลงาน รายงาน หรืองานตามที่
มอบหมายรายบุคคลและรายกลุ่ม 
 
 

ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบตามหลักการที่ได้ศึกษามา  รวมทั้งสามารถ
นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม 
3.3 มีความสามารถอธิบาย  แยกแยะ  และ
วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ จากความรู้
ที่ได้ศึกษามา  รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่ าง  ๆ โดยการประยุกต์ความรู้ 
ได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 
 
 
 

1. การสอนเนื้อหาโดยการบรรยายเนื้อหา
พร้อมกับให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นผ่าน
การตอบคําถาม 
2. การอภิปรายกลุ่มโดยให้นักศึกษาได้
แลกเปลีย่นความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ
ที่ได้รับมอบหมาย 
3. การเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยให้
นักศึกษาได้ทํางานร่วมกันและช่วยเหลือใน
ฐานะของการสมาชิกของกลุ่ม 
4. การใช้กรณีตัวอย่างในการนําเสนอเรื่องราว
ต่างๆเพื่อให้นักศึกษาได้พิจารณาถึงข้อเท็จจริง
และการวิเคราะห์รายกรณ ี
5. การใช้กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมตโิดย
ให้นักศึกษาได้ประมวลความรู้และวิเคราะห์

1. การสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบที่ใช้ทักษะ
ด้านความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ ในการ
อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหาและวิธีการ
แก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรูท้ี่เรียนมา   
2. ประเมินผลจากผลงาน และการนําเสนอ
ผลงาน 
3. ประเมินผลจากการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 
การถาม ตอบ การทําใบกิจกรรมรายคาบ 
4. ประเมินผลจากกิจกรรมการแสดงบทบาท
สมมต ิ
 
 

1-15และ 
16 

30% 
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ําหนักของ
การประเมินผล 

สร้างสรรค์การนําเสนอในรูปแบบการแสดง
พฤติกรรมต่างๆ 

ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
4.1 มีความสามารถในการสื่อสารและการปรับตัว
กับผู้อื่นโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4.3มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและ
แสดงออกซึ่งภาวะผู้นําตลอดจนสามารถเป็นสมาชิก
ที่ดีของกลุ่ม 
 

1. สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคมผ่านการบรรยาย พร้อมกับให้
นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นการตอบคําถาม
และมอบหมายงานระหว่างการจัดการสอน 
2. มอบหมายงานในการจัดเรียนการสอน เปิด
โอกาสให้ นักศึกษาได้ ทํางานร่ วม กันและ
แลกเปลี่ยนบทบาทในการทํางานร่วมกัน ใน
ฐานะสมาชิกของกลุ่ม 
3. การอภิปรายกลุ่มโดยให้นักศึกษาได้
แลกเปลีย่นความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ
ที่ได้รับมอบหมาย 

1.  ประเมินจากการส่งงาน รายงาน ความ
เรียบร้อยครบถ้วนของงาน และการนําเสนอ
ผลงานรายบุคคลและรายกลุ่ม 
2.  สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ 
3. ประเมินผลจากการทํากิจกรรมรายกลุ่ม
ร่วมกันของผู้เรียน 
 
 

1-15 

10% 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.3 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการ
พู ด แ ล ะ ก า ร เ ขี ย น ทั้ ง ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาต่างประเทศ 
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้า
ข้อมูล รวมถึงสามารถเลือกใช้สื่อในการนําเสนอและ
สื่อสารข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
 

1. มอบหมายงานในหลายรูปแบบเพื่อ
พัฒนาการสื่อสารของนักศึกษาและศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
ให้ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและ
แหล่งข้อมูลต่างๆที่น่าเชื่อถือด้วยตนเอง และ
ทํารายงานเ พื่อ นํา เสนอด้วย วิ ธีการและ
เครื่องมือที่เหมาะสม              
2.  พัฒนาทักษะในการสื่อสาร การพูด การฟัง 
การเขียน โดยการทํารายงาน และนําเสนอใน
ชั้น เ รี ยน โดยใ ช้ เ ครื่ อ งมื อและรูปแบบ ที่
เหมาะสม 

1. สังเกตพฤติกรรมในการเรียน การมีส่วนร่วม
และผลการประเมินการทํากิจกรรมในชั้นเรียน 
2. ประเมินจากผลงาน รายงาน วิธีการนําเสนอ 
และรูปแบบในการนําเสนอ 
 

1-15 

10% 

หมายเหตุ  ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม= ความรับผิดชอบหลัก  ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1แผนการสอน(หมวดที ่5 ข้อ 2) 

สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

1 
(3 ชม.) 

-ชี้แจงรายละเอียดวิชา การจัดการเรียนการสอน รวมถึงการวัดและประเมินผล 
-  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ 
    - ความหมายของจิตวิทยาพัฒนาการ 
    -  ความสําคัญของจิตวิทยาพัฒนาการ 
- จุดมุ่งหมายของการศึกษาจิตวิทยาพัฒนาการ 
- ความหมายของพัฒนาการและการเจริญพัฒนาการและการและการเจริญเติบโต 
-  วิธีการศึกษาด้านจิตวิทยาพัฒนาการ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ชี้แจงรูปแบบการสอนเนื้อหา
รายวิชารวมทั้งวิธีและเกณฑ์การ
ประเมินผลการเรียน 
2. ผู้สอนตั้งคําถามเพื่อประเมิน
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาทางด้าน
จิตวิทยา 
3 . ผู้ ส อ น บ ร ร ย า ย ใ น หั ว ข้ อ
ความหมายของจิตวิทยาพัฒนาการ
ร่วมกับการใช้การถามตอบระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรียน 
4. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมแสดงความ 
คิดเห็นในประเด็นความสําคัญของ
การศึกษาด้านจิตวิทยาพัฒนาการ
แ ล ะ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล จ า ก ที่ ไ ด้
ทําการศึกษา 
5.ผู้ ส อ น บ ร ร ย า ย ใ น หั ว ข้ อ
จุดมุ่ งหมายของการ ศึกษา วิชา
จิตวิทยาพัฒนาการ จากนั้นแบ่ง

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา
พัฒนาการ 
2. เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร ์
3. Power 
Point Slides 
4. คําถาม
ทบทวน 
5. .ใบงาน 
 

-ประเมินจาก
การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในชั้น
เรียน ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน 
-ประเมินจาก
ผลงานที่
มอบหมาย
(ความตรงต่อ
เวลาคุณภาพ
ของงาน) 
 

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

ผู้ เ รี ย นออ ก เ ป็ นกลุ่ ม ย่ อ ยแล ะ
มอบหมายกิจกรรม“จุดมุ่งหมายของ
การศึกษาพัฒนาการ”โดยให้ร่วมกัน
นําเสนอประเด็นที่สนใจในการศึกษา
พร้อมระบุเหตุผล จากนั้นให้ตัวแทน
แต่ละกลุ่มนําเสนอในชั้นเรียนและ
บันทึกข้อมูลลงในใบงานที่กําหนด 
6 . ผู้ ส อ น บ ร ร ย า ย ใ น หั ว ข้ อ
ความหมายของพัฒนาการและการ
เจริญเติบโต โดยผู้สอนยกตัวอย่าง
ประกอบร่วมกับการใช้การถามตอบ
และให้นักศึกษาซักถามตามประเด็น
ที่สนใจ 
7.ผู้สอนบรรยายในหัวข้อรูปแบบ
และวิธีการเก็บข้อมูลด้านจิตวิทยา
พัฒนาการ  จากนั้นแบ่งกลุ่มผู้เรียน
ออกเป็นกลุ่มย่อยและมอบหมาย
กิจกรรม โดยให้นักศึกษาร่วมกัน
อภิปรายในหัวข้อ “ประเด็นและวิธี
การศึกษาพัฒนาการของมนุษย์ที่
นักศึกษาสนใจ” พร้อมนําเสนอ
ประเด็นในชั้นเรียน และส่งผลงาน 



9 
 

สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

8.ผู้ สอนและผู้ เรียนร่วมกันสรุป
ประเด็นจากการอภิปรายและสรุป
เนื้อหาบทเรียน 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1.ผู้ สอนมอบหมายให้ผู้ เ รี ยนทํา
คําถามทบทวนท้ายบทเรียนและ
เฉลยคําตอบ 
2. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนจัดทํา
ประวัติส่วนตัวโดยย่อ 

2 
(3 ชม.) 

หลักพัฒนาการและอิทธิพลที่มีต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
   หลักพัฒนาการ 
-ชนิดของการเปลี่ยนแปลงทางพัฒนาการ 
-หลักของพัฒนาการ 
-งานตามขั้นพัฒนาการของชีวิต 
อิทธิพลที่มีต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

- การถ่ายทอดทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม 
-องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความแตกต่างของพัฒนาการ 

- ช่วงระยะเวลาวิกฤต 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.ผู้สอนยกตัวอย่างภาพของการ
เปลี่ยนแปลงของบุคคลต่างๆบน 
Power Point และให้ผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่
ปรากฏ 
2. ผู้สอนบรรยายร่วมกับการการ
ยกตัวอย่างประกอบในหัวข้อหลัก
พัฒนาการ ในประเด็นชนิดของการ
เปลี่ยนแปลงทางพัฒนาการ จากนั้น
ให้ผู้เรียนอธิบายพัฒนาการของ
ตนเองในหัวข้อ “การวิเคราะห์หลกั
พัฒนาการ : การเปลี่ยนแปลงของ

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา
พัฒนาการ 
2. เครื่องฉาย
ภาพ
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร ์
3.Power Point 
Slides 
4. คําถาม

-ประ เมินจาก
การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในชั้น
เรียน ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน 
-ประ เมินจาก
ผลงาน ที่มอบ 
หมาย (ความ
ต ร ง ต่ อ เ ว ล า 
คุ ณ ภ า พ ข อ ง
งาน) 
 

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

พัฒนาการจากนั้นให้ผูเ้รียนนําเสนอ
ตัวอย่าง 
3.ผู้สอนบรรยายในหัวข้อหลัก
พัฒนาการ จากนั้นมอบหมายให้
ผู้เรยีนวิเคราะห์พัฒนาการของ
ตนเองตามหลักของพัฒนาการใน
หัวข้อการวิเคราะห์หลักพัฒนาการ : 
ส่วนที่ 2 หลักพัฒนาการ”  
4.ผู้สอนตั้งคําถามนําเกี่ยวกับขั้น
พัฒนาการของชีวิต และให้ผู้เรียน
ร่วมกันยกตัวอย่างพัฒนาการของ
ตนเองในแต่ละช่วงวัย และวิเคราะห์
ตนเองในหัวข้องานตามขั้น
พัฒนาการของชีวิตและให้ผูเ้รียน
บันทึกข้อมูลลงในใบงาน และ
นําเสนอประเด็นที่น่าสนใจในชั้น
เรียน จากนั้นผู้สอนประเมินผลและ
สรุปกิจกรรม 
5. ผู้สอนบรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องในหัวข้อ
อิทธิพลที่มีต่อการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์  ในประเด็น

ทบทวน 
5.ใบงาน 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

การถ่ายทอดทางพันธุกรรมและ
สิ่งแวดล้อมร่วมกับใช้การถามตอบ 
6.ผู้สอนตั้งคําถามนําเกี่ยวกับ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความ
แตกต่างของพัฒนาการ จากนั้น
แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย 
และมอบหมายให้ผู้เรยีนร่วมกัน
ระดมความคิดในประเด็น “อิทธิพล
ของวุฒิภาวะกับสิ่งแวดล้อมต่อ
พัฒนาการ” จากนั้นนําเสนอในชั้น
เรียนและบันทึกข้อมูลลงในใบงาน 
7. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับช่วง
ระยะเวลาวิกฤต จากนั้นให้ผู้เรียน
ร่วมกันอภิปรายในประเด็น 
ประโยชน์ของการเรียนรู้ช่วง
ระยะเวลาวิกฤตของพัฒนาการ
จากนั้นผู้สอนประเมินผลและสรุป
กิจกรรม 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป 
เนื้อหาบทเรียน มอบหมายให้ผู้เรียน
ทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียนและ
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

เฉลยคําตอบ 

3 
(3 ชม.) 

ทฤษฎีพัฒนาการด้านร่างกาย 
- พัฒนาการด้านร่างกายตามแนวคิดของ กีเซลล์ 
- พันธุกรรม 
- พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้เรียนตั้งคําถามนําเกี่ยวกับการ 
เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย โดยให้
ผู้เรียนร่วมกันนําเสนอความคิดเห็น 
2. ผู้สอนบรรยายประกอบในหัวข้อ 
พัฒนาการด้านร่างกายตามแนวคิด
ขอ ง กี เ ซลล์  พ ร้ อมยกตั วอ ย่ า ง
การ ศึกษารายกรณี ที่ เ กี่ ย ว ข้อง 
จากนั้นให้ผู้เรียนจับคู่และมอบหมาย 
“ตัวอย่างพัฒนาการตามแนวคิด
ของกีเซลล์” โดยให้ผู้เรียนร่วมกัน
ยกตัวอย่างที่เ กี่ยวข้องกับแนวคิด 
จากนั้นให้ส่งตัวแทนนําเสนอและ
ผู้สอนร่วมประเมินกิจกรรม  
3. ผู้สอนบรรยายในหัวข้อพันธุ- 
กรรมร่วมกับการให้ผู้เรียนซักถาม
ตามประเด็นที่สนใจ จากนั้นผู้สอน
ชี้แจงและมอบหมายให้นักศึกษาทํา
การวิเคราะห์ตนเองในหัวข้อ “การ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร ถ่ า ย ท อ ด ท า ง

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา
พัฒนาการ 
2. เครื่องฉาย
ภาพ
(Projector) 
และ 
คอมพิวเตอร ์
3. Power 
Point Slides 
4.คําถาม
ทบทวน 
5. ใบงาน 
 

-ประ เมินจาก
การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในชั้น
เรียน ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน 
-ประ เมินจาก
ผ ล ง า น ที่
ม อ บ ห ม า ย
(ความตรงต่ อ
เวลา คุณภาพ
ของงาน) 
- ประเมินจาก
ก า ร นํ า เ ส น อ
ผลงานรายกลุ่ม
หน้าชั้นเรียน 
 

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

พันธุกรรม”ลงในใบงาน จากนั้น
ผู้สอนประเมินผลกิจกรรมและสรุป
กิจกรรม 
4. ผู้สอนบรรยายร่วมกับการยก 
ตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับพัฒนาการ
ด้านการเคลื่อนไหว จากนั้นให้ผู้เรียน
ร่วมกันอภิปรายและยกตัวอย่าง
ลักษณะของพัฒนาการในแต่ละขั้น 
5. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป 
เนื้อหาบทเรียน  
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ผู้สอนมอบหมายให้ผูเ้รียนทํา
คําถามทบทวนท้ายบทเรียนและ
เฉลยคําตอบ 

4 
(3 ชม.) 

ทฤษฎีพัฒนาการด้านอารมณ์ 
  -  ทฤษฎีพัฒนาการตามแนวคิดของ Bridges 
  -  ทฤษฎีพัฒนาการตามแนวคิดของ Freud 
 
1.  

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนตั้งคําถามถึงความหมาย
เ กี่ยวกับอารมณ์  และให้ผู้ เ รี ยน
ร่วมกันเสนอประสบการณ์ต่างๆที่
เกี่ยวข้อง จากนั้นผู้สอนและผู้เรียน
ร่วมกันสรุปความหมายของอารมณ์ 
2. ผู้สอนบรรยายในเนื้อหาเกี่ยวกับ 

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา
พัฒนาการ 
2. เครื่องฉาย
ภาพ 
 (Projector) 

-ประ เมินจาก
การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในชั้น
เรียน ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน 
-ประ เมินจาก
ผ ล ง า น ที

ผศ.อัมพร 
ศรีประเสริฐสุข 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

อารมณ์และทฤษฎีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ของ Bridges ร่วมกับการ
ยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย 
และให้ผู้ เรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นและอภิปรายเพิ่มเติม 
3. ผู้สอนบรรยายเรื่องทฤษฎี 
พัฒนาการตามแนวคิดของ Freud   
ผู้สอนและผูเ้รียนร่วมกันสรุปเนื้อหา
บทเรียน  
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษา
วิเคราะห์ตนเองในประเด็น “การ
วิเคราะห์พัฒนาการตามแนวคิดของ 
Freud” โ ดย บัน ทึก ข้อมู ล ล ง ใน
กิจกรรมและนําส่งในสัปดาห์ถัดไป 

และ 
คอมพิวเตอร ์
3. Power 
Point Slides 
4.คําถาม
ทบทวน 
 

ม อ บ ห ม า ย
(ความตรงต่ อ
เวลา คุณภาพ
ของงาน) 
 

5 
(3 ชม.) 

ทฤษฎีพัฒนาการด้านสังคม 
   - ทฤษฎีพัฒนาการตามแนวคิดของ Ericson 
        - แนวความคิดพื้นฐานของทฤษฎีจิตสังคม 
         - ขั้นพัฒนาการทางจิตสังคมตามแนวคิดของ  อีริคสัน 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนทบทวนความรู้เกี่ยวกับ 
นักจิตวิทยาที่ผู้เรียนรู้จัก จากนั้นตั้ง
คําถามเกี่ยวกับอีริค อีริคสัน รวมถึง
ประวัติและผลงาน 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา
พัฒนาการ 

-ประ เมินจาก
การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในชั้น
เรียน ความตรง
ต่อเวลาในการ

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

 2. ผู้สอนบรรยายในเนื้อหาแนว  
ความคิดพื้นฐานของทฤษฎีจิตสังคม
ร่วมกับการใช้คําถามในการถาม
ตอบระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  
3. ผู้สอนบรรยายในหัวข้อขั้น 
พัฒนาการทางจิตสังคมตามแนวคิด
ของอีริคสัน จากนั้นแบ่งกลุ่มผู้เรียน
เป็นกลุ่มย่อย และให้ผู้เรียนชมสื่อ
วีดิทัศน์เรื่องพัฒนาการทางจิตสังคม 
จากนั้นให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ
ด้านสังคมที่พบจากการชมวีดิทัศน์
ลงในใบงาน จาก นั้นให้ผู้ เ รี ยน
แลกเปลี่ยนประเด็นสําคัญที่พบใน
ชั้นเรียน จากนั้นผู้สอนดําเนินการ
ประเมินและสรุปเนื้อหา 
4. ผู้สอนให้ผูเ้รียนร่วมกันวิเคราะห์ 
และนําเสนอประโยชน์ของการ 
ศึกษาทฤษฎีพัฒนาการด้านสังคม

2. เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร ์
3. Power 
Point Slides 
4. คําถาม
ทบทวน 
5. วีดิทัศน์
เกี่ยวกับ
พัฒนาการทาง
จิตสังคม 
5. ใบบันทึก
กิจกรรม 

เข้าเรียน 
-ประ เมินจาก
ผ ล ง า น ที่
ม อ บ ห ม า ย
(ความตรงต่ อ
เวลา คุณภาพ
ของงาน) 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

และสรุปเนื้อหาและมอบหมายให้
ผู้เรยีนทําคําถามทบทวนท้ายบท 
เรียนและเฉลยคําตอบ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทํา 
คําถามทบทวนท้ายบทเรียน 

6 
(3 ชม.) 

ทฤษฎีพัฒนาการด้านสติปัญญาและจริยธรรม 
   - ทฤษฎีพัฒนาการด้านสติปัญญาของ Piaget 
   - ทฤษฎีพัฒนาการด้านจริยธรรมของ kohlberg  
 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1 .ผู้ ส อนตั้ ง คํ า ถาม นํ า เ กี่ ย ว กับ
ความหมายของคําว่าสติปัญญา และ
ให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
จากนั้นผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
ความหมาย 
2. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับทฤษฎ ี
พัฒนาการด้านสติปัญญาตามแนว 
คิดของ Piaget จากนั้นผู้สอนเปิดสื่อ
วีดิทัศน์เรื่องการศึกษาทดลองใน
ทฤษฎีพัฒนาการด้านสติปัญญาตาม
แนวคิดของ Piaget จาก นั้นผู้สอน
ตั้งคําถามเกี่ยวกับประเด็นที่พบใน
วีดิทัศน์และให้ผู้เรยีนร่วมกัน
อภิปรายเพิ่มเตมิ 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา
พัฒนาการ 
2. เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร ์
3. สื่อ Power 
Point  
4. คําถาม
ทบทวนและใบ
บันทึกกิจกรรม

-ประเมินจาก
การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในชั้น
เรียน  การเข้า
ร่วมกิจกรรม
การอภิปราย
กลุ่ม ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน 
-ประเมินจาก
ผลงานที่
มอบหมาย
(ความตรงต่อ
เวลา คุณภาพ
ของงาน) 

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

3.ผู้สอนบรรยายเนื้อหาประกอบ
เกี่ยวก ับทฤษฎีพัฒนาการด้าน
จริยธรรมของโคลเ์บอร์กร่วมกับการ
ยกตัวอย่างและให้ผู้เรียนร่วมแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
4 . ผู้ ส อ น นํ า เ ส น อ ป ร ะ เ ด็ น
สถานการณ์เกี่ยวกับการตัดสินใจ
ทางจริยธรรม จากนั้นให้ผู้ เรียน
วิเคราะห์สถานการณ์และตัดสินใจ
เลือกวิธีปฏิ บัติตามความคิดของ
ตนเองและเปิดโอกาสให้ตัวแทน
ผู้ เรียนนําเสนอความคิดเห็นราย 
บุคคล จากนั้นผู้สอนและผู้เรียนร่วม 
กันสรุปประเด็นการวิเคราะห์ตาม
หลักพัฒนาการด้านจริยธรรมตาม
แนวคิดของโคลเบอร์ก 
5. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันทบทวน
และสรุปบทเรียนเกี่ยวกับประโยชน์
ของการศึกษาทฤษฎีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาและด้านจริยธรรม 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทํา 

การอภิปราย
กลุ่ม 
5. วีดิทัศน์เรื่อง
การศึกษา
ทดลองใน
ทฤษฎี
พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

คําถามทบทวนท้ายบทเรียนและ 
เฉลยคําตอบ 
2. ผู้เรียนสรุปประเด็นจากวิเคราะห์ 
สถานการณ์ลงในใบงาน  

7 
(3 ชม.) 

การสืบพันธ์ของมนุษย์ 
  - อวัยวะเพศและระบบสืบพันธุ์ 
  - กระบวนการปฏิสนธิ 
  - การถ่ายทอดทางพันธุกรรม 
 
1.  

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การทดสอบย่อย 
2. ผู้สอนตั้งคําถามเกี่ยวกับการ 
ดํารงอยู่ของเผ่าพัน ธุ์มนุษย์และ
ร่วมกันสรุปความสําคัญของการ
สืบพันธุ์ 
3. ผู้สอนบรรยายประกอบ  
PowerPoint ในเนื้อหาอวัยวะเพศ
และการสืบพันธุ์ของมนุษย์ร่วมกับ
การ ใ ห้ผู้ เ รี ยน ซักถาม เ พิ่ม เติ ม
เกี่ยวกับประเด็นที่สนใจและ 
อภิปรายร่วมกัน 
4. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับกระบวน  
การปฏิสนธิจากนั้นให้ผู้เรียนชมวีดิ
ทัศน์เกี่ยวกับกระบวนการปฏิสนธิ 
จากนั้นมอบหมายให้ผู้ เรียนสรุป
ความรู้ เรื่องกระบวนการปฏิสนธิ
จากการชมวีดิทัศน์ 

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา
พัฒนาการ 
2. เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร ์
3. Power 
Point Slides 
4. คําถาม
ทบทวน 
5.วีดิทัศน์เรื่อง 
การปฏสินธิ 
6. ใบบันทึก
กิจกรรม 

-ประ เมินจาก
การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในชั้น
เรียน  การเข้า
ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม
กา ร อ ภิ ป ร า ย
กลุ่ม ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน 
-ประ เมินจาก
ผ ล ง า น ที่
ม อ บ ห ม า ย
(ความตรงต่ อ
เวลา คุณภาพ
ของงาน) 
- ประเมินจาก
คะแนนจากการ
ทดสอบย่อย 

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

5. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเรื่องการ 
ถ่ายทอดทางพันธุกรรม พร้อมกับ
ก า ร ย ก ตั ว อ ย่ า ง ก ร ณี ศึ ก ษ า ที่
เกี่ยวข้อง จากนั้นผู้สอนและผู้เรียน
ร่ ว ม กั นส รุ ปปร ะ เ ด็ น จ า กกา ร
อภิปรายและสรุปเนื้อหาบทเรียน  
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. มอบหมายให้ผู้เรียนทําคําถาม
ทบทวนท้ายบทเรียนและเฉลย
คําตอบ 
2.ให้ผู้เรียนทําการวิเคราะห์ตนเอง
ในประเด็น “ลักษณะที่ได้รับจาก
การถ่ายทอดทางพันธุกรรม” 

 

8 
(3 ชม.) 

พัฒนาการมนุษย์ในช่วงวัยก่อนคลอด 
- พัฒนาการของทารกภายในครรภ ์
- การเกิดฝาแฝด 
- ความผิดปกติของทารกภายในครรภ์ 
- สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อทารกภายในครรภ ์
- การแท้งบุตรและการคลอดบุตร 

 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนทบทวนความรู้เกี่ยวกับการ
สืบพันธุ์ และตั้งคําถามนําเกี่ยวกับ
การ กํา เ นิด ชี วิต  และใ ห้ผู้ เ รี ยน
ร่วมกันอภิปรายถึงช่วงเวลาในการ
ตั้งครรภ์ 
2 . ผู้ ส อ น บ ร ร ย า ย ใ น เ นื้ อ ห า
พัฒนาการม นุษ ย์ภายในครรภ์
ร่วมกับให้ผู้เรียนซักถามในประเด็นที่

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา
พัฒนาการ 
2. เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ

-ประ เมินจาก
การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในชั้น
เรียน ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน 
-ประ เมินจาก
ผลงาน ที่มอบ 
หมาย (ความ

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

สนใจ  
3. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับการเกิดฝา
แฝด และให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับการเกิดฝาแฝดและการ
จําแนกฝาแฝดแต่ละประเภท 
4. ผู้สอนแบ่งกลุ่มให้ผู้เรียนร่วมกัน
วิเคราะห์และนํา เสนอในหัวข้อ 
สิ่ งแวดล้อมที่มี อิทธิพลต่อทารก
ภายในครรภ์ จากนั้นให้ตัวแทนกลุ่ม
นําเสนอหน้าชั้นเรียน 
5. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับการแท้ง
บุตรและการคลอดบุตร โดยใช้สื่อ
รูปภาพประกอบใน power point 
รวมถึงในการสอนร่วมกับการใช้การ
ถามตอบระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
จากนั้นผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาบทเรียน  
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทํา
คําถามทบทวนท้ายบทเรียน  
2. ให้ผู้ เรียนชมวีดีทัศน์เรื่องการ
กําเนิดชีวิต และมอบหมายให้ผู้เรียน

คอมพิวเตอร ์
3. Power 
Point Slides 
4. คําถาม
ทบทวนและใบ
กิจกรรม 
5.วีดิทัศน์เรื่อง 
การกําเนิดชีวิต 
 

ต ร ง ต่ อ เ ว ล า 
คุ ณ ภ า พ ข อ ง
งาน) 
- ประเมินจาก
ก า ร นํ า เ ส น อ
ผลงานรายกลุ่ม
หน้าชั้นเรียน 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

บันทึกข้อมูลและสรุปประเด็นความรู้
ที่ได้จากการชมวีดิทัศน์ลงในใบงาน 
จากนั้นผู้สอนสรุปเนื้อหา 
3.ผู้สอนมอบหมายกิจกรรมกลุ่ม 
โดยให้ผู้เรียนจับกลุ่มย่อย (3-4 คน) 
และ ให้ผู้เรียนดําเนินการออกแบบ
สัมภาษณ์ และทําการสัมภาษณ์
ม า รด าขอ งตน เ อ ง  ( ห รื อ ผู้ ที่ มี
ประสบการณ์ในการเป็นแม่ ) ใน
หัวข้อ “พูดคุยกับแม่” และบันทึก
ข้อมูลการสัมภาษณ์พร้อมกับสรุป
แนวคิด ประโยชน์ และความรู้สึกที่
ได้จากการทํากิจกรรมนี้ในรูปแบบ
รายงานสรุป 

9 
(3 ชม.) 

พัฒนาการมนุษย์ในช่วงวัยแรกเกิด 
- การปรับตัวของทารกแรกเกิด 
- การประเมินทารกแรกเกิด 
- พัฒนาการของทารกแรกเกิด 

 
1. ผู้สอนสนทนาร่วมกับผู้เรียนเกี่ยวกับช่วงเวลาแรกเกิดของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียน

ทบทวนความทรงจําเกี่ยวกับช่วงเวลาดังกล่าว 
2. ผู้สอนบรรยายในหัวข้อการปรับตัวของทารกแรกเกิดร่วมกับการให้ผู้เรียนซัก 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนสนทนาร่วมกับผูเ้รียน
เกี่ยวกับภาพต่างๆที่มอเห็น 
2. ผู้สอนบรรยายในหัวข้อการรับรู้
ของมนุษย์พร้อมกับการยกตัวอย่าง
ในการอธิบาย 
3. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับอวัยวะรบั
สัมผสั จากนั้นผู้สอนเปิดวิดิทัศน์

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา
พัฒนาการ 
2. เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 

-ประ เมินจาก
การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในชั้น
เรียน ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน 
-ประ เมินจาก
ผ ล ง า น ที่

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

ถามในประเด็นที่สนใจ พร้อมกับการยกตัวอย่างในการอธิบาย 
3. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับการประเมินทารกแรกเกิด และให้ผู้เรียนร่วมกัน 
อภิปรายเกี่ยวกับประเด็นในการประเมินแต่ละด้าน 
4. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับพัฒนาการของทารกแรกเกิดในด้านต่างๆได้แก่ด้าน 
ร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้านอารมณ์ ด้านสติปัญญา จากนั้นให้ผู้เรียนชมวีดิ 
ทัศน์เกี่ยวกับพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวเรื่องปฏิกิริยาอัตโนมัติโดยให้ 
ผู้เรียนร่วมกันตอบคําถามว่าจากภาพที่เห็นเป็นปฏิกิริยาชนิดใด  
5. ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยและมอบหมายให้ผู้เรียนร่วมกันสรุป 
พัฒนาการของวัยแรกเกิดและสืบค้นประโยชน์ในการศึกษาพัฒนาการในวัยดังกล่าว
และการส่งเสริมพัฒนาการในวัยทารกและนําส่งผลงาน 
 

เรื่องการรับสัมผัสและให้ผู้เรยีน
ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับประเด็น
สําคัญของอวัยวะในการรับสมัผสั 
4. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาบทเรียน 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ เรียนทํา
คําถามทบทวนท้ายบทเรียนและ
เฉลยคําตอบ  

และ
คอมพิวเตอร ์
3. Power 
Point Slides 
4. คําถาม
ทบทวน 
5. สื่อวีดิทัศน์
เรื่อง ปฏิกิริยา
สะท้อน 

ม อ บ ห ม า ย
(ความตรงต่ อ
เวลา คุณภาพ
ของงาน) 
 

10 
(3 ชม.) 

พัฒนาการมนุษย์ในช่วงวัยทารก 
- พัฒนาการทางด้านร่างกาย 
- พัฒนาการทางด้านอารมณ ์
- พัฒนาการทางด้านสังคม 
- พัฒนาการทางด้านสติปัญญา 
- การดูแลเด็กในวัยทารก 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนตั้งคําถามนําและให้ผู้  
เรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับช่วงวัย
แรกเกิดของตนเอง  
2. ผู้สอนนําเสนอภาพของเด็กใน 
วัยทารกบน Power Point และให้
ผู้ เ รียนร่วมกันอภิปรายเ กี่ยวกับ
ลักษณะทางร่ า งกายของทารก 
จาก นั้นผู้ สอนบรรยาย ใน เ รื่ อ ง
พัฒนาการช่วงวัยทารกด้านร่างกาย  
3. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับ 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา
พัฒนาการ 
2. เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร ์
3. สื่อ Power 

-ประเมินจาก
การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในชั้น
เรียน ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน 
-ประเมินจาก
ผลงานที่มอบ 
หมาย(ความตรง
ต่อเวลาคุณภาพ
ของงาน) 

ผศ.อัมพร 
ศรีประเสริฐสุข 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

พัฒนาการทางอารมณ์ของวัยทารก 
จากนั้นให้ผู้ เรียนชมวีดิทัศน์เรื่อง
การแสดงอารมณ์ของวัยทารก และ
ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ร่ ว ม กั น อภิ ป ร า ย ถึ ง
ลักษณะของอารมณ์ที่ปรากฏในวีดิ
ทัศน์ 
4. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับพัฒนา-  
การทางสังคมร่วมกับยกตัวอย่าง 
จาก นั้นใ ห้ผู้ เ รี ยน คู่ เดิ มร่ วม กัน
นําเสนอสิ่งที่มีผลต่อพัฒนาการทาง
สังคม 
5.ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันยกตัวอย่าง 
ความสามารถทางสติปัญญาของวัย
ทารกจากประสบการณ์ของแต่ละ
บุคคล  
6.ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ เรียนจับคู่
ร่วมกันระดมความคิดและบันทึก
ข้อมูลลงในหัวข้อ“ลักษณะสําคัญ
ของพัฒนาการวัยทารก ด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา” จากนั้น
ให้ตัวแทนผู้เรียนนําเสนอข้อมูลใน
ชั้นเรียนและสรุปผลกิจกรรม 

Point  
4. แบบทดสอบ
ย่อย 
5. คําถาม
ทบทวน 
6. สื่อวีดิทัศน์ 
การแสดง
อารมณ์ของวัย
ทารก 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

5. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป 
เนื้อหาบทเรียน  
กิจกรรม/ใบงาน : 
1.ผู้ สอนมอบหมายให้ผู้ เรียนทํา
คําถามทบทวนท้ายบทเรียน 
2. มอบหมายให้ผู้เรียนดําเนินการ
ศึ ก ษ า ร า ย บุ ค ค ล ใ น หั ว ข้ อ 
“พัฒนาการของฉัน”โดยนําเสนอ
เกี่ยวกับพัฒนาการของตนเองตั้งแต่
แรกเกิดจนถึงปัจจุบัน และส่งผลงาน
ในสัปดาห์ที่ 15 โดยผู้สอนอธิบาย
รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและ
รายละเอียดในการดําเนินการ 

11 
(3 ชม.) 

พัฒนาการมนุษย์ในช่วงวัยเด็กตอนต้น 
- พัฒนาการทางด้านร่างกาย 
- พัฒนาการทางด้านอารมณ ์
- พัฒนาการทางด้านสังคม 
- พัฒนาการทางด้านสติปัญญา 

   -     สมรรถนะของวัยเด็กตอนต้น 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนตั้งคําถามนําเกี่ยวกับสิ่งที่ 
ผู้เรยีนระลึกถึงตอนอยู่ในวัยเด็ก 
และให้ผูเ้รียนร่วมกันเสนอคําตอบ
และสรุปประเด็นจากคําตอบร่วมกัน 
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ 
พัฒนาการทางร่างกายในวัยเด็ก
ตอนต้นร่วมกับการยกตัวอย่างและ

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา
พัฒนาการ 
2. เครื่องฉาย
ภาพ
(Projector) 
และ

-ประเมินจาก
การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในชั้น
เรียน ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน 
-ประเมินจาก
ผลงานที่
มอบหมาย

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

ให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
ความเปลี่ยนแปลงในช่วงวัย  
3. ผู้สอนให้ผูเ้รียนยกตัวอย่าง 
อารมณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวัยเด็กตอน 
ต้ น  จ า ก นั้ น ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ร่ ว ม กั น
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
อารมณ์ที่เกิดขึ้นในวัยนี้กับช่วงวัย
ก่อนหน้า 
4. ผู้สอนให้ผูเ้รียนชมวีดิทัศน์เรื่อง 
การเล่นของวัยเด็กตอนต้น จากนั้น
ให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับ
พัฒนาการทางสังคมที่ปรากฏ  
5. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับพัฒนาการ 
ทางสติปัญญาของวัยเด็กตอนต้น 
และให้ผู้ เรียนร่วมกันยกตัวอย่าง
พัฒนาการทางสติปัญญา ร่วมกับ
การถามตอบในประเด็นที่ผู้ เรียน
สนใจ 
6. ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับสมรรถนะ
ของวัยเด็กตอนต้น จากนั้นผู้สอน

คอมพิวเตอร ์
3. Power 
Point Slides 
4. คําถาม
ทบทวน 
5.สื่อวีดิทัศน์
เรื่องการเล่น
ของวัยเด็กตอน 
ต้น 
6. ใบงานบันทึก
กิจกรรม 

(ความตรงต่อ
เวลาคุณภาพ
ของงาน) 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

และผู้ เ รี ยนร่ วม กันสรุป เ นื้อหา
บทเรียน  
กิจกรรม/ใบงาน : 
1.ผู้ สอนมอบหมายให้ผู้ เรียนทํา
คําถามทบทวนท้ายบทเรียน 
2. แบ่งกลุ่มผู้ เรียนเป็นกลุ่มย่อย 
และร่วมระดมความคิดในหัวข้อ
“การออกแบบสิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริม 
สร้างพัฒนาการและสมรรถนะของ
วัยเด็กตอนต้น” และนําเสนอในชั้น
เรียน 

12 
(3 ชม.) 

พัฒนาการมนุษย์ในช่วงวัยเด็กตอนปลาย 
- พัฒนาการทางด้านร่างกาย 
- พัฒนาการทางด้านอารมณ ์
- พัฒนาการทางด้านสังคม 
- พัฒนาการทางด้านสติปัญญา 

   -     การส่งเสรมิพัฒนาการของวัยเด็กตอนปลาย 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนสนทนาแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็นกับผู้เรียนถึงช่วงเวลาของ
ผู้เรียนในวัยเด็กตอนปลาย  
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ 
พัฒนาการในด้านร่างกายร่วมกับ
การยกตัวอย่างและการถามตอบ  
3. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับพัฒนาการ 
ทางอารมณ์ในช่วงวัยเด็กตอนปลาย 
จากนั้นให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา
พัฒนาการ 
2. เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร ์
3. Power 

-ประเมินจาก
การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในชั้น
เรียน ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน 
-ประเมินจาก
ผลงานที่มอบ 
หมาย (ความ
ตรงต่อเวลา 
คุณภาพของ 

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

ลักษณะของอารมณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง
นี้  
4. ผู้สอนบรรยายและยกตัวอย่าง 
เกี่ยวกับพัฒนาการด้านสังคมและ
พัฒนาการทางสติปัญญาของวัยเด็ก
ตอนปลาย จากนั้นร่วมกันสรุป
ลักษณะของพัฒนาการ จากนั้นให้
ผู้เรียนชมวีดิทัศน์ภาพยนตร์เรื่อง
แฟน ฉันและ ใ ห้ผู้ เ รี ยนร่ วม กัน
อภิปรายถึงลักษณะของพัฒนาการ
ในช่วงวัยที่พบ จากนั้นให้ผู้ เรียน
สรุปลงในกิจกรรมใบงาน 
5. ผู้สอนและผู้ เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาบทเรียน  
กิจกรรม/ใบงาน : 
1.ผู้ สอนมอบหมายให้ผู้ เรียนทํา
คําถามทบทวนท้ายบทเรียนและ
เฉลยคําตอบ 
2. ผู้สอนมอบหมายงานรายกลุ่ม
ย่อย (1-3 คน) โดยให้ผู้ เรียน
ดําเนินการศึกษารายกรณีในประเดน็ 

Point Slides 
4.คําถาม
ทบทวน 
5. วีดิทัศน์
ภาพยนตรเ์รื่อง
แฟนฉัน 
6. ใบงาน 

งาน) 
 
 
 



28 
 

สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

“การศึกษาพัฒนาการของวัยเด็ก
ตอนปลาย”  จ ากกา ร เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมการบริการวิชาการร่วมกับ
รายวิชาจิตวิทยาสังคมประยุกต์ และ
ให้ผู้ เ รี ยน บันทึก ข้อมู ล เ กี่ยว กับ
การศึกษาพัฒนาการของเด็กตอน
ปลาย (การศึกษารายกรณี) จํานวน 
1 คน และสรุปประเด็นความรู้และ
ประโยชน์ที่ได้ในรูปแบบรายงาน
สรุป 

13 
(3 ชม.) 

พัฒนาการมนุษย์ในช่วงวัยรุ่น 
- วัยก่อนวัยรุ่น 
- ลักษณะของวัยรุ่น 

   -    พัฒนาการของวัยรุ่น 
   -    ความสนใจของวัยรุ่น 
   -     การพัฒนาเอกลักษณ์แห่งตนในช่วงวัยรุ่น 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนร่วมกันสนทนากับผู้เรียน 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นไทย
ในปัจจุบัน 
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ 
วัยก่อนวัยรุ่น ร่วมกับการให้ผู้เรียน
นําเสนอประสบการณ์และความรู้สึก
เกี่ยวกับช่วงวัยก่อนวัยรุ่น และให้
ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย 
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกัน 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา
พัฒนาการ 
2. เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร ์

-ประเมินจาก
การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในชั้น
เรียน ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน 
-ประเมินจาก
ผลงานที่มอบ 
หมาย(ความตรง
ต่อเวลาคุณภาพ

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

ยกตัวอย่างเกี่ยวกับลักษณะของ
วัยรุ่นจากนั้นแบ่งผู้ เรียนออกเป็น
กลุ่มย่อยและให้ระดมความคิดใน
การนําเสนอ “ลักษณะของวัยรุ่น
ไทย”บันทึกข้อมูลลงในใบงานและ
ส่งตัวแทนนําเสนอในชั้นเรียน 
4. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับ 
พัฒนาการของวัยรุ่น ร่วมกับการ
ยกตัวอย่างและการถามตอบใน
ประเด็น ที่ เ กี่ยวข้อง จาก นั้นให้
ผู้เรียนนําเสนอประเด็นสําคัญที่พบ
และผู้สอนสรุปกิจกรรม 
5. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับความ 
สนใจของวัยรุ่น เอกลักษณ์ของวัย  
รุ่นและเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนถาม
ตอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ประเด็น ที่ เ กี่ยวข้อง จาก นั้นให้
ผู้ เรียนชมวีดิทัศน์เรื่องการค้นหา
ตนเองในวัยรุ่น  และให้ผู้เรียน
วิ เคราะ ห์ตนเองในหัว ข้อ“การ
สํารวจพัฒนาการช่วงวัยรุ่นของฉัน” 
จากนั้นแบ่งกลุ่มผูเ้รียนและมอบ 

3. Power 
Point Slides 
4. คําถาม
ทบทวน 
วีดิทัศน์เรื่อง
การค้นหา
ตนเองในวัยรุ่น   

ของงาน) 
- ประเมินจาก
การนําเสนอ
ผลงานรายกลุม่
หน้าชั้นเรียน 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

หมายกิจกรรมให้ผู้เรยีนระดมความ 
คิดและนําเสนอในหัวข้อ“สิ่ง 
ประดิษฐ์สําหรับวัยรุ่น” จากนั้นนํา 
เสนอในชั้นเรียน  
7. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป 
เนื้อหาบทเรียน  
กิจกรรม/ใบงาน : 
1.ผู้ สอนมอบหมายให้ผู้ เรียนทํา
คําถามทบทวนท้ายบทเรียนและ
เฉลยคําตอบ 

14 
(3 ชม.) 

พัฒนาการมนุษย์ในช่วงวัยผู้ใหญ่ 
- เกณฑ์ในการตัดสินการเข้าสู่วัยผู้ใหญ ่
- พัฒนาการในด้านต่างๆของวัยผู้ใหญ่ 
- พัฒนาการของวัยกลางคน 
- วัยหมดประจําเดือน 
- ปัญหาการปรับตัว 
- ของวัยกลางคน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนตั้งคําถามนําเกี่ยวกับการ 
เตรียมตัวเ ข้าสู่ วัยผู้ ใหญ่และให้
ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง 
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ 
เกณฑ์ในการตัดสินการเ ข้าสู่ วัย
ผู้ ใ ห ญ่  โ ด ย ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ร่ ว ม กั น
วิเคราะห์และร่วมกันอภิปรายการ
เข้าสู่วัยผู้ใหญ่ของตัวผู้เรียน  

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา
พัฒนาการ 
2. เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร ์
3. Power 

-ประเมินจาก
การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในชั้น
เรียน ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน 
-ประเมินจาก
ผลงานที่มอบ 
หมาย (ความ
ตรงต่อเวลา 
คุณภาพของ

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

3. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับ 
พัฒนาการในวัยผู้ใหญ่ ร่วมกับการ
ยกตัวอย่างและการถามตอบใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง จากนั้นแบ่ง
ผู้ เ รี ย นออ ก เ ป็ นกลุ่ ม ย่ อ ยแล ะ
มอบหมายให้ร่วมกันอภิปรายใน
หัวข้อ “การวิเคราะห์พัฒนาการวัย
ผู้ใหญ่” โดยให้กลุ่มเลือกวิเคราะห์
พัฒนาการจากบุคคลในวัยผู้ใหญ่ใน
สังคม จากนั้นนําเสนอประเด็นในชั้น
เรียน 
4. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเรื่องวัย 
กลางคนและวัยหมดประจําเดือน 
จากนั้นให้กลุ่มผู้ เรียน (กลุ่มเดิม) 
ร่วมกันอภิปรายในประเด็น “เข้าใจ
วัยกลางคน” โดยให้ผู้เรียนร่วมกัน
นําเสนอแนวทางในการทําความ
เข้าใจพัฒนาการและการแก้ปัญหา
เกี่ยวกับการปรับตัวของวัยกลางคน 
และนําเสนอในชั้นเรียน 

Point Slides 
4. คําถาม
ทบทวน 
 

งาน) 
- ประเมินจาก
การนําเสนอ
ผลงานรายกลุม่
หน้าชั้นเรียน 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

5. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป 
เนื้อหาบทเรียน  
กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทํา
คําถามทบทวนท้ายบทเรียนและ
เฉลยคําตอบ 
2.ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ศึ ก ษ า
พัฒนาการของวัยชราในด้านต่างๆ 
จากนั้นให้ผู้เรียนบางกลุ่มออกเป็น 4 
กลุ่ม  นําเสนอการแสดงบทบาท
สมมติในหัวข้อ ลักษณะของวัยชรา 
โดยกําหนดให้ดําเนินกิจกรรมใน
สัปดาห์ต่อไป 

15 
(3 ชม.) 

พัฒนาการมนุษย์ในช่วงวัยสูงอายุ 
- ลักษณะของบุคคลในวัยสูงอายุ 
- พัฒนาการด้านต่างๆของวัยสูงอายุ 
- ปัญหาที่เกิดในวัยสูงอายุ 
- การสร้างเสริมสุขภาพในวัยสูงอายุ 

 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนสนทนากับผู้เรียนเกี่ยวกับ 
การมีสมาชิกในครอบครัวอยู่ในวัย
สู ง อ า ยุ  แล ะ ใ ห้ผู้ เ รี ย นร่ ว ม กัน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 
2.ผู้สอนให้ผู้เรียนยกตัวอย่างเกี่ยว  
กับลักษณะของบุคคลในวัยสูงอายุ 
จากนั้นผู้สอนดําเนินการสรุปเนื้อหา

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา
พัฒนาการ 
2. เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ

-ประเมินจาก
การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในชั้น
เรียน ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน 
-ประเมินจาก
ผลงานที่
มอบหมาย

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

และให้ผู้ เ รียนวิเคราะห์เ กี่ยวกับ
ลักษณะของวัยสูงอายุที่เป็นบุคคล
ใกล้ตัวของผู้เรียน 
2. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับพัฒนาการ 
ด้านต่างๆของผู้สูงอายุร่วมกับการ
ถามตอบในประเด็น ที่ เ กี่ยวข้อง
จากนั้นผู้สอนเปิดวีดิทัศน์รายการคน
ค้นคน ตอนปู่เย็น ให้ผู้เรียนชม และ
ดําเนินการสรุปและวิเคราะห์ถึง
ลักษณะพัฒนาการที่ปรากฏและ
บันทึกลงในใบงาน 
3. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับปัญหาที่
เกิดขึ้นในวัยผู้สูงอายุร่วมกับการถาม
ตอบและให้ผู้เรียนร่วมกันนําเสนอ 
“ปัญหาสํ า คัญของวัยสู งอา ยุ ใน
ปัจจุบัน”และร่วมกันอภิปรายในชั้น
เรียน 
4. ผู้เรียนนําเสนอการแสดงบทบาท
สมมติรายกลุ่มในหัวข้อ ลักษณะของ
วัยชรา จากนั้นผู้สอนและผู้ เรียน
ร่วมกันสรุปเนื้อหาบทเรียน  
5.ผู้สอนสรุปภาพรวมความรู้จาก

คอมพิวเตอร ์
3. Power 
Point Slides 
4. คําถาม
ทบทวน 
5.วีดิทัศน์
รายการคนค้น
คน 

(ความตรงต่อ
เวลา คุณภาพ
ของงาน) 
- การนําเสนอ
ผลงานในชั้น
เรียน 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

รายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ รวมทั้ง
ให้ผู้ เรียนร่วมกันนําเสนอวิธีการ
ประยุกต์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตและในฐานะนักจิตวิทยา 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1.ผู้ สอนมอบหมายให้ผู้ เรียนทํา
คําถามทบทวนท้ายบทเรียนและ
เฉลยคําตอบ 
2.ผู้ เรียนนําส่งรายงานการศึกษา
รายบุคคลในหัวข้อ “พัฒนาการของ
ฉัน”  

16 
(3 ชม.) 

สอบปลายภาค 
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5.2 การวัดและการประเมินผล   
 1) การวัดผล : 
  - กิจกรรมในชั้นเรียน (รายบุคคล,รายกลุ่ม)    40% 
  - การทดสอบย่อย      10% 
  - สอบปลายภาค      30% 

- การศึกษาค้นคว้ารายบุคคล    10% 
  - จิตพิสัย (การเข้าเรียน,การมีส่วนร่วมในการเรียน)  10% 
 
2) การประเมินผล : ใช้ระบบ�อิงกลุ่ม �อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยดังนี้ 

ระดับคะแนน (คะแนน) ระดับผลการเรียน 
90-100 A 
85-89 B+ 
75-84 B 
70-74 C+ 
60-69 C 
55-59 D+ 
50-54 D 
0-50 F 

 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

6.1 เอกสารและตําราหลัก 
อัมพร  ศรีประเสริฐสุข.(2561). เอกสารประกอบการเรียนวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ.หลักสูตรจิตวิทยา 
 อุตสาหกรรมและองค์การ 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/ 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1)การประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 
 2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 1)ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 
 2) ใช้แบบประเมินตนเองสําหรับนักศึกษา 
 3) สอดคล้องกับ 7.1  
7.3 การปรับปรุงการสอน 
 นําผลการประเมินท่ีได้จากข้อท่ี 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนําผล
การประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การ
ปฏิบัติและการนําเสนอผลงาน 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
การสังเกต
พฤติกรรม 

การสอบ การปฏิบัติ/การ
นําเสนอผลงาน 

คุณธรรม จริยธรรม �  � 
ความรู้ � � � 
ทักษะทางปัญญา  � � 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

�  � 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้ไอที 

�  � 

7.5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1) อาจารย์ผู้สอนดําเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามวิธีการ ข้อ 7.4 
 2) กรณีท่ีผลการเรียนรู้นักศึกษายังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะให้
โอกาสนักศึกษาปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจําเป็นเป็นรายกรณี 
 


