
 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   หลักสูตรจิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองค์การ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    2511105 จิตวิทยาพัฒนาการ  (Developmental Psychology)    

2. จํานวนหน่วยกิต 
    3 หน่วยกิต (3-0-6)  

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)  หมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาจิตวิทยา

ระดับบุคคล  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    อ.อัมพร   ศรีประเสรฐิสุข 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีท่ีเรียน 
    ภาคการศึกษาที่ 1 / 2560      ช้ันปีที่ 1 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 

8. สถานท่ีเรียน 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
    15 กรกฎาคม 2560 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 พุทธิพิสัย 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการ การเจริญเติบโต และการเปลี่ยน  
แปลงในด้านต่างๆของมนุษย์  
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2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการและอิทธิพลที่มีต่อพัฒนาการของมนุษย์ 
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายทฤษฎีพัฒนาการของมนุษยใ์นด้านต่างๆ 
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์พัฒนาการของมนุษยใ์นด้านต่างๆของแต่ละช่วง 

วัยและสามารถนําความรูไ้ปใช้ในการทําความเข้าใจมนุษยใ์นแต่ละช่วงวัย 

 จิตพิสัย 
5. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักในคุณค่าและเห็นความสําคัญของการศึกษาพัฒนาการ 

ในด้านต่างๆของมนุษย์และจรรณยาบรรณวิชาชีพ 

 ทักษะพิสัย 
6. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการศึกษา รวบรวมข้อมูล สามารถใช้สื่อเทคโนโลยี 

สารสนเทศในการค้นคว้า รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและนําเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม 
7. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงมีความรับผิดชอบ 

ต่อทั้งตนเองและส่วนรวม 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
        เริ่มจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา 1/2560 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนนิการ 
1. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษากระบวนการการ เจริญ เ ติบโตและการ เปลี่ ยนแปลงใน ด้าน ต่าง  ๆ  ของมนุษย์ 
หลักพัฒนาการและอิทธิพลต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับ
จิตวิทยาพัฒนาการ การทําความเข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ต้ังแต่ปฏิสนธิจนถึงวัยชราในด้านต่าง ๆ เพ่ือ
การพัฒนาตนเองและผู้อ่ืนประกอบด้วยพัฒนาการทางด้านร่างกาย พัฒนาการทางด้านอารมณ์ พัฒนาการ
ทางด้านสังคม พัฒนาการทางด้านสติปัญญาและพัฒนาการทางด้านจริยธรรม  
 

A study of 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,  
 
 
 
 



มคอ. 3 

 3

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย การฝึก 

 
สอนเสริม ปฏิบัต/ิงาน 

ภาคสนาม/การ
ฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ช่ัวโมง ต่อ
ภาคการศึกษา 

 

ตามความต้องการของ
นักศึกษาและในกรณีมี

เหตุจําเป็น 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง  
90 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

 
3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 
      - อาจารย์ประจํารายวิชาประกาศเวลาการให้คําปรึกษาผ่านทาง Web site ของคณะ/
หลักสูตร/ระบบบริหารการศึกษา 
 -  อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาการให้คําปรึกษากับนักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตาม
ความต้องการ 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
 1.  ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของนักจิตวิทยา 
 2.  มีความซื่อสัตย์ มีวินัย สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.  มีความเสียสละ ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีคํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสําคัญ 

4.  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ 
เป็นมนุษย์ 

  1.2 วิธีการสอน 
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม จรรณยาบรรณวิชาชีพ
ในการ 

เรียนการสอน 
2. การใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือ (Co-Operative Learning) เพื่อให้นักศึกษา 

ร่วมมือและช่วยเหลือกันในการทํางานตามที่ได้รับมอบหมาย 
3. มอบหมายงานให้นักศึกษาได้ปฏิบัติประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาทั้งรายกลุ่มและ

รายบุคคล 
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 4.  การให้นักศึกษาได้อภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น ในประเด็นที่กําหนด 
 5. ส่งเสริมคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรม เช่น ชมเชยและยกย่องนักศึกษาที่ทํา
ประโยชน์แก่ส่วนรวม  

   1.3 วิธีการประเมินผล 
 1.  การสังเกตพฤติกรรมและทัศนคติของของนักศึกษาในระหว่างการดําเนินการเรียนการ
สอน 
 2.  พิจารณาพฤติกรรมการเข้าเรียน ความมีวินัย ความรับผิดชอบและการส่งงานตามที่
ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา  
 3. สังเกตจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและทํากิจกรรมต่างๆ ในช้ันเรียน 
2. ความรู้ 

    2.1  ความรู้ท่ีต้องได้รับ 
 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญของการศึกษาพัฒนาการมนุษย์
องค์ประกอบของพัฒนาการ รวมถึงวิธีการศึกษาพัฒนาการ ทฤษฎีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา ทฤษฎีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา พัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ของมนุษย์ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงวัยชรา  
 2. สามารถศึกษาและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา
พัฒนาการ 
 3. สามารถประยุกต์ความรู้ในการศึกษาต่อยอดกับศาสตร์อื่นที่มีความเกี่ยวข้องได้ 

 2.2  วิธีการสอน 
 1. การบรรยายเนื้อหาในรายวิชา 
 2. การอภิปรายกลุ่ม โดยให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่
ได้รับมอบหมาย  
 3. การเรียนการสอนแบบร่วมมือ โดยให้นักศึกษาได้ทํางานร่วมกันและช่วยเหลือในฐานะของ
การสมาชิกของกลุ่ม 
 4. การใช้กรณีตัวอย่างรวมถึงการใช้สื่อที่เกี่ยวข้องในการนําเสนอเรื่องราวต่างๆเพื่อให้
นักศึกษาได้พิจารณาถึงข้อเท็จจริงและการวิเคราะห์ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

   2.3 วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากการทดสอบโดยใช้ข้อสอบทั้งรูปแบบอัตนัยและปรนัย 
2. การสังเกตการร่วมกิจกรรมในช้ันเรียน  
3. ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ การนําเสนอผลงาน รายงาน หรืองานตามที่ 

มอบหมายรายบุคคลและรายกลุ่ม 

3. ทักษะทางปัญญา 
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   3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 
         1. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์เกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์อย่างเป็นระบบตาม
หลักการที่ได้ศึกษามารวมทั้งสามารถนําความรูไ้ปประยุกตใ์ช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
  2. สามารถประยุกต์แนวความรูใ้นทําความเข้าใจพัฒนาการของมนุษยใ์นแต่ละช่วงวัยได้ 
 3. มีทักษะและความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาในการศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ 
 4. สามารถวิเคราะห์และอธิบายปัญหาที่เกี่ยวข้องและประยุกต์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาใน
ชีวิตประจําวันได้อย่างสร้างสรรค์ 

   3.2 วิธีการสอน 
1. การสอนเนื้อหาโดยการบรรยายเนื้อหา พร้อมกับให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นผ่าน 

การตอบคําถาม 
2. การอภิปรายกลุ่ม โดยให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่

ได้รับมอบหมาย  
 3. การเรียนการสอนแบบร่วมมือ โดยให้นักศึกษาได้ทํางานร่วมกันและช่วยเหลือในฐานะของ
การสมาชิกของกลุ่ม 
 4. การใช้กรณีตัวอย่างในการนําเสนอเรื่องราวต่างๆเพื่อให้นักศึกษาได้พิจารณาถึง
ข้อเท็จจริงและการวิเคราะห์รายกรณี 
 5. การใช้กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ โดยให้นักศึกษาได้ประมวลความรู้และวิเคราะห์
สร้างสรรค์การนําเสนอในรูปแบบการแสดงพฤติกรรมต่างๆ 

   3.3 วิธีการประเมินผล 
1.  การทําแบบฝึกปฏิบัติ และแบบทดสอบ 
2.   ประเมินผลจากการร่วมกิจกรรมในช้ันเรียน การถาม ตอบ  
3.   ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายตามประเด็นที่มอบหมาย 
4.   ประเมินผลจากรายงาน 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 

1. มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงาน รวมถึงพัฒนาทักษะในการสร้าง 
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียน ตลอดจนพัฒนาบทบาทของความเป็นผู้นํา ผู้ตามในการทํางาน 

2. สามารถปรับตัวในการทํางานร่วมกับผู้อื่นและสถานการณ์ต่างได้อย่างดี 
3. พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตาม 

กําหนดเวลา 
    4.2 วิธีการสอน 
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1. การบรรยายและให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นผ่านการตอบคําถามและมอบหมายงาน 
ในการจัดเรียนการสอน 

2. การเรียนการสอนแบบร่วมมือ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทํางานและแลกเปลี่ยน 
บทบาทในการทํางานร่วมกันในฐานะสมาชิกของกลุ่ม 

3. การอภิปรายกลุ่ม โดยให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่
ได้รับมอบหมาย  
 4. การใช้กรณีตัวอย่างในการนําเสนอเรื่องราวต่างๆเพื่อให้นักศึกษาได้พิจารณาถึง
ข้อเท็จจริงและการวิเคราะห์รายกรณี 

    4.3 วิธีการประเมินผล 
1.  ประเมินจากการส่งงาน รายงาน ความเรียบร้อยครบถ้วนของงาน และการนําเสนอ 

ผลงานรายบุคคลและรายกลุ่ม 
2.  สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้อง
พัฒนา 

1.  มีความสามารถในการสื่อสารและการนําเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการใช้ 
สื่อและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 

2.  พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและ 
แหล่งข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ 

    5.2 วิธีการสอน 
1.  มอบหมายงานที่มีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลจาก 

แหล่งข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
2.  พัฒนาทักษะในการสื่อสาร การพูด การฟัง การเขียน โดยการทํารายงาน และนําเสนอใน 

ช้ันเรียนโดยใช้เครื่องมือและรูปแบบที่เหมาะสม 

    5.3 วิธีการประเมินผล 
1.   สังเกตจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
2.   สังเกตพฤติกรรมในการเรียน และผลการประเมินการฝึกปฏิบัตใินช้ันเรียน 
3.   ประเมินจากผลงาน รายงาน วิธีการนําเสนอ และรูปแบบในการนําเสนอ 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อทีใ่ช้ 

1 
 
 

-  ช้ีแจงรายละเอียดวิชา การ
จัดการเรียนการสอน รวมถึง
การวัดและประเมินผล 
-  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
จิตวิทยาพัฒนาการ 
    - ความหมายของจิตวิทยา
พัฒนาการ 
    -  ความสําคัญของ
จิตวิทยาพัฒนาการ 
   - จุดมุ่งหมายของ
การศึกษาจิตวิทยาพัฒนาการ 
   - ความหมายของ
พัฒนาการและการเจริญ
พัฒนาการและการและการ
เจริญเติบโต 
   -  วิธีการศึกษาด้าน
จิตวิทยาพัฒนาการ 

3 
 
 

1. ผู้สอนแนะนําช้ีแจงวิธีการเรียนการ 
สอนและข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชา 
2. ผู้สอนต้ังคําถามทบทวนความรู้ 
เกี่ยวกับการศึกษาทางด้านจิตวทิยา 
3. ผู้สอนบรรยายในหัวข้อความหมาย 
ของการศึกษาด้านจิตวิทยาพัฒนาการ
ร่วมกับการใช้การถามตอบระหว่างผู้สอน
และผู้เรียน  
4. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมแสดงความ 
คิด เ ห็น ในประ เ ด็นความ สําคัญของ
การ ศึกษาด้ านจิ ตวิ ทยา พัฒนาการ 
จากน้ันมอบหมายให้ผู้เรียนทํากิจกรรมใบ
งานท่ี 1.1 โดยให้ศึกษาค้นคว้าและแสดง
คว า มคิ ด เ ห็ น ในประ เ ด็ น “จิ ต วิ ท ย า
พัฒนาการในความคิดของฉัน”  
5. ผู้สอนบรรยายในหัวข้อจุดมุ่งหมาย 
ของการศึกษาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ 
จากน้ันแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยและ
ม อ บ ห ม า ย กิ จ ก ร ร ม ใ บ ง า น ท่ี  1.2“
จุดมุ่งหมายของการศึกษาพัฒนาการ” 
โดยให้ร่วมกันนําเสนอประเด็นท่ีสนใจใน
การศึกษาพร้อมระบุเหตุผล จากน้ันให้
ตัวแทนแต่ละกลุ่มนําเสนอในช้ันเรียนและ
บันทึกข้อมูลลงในใบงานท่ีกําหนด  
6. ผู้สอนบรรยายในหัวข้อความหมาย 
ของพัฒนาการและการเจริญเติบโต โดย

1. เอกสาร 
ประกอบการสอน
รายวิชาจิตวิทยา
พัฒนาการ 
2. เคร่ืองฉายภาพ  
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์ 
3. สื่อ Power  
Point (Multimedia 
for Presentation) 
4. ใบงานท่ี 1.1  
“จิตวิทยาพัฒนา 
การในความคดิของ
ผู้เรียน” 
5. ใบงานท่ี 1.2  
“จุดมุ่งหมายของ
การศึกษาพัฒนา 
การ” 
6. ใบงานท่ี 1.3  
“ประเด็นและวิธี
การศึกษาพัฒนา 
การของมนุษย์ท่ี
นักศึกษาสนใจ” 
7. คําถามทบทวน”  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อทีใ่ช้ 

ผู้สอนยกตัวอย่างประกอบร่วมกับการใช้
การถามตอบและให้นักศึกษาซักถามตาม
ประเด็นท่ีสนใจ 
7. ผู้สอนบรรยายในหัวข้อรูปแบบและ 
วิธีการเก็บข้อมูลด้านจิตวิทยาพัฒนาการ  
จากน้ันแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย
และมอบหมายกิจกรรมใบงานท่ี 1.3 โดย
ให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายในหัวข้อ 
“ประเด็นและวิธีการศึกษาพัฒนาการของ
มนุษย์ท่ีนักศึกษาสนใจ” พร้อมนําเสนอ
ประเด็นในช้ันเรียน และส่งผลงาน 
8. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปประเด็น 
จากการอภิปรายและสรุปเนื้อหาบทเรียน 
9. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทําคําถาม 
ทบทวนท้ายบทเรียนและเฉลยคําตอบ 

2 
 

หลักพัฒนาการและอิทธิพลท่ี
มีต่อการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ 
   หลักพัฒนาการ 

- ชนิดของการ 
เปลี่ยนแปลงทางพัฒนาการ 

- หลักของพัฒนาการ 

- งานตามขั้นพัฒนาการ 
ของชีวิต 
   อิทธิพลท่ีมีต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของมนุษย์ 

- การถ่ายทอดทาง 
พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม 

- องค์ประกอบท่ี 
เกี่ยวข้องกับความแตกต่าง
ของพัฒนาการ 

- ช่วงระยะเวลาวิกฤต 

3 
 
 

1. ผู้ สอนยก ตัวอ ย่ างภาพของการ

เปลี่ยนแปลงของบุคคลต่างๆบน Power 

Point และให้ผู้ เ รียนร่วมกันอภิปราย

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงท่ีปรากฏ 

2. ผู้สอนบรรยายร่วมกับการการ

ยก ตัวอ ย่ างประกอบใน หั วข้ อห ลัก

พัฒนาการ ในประเด็นชนิดของการ

เปลี่ยนแปลงทางพัฒนาการ จากน้ันให้

ผู้เรียนอธิบายพัฒนาการของตนเองใน

กิจกรรมใบงานท่ี 2.1 “การวิเคราะห์หลัก

พัฒนาการ : ส่วนท่ี 1 การเปลี่ยนแปลง

ของพัฒนาการ” จาก น้ันให้ผู้ เ รียน

นําเสนอตัวอย่าง 

3.ผู้สอนบรรยายในหัวข้อหลักพัฒนาการ 

จากน้ันมอบหมายกิจกรรมใบงานท่ี 2.1“

การวิเคราะห์หลักพัฒนาการ : ส่วนท่ี 2 

หลักพัฒนาการ” โดยมอบหมายให้

1. เอกสารประ กอบ 

การสอนรายวิชา

จิตวิทยาพัฒนาการ 

2. เคร่ืองฉายภาพ  

(Projector) และคอม 

พิวเตอร์ 

3. สื่อ Power Point  

(Multimedia for 

Presentation) 

4. ใบงานท่ี 2.1  

“การวิเคราะห์หลัก

พัฒนาการ” (ส่วนท่ี 

1,2 และ 3) 

5. ใบงานท่ี 2.2  

“ อิ ท ธิ พ ล ข อ ง วุ ฒิ

ภาวะกับสิ่งแวดล้อม

ต่อพัฒนาการ” 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อทีใ่ช้ 

ผู้เรียนวิเคราะห์พัฒนาการของตนเอง

ตามหลักของพัฒนาการ  

4. ผู้ สอน ต้ั งคํ า ถาม นํ า เกี่ ย วกั บ ขั้ น

พัฒนาการของชีวิต และให้ผู้เรียนร่วมกัน

ยกตัวอย่างพัฒนาการของตนเองในแต่

ละช่วงวัย และมอบหมายกิจกรรมใบงาน

ท่ี 2.1 “การวิเคราะห์หลักพัฒนาการ : 

ส่วนท่ี 3 งานตามขั้นพัฒนาการของชีวิต”

และให้ผู้เรียนร่วมกันนําเสนอในช้ันเรียน 

จาก น้ันผู้ สอนประ เมิ นผลและส รุป

กิจกรรม 

5. ผู้สอนบรรยายพร้อมยกตัวอย่าง

กรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องในหัวข้ออิทธิพลท่ี

มีต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของ

มนุษย์  ในประเด็นการถ่ายทอดทาง

พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับใช้การ

ถามตอบ 

6. ผู้ ส อ น ต้ั ง คํ า ถ า ม นํ า เ กี่ ย ว กั บ

องค์ ประกอบ ท่ี เกี่ ย ว ข้ อ งกั บความ

แตกต่างของพัฒนาการ จากน้ันแบ่งกลุ่ม

ผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย และมอบหมาย

กิจกรรมใบงานท่ี 2.2 โดยให้ผู้เรียน

ร่ วม กั น ระด มค วาม คิ ด ในประ เ ด็ น 

“อิทธิพลของวุฒิภาวะกับสิ่งแวดล้อมต่อ

พัฒนาการ” จากน้ันนําเสนอในช้ันเรียน

และบันทึกข้อมูลลงในใบงาน 

7. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับช่วงระยะเวลา

วิกฤต จากน้ันให้ผู้เรียนนําเสนอข้อมูลใน

กิจกรรมใบงานท่ี 2.3 “ประโยชน์ของการ

เ รี ย น รู้ ช่ ว ง ร ะ ย ะ เ ว ล า วิ ก ฤ ต ข อ ง

6. ใบงานท่ี 2.3  

“ประโยชน์ของการ

เรียนรู้ช่วงระยะเวลา

วิ ก ฤ ต ข อ ง

พัฒนาการ” 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อทีใ่ช้ 

พัฒนาการ”จากน้ันผู้สอนประเมินผล

และสรุปกิจกรรม 

8. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา
บทเรียน มอบหมายให้ผู้เรียนทําคําถาม
ทบทวนท้ายบทเรียนและเฉลยคําตอบ 

3 
 
 

ทฤษฎีพัฒนาการด้านร่างกาย 
- พัฒนาการด้าน 

ร่างกายตามแนวคิดของ   กี
เซลล์ 

- พันธุกรรม 
- พัฒนาการด้านการ 

เคลื่อนไหว 

3 
 
 
 

1. ผู้เรียนต้ังคําถามนําเกี่ยวกับการ 

เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย โดยให้ผู้เรียน

ร่วมกันนําเสนอความคิดเห็น 

2. ผู้สอนบรรยายประกอบในหัวข้อ 

พัฒนาการด้านร่างกายตามแนวคิดของ 

กีเซลล์ พร้อมยกตัวอย่างการศึกษาราย

กรณีท่ีเกี่ยวข้อง จากน้ันให้ผู้เรียนจับคู่

และมอบหมายกิจกรรมใบงานท่ี 3.1 

“ตัวอย่างพัฒนาการตามแนวคิดของกี

เซลล์” งานท่ี 3.1 โดยให้ผู้เรียนร่วมกัน

ยกตัวอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิด จากน้ัน

ให้ส่ง ตัวแทนนําเสนอและผู้สอนร่วม

ประเมินกิจกรรม  

3. ผู้สอนบรรยายในหัวข้อพันธุกรรม 

ร่วมกับการให้ผู้เรียนซักถามตามประเด็น

ท่ี ส น ใ จ  จ า ก น้ั น ผู้ ส อ น ช้ี แ จ ง แ ล ะ

มอบหมายกิจกรรมใบงานท่ี 3.2 หัวข้อ 

“ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร ถ่ า ย ท อ ด ท า ง

พันธุกรรม” จากน้ันผู้สอนประเมินผล

กิจกรรมและสรุปกิจกรรม 

4. ผู้สอนบรรยายร่วมกับการ 

ยกตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับพัฒนาการ

ด้านการเคลื่อนไหว   จากน้ันให้ผู้เรียน

ร่วมกันอภิปรายและยกตัวอย่างลักษณะ

ของพัฒนาการในแต่ละขั้น 

1. เอกสารประกอบ  

การสอนรายวิชา

จิตวิทยาพัฒนาการ 

2. เคร่ืองฉายภาพ  

(Projector) และ

คอมพิวเตอร์ 

3. สื่อ Power Point  

(Multimedia for 

Presentation) 

4. ใบงานท่ี 3.1  

“ตัวอย่างพัฒนาการ

ตามแนวคิดของกี

เซลล์” 

5. ใบงานท่ี 3.2  

“การวิเคราะห์การ

ถ่ายทอดทาง

พันธุกรรม” 

6. ใบงานท่ี 3.3  

“ความสําคัญของ

การศึกษาพัฒนา 

การทางร่างกาย”    
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อทีใ่ช้ 

5. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
บทเรียน และมอบหมายให้ผู้เรียนทําคํา 
ถามทบทวนท้ายบทเรียนและเฉลย
คําตอบ 

6. มอบหมายกิจกรรมใบงานท่ี 3.3 ให้ 

นักศึกษาค้นคว้าสื่อสารสนเทศต่างๆและ

แสดงความคิดเห็นรายบุคคลในประเด็น 

“ความสําคัญของการศึกษาพัฒนาการ

ทางร่างกาย”   

4 
 
 

ทฤษฎีพัฒนาการด้านอารมณ ์
  -  ทฤษฎีพัฒนาการตาม

แนวคิดของ Bridges 
- ทฤษฎีพัฒนาการตาม
แนวคิดของ Freud 

3 
 
 
 

1. ผู้สอนต้ังคําถามถึงความหมายเกี่ยวกับ 

อารมณ์ และให้ผู้ เ รียนร่วมกันเสนอ

แนวความคิดท่ีเกี่ยวข้อง จากน้ันผู้สอน

และผู้เรียนร่วมกันสรุปความหมายของ

อารมณ์ 

2. ผู้สอนบรรยายในเนื้อหาเกี่ยวกับ 

อารมณ์ และทฤษฎี พัฒนาการด้ าน

อารมณ์ของ Bridges ร่วมกับการ

ยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย และให้

ผู้ เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและ

อภิปรายเพ่ิมเติม 

3. ผู้สอนบรรยายเร่ืองทฤษฎีพัฒนาการ 

ตามแนวคิดของ Freud  จากน้ันผู้สอน

มอบหมายกิจกรรม ใบงานท่ี 4.1 ให้

นักศึกษาวิ เคราะห์ตนเองในประเด็น 

“การวิเคราะห์พัฒนาการตามแนวคิดของ 

Freud” ผู้ ส อนป ระ เมิ น ผ ล แ ล ะ ส รุ ป

กิจกรรม 

4. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
บทเรียน และมอบหมายให้ผู้ เรียนทํา
คําถามทบทวนท้ายบทเรียนและเฉลย
คําตอบ 

1.เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวิชาจิตวิทยา

พัฒนาการ 

2. เคร่ืองฉายภาพ 

(Projector) และ

คอมพิวเตอร์ 

3. สื่อ Power Point 

(Multimedia for 

Presentation) 

4. ใบงานท่ี 4.1  “การ

วิเคราะห์พัฒนาการ

ตามแนวคิดของ    

ซิกมันด์ ฟรอยด”์  

5. คําถามทบทวน 

 
 



มคอ. 3 

 12 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อทีใ่ช้ 

5 
 

ทฤษฎีพัฒนาการด้านสังคม 
   - ทฤษฎีพัฒนาการตาม
แนวคิดของ Ericson 
        - แนวความคิดพื้นฐาน
ของทฤษฎีจิตสังคม 
        - ขั้นพัฒนาการทางจิต
สังคมตามแนวคิดของ  อีริค
สัน 

 
 

1. ผู้สอนทบทวนความรู้เกี่ยวกับ 
นักจิตวิทยา ท่ีผู้ เ รียนรู้จัก จากน้ันต้ัง
คําถามเกี่ยวกับอีริค อีริคสัน รวมถึง
ประวัติและผลงาน 
2. ผู้สอนบรรยายในเนื้อหาแนวความคิด 
พื้นฐานของทฤษฎีจิตสังคมร่วมกับการใช้
คําถามในการถามตอบระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียน  
3. ผู้สอนบรรยายในหัวข้อขั้นพัฒนาการ 

ทางจิตสังคมตามแนวคิดของอีริคสัน 

จากน้ันแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย และ

ให้ผู้เรียนชมสื่อวีดิทัศน์เร่ืองพัฒนาการ

ทางจิตสังคม จากน้ันให้ผู้เรียนร่วมกัน

วิ เ ค ร า ะ ห์ ป ร ะ เ ด็ น ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ

พัฒนาการด้านสังคมท่ีพบจากการชม    

วีดิทัศน์ลงในใบงานท่ี 5.1 “การวิเคราะห์

พัฒนาการด้านจิตสังคม” จากน้ันให้

นําเสนอในช้ันเรียน และผู้สอนดําเนินการ

ประเมินและสรุปกิจกรรม 

4. ผู้สอนใหผู้้เรียนร่วมกันวิเคราะห์และ 

นําเสนอประโยชน์ของการศึกษาทฤษฎี

พัฒนาการด้านสังคมและสรุปเนื้อหาและ

มอบ หมายให้ผู้เรียนทําคําถามทบทวน

ท้ายบทเรียนและเฉลยคําตอบ 

5. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนดําเนินการ 

ศึกษาค้นคว้าในกิจกรรมใบงานท่ี5.2 

หัวข้อ“การนําเสนอแนวทางในพัฒนา

บุคคลแต่ละช่วงวัยตามแนวคิดของ 

อีริคสัน 

1. เอกสารประกอบ  

การสอนรายวิชา

จิตวิทยาพัฒนาการ 

2. เคร่ืองฉายภาพ  

(Projector) และ

คอมพิวเตอร์ 

3. สื่อ Power Point  

(Multimedia for 

Presentation) 

4. สื่อวีดิทัศน์เร่ือง 

พัฒนาการทางจิต

สังคม 

5. ใบงานท่ี 5.1   

“การวิเคราะห์

พัฒนาการทางจิต

สังคม”  

6. ใบงานท่ี 5.2   

“การนําเสนอแนว 

ทางในการพัฒนา

บุคคลแต่ละช่วงวัย

ตามแนวคิดของอีริค

สัน”  

7. คําถามทบทวน 

 

6 ทฤษฎีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาและจริยธรรม 

 1. ผู้สอนต้ังคําถามนําเกี่ยวกับความหมาย 
ของคํ าว่ าส ติ ปัญญา และให้ผู้ เ รียน

 



มคอ. 3 

 13 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อทีใ่ช้ 

   - ทฤษฎีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาของ Piaget 
   - ทฤษฎีพัฒนาการด้าน
จริยธรรมของ kohlberg 

ร่วมกันแสดงความคิดเห็น จากน้ันผู้สอน
และผู้เรียนร่วมกันสรุปความหมาย 

2. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับทฤษฎีพัฒนา  
การด้านสติปัญญาตามแนวคิดของ 
Piaget จากน้ันผู้สอนเปิดสื่อวีดทัิศน์เร่ือง
การศึกษาทด ลองในทฤษฎพัีฒนาการ
ด้านสติปัญญาตามแนวคิดของ Piaget 
จากน้ันผู้สอนต้ังคําถามเกี่ยวกับประเด็น
ท่ีพบในวีดิทัศน์และให้ผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายเพ่ิมเติม 
3. ผู้สอนใหผู้้เรียนสรุปทฤษฎีพัฒนาการ 
ด้านสติปัญญาในกิจกรรมใบงานท่ี 6.1“
ผังมโนทัศน์ทฤษฎีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา”  
4. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาประกอบเกี่ยวกับ 
ทฤษฎีพัฒนาการด้านจริยธรรมของโคล์
เบอร์กร่วมกับการยกตัวอย่างและให้
ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
5. ผู้สอนมอบหมายกิจกรรมใบงานท่ี6.2“ 
การให้เหตุผลเชิงจริยธรรม”โดยนําเสนอ
ประเด็นสถาน-การณ์เกี่ยวกับการ
ตัดสินใจทางจริยธรรม จากน้ันให้ผู้เรียน
วิเคราะห์สถานการณ์และตัดสินใจเลือก
วิธีปฏิบัติตามความคิดของตนเอง  
6. เปิดโอกาสใหผู้้เรียนนําเสนอความ 
คิดเห็นรายบุคคลจากน้ันผู้สอนและ
ผู้เรียนร่วมกันสรุปประเด็นการวิเคราะห์
ตามหลักพัฒนาการดา้นจริยธรรมตาม
แนวคิดของโคลเบอร์ก 

7. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันทบทวนและ 
สรุปบทเรียนเกี่ ยวกับประโยชน์ของ
ก า ร ศึ ก ษ า ท ฤ ษ ฎี พั ฒ น า ก า ร ด้ า น
สติ ปัญญาและด้ านจ ริยธรรม  และ
มอบหมายให้ผู้เรียนตอบคําถามทบทวน
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อทีใ่ช้ 

และเฉลยคําตอบ 
7 การสืบพันธ์ของมนุษย์ 

- อวัยวะเพศและระบบ
สืบพันธ์ุ 
- กระบวนการปฏิสนธิ 
- การถ่ายทอดทางพันธุกรรม 

3 
 

1. ผู้สอนต้ังคําถามเกี่ยวกับการดํารงอยู่ 
ของ เผ่ า พัน ธ์ุมนุษย์และร่วมกันสรุป
ความสําคัญของการสืบพันธ์ุ 
2. ผู้สอนบรรยายประกอบ PowerPoint  
ในเนื้อหาอวัยวะเพศและการสืบพันธ์ุ 
ของมนุษย์ร่วมกับการให้ผู้เรียนซักถาม 
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นท่ีสนใจและ
อภิปรายร่วมกัน 
3. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการ 
ปฏิสนธิจากน้ันให้ผู้ เ รียนชมวีดิ ทัศน์
เกี่ยวกับกระบวนการปฏิสนธิ จากน้ัน
มอบหมายกิจกรรมใบงานท่ี 7.1 “สรุป
ความรู้เร่ืองกระบวนการปฏิสนธิ” 
4. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเร่ืองการ 
ถ่ายทอดทางพันธุกรรม พร้อมกับการ
ยกตัวอย่างประกอบ และให้ผู้เรียนทํา
กิจกรรมใบงานท่ี 7.2“ลักษณะท่ีได้รับ
จากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม”และ
นําเสนอในช้ันเรียน 
5. ผู้สอนช้ีแจงกิจกรรมใบงานท่ี 7.3  
“การเขียนแผนผังมโนทัศน์เกี่ยวกับการ
สืบพันธ์ุของมนุษย์” จากน้ันผู้สอน
ดําเนินการประเมินและสรุปกิจกรรม 
6. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปประเด็น 
จากการอภิปรายและสรุปเนื้อหาบท 
เรียน และมอบหมายให้ผู้เรียนทําคําถาม
ทบทวนท้ายบทเรียนและเฉลยคําตอบ 

1. เอกสารประกอบ 

การสอนรายวิชา

จิตวิทยาพัฒนาการ 

2. เคร่ืองฉายภาพ  

(Projector) และ

คอมพิวเตอร์ 

3. สื่อ Power Point  

(Multimedia for 

Presentation) 

4. สื่อวีดิทัศน์ 

เกี่ยวกับกระบวนการ

สืบพันธ์ุ 

5. ใบงานท่ี 7.1  

“สรุปความรู้เร่ือง

กระบวนการ

ปฏิสนธิ” 

6. ใบงานท่ี 7.2  

“ลักษณะท่ีได้รับจาก

การถ่ายทอดทาง

พันธุกรรม” 

7. ใบงานท่ี 7.3  
“การ เขี ยนแผนผั ง
มโนทัศน์เกี่ยวกับการ
สืบพันธ์ุของมนุษย์” 
8. คําถามทบทวน 

8 พัฒนาการมนุษย์ในช่วงวัย
ก่อนคลอด 

- พัฒนาการของ 
ทารกภายในครรภ์ 

- การเกิดฝาแฝด 

3 
 

1. ผู้สอนทบทวนความรู้เกี่ยวกับการ 
สืบพันธ์ุ และต้ังคําถามนําเกี่ยวกับการ 
กําเนิดชีวิต และให้ผู้เรียนร่วมกัน 
อภิปรายถึงช่วงเวลาในการต้ังครรภ์ 
2. ผู้สอนบรรยายในเนื้อหาพัฒนาการ 

1. เอกสารประกอบ  

การสอนรายวิชา

จิตวิทยาพัฒนาการ 

2. เคร่ืองฉายภาพ  

(Projector) และ
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อทีใ่ช้ 

- ความผิดปกติของ 
ทารกภายในครรภ์ 

- สิ่งแวดล้อมท่ีมี 
อิทธิพลต่อทารกภายในครรภ์ 

- การแท้งบุตรและ 
การคลอดบุตร 

มนุษย์ภายในครรภ์ร่วมกับให้ผู้ เ รียน
ซักถามในประเด็นท่ีสนใจ จากน้ันให้
ผู้เรียนชมวีดีทัศน์เร่ืองการกําเนิดชีวิต 
และมอบหมายให้ผู้เรียนบันทึกข้อมูลและ
สรุปประเด็นความรู้ท่ีได้จากการชมวีดิ
ทัศน์ลงในกิจกรรมใบงานท่ี 8.1 “สรุป
ความรู้ท่ีได้จากการชมวีดิทัศน์” จากน้ัน
ผู้สอนสรุปและประเมินผลกิจกรรม 
3. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับการเกิดฝา 
แฝด และให้ผู้ เ รียนร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับการเกิดฝาแฝดและการจําแนก
ฝาแฝดแต่ละประเภท 
4. ผู้สอนแบ่งกลุ่มให้ผู้เรียนร่วมกัน 
วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ นํ า เ ส น อ ใ น หั ว ข้ อ 
สิ่งแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อทารกภายใน
ครรภ์ จากน้ันให้ตัวแทนกลุ่มนําเสนอหน้า
ช้ันเรียนและบันทึกข้อมูลลงในกิจกรรมใบ
งานท่ี 8.2 
5. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับการแท้งบุตร 
และการคลอดบุตร ประกอบการใช้กรณี 
ตัวอย่างในการสอนร่วมกับการใช้การ 
ถามตอบระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  
6. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
บทเรียน และมอบหมายให้ผู้ เ รียนทํา
คําถามทบทวนท้ายบทเรียนและเฉลย
คําตอบ 
7. ผู้สอนมอบหมายกิจกรรมท่ี 8.3 โดย 
ให้ผู้เรียนดําเนินการออกแบบสัมภาษณ์ 
และทําการสัมภาษณ์มารดาของตนเอง 
(หรือผู้ท่ีมีประสบการณใ์นการเป็นแม่) ใน
หัวข้อ “พูดคุยกับแม่” และบันทึกข้อมูล
การสัมภาษณ์พร้อมกับสรุปแนวคิด 
ประโยชน์ และความรู้สึกท่ีได้จากการทํา
กิจกรรม 

คอมพิวเตอร์ 

3. สื่อ Power Point  

(Multimedia for 

Presentation) 

4. สื่อวีดิทัศน์เร่ือง 

การกําเนิดชีวิต 

5. ใบงานท่ี 8.1  

“สรุปความรู้ท่ีได้จาก

การชมวีดิทัศน์” 

6. ใบงานท่ี 8.2  

“สิ่งแวดล้อมท่ีมี

อิทธิพลต่อทารก

ภายในครรภ์” 

7. คําถามทบทวน 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อทีใ่ช้ 

9 พัฒนาการมนุษย์ในช่วงวัย
แรกเกิด 

- การปรับตัวของ 
ทารกแรกเกิด 

- การประเมินทารก 
แรกเกิด 

- พัฒนาการของ 
ทารกแรกเกิด 

3 
 

1. ผู้สอนสนทนาร่วมกับผู้เรียนเกี่ยวกับ 
ช่วงเวลาแรกเกิดของผู้เรียน  
2. ผู้สอนบรรยายในหัวข้อการปรับตัว 
ของทารกแรกเกิดร่วมกับการให้ผู้เรียน
ซัก ถามในประเด็นท่ีสนใจ พร้อมกับการ
ยกตัวอย่างในการอธิบาย 
3. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับการประเมิน 
ทารกแรกเกิด และให้ผู้ เ รียนร่วมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับประเด็นในการประเมิน
แต่ละด้าน 
4. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับพัฒนาการ 
ของทารกแรกเกิดในด้านต่างๆได้แก่ด้าน 
ร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้านอารมณ์  
ด้านสติปัญญา จากน้ันให้ผู้เรียนชมวีดิ 
ทัศน์เกี่ยวกับพัฒนาการด้านการ 
เคลื่อนไหวเร่ืองปฏิกิริยาอัตโนมัตโิดยให้ 
ผู้เรียนร่วมกันตอบคําถามว่าจากภาพท่ี 
เห็นเป็นปฏิกิริยาชนิดใด  
5. ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม 
ย่อยและมอบหมายกิจกรรมใบงานท่ี  
9.1“พัฒนาการของวัยแรกเกิดและ 
ประโยชน์จากการศึกษา” โดยให้ผู้เรียน
ร่วมกันสรุปพัฒนาการของวัยแรกเกิด
และนําเสนอประโยชน์ในการศึกษา
พัฒนาการในวัยดังกล่าว 
6. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
บทเรียน และมอบหมายให้ผู้ เ รียนทํา
คําถามทบทวนท้ายบทเรียนและเฉลย
คําตอบ 
7. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนศึกษา 
ค้นคว้ารายบุคคลในกิจกรรมท่ี 9.2 ใน
หัวข้อ “การส่งเสริมพัฒนาการของทารก
แรกเกิด” 

1.เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวิชาจิตวิทยา

พัฒนาการ 

2. เคร่ืองฉายภาพ 

(Projector) และ

คอมพิวเตอร์ 

3. สื่อ Power Point 

(Multimedia for 

Presentation) 

4. สื่อวีดิทัศน์เร่ือง

พัฒนาการด้านการ

เคลื่อนไหวแบบ

ปฏิกิริยาอัตโนมัติ 

5.ใบงานท่ี 9.1 “แนว
ทางการนําความ รู้
จากบท เ รียนไปใ ช้
ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น
ชีวิตประจําวัน” 
6. คําถามทบทวน 
 

 

10 พัฒนาการมนุษย์ในช่วงวัย 3 1. ผู้สอนต้ังคําถามนําและให้ผู้เรียน 1. เอกสาร
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อทีใ่ช้ 

ทารก 

- พัฒนาการทางด้าน 
ร่างกาย 

- พัฒนาการทางด้าน 
อารมณ์ 

- พัฒนาการทางด้าน 
สังคม 

- พัฒนาการทางด้าน 
สติปัญญา 

- การดูแลเด็กในวัย
ทารก 

 ร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับช่วงวัยแรกเกิด
ของตนเอง  
2.  ผู้สอนนําเสนอภาพของเด็กในวัย 
ทารกบน Power Point และให้ผู้เรียน
ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะทาง
ร่างกายของทารก จากน้ันผู้สอนบรรยาย
ในเ ร่ืองพัฒนาการช่วง วัยทารกด้าน
ร่างกาย และให้ผู้เรียนจับคู่ร่วมกันระดม
ความคิดและบันทึกข้อมูลลงในกิจกรรม
ใบงานท่ี 10.1 “ลักษณะสําคัญของ
พัฒนาการวัยทารก : ส่วนท่ี 1 ด้าน
ร่างกาย”  
3. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับพัฒนาการ 
ทางอารมณ์ของวัยทารก จากน้ันให้ 
ผู้เรียนชมวีดิทัศน์เร่ืองการแสดงอารมณ์
ของวัยทารก และให้ผู้ เ รียนร่วมกัน
อภิปรายถึงลักษณะของอารมณ์ท่ีปรากฏ
ในวีดิทัศน์ และให้ผู้เรียนคู่เดิมวิเคราะห์
และบันทึกข้อมูลลงในกิจกรรมใบงานท่ี 
10.1 “ลักษณะสําคัญของพัฒนาการวัย
ทารก: ส่วนท่ี 2 ด้านอารมณ์”  
4.   ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับพัฒนาการ 
ทางสังคม ร่วมกับยกตัวอย่าง จากน้ันให้ 
ผู้เรียนคู่เดิมร่วมกันนําเสนอสิ่งท่ีมีผลต่อ
พัฒนาการทางสังคมและบันทึกข้อมูลลง
ในกิจกรรมใบงานท่ี 10.1 “ลักษณะ
สําคัญของพัฒนาการวัยทารก: ส่วนท่ี 3 
ด้านสังคม” 
5. ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันยกตัวอย่าง 
ความสามารถทางสติปัญญาของวัย
ทารกท่ีจากประสบการณ์ จากน้ันให้
ผู้ เ รี ย น คู่ เ ดิ ม ร่ ว ม กั น อ ภิ ป ร า ย ถึ ง
พัฒนาการทางสติปัญญา และบันทึก
ข้ อ มูล ลง ใ นกิ จก รรม ใบ งา น ท่ี  10.1 

ประกอบการสอน

รายวิชาจิตวิทยา

พัฒนาการ 

2. เคร่ืองฉายภาพ 

(Projector) และ

คอมพิวเตอร์ 

3. สื่อ Power Point 

(Multimedia for 

Presentation) 

4. สื่อวีดิทัศน์ การ

แสดงอารมณ์ของวัย

ทารก 

5. ใบงานท่ี 10.1“

ลักษณะสําคัญของ

พัฒนาการวัยทารก” 

(ส่วนท่ี1,2, 3 และ4) 

6. ใบงานท่ี 10.2 

“การดูแลเด็กในวัย

ทารก” 

7.คําถามทบทวน 

ใบงานท่ี 10.2 “การ

ดูแลเด็กในวัยทารก” 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อทีใ่ช้ 

“ลักษณะสําคัญของพัฒนาการวัยทารก: 
ส่วนท่ี 4 ด้านสติปัญญา  
6. ผู้สอนให้ตัวแทนผู้เรียนนําเสนอข้อมูล 
ในช้ันเรียนและสรุปผลกิจกรรม 
7.   ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม 
ย่อยในการทํากิจกรรมใบงานท่ี 10.2 การ 
นําเสนอแนวทางในหัวข้อ “การดูแลเด็ก
ในวัยทารก” และนําเสนอประเด็นในช้ัน
เรียน 
8. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
บทเรียน และมอบหมายให้ผู้เรียนทํา 
คําถามทบทวนท้ายบทเรียนและเฉลย 
คําตอบ 
9. มอบหมายให้ผู้เรียนดําเนินการศึกษา 
รายบุคคลในหัวข้อ “พัฒนาการของฉัน” 
โดยนําเสนอเกี่ยวกับพัฒนาการของ
ตนเองต้ังแต่แรกเกิดจนถึงปัจจุบัน และ
ส่งผลงานในสัปดาห์ ท่ี 15 โดยผู้สอน
อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและ
รายละเอียดในการดําเนินการ 

11 พัฒนาการมนุษย์ในช่วงวัยเด็ก
ตอนต้น 

- พัฒนาการทางด้าน 
ร่างกาย 

- พัฒนาการทางด้าน 
อารมณ์ 

- พัฒนาการทางด้าน 
สังคม 

- พัฒนาการทางด้าน 
สติปัญญา 
   -  สมรรถนะของวัยเด็ก
ตอนต้น 

3 
 

1. ผู้สอนต้ังคําถามนําเกี่ยวกับสิ่งท่ีผู้เรียน 

ระลึกถึงตอนอยู่ในวัยเด็ก และให้ผู้เรียน

ร่วมกันเสนอคําตอบและสรุปประเด็นจาก

คําตอบร่วมกัน 

2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ 

พัฒนาการทางร่างกายในวัยเด็กตอนต้น

ร่วมกับการยกตัวอย่างและใหผู้้เรียน

ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความ

เปลี่ยนแปลงในช่วงวัย จากน้ันมอบหมาย

ให้ผู้เรียนบันทึกข้อมูลลงในกิจกรรมใบ

งานท่ี 11.1 “พัฒนาการท่ีสําคัญของวัย

เด็กตอนต้น : ส่วนท่ี 1  ด้านร่างกาย 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวิชาจิตวิทยา

พัฒนาการ 

2. เคร่ืองฉายภาพ 

(Projector) และ

คอมพิวเตอร์ 

3. สื่อ Power Point 

(Multimedia for 

Presentation) 

4. สื่อวีดิทัศน์เร่ืองการ

เล่นของวัยเด็กตอน 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อทีใ่ช้ 

3. ผู้สอนใหผู้้เรียนยกตัวอย่างอารมณ์ท่ี 

เกิดขึ้นในช่วงวัยเด็กตอนต้น จากน้ันให้

ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ความแตกต่าง

ระหว่างอารมณ์ท่ีเกิดขึ้นในวัยน้ีกับช่วงวัย

ก่อนหน้าจากน้ันให้ผู้เรียนบันทึกข้อมูลลง

ในกิจกรรมใบงานท่ี 11.1 “พัฒนาการท่ี

สําคัญของวัยเด็กตอนต้น : ส่วนท่ี 2  

ด้านอารมณ์ 

4. ผู้สอนใหผู้้เรียนชมวีดิทัศน์เร่ืองการเล่น 

ของวัยเด็กตอนต้น จากน้ันใหผู้้เรียน 

ร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับพัฒนาการทาง 

สังคมท่ีปรากฏ และใหผู้้เรียนบันทึก

ข้อมูลลงในกิจกรรมใบงานท่ี 11.1 

“พัฒนาการท่ีสําคัญของวัยเด็กตอนต้น : 

ส่วนท่ี 3  ด้านสังคม” 

5. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับพัฒนาการ 

ทางสติปัญญาของวัยเด็กตอนต้น และให ้

ผู้เรียนร่วมกันยกตัวอย่างพัฒนาการทาง 

สติปัญญา ร่วมกับการถามตอบใน

ประเด็นท่ีผู้เรียนสนใจและให้ผู้เรียน

บันทึกข้อมูลลงในกิจกรรมใบงานท่ี 11.1 

“พัฒนาการท่ีสําคัญของวัยเด็กตอนต้น : 

ส่วนท่ี 4  ด้านสติปัญญา” จากน้ันผู้สอน

ให้ตัวแทนผู้เรียนนําเสนอข้อมูลในช้ัน

เรียนและสรุปผลกิจกรรม 

6. ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับสมรรถนะของ 

วัยเด็กตอนต้นและแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็น

กลุ่มย่อย และร่วมระดมความคดิใน

กิจกรรมใบงานท่ี 11.2 “การออกแบบสิ่ง 

ประดิษฐ์เพื่อเสริม สร้างพัฒนาการและ

ต้น 

5. ใบงานท่ี 11.1  

“พัฒนาการท่ีสําคัญ

ของวัยเด็กตอนต้น” 

(ส่วนท่ี 1,2, 3 และ4) 

6.ใบงานท่ี 11.2 “การ

ออกแบบสิ่ง ประดิษฐ์

เพื่อเสริม สร้าง

พัฒนาการและ 

สมรรถนะของวัยเด็ก

ตอนต้น” 

7.คําถามทบทวน 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อทีใ่ช้ 

สมรรถนะของวัยเด็กตอนต้น” และ

นําเสนอในช้ันเรียน 

7. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
บทเรียน และมอบหมายให้ผู้ เรียนทํา
คําถามทบทวนท้ายบทเรียนและเฉลย
คําตอบ 

12 พัฒนาการมนุษย์ในช่วงวัยเด็ก
ตอนปลาย 

- พัฒนาการทางด้าน 
ร่างกาย 

- พัฒนาการทางด้าน 
อารมณ์ 

- พัฒนาการทางด้าน 
สังคม 

- พัฒนาการทางด้าน 
สติปัญญา 
   -  การส่งเสริมพัฒนาการ
ของวัยเด็กตอนปลาย 

3 
 

1. ผู้สอนสนทนาแลกเปลี่ยนความ 

คิดเห็นกับผู้เรียนถึงช่วงเวลาของผู้เรียน

ในวัยเด็กตอนปลาย  

2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ 

พัฒนาการในด้านร่างกายร่วมกับการ

ยกตัวอย่างและการถามตอบ จากน้ันให้

ผู้เรียนสรุปสาระสําคัญของพัฒนาการลง

ในกิจกรรมใบงานท่ี 12.1 “สาระสําคัญ

ของพัฒนาการวัยเด็กตอนปลาย : ส่วนท่ี 

1 ด้านร่างกาย 

3. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับพัฒนาการ 

ทางอารมณ์ในช่วงวัยเด็กตอนปลาย 

จาก น้ัน ให้ ผู้ เ รี ยน ร่วมกั นวิ เคราะห์

ลักษณะของอารมณ์ท่ีเกิดขึ้นในช่วงน้ี 

จากน้ันให้ผู้เรียนสรุปลงในกิจกรรมใบ

งานท่ี 12.1 “สาระสําคัญของพัฒนาการ

วัยเด็กตอนปลาย : ส่วนท่ี 2 ด้านอารมณ์ 

4. ผู้สอนบรรยายและยกตัวอย่าง 

เกี่ยวกับพัฒนาการด้านสังคมจากน้ันให้

ผู้เรียนชมวีดิทัศน์ภาพยนตร์เร่ืองแฟนฉัน 

และให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายถึงลักษณะ

ของพัฒนาการในช่วงวัยท่ีพบ จากน้ันให้

ผู้เรียนสรุปลงในกิจกรรมใบงานท่ี 12.1 

“สาระสําคัญของพัฒนาการวัยเด็กตอน

1. เอกสารประ  

กอบการสอนรายวิชา

จิตวิทยาพัฒนาการ 

2. เคร่ืองฉายภาพ  

(Projector) และ

คอมพิวเตอร์ 

3. สื่อ Power Point  

(Multimedia for 

Presentation) 

4. ใบงานท่ี 12.1  

“สาระสําคัญของ

พัฒนาการวัยเด็ก

ตอนปลาย” (ส่วนท่ี 

1,2, 3 และ4) 

5. ใบงานท่ี 12.2   

“การส่งเสริม

พัฒนาการของวัย

เด็กตอนปลาย” 

6. ใบงานท่ี 12.3  

“การศึกษาพัฒนา 

การของวัยเด็กตอน

ปลาย” 

7. คําถามทบทวน 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อทีใ่ช้ 

ปลาย : ส่วนท่ี 3 ด้านสังคม 

5. ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันยกตัวอย่าง 

เกี่ยวกับพัฒนาการทางสติปัญญาของวัย

เด็กตอนปลาย จาก น้ันร่วมกันส รุป

ลักษณะของพัฒนาการลงในกิจกรรมใบ

งานท่ี 12.1 “สาระสําคัญของพัฒนาการ

วัยเด็กตอนปลาย : ส่วนท่ี 4 ด้าน

สติปัญญา 

6. ผู้สอนแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย 

และมอบหมายให้ร่วมกันระดมความคิด

ในกิจกรรมใบงานท่ี 12.2 ในประเด็น”

การส่งเสริมพัฒนาการของวัยเด็กตอน

ปลาย” และนําเสนอประเด็นในช้ันเรียน 

โดยผู้สอนประเมินกิจกรรมและสรุปผล 

7. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
บทเรียน และมอบหมายให้ผู้ เรียนทํา
คําถามทบทวนท้ายบทเรียนและเฉลย
คําตอบ 

8. ผู้สอนมอบหมายงานรายกลุ่มย่อย  

(1-3 คน) กิจกรรมใบงานท่ี 12.3 โดยให้

ผู้ เ รียนดําเนินการศึกษารายกรณีใน

ประเด็น “การศึกษาพัฒนาการของวัย

เด็กตอนปลาย”และให้ผู้ เ รียนบันทึก

ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาพัฒนาการของ

เด็กตอนปลาย (การศึกษารายกรณี) 

จํานวน 1 คน และสรุปประเด็นความรู้

และประโยชน์ท่ีได้จากลงในใบงาน 

13 พัฒนาการมนุษย์ในช่วงวัยรุ่น 

- วัยก่อนวัยรุ่น 

- ลักษณะของวัยรุ่น 
พัฒนาการของวัยรุ่น 

3 
 

1. ผู้สอนร่วมกันสนทนากับผู้เรียนใน 
ประ เด็น ท่ี เกี่ ยวข้องกับ วัย รุ่นไทยใน
ปัจจุบัน 
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับวัยก่อน 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวิชาจิตวิทยา



มคอ. 3 

 22 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อทีใ่ช้ 

   - ความสนใจของวัยรุ่น 
   -  การพัฒนาเอกลักษณ์
แห่งตนในช่วงวัยรุ่น 

วัย รุ่น ร่วมกับการให้ผู้ เ รียนนําเสนอ
ประสบการณ์และความรู้สึกเกี่ยวกับช่วง
วัยก่อนวัย รุ่น และให้ผู้ เ รียนร่วมกัน
อภิปราย 
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันยกตัวอย่าง 
เกี่ยวกับลักษณะของวัยรุ่นจากน้ันแบ่งผู้ 
เ รียนออกเป็นกลุ่มย่อยและให้ระดม
ความคิดในการนําเสนอกิจกรรมใบงานท่ี 
13.1 “ลักษณะของวัยรุ่นไทย”บันทึก
ข้อมูลลงในใบงานและส่งตัวแทนนําเสนอ
ในช้ันเรียน 
4. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับพัฒนาการ 
ของวัยรุ่น ร่วมกับการยกตัวอย่างและ
การถามตอบในประเด็น ท่ี เกี่ ยวข้อง 
จากน้ันให้ผู้ เรียนทํากิจกรรมใบงานท่ี 
13.2 “การสํารวจพัฒนาการช่วงวัยรุ่น
ของฉั น” จาก น้ันให้ผู้ เ รียนนํา เสนอ
ประ เ ด็น สําคัญ ท่ีพบและผู้ สอนสรุป
กิจกรรม 
5. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับความสนใจ 
ของวัยรุ่น จากน้ันแบ่งกลุ่มผู้เรียนและ 
มอบหมายกิจกรรมใบงานท่ี 13.3 โดยให้
ผู้เรียนร่วมกันสืบค้นข้อมูลและอภิปราย
ในประเด็น “ความสนใจของวัยรุ่นไทยใน
ปัจจุบัน” โดยผู้สอนเป็นผู้สรุปกิจกรรม 
6.ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับพัฒนาการ
เอกลักษณ์ของวัยรุ่นและเปิดโอกาสให้ 
ผู้เรียนถามตอบในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง  
จากน้ันให้ผู้เรียนทํากิจกรรมใบงานท่ี  
13.4 “การพัฒนาเอกลักษณ์แห่งตน”  
และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามตอบใน 
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 
7. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
บทเรียน และมอบหมายให้ผู้เรียนทํา 

พัฒนาการ 

2. เคร่ืองฉายภาพ 

(Projector) และ

คอมพิวเตอร์ 

3. สื่อ Power Point 

(Multimedia for 

Presentation) 

4.ใบงานกิจกรรมท่ี 

13.1 “ลักษณะของ

วัยรุ่นไทย” 

5.ใบงานกจิกรรมท่ี 

13.2 “การสํารวจ

พัฒนาการช่วงวัยรุ่น

ของฉัน”  

6.ใบงานกิจกรรมท่ี 

13.3 “ความสนใจ

ของวัยรุ่นไทยใน

ปัจจุบันตน” 

7.ใบงานกิจกรรมท่ี 

13.4 “การประเมิน

การรับรู้เอกลักษณ์

แห่งตน” 

8.คําถามทบทวน 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อทีใ่ช้ 

คําถามทบทวนท้ายบทเรียนและเฉลย
คําตอบ 

14 พัฒนาการมนุษย์ในช่วงวัย
ผูใ้หญ ่

- เกณฑใ์นการตัดสิน 
การเข้าสู่วัยผูใ้หญ ่

- พัฒนาการในด้าน 
ต่างๆของวัยผูใ้หญ ่

- พัฒนาการของวัย 
กลางคน 

- วัยหมดประจําเดือน 

- ปัญหาการปรับตัว 
ของวัยกลางคน 

3 
 

1. ผู้สอนต้ังคําถามนําเกี่ยวกับการเตรียม 

ตัวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่และให้ผู้เรียนร่วมกัน

อภิปรายในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับเกณฑ์ 

ในการตัดสินการเข้าสู่วัยผูใ้หญ่ โดยให้ 

ผู้ เ รียนร่วมกันวิ เคราะห์และร่วมกัน

อภิปรายการเข้าสู่วัยผูใ้หญ่ของตัวผู้เรียน  

3. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับพัฒนาการใน 

วัยผู้ใหญ่ ร่วมกับการยกตัวอย่างและ

การถามตอบในประเด็น ท่ีเกี่ยวข้อง 

จากน้ันแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยและ

มอบหมายกิจกรรมใบงานท่ี 14.1 “การ

วิเคราะห์พัฒนาการวัยผู้ใหญ่” โดยให้

กลุ่มเลือกวิเคราะห์พัฒนาการจากบุคคล

ในวัยผู้ใหญ่ในสังคม จากน้ันนําเสนอ

ประเด็นในช้ันเรียน 

4. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเร่ืองวัย 

กลางคนและวัยหมดประจําเดือน จากน้ัน

ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้ เ รียนและมอบหมาย

กิจกรรมใบงานท่ี 14.2 “เข้าใจวัย

กลางคน” โดยให้ผู้เรียนร่วมกันนําเสนอ

แนวทางในการทําความเข้าใจพัฒนาการ

และการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัว

ของวัยกลางคน และนําเสนอในช้ันเรียน 

5. ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียน และ 

มอบหมายกิจกรรมท่ี 14.3 การแสดง

บทบาทสมมติ โดยให้แต่ละกลุ่มร่วมกัน

นําเสนอการแสดงบทบาทสมมติ ใน

1. เอกสารประกอบ  

การสอนรายวิชา

จิตวิทยาพัฒนาการ 

2. เคร่ืองฉายภาพ  

(Projector) และคอม 

พิวเตอร์ 

3. สื่อ Power Point  

(Multimedia for 

Presentation) 

4. ใบงานท่ี 14.1  

“การวิเคราะห์

พัฒนาการวัยผูใ้หญ”่ 

5. ใบงานท่ี 14.2  

“เข้าใจวัยกลางคน” 

6. คําถามทบทวน 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อทีใ่ช้ 

ประเด็นพฤติกรรมของวัยผู้ใหญ่และวัย

กลางคนจากน้ันผู้สอนสรุปกิจกรรมและ

ประเมินผล 

6. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
บทเรียน และมอบหมายให้ผู้ เ รียนทํา
คําถามทบทวนท้ายบทเรียนและเฉลย
คําตอบ 

15 พัฒนาการมนุษย์ในช่วงวัย
สูงอายุ 

- ลักษณะของบุคคล 
ในวัยสูงอายุ 

- พัฒนาการด้าน 
ต่างๆของวัยสูงอายุ 

- ปัญหาท่ีเกิดในวัย 
สูงอายุ 

- การสร้างเสริม 
สุขภาพในวัยสูงอายุ 

3 
 

1. ผู้สอนสนทนากับผู้เรียนเกี่ยวกับการ 
มีสมาชิกในครอบครัวอยู่ในวัยสูงอายุ  
แ ล ะ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ร่ ว ม กั น แ ล ก เป ลี่ ย น
ประสบการณ์ต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 

2.ผู้สอนให้ผู้เรียนยกตัวอย่างเกี่ยวกับ 

ลักษณะของบุคคลในวัยสูงอายุ จากน้ัน
ผู้สอนดําเนินการสรุปเนื้อหาและให้
ผู้เรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะของวัย
สูงอายุท่ีเป็นบุคคลใกล้ตัวของผู้เรียนลง
ในกิจกรรมใบงานท่ี 15.1 “การวิเคราะห์
พัฒนาการวัยสูงอายุ : ส่วนท่ี 1 ลักษณะ
ของผู้สูงอายุ 
2. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับพัฒนาการ 
ด้านต่างๆของผู้สูงอายุร่วมกับการถาม  
ตอบในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องจากน้ันผู้สอน
เปิดวีดิทัศน์รายการคนค้นคน ตอนปู่เย็น 
ให้ผู้ เรียนชม และดําเนินการสรุปและ
วิเคราะห์ถึงลักษณะพัฒนาการท่ีปรากฏ
ลงในกิจกรรมใบงานท่ี 15.1 “การ
วิเคราะห์พัฒนาการวัยสูงอายุ : ส่วนท่ี 2 
พัฒนาการของวัยสูงอายุ 
3. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับปัญหาท่ีเกิด 
ขั้นในวัยผู้ สูงอายุร่วมกับการถามตอบ
และให้ผู้ เ รียนจับคู่ ร่วมกันสืบค้นและ
นํ า เ ส นอ ใ นกิ จ ก ร รม ใบ ง า น ท่ี  15.2 
“ปัญหาสําคัญของวัยสูงอายุในปัจจุบัน”
และนําเสนอประเด็นในช้ันเรียน 

1.เอกสารประกอบ 

การสอนรายวิชา

จิตวิทยาพัฒนาการ 

2. เคร่ืองฉายภาพ 

(Projector) และ

คอมพิวเตอร์ 

 3. สื่อ Power Point 

(Multimedia for 

Presentation) 

 4. วีดิทัศน์รายการคน

ค้นคน ตอนปู่เย็น 

 ใบงานท่ี 15.1 “การ

วิเคราะห์พัฒนาการ

วัยสูงอายุ” (ส่วนท่ี 

1,2) 

 5. ใบงานท่ี 15.2 

“ปัญหาสําคัญของ

ผู้สูงอายุในปัจจุบัน” 

 ใบงานท่ี 15.3 

“สิ่งประดิษฐ์สําหรับ

ผู้สูงอายุ” 

 6. คําถามทบทวน 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อทีใ่ช้ 

4. แบ่งกลุ่มผู้เรียนและมอบหมาย 

กิจกรรม ใบงานท่ี 15.3 โดยใหผู้้เรียน

ระดมความคิดและนําเสนอในหัวข้อ

“สิ่งประดิษฐ์สําหรับผู้สูงวัย” จากน้ัน

นําเสนอในช้ันเรียน  

5. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
บทเรียน และมอบหมายให้ผู้ เรียนทํา
คําถามทบทวนท้ายบทเรียนและเฉลย
คําตอบ 
6.ผู้ เ รี ย น นํ า ส่ ง ร า ย ง า น ก า ร ศึ ก ษ า
รายบุคคลในหัวข้อ “พัฒนาการของฉัน”  
7. ผู้สอนสรุปภาพรวมความรู้จากรายวิชา 
จิตวิทยาพัฒนาการ รวมท้ังให้ผู้ เรียน
ร่วมกันนําเสนอวิธีการประยุกต์ความรู้ไป
ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ชี วิ ต แ ล ะ ใ น ฐ า น ะ
นักจิตวิทยา 

16 สอบปลายภาค 3  อ.อัมพร  
 ศรีประเสริฐสุข 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรมท่ี ผลการ 

เรียนรู้ 
วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ 

ประเมิน 
สัดส่วนของการ 

ประเมินผล 
1. กิจกรรม
ย่อยในช้ัน
เรียน
รายบุคคล
และรายกลุ่ม 

1.1 1.2 1.4 2.1 2.2  
3.1 3.2  
4.1 4.2 4.3 5.3 5.4  

1. ประเมินจากผลงานของ
นักศึกษา รูปแบบของการ
นําเสนอ 
2. ความตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบในการส่งงาน 
3. สังเกตจากการมีส่วนร่วม
ในการอภิปรายและทํา
กิจกรรมต่างๆ ในช้ันเรียน 

สัปดาห์ที่ 
 2-14 

40% 

2.การศึกษา
พัฒนาการ 

1.1 2.3 3.1 3.2 
4.5 5.1 5.3 

1. ประเมินจากผลงาน 
รายงาน วิธีการนําเสนอ 

สัปดาห์ที่  15 
 

20% 
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กรณีศึกษา 
รายบุคคล 

และรูปแบบในการนําเสนอ 
ค้นคว้าและนําเสนอผลงาน 
2. ความรับผิดชอบและการ
ส่งงานตรงตามเวลาที่
กําหนด 

5.การสอบ
ปลายภาค 

1.2 2.1 3.1 1. ประเมินจากการทดสอบ
ปลายภาค 

สัปดาห์ที่ 16 40% 
 

*ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวการสอน เนื้อหา การสอบ คะแนนและผลการประเมินผลการศึกษา 
สามารถตรวจสอบได้ภายใน 1 ปีการศึกษา 

 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก 
 เอกสารประกอบรายวิชา จิตวิทยาพัฒนาการ เรียบเรียงโดย อ.อัมพร ศรีประเสรฐิสุข 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 
สุชา  จันทน์เอม. (2542) จิตวิทยาพัฒนาการ. กรุงเทพฯ :  ไทยวัฒนาพานิช 
เพ็ญพไิล  ฤทธาคณานนท์.(2549).พัฒนาการมนุษย์.กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย 
ศรีเรือน  แก้วกังวาล.(2545). จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

1. กรมสุขภาพจิต   http://www.dmh.go.th/ 
2. หอสมุดแห่งชาติ http://www.span.com.au/nlt 
3. http://e-book.ram.edu/e-book/p/pc343/pc343.htm 

 

หมวดท่ี 7 การประเมนิและปรับปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การสนทนากลุ่มระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 

- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา (ผ่านระบบบริหารการศึกษา) 
 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
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- การสังเกตการณ์การเรียนการสอนในช่ัวโมงสอน 
- ผลการเรียนของนักศึกษา 

- ผลการประเมินการเรียนการสอน 
 
3. การปรับปรุงการสอน 

- การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารยใ์นหลักสูตร 
- การวิจัยในช้ันเรียน 

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

- ใช้การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่นที่อยู่ 
ภายในหรือภายนอกหลักสูตร หรือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

-    มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีและเกณฑใ์นการให้คะแนน และการให้คะแนนพฤติกรรม 
 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

-  ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปีหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 
ตามข้อ4  

-     ปรับเปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมีมุมมองในเรื่องการ
ประยุกต์ความรู้จากอาจารย์ที่หลากหลายกับปัญหาที่มาจากการวิจัยและการสอนของอาจารย์ 
 


