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                                      รายละเอียดของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะพยาบาลศาสตร� 
                                               
                                         หมวดที่  1  ข%อมูลทั่วไป 
 
1.รหัสและช่ือรายวิชา 
 วิชา     4171301         จิตวิทยาพัฒนาการ 
2.จํานวนหน.วยกิต      2(2-0-0) 
3.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 พยาบาลศาสตร�บัณฑิต    วิชาชีพ 
4.ผู%รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย2ผู%สอน 
 4.1  รศ.  ฐิติวัลคุ�   ธรรมไพโรจน�     e-mail  titiwone.thu@mahidol.ac.th     
  เบอร�โทร ๐๘๔๗๕๒๕๖๘๙   
 4.2  อาจารย�  วริยา  จันทร�ขํา      e-mail  kanyayon3@hotmail.com          
  เบอร�โทร ๐๘๙๖๖๑๑๕๔๙  
 

ราช่ือผู%ร.วมสอน 
 อาจารย�  สมบัติ  ประทักษ�กุลวงศา  e-mail  sombut.pr@gmail.com   
  เบอร�โทร๐๘๙๐๓๒๒๑๘๑ 

อาจารย�พรพรรณ  สุดใจ              e-mail  sombut.pr@gmail.com   
  เบอร�โทร๐๘๙๐๓๒๒๑๘๑ 

 
  
5.ภาคการศึกษา/ช้ันป5ที่เรียน 
 เปUดสอนภาคการศึกษาที่  ๑    ช้ันปYที่  ๒ 
6.รายวิชาที่ต%องเรียนมาก.อน ( Pre-requisites ) 
 ไมZมี 
7.รายวิชาที่ต%องเรียนพร%อมกัน ( Co requisites ) 
 ไมZมี 
8.สถานที่เรียน 
 คณะพยาบาลศาสตร�  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
9.วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล.าสุด 
 20 กรกฏาคม 255๗ 
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หมวดที่  2  จุดมุ.งหมายและวัตถุประสงค2 
 
1.จุดมุ.งหมายของรายวิชา 
 เพื่อให]นักศึกษามีความรู]ความเข]าใจพัฒนาการของมนุษย�แตZละวัยในทุกๆด]าน  ได]แกZ ด]าน
รZางกาย  จิตใจ  อารมณ�  สังคมและสติปaญญา  การสZงเสริมพัฒนาการและการปcองกันปaญหาตZางๆที่
เกิดขึ้นในแตZละชZวงวัย  
หลังจากจบรายวิชาน้ี นศ. สามารถ  
                  1.   อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการมนุษย�ได]อยZางถูกต]อง 
                  2.   อธิบายทฤษฎีพัฒนาการของมนุษย�ได]ถูกต]อง 
                  3.   อธิบายปaจจัยที่มีอิทธิพลตZอการพัฒนาการได]อยZางถูกต]อง 
                  4.   ระบุขั้นพัฒนาการของมนุษย�ระยะตZางๆได]อยZางถูกต]อง 
                  5.   ประเมินพัฒนาการของมนุษบ�แตZละชZวงวัยได] 
         6.   ระบุป�ญหาพฤติกรรมรวมทั้งการป�องกันและการส�งเสริมพัฒนาการแต�ละระยะ
พัฒนาการได"ถูกต"อง 
          
2.วัตถุประสงค2ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 
 จากการประเมินรายวิชามีเนื้อหาบางรายวิชามีความยากได]มีการปรับปรุงเนื้อหาให]สอดคล]อง
กับระดับการเรียนรู]และจํานวนหนZวยกิต และวิธีการจัดการเรียนการสอนให]สอดคล]องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสต� โดย ปรับวิธีการสอน เพิ่มตัวอย�าง ให"นักศึกษา
ได"ค"นคว"ามากข้ึน จัดอภิปรายกลุ�มย�อย กระตุ"นให"เกิดความตั้งใจเรียน และการศึกษาจากวิดีทัศน0 จาก
ผู"ประสบความสําเร็จ ถ�ายทอดประสบการณ0ในการแก"ไขป�ญหาในชีวิต  
๓. วัตถุประสงค2ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให]สอดคล]องกับหนZวยกิตและวิธีการเรียนการสอนให]สอดคล]องกับ
ผลลัพธ�การเรียนรู]ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร� 
ตZอจากนี้ให]ใสZหัวข]อการบูรณาการ  
การบูรณาการวิชา 

1.1. �ไมZมี          
1.2. ���� มี            

1.2.1. � ภายในวิชา  ……………………………………. 
1.2.2. �  ระหวZางวิชา     ………………………….. 
1.2.3. �  ระหวZางคณะ     ………………………….. 

1.3. �อื่นๆ โปรดระบุ  
�  การบริการวิชาการแกZสังคม 
�  งานวิจัย ในช้ันเรียน   

ข้อคิดเห็น[K1]: ขาดวตัถุประสงคข์อง
รายวิชาเป็นขอ้ๆๆค่ะ  



มคอ. ๓ วิชาจิตวิทยาพฒันาการ                                                                         ภาคเรียนที� ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๗                                                                                                                            
 

�  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
๑.๔ การอบรมพัฒนาศักยภาพของอาจารย�  
ช่ือการอบรม ………………สังคมเปล่ียนไว  ใสZใจสุขภาพจิต………… 
ประเด็นเน้ือหาที่บูรณาการการอบรมกับรายวิชา  
…………การวิเคราะห�ปaจจัยที่มีอิทธิพลตZอการพัฒนาการ  การประเมินพัฒนาการ กลไกการ
ปรับตัว  พฤติกรรมที่เปkนปaญหา  การปcองกัน และการสZงเสริมพัฒนาการในแตZละ ขZวงวัย 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือวิชา/หัวข]อ จํานวน 
ช.มของ

การ 
บูรณา
การ 

รูปแบบ 
การบูรณาการ 

หัวข]อ 

1 การสร]างเสริม
พัฒนาการในวัย
เด็ก (๓-๖ ปY)  
 
 
งานบริการวิชาการ
แกZสังคม 

๒ ชม. 
 

บูรณาการกับวิชาการทีได]อบรม
เร่ืองการสZงเสริมพัฒนาการใน
ยุคสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงสูง 
พัฒนาการของเด็กในวัย๓ -๖ 
ปY จึงต]องมีการสZงเสริมให]
ถูกต]อง  

สัปดาห�ที่๙ . พัฒนการในแตZ
ละชZวงวัย  
วัยกZอนเข]าโรงเรียน ( 3 – 6 
ปY) 
- พัฒนาการทางด]าน

รZางกาย 
- พัฒนาทางด]านอารมณ�

จิตใจ  
- พัฒนาการทางด]านสังคม 
พัฒนาการทางด]านสติปaญญา 

๒  การวิเคราะห�ปaจจัย
ที่มีอิทธิพลตZอการ
พัฒนาการ  การ
ประเมินพัฒนาการ 
กลไกการปรับตัว  
พฤติกรรมที่เปkน
ปaญหา  การปcองกัน 
และการสZงเสริม
พัฒนาการในแตZละ 
ขZวงวัย 

๒ชม. บูรณาการกับวิชาการทีได]อบรม
เร่ืองการสZงเสริมพัฒนาการใน
ยุคสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงสูง
เพื่อ สนับสนุน การวิเคราะห�
ปaจจัยที่มีอิทธิพลตZอการ
พัฒนาการ  การประเมิน
พัฒนาการ กลไกการปรับตัว  
พฤติกรรมที่เปkนปaญหา  การ
ปcองกัน และการสZงเสริม
พัฒนาการในแตZละ ขZวงวัย 

การนําเสนอการวิเคราะห�
ปa จ จั ยที่ มี อิ ท ธิ พ ลตZ อก า ร
พัฒนาการ  การประเ มิน
พัฒนาการ กลไกการปรับตัว  
พฤติกรรมที่เปkนปaญหา  การ
ปc อ งกั น  และการสZ ง เส ริม
พัฒนาการในแตZละ ขZวงวัย 
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   หมวดที่  3  ลักษณะและการดําเนินการ 
 
1.  คําอธบิายรายวิชา 
            แนวคิด ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการมนุษย�ตามขั้นตอนของวงจรชีวิต  ตั้งแตZปฏิสนธิจนถึงวัย
ชรา  ปaจจัยที่มีอิทธิพลตZอการพัฒนาการ  การประเมินพัฒนาการ กลไกการปรับตัว  พฤติกรรมที่เปkน
ปaญหา  การปcองกัน  และการสZงเสริมพัฒนาการในแตZละวัย 
 
 
 
 
 
2.  จํานวนช่ัวโมงที่ใช%ต.อภาคการศึกษา 
           บรรยาย          สอนเสริม การฝoกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝoกงาน 
การศึกษาด]วยตนเอง 

         30  ช่ัวโมง            ไมZมี            ไมZมี            ไมZมี 
3.   จํานวนช่ังโมงต.อสัปดาห2ทีอ่าจารย2ที่ให%คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก.นักศึกษาเปMน
รายบุคคล 
         -  อาจารย�ประจํารายวิชาประกาศเวลาให]คําปรึกษาที่หน]าห]องทํางาน และในเว็ปไซต�ของ
คณะ ฯ 
 -   นักศึกษาจองวันเวลาลZวงหน]า  หรือมาพบตามเวลา 
 -   อาจารย�จัดเวลาให]คําปรึกษาเปkนรายบุคคล/กลุZมตามความต]องการ  2  ช่ัวโมงตZอสัปดาห� 
 
    

หมวดที่  4  การพัฒนาผลการเรียนรู%ของนักศึกษา 
 

การพัฒนาผลการเรียนในกลุZมมาตรฐานผลการเรียนที่มุZงหวัง 
 

เปNาหมายในการพัฒนา 
 

กลยุทธ2ในการสอน กลยุทธ2ในการประเมินผล 

1.  คุณธรรม  จริยธรรม 
 1.1  คุณธรรม  จริยธรรมที่
ต%องพัฒนา 
ผลการเรียนรู%หลัก  
 - มีความรับผิดชอบตZอตนเอง
และผลการปฏิบัติงาน (1.1) 
- เสียสละและมีจิตอาสา (1.2)                                                
- ซ่ือสัตย�และมีวินัย (1.3)                                                

1.2  กลยทุธ2การสอนที่ใช%
พัฒนาการเรียนรู%ด%านคุณธรรม 
และจริยธรรม 
-  วิเคราะห�ประเด็นปaญหาการ
พัฒนาการของวัยตZาง และ
สถานการณ�ทั่วไปเพื่อสอดแทรก
เร่ืองคุณธรรม ระเบียบวินัย จิต
อาสา  และความฉลาดในการใช]

1.3  กลยทุธ2การประเมินผล
การเรียนรู%ด%านคุณธรรม 
จริยธรรม         
-  สังเกตพฤติกรรมการเข]าเรียน  
ความตั้งใจ  สนใจซักถาม  และ
แสดงความคิดเห็น 
- สังเกตความประพฤติ การ
แต.งกาย และ ความคิดเหน็
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เปNาหมายในการพัฒนา 
 

กลยุทธ2ในการสอน กลยุทธ2ในการประเมินผล 

- เคารพกฎระเบียบและ
ข]อบังคับตZางๆขององค�กร (1.8)  
ผลการเรียนรู%รอง      
-                                        
 

ชีวิต  
-  รZวมอภิปราย 
-  รZวมแสดงความคิดเห็น 
-  มอบหมายหน]าที่ให]
รับผิดชอบ ในเร่ืองการเก็บงาน
สZง การติดตZอประสานงาน และ
มีการ สZวนรZวมในงานกิจกรรม
ของคณะ              

ด%านบวกและด%านลบ ต.อ
สถานการณ2ตัวอย.าง  
-  ประเมินผลการวิเคราะห�
ประเด็นปaญหาแตZละวัย 
- สังเกตพฤติกรรมการเสียสละ
และการจิตอาสา  
 
 

2.  ความรู% 
2.1   ผลการเรียนรู%ด%าน
ความรู% หลัก 
-  มีความรู]ความเข]าใจในศาสตร�
พื้นฐานทางจิตวทิยาพัฒนาการ
หนึ่ง (2.2) 
ผลการเรียนรู%รอง  
-มีความรู]ความเข]าใจในศาสตร�ที่
เปkนพื้นฐานของชีวิตที่
ครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร� 
มนุษยศาสตร� สังคมศาสตร� 
กฎหมายและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย (2.1) 
 

2.2  กลยทุธ2การสอนที่ใช%
พัฒนาการเรียนรู%ด%านความรู% 
 -  บรรยาย พร]อมยกตัวอยZาง
เพื่อให]เห็นภาพ อยZางชัดเจน  
 -  รZวมอภิปราย เกี่ยวกับองค�
ความรู]ที่เกี่ยวข]อง  
 -  รZวมแสดงความคิดเห็น         
 
 

           
 2.3  กลยทุธ2ในการ
ประเมินผลการเรียนรู%ด%าน
ความรู%       
 -  สอบข]อเขียนกลางภาคและ
ปลายภาค 
-  สังเกตพฤติกรรมการเข]าเรียน  
ความตั้งใจ  สนใจซักถาม  และ
แสดงความคิดเห็น อยZางมี
หลักการทั้งทางบวกและทางลบ  
- การเข]าใจและสามารถ
เทียบเคียงสถานการณ�กับ
ทฤษฎีที่ได]เรียนรู]ได] 
-  สZงรายงานได]ตรงเวลา   

3.  ทักษะทางปQญญา 
 3.1  ทักษะทางปSญญาที่ต%อง
พัฒนา 
ผลการเรียนรู%หลัก 
 -  คิดอยZางมีวิจารณญาณ และ
เปkนระบบ (3.1)                                             
- คิดวิเคราะห�สถานการณ�
ทั่วไป/ด]านการพยาบาลโดยใช]
ความรู]และประสบการณ� (3.2)  
ผลการเรียนรู%รอง  
-                                                                          

 
3.2 กลยุทธ2การสอนที่ใช%
พัฒนาความรู%ด%านทักษะทาง
ปQญญา 
-  วิเคราะห�ประเด็นปaญหา
พัฒนาการของมนุษย�ในแตZละ
ชZวงวัย จากวีดิทัศน� และ
กิจกรรมกลุZมในการระดมสมอง
รZวมวิเคราะห�เหตุการณ� โดยใช]
สถานการณ�เปkนตัวเทียบเคียง
องค�ความรู] 
- มอบหมายศึกษาค]นคว]าจาก

 
3.3  กลยทุธ2การประเมินผล
การเรียนรู%ด%านทักษะทาง
ปQญญา 
-  สอบกลางภาคและปลายเทอ
ภาค 
-  รายงานที่ได]รับมอบหมาย 
- สามารถรZวมแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ�ที่
เกี่ยวข]องอยZางมีหลักการและ
เหตุผลที่เหมาะสม อยZาง
ครอบคลุม  

ข้อคิดเห็น[K2]: เขียนทั.งผลการเรียนรู้หลกั
และผลการเรียนรู้รอง  

ข้อคิดเห็น[K3]: เขียนทั.งผลการเรียนรู้หลกั
และผลการเรียนรู้รอง 

ข้อคิดเห็น[K4]: ไม่สามารถสะทอ้นเรื�องการ
วดัผความรู้ 

ข้อคิดเห็น[K5]: เขียนทั.งผลการเรียนรู้หลกั
และผลการเรียนรู้รอง 

 

ข้อคิดเห็น[K6]: ควรเขียนเป็นวธีิการจดัการ
เรียนการสอนเช่นการวิเคราะห์จาก
สถานการณ์ การวิเคราะห์จากวีดิทศัน ์
กิจกรรมกลุ่มในการระดมสมองร่วม
วเิคราะห์เหตุการณ์ เป็นตน้  

ข้อคิดเห็น[K7]: ควรมีแบบประเมินใหเ้ห็น
ชดัเจนจากงานที�มอบหมาย  
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เปNาหมายในการพัฒนา 
 

กลยุทธ2ในการสอน กลยุทธ2ในการประเมินผล 

เอกสาร ตํารา วีดีทัศน� หนังส้ัน
และมานําวิเคราะห�หน]าช้ันเรียน  
-  รZวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยว
สถานการณ�ที่เกี่ยวข]อง
อยZางหมาะสม 

 

4.  ทักษะความสัมพันธ2
ระหว.างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
4.1  ผลการเรียนรู%ด%านทักษะ
ความสัมพันธ2ระหว.างบุคคล
และรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู%หลัก 
- มีปฏิสัมพันธ�อยZางสร]างสรรค�
กับบุคคล กลุZมคน สถาบัน และ
ท]องถิ่น ปรับตัวได]ตาม
สถานการณ� (4.1) 
-  ทํางานเปkนทีมในบทบาทผู]นํา
และผู]ตามในระบบการศึกษา
และระบบบริการสุขภาพ (4.2) 
ผลการเรียนรู%รอง  
-  รับผิดชอบในการพัฒนา
ตนเอง (4.5)                    

 
 
 
4.2  กลยทุธ2การสอนที่ใช%ใน
การพัฒนาการเรียนรู%ด%าน
ทักษะความสัมพันธ2ระหว.าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
-  มอบหมายงานให]ศึกษา
ค]นคว]าด]วยตนเอง 
-  จัดกิจกรรมกลุZมในการ
วิเคราะห�ประเด็นปaญหา 
 
 

 
 
 
4.3  กลยทุธ2การประเมินผล
การเรียนรู%ด%านทักษะ
ความสัมพันธ2ระหว.างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
-  สังเกตพฤติกรรมการเข]าเรียน  
ความตั้งใจ  สนใจซักถาม  และ
แสดงความคิดเห็น 
-  พฤติกรรมการทํางานกับ
เพื่อนหรือกลุZมเพื่อน 
-  แบบประเมินตนเองและ
เพื่อน 
- มีพฤติกรรมที่แสดงให]เห็นถึง
ความสนใจ ที่จะค]นคว]าหา
ความรู]นอกเหนือจากส่ิงที่ได]
เรียนรู] เชZน  

5.  ทักษะการวิเคราะห2เชิง
ตัวเลข  การส่ือสาร  และการ
ใช%เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  ผลลัพธ2การเรียนรู%ด%าน
ทักษะการวิเคราะห2เชิงตัวเลข  
การส่ือสารและการใช%
เทคโนโลย ี
ผลการเรียนรู%หลัก 
- 

 
 
 
5.2  กลยทุธ2การสอนที่ใช%
พัฒนาการเรียนรู%ด%านการ
วิเคราะห2เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช%เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
-  อภิปราย 

 
 
 
5.3  กลยทุธ2การประเมินผล
ด%านการวิเคราะห2เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช%
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  การมีสZวนรZวมในการอภิปราย 
-  รายงาน 

ข้อคิดเห็น[K8]: เขียนทั.งผลการเรียนรู้หลกั
และผลการเรียนรู้รอง 

 

ข้อคิดเห็น[K9]: ควรมีแบบสงัเกตพฤติกรรม  

ข้อคิดเห็น[K10]: ใหแ้นบแบบประเมินมา
ดว้ย  
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เปNาหมายในการพัฒนา 
 

กลยุทธ2ในการสอน กลยุทธ2ในการประเมินผล 

ผลการเรียนรู%รอง  
-  แปลข]อมูลเปkนขZาวสารที่มี
คุณภาพและเหมาะสมตZอการ
ส่ือสาร ทั้งกับบุคคลและกลุZมคน 
ในสถานการณ�ที่หลากหลาย
และนําไปใช]ในการปฏิบัติการ
พยาบาลได]อยZาง (5.2) 
-  ส่ือสารได]อยZางมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูดการฟaง
และการเขียนเหมาะสม (5.3)  
-  ใช]เทคโนโลยีในการค]นคว]า
และนําเสนอ (5.4)                                                 
-  ใช]ภาษาอังกฤษได]อยZาง
เหมาะสมกับสถานการณ� บุคคล
และกลุZมคน (5.5)          

-  มอบหมายงานให]ศึกษา
ค]นคว]าด]วยตนเองจาก  web  
site,  e-learning และทํา
รายงาน 
-  มอบหมายงานให]นําเสนอ
ด]วยการใช]เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 
 

-  การนําเสนอด]วยส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได]และ
แสดงให]เห็นถึงการใช]
ภาษาอังกฤษในรายวิชาอยZาง
เหมาะสม 
- แบบประเมินความสามารถใน
การนําเสนอรายงาน และทักษะ
ในการใช]เทคโนโลยี ในการ
นําเสนอ  โดยมีคะแนนมากกวZา
ร]อยละ  ๖๐  

 
 
 
 2.แผนการประเมินผลการเรียนรู% 
 
การ
ประเมิน 

       งานที่จะใช%ประเมินผลผู%เรียน     สัปดาห2ที ่      
กําหนด 

สัดส.วนของการ
ประเมินผล  ร%อยละ 

      ทักษะ
ด]านความรู] 
(1)  

สอบ 
- สอบกลางภาค 

      -     สอบปลายภาค 
      -     สอบยZอย 

 
          8 
          17 
      ๔,๑๒  

           ๗๕  
            30 
            ๓๕ 

10 
    ทักษะ
ด]าน
คุณธรรม
จริยธรรม  
(2 ) 

การเข]าช้ันเรียน การแตZงกายและความ
ประพฤติ 

ตลอดเทอม             ๕ 

     ทักษะ
ทางปQญญา

งานที่มอบหมาย 
- รายงานการวิเคราะห�พัฒนาการแตZละ

      14 ๒๐ 
 ๑๐ 

ข้อคิดเห็น[K11]: เขียนทั.งผลการเรียนรู้หลกั
และผลการเรียนรู้รอง 

 

ข้อคิดเห็น[K12]: ไม่สอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการเรียนรู้ที�มีเรื�อง e-learning 

หรือสถานการณ์ไม่มีการให้คะแนน มีแบบ
ประเมินเพื�อน แต่ไม่มีกิจกรรมหรืองานที�
เกี�ยวขอ้ง   

ข้อคิดเห็น[K13]: อนันี. ใหแ้ค่ร้อยละ ๕  

ข้อคิดเห็น[K14]: คืออะไรโปรดระบุ  
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ที่ต%อง
พัฒนา 
 (3) 
ทักษะการ
วิเคราะห2
เชิงตัวเลข  
การส่ือสาร  
และการใช%
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(๔) 

ชZวงวัย เทียบทฤษฎี จากสถานการณ� 
จากวิดีทศัน� / e-learning ( รายกลุZม )  
และการนําเสนอรายงาน  
- รายงานสรุปแผนภาพความคิดทฤษฎี 
พัฒนาการ และพัฒนาการมนุษย�แตZละ
วัย ( เด่ียว )   
- รายงานการวิเคราะห�บุคลิกภาพตนเอง
เม่ือเทียบกับทฤษฎี 

 
 
 

๕ 
 
 

๕ 

 
 
 

หมวดที่  5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 
 
             หัวข%อ    จํานวน     

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

           ผู%สอน 

สัปดาห2ที ่ 1  
๘ ส.ค ๕๗ ๑๓.๓๐ - ๑๕. ๓๐ น.  
  ปฐมนิเทศวิชา   
บทที ่1.  แนวคิดเก่ียวกับจิตวิทยา
พัฒนาและแนวคิดเกี่ยวกับ
พัฒนาการมนุษย2                             
- นิยาม จิตวิทยาพัฒนาการ / 
พัฒนาการในมนุษย� 
- กฎและหลักการพัฒนาการ     
- วิธีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการ 
 - ปaจจัยที่มีอิทธิพลตZอการพัฒนาการ
  
 

       
2 

 

 
- บรรยาย 
รZวมกับซักถาม 
แสดงความ
คิดเห็น 
-  มอบหมาย
งานกลุZม :
กรณีศึกษาการ
พัฒนาการวัย
ตZางๆและ
กําหนดวันสZง
งาน 
และยกตัวอยZาง
ประกอบ
คําอธิบาย 

 
รศ.  ฐิติวัลคุ�  ธรรม
ไพโรจน� 
 

สัปดาห2ที ่ 2  
๑๒ ส.ค. ๕๗ ๑๓.๓๐ - ๑๕. ๓๐ น.  

2 -  บรรยาย 
รZวมกับซักถาม 

อ. วริยา จันทร�ขํา 
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             หัวข%อ    จํานวน     
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

           ผู%สอน 

 บทที่2 ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ  
มนุษย2ตามข้ันตอนของวงจรชีวิต 
ตั้งแต.ปฏิสนธิจนถึงวัยต.าง 
         ๒.๑  Freud ’s Theory         
         ๒.๒   Erickson’s 
Psychosocial  Theory 
    

แสดงความ
คิดเห็น  และ
ยกตัวอยZาง
ประกอบ
คําอธิบาย 
 

สัปดาห2ที ่ 3 
๑๙ ส.ค.๕๗ ๑๓.๓๐ - ๑๕. ๓๐ น.  
         ๒.๓   Sullivan ’s Theory      
         ๒.๔   Kohlberg ’ s Theory                                                                                                              

        2 -  รZวมอภิปราย  
อธิบาย แสดง
ความคิดเห็น 
และยกตัวอยZาง
ประกอบ 
- ซักถาม 
 

รศ. ฐิติวัลคุ�   ธรรม
ไพโรจน� 
 

สัปดาห2ที ่ 4 
๒๖ ส.ค. ๕๗ ๑๓.๓๐ - ๑๕. ๓๐ น.  
 
        ๒.๕ Piaget ’s Theory     
        
          

        2- -  รZวมอภิปราย  
แสดงความ
คิดเห็น และ
ยกตัวอยZาง
ประกอบ 
- ซักถาม 
 

อ. พรพรรณ  สุดใจ  

สัปดาห2ที ่ ๕ 
บทที ่๓ พัฒนาการทุกระยะตั้งแต.
ปฏิสนธิจนถึงวัยชรา 
๒ ก.ย. ๕๗ ๑๓.๓๐ - ๑๕. ๓๐ น. 
๓.๑ พัฒนาการมนุษย� และการ
ปฏิสนธิ 

- พัฒนาการทางด]านรZางกาย 
- พัฒนาทางด]านอารมณ�จิตใจ  
- พัฒนาการทางด]านสังคม 
พัฒนนาการทางด]านสติปaญญา 

       2 -  บรรยาย 
รZวมกับซักถาม 
แสดงความ
คิดเห็นและ
ยกตัวอยZาง
ประกอบ
คําอธิบาย 

 
อ. วริยา จันทร�ขํา 

สัปดาห2ที ่ ๖ 
๙ ก.ย. ๕๗ ๑๓.๓๐ - ๑๕. ๓๐ น.  
๓.๒ ขั้นพัฒนาการระยะตZางๆ 

       2 -  บรรยาย 
รZวมกับซักถาม 
แสดงความ

รศ. ฐิติวัลคุ�   ธรรม
ไพโรจน� 
 

ข้อคิดเห็น[K15]: แกไ้ขภาษาองักฤษดว้ย  

ข้อคิดเห็น[K16]: หวัขอ้นี.ขอใหร้ายวิชาปรับ
ใหอ้ยู่ในชั�วโมงเดียวกนัแลว้ชม.นี.ใหท้าํการ
จดักิกจรรมกลุ่มในการให้นศ.ไดม้ีโอกาส
การคิดวิเคราะห์  
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             หัวข%อ    จํานวน     
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

           ผู%สอน 

- วัยทารก ( 0 – 1  ปY) 
- พัฒนาการทางด]านรZางกาย 
- พัฒนาทางด]านอารมณ�จิตใจ  
- พัฒนาการทางด]านสังคม 
- พัฒนนาการทางด]านสติปaญญา 

คิดเห็นและ
ยกตัวอยZาง
ประกอบ
คําอธิบาย 

สัปดาห2ที ่ ๗ 
๑๖ ก.ย. ๕๗ ๑๓.๓๐ - ๑๕. ๓๐ น.  
   ๓.๓ วัยเด็ก (  1 – 3 ปY) 
- พัฒนาการทางด]านรZางกาย 
- พัฒนาทางด]านอารมณ�จิตใจ  
- พัฒนาการทางด]านสังคม 
- พัฒนาการทางด]านสติปaญญา 
-  

        2 - บรรยาย และ
ยกตัวอยZาง
ประกอบให]เกิด
ความเข]าใจ 
- ซักถาม แสดง
ความคิดเห็น 

อ.วริยา จันทร�ขํา 
 

   สัปดาห2ที่  ๘ 
๒๓ ก.ย. ๕๗ ๑๓.๓๐ - ๑๕. ๓๐ น.  
สอบกลางภาค 

        2 ดําเนินการสอบ
นักศึกษา 

รศ. ฐิติวัลคุ�   ธรรม
ไพโรจน� 
อาจารย�วริยา จันทร�ขํา 

   สัปดาห2ที่ ๙        
๓๐ ก.ย. ๕๗ ๑๓.๓๐ - ๑๕. ๓๐ น.  
๓.๔  วัยกZอนเข]าโรงเรียน ( 3 – 6 ปY) 
- พัฒนาการทางด]านรZางกาย 
- พัฒนาทางด]านอารมณ�จิตใจ  
- พัฒนาการทางด]านสังคม 
- พัฒนาการทางด]านสติปaญญา 

2 - บรรยาย และ
ยกตัวอยZาง
ประกอบ
คําอธิบาย 
- ซักถาม แสดง
ความคิดเห็น 

อาจารย�วริยา จันทร�ขํา 
 

   สัปดาห2ที ่  ๑๐ 
๗ ต.ค. ๕๗ ๑๓.๓๐ - ๑๕. ๓๐ น.  
  ๓.๕  วัยเข]าโรงเรียน  (6 – 12ปY )  
- พัฒนาการทางด]านรZางกาย 
- พัฒนาทางด]านอารมณ�จิตใจ  
- พัฒนาการทางด]านสังค 
- พัฒนาการทางด]านสติปaญญา 

       2 - บรรยาย  
- ซักถาม แสดง
ความคิดเห็น
และยกตัวอยZาง
ประกอบ
คําอธิบาย 

อ.พรเพ็ญ อารีกิจ  

   สัปดาห2ที ่  1๑ 
๑๔ ต.ค. ๕๗ ๑๓.๓๐ - ๑๕. ๓๐ น.  
๓.๖ วัยรุZน ( 12 – 21 ปY ) 

       2 บรรยาย และ
ยกตัวอยZาง
ประกอบ

สมบัติ  ประทักษ�กุล
วงศา 
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             หัวข%อ    จํานวน     
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

           ผู%สอน 

- พัฒนาการทางด]านรZางกาย 
- พัฒนาทางด]านอารมณ�จิตใจ  
- พัฒนาการทางด]านสังคม 
- พัฒนาการทางด]านสติปaญญา 

คําอธิบาย 
ซักถาม แสดง
ความคิดเห็น 

  สัปดาห2ที ่  1๒   
๒๑ ต.ค. ๕๗ ๑๓.๓๐ - ๑๕. ๓๐ น.  
๓.๗ วัยผู]ใหญZ ( 21 -60 ปY ) 
- พัฒนาการทางด]านรZางกาย 
- พัฒนาทางด]านอารมณ�จิตใจ  
- พัฒนาการทางด]านสังคม 
- พัฒนาการทางด]านสติปaญญา 

       2 - บรรยาย  
- ซักถาม แสดง
ความคิดเห็น
และยกตัวอยZาง
ประกอบ
คําอธิบาย 

สมบัติ  ประทักษ�กุล
วงศา 
 

  สัปดาห2ที่  1๓   
๒๘ ต.ค. ๕๗ ๑๓.๓๐ - ๑๕. ๓๐ น.   
๓.๘  วัยสูงอายุ ( 60 ปYข้ึนไป ) 
- พัฒนาการทางด]านรZางกาย 
- พัฒนาทางด]านอารมณ�จิตใจ  
- พัฒนาการทางด]านสังคม 
- พัฒนาการทางด]านสติปaญญา

ปaญหา   

        2 - บรรยาย และ
ยกตัวอยZาง
ประกอบ
คําอธิบาย 
- ซักถาม แสดง
ความคิดเห็น 

อ.พรพรรณ  สุดใจ  
 
 

  สัปดาห2ที่  1๔  
๔ พ.ย. ๕๗ ๑๓.๓๐ - ๑๕. ๓๐ น.  
บทที่ ๔  
 -    การประเมินและส�งเสริม
พัฒนาการระยะต�างๆ 

- ป�ญหาพฤติกรรมและการปรับตัว
ในแต�ละวัย 

        2 - บรรยาย  
- ซักถาม แสดง
ความคิดเห็น
และยกตัวอยZาง
ประกอบ
คําอธิบาย 

อ.พรพรรณ  สุดใจ 

สัปดาห2 ที่ ๑๕ 
๑๑ พ.ย. ๕๗ ๑๓.๓๐ - ๑๕. ๓๐ น. 
บทที ่๕  
แนวทางการส.งเสริมพัฒนาการในแต.
ละช.วงวัย 
.  แนวทางการปcองกันการเกิดปaญหา
พฤติกรรมในวัยตZางๆและการสZงเสริม

๒ - บรรยาย  
- ซักถาม แสดง
ความคิดเห็น
และยกตัวอยZาง
ประกอบ
คําอธิบาย 

 อ. พรเพ็ญ อารีกิจ 
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             หัวข%อ    จํานวน     
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

           ผู%สอน 

พัฒนาการในแตZละชZวงวัย 
สัปดาห2ที่  1๖ 
๑๘ ก.ย. ๕๗ ๑๓.๓๐ - ๑๕. ๓๐ น.  
นําเสนอการวิเคราะห�ปaจจัยที่มีอิทธิพล
ตZอการพัฒนาการ  การประเมิน
พัฒนาการ กลไกการปรับตัว  
พฤติกรรมที่เปkนปaญหา  การปcองกัน 
และการสZงเสริมพัฒนาการในแตZละ 
ขZวงวัย 

        2 - บรรยาย  
- ซักถาม แสดง
ความคิดเห็น
และยกตัวอยZาง
ประกอบ
คําอธิบาย 

รศ.ฐิติวัลคุ�   ธรรม
ไพโรจน� 
อ. วริยา จันทร�ขํา 
อ.พรพรรณ  สุดใจ อ.
สมบัติ ประทักษ�กุล
วงศา 
อ. พรเพ็ญ  อารีกิจ  
 

  สัปดาห2ที ่  1๗ 
๒๕ พ.ย. ๕๗ ๑๓.๓๐ - ๑๕. ๓๐ น.  
สอบปลายภาค 

        2 ดําเนินการสอบ
นักศึกษา 

อ. วริยา จันทร�ขํา 
อ.พรพรรณ  สุดใจ 

 
 
      หมวดที่  6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
6.1  ตําราและเอกสารหลัก 
๑) ฐิติวัลคุ�  ธรรมไพโรจน� วริยา  จันทร�ขํา และคณะ (๒๕๕๖). จิตวิทยาพฒันการสําหรับพยาบาล :  
 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม.  
๒) กัลยา  นาคเพ็ชร� และคณะ. (2548). จิตวิทยาพัฒนาการสําหรับพยาบาล. พิมพ�คร้ังที่ 3. 
           กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย. 
๓) พรรณทิพย� ศิริวรรณบุศย�. (๒๕๕๓). ทฤษฎีจิตวิทยาพฒันาการ(ฉบบัปรับปรุง).จุฬาลงกรณ�
 มหาวิทยาลัย  
๔) ทิพย�ภา เชษฐ�เชาวลิต. (2546). จิตวิทยาพัฒนาการสําหรับพยาบาล. พิมพ�คร้ังที่ 3.สงขลา : 
 ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร� มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�. 
๕) Santrock, John W.( 2004).  Child Development. 10th.Ed. USA. : The McGrow-Hill 
 Companies Inc. 
๖) Zanden, James Wilfrid Vander, (2007). Human Development. 7th ed. New York: 
 McGraw-Hill Medical. 
 
6.2  เอกสารและข%อมูลสําคัญ 
  -  หนังสือ  ตํารา เกี่ยวกับ  จิตวิทยาพัฒนาการที่เปkนที่ยอมรับทางวิชาการ 
  -  ฐานข]อมูลและระบบสืบค]นอิเล็กทรอนิกส�ตZางๆ 
6.3 เอกสารและข%อมูลแนะนํา 

ข้อคิดเห็น[K17]: ขอใหป้รับใหท้นัสมยั  
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 6.3.1  หนังสือ  ได]แกZ 
        ๑) ศรีเรือน  แก]วกังวาน.(2551). ทฤษฎีบุคลิกภาพ. พิมพ�คร้ังที่15. กทม. :  
   สํานักพิมพ�หมอชาวบ]าน. 
                  ๒) Goldfinger, Karen. (2010). Psychological assessment and report   

                        Writing. Los Angeles: SAGE. 
 
 6.3.2  วารสาร 
 6.3.3  ข%อมูลอิเล็กทรอนิกส2 และเว็บไซด2  ได%แก. 
http://e-book.ram.edu/e-book/inside/html/dlbook.asp?code=PC290 
http://almustofa.yiu.ac.th/index.php/forum 
http://nenfe.nfe.go.th/elearning/courses/19/chap1_1.2.htm  
บุคคลตัวอยZางจาก    www. konkonkon .com (รายการย]อนหลัง ชุดคนค]นคน)  
 6.3.4  แผ.นซีด ี
 
 
 
              หมวดที่  7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 
7.1   กลยทุธ2การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การสนทนากลุZมระหวZางนักศึกษากับอาจารย�ผู]สอน 
- การสะท]อนคิด (reflective journal) ของผู]เรียน 
- แบบประเมินผู]สอน และแบบประเมินรายวิชา  
- ประเมินผลสัมฤทธ�ทางการศึกษา  
- การประเมินผู]เรียนโดยผู]เรียนด]วยกันเอง   

 
7.2  กลยทุธ2การประเมินการสอน 

- ผลการสอบ/การเรียนรู]ของนักศกึษา 
- การสังเกตการณ�สอนของผู]รZวมทีมการสอน 
- สังเกตุจากผู]เรียน แววตาสี หน]าทZาทาง และความสนใจ ความเข]าใจในเนื้อหา การสอน  
- การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู] 
- ผลการประเมินจากนักศึกษา ตZอการเรียนการสอน  

 
7.3   การปรับปรุงการสอน 

- จัดประชุมการจัดการเรียนการสอน  เพื่อรZวมกันหาแนวทางหรือวางแผนการปรับปรุงพัฒนา
รายวิชา 

- การวิพากษ�ข]อสอบ  

ข้อคิดเห็น[K18]: น่าจะมีหนงัสือมากกว่านี.
ในหอ้งสมุด  

ข้อคิดเห็น[K19]: ควรมีเพิ�มเติมใหน้ศ.  
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- การวิเคราะห�ข]อสอบหลังสอบ (คZาความ ยาก-งZาย คZาอํานาจจําแนก) 
- การประเมินผู]เรียน  ในขณะสอน และหลังการสอน เพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอน  
- การวิจัยในช้ันเรียน  

 
7.4  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

- มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู]ของนักศึกษากับข]อสอบ  
รายงาน  โครงการ  และการให]คะแนนพฤติกรรมของนักศึกษา 

- มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู]ของนักศึกษา (คะแนน/
เกรด)กับข]อสอบ รายงาน โครงการ และการให]คะแนนพฤติกรรมของนักศึกษา  

- มีคณะกรรมการการจัดการศึกษาควบคุม ระบบ คุณภาพมาตรฐานการออกข]อสอบ การ
วิพากษ�ข]อสอบ และ ติดตามผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 

- มีกระบวนการวิพากษ� ข]อสอบจากคณะกรรมการภายในและภายนอกสาขา รวมถึง
ผู]เช่ียวชาญจากหนZวยงานที่มีประสบการณ�ในการออกข]อสอบ รZวมตรวจสอบ  วิพากษ�
ข]อสอบ 

- มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐาน ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา จากอาจารย�ผู]เช่ียวชาญภายนอก
คณะพยาบาลศาสตร�  

7.5   การดําเนินการทบทวน  และการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
  -  ปรับปรุงประมวลรายวิชาทุกปYตามผลการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน โดย
วางแผนการยกตัวอยZางสถาณการณ�เพื่อให]มองเห็นภาพของเนื้อหาชัดเจนมากขึ้น สรุปเน้ือหา ให]งZาย
ตZอความเข]าใจ  
 
 
 ลงช่ือ............................................................อาจารย�ผู]รับผิดชอบรายวิชา 
                  (นางสาววริยา  จันทร�ขํา) 
     วันที ่26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 255๗ 
 
 ลงช่ือ................................................................อาจารย�ผู]รับผิดชอบรายวิชา 
              (รองศาสตราจารย�ฐิติวัลคุ�  ธรรมไพโรจน�) 
    วันที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 255๗ 
 
         ลงช่ือ................................................................ ผู]รับผิดชอบหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร� 
                 (ผู]ชZวยศาสตราจารย� ดร.หทัยชนก  บัวเจริญ)     
     วันที ่26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 255๗ 
 
      ลงช่ือ................................................................ คณบดี คณะพยาบาลศาสตร� 
                 (รองศาสตราจารย� ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ�)      
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     วันที ่26 เดือน เมษายน พ.ศ. 255๗ 
 
 
 


