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มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา สส 214 การส่งเสริมสุขภาพจิต
สาขาการส่งเสริมสุขภาพ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
สส 214 การส่งเสริมสุขภาพจิต
HPX 214 Mental Health Promotion
2. จำนวนหน่วยกิต
2(1-2-3)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การส่งเสริมสุขภาพ)
ประเภทรายวิชา กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา :
อาจารย์ ปิยนุช ยอดสมสวย
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คนที่ 1
อาจารย์ สุนิสา สงสัยเกตุ
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คนที่ 2
อาจารย์ผู้สอน:
ลำดับที่
รายชื่อ
สังกัด
1.
อาจารย์ ดร. สุพัทธ แสนแจ่มใส ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.
อาจารย์ ปิยนุช ยอดสมสวย
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3.
อาจารย์ สุนิสา สงสัยเกตุ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน :
ภาคการศึกษา 2 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
ภาคทฤษฎี ห้อง 307 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
22 พฤษภาคม 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
รายวิชามุ่งเน้นให้นสิ ติ มีคุณธรรมจริยธรรม โดยเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความรู้
ความเข้าใจในสาระสำคัญ ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต สามารถประยุกต์ความรู้ภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนั้นยัง มีทักษะทางปัญญาในการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพจิต
การทำงานเป็นทีม และการใช้ทักษะการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วนิสิต
1) มีความเข้าใจ แนวคิดและความสำคัญของสุขภาพจิต ทฤษฎีบุคลิกภาพ พัฒนาการทางด้านอารมณ์
และจิตใจ
2) สามารถอธิบายองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพจิต และการปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม
3) สามารถวิเคราะห์และประเมินอารมณ์ ความคิด และภาวะทางสุขภาพจิต
4) สามารถประยุกต์ความรูท้ างจิตวิทยาและมีทักษะในการออกแบบและวางแผนเพื่อส่งเสริม
สุขภาพจิตในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเป็นปัจจุบันตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพ และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
3. ผลการเรียนที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcome)
CLO

รายละเอียด

PLO

วิธีการประเมิน

CLO1 วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ PLO 1 1. สอบทฤษฎี
สุ ข ภาพจิ ต และการปรับ ตั ว เข้ า กั บ สั งคม
2. แบบประเมินการสัมมนาการวิเคราะห์
และสิ่งแวดล้อม
ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพจิต
CLO2 ประเมิ น อารมณ์ ความคิ ด และวิเคราะห์ PLO 1 1.สอบทฤษฎี
ภาวะทางสุขภาพจิตได้
2.รายงานการวิเคราะห์ตนเอง
ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ ความคิด
และพฤติกรรม
CLO3 ประยุกต์ความรู้และมีทกั ษะทางจิตวิทยาใน PLO การออกแบบจัดกิจกรรมส่งเสริม
การออกแบบและวางแผนเพื่อส่งเสริม
6,7 สุขภาพจิต
สุขภาพจิตในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ
1. คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย แนวคิดและความสำคัญของสุขภาพจิต ทฤษฎีบุคลิกภาพ พัฒนาการทางด้านอารมณ์
จิตใจ สังคม การประเมินภาวะสุขภาพจิต การส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานการณ์ต่างๆ
จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

การฝึกปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน

สัมมนา

การเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน

การศึกษาด้วย
ตนเอง (SDL)

15

20

10

-

45

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1.ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม
1.1

สส 333
การพัฒนา
สุขภาพ
ชุมชนแบบ
องค์รวม



1.2

1.3

2.ด้านความรู้

2.1

2.2

2.3

2.4

 



3.ด้านทักษะทางปัญญา

4.ด้านทักษะ
5.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและ เชิงตัวเลข
ความรับผิดชอบ

3.1

4.1

3.2

3.3

3.4

3.5



4.2

4.3

4.4





5.1

5.2

5.3





4. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
2 ชั่วโมง/สัปดาห์

คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 3

มคอ. 3

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา

1.2 วิธีการสอน

1.3 วิธีการประเมินผล

1. มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ มี วิ นั ย ตรงต่ อ 1. กำหนดระเบียบการเข้าห้องสอบ 1. ประเมินจากบันทึกการเข้าห้อง
เวลา
การส่งงาน
สอบ การส่งงานที่ได้รบั มอบหมาย
ตรงเวลา
2. มีจิตสำนึกสาธารณะ เสียสละเพื่อ
ส่วนรวม

-

-

3. ตระหนักในคุณ ค่าของศิลปะและ
วัฒนธรรม

-

-

2.2 วิธีการสอน

2.3 วิธีการประเมินผล

-

-

2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1. มีความรู้พื้นฐานศึกษาทั่วไป
2. มีความรู้และความเข้าใจใน
ศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพ

1. การสอนบรรยาย
1. การสอบภาคทฤษฎี
2. การถาม-ตอบ
2. ประเมินจากแบบประเมิน
3. มอบหมายหัวข้อให้อภิปรายกลุ่ม การนำเสนอ (วาจาและสื่อ)
ย่อยและสัมมนาร่วมกันในชัน้ เรียน
และจัดทำรายงาน

3. มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระสำคัญของศาสตร์ทเี่ กี่ยวข้อง
กับ การส่งเสริมสุขภาพ

1. การสอนบรรยาย
2. การถาม-ตอบ
3. มอบหมายหัวข้อให้อภิปรายกลุ่ม
ย่อยและสัมมนาร่วมกันในชัน้ เรียน
และจัดทำรายงาน

1. การสอบภาคทฤษฎี
2. ประเมินจากแบบประเมิน
การนำเสนอ (วาจาและสื่อ)
3. ประเมินจากผลงาน
(รายงานที่ได้รบั มอบหมาย)

4. สามารถพั ฒ นาความรู้แ ละทั กษะ 1.มอบหมายหัวข้อให้อภิปรายกลุ่ม 1. สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียน
ปฏิ บั ติ ท างด้ า นการส่ งเสริ ม สุ ข ภาพ ย่อยและสัมมนาร่วมกันในชั้นเรียน การสอน
รวมทั้ ง ต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ ไ ด้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง
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3 ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.2 วิธีการสอน
1. สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ ใ ห้ เกิ ด
ประโยชน์
2. สามารถคิ ด วิ เ คราะห์ อ ย่ า งเป็ น
ระบบ และแก้ไขปัญหาได้
3 . ส า ม า ร ถ ป ร ะ เมิ น วิ พ า ก ษ์
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ความรู้
เป็นฐาน
4. มี ค วาม คิ ด ริ เ ริ่ ม ส ร้ า งส รรค์
นวัตกรรม
5. สามารถศึกษา ค้นคว้า และ
1. มอบหมายหัวข้อให้อภิปรายกลุ่ม
ประเมินข้อมูล แนวคิด หรือ
ย่อยและสัมมนาร่วมกันในชัน้ เรียน
หลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่ และจัดทำรายงาน
หลากหลาย
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
4.2 วิธีการสอน
บุคคลและความรับผิดชอบที่ต้อง
พัฒนา

3.3 วิธีการประเมินผล
-

1. ประเมินจากแบบประเมิน
การสัมมนา
2. ประเมินจากรายงานที่ได้รับ
มอบหมาย

4.3 วิธีการประเมินผล

1. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นใน
ฐานะผู้นำและผู้ร่วมงานได้

-

-

2. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
และสิ่งแวดล้อม

-

-

3. สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ต่างๆ

1. จั ด กิ จ กรรมให้ นิ สิ ต ได้ อ ภิ ป ราย 1. สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียน
กลุ่มและสัมมนาร่วมกัน
การสอน

4. สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง

1. จั ด กิ จ กรรมให้ นิ สิ ต ได้ อ ภิ ป ราย 1. สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียน
กลุ่มและสัมมนาร่วมกัน
การสอน
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
5.2 วิธีการสอน
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตอ้ งการพัฒนา
1. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข
เพื่อให้เข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็น
ปัญหา
2. สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

-

5.3 วิธีการประเมินผล

-

1. มอบหมายให้จัดกิจกรรมส่งเสริม 1. ประเมินจากแบบประเมิน
สุขภาพจิตโดยมีรูปแบบการสื่อสาร การจัดกิจกรรม
ที่เหมาะสมกับผู้ฟัง
2.การนำเสนอผลการสัมมนา
2.ประเมินผลจากการนำเสนอ
ผลงาน

3. สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น 1. ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น เก็บ
เก็บรวบรวมข้อมูลและเลือกใช้ได้
รวบรวมข้อมูลและเลือกใช้ได้
เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างมี
เหมาะสม
ประสิทธิภาพ

คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1. ประเมินจากแบบประเมิน
การสัมมนา
2.ประเมินจากรายงาน

หน้า 6

มคอ. 3

หัวข้อ

สัปดาห์ที่

1. แผนการสอน
G วัน เวลา
ที่
สอ
น
1 พฤ. 8.307 10.30
มค
64

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา
สอบบรรยาย
สอบปฏิบัติ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. ชี้แจงการจัดการ
1
เรียนการสอน
2. สถานการณ์และ
แนวโน้มของปัญหา
สุขภาพจิตในปัจจุบัน
3.แนวคิดพื้นฐานและ
ลักษณะของสุขภาพจิต
10.30- สัมมนา
11.30 ปัจจัยต่างๆและ
ผลกระทบของภาวะ
และโรคต่างๆ ที่มี
อิทธิพลต่อสุขภาพจิต

2

พฤ. 8.3014 11.30
มค
64

1.จิตวิทยากับการ
เข้าใจตนเอง
-บุคลิกภาพ
-แรงจูงใจและอารมณ์
2.จิตวิทยากับการ
เข้าใจผู้อื่น
-ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว
-อิทธิพลทางสังคม

3

คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2

กิจกรรมการ
เรียนการสอน

สื่อที่ใช้

ผู้สอน

- บรรยาย
- ถาม-ตอบ
และร่วม
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

สื่อ
อ.ปิยนุช
Power
Point
Moodle

- มอบหมาย
อ.ปิยนุช
กรณีศกึ ษา
อ.สุนสิ า
สื่อ
- อภิปรายกลุ่ม Power
- นำเสนอ
Point
ข้อมูลและร่วม Zoom
Webex
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
- บรรยาย
สื่อ
อ.ปิยนุช
- ถาม-ตอบ
Power
และร่วม
Point
แลกเปลี่ยน
Moodle
Webex
ความคิดเห็น

หน้า 7

เวลา

หัวข้อ

สัปดาห์ที่

G วัน
ที่
สอ
น

11.30- ปฏิบัติการ
12.30 : วิเคราะห์ระดับ
แรงจูงใจและอารมณ์
ตนเอง
8.30- จิตวิทยาพัฒนาการใน
9.30 แต่ละวัย
(วัยเรียน วัยรุน่
วัยผู้ใหญ่ วัยผูส้ ูงอายุ)

3

4

5

พฤ.
21
9.30มค
11.30
64

พฤ. 8.3028 10.30
มค
64

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา
สอบบรรยาย
สอบปฏิบัติ

มคอ. 3

1

1

สัมมนา
: แนวทางการพัฒนา
สุขภาพจิตในแต่ละวัย

ความเครียดและการ
จัดการความเครียด

2

2

10.30- ปฏิบัติการ : วิเคราะห์
12.30 และการจัดการ
ความเครียด
พฤ. 8.30- สอบกลางภาค
4 10.30
ก.พ

คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2

2

กิจกรรมการ
เรียนการสอน

สื่อที่ใช้

ผู้สอน

ฝึกปฏิบัติการ
และอภิปราย
ร่วมกัน

อ.ปิยนุช
อ.สุนิสา

- บรรยาย
- ถาม-ตอบ
และร่วม
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
- มอบหมาย
กรณีศกึ ษา
- อภิปรายกลุ่ม
- นำเสนอ
ข้อมูลและร่วม
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
- บรรยาย
- ถาม-ตอบ
และร่วม
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
(บรรยายเป็น
ภาษาอังกฤษ)
ฝึกปฏิบัติการ
และอภิปราย
ร่วมกัน
สอบ
ภาคทฤษฎี

อ.ปิยนุช

สื่อ
Power
Point อ.ปิยนุช
Moodle อ.สุนสิ า
Zoom
Webex

สื่อ
อ.ปิยนุช
Power
Point
Moodle

อ.ปิยนุช
อ.สุนิสา
อ.ปิยนุช

หน้า 8

หัวข้อ

สัปดาห์ที่

G วัน เวลา
ที่
สอ
น
.64
6 พฤ. 8.3011 10.30
ก.พ
.64

จิตวิทยาการปรับตัว
: กลไกทางจิต
: ภาวะที่มีผลต่อการ
ปรับตัว
: กระบวนการปรับตัว
10.30- ปฏิบัติการวิเคราะห์
11.30 กลไกทางจิตและ
กระบวนการปรับตัว
7 พฤ. 8.30- 1.ความผิดปกติทาง
18 10.30 จิตใจและอารมณ์
ก.พ
2.พฤติกรรมของผู้ที่มี
. 64
ปัญหาทางสุขภาพจิต

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา
สอบบรรยาย
สอบปฏิบัติ

มคอ. 3

2

1

2

10.30- ปฏิบัติการวิเคราะห์
11.30 พฤติกรรมของผู้มี
ปัญหาทางสุขภาพจิต
8

พฤ. 8.3025 10.30
ก.พ
.64

การวิเคราะห์และการ
ประเมินสภาพจิตใจ :
หลักการและเครื่องมือ
ที่ใช้ในการประเมิน

1

2

10.30- ปฏิบัติการ :
11.30 ฝึกประเมินสภาพจิตใจ
และวิเคราะห์ผลการ
ประเมิน
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1

กิจกรรมการ
เรียนการสอน

สื่อที่ใช้

ผู้สอน

- บรรยาย
- ถาม-ตอบ
และร่วม
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
ฝึกปฏิบัติการ
และอภิปราย
ร่วมกัน
- บรรยาย
- ถาม-ตอบ
และร่วม
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
ฝึกปฏิบัติการ
และอภิปราย
ร่วมกัน

สื่อ
อ.ดร.
Power สุพัทธ
Point
Moodle

- บรรยาย
- ถาม-ตอบ
และร่วม
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
ใบงาน: ฝึก
ปฏิบัติและ
อภิปราย
ร่วมกัน

สื่อ
อ.ดร.
Power สุพัทธ
Point
Moodle

อ.ดร.
สุพัทธ
อ.ปิยนุช
สื่อ
อ.ดร.
Power สุพัทธ
Point
Moodle
อ.ดร.
สุพัทธ
อ.ปิยนุช

Webex

อ.ดร.
สุพทั ธ
อ.ปิยนุช

หน้า 9

สัปดาห์ที่

G วัน เวลา
ที่
สอ
น
9 พฤ. 8.304 9.30
มี.ค.
64

9.3011.30
10 พฤ. 8.3011 9.30
มี.ค.
64

9.3011.30

หัวข้อ

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา
สอบบรรยาย
สอบปฏิบัติ

มคอ. 3

การให้คำปรึกษาทาง 1
สุขภาพจิตกับผู้มี
ปัญหาทางจิตใจและ
อารมณ์
: กระบวนการของการ
ให้การปรึกษา
: ทักษะในการให้
คำปรึกษา
: การสื่อสารกับผู้มี
ปัญหาสุขภาพจิต
ฝึกปฏิบัติ
2
: การให้คำปรึกษากับผู้
มีปัญหาทางจิตใจ
1.การส่งเสริม
1
สุขภาพจิตและการ
พัฒนาทางด้านอารมณ์
และจิตใจ
2.การปรับเปลี่ยน
ความคิดและ
พฤติกรรม
ปฏิบัติการ : วิเคราะห์
2
ความสัมพันธ์ระหว่าง
อารมณ์ ความคิดและ
พฤติกรรม

คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กิจกรรมการ
เรียนการสอน

สื่อที่ใช้

- บรรยาย
- ถาม-ตอบ
และร่วม
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

สื่อ
อ.ดร.
Power สุพัทธ
Point
Moodle

ฝึกปฏิบัติการ
และอภิปราย
ร่วมกัน
- บรรยาย
- ถาม-ตอบ
และร่วม
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

ผู้สอน

Webex

สื่อ
Power
Point
Moodle
Zoom

อ.ดร.
สุพัทธ
อ.ปิยนุช
อ.ปิยนุช

Webex

- ใบงานและ
ฝึกปฏิบัติการ
วิเคราะห์
- อภิปราย
ร่วมกัน
มอบหมาย
รายงานเดี่ยว
2 ชิ้นงาน
: วิเคราะห์

อ.ปิยนุช
อ.สุนิสา

หน้า 10

เวลา

หัวข้อ

สัปดาห์ที่

G วัน
ที่
สอ
น

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา
สอบบรรยาย
สอบปฏิบัติ

มคอ. 3

กิจกรรมการ
เรียนการสอน

สื่อที่ใช้

ผู้สอน

ตนเอง
11 พฤ. 8.3018 11.30
มี.ค.
64

พฤ.
1
12 เม.
ย.
64
13 พฤ.
8
เม.
ย.
64
14 พฤ.
22
เม.
ย.
64

8.3011.30

การออกแบบและ
วางแผนการดำเนิน
กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพจิต

3

สัมมนา
: แผนการกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพจิต

3

8.3011.30

SDL : เตรียมความ
พร้อม/อุปกรณ์ในการ
จัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพจิต

3

8.3012.30

จัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพจิต

4

คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- ฝึก
ปฏิบัติการและ
สัมมนา
อภิปราย
ร่วมกัน
- นำเสนอ
ข้อมูลและร่วม
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
อภิปรายและ
นำเสนอข้อมูล
และร่วม
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

สื่อ
อ.ปิยนุช
Power อ.สุนสิ า
Point
Zoom

ดำเนิน
กิจกรรม
ส่งเสริม
สุขภาพจิต
มอบหมายงาน
รายงานกลุ่ม
สรุปผลการจัด
กิจกรรม

อ.ปิยนุช
อ.สุนิสา

Webex

สื่อ
อ.ปิยนุช
Power อ.สุนสิ า
Point
Zoom
Webex

หน้า 11

เวลา

หัวข้อ

สัปดาห์ที่

G วัน
ที่
สอ
น

15 พฤ. 8.3029 11.30
เม.
ย.
64

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา
สอบบรรยาย
สอบปฏิบัติ

มคอ. 3

1.สรุปผลการดำเนิน
กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพจิต
2.สรุปบทเรียน
“แนวทางการส่งเสริม
สุขภาพจิตใน
สถานการณ์ต่างๆ”

16 พฤ. 8.30- สอบปลายภาค
6 10.30
พค.
64

คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กิจกรรมการ
เรียนการสอน

ส่งเสริม
สุขภาพจิต
อภิปรายและ
นำเสนอข้อมูล
และร่วม
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

3

สื่อที่ใช้

ผู้สอน

อ.ปิยนุช
อ.สุนิสา

(Active
learning :
Brainstorming)

2

สอบ
ภาคทฤษฎี

อ.สุนิสา

หน้า 12

มคอ. 3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
1

2

3

4

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

2.2, 2.3, 3.5

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
สอบทฤษฎี
2.2, 2.3, 3.5, สัมมนา
5.2
-ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพจิต
(2.4, ,4.3, 4.4, -แนวทางการพัฒนาสุขภาพจิตในแต่ละวัย
5.3)
-แผนการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
2.2, 2.3, 5.2 ปฏิบัติ
(2.4, ,4.3, 4.4,) -วิเคราะห์และการจัดการความเครียด
-ใบงานประเมินสภาพจิตใจและวิเคราะห์ผลการ
ประเมิน
-การออกแบบและวางแผนการดำเนินกิจกรรมฯ
-จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
1.1,2.3, 3.5, รายงานกลุ่ม
(5.3)
- การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต

1.1,2.3, 3.5

รายงานเดี่ยว
- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์
ความคิดและพฤติกรรม 2 ชิน้ งาน

5
16

สัดส่วน
การ
ประเมิน
20
30
50
15

1
4
12
20
3
8
11
14
14

5

10

10

การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ :
มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

วิธีการประเมิน
1. ประเมินโดยการสังเกตจากความตรงต่อเวลาในการเข้า
ห้องสอบ การส่งงานตามที่มอบหมายและการปฏิบัติโดย
อาจารย์
2. ประเมินจากบันทึกการเข้าห้องสอบ การส่งงานที่ได้
มอบหมาย
3.ประเมินพฤติกรรมจากแบบประเมิน การมีส่วนร่วม และ
การแสดงความคิดเห็นในการสัมมนาและการเรียนการสอน
โดยอาจารย์
4. สังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้าที่ การมีส่วนร่วม
และการแสดงออกในชั้นเรียน
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ร้อยละ
5

หน้า 13

มคอ. 3
2. ด้านความรู้

1.ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี
2. ประเมินจากผลงาน (เอกสาร / รายงาน)
3. ประเมินจากการนำเสนอ (วาจาและสื่อ) โดยใช้แบบ
ประเมินการนำเสนอ โดยอาจารย์
4. ประเมินโดยการสังเกตการณ์ใช้ข้อมูลอ้างอิงประกอบจาก
ผลงาน (เอกสาร / รายงาน)
3. ด้านทักษะทางปัญญา
1.ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี
2. ประเมินจากแบบประเมินการนำเสนอ (วาจาและสื่อ)
โดยอาจารย์
3. ประเมินจากผลงาน (เอกสาร / รายงาน)
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 1.ประเมินโดยใช้แบบประเมินการสัมมนา (พฤติกรรมการ
บุคคลและความรับผิดชอบ
ทำงานในบทบาทหน้าที่ต่างๆ จนได้เป็นข้อมูลตามที่ได้รับ
มอบหมาย) โดยอาจารย์
2.ประเมินโดยใช้แบบประเมินการสัมมนา (พฤติกรรมการ
ทำงานเป็นทีมและความรับผิดชอบ) โดยอาจารย์
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 1. ประเมินวิธีการสื่อสารโดยใช้แบบประเมินการนำเสนอ
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี (วิธีการสื่อสาร/รูปแบบสื่อ) โดยอาจารย์
สารสนเทศ
2. ประเมินโดยการสังเกตการนำเสนอในชั้นเรียน

เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด :
1. ใช้การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ดังนี้
ระดับคะแนน
80.0 – 100
75.0 – 79.9
70.0 – 74.9
65.0 – 69.9
60.0 – 64.9
55.0 – 59.9
50.0 – 54.9
0.0 – 49.9

ระดับเกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

25

50

15

5

ระดับคะแนน
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0

2. นิสิตต้องได้คะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกว่าร้อยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกว่าร้อยละ 60 จึง
จะถือว่าสอบผ่าน
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตำราและเอกสารหลัก
1) บัณฑิต ศรไพศาล. บูรณาการสุขภาพจิต : ทิศทางใหม่ในงานสุขภาพ. กรุงเทพฯ : สถาบันสุขภาพจิต
เด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์, 2549.
2) ประเวศ วะสี.การพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ : สู่สุขภาวะจากการมีจิตใจสูงทั้งประเทศ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิ
สดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2547.
3) ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์. สุขภาพจิตเบื้องต้น = Introduction to mental health . [กรุงเทพฯ] :
โครงการส่งเสริมการแต่งตำรา ทบวงมหาวิทยาลัย, 2530.
4) เพียรดี เปี่ยมมงคล. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต. นนทบุรี : พ. เปี่ยมมงคล[ผู้จดั จำหน่าย],
2553.
5) ลิขิต กาญจนาภรณ์. สุขภาพจิต. ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สนามจันทร์, 2547.
6) สมภพ เรืองตระกูล.โรคทางจิตเวชในเด็กและวัยรุ่น. กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2543.
7) สุจินต์ปรีชามารถ.สุขภาพจิตเบื้องต้น. [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร. 2535.
8) อรวรรณ ดวงจันทร์. คู่มือการดูแลทางสังคมจิตใจสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข. สำนักพัฒนาสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2543.
9) อรวรรณ ดวงจันทร์และวิไล เสรีสิทธิพิทักษ์. คู่มือการดูแลทางสังคมจิตใจส าหรับผูใ้ ห้การปรึกษา.
สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2542.
2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ
1) ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์. สุขภาพจิตเบื้องต้น = Introduction to mental health . [กรุงเทพฯ] :
โครงการส่งเสริมการแต่งตำรา ทบวงมหาวิทยาลัย, 2530.
2) ลิขิต กาญจนาภรณ์. สุขภาพจิต. ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สนามจันทร์, 2547.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ
1) หลักสูตรออนไลน์ วิชา จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว เวบไซต์ https://thaimooc.org/
2) กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เวบไซต์
http://www.sorporsor.com/
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. การตอบคำถามของอาจารย์และเพื่อนนิสิตในชั้นเรียน
2. สังเกตปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน กับ ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย
3. ให้นิสิตแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินที่สาขาวิชา
จัดทำขึ้น
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
1. การสังเกตการสอนของผู้สอน โดย ทีมผู้ร่วมสอน
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ทีส่ ามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการเรียนรู้
จากกรณีศกึ ษาทางการพัฒนาสุขภาพจิตในแต่ละวัยและการ Brainstorming เพื่อสรุปบทเรียน
2. เน้นกิจกรรมทีน่ ำความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยการจัดฝึกปฏิบัติการให้คำปรึกษา
ทางสุขภาพจิตและการจัดการความเครียด
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการให้คะแนน/เกรดกับข้อสอบ และรายงาน
โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปีตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตร
2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี
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