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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา กภ 104  จิตวิทยาคลินิกสําหรบักายภาพบาํบดั 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2563 

 

 

หมวดที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 
กภ 104  จติวิทยาคลินิกสาํหรับกายภาพบาํบัด 

PTX 104 Clinical Psychology for Physical Therapy 

2. จํานวนหน่วยกิต 

1(1-0-2) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสตูรวิทยาศาสตร์บัณฑติ สาขาวิชากายภาพบาํบดั  

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพกายภาพบาํบัด 

4. อาจารยผู์ร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อ.ดร.ธติิมาศ  วินัยรักษ์ thitimard@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา (หลัก) 

อ.ดร.ยุภาภรณ ์ รัตนวิจิตร yupapornr@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา (รอง) 

พ.ต.อ.วินัย ธงชัย งานจิตเวชและยาเสพตดิ 

โรงพยาบาลตาํรวจ 

อาจารย์พิเศษ 

ร.ต.อ.อรณชิา หาสาสนศ์รี งานจิตเวชและยาเสพตดิ 

โรงพยาบาลตาํรวจ 

อาจารย์พิเศษ 

 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน  

ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 1 

6. รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   –ไม่มี- 

7. รายวิชาที่ตอ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite)  –ไม่มี- 

8. สถานทีเ่รียน 

ห้อง 301 คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วนัที่จดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

5 พฤษภาคม 2563 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 
เพ่ือให้นิสติ ELO TQF (จุดดาํ)

1. อธิบายสาเหตุ ปัญหาและกระบวนการเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในมนุษย์
โดยเฉพาะในคนพิการ ผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยวัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ รูปแบบ

ต่างๆ ของสภาวะจิตใจของผู้ป่วยทางจิตวิทยาคลินิกอย่างง่าย รวมถึงเร่ือง

อารมณ ์และกลไกการปรับตัวให้เข้ากบัสภาพแวดล้อม (U) 

2 2.2, 2.3 

2. วิ เคราะ ห์ ปัญหาและอธิบายแนวทางในการบริหารจัดการ ผู้ ป่วยทาง

กายภาพบาํบัดที่มีปัญหาสขุภาพจิตได้ โดยมีการประยุกต์ความรู้พ้ืนฐานไปใช้ใน

วิเคราะห์กรณศีึกษาได้ (An, U)  

3, 5 3.1, 3.2  

3. แสดงแนวคิดริเร่ิมในการประยุกต์ความรู้เพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบน
พ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม โดยอยู่บนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรม (A, A) 

1, 6 1.4, 1.6, 

4.1, 4.4 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา  

ปรับปรุงให้สอดคล้องกบัหลักสตูรปี 2563 

 

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
พฤติกรรมและสภาพจิตใจในภาวะปกติ และผิดปกติของผู้ป่วยวัยต่างๆ และคนพิการ การบริหาร

จัดการกบัปัญหาทางจิตเวชสาํหรับผู้ป่วยทางกายภาพบาํบัด 

2.  จํานวนชัว่โมงที่ใชต่้อภาคการศึกษา 

3. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์่อาจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

อาจารย์ประจาํรายวิชา ประกาศเวลาในการให้คาํปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการทาํความเข้าใจรายวิชา

จัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะคนที่ต้องการ) ไม่น้อยกว่า 1 ชม./สปัดาห์ 

 

4. ความรบัผิดชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล และความ

รบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการ

วิเคราะห์

เชิงตวัเลข 

การสือ่สาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.

ทกัษะ

พิสยั 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 

                           
 

บรรยาย/ สมัมนา สอนเสริม ปฏิบติัการ  
ศึกษาดว้ยตนเอง

นอกชั้นเรียน 

บรรยาย 12 ชม./ภาคการศกึษา 

สมัมนาเสริมบรรยาย 3 ชม./ภาคการศกึษา 

ตามความต้องการของ

นิสติเฉพาะราย 
- 9 ชม. 
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1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่พัฒนา 

1. ไม่ประเมิน 

2. ไม่ประเมิน 

3. ไม่ประเมิน 

4. ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพตลอดจนสิทธิพ้ืนฐานที่เกีย่วขอ้งกบัการปฏิบติังานทาง
กายภาพบาํบดั (ความรบัผิดชอบหลกั) 

5. ไม่ประเมิน 

6. เคารพในคุณค่าศกัดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์และสามารถจดัการกบัปัญหา คุณธรรม 

จริยธรรมไดอ้ย่างหมาะสม (ความรบัผิดชอบหลกั) 

1.2  วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม จริยธรรม การเคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และ

จรรยาบรรณทางวิชาชีพในรายวิชา 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวิธจีัดการกบัปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

1.3 วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินพฤตกิรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม การเคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และ

จรรยาบรรณทางวิชาชีพตลอดรายวิชา 

2. ประเมินจากพฤติกรรมการจัดการกบัปัญหาระหว่างการเรียนในรายวิชาจากการนาํเสนอแหล่ง
อ้างองิความรู้ในการสมัมนา 

 

2 ความรู ้
2.1  ความรู้ที่พัฒนา 

1. ไม่ประเมิน 

2. สามารถอธิบายความรูพ้ื้นฐานวิทยาศาสตรส์ุขภาพความรูที้่เป็นปัจจุบนัในสาขาวิชาชีพ 

ระบบสุขภาพ กฎหมาย ความรูด้า้นการจัดการ  การบริหารงานบริการกายภาพบําบดัหรือ

สาขาวิชาอ่ืนที่เกีย่วขอ้ง (ความรบัผิดชอบหลกั) 

3. สามารถอธิบายสาระสําคญัของศาสตรที์่เป็นวิชาชีพ กายภาพบําบดัเพื่อใหค้วามรูใ้นการ

ส่งเสริม ป้องกนัการเกิดโรคหรือภาวะต่าง ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง (ความรบัผิดชอบหลกั) 

4. ไม่ประเมิน 

2.2  วิธกีารสอน 

1. จัดรูปแบบการเรียนรู้ศึกษาพฤติกรรมสภาพจิตใจในภาวะปกติและผิดปกติของคนพิการ ผู้ป่วย
เดก็ ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ การบริหารจัดการผู้ป่วยขณะรักษาทางกายภาพบาํบัดในภาคทฤษฎี 

ตามลักษณะธรรมชาติรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ โดยใช้รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ที่หลากหลายทั้งการบรรยาย ร่วมกับการสัมมนา การอภิปรายการค้นคว้าการวิเคราะห์

หมวดที่ 4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนิสิต 
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ร่วมกับส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดให้มีการใช้

หัวข้อปัญหากรณศีึกษา การสมัมนา โดยจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน 

2.3  วิธกีารประเมินผล 

1. สอบภาคทฤษฎี 

 

3 ทกัษะทางปัญญา 
3.1  ทกัษะทางปัญญาที่พัฒนา 

1. สามารถประยุกตค์วามรูใ้หเ้กิดประโยชน ์(ความรบัผิดชอบหลกั) 

2. สามารถคิดวิเคราะหอ์ย่างเป็นระบบ และแกไ้ขปัญหาได ้(ความรบัผิดชอบหลกั) 

3. สามารถประเมิน วิพากษ์ สถานการณต่์าง ๆ โดยใช้ความรู้เป็นฐาน (ความรับผดิชอบรอง) 

4. ไม่ประเมิน 

5. สามารถวางแนวทางในการทาํงานทางกายภาพบําบัดแก่ประชาชนอย่างปลอดภัยโดยใช้องค์
ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง (ความรับผดิชอบรอง) 

6. ไม่ประเมิน 

7. ไม่ประเมิน 

3.2  วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้นิสติได้นาํเสนอรายงานความผดิปกติทางจติเวชตามความคดิของตนเอง และมีการ
แลกเปล่ียนความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 

2. จัดทาํรายงานความผดิปกตทิางจิตเวชที่พบได้ในปัจจุบนั เพ่ือเสริมความเข้าใจในบทเรียนมาก

ข้ึน 

3. จัดสมัมนากรณศีึกษาทางคลินิกเกี่ยวกบัผู้ป่วยในรายวชิา เพ่ือให้เกดิผลลัพธท์ี่ปลอดภัยและมี
คุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบาํบดั 

3.3  วิธกีารประเมินผล 

1. สงัเกตพฤติกรรมและผลงานจากการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองในงานที่ได้รับมอบหมาย 

2. ประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาในระหว่างการตอบข้อ

ซักถามระหว่างการสมัมนา 

3. ประเมินจากผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้า การนาํเสนองานหน้าช้ันเรียน การวิเคราะห์

วิจารณอ์ย่างเป็นระบบ 

 

4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1  ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่พัฒนา 

1. สามารถทํางานร่วมกบัผูอ่ื้นในฐานะผูน้าํและผูร่้วมงานได ้(ความรบัผิดชอบหลกั) 

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถปรับตัวให้เข้ากบัสถานการณต่์างๆ (ความรับผดิชอบรอง) 

4. มีจิตบริการและมีปฏิสมัพนัธอ์ย่างสรา้งสรรคก์บัผูใ้ชบ้ริการ ผูร่้วมงาน หรือ ผูบ้งัคบับญัชา  

(ความรบัผิดชอบหลกั)  

5. มีความรับผดิชอบในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (ความรับผดิชอบรอง) 
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4.2  วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเนื้อหาการเรียนรู้ที่เน้นการมีปฏสิัมพันธ์กบัผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงานหรือบุคคลภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้รูปแบบของการสมัมนากลุ่มเพ่ือผลักดันให้เกดิการอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้

ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน อนัจะนาํไปสู่การสร้างความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและการทาํงานร่วมกบั

ผู้อื่น 

2. จัดการสัมมนาให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทีมและกล้าแสดงความ
คิดเห็นของตนและพร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น ปรับตัวให้เข้ากับ

สถานะการณต่์างๆ ได้ 

3. สอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกบัการพัฒนาตนเองและวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ 
4.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน และการตอบข้อซักถามหน้าช้ันเรียน 

  2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะนาํเสนอและร่วมการสมัมนา 

 

5 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 
1. ไม่ประเมิน 

2. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพ (ความรับผดิชอบรอง) 

3. ไม่ประเมิน 

5.2 วิธกีารสอน 

1. ฝึกการใช้ทกัษะสื่อสารในการสมัมนา มอบหมายงานให้นิสติทุกคนมีส่วนร่วมในการนาํเสนอการ
สมัมนา และอภิปรายผลร่วมกนัในช้ันเรียน 

5.3 วิธกีารประเมนิผล 

1. ประเมินรูปแบบของรายงาน 

2. ประเมินเนื้อหาที่นาํเสนอหน้าช้ันเรียน  

3. ประเมินรูปแบบและวิธกีารนาํเสนองานหน้าช้ันเรียน รวมถงึการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
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ิสิต

 

หัวข้อ 
อาจารย ์

ห้องเรียน 

พิเศษ/Head ร่วมสอน 

1 ศ 8 ม.ค. 64 9.30-12.30 3        100 1 100 จิตวิทยาทั่วไป วินัย  301 

2  

ศ 15 ม.ค. 64 9.30-11.00 1.5        100 1 100 
จิตวิทยาคลินิก: Psychiatric problem in 

children and adolescent 
วินัย  301 

ศ 15 ม.ค. 64 11.00-12.30 1.5        100 1 100 
จิตวิทยาคลินิก: Aging process and 

psychiatric problem 
อรณิชา  301 

3 ศ 22 ม.ค. 64 9.30-12.30        3 100 1 100 
ทบทวน: จิตวิทยาทั่วไปและจิตวิทยาคลินิก 

(Active learning) 
   

4 

ศ 29 ม.ค. 64 8.30-9.30      1   100 2 50 สอบบรรยายครั้งที่ 1 ธิติมาศ นักวิชาการ 301 

ศ 29 ม.ค. 64 9.30-12.30 3        100 1 100 

จิตวิทยาคลินิก: Psychiatric problem in 

patient with body and brain 

impairment (children and adults) 

วินัย  301 

5 ศ 5 ก.พ. 64 9.30-11.00 1.5        100 1 100 

จิตวิทยาคลินิก: Social psychology in 

disabled and patient with chronic 

disease 

วินัย  301 
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หมายเหตุ:  สื่อการสอนของรายวิชา ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน คอมพิวเตอร์ และ LCD 

  อาจารย์ผู้สอนประกาศผลคะแนนสอบของการสอบครั้งที่ 1 ก่อนการสอบครั้งที่ 2 

อาจารย์ผู้สอนให้การแนะนาํ (Formative feedback) เพื่อการพัฒนาแก่นิสติเป็นระยะอย่างสมํ่าเสมอ คือ หลังการหลังสอบครั้งที่ 1 และการสมัมนา 

เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบครั้งที่ 2 

ศ 5 ก.พ. 64 11.00-12.30 1.5        100 1 100 
จิตวิทยาคลินิก: Counseling and 

psychotherapy 
วินัย  301 

6 ศ 12 ก.พ. 64 9.30-12.30        3 100 1 100 
ทบทวน: จิตวิทยาคลินิก (Active  

learning) 
   

7 ศ 19 ก.พ. 64 11.30-12.30        3 100 1 100 เตรียมสัมมนา  (Active learning) ธิติมาศ  301 

8 
ศ 19 มี.ค. 64 8.30-11.30   3      100 2 50 

จิตวิทยาคลินิก: Approach and 

management in psychiatric 

problems 

วินัย ธิติมาศ 301 

ศ 19 มี.ค. 64 11.30-12.30      1   100 2 50 สอบบรรยายครั้งที่ 2 ธิติมาศ นักวิชาการ 301 

  รวม 12 0 3 0 0 2 0 9    26    

    รวม 15 0              
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 
สปัดาหที์่

ประเมิน 

สดัส่วนของ

การประเมิน 

1 ความรู้ 2.2, 2.3 สอบทฤษฎี 
 

สปัดาห์ที่ 4 

สปัดาห์ที่ 8 

70% 

2, 3 ทกัษะทางปัญญา 3.1, 3.2 

(3.3, 3.5) 

- รายงานหัวข้อ การประเมินสภาวะ

จิตใจเบื้ องต้น การปรับตัวและกลไก

ป้องกันตนเองทางจิตใจในผู้ป่วยจิต

เวชประเภทต่าง ๆ รวมทั้งบทบาท

บุคลากรทางการแพทย์ในทมีจิตเวช 

- สัมมนาเสริมทฤษฎี หัวข้อ การ

บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ใ น ผู้ ป่ ว ย ท า ง

กายภาพบําบัดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ร่วมด้วย 

สปัดาห์ที่ 4 

 

 

 

 

สปัดาห์ที่ 7 

15% 

ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1, 4.4 (4.3, 4.5) 

6% 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ (5.2) 

4% 

1, 2, 3 คุณธรรมจริยธรรม 1.4, 1.6 สั ง เ ก ต พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ค ว า ม

รับผิดชอบในช้ันเรียน ความตั้ งใจ 

ตรงต่อเวลา 

สปัดาห์ที่ 4, 

7 และ

ตลอด

รายวิชา 

5% 

 รวมการประเมินทกัษะทุกดา้นที่อยู่ในความรบัผิดชอบของรายวิชา 100% 

หมายเหตุ  ผลการเรียนรู้ในเคร่ืองหมาย () หมายถงึ ความรับผดิชอบรอง 

 

รายละเอียดการประเมิน และเกณฑก์ารพิจารณาตดัเกรด   

 การประเมินผล 

กจิกรรมที่ 1 การสอบทฤษฎี        70% 

- สอบคร้ังที่ 1 (หัวข้อที่ 1-2)       35% 

 - สอบคร้ังที่ 2 (หัวข้อที่ 4-5)       35% 

กจิกรรมที่ 2 การสมัมนาเสริมทฤษฎี       20%   

กจิกรรมที่ 3 คะแนนรายงาน          10% 

    รวมทั้งหมด      100% 
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เกณฑผ่์านการประเมิน 

1. ตัดเกรดองิเกณฑโ์ดย 

เกรด       ระดับคะแนน 

     A       100.0-80.0 

   B+       79.9-75.0 

   B       74.9-70.0 

  C+       69.9-60.0 

  C       59.9-50.0 

   D+       49.9-45.0 

  D       44.9-40.0 

   E       39.9-0.0 

2. นิสติต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะมีสทิธิ์สอบ 

3. คะแนนรวมการสอบภาคทฤษฎีต้องไม่ตํ่ากว่า 50 % จึงถอืว่า สอบผ่าน  

 

หมวดที่ 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

1. วินัย ธงชัย หลักการทั่วไปและการทาํงานของทมีงานจิตเวช เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กบ 104 

2. วินัย ธงชัย พ้ืนฐานพัฒนาการจิตใจและบุคลิกภาพ เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กบ 104 

3. วินัย ธงชัย การทดสอบทางจิตวิทยาเบื้องต้นโดยวิธทีางคลินิกอย่างง่าย เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 

กบ 104  

4. วินัย ธงชัย การปรับตัวและกลไกทางจติ เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กบ 104 

5. วินัย ธงชัย โรคทางจติเวช เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กบ 104 

6. วินัย ธงชัย จิตสงัคมในผู้ป่วยเร้ือรังและผู้พิการ เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กบ 104 

7. อรณชิา หาสาสน์ศรี ความผดิปกติทางจิตเวชในผู้สงูอายุ เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กบ 104 

8. วินัย ธงชัย การให้การปรึกษาและจิตบาํบัด เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กบ 104 

9. วินัย ธงชัย การจัดการกบัปัญหาทางจิตเวชในผู้ป่วยที่รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกาย เอกสาร

ประกอบการสอนรายวิชา กบ 104 

2. เอกสารและข้อมูลสาํคัญ 

- แบบประเมินภาวะเครียดและสขุภาพจิตทั่วไป กรมสขุภาพจิต 

- แบบประเมินความเครียดด้วยตนเอง: มาตรประเมินตนเองแบบเรียงอันดับ (ordinal rating scale) 

แบบ 4 มาตร จาํนวน 20 ข้อ (กรมสขุภาพจิต) 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนาํ 

- เวบ็ไซต์กรมสขุภาพจิต http://www.dmh.go.th/test/ 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

- การสื่อสารและส่งข้อเสนอแนะของนิสติผ่านแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

-  ผลสมัฤทธิ์เชิงคุณภาพของผลงาน การสมัมนาที่นิสติได้รับมอบหมาย 

-  การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดยทมีผู้ร่วมสอน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. การปรบัปรุงการสอน 

ขอ้เสนอแนะจากการประเมิน

รายวิชาและ มคอ.5 ปีที่ผ่านมา 

การดําเนินการปรบัปรุง ความตอ้งการสนบัสนุนจาก

สาขาวิชา 

- - - 

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนิสิตในรายวิชา 
- พิจารณาตดัเกรดในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสตูรและคณาจารย ์

- ประเมินผลสมัฤทธิ์ทางการศึกษาโดยอาจารย์ประเมินนิสติ 

- ประเมินผลสมัฤทธิ์ทางการศึกษาโดยนิสติประเมินตนเอง 

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- นาํข้อเสนอแนะของนิสติและอาจารย์ผู้สอน และผลการทวนสอบมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอน 

 


