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รายละเอียดของรายวิชา กบ 302 จิตวิทยาคลนิกิสําหรบักายภาพบาํบดั 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2 ประจําปีการศึกษา 2560 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กบ302 จิตวิทยาคลินิกสาํหรับกายภาพบาํบัด 

PX302 Clinical Psychology for physical therapy 

2. จํานวนหน่วยกิต 

1 (1-0-2) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขากายภาพบาํบัด 

หมวดวิชาบังคับ - 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 
 

อ.ยุภาภรณ์ รัตนวิจิตร yupapornr@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

 คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อ.นิธนัินท ์ชัยคีรี nithinun@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

 คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ต.ท วินัย ธงชัย psychoman20012002@yahoo.com อาจารย์ผู้สอน 

 งานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลตาํรวจ 

ร.ต.อ.(หญิง) นิภาพร คาํอั้น chaaim_psychopolice@hotmail.com อาจารย์ผู้สอน 

 งานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลตาํรวจ 

ร.ต.ต.(หญิง) อรณิชา หาสาสน์ศรี ornicha_a@hotmail.com อาจารย์ผู้สอน 

 งานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลตาํรวจ 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 3 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี- 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

8. สถานทีเ่รียน 

คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

19 มิถุนายน 2560 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 

  เรียนรู้ทฤษฎีทางจิตวิทยาทั่วไป พฤติกรรม สภาพจิตใจ ในภาวะปกติและผิดปกติ ของคนพิการ 

ผู้ป่วยเดก็ ผู้ใหญ่ และผู้สงูอายุ รวมถึงการบริหารจัดการผู้ป่วย 

 

วตัถุประสงคจํ์าเพาะของรายวิชา 

1. นิสติมีความรับผิดชอบต่องานที่มอบหมายและมีระเบียบวินัยในช้ันเรียน (1.5) 

2. บอกสาเหตุและกระบวนการเกดิการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในเร่ืองอารมณ์ และกลไกการปรับตัว

ให้เข้ากบัสภาพแวดล้อม (2.1) 

3. บอกสาเหตุและกระบวนการเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในมนุษย์โดยเฉพาะในคนพิการ 

ผู้ป่วยเดก็ ผู้ใหญ่ และผู้สงูอายุ (2.1) 

4. บอกรูปแบบต่างๆ ของสภาวะจิตใจของผู้ป่วยทางจิตวิทยาคลินิกอย่างง่าย (2.1) 

5. บอกแนวทางในการบริหารจัดการผู้ป่วยทางกายภาพบาํบัดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้ โดยมีประยุกต์

ความรู้พ้ืนฐานไปใช้ในวิเคราะห์กรณีศึกษาได้  

6. แสดงแนวคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม  

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

เกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรีของสาํนักงานคณะกรรมการระดับอุดมศึกษา 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาถึงจิตวิทยาทั่วไป พฤติกรรมสภาพจิตใจในภาวะปกติ และผิดปกติของคนพิการ ผู้ป่วยเดก็ 

ผู้ใหญ่ และผู้สงูอายุรวมถึงการบริหารจัดการผู้ป่วย 

 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย/สมัมนา สอนเสริม ศึกษาดว้ยตนเอง 

15 ชม./3 ชม. 
ตามความต้องการของ

นิสติเฉพาะราย 
9 ชม. 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 2 

 



มคอ. 3 

3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง  

๑. คุณธรรมจริยธรรม ๒. ความรู ้
๓. ทกัษะทาง

ปัญญา 

๔. ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และ                   

ความรบัผิดชอบ 

๕. ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลขการ

สื่อสารและการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖. ทกัษะการ

ปฏิบติั                  

ทางวิชาชีพ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
                               

 

4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นสิิตเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจาํรายวิชา ประกาศเวลาในการให้คาํปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการทาํความเข้าใจวิชา  

- อาจารย์จัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ) ไม่น้อยกว่า 1 

ช่ัวโมงต่อสปัดาห์ 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนสิิต 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรมไปพร้อมกับวิชาที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้

สามารถปฏิบัติตนต่อผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

รวมถึงสามารถปฏิบัติงานและดาํเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบร่ืนโดยมีคุณธรรม

จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสตูรดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. ไม่ประเมิน 

3. ไม่ประเมิน  

4. มีความรับผิดชอบต่อการกระทาํของตนเอง  

5. มีระเบยีบวินยัและซ่ือสตัย ์ 

6. ไม่ประเมิน 

7. ไม่ประเมิน 

8. สามารถดาํเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสงัคมได้อย่างราบร่ืนและเป็นประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวม  

1.2 วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในรายวิชาการพ้ืนฐาน

วิชาชีพ 

2. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยและความซ่ือสัตย์ ตลอดการจัดการเรียนการสอน  

3. ส่งเสริมและจัดกจิกรรมให้ผู้เรียนมีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจริยธรรมในการดาํรงชีพ

และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
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1.3 วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายตลอดการศึกษาในรายวิชา 

2.  ประเมินความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่จากพฤติกรรมในช้ันเรียน 

3.  ประเมินคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และความซ่ือสตัย์ จากการนาํเสนอแหล่ง

อ้างองิความรู้ในการสมัมนา 

2. ความรู ้

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

ผู้เรียนต้องมีความรู้ในศาสตร์ที่ เป็นพ้ืนฐานของชีวิตและศาสตร์ของวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี 

ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถบูรณาการ

ความรู้เพ่ือใช้ในการดูแลสุขภาพ ที่นาํไปสู่สุขภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้าน

ความรู้ ดังน้ี 

1. มีความรูใ้นศาสตรที์เ่ป็นพื้ นฐานของชีวิต  

2. มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นระบบ  

3. มีความรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นระบบและเน้นธรรมเนียมปฏบัิติ กฎระเบียบ 

ข้อบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็นปัจจุบัน  

4. มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

5. ไม่ประเมิน 

6. ไม่ประเมิน 

7. ไม่ประเมิน 

2.2  วิธกีารสอน 

 จัดรูปแบบการเรียนรู้ศึกษาพฤติกรรมสภาพจิตใจในภาวะปกติและผิดปกติของคนพิการ ผู้ป่วย

เดก็ ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ การบริหารจัดการผู้ป่วยขณะรักษาทางกายภาพบําบัดในภาคทฤษฎี ตาม

ลักษณะธรรมชาติรายวิชาตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชาน้ันๆ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่

หลากหลายทั้งการบรรยาย ร่วมกับการสมัมนา การอภิปรายการค้นคว้าการวิเคราะห์ร่วมกบัส่งเสริมให้

ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดให้มีการใช้หัวข้อปัญหา กรณีศึกษา การ

สมัมนา โดยจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน 

2.3  วิธกีารประเมินผล 

   สอบภาคทฤษฎี 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

นิสิตต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทักษะทางปัญญา เพ่ือพัฒนาไปสู่

ความเป็นนักวิชาชีพ ดังน้ันการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้นให้นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

มีความสามารถพ้ืนฐานในการวิจัยและเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประยุกต์ใช้

ในการทาํงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปล่ียนแปลงไป โดยกาํหนดผลการ

เรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา ดังน้ี 
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1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถเพ่ิมข้ึน  

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้เกดิผลลัพธท์ี่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบาํบัด  

4. สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบาํบัดกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททาง

สขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป  

3.2  วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสนใจศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 

2. ส่งเสริมให้นิสิตได้นําเสนอรายงานความผิดปกติทางจิตเวช ความคิดของตนเอง และมีการ

แลกเปล่ียนความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 

3. จัดสัมมนากรณีศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วยในรายวิชา เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมี

คุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบาํบัด 

3.3  วิธกีารประเมินผล 

1. สงัเกตพฤติกรรมและผลงานจากการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองในงานที่ได้รับมอบหมาย 

2. ประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาในระหว่างการตอบข้อ

ซักถามระหว่างการสมัมนา 

3. ประเมินจากผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้า การนําเสนองานหน้าช้ันเรียน การวิเคราะห์

วิจารณ์อย่างเป็นระบบ 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

นิสิตต้องมีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้สามารถทาํงานร่วมกนัได้ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏบัิติหน้าที่และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง

ในศาสตร์ของวิชาชีพและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพและสังคม โดย

กาํหนดผลการเรียนรู้ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม  

3. ไม่ประเมิน 

4. ไม่ประเมิน 

4.2 วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเน้ือหาการเรียนรู้ที่ เ น้นการมีปฏิสัมพันธ์กับ ผู้ รับบริการ ผู้ ร่วมงานหรือ

บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง โดยใช้รูปแบบของการสัมมนากลุ่มเพ่ือผลักดันให้เกิดการอภิปราย 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน อนัจะนาํไปสูก่ารสร้างความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

2. จัดการสัมมนาให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทมีและกล้าแสดงความ

คิดเหน็ของตนและพร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่น  
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3. สอดแทรกเน้ือหาที่เกี่ยวกบัการพัฒนาวิชาชีพ องค์กรและสงัคม 

4.3 วิธกีารประเมินผล 

สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะนําเสนอสัมมนา และการตอบข้อซักถามหน้าช้ัน

เรียน 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

สามารถศึกษาและทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ

หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข

ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและนาํเสนอ

ข้อมูลสารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธภิาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถ

เลือกใช้รูปแบบของการนาํเสนอที่เหมาะสมสาํหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกนัได้โดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. สามารถศึกษาทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา เลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสารสนเทศที่

เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียนและสามารถเลือกใช้รูปแบบของ

การนาํเสนอที่เหมาะสม  

5.2 วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน Website และอภิปรายผลร่วมกนัในช้ันเรียน 

2. มอบหมายงานให้นิสิตทุกคนมีส่วนร่วมในการนําเสนอการสัมมนา โดยใช้รูปแบบและ

เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

5.3 วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินเน้ือหาที่นาํเสนอหน้าช้ันเรียน  

2. ประเมินรูปแบบและวิธกีารนาํเสนองานหน้าช้ันเรียน 

6. ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 

ไม่ประเมิน 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  

สปั
ดา

หท์ี
่ 

วนัที ่ เวลา 

บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏิบ

ตัิ 

สมั
ม

นา
 

SD
L 

สอ
บ

บ
รร

ยา
ย 

หวัขอ้ 

ผูส้อน 

หอ้
ง 

เรี
ยน

 

อาจารย์

พิเศษ 

 อ. 6 กพ. 61 8.30-9.00      แนะนาํรายวิชา อ.ยุภาภรณ์ 304 

1 อ. 6 กพ. 61 9.00-10.00 1        จิตวิทยาทัว่ไป: หลักการทั่วไปและการ

ทาํงานของทมีจิตเวช 

อ.วินัย 304 

  10.00-12.00 2        จิตวิทยาทัว่ไป: พ้ืนฐานพัฒนาการ

จิตใจและบุคลิกภาพ 

อ.วินัย 

2 อ. 13 กพ. 61 9.00-11.00 2     จิตวิทยาทัว่ไป:การทดสอบทางจิตวิทยา

เบื้องต้นโดยวิธทีางคลินิกอย่างง่าย 

อ.วินัย 304 

  11.00-12.00 1        จิตวิทยาทัว่ไป: การปรับตัวและกลไก

ทางจิต 

อ.นิภาพร 

3 อ. 20 ก.พ. 61 9.00-12.00 3        จิตวิทยาทัว่ไป: โรคทางจิตเวชที่พบ 

ได้บ่อย 

อ.วินัย 304 

4 อ. 27 ก.พ. 61 9.00-12.00     3   SDL นิสติทบทวนบทเรียนเตรียมสอบ

ด้วยตนเอง 

  

5 อ. 6 มี.ค. 61 9.00-10.00     1 สอบครั้งที ่1  อ.ยภุาภรณ ์ 304 

6 อ. 13 มี.ค. 61 9.00-10.30 1.5        จิตสงัคมในผู้พิการและผู้ป่วยเร้ือรัง อ.วินัย 304 

   10.30-12.00 1.5        ความผดิปกติทางจิตเวชในผู้สงูอายุ   อ.อรณิชา 

7 อ. 20 มี.ค. 61 9.00-10.30 1.5        การให้การปรึกษาและจิตบาํบัด อ.วินัย 304 

  10.30-12.00 1.5        การจัดการกบัปัญหาทางจิตเวชใน

ผู้ป่วยที่รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

ทางกาย 

อ.วินัย 

8 อ. 27 มี.ค. 61 9.00-12.00     3   SDL เตรียมสมัมนา อ.ยุภาภรณ์

อ.นิธนัินท ์

304 

9 อ. 3 เม.ย. 61 9.00-12.00   3   สมัมนา* อ. วินยั 

อ.ยภุาภรณ ์

304 

10 อ. 10 เม.ย. 61 9.00-12.00    3  SDL นิสติทบทวนบทเรียนเตรียมสอบ

ด้วยตนเอง 

  

11 อ. 24 เม.ย. 61 9.00-10.00      1 สอบครั้งที่ 2 อ.ยภุาภรณ ์ 304 

รวมช่ัวโมงเรียน - สอน 15 0 3 9 2 รวมจัดการเรียนการสอน = 18 ช่ัวโมง    

*สมัมนาการจัดการทางกายภาพบาํบดัในผูป่้วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตร่วมดว้ย: ในประเดน็การประเมินสภาวะจิตใจทางคลินิกอย่างง่ายและ

การปฏบิัติต่อผู้ป่วยและการประสานงานส่งต่อ (ผู้สงูอายุ/ ผู้ป่วยเดก็/ ผู้ใหญ่วัยทาํงาน/ ผู้ป่วยพิการที่ต้องได้รับการฟ้ืนฟูเป็นเวลานาน) 

- อาจารย์ผู้สอนประกาศผลคะแนนสอบของการสอบคร้ังที่ 1 ก่อนการสอบคร้ังที่ 2 

- อาจารย์ผู้สอนให้การแนะนาํ (Formative feedback) หลังการสัมมนา เพ่ือเป็นแนวทางในการ

เตรียมตัวสอบคร้ังที่ 2 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 
สปัดาหที์่

ประเมิน 

สดัส่วนของการ

ประเมิน 

1, 2 
ความรู้ 2.1 (2.2, 2.3, 3.1, 

3.3, 3.4) 
สอบทฤษฎี 

 

สปัดาห์ที่ 5 

สปัดาห์ที่ 11 

80% 

2 

ทกัษะทางปัญญา (3.1, 3.3, 

3.4) 

สั ม ม น า เ ส ริ ม ท ฤ ษ ฎี  

หัวข้อการจัดการในผู้ป่วย

ทางกายภาพบํา บัดที่ มี

ปัญหาสขุภาพจิตร่วมด้วย 

สปัดาห์ที่ 9 15% 

ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ (4.2) 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ (5.2, 5.3) 

1, 2 
คุณธรรมจริยธรรม 

1.5 (1.4) 

สั ง เกตพฤติกรรมการ

ความรับผิดชอบในช้ัน

เรียน ความต้ังใจ ตรงต่อ

เวลา 

ตลอดรายวิชา 5% 

 รวมการประเมินทกัษะทุกดา้นทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของรายวิชา 100% 

หมายเหตุ ผลการเรียนรู้ในเคร่ืองหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 

 

สดัส่วนการประเมินผลการเรียนรูร้ายหวัขอ้ 

1. สอบทฤษฎี       80% 

- สอบคร้ังที่ 1 (เน้ือหา 6 ช่ัวโมงบรรยาย)  40% 

 - สอบคร้ังที่ 2 (เน้ือหา 6 ช่ัวโมงบรรยาย)  40% 

2. สมัมนาเสริมทฤษฎี      20% 

 

เกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด: อิงเกณฑ ์

 นิสิตต้องเข้าเรียนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ และต้องได้คะแนนการสอบบรรยายอย่างน้อย

ร้อยละ 50 ของคะแนนรวมตลอดรายวิชา จึงสอบผ่าน 

ระดบัคะแนน ระดบัเกรด 

80.0-100 A 

75.0-79.9 B+ 

70.0-74.9 B 

60.0-69.9 C+ 

50.0-59.9 C 

45.0-49.9 D+ 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 8 

 



มคอ. 3 

40.0-44.9 D 

0-39.9 E 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

- วินัย ธงชัย หลักการทั่วไปและการทางานของทมีงานจิตเวช เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กบ 

302 

- วินัย ธงชัย จิตวิทยาคลินิก เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กบ 302 

- วินัย ธงชัย โรคทางจิตเวช เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กบ 302 

- วินัย ธงชัย ความผิดปกติทางจิต และจิตเวชฉุกเฉิน เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กบ 302 

- วินัย ธงชัย จิตสงัคมในผู้ป่วยเร้ือรังและผู้พิการ เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กบ 302 

- วินัย ธงชัย ความผิดปกติทางจิตเวชในผู้สงูอายุ เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กบ 302 

- วินัย ธงชัย การประเมินทางจิตวิทยาและข้ันตอนของการดาํเนินการทดสอบทางจิตวิทยา เอกสาร

ประกอบการสอนรายวิชา กบ 302 

- วินัย ธงชัย การบาํบัดทางจิต เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กบ 302 

- วินัย ธงชัย การปรับตัวและกลไกทางจิต เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กบ 302 

- นิภาพร คาํอั้น  การปรับตัวและกลไกทางจิต เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กบ 302 

- อรณิชา หาสาสน์ศรี จิตวิทยาผู้สงูอายุ เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กบ 302 

2. เอกสารและข้อมูลสาํคัญ 

- แบบประเมินภาวะเครียดและสขุภาพจิตทั่วไป กรมสขุภาพจิต 

- แบบประเมินความเครียดด้วยตนเอง: มาตรประเมินตนเองแบบเรียงอันดับ (ordinal rating 

scale) แบบ 4 มาตร จานวน 20 ข้อ (กรมสขุภาพจิต) 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนาํ 

 เวบ็ไซต์กรมสขุภาพจิต http://www.dmh.go.th/test/ 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

- การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดย ทมีผู้ร่วมสอน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- ประเมินคุณภาพของงานที่มอบหมาย 

3. การปรบัปรุงการสอน 

- ปรับตามผลการประเมินรายวิชาจากปีการศึกษา 2559 
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มคอ. 3 

 

ปัญหา อุปสรรคที่พบ และข้อเสนอแนะ

จากการประเมินการเรียนการสอน 

สิ่งที่ปรับปรุง สิ่งที่ขอการ

สนับสนุนจากคณะ 

1. มีการปรับลําดับการเรียนการสอนใน

ตารางสอน 

2. นิสิตอยากได้คาํแนะนําและคาํปรึกษา

ระหว่างเตรียมการสมัมนา 

 

1. ปรับสัดส่วนจํานวนช่ัวโมงการสอน

ในแต่ละหัวข้อให้เหมาะสมมากข้ึน 

2. จัดให้อาจารย์ให้คาํปรึกษาในช่ัวโมง

ศึกษาด้วยตนเองของนิสิต เพ่ือให้

นิสติเตรียมการสมัมนาได้ดีย่ิงข้ึน 

- 

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

- พิจารณาตัดเกรดในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสตูรและคณาจารย์ 

- พิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาผ่านการประมวลผลการประเมินนิสิตเป็นรายกลุ่มโดยอาจารย์ 

ในช่ัวโมงการสมัมนา 

- ประเมินผลสมัฤทธิ์ทางการศึกษาโดยนิสติประเมินตนเอง 

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

นาํข้อเสนอแนะของนิสติและอาจารย์ผู้สอน และผลการทวนสอบมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอน 
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