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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา กบ 302 จิตวิทยาคลินิกสําหรบักายภาพบาํบดั 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2563 

 

หมวดที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 
กบ302 จิตวิทยาคลินิกสาํหรับกายภาพบาํบัด 

PX302 Clinical Psychology for Physical Therapy 

2. จํานวนหน่วยกิต 

1 (1-0-2) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขากายภาพบาํบัด 

หมวดวิชาเฉพาะ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์สขุภาพ กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพกายภาพบาํบัด 

4. อาจารยผู์ร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อ.ดร.ธติิมาศ วินัยรักษ์ thitimard@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาหลัก 

อ.ดร.ยุภาภรณ ์รัตนวิจิตร yupapornr@g.swu.ac.th   อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชารอง 

พ.ต.อ. วินัย ธงชัย งานจิตเวชและยาเสพตดิ 

โรงพยาบาลตาํรวจ 

อาจารย์พิเศษ 

ร.ต.อ.(หญิง) อรณชิา หาสาสน์ศรี งานจิตเวชและยาเสพตดิ 

โรงพยาบาลตาํรวจ 

อาจารย์พิเศษ 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน  

ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 3 

6. รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี- 

7. รายวิชาที่ตอ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

8. สถานที่เรียน 

ห้อง 321 และ 146 คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วนัที่จดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

25 สงิหาคม 2563  

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 
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  เรียนรู้ทฤษฎีทางจิตวิทยาทั่วไป พฤติกรรม สภาพจิตใจ ในภาวะปกติและผิดปกติ ของคนพิการ 

ผู้ป่วยเดก็ ผู้ใหญ่ และผู้สงูอายุ รวมถงึการบริหารจัดการผู้ป่วย 

 

 

วตัถุประสงคจํ์าเพาะของรายวิชา 

1. นิสติมีความรับผดิชอบต่องานที่มอบหมายและมีระเบียบวินัยในช้ันเรียน (1.2) 

2. บอกสาเหตุและกระบวนการเกดิการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในเร่ืองอารมณ์ และกลไกการปรับตัว
ให้เข้ากบัสภาพแวดล้อม (2.1) 

3. บอกสาเหตุและกระบวนการเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในมนุษย์โดยเฉพาะในคนพิการ 
ผู้ป่วยเดก็ ผู้ใหญ่ และผู้สงูอายุ (2.1) 

4. บอกรูปแบบต่างๆ ของสภาวะจิตใจของผู้ป่วยทางจิตวิทยาคลินิกอย่างง่าย (2.1) 

5. บอกแนวทางในการบริหารจัดการผู้ป่วยทางกายภาพบาํบัดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้ โดยมีประยุกต์

ความรู้พ้ืนฐานไปใช้ในวิเคราะห์กรณศีึกษาได้ (2.1) 

6. แสดงแนวคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม 

(2.1) 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและผลการประเมินรายวิชา 

 

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาถึงจิตวิทยาทั่วไป พฤติกรรมสภาพจิตใจในภาวะปกติ และผิดปกติของคนพิการ ผู้ป่วยเดก็ 

ผู้ใหญ่ และผู้สงูอายุรวมถงึการบริหารจัดการผู้ป่วย 

 

2. จํานวนชัว่โมงที่ใชต่้อภาคการศึกษา 
บรรยาย/สมัมนา สอนเสริม ศึกษาดว้ยตนเอง 

12 ชม./3 ชม. 
ตามความต้องการของ

นิสติเฉพาะราย 
12 ชม. 

 

3. ความรบัผิดชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง  

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู ้
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. 

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และ         

5. ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

สือ่สารและ

การใช้

6. ทกัษะการ

ปฏิบติั       

ทางวิชาชีพ 
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ความ

รบัผิดชอบ 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

                         

 

 

 

4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์่อาจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์จัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ) ไม่น้อยกว่า 1 

ช่ัวโมงต่อสปัดาห์ 

 

หมวดที่ 4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนิสิต 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่พัฒนา 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมไปพร้อมกบัวิชาที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตนต่อผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ส่วนรวมรวมถึงสามารถปฏิบัติงานและดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบร่ืนโดยมี

คุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสตูรดังนี้  

1. ไม่ประเมิน 

2. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสตัย์สจุริต 

เสยีสละ และสามารถจัดการกบัปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสม 

3. ไม่ประเมิน  

4. ไม่ประเมิน  

5. ไม่ประเมิน 

1.2 วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเนื้ อหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในรายวิชาการพ้ืนฐาน

วิชาชีพ 

2. ปลูกฝงัความมีระเบียบวินัยและความซื่อสตัย์ ตลอดการจัดการเรียนการสอน  

3. ส่งเสริมและจัดกจิกรรมให้ผู้เรียนมีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจริยธรรมในการดาํรงชีพ

และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

1.3 วิธกีารประเมินผล 
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1.  ประเมินจากพฤติกรรมความรับผดิชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายตลอดการศึกษาในรายวิชา 

2.  ประเมินความมีระเบียบวินัยและความรับผดิชอบต่อหน้าที่จากพฤติกรรมในช้ันเรียน 

3.  ประเมินคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และความซื่อสตัย์ จากการนาํเสนอแหล่ง

อ้างองิความรู้ในการสมัมนา 

2. ความรู ้
2.1 ความรู้ที่พัฒนา 

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิตและศาสตร์ของวิชาชีพทั้ง

ภาคทฤษฎี ภาคปฏบิัติ กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถ

บูรณาการความรู้เพ่ือใช้ในการดูแลสุขภาพ ที่นําไปสู่สุขภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาํหนดผลการ

เรียนรู้ด้านความรู้ ดังนี้  

1. อธิบายสาระสําคญัของศาสตรที์เ่ป็นพ้ืนฐานของชีวิต และพ้ืนฐานวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

2. อธบิายสาระสาํคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาชีพกายภาพบาํบัด 

3. มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

4. ไม่ประเมิน 

5. ไม่ประเมิน 

2.2  วิธกีารสอน 

 จัดรูปแบบการเรียนรู้ศึกษาพฤติกรรมสภาพจิตใจในภาวะปกติและผิดปกติของคนพิการ ผู้ป่วย

เด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ การบริหารจัดการผู้ป่วยขณะรักษาทางกายภาพบําบัดในภาคทฤษฎี ตาม

ลักษณะธรรมชาติรายวิชาตลอดจนเนื้ อหาสาระของรายวิชานั้นๆ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่

หลากหลายทั้งการบรรยาย ร่วมกบัการสมัมนา การอภิปรายการค้นคว้าการวิเคราะห์ร่วมกบัส่งเสริมให้

ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดให้มีการใช้หัวข้อปัญหากรณีศึกษา การ

สมัมนา โดยจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน 

2.3  วิธกีารประเมินผล 

   สอบภาคทฤษฎี และประเมินผลจากการสมัมนา 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาพัฒนา 

นิสิตต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทักษะทางปัญญา เพ่ือพัฒนาไปสู่

ความเป็นนักวิชาชีพ ดังนั้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้นให้นิสติคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

มีความสามารถพ้ืนฐานในการวิจัยและเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประยุกต์ใช้

ในการทาํงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปล่ียนแปลงไป โดยกาํหนดผลการ

เรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา ดังนี้  

1. สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมข้ึน 

2. ไม่ประเมิน 
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3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้เกดิผลลัพธท์ี่ปลอดภัยหรือมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบาํบัด 

4. สามารถประยุกต์ใช้ และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบาํบัดกับความรู้ ในศาสตร์อื่นๆที่

เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบททาง

สขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป 

3.2  วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสนใจศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2. ส่งเสริมให้นิสิตได้นําเสนอรายงานความผิดปกติทางจิตเวช ความคิดของตนเอง และมีการ

แลกเปล่ียนความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 

3. จัดทาํรายงานความผิดปกติทางจิตเวชที่พบได้ในปัจจุบัน เพ่ือเสริมความเข้าใจในบทเรียนมาก

ข้ึน 

3. จัดสัมมนากรณีศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วยในรายวิชา เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมี

คุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบาํบัด 

3.3  วิธกีารประเมินผล 

1. สงัเกตพฤติกรรมและผลงานจากการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองในงานที่ได้รับมอบหมาย 

2. ประเมินความสามารถในการคิด  วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาในระหว่างการตอบข้อ

ซักถามระหว่างการสมัมนา 

3. ประเมินจากผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้า การนําเสนองานหน้าช้ันเรียน การวิเคราะห์

วิจารณอ์ย่างเป็นระบบ 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1 ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่พัฒนา 

นิสติได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏสิมัพันธอ์ย่างสร้างสรรค์กบัทุกฝ่าย

ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถทาํงานร่วมกันได้ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และเรียนรู้ที่จะ

พัฒนาตนเองในศาสตร์ของวิชาชีพและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพและ

สงัคม โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ ดังนี้  

1. ไม่ประเมิน 

2. มีความคดิริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

3. ไม่ประเมิน 

4. มีความรับผดิชอบต่อหน้าที่ ต่อสงัคม รับผดิชอบในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ

องค์กร 

4.2 วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเนื้ อหาการเรียนรู้ที่ เ น้นการมีปฏิสัมพันธ์กับ ผู้ รับบริการ ผู้ ร่วมงานหรือ

บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง โดยใช้รูปแบบของการสัมมนากลุ่มเพ่ือผลักดันให้เกิดการอภิปราย 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน อนัจะนาํไปสู่การสร้างความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 
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2. จัดการสัมมนาให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทมีและกล้าแสดงความ

คิดเหน็ของตนและพร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่น  

3. สอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกบัการพัฒนาวิชาชีพ องค์กรและสงัคม 

4.3 วิธกีารประเมินผล 

สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะนาํเสนอสัมมนา และการตอบข้อซักถามหน้าช้ัน

เรียน 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 
สามารถศึกษาและทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ

หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข

ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและนาํเสนอ

ข้อมูลสารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถ

เลือกใช้รูปแบบของการนาํเสนอที่เหมาะสมสาํหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกนัได้โดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้  

1. ไม่ประเมิน 

2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ

นาํเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม  

3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้รูปแบบของ

การนาํเสนอที่เหมาะสม 

5.2 วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน Website และอภิปรายผลร่วมกนัในช้ันเรียน 

2. มอบหมายงานให้นิสิตทุกคนมีส่วนร่วมในการนําเสนอการสัมมนา โดยใช้รูปแบบและ

เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

5.3 วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินรูปแบบของรายงาน 

2. ประเมินเนื้อหาที่นาํเสนอหน้าช้ันเรียน  

3. ประเมินรูปแบบและวิธกีารนาํเสนองานหน้าช้ันเรียน 

6. ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 

ไม่ประเมิน 
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1. แผนการสอน  

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

สัป
ดา

ห์ที่
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ม
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กิจ
กร

รม
ที่ไ

ด้รั
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จำ
นว

นนิ
สิต

 

จำ
นว

นอ
าจ

าร
ย ์

สัด
ส่ว

นอ
าจ

าร
ย์ 

:น
ิสิต

 

หัวข้อ 

อาจารย ์

ห้องเรียน 

พิเศษ/

Head 
ร่วมสอน 

1 
อ. 20 ต.ค. 63 9.00-11.00 2        78 1 78 

1. จิตวิทยาทั่วไป: การทดสอบทางจติวิทยา

เบื้องต้นโดยวธิีทางคลินิกอย่างงา่ย 
วินัย  321 

อ. 20 ต.ค. 63 11.00-12.00 1        78 1 78 2. จิตวิทยาทั่วไป: การปรับตวัและกลไกทางจิต วินัย  321 

2 อ. 27 ต.ค. 63 9.00-12.00 3        78 1 80 3. จิตวิทยาทั่วไป: โรคทางจิตเวชที่พบได้บ่อย วินัย  321 

3 
อ. 3 พ.ย. 63 8.00-9.00      1  4 78 2 39 สอบบรรยายครั้งที่ 1 (หวัข้อ 1-3) ธิติมาศ  321 

อ. 3 พ.ย. 63 8.00-10.00 2        78 1 78 4. จิตสังคมในผูพ้กิาร และผูป้่วยเรือ้รัง วินัย  321 

อ. 3 พ.ย. 63 10.00-12.00 2        78 1 78 5. ความผดิปกติทางจติเวชในผู้สงูอาย ุ อรณิชา  321 

4 
อ. 10 พ.ย. 63 9.00-10.30 1.5        78 1 78 6. การให้การปรึกษาและจิตบำบัด วินัย  321 

อ. 10 พ.ย. 63 10.30-12.00 1.5        78 1 78 
7. การจดัการกับปัญหาทางจิตเวชในผู้ป่วยที่รับ

การฟื้นฟสูมรรถภาพทางกาย 
วินัย  321 

5 อ. 17 พ.ย. 63  8.00-9.00      1  4 78 2 39 สอบบรรยายครั้งที่ 2 (หวัข้อ 4-7) ธิติมาศ  321 

6 อ. 8 ธ.ค. 63  9.00-12.00   3     4 78 2 39 
สัมมนาเชิงทฤษฎีหัวข้อ การบริหารจัดการใน

ผู้ป่วยทางกายภาพบำบัดที่มีปญัหาสุขภาพจิต
วินัย ธิติมาศ 146 
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- อาจารย์ผู้สอนประกาศผลคะแนนสอบของการสอบครั้งที่ 1 ก่อนการสอบครั้งที่ 2 

- อาจารย์ผู้สอนให้การแนะนาํ (Formative feedback) หลังการสมัมนา เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบครั้งที่ 2 

 

ร่วมดว้ย: การประเมินสภาวะจิตใจทางคลินิก

อย่างงา่ยและการปฏิบัติต่อผู้ป่วยดงักล่าว 
(ผู้สูงอายุ/ผูป้่วยเดก็/ผูใ้หญ่วัยทำงาน/ผู้ปว่ย
พิการที่ตอ้งไดร้ับการฟื้นฟูเป็นเวลานาน) 

  รวม 12 0 3 0 0 2 0 12    29    

    รวม 15 0              
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 
สปัดาหที์่

ประเมิน 

สดัส่วนของการ

ประเมิน 

1 ความรู้ 2.1 (2.2, 2.3) สอบทฤษฎี สปัดาห์ที่ 3 

สปัดาห์ที่ 5 

70% 

2, 3 ทกัษะทางปัญญา (3.1, 3.3, 3.4) -  รายงาน หัว ข้อ  การ

ปร ะ เ มิ นสภา วะจิ ต ใ จ

เบื้ องต้น การปรับตัวและ

กลไกป้องกันตนเองทาง

จิ ต ใ จ ใน ผู้ ป่ วย จิต เ วช

ประเภทต่าง ๆ รวมทั้ ง

บ ทบ าทบุ ค ล า ก รท า ง

การแพทย์ในทมีจิตเวช 

 

- สัมมนาเส ริมทฤษฎี  

หัวข้อ การบริหารจัดการ

ใ น ผู้ ป่ ว ย ท า ง

กายภาพบําบัดที่มีปัญหา

สขุภาพจิตร่วมด้วย 

 

สปัดาห์ที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

สปัดาห์ที่ 5 

15% 

ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล

และความรับผดิชอบ (4.2, 4.4) 

6% 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ (5.2, 5.3) 

4% 

1, 2, 3 คุณธรรมจริยธรรม (1.2) สั ง เกตพฤติกรรมการ

ความรับผิดชอบในช้ัน

เรียน ความตั้งใจ ตรงต่อ

เวลา 

สปัดาห์ที่ 2, 5 

และตลอด

รายวิชา 

 

5% 

 รวมการประเมินทกัษะทุกดา้นที่อยู่ในความรบัผิดชอบของรายวิชา 100% 

หมายเหตุ ผลการเรียนรู้ในเคร่ืองหมาย () หมายถงึ ความรับผดิชอบรอง 

 

สดัส่วนการประเมินผลการเรียนรูร้ายหวัขอ้ 

1. สอบทฤษฎี        70% 

- สอบคร้ังที่ 1 (หัวข้อที่ 1-3)    35% 

 - สอบคร้ังที่ 2 (หัวข้อที่ 4-7)    35% 

2. สมัมนาเสริมทฤษฎี       20% 

3. รายงาน        10% 
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เกณฑก์ารพิจารณาตดัเกรด: อิงเกณฑ ์

 นิสิตต้องเข้าเรียนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ และต้องได้คะแนนอย่างน้อยร้อยละ 50 ของ

คะแนนรวมตลอดรายวิชา 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
+
 

40.0-44.9 D 

0-39.9 E 

 

หมวดที่ 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

- วินัย ธงชัย หลักการทั่วไปและการทาํงานของทมีงานจิตเวช เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กบ 

302 

- วินัย ธงชัย พ้ืนฐานพัฒนาการจิตใจและบุคลิกภาพ เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กบ 302 

- วินัย ธงชัย การทดสอบทางจิตวิทยาเบื้องต้นโดยวิธทีางคลินิกอย่างง่าย เอกสารประกอบการสอน

รายวิชา กบ 302 

- วินัย ธงชัย การปรับตัวและกลไกทางจติ เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กบ 302 

- วินัย ธงชัย โรคทางจิตเวช เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กบ 302 

- วินัย ธงชัย จิตสงัคมในผู้ป่วยเร้ือรังและผู้พิการ เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กบ 302 

- อรณิชา หาสาสน์ศรี ความผิดปกติทางจิตเวชในผู้สูงอายุ เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กบ 

302 

- วินัย ธงชัย การให้การปรึกษาและจิตบาํบัด เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กบ 302 

- วินัย ธงชัย การจัดการกับปัญหาทางจิตเวชในผู้ป่วยที่รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกาย เอกสาร

ประกอบการสอนรายวิชา 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/ 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

- การประเมนิผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

- การประเมนิผลสมัฤทธิ์ของรายวิชา  

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

- การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดยทมีผู้ร่วมสอน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 

- ประเมินคุณภาพของงานที่มอบหมาย 

3. การปรบัปรุงการสอน 

- ปรับตามผลการประเมินรายวิชาจากปีการศึกษา 2562 

ปัญหา อปุสรรคที่พบ และข้อเสนอแนะ

จากการประเมินการเรียนการสอน 

สิ่งที่ปรับปรุง สิ่งที่ขอการ

สนับสนุนจากคณะ 

- - - 

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

- พิจารณาตัดเกรดในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสตูรและคณาจารย์ 

- ประเมินผลสมัฤทธิ์ทางการศึกษาโดยอาจารย์ประเมินนิสติ 

- ประเมินผลสมัฤทธิ์ทางการศึกษาโดยนิสติประเมินตนเอง 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

นำข้อเสนอแนะของนิสิตและอาจารย์ผู้สอน และผลการทวนสอบมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอน 

 


