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รายละเอียดของรายวิชา กบ 302 จิตวิทยาคลินิกสาํหรับกายภาพบาํบัด 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะสหเวชศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2 ประจําปีการศึกษา 2558 

 

 

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.นิธนัินท ์ชัยคีรี nithinun@g.swu.ac.th ผู้ประสานงานรายวิชา

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

ร.ต.ต.(หญิง) นิภาพร คาํอั้น psychoman20012002@yahoo.com อาจารย์ผู้สอน 

ร.ต.ต.(หญิง) อรณิชา หาสาสน์ศรี psychoman20012002@yahoo.com อาจารย์ผู้สอน 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 3 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี- 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

8. สถานทีเ่รียน 

คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒห้อง 302 

วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

8 มิ.ย. 2558 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 

เรียนรู้พฤติกรรมสภาพจิตใจในภาวะปกติและผิดปกติของคนพิการผู้ป่วยเดก็ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

การบริหารจัดการผู้ป่วยขณะรักษาทางกายภาพบาํบัด 

วตัถุประสงคจํ์าเพาะของรายวิชา 

1. เข้าใจโรคทางจิตเวชข้ันพ้ืนฐาน รวมถึงการทาํงานของทมีงานจิตเวช 

2. อธิบายสาเหตุ และกระบวนการเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในเร่ืองอารมณ์ และ

กลไกการปรับตัวให้เข้ากบัสภาพแวดล้อม 

3. อธิบายสาเหตุ และกระบวนการเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในมนุษย์โดยเฉพาะใน

คนพิการ ผู้ป่วยเดก็ ผู้ใหญ่ และผู้สงูอายุ 

4. ประเมินสภาวะจิตใจของผู้ป่วยโดยทางคลินิกอย่างง่าย 

5. นาํความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประเมินปัญหาของผู้ป่วยที่ต้องมารับการรักษาทาง

กายภาพบาํบัด 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

เกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรีของสาํนักงานคณะกรรมการระดับอุดมศึกษา 
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาพฤติกรรมสภาพจิตใจในภาวะปกติและผิดปกติของคนพิการผู้ป่วยเดก็ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

การบริหารจัดการผู้ป่วยขณะรักษาทางกายภาพบาํบัด 

 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย/ สมัมนา สอนเสริม ศึกษาดว้ยตนเอง 

บรรยาย 12 ช่ัวโมง/ 

สมัมนา 3 ช่ัวโมง 

ตามความต้องการของนิสติ

เฉพาะราย 
12 ช่ัวโมง 

3. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นสิิตเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจาํรายวิชา ประกาศเวลาในการให้คาํปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการทาํความเข้าใจวิชา  

- อาจารย์จัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ) ไม่น้อยกว่า 1 

ช่ัวโมงต่อสปัดาห์ 

 

๑. คุณธรรมจริยธรรม ๒. ความรู ้
๓. ทกัษะ

ทางปัญญา 

๔. ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ                   

ความรบัผิดชอบ 

๕. ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลขการสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖. ทกัษะการปฏิบติั                  

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 
                               

 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนสิิต 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรมไปพร้อมกับวิชาที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้

สามารถปฏิบัติตนต่อผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

รวมถึงสามารถปฏิบัติงานและดาํเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบร่ืนโดยมีคุณธรรม

จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสตูรดังน้ี 

1.ไม่ประเมิน 

2.ไม่ประเมิน 
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3.ไม่ประเมิน  

4. มีความรับผิดชอบต่อการกระทาํของตนเอง (ความรับผิดชอบรอง) 

5. มีระเบียบวินัยและซ่ือสตัย์ (ความรับผิดชอบหลัก) 

6. ไม่ประเมิน 

7. ไม่ประเมิน 

8. สามารถดาํเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสงัคมได้อย่างราบร่ืนและเป็นประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวม 

(ความรับผิดชอบรอง)  

1.2  วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในรายวิชาการพ้ืนฐาน

วิชาชีพ 

2. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยและความซ้ือสัตย์ ตลอดการจัดการเรียนการสอน  

3. ส่งเสริมและจัดกจิกรรมให้ผู้เรียนมีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจริยธรรมในการดาํรงชีพ

และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

1.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายตลอดการศึกษาในรายวิชา 

2.  ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในช้ันเรียน การสัมมนา และกิจกรรม

ต่างๆ 

3.  ประเมินความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่จากพฤติกรรมในช้ันเรียน 

4. ประเมินคุณธรรม จริยธรรมแ ละจรรยาบรรณวิชาชีพ และความซ้ือสัตย์ จากการอ้างอิงแหล่ง

ความรู้ในเล่มรายงานและสไลด์นาํเสนอหัวข้อสมัมนา 

2. ความรู ้

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

ผู้เรียนต้องมีความรู้ในศาสตร์ที่ เป็นพ้ืนฐานของชีวิตและศาสตร์ของวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี 

ภาคปฏบัิติ กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถบูรณา

การความรู้เพ่ือใช้ในการดูแลสขุภาพ ที่นาํไปสู่สขุภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ด้านความรู้ ดังน้ี 

1. มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต (ความรับผิดชอบหลัก) 

2. มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นระบบ (ความรับผิดชอบรอง) 

3. มีความรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นระบบและเน้นธรรมเนียมปฏบัิติ กฎระเบียบ 

ข้อบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็นปัจจุบัน (ความรับผิดชอบรอง) 

4. มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง(ความรับผิดชอบรอง) 

5. ไม่ประเมิน 

6. ไม่ประเมิน 

7. ไม่ประเมิน 

2.2  วิธกีารสอน 
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 จัดรูปแบบการเรียนรู้ศึกษาพฤติกรรมสภาพจิตใจในภาวะปกติและผิดปกติของคนพิการผู้ป่วยเดก็

ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุการบริหารจัดการผู้ป่วยขณะรักษาทางกายภาพบาํบัดในภาคทฤษฎี ตามลักษณะ

ธรรมชาติรายวิชาตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชาน้ันๆ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้ง

การบรรยาย ร่วมกบัการสมัมนา การอภิปรายการค้นคว้าการวิเคราะห์ร่วมกบัส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้

ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดให้มีการใช้หัวข้อปัญหา กรณีศึกษา การสมัมนา โดยจัดการ

เรียนรู้ในช้ันเรียน 

2.3  วิธกีารประเมินผล 

1. สอบภาคทฤษฎี 

2. ประเมินจากการสัมมนาในช้ันเรียน และจากเล่มรายงาน การแสดงความรู้ความเข้าใจ 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้ความรู้  

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

นิสิตต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทักษะทางปัญญา เพ่ือพัฒนาไปสู่

ความเป็นนักวิชาชีพ ดังน้ันการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้นให้นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี

ความสามารถพ้ืนฐานในการวิจัยและเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประยุกต์ใช้ใน

การทาํงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปล่ียนแปลงไป โดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ด้านทกัษะทางปัญญา ดังน้ี 

1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถเพ่ิมข้ึน (ความรับผิดชอบรอง)     

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบําบัด (ความ

รับผิดชอบรอง) 

4. สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบาํบัดกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททาง

สขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป (ความรับผิดชอบรอง) 

 

3.2  วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสนใจที่จะทาํการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 

2. การจัดสัมมนาโดยให้นิสิตได้นาํเสนอรายงานความผิดปกติทางจิตเวช ความคิดของตนเอง 

และมีการแลกเปล่ียนความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 

3. การทาํรายงานที่ได้รับมอบหมายโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้และค้นคว้าหรือนําเสนอรายงานที่

เกี่ยวกบัวิชาที่ศึกษา 

4. สัมมนากรณีศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วยในรายวิชา เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมี

คุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบาํบัด 

3.3  วิธกีารประเมินผล 
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1. ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรมและผลงานจากการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองในงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

2. ประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาโดยการนาํเสนอรายงานใน

ช้ันเรียน  

3. ประเมินจากผลงานที่เกดิจากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบการวิเคราะห์วิจารณ์ประเมินจาก

การเขียนรายงานและนาํเสนอรายงานในรายวิชา 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

นิสิตต้องมีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏสิัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้สามารถทาํงานร่วมกันได้ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏบัิติหน้าที่และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองใน

ศาสตร์ของวิชาชีพและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพและสงัคม โดยกาํหนดผล

การเรียนรู้ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2.มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม 

(ความรับผิดชอบรอง) 

3. ไม่ประเมิน 

4. ไม่ประเมิน 

4.2  วิธกีารสอน 

1. แทรกสอดเน้ือหาการเรียนรู้ที่ เ น้นการมีปฏิสัมพันธ์กับ ผู้ รับบริการ ผู้ ร่วมงานหรือ

บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง โดยใช้รูปแบบของการสมัมนากลุ่มเพ่ือผลักดันให้เกดิการอภิปราย 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน อันจะนําไปสู่ การฝึกที่จะสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

2. จัดการสัมมนาให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทมีและกล้าแสดงความ

คิดเหน็ของตนและพร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่น  

3.  สอดแทรกเน้ือหาที่เกี่ยวกบัการพัฒนาวิชาชีพ องค์กรและสงัคม 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะร่วมกจิกรรมโดยอาจารย์  

2. ประเมินจากผลงานของกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

สามารถศึกษาและทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ

หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและนําเสนอข้อมูล

สารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้
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รูปแบบของการนาํเสนอที่เหมาะสมสาํหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะ

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

1.   ไม่ประเมิน 

2. สามารถศึกษาทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา เลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสารสนเทศที่

เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา (ความ

รับผิดชอบรอง) 

3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพทั้งในการพูด การเขียนและสามารถเลือกใช้รูปแบบของ

การนาํเสนอที่เหมาะสม (ความรับผิดชอบรอง) 

5.2 วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน Website และอภิปรายผลร่วมกนัในช้ันเรียน 

2. มอบหมายงานให้นิสติทุกคนมีส่วนร่วมในการนาํเสนอการสมัมนา โดยใช้รูปแบบและ

เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

5.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากความสามารถในการศึกษา ทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหาและเลือกใช้ข้อมูล 

อ้างองิได้ถูกต้อง 

2. ประเมินจากความสามารถในการนาํเสนอ การอภิปราย รายงานกรณีศึกษา โดยให้นิสติได้ใช้

ทกัษะการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

6 ทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ 

6.1 ผลการเรียนรู้ทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ 

เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัด มีคุณสมบัติ

เหมาะสมและผ่านการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบัดที่สามารถให้บริการ

กบัผู้รับบริการได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจึงมีการกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการปฏบัิติทาง

วิชาชีพ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. ไม่ประเมิน 

3. ไม่ประเมิน 

4. ไม่ประเมิน 

5. ไม่ประเมิน 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

ค
รั้ง

ที่ 

วนัท่ี เวลา 

บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏิบ

ตัิ 

สมั
ม

นา
 

SD
L 

สอ
บ

บ
รร

ยา
ย 

สอ
บ

ป
ฏิบ

ตัิ 

หวัขอ้ 

ผูส้อน หอ้งเรียน 

(อาคาร

คณะสห

เวช

ศาสตร)์ 

สิง่สนบัสนุน

การเรียน

การสอน อาจารย์

พิเศษ 

1 
อ. 16 

กพ. 59 

9.30-

10.30 
1           

จิตวิทยาทั่วไป: หลักการทั่วไปและการทาํงาน

ของทมีจิตเวช 
วินัย 302 

เอกสาร

ประกอบการ

สอนจาก

อาจารย์

พิเศษ 

คอมพิวเตอร์

และเคร่ือง

ฉายภาพน่ิง 

10.30-

11.30 
1           

จิตวิทยาทั่วไป:การทดสอบทางจิตวิทยา

เบ้ืองต้นโดยวิธทีางคลินิกอย่างง่าย  

11.30 - 

12.30 
1           จิตวิทยาทั่วไป: การปรับตัวและกลไกทางจิต นิภาพร 302 

2 
อ. 23 

ก.พ. 59 

9.30-

11.00 
3           

จิตวิทยาทั่วไป: โรคทางจิตเวชที่พบได้บ่อย:

anxiety, obsessive-compulsive disorder, 

phobia, conversion disorder, schizophrenia, 

mood and delusion disorder, personality 

disorder, behavior disorder in child 

วินัย 302 

  
อ. 1 มี.ค. 

59 
       4     SDL ทบทวนบทเรียน       

 3 
อ. 8 มี.ค. 

59 

8.30-

9.30 
        1   

สอบคร้ังที่ 1  
นักวิชาการ 302 

เอกสาร

ประกอบการ

สอนจาก

อาจารย์

พิเศษ 

คอมพิวเตอร์

และ

อนิเตอร์เนต

สาํหรับการ

สบืค้นข้อมูล 

4 
อ. 15 

มี.ค. 59 

9.30-

10.30 
1           จิตสงัคมในผู้พิการ และผู้ป่วยเร้ือรัง วินัย 

302 
10.30 - 

12.30 
2           

ความผิดปกติทางจิตเวชในผู้สงูอายุ   
อรณิชา 

5 
อ. 22 

มี.ค. 59 

9.30-

12.30 
3     

  

    

การให้การปรึกษาและจิตบาํบัด 

วินัย 302 
  

การจัดการกบัปัญหาทางจิตเวชในผู้ป่วยที่รับ

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกาย 

6 
อ. 29 

มี.ค. 59 

8.30-

12.30 
      4     

เตรียมข้อมูลสมัมนาและจัดทาํเล่มรายงาน 
    

7 
อ. 5 

เม.ย. 59 

9.30-

12.30 
    3       

สมัมนาเชิงทฤษฎี หัวข้อการจัดการปัญหา

สขุภาพจิตที่มักพบในผู้ป่วยทางกายภาพา

บาํบัด (การประเมินสภาวะจิตใจของผู้ป่วยโดย

วิธทีางคลินิกอย่างง่าย  และ approach ผู้ป่วย) 

ดังน้ี...ผู้สงูอายุ/ ผู้ป่วยเดก็/ ผู้ใหญ่วัยทาํงาน/ 

ผู้ป่วยพิการที่ต้องได้รับการฟ้ืนฟูเป็นเวลานาน 

     อ. 

วินัย       

อ.นิธนัินท ์

302 

  
อ. 19 

เม.ย. 59 

8.30-

12.30 
      4     

SDL ทบทวนบทเรียน 
      

8 
อ. 26 

เม.ย. 59 

8.30-

9.30 
      

  
1   สอบคร้ังที่ 2 นักวิชาการ 302   

  

รวมชัว่โมงเรียน - สอน 12 0 3 12 2 0 รวมจัดการเรียนการสอน = 15 ชัว่โมง       
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรม

ที ่
ผลการเรียนรู ้

วิธีการ

ประเมิน 

สปัดาหที์่

ประเมิน 

สดัส่วน

ของการ

ประเมิน 

(%) 

หมายเหตุ 

1 ความรู้ (2.1, 2.2, 2.3, 

2.4) 
สอบทฤษฎี

คร้ังที่ 1 
3 

35% 
สรุปรวมสัดส่วนการ

ประเมินผลการเรียนรู้

แต่ละดา้นของรายวิชา

น้ีจากทุกกิจกรรมมี

ดังน้ี 

1.คุณธรรมจริยธรรม 

5% 

2.ความรู้ 85% 

3.ทกัษะทางปัญญา 8% 

4.ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 2% 

5.ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 2% 

รวมทั้งสิ้น 100% 

 

ทกัษะทางปัญญา (3.3) 5% 

2 ความรู้ (2.1, 2.2, 2.3, 

2.4) 
สอบทฤษฎี

คร้ังที่ 2 
8 

35% 

ทกัษะทางปัญญา (3.3) 5% 

3 คุณธรรมจริยธรรม (1.5, 

1.4, 1.8) 

ทาํรายงาน

และสมัมนา

กลุ่ม 

7 

5% 

ความรู้ (2.1) 5% 

ทกัษะทางปัญญา (3.1, 

3.3, 3.4) 
8% 

ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ (4.2) 

2% 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ (5.2-5.3) 

2% 

 

หมายเหตุ ตัวเลขหนา หมายถึงความรับผิดชอบหลักที่ประเมิน 

 

 

3. วิธีการประเมินผล 

ตัดเกรดแบบองิกลุ่ม 
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หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตาํราและเอกสารหลัก 

- วินัย ธงชัย จิตวิทยาทั่วไป การปรับตัวและกลไกทางจิต และการทดสอบเบ้ืองต้นทางคลินิกเอกสาร

 ประกอบการสอนวิชา กบ 302 

- วินัย ธงชัย โรคทางจิตเวช เอกสารประกอบการสอนวิชา กบ 302 

- วินัย ธงชัย จิตวิทยาผู้สงูอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเร้ือรัง เอกสารประกอบการสอนวิชา กบ302 

- วินัย ธงชัย จิตวิทยาผู้สงูอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเร้ือรัง เอกสารประกอบการสอนวิชา กบ302 

- วินัย ธงชัย การให้การปรึกษาและจิตบาํบัด และการจัดการกบัปัญหาทางจิตเวชในผู้ป่วยที่รับการ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกาย เอกสารประกอบการสอนวิชา กบ302 

2.เอกสารและข้อมูลสาํคัญ 

 ไม่มี 

3.เอกสารและข้อมูลแนะนาํ 

 ไม่มี 

 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

- สงัเกตจากพฤติกรรมในช้ันเรียน ระหว่างการทาํสัมมนา และอภิปราย  

- สงัเกตปฏสิัมพันธร์ะหว่างผู้สอน กบั ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย  

- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

- การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดย ทมีผู้ร่วมสอน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ  

- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้าประสงค์ที่ต้ังไว้ 

 

3. การปรบัปรุงการสอน 

-การประมวลความคิดเหน็ของนิสติการประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไขเม่ือสิ้นสดุการสอนเพ่ือเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาค

การศึกษาต่อไป 

-ปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาให้ทนัสมัยและเหมาะสมกบันิสติรุ่นต่อไป 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

- การกาํหนดเกณฑก์ารให้คะแนนการสอบ/สมัมนา และการให้คะแนนพฤติกรรมในช้ัน

เรียน ให้ตรงกบัความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 

 

 

คณะสหเวชศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 10 

 



มคอ. 3 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- ในปีการศึกษา 2558 น้ีได้ปรับหัวข้อสมัมนาที่ส่งเสริมให้นิสติได้ประยุกต์ความรู้จากการ

ฟังบรรยายมาสู่การวิเคราะห์ปัญหา และจัดการทางจิตวิทยาเบ้ืองต้นในผู้ป่วยที่มักมารับ

การรักษาทางกายภาพบาํบัดได้ ซ่ึงเป็นการดาํเนินการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน

ตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนิสติในปีการศึกษา 2557  

- ปรับเพ่ิมช่ัวโมงบรรยายในหัวข้อ ความผิดปกติทางจิตเวชในผู้สูงอายุ เป็น 2 ช่ัวโมง 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย   

- นาํข้อคิดเหน็ของนิสติจากปีการศึกษา 2558 มาประมวลเพ่ือปรับปรุงรูปแบบการเรียน

การสอนวิธกีารสมัมนาและการค้นคว้าด้วยตนเองโดยผลจากการประมวลจะนาํไป

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป  

- นาํผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเทยีบเคียงกับข้อคิดเหน็ของนิสติเพ่ือ 

พัฒนาเน้ือหาสาระให้ทนัสมัยปรับวิธกีารเรียนการสอนและวิธกีารประเมินผลให้ตรงกบั

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
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