
มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หน้า | ๑ 
HMS ๑๒๐๑  รายวิชา จิตวิทยาพื้นฐานทั่วไป 

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจงัหวัดสมุทรสงคราม 

 
 

     รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 
รหัสวิชา ALH ๑๒๑๒  รายวิชา จิตวิทยา 

สาขาวิชา เลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข คณะ/วิทยาลัย สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
หมวดที ่๑   ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา   
รหสัวิชา    ALH ๑๒๑๒ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย จิตวิทยา 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Psychology 
 

๒. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้  (ถ้ามี) 
ไม่มี 
 

๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 
 อาจารย์ ดร.ทิพย์วารินทร์  เบ็ญจนิรัตน์              
                        
๔.ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
    ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
๕.สถานที่เรียน      
           ระบบออนไลน์ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หน้า | ๒ 
HMS ๑๒๐๑  รายวิชา จิตวิทยาพื้นฐานทั่วไป 

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจงัหวัดสมุทรสงคราม 

 
 
 
 

หมวดที ่๒   การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

๑. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวน
ชั่วโมง 
ตาม

แผนกา
รสอน 

จำนวนชั่วโมง 
ที่สอนจริง  

ระบุเหตุผลที่การสอนจริง 
ต่างจากแผนการสอน 

หากมีความแตกต่างเกิน 
๒๕% 

-แนะนำรายวิชา 
-ทดสอบก่อนเรียน 
- บทนำ...แนวคิดจิตวิทยา 
๑. ความหมายและความเป็นมาของ
จิตวิทยา 
๒. จุดมุ่งหมายและขอบข่ายของจิตวิทยา 
๓. โครงสร้างของจิตวิทยา 
๔. ระเบียบวิธีการศึกษาทางจิตวิทยา 
๕. แนวความคิดของนักจิตวิทยากลุ่มต่าง 
ๆ 

๓ ๓  

อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม 
๑. ความหมายของพันธุกรรม 
๒. ความรู้ พ้ืนฐานในการถ่ายทอดทาง
พันธุกรรม 
๓.กระบวนการในการถ่ายทอดพันธุกรรม 
๔. อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม
ที่มีต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
ด้านต่าง ๆ             

๓ ๓  

พ้ืนฐานทางสรีรวิทยาที่ เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรม 
๑. โครงสร้างการทำงานของร่างกาย 

๓ ๓  



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หน้า | ๓ 
HMS ๑๒๐๑  รายวิชา จิตวิทยาพื้นฐานทั่วไป 

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจงัหวัดสมุทรสงคราม 

หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวน
ชั่วโมง 
ตาม

แผนกา
รสอน 

จำนวนชั่วโมง 
ที่สอนจริง  

ระบุเหตุผลที่การสอนจริง 
ต่างจากแผนการสอน 

หากมีความแตกต่างเกิน 
๒๕% 

 ๒. ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย 
 ๓. การทำงานระบบต่าง ๆ ของร่างกาย 
การเรียนรู้และการตอบสนอง 
๑. การเรียนรู้และการรับรู้ 
๒. ผลของการเรียนรู้และพัฒนาการของ
การรับรู้ 
๓. ความหมายของการเรียนรู้และการ
ตอบสนอง 
๔. องค์ประกอบของการเรียนรู้ 
๕. กระบวนการของการเรียนรู้ 
๖. หลักการเรียนรู้ 
๗. ทฤษฎีการเรียนรู้ 
๘. การตอบสนอง 

๓ ๓  

แรงจูงใจ 
๑. ความหมายและสิ่งสำคัญที่เกี่ยวกับ
การจูงใจ 
๒. ขั้นตอนแห่งการเกิดแรงจูงใจ 
๓. สิ่งสำคัญที่เก่ียวกับการจูงใจ 
๔. การวัดแรงขับ 
๕. ชนิดของแรงขับ 
๖. เครื่องล่อใจ 
๗. ทฤษฎีแรงจูงใจ 

๓ ๓  

ทบทวนเนื้อหาสัปดาห์ที่ ๑-๖ 
  

๓ ๓  

สอบกลางภาค ๓ ๓  
๗. การปรับตัว 
๑. ความหมายของการปรับตัว 
๒. ประเภทของการปรับตัว 

๓ ๓  



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หน้า | ๔ 
HMS ๑๒๐๑  รายวิชา จิตวิทยาพื้นฐานทั่วไป 

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจงัหวัดสมุทรสงคราม 

หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวน
ชั่วโมง 
ตาม

แผนกา
รสอน 

จำนวนชั่วโมง 
ที่สอนจริง  

ระบุเหตุผลที่การสอนจริง 
ต่างจากแผนการสอน 

หากมีความแตกต่างเกิน 
๒๕% 

๓. กระบวนการปรับตัว 
๔. สภาวะที่ก่อให้เกิดการปรับตัว 
๕. กลวิธานในการป้องกันตนเอง 
๖. ข้อดีและข้อเสียของการใช้กลวิธานใน
การป้องกันตนเอง 
๗. ลักษณะของบุคคลที่ปรับตัวดี 
๘. พัฒนาการทางอารมณ์ 
๑. ความหมายของอารมณ์  
๒. ภาวะทางอารมณ์ 
๓. การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเมื่อเกิด
อารมณ์    
๔ การวัดอารมณ์                      
๕. ลักษณะพัฒนาการทางด้านอารมณ์๖. 
รูปแบบการแสดงออกด้านอารมณ์ 
๗.พฤติกรรมที่เป็นปัญหาทางด้านจิตใจ๘. 
เทคนิคและการจัดการปัญหาทางด้าน
อารมณ์   
๙. การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 

๓ ๓  

๙. สุขภาพจิตและการประเมินสุขภาพจิต 
๑. ความหมายของสุขภาพจิตและสาเหตุ
ที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ 
๒. ลักษณะของผู้ทีสุขภาพจิตที่ดีและไม่ดี 
๓. ประเภทของความผิดปกติทางจิตและ
๔.สาเหตุที่ก่อให้เกิดความผิดปกติทางจิต 
๕. การประเมินสุขภาพจิต 
๖. วิธีการบำบัดรักษาผู้ที่มีอาการทางจิต
และส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีให้กับตนเอง
   

๓ ๓  



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หน้า | ๕ 
HMS ๑๒๐๑  รายวิชา จิตวิทยาพื้นฐานทั่วไป 

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจงัหวัดสมุทรสงคราม 

หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวน
ชั่วโมง 
ตาม

แผนกา
รสอน 

จำนวนชั่วโมง 
ที่สอนจริง  

ระบุเหตุผลที่การสอนจริง 
ต่างจากแผนการสอน 

หากมีความแตกต่างเกิน 
๒๕% 

๑๐. บุคลิกภาพและการประเมนิบุคลิกภาพ 
๑. ความหมายของบุคลิกภาพ 
๒. ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อบุคลิกภาพของแต่ละ
บุคคล 
๓. การจัดประเภทพฤติกรรมตามแบบ
บุคลิกภาพ 
๔. ทฤษฎีบุคลิกภาพ 
๕. วิธีการประเมินบุคลิกภาพ 
๖. แนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพ 

๓ ๓  

๑๑. เชาวน์ปัญญาและการทดสอบเชาวน์
ปัญญา 
๑. ความหมายของเชาวน์ปัญญา                                                                                            
๒. ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อเชาวน์ปัญญา
ของบุคคล                                                                          
๓. เครื่องมือทดสอบเชาวน์ปัญญา 
๔. การวัดเชาวน์ปัญญา  
๕. ทฤษฎีการวัดเชาวน์ปัญญา 
๖. การเปลี่ ยนแปลงพัฒนาการของ
เชาวน์ปัญญา 
๗ . การทดสอบผลสัมฤทธิ์ แล ะการ
ทดสอบความถนัด 

๓ ๓  

๑๒.การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
๑. ความหมายของการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
๒. ประวัติความเป็นมาของการปรึกษาเชิง
จิตวิทยา 
๓. การปรึกษาเชิงจิตวิทยาในประเทศไทย 
๔. รูปแบบบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
๕. ขั้นตอนการบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
๖. เทคนิคการบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
๗. ทักษะในการบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

๓ ๓  



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หน้า | ๖ 
HMS ๑๒๐๑  รายวิชา จิตวิทยาพื้นฐานทั่วไป 

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจงัหวัดสมุทรสงคราม 

หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวน
ชั่วโมง 
ตาม

แผนกา
รสอน 

จำนวนชั่วโมง 
ที่สอนจริง  

ระบุเหตุผลที่การสอนจริง 
ต่างจากแผนการสอน 

หากมีความแตกต่างเกิน 
๒๕% 

๑๓. การทำจิตบำบัด 
๑. ความหมายของการทำจิตบำบัด 
๒. วิธีการทำจิตบำบัด 
๓. หลักกาของจิตบำบัด 
๔. องค์ประกอบของการทำจิตบำบัด 
๕. ลักษณะของการทำจิตบำบัด 

   

ทบทวนเนื้อหาสัปดาห์ที่ ๙-๑๕ ๓ ๓  
สอบปลายภาค ๒ ๒  

 
 
๒.  หวัขอ้ที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสำคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชาและหลักสูตร ใน
กรณีท่ีมีนัยสำคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
 

หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน  
(ถา้มี) 

นัยสำคัญของหัวข้อที่สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

ไม่มี - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทำให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หน้า | ๗ 
HMS ๑๒๐๑  รายวิชา จิตวิทยาพื้นฐานทั่วไป 

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจงัหวัดสมุทรสงคราม 

 
ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน  (ถ้ามี)   

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
เกี่ยวกับประเด็นทางคุณธรรม จริยธรรม
ในเนื้อหาแต่ละสัปดาห์ที่ เกี่ยวข้องกับ
เรื่องคุณธรรมจริยธรรม 
- ใช้กิจกรรมกลุ่มและอภิปรายกลุ่ม  
- ให้ทำรายงานในลักษณะกลุ่ม 
โดยประเมินจากการมีวินัยและความ
พร้อมของนั กศึ กษาในการเข้ าร่ วม
กิจกรรมกลุ่ม และ ประเมินจากความ
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   

  - 

 ผลการประเมิน พบว่า นักศึกษามีความ
รับผิดชอบ ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อม
เพรียงและส่งงานตามกำหนดระยะเวลา
ที่ได้มอบหมาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 

   

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย ซักถาม  
- ให้ทำรายงานในลักษณะเดี่ยว 
โดยประเมินจากการส่งงานตามกำหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย 
ผลการประเมิน พบว่า นักศึกษามีความ
รับผิดชอบ ส่งงานตามกำหนดระยะเวลา
ที่ได้มอบหมาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
- ให้ทำกิจกรรมกลุ่ม และนำเสนอ
รายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 
- มอบหมายให้ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
นำมาวิเคราะห์กรณีศึกษา และสรุปผล
นำเสนอ  

  - 



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หน้า | ๘ 
HMS ๑๒๐๑  รายวิชา จิตวิทยาพื้นฐานทั่วไป 

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจงัหวัดสมุทรสงคราม 

ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน  (ถ้ามี)   
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

 - สอบกลางภาคเรียน นักศึกษาสามารถ 
ทำข้อสอบกลางภาคเรียนผ่านทุกคน 
- สอบปลายภาคเรียน นักศึกษาสามารถ 
ทำข้อสอบปลายภาคเรียนผ่านทุกคน 
- ให้นักศึกษาเรียนรู้จากการวิเคราะห์
สถานการณ์ผู้ป่วยด้านสุขภาพจิต ปัญหา 
สาเหตุ แนวทางการดูแลช่วยเหลือจาก
ทฤษฎีและความรู้ที่ ได้ เรียนรู้ ไปจาก
ห้องเรียนรวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง
ในการดูแลช่วยเหลือเพ่ิมเติม 
ผลการประเมิน พบว่า นักศึกษาสามารถ
วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ แนวทางการ
ดูแลช่วยเหลือรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
แนวทางในการดูแลช่วยเหลือเพ่ิมเติมได้
ดี  

   

ทักษะทางปัญญา 
 

- ให้อภิปรายเดี่ยวและรายเกลุ่ม  
- ให้ระดมสมองค้นคว้าข้อมูล 
- การฝึกปฏิบัติการทดลองทำแบบปะ
เมินต่าง ๆ ซึ่งเป็นนเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินผู้ ป่ วย  เช่ น  แบบวัด ระดั บ
สติปัญญา แบบประเมินความเครียด 
แบบทดสอบบุคลิกภาพประเภทต่าง ๆ 
เป็นต้น 
- การฝึกปฏิบัติการทำกลุ่มให้คำปรึกษา 
และการทำจิตบำบัด 
ผลการประเมิน พบว่า นักศึกษาสามารถ
วิเคราะห์ คิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและ
สาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหาและ
นำเสนอแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพได้ 

  - 



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หน้า | ๙ 
HMS ๑๒๐๑  รายวิชา จิตวิทยาพื้นฐานทั่วไป 

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจงัหวัดสมุทรสงคราม 

ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน  (ถ้ามี)   
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

- ใช้กิจกรรมกลุ่ม 
- มอบหมายงานกลุ่ม และรายบุคคลให้
รับผิดชอบงานโดยเฉพาะในแต่ละครั้งที่
มีการเรียน เช่น การสืบค้นเนื้อหาความรู้
ต่าง ๆ ในรายสัปดาห์ การจัดหาอปุกรณ์ 
สื่อ เอกสารต่างๆ และทุกคาบการเรียน
การสอนจะให้ตอบคำถามโดยสรุป
เนื้อหาในแต่ละบทเรียน และสุ่มเลือก
นักศึกษาครั้งละ ๔-๕ คน เพื่อนำเสนอ
ข้อมูล 
ผลการประเมิน พบว่า นักศึกษา 
- สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย  
- สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวย
ความสะดวกในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่างๆ ของกลุ่มทั้งในบทบาท
ของผู้นำหรือผู้ร่วมทีมทำงาน  
- มีความรับผิดชอบในการกระทำของ
ตนเอง และรับผิดชอบงานกลุ่ม 
- สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นใน
การแก้ไขสถานการณ์ ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวมพร้อมทั้ งแสดงจุดยืนอย่ าง
เหมาะสมทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
- รับผิดชอบต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเอง 
 
 

   



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หน้า | ๑๐ 
HMS ๑๒๐๑  รายวิชา จิตวิทยาพื้นฐานทั่วไป 

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจงัหวัดสมุทรสงคราม 

ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน  (ถ้ามี)   
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

- บรรยายประกอบสื่อการสอน โดยใช้ 
Power Point ที่น่าสนใจ ชัดเจน  
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
มีรูปภาพประกอบที่ง่ายต่อการติดตาม  
ทำความเข้าใจ ประกอบการสอนใน 
ชั้นเรียน  
- มอบหมายงานให้สืบค้นข้อมูลโดยใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศโดยแบ่งกลุ่ม
สืบค้นข้อมูล และระดมสมองเพ่ือ
วิเคราะห์ ปัจจัยที่เก่ียวข้องในการ
ประเมิน พร้อมกับนำเสนอ 
- ให้นำเสนอกรณีศึกษาในชั้นเรียน โดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข มีการวิจารณ์ในเชิง
วิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่ม
นักศึกษา และให้ส่งงานทาง email 
ผลการประเมิน พบว่า นักศึกษา 
- สามารถใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารได้
ดี เป็นส่วนใหญ่  ร้อยละ ๘๕ 
- เทคนิคการนำเสนอดีพอสมควร 
- สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล
และการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม   
มีประสิทธิภาพ ≥ ร้อยละ ๘๐ 
  

   
 

 
 
๔. ข้อเสนอการดำเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 

ระบุข้อเสนอเพ่ือการปรับปรุงวิธีสอน ซึ่งได้จากปัญหาที่พบในข้อ ๓  
- ไม่มี 
 



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หน้า | ๑๑ 
HMS ๑๒๐๑  รายวิชา จิตวิทยาพื้นฐานทั่วไป 

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจงัหวัดสมุทรสงคราม 

หมวดที่ ๓   สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

๑. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ...๙... คน 
๒. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา .....๙...... คน 
๓. จำนวนนักศึกษาที่ถอน  (W) ........๐.......คน 
๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จำนวน คิดเป็นร้อยละ 
A ๔ ๔๔.๔๔ 
A- - - 
B+ ๒ ๒๒.๒๒ 
B ๒ ๒๒.๒๒ 
B- ๑ ๑๑.๑๑ 
C+ - - 
C - - 
C- - - 
D+ - - 
D - - 
D- - - 
F - - 
I - - 

 
๕. ปัจจัยท่ีทำให้ระดับคะแนนผิดปกติ  (ถ้ามี) 
 ……ไม่มี…………… 
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กำหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ใน มคอ.๓ หมวด ๕ ข้อ ๒ 

๖.๑ ความคลาดเคลื่อนด้านกำหนดเวลาการประเมิน 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ไม่มี  
 
๖.๒ ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
ไม่มี  



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หน้า | ๑๒ 
HMS ๑๒๐๑  รายวิชา จิตวิทยาพื้นฐานทั่วไป 

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจงัหวัดสมุทรสงคราม 

 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
นำผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินผลของรายวิชา  
ดังนี้ คือ 
- หลักฐานการเข้าเรียนของนักศึกษา 
- คะแนนรายงานกลุ่มจากการประเมินในระหว่างการทำงาน
กลุ่มในชั้นเรียน  
- คะแนนการประเมินนักศึกษาเป็นรายบุคคลเพ่ือให้ตรงตาม
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักศึกษา  
- คะแนนการสอบ   
- รายงานเดี่ยวและรายงานกลุ่ม  
เข้ารับการตรวจสอบจากท่ีประชุมของสาขาวิชาฯ จากนั้นนำ
ผลเสนอต่อคณะกรรมการทวนสอบของวิทยาลัยฯ เพ่ือ
พิจารณาต่อไป 

- ไม่มีข้อเสนอแนะ 

 
หมวดที ่๔   ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ 

 
๑.ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก 
 

 
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน   

(ถ้ามี) 
ผลกระทบ 

ตำราและเอกสารหลักยังมีน้อย  ทำให้นักศึกษาได้รับข้อมูลที่ไม่มีความหลากหลาย และ       
ไม่เป็นปัจจุบัน 

 
๒.ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ไม่มี  

 
- 

 



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หน้า | ๑๓ 
HMS ๑๒๐๑  รายวิชา จิตวิทยาพื้นฐานทั่วไป 

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจงัหวัดสมุทรสงคราม 

หมวดที ่๕   การประเมินรายวิชา 
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา 

๑.๑ ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
ข้อวิพากษ์ที่เป็นจุดอ่อน ในสิ่งท่ีนักศึกษาได้เรียนรู้  
- ไมมี่ 
ข้อวิพากษ์ที่เป็นจุดแข็ง ในสิ่งท่ีนักศึกษาได้เรียนรู้ คือ  
 - ไดเ้รียนรู้เนื้อหาในการเรียนการสอนที่อาจารย์ได้มีการเตรียมมาอย่างดี 
 - ได้เรียนรู้แนวคิด หรือการคิดของเพ่ือนๆ ที่ตอบคำถามของอาจารย์ที่ถามในชั้นเรียน 
 - ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ได้ฝึกคิด ฝึกเสนอความคิดเห็น ฝึกวางแผนในการทำงาน ทำให้เราเข้าใจใน 
 การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
 - ได้เรียนรู้การปฏิบัติตนและปรบัตัวของอาจารย์ที่แสดงให้เห็นในเรื่องของการแต่งกาย บุคลิกภาพ ทัศนคติการ 
 คิดบวก และพยายามหาทางออกแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาตลอดมา 
- มีความรู้ในแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน 
 - สามารถนำไปต่อยอดเพ่ิมความรู้ได้ 
 
ข้อวิพากษ์ที่เป็นจุดอ่อน ในประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้ 
 - ไม่มี 
ข้อวิพากษ์ที่เป็นจุดแข็ง ในประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้ คือ 
- เนื้อหามีความครบถ้วนและถูกต้อง เข้าใจง่าย ทำให้เข้าใจในประวัติความเป็นมา แนวคิดทฤษฎี หน้าที่ของ
นักจติวิทยาหลักการทำงาน กระบวนการ ขั้นตอน สามารถนำไปใช้ได้จริง  
- ได้ฝึกปฏิบัติกระบวนการให้คำปรึกษา การทำจิตบำบัด มีความคิดเชิงบวก นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและ
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้กับตนเองและผู้อ่ืนได้ 
- นำความรู้เรื่องที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ และทำงานในอนาคตได ้
- รู้ถึงการทำงานของของสายงานนี้มากยิ่งขึ้น 
- สามารถต่อยอดทางด้านการศึกษา และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานได้ด ี
- ได้ความรู้จากบทเรียนและยังได้ประโยชน์ในด้านประสบการณ์ที่อาจารย์ถ่ายทอดจากการสอดแทรกใน
บทเรียน ทำให้สามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงานในอนาคต 
- ทำให้ได้เรียนรู้วิธีการทำสอบต่างๆ เพ่ือใช้ในการวินิจโรคว่าผู้ป่วยมีความผิดปกติด้านใด ซึ่งในแต่ละบทนั้นได้
ทำให้ได้ความรู้ลึกมากๆ อาจารย์อธิบายได้เข้าใจละเอียด ได้ทดลองทำแบบทดสอบต่าง ๆ ด้วยตนเอง มีการ
ยกตัวอย่างจนกว่านักศึกษาจะเข้าใจกระบวนการทำงานต่างๆ  เอกสารการสอนละเอียด เนื้อหาครอบคลุมเมื่อ
กลับมาย้อนอา่นเองแล้วสามารถเข้าใจได้  



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หน้า | ๑๔ 
HMS ๑๒๐๑  รายวิชา จิตวิทยาพื้นฐานทั่วไป 

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจงัหวัดสมุทรสงคราม 

- งานกลุ่มที่อาจารย์มอบหมายทำให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนๆ ในชั้นเรียน เพ่ือฝึกการพรีเซนต์งาน 
ฝึกการทำ power point ทำให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออก เพ่ือฝึกตนเองเมื่อไปทำงานจะได้มีความรู้รอบ
ด้าน ทั้งการนำเสนองานและทำงานต่างๆ  
- ต้องทำงานเป็นทีม รู้จักการทำงานเป็นทีมทีดี่ 
- การประเมินที่ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 
- ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดี และรู้สึกดี กับนักจิตวิทยาและจิตแพทย์ ตลอดจนรวมถึงผู้ที่มีความผิดปกติทางพฤติกรรม
และความคิด คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าผู้ที่มีความผิดปกติทางพฤติกรรมและความคิด หรอืคนที่ไปพบจิตแพทย์ 
หรือนักจิตวิทยาว่าเป็นคนบ้า 
 - เข้าใจและเรียนรู้อย่างถูกต้องเหมาะสม ในการดูแลช่วยเหลือที่มีความผิดปกติทางพฤติกรรมและความคิดได้
โดยใช้หลักการี่ได้เรียนรู้ไปอย่างถูกต้องเหมาะสม 
- นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในชั่วโมงเรียนไปศึกษาเพ่ิมเตมิ และนำไปใช้ต่อยอดความรู้ในระดับที่สูงขึ้น 
- นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ 
- นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
- นำความรู้ทีส่อดคล้องกับชีวิตจริงไปสอนวิธีแก้ปัญหาให้กับผู้อ่ืน 
- รู้ถึงประสบการณ์ในการทำงาน และการแก้ปัญหาในแต่ละด้าน 
- รู้จักความใจเย็น และการให้อภัย เข้าใจผู้อ่ืน 
- ได้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
ข้อวิพากษ์ที่เป็นจุดอ่อน ในด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ คือ 
- อยากให้กระชับเนื้อหามากกว่านี้ 
- สถานที่ในการเรียนการสอน 
- ควรมีการสอนที่จัดกจิกรรมในรูปแบบการปฏิบัติ 
ข้อวิพากษ์ที่เป็นจุดแข็ง ในด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ คือ 
- เนื้อหาครบถ้วน อาจารย์มีความตั้งใจในการสอนมาก พยายามให้นักศึกษาได้ความรู้ให้มากที่สุด 
- อาจารย์สอนดี มีเนื้อหาครอบคลุมและละเอียด มีการยกตัวอย่างสถานการณ์ต่างๆ ที่เก่ียวกับเนื้อหาอยู่ตลอด 
- เนื้อหาครอบคลุมกับที่เรียน 
- เนื้อหาครบถ้วน ละเอียดเข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้งานในการทำงานในอนาคตได้ 
- อยากให้อาจารย์มาสอนในเทอมหน้า เพราะอาจารย์สอนดีมาก 
- อาจารย์สอนดีมากค่ะ เนื้อหาครอบคลุม 
- ความรู้ที่ได้มา ถา้เราไม่นำไปใช้ก็เหมือนกับการที่เทน้ำทิ้ง มันคงไม่มีประโยชน์ เราก็ต้องน่าพัฒนาแก้ไขต่อไป 
- อาจารย์สอนดีและเนื้อหาครอบคลุมและมีความละเอียด สามารถนำไปใช้ตอนทำงานได้มากเลยค่ะ 
- ได้รู้จักการทำงานกลุ่มที่อาจจะมีความคิดของแต่ละคน แต่ก็รวมเป็นกลุ่มทำให้งานออกมาได้ดี 
- มีความรู้จากกลุ่มงานของเพ่ือนๆ  
 

๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ๑.๑ 



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หน้า | ๑๕ 
HMS ๑๒๐๑  รายวิชา จิตวิทยาพื้นฐานทั่วไป 

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจงัหวัดสมุทรสงคราม 

       - การเรียนการสอนโดยเน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง และใช้กิจกรรมที่หลากหลาย ช่วยให้นักศึกษามีความสนใจ 
กระตือรือร้นมากข้ึนและเข้าใจในความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาคลินิกไดม้ากข้ึน 
       - นักศึกษาอยากให้กระชับเนื้อหามากกว่านี้ คงต้องทบทวนเนื้อหาในการสอนโดยเน้นในประเด็นที่สำคัญ และ
ตัดเนื้อหาบางส่วนที่สามารถให้นักศึกษาไปศึกษาด้วยตนเองได้ 
 
๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

๒.๑ ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 
       ข้อวิพากษ์ที่สำคัญ จากการทำกิจกรรม หรือ งานที่ได้มอบหมายให้ พบว่า การสอนที่เน้นการทำกิจกรรมในชั้น
เรียน ช่วยทำให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น และฝึกความมีวินัย ความรับผิดชอบ ไปด้วย 

๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากย์ตามข้อ ๒.๑ 
        การทำกจิกรรม หรือ งานที่ได้มอบหมายให้ จะช่วยให้นักศึกษาได้ทบทวนบทเรียนไปในตัว และหากไม่เข้าใจใน 
ประเด็นใดจะได้สามารถค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม หรือ สอบถามจากอาจารย์ผู้สอนได้ในทันที รวมทั้งช่วยให้นักศึกษามี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดองค์ความรู้ กล้าแสดงความคิดเห็นร่วมกันในกลุ่มนักศึกษา  
   

หมวดที ่๖   แผนการปรับปรุง 
๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ผลการดำเนินการ 

- อยากให้กระชับเนื้อหามากกว่านี้ 

- ควรมีกิจกรรมในรูปแบบของการปฏิบัติ เพื่อจะทำให้
นักศึกษาเข้าใจมากข้ึน 

-ตัดรายละเอียดของเนื้อหาที่ไม่สำคัญออก 

-เพ่ิมกิจกรรมเป็นสถานการณ์ให้ร่วมกันวิเคราะห์มากขึ้น 

นักศึกษามีความสนใจการเรียนการสอนมากข้ึน 

 
๒. การดำเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

ยังไม่มีการปรับปรุงรายวิชา 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ กำหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

เพ่ิมการพานักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่ เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของนักจิตวิทยาคลินิคเพ่ือจะช่วยกระตุ้นให้
นักศึกษามีความสนใจและมีควมเข้าใจในบทเรียนมาก
ยิ่งขึ้น 

สัปดาห์ที่ ๑๕ ระหว่างการ
สอนหัวขอ้ การให้คำปรึกษา
และการทำจิตบำบัด 

 

อาจารย์ ดร.ทิพย์วารินทร์  
เบ็ญจนิรัตน์ 

 



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หน้า | ๑๖ 
HMS ๑๒๐๑  รายวิชา จิตวิทยาพื้นฐานทั่วไป 

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจงัหวัดสมุทรสงคราม 

 
๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      ควรพิจารณาจัดซื้อหนังสือเพ่ิมเติมสำหรับรายวิชานี้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมต่อยอดองค์ความรู้ได้อย่างกว้างขวางด้วยตนเอง  
 
ลงชื่อ ……ทิพย์วารินทร์  เบ็ญจนิรัตน์…………                          ลงชื่อ ……  พงษ์ศักดิ ์ เจริญงามเสมอ…… 
       (อาจารย์ ดร.ทิพย์วารินทร์  เบ็ญจนิรัตน์)      (ร.อ.นพ. พงษ์ศักดิ ์ เจริญงามเสมอ) 
             อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา                                   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/วิชา     
วันที่ ๑  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔                                          วันที่ ๑  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   


