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รายละเอียดของรายวิชา กบ 302 จิ ตวิทยาคลินกิ สําหรับกายภาพบําบัด
สาขากายภาพบําบัด
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจํ าปี การศึกษา 2559
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ302 จิตวิทยาคลินิกสําหรับกายภาพบําบัด
PX302 Clinical Psychology for physical therapy
2. จํ านวนหน่วยกิต
1 (1-0-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด
หมวดวิชาบังคับ 4. อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อ.นิธนิ ันท์ ชัยคีรี
พ.ต.ท วินัย ธงชัย

nithinun@g.swu.ac.th
อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
psychoman20012002@yahoo.com อาจารย์ผ้ ูสอน
งานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลตํารวจ

ร.ต.อ.(หญิง) นิภาพร คําอั้น

psychoman20012002@yahoo.com อาจารย์ผ้ ูสอน
งานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลตํารวจ

ร.ต.ต.(หญิง) อรณิชา หาสาสน์ศรี psychoman20012002@yahoo.com อาจารย์ผ้ ูสอน
งานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลตํารวจ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่ม-ี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่ม-ี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
21 มิถุนายน 2559
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา

เรี ยนรู้ทฤษฎีทางจิ ตวิ ทยาทั่วไป พฤติกรรม สภาพจิ ตใจ ในภาวะปกติและผิดปกติ ของคนพิ การ
ผู้ป่วยเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สงู อายุ รวมถึงการบริหารจัดการผู้ป่วย

วัตถุประสงค์จําเพาะของรายวิชา
1. นิสติ มีความรับผิดชอบต่องานที่มอบหมายและมีระเบียบวินัยในชั้นเรียน (1.5)
2. บอกสาเหตุและกระบวนการเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเรื่องอารมณ์ และกลไกการปรับตัว
ให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อม (2.1)
3. บอกสาเหตุแ ละกระบวนการเกิดการเปลี่ ยนแปลงพฤติก รรมในมนุ ษย์โดยเฉพาะในคนพิ ก าร
ผู้ป่วยเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สงู อายุ (2.1)
4. บอกรูปแบบต่างๆของสภาวะจิตใจของผู้ป่วยทางจิตวิทยาคลินิกอย่างง่าย (2.1)
5. บอกแนวทางในการบริหารจัดการผู้ป่วยทางกายภาพบําบัดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้ โดยมีประยุกต์
ความรู้พ้ ืนฐานไปใช้ ในวิเคราะห์กรณีศึกษาได้
6. แสดงแนวคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้ อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการระดับอุดมศึกษา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาถึงจิตวิทยาทั่วไป พฤติกรรมสภาพจิตใจในภาวะปกติ และผิดปกติของคนพิการ ผู้ป่วยเด็ก
ผู้ใหญ่ และผู้สงู อายุรวมถึงการบริหารจัดการผู้ป่วย
2. จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย/สัมมนา
15 ชม./ภาคการศึกษา

สอนเสริม
ตามความต้ องการของนิสติ
เฉพาะราย

คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศึกษาด้วยตนเอง
9 ชม.
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3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

๑. คุณธรรมจริยธรรม

๒. ความรู ้

๓. ทักษะทาง
ปั ญญา

๔. ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และ
ความรับผิดชอบ

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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๖. ทักษะการ
ปฏิบตั ิ
ทางวิชาชีพ
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4. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นสิ ิตเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาในการให้ คาํ ปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทําความเข้ าใจวิชา
- อาจารย์จัดเวลาให้ คาํ ปรึ กษาเป็ นรายบุ คคลและรายกลุ่ ม (เฉพาะกลุ่ มที่ต้องการ) ไม่ น้อยกว่ า 1
ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พั ฒ นาผู้ เ รี ยนให้ มีคุณ ธรรมและจริ ยธรรมไปพร้ อ มกับ วิ ชาที่ศึ ก ษาได้ อ ย่ า งเหมาะสม เพื่ อ ให้
สามารถปฏิบั ติต นต่ อ ผู้ ป่ วยได้ อ ย่ า งเหมาะสม และปฏิบั ติตนให้ เป็ นประโยชน์ ต่อ สังคมส่วนรวม
รวมถึง สามารถปฏิบั ติง านและดํา เนิ น ชี วิ ต ร่ ว มกับ ผู้ อื่ น ในสัง คมได้ อ ย่ า งราบรื่ น โดยมี คุณ ธรรม
จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตรดังนี้
1.ไม่ประเมิน
2.ไม่ประเมิน
3.ไม่ประเมิน
4. มีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง
5. มีระเบียบวินยั และซื่อสัตย์
6. ไม่ประเมิน
7. ไม่ประเมิน
8. สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่นื ในสังคมได้ อย่างราบรื่นและเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
1.2 วิธกี ารสอน
1. สอดแทรกเนื้ อหาด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิ ชาชี พในรายวิ ชาการพื้ นฐาน
วิชาชีพ
2. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยและความซื่อสัตย์ ตลอดการจัดการเรียนการสอน
3. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้ ผ้ ูเรียนมีก ารวิ เ คราะห์ ป ระเด็น ปั ญ หาจริ ย ธรรมในการดํา รงชี พ
และการปฏิบั ติ งานในวิชาชีพ
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้ าที่ ที่ได้ รับมอบหมายตลอดการศึกษาในรายวิชา
2. ประเมินความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้ าที่จากพฤติกรรมในชั้นเรียน
3. ประเมินคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และความซื่อสัตย์ จากการนําเสนอแหล่ง
อ้ างอิงความรู้ในการสัมมนา
2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
ผู้ เ รี ย นต้ อ งมี ค วามรู้ ในศาสตร์ ท่ี เ ป็ นพื้ นฐานของชี วิ ต และศาสตร์ ข องวิ ช าชี พ ทั้ ง ภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพื้ นฐาน และความรู้ในศาสตร์ อ่ ืนๆที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ สามารถบูรณา
การความรู้เพื่อใช้ ในการดูแลสุขภาพ ที่นาํ ไปสู่สขุ ภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกําหนดผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ ดังนี้
1. มีความรูใ้ นศาสตร์ทีเ่ ป็ นพื้ นฐานของชีวิต
2. มีความรู้ในศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นระบบ
3. มีความรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นระบบและเน้ นธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ
ข้ อบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็ นปัจจุบัน
4. มีความรู้ท่เี ป็ นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ อง
5. ไม่ประเมิน
6. ไม่ประเมิน
7. ไม่ประเมิน
2.2 วิธกี ารสอน
จัดรูปแบบการเรียนรู้ศึกษาพฤติกรรมสภาพจิตใจในภาวะปกติและผิดปกติของคนพิการ ผู้ป่วย
เด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ การบริหารจัดการผู้ป่วยขณะรักษาทางกายภาพบําบัดในภาคทฤษฎี ตามลักษณะ
ธรรมชาติรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ โดยใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่หี ลากหลายทั้ง
การบรรยาย ร่วมกับการสัมมนา การอภิปรายการค้ นคว้ าการวิเคราะห์ร่วมกับส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนมีการเรียนรู้
ด้ วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดให้ มีการใช้ หัวข้ อปัญหา กรณีศึกษา การสัมมนา โดยจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สอบภาคทฤษฎี
2. ประเมิ น จากการสัม มนาในชั้ น เรี ย น และจากเล่ ม รายงาน การแสดงความรู้ ค วามเข้ า ใจ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้ ความรู้
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
นิสิตต้ องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้ นคว้ า และสร้ างสรรค์ทักษะทางปั ญญา เพื่อพั ฒนาไปสู่
ความเป็ นนักวิชาชีพ ดังนั้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้ นให้ นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ มี
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ความสามารถพื้นฐานในการวิจัยและเรี ยนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเองในด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อประยุกต์ใช้ ใน
การทํางานให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และบริ บททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกําหนดผลการเรี ยนรู้
ด้ านทักษะทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น
2. ไม่ประเมิน
3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ โดยใช้ องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อ่ นื ที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ท่ปี ลอดภัยและมีคุณภาพในการให้ บริการทางกายภาพบําบัด
4. สามารถประยุกต์ใช้ และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบําบัดกับความรู้ในศาสตร์อ่ ืนๆ ที่
เกี่ยวข้ องในการแก้ ไขปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และบริบททาง
สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
3.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนสนใจศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริ มให้ นิสิตได้ นาํ เสนอรายงานความผิดปกติทางจิตเวช ความคิดของตนเอง และมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้ างสรรค์
3. จัดสัมมนากรณีศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วยในรายวิชา เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ท่ปี ลอดภัยและมี
คุณภาพในการให้ บริการทางกายภาพบําบัด
3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมและผลงานจากการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเองในงานที่ได้ รับมอบหมาย
2. ประเมิ น ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ และแก้ ไ ขปั ญ หาในระหว่างการตอบข้ อ
ซักถามระหว่างการสัมมนา
3. ประเมินจากผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้ นคว้ า การนําเสนองานหน้ าชั้นเรียน การวิเคราะห์
วิจารณ์อย่างเป็ นระบบ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
นิสิตต้ องมีความสามารถในการปรั บตัวและมีปฏิสัมพั นธ์อย่างสร้ างสรรค์กับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ สามารถทํางานร่วมกันได้ ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่และเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเองใน
ศาสตร์ของวิชาชีพและศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพและสังคม โดยกําหนดผล
การเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้ อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม
3. ไม่ประเมิน
4. ไม่ประเมิน
4.2 วิธกี ารสอน
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1. สอดแทรกเนื้ อหาการเรี ย นรู้ ที่ เ น้ นการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ รั บ บริ ก าร ผู้ ร่ ว มงานหรื อ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้ อง โดยใช้ รูปแบบของการสัมมนากลุ่มเพื่อผลักดันให้ เกิดการอภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน อันจะนําไปสูก่ ารสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2. จัดการสัมมนาให้ ผ้ ูเรียนได้ รับประสบการณ์การเรียนรู้ท่สี ่งเสริมให้ ทาํ งานเป็ นทีมและกล้ าแสดงความ
คิดเห็นของตนและพร้ อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น
3. สอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ องค์กรและสังคม
4.3 วิธกี ารประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติ ในขณะนําเสนอสัมมนา และการตอบข้ อซักถามหน้ าชั้น
เรียน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
สามารถศึกษาและทําความเข้ าใจในประเด็นปั ญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ ท่เี กี่ยวข้ องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้ นคว้ าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา
ใช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศในการเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล ประมวลผล แปลความหมายและนํา เสนอข้ อ มู ล
สารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้
รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. สามารถศึกษาทําความเข้ าใจในประเด็นปั ญหา เลือกและประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสารสนเทศที่
เกี่ยวข้ องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้ นคว้ าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปัญหา
3. สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียนและสามารถเลือกใช้ รูปแบบของ
การนําเสนอที่เหมาะสม
5.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนได้ ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองผ่าน Website และอภิปรายผลร่วมกันในชั้นเรียน
2. มอบหมายงานให้ นิสติ ทุกคนมีส่วนร่วมในการนําเสนอการสัมมนา โดยใช้ รูปแบบและ
เทคโนโลยีท่เี หมาะสม
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินเนื้อหาที่นาํ เสนอหน้ าชั้นเรียน
2. ประเมินรูปแบบและวิธกี ารนําเสนองานหน้ าชั้นเรียน
6. ทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
ไม่ประเมิน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1

อ. 7 กพ. 60
อ. 7 กพ. 60

2

อ. 14 ก.พ. 60

3

อ. 21 ก.พ. 60

4

อ. 28 ก.พ. 60

5

อ. 14 มี.ค. 60

6

อ. 21 มี.ค. 60

8.30-9.00
9.0010.00

1

10.0011.00

1

11.0012.00
9.0012.00
9.0012.00
9.0010.00
9.0010.00

1

10.0012.00
9.0012.00

อ. 28 มี.ค. 60

8

อ. 4 เม.ย. 60

9

อ. 11 เม.ย. 60

10

อ. 18 เม.ย.
60
รวมชั่วโมงเรียน - สอน

อาจารย์
พิเศษ

แนะนํารายวิชา
จิตวิทยาทัว่ ไป: หลักการทั่วไปและ
การทํางานของทีมจิตเวช

อ.นิธนิ ันท์
อ.วินัย
อ.วินัย

1
2

3
3

1.5

9.0012.00
9.0012.00
9.0012.00
9.0010.00

3

อ.นิภาพร

304

อ.วินัย

304

นักวิชาการ

304

จิตสังคมในผู้พิการ และผู้ป่วย
เรื้อรัง

อ.วินัย

304

ความผิดปกติทางจิตเวชใน
ผู้สงู อายุ
การให้ การปรึกษาและจิตบําบัด

อ.อรณิชา

การจัดการกับปั ญหาทางจิตเวชใน
ผู้ป่วยที่รับการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ทางกาย

อ.วินัย

สอบครั้งที่ 2
3

สัมมนา*
9

304

อ. วินยั
อ.นิธินนั ท์

304

อ. วินยั
อ.นิธินนั ท์

304

รวมจัดการเรียนการสอน = 15
ชั่วโมง
*สัมมนาการจัดการทางกายภาพบําบัดในผูป้ ่ วยที่มปี ั ญหาสุขภาพจิ ตร่วมด้วย: ในประเด็นการประเมินสภาวะจิตใจทางคลินิกอย่างง่าย
และการปฏิบัติต่อผู้ป่วยและการประสานงานส่งต่อ (ผู้สงู อายุ/ ผู้ป่วยเด็ก/ ผู้ใหญ่ วัยทํางาน/ ผู้ป่วยพิการที่ต้องได้ รับการฟื้ นฟูเป็ น
เวลานาน)
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3

อ.วินัย

SDL เตรียมสัมมนา

3
0

304
304

SDL เตรียมสอบ

3

12

ห้อง เรียน

หัวข้อ

จิตวิทยาทัว่ ไป:การทดสอบทาง
จิตวิทยาเบื้องต้ นโดยวิธที างคลินิก
อย่างง่าย
จิตวิทยาทัว่ ไป: การปรับตัวและ
กลไกทางจิต
จิตวิทยาทัว่ ไป: โรคทางจิตเวชที่
พบได้ บ่อย
SDL นิสติ ทบทวนบทเรียนด้ วย
ตนเอง
1 สอบครั้งที่ 1

1.5

7

ผูส้ อน

SDL
สอบบรรยาย

สัมมนา

เวลา

ปฏิบตั ิ

วันที่

บรรยาย

สัปดาห์ที่

1. แผนการสอน

2
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู ้
วิธีการประเมิน
ที่
ความรู้ 2.1 (2.2, 2.3, 3.1, 3.3, สอบทฤษฎี
1, 2
3.4)
สั ม ม น า เ ส ริ ม ท ฤ ษ ฎี
ทักษะทางปัญญา (3.1, 3.3, 3.4) หัวข้ อการจัดการในผู้ป่วย
ทางกายภาพบํ า บั ด ที่ มี
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ปัญหาสุขภาพจิตร่วมด้ วย
และความรับผิดชอบ (4.2)
2

สัปดาห์ที่
ประเมิน
สัปดาห์ท่ี 4
สัปดาห์ท่ี 8

สัดส่วนของการ
ประเมิน
80%

สัปดาห์ท่ี 10

15%

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ (5.2, 5.3)
สั ง เกตพฤติ ก ร รมกา ร
คุณธรรมจริยธรรม
ความรั บ ผิ ด ชอบในชั้ น
1, 2
ตลอดรายวิชา
(1.1, 1.5)
เรี ยน ความตั้งใจ ตรงต่ อ
เวลา
รวมการประเมินทักษะทุกด้านทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบของรายวิชา
หมายเหตุ ผลการเรียนรู้ในเครื่องหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
สัดส่วนการประเมินผลการเรียนรูร้ ายหัวข้อ
1. สอบทฤษฎี
-สอบครั้งที่ 1 (เนื้อหา 6 ชั่วโมงบรรยาย) 40%
-สอบครั้งที่ 2 (เนื้อหา 6 ชั่วโมงบรรยาย) 40%
2. สัมมนาเสริมทฤษฎี

5%
100%

80%
20%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
- วินัย ธงชัย หลักการทั่วไปและการทางานของทีมงานจิตเวช เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กบ
302
- วินัย ธงชัย จิตวิทยาคลินิก เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กบ 302
- วินัย ธงชัย โรคทางจิตเวช เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กบ 302
- วินัย ธงชัย ความผิดปกติทางจิต และจิตเวชฉุกเฉิน เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กบ 302
- วินัย ธงชัย จิตสังคมในผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการ เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กบ 302
- วินัย ธงชัย ความผิดปกติทางจิตเวชในผู้สงู อายุ เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กบ 302
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- วินัย ธงชัย การประเมินทางจิตวิทยาและขั้นตอนของการดําเนินการทดสอบทางจิตวิทยา เอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชา กบ 302
- วินัย ธงชัย การบําบัดทางจิต เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กบ 302
- วินัย ธงชัย การปรับตัวและกลไกทางจิต เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กบ 302
- นิภาพร คําอั้น การปรับตัวและกลไกทางจิต เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กบ 302
- อรณิชา หาสาสน์ศรี จิตวิทยาผู้สงู อายุ เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กบ 302
2.เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
- แบบประเมินภาวะเครียดและสุขภาพจิตทั่วไป กรมสุขภาพจิต
- แบบประเมิ น ความเครี ย ดด้ ว ยตนเอง: มาตรประเมิ น ตนเองแบบเรี ยงอัน ดั บ (ordinal rating
scale) แบบ 4 มาตร จานวน 20 ข้ อ (กรมสุขภาพจิต)
3.เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
เวปไซด์กรมสุขภาพจิต http://www.dmh.go.th/test/
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผู้สอน โดย ทีมผู้ร่วมสอน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ
- ประเมินคุณภาพของงานที่มอบหมาย
3. การปรับปรุงการสอน
- ปรับตามผลการประเมินรายวิชาจากปี การศึกษา 2558
ปัญหา อุปสรรค์ท่พี บ และข้ อเสนอแนะ
สิ่งที่ปรับปรุง
จากการประเมินการเรียนการสอน
กําหนดชั่วโมงศึกษาด้ วยตนเองก่อน
นิสติ มีเวลาในการเตรียมสัมมนาไม่
การนําเสนอสัมมนา เพื่อให้ นิสติ มีเวลา
เพียงพอ
ในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหา
แนวทางจัดการต่อผู้ป่วยตามโจทย์
กรณีศึกษาได้ ดีย่งิ ขึ้น

สิ่งที่ขอการ
สนับสนุนจากคณะ
-

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- พิจารณาตัดเกรดในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
- พิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาผ่านการประมวลผลการประเมินนิสิตเป็ นรายกลุ่มโดยอาจารย์
ในชั่วโมงการสัมมนา
- ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยนิสติ ประเมินตนเอง
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําข้ อเสนอแนะของนิสติ และอาจารย์ผ้ ูสอน และผลการทวนสอบมาใช้ เป็ นแนวทางในการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน
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