มคอ. 3
มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา กบ 302 จิ ตวิทยาคลินิกสําหรับกายภาพบําบัด
สาขากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจํ าปี การศึกษา 2563
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
หมวดวิชาเฉพาะ พื้นฐานวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด
4. อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้ อน
อ.ดร.ธิติมาศ วินัยรักษ์
thitimard@g.swu.ac.th
อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชาหลัก
อ.ดร.ยุภาภรณ์ รัตนวิจิตร
yupapornr@g.swu.ac.th
อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชารอง
พ.ต.อ. วินัย ธงชัย
งานจิตเวชและยาเสพติด
อาจารย์พิเศษ
โรงพยาบาลตํารวจ
ร.ต.อ.(หญิง) อรณิชา หาสาสน์ศรี งานจิตเวชและยาเสพติด
อาจารย์พิเศษ
โรงพยาบาลตํารวจ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี8. สถานที่เรียน
ห้ อง 321 และ 146 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันที่จดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
25 สิงหาคม 2563
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา
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เรียนรู้ทฤษฎีทางจิตวิทยาทั่วไป พฤติกรรม สภาพจิตใจ ในภาวะปกติและผิดปกติ ของคนพิการ
ผู้ป่วยเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สงู อายุ รวมถึงการบริหารจัดการผู้ป่วย

วัตถุประสงค์จําเพาะของรายวิชา
1. นิสติ มีความรับผิดชอบต่องานที่มอบหมายและมีระเบียบวินัยในชั้นเรียน (1.2)
2. บอกสาเหตุและกระบวนการเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเรื่องอารมณ์ และกลไกการปรับตัว
ให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อม (2.1)
3. บอกสาเหตุและกระบวนการเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในมนุ ษย์โดยเฉพาะในคนพิ การ
ผู้ป่วยเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สงู อายุ (2.1)
4. บอกรูปแบบต่างๆ ของสภาวะจิตใจของผู้ป่วยทางจิตวิทยาคลินิกอย่างง่าย (2.1)
5. บอกแนวทางในการบริหารจัดการผู้ป่วยทางกายภาพบําบัดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้ โดยมีประยุกต์
ความรู้พ้ ืนฐานไปใช้ ในวิเคราะห์กรณีศึกษาได้ (2.1)
6. แสดงแนวคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้ อย่ างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม
(2.1)
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะและผลการประเมินรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาถึงจิตวิทยาทั่วไป พฤติกรรมสภาพจิตใจในภาวะปกติ และผิดปกติของคนพิการ ผู้ป่วยเด็ก
ผู้ใหญ่ และผู้สงู อายุรวมถึงการบริหารจัดการผู้ป่วย
2. จํ านวนชัว่ โมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย/สัมมนา
12 ชม./3 ชม.

สอนเสริม
ตามความต้ องการของ
นิสติ เฉพาะราย

ศึกษาด้วยตนเอง
12 ชม.

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
5. ทักษะการ
4.
3. ทักษะทาง
1. คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู ้

ปั ญญา
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ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และ

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สือ่ สารและ
การใช้

6. ทักษะการ

ปฏิบตั ิ
ทางวิชาชีพ
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4. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นิสิตเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์จัดเวลาให้ คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ) ไม่ น้อยกว่ า 1
ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่พัฒนา
ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนสามารถพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมไปพร้ อมกับวิชาที่ศึกษาได้ อย่างเหมาะสม
เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิบ ัต ิต นต่ อ ผู้ ป่ วยได้ อ ย่ า งเหมาะสม และปฏิบัติตนให้ เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนรวมรวมถึง สามารถปฏิบ ัต ิง านและดํา เนิน ชี วิต ร่ ว มกับ ผู้ อื่ น ในสัง คมได้ อ ย่ า งราบรื่ น โดยมี
คุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตรดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้ านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สจุ ริต
เสียสละ และสามารถจัดการกับปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ ดุลยพินิจที่เหมาะสม
3. ไม่ประเมิน
4. ไม่ประเมิน
5. ไม่ประเมิน
1.2 วิธกี ารสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาด้ านคุ ณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในรายวิชาการพื้นฐาน
วิชาชีพ
2. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยและความซื่อสัตย์ ตลอดการจัดการเรียนการสอน
3. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้ ผ้ ูเรียนมี การวิ เ คราะห์ ป ระเด็น ปั ญ หาจริ ย ธรรมในการดํารงชี พ
และการปฏิบั ติ ง านในวิชาชีพ
1.3 วิธกี ารประเมินผล
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1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้ าที่ ที่ได้ รับมอบหมายตลอดการศึกษาในรายวิชา
2. ประเมินความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้ าที่จากพฤติกรรมในชั้นเรียน
3. ประเมินคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และความซื่อสัตย์ จากการนําเสนอแหล่ง
อ้ างอิงความรู้ในการสัมมนา
2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่พ
ี ัฒนา
ผู้เรี ยนได้ รับการพั ฒนาให้ มีความรู้ในศาสตร์ ท่ีเป็ นพื้นฐานของชี วิตและศาสตร์ ของวิ ชาชี พทั้ง
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพื้นฐาน และความรู้ในศาสตร์อ่นื ๆที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ สามารถ
บูรณาการความรู้เพื่อใช้ ในการดูแลสุขภาพ ที่นําไปสู่สุขภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกําหนดผลการ
เรียนรู้ด้านความรู้ ดังนี้
1. อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์ทีเ่ ป็ นพื้ นฐานของชีวิต และพื้ นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัด
3. มีความรู้ท่เี ป็ นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ อง
4. ไม่ประเมิน
5. ไม่ประเมิน
2.2 วิธกี ารสอน
จัดรูปแบบการเรียนรู้ศึกษาพฤติกรรมสภาพจิตใจในภาวะปกติและผิดปกติของคนพิการ ผู้ป่วย
เด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ การบริ หารจัดการผู้ป่วยขณะรักษาทางกายภาพบําบัดในภาคทฤษฎี ตาม
ลักษณะธรรมชาติรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ โดยใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายทั้งการบรรยาย ร่วมกับการสัมมนา การอภิปรายการค้ นคว้ าการวิเคราะห์ร่วมกับส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดให้ มีการใช้ หัวข้ อปัญหากรณีศึกษา การ
สัมมนา โดยจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
2.3 วิธกี ารประเมินผล
สอบภาคทฤษฎี และประเมินผลจากการสัมมนา
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาพัฒนา
นิสิตต้ องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้ นคว้ า และสร้ างสรรค์ทักษะทางปั ญญา เพื่อพัฒนาไปสู่
ความเป็ นนักวิชาชีพ ดังนั้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้ นให้ นิสติ คิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
มีความสามารถพื้นฐานในการวิจัยและเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเองในด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อประยุกต์ใช้
ในการทํางานให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกําหนดผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้ มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
2. ไม่ประเมิน
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3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่ างเป็ นระบบโดยใช้ องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อ่ืนที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ท่ปี ลอดภัยหรือมีคุณภาพในการให้ บริการทางกายภาพบําบัด
4. สามารถประยุกต์ใช้ และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบําบัดกับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆที่
เกี่ยวข้ องในการแก้ ไขปั ญหาอย่ างมีประสิทธิภาพ สอดคล้ องกับสถานการณ์ และบริ บททาง
สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
3.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนสนใจศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริ มให้ นิสิตได้ นําเสนอรายงานความผิดปกติทางจิตเวช ความคิดของตนเอง และมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้ างสรรค์
3. จัดทํารายงานความผิดปกติทางจิตเวชที่พบได้ ในปัจจุบัน เพื่อเสริมความเข้ าใจในบทเรียนมาก
ขึ้น
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 หาในระหว่ างการตอบข้ อ
ซักถามระหว่างการสัมมนา
3. ประเมินจากผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้ นคว้ า การนําเสนองานหน้ าชั้นเรียน การวิเคราะห์
วิจารณ์อย่างเป็ นระบบ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา
นิสติ ได้ รับการพัฒนาให้ มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้ างสรรค์กบั ทุกฝ่ าย
ที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ สามารถทํางานร่ วมกันได้ ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่และเรียนรู้ท่จี ะ
พัฒนาตนเองในศาสตร์ของวิชาชีพและศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพและ
สังคม โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้ อย่างเหมาะสม
3. ไม่ประเมิน
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ ต่อสังคม รับผิดชอบในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ
องค์กร
4.2 วิธกี ารสอน
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 อันจะนําไปสู่การสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
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2. จัดการสัมมนาให้ ผ้ ูเรียนได้ รับประสบการณ์การเรียนรู้ท่สี ่งเสริมให้ ทาํ งานเป็ นทีมและกล้ าแสดงความ
คิดเห็นของตนและพร้ อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น
3. สอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ องค์กรและสังคม
4.3 วิธกี ารประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะนําเสนอสัมมนา และการตอบข้ อซักถามหน้ าชั้น
เรียน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
สามารถศึกษาและทําความเข้ าใจในประเด็นปั ญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้ องอย่ างเหมาะสมในการศึกษาค้ นคว้ าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไข
ปั ญหา ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประมวลผล แปลความหมายและนําเสนอ
ข้ อมูลสารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถ
เลือกใช้ รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ โดยกําหนดผลการเรียนรู้
ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ
นําเสนอข้ อมูลสารสนเทศได้ อย่างเหมาะสม
3. สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้ รูปแบบของ
การนําเสนอที่เหมาะสม
5.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนได้ ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองผ่าน Website และอภิปรายผลร่วมกันในชั้นเรียน
2. มอบหมายงานให้ นิ สิ ต ทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มในการนํา เสนอการสั ม มนา โดยใช้ รู ป แบบและ
เทคโนโลยีท่เี หมาะสม
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินรูปแบบของรายงาน
2. ประเมินเนื้อหาที่นาํ เสนอหน้ าชั้นเรียน
3. ประเมินรูปแบบและวิธกี ารนําเสนองานหน้ าชั้นเรียน
6. ทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
ไม่ประเมิน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สัดส่วนอาจารย์ :นิสิต

จำนวนอาจารย์

จำนวนนิสิต

จำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการเตรียมความ
พร้อมก่อนและหลังการเรียนและเตรียม
สอบและทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย

สอบปฏิบัติ

สอบบรรยาย

ประเมินในชั้นเรียน

สัมมนาเสริมปฏิบตั ิ

สัมมนาเสริมบรรยาย

เวลา

ปฏิบัติ

วันที่

บรรยาย

สัปดาห์ที่

1. แผนการสอน

อาจารย์
หัวข้อ
พิเศษ/
Head

อ. 20 ต.ค. 63

9.00-11.00

2

78

1

78

อ. 20 ต.ค. 63

11.00-12.00

78

1

78

อ. 27 ต.ค. 63

9.00-12.00

1
3

1. จิตวิทยาทั่วไป: การทดสอบทางจิตวิทยา
เบื้องต้นโดยวิธีทางคลินิกอย่างง่าย
2. จิตวิทยาทั่วไป: การปรับตัวและกลไกทางจิต

78

1

80

3. จิตวิทยาทั่วไป: โรคทางจิตเวชที่พบได้บ่อย

อ. 3 พ.ย. 63

8.00-9.00

78

2

39

อ. 3 พ.ย. 63
อ. 3 พ.ย. 63
อ. 10 พ.ย. 63

8.00-10.00
10.00-12.00
9.00-10.30

2
2
1.5

78
78
78

1
1
1

78
78
78

อ. 10 พ.ย. 63

10.30-12.00

1.5

78

1

78

5

อ. 17 พ.ย. 63

8.00-9.00

4

78

2

39

6

อ. 8 ธ.ค. 63

9.00-12.00

4

78

2

39

1
2
3

4

1

1
3
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ห้องเรียน

ร่วมสอน

วินัย

321

วินัย

321

วินัย

321

สอบบรรยายครั้งที่ 1 (หัวข้อ 1-3)

ธิติมาศ

321

4. จิตสังคมในผูพ้ กิ าร และผูป้ ่วยเรือ้ รัง
5. ความผิดปกติทางจิตเวชในผู้สงู อายุ
6. การให้การปรึกษาและจิตบำบัด
7. การจัดการกับปัญหาทางจิตเวชในผู้ป่วยที่รับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย
สอบบรรยายครั้งที่ 2 (หัวข้อ 4-7)
สัมมนาเชิงทฤษฎีหัวข้อ การบริหารจัดการใน
ผู้ป่วยทางกายภาพบำบัดที่มีปญ
ั หาสุขภาพจิต

วินัย
อรณิชา
วินัย

321
321
321

วินัย

321

ธิติมาศ

321

วินัย

ธิติมาศ

146

มคอ. 3

รวม

12

0

รวม

15

0

3

0

0

2

0

ร่วมด้วย: การประเมินสภาวะจิตใจทางคลินกิ
อย่างง่ายและการปฏิบัติต่อผู้ป่วยดังกล่าว
(ผู้สูงอายุ/ผูป้ ่วยเด็ก/ผูใ้ หญ่วัยทำงาน/ผู้ปว่ ย
พิการที่ตอ้ งได้รับการฟื้นฟูเป็นเวลานาน)
29

12

- อาจารย์ผ้ ูสอนประกาศผลคะแนนสอบของการสอบครั้งที่ 1 ก่อนการสอบครั้งที่ 2
- อาจารย์ผ้ ูสอนให้ การแนะนํา (Formative feedback) หลังการสัมมนา เพื่อเป็ นแนวทางในการเตรียมตัวสอบครั้งที่ 2

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 9

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรมที่
1
2, 3

ผลการเรียนรู ้
ความรู้ 2.1 (2.2, 2.3)

วิธีการประเมิน
สอบทฤษฎี

ทักษะทางปัญญา (3.1, 3.3, 3.4)

- รายงานหั วข้ อ การ
ป ร ะ เ มิ น ส ภ า ว ะ จิ ต ใ จ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เบื้องต้ น การปรับตัวและ
และความรับผิดชอบ (4.2, 4.4) กลไกป้ องกัน ตนเองทาง
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ จิ ต ใ จ ใ น ผู้ ป่ ว ย จิ ตเวช
สื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
ประเภทต่ า ง ๆ รวมทั้ ง
สารสนเทศ (5.2, 5.3)
บ ท บ า ท บุ ค ล า ก ร ท า ง
การแพทย์ในทีมจิตเวช
- สั ม มนาเสริ ม ทฤษฎี
หัวข้ อ การบริ หารจัดการ
ใ น ผู้ ป่ ว ย ท า ง
กายภาพบําบัดที่มีปัญหา
สุขภาพจิตร่วมด้ วย

สัปดาห์ที่
ประเมิน
สัปดาห์ท่ี 3
สัปดาห์ท่ี 5
สัปดาห์ท่ี 2

4%

สัปดาห์ท่ี 5

คุณธรรมจริยธรรม (1.2)

สัดส่วนการประเมินผลการเรียนรูร้ ายหัวข้อ
1. สอบทฤษฎี
- สอบครั้งที่ 1 (หัวข้ อที่ 1-3)
- สอบครั้งที่ 2 (หัวข้ อที่ 4-7)
2. สัมมนาเสริมทฤษฎี
3. รายงาน

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

15%
6%

สั ง เกตพฤติ ก รรมการ สัปดาห์ท่ี 2, 5
ความรั บ ผิ ด ชอบในชั้ น และตลอด
เรียน ความตั้งใจ ตรงต่อ
รายวิชา
เวลา
รวมการประเมินทักษะทุกด้านที่อยู่ในความรับผิดชอบของรายวิชา
หมายเหตุ ผลการเรียนรู้ในเครื่องหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง

1, 2, 3

สัดส่วนของการ
ประเมิน
70%

5%

100%

70%
35%
35%
20%
10%
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เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด: อิงเกณฑ์
นิสิตต้ องเข้ าเรียนครบร้ อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ และต้ องได้ คะแนนอย่างน้ อยร้ อยละ 50 ของ
คะแนนรวมตลอดรายวิชา จึงสอบผ่าน
ระดับคะแนน
ระดับเกรด
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 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
- วินัย ธงชัย หลักการทั่วไปและการทํางานของทีมงานจิตเวช เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กบ
302
- วินัย ธงชัย พื้นฐานพัฒนาการจิตใจและบุคลิกภาพ เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กบ 302
- วินัย ธงชัย การทดสอบทางจิตวิทยาเบื้องต้ นโดยวิธที างคลินิกอย่างง่าย เอกสารประกอบการสอน
รายวิชา กบ 302
- วินัย ธงชัย การปรับตัวและกลไกทางจิต เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กบ 302
- วินัย ธงชัย โรคทางจิตเวช เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กบ 302
- วินัย ธงชัย จิตสังคมในผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการ เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กบ 302
- อรณิชา หาสาสน์ศรี ความผิดปกติทางจิตเวชในผู้สูงอายุ เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กบ
302
- วินัย ธงชัย การให้ การปรึกษาและจิตบําบัด เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กบ 302
- วินัย ธงชัย การจัดการกับปั ญหาทางจิตเวชในผู้ป่วยที่รับการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางกาย เอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชา กบ 302
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
- แบบประเมินภาวะเครียดและสุขภาพจิตทั่วไป กรมสุขภาพจิต
- แบบประเมิ น ความเครี ย ดด้ ว ยตนเอง: มาตรประเมิ น ตนเองแบบเรี ย งอัน ดั บ (ordinal rating
scale) แบบ 4 มาตร จานวน 20 ข้ อ (กรมสุขภาพจิต)
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
เว็บไซต์กรมสุขภาพจิต http://www.dmh.go.th/test/
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
- การประเมินผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผู้สอน โดยทีมผู้ร่วมสอน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
- ประเมินคุณภาพของงานที่มอบหมาย
3. การปรับปรุงการสอน
- ปรับตามผลการประเมินรายวิชาจากปี การศึกษา 2562
ปัญหา อุปสรรคที่พบ และข้ อเสนอแนะ
จากการประเมินการเรียนการสอน
-

สิ่งที่ปรับปรุง
-

สิ่งที่ขอการ
สนับสนุนจากคณะ
-

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- พิจารณาตัดเกรดในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์
- ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยอาจารย์ประเมินนิสติ
- ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยนิสติ ประเมินตนเอง
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นำข้อเสนอแนะของนิสิตและอาจารย์ผู้สอน และผลการทวนสอบมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน
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