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รายละเอียดของรายวิชา กภ 104 จิ ตวิทยาคลินิกสําหรับกายภาพบําบัด
สาขากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจํ าปี การศึกษา 2564

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กภ 104 จิตวิทยาคลินิกสําหรับกายภาพบําบัด
PTX 104 Clinical Psychology for Physical Therapy
2. จํ านวนหน่วยกิต
1(1-0-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชากายภาพบําบัด)
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด
4. อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้ อน
อ.ดร.ธิติมาศ
วินัยรักษ์
thitimard@g.swu.ac.th
อ.ดร.ยุภาภรณ์
รัตนวิจิตร yupapornr@g.swu.ac.th
พ.ต.อ.วินัย
ธงชัย
งานจิตเวชและยาเสพติด
โรงพยาบาลตํารวจ
พ.ต.ท.(หญิง) อรณิชา หาสาสน์ศรี งานจิตเวชและยาเสพติด
โรงพยาบาลตํารวจ

อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา (หลัก)
อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา (รอง)
อาจารย์พิเศษ
อาจารย์พิเศษ

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี8. สถานทีเ่ รียน
SWU Moodle (ออนไลน์)
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันที่จดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
5 กรกฏาคม 2564
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา
เพื่อให้ นิสติ
ELO
1. อธิบายสาเหตุ ปั ญหาและกระบวนการเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในมนุษย์โดยเฉพาะ 2
ในคนพิการ ผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยวัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สงู อายุ รูปแบบต่างๆ ของสภาวะจิตใจของ
ผู้ ป่ วยทางจิต วิ ทยาคลิ นิ กอย่ า งง่ าย รวมถึงเรื่ องอารมณ์ และกลไกการปรั บตั วให้ เข้ ากับ
สภาพแวดล้ อม (Understand)
2. วิเคราะห์ปัญหาและอธิบายแนวทางในการบริหารจัดการผู้ป่วยทางกายภาพบําบัดที่มีปัญหา 2
สุขภาพจิตได้ โดยมีการประยุกต์ความรู้พ้ ืนฐานไปใช้ ในวิเคราะห์กรณีศึกษาได้ (Analyse)
3. แสดงออกถึงความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และทํางานร่วมกับผู้อ่นื
1
ได้ (Apply)
หมายเหตุ
ELO1= Take responsibility for their learning and professional development.
ELO2= Demonstrate an understanding of the human body in health and disease, ageing process.
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงให้ สอดคล้ องกับหลักสูตรปี 2563
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
พฤติกรรมและสภาพจิตใจในภาวะปกติ และผิดปกติของผู้ป่วยวัยต่างๆ และคนพิการ การบริหาร
จัดการกับปัญหาทางจิตเวชสําหรับผู้ป่วยทางกายภาพบําบัด
2. จํ านวนชัว่ โมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย/ สัมมนา

สอนเสริม

ปฏิบตั ิการ

ศึกษาด้วยตนเอง
นอกชั้นเรียน

บรรยาย 12 ชม./ภาคการศึกษา
สัมมนาเสริมบรรยาย 3 ชม./ภาคการศึกษา

ตามความต้ องการของ
นิสติ เฉพาะราย

-

12 ชม.

3. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นิสิตเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาในการให้ คาํ ปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทําความเข้ าใจรายวิชา
จัดเวลาให้ คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะคนที่ต้องการ) ไม่น้อยกว่า 1 ชม./สัปดาห์
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4. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

1 2 3

4


5

2. ความรู ้

6


1

2

3

 

3. ทักษะทางปั ญญา

4

1

2

3

  

4

5


6 7

5.ทักษะการ
วิเคราะห์
4.ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
6.
ระหว่างบุคคล และความ การสือ่ สาร ทักษะ
รับผิดชอบ
และการใช้ พิสยั
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 1 2


  



หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่พัฒนา
1. ไม่ประเมิน
2. ไม่ประเมิน
3. ไม่ประเมิน
4. ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพตลอดจนสิทธิพื้นฐานที่เกีย่ วข้องกับการปฏิบตั ิงานทาง
กายภาพบําบัด (ความรับผิดชอบหลัก)
5. ไม่ประเมิน
6. เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์ และสามารถจัดการกับปั ญหา คุณธรรม
จริยธรรมได้อย่างหมาะสม (ความรับผิดชอบหลัก)
1.2 วิธกี ารสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาด้ านคุณธรรม จริยธรรม การเคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์ และ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพในรายวิชา
2. ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนมีวิธจี ัดการกับปัญหาได้ อย่างเหมาะสม
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินพฤติกรรมด้ านคุณธรรมจริยธรรม การเคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์ และ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพตลอดรายวิชา
2. ประเมินจากพฤติกรรมการจัดการกับปัญหาระหว่างการเรียนในรายวิชาจากการนําเสนอแหล่ง
อ้ างอิงความรู้ในการสัมมนา
2 ความรู ้
2.1 ความรู้ท่พี ัฒนา
1. ไม่ประเมิน
2. สามารถอธิ บายความรู พ้ ื้ นฐานวิ ทยาศาสตร์สุขภาพความรู ท้ ี่เป็ นปั จจุ บนั ในสาขาวิ ชาชี พ
ระบบสุขภาพ กฎหมาย ความรู ด้ า้ นการจัดการ การบริหารงานบริการกายภาพบําบัดหรือ
สาขาวิชาอื่นที่เกีย่ วข้อง (ความรับผิดชอบหลัก)
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3. สามารถอธิบายสาระสําคัญของศาสตร์ที่เป็ นวิชาชีพ กายภาพบําบัดเพื่อให้ความรู ใ้ นการ
ส่งเสริม ป้องกันการเกิดโรคหรือภาวะต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง (ความรับผิดชอบหลัก)
4. ไม่ประเมิน
2.2 วิธกี ารสอน
1. จัดรูปแบบการเรียนรู้ศึกษาพฤติกรรมสภาพจิตใจในภาวะปกติและผิดปกติของคนพิการ ผู้ป่วย
เด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ การบริหารจัดการผู้ป่วยขณะรักษาทางกายภาพบําบัดในภาคทฤษฎี
ตามลักษณะธรรมชาติรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ โดยใช้ รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลายทั้งการบรรยาย ร่ วมกับการสัมมนา การอภิปรายการค้ นคว้ าการวิเคราะห์
ร่ วมกับส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่ วม จัดให้ มีการใช้
หัวข้ อปัญหากรณีศึกษา การสัมมนา โดยจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สอบภาคทฤษฎี
3 ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่พัฒนา
1. สามารถประยุกต์ความรูใ้ ห้เกิดประโยชน์ (ความรับผิดชอบหลัก)
2. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และแก้ไขปั ญหาได้ (ความรับผิดชอบหลัก)
3. สามารถประเมิน วิพากษ์ สถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้ ความรู้เป็ นฐาน (ความรับผิดชอบรอง)
4. ไม่ประเมิน
5. สามารถวางแนวทางในการทํางานทางกายภาพบําบัดแก่ ประชาชนอย่ างปลอดภัยโดยใช้ องค์
ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อ่นื ที่เกี่ยวข้ อง (ความรับผิดชอบรอง)
6. ไม่ประเมิน
7. ไม่ประเมิน
3.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งเสริมให้ นิสติ ได้ นาํ เสนอรายงานความผิดปกติทางจิตเวชตามความคิดของตนเอง และมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้ างสรรค์
2. จัดทํารายงานความผิดปกติทางจิตเวชที่พบได้ ในปัจจุบนั 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
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4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา
1. สามารถทํางานร่วมกับผูอ้ ื่นในฐานะผูน้ าํ และผูร้ ่วมงานได้ (ความรับผิดชอบหลัก)
2. ไม่ประเมิน
3. สามารถปรับตัวให้ เข้ ากับสถานการณ์ต่างๆ (ความรับผิดชอบรอง)
4. มีจิตบริการและมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้างสรรค์กบั ผูใ้ ช้บริการ ผูร้ ่วมงาน หรือ ผูบ้ งั คับบัญชา
(ความรับผิดชอบหลัก)
5. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (ความรับผิดชอบรอง)
4.2 วิธกี ารสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาการเรียนรู้ท่เี น้ นการมีปฏิสัมพันธ์กบั ผู้ใช้ บริการ ผู้ร่วมงานหรือบุคคลภายนอก
ที่เกี่ยวข้ อง โดยใช้ รูปแบบของการสัมมนากลุ่มเพื่อผลักดันให้ เกิดการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน อันจะนําไปสู่การสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการทํางานร่วมกับ
ผู้อ่นื
2. จัดการสัมมนาให้ ผ้ ูเรียนได้ รับประสบการณ์การเรียนรู้ท่สี ่งเสริมให้ ทาํ งานเป็ นทีมและกล้ าแสดงความ
คิ ด เห็ น ของตนและพร้ อมที่ จ ะยอมรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของบุ ค คลอื่ น ปรั บ ตั ว ให้ เข้ ากั บ
สถานะการณ์ต่างๆ ได้
3. สอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพเชิงสร้ างสรรค์
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน และการตอบข้ อซักถามหน้ าชั้นเรียน
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติ ในขณะนําเสนอและร่วมการสัมมนา
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
1. ไม่ประเมิน
2. สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (ความรับผิดชอบรอง)
3. ไม่ประเมิน
5.2 วิธกี ารสอน
1. ฝึ กการใช้ ทกั ษะสื่อสารในการสัมมนา มอบหมายงานให้ นิสติ ทุกคนมีสว่ นร่วมในการนําเสนอการ
สัมมนา และอภิปรายผลร่วมกันในชั้นเรียน
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินรูปแบบของรายงาน
2. ประเมินเนื้อหาที่นาํ เสนอหน้ าชั้นเรียน
3. ประเมินรูปแบบและวิธกี ารนําเสนองานหน้ าชั้นเรียน รวมถึงการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

ศ 14 ม.ค. 65

8.30-9.30

ศ 14 ม.ค. 65

9.30-12.30

ศ 21 ม.ค. 65

สัดส่วนอาจารย์ :นิสิต

จำนวนอาจารย์

จำนวนนิสิต

จำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการเตรียมความ
พร้อมก่อนและหลังการเรียนและเตรียม
สอบและทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย

สอบปฏิบัติ

สอบบรรยาย

ประเมินในชั้นเรียน

สัมมนาเสริมปฏิบตั ิ

สัมมนาเสริมบรรยาย

เวลา

ปฏิบัติ

วันที่

บรรยาย

สัปดาห์ที่

1. แผนการสอน

อาจารย์
หัวข้อ

ห้องเรียน

พิเศษ/Head
100

1

100 แนะนำรายวิชา

ธิติมาศ

3

100

1

100 จิตวิทยาทัว่ ไป

วินัย

9.30-11.00

1.5

100

1

100

ศ 21 ม.ค. 65

11.00-12.30

1.5

100

1

3

ศ 28 ม.ค. 65

8.30-12.30

100

1

4

ศ 4 ก.พ. 65

8.30-9.30

100

1

1

2
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4
1

จิตวิทยาคลินิก: Psychiatric problem in
children and adolescent
จิตวิทยาคลินิก: Aging process and
100
psychiatric problem
ทบทวน: จิตวิทยาทั่วไปและจิตวิทยาคลินิก
100
(Active learning)

อรณิชา

100 สอบบรรยายครั้งที่ 1

ธิติมาศ

หน้ า 6

วินัย

ร่วมสอน
Online
(Moodle)
Online
(Moodle)
Online
(Moodle)
Online
(Moodle)
Online
(Moodle)
Online
(Moodle)

มคอ. 3

5

6

จิตวิทยาคลินิก: Psychiatric problem in
100 patient with body and brain impairment
(children and adults)
จิตวิทยาคลินิก: Social psychology in
100 disabled and patient with chronic
disease
จิตวิทยาคลินิก: Counseling and
100
psychotherapy

วินัย

Online
(Moodle)

วินัย

Online
(Moodle)

ศ 4 ก.พ. 65

9.30-12.30

3

100

1

ศ 11 ก.พ. 65

8.30-10.00

1.5

100

1

ศ 11 ก.พ. 65

10.00-11.30

1.5

100

1

ศ 11 ก.พ. 65

11.30-12.30

100

1

100 Formative feedback หลังการสอบครั้งที่ 1

ธิติมาศ

ศ 18 ก.พ. 65

8.30-12.30

100

1

100 เตรียมสัมมนา (Active learning)

ธิติมาศ

ศ 25 ก.พ. 65

8.30-11.30

100

2

ศ 25 ก.พ. 65

11.30-12.30

1

100

1

ศ 4 มี.ค. 65

8.30-11.30

3

100

1

ศ 4 มี.ค. 65

11.30-12.30

100

1

4
3

7

8
1

รวม

12

0

รวม

15

0

3

0

0

2

0

จิตวิทยาคลินิก: Approach and
management in psychiatric problems
ทบทวน: จิตวิทยาทั่วไปและจิตวิทยาคลินิก
100
(Active learning)
ทบทวน: จิตวิทยาทั่วไปและจิตวิทยาคลินิก
100
(Active learning)
50

100 สอบบรรยายครั้งที่ 2

วินัย

วินัย

ธิติมาศ

ธิติมาศ

Online
(Moodle)
Online
(Moodle)
Online
(Moodle)
Online
(Moodle)
Online
(Moodle)
Online
(Moodle)
Online
(Moodle)

29

12

สื่อการสอนของรายวิชา ได้ แก่ เอกสารประกอบการสอน วิดโี อการบรรยาย และคอมพิวเตอร์
อาจารย์ผ้ ูสอนประกาศผลคะแนนสอบของการสอบครั้งที่ 1 ก่อนการสอบครั้งที่ 2
อาจารย์ผ้ ูสอนให้ การแนะนํา (Formative feedback) เพื่อการพัฒนาแก่นิสติ เป็ นระยะอย่างสมํ่าเสมอ คือ หลังการหลังสอบครั้งที่ 1 และการสัมมนา
เพื่อเป็ นแนวทางในการเตรียมตัวสอบครั้งที่ 2

หมายเหตุ:

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้ า 7

มคอ. 3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรมที่
1
2, 3

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
ประเมิน การประเมิน
ความรู้ 2.2, 2.3
สัปดาห์ท่ี 4
70%
สอบทฤษฎี
สัปดาห์ท่ี 8
15%
ทักษะทางปัญญา 3.1, 3.2 - สั ม มนาเสริ ม ทฤษฎี และวิ ดี โ อ สัปดาห์ท่ี 7
(3.3, 3.5)
สั ม มนาเสริ ม ทฤษฎี หั ว ข้ อ การ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ใ น ผู้ ป่ ว ย ท า ง
6%
บุคคลและความรับผิดชอบ กายภาพบําบัดที่มีปัญหาสุขภาพจิต
ร่วมด้ วย
4.1, 4.4 (4.3, 4.5)
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
4%
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (5.2)
ผลการเรียนรู ้

วิธีการประเมิน

คุณธรรมจริยธรรม 1.4, 1.6 สั ง เ ก ต พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ค ว า ม สัปดาห์ท่ี 4,
รั บ ผิ ด ชอบในชั้ น เรี ย น ความตั้ ง ใจ 7 และ
ตรงต่อเวลา
ตลอด
รายวิชา
รวมการประเมินทักษะทุกด้านที่อยู่ในความรับผิดชอบของรายวิชา
หมายเหตุ ผลการเรียนรู้ในเครื่องหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง

1, 2, 3

รายละเอียดการประเมิน และเกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด
 การประเมินผล
กิจกรรมที่ 1 การสอบทฤษฎี
- สอบครั้งที่ 1 (หัวข้ อที่ 1-3)
- สอบครั้งที่ 2 (หัวข้ อที่ 4-5)
กิจกรรมที่ 2 การสัมมนาเสริมทฤษฎี
กิจกรรมที่ 3 คะแนนผลงานวิดีโอสัมมนา
รวมทั้งหมด
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5%

100%

70%
35%
35%
20%
10%
100%

หน้ า 8
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เกณฑ์ผ่านการประเมิน
1. ตัดเกรดอิงเกณฑ์โดย
เกรด
ระดับคะแนน
A
100.0-80.0
B+
79.9-75.0
B
74.9-70.0
C+
69.9-60.0
C
59.9-50.0
D+
49.9-45.0
D
44.9-40.0
E
39.9-0.0
2. นิสติ ต้ องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะมีสทิ ธิ์สอบ
3. คะแนนรวมการสอบภาคทฤษฎีต้องไม่ต่าํ กว่า 50 % จึงถือว่า สอบผ่าน
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1. วินัย ธงชัย หลักการทั่วไปและการทํางานของทีมงานจิตเวช เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กภ 104
2. วินัย ธงชัย พื้นฐานพัฒนาการจิตใจและบุคลิกภาพ เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กภ 104
3. วินัย ธงชัย การทดสอบทางจิตวิทยาเบื้องต้ นโดยวิธที างคลินิกอย่างง่าย เอกสารประกอบการสอนรายวิชา
กภ 104
4. วินยั ธงชัย การปรับตัวและกลไกทางจิต เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กภ 104
5. วินัย ธงชัย โรคทางจิตเวช เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กภ 104
6. วินัย ธงชัย จิตสังคมในผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการ เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กภ 104
7. อรณิชา หาสาสน์ศรี ความผิดปกติทางจิตเวชในผู้สงู อายุ เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กภ 104
8. วินัย ธงชัย การให้ การปรึกษาและจิตบําบัด เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กภ 104
9. วินัย ธงชัย การจัดการกับปัญหาทางจิตเวชในผู้ป่วยที่รับการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางกาย เอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชา กภ 104
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
- แบบประเมินภาวะเครียดและสุขภาพจิตทั่วไป กรมสุขภาพจิต
- แบบประเมินความเครียดด้ วยตนเอง: มาตรประเมินตนเองแบบเรียงอันดับ (ordinal rating scale)
แบบ 4 มาตร จํานวน 20 ข้ อ (กรมสุขภาพจิต)
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
- เว็บไซต์กรมสุขภาพจิต http://www.dmh.go.th/test/
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
- การสื่อสารและส่งข้ อเสนอแนะของนิสติ ผ่านแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของผลงาน การสัมมนาที่นิสติ ได้ รับมอบหมาย
- การสังเกตการสอนของผู้สอน โดยทีมผู้ร่วมสอน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
3. การปรับปรุงการสอน
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
รายวิชาและ มคอ.5 ปี ที่ผ่านมา
-

การดําเนินการปรับปรุง
-

ความต้องการสนับสนุ นจาก
สาขาวิชา
-

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
- พิจารณาตัดเกรดในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์
- ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยอาจารย์ประเมินนิสติ
- ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยนิสติ ประเมินตนเอง
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําข้ อเสนอแนะของนิสติ และอาจารย์ผ้ ูสอน และผลการทวนสอบมาใช้ เป็ นแนวทางในการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน
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