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รายละเอียดของรายวิชา กบ 302 จิตวิทยาคลินิกสําหรับกายภาพบําบัด
สาขากายภาพบําบัด
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจํ าปี การศึกษา 2558

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. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
ผู้ประสานงานรายวิชา
อ.นิธนิ ันท์ ชัยคีรี
nithinun@g.swu.ac.th
พ.ต.อ วินัย ธงชัย
psychoman20012002@yahoo.com อาจารย์ผ้ ูสอน
ร.ต.ต.(หญิง) นิภาพร คําอั้น
psychoman20012002@yahoo.com อาจารย์ผ้ ูสอน
ร.ต.ต.(หญิง) อรณิชา หาสาสน์ศรี psychoman20012002@yahoo.com อาจารย์ผ้ ูสอน
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่ม-ี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี8. สถานทีเ่ รียน
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒห้ อง 302
วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
8 มิ.ย. 2558
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา

เรียนรู้พฤติกรรมสภาพจิตใจในภาวะปกติและผิดปกติของคนพิการผู้ป่วยเด็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
การบริหารจัดการผู้ป่วยขณะรักษาทางกายภาพบําบัด
วัตถุประสงค์จําเพาะของรายวิชา
1. เข้ าใจโรคทางจิตเวชขั้นพื้นฐาน รวมถึงการทํางานของทีมงานจิตเวช
2. อธิบายสาเหตุ และกระบวนการเกิดการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมในเรื่ องอารมณ์ และ
กลไกการปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อม
3. อธิบายสาเหตุ และกระบวนการเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในมนุ ษย์โดยเฉพาะใน
คนพิการ ผู้ป่วยเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สงู อายุ
4. ประเมินสภาวะจิตใจของผู้ป่วยโดยทางคลินิกอย่างง่าย
5. นําความรู้ท่ีได้ ไปประยุกต์ใช้ ในการประเมินปั ญหาของผู้ป่วยที่ต้องมารั บการรั กษาทาง
กายภาพบําบัด

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการระดับอุดมศึกษา
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาพฤติกรรมสภาพจิตใจในภาวะปกติและผิดปกติของคนพิการผู้ป่วยเด็กผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ
การบริหารจัดการผู้ป่วยขณะรักษาทางกายภาพบําบัด
2. จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย/ สัมมนา
บรรยาย 12 ชั่วโมง/
สัมมนา 3 ชั่วโมง

สอนเสริม

ศึกษาด้วยตนเอง

ตามความต้ องการของนิสติ
เฉพาะราย

12 ชั่วโมง

3. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นสิ ิตเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาในการให้ คาํ ปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทําความเข้ าใจวิชา
- อาจารย์จัดเวลาให้ คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ) ไม่น้อยกว่า 1
ชั่วโมงต่อสัปดาห์

๑. คุณธรรมจริยธรรม

๒. ความรู ้

๔. ความสัมพันธ์
๓. ทักษะ
ระหว่างบุคคลและ
ทางปัญญา
ความรับผิดชอบ

๑ ๒๓๔ ๕ ๖ ๗๘ ๑ ๒๓๔ ๕ ๖ ๗๑ ๒๓๔ ๑ ๒ ๓ ๔
 

 

  



 



๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๖. ทักษะการปฏิบตั ิ
ทางวิชาชีพ

๑

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

๒

๓





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
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3.ไม่ประเมิน
4. มีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง (ความรับผิดชอบรอง)
5. มีระเบียบวินัยและซื่อสัตย์ (ความรับผิดชอบหลัก)
6. ไม่ประเมิน
7. ไม่ประเมิน
8. สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่นื ในสังคมได้ อย่างราบรื่นและเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
(ความรับผิดชอบรอง)
1.2 วิธกี ารสอน
1. สอดแทรกเนื้ อหาด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิ ชาชี พในรายวิ ชาการพื้ นฐาน
วิชาชีพ
2. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยและความซื้อสัตย์ ตลอดการจัดการเรียนการสอน
3. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้ ผ้ ูเรียนมี ก ารวิ เ คราะห์ ป ระเด็น ปั ญ หาจริ ย ธรรมในการดํา รงชี พ
และการปฏิบั ติ งานในวิชาชีพ
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้ าที่ ที่ได้ รับมอบหมายตลอดการศึกษาในรายวิชา
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่ วม การแสดงออกในชั้ นเรี ยน การสัมมนา และกิจกรรม
ต่างๆ
3. ประเมินความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้ าที่จากพฤติกรรมในชั้นเรียน
4. ประเมินคุณธรรม จริ ยธรรมแ ละจรรยาบรรณวิชาชีพ และความซื้อสัตย์ จากการอ้ างอิงแหล่ง
ความรู้ในเล่มรายงานและสไลด์นาํ เสนอหัวข้ อสัมมนา
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 นื ๆที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ สามารถบูรณา
การความรู้เพื่อใช้ ในการดูแลสุขภาพ ที่นาํ ไปสู่สขุ ภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกําหนดผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ ดังนี้
1. มีความรู้ในศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของชีวิต (ความรับผิดชอบหลัก)
2. มีความรู้ในศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นระบบ (ความรับผิดชอบรอง)
3. มีความรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นระบบและเน้ นธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ
ข้ อบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็ นปัจจุบัน (ความรับผิดชอบรอง)
4. มีความรู้ท่เี ป็ นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ อง(ความรับผิดชอบรอง)
5. ไม่ประเมิน
6. ไม่ประเมิน
7. ไม่ประเมิน
2.2 วิธกี ารสอน
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จัดรูปแบบการเรียนรู้ศึกษาพฤติกรรมสภาพจิตใจในภาวะปกติและผิดปกติของคนพิการผู้ป่วยเด็ก
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุการบริหารจัดการผู้ป่วยขณะรักษาทางกายภาพบําบัดในภาคทฤษฎี 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 จากการสั ม 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
ความสามารถพื้นฐานในการวิจัยและเรี ยนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเองในด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อประยุกต์ใช้ ใน
การทํางานให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และบริ บททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกําหนดผลการเรี ยนรู้
ด้ านทักษะทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น (ความรับผิดชอบรอง)
2. ไม่ประเมิน
3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ โดยใช้ องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อ่ นื ที่เกี่ยวข้ อง
เพื่ อ ให้ เ กิดผลลั พ ธ์ท่ีป ลอดภั ยและมี คุณ ภาพในการให้ บ ริ ก ารทางกายภาพบํา บั ด (ความ
รับผิดชอบรอง)
4. สามารถประยุกต์ใช้ และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบําบัดกับความรู้ในศาสตร์อ่ ืนๆ ที่
เกี่ยวข้ องในการแก้ ไขปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และบริบททาง
สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป (ความรับผิดชอบรอง)
3.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนสนใจที่จะทําการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. การจั ดสัมมนาโดยให้ นิสิตได้ นาํ เสนอรายงานความผิดปกติทางจิ ตเวช ความคิดของตนเอง
และมีการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้ างสรรค์
3. การทํารายงานที่ได้ รับ มอบหมายโดยมุ่ งเน้ น การเรี ยนรู้และค้ น คว้ า หรื อ นําเสนอรายงานที่
เกี่ยวกับวิชาที่ศึกษา
4. สัมมนากรณีศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วยในรายวิชา เพื่ อให้ เกิดผลลัพธ์ท่ีปลอดภัยและมี
คุณภาพในการให้ บริการทางกายภาพบําบัด
3.3 วิธกี ารประเมินผล
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1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและผลงานจากการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเองในงานที่ได้ รับ
มอบหมาย
2. ประเมิ น ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ และแก้ ไ ขปั ญ หาโดยการนําเสนอรายงานใน
ชั้นเรียน
3. ประเมินจากผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้ นคว้ าอย่างเป็ นระบบการวิเคราะห์วิจารณ์ประเมินจาก
การเขียนรายงานและนําเสนอรายงานในรายวิชา
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
(ความรับผิดชอบรอง)
3. ไม่ประเมิน
4. ไม่ประเมิน
4.2 วิธกี ารสอน
1. แทรกสอดเนื้ 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
แลกเปลี่ ยนเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งผู้ เ รี ยนและผู้ สอน อัน จะนํา ไปสู่ การฝึ กที่จ ะสร้ างความสัมพั นธ์
ระหว่างบุคคล
2. จัดการสัมมนาให้ ผ้ ูเรียนได้ รับประสบการณ์การเรียนรู้ท่สี ่งเสริมให้ ทาํ งานเป็ นทีมและกล้ าแสดงความ
คิดเห็นของตนและพร้ อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น
3. สอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ องค์กรและสังคม
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะร่วมกิจกรรมโดยอาจารย์
2. ประเมินจากผลงานของกลุ่มที่ได้ รับมอบหมาย
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
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รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. สามารถศึกษาทําความเข้ าใจในประเด็นปั ญหา เลือกและประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสารสนเทศที่
เกี่ยวข้ องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้ นคว้ าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปัญหา (ความ
รับผิดชอบรอง)
3. สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียนและสามารถเลือกใช้ รูปแบบของ
การนําเสนอที่เหมาะสม (ความรับผิดชอบรอง)
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. ประเมินจากความสามารถในการศึกษา ทําความเข้ าใจในประเด็นปัญหาและเลือกใช้ ข้อมูล
อ้ างอิงได้ ถูกต้ อง
2. ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ การอภิปราย รายงานกรณีศึกษา โดยให้ นิสติ ได้ ใช้
ทักษะการสื่อสารได้ อย่างเหมาะสม
6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
6.1 ผลการเรียนรู้ทกั ษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
เพื่ อให้ นิสิตมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิ ชาชี พกายภาพบําบั ด มีคุณสมบั ติ
เหมาะสมและผ่านการประเมินเพื่อรับใบอนุ ญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สามารถให้ บริการ
กับผู้รับบริการได้ อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจึงมีการกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัตทิ าง
วิชาชีพ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. ไม่ประเมิน
3. ไม่ประเมิน
4. ไม่ประเมิน
5. ไม่ประเมิน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

1

2

3

4

อ. 16
กพ. 59

อ. 23
ก.พ. 59
อ. 1 มี.ค.
59
อ. 8 มี.ค.
59
อ. 15
มี.ค. 59

สอบปฏิบตั ิ

สอบบรรยาย

302

จิตวิทยาทั่วไป: การปรับตัวและกลไกทางจิต

นิภาพร

302

จิตวิทยาทั่วไป: โรคทางจิตเวชที่พบได้ บ่อย:
anxiety, obsessive-compulsive disorder,
phobia, conversion disorder, schizophrenia,
mood and delusion disorder, personality
disorder, behavior disorder in child

วินัย

302

นักวิชาการ

302

1

จิตวิทยาทั่วไป:การทดสอบทางจิตวิทยา
เบื้องต้ นโดยวิธที างคลินิกอย่างง่าย

1

3

10.3011.30
11.30 12.30
9.3011.00

SDL

จิตวิทยาทั่วไป: หลักการทั่วไปและการทํางาน
ของทีมจิตเวช

สัมมนา

1

4
8.309.30
9.3010.30
10.30 12.30

5

9.3012.30

6

อ. 29
มี.ค. 59

8.3012.30

อ. 5
เม.ย. 59

วินัย

9.3010.30

อ. 22
มี.ค. 59

7

อาจารย์
พิเศษ

เวลา

ปฏิบตั ิ

วันที่

ห้องเรียน
(อาคาร
คณะสห
เวช
ศาสตร์)

บรรยาย

ครั้งที่

ผูส้ อน

เอกสาร
ประกอบการ
สอนจาก
อาจารย์
พิเศษ
คอมพิวเตอร์
และเครื่อง
ฉายภาพนิ่ง

SDL ทบทวนบทเรียน
1

สอบครั้งที่ 1

1

จิตสังคมในผู้พิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง

วินัย
302

2

ความผิดปกติทางจิตเวชในผู้สงู อายุ

อรณิชา

การให้ การปรึกษาและจิตบําบัด
3

การจัดการกับปัญหาทางจิตเวชในผู้ป่วยที่รับ
การฟื้ นฟูสมรรถภาพทางกาย
4

9.3012.30

อ. 19
8.30เม.ย. 59
12.30
อ. 26
8.308
เม.ย. 59
9.30
รวมชัว่ โมงเรียน - สอน

หัวข้อ

สิง่ สนับสนุ น
การเรียน
การสอน

สัมมนาเชิงทฤษฎี หัวข้ อการจัดการปัญหา
สุขภาพจิตที่มักพบในผู้ป่วยทางกายภาพา
บําบัด (การประเมินสภาวะจิตใจของผู้ป่วยโดย
วิธที างคลินิกอย่างง่าย และ approach ผู้ป่วย)
ดังนี้...ผู้สงู อายุ/ ผู้ป่วยเด็ก/ ผู้ใหญ่วัยทํางาน/
ผู้ป่วยพิการที่ต้องได้ รับการฟื้ นฟูเป็ นเวลานาน
4

3

12
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อ.
วินัย
อ.นิธนิ ันท์

302

SDL ทบทวนบทเรียน
สอบครั้งที่ 2

1
0

302

เตรียมข้ อมูลสัมมนาและจัดทําเล่ มรายงาน

3

12

วินัย

2

0

นักวิชาการ

302

รวมจัดการเรียนการสอน = 15 ชัว่ โมง

หน้า 8

เอกสาร
ประกอบการ
สอนจาก
อาจารย์
พิเศษ
คอมพิวเตอร์
และ
อินเตอร์เนต
สําหรับการ
สืบค้ นข้ อมูล

มคอ. 3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม
ที่
1

2

3

วิธีการ
ประเมิน

ผลการเรียนรู ้
ความรู้ (2.1, 2.2, 2.3,
2.4)
ทักษะทางปัญญา (3.3)
ความรู้ (2.1, 2.2, 2.3,
2.4)
ทักษะทางปัญญา (3.3)
คุณธรรมจริยธรรม (1.5,
1.4, 1.8)
ความรู้ (2.1)
ทักษะทางปัญญา (3.1,
3.3, 3.4)
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (4.2)
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ (5.2-5.3)

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สอบทฤษฎี
ครั้งที่ 1

3

สอบทฤษฎี
ครั้งที่ 2

8

สัดส่วน
ของการ
ประเมิน
(%)
35%
5%
35%
5%
5%
5%

ทํารายงาน
และสัมมนา
กลุ่ม

8%
7

2%

2%

หมายเหตุ
สรุปรวมสัดส่วนการ
ประเมินผลการเรียนรู้
แต่ละด้านของรายวิชา
นี้ จากทุ กกิจกรรมมี
ดังนี้
1.คุณธรรมจริยธรรม
5%
2.ความรู้ 85%
3.ทักษะทางปัญญา 8%
4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 2%
5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 2%
รวมทั้งสิ้น 100%

หมายเหตุ ตัวเลขหนา หมายถึงความรับผิดชอบหลักที่ประเมิน

3. วิธีการประเมินผล
ตัดเกรดแบบอิงกลุ่ม
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
- วินัย ธงชัย จิตวิทยาทั่วไป การปรับตัวและกลไกทางจิต และการทดสอบเบื้องต้ นทางคลินิกเอกสาร
ประกอบการสอนวิชา กบ 302
- วินัย ธงชัย โรคทางจิตเวช เอกสารประกอบการสอนวิชา กบ 302
- วินัย ธงชัย จิตวิทยาผู้สงู อายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรัง เอกสารประกอบการสอนวิชา กบ302
- วินัย ธงชัย จิตวิทยาผู้สงู อายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรัง เอกสารประกอบการสอนวิชา กบ302
- วินัย ธงชัย การให้ การปรึกษาและจิตบําบัด และการจัดการกับปัญหาทางจิตเวชในผู้ป่วยที่รับการ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพทางกาย เอกสารประกอบการสอนวิชา กบ302
2.เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
ไม่มี
3.เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
ไม่มี
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน ระหว่างการทําสัมมนา และอภิปราย
- สังเกตปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน กับ ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย
- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผู้สอน โดย ทีมผู้ร่วมสอน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้ าประสงค์ท่ตี ้ังไว้
3. การปรับปรุงการสอน
-การประมวลความคิดเห็นของนิสติ การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหาอุปสรรค
แนวทางแก้ ไขเมื่อสิ้นสุดการสอนเพื่ อเป็ นข้ อมูลเบื้องต้ นในการปรับปรุงรายวิชาในภาค
การศึกษาต่อไป
-ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ ทนั สมัยและเหมาะสมกับนิสติ รุ่นต่อไป
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การกําหนดเกณฑ์การให้ คะแนนการสอบ/สัมมนา และการให้ คะแนนพฤติกรรมในชั้น
เรียน ให้ ตรงกับความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ในปี การศึกษา 2558 นี้ได้ ปรับหัวข้ อสัมมนาที่ส่งเสริมให้ นิสติ ได้ ประยุกต์ความรู้จากการ
ฟังบรรยายมาสู่การวิเคราะห์ปัญหา และจัดการทางจิตวิทยาเบื้องต้ นในผู้ป่วยที่มักมารับ
การรักษาทางกายภาพบําบัดได้ ซึ่งเป็ นการดําเนินการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ตามข้ อเสนอแนะที่ได้ รับจากนิสติ ในปี การศึกษา 2557
- ปรับเพิ่มชั่วโมงบรรยายในหัวข้ อ ความผิดปกติทางจิตเวชในผู้สูงอายุ เป็ น 2 ชั่วโมง
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเข้ าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย
- นําข้ อคิดเห็นของนิสติ จากปี การศึกษา 2558 มาประมวลเพื่อปรับปรุงรูปแบบการเรียน
การสอนวิธกี ารสัมมนาและการค้ นคว้ าด้ วยตนเองโดยผลจากการประมวลจะนําไป
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป
- นําผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเทียบเคียงกับข้ อคิดเห็นของนิสติ เพื่อ
พัฒนาเนื้อหาสาระให้ ทนั สมัยปรับวิธกี ารเรียนการสอนและวิธกี ารประเมินผลให้ ตรงกับ
ผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง
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