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รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3)

รายวิชา การสร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 1
(Mental Health Promotion and Psychiatric Nursing 1)
รหัสวิชา 6063101

สำหรับนักศึกษำพยำบำลชั้นปีที่ 3 ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561
หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

2
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
พยำบำลศำสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา

6063101
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตและกำรพยำบำลจิตเวช 1
(Mental Health Promotion and Psychiatric Nursing 1)

2. จานวนหน่วยกิต

2 (2-0-4)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร
พยำบำลศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ประเภทรายวิชา
กลุ่มวิชำชีพ หมวดวิชำเฉพำะ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ
อำจำรย์อริยำ
4.2 อำจำรย์ผู้สอน

5. ภาคการศึกษา ภำคกำรศึกษำที่ 2

ดีประเสริฐ/อำจำรย์อันธิฌำ สำยบุญศรี

อำจำรย์ศิริพร นันทเสนีย์
อำจำรย์อริยำ ดีประเสริฐ
อำจำรย์ณัฐกฤตำ วงค์ตระกูล
อำจำรย์อันธิฌำ สำยบุญศรี
ชั้นปีที่เรียน ชั้นปีที่ 3

ปีการศึกษา 2561

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) ไม่มี
8. สถานที่เรียน

ห้อง 305 คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
204/3 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำมหำวชิรำลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบำงพลัด
เขตบำงพลัด กทมฯ. 10700

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

วันที่ 19 พฤศจิกำยน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวคิดเกี่ยวกับสุขภำพจิต อำกำรและอำกำรแสดงของผู้เจ็บป่วย
ทำงจิต สุขภำพจิตและจิตเวชชุมชน กำรดูแลต่อเนื่องที่บ้ำน ใช้ทฤษฎีทำงจิตเวชศำสตร์ เพื่อให้กำรช่วยเหลือ
ด้ำนกำรส่งเสริมและกำรป้องกันปัญหำสุขภำพจิต และกำรพยำบำลแก่บุคคลครอบครัว และชุมชน ให้สำมำรถ
เลือกใช้เครื่องมือในกำรคัดกรองปัญหำสุขภำพจิตแนะนำและให้กำรปรึกษำ กำรให้ควำมรู้ทำงสุขภำพจิตและ
สำมำรถบูรณำกำรงำนวิจัยมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม และมีประสิทธิภำพ
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อปรับปรุงสำระกำรเรียนรู้ให้มีควำมทันสมัย และง่ำยต่อควำมเข้ำใจ
2. นำผลกำรประเมิน จำกกำรสั มมนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และผลกำรประเมินรำยวิช ำของ
นักศึกษำในปีกำรศึกษำ 2560 มำใช้ในกำรพัฒนำรำยวิชำ ดังนี้
- ควรมีกำรทำข้อสอบหลังเรียนทุกหน่วยเพื่อเป็นกำรทบทวนควำมเข้ำใจในบทเรียน
- ควรแบ่งเนื้อหำออกเป็น 3 ตอน และแบ่งสอบย่อย 2 ครั้ง สอบปลำยภำค 1 ครั้ง เพื่อลดเนื้อหำที่
ต้องอ่ำนสอบเพรำะนักศึกษำอ่ำนหนังสือเตรียมสอบไม่ทัน
- ปรับให้มีกำรสอนแนวคิดหลักๆ ก่อนแล้วจึงให้งำนทำเป็นกลุ่มในห้องเรียนหรือส่งงำนหลังเรียน
เสร็จ เนื่องจำกวิชำนี้เป็นวิชำที่เข้ำใจยำก มีควำมเป็นนำมธรรมสูง นักศึกษำไม่เคยมีประสบกำรณ์ในกำรเจอ
ผู้ป่วยมำก่อน และไม่มีกำรปูพื้นควำมรู้มำก่อนเหมือนผู้ป่วยทำงฝ่ำยกำย

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
แนวคิดและหลักกำรพยำบำลสุขภำพจิตและจิตเวช ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภำพจิตและกำรเจ็บป่วยทำงจิต
กลุ่มอำกำรและอำกำรแสดง ทฤษฎีพื้นฐำนทำงกำรพยำบำลจิตเวช ลักษณะและขอบเขตของกำรพยำบำล
สุขภำพจิต กำรพยำบำลผู้ป่วยที่มีปัญหำสุขภำพจิตและจิตสังคม แนวคิดกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตและกำร
บำบัดทำงสุขภำพจิตในบุคคล กลุ่มคน ครอบครัว และชุมชน
Concepts and principles of mental health and psychiatric nursing ; factors influencing
mental health and mental illnesses ; psychiatric signs and symptoms ; basic theories of mental
health nursing ; characteristics and scope of mental health nursing ; nursing care of clients
with mental health and psycho-social health problems ; concepts of mental health promotion
and mental health therapy for individuals, groups, families and communities
3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

30 ชั่วโมง

ไม่มี

ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกภาคทดลอง
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
60 ชั่วโมง
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3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
3.3.1 นักศึกษำแจ้ งควำมจำนงกับ ผู้ ส อนล่ ว งหน้ำ ทำง Line หรือ E-mail หำกต้องกำรคำปรึกษำหรือ
คำแนะนำ
3.3.2 อำจำรย์จัดเวลำสำหรับกำรให้คำปรึกษำแก่นักศึกษำเป็นเวลำ 1 ชั่วโมง / สัปดำห์ โดยแบ่งกำรจัด
อำจำรย์ประจำกลุ่มเพื่อดูแลนักศึกษำออกเป็นกลุ่มย่อย จำนวนกลุ่มละ 5-6 คน โดยแบ่งตำมเลขที่ นักศึกษำ
แต่ละกลุ่มสำมำรถมำขอรับคำปรึกษำจำกอำจำรย์ประจำกลุ่มได้ในวันพฤหัสบดี เวลำ 15.00-17.00 น. และวัน
ศุกร์ เวลำ 15.00-17.00 น. ดังนี้
ชื่อ-สกุล อำจำรย์
อ.ศิริพร นันทเสนีย์
อ.อริยำ ดีประเสริฐ
อ.ณัฐกฤตำ วงค์ตระกูล
อ.อันธิฌำ สำยบุญศรี

โทรศัพท์
0891459505
0874545927
0965639428
0840443015

อีเมล
s_ntsn@hotmail.com
deeariya@gmail.com
natgrita.wo@gmail.com
unticha055@gmail.com

ID line
0891459505
0874545927
natgrita.wo
0840443015

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
กำรพั ฒ นำผลกำรเรี ย นรู้ ใ นกลุ่ ม มำตรฐำนผลกำรเรี ย นรู้ ที่ มุ่ ง หวั ง ตำมหลั ก สู ต รเมื่ อ สิ้ น สุ ด รำยวิ ช ำนี้
นักศึกษำจะมีคุณลักษณะ หรือมีควำมสำมำรถดังนี้
ผลการเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้
4.1 คุณธรรม จริยธรรม
●4.1.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลัก
ศำสนำ ทฤษฎีจริยศำสตร์ และหลัก
จริยธรรม สิทธิมนุษยชน สิทธิผู้ป่วย
และจรรยำบรรณวิชำชีพ
●4.1.2 สำมำรถควบคุมตนเองได้
แยกแยะ ควำมถูกต้อง และควำมดี
ควำมชั่วได้
●4.1.3 เคำรพในคุณค่ำและศักดิ์ศรี
ของควำมเป็นมนุษย์ และตระหนักใน
ควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม
●4.1.4 มีควำมรับผิดชอบต่อตัวเอง
และผลกำรปฏิบัติงำน
●4.1.5 มีควำมกตัญญู เสียสละซื่อสัตย์
และมีวินัย

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. เป็นแบบอย่ำงต่อผู้เรียน (Role
model) ในด้ำนกำรตรงต่อเวลำ กำร
เคำรพในสิทธิของผู้ใช้บริกำรและกำร
แสดงพฤติกรรมจริยธรรมที่เหมำะสม
2. จัด situation analysis ให้
นักศึกษำได้ตระหนักถึงกำรอ้ำงอิง
หลักฐำนเชิงประจักษ์อย่ำงถูกต้อง
3. มอบหมำยงำนให้รับผิดชอบ

1. จำกคะแนนในแบบประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม ของตนเอง
เพื่อนและอำจำรย์
2. จำกกำรอ้ำงอิงผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงถูกต้องและตรง
ตำมควำมเป็นจริง ไม่คัดลอก
งำนของผู้อื่น
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ผลการเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้
●4.1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชิพ และ
สำมำรถจัดกำรกับปัญหำจริยธรรมใน
กำรดำรงชีพและกำรปฏิบัติงำน
●4.1.7 เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อผู้อื่นทั้ง
กำรดำรงตนและกำรปฏิบัติงำน
4.2 ความรู้
●4.2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในสำระ
สำคัญของศำสตร์ที่เป็นพื้นฐำนของ
สุขภำพจิตและกำรพยำบำลจิตเวช
●4.2.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในสำระ
สำคัญของศำสตร์และศิลปะทำง
สุขภำพจิตและกำรพยำบำลจิตเวช
●4.2.3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในสำระ
สำคัญของกระบวนกำรแก้ไขปัญหำ
สุขภำพจิต
●4.2.4 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
กระบวนกำรวิจัยและกำรบริหำรจัดกำร
องค์กร
●4.2.5 มีควำมรู้ในกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและสำรสนเทศทำงกำร
พยำบำล
●4.2.6 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
วัฒนธรรม สถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ของประเทศและโลก
4.3 ทักษะทางปัญญา
●4.3.1 เข้ำใจตนเอง รู้จุดอ่อน จุด
แข็งของตนเอง เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำ
ตนเอง
●4.3.2 สำมำรถสืบค้นและวิเครำะห์
ข้อมูลและหลักฐำนจำกแหล่งข้อมูลที่
หลำกหลำยในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิต
กำรพยำบำลผู้ที่มีปัญหำทำงจิตสังคม
และกำรป้องกันกำรเจ็บป่วยทำงจิต กำร
บำบัดรักษำทำงจิตเวช
●4.3.3 สำมำรถนำข้อมูลหลักฐำน จำก
กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง ไปใช้ใน

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. Participatory learning
2. Brainstorming learning
3. Situation analysis
4. ฝึกกำรเขียนกระบวนกำรพยำบำล
จิตสังคมจำกกรณีศึกษำตัวอย่ำง
5. กำรสรุปข้อสอบท้ำยบท

1. จำกกำรอภิปรำยแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
2. ประเมินควำมรู้ทำงวิชำกำร
จำกกำรสอบท้ำยบท กำรสอบ
กลำงภำค กำรสอบปลำยภำค
3. ประเมินจำกกำรสรุปข้อสอบ
ท้ำยบท

1. Brainstorming learning
2. Situation – based learning
3. Case analysis

1. สังเกตจำกกำรแสดงควำม
คิดเห็นในระหว่ำงกำรอภิปรำย
2. สังเกตกระบวนกำรและผล
กำรวิเครำะห์แก้ไขปัญหำใน
สถำนกำรณ์/กรณีศึกษำตำมที่
กำหนด
3. สอบท้ำยบท สอบกลำงภำค
และสอบปลำยภำค
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ผลการเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้
กำรอ้ำงอิงและแก้ไขปัญหำอย่ำงมี
วิจำรณญำณในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิต
และกำรป้องกันกำรเจ็บป่วยทำงจิต กำร
บำบัดรักษำทำงจิตเวช
●4.3.4 สำมำรถคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ
และคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบโดยใช้
องค์ควำมรู้แนวคิด ทฤษฎีทำงจิตเวช
ศำสตร์ เพื่อให้เกิดกำรดูแลช่วยเหลือ
และให้กำรพยำบำลแก่บุคคลครอบครัว
ชุมชนอย่ำงปลอดภัยและมีคุณภำพ
●4.3.5 สำมำรถใช้กระบวนกำร
พยำบำลสุขภำพจิตและจิตเวชและ
กำรศึกษำงำนวิจัยมำใช้เป็นแนวทำงใน
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตของตนเอง
●4.3.6 สำมำรถแก้ปัญหำอย่ำงเป็น
ระบบและสร้ำงสรรค์ในกำรดูแล
ช่วยเหลือและให้กำรพยำบำลเพื่อกำร
ส่งเสริมสุขภำพจิตและป้องกันกำร
เจ็บป่วยทำงจิต
4.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
●4.4.1 มีมุมมองด้ำนบวกต่อผู้อื่น มี
ทักษะในกำรสร้ำงสัมพันธภำพและกำร
สื่อสำรทำงบวก ระหว่ำงผู้เรียนกับ
ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน
●4.4.2 สำมำรถทำงำนเป็นทีมใน
บทบำทผู้นำและผู้ตำมอย่ำงมีควำมสุข
●4.4.3 สำมำรถแสดงภำวะผู้นำ ในกำร
ตัดสินใจเฉพำะหน้ำ และในกำรผลักดัน
ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในทำงบวก
●4.4.4 มีควำมรับผิดชอบเรียนรู้พัฒนำ
ตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
4.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
●4.5.2 สำมำรถแปลงข้อมูลให้เป็น
ข่ำวสำรทีม่ ีคุณภำพและเหมำะสมต่อ

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. มอบหมำยให้ทำงำนรำยบุคคล
และงำนกลุ่มเพื่อส่งเสริมควำม
รับผิดชอบ กำรทำงำนเป็นทีม
(Team working) และกำรแสดง
บทบำทของกำรเป็นผู้นำและผู้ตำม
2. จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing)
ให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)
ระหว่ำงผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียน
กับผู้สอน

1. ประเมินพฤติกรรมกำร
ทำงำนกลุ่ม
2. จำกคุณภำพของชิ้นงำนที่
ได้รับมอบหมำย

1. นำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ใน
กำรเรียนกำรสอน

1. จำกกำรร่วมอภิปรำยของ
นักศึกษำ
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ผลการเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้
กำรสื่อสำร และถ่ำยทอดแก่บุคคลและ
กลุ่มคนรวมทั้งสำมำรถแปลควำมหมำย
ข้อมูลทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ
●4.5.3 สำมำรถสื่อสำรภำษำไทย
ภำษำอังกฤษ ทั้งกำรพูด กำรอ่ำน กำร
เขียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
●4.5.4 สำมำรถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์พื้นฐำนที่จำเป็น
●4.5.6 รู้จักเลือกใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ในกำร
สืบค้นข้อมูลและกำรจัดกำรข้อมูล

วิธีการสอน
2. มอบหมำยให้นักศึกษำสื่อสำร
คำศัพท์กับเพื่อนในกลุ่มทุกหน่วยกำร
เรียน
3. มอบหมำยงำนให้มีกำรใช้
เทคโนโลยีที่หลำกหลำย
4. ฝึกกำรคิดคำนวณกำรวินิจฉัย
ชุมชน

วิธีการประเมินผล
2. สังเกตพฤติกรรมกำรสื่อสำร
ภำษำไทย/ภำษำอังกฤษใน
ห้องเรียน
3. ประเมินควำมสำมำรถใน
กำรนำเสนอชิ้นงำนตำม
สถำนกำรณ์ที่กำหนดให้

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
วัน-เวลา
สัปดาห์ที่ 1 ปฐมนิเทศวิชำกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตและกำร
พฤ 10 ม.ค. 62 พยำบำลจิตเวช 1
08.30-09.00 น.
(30 นำที)

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
- แนะนำลักษณะวิชำ
วิธีกำรเรียนกำรสอน กำร
ส่งงำน กำรแบ่งกลุ่ม
อำจำรย์ที่ปรึกษำ และกำร
วัดประเมินผล
- แนะนำแหล่งเรียนรู้
- แจกเอกสำรประกอบ
กำรเรียน
สัปดาห์ที่ 1 หน่วยที่ 1 ทฤษฎีพื้นฐานทางการพยาบาล
- บรรยำยสรุปแบบมีส่วน
พฤ 10 ม.ค. 62 สุขภาพจิตและจิตเวช
ร่วม
09.00-11.00 น. 1.1 ทฤษฎีทำงจิตสังคม (Psychosocial Theories) - อภิปรำยแลกเปลี่ยน
(2 ชั่วโมง)
1.1.1 ทฤษฎีจิตวิเครำะห์ (Psychoanalytic
ข้อคิดเห็นตำมใบงำน
Theories)
- นักศึกษำซักถำมใน
1.1.2 ทฤษฎีสัมพันธภำพระหว่ำงบุคคล
ประเด็นที่ยังสงสัย
(Interpersonal Theories)
- นักศึกษำกลุ่มที่ 1 นำ
1.1.3 ทฤษฎีมนุษยนิยม (Humanistic
ทบทวนคำศัพท์ท้ำยบท
Theories)
- สอบย่อยท้ำยบท

ผู้สอน
อ.อริยำ
ดีประเสริฐ

อ.ศิริพร
นันทเสนีย์
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สัปดาห์
วัน-เวลา

หัวข้อเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
สื่อที่ใช้
- power point
- ใบงำน situation case
- google doc form by
line

ผู้สอน

สัปดาห์ที่ 2
พฤ 17 ม.ค. 62
09.00-11.00 น.
(2 ชั่วโมง)

หน่วยที่ 1 ทฤษฎีพื้นฐานทางการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช(ต่อ)
1.2 ทฤษฎีพฤติกรรมปัญญำนิยม (Cognitive Behavioral Theories)
1.2.1 ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavioral
Theories)
1.2 2 ทฤษฎีปัญญำนิยม (Cognitive Theories)
1.3 ทฤษฎีชีวภำพกำรแพทย์ (Bio-medical
model)

- บรรยำยสรุปแบบมีส่วน
ร่วม
- อภิปรำยแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นตำมใบงำน
- นักศึกษำซักถำมใน
ประเด็นที่ยังสงสัย
- นักศึกษำกลุ่มที่ 2
ทบทวนคำศัพท์ท้ำยบท
- สอบย่อยท้ำยบท
สื่อที่ใช้
- power point
- ใบงำน situation case
- google doc form by
line

อ.อริยำ
ดีประเสริฐ

สัปดาห์ที่ 3
พฤ 24 ม.ค. 62
09.00-11.00 น.
(2 ชั่วโมง)

หน่วยที่ 2 ทฤษฎีทางการพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช
2.1 ทฤษฎีสัมพันธภำพระหว่ำงบุคคลของ
เพลบพลำ (Peplau’s interpersonal relations
Theory)
2.2 ทฤษฎีกำรปรับตัวของรอย (Roy’s adaptation
model)
2.3 ทฤษฎีกำรดูแลตนเองของโอเร็ม (Orem’s self
care system Theory)

- บรรยำยสรุปแบบมีส่วน
ร่วม
- อภิปรำยแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นตำมใบงำน
- นักศึกษำซักถำมใน
ประเด็นที่ยังสงสัย
- นักศึกษำกลุ่มที่ 3
ทบทวนคำศัพท์ท้ำยบท
- สอบย่อยท้ำยบท
สื่อที่ใช้
- power point
- ใบงำน situation case
- google doc form by
line

อ.ณัฐกฤตำ
วงค์ตระกูล
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สัปดาห์
วัน-เวลา
สัปดาห์ที่ 4
พฤ 31 ม.ค. 62
09.00-11.00 น.
(2 ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผู้สอน
สื่อที่ใช้
หน่วยที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพจิตและหลักการ - บรรยำยสรุปแบบมีส่วน อ.อริยำ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
ร่วม
ดีประเสริฐ
3.1 องค์ประกอบของผู้มีสุขภำพจิตดี
- อภิปรำยแลกเปลี่ยน
3.2 องค์ประกอบของผู้มีควำมผิดปกติทำงจิต
ข้อคิดเห็นตำมใบงำน
3.3 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อภำวะสุขภำพจิต
- นักศึกษำซักถำมใน
ประเด็นที่ยังสงสัย
- นักศึกษำกลุ่มที่ 4
ทบทวนคำศัพท์ท้ำยบท
- สอบย่อยท้ำยบท
สื่อที่ใช้
- power point
- ใบงำน situation case
- google doc form by
line

สัปดาห์ที่ 5
พฤ 7 ก.พ. 62
09.00 -11.00 น.
(2 ชั่วโมง)

หน่วยที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพจิตและหลักการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช(ต่อ)
3.4 หลักกำรพื้นฐำนของกำรพยำบำลสุขภำพจิตและ
จิตเวช
3.5 ลักษณะและขอบเขตงำนทั้ง 4 มิติของกำร
พยำบำลสุขภำพจิตและจิตเวช
3.6 บทบำทของพยำบำลด้ำนสุขภำพจิตและจิตเวช

หัวข้อเรื่อง

สัปดาห์ที่ 6 สอบกลางภาคครั้งที่ 1
พฤ 14 ก.พ. 62 หน่วยที่ 1-3 (10 ชั่วโมง) 50 ข้อ
09.00-10.00 น.
(1 ชั่วโมง)

- บรรยำยสรุปแบบมีส่วน
ร่วม
- อภิปรำยแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นตำมใบงำน
- นักศึกษำซักถำมใน
ประเด็นที่ยังสงสัย
- นักศึกษำกลุ่มที่ 5
ทบทวนคำศัพท์ท้ำยบท
- สอบย่อยท้ำยบท
สื่อที่ใช้
- power point
- ใบงำน situation case
- google doc form by
line

อ.อริยำ
ดีประเสริฐ
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สัปดาห์
วัน-เวลา
สัปดาห์ที่ 7
พฤ 21 ก.พ. 62
09.00-12.00 น.
(3 ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผู้สอน
สื่อที่ใช้
หน่วยที่ 4 กลุ่มอาการและอาการแสดงทางจิตเวช - บรรยำยสรุปแบบมีส่วน อ.ศิริพร
4.1 ลักษณะสำคัญของกลุ่มอำกำรทำงจิตเวช
ร่วม
นันทเสนีย์
4.2 อำกำรของควำมผิดปกติทำงจิตเวช
- อภิปรำยแลกเปลี่ยน
4.3 เกณฑ์กำรจำแนกโรคทำงจิตเวชที่พบได้บ่อย
ข้อคิดเห็นตำมใบงำน
- นักศึกษำซักถำมใน
ประเด็นที่ยังสงสัย
- นักศึกษำกลุ่มที่ 6
ทบทวนคำศัพท์ท้ำยบท
- สอบย่อยท้ำยบท
สื่อที่ใช้
- power point
- ใบงำน situation case
- google doc form by
line

สัปดาห์ที่ 8
พฤ 28 ก.พ. 62
09.00-12.00 น.
(3 ชั่วโมง)

หน่วยที่ 5 การซักประวัติและสัมภาษณ์ทาง
สุขภาพจิตและจิตเวช
5.1 กำรสัมภำษณ์ประวัติทำงจิตเวช
5.2 วิธีกำรตรวจและประเมินสภำพจิตเบื้องต้น
หน่วยที่ 6 เครื่องมือคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตและ
จิตเวช
6.1 เครื่องมือคัดกรองปัญหำสุขภำพจิต
6.2 เครื่องมือคัดกรองปัญหำทำงจิตเวช

- บรรยำยสรุปแบบมีส่วน
ร่วม
- อภิปรำยแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นตำมใบงำน
- นักศึกษำซักถำมใน
ประเด็นที่ยังสงสัย
- นักศึกษำกลุ่มที่ 7
ทบทวนคำศัพท์ท้ำยบท
- สอบย่อยท้ำยบท
สื่อที่ใช้
- power point
- ใบงำน situation case
- google doc form by
Line

อ.อริยำ
ดีประเสริฐ

สัปดาห์ที่ 9
พฤ 7 มี.ค. 62
09.00-12.00 น.
(3 ชั่วโมง)

หน่วยที่ 7 เครื่องมือในการบาบัดทางการพยาบาล
จิตเวช
7.1 กำรตระหนักรู้ในตนเองและกำรใช้ตนเองเพื่อ
กำรบำบัด
7.2 เงื่อนไขที่สำคัญในกำรสร้ำงสัมพันธภำพเพื่อกำร
บำบัด

- บรรยำยสรุปแบบมีส่วน
ร่วม
- อภิปรำยแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นตำมใบงำน
- นักศึกษำซักถำมใน
ประเด็นที่ยังสงสัย

อ.อันธิฌำ
สำยบุญศรี

หัวข้อเรื่อง
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สัปดาห์
วัน-เวลา

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผู้สอน
สื่อที่ใช้
7.3 หลักกำรและขั้นตอนของกำรสร้ำงสัมพันธภำพ - นักศึกษำกลุ่มที่ 8ทบทวน
เพื่อกำรบำบัด
คำศัพท์ท้ำยบท
7.4 เทคนิคกำรสื่อสำรเพื่อกำรบำบัด
- สอบย่อยท้ำยบท
7.5 ปัญหำและกำรแก้ไขปัญหำในแต่ละขั้นตอนของ สื่อที่ใช้
กำรสร้ำงสัมพันธภำพ
- power point
- ใบงำน situation case
- google doc form by
line
สัปดาห์ที่ 10 สอบกลำงภำคครั้งที่ 2 หน่วยที่ 4-7(9 ชั่วโมง) 45ข้อ
อ.อริยำ
พฤ 14 มี.ค. 62
ดีประเสริฐ
09.00-10.00 น.
(1 ชั่วโมง)
สัปดาห์ที่ 11 หน่วยที่ 8 กระบวนการพยาบาลจิตเวช
- บรรยำยสรุปแบบมีส่วน อ.ศิริพร
พฤ 21 มี.ค. 62 8.1. มำตรฐำนกำรพยำบำลจิตเวช
ร่วม
นันทเสนีย์
09.00-11.00 น. 8.2. กระบวนกำรพยำบำลจิตเวช
- อภิปรำยแลกเปลี่ยน
(2 ชั่วโมง)
8.3. กำรบันทึกทำงกำรพยำบำล
ข้อคิดเห็นตำมใบงำน
8.4. กำรวำงแผนกำรจำหน่ำยผู้ป่วย
- นักศึกษำซักถำมใน
ประเด็นที่ยังสงสัย
- นักศึกษำกลุ่มที่ 9
ทบทวนคำศัพท์ท้ำยบท
- สอบย่อยท้ำยบท
สื่อที่ใช้
- power point
- ใบงำน situation case
- google doc form by
line
พฤ 28 มี.ค. 62 สัมมนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกชั้นปี
สัปดาห์ที่ 12 หน่วยที่ 9 การให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต
- บรรยำยสรุปแบบมีส่วน อ.ณัฐกฤตำ
พฤ 4 เม.ย. 62 9.1 ลักษณะกำรให้กำรปรึกษำตำมแนวทำงของ
ร่วม
วงค์ตระกูล
09.00-12.00 น. ทฤษฎีกำรให้คำปรึกษำ
- อภิปรำยแลกเปลี่ยน
(3 ชั่วโมง)
9.2 กระบวนกำรให้กำรปรึกษำ
ข้อคิดเห็นตำมใบงำน
9.3 ทักษะในกำรให้กำรปรึกษำ
- นักศึกษำซักถำมใน
หน่วยที่ 10 การให้สุขภาพจิตศึกษา
ประเด็นที่ยังสงสัย
10.1 หลักกำรให้สุขภำพจิตศึกษำ
- นักศึกษำกลุ่มที่ 10
10.2 รูปแบบกำรให้สุขภำพจิตศึกษำ
ทบทวนคำศัพท์ท้ำยบท
- สอบย่อยท้ำยบท
หัวข้อเรื่อง
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สัปดาห์
วัน-เวลา

หัวข้อเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
สื่อที่ใช้
- power point
- ใบงำน situation case
- google doc form by
line

ผู้สอน

สัปดาห์ที่ 13 หน่วยที่ 11 การพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและ
พฤ 11 เม.ย. 62 จิตสังคม
09.00-11.00 น. 11.1 ผูม้ ีควำมเครียด
(2 ชั่วโมง)
11.1.1 ลักษณะและอำกำร
11.1.2 วิธีกำรบำบัดทำงกำรพยำบำล
11.2 ผู้มีควำมวิตกกังวล (Anxiety)
11.2.1 ลักษณะและอำกำร
11.2.2 วิธีกำรบำบัดทำงกำรพยำบำล
11.3 ผู้มีภำวะโกรธ
11.3.1 ลักษณะและอำกำร
11.3.2 วิธีกำรบำบัดทำงกำรพยำบำล

- บรรยำยสรุปแบบมีส่วน
ร่วม
- อภิปรำยแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นตำมใบงำน
- นักศึกษำซักถำมใน
ประเด็นที่ยังสงสัย
- นักศึกษำกลุ่มที่ 11
ทบทวนคำศัพท์ท้ำยบท
- สอบย่อยท้ำยบท
สื่อที่ใช้
- power point
- ใบงำน situation case
- google doc form by
line

อ.อันธิฌำ
สำยบุญศรี

สัปดาห์ที่ 14 หน่วยที่ 11 การพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและ
พฤ 18 เม.ย. 62 จิตสังคม (ต่อ)
09.00-11.00 น. 11.4 ผูม้ ีภำวะสูญเสียและเศร้ำโศก (Loss & Grief)
(2 ชั่วโมง)
11.4.1 ลักษณะและอำกำร
11.4.2 วิธีกำรบำบัดทำงกำรพยำบำล
11.5 ผู้มีภำวะซึมเศร้ำ
11.5.1 ลักษณะและอำกำร
11.5.2 วิธีกำรบำบัดทำงกำรพยำบำล

- บรรยำยสรุปแบบมีส่วน
ร่วม
- อภิปรำยแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นตำมใบงำน
- นักศึกษำซักถำมใน
ประเด็นที่ยังสงสัย
- นักศึกษำกลุ่มที่ 11
ทบทวนคำศัพท์ท้ำยบท
- สอบย่อยท้ำยบท
สื่อที่ใช้
- power point
- ใบงำน situation case
- google doc form by
line

อ.อันธิฌำ
สำยบุญศรี
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สัปดาห์
วัน-เวลา
สัปดาห์ที่ 15
พฤ 25 เม.ย. 62
09.00 -11.00 น.
(2 ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผู้สอน
สื่อที่ใช้
หน่วยที่ 12 แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพจิตใน
- บรรยำยสรุปแบบมีส่วน อ.ณัฐกฤตำ
ชุมชน
ร่วม
วงค์ตระกูล
12.1 จิตเวชชุมชน
- อภิปรำยแลกเปลี่ยน
12.2 ระบบและกำรดูแลต่อเนื่องด้ำนสุขภำพจิตและ ข้อคิดเห็นตำมใบงำน
กำรพยำบำลจิตเวช
- นักศึกษำซักถำมใน
ประเด็นที่ยังสงสัย
- นักศึกษำกลุ่มที่ 12
ทบทวนคำศัพท์ท้ำยบท
- สอบย่อยท้ำยบท
สื่อที่ใช้
- power point
- ใบงำน situation case
- google doc form by
line
สัปดาห์ที่ 16 สอบปลำยภำค จำนวน 65 ข้อ
อ.อริยำ
พฤ 16 พ.ค. 62 หน่วยที่ 8-12 (11 ชั่วโมง) 55 ข้อ
ดีประเสริฐ
09.00 -10.30 น. หน่วยที่ 1-7 (19 ชั่วโมง) 10 ข้อ
(1 ชั่วโมง 30
นำที)
หัวข้อเรื่อง

1. การวัดและประเมินผล
กำรประเมินผลกำรเรียนกำรใช้แบบอิงเกณฑ์และ/หรืออิงกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์ในกำรให้ค่ำระดับคะแนนดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
หมายเหตุ :- นักศึกษำต้องมีเวลำเรียนไม่น้อยกว่ำ 80% จึงมีสิทธิ์สอบ

ช่วงคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กำร
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง
ประเมิน
1
4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3,
4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.3.3,
4.3.5, 4.3.6, 4.5.1, 4.5.2
2

3
4

4.1.4, 4.1.5, 4.1.7, 4.2.5,
4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5,
4.3.6, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3,
4.4.4, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4,
4.5.6
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4,
4.1.5, 4.1.6, 4.1.7
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4

งำนที่จะใช้ประเมินผลผู้เรียน

สัปดำห์ที่ สัดส่วนของ
กำหนด กำรประเมินผล
สอบ
1-15
60%
- สอบท้ำยบท
1-15
10%
- สอบกลำงภำคครั้งที่ 1
6
17%
- สอบกลำงภำคครั้งที่ 2
11
15%
- สอบปลำยภำค
17
18%
ผลงาน/ชิ้นงาน
1-15
30%
- คำศัพท์ทำงจิตเวช (งำนเดี่ยว)
1-15
5%
- กำรสรุปควำมรู้แต่ละหน่วยกำรเรียน 1-15
10%
ในรูปแบบข้อสอบ (งำนกลุ่ม)
- รำยงำนวิเครำะห์ situation case
1-15
15%
คุณธรรม จริยธรรม
1-15
5%
พฤติกรรมการทางานกลุ่ม

1-15

5%
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แบบพิมพ์เขียวข้อสอบ (Test Blueprint)
วิชา การสร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 1
เนื้อหำวิชำที่สอน
หน่วยที่ 1 ทฤษฎีพื้นฐำนทำงกำรพยำบำล
สุขภำพจิตและจิตเวช
หน่วยที่ 2 ทฤษฎีทำงกำรพยำบำลสุขภำพจิตและ
จิตเวช
หน่วยที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับสุขภำพจิตและหลักกำร
พยำบำลสุขภำพจิตและจิตเวช
สอบกลางภาคครั้งที่ 1
หน่วยที่ 4 กลุ่มอำกำรและอำกำรแสดงทำงจิตเวช
หน่วยที่ 5 กำรซักประวัติและสัมภำษณ์ทำง
สุขภำพจิตและจิตเวช
หน่วยที่ 6 เครื่องมือคัดกรองปัญหำสุขภำพจิตและ
จิตเวช
หน่วยที่ 7 เครื่องมือในกำรบำบัดทำงกำรพยำบำล
จิตเวช
สอบกลางภาคครั้งที่ 2
หน่วยที่ 8 กระบวนกำรพยำบำลจิตเวช
หน่วยที่ 9 กำรให้กำรปรึกษำปัญหำสุขภำพจิต
หน่วยที่ 10 กำรให้สุขภำพจิตศึกษำ
หน่วยที่ 11 กำรพยำบำลผู้มีปัญหำสุขภำพจิตและ
จิตสังคม
หน่วยที่ 12 แนวคิดกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตใน
ชุมชน
สอบปลายภาค
10% ของข้อสอบกลางภาค(95 ข้อ)
รวมทั้งหมด

จำนวน
สังเครำะห์
รู้
นำไป
รวม
ชั่วโมง
เข้ำใจ
วิเครำะห์ /ประเมิน
/จำ
ใช้
(ข้อ)
ที่สอน
ค่ำ
4
6
7
7
20
2

-

3

3

4

-

10

4

-

6

7

7

-

20

10
3
1.5

-

15
4
2

17
5
3

18
6
3

-

50
15
8

1.5

-

2

3

2

-

7

3

-

4

5

6

-

15

9
2
1.5
1.5
4

-

12
3
2
2
6

16
3
3
3
7

17
4
3
2
7

-

45
10
8
7
20

2

-

3

3

4

-

10

11

-

16

19

20

-

30

-

43

52

55

55
10
160
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ฉวีวรรณ สัตยธรรม. (บรรณำธิกำร). (2557). การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต(ฉบับปรับปรุง) เล่ม 1-2.
นนทบุรี : โครงกำรสวัสดิกำรวิชำกำรสถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข.
ยำใจ สิทธิมงคลและคณะ.(บรรณำธิกำร). (2559). การพยาบาลจิตเวชศาสตร์(PSYCHIATRIC NURSING).
พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ภำควิชำสุขภำพจิตและกำรพยำบำลจิตเวชศำสตร์ คณะพยำบำลศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหิดล.
วีณำ เจี๊ยบนำ.(บรรณำธิกำร). (2558). การพยาบาลจิตเวช. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : วิทยำลัยสภำกำชำดไทย
สำยฝน เอกวรำงกูร.(บรรณำธิกำร). (2558). การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การ
ปฏิบัติ1-2. นครศรีธรรมรำช : โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์.
อัจฉรำพร สี่หิรัญวงศ์. (บรรณำธิกำร). (2557). การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ Psychiatric Nursing. กรุงเทพฯ :
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
Boyd, M A. (2015). Psychiatric nursing : contemporary practice. (5th ed.). Philadelphia :
Wolters Kluwer
Halter, Margaret J. (2014). Varcarolis’ Foundationsof Psychiatric Mental Health Nursing: A
Clinical Approach. (7th ed.). USA : Saunders Elseier.
Stuart, G. W. (2013). Principles and Practice of Psychiatric Nursing. (10th ed.). China : Saunders
Elseier.
Videbeck, Sheila L. (2017). Psychiatric-Mental Health Nursing. (7th ed). China : Wolters Kluwer
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
กุศลำภรณ์ ชัยอุดมสม, ภัทรี พหลภำคย์, ภำพันธ์ วัฒนวิกย์กิจ และพงศธร พหลภำคย์. (บรรณำธิกำร).
(2559). จิตเวชศาสตร์. ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนำนำวิทยำ.
มำโนช หล่อตระกูล และปรำโมทย์ สุคนิชย์. (2558). จิตเวชศาสตร์รามาธิบดี.(พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ :
คณะแพทย์ศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล.
ศิริพร นันทเสนีย์ และอริยำ ดีประเสริฐ. (2560). เอกสารประกอบการเรียนวิชาการสร้างเสริมสุขภาพจิต
และการพยาบาลจิตเวช 1. กรุงเทพฯ : โครงกำรสวนดุสิต กรำฟฟิคไซท์.
สมภพ เรืองตระกูล. (2557). ตาราจิตเวชศาสตร์ฉบับปรับปรุงตาม DSM-V. กรุงเทพฯ : เรือนแก้วกำรพิมพ์.
สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว. (2554). การพยาบาลจิตเวช. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์.
อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย. (2556). การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช.(พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental
disorders DSM V. (5th ed.). England : igroup press.
Boyd, M A. (2017). Essentials of Psychiatric Nursing. China : Wolters Kluwer
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3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
หนังสือ
มำโนช หล่อตระกูล. (บรรณำธิกำร). (2558). การตรวจสัมภาษณ์ทางจิตเวช. กรุงเทพฯ : บียอนด์เอ็นเทอร์ไพรซ์.
เอกอุมำ อิ้มคำ. (2560). การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช : การประยุกต์ใช้กรณีเลือกสรร. กรุงเทพฯ : โรง
พิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์.
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ฐำนข้อมูลสืบค้นอิเล็กทรอนิกส์ เช่น website ของกรมสุขภำพจิต,โรงพยำบำลจิตเวชต่ำงๆ
ฐำนข้อมูล e – learning ของมหำวิทยำลัยสวนดุสิต
เวปไซต์
http://dcms.thailis.or.th/tdc
https://www.clinicalkey.com/nursing/#!/
http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=0&sid=ddfd3416-223c-4893-b1a7fc2c3134a425%40sessionmgr120
https://www.tci-thaijo.org/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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หมวดที่ 7 การประเมินการปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
7.1.1 กำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและประเมินรำยวิชำ
7.1.2 กำรสนทนำกลุ่มระหว่ำงผู้สอนกับผู้เรียน
7.1.3 กำรสังเกตกำรณ์จำกพฤติกรรมของผู้เรียน
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
7.2.1 ผลกำรสอบของนักศึกษำ
7.2.2 กำรสังเกตกำรณ์กำรสอนของผู้ร่วมทีมกำรสอน
7.2.3 กำรสะท้อนคิดระหว่ำงกำรบรรยำย
7.3 การปรับปรุงการสอน
7.3.1 นำผลจำกกำรสัมมนำปัญหำกำรเรียนกำรสอนประจำปีระหว่ำงอำจำรย์ นักศึกษำมำปรับปรุง
กำรสอน
7.3.2 นำผลกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมำปรับปรุงรำยวิชำ
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชา
7.4.1 ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ อำจำรย์ผู้สอนและอำจำรย์ในสำขำ พิจำรณำตรวจสอบกำรประเมินผล
กำรเรียนรู้ของนักศึกษำด้ำนควำมถูกต้องของกำรให้คะแนนและควำมสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่
รำยวิชำกำหนด
7.4.2 คณะกรรมกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ ตรวจสอบกำรประเมินผลกำรเรียนรู้
ของนักศึกษำ ด้ำนควำมถูกต้องของกำรให้คะแนน ควำมสอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์รำยวิชำ
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ เนื้อหำกำรสอน กำรวัดและประเมินผล กับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่รำยวิชำกำหนด
7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรำยวิชำทุกปีตำมผลกำรประชุมเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสำขำและตำมผลกำร
ประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของนักศึกษำและทีมอำจำรย์
ตารางมอบหมายงานกลุ่มของนักศึกษา
การแบ่งกลุ่มของนักศึกษาเพื่อใช้ในการทางานกลุ่ม ขอรับคาปรึกษาและส่งงานกับอาจารย์ประจากลุ่ม
ชื่อ-สกุล อำจำรย์
อ.ศิริพร นันทเสนีย์
อ.อริยำ ดีประเสริฐ
อ.ณัฐกฤตำ วงค์ตระกูล
อ.อันธิฌำ สำยบุญศรี

เลขทีข่ องนักศึกษำ
เลขที่ 1-7, 29-35, 57-63
เลขที่ 8-14, 36-42, 64-70
เลขที่ 15-21, 43-49, 71-77
เลขที่ 22-28, 50-56, 78-83
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งานคาศัพท์ (งานกลุ่ม 5%)
ข้อตกลงในการส่งงานคาศัพท์
1. เขียนคำศัพท์ทำงจิตเวช ลงในกระดำษ A4 ประกอบด้วย
- จำนวน 5 คำศัพท์ ต่อ 1 ครั้งทีเ่ รียน
- คำศัพท์แต่ละคำที่เลือกมำต้องเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับชั่วโมงเรียนนั้นๆ
- คำศัพท์ 1 คำ ต้องเขียนควำมหมำย พร้อมกับยกตัวอย่ำงประกอบที่สัมพันธ์กันกับคำศัพท์นั้น
ตำมแบบฟอร์มที่กำหนดไว้
2. นักศึกษำกลุ่มที่รับผิดชอบในสัปดำห์นั้นๆ นำคำศัพท์ที่ได้ใน ข้อ 1 มำทวนศัพท์กับเพื่อนนักศึกษำ
ทุกคนในชั้นเรียนก่อนสอบท้ำยบท
3. ให้เพื่อนและอำจำรย์ประจำหน่วยกำรเรียนนั้นๆให้คะแนนคำศัพท์ทันทีหลังนำเสนอแล้วเสร็จ
4. ภำยหลังเรียนจบให้นำกระดำษคำศัพท์ที่ผ่ำนกำรทบทวนกับเพื่อนในชั้นเรียนแล้ว มำส่งอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบวิชำ
แบบฟอร์มงานคาศัพท์ทางจิตเวช
ลำดับที่
1
2
3
4
5

คำศัพท์

ควำมหมำย

ตัวอย่ำงประโยค/สถำนกำรณ์

ลำยเซ็นอำจำรย์
วันเดือนปี
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แบบประเมินสมุดคาศัพท์ทางจิตเวช (งานกลุ่ม 5%)
กลุ่มที่ ..................หน่วยกำรเรียนเรื่อง.................................................................................................................
ชื่อนักศึกษำ 1. ...........................................................เลขที่............รหัสประจำตัว.....................................
2. ...........................................................เลขที่............รหัสประจำตัว.....................................
3. ...........................................................เลขที่............รหัสประจำตัว.....................................
4. ...........................................................เลขที่............รหัสประจำตัว.....................................
5. ...........................................................เลขที่............รหัสประจำตัว.....................................
6. ...........................................................เลขที่............รหัสประจำตัว.....................................
7. ...........................................................เลขที.่ ...........รหัสประจำตัว.....................................
คาชี้แจง ให้คะแนนแบบประเมินโดยใส่เลข 1-3 ลงในช่องค่ำคะแนนที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนแต่ละข้อ
ตำมเกณฑ์กำรให้ค่ำคะแนน ดังนี้
3 คะแนน หมำยถึง แปลควำมหมำยและยกตัวอย่ำงประกอบคำศัพท์ได้ถูกต้อง
2 คะแนน หมำยถึง แปลควำมหมำยได้ถูกต้องแต่ยกตัวอย่ำงประกอบคำศัพท์ได้ไม่ชัดเจน
1 คะแนน หมำยถึง แปลควำมหมำยหรือยกตัวอย่ำงประกอบคำศัพท์ไม่ถูกต้อง
รำยกำรประเมิน
1

คำศัพท์ที่
2
3
4

5

1. แปลควำมหมำยของคำศัพท์ถูกต้องตรงตำมเนื้อหำในบทเรียน
2. กำรยกตัวอย่ำงประกอบคำศัพท์ถูกต้องตรงตำมเนื้อหำในบทเรียน
คะแนนรวม 30 คะแนน (5%)
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.....................................................ผู้ให้คะแนน
ว/ด/ป....................................................
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การสรุปความรู้ในรูปแบบข้อสอบ (งานกลุ่ม 10 %)
ข้อตกลงในการส่งงานการสรุปความรู้ในรูปแบบข้อสอบ
1. แบ่งนักศึกษำออกเป็นกลุ่มละ 6-7 คน จำนวน 12 กลุ่ม แต่ละกลุ่มทำสรุปควำมรู้ในแต่ละหน่วย
กำรเรียนในรูปแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือกพร้อมเฉลยคำตอบ จำนวน 3 ข้อ ต่อ 1 ชม.เรียน ตำมแบบฟอร์ม
กำรออกข้อสอบ
2. หลังทำข้อสอบเสร็จแล้วให้ตรวจทำนก่อนนำส่งอำจำรย์ประจำกลุ่ม ในรูปแบบ เอกสำรและไฟล์
word ภำยในเวลำ 9.00 น. ในวันพฤหัสบดีถัดไป ตำมตำรำงมอบหมำยงำนกลุ่ม
แบบฟอร์มการออกข้อสอบ
หน่วยที่ ........เรื่อง.........................................................................................................................
ข้อที่
1.

2.

3.

โจทย์และตัวเลือก
....................................
1. …………………………
2. …………………………
3. ………………………..
4. ………………………….
....................................
1. …………………………
2. …………………………
3. ………………………..
4. ………………………….
....................................
1. …………………………
2. …………………………
3. ………………………..
4. ………………………….

เฉลยคำตอบและ
ประเภทของข้อสอบ
อธิบำยเหตุผลประกอบ (รู้จำ/เข้ำใจ/นำไปใช้/วิเครำะห์)

ผู้ออกข้อสอบ
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แบบประเมินการสรุปความรู้ในรูปแบบข้อสอบ (งานกลุ่ม 10%)
หน่วยที่ ...............................................................................................................................................
รายชื่อนักศึกษา
1. ....................................................................เลขที่..............รหัสประจำตัว..........................................
2. ....................................................................เลขที่..............รหัสประจำตัว..........................................
3. ....................................................................เลขที่..............รหัสประจำตัว..........................................
4. ....................................................................เลขที่..............รหัสประจำตัว..........................................
5. ....................................................................เลขที่..............รหัสประจำตัว..........................................
6. ....................................................................เลขที่..............รหัสประจำตัว..........................................
7. ....................................................................เลขที่..............รหัสประจำตัว..........................................
คาชี้แจง ให้คะแนนโดยใส่ตัวเลข 1-5 ตำมเกณฑ์กำรให้ค่ำคะแนนกำรสรุปควำมรู้ในรูปแบบข้อสอบ ดังนี้
1. โจทย์/เนื้อหำของข้อสอบ ถูกต้อง ครอบคลุม ตรงตำมวัตถุประสงค์และเนื้อหำในบทเรียน
5 หมำยถึง เนื้อหำ ตรง ครอบคลุม และมีคุณภำพในระดับดีมำก (ไม่ต้องแก้ไข)
4 หมำยถึง เนื้อหำ ตรง ครอบคลุม และมีคุณภำพในระดับดี (มีแก้ไข 1 ใน 4 ส่วน)
3 หมำยถึง เนื้อหำ ตรง ครอบคลุม และมีคุณภำพในระดับปำนกลำง (มีแก้ไข 2 ใน 4 ส่วน)
2 หมำยถึง เนื้อหำ ตรง ครอบคลุม และมีคุณภำพในระดับพอใช้ (มีแก้ไข 3 ใน 4 ส่วน)
1 หมำยถึง เนื้อหำไม่ตรง ไม่ครอบคลุม และไม่มีคุณภำพ ต้องปรับปรุงแก้ไข (ต้องออกใหม่)
2. เฉลยได้ ถูกต้อง และมีกำรอธิบำยประกอบคำเฉลยถูกต้องตรงตำมเนื้อหำในบทเรียน
5 หมำยถึง เฉลยถูกต้อง คำอธิบำยครอบคลุม และมีรำยละเอียดในระดับดีมำก (ไม่ต้องแก้ไข)
4 หมำยถึง เฉลยถูกต้อง คำอธิบำยครอบคลุม และมีรำยละเอียดในระดับดี (มีแก้ไข 1 ใน 4 ส่วน)
3. หมำยถึง เฉลยถูกต้อง คำอธิบำยครอบคลุม และมีรำยละเอียดในระดับปำนกลำง (มีแก้ไข 2 ใน 4 ส่วน)
2 หมำยถึง เฉลยถูกต้อง คำอธิบำยไม่ครอบคลุม และมีรำยละเอียดในระดับพอใช้ (มีแก้ไข 3 ใน 4 ส่วน)
1 หมำยถึง เฉลยไม่ถูกต้อง คำอธิบำยไม่ถูกต้อง ไม่ตรง ไม่ครอบคลุม ต้องปรับปรุงแก้ไข (ต้องออกใหม่)
รำยกำรประเมิน
1

2

3

ข้อสอบข้อที่
4 5 6

7

8

9

1. โจทย์/เนื้อหำของข้อสอบ ถูกต้อง ครอบคลุม ตรงตำม
วัตถุประสงค์และเนื้อหำในบทเรียน
2. เฉลยได้ถูกต้อง และมีกำรอธิบำยประกอบคำเฉลย
ถูกต้องตรงตำมเนื้อหำในบทเรียน
คะแนนรวมข้อละ 10 คะแนน (15%)
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................ผู้ให้คะแนน
ว/ด/ป....................................................
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แบบประเมินรายงานการวิเคราะห์ situation case (งานกลุ่ม 15%)
ข้อตกลงในการทารายงานการวิเคราะห์ situation case
1. แบ่งนักศึกษำออกเป็นกลุ่มละ 6-7 คน จำนวน 12 กลุ่ม ศึกษำกรณีศึกษำผู้ที่มีปัญหำสุขภำพจิต
ตำมหัวข้อที่กำหนด ดังนี้
1.1 กำรพยำบำลผู้ที่มีควำมเครียด (Stress) เฉียบพลันและเรื้อรัง จำนวน 3 กลุ่ม
1.2 กำรพยำบำลผู้ที่มีควำมวิตกกังวล (Anxiety)
จำนวน 2 กลุ่ม
1.3 กำรพยำบำลผู้ที่มีภำวะสูญเสีย (Loss) เศร้ำโศก (Grief)
จำนวน 2 กลุ่ม
1.4 กำรพยำบำลผู้ที่มีภำวะซึมเศร้ำ (Depression)
จำนวน 3 กลุ่ม
1.5 กำรพยำบำลผู้ที่มีภำวะโกรธ (Anger)
จำนวน 2 กลุ่ม
2. นักศึกษำระดมสมองปรึกษำเกี่ยวกับกำรจำลองข้อมูลของกรณีศึกษำที่ได้รับมอบหมำย ใน
สถำนกำรณ์จริง/ข่ำวหนังสือพิมพ์ ได้แก่อำกำรและอำกำรแสดง ประวัติกำรเจ็บป่วยในอดีต ประวัติกำร
เจ็บป่วยในปัจจุบัน ผลกำรตรวจวินิจฉัย กำรรักษำ
3. นักศึกษำค้นคว้ำข้อมูลจำกสื่อกำรสอน แหล่งข้อมูลทำงวิชำกำร ได้แก่ ตำรำ งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วำรสำรกำรพยำบำลสุขภำพจิตและจิตเวช สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ Internet
4. นักศึกษำนำข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำเข้ำสนทนำกลุ่มกับอำจำรย์ที่ปรึกษำตำรำงมอบหมำยงำนกลุ่ม
เพื่อรับทรำบข้อเสนอแนะและนำไปพัฒนำ (ให้นักศึกษำนัดหมำยอำจำรย์ที่ปรึกษำประจำกลุ่มล่วงหน้ำ)
5. นักศึกษำจัดทำรำยงำนเป็นรูปเล่มให้เรียบร้อย ภำยในรูปเล่มประกอบด้วย
1. ข้อมูลทั่วไปและอำกำรสำคัญ
2. ประวัติกำรเจ็บป่วยปัจจุบันและอดีต
3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล และกำรวิเครำะห์ข้อมูล
4. วิเครำะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหำสุขภำพจิต/กลไกกำรเกิดปัญหำสุขภำพจิต โดย
เปรียบเทียบ case ที่จำลองขึ้นมำ กับทฤษฎีที่เรียนมำแล้ว
5. วำงแผนกำรพยำบำลผู้ที่มีปัญหำสุขภำพจิตตำมที่ได้รับมอบหมำย
6. กำรสรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
7. รำยชื่อนักศึกษำในกลุ่ม พร้อมระบุหน้ำที่รับผิดชอบในกำรทำ situation case ที่ได้รับ
มอบหมำย
8. บรรณำนุกรม ตำมหลัก APA 6th (จำกแหล่งข้อมูลอ้ำงอิงเชิงวิชำกำรที่น่ำเชื่อถือ เขียนได้
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน)
6. อัด VDO กำรให้กำรพยำบำล situation case ที่ได้รับมอบหมำย
7. ส่งรำยงำนและ VDO ภำยในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภำคม 2562 เวลำ 9.00 น.
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แบบประเมิน situation case (งานกลุ่ม 15%)
กลุ่มที่ ........ เรื่อง.......................................................................................................................................
รายชื่อนักศึกษา
1. ....................................................................เลขที่..............รหัสประจำตัว..........................................
2. ....................................................................เลขที่..............รหัสประจำตัว..........................................
3. ....................................................................เลขที่..............รหัสประจำตัว..........................................
4. ....................................................................เลขที่..............รหัสประจำตัว..........................................
5. ....................................................................เลขที่..............รหัสประจำตัว..........................................
6. ....................................................................เลขที่..............รหัสประจำตัว..........................................
7. ....................................................................เลขที่..............รหัสประจำตัว..........................................
คาชี้แจง ให้คะแนนโดยใส่ตัวเลข 1-5 ตำมเกณฑ์กำรให้ค่ำคะแนน ดังนี้
5 หมำยถึง ข้อมูล/เนื้อหำถูกต้อง ครอบคลุม และมีคุณภำพในระดับดีมำก
4 หมำยถึง ข้อมูล/เนื้อหำถูกต้อง ครอบคลุม และมีคุณภำพในระดับดี
3 หมำยถึง ข้อมูล/เนื้อหำถูกต้อง ครอบคลุม และมีคุณภำพในระดับปำนกลำง
2 หมำยถึง ข้อมูล/เนื้อหำถูกต้อง ครอบคลุม และมีคุณภำพในระดับน้อย
1 หมำยถึง ข้อมูล/เนื้อหำถูกต้อง ไม่ครอบคลุม และไม่มีคุณภำพ
รำยกำรประเมิน(รำยงำนและ VDO)
1. Situation case ที่นำเสนอน่ำสนใจ และเหมำะสม
2. ข้อมูลที่นำเสนอมีเนื้อหำถูกต้องตำมหลักวิชำกำร นำเสนอได้ครบถ้วน และครอบคลุม
3. สมำชิกกลุ่มมีส่วนร่วมในกำรนำเสนอ
4. รูปแบบกำรนำเสนอมีควำมหลำกหลำย สร้ำงสรรค์ และน่ำสนใจ
5. สำมำรถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกำรนำเสนอได้อย่ำงเหมำะสม
6. วิเครำะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหำสุขภำพจิต/กลไกกำรเกิดปัญหำสุขภำพจิตได้ถูกต้อง
และครอบคลุม
7. วำงแผนกำรพยำบำลผู้ที่มีปัญหำสุขภำพจิตได้อย่ำงเหมำะสมและครอบคลุมปัญหำ
8. สรุป อภิปรำยผล และให้ข้อเสนอแนะได้เหมำะสม
9. มีกำรใช้แหล่งข้อมูลอ้ำงอิงเชิงวิชำกำรที่น่ำเชื่อถือ
10. ควำมสมบรูณ์ของรำยงำน ควำมถูกต้องในกำรใช้สำนวนภำษำไทยในกำรเขียน ควำม
สะอำด และเป็นระเบียบเรียบร้อย
11. เขียนบรรณำนุกรมหรือเอกสำรอ้ำงอิงได้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
12. ส่งงำนภำยในกำหนดเวลำ
คะแนนรวมข้อละ 60 คะแนน (15%)
ลงชื่ออำจำรย์ผู้ประเมิน...........................................................
วันที่.............../................./................

ระดับคะแนน
5 4 3 2

1
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แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม (5%)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ข้อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้ประเมินชื่อ………………………………………........................………………………..รหัส……………………..........………….
วันที่…………….เดือน…………………..ปี.............

รวม (48 คะแนน)

ไม่อ้ำงอิงผลงำนของผู้อื่นมำใช้

เข้ำใจควำมแตกต่ำงของบุคคล

มีควำมคิดริเริ่ม

กล้ำแสดงออก/เป็นแบบอย่ำงที่ดี

มีวินัย/รักษำกฎระเบียบในชั้น
เรี
ยน บควำมคิดเห็นของผู้อื่น
ยอมรั

มีควำมรับผิดชอบ/พึ่งตนเอง
เสียสละ อดทน

ทำงำนสำเร็จ/ส่งสม่ำเสมอ

ตั้งใจเรียน/สนใจใฝ่รู้

รหัสนักศึกษำ

สำมำรถควบคุมตัวเองได้

รำยชื่อนักศึกษำ

มีหลักจริยธรรมและจรรยำบรรณ

คาชี้แจง ให้พิจำรณำว่ำนักศึกษำมีกำรปฏิบัติเป็นอย่ำงไร ตอบให้ตรงกับกำรปฏิบัติของนักศึกษำให้มำกที่สุด
1 = ปฏิบัติเพียงเล็กน้อย , 2 = ปฏิบัติเป็นครั้งครำว , 3 = ปฏิบัติบ่อยๆ , 4 = ปฏิบัติเป็นประจำ
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แบบประเมินพฤติกรรมการทางานกลุม่ (5%)
คาชี้แจง ให้พิจำรณำว่ำนักศึกษำมีกำรปฏิบัติเป็นอย่ำงไร ตอบให้ตรงกับกำรปฏิบัติของนักศึกษำให้มำกที่สุด
โดยใส่เลข 1-4 เพียงเลขเดียวลงในแต่ละช่อง ตำมเกณฑ์ดังนี้

1
2
3
4
5
6
7

ลงชื่อ......................................................................ผู้ประเมิน
วันที่ประเมิน ........./........................../....................

รวม (32 คะแนน)

7.รับผิดชอบงำนตำมที่มอบหมำย
8. มีกำรสื่อสำรได้อย่ำงเหมำะสม

4.มีควำมตั้งใจในกำรทำงำน
5.กำรมีส่วนร่วมในกำรอภิปรำย
6. ร่วมแก้ไขปัญหำในกลุ่ม

3.รับฟังควำมคิดเห็นของกลุ่ม

รหัสนักศึกษำ

2.ร่วมแสดงควำมคิดเห็นในกลุ่ม

กลุ่มที่....
รำยชื่อนักศึกษำ

1.ให้ควำมร่วมมือในกำรทำงำน

1 = ปฏิบัติเพียงเล็กน้อย , 2 = ปฏิบัติเป็นครั้งครำว , 3 = ปฏิบัติบ่อยๆ , 4 = ปฏิบัติเป็นประจำ

