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รายละเอียดของรายวิชา

การสร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2
(Mental Health Promotion and Psychiatric Nursing 2)
รหัสวิชา 6064102

สาหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รายละเอียดของรายวิชา

มคอ.3 หน้า 2
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต / คณะ / เขต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะพยาบาลศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา 6064102

การสร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2
(Mental Health Promotion and Psychiatric Nursing 2)

1.2 จานวนหน่วยกิต 2(2-0-4)
1.3 หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ประเภทรายวิชา วิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ : วิชาชีพ
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์อันธิฌา สายบุญศรี
อาจารย์ศิริพร นันทเสนีย์
4.2 อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ศิริพร นันทเสนีย์
อาจารย์อริยา ดีประเสริฐ
อาจารย์อันธิฌา สายบุญศรี
1.5 ภาคการศึกษา ฤดูร้อน ชัน้ ปีที่เรียน ปี 3 ปีการศึกษา 2561
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites)
6063101 การสร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 1
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
204/3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม. 10700
1.9 วันที่จัดหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครั้งล่าสุด วันที่ 24 เมษายน 2562

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ นั กศึกษาสามารถน าหลั กการเครื่องมือ ในการบ าบัดทางการพยาบาลจิตเวช กระบวนการ
พยาบาลจิตเวช การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยจิต
เวช แนวคิดการบาบัดรักษาทางจิตเวชในบุคคล กลุ่มคน ครอบครัว และชุมชน มาใช้ได้เกิด ความปลอดภัยและ
เกิดประโยชน์สูงสุด
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
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2.2.1 เพื่ อ ให้ ส าระการเรี ย นรู้ ทั น สมั ย มี ล าดั บ ขั้ น ของการเรีย นรู้ แ ละเห็ น เป็ น รูป ธรรมชั ด เจนขึ้ น
สอดคล้องกับสมรรถนะการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพของสภาการพยาบาล
2.2.2 เพื่อ ปรั บ การเรี ย นการสอน ให้ ต รงกับ ความต้ องการของผู้ เรียนจากการดาเนิ นการสั ม มนา
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ประจาปีการศึกษา 2560 โดยผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์จาก
การยกตัวอย่างอาการต่างๆของผู้มีความผิดปกติทางจิตเวชได้
2.2.3 เพื่ อ ส่ งเสริ ม การจั ด การเรี ย นการสอน โดยเน้ น การเรีย นรู้ ด้ ว ยตนเองเป็ น รูป ธรรม เพื่ อ ให้
นักศึกษาเรียนด้วยตนเอง ควบคู่ไปกับการเรียนในชั้นเรียน
2.2.4 เพื่อปรับกระบวนการเรียนการสอนของรายวิชาให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)
ระดับ ปริญ ญาตรี โดยสอดแทรกประเด็น คุณ ธรรม จริยธรรมและสิทธิผู้ป่วยในการพยาบาลจิตเวชให้ เป็น
รูปธรรมมากขึ้น
2.2.5 เพื่อปรับสาระการเรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจทางคลินิกเพื่อการใช้ยาได้อย่างสมเหตุผล มีเจต
คติที่ดีต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และสามารถเฝ้าระวังการใช้ยาในการรักษาอย่างสมเหตุผล โดยมุ่งเน้นใน
เรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยและส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมกับการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
หลักการ เครื่องมือในการบาบัดทางการพยาบาลจิตเวช กระบวนการพยาบาลจิตเวช การพยาบาลผู้ที่มี
ความผิดปกติทางจิต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช แนวคิดการบาบัดรักษาทางจิต
เวชในบุคคล กลุ่มคน ครอบครัว และชุมชน
This course provides students with the knowledge in concepts for psychiatric nursing. It
focuses on principles, process, techniques and psychiatric tools for nurses to conduct
mental health promotion and psychotherapy for the individual, group, family, and
community. Subject area covers nursing therapeutic process for abnormal behaviors.
3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชั่วโมง

ปฏิบัติ/งาน/ภาคสนาม

การศึกษาด้วยตนเอง

ไม่มี

60 ชั่วโมง

ไม่มี

3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
3.3.1 นักศึกษาแจ้งความจานงกับผู้สอนล่วงหน้าทาง Line หรือ E-mail หากต้องการคาปรึกษาหรือ
คาแนะนา
3.3.2 อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาตามความต้องการนักศึกษาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดย
จัดแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม 6-7 คน ตามตารางการแบ่งกลุ่มและขอรับคาปรึกษาจากอาจารย์ประจากลุ่มได้
ตามต้องการ ดังนี้ วันพฤหัสบดี เวลา 16.00-17.00 น. และวันศุกร์ เวลา 16.00-17.00 น.
ชื่อ-สกุล อาจารย์

โทรศัพท์

อีเมล

ID line
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อ.ศิริพร นันทเสนีย์
อ.อริยา ดีประเสริฐ
อ.อันธิฌา สายบุญศรี

0891459505
0874545927
0840443015

s_ntsn@hotmail.com
deeariya@gmail.com
unticha055@gmail.com

0891459505
0874545927
0840443015

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในกลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่มุ่งหวังตามหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้
นักศึกษาจะมีคุณลักษณะ หรือมีความสามารถดังนี้
ผลการเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้
4.1 คุณธรรม จริยธรรม
●4.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจในหลัก
ศาสนา ทฤษฎีจริยศาสตร์ และหลัก
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
●4.1.2 สามารถควบคุมตนเอง
แยกแยะความถูกต้อง ความดี และ
ความชั่วได้
●4.1.3 เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ และตระหนักใน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
●4.1.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และผลการปฏิบัติงาน
●4.1.5 มีความกตัญญู เสียสละ
ซื่อสัตย์ และมีวินัย
●4.1.6 มีจรรยาบรรณวิชาชิพ และ
สามารถจัดการกับปัญหาจริยธรรมใน
การดารงชีพ และการปฏิบัติงาน
● 4.1.7 เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้ง
การดารงตนและการปฏิบัติงาน
4.2 ความรู้
●4.2.1 มีความรู้ความเข้าใจในสาระ
สาคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานชีวิต
และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
●4.2.2 มีความรู้ความเข้าใจใน
สาระสาคัญของศาสตร์และศิลปะ
ทางการพยาบาล
●4.2.3 มีความรู้ความเข้าใจใน

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

- เป็นแบบอย่างต่อผู้เรียน (Role
Model) ในด้านการตรงต่อเวลา การ
เคารพในสิทธิของผู้ใช้บริการและการ
แสดงพฤติกรรมจริยธรรมที่เหมาะสม
- จัด situation case analysis ให้
นักศึกษาวิเคราะห์และตัดสินใจเชิง
จริยธรรมเรื่องสิทธิผู้ป่วยและปัญหา
จริยธรรมในการพยาบาลด้าน
สุขภาพจิตและจิตเวช
- มอบหมายงานให้รับผิดชอบ

- จากแบบประเมินคุณธรรม
จริยธรรมของตนเอง เพื่อนและ
อาจารย์
- จากเนื้อหาในการอภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- การส่งงานตรงตามเวลาที่
กาหนด

- Participatory learning
- Brainstorming learning
- Situation case analysis
- ฝึกการเขียนกระบวนการพยาบาล
ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
จากกรณีศึกษาตัวอย่าง
- การสรุปข้อสอบท้ายบท

- จากเนื้อหาในการอภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- ประเมินความรู้ทางวิชาการ
จากการสอบท้ายบท การสอบ
กลางภาค การสอบปลายภาค
- ประเมินจากการสรุปข้อสอบ
ท้ายบท
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ผลการเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้
วิธีการสอน
สาระสาคัญของกระบวนการ
พยาบาลและกระบวนการแก้ปัญหา
สุขภาพ
●4.2.4 มีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการวิจัย และการบริหาร
จัดการองค์กร
●4.2.5 มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสารสนเทศทางการ
พยาบาล
●4.2.6 มีความรู้ ความเข้าใจใน
วัฒนธรรม สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ของประเทศและโลก
4.3 ทักษะทางปัญญา
- Brainstorming learning
●4.3.1 เข้าใจตนเอง รู้จุดอ่อน
จุดแข็งของตนเอง เพื่อนาไปสู่การ - Situation case analysis
พัฒนาตนเอง
●4.3.2 สามารถสืบค้น และ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย
●4.3.3 สามารถนาข้อมูล และ
หลักฐาน ไปใช้ในการอ้างอิงและแก้ไข
ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
●4.3.4 สามารถคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ทาง
วิชาชีพและที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งใช้
ประสบการณ์เป็นฐาน
●4.3.5 สามารถใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และการวิจัยมาใช้ในการ
แก้ปัญหา
●4.3.6 สามารถแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นระบบและสร้างสรรค์
4.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
●4.4.1 มีมุมมองด้านบวกต่อผู้อื่น

วิธีการประเมินผล
- ประเมินคุณภาพของรายงาน
เป็นรายกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย

- สังเกตแนวคิดจากการแสดง
ความคิดเห็นในระหว่างการ
อภิปรายของนักศึกษา
- สังเกตกระบวนการและผลการ
วิเคราะห์แก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์/กรณีศึกษาตามที่
กาหนด
- สอบท้ายบท สอบกลางภาค
และสอบปลายภาค

- มอบหมายงานกลุ่มเพื่อส่งเสริมการ - สังเกตการมีส่วนร่วมในการ
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ผลการเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้
มีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพและ
การสื่อสารทางบวกกับผู้เรียน ผู้สอน
ผู้ใช้บริการ และผู้ร่วมทีมสุขภาพ
●4.4.2 สามารถทางานเป็นทีมใน
บทบาทผู้นาและผู้ตามอย่างมีความสุข
●4.4.3 สามารถแสดงภาวะผู้นา ใน
การตัดสินใจเฉพาะหน้า และในการ
ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ทางบวก
●4.4.4 มีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ
และสังคมอย่างต่อเนื่อง
4.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
●4.5.2 สามารถแปลงข้อมูลให้เป็น
ข่าวสารที่มีคุณภาพ และเหมาะสมต่อ
การสื่อสาร และถ่ายทอดแก่บุคคล
และกลุ่มคน รวมทั้งสามารถแปล
ความหมายข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ
●4.5.3 สามารถสื่อสารภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การอ่าน
การเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
●4.5.5 รู้จักเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ต ในการสืบค้นข้อมูลและ
จัดการข้อมูล

วิธีการสอน
ทางานเป็นทีม (Team working)
ความรับผิดชอบ และการแสดง
บทบาทของการเป็นผู้นาและผู้ตาม
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (sharing)
ให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback)
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียน
กับผู้สอน

วิธีการประเมินผล
ทางานกลุ่ม
- ประเมินจากคุณภาพของ
ชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย

- นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การเรียนการสอน เช่น e-learning
- มอบหมายให้นักศึกษาสื่อสาร
คาศัพท์กับเพื่อนในกลุ่มทุกหน่วยการ
เรียน
- มอบหมายงานให้มีการใช้
เทคโนโลยีที่หลากหลาย เช่นทา
แบบทดสอบและแบบประเมินผลใน
google doc form

- จากการเข้าร่วมใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในหน่วยการเรียนของ
นักศึกษา
- สังเกตพฤติกรรมการสื่อสาร
ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษใน
ห้องเรียน
- ประเมินความสามารถในการ
นาเสนอชิ้นงานตามสถานการณ์ที่
กาหนดให้
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
วัน เดือน ปี
จานวน
เวลา
ชัว่ โมง
ครั้งที่ 1
วันจันทร์ที่
10 มิ.ย. 62
(09.00-10.00 น.)
(1 ชั่วโมง)

อาจารย์
ผู้สอน
- แนะนาการเรียนการสอนในรายวิชา - แนะนาลักษณะวิชาวิธีการ อ.อันธิฌา
- แนะนาลักษณะวิชา วิธีการเรียนการ เรียนการสอน การส่งงาน สายบุญศรี
สอน และการวัดประเมินผล
การแบ่งกลุ่ม อาจารย์ที่
- แนะนาแหล่งเรียนรู้
ปรึกษา และการวัด
ประเมินผล
- แนะนาแหล่งเรียนรู้
- แจกเอกสารประกอบ การ
เรียนและกรณีศึกษา
ข้อตกลงเบื้องต้น
- นักศึกษาทุกคนต้องศึกษา
บทเรียนของหน่วยการเรียน
ที่จะเรียนในเอกสาร
ประกอบการเรียน หรือใน
E-learning ก่อนเข้าชั้น
เรียน
- นักศึกษาต้องทา pre และ
post test ทุกครั้งที่เรียน
โดย pre test ทาให้เสร็จ
ภายในเวลา 30 นาทีก่อน
เข้าชั้นเรียน ส่วน post
test ให้ทาหลังเลิกเรียน
ภายในเวลา ไม่เกิน 15
นาที ใน google doc
form
- นักศึกษาต้องนาโทรศัพท์
และคอมพิวเตอร์ เข้ามา
สืบค้นและทางานชั้นเรียน
- แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มละ
6-7 คน สาหรับทุกหน่วย
การเรียนที่มีงานกลุ่ม
- กรณีศึกษาใช้ตลอดการ
หัวข้อเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน
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วัน เดือน ปี
เวลา

จานวน
ชั่วโมง

ครั้งที่ 1
วันจันทร์ที่
10 มิ.ย. 62
(10.00-12.00 น.)

2

ครั้งที่ 2
วันพุธที่

2

หัวข้อเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน

เรียนการสอนในรายวิชานี้
โดยอาจมีรายละเอียด
เพิ่มเติมได้อีกในแต่ละหน่วย
- ใบงานหรือชิ้นงานที่เรียน
ในแต่ละครั้งต้องทาให้เสร็จ
และส่งภายในชั่วโมงเรียน
- ชิ้นงานทุกชิ้นถ้าส่งเป็น
ไฟล์เอกสาร word ได้ให้ส่ง
งานทางอีเมล
- หลังเรียนจบรายวิชาให้
ประเมินการทางานของ
ตนเอง ประเมินเพื่อน ทาง
google doc form ภายใน
วันที่ 31 ก.ค.62
หน่วยที่ 1 กฎหมายและจริยธรรม - ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
เกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช ร่วมกันวิเคราะห์ situation
- กฎหมายเพื่อความปลอดภัยของ case ตามใบงาน
ผู้ป่วย และนิติจิตเวช
- อภิปรายแบบมีส่วนร่วม
- จริยธรรมและสิทธิผู้ป่วยจิตเวช
ตามใบงาน
- บรรยายสรุป
- นักศึกษากลุ่มที่ 1 ทบทวน
คาศัพท์ท้ายบท
- สอบย่อยท้ายบท
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการเรียน
หน่วยที่ 1
- power point เรื่อง
กฎหมายและจริยธรรม
เกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วย
จิตเวช
- ใบงาน situation case
- google doc form
สาหรับให้นักศึกษาทา
แบบทดสอบย่อยท้ายบท
หน่วยที่ 2 แนวคิดการบาบัด รักษา - ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
ทางจิตเวชในบุคคล กลุ่ม ครอบครัว ร่วมกันวิเคราะห์ situation

อาจารย์
ผู้สอน

อ.อริยา
ดีประเสริฐ

อ.อริยา
ดีประเสริฐ

มคอ.3 หน้า 9
วัน เดือน ปี
จานวน
หัวข้อเรื่อง
เวลา
ชัว่ โมง
12 มิ.ย. 62
และชุมชน
(13.00-15.00 น.)
2.1 การบาบัดด้วยยาทางจิตเวช
2.1.1 ชนิดและคุณสมบัติของยาทาง
จิตเวช
2.1.2 อาการไม่พึงประสงค์จากการ
ใช้ยา

ครั้งที่ 3
วันจันทร์ที่
17 มิ.ย. 62
(09.00-11.00 น.)

2

ครั้งที่ 4

2

กิจกรรมการเรียนการสอน

อาจารย์
ผู้สอน

case ตามใบงาน
- อภิปรายแบบมีส่วนร่วม
ตามใบงาน
- บรรยายสรุป
- นักศึกษากลุ่มที่ 2 ทบทวน
คาศัพท์ท้ายบท
- สอบย่อยท้ายบท
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการเรียน
หน่วยที่ 2.1
- power point เรื่องการ
บาบัดด้วยยาทางจิตเวช
- ใบงาน situation case
- google doc form
สาหรับให้นักศึกษาทา
แบบทดสอบย่อยท้ายบท
หน่วยที่ 2 แนวคิดการบาบัด รักษา - ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
อ.อริยา
ทางจิตเวชในบุคคล กลุ่ม ครอบครัว ร่วมกันวิเคราะห์ situation ดีประเสริฐ
และชุมชน (ต่อ)
case ตามใบงาน
2.1 การบาบัดด้วยยาทางจิตเวช (ต่อ) - อภิปรายแบบมีส่วนร่วม
2.1.3 การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเพื่อ ตามใบงาน
ความปลอดภัยของผู้ป่วยจิตเวช
- บรรยายสรุป
2.1.4 การพยาบาลผู้ที่ได้รับยาทาง - นักศึกษากลุ่มที่ 3 ทบทวน
จิตเวช
คาศัพท์ท้ายบท
- สอบย่อยท้ายบท
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการเรียน
หน่วยที่ 2.1
- power point เรื่องการใช้
ยาอย่างสมเหตุผลเพื่อความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยจิตเวช
- ใบงาน situation case
- google doc form
สาหรับให้นักศึกษาทา
แบบทดสอบย่อยท้ายบท
หน่วยที่ 2 แนวคิดการบาบัด รักษา - ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
อ.อันธิฌา

มคอ.3 หน้า 10
วัน เดือน ปี
จานวน
หัวข้อเรื่อง
เวลา
ชัว่ โมง
วันพุธที่
ทางจิตเวชในบุคคล กลุ่ม ครอบครัว
19 มิ.ย. 62
และชุมชน (ต่อ)
(13.00-15.00 น.)
2.2 การรักษาด้วยไฟฟ้าและการ
พยาบาล
2.2.1 แนวคิดการรักษาด้วยไฟฟ้า
2.2.2 อาการแทรกซ้อนของการ
รักษาด้วยไฟฟ้า
2.2.3 หลักการพยาบาลผู้ป่วยที่
ได้รับการรักษาด้วยไฟฟ้า
2.3 จิตบาบัด
2.3.1 การบาบัดความคิดและ
พฤติกรรม (Cognitive Behavior
Therapy : CBT)
2.3.2 ครอบครัวบาบัด

ครั้งที่ 5
วันจันทร์ที่
24 มิ.ย. 62
(09.00-12.00 น.)

3

อาจารย์
ผู้สอน
ร่วมกันวิเคราะห์ situation สายบุญศรี
case ตามใบงาน
- อภิปรายแบบมีส่วนร่วม
ตามใบงาน
- บรรยายสรุป
- นักศึกษากลุ่มที่ 4 ทบทวน
คาศัพท์ท้ายบท
- สอบย่อยท้ายบท
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการเรียน
หน่วยที่ 2.2 และ 2.3
(2.3.1, 2.3.2)
- power point เรื่องการ
รักษาด้วยไฟฟ้าและการ
พยาบาล และจิตบาบัด
- ใบงาน situation case
- google doc form
สาหรับให้นักศึกษาทา
แบบทดสอบย่อยท้ายบท
หน่วยที่ 2 แนวคิดการบาบัด รักษา - ผู้สอนบรรยายสรุปแบบ อ.ศิริพร
ทางจิตเวชในบุคคล กลุ่ม ครอบครัว มีส่วนร่วม
นันทเสนีย์
และชุมชน (ต่อ)
- ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม
2.3 จิตบาบัด (ต่อ)
ร่วมกันวิเคราะห์
2.3.3 พฤติกรรมบาบัด
เปรียบเทียบความแตกต่าง
2.3.4 การบาบัดด้วยสิ่งแวดล้อม
ระหว่างพฤติกรรมบาบัด
2.3.5 กลุ่มกิจกรรมบาบัด
การบาบัดด้วยสิ่งแวดล้อม
และกลุ่มกิจกรรมบาบัด
- ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม
อภิปรายข้อคิดเห็นของการ
ทาจิตบาบัดที่เหมาะสมตาม
บริบทของ situation case
จากใบงานที่ได้รับ
- นักศึกษาซักถามใน
ประเด็นที่ยังสงสัย
- นักศึกษากลุ่มที่ 5 ทบทวน
คาศัพท์ท้ายบท
กิจกรรมการเรียนการสอน

มคอ.3 หน้า 11
วัน เดือน ปี
เวลา

จานวน
ชั่วโมง

หัวข้อเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน

อาจารย์
ผู้สอน

- สอบย่อยท้ายบท
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการเรียน
หน่วยที่ 2.3 (2.3.3, 2.3.4,
2.3.5)
- Concept mapping ใน
รูปแบบของ infographic
- power point
ประกอบการบรรยายเรื่อง
พฤติกรรมบาบัด
การบาบัดด้วยสิ่งแวดล้อม
และกลุ่มกิจกรรมบาบัด
- ใบงาน situation case
- google doc form
สาหรับให้นักศึกษาทา
แบบทดสอบย่อยท้ายบท
ครั้งที่ 6
2
หน่วยที่ 3 ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช - ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
อ.ศิริพร
วันพุธที่
และการจัดการ
ร่วมกันวิเคราะห์ situation นันทเสนีย์
26 มิ.ย. 62
3.1 หลักการบริหารจัดการในหน่วย case ตามใบงาน
(13.00-15.00 น.)
จิตเวชฉุกเฉิน
- อภิปรายแบบมีส่วนร่วม
3.2 สมรรถนะของพยาบาลผู้ให้การ ตามใบงาน
ดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน
- บรรยายสรุป
3.3 ขั้นตอนการดาเนินงานในการ
- นักศึกษากลุ่มที่ 6 ทบทวน
ดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน
คาศัพท์ท้ายบท
3.4 อาการและอาการแสดงที่พบบ่อย - สอบย่อยท้ายบท
ในหน่วยจิตเวชฉุกเฉิน
สื่อที่ใช้
3.4.1 Suicidal behavior
- เอกสารประกอบการเรียน
3.4.2 Violent behavior
หน่วยที่ 3
3.4.3 Panic attack
- power point เรื่องภาวะ
3.4.4 Delirium
ฉุกเฉินทางจิตเวชและการ
3.4.5 Substance intoxication
จัดการ
and withdrawal
- ใบงาน situation case
- google doc form
สาหรับให้นักศึกษาทา
แบบทดสอบย่อยท้ายบท
วันจันทร์ที่
1 ชั่วโมง
สอบกลางภาค
อ.อันธิฌา

มคอ.3 หน้า 12
วัน เดือน ปี
จานวน
หัวข้อเรื่อง
เวลา
ชัว่ โมง
1 ก.ค. 62
30 นาที
หน่วยที่ 1-3
(09.00-10.30 น.)
(13 ชั่วโมง) 65 ข้อ
ครั้งที่ 7
3
หน่วยที่ 4 การพยาบาลผู้ติดสาร
วันพุธที่
เสพติดและโรคที่สัมพันธ์กับการใช้
3 ก.ค. 62
สารเสพติด (Substance-Related
(13.00-16.00 น.)
and Addictive Disorders)
4.1 Alcohol
4.2 Tobacco
4.3 Prescription Drugs / Illicit
Substance

ครั้งที่ 8
วันจันทร์ที่
8 ก.ค. 62
(09.00-12.00 น.)

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

- ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
ร่วมกันวิเคราะห์ situation
case ตามใบงาน
- อภิปรายแบบมีส่วนร่วม
ตามใบงาน
- บรรยายสรุป
- นักศึกษากลุ่มที่ 7 ทบทวน
คาศัพท์
- สอบย่อยท้ายบท
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการเรียน
หน่วยที่ 4
- power point เรื่องการ
พยาบาลผู้ติดสารเสพติด
- ใบงาน situation case
- google doc form
สาหรับให้นักศึกษาทา
แบบทดสอบย่อยท้ายบท
หน่วยที่ 5 การพยาบาลเด็กและ
- ผู้สอนบรรยายสรุปแบบ
วัยรุ่นที่มีความผิดปกติทางจิต
มีส่วนร่วม
5.1 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มี - ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม
ความผิดปกติของพัฒนาการทางสมอง ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาการ
(Neurodevelopmental
พยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มี
Disorders)
ความผิดปกติทางจิต ของ
5.1.1 ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา situation case จากใบงาน
(Intellectual Disabilities : ID)
ที่ได้รับและบันทึกลงในแบบ
5.1.2 โรคออทิสติก (Autism
บันทึกทางการพยาบาลตาม
Spectrum Disorder : ASD)
กระบวนการพยาบาล
5.1.3 โรคซน-สมาธิสั้น (Attention จิตเวช
Deficit Hyperactivity Disorders : - อภิปรายแลกเปลี่ยน
ADHD)
ข้อคิดเห็นตามใบงานและ
5.2 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มี
บันทึกทางการพยาบาลของ
ความผิดปกติของพฤติกรรม
แต่ละกลุ่ม
5.2.1 โรคดื้อต่อต้าน (Oppositional - นักศึกษากลุ่มที่ 8 ทบทวน

อาจารย์
ผู้สอน
สายบุญศรี
อ.อริยา
ดีประเสริฐ

อ.อันธิฌา
สายบุญศรี
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วัน เดือน ปี
เวลา

จานวน
ชั่วโมง

หัวข้อเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน

อาจารย์
ผู้สอน

defiant disorder : ODD)
5.2.2 โรคเกเร (Conduct disorder
: CD)
5.3 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มี
ความผิดปกติเกี่ยวกับการกิน
5.3.1 โรค Anorexia nervosa
5.3.2 โรค Bulimia nervosa

ครั้งที่ 9
วันพุธที่
10 ก.ค. 62
(13.00-16.00 น.)

3

ครั้งที่ 10
วันจันทร์ที่
15 ก.ค. 62

3

คาศัพท์
- สอบย่อยท้ายบท
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการเรียน
หน่วยที่ 5
- power point เรื่องการ
พยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มี
ความผิดปกติทางจิต
- ใบงาน situation case
- google doc form
สาหรับให้นักศึกษาทา
แบบทดสอบย่อยท้ายบท
หน่วยที่ 6 การพยาบาลผู้มีความ
- ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
อ.อันธิฌา
ผิดปกติทางจิต
ร่วมกันวิเคราะห์ situation สายบุญศรี
6.1 การพยาบาลผู้มีความผิดปกติด้าน case ตามใบงาน
พฤติกรรม
- อภิปรายแบบมีส่วนร่วม
6.1.1 Aggression/ Hostility/
ตามใบงาน
Violence
- บรรยายสรุป
6.1.2 Suicidal/Self Destructive - นักศึกษากลุ่มที่ 9 ทบทวน
Behavior
คาศัพท์
6.2 การพยาบาลผู้มีความผิดปกติ
- สอบย่อยท้ายบท
ทางด้านอารมณ์
สื่อที่ใช้
6.2.1 กลุ่มโรคซึมเศร้า
- เอกสารประกอบการเรียน
(Depressive Disorders)
หน่วยที่ 6.1, 6.2
6.2.2 กลุ่มโรคอารมณ์สองขั้ว
- power point เรื่องการ
(Bipolar Disorders)
พยาบาลผู้มีความผิดปกติ
ด้านพฤติกรรม และด้าน
อารมณ์
- ใบงาน situation case
- google doc form
สาหรับให้นักศึกษาทา
แบบทดสอบย่อยท้ายบท
หน่วยที่ 6 การพยาบาลผู้มีความ
- ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
อ.อันธิฌา
ผิดปกติทางจิต (ต่อ)
ร่วมกันวิเคราะห์ situation สายบุญศรี
6.3 การพยาบาลผู้ที่มีความวิตกกังวล case ตามใบงาน
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วัน เดือน ปี
จานวน
หัวข้อเรื่อง
เวลา
ชัว่ โมง
(09.00-12.00 น.)
และความเครียดผิดปกติ
6.3.1 กลุ่มโรคจากเหตุสะเทือนขวัญ
และภาวะเครียด (Trauma and
Stressor-Related Disorders)
(1) Acute stress disorder (ASD)
(2) Posttraumatic stress disorder
(PTSD)
(3) Adjustment disorder
6.3.2 กลุ่มโรควิตกกังวล (Anxiety
Disorders)
(1) Specific phobia
(2) Panic phobia
(3) Generalized anxiety
disorder
6.3.3 กลุ่มโรคอาการทางกาย
(Somatic Symptom and Related
Disorders)
(1) Somatic symptom disorder
(2) Functional neurological
symptom disorder
6.4 การพยาบาลผู้มีความผิดปกติ
ด้านบุคลิกภาพ (Personality
Disorders)
6.4.1 Antisocial personality
disorder
6.4.2 Borderline personality
disorder
6.4.3 Dependent personality
disorder
ครั้งที่ 11
3
หน่วยที่ 6 การพยาบาลผู้มีความ
วันจันทร์ที่
ผิดปกติทางจิต (ต่อ)
22 ก.ค. 62
6.5 การพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มโรคจิต
(09.00-12.00 น.)
เภทและกลุ่มโรคจิตชนิดอื่น
(Schizophrenia Spectrum and
Other psychotic disorder)
6.5.1 กลุ่มโรคจิตเภท

กิจกรรมการเรียนการสอน

อาจารย์
ผู้สอน

- อภิปรายแบบมีส่วนร่วม
ตามใบงาน
- บรรยายสรุป
- นักศึกษากลุ่มที่ 10
ทบทวนคาศัพท์
- สอบย่อยท้ายบท
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการเรียน
หน่วยที่ 6.3, 6.4
- power point เรื่องการ
พยาบาลผู้ที่มีความวิตก
กังวลและความเครียด
ผิดปกติ และ การพยาบาลผู้
มีความผิดปกติดา้ น
บุคลิกภาพ
- ใบงาน situation case
- google doc form
สาหรับให้นักศึกษาทา
แบบทดสอบย่อยท้ายบท

- ผู้สอนบรรยายสรุปแบบ อ.ศิริพร
มีส่วนร่วม
นันทเสนีย์
- ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม
ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาการ
พยาบาลทางจิตเวชของ
ผู้ป่วยกลุ่มโรคจิตเภทและ
กลุ่มโรคจิตชนิดอื่นของ
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วัน เดือน ปี
เวลา

จานวน
ชั่วโมง

หัวข้อเรื่อง
(Schizophrenia Spectrum)
6.5.2 กลุ่มโรคจิตชนิดอื่น (Other
psychotic disorder)
(1) Psychotic disorder due to
another medical condition
(2) Substance /medication induced psychotic disorder
6.6 การพยาบาลผู้ป่วยโรคของ
ประสาทพุทธิปัญญา
(Neurocognitive Disorders)
6.6.1 Delirium
6.6.2 Major neurocognitive
disorder (MNCD)
6.6.3 Mild neurocognitive
disorder (mNCD)

ครั้งที่ 12
วันพุธที่
24 ก.ค. 62
(13.00-15.00 น

2

กิจกรรมการเรียนการสอน

อาจารย์
ผู้สอน

situation case จากใบงาน
ที่ได้รับและบันทึกลงในแบบ
บันทึกทางการพยาบาลตาม
กระบวนการพยาบาล
จิตเวช
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นตามใบงานและ
บันทึกทางการพยาบาลของ
แต่ละกลุ่ม
- นักศึกษาซักถามใน
ประเด็นที่ยังสงสัย
- นักศึกษากลุ่มที่ 11
ทบทวนคาศัพท์ท้ายบท
- สอบย่อยท้ายบท
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการเรียน
หน่วยที่ 6.5, 6.6.
- Concept mapping ใน
รูปแบบของ infographic
- power point ประกอบ
การบรรยายเรื่องการ
พยาบาลผู้ป่วยกลุ่มโรคจิต
เภทและกลุ่มโรคจิตชนิดอื่น
- ใบงาน situation case
- google doc form
สาหรับให้นักศึกษาทา
แบบทดสอบย่อยท้ายบท
หน่วยที่ 6 การพยาบาลผู้มีความ
- ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
อ.อันธิฌา
ผิดปกติทางจิต (ต่อ)
ร่วมกันวิเคราะห์ situation สายบุญศรี
6.7 การพยาบาลผู้มีความผิดปกติทาง case ตามใบงาน
เพศ
- อภิปรายแบบมีส่วนร่วม
6.7.1 Sexual function disorder ตามใบงาน
6.7.2 Gender identity disorder - บรรยายสรุป
6.8 การพยาบาลผู้มีความผิดปกติของ - นักศึกษากลุ่มที่ 12
การนอนหลับและตื่น (Sleep-Wake ทบทวนคาศัพท์
Disorders)
- สอบย่อยท้ายบท
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วัน เดือน ปี
เวลา

จานวน
ชั่วโมง

หัวข้อเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน

6.8.1 โรคนอนไม่หลับ (Insomnia
disorder)
6.8.2 โรคของวงจรการนอนหลับ
(Circadian rhythm sleep-Wake
disorders)

สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการเรียน
หน่วยที่ 6.7, 6.8
- power point เรื่องการ
พยาบาลผู้มีความผิดปกติ
ทางเพศและการพยาบาลผู้
มีความผิดปกติของการนอน
หลับและตื่น
- ใบงาน situation case
- google doc form
สาหรับให้นักศึกษาทา
แบบทดสอบย่อยท้ายบท

สอบปลายภาค
(ข้อสอบ 92 ข้อ)
หน่วยที่ 1-3 (13 ชั่วโมง) 7 ข้อ
หน่วยที่ 4-6 (17 ชั่วโมง) 85 ข้อ

อาจารย์สาขาสุขภาพจิตและ
การพยาบาลจิตเวช

วันพฤหัสบดีที่
1 ส.ค. 62
(9.00-11.00 น.)

อาจารย์
ผู้สอน

5.1 การวัดและประเมินผล
การประเมินผลใช้แบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์ 60 % ขึ้นไปสาหรับระดับคะแนน C
5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้
การ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
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

งานที่จะใช้ประเมินผลผู้เรียน
สอบ
- สอบท้ายบท
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
กาหนด การประเมินผล
1-7
60%
1-7
10%
4
22%
8
28%

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

ผลงาน/ชิ้นงาน
- คาศัพท์ทางจิตเวช (งานกลุ่ม)
- การสรุปความรู้แต่ละหน่วยการเรียน
ในรูปแบบข้อสอบ (งานเดี่ยว)
- รายงานและการนาเสนอ (งานกลุ่ม)

1-7
1-7
1-7

30%
5%
10%

1-7

15%

4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4,

คุณธรรม จริยธรรม

1-7

5%
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4.1.5, 4.1.6, 4.1.7

4

- ความรับผิดชอบ
- มีระเบียบวินัย
- มีเหตุผล
- มีความซื่อสัตย์

4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4,

พฤติกรรมการทางานในกลุ่ม

1-7

5%

5.3 แนวทางการช่วยเหลือผู้เรียนที่เรียนอ่อน
1. ให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่าจากคะแนน GPA พบอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาเพื่อรับทราบปัญหา
และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
2.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาติดตามผลการเรียนและพบกับนักศึกษาเพื่อรับทราบปัญหาและหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
3.จัดให้มีการเฉลยข้อสอบย่อย และข้อสอบกลางภาคเพื่อให้นักศึกษาเกิดความกระจ่างว่าตัวเลือก
นั้นๆ ถูกต้องด้วยเหตุผลใด
4.จัดการสอนเสริมตามความต้องการของนักศึกษาตามที่มีการนัดหมายร่วมกันกับอาจารย์ผู้สอน
5.จัดเวลาให้คาปรึกษานอกตารางเรียน

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
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หมวดที่ 7 การประเมินการปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
7.1.1 การประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินรายวิชา
7.1.2 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
7.1.3 การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
7.2.1 ผลการสอบของนักศึกษา
7.2.2 การสังเกตการณ์การสอนของผู้ร่วมทีมการสอน
7.2.3 การสะท้อนคิดระหว่างการบรรยาย
7.3 การปรับปรุงการสอน
7.3.1 นาผลจากการสัมมนาปัญหาการเรียนการสอนประจาปีระหว่างอาจารย์ นักศึกษามาปรับปรุง
การสอน
7.3.2 นาผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนมาปรับปรุงรายวิชา
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7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชา
7.4.1 ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ในสาขา พิจารณาตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาด้านความถูกต้องของการให้คะแนนและความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
รายวิชากาหนด
7.4.2 คณะกรรมการทวนสอบ ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ด้านความถูกต้อง
ของการให้คะแนน ความสอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์รายวิชา มาตรฐานการเรียนรู้ เนื้อหาการสอน
การวัดและประเมินผล กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่รายวิชากาหนด
7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายวิชาทุกปีตามผลการประชุมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของสาขาและตามผลการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาและทีมอาจารย์
เอกสารฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชแล้ว
…………………………………………………………
(อาจารย์ศิริพร นันทเสนีย์)
หัวหน้าสาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
24 เมษายน 2562

แบบพิมพ์เขียวข้อสอบ (Test Blueprint) วิชา การสร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2
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เนื้อหาวิชาที่สอน
หน่วยที่ 1 กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับการ
พยาบาลผู้ป่วยจิตเวช
หน่วยที่ 2 แนวคิดการบาบัดรักษาทางจิตเวชใน
บุคคล กลุ่ม ครอบครัวและชุมชน
2.1 การบาบัดด้วยยาทางจิตเวช
หน่วยที่ 2 แนวคิดการบาบัดรักษาทางจิตเวชใน
บุคคล กลุ่ม ครอบครัวและชุมชน (ต่อ)
2.2 การรักษาด้วยไฟฟ้าและการพยาบาล
2.3 จิตบาบัด : CBT, ครอบครัวบาบัด
หน่วยที่ 2 แนวคิดการบาบัดรักษาทางจิตเวชใน
บุคคล กลุ่ม ครอบครัวและชุมชน (ต่อ)
2.4 จิตบาบัด : พฤติกรรมบาบัด, การบาบัดด้วย
สิ่งแวดล้อม, กลุ่มกิจกรรมบาบัด
หน่วยที่ 3 ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชและการ
จัดการ
สอบกลางภาค
หน่วยที่ 4 การพยาบาลผู้ติดสารเสพติด และ
โรคที่สัมพันธ์กับการใช้สารเสพติด
หน่วยที่ 5 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีความ
ผิดปกติทางจิต
5.1 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีความผิดปกติ
ของพัฒนาการทางสมอง
5.2 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีความผิดปกติ
ของพฤติกรรม
5.3 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีความผิดปกติ
เกี่ยวกับการกิน
หน่วยที่ 6 การพยาบาลผู้มีความผิดปกติทางจิต
6.1 การพยาบาลผู้มีความผิดปกติด้านพฤติกรรม
6.2 การพยาบาลผู้มีความผิดปกติด้านอารมณ์
หน่วยที่ 6 การพยาบาลผู้มีความผิดปกติทางจิต
(ต่อ)
6.3 การพยาบาลผู้ที่มีความวิตกกังวลและ
ความเครียดผิดปกติ
6.4 การพยาบาลผู้มีความผิดปกติด้านบุคลิกภาพ
หน่วยที่ 6 การพยาบาลผู้มีความผิดปกติทางจิต
(ต่อ)

จานวน รู้
สังเคราะห์
รวม
ชั่วโมง / เข้าใจ นาไปใช้ วิเคราะห์ /ประเมิน
(ข้อ)
ที่สอน จา
ค่า
2
4
3
3
10
4

-

10

6

4

-

20

2

-

4

4

2

-

10

3

-

6

5

4

-

15

2

-

4

3

3

10

13
3

-

28
5

21
5

16
5

-

65
15

3

-

6

6

3

-

15

3

-

5

6

4

-

15

3

-

5

7

3

-

15

3

-

5

7

3

-

15
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จานวน รู้
สังเคราะห์
รวม
ชั่วโมง / เข้าใจ นาไปใช้ วิเคราะห์ /ประเมิน
(ข้อ)
ที่สอน จา
ค่า

เนื้อหาวิชาที่สอน
6.5 การพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มโรคจิตเภทและกลุ่ม
โรคจิตชนิดอื่น
6.6 การพยาบาลผู้ป่วยโรคของประสาทพุทธิ
ปัญญา
หน่วยที่ 6 การพยาบาลผู้มีความผิดปกติทางจิต
(ต่อ)
6.7 การพยาบาลผู้มีความผิดปกติทางเพศ
6.8 การพยาบาลผู้มีความผิดปกติของการนอน
หลับและตืน่
ข้อสอบปลายภาค
10% ของข้อสอบกลางภาค
รวมข้อสอบปลายภาค

2

-

4

3

3

-

10

17
13

-

30

34

21

-

85
7
92

งานคาศัพท์ (งานกลุ่ม 5%)
ข้อตกลงในการส่งงานคาศัพท์
1. นักศึกษากลุ่มที่รับผิดชอบในสัปดาห์นั้นๆ นาคาศัพท์ที่ได้ในหน่วยการเรียนๆ ละ 5 คาศัพท์โดย
คาศัพท์ 1 คา ต้องเขียนความหมาย พร้อมกับยกตัวอย่างประกอบที่สัมพันธ์กันกับคาศัพท์นั้น นามาทวนศัพท์
กับเพื่อนนักศึกษาทุกคนในชั้นเรียนก่อนสอบท้ายบท
2. ให้เพื่อนและอาจารย์ประจาหน่วยการเรียนนั้นๆให้คะแนนคาศัพท์ทันทีหลังนาเสนอแล้วเสร็จที่
link : https://docs.google.com/forms/d/1tGj_XOTpBwhScVEnjtElL7-xtD6LEXitZf9ligZ_38E/edit
3. ส่งไฟล์เอกสารคาศัพท์ในหน่วยการเรียนภายหลังเรียนจบในแต่ละครั้งทาง E-mail :
deeariya@gmail.com
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แบบประเมินคาศัพท์ทางจิตเวช (งานกลุ่ม 5%)
(แบบประเมิน 1)
กลุ่มที่ ........หน่วยการเรียนเรื่อง...............................................................................................................
คาชี้แจง ให้คะแนนแบบประเมินโดยใส่เลข 1-3 ลงในช่องค่าคะแนนที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านแต่ละข้อ
ตามเกณฑ์การให้ค่าคะแนน ดังนี้
3 คะแนน หมายถึง แปลความหมายและยกตัวอย่างประกอบคาศัพท์ได้ถูกต้อง
2 คะแนน หมายถึง แปลความหมายได้ถูกต้องแต่ยกตัวอย่างประกอบคาศัพท์ได้ไม่ชัดเจน
1 คะแนน หมายถึง แปลความหมายหรือยกตัวอย่างประกอบคาศัพท์ไม่ถูกต้อง
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รายการประเมิน
1

คาศัพท์ที่
2
3
4

5

1. แปลความหมายของคาศัพท์ถูกต้องตรงตามเนื้อหาในบทเรียน
2. การยกตัวอย่างประกอบคาศัพท์ถูกต้องตรงตามเนื้อหาในบทเรียน
คะแนนรวม 10 คะแนน (5%)
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน...........................................................
วันที่.............../................./................

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แบบประเมินรายงานการวิเคราะห์ situation case (งานกลุ่ม 15%)
(แบบประเมิน 2)
ข้อตกลงในการทารายงานการวิเคราะห์ situation case
1. แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มละ 7-8 คน จานวน 12 กลุ่ม ศึกษากรณีศึกษาที่มอบหมายให้
2. ให้นักศึกษาช่วยกันระดมสมองในการวิเคราะห์ข้อมูลของกรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมาย ในแต่ละ
หน่วยการ
3. ให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากสื่อการสอน แหล่งข้อมูลทางวิชาการ ได้แก่ ตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วารสารการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ Internet
4. ให้นักศึกษานาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียนตามหน่วยการเรียนที่
กาหนด
5. ส่งเอกสารที่วิเคราะห์หรือใบงานในแต่ละหน่วยที่อาจารย์ผู้สอน ภายในชั่วโมงเรียน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แบบประเมิน situation case (งานกลุ่ม 15%)
กลุ่มที่ ........ เรื่อง.......................................................................................................................................
รายชื่อนักศึกษา
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

....................................................................เลขที่..............รหัสประจาตัว..........................................
....................................................................เลขที่..............รหัสประจาตัว..........................................
....................................................................เลขที่..............รหัสประจาตัว..........................................
....................................................................เลขที่..............รหัสประจาตัว..........................................
....................................................................เลขที่..............รหัสประจาตัว..........................................
....................................................................เลขที่..............รหัสประจาตัว..........................................
....................................................................เลขที่..............รหัสประจาตัว..........................................

คาชี้แจง ให้คะแนนโดยใส่ตัวเลข 1-5 ตามเกณฑ์การให้ค่าคะแนน ดังนี้
5 หมายถึง ข้อมูล/เนื้อหาถูกต้อง ครอบคลุม และมีคุณภาพในระดับดีมาก
4 หมายถึง ข้อมูล/เนื้อหาถูกต้อง ครอบคลุม และมีคุณภาพในระดับดี
3 หมายถึง ข้อมูล/เนื้อหาถูกต้อง ครอบคลุม และมีคุณภาพในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ข้อมูล/เนื้อหาถูกต้อง ครอบคลุม และมีคุณภาพในระดับน้อย
1 หมายถึง ข้อมูล/เนื้อหาถูกต้อง ไม่ครอบคลุม และไม่มีคุณภาพ
LO
4.2
4.2
4.5
4.3
4.3
4.3
4.2

รายการประเมิน (นาเสนอและรายงาน)

ระดับคะแนน
5 4 3 2 1

นาเสนอ
1. Situation case ที่นาเสนอน่าสนใจ และเหมาะสม
2. ข้อมูลที่นาเสนอมีเนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชาการและครอบคลุม
3. รูปแบบการนาเสนอใช้สารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม
เล่มรายงาน
4. วิเคราะห์ข้อมูลตามใบงานได้ถูกต้อง และครอบคลุม (คะแนน*2 เท่า)
5. สรุป อภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะได้ถูกต้อง เหมาะสม
6. มีการสืบค้นและใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงเชิงวิชาการที่น่าเชื่อถือ มีการ
อ้างอิงได้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
7. ความสมบูรณ์ของเนื้อหา ความถูกต้องในการใช้สานวนภาษาไทยใน
การเขียน ความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย
คะแนนรวมข้อละ 40 คะแนน (15%)

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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ลงชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน...........................................................
วันที่.............../................./................

แบบประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่ม (5%)
(แบบประเมิน 3)

1
2
3
4
5
6
7

รวม (32 คะแนน)

7.รับผิดชอบงานตามที่มอบหมาย
8. มีการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

4.มีความตั้งใจในการทางาน
5.การมีส่วนร่วมในการอภิปราย
6. ร่วมแก้ไขปัญหาในกลุ่ม

3.รับฟังความคิดเห็นของกลุ่ม

รหัสนักศึกษา

2.ร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม

กลุ่มที่....
รายชื่อนักศึกษา

1.ให้ความร่วมมือในการทางาน

คาชี้แจง ให้พิจารณาว่านักศึกษามีการปฏิบัติเป็นอย่างไร ตอบให้ตรงกับการปฏิบัติของนักศึกษาให้มากที่สุด
โดยใส่เลข 1-4 เพียงเลขเดียวลงในแต่ละช่อง ตามเกณฑ์ดังนี้
1 = ปฏิบัติเพียงเล็กน้อย , 2 = ปฏิบัติเป็นครั้งคราว , 3 = ปฏิบัติบ่อยๆ , 4 = ปฏิบัติเป็นประจา
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ลงชื่อนักศึกษาผู้ประเมิน........................................................
วันที่ประเมิน ........./..................../..............

การสรุปความรู้ในรูปแบบข้อสอบ (งานรายบุคคล 10 %)
(แบบประเมิน 4)
ข้อตกลงในการส่งงานการสรุปความรู้ในรูปแบบข้อสอบ
1. ให้นักศึกษาแต่ละคน ทาสรุปความรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนในรูปแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก
พร้อมเฉลยคาตอบ จานวน 1 ข้อ ต่อ 1 คน ต่อครั้งที่เรียน ตามแบบฟอร์มการออกข้อสอบ
2. หลังทาข้อสอบเสร็จแล้วให้ส่งในรูปแบบไฟล์เอกสาร word ภายในชั่วโมงเรียนทาง E-mail :
deeariya@gmail.com
แบบฟอร์มการออกข้อสอบ
หน่วยที่ ........เรื่อง.........................................................................................................................
ชื่อผู้ออกข้อสอบ.............................................................................รหัสนักศึกษา......................................
ข้อที่
1.

โจทย์และตัวเลือก
(5คะแนน)
....................................
1. …………………………
2. …………………………
3. ………………………..
4. ………………………….

เฉลยคาตอบและ
ประเภทของข้อสอบ
อธิบายเหตุผลประกอบ (รู้จา/เข้าใจ/นาไปใช้/
วิเคราะห์)
(5คะแนน)

หมายเหตุ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
.......................................................................................................................................... ............................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
ลงชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน...........................................................
วันที่.............../................./................
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม (งานกลุ่ม 5%)
(แบบประเมิน 5)
คาชี้แจง ให้พิจารณาว่านักศึกษามีการปฏิบัติเป็นอย่างไร ตอบให้ตรงกับการปฏิบัติของนักศึกษาให้มากที่สุด
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
1 = ปฏิบัติเพียงเล็กน้อย , 2 = ปฏิบัติเป็นครั้งคราว , 3 = ปฏิบัติบ่อยๆ , 4 = ปฏิบัติเป็นประจา
รายการประเมินคุณธรรม จริยธรรม
1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.1 ระบุปัญหาเชิงจริยธรรมของผู้ใช้บริการได้
1.2 เลือกวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้หลักจริยธรรมวิชาชีพ
1.3 ให้เหตุผลในการแก้ปัญหาโดยใช้หลักจริยธรรม
1.4 วางแผนการจัดการปัญหาโดยใช้หลักจริยธรรมได้
หมายเหตุ ประเมินจากเล่มรายงาน
2. สามารถควบคุมตนเองแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่วได้
2.1 กิริยา วาจา สุภาพ ถูกต้องตามกาลเทศะ
2.2 ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
2.3 ปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
หมายเหตุ ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
3. เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และตระหนักในความแตกต่างทางวัฒนธรรม

3.1 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
3.2 ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นโดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
3.3 แสดงพฤติกรรมยกย่อง ยินดี เมื่อบุคคลอื่นปฏิบัติสิ่งที่ดีงาม
หมายเหตุ ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
4. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผลการปฏิบัติงาน
4.1 ยอมรับผลที่ตนเองกระทาทั้งที่สาเร็จและไม่สาเร็จ
4.2 มุ่งมั่นกระทาให้งานบรรลุเป้าหมาย หรือจนสาเร็จ
4.3 ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของรายงานก่อนส่ง
หมายเหตุ ประเมินจากเล่มรายงาน
5. มีความกตัญญู เสียสละ ซื่อสัตย์ และมีวินัย
5.1 มีการอ้างอิงเมื่อนาผลงานของผู้อื่นมาใช้
5.2 บันทึกข้อมูล/รายงาน แสดงข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริง
5.3 พูดและปฏิบัติความจริงทั้งต่อหน้าและลับหลัง

ระดับการประเมิน
4 3 2 1
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รายการประเมินคุณธรรม จริยธรรม

ระดับการประเมิน
4 3 2 1

5.4 มีน้าใจช่วยเหลือผู้อื่น
5.5 ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร
หมายเหตุ ประเมินจากเล่มรายงานและการสังเกตพฤติกรรม
6. มีจรรยาบรรณวิชาชิพ และสามารถจัดการกับปัญหาจริยธรรมในการดารงชีพ และการ
ปฏิบัติงาน
6.1 แก้ปัญหาจริยธรรมโดยใช้เหตุผล ความถูกต้อง และหลักศีลธรรมโดยถือประโยชน์
ของผู้ใช้บริการเป็นหลัก
6.2 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และจริยธรรมของสังคม
6.3 พิทักษ์สิทธิของผู้ใช้บริการ เช่นการให้ข้อมูล การรักษาความลับ ดูแลด้วยความเสมอภาค

หมายเหตุ ประเมินจากเล่มรายงาน ในส่วนของกระบวนการพยาบาล
7. เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งการดารงตนและการปฏิบัติงาน
7.1 เคารพและให้เกียรติผู้อื่น โดยปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ด้วยความสุภาพ นุ่มนวลทั้งกาย
และวาจา
7.2 ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
7.3 ดูแลสุขภาพตนเองอย่างสม่าเสมอ
7.4 แสดงอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
หมายเหตุ ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
รวมคะแนน (100 คะแนน)
ข้อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน...........................................................
วันที่.............../.............. /..............

