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                                                  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะพยาบาลศาสตร� 
                                               

หมวดที่  1  ข)อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวิชา  4173301 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
     (Psychiatric Nursing and Mental Health) 

2. จํานวนหน1วยกิต          3 (3-0-6)  
 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลักสูตรพยาบาลศาสตร�บัณฑิต     
 ประเภทของรายวิชาอยู@ในหมวด  วิชาชพี   
 
4. ผู)รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย4ผู)สอน 
 4.1  ผู)รับผิดชอบรายวิชา  

อาจารย�วริยา  จันทร�ขํา E-mail :  kanyayon@npru.ac.th Tel: 089-6611549 
 อาจารย�พรพรรณ  สุดใจ E-mail :medigift@gmail.com     Tel: 081-2491548 

 4.2   อาจารย4ผู)สอน    
อาจารย�วริยา  จันทร�ขํา E-mail :  kanyayon@npru.ac.th Tel: 089-6611549 

 อาจารย�พรเพ็ญ   อาริกิจ E-mail : mheaw@npru.ac.th     Tel: 086-1785044 
 อาจารย�พรพรรณ  สุดใจ E-mail :medigift@gmail.com     Tel: 081-2491548 

        อาจารย�จรีรัตน�  ไกรวงษ�      E-mail jalerat_kai@hotmail.comTel: 098-2733243 
 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันป7ที่เรียน 
 ชั้นป[ที่  3 ภาคการศึกษาที่  2  
6. รายวิชาที่ต)องเรียนมาก1อน ( Pre-requisites ) 

ไม@มี 
7. รายวิชาที่ต)องเรียนพร)อมกัน ( Co requisites ) 
 ไม@มี 
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8. สถานที่เรียน 
 คณะพยาบาลศาสตร�  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล1าสุด 
     วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2558 
 
 

หมวดที่  2  จุดมุ1งหมายและวัตถุประสงค4 
 

1. จุดมุ1งหมายของรายวิชา  
 เพ่ือให_นักศึกษามีความรู_ ความเข_าใจและสามารถอธิบายเก่ียวกับแนวคิด  หลักการ         
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  วิวัฒนาการและการพยาบาลทางสุขภาพจิต  และจิตเวช  โรคทางจิตเวชท่ี
พบบ@อย จิตเวชฉุกเฉิน เฉียบพลัน วิกฤต กระบวนการพยาบาล การดูแลต@อเนื่องทางจิตแก@บุคคล ครอบครัว
และชุมชน ประเด็นกฎหมายจริยธรรม และจรรยาบรรณที่เก่ียวข_อง   

โดยนักศึกษาสามารถ  
1.1 อธิบาย แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข_องกับการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชได_ 
1.2 อธิบายวิวัฒนาการของศาสตร�ทางสุขภาพจิตและจิตเวชและการพยาบาลทางจิตเวชได_ 
1.3 อธิบายปgจจัยที่มีอิทธิพลต@อสุขภาพจิตและการเจ็บปhวยทางจิตเวชได_ 
1.4 อธิบาย หลักการใช_เครื่องมือที่ใช_ในการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชและการบําบัดทางการ

พยาบาลจิตเวชได_อย@างถูกต_อง 
1.5 อธิบายพยาธิสภาพของโรคทางจิตเวช สาเหตุ และอาการของโรคทางจิตเวชที่พบบ@อยได_ถูกต_อง 
1.6 อธิบายหลักการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชได_ถูกต_อง 
1.7 อธิบายหลักการพยาบาลจิตเวชฉุกเฉินได_  
1.8 อธิบายการดูแลต@อเนื่องเพ่ือการส@งเสริม ปiองกันและการฟklนฟูสมรรถภาพทางจิตแก@บุคคล 

ครอบครัว และชุมชนได_อย@างเหมาะสม 
1.9 อธิบายกฎหมายและจริยธรรมทางจิตเวชได_ 
 

2.วัตถุประสงค4ในการพัฒนา/ปรับปรงุรายวิชา 
  จากการจัดการเรียนการสอนในป[การศึกษา 2557 ผู_เรียนสะท_อนถึงปgญหาในการเรียนในประเด็น
สําคัญ คือ ผู_เรียนมีความเข_าใจสับสนระหว@างผู_ปhวยฝhายกายและฝhายจิต เนื่องจากไม@เคยได_ดูแลผู_ปhวยท่ีมีปgญหา
ทางสุขภาพจิตและจิตเวชมาก@อน ทําให_เวลาอาจารย�สอนเกิดความสับสนและไม@เข_าใจในเร่ืองลักษณะของโรค 
อาการ รูปแบบการพยาบาลได_ดีเท@าที่ควร เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาให_สอดคล_องกับหน@วยกิตและวิธีการเรียนการ
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สอนให_สอดคล_องกับผลลัพธ�การเรียนรู_ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร� โดยมีการพัฒนาดังนี้  

1) รายวิชาควรมีจัดเวลาให_ นศ.พบอาจารย�เพ่ือมีการสรุปทบทวนความรู_และพัฒนานวัตกรรมจากการ
เรียนและวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได_อย@างต@อเนื่อง  

2) มีการจัดหาสื่อวิดีโอท่ีเก่ียวข_องเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู_ และการมอบหมายงานใน
การศึกษางานวิจัยด_านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  

3) ควรมีการพัฒนาวิธีการสอนในระบบ LMS แก@นศ.ก@อนให_นักศึกษาได_ลงมือปฏิบัติการจริง  
การพัฒนาการเรียนการสอน ปรับการมอบหมายงานให_ศึกษาด_วยตนเองก@อนการเข_าชั้นเรียน ฝrก

กระบวนการคิดวิเคราะห� การสร_างการมีส@วนร@วมในการทํากิจกรรมของรายวิชา และสร_างการเรียนรู_จากการ
ปฏิบัติการจริงด_วยการปรับกลยุทธ�การจัดการเรียนการสอนให_มากข้ึน และการมอบหมายงานในการศึกษา
งานวิจัยด_านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  

 
 

การบูรณาการวิชา 
1.1. ���� ไม@มี          
1.2. � มี            

1.2.1.� ภายในวิชา  ด_านการพยาบาลจิตเวชฉุกเฉิน และการพยาบาลจิตเวชชุมชน 
1.2.2. �ระหว@างวิชา     ………………………….. 
1.2.3.�ระหว@างคณะ     ………………………….. 

ลําดับที ่ ชื่อวิชา/หัวข_อ จํานวน 
ช.มของการ 
บูรณาการ 

รูปแบบ 
การบูรณาการ 

หัวข_อ 

1 
 
 
 

- การพยาบาลจิต
เวชในภาวะวิกฤต
และฉุกเฉิน 
-การพยาบาล จิต
เวชชุมชน และการ
ดูแลต@อเนื่องท่ีบ_าน
เ พ่ื อกา รส@ ง เ ส ริ ม 
ปi อ ง กั น และก า ร
ฟklน ฟูสมรรถภาพ
ทา ง จิตแก@ บุ คคล 

6 ชั่วโมง 
 
 

 

การบูรณาการด_านการพยาบาลจิต
เวชฉุกเฉินการพยาบาลจิตเวช
ชุมชนในการจัดการเรียนการสอน 

สัปดาห� ท่ี  15 – 
16  
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1.3. �อ่ืนๆ โปรดระบุ  

�  การบริการวิชาการแก@สังคม 

� งานวิจัย งานวิจัยในชั้นเรยีน  

 
3. การอบรมพัฒนาศักยภาพของอาจารย4  

ชื่อการอบรม  การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ  โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อบุคลากรทั้งในและนอกสังกัด
กรมสุขภาพจิต และนักวิชาการต@างประเทศ ได_รับความรู_แนวคิดองค�ความรู_สุขภาพจิตกับสภาพสังคมตลอดจน
เรื่องต@างๆเก่ียวกับสุขภาพจิต โดยมีผลงานวิชาการที่เก่ียวกับการศึกษาวิจัย/R๒R โครงการ/กิจกรรมที่ประสบ
ความสําเร็จ/การประเมินผลโครงการและกรณีศึกษา  

                  
หมวดที่  3  ลักษณะและการดําเนินการ 

 
1. คําอธิบายรายวิชา 

 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข_องกับการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช วิวัฒนาการของศาสตร�ทาง
สุขภาพจิตและจิตเวชและการพยาบาลทางจิตเวช ปgจจัยท่ีมีอิทธิพลต@อสุขภาพจิตและการเจ็บปhวยทางจิตเวช 
โรคทางจิตเวชที่พบบ@อย จิตเวชฉุกเฉิน หลักการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช เคร่ืองมือที่ใช_ในการพยาบาล

ค ร อ บค รั ว  แ ล ะ
ชุมชน 

ลําดับที ่ ชื่อวิชา/หัวข_อ จํานวน 
ช.มของการ 
บูรณาการ 

รูปแบบ 
การบูรณาการ 

หัวข_อ 

1 1.ผลการใช_แผนที่ความคิดในการ
เรียนรายวชิา การพยาบาลจิตเวช
และสุขภาพจิตต@อประสิทธิผล
การเรียนของนักศึกษา 

สัปดาห�ที่ 1 – 
15  
 

งานวิจัยในชั้นเรียน  

2 2. การใช_ oral  psychiatric 
technical term test  ใน
รายวิชา การพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิตต@อการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิ
การเรียนของนักศึกษา 

สัปดาห�ที่ 1 – 
15  
 

งานวิจัยในชั้นเรียน  
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สุขภาพจิตและจิตเวช การดูแลต@อเนื่องเพ่ือการส@งเสริม ปiองกันและการฟklนฟูสมรรถภาพทางจิตแก@บุคคล 
ครอบครัว และชุมชน กฎหมายและจริยธรรมทางจิตเวช 

 
2.  จํานวนช่ัวโมงที่ใช)ต1อภาคการศึกษา  

           บรรยาย          สอนเสริม การฝrกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝrกงาน 

การศึกษาด_วยตนเอง 

45 ชั่วโมง/ 
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต_องการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

           ไม@มี     6 ชั่วโมง/สัปดาห� 

 
 
3. จํานวนช่ังโมงต1อสัปดาห4ที่อาจารย4ที่ให)คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก1นักศึกษาเปLนรายบุคคล 
 -  อาจารย�ประจํารายวิชาประกาศเวลาให_คําปรึกษาที่หน_าห_องทํางาน  และในเว็ปไซด�ของคณะ
พยาบาลศาสตร� 
 -  นักศึกษาจองวันเวลาล@วงหน_า  หรือมาพบตามเวลา 
 -  อาจารย�ให_คําปรึกษาเปzนรายบุคคล/กลุ@มตามความต_องการ  2  ชั่วโมงต@อสัปดาห� (เฉพาะรายท่ี
ต_องการขอคําปรึกษา) 
 
                       หมวดที่  4  การพัฒนาผลการเรียนรู)ของนักศึกษา 
 
การพัฒนาผลการเรียนในกลุ@มมาตรฐานผลการเรียนท่ีมุ@งหวัง  

         ผลลัพธ4การเรียนรู) กลยุทธ4การสอน กลยุทธ4การประเมินผล 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ผลการเรียนรู)ด)านคุณธรรม 

จริยธรรม 
-ผลการเรียนรู)หลัก  
  มีความรับผิดชอบต@อตนเองและผล
การปฏิบัติงาน (1.1) 
-  ซ่ือสัตย�และมีวินัย (1.3) 
-  ควบคุมตนเองได_(1.6) 
-  เคารพกฎระเบียบและข_อบังคับ
ต@างๆขององค�กร (1.8)      

 
1.2 กลยุทธ4การสอนที่ใช)
พัฒนาการเรียนรู)ด)านคุณธรรม
และจริยธรรม 
- ผู_สอนปฐมนิเทศรายวิชาเก่ียวกับ
ระเบียบวินัย 
- เน_นการเข_าชั้นเรียนให_ตรงเวลา 
- สอดแทรกเนื้อหาตัวอย@างการ
เสียสละและมีจิตอาสา  
-  ยกตัวอย@างกรณีศึกษาโดยให_

 
1.3 กลยุทธ4การประเมินผลการ
เรียนรู)ด)านคุณธรรมและ
จริยธรรม 
- การตรงเวลาต@อการเข_าชั้น
เรียน  
- สังเกตพฤติกรรมการเสียสละ
และการจิตอาสา  
-  ประเมินพฤติกรรมการเข_า
เรียน 
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         ผลลัพธ4การเรียนรู) กลยุทธ4การสอน กลยุทธ4การประเมินผล 

ผลการเรียนรู)รอง 
-  เสียสละและมีจิตอาสา (1.2)                                      
-  มีจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ
(1.4) 
-  เคารพในคุณค@าและศักด์ิศรีของ
ความเปzนมนุษย�(1.5) 
- แยกแยะความถูกต_องและความไม@
ถูกต_องได_(1.7)  
-  เปzนแบบอย@างท่ีดีต@อผู_อ่ืนทั้งใน
การดํารงตนและการปฏิบัติงาน
(1.10)   

นักศึกษาแสดงความคิดเห็น
ประเด็นการปฏิบัติการพยาบาลจิต
เวชทั้งที่เหมาะสมและไม@เหมาะสม
และผู_สอนบรรยายสอดแทรก
เน้ือหาเพ่ิมเติม 
-  ร@วมอภิปราย 
-  ซักถามและแสดงความคิดเห็น 
 

-  ประเมินการมีส@วนร@วมในการ
อภิปรายอย@างมีหลักการและ
เหตุผล 
-  ประเมินการส@งงานที่ได_รับ
มอบหมายตรงเวลา   
-  ประเมินการอ_างอิงเอกสารใน
รายงานที่มีความถูกต_องและ
เหมาะสม 

2.  ความรู) 
2.1 ผลการเรียนรู)ด)านความรู) 
ผลการเรียนรู)หลัก  
 
-  มีความรู_ความเข_าใจในศาสตร�
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร�สุขภาพ 
และศาสตร�ทางการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช (2.2)  
 
ผลการเรียนรู)รอง 
-  มีความรู_ความเข_าใจในศาสตร�ที่
เปzนพ้ืนฐานของชีวิตท่ีครอบคลุมท้ัง
วิทยาศาสตร� มนุษยศาสตร� 
สังคมศาสตร� กฎหมายและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย (2.1) 
-  มีความรู_ความข_าใจในงานวิจัย
และวิทยาการที่ทันสมัย (2.5)                                                                
-  มีความรู_เก่ียวกับการพยาบาล
ฉุกเฉินและการจัดการสาธารณภัย 
(2.6) 

 
2.2 กลยุทธ4การสอนที่ใช)
พัฒนาการเรียนรู)ด)านความรู) 
- การบรรยายเนื้อหาความรู_ด_าน
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
- ยกตัวอย@างประเด็นทางการ
พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ประกอบความเข_าใจ 
-กรณีศึกษาผู_ปhวยจิตเวช 1ราย 
- ร@วมอภิปราย ซักถามและแสดง
ความคิดเห็น 
-  มอบหมายงานให_อ@านและสรุป
บทความ / งานวิจัยที่เก่ียวข_องกับ
ด_านการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต 
-  ร@วมแสดงความคิดเห็น         
- แบบฝrกหัดท_ายบทเรียน 
- VCD การทํากลุ@มกิจกรรมบําบัด 
- กรณีศึกษาผู_ปhวยจิตเวช ที่ได_รับ
การบําบัดรักษา  

 
2.3 กลยุทธ4การประเมินผลการ
เรียนรู)ด)านความรู) 
- ทดสอบย@อยในสัปดาห�ท่ี 
3,6 ,12,16  
- การสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน 
- การตรวจรายงานจากการ
มอบหมายบทความ / งานวิจยัท่ี
ให_ค_นคว_า 
- ประเมินแบบฝrกหัดท_าย
บทเรียน 
-ประเมินจากการ oral  
psychiatric  technical term 
test  สอบแปลและอธิบายศัพท�
ทางจิตเวช  
-การสะท_อนคิดหลังจากการ
การศึกษากรณีตัวอย@าง 
-ประเมินจากรายงานแผนที่
ความคิด  
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-  มีความรู_ทางจริยศาสตร� (2.7)  - มอบหมายงานรายบุคคลโดย 
oral  psychiatric  technical 
term test  สอบแปลและอธิบาย
ศัพท�ทางจิตเวช 
- มอบหมายงานรายงานกลุ@ม
รายงานแปลจาก Journal of 
Psychiatric Nursing, 
Psychosocial Nursing หรือ 
Journal อ่ืนๆที่เก่ียว เก่ียวกับการ
พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตและ
การวิเคราะห�การประยุกต�ใช_ในการ
พยาบาลจิตเวช 
- แผนที่ความคิดในหัวข_อการเรียน
การสอนด_านการพยาบาลจิตเวช
และสุขภาพจิต 

 
 
 

3.ทักษะทางปMญญา 
   3.1  ผลการเรียนรู)ด)านทักษะ
ทางปMญญา 
ผลการเรียนรู)หลัก  
- สามารถคิดวิเคราะห4ด)านการ
พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตโดย
ใช)ความรู)และประสบการณ4(3.2) 
ผลการเรียนรู)รอง 
-  สามารถคิดอย@างมีวิจารณญาณ  
คิดวิเคราะห�อย@างเปzนระบบ( 3.1) 
ประมวลความรู_ข_อมูลข_อมูลจาก
สารสนเทศมาเปzนข_อเสนอในการ
แก_ไขสถานการณ�ต@างๆที่เปzนปgญหา
(3.3)  
เสนอวิธีการแก_ไขปgญหาท่ีมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับ

3.2 กลยุทธ4การสอนที่ใช)พัฒนา
ความรู)ด)านทักษะทางปMญญา 
- อภิปรายกลุ@ม 
-  วิเคราะห�กรณีศึกษาจาก
สถานการณ�ปgญหาทางจิตเวช 
-  สะท_อนความคิดจากกรณีศึกษา 
- คิดวิเคราะห�สถานการณ�จาก
รายงานกรณีศึกษาแหล@งข_อมูล  
- การวิเคราะห�กรณีศึกษาผู_ปhวย
ได_รับยาทางจิตเวช 
- มอบหมายงานรายบุคคลโดย 
oral  psychiatric  technical 
term test  สอบแปลและอธิบาย
ศัพท�ทางจิตเวช 
- มอบหมายงานรายงานกลุ@ม
รายงานแปลจาก Journal of 

3.3  กลยุทธ4การประเมินผล
การเรียนรู)ด)านทักษะทาง
ปMญญา 
 
-  สอบกลางภาคและปลายภาค 
โดยข_อสอบท่ีเน_นการใช_
สถานการณ� 
-  รายงานท่ีได_รับมอบหมาย
รายบุคคล/กลุ@ม  
- นําเสนอการวิเคราะห4
กรณีศึกษา  
- จากผลงานที่ได)รับมอบหมาย 
- การตรวจรายงานจากการ
มอบหมายบทความ / งานวิจยัท่ี
ให_ค_นคว_า 
- ประเมินแบบฝrกหัดท_าย
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สถานการณ� ( 3.5 )  Psychiatric Nursing, 
Psychosocial Nursing หรือ 
Journal อ่ืนๆที่เก่ียว เก่ียวกับการ
พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตและ
การวิเคราะห�การประยุกต�ใช_ในการ
พยาบาลจิตเวช 
- มอบหมายงานรายบุคคลโดยการ
ทําแผนที่ความคิดในหัวข_อการ
เรียนการสอนด_านการพยาบาลจิต
เวชและสุขภาพจิต 

บทเรียน 
-ประเมินจากการ oral  
psychiatric  technical term 
test  สอบแปลและอธิบายศัพท�
ทางจิตเวช  
-การสะท_อนคิดหลังจากการ
การศึกษากรณีตัวอย@าง 
-ประเมินจากรายงานแผนที่
ความคิด  
 

4. ทักษะ ความสัมพันธ4ระหว1าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู)รอง 
 4.1 ผลการเรียนรู)ด)านทักษะฯ 
- มีปฏิสัมพันธ�อย@างสร_างสรรค�กับ
บุคคล กลุ@มคน สถาบัน และท_องถ่ิน 
ปรับตัวได_ตามสถานการณ�(4.1) 
- ทํางานเปzนทีมในบทบาทผู_นําและผู_
ตามในระบบการศึกษาและระบบ
บริการสุขภาพ (4.2) 
- แสดงออกซ่ึงในภาวะผู_นาํใน
สถานการณ�เฉพาะหน_า(4.3) 
- มีความเคารพและยอมรับในความ
แตกต@างระหว@างบุคคลและ
วัฒนธรรม(4.4) 
- รับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง
(4.5)                                 
- มีความภาคภูมิใจในสถาบันและ
ท_องถ่ิน(4.7)  

 
 
 
4.2 กลยุทธ4การสอน  
- มอบหมายงานรายงานกลุ@ม
รายงานแปลจาก Journal of 
Psychiatric Nursing, 
Psychosocial Nursing หรือ 
Journal อ่ืนๆที่เก่ียว เก่ียวกับการ
พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตและ
การวิเคราะห�การประยุกต�ใช_ในการ
พยาบาลจิตเวช 
- มอบหมายงานให_ค_นคว_าเปzนกลุ@ม 
และศึกษาด_วยตนเอง 
- ร@วมแสดงความคิดเห็น 
 
   
 

 
 
 
4.3 กลยุทธ4การประเมินผล  
- ประเมินตนเอง และเพ่ือน
ประเมินเพ่ือน ด_วยแบบฟอร�มท่ี
กําหนด 
- รายงาน/ พฤติกรรมการ
ทํางานเปzนกลุ@ม 
- สังเกตการณ�การทํางานเปzนทีม 
- ประเมินรายงานที่มอบหมาย 
- รายงานการศึกษาค_นคว_าด_วย
ตนเอง  
 

5. ทักษะการวิเคราะห4เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช)เทคโนโลยี
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สารสนเทศ 
5.1 ผลการเรียนรู)ด)านทักษะ
ความสัมพันธ4ระหว1างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  
ผลการเรียนรู)หลัก  
-  สื่อสารได_อย@างมีประสิทธิภาพท้ัง
การพูดการฟgงและการเขียน (5.3) 
ผลการเรียนรู)รอง 
-ใช_เทคนิคทางคณิตศาสตร�และสถิติ
ในการวิเคราะห�ข_อมูล และ แปล
ความหมายข_อมูลทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ (5.1) 
-  แปลข_อมูลเปzนข@าวสารที่มี
คุณภาพและเหมาะสมต@อการสื่อสาร 
ทั้งกับบุคคลและกลุ@มคน ใน
สถานการณ�ที่หลากหลายและ
นําไปใช_ในการปฏิบัติการพยาบาลได_
อย@างเหมาะสม(5.2) 
-  ใช_เทคโนโลยีในการค_นคว_าและ
นําเสนอ  (5.4)                                            
-ใช_ภาษาอังกฤษได_อย@างเหมาะสม
กับสถานการณ� บุคคลและกลุ@มคน
(5.5) 

 
5.2 กลยุทธ4การสอน 
-  อภิปราย 
-  การมอบหมายงานให_ศึกษา
ค_นคว_าด_วยตนเองจาก website, 
Journal, งานวิจัย และงานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข_อง  
-  มอบหมายให_นําเสนองานโดยใช_
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
- การแสดงความคิดเห็นและ
อภิปรายเน้ือหาข)อมูลได)อย1าง
เหมาะสมกับสถานการณ4และกรณี 
ต1างๆ 
- มอบหมายงานรายงานกลุ@ม
รายงานแปลจาก Journal of 
Psychiatric Nursing, 
Psychosocial Nursing หรือ 
Journal อ่ืนๆที่เก่ียว เก่ียวกับการ
พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตและ
การวิเคราะห�การประยุกต�ใช_ในการ
พยาบาลจิตเวช 
-มอบหมายงานรายบุคคลโดยการ
ทํารายงานงานแผนที่ความคิด  
-การจัดการเรียนการสอนด)วย
ระบบ LMS เพ่ือให)นักศึกษาได)มี
การเตรียมความพร)อมและศึกษา
ด)วยตนเองมากข้ึน 

 
5.3 กลยุทธ4การประเมินผล 
-  สังเกตการมีส@วนร@วมในการ
อภิปราย และคุณภาพในการ
อภิปราย 
-  ตรวจรายงาน 
-  สังเกต และให_ข_อคิดเห็น
เก่ียวกับการนําเสนอผลงานด_วย
สื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เหมาะสม 
 

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
     - ไม@มี 
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หมวดที่  5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 

หัวข)อเน้ือหา จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรม 
ส่ือการสอน 

อาจารย4 
ผู)สอน 

สัปดาห�ที่1  
25 ธ.ค. 59 เวลา 13.00-16.00 น 
ปฐมนิเทศ 
บทที่ 1 หลักการพ้ืนฐาน  ลักษณะและ
ขอบเขตงานการพยาบาลสุขภาพจิต  
และจิตเวช 
1.1 วิวัฒนาการของศาสตร�ทางจิตเวช  
1.2 หลักการพื้นฐานของการพยาบาล

สุขภาพจิตและ   จิตเวช
(คุณลักษณะของพยาบาล, เจตคติ
ต@อการบาดเจ็บ, หลักการพยาบาล) 

1.3 ลักษณะและขอบเขตงานท้ัง 4 มิติ 
ของการพยาบาลสุขภาพจิตและจิต
เวช 

1.4 บทบาทของพยาบาลด_านสุขภาพจิต
และจิตเวช 

 
3 ชม. 

 
-บรรยาย 
-อภิปราย         
-ศึกษาค_นคว_า 
-เอกสารประกอบการสอน 
-Power point 
- VDO ลักษณะผู_ปhวยจิตเวชที่มีอาการ
รุนแรง หลังจากชมให_นักศึกษาสะท_อนคิด
สิ่งท่ีได_รับชม 
- การจัดการเรียนการสอนด)วยระบบ LMS 
เพื่อให)นักศึกษาได)มีการเตรียมความพร)อม
และศึกษาด)วยตนเองมากข้ึน 
 
 
 

 
อาจารย�วริยา  
จันทร�ขํา 
 

สัปดาห�ที่ 2 
1 ม.ค. 59 เวลา 13.00-16.00 น 
บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการ
พยาบาลสุขภาพและจิตเวช 
2.1 ทฤษฎีท่ีใช_ทางการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช 
     (1) ทฤษฎีจิตวิเคราะห�  
สัมพันธภาพระหว@างบุคคลและจิตสังคม 
     (2) ทฤษฎีทางพฤติกรรมนิยม 
พฤติกรรมปgญญานิยม 
     (3) ทฤษฎีทางชีวภาพทางการแพทย� 

3 ชม. -บรรยาย 
-อภิปราย       
  -ศึกษาค_นคว_า 
- ฝrกวิเคราะห�สถานการณ� 
- ทําแบบฝrกหัด  
-เอกสารประกอบการสอน 
-Power point 
- ยกตัวอย@างกรณีศึกษาผู_ปhวยโรคจิตเวช
และวิเคราะห�โดยใช_หลักทฤษฏี ทางการ
พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
 

อาจารย�พรเพ็ญ  
อารีกิจ 
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มคอ. 3 รายวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตภาคการศึกษาท่ี 2/2558 
  

หัวข)อเน้ือหา จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรม 
ส่ือการสอน 

อาจารย4 
ผู)สอน 

     (4) ทฤษฎีมนุษยนิยม 
     (5) ทฤษฎีการพยาบาลของ
เพ็บพลาว รอย โอเรม 

สัปดาห�ที่ 3  
8 ม.ค. 59 เวลา 13.00-16.00 น 
2.2 แนวคิดสุขภาพจิตและความผิดปกติ
ทางจิต 
     (1) องค�ประกอบของผู_มีสุขภาพจิต
ดี/ผู_มีความผิดปกติทางจิต  
     (2)  ปgจจัยท่ีมีผลกระทบต@อภาวะ
สุขภาพจิต 
    (3)  ลักษณะสาํคัญและเกณฑ�การ
จําแนกโรคทางจิตเวชท่ีพบได_บ@อย 
    (4) หลักการสัมภาษณ�ประวัติทางจิต
เวช   
วิธีการตรวจและประเมินสภาพจิต
เบื้องต_น 
    (5)  เคร่ืองมือและการใช_เคร่ืองมือคัด
กรองปgญหาสุขภาพจิต 

3 ชม. -บรรยาย 
-อภิปราย         
-ศึกษาค_นคว_า 
- ยกตัวอย@างกรณีศึกษาผู_ปhวยโรคจิตเวช
และวิเคราะห�โดยใช_หลักการประเมินและ
การจําแนกโรคทางจิตเวช 
 -เอกสารประกอบการสอน 
-Power point 
- การจัดการเรียนการสอนด)วยระบบ LMS 
เพื่อให)นักศึกษาได)มีการเตรียมความพร)อม
และศึกษาด)วยตนเองมากข้ึน 
- สอบย@อยคร้ังที่ 1 
 

อาจารย�พรพรรณ 
สุดใจ 

สัปดาห�ที่ 4  
15 ม.ค 59 เวลา 13.00-16.00 น 
บทที่ 3 เคร่ืองมือในการบําบัดทางการ
พยาบาลจิตเวช 
3.1 การตระหนักรู_ในตนเอง และการใช_
ตนเองเพ่ือการบําบัด 
3.2 เง่ือนไขท่ีสําคัญในการสร_าง
สัมพันธภาพเพ่ือการบําบัด  หลักการ 
และข้ันตอนของการสร_างสัมพันธภาพ
เพื่อการบําบัด 
3.3 เทคนิคการสื่อสารเพื่อการบําบัด 

3 ชม. -บรรยาย 
-อภิปราย        
 -ศึกษาค_นคว_า 
-เอกสารประกอบการสอน 
-Power point 
-VDO  การสร_างสัมพันธภาพเพ่ือการบําบัด 
และวิเคราะห�ถึงเทคนิคการสื่อสารเพื่อการ
บําบัด 
- การจัดการเรียนการสอนด)วยระบบ LMS 
เพื่อให)นักศึกษาได)มีการเตรียมความพร)อม
และศึกษาด)วยตนเองมากข้ึน 

อาจารย�พรพรรณ  
สุดใจ  
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มคอ. 3 รายวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตภาคการศึกษาท่ี 2/2558 
  

หัวข)อเน้ือหา จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรม 
ส่ือการสอน 

อาจารย4 
ผู)สอน 

3.4 ปgญหาและการแก_ไขปgญหาในแต@ละ
ข้ันตอนของการสร_างสัมพันธภาพ 
 
 

สัปดาห�ที่ 5  
22 ม.ค 59 เวลา 13.00-16.00 น 
บทที่ 4 แนวคิดการบําบัดรักษาทางจิต
เวช 
4.1 การบําบัดด_วยสิ่งแวดล_อม 
     (1) แนวคิด  หลักการ  และกิจกรรม
ในสิ่งแวดล_อมบําบัด 
     (2) บทบาทของพยาบาลในการจัด
สิ่งแวดล_อมบําบัด 
     (3) หลักการและแนวทางในการ
จําแนกพฤติกรรม 
4.2 กระบวนการและเทคนิคการให_
คําปรึกษาปgญหาสุขภาพจิต 
4.3 แนวคิดการบําบัดทางจิต 
(รายบุคคล  กลุ@ม  ครอบครัว) 
     (1) บทบาทของพยาบาลในการ
บําบัดทางจิต 
4.4 พฤติกรรมบําบัด (Behavior 
Theory) 
4.5 พุทธิปgญญานิยม (Cognitive 
Theory) 

3 ชม. 
 

-บรรยาย 
-อภิปราย   
-ศึกษาค_นคว_า  
-เอกสารประกอบการสอน 
-Power point 
-การวิเคราะห�สถานการณ�โดยยกตัวอย@าง
ประกอบเก่ียวกับผู_ปhวยท่ีได_รับการรักษา
และการจัดสิ่งแวดล_อมเพ่ือการบําบัดการให_
คําปรึกษารายบุคคลและการทําจิตบําบัด
และการวางแผนการพยาบาล 
- การจัดการเรียนการสอนด)วยระบบ LMS 
เพื่อให)นักศึกษาได)มีการเตรียมความพร)อม
และศึกษาด)วยตนเองมากข้ึน 

อาจารย�จรีรัตน� 
ไกรวงษ� 
 

สัปดาห�ที่ 6  
29 ม.ค 59 เวลา 13.00-16.00 น 
4.6 การรักษาด_วยไฟฟiา 
     (1) แนวคิดการรักษาด_วยไฟฟiา 
     (2) อาการแทรกซ_อนของการรักษา

3 ชม. 
 

- บรรยาย 
-อภิปราย  
-การวิเคราะห�สถานการณ�โดยยกตัวอย@าง
ประกอบเก่ียวกับผู_ปhวยท่ีได_รับการรักษา
ด_วยไฟฟiาและการวางแผนการพยาบาล 

อาจารย�พรพรรณ 
สุดใจ 
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มคอ. 3 รายวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตภาคการศึกษาท่ี 2/2558 
  

หัวข)อเน้ือหา จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรม 
ส่ือการสอน 

อาจารย4 
ผู)สอน 

ด_วยไฟฟiา 
     (3) หลักการพยาบาลผู_ปhวยท่ีได_รับ
การรักษาด_วยไฟฟiา 
4.7 การบําบัดด_วยยาทางจิตเวช 
     (1) ชนิดและคุณสมบัติของยาทาง
จิตเวช 
     (2) การพยาบาลผู_ที่ได_รับยาทางจิต
เวช 
 

-ตัวอย@างผู_ปhวยที่ได_รับการรักษาด_วยยาทาง
จิตเวชและได_รับผลข_างเคียงและการวาง
แผนการพยาบาล  
-ศึกษาค_นคว_า  
-เอกสารประกอบการสอน 
-Power Point 
- การจัดการเรียนการสอนด)วยระบบ LMS 
เพื่อให)นักศึกษาได)มีการเตรียมความพร)อม
และศึกษาด)วยตนเองมากข้ึน 
- สอบย@อยคร้ังที่ 2 

สัปดาห�ที่ 7 
8 ก.พ 59 เวลา 13.00-16.00 น 
บทที่ 5 การพยาบาลผู_ที่มีปgญหา
สุขภาพจิตและจิตสังคม 
5.1 ผู_ที่มีความวิตกกังวล/เครียดอย@าง
เฉียบพลัน/เรื้อรัง 
     (1) ลักษณะและอาการของผู_ท่ีมี
ภาวะวิตกกังวลหรือเครียด/เฉียบพลัน/
เรื้อรัง 
     (2) วิธีการบาํบัดทางการพยาบาล 
5.2 ผู_ที่มีภาวะสูญเสีย/เศร_าโศก 
     (1) ลักษณะและ/อาการสาํคัญในแต@
ละระยะของ loss & grief process 
     (2) วิธีบาํบัดทางการพยาบาล 
5.3 ผู_มีภาวะซึมเศร_า 
     (1) ลักษณะสาํคัญและปgจจัยของ
ภาวะซึมเศร_า 
     (2) วิธีการบาํบัดทางการพยาบาล 
5.4 ผู_มีภาวะโกรธ 
     (1) ลักษณะสาํคัญและปgจจัยเหตุ

3 ชม. -บรรยาย 
-อภิปราย        
-ศึกษาค_นคว_า 
-เอกสารประกอบการสอน 
-Power point 
- การวิเคราะห�สถานการณ�โดยยกตัวอย@าง
ประกอบเก่ียวกับผู_ปhวยจิตเวชที่ได_รับการ
รักษาและแนวทางการวางแผนการพยาบาล 
- การจัดการเรียนการสอนด)วยระบบ LMS 
เพื่อให)นักศึกษาได)มีการเตรียมความพร)อม
และศึกษาด)วยตนเองมากข้ึน 

อาจารย�พรเพ็ญ  
อารีกิจ 
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มคอ. 3 รายวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตภาคการศึกษาท่ี 2/2558 
  

หัวข)อเน้ือหา จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรม 
ส่ือการสอน 

อาจารย4 
ผู)สอน 

ของผู_ท่ีมีภาวะโกรธ 
     (2) วิธีบาํบัดทางการพยาบาล 

สัปดาห�ที่ 8  
12 ก.พ เวลา 13.00-16.00 น 
เวลา 9.00 – 11.00 น. 
สอบกลางภาค 
 

2 สอบกลางภาค อาจารย�วริยา  
จันทร�ขํา   
 

สัปดาห�ที่ 9  
19 ก.พ  59  เวลา 13.00-16.00 น 
บทที่ 6 การพยาบาลผู_ที่มีความผิดปกติ
ทางจิต 
6.1 การพยาบาลผู_ท่ีมีความวิตกกังวล
และความเครียดผิดปกติ 
 - ผู_ปhวยโรควิตกกังวล : Pain disorder, 
Phobia disorder, Obsessive 
Compulsive Disorders, Acute 
Stress Disorders, 
 Post Traumatic Stress Disorders, 
Generalized 
Anxiety Disorders 
- Adjustment Somatoform 
Disorders : Somatization, 
Hypochondria, Conversion 

3 ชม. -บรรยาย 
-อภิปราย       
  -ศึกษาค_นคว_า 
- แบบฝrกหัด  
- กรณีศึกษา 
-วีดิทัศน� 
-เอกสารประกอบการสอน 
-Power point 
- การวิเคราะห�สถานการณ�โดยยกตัวอย@าง
ประกอบเก่ียวกับผู_ปhวยจิตเวชที่ได_รับการ
รักษาและแนวทางการวางแผนการพยาบาล 
- การจัดการเรียนการสอนด)วยระบบ LMS 
เพื่อให)นักศึกษาได)มีการเตรียมความพร)อม
และศึกษาด)วยตนเองมากข้ึน 
 

อาจารย�พรเพ็ญ  
อารีกิจ 

สัปดาห�ที่ 10  
26 ก.พ.59 เวลา 13.00-16.00 น 
บทที่ 6 การพยาบาลผู_ที่มีความผิดปกติ
ทางจิต(ต@อ) 
6.2 การพยาบาลผู_ท่ีมีความปกติ
ทางด_านอารมณ� 
     - ผู_ปhวยโรคจิตซึมเศร_า (Depressive 

3 ชม. 
 

-บรรยาย 
-อภิปราย       
-ศึกษาค_นคว_า 
-เอกสารประกอบการสอน 
-Power point 
การวิเคราะห�สถานการณ�โดยยกตัวอย@าง
ประกอบเก่ียวกับผู_ปhวยจิตเวชที่ได_รับการ

อาจารย�วริยา   
จันทร�ขํา 
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มคอ. 3 รายวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตภาคการศึกษาท่ี 2/2558 
  

หัวข)อเน้ือหา จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรม 
ส่ือการสอน 

อาจารย4 
ผู)สอน 

Disorders) 
     - ผู_ปhวยโรคอารมณ�สองข้ัว (Bipolar 
Disorders) 
6.3 การพยาบาลผู_มีความผิดปกติด_าน
พฤติกรรม 
     - Aggression/Hostility/Violence 
     - Suicidal/Self Destructive 
Behavior 

รักษาและแนวทางการวางแผนการพยาบาล 
- การจัดการเรียนการสอนด)วยระบบ LMS 
เพื่อให)นักศึกษาได)มีการเตรียมความพร)อม
และศึกษาด)วยตนเองมากข้ึน 
 

สัปดาห�ที่ 11  
4 มี.ค. 59 เวลา 13.00-16.00 น 
บทที่ 6 การพยาบาลผู_ที่มีความผิดปกติ
ทางจิต(ต@อ) 
6.4 การพยาบาลผู_ท่ีมีความผดิปกติด_าน
ความคิดและการรับรู_ 
     - ผู_ปhวยโรคจิตเภท : Delusion, 
Paranoid, Hallucination, Illusion, 
Withdrawal 
     - ผู_ปhวยโรคสมองเสื่อม (Dementia) 
ภาวะสับสนเฉียบพลัน (Delirium) 

3 ชม. -บรรยาย 
-อภิปราย         
-ศึกษาค_นคว_า 
-เอกสารประกอบการสอน 
-Power point 
- การวิเคราะห�สถานการณ�โดยยกตัวอย@าง
ประกอบเก่ียวกับผู_ปhวยจิตเวชที่ได_รับการ
รักษาและแนวทางการวางแผนการพยาบาล 
  - การจัดการเรียนการสอนด)วยระบบ 
LMS เพ่ือให)นักศึกษาได)มีการเตรียมความ
พร)อมและศึกษาด)วยตนเองมากข้ึน 

อาจารย�จรีรัตน�  
ไกรวงษ� 

สัปดาห�ที่12  
11 มี.ค. 59 เวลา 13.00-16.00 น 
บทที่ 6 การพยาบาลผู_ที่มีความผิดปกติ
ทางจิต(ต@อ) 
6.5 การพยาบาลผู_ปhวยจิตเวชเด็ก 
     - Mental Retardation 
     - Autistic Disorders 
     - Conduct Disorders 
     - Attention Deficit 
Hyperactivity Disorders 

 
3 ชม. 

-บรรยาย 
-อภิปราย        
 -ศึกษาค_นคว_า 
-เอกสารประกอบการสอน 
-Power point 
-การวิเคราะห�สถานการณ�โดยยกตัวอย@าง
ประกอบเก่ียวกับผู_ปhวยจิตเวชเด็กที่ได_รับ
การรักษาและแนวทางการวางแผนการ
พยาบาล 
- การจัดการเรียนการสอนด)วยระบบ LMS 
เพื่อให)นักศึกษาได)มีการเตรียมความพร)อม

อาจารย�จรีรัตน� 
ไกรวงษ� 
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มคอ. 3 รายวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตภาคการศึกษาท่ี 2/2558 
  

หัวข)อเน้ือหา จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรม 
ส่ือการสอน 

อาจารย4 
ผู)สอน 

และศึกษาด)วยตนเองมากข้ึน 
- สอบย@อยคร้ังที่ 3 

สัปดาห�ที่  13  
18 มี.ค. 59 เวลา 13.00-16.00 น 
บทที่ 6 การพยาบาลผู_ที่มีความผิดปกติ
ทางจิต(ต@อ) 
6.6 การพยาบาลผู_ท่ีมีความผดิปกติด_าน
บุคลิกภาพ 
     - Dependence personality 
     - Antisocial personality 
     - Borderline personality 
     - Schizoid  personality 
     - Avoidant personality 
     - Paranoid personality 
     - Histrionic personality 
6.7 การพยาบาลผู_ติดสารเสพติด 
(Substance – related Disorders) 
  - Alcohol 
  - Tobacco/Prescription 
Drug/illicit Substances. 

3 ชม. -บรรยาย 
-อภิปราย         
-ศึกษาค_นคว_า 
-เอกสารประกอบการสอน 
-Power point 
การวิเคราะห�สถานการณ�โดยยกตัวอย@าง
ประกอบเก่ียวกับผู_ปhวยจิตเวชที่ได_รับการ
รักษาและแนวทางการวางแผนการพยาบาล 
- การจัดการเรียนการสอนด)วยระบบ LMS 
เพื่อให)นักศึกษาได)มีการเตรียมความพร)อม
และศึกษาด)วยตนเองมากข้ึน 
 

อาจารย�วริยา   
จันทร�ขํา 

สัปดาห�ที่ 14  
25 มี.ค. 59 เวลา 13.00-16.00 น 
บทที่ 6 การพยาบาลผู_ที่มีความผิดปกติ
ทางจิต(ต@อ) 
6.8 การพยาบาลผู_ท่ีมีความผดิปกติทาง
เพศ 
     - Sexual function disorder 
     - Gender identity disorder 
     - Paraphilia 
6.9 การพยาบาลผู_ท่ีมีความผดิปกติ

3 ชม. -บรรยาย 
-อภิปราย        
 -ศึกษาค_นคว_า 
-การวิเคราะห�สถานการณ�โดยยกตัวอย@าง
ประกอบเก่ียวกับผู_ปhวยจิตเวชที่ได_รับการ
รักษาและแนวทางการวางแผนการพยาบาล 
-แบบฝrกหัด 
-เอกสารประกอบการสอน 
-Power point 
- การจัดการเรียนการสอนด)วยระบบ LMS 

 
อาจารย�พรพรรณ  
สุดใจ  
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หัวข)อเน้ือหา จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรม 
ส่ือการสอน 

อาจารย4 
ผู)สอน 

ทางการกิน 
     - Anorexia 
     - Bulimia 

เพื่อให)นักศึกษาได)มีการเตรียมความพร)อม
และศึกษาด)วยตนเองมากข้ึน 

สัปดาห�ที่ 15  
1 เม.ย. 59 เวลา 13.00-16.00 น 
บทที่ 6 การพยาบาลผู_ที่มีความผิดปกติ
ทางจิต(ต@อ) 
6.10  การพยาบาลจิตเวชในภาวะวิกฤต
และฉุกเฉิน 
    - ความหมายของการพยาบาลจิตเวช
ในภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน 
    - การจัดการในภาวะวิกฤตและ
ฉุกเฉิน 
     (1) แนวคิดของภาวะวิกฤตทาง
อารมณ� และปgจจัยที่ทําให_เกิดภาวะ
วิกฤติ 
     (2) วิธีการช@วยเหลือในภาวะวิกฤต
และแนวทางการพยาบาลในภาวะ
ฉุกเฉิน 

3 ชม. - บรรยาย 
- อภิปราย        
 - ศึกษาค_นคว_า 
- สอบย@อย 
-เอกสารประกอบการสอน 
-Power Point 
-การวิเคราะห�สถานการณ�โดยยกตัวอย@าง
ประกอบเก่ียวกับผู_ปhวยท่ีเกิดภาวะวิกฤต
และฉุกเฉินและการวางแผนการพยาบาล 
- การจัดการเรียนการสอนด)วยระบบ LMS 
เพื่อให)นักศึกษาได)มีการเตรียมความพร)อม
และศึกษาด)วยตนเองมากข้ึน 
 
 
 

อาจารย�วริยา   
จันทร�ขํา 

สัปดาห�ที่ 16 
8 เม.ย. 59 เวลา 13.00-16.00 น 
1.5 ระบบและการดูแลอย@างต@อเน่ือง

ด_านสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อการ
ส@งเสริม ปiองกันและการฟklนฟู
สมรรถภาพทางจิตแก@บุคคล 
ครอบครัว และชุมชน 

1.6 ลักษณะงานจิตเวชชุมชน และการ
ดูแลต@อเนื่องที่บ_านเพ่ือการส@งเสริม 
ปiองกันและการฟklนฟูสมรรถภาพ
ทางจิตแก@บุคคล ครอบครัว และ

3 ชม. -บรรยาย 
-อภิปราย       
 -ศึกษาค_นคว_า 
-เอกสารประกอบการสอน 
-Power point 
- การจัดการเรียนการสอนด)วยระบบ LMS 
เพื่อให)นักศึกษาได)มีการเตรียมความพร)อม
และศึกษาด)วยตนเองมากข้ึน 
- สอบย@อยคร้ังที่ 4 

อาจารย�วริยา   
จันทร�ขํา 
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หัวข)อเน้ือหา จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรม 
ส่ือการสอน 

อาจารย4 
ผู)สอน 

ชุมชน 
1.7 พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 
1.8 กฎหมายและจริยธรรมเก่ียวกับการ

พยาบาลผู_ปhวยจิตเวช 

สัปดาห�ที่ 17  
15 เม.ย. 59 เวลา 13.00-16.00 น 
 เวลา 9.00-11.00น. 
สอบปลายภาค 
ประเมินผลรายวิชา 

2ชม. สอบปลายภาค 
ประเมินผลรายวิชา 

อาจารย�วริยา 
จันทร�ขํา 

อาจารย�พรพรรณ  
สุดใจ  
 

 
 
 
2. งานที่มอบหมาย 

1. oral  psychiatric  technical term test  สอบแปลและอธิบายศัพท�ทางจิตเวช จํานวน 30 คํา 
โดยให_นักศึกษาทํารายงานแปลและอธิบายกับอาจารย�เปzนรายบุคคคล งานเด่ียว 

2. รายงานการทาํแผนที่ความคิดในหัวข_อการเรียนวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตในสัปดาห� 
แผนท่ีความคิดในแต@ละสัปดาห� งานกลุ@ม 3 - 4 คน จํานวน 14 กลุ@ม โดยมีการนําเสนอหน_าช้ันเรียนในทุก
สัปดาห�ที่มีการเรียนการสอนให_เวลา 10 นาทีในการนาํเสนอ 

3. รายงานแปลจาก Psychosocial Nursing หรือ Journal อ่ืนๆที่เก่ียว เก่ียวกับการพยาบาลจิตเวช
และสุขภาพจิตและการวิเคราะห�การประยุกต�ใช_ในการพยาบาลจิตเวชโดยการแบ@งกลุ@มละ 5 คน จํานวน 9 
กลุ@ม และ 4 คน จํานวน 1  กลุ@ม รวมเปzน 10 กลุ@ม โดยให_นักศึกษาค_นคว_าจากวารสาร Psychosocial 
Nursing ห_องสมุดเท@านั้นและมีเวลาในการสืบค_นเปzนเวลา 3 - 6 ชั่วโมงต@อคนโดยมีการบันทึกการค_นคว_าและ
จํานวนชั่วโมงกับเจ_าหน_าที่ห_องสมุด 
 
3. การจัดการความเส่ียง 
 1.กรณีนักศึกษาประเมินผลไม@ผ@านเกณฑ�เกณฑ�ข้ันตํ่าของรายวิชาในแต@ละระยะของการเรียนการสอน
และการประเมินผล จะมีการพัฒนานักศึกษา เช@น ด_วยการมอบหมายงานเพิ่ม มอบหมายให_ใช_กระบวนการ
กลุ@มเพื่อนช@วยเพ่ือน สอนเสริมนอกเวลาและสอบซํ้า เปzนต_น  
 2.กรณีประเมินไม@ผ@านเกณฑ�ทุกกิจกรรม ร_อยละ 60 ให_ดําเนินการพัฒนาผู_เรียนก@อนประเมินประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ 
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2.แผนการประเมินผลการเรียนรู) 
 

การประเมิน        งานที่จะใช)ประเมินผลผู)เรียน สัปดาห4ที่       
กําหนด 

สัดส1วนของการ
ประเมินผล  ร)อยละ 

ทักษะด_านความรู_ 
(1) 

สอบ 

- สอบกลางภาค 

- สอบปลายภาค 

- สอบย@อย 

 
9 
17 

3,6,12,16 

75 
35 
30 
10 

ทักษะด_านคุณธรรม
จริยธรรม 

(2)  
 
 

การแต@งกาย การเข_าชั้นเรียน  ความ
ประพฤติ 

ตลอดเทอม 5 

ทักษะด_านปgญญา 
(3)  

-oral  psychiatric  technical term 
test  คําศัพท�ทางจิตเวช  
(งานเด่ียว) 
- แผนที่ความคิดในแต@ละสัปดาห� 
 (งานกลุ@ม)  

2– 14 
(ต_องเสร็จสิ้น
ภายในสัปดาห�ท่ี14  
 

2 - 15 

5 
 
 
5 

ทักษะความสัมพันธ�
ระหว@างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 (4) 

- วีดิโอสาธิตการสร_างสัมพันธภาพเพ่ือ
การบําบัดหรือบทบาทสมมติท่ี
เก่ียวข_องกับการพยาบาลจิตเวช ซ่ึง
แสดงให_เห็นถึงการมีส@วนร@วมในกลุ@ม
(งานกลุ@ม )  
-อภิปราย แสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียน 

1-15 4 
 
 
 
 

              1 

ทักษะด_านการ
วิเคราะห�เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช_เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

       (5) 

รายงานแปล Journal of  
Psychiatric  Nursing ,  
Psychosocial  Nursing  และการ
วิเคราะห�การประยุกต�ใช_ในการ
พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
(งานกลุ@ม) 

13 5 
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หมวดที่  6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.ตําราและเอกสารหลัก 
ฉวีวรรณ สัตยธรรม.(2550).การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต.พิมพ�คร้ังที่ 10 กรุงเทพมหานคร: 
 ยุทธรินทร�การพิมพ�. 
เพียรดี เป[�ยมมงคล.(2553).การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต.กรุงเทพมหานคร : บริษัทธรรมสาร. 
สมบัติ ประทักษ�กุลวงศา.(2557). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช.  
 คณะพยาบาลศาสตร4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 
วริยา  จันทร�ขํา (2556). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช.  
 คณะพยาบาลศาสตร4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 
อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย.(2554).การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช.พิมพ�คร้ังที่ 4.กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ�แห@งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย. 
อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย. (2553). การให)คําปรึกษาทางสุขภาพ. พิมพ�ครั้งท่ี ๒.กรุงเทพฯ : คณะพยาบาล 
 ศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย. 
อําไพวรรณ พุ@มศรีสวัสด์ิ.(2543). การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : แนวการปฏิบัติตามพยาธิ 

สภาพ.กรุงเทพมหานคร : โครงการตําราภาควิชาพยาบาลศาสตร� คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

Shives, L. R. (2008). Basic concepts of psychiatric-mental health nursing. UK. :  
  Lippincott Williams & Wilkins. 
Varcarolis, E.  M. (2009). Essentials of  psychiatric – mental  health nursing : a  
  Communication approach  to  evidence-based  care. St. Louis: Saunders   
  Elsevier. 
Varcarolis, E. M. (2006). Manual of psychiatric nursing care plans: diagnoses, clinical  
  tools and psychopharmacology. 3rded. U.S.A.: Saunders. 
Elizabeth M. Varcarolis, Margaret Jordan Halter .( 2010). Foundations of Psychiatric  
  Mental Health Nursing : a Clinical Approach St. Louis, Mo : Sanuders/Elsevier. 
Gail Wiscarz Stuart. (2009). Principles and practice of psychiatric nursing. ST.Louis :  
  Mosby Elsevier. 
 Elizabeth M. Varcarolis and Margaret Jordan Halter.( 2009). Essentials of psychiatric  
  mental health nursing : a communication approach to evidence-based care .  
  St.Louis MO : Saunders Elsevier. 
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2.เอกสารและข)อมูลสําคัญ 
  ฐานข_อมูลและระบบสืบค_นอิเล็กทรอนิกส�ต@างๆ 

-    กรมสุขภาพจิต  http://www.dmh.go.th/ 
-    แบบทดสอบด_านสุขภาพจิต http://www.dmh.go.th/test/  
-    แบบประเมินภาวะวิกฤตทางจิตเวช ศูนย4ช1วยเหลือผู)ประสบอุทกภัยด)านสุขภาพจิต กรม

สุขภาพจิต http://www.mcc-galya.com/index.php?m=influenza 
-    รายงานการสาธารณสุขไทย http://www.moph.go.th/ops/thp/index.php?lang=th 
-    โรงพยาบาลศรีธัญญา http://www.srithanya.go.th/ 
-    สถาบันจิตเวชศาสตร4สมเด็จเจ)าพระยา http://www.somdet.go.th/ 
-    สถาบันกัลยาณ4ราชนครินทร4 http://www.galyainstitute.com/  
-    โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ4 http://www.yuwaprasart.com/ 
-    สถาบันราชานุกูล   http://rajanukul.go.th/main/intro.php       
- สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห@งชาติ (สช.) www.nationalhealth.or.th 
- สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห@งชาติ (สปสช.)  www.nhso.go.th 
- สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร_างเสริมสุขภาพ (สสส.) www.thaihealth.or.th 
- สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) www.hsri.or.th 
- กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและแพทย�ทางเลือก www.dtam.moph.go.th 

 
3.เอกสารและข)อมูลแนะนํา 
 3.1  หนังสือ 
ทัศนีย� ทองประทีป.(2552).จิตวิญญาณ : มิติหน่ึงของการพยาบาล.กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
 Adrian Jones .(๒๐๐๙). Nurse Prescribing in Mental Health Oxford : Wiley-Blackwell. 
Early, Mary Beth. (2009). Mental health concepts and techniques for  the occupational 

  therapy  assistant. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams  Wilkins. 
Varcarolis, E. M. (2006). Manual of psychiatric nursing care plans: diagnoses, clinical  
   tools and psychopharmacology. 3rded. U.S.A.: Saunders.      
             3.2  วารสาร 
        -  วารสารสุขภาพจิตแห@งประเทศไทย 
  -  วารสารสมาคมพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
  -  Journal of Archives of Psychiatric Nursing  
  -  Journal of Psychosocial Nursing 
  -  Journal of Nursing Research 
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หมวดที่  7  การประเมินและปรับปรงุการดําเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ4การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การสนทนากลุ@มระหว@างผู_สอนกับผู_เรียนในระหว@างเรียน หลังการสอบกลางภาค ภายหลังสิ้นสุด
การเรียนการสอน   

- ใช_แบบประเมินผู_สอน และแบบประเมินรายวิชา 
- สร_างแบบประเมินการทํากิจกรรมกลุ@มในระหว@างการเรียน  
- การสนทนากลุ@มระหว@างทีมผู_สอนถึงการกําหนดเกณฑ�และแนวทาวในการประเมินประสทิธิผล

ของรายวิชาแบบมีส@วนร@วม   
2. กลยุทธ4การประเมินการสอน 

- การสังเกตการณ�สอนของผู_ร@วมทีมการสอนโดยให_นักศึกษาประเมินการสอน มีการให_อาจารย�ผู_
ประเมินรายวิชาได_รับทราบผลประเมินการสอน  

- ตรวจสอบกระบวนการพัฒนาความรู_ การพัฒนาผลการสอบ/การเรียนรู_ การวิพากษ�ข_อสอบ การ
จัดทําแนวทางการออกข_อสอบของรายวิชา พร_อมกํากับติดตามแผนการสอนในทุกหัวข_อของ
ผู_สอน  
ผู_รับผิดชอบวิชาร@วมกับคณะผู_ร@วมสอน ดําเนินการพิจารณาผลการสอบกลางภาค สอบปลายภาค 
และวางแผนช@วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนตํ่ากว@าเกณฑ� 

- ประชุมการจัดการเรียนการสอน เพ่ือร@วมกันหาแนวทางหรือวางแผนการปรับปรุงพัฒนารายวิชา
ร@วมกับคณาจารย�ผู_สอน 

- รายงานผลการจัดการเรียนการสอนให_คณะกรรมการวิชาการรับทราบ และ/หรือให_ข_อเสนอแนะ  
เม่ือส้ินสุดการจัดการเรียนการสอน 

-  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
- มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู_ของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) 

กับข_อสอบ รายงาน โครงการ และการให_คะแนนพฤติกรรมของนักศึกษากับข_อสอบ รายงาน 
โครงการ และการให_คะแนนพฤติกรรมของนักศึกษา 

3. การปรับปรงุการสอน 
- การประชุมการจัดการเรียนการสอนเพื่อร@วมกันหาแนวทางหรือวางแผนการปรับปรุงพัฒนา

รายวิชาร@วมกับคณาจารย�ผู_สอน 
- คณะกรรมการจัดการให_คําแนะนําและกํากับติดตามแผนการพัฒนาความรู_ของนักศึกษาที่มีผล

การเรียนอ@อนหรือตํ่ากว@ามาตรฐาน  
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- รายงานโดยตรงต@อคณะกรรมการจัดการศึกษาและคณะกรรมการบริหารคณะ เพ่ือให_คณะฯ
นําไปวางแผนการพัฒนาความรู_ของนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนอ@อนหรือตํ่ากว@ามาตรฐาน พร_อมทั้ง
วางแผนปรับปรุงกลยุทธ�ของรายวชิา โดยปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนทุกครั้งเม่ือได_รับการ
ประเมิน รวมท้ังจัดปฏิบัติการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู_ของนักศึกษาแบบเพื่อนช@วยเพ่ือน มีพี่
เลี้ยง และปรับเปลี่ยนพร_อมประเมินผลท่ีเกิดข้ึนอย@างต@อเนื่อง  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
- มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู_ของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) 

กับข_อสอบรายงานโครงการและการให_คะแนนพฤติกรรมของนักศึกษา 
- มีคณะกรรมการการจัดการศึกษาควบคุม ระบบ คุณภาพมาตรฐานการออกข_อสอบ การวิพากษ�

ข_อสอบ และ ติดตามผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 
- มีกระบวนการวิพากษ� ข_อสอบจากคณะกรรมการภายในและภายนอกสาขา รวมถึงผู_เชี่ยวชาญ

จากหน@วยงานท่ีมีประสบการณ�ในการออกข_อสอบ ร@วมตรวจสอบ  วิพากษ�ข_อสอบ 
- มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐาน ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา จากอาจารย�ผู_เชี่ยวชาญภายนอก

คณะพยาบาลศาสตร�  
5. การดําเนินการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- ปรับปรุงรายละเอียดรายวิชาตามผลการประเมินรายวิชา (มคอ.5) 
- การวิเคราะห�ข_อสอบหลังสอบ (ค@าความ ยาก-ง@าย ค@าอํานาจจําแนก) จัดทาํคลังข_อสอบ 
- วางแผนปรับเนื้อหาการสอนท่ีสามารถนาํไปใช_ได_จริงในหมวดวิชาชีพและการฝrกปฏิบัติการ

พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
 
 
 

ลงชื่อ …………………………………………………………… ผู_รับผิดชอบรายวิชา 
                   (อาจารย�วริยา  จันทร�ขํา)  
                    วันที่ 4 มิถุนายน 2558 
                        
ลงชื่อ …………………………………………………………… ผู_รับผิดชอบรายวิชา 
                   (อาจารย�พรพรรณ   สุดใจ )   
                    วันที่ 4 มิถุนายน 2558 
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 ลงชื่อ …………………………………………………………… ผู_รับผิดชอบหลักสูตร 
       (ผู_ช@วยศาสตราจารย� ดร.หทัยชนก บัวเจริญ)  
                 วันท่ี 15 มิถุนายน 2558  
 
ลงชื่อ……………………………………………………………..คณบดีคณะพยาบาลศาสตร� 
      (รองศาสตราจารย� ดร. สุนุตตรา ตะบูนพงศ�)  
                วันที่ 15 มิถุนายน 2558 
 



1 

 

มคอ. 3 รายวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตภาคการศึกษาที่ 2/2558 
  

 

ตารางสรุปภาระงานรายวิชา การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต....... 
สังกัดกลุ1มวิชา....การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
คณะพยาบาลศาสตร4  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประจาํภาคเรียนที่..............2.........  ป7การศึกษา .......2558................ 

ที่ รายวิชาที่สอน 

จํานวนภาระงานตามสภาการพยาบาล จํานวนภาระงานตามมหาวิทยาลัย 

จํานวน 
ชม. 

คิดเปzนภาระ
งาน  จํานวน ชม. 

คิดเปzน
ภาระงาน จํานวน ชม. 

คิดเปzนภาระ
งาน  จํานวน ชม. 

คิดเปzนภาระงาน 
ชม.ที่สอน/8*2 

สอน
ทฤษฎ ี

ชม.ที่สอน/
40 สอนปฏิบัติ 

ชม.ที่
สอน/40 สอนทฤษฎี 

ชม.ที่สอน/
15*3 สอนปฏิบัติ 

1 อาจารย�วริยา  จันทร�ขํา 15.00 0.38 0.00 0.00 15.00 3 0.00 0.00 

2 อาจารย�พรพรรณ  สุดใจ 12.00 0.30 0.00 0.00 12.00 2.4 0.00 0.00 

3 อาจารย�พรเพ็ญ   อาริกิจ 9.00 0.22 0.00 0.00 9.00 1.8 0.00 0.00 

4  อาจารย�จรีรัตน�  ไกรวงษ� 9.00 0.22 0.00 0.00 9.00 1.8 0.00 0.00 

รวมภาระงานตลอดภาค
เรียน 45.00 1.14 0.00 0.00 45.00 9.00 0.00 0.00 

      รวมภาระงานทัง้หมด 1.14   รวมภาระงานทัง้หมด 9.00 
                    
    ลงชื่อ.........................................................หัวหน_ากลุ@มวิชา ลงชื่อ.........................................................หัวหน_ากลุ@มวิชา 
      (.......................................................)         (.......................................................)   
       .............../.................../.................          .............../.................../.................   
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แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม  
ช่ือ………………………………………………………………..รหัส………………………………..ช้ันป7……………………….. 

ข_อ เกณฑ4การประเมิน  อาจารย4ให)คะแนน  หมายหตุ 

ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

พอใช_ 
(2) 

ปรับปรุง
(1) 

1 

1 การเข_าชั้นเรียนให_ตรงเวลา        

2 การแต@งกายตามระเบียบของคณะ
พยาบาลศาสตร� 

      

3 ส@งงานเด่ียวตามที่ได_รับมอบหมาย
สําเร็จตรงเวลา 

      

4 การเข_าร@วมในกิจกรรมกลุ@มตามใบ
งานของรายวิชา 

      

5 การมีส@วนร@วมในการจัดทํารายงาน
กลุ@ม 

      

6 ส@งงานตรงเวลา       

7 เสียสละและจิตอาสา       

8 ความรับผิดชอบในหน_าที่ท่ีได_รับ
มอบหมาย 

      

9 มีการอ_างอิงอย@างถูกต_องในรายงาน       
10 เปzนแบบอย@างคุณธรรม จริยธรรม       

 รวมคะแนน       

ข)อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ…………………………………………….. 
  (……………………………………………………..) 

อาจารย�ผู_ประเมิน 
วันที่…………….เดือน…………………..2559 
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แบบประเมินการมีส1วนร1วมในการอภิปรายและแลกเปล่ียนเรียนรู) 
ช่ือ………………………………………………………………..รหัส………………………………..ช้ันป7……………………….. 

ข_อ เกณฑ4การประเมิน  การมีส1วนร1วมในการอภิปรายและแลกเปล่ียนเรียนรู) 

ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

พอใช_ 
(2) 

ปรับปรุง
(1) 

หมาย
เหตุ 

1 อธิบายแนวคิดต@างๆที่เก่ียวข_องกับ
เน้ือหาได_ครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค� 

      

2 อภิปรายและวิเคราะห�
ความสัมพันธ�ของเน้ือหาได_
ครบถ_วนตามหัวข_อ 

      

3 สามารถสรุปสิ่งท่ีได_เรียนรู_อย@าง
เหมาะสมและชัดเจน 

      

4 แสดงความคิดเห็นและ
กระตือรือร_นในการร@วมกิจกรรม 

      

5 แสดงความคิดอย@างมีวิจารณญาณ 
และเปzนระบบ 

      

 รวมคะแนน       

ข)อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงช่ือ…………………………………………….. 
  (……………………………………………………..) 

อาจารย�ผู_ประเมิน 
วันที่…………….เดือน…………………..2559 
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แบบประเมินการให)คะแนนรายงาน oral  psychiatric  technical term test 
  สอบแปลและอธิบายศัพท�ทางจิตเวช (งานเด่ียว) 

ช่ือ………………………………………………………………..รหัส………………………………..ช้ันป7……………………….. 

ลําดับ เกณฑ4การประเมิน ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

พอใช_ 
(2) 

ปรับปรุง
(1) 

หมาย
เหตุ 

1 เลือกคําศัพท�ท่ีเก่ียวข_องกับการพยาบาล
จิตเวชได_น@าสนใจและเหมาะสม 

      

2 เน้ือหาของภาษาท่ีแปล เขียนตัวสะกด  
และไวยากรณ�มีความถูกต_องสมบูรณ�ทํา
ให_ผู_อ@านเข_าใจง@าย 

      

3 มีการเชื่อมโยงแปลเน้ือหาได_ดี       

4 สามารถอธิบายศัพท4ทางจิตเวชได)
ถูกต)อง 

      

5 เขียนรายงานได_ถูกต_องสมบูรณ�ตาม
รูปแบบของรายงาน 

      

6 ส@งงานตรงเวลา       

 รวมคะแนน       

 
ข)อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงช่ือ…………………………………………….. 
  (……………………………………………………..) 

อาจารย�ผู_ประเมิน 
วันที่…………….เดือน…………………..2559 
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แบบประเมินการให)คะแนนรายงานแผนที่ความคิด (งานกลุ1ม) 
ช่ือ………………………………………………………………..รหัส………………………………..ช้ันป7……………………….. 

คุณลักษณะทีป่ระเมิน 5 4 3 2 1 

1. สามารถอธิบายประโยชน�ของแผนผังความคิดต@อผู_รับริการได_      
2. อธิบายความสาํคัญของนแผนผังความคิดต@อวิชาชีพพยาบาลได_      

3. แสดงข_อมูลที่สนับสนุนแผนผังความคิดท่ีนําเสนอได_อย@างชัดเจน      

4. วิเคราะห�เน้ือหาต@างๆได_ตรงตามแนวคิดของเร่ืองท่ีเก่ียวข_อง      
5. แผนผังความคิดสามารถนําไปใช_ได_จริง       

6. แผนผังความคิด สามารถวิเคราะห�สถานการณ�เทียบเคียงที่
เก่ียวข_องกับการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตโดยใช_ความรู_ได_
ทันสมัย 

     

7. วิธีการนําเสนอน@าสนใจ มีความคิดสร_างสรรค�      

8. มีความคิดสร_างสรรค�ในแผนผังความคิด      

9. สามารถสรุปสิ่งท่ีได_เรียนรู_อย@างเหมาะสมและชัดเจน      
10. พึงพอใจต@อแผนผังความคิดในภาพรวม        

รวม ............................................ คะแนน      

 
ข)อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงช่ือ…………………………………………….. 
  (……………………………………………………..) 

อาจารย�ผู_ประเมิน 
วันที่…………….เดือน…………………..2559 
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แบบประเมินการให)คะแนน  การทํางานเปLนกลุ1มจากรายงานแปล Journal  of  Psychiatric  Nursing, 
 Psychosocial  Nursing (งานกลุ1ม) 

ช่ือ…………………………………………………..รหัส………………ช่ือกลุ1ม……………………………….……………………….. 

ลําดับ เกณฑ�การให_คะแนน ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

พอใช_ 
(2) 

ปรับปรุง
(1) 

หมาย
เหตุ 

1 เลือกเร่ืองที่น@าสนใจตรงกับวัตถุประสงค�
ของรายวิชา 

      

2 เน้ือหาของภาษาเขียนตัวสะกด  และ
ไวยากรณ�มีความถูกต_องสมบูรณ� 

      

3 แปลบทความได_ถูกต_องสมบูรณ�ทําให_
ผู_อ@านเข_าใจง@าย 

      

4 มีการเชื่อมโยงแปลเน้ือหาของภาษาได_ด ี       

5 การวิเคราะห�การประยุกต�ใช_ในการ
พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 

      

6 เขียนรายงานได_ถูกต_องสมบูรณ�ตาม
รูปแบบของรายงาน  และสะอาด
เรียบร_อย 

      

7 ส@งงานตรงเวลา  
 

     

 รวมคะแนน       

 
ข)อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ…………………………………………….. 
  (……………………………………………………..) 

อาจารย�ผู_ประเมิน 
วันที่…………….เดือน…………………..2559 
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การวิเคราะห4ข)อสอบรายวิชา  การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต( 150 ข)อ ) 
สัปดาห�

ท่ี 
 

 
หัวข_อ 

พฤติกรรมการวัด รวม 

รู_จํา เข_าใจ นําไปใช_ วิเคราะห�
สังเคราะห� 

ประเมิน
ค@า 

1 สัปดาห�ท่ี 1  
บทที่ 1 หลักการพ้ืนฐาน  ลักษณะและขอบเขตงาน
การพยาบาลสุขภาพจิต  และจิตเวช 
1.9 วิวัฒนาการของศาสตร�ทางจิตเวช  
1.10 หลักการพื้นฐานของการพยาบาล

สุขภาพจิตและ   จิตเวช(คุณลกัษณะของ
พยาบาล, เจตคติต@อการบาดเจ็บ, หลักการ
พยาบาล) 

1.11 ลักษณะและขอบเขตงานท้ัง 4 มิติ ของการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 

1.12 บทบาทของพยาบาลด_านสุขภาพจิตและจิต
เวช 

- 3 5 1  9 

2 สัปดาห�ท่ี 2 
บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการพยาบาล
สุขภาพและจิตเวช 
2.1 ทฤษฎีที่ใช_ทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิต
เวช 
     (1) ทฤษฎีจิตวิเคราะห�  สัมพันธภาพระหว@าง
บุคคลและจิตสังคม 
     (2) ทฤษฎีทางพฤติกรรมนิยม พฤติกรรมปgญญา
นิยม 
     (3) ทฤษฎีทางชีวภาพทางการแพทย� 
     (4) ทฤษฎีมนุษยนิยม 
     (5) ทฤษฎีการพยาบาลของเพ็บพลาว รอย 
โอเรม 

 2 4 3  9 

3 สัปดาห�ท่ี 3 
2.2 แนวคิดสุขภาพจิตและความผิดปกติทางจิต 
     (1) องค�ประกอบของผู_มีสุขภาพจิตดี/ผู_มีความ
ผิดปกติทางจิต  

 2 4 3  9 
 
 
 



7 

 

มคอ. 3 รายวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตภาคการศึกษาท่ี 2/2558 
  

สัปดาห�
ท่ี 

 

 
หัวข_อ 

พฤติกรรมการวัด รวม 

รู_จํา เข_าใจ นําไปใช_ วิเคราะห�
สังเคราะห� 

ประเมิน
ค@า 

     (2)  ปgจจัยท่ีมีผลกระทบต@อภาวะสุขภาพจิต 
    (3)  ลักษณะสาํคัญและเกณฑ�การจําแนกโรคทาง
จิตเวชท่ีพบได_บ@อย 
    (4) หลักการสัมภาษณ�ประวัติทางจิตเวช   
วิธีการตรวจและประเมินสภาพจิตเบื้องต_น 
    (5)  เคร่ืองมือและการใช_เคร่ืองมือคัดกรองปgญหา
สุขภาพจิต 

4 สัปดาห�ท่ี 4 
บทที่ 3 เคร่ืองมือในการบําบัดทางการพยาบาลจิต
เวช 
3.1 การตระหนักรู_ในตนเอง และการใช_ตนเองเพื่อ
การบําบัด 
3.2 เง่ือนไขที่สําคัญในการสร_างสัมพันธภาพเพ่ือการ
บําบัด  หลักการ และข้ันตอนของการสร_าง
สัมพันธภาพเพ่ือการบําบัด 
3.3 เทคนิคการสื่อสารเพื่อการบําบัด 
3.4 ปgญหาและการแก_ไขปgญหาในแต@ละข้ันตอนของ
การสร_างสัมพันธภาพ 

 2 3 4  9 

5 สัปดาห�ท่ี 5 
บทที่ 4 แนวคิดการบําบัดรักษาทางจิตเวช 
4.1 การบําบัดด_วยสิ่งแวดล_อม 
     (1) แนวคิด  หลักการ  และกิจกรรมใน
สิ่งแวดล_อมบําบัด 
     (2) บทบาทของพยาบาลในการจัดสิ่งแวดล_อม
บําบัด 
     (3) หลักการและแนวทางในการจําแนก
พฤติกรรม 
4.2 กระบวนการและเทคนิคการให_คําปรึกษาปgญหา
สุขภาพจิต 
4.3 แนวคิดการบําบัดทางจิต (รายบุคคล  กลุ@ม  

 1 4 4  9 
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สัปดาห�
ท่ี 

 

 
หัวข_อ 

พฤติกรรมการวัด รวม 

รู_จํา เข_าใจ นําไปใช_ วิเคราะห�
สังเคราะห� 

ประเมิน
ค@า 

ครอบครัว) 
     (1) บทบาทของพยาบาลในการบําบัดทางจิต 
4.4 พฤติกรรมบําบัด (Behavior Theory) 
4.5 พุทธิปgญญานิยม (Cognitive Theory) 

6 สัปดาห�ท่ี 6 
4.6 การรักษาด_วยไฟฟiา 
     (1) แนวคิดการรักษาด_วยไฟฟiา 
     (2) อาการแทรกซ_อนของการรักษาด_วยไฟฟiา 
     (3) หลักการพยาบาลผู_ปhวยท่ีได_รับการรักษาด_วย
ไฟฟiา 
4.7 การบําบัดด_วยยาทางจิตเวช 
     (1) ชนิดและคุณสมบัติของยาทางจิตเวช 
     (2) การพยาบาลผู_ที่ได_รับยาทางจิตเวช 

 1 6 3  10 

7 สัปดาห�ท่ี 7 
บทที่ 5 การพยาบาลผู_ที่มีปgญหาสุขภาพจิตและจิต
สังคม 
5.1 ผู_ที่มีความวิตกกังวล/เครียดอย@างเฉียบพลัน/
เรื้อรัง 
     (1) ลักษณะและอาการของผู_ท่ีมีภาวะวิตกกังวล
หรือเครียด/เฉียบพลัน/เร้ือรัง 
     (2) วิธีการบาํบัดทางการพยาบาล 
5.2 ผู_ที่มีภาวะสูญเสีย/เศร_าโศก 
     (1) ลักษณะและ/อาการสาํคัญในแต@ละระยะ
ของ loss & grief process 
     (2) วิธีบาํบัดทางการพยาบาล 
5.3 ผู_มีภาวะซึมเศร_า 
     (1) ลักษณะสาํคัญและปgจจัยของภาวะซึมเศร_า 
     (2) วิธีการบาํบัดทางการพยาบาล 
5.4 ผู_มีภาวะโกรธ 
     (1) ลักษณะสาํคัญและปgจจัยเหตุของผู_ที่มีภาวะ

 1 4 5  10 
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สัปดาห�
ท่ี 

 

 
หัวข_อ 

พฤติกรรมการวัด รวม 

รู_จํา เข_าใจ นําไปใช_ วิเคราะห�
สังเคราะห� 

ประเมิน
ค@า 

โกรธ 
     (2) วิธีบาํบัดทางการพยาบาล 

8 
 

สอบกลางภาค  12 35 28  75 

9 บทที่ 6 การพยาบาลผู_ที่มีความผิดปกติทางจิต 
6.1 การพยาบาลผู_ท่ีมีความวิตกกังวลและ
ความเครียดผิดปกติ 
 - ผู_ปhวยโรควิตกกังวล : Pain disorder, Phobia 
disorder, Obsessive Compulsive Disorders, 
Acute Stress Disorders, 
 Post Traumatic Stress Disorders, 
Generalized Anxiety Disorders 
- Adjustment Somatoform Disorders : 
Somatization, Hypochondria, Conversion 

-  5 5  10 

10 บทที่ 6 การพยาบาลผู_ที่มีความผิดปกติทางจิต(ต@อ) 
6.2 การพยาบาลผู_ปhวยจิตเวชเด็ก 
     - Mental Retardation 
     - Autistic Disorders 
     - Conduct Disorders 
     - Attention Deficit Hyperactivity 
Disorders 

-  6 4  10 

11 บทที่ 6 การพยาบาลผู_ที่มีความผิดปกติทางจิต(ต@อ) 
6.3 การพยาบาลผู_ท่ีมีความผดิปกติด_านความคิด
และการรับรู_ 
     - ผู_ปhวยโรคจิตเภท : Delusion, Paranoid, 
Hallucination, Illusion, Withdrawal 
     - ผู_ปhวยโรคสมองเสื่อม (Dementia) ภาวะ
สับสนเฉียบพลัน (Delirium) 

-  6 4  10 

12 บทที่ 6 การพยาบาลผู_ที่มีความผิดปกติทางจิต(ต@อ) -  5 5  10 
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สัปดาห�
ท่ี 

 

 
หัวข_อ 

พฤติกรรมการวัด รวม 

รู_จํา เข_าใจ นําไปใช_ วิเคราะห�
สังเคราะห� 

ประเมิน
ค@า 

 6.4 การพยาบาลผู_ท่ีมีความปกติทางด_านอารมณ� 
     - ผู_ปhวยโรคจิตซึมเศร_า (Depressive 
Disorders) 
     - ผู_ปhวยโรคอารมณ�สองข้ัว (Bipolar Disorders) 
6.5 การพยาบาลผู_มีความผิดปกติด_านพฤติกรรม 
     - Aggression/Hostility/Violence 
     - Suicidal/Self Destructive Behavior 

13 บทที่ 6 การพยาบาลผู_ที่มีความผิดปกติทางจิต(ต@อ) 
6.6 การพยาบาลผู_ท่ีมีความผดิปกติด_านบุคลิกภาพ 
     - Dependence personality 
     - Antisocial personality 
     - Borderline personality 
     - Schizoid personality 
     - Avoidant personality 
     - Paranoid personality 
     - Histrionic personality 
6.7 การพยาบาลผู_ติดสารเสพติด (Substance – 
related Disorders) 
    - Alcohol 
 - Tobacco/Prescription Drug/illicit 
Substances 

-  6 3  8 

14 
 

บทที่ 6 การพยาบาลผู_ที่มีความผิดปกติทางจิต(ต@อ) 
6.8 การพยาบาลผู_ท่ีมีความผดิปกติทางเพศ 
     - Sexual function disorder 
     - Gender identity disorder 
     - Paraphilia 
6.9 การพยาบาลผู_ท่ีมีความผดิปกติทางการกิน 
     - Anorexia 
     - Bulimia 

 1 5 3  9 
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สัปดาห�
ท่ี 

 

 
หัวข_อ 

พฤติกรรมการวัด รวม 

รู_จํา เข_าใจ นําไปใช_ วิเคราะห�
สังเคราะห� 

ประเมิน
ค@า 

15 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทที่ 6 การพยาบาลผู_ที่มีความผิดปกติทางจิต(ต@อ) 
6.10  การพยาบาลจิตเวชในภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน 
    - ความหมายของการพยาบาลจิตเวชในภาวะ
วิกฤตและฉุกเฉิน 
    - การจัดการในภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน 
     (1) แนวคิดของภาวะวิกฤตทางอารมณ� และ
ปgจจัยท่ีทําให_เกิดภาวะวิกฤติ 
     (2) วิธีการช@วยเหลือในภาวะวิกฤตและแนว
ทางการพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน 

 1 5 4  10 

16 สัปดาห�ท่ี 16 
1.13 ระบบและการดูแลอย@างต@อเน่ืองด_าน

สุขภาพจิตและจิตเวช   
1.14 ลักษณะงานจิตเวชชุมชน และการดูแล

ต@อเนื่องที่บ_าน 
1.15 พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 
1.8 กฎหมายและจริยธรรมเก่ียวกับการพยาบาล
ผู_ปhวยจิตเวช 

 - 4 4  8 

17 สอบปลายภาค  2 42 31  75 

 


