รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.4)
วิชาปฏิ
ปฏิบตั ิการสรางเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
(Mental
Mental Health Promotion And
Psychiatric Nursing Practicum)
(Sec B)
รหัสวิชา 6064803
(ตอนเรียน B4.)
สําหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4.ภาคการศึกษาที่ 1. ปการศึกษา 2561.
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะพยาบาลศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
6064803
ปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
(Mental Health Promotion And Psychiatric Nursing Practicum)
2. จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมง
2 หนวยกิต ปฏิบัติงาน 60 ชั่วโมงตอหนวยกิต (120 ชั่วโมง)
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ประเภทรายวิชา วิชาบังคับกลุมวิชาชีพ
4. อาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
อาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชา: อาจารยศิรพิ ร
อาจารยอริยา
อาจารยรว มฝกประสบการณภาคสนาม :-

อาจารยศิริพร
อาจารยอริยา
อาจารยสชุ าดา
อาจารยอทิตยา
อาจารยสุดาวดี
อาจารยอนุชิต
วาที่ ร.ต.หญิงประภัสสร
ร.อ.หญิงจิภัทรา
อาจารยสายัณห
อาจารยธนารีย

นันทเสนีย
ดีประเสริฐ
นันทเสนีย
ดีประเสริฐ
เวชการุณา
คําทวี
พระศรี
พิมสิม
พรหมเพ็ญ
มรรยาทออน
แสนโคตร
อินทสวัสดิ์

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่กําหนดใหมีการฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 4
6. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนามครั้งลาสุด
12 กรกฏาคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
2.1 จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม
วิ ช านี้ พั ฒ นาขึ้ นเพื่ อ จัด ประสบการณใ นสถานการณ จ ริง ให นั ก ศึก ษาสามารถนํ า ความรู ใ นวิ ช า
ปฏิ บัติการสรา งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชและนํา ทฤษฎีที่เ กี่ ยวของมาใชในการปฏิบัติการ
พยาบาลแกบุคคล กลุมเสี่ยง และผูปวยจิตเวชในครอบครัว ชุมชนและสถานบริการทางสุขภาพไดโดยให
ความสําคัญตอการใชหลักฐานเชิงประจักษและลักษณะความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ทักษะการปฏิบัติการพยาบาลในรายวิชาปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

1.การสนทนาเพื่อการบําบัดกับผูปวยจิตเวชโดยใชขั้นตอนของการสรางสัมพันธภาพเพื่อการบําบัด
และเทคนิคการสื่อสารเพื่อการบําบัด
2.การแสดงบทบาทเปนผูนํากลุมกิจกรรมบําบัดและบทบาทเปนผูสังเกตการณกลุมกิจกรรมบําบัด
3.การประเมินสภาพผูปวยที่แผนกจิตเวชฉุกเฉินและการตรวจสภาพจิตผูปวยในหอผูปวย
และการคัดกรองกลุมเสี่ยงในชุมชน
4. การใชกระบวนการพยาบาลแกผูปวยที่มีปญหาดานอารมณ พฤติกรรม การรับรู และความคิด
5. การสอนและใหคําแนะนําแกผูปวยจิตเวช ญาติ และผูรับบริการเพื่ อการสงเสริมและปองกั น
ปญหาสุขภาพจิตและจิตเวช
2.2 วัตถุประสงคของการพัฒนา /ประสบการณภาคสนาม
รายวิชานี้ไดปรับปรุงการฝกภาคปฏิบัติใหมีความทันสมัยสอดคลองกับTQF และเนนการพัฒนา
ทั ก ษะความสั ม พั นธ ร ะหว า งบุ ค คลและความรับ ผิด ชอบซึ่ง เป นรากฐานที่ สํ า คัญ ในการให การพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวชและจัดกระบวนการเรียนการสอนใหนักศึกษาสามารถบูรณาการทฤษฎีและปฏิบัติไดใน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของผูรับบริการ มุงเนนใหนักศึกษาใชทักษะทางปญญา ไดแกการคิดอยางมี
วิจารณญาณ แกไขปญหาอยางเปนระบบและปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชที่อยูบน
ฐานความรูเชิงประจักษและการใชผลงานวิจัยที่เกี่ยวของภายในขอบเขตของกฏหมายวิชาชีพและยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิ ชาชีพ ครอบคลุมทุกระดับปญ หาทางสุขภาพโดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุในการปฏิบัติดานการ
สงเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชนซึ่งเปนอัตลักษณของคณะพยาบาลศาสตรเพื่อใหสามารถปฏิบัติการ
พยาบาลไดอยางถูกตอง และพัฒนาความสามารถในการทํางานเปนทีม
ทั้งนี้จากผลการจัดสัมมนาการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2560 ของนักศึกษาและบุคลากร
จากแหลงฝกปฏิบัติ วาไดรับประโยชนจากการจัดการปฐมนิเทศโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญจึงยังคงรูปแบบการ
เตรียมความพรอมในการฝกดังกลาวไว ในปการศึกษา 2561
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หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู
4.1ดานคุณธรรมจริยธรรม
4.1.1 ดูแลผูปวยบน
พื้นฐานของความรูความเขาใจใน
หลักศาสนา หลักจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
4.1.2 สามารถแยกแยะ
ความถูกตอง ความดีและความชั่ว
ได
4.1.3 เคารพในคุณคา
และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยใน
ผูปวยจิตเวช
4.1.4 มีความรับผิดชอบ
ตอตนเองในการปฏิบัติการ
พยาบาลผูปว ยที่มีความผิดปกติ
ทางจิต
4.1.5 มีระเบียบวินัย
เสียสละ และซื่อสัตย
4.1.6 ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพและสามารถ
จัดการกับปญหาจริยธรรมในการ
ดํารงชีพ
4.1.7 เปนแบบอยางที่ดี
ตอผูปวยจิตเวช ทั้งการดํารงตน
และการปฏิบัติงาน
4.1.8 สงเสริมใหผูปวย
จิตเวช / ผูใชบริการไดรบั รู และ
เขาใจสิทธิของตนเองเพื่อปกปอง
สิทธิของตน

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

- ปฐมนิเทศรายวิชาเกี่ยวกับวัตถุประสงค - การมีสวนรวมระหวาง
กิจกรรมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
นักศึกษาและผูสอนในการ
กฎระเบียบของคณะฯ และแหลงฝก
ซักถามและตอบประเด็น
สงสัยเกี่ยวกับการฝกใน
ภาคปฏิบัติ
- ทบทวนความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ - สุมถามนักศึกษาเกี่ยวกับ
สุขภาพจิต พ.ศ.2551 "การคุมครองสิทธิ ประเด็นสําคัญใน
ผูปวยแลผูเกี่ยวของ"
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต
พ.ศ.2551
- เปนแบบอยางตอผูเรียนในดานการตรง - ประเมินการแสดงความ
เวลา การเคารพในสิทธิของผูใชบริการ
คิดเห็น เสนอแนะวิธีการ
- อภิปรายประเด็นปญหาเกี่ยวกับ
แกไขตอประเด็นจริยธรรมใน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
การพยาบาลผูปวยจิตเวชที่
วิชาชีพของการพยาบาลผูปวยจิตเวชที่
ไดรับมอบหมายของนักศึกษา
ไดรับมอบหมาย ชวงการประชุมปรึกษา แตละคน ในชวงการประชุม
กอนและหลังการปฏิบัติงาน
ปรึกษากอนและหลังการ
ปฏิบัติงาน
- นัดหมายการสงงาน การตรงเวลาในการ - ประเมินความตรงเวลาใน
ขึ้นฝกปฏิบัติงานและการรายงานการ
การสงงานที่ไดรับมอบหมาย
ปฏิบัติงานแกทีมสุขภาพ
และการขึ้นฝกปฏิบัติงาน
- การใหคําแนะนําผูปวยจิตเวชและ
ครอบครัวดานสิทธิในการคุมครองตาม
พรบ.สุขภาพจิต 2551
- การดูแลผูปวยที่ไดรับการจํากัด
- สุมถามนักศึกษาเกี่ยวกับขอ
พฤติกรรม โดยเคารพคุณคาและศักดิ์ศรี ควรคํานึงในการดูแลผูปวยที่
ของความเปนมนุษย เนนความปลอดภัย ไดรับการจํากัดพฤติกรรม
ของผูปวยและผูที่เกี่ยวของ ไมใชเปนการ -บันทึกการสะทอนคิดของ
ลงโทษ
นักศึกษา
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ผลการเรียนรู
4.2 ดานความรู
4.2.1 มีความรูความ
เขาใจในสาระสําคัญของศาสตรที่
เปนพื้นฐานชีวิตดานพัฒนาการ
มนุษย ทั้งรางกาย จิตใจ และ
พฤติกรรม
4.2.2 มีความรูความ
เขาใจในสาระสําคัญของศาสตร
ทางวิชาชีพการพยาบาลจิตเวช
4.2.3 มีความรูความ
เขาใจในสาระสําคัญของ
กระบวนการพยาบาลและการ
นําไปใชในการดูแลผูปวยจิตเวช
4.2.5 มีความรูความ
เขาใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการ
พยาบาลที่เกี่ยวของกับการ
พยาบาลผูปว ยจิตเวช
4.2.6 มีความรูความ
เขาใจในวัฒนธรรม สถานการณที่
เปลี่ยนแปลงของประเทศและโลก

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

- มอบหมายใหนักศึกษาทบทวนความรู
เกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการ
พยาบาลจิตเวชและแนวคิดของ
พัฒนาการมนุษย ทั้งรางกาย จิตใจ และ
พฤติกรรมและการตรวจสภาพจิต แบบ
แผนสุขภาพของกอรดอนเพื่อนําไปสูการ
ประเมินและวางแผนการพยาบาลแบบ
องครวม
- มอบหมายนักศึกษาใหดูแลผูปวยจิต
เวชเปนรายกรณีศึกษา โดยใช
กระบวนการพยาบาล ตั้งแตประเมิน
วินจิ ฉัยการพยาบาล วางแผน การ
ปฏิบัติตามแผน และการติดตาม
ประเมินผล
- มอบหมายนักศึกษาเขียนรายงาน
กรณีศึกษา โดยมีการคนควาหาความรู
เพื่อเปรียบเทียบระหวางหลักการทฤษฎี
กับกรณีศึกษา
- มอบหมายนักศึกษาเขียนรายงานวาง
แผนการจัดกลุมกิจกรรมบําบัดโดยใช
กระบวนการ ตั้งแตประเมิน วางแผน
การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผล
การปฏิบัติ
- มอบหมายนักศึกษาเขียนรายงานการ
วิเคราะหการสนทนาเพื่อการบําบัดโดยมี
การคนควาหาความรู เพื่อเปรียบเทียบ
ระหวางหลักการทฤษฎีกับกรณีศึกษา
- มอบหมายนักศึกษาเขียนรายงานวาง
แผนการจัดโครงการสงเสริมและปองกัน
ปญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน

- ทดสอบความรู (prepost test) กอนและหลัง
ขึ้นฝกภาคปฏิบัติเกี่ยวกับ
สาระสําคัญของศาสตร
พื้นฐานและศาสตรทาง
วิชาชีพการพยาบาลที่มี
ความสําคัญตอการ
พยาบาลผูปว ยจิตเวช
- ความถูกตองและความ
ครอบคลุมในการนําเสนอ
กรณีศึกษาของนักศึกษา ใน
การประชุมปรึกษาปญหา
ทางการพยาบาล (Nursing
Care Conference)
- ความถูกตองและความ
หลากหลายขององคความรู
ที่เปนหลักฐานเชิงประจักษ
ในการประกอบการเขียน
รายงานกรณีศึกษาการ
วิเคราะหการสนทนาเพื่อ
การบําบัดรายงานวาง
แผนการจัดโครงการ
สงเสริมและปองกันปญหา
สุขภาพจิตและจิตเวชใน
ชุมชน
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ผลการเรียนรู

4.3 ดานทักษะทางปญญา
4.3.1 ตระหนักรูใน
ศักยภาพและสิ่งที่เปนจุดออนของ
ตน เพื่อพัฒนาตนเองใหมี
ความสามารถเพิ่มมากขึ้น
4.3.2 สามารถสืบคน
และวิเคราะหขอมูลจาก
แหลงขอมูลที่หลากหลาย
4.3.3 สามารถนําขอมูล
และหลักฐานไปใชในการอางอิง
และแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ
4.3.4 สามารถคิด
วิเคราะหอยางเปนระบบ โดยใช
องคความรูทางวิชาชีพและที่
เกี่ยวของ รวมทั้งใชประสบการณ
เปนฐาน
4.3.6 สามารถพัฒนา
วิธีการแกไขปญหาที่มี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับ
สถานการณ

วิธีการสอน
-มอบหมายนักศึกษาสืบคนเกี่ยวกับ
ระบาดวิทยา นวัตกรรมทางการ
พยาบาลที่เกี่ยวของกับกรณีศึกษาที่
ไดรับมอบหมาย
-มอบหมายนักศึกษาใหศึกษาปญหาของ
ผูปวยทางจิตเวชในประเทศไทย และ
ตางประเทศ

วิธีการประเมินผล
- ความถูกตองและความ
หลากหลายของเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการ
พยาบาลที่เกี่ยวของกับ
กรณีศึกษา

- วิเคราะหปญหา/อุปสรรคในการ
ปฏิบัติการพยาบาลของตนเองดาน
ผลลัพธและการปรับปรุงแกไขการ
พยาบาล เชน การสนทนาบําบัด การจัด
กิจกรรมกลุมบําบัด
- มอบหมายใหนักศึกษาสืบคนเกี่ยวกับ
แบบคัดกรองปญหาสุขภาพจิตในชุมชน
และวิเคราะหความเหมาะสมในการ
นําไปใช
- ใหนักศึกษาออกแบบกลุม
กิจกรรมบําบัด กลุมสุขภาพจิตศึกษาให
สอดคลองกับขอมูลและหลักฐานที่
ประเมินเก็บรวบรวมได

- ประเมินจากรายงานการ
วิเคราะหปญหา/อุปสรรค
ในการปฏิบัติการพยาบาล
ของตนเอง
- การนําเสนอแบบคัดกรอง
ปญหาสุขภาพจิตในชุมชน
และวิเคราะหความ
เหมาะสมในการนําไปใช

- ประเมินความสอดคลอง
ของกลุมกิจกรรมบําบัด
และกลุมสุขภาพจิตศึกษา
กับขอมูลและหลักฐานที่
ประเมินเก็บรวบรวมได
- ใหนักศึกษานําขอมูลที่ไดจากการ
- ประเมินความถูกตองของ
สํารวจปญหาสุขภาพจิตในชุมชนมา
การวิเคราะหปญหาของ
วิเคราะหอยางเปนระบบ และออกแบบ กรณีศึกษาและปญหา
กิจกรรมสงเสริมและปองกันปญหา
สุขภาพจิตในชุมชนและ
สุขภาพจิตภายใตองคความรูทางวิชาชีพ ความเหมาะสมของ
และประสบการณในการฝกชุมชน
กิจกรรมสงเสริมและ
ปองกันปญหาสุขภาพจิต
- ใหนักศึกษาจัดโครงการสงเสริม
- ประเมินความเหมาะสม
สุขภาพจิตในชุมชนเพื่อสงเสริม พัฒนา และความครอบคลุมของ
และปองกันปญหาสุขภาพจิตโดยนําองค โครงการสงเสริมสุขภาพจิต
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4.4ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.4.1มีความสามารถใน
การปรับตัวเชิงวิชาชีพและมี
ปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับ
ผูรับบริการ
อาจารย และบุคลากรในหอผูปวย
4.4.2 สามารถทํางาน
เปนทีมในบทบาทผูนํากลุม
กิจกรรมบําบัด สมาชิกทีม
4.4.3 สามารถ
แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการ
ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่
ดีในองคกร
4.4.4 มีความ
รับผิดชอบตอหนาที่ ตอสังคม
และรับผิดชอบในการพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง

วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
ความรูทางภูมิปญญาไทยมาใชใหมีความ ในชุมชนเพื่อสงเสริม
สอดคลองกับบริบททองถิ่น
พัฒนาและปองกันปญหา
สุขภาพจิต

-มอบหมายใหนักศึกษาดูแลผูป วยจิตเวช
ทั้งในลักษณะรายเดี่ยว และกลุม
กิจกรรมบําบัด กลุมสุขภาพจิตศึกษา
รวมกับทีมบุคลากรในหอผูปวย ญาติ
และประชาชนที่สนใจ
- มอบหมายใหนักศึกษารวมกันทํางาน
เปนทีมจัดโครงการสงเสริมสงเสริม
พัฒนาและปองกันปญหาสุขภาพจิตใน
ชุมชน โดยประสานความรวมมือจาก
บุคลากรภายในทีมสุขภาพ และแกนนํา
ชุมชน
- ใหนักศึกษาเปนผูนําในการผลักดัน
สรางความตระหนักใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการสงเสริม
สุขภาพจิตในโรงพยาบาลและในชุมชน
ดวยกิจกรรมตางๆ เชน การออกกําลัง
กาย การใชสมุนไพรไทยเทคนิคการผอน
คลายความเครียด ฯลฯ
- มอบหมายใหนักศึกษารับผิดชอบการ
ดูแลผูปวยจิตเวชรายกรณี และบันทึก
ความกาวหนาของการสนทนาเพื่อการ
บําบัด พรอมปญหาอุปสรรคที่พบและ
การแกไขปญหา

-สังเกตและประเมิน
พฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธ
ของนักศึกษากับ
ผูรับบริการ เพื่อน บุคลากร
ในทีมสุขภาพ และผูสอน
- ประเมินพฤติกรรมการ
ทํางานเปนทีม การมีสวน
รวมในการแสดงความ
คิดเห็นและการยอมรับจาก
เพื่อนทีมบุคลากรในชุมชน
และความรวมมือของชุมชน
- สังเกตและประเมินความ
กลาแสดงออก ความมั่นใจ
ความมุงมั่นของภาวะผูนํา
ในการสรางความตระหนัก
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชน เพื่อสงเสริม
สุขภาพจิต
- ประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิบัติ และความ
รับผิดชอบตอหนาที่
รวมทั้งการบันทึกที่สะทอน
การพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง
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4.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5.1 สามารถใชหลัก
ตรรกะคณิตศาสตร และสถิติใน
การวิเคราะหขอมูล
4.5.2 สามารถแปลง
ขอมูลใหเปนขาวสารที่มีคุณภาพ
และเหมาะสมตอการสื่อสาร และ
ถายทอดแกกลุมคน รวมทั้ง
สามารถแปลความหมายขอมูล ทั้ง
เชิงปริมาณ และคุณภาพ
4.5.3 สามารถสื่อสาร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ทั้งการ
พูด การอาน การเขียน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4.5.5 รูจักเลือกใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตในการ
จัดการขอมูล

4.6 ดานทักษะการปฏิบัตทิ าง
วิชาชีพ
4.6.1 สามารถปฏิบัติ
ทักษะการพยาบาลอยางเปนองค
รวม โดยประยุกตใชศาสตรและ

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

- มอบหมายใหนักศึกษาเขาสํารวจขอมูล
ในชุมชนและทําการวิเคราะหขอมูล
ปญหาดานสุขภาพจิตและจิตเวชใน
ชุมชนอยางเปนระบบ และออกแบบ
กิจกรรมสงเสริม พัฒนาและปองกัน
ปญหาสุขภาพจิตภายใตองคความรูทาง
วิชาชีพและประสบการณในการฝก
ชุมชน
รวมทั้งดําเนินกิจกรรมที่ออกแบบนั้น
ตามหลักการการจัดบริการสุขภาพจิต
และจิตเวชชุมชนอยางเปนระบบ และ
นําเสนอสรุปผลการดําเนินงานที่ชัดเจน
ครอบคลุม เขาใจงายแกชุมชน
-ใหนักศึกษาจัดโครงการสงเสริม
สุขภาพจิตในชุมชนเพื่อสงเสริมและ
ปองกันปญหาสุขภาพจิตโดยนําองค
ความรูทางภูมิปญญาไทยมาใชในการ
พัฒนาสุขภาพจิตที่มีความสอดคลองกับ
บริบททองถิ่นโดยอางอิงการศึกษา
คนควาผลงานที่เปนหลักฐานเชิง
ประจักษโดยเลือกใชเทคโนโลยี
สารสนเทศตางๆ มาถายทอดใหแก
ชุมชนอยางชัดเจน ครบถวน และ
เหมาะสมตามสภาพปญหาที่พบ

- ประเมินจากผลงานการ
วิเคราะหขอมูลปญหาใน
ชุมชนการออกแบบ
กิจกรรมที่ใชในการ
ดําเนินการแกไขปญหาใน
ชุมชน การมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็นและ
การยอมรับจากเพื่อนทีม
บุคลากรในชุมชน และ
ความรวมมือของชุมชน

- ประเมินจากการเลือกใช
หลักฐานเชิงประจักษตางๆ
มาใชในการออกแบบ
กิจกรรมแกไขปญหาใน
ชุมชน
- จากความชัดเจน
ครอบคลุม เขาใจงายของ
การนําเสนอขอมูลตางๆใน
ชุมชน

- มอบหมายนักศึกษาใหการดูแลผูปวย - สังเกตพฤติกรรม และ
จิตเวช 1-2 ราย โดยใหการพยาบาลเปน ประเมินความครอบคลุม
องครวม ดวยการประยุกตทั้งศาสตรและ และความถูกตองของ
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ศิลปะทางการพยาบาล
4.6.2 สามารถ
ปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพ การ
ปองกันโรค การรักษาพยาบาล
การบําบัด และบรรเทาอาการ
และการฟนฟูสภาพแกผูรับบริการ
ทุกสภาวะการและทุกชวงวัย
4.6.3 สามารถ
ปฏิบัติการพยาบาลดวยความ
เมตตา กรุณาและเอื้ออาทร
4.6.4 สามารถ
ปฏิบัติการพยาบาลโดยคํานึงถึง
ปจเจกบุคคลและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
4.6.5 แสดงภาวะผูนํา
ในการปฏิบัติงาน สามารถบริหาร
ทีมพยาบาล ทีมสหสาขาวิชาชีพ
และการทํางานในชุมชนในหนวย
บริการสุขภาพชุมชน

วิธีการสอน
ศิลปะทางการพยาบาล

วิธีการประเมินผล
รายงานตามกระบวนการ
พยาบาล
- มอบหมายใหนักศึกษาปฏิบัติที่ชุมชน - ประเมินพฤติกรรมการ
แบงเปนกลุมๆ ละ 9-10 คนศึกษาผูปวย ปฏิบัติตามแบบประเมินผล
จิตเวช 1 รายโดยใชแบบประเมินจาก
การเรียนรูตามกรอบ TQF
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครื่องมือ
ในการฝกปฏิบัติการ
ประเมินความสามารถในการทําหนาที่ พยาบาล
ของผูปวยจิตเภทเรื้อรัง การพยาบาล
บําบัดและฟนฟูที่บาน (home care)
และกําหนดใหมีการประเมินภาวะ
สุขภาพจิตการจัดกิจกรรมสงเสริมและ
ปองกันปญหาสุขภาพจิตสําหรับ
ประชาชน
- สอนสาธิตและใหนักศึกษาสาธิต
- ประเมินโดยใหนักศึกษา
ยอนกลับการสนทนาบําบัดดวยน้ําเสียง สาธิตยอนกลับการสนทนา
และทาทางที่แสดงถึงความเมตตา และ บําบัดดวยน้าํ เสียงและ
เอื้ออาทร
ทาทางที่แสดงถึง ความ
- มอบหมายใหนักศึกษาจัดโครงการ
เมตตา และเอื้ออาทร
สงเสริมและปองกันปญหาทางดาน
- ประเมินความตระหนักถึง
สุขภาพจิตและจิตเวชตามบริบทและ
ปจเจกบุคคล ความสอด
วัฒนธรรมของแตละชุมชน
คลองของความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม
- มอบหมายใหนักศึกษาเปนผูน ําใน
- ประเมินพฤติกรรมภาวะ
nursing care conference โดย
ผูนํา ความมั่นใจ ความกลา
นําเสนอรายละเอียดของผูปวยจิตเวชที่ แสดงออก การ
ไดรับมอบหมาย การแสดงความคิดเห็น เตรียมพรอม และการมี
และกระตุนการมีสวนรวมของทีมสห
สวนรวมของทีมพยาบาล
สาขาวิชาชีพ
และทีมสหสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนินการ
4.1 คําอธิบายรายวิชา
การฝกปฏิบัติการพยาบาลจากการบูรณาการความรูทั้งทางดา นจิตวิทยา จิตเวช จิตเภสัช ศาสตร
ทางการพยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ โดยใชกระบวนการพยาบาล การตัดสิน ใจทางคลิ นิคอยา งมี
วิ จ ารณญาณเพื่ อ แกป ญ หาและตอบสนองความต อ งการของผู ป ว ยอย า งมีอ งคร วม ฝ ก ทั ก ษะการสร า ง
สัมพันธภาพเพื่อการบําบัด การใชเทคนิคการสนทนาเพื่อการบําบัดและการใชตนเองเปนสื่อเพื่อการบําบัด
ทางจิ ต เป น รายบุ ค คล และรายกลุ ม ปฏิ บัติ ก ารสร า งเสริ ม สุ ข ภาพจิ ต และป อ งกั น ป ญ หาทางจิ ต ทั้ ง ใน
โรงพยาบาลและชุมชน ภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพ
Provides students an opportunity to integrate psychology, psychiatrics, nursing
theories, and empirical evidence to respond to health problems and needs of patients
using nursing process and clinical judgement; The course focuses on holistic care,
establishment of therapeutic relationship, communication and self-understanding, as
therapeutic tools for individual and group psychotherapy. The practicum also emphasize
On mental health promotion and prevention in hospital and community settings under
professional code of ethics
4.2 กิจกรรมของนักศึกษา
4.2.1 ปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผูปวยจิตเวช คนละ1 ราย
4.2.2 ศึกษาและใหการพยาบาลผูปวยจิตเวชตามกระบวนการพยาบาล คนละ1 ราย
4.2.3 สนทนาและบัน ทึก การสนทนาเพื่ อ การบํา บั ดกับ ผูป ว ยจิ ต เวชโดยใช ขั้น ตอนการสร า ง
สัมพันธภาพเพื่อการบําบัดและเทคนิคการสนทนาเพื่อการบําบัด คนละ1 ราย
4.2.4 ตรวจสภาพจิตผูปวยที่ไดรับมอบหมายในหอผูปวยและหนวยจิตเวชฉุกเฉินแหงละ 1 ราย
4.2.5 นําเสนอและรวมอภิปรายกรณีศึกษา (case study) ที่เลือกสรรแลวกลุมละ1 ราย
4.2.7 สอนและใหความรูแกผูปวยจิตเวชหรือญาติ1 ครั้ง/ คน
4.2.8 แสดงบทบาทเปนผูนํากลุมกิจกรรมบําบัด1 ครั้ง/คน
4.2.9 จัดกลุมกิจกรรมบําบัดในบทบาทผูชวยผูนาํ กลุม สมาชิก และผูสังเกตการณ บทบาทละ 1
ครั้ง/คน
4.2.10 ศึกษาดูงานการใหการพยาบาลผูปวยที่ไดรับการบําบัดดวยไฟฟา 1 ครั้ง
4.2.11 ศึกษา และใหการพยาบาลผูปวยที่แผนกจิตเวชฉุกเฉิน 1 ราย/คน
4.2.12 คัดกรองกลุมเสี่ยงและใหคําแนะนําดานสุขภาพจิตแกผูรับบริการในชุมชน 1 ราย/ คน
4.2.13 ศึกษาและเยี่ยมบานผูมีปญหาสุขภาพจิตหรือผูปวยจิตเวชในชุมชน1 ราย/ น.ศ9-10 คน
4.2.14 จัดโครงการสงเสริมและปองกันปญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน 1 ครั้ง/ กลุม
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4.3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาไดรบั มอบหมาย
กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

1

4.1.1,4.1.2,4.1.3,4.1.4,4.1.5,
4.1.6,4.1.7,4.1.8,4.2.1,4.2.2,
4.2.3,4.2.4,4.2.5,4.2.6,4.3.1,
4.3.2,4.3.3,4.3.4,4.3.6,4.4.1,
4.4.2,4.4.3,4.4.4,4.4.5,4.5.1,
4.5.2,4.5.3,4.5.4,4.5.5
4.2.1.,4.2.2.,4.2.3,4.2.4,4.2.5,
4.2.6,4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.3.4,
4.3.6,4.4.2,4.5.1,4.5.2,4.5.3,
4.5.4,4.5.5

- มอบหมายใหทํา
รายงานผลการพยาบาล
ผูปวยจิตเวชตาม
กระบวนการพยาบาล 1
ราย / คน

- สงสัปดาหสุดทายของ
การฝกปฏิบัติงาน
Sec B
สงวันจันทรที่ 12 พ.ย.61

2

3
4

5

6

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล
10%

- การนําเสนอรายงาน
กรณีศึกษาผูปวยจิตเวช
1ราย/กลุม และจัดทํา
เปนรูปเลมสมบูรณสง
ภายใน 1 สัปดาหหลัง
การนําเสนอ
4.2.1,4.2.2,4.2.3,4.2.4,4.2.5, - มอบหมายใหทํา
4.2.6,4.3.2,4.3.3,4.3.4,4.5.1, รายงานการวางแผนการ
4.5.2,4.5.3
พยาบาลจิตเวช
4.2.1,4.2.2 ,4.2.3,4.2.4,4.2.5, - การบันทึกและ
4.2.6,4.3.1,4.4.4,4.5.2,4.5.3 วิเคราะหการสนทนาเพื่อ
การบําบัดโดยเลือกการ
สนทนาเพื่อการบําบัด
ระยะละ 1 ฉบับและ
จัดทํารายงานเปนรูปเลม
สมบูรณ
4.1.5,4.2.1,4.2.2,4.2.3,4.2.4, - มอบหมายใหจัดกลุม
4.2.5,4.2.6,4.3.1,4.3.2,4.3.3, กิจกรรมบําบัด และ
4.3.4,4.3.6,4.4.1,4.4.2,4.3,4, จัดทํารายงานการจัด
4.4.5,4.4.6,4.6.1,4.6.2,4.6.3, กลุมกิจกรรมบําบัด 1
4.6.4,4.6.5
ฉบับ / คน

Sec B
วันจันทรที่ 26 และ
วันอังคารที่27 พ.ย. 61

- สงลวงหนาอยางนอย 1
วันกอนจัดกิจกรรมกลุม
และสงหลังทํากลุม 1วัน

10%

4.1.5,4.2.1,4.2.2,4.2.3,
4.2.4,4.2.5, 4.2.6,4.3.2,4.3.3,
4.3.4,4.3.6,4.4.2,4.4.3,
4.4.4,4.5.3,4.5.5,4.6.2,4.6.3,
4.6.4,4.6.5

สงลวงหนาอยางนอย 1
วันกอนปฏิบัติการใหความ
รูสุขภาพจิตศึกษาและสง
หลังทําการสอน1วัน

5%

- มอบหมายใหทํา
แผนการสอนแกผูปวย
จิตเวชหรือญาติและให
ความรูดานสุข ภาพจิต
ในร.พ.คนละ1 ครั้ง
- มอบหมายใหประเมิน

- สงทุกวันแรกของการขึ้น
ฝกปฏิบัติงานในแตละ
สัปดาห
- นัดหมายกับอาจารย
ประจํากลุมในการสงแตละ
ฉบับ
- เลมสมบูรณสง สัปดาห
Sec B
สงวันจันทรที่ 12 พ.ย.61

10%
(นําเสนอ
5%, เลม
สมบูรณ5%)
10%

5%
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กิจกรรม
ที่

7
8

9

10

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

ความสามารถในการทํา
หนาที่ของผูปวยจิตเภท
เรื้อรัง เพื่อทําแผนการ
สอนแกผูปวยจิตเวชหรือ
ญาติ และใหความรูดาน
สุขภาพจิตในชุมชนกลุม
ละ1 ครั้ง
4.1.1,4.1.4,4.2.1,4.2.2,
- ทํารายงาน
4.2.3,4.2.4, 4.2.6,4.3.4,4.3.5, การ สังเกตการณกลุม
4.5.3,4.6.1,4.6.2,4.6.3
คนละ1 ฉบับ
4.1.1,4.1.2,4.1.3,4.1.4,
- ประเมินผลการวาง
4.1.5,4.1.6,4.1.7,4.1.8,
แผนการพยาบาลและ
4.2.1,4.2.2,4.2.34.2.4,4.2.5, การปฏิบัติการพยาบาล
4.2.6,
ประเมินคุณลักษณะของ
4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.3.4,
พยาบาลจิตเวช
4.3.6,4.4.1,4.4.2,4.4.3,
4.4.4,4.5.1,4.5.2,4.5.3,
4.5.4,4.6.1,4.6.2,4.6.3,
4.6.4,4.6.5
4.1.1,4.1.2,4.1.3,4.1.4,4.1.5, - การจัดและสรุป
4.1.6,4.1.7,4.1.8,4.2.1,4.2.2, รายงานโครงการสงเสริม
4.2.3,4.2.4,4.2.5,4.2.6,4.3.1, สุขภาพจิตและจิตเวช
4.3.2,4.3.3,4.3.4,4.3.6,4.4.1, ชุมชน
4.4.2,4.4.3,4.4.4,4.5.1,4.5.2,
4.5.3,4.5.4,4.6.1,4.6.2,4.6.3,
4.6.4,4.6.5
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4,
- ประเมินผลจากการ
4.2.5, 4.2.6
สอบOSCE หลังฝก
ภาคปฏิบัติ (post- test)

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล

- สงหลังการสังเกตการณ
กลุม 1 วัน

-

- ขณะฝกปฏิบัติงานในหอ
ผูปวยและในชุมชน

30%

หลังสิ้นสุดโครงการ
Sec B
วันพุธที่ 21 พ.ย.61

15%

Pre-test
Sec B
วันพุธที่ 17 ต.ค. 61
Post-test
Sec B
วันจันทรที่ 3 ธ.ค. 61
วันอังคารที่ 4 ธ.ค. 61

5%
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4.4 การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา
4.4.1 ผูสอนใหขอคิดเห็นปอนกลับแกนักศึกษา เพื่อรับทราบและนําไปปรับปรุงแผนการพยาบาล
ประจําวัน
4.4.2. ผูสอนตรวจการวางแผนการพยาบาล ใหขอคิดเห็นปอนกลับแกนักศึกษา เพื่อรับทราบ และ
ปรับปรุงแผนการพยาบาลทันที หรือในวันรุงขึ้น
4.4.3. ผูสอนตรวจสอบทักษะการพยาบาลที่นักศึกษาไดรับ และลงนามรับรอง วางแผนการ
มอบหมายทักษะใหครบถวนตามหลักสูตร
4.4.4. ผูสอนสะทอนใหนักศึกษารับทราบจุดออนของงานเพื่อการพัฒนาทักษะใหครบถวนตาม
หลักสูตร
4.4.5.ใหนักศึกษานําเสนอการเรียนรูและประสบการณที่ไดจากการฝกประสบการณภาคสนามมา
แลกเปลี่ยนเรียนรูซ่งึ กันและกัน
4.4.6. สอบประเมินกอน / หลังการฝกประสบการณบนหอผูปวย
4.4.7. การประเมินตนเองโดยใชแบบบันทึกการสะทอนความคิดเห็นของนักศึกษาตอการฝก
ปฏิบัติงาน (Self- Reflection Sheet)
4.4.8. นํา ผลการประเมินนักศึกษาฝกประสบการณภาคสนาม มานําเสนอและอภิป รายเพื่อเปน
แนวทางในการฝกประสบการณภาคสนามรุนตอไป
4.5. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยพี่เลี้ยงในแหลงฝกประสบการณภาคสนาม
4.5.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติ วัฒนธรรมของหนวยงาน
4.5.2 แนะนําสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณของหนวยงาน ที่สามารถนํามาใชเพื่อการฝกประสบการณ
ภาคสนาม
4.5.3 แนะนําบุคลากรที่เกี่ยวของ หรือที่ตองทํางานรวมกัน
4.5.4 ติดตามความกาวหนา ประเมินการทํางานของนักศึกษาฝกประสบการณภาคสนาม รายงานผล
ตออาจารยที่รับผิดชอบรายวิชา
4.5.5ประสานงาน ประชุมกับอาจารยนิเทศ อาจารยที่รับผิดชอบรายวิชา เพื่อใหความเห็นในการ
ปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนาม
4.6. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ
4.6.1 ประสานและรวมวางแผนการฝกประสบการณภาคสนามกับอาจารยประจําแหลงฝก
4.6.2 สังเกตการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา
4.6.3 สอน แนะนํา หรือใหคําปรึกษาแกนักศึกษาใหมีทักษะในการทํางานในองคกร
4.6.4ประเมินผลการฝกประสบการณภาคสนาม
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เนื้อหาการสอบประเมินกอน / หลังการฝกประสบการณบนหอผูปวย
1.แนวคิดทฤษฎีและหลักการพยาบาลจิตเวช
2. การตรวจสภาพจิต
3. การสรางสัมพันธภาพเพื่อการบําบัดและเทคนิคการสื่อสารเพื่อการบําบัด
4. การบําบัดพยาบาลทางสุขภาพจิตและจิตเวช
5.กระบวนการพยาบาลผูปว ยที่มีปญหาทางดานอารมณ พฤติกรรม การรับรู ความคิด
6. การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน
เนื้อหาการสอบประเมิน หลังการฝกประสบการณบนหอผูปวย (OSCE)
1. การใชเทคนิคการสื่อสารเพื่อการบําบัด
2. การตรวจสภาพจิต

55ขอ
5 ขอ
10 ขอ
10 ขอ
10 ขอ
10 ขอ
10 ขอ
2 เรื่อง

4.7. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา
4.7.1การเตรีย มตัว ดา นความรูกอนขึ้นฝกปฏิบัติง านที่หอผูปวย โดยมอบหมายใหนัก ศึกษาอา น
ทบทวนวิชาการสรา งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 1,2 และทบทวนคําศัพทที่สําคัญทางจิตเวชที่
เคยเรียนผานมา
4.7.2 แบงนักศึกษาทั้งหมดออกเปนกลุมใหญ 2 กลุม โดยทั้ง 2 กลุมแบงออกเปนกลุมยอย กลุมละ
7-8 คน โดยจัดใหทุกกลุมมีนักศึกษาที่มีผลการเรียนจากคะแนน GPA ในภาคการศึกษาที่ผานมา (ตั้งแตดีมาก
ถึงคะแนนต่ํา) นักศึกษาเลือกผูนํากลุมและรองดวยตนเองเพื่อชวยเหลือกันในทีม
4.7.3 เตรียมอาจารยแหลงฝกประจําหอผูปวย เตรียมอาจารยนิเทศรายวิชา
4.7.4 เตรียมชองทางและอาจารยนิเทศ รับแจงเหตุดวน เมื่อนักศึกษาตองการความชวยเหลือ เชน
โทรศัพท E-mail Line
4.7.5 จัดทําคูมือการฝกการปฏิบัติงาน พรอมตารางการฝกปฏิบัติงาน
4.7.6 ประสานพาหนะรับสง เพื่ออํานวยความสะดวกในการดูแลความปลอดภัยในการเดินทาง
4.7.7 เตรียมกําหนดการปฐมนิเทศรายวิชา
4.7.8 พบอาจารยนิเทศประจําแหลงฝก ชี้แจงลักษณะและวัตถุประสงคการฝกปฏิบัติงานแกอาจารย
นิเทศประจําแหลงฝก ไดแกโรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ฯ และโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบางเขน
4.7.9 ทบทวนความรูเรื่อง การพยาบาลผูปวยจิตเวช และ ทบทวนทักษะที่จําเปนในการพยาบาลจิต
เวชโดยอาจารยประจําแหลงฝกในวันปฐมนิเทศการฝกปฏิบัติวันแรกในแตละกลุม
4.7.10 pre – test ในวันปฐมนิเทศการฝกปฏิบัติในแตละกลุม กอนขึ้นฝกปฏิบัติงานบนหอผูปวย
เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาผูเรียนของอาจารยนิเทศในแตละกลุม
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4.8. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ตองการจากสถานที่ที่จัดประสบการณภาคสนาม/
สถานประกอบการ
4.8.1 สถานที่
- หองพักกลางวันสําหรับนักศึกษา
- หอง Conference
- หองสมุด
4.8.2 วัสดุอุปกรณสนับสนุนการเรียนรู
- เอกสารการพยาบาลผูปวยเฉพาะโรค
- วิดิทัศนประกอบการเรียนการสอน
- ฐานขอมูลดานการพยาบาลจิตเวช
- อุปกรณการทํากลุมกิจกรรมบําบัดตาง ๆ
หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกําหนดสถานที่ฝก
อาจารยผูรับผิดชอบวิชาคัดเลือกแหลงฝกที่ยินดีรับนักศึกษาฝก โดยพิจารณาจากความเขาใจ การ
สนับสนุน มีความปลอดภัย สะดวก และสภาพแวดลอมที่ดี มีอุปกรณ เทคโนโลยี พร อมในการฝก เพื่อ
แกปญ หาตามโจทย สามารถจัดอาจารยประจํา แหลงฝกชวยดูแลนักศึกษา มี โจทย ยากงา ยเหมาะสมกั บ
ศักยภาพของนักศึกษาในระยะเวลาที่กําหนด ปรึกษาในสาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชกอนนําเสนอ
ฝายวิชาการ และคณบดีตามลําดับ
สถานที่ฝก
- โรงพยาบาลศรีธัญญา
- โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาฯ
- ชุมชนในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางเขน
2. การเตรียมนักศึกษา
2.1 จัดเตรียมใหนักศึกษาแตละคนฝกปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ฝกที่โรง
พยาบาลศรีธัญญา จํานวน 4 หอผูปวย ฝกที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาฯ จํานวน 2 หอผูปวย และฝกปฏิบัติการ
พยาบาลจิตเวชชุมชนในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางเขน ทั้ง 2 กลุม
2.2 กําหนดระยะเวลาที่ฝกปฏิบัติงาน
Sec B (จํานวน 57 คน) 5 สัปดาห วันที่ 16 ตุลาคม 2561 – 20 พฤศจิกายน 2561
แบงเปน 8 กลุมยอยดังนี้
- นักศึกษาจํานวน 6 กลุม กลุมละ 7-8 คน รวม 43 คน ฝกปฏิบัติที่ โรงพยาบาลศรีธัญญา
- นักศึกษาจํานวน 2 กลุม กลุมละ 7 คน รวม 14 คน ฝกปฏิบัติที่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาฯ
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- วันที่ 13, 14, 19, 20 พฤศจิกายน 2561 ฝกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชชุมชนในความรับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางเขน
2.3 ขึ้นฝกปฏิบัติงานทุกวันจันทรถึงพุธ เวลา 07.30 – 16.00 น.
2.4 ปฐมนิเทศรายวิชาชี้แจงวัตถุประสงค กฏระเบียบและขอกําหนดในการฝก สิ่งที่คาดหวังพรอม
แจกคูม ือปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพจิต และการพยาบาลจิตเวช
2.5 บันทึกเบอรโทรศัพทE-mail Line เพื่อการติดตอประสานงาน (ภาคผนวก ข)
2.6 พบอาจารยนิเทศประจําแหลงฝก (ภาคผนวก ข)
2.7 Sec B
Pre–test
วันที่ 17 ต.ค. 61 เวลา 8.00 – 9.00 น.
Post test
วันที่ 3-4 ธ.ค.61 เวลา 8.00 – 16.00 น.
2.8 แนะนําแหลงฝกงาน แนะนําทีมหัวหนากลุมการพยาบาล และหัวหนาหอผูปวยที่ฝกปฏิบัติงาน
กอนขึ้นปฏิบัติงาน แกนักศึกษา Sec B ในวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561ที่โรงพยาบาลศรีธัญญา เวลา
8.00–12.00น.และที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาฯเวลา 13.30 – 16.30 น.
3. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ
- ประสานงานอาจารยประจําแหลงฝก พรอมขอชื่อ ตําแหนง
4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝก
- จัดประชุมผูเกี่ยวของในการฝกประสบการณภาคสนาม พรอมชี้แจงวัตถุประสงคของการฝก
สิ่งที่คาดหวัง พรอมมอบคูมือปฏิบัติการปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
5. การจัดการความเสี่ยงและแนวทางชวยเหลือนักศึกษา
5.1 เตรียมตัวดานความรูกอนขึ้นฝกปฏิบัติงานที่หอผูปวย โดยมอบหมายใหนักศึกษาอานทบทวน
วิชา การสรางเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 1 , 2 ที่เคยเรียนมา
5.2 แบงนักศึกษาออกเปนกลุมยอย กลุมละ 7-8 คน โดยจัดใหทุกกลุมมีนักศึกษาที่มีผลการเรียน
จากคะแนน GPA ในภาคการศึกษาที่ผานมา (ตั้งแตดีมากถึงคะแนนต่ํา) นักศึกษาเลือกผูนํากลุมและรองดวย
ตนเองเพื่อชวยเหลือกันในทีม
5.3.เตรียมอาจารยแหลงฝกประจําหอผูปวย เตรียมอาจารยนิเทศรายวิชา
5.4. เตรียมชองทางรับแจงเหตุดวนตองการความชวยเหลือจากอาจารยที่ปรึกษา เชน เบอรโทรศัพท
ของอาจารยนิเทศที่นักศึกษาสามารถติดตอได
5.5. จัดทําคูมือการฝกปฏิบัติงาน พรอมตารางการฝกปฏิบัติงาน
5.6 อาจารยประจําหลักสูตรประชุมรวมกัน เพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดกับนักศึกษา และเกิด
ความเสียหายตอแหลงฝก เชน การถูกผูปวยที่มีอาการทางจิตรุนแรงทําราย
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5.7 จัดการความเสี่ยงในการฝกปฏิบัติงาน เชน จากเครื่องมือ อุปกรณ ผูปวย โดยการปฐมนิเทศ
แนะนําการใชเครื่องมือและเก็บที่ปลอดภัย การดูแลและเฝาระวังผูปวยที่มีอาการทางจิตรุนแรง
5.8 เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ประสานการจัดรถรับสงนักศึกษาตามวัน เวลาที่นกั ศึกษาขึ้น
ปฏิบัติงาน พรอมทั้งใหหัวหนาทีมและรองแตละกลุมตรวจสอบเพื่อนในทีมที่ขึ้นฝกปฏิบัติ (นักศึกษาทุกคน
ตองพักในมหาวิทยาลัยเทานัน้ )
5.9 ใหความรูแกนักศึกษาเกี่ยวกับสิทธิผปู วย กฏหมายที่เกี่ยวของเพื่อปองกันการถูกรองเรียน
5.10 จัดอาจารยทดแทนในกรณีที่ปวย/ ลา
5.11 จัดการฝกปฏิบัติงานเสริมเมื่อมีเวลาฝกไมครบตามที่หลักสูตรกําหนด
หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑการประเมิน
การวัดผล ตลอดภาคเรียนมีคะแนนเต็ม 100 % แบงเปน 4 สวนดังนี้
1. การปฏิบัติการพยาบาลและคุณลักษณะการพยาบาลจิตเวช
2. การฝกปฏิบัติในโรงพยาบาลจิตเวช
2.1 รายงานผลการพยาบาลผูป วยจิตเวชตามกระบวนการพยาบาล
2.2 รายงานการนําเสนอกรณีศึกษาผูปวยจิตเวช
2.3 รายงานวิเคราะหการสนทนาเพื่อการบําบัด
2.4 การจัดกลุมกิจกรรมบําบัด
2.5 การสอนใหความรูดานสุขภาพจิตในโรงพยาบาล
3. การฝกปฏิบัติในงานจิตเวชชุมชน
3.1 การสอนใหความรูดานสุขภาพจิต
3.2 การจัดโครงการสงเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน
4. การสอบกอนและหลังฝกภาคปฏิบัติ

30%
45%
งานเดี่ยว
งานกลุม
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว
20%
งานกลุม
งานกลุม
5%

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
การประเมินผลการเรียนใชแบบอิงเกณฑ โดยใชเกณฑในการใหคาระดับคะแนนดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ชวงคะแนน
90 – 100
85 – 89
75 – 84
70 – 74
60 – 69
55 – 59
50 – 54
ต่ํากวา 49

10%
10 %
10 %
10 %
5%
5%
15%

18

หมายเหตุ
ความรับผิดชอบของนักศึกษา
1. นักศึกษาตองฝกภาคปฏิบัติไมนอยกวา 120 ชั่วโมง
2. นักศึกษาตองทํารายงานทุกฉบับ มีสวนรวมในการนําเสนอ และการสอบขึ้น-ลงกอง (ถาขาดอยางใด
อยางหนึ่ง ถือวาไมผาน)
ความรับผิดชอบของพยาบาลพี่เลี้ยงตอการประเมินนักศึกษา
1. ใหความเห็นตอพฤติกรรมการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาตออาจารยนิเทศ
2. ใหคาํ แนะนําแกนักศึกษาในระหวางฝกทางดานวิชาการ วิชาชีพ ตามความเหมาะสม
ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมินนักศึกษา
1. รวมออกแบบการจัดการเรียนการสอน กับอาจารยในสาขาวิชาเดียวกัน หรือคณาจารยที่รวมสอน
ในการศึกษาลักษณะวิชา วัตถุประสงควิชาในหลักสูตร และหัวขอเนื้อหาในประมวลรายวิชา
2. รวมประเมินตามแบบฟอรมการพิจารณาการออกแบบการเรียนการสอน (Course design
checklist Doc. No. 01)
3. ประเมินผลการปฏิบัติของนักศึกษา ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติของนักศึกษา แบบประเมินผล
รายงานการศึกษาผูปวยเฉพาะราย (Case Study) แบบประเมินการทํางานเปนทีม และแบบประเมินการ
สอน
4. ประสานงานกับอาจารยผูสอน นักศึกษา และอาจารยประจําชั้นเพื่ออํานวยการใหการจัดการ
เรียนการสอนเปนไปดวยความเรียบรอยตามแผนที่ออกแบบไว
5.จัดใหมีการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการฝกภาคปฏิบัติ และรวมกับอาจารยผูนิเทศตรวจสอบนักศึกษา
แตละคนวาไดรบั ทักษะครบตามจุดประสงคหรือไม
6. แจงการขาดเรียนของนักศึกษาปฏิบัติ รวมทั้งรายงานการแกไข ตออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
เพื่อจัดการฝกชดเชย พรอมเสนอคณบดี ผานฝายวิชาการกอนสิ้นสุดการเรียนการสอน
7.สงขอสอบและรวมวิเคราะหขอสอบ พิจารณารวมกันในคณาจารยผูสอน หรือปรึกษาหารือกับ
หัวหนาสาขาวิชา หรืออาจารยที่มีประสบการณในสาขานั้น
การสรุปผลการประเมินที่แตกตาง
1. ปรึกษาหารือระหวางอาจารยผูรับผิดชอบประสบการณภาคสนามและ / หรือ หัวหนาสาขาวิชา
เพื่อการตัดสินเกรดเบื้องตน
2.นําเสนอคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เพื่อการทบทวนการประเมินผลและเกรด ประธาน
หลักสูตรนําเสนอคณบดีเพื่อขอความเห็นชอบตามลําดับ
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยผูเกี่ยวของตอไปนี้
1.1 นักศึกษา
- มีการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยรายบุคคล และการประเมินรายวิช า
รวมทั้งการประเมินแหลงฝก
1.2 พนักงานพี่เลี้ยงหรือผูประกอบการ
- เขารวมสัมมนาโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อประสานงานและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกับแหลงฝกและอาจารยพิเศษ เพื่อเปดโอกาสใหผูแทนจากแหลงฝกไดมีสวน
รวมในการวางแผนและการจัดการศึกษาภาคปฏิบัติของคณะพยาบาลศาสตร
1.3 อาจารยที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม
- รวบรวมปญหาและขอเสนอแนะจากผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนและรายวิชา
โดยนักศึกษาและความคิดเห็นที่ไดจากโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อประสานงานและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกับแหลงฝกและอาจารยพิเศษ มารวมกันพิจารณา เพื่อวางแผนการพัฒนา
โดยอาจารยและผูบริหาร
1.4 อื่นๆเชนบัณฑิตจบใหม
-ไมมี
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
- คณาจารยผู สอนร ว มกั นพิจารณาคะแนนของทุก กลุมรว มกัน ก อนออกเกรด และนํ า เสนอเข า
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของคณะ
- มีค ณะกรรมการบริห ารหลักสูตรเปนกรรมการพิจ ารณาการออกแบบการสอนรายวิ ชา และ
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เปนผูประเมินผลลัพธการเรียนรู ใหนักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย
และใหขอเสนอแนะประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
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