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(มคอ.4)

รายวิชาปฏิบตั กิ ารสร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
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(Sec B)
รหัสวิชา
(ตอนเรียน B4)
สำหรับนักศึกษำพยำบำลชั้นปีที่ 4 ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
คณะพยำบำลศำสตร์ สำขำสุขภำพจิตและกำรพยำบำลจิตเวช

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา 6064803 ปฏิบัติกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตและกำรพยำบำลจิตเวช
(Mental Health Promotion And Psychiatric Nursing Practicum)
1.2 จานวนหน่วยกิตหรือจานวนชั่วโมง 2(0-8-0)
1.3 หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตร
 พยำบำลศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
 พยำบำลศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560)
ประเภทรายวิชา หมวดวิชำเฉพำะ กลุ่มวิชำวิชำชีพ ภำคปฏิบัติ
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อำจำรย์ศิริพร นันทเสนีย์/อำจำรย์อันธิฌำ สำยบุญศรี
อาจารย์ร่วมฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
อำจำรย์ศิริพร
นันทเสนีย์
อำจำรย์อันธิฌำ
สำยบุญศรี
อำจำรย์อริยำ
ดีประเสริฐ
อำจำรย์สุชำดำ
เวชกำรุณำ
อำจำรย์วำสนำ
วงษ์คำนำ
ร.ต.หญิงประภัสสร
พรหมเพ็ญ
ร.อ.หญิงจิภัทรำ
มรรยำทอ่อน
อำจำรย์สำยัณห์
แสนโคตร
อำจำรย์ธนำรีย์
อินทสวัสดิ์
อาจารย์ร่วมสอน
1.5 ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่กาหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตร
ภำคกำรศึกษำที่ 1 ชั้นปีที่ 4 (จำนวน 41 คน)
1.6 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสุด
24 มิถุนำยน 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม
วิชำนี้พัฒนำขึ้นเพื่อจัดประสบกำรณ์ในสถำนกำรณ์จริง ให้นักศึกษำสำมำรถนำควำมรู้ในวิชำ
ปฏิ บั ติ ก ำรสร้ ำ งเสริ ม สุ ข ภำพจิ ต และกำรพยำบำลจิ ต เวช และน ำทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้ อ งมำใช้ ในกำร
ปฏิบัติกำรพยำบำลแก่ บุคคล กลุ่มเสี่ยง และผู้ป่วยจิตเวชในครอบครัว ชุมชนและสถำนบริกำรทำง
สุ ข ภำพได้ โดยให้ ควำมส ำคัญ ต่ อ กำรใช้ ห ลั ก ฐำนเชิ งประจัก ษ์ แ ละลั ก ษณะควำมหลำกหลำยทำง
วัฒนธรรม
2.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม
1. เพื่อให้ส ำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ทั้งทำงด้ำนจิตวิทยำ จิตเวช จิตเภสัช ศำสตร์ทำงกำร
พยำบำลและหลักฐำนเชิงประจักษ์ โดยใช้กระบวนกำรพยำบำล และหลักฐำนเชิงประจักษ์ โดยใช้
กระบวนกำรพยำบำลได้ทั้งในระยะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง ตลอดจนระยะสุดท้ำยของชีวิต
2. เพื่อให้มีกำรตัดสินใจทำงคลินิกอย่ำงมีวิจำรณญำณเพื่อแก้ปัญหำและตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้ป่วยอย่ำงมีองค์รวมในระยะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง ตลอดจนระยะสุดท้ำยของชีวิต
3. เพื่อสร้ำงเสริมทักษะกำรสร้ำงสัมพันธภำพเพื่อกำรบำบัด กำรใช้เทคนิคกำรสนทนำเพื่อ
กำรบำบัดและกำรใช้ตนเองเป็นสื่อเพื่อกำรบำบัดทำงจิตเป็นรำยบุคคลและรำยกลุ่ม
4. เพื่อปฏิบัติกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตและป้องกันปัญหำทำงจิตทั้งในโรงพยำบำลและชุมชน
ภำยใต้จรรยำบรรณวิชำชีพ
ทักษะประสบการณ์ที่นักศึกษาได้รับ
กำรฝึกประสบกำรณ์บนหอผู้ป่วย
1.กำรสนทนำเพื่อกำรบำบัดกับผู้ป่วยจิตเวชโดยใช้ขั้นตอนของกำรสร้ำงสัมพันธภำพเพื่อกำรบำบัด
และเทคนิคกำรสื่อสำรเพื่อกำรบำบัด
2.กำรแสดงบทบำทเป็นผู้นำกลุ่มกิจกรรมบำบัดและบทบำทเป็นผู้สังเกตกำรณ์กลุ่มกิจกรรมบำบัด
3.กำรประเมินสภำพผู้ป่วยที่แผนกจิตเวชฉุกเฉินและกำรตรวจสภำพจิตผู้ป่วยในหอผู้ป่วย
และกำรคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชน
4. กำรใช้กระบวนกำรพยำบำลแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหำด้ำนอำรมณ์ พฤติกรรม กำรรับรู้ และควำมคิด
5. กำรสอนและให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยจิตเวช ญำติ และผู้รับบริกำรเพื่อกำรส่งเสริมและป้องกัน
ปัญหำสุขภำพจิตและจิตเวช
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หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
3.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม
3.1.1 ดูแลผู้ป่วยบนพื้นฐำนของ
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักศำสนำ
หลักจริยธรรมและจรรยำบรรณ
วิชำชีพ
3.1.2 สำมำรถแยกแยะควำม
ถูกต้อง ควำมดีและควำมชั่วได้
3.1.3 เคำรพในคุณค่ำและศักดิ์ศรี
ของควำมเป็นมนุษย์ในผู้ป่วยจิตเวช
3.1.4 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง
ในกำรปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ป่วยที่มี
ควำมผิดปกติทำงจิต
3.1.5 มีระเบียบวินัย เสียสละ
และซื่อสัตย์
3.1.6 ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ
วิชำชีพและสำมำรถจัดกำรกับ
ปัญหำจริยธรรมในกำรดำรงชีพ
3.1.7 เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อผู้ป่วย
จิตเวช ทั้งกำรดำรงตนและกำร
ปฏิบัติงำน
3.1.8 ส่งเสริมให้ผู้ป่วยจิตเวช /
ผู้ใช้บริกำรได้รบั รู้ และเข้ำใจสิทธิ
ของตนเองเพื่อปกป้องสิทธิของตน

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

- ผู้สอนเป็นแบบอย่ำงแก่ผู้เรียน
ด้ำนกำรตรงต่อเวลำ กำรเคำรพ
สิทธิของผู้ใช้บริกำร และกำร
แสดงพฤติกรรมจริยธรรมที่
เหมำะสม
- ปฐมนิเทศรำยวิชำเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ กิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนภำคปฏิบัติ กฎระเบียบ
ของคณะฯ และแหล่งฝึก
- จัดประสบกำรณ์ให้นักศึกษำ
ฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลกับ
ผู้ใช้บริกำรด้วยกำรเคำรพใน
คุณค่ำและศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์ ตระหนักในควำม
แตกต่ำงทำงวัฒนธรรม ภำยใต้
กฎหมำย และจรรยำบรรณ
วิชำชีพ
- ประชุมอภิปรำยประเด็น
ปัญหำเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยำบรรณ
วิชำชีพของกำรพยำบำลผู้ป่วย
จิตเวชที่ได้รับมอบหมำย ช่วง
กำรประชุมปรึกษำก่อนและหลัง
กำรปฏิบัติงำน
- ฝึกกำรมีวินัย ควำมรับผิดชอบ
ต่องำน กำรปฏิบัติกำรพยำบำล
อย่ำงเสียสละ และซื่อสัตย์
- ให้กำรเสริมแรงโดยแสดงควำม
ชื่นชมและสะท้อนกลับทันทีที่
นักศึกษำมีพฤติกรรมกำร
แสดงออกเหมำะสม

- กำรแสดงควำมคิดเห็น
เสนอแนะวิธีกำรแก้ไขต่อ
ประเด็นจริยธรรมในกำร
พยำบำลผู้ป่วยจิตเวชที่
ได้รับมอบหมำยของ
นักศึกษำแต่ละคน ในช่วง
กำรประชุมปรึกษำก่อน
และหลังกำรปฏิบัติงำน
- กำรส่งงำนที่ได้รับ
มอบหมำยตำมกำหนด
- กำรสะท้อนคิดต่อกำร
ฝึกปฏิบัติกำรพยำบำล
ของนักศึกษำ
- กำรสังเกตพฤติกรรม
ของนักศึกษำขณะฝึก
ปฏิบัติงำน
- สังเกตกำรมีส่วนร่วมใน
กำรประชุมปรึกษำ
ทำงกำรพยำบำลเกี่ยวกับ
จริยธรรมและ
จรรยำบรรณวิชำชีพจำก
กำรปฏิบัติงำน
- สังเกตและประเมิน
พฤติกรรมตำมรำยกำรใน
แบบประเมินผลกำร
ปฏิบัติกำรพยำบำล
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ผลการเรียนรู้
3.2 ด้านความรู้
3.2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
สำระสำคัญของศำสตร์ที่เป็น
พื้นฐำนชีวิตด้ำนพัฒนำกำรมนุษย์
ทั้งร่ำงกำย จิตใจ และพฤติกรรม
3.2.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
สำระสำคัญของศำสตร์ทำงวิชำชีพ
กำรพยำบำลจิตเวช
3.2.3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
สำระสำคัญของกระบวนกำร
พยำบำลและกำรนำไปใช้ในกำร
ดูแลผู้ป่วยจิตเวช
3.2.5 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
สำระสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สำรสนเทศทำงกำรพยำบำลที่
เกี่ยวข้องกับกำรพยำบำลผู้ป่วยจิต
เวช
3.2.6 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
วัฒนธรรม สถำนกำรณ์ที่
เปลี่ยนแปลงของประเทศและโลก

3.3 ด้านทักษะทางปัญญา
3.3.1 ตระหนักรู้ในศักยภำพและ
สิ่งที่เป็นจุดอ่อนของตน เพื่อพัฒนำ
ตนเองให้มีควำมสำมำรถเพิ่มมำก
ขึ้น
3.3.2 สำมำรถสืบค้นและ
วิเครำะห์ข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลที่
หลำกหลำย
3.3.3 สำมำรถนำข้อมูลและ
หลักฐำนไปใช้ในกำรอ้ำงอิงและ
แก้ปัญหำอย่ำงมีวิจำรณญำณ

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

- ฝึกทักษะต่ำงๆในกำรบำบัด
ทำงจิตเวชก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติ
- pre-post conference
- clinical teacher
- จัดประสบกำรณ์ให้นักศึกษำได้
ดูแลผู้ใช้บริกำรโดยใช้ศำสตร์
ทำงวิชำชีพกำรพยำบำลจิตเวช
และศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง
- จัดประสบกำรณ์ให้นักศึกษำได้
ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเป็นรำย
กรณีศึกษำ โดยใช้กระบวนกำร
พยำบำล ตั้งแต่ประเมิน วินิจฉัย
กำรพยำบำล วำงแผนกำรปฏิบัติ
ตำมแผน และกำรติดตำม
ประเมินผล
- มอบหมำยให้นักศึกษำได้เขียน
รำยงำน กรณีศึกษำ กำรจัดกลุ่ม
กิจกรรมบำบัด กำรสนทนำเพื่อ
กำรบำบัด กำรสอนสุขภำพจิต
ศึกษำ กำรจัดโครงกำรส่งเสริม
และป้องกันปัญหำสุขภำพจิต
และจิตเวชในชุมชน

- pre-post test ก่อน
และหลังขึ้นฝึกภำคปฏิบัติ
- สังเกตและประเมิน
พฤติกรรมตำมรำยกำรใน
แบบประเมิน
- กรณีศึกษำผู้ป่วยจิต
เวช
- กำรวิเครำะห์กำร
สนทนำเพื่อกำรบำบัด
- กำรสอนและให้
ควำมรู้ด้ำนสุขภำพจิต
- กำรจัดกลุ่ม
กิจกรรมบำบัด
- กรณีศึกษำจิตเวช
ชุมชน
- โครงกำรสุขภำพจิต
และจิตเวชชุมชน
- ผลกำรปฏิบัติกำร
พยำบำล
- กำรประชุมปรึกษำ
ปัญหำทำงกำรพยำบำล
(Nursing Care
Conference)

- ฝึกให้นักศึกษำวิเครำะห์ตนเอง
และสะท้อนคิด
- ฝึกให้นักศึกษำวิเครำะห์
ปัญหำ/อุปสรรคในกำร
ปฏิบัติกำรพยำบำลของตนเอง
และกำรปรับปรุงแก้ไข
- ฝึกให้นักศึกษำได้คัดกรอง
ปัญหำสุขภำพจิตในชุมชน และ
วิเครำะห์ข้อมูลเพื่อนำไป
วำงแผนแก้ไขปัญหำ

- สังเกตและประเมิน
พฤติกรรมตำมรำยกำรใน
แบบประเมิน
- กรณีศึกษำผู้ป่วยจิต
เวช
- กำรวิเครำะห์กำร
สนทนำเพื่อกำรบำบัด
- กำรสอนและให้
ควำมรู้ด้ำนสุขภำพจิต
- กำรจัดกลุ่ม
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ผลการเรียนรู้
3.3.4 สำมำรถคิดวิเครำะห์อย่ำง
เป็นระบบ โดยใช้องค์ควำมรู้ทำง
วิชำชีพและที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งใช้
ประสบกำรณ์เป็นฐำน
3.3.6 สำมำรถพัฒนำวิธีกำรแก้ไข
ปัญหำที่มีประสิทธิภำพสอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์

3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
3.4.1มีควำมสำมำรถในกำร
ปรับตัวเชิงวิชำชีพและมีปฏิสัมพันธ์
อย่ำงสร้ำงสรรค์กับผู้รับบริกำร
อำจำรย์ และบุคลำกรในหอผู้ป่วย
3.4.2 สำมำรถทำงำนเป็นทีมใน
บทบำทผู้นำกลุ่มกิจกรรมบำบัด
สมำชิกทีม
3.4.3 สำมำรถแสดงออกซึ่งภำวะ
ผู้นำในกำรผลักดันให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กร
3.4.4 มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่
ต่อสังคม และรับผิดชอบในกำร

วิธีการสอน
- จัดประสบกำรณ์ให้นักศึกษำ
ออกแบบกลุ่มกิจกรรมบำบัด
กลุ่มสุขภำพจิตศึกษำให้
สอดคล้องกับข้อมูลและหลักฐำน
ที่ประเมินเก็บรวบรวมได้
- ให้นักศึกษำนำข้อมูลที่ได้จำก
กำรสำรวจปัญหำสุขภำพจิตใน
ชุมชนมำวิเครำะห์อย่ำงเป็น
ระบบ และออกแบบกิจกรรม
ส่งเสริมและป้องกันปัญหำ
สุขภำพจิตภำยใต้องค์ควำมรู้
ทำงวิชำชีพและประสบกำรณ์ใน
กำรฝึกชุมชน
- ให้นักศึกษำจัดโครงกำร
ส่งเสริมสุขภำพจิตในชุมชนเพื่อ
ส่งเสริม พัฒนำและป้องกัน
ปัญหำสุขภำพจิตโดยนำองค์
ควำมรู้ทำงภูมิปัญญำไทยมำใช้
ให้มีควำมสอดคล้องกับบริบท
ท้องถิ่น

วิธีการประเมินผล
กิจกรรมบำบัด
- กรณีศึกษำจิตเวช
ชุมชน
- โครงกำรสุขภำพจิต
และจิตเวชชุมชน
- ผลกำรปฏิบัติกำร
พยำบำล
- กำรประชุมปรึกษำ
ปัญหำทำงกำรพยำบำล
(Nursing Care
Conference)
- ตำมรำยกำรในแบบ
ประเมินผลกำรปฏิบัติกำร
พยำบำล

-มอบหมำยให้นักศึกษำดูแล
ผู้ป่วยจิตเวชทั้งในลักษณะรำย
เดี่ยวและรำยกลุ่ม ให้ทำกลุ่ม
กิจกรรมบำบัด กลุ่มสุขภำพจิต
ศึกษำ ร่วมกับทีมบุคลำกรในหอ
ผู้ป่วย ญำติ และประชำชนที่
สนใจ
- มอบหมำยให้นักศึกษำร่วมกัน
จัดโครงกำรส่งเสริม พัฒนำและ
ป้องกันปัญหำสุขภำพจิตใน
ชุมชน โดยประสำนควำมร่วมมือ
จำกบุคลำกรภำยในทีมสุขภำพ

- สังเกตและประเมิน
พฤติกรรมตำมรำยกำรใน
แบบประเมิน
- กรณีศึกษำผู้ป่วยจิต
เวช
- กำรวิเครำะห์กำร
สนทนำเพื่อกำรบำบัด
- กำรสอนและให้
ควำมรู้ด้ำนสุขภำพจิต
- กำรจัดกลุ่ม
กิจกรรมบำบัด
- กรณีศึกษำจิตเวช
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ผลการเรียนรู้
พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง

3.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.5.1 สำมำรถใช้หลักตรรกะ
คณิตศำสตร์ และสถิติในกำร
วิเครำะห์ข้อมูล
3.5.2 สำมำรถแปลงข้อมูลให้เป็น
ข่ำวสำรที่มีคุณภำพ และเหมำะสม
ต่อกำรสื่อสำร และถ่ำยทอดแก่กลุ่ม
คน รวมทั้งสำมำรถแปลควำมหมำย
ข้อมูล ทั้งเชิงปริมำณ และคุณภำพ
3.5.3 สำมำรถสื่อสำรภำษำไทย
ภำษำอังกฤษ ทั้งกำรพูด กำรอ่ำน
กำรเขียน ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.5.5 รู้จักเลือกใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ คอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ตในกำรจัดกำรข้อมูล

3.6 ด้านทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ
3.6.1 สำมำรถปฏิบัติทักษะกำร

วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
และแกนนำชุมชน
ชุมชน
- ให้นักศึกษำเป็นผู้นำในกำรใช้
- โครงกำรสุขภำพจิต
ควำมรู้ทำงศำสตร์ของวิชำชีพ และจิตเวชชุมชน
ร่วมกับศำสตร์ที่เกี่ยวข้องมำ
- ผลกำรปฏิบัติกำร
บริกำรวิชำกำรแก่สังคมเพื่อให้ พยำบำล
เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
กำรส่งเสริมสุขภำพจิตในชุมชน
โดยอำศัยศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำไทยในท้องถิ่น

- มอบหมำยให้นักศึกษำเข้ำ
สำรวจข้อมูลในชุมชนและทำ
กำรวิเครำะห์ข้อมูลปัญหำด้ำน
สุขภำพจิตและจิตเวชในชุมชน
อย่ำงเป็นระบบ และจัดโครงกำร
โดยออกแบบกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนำและป้องกันปัญหำ
สุขภำพจิตภำยใต้องค์ควำมรู้
ทำงวิชำชีพ องค์ควำมรู้ทำงภูมิ
ปัญญำไทยมำใช้ในกำรพัฒนำ
สุขภำพจิตที่มีควำมสอดคล้อง
กับบริบทท้องถิ่นโดยอ้ำงอิง
กำรศึกษำค้นคว้ำผลงำนที่เป็น
หลักฐำนเชิงประจักษ์โดย
เลือกใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ต่ำงๆ มำถ่ำยทอดให้แก่ชุมชน
อย่ำงชัดเจน ครบถ้วน และ
เหมำะสมตำมสภำพปัญหำที่พบ
และนำเสนอผลกำรดำเนินงำน
แก่ชุมชน

- สังเกตและประเมิน
พฤติกรรมตำมรำยกำรใน
แบบประเมิน
- กรณีศึกษำผู้ป่วยจิต
เวช
- กำรวิเครำะห์กำร
สนทนำเพื่อกำรบำบัด
- กำรสอนและให้
ควำมรู้ด้ำนสุขภำพจิต
- กำรจัดกลุ่ม
กิจกรรมบำบัด
- กรณีศึกษำจิตเวช
ชุมชน
- โครงกำรสุขภำพจิต
และจิตเวชชุมชน
- ผลกำรปฏิบัติกำร
พยำบำล
- กำรนำเสนอ
กรณีศึกษำผู้ป่วยจิตเวช

- ในแหล่งฝึกที่เป็นโรงพยำบำล

- สังเกตและประเมิน
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ผลการเรียนรู้
พยำบำลอย่ำงเป็นองค์รวม โดย
ประยุกต์ใช้ศำสตร์และศิลปะ
ทำงกำรพยำบำล
3.6.2 สำมำรถปฏิบัติกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรค กำร
รักษำพยำบำล กำรบำบัด และ
บรรเทำอำกำร และกำรฟื้นฟูสภำพ
แก่ผู้รับบริกำรทุกสภำวะกำรและ
ทุกช่วงวัย
3.6.3 สำมำรถปฏิบัติกำรพยำบำล
ด้วยควำมเมตตำ กรุณำและเอื้อ
อำทร
3.6.4 สำมำรถปฏิบัติกำรพยำบำล
โดยคำนึงถึงปัจเจกบุคคลและควำม
หลำกหลำยทำงวัฒนธรรม
3.6.5 แสดงภำวะผู้นำในกำร
ปฏิบัติงำน สำมำรถบริหำรทีม
พยำบำล ทีมสหสำขำวิชำชีพ และ
กำรทำงำนในชุมชนในหน่วยบริกำร
สุขภำพชุมชน

วิธีการสอน
มอบหมำยให้นักศึกษำฝึกทักษะ
- กำรดูแลผู้ป่วยจิตเวช 1-2
รำย โดยให้กำรพยำบำลเป็นองค์
รวม ด้วยกำรประยุกต์ทั้งศำสตร์
และศิลปะทำงกำรพยำบำล
- กำรวิเครำะห์กำรสนทนำ
เพื่อกำรบำบัด
- กำรสอนและให้ควำมรู้ด้ำน
สุขภำพจิต
- กำรจัดกลุ่มกิจกรรมบำบัด
- ในชุมชนมอบหมำยให้
นักศึกษำ ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเป็น
รำยกลุ่ม ให้กำรพยำบำลบำบัด
และฟื้นฟูที่บ้ำน (home care)
- ในชุมชนมอบหมำยให้
นักศึกษำจัดโครงกำรส่งเสริม
และป้องกันปัญหำทำงด้ำน
สุขภำพจิตและจิตเวชตำมบริบท
และวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน

วิธีการประเมินผล
พฤติกรรมตำมรำยกำรใน
แบบประเมิน
- กรณีศึกษำผู้ป่วยจิต
เวช
- กำรวิเครำะห์กำร
สนทนำเพื่อกำรบำบัด
- กำรสอนและให้
ควำมรู้ด้ำนสุขภำพจิต
- กำรจัดกลุ่ม
กิจกรรมบำบัด
- กรณีศึกษำจิตเวช
ชุมชน
- โครงกำรสุขภำพจิต
และจิตเวชชุมชน
- ผลกำรปฏิบัติกำร
พยำบำล
- กำรนำเสนอ
กรณีศึกษำผู้ป่วยจิตเวช

หมวดที่ 4 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือคาอธิบายรายวิชา
กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลจำกกำรบูรณำกำรควำมรู้ทั้งทำงด้ำนจิตวิทยำ จิตเวช จิตเภสัช
ศำสตร์ทำงกำรพยำบำลและหลั กฐำนเชิงประจั กษ์ โดยใช้กระบวนกำรพยำบำล กำรตัดสินใจทำง
คลินิกอย่ำงมีวิจำรณญำณเพื่อแก้ปัญหำและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ป่วยอย่ำงมีองค์รวม ฝึก
ทักษะกำรสร้ำงสัมพันธภำพเพื่อกำรบำบัด กำรใช้เทคนิคกำรสนทนำเพื่อกำรบำบัดและกำรใช้ตนเอง
เป็นสื่อเพื่อกำรบำบัดทำงจิตเป็นรำยบุคคล และรำยกลุ่ ม ปฏิบัติกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตและป้องกัน
ปัญหำทำงจิตทั้งในโรงพยำบำลและชุมชน ภำยใต้จรรยำบรรณวิชำชีพ
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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 selfunderstanding, 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.
2. กิจกรรมของนักศึกษา
2.1 ปฏิบัติกำรพยำบำลในกำรดูแลผู้ป่วยจิตเวช คนละ 1 รำย
2.2 ศึกษำและให้กำรพยำบำลผู้ป่วยจิตเวชตำมกระบวนกำรพยำบำล คนละ 1 รำย
2.3 สนทนำและบัน ทึกกำรสนทนำเพื่อกำรบำบัดกับผู้ป่วยจิตเวชโดยใช้ขั้นตอนกำรสร้ำง
สัมพันธภำพเพื่อกำรบำบัดและเทคนิคกำรสนทนำเพื่อกำรบำบัด คนละ 1 รำย
2.4 ตรวจสภำพจิตผู้ป่วยที่ได้รับมอบหมำยในหอผู้ป่วยและหน่วยจิตเวชฉุกเฉินแห่งละ 1 รำย
2.5 นำเสนอและร่วมอภิปรำยกรณีศึกษำ (case study) ที่เลือกสรรแล้วกลุ่มละ 1 รำย
2.6 สอนและให้ควำมรู้แก่ผู้ป่วยจิตเวชหรือญำติ1 ครั้ง/ คน
2.7 แสดงบทบำทเป็นผู้นำกลุ่มกิจกรรมบำบัด1 ครั้ง/ คน
2.8 จัดกลุ่มกิจกรรมบำบัดในบทบำทผู้ช่วยผู้นำกลุ่ม สมำชิก และผู้สังเกตกำรณ์ บทบำทละ
1 ครั้ง/คน
2.9 ศึกษำดูงำนกำรให้กำรพยำบำลผู้ป่วยที่ได้รับกำรบำบัดด้วยไฟฟ้ำ 1 ครั้ง
2.10 ศึกษำ และให้กำรพยำบำลผู้ป่วยที่แผนกจิตเวชฉุกเฉิน 1 รำย/ คน
2.11 คัดกรองกลุ่มเสี่ยงและให้คำแนะนำด้ำนสุขภำพจิตแก่ผู้รับบริกำรในชุมชน 1 รำย/ คน
2.12 ศึกษำและเยี่ยมบ้ำนผู้มีปัญหำสุขภำพจิตหรือผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน 1 รำย/ น.ศ 5-6 คน
2.13 จัดโครงกำรส่งเสริมและป้องกันปัญหำสุขภำพจิตและจิตเวชในชุมชน 1 ครั้ง/ กลุ่ม
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3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
กิจกรรม
ผลการเรียนรู้
ที่
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
2
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
3

4

วิธีการประเมิน
- มอบหมำยให้ทำ
รำยงำนผลกำร
พยำบำลผู้ป่วยจิตเวช
ตำมกระบวนกำร
พยำบำล 1 รำย / คน

- กำรนำเสนอรำยงำน
กรณีศึกษำผู้ป่วยจิตเวช
1รำย/กลุ่ม และจัดทำ
เป็นรูปเล่มสมบูรณ์ส่ง
ภำยใน 1 สัปดำห์หลัง
กำรนำเสนอ
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, - มอบหมำยให้ทำ
4.2.5, 4.2.6, 4.3.2, 4.3.3, รำยงำนกำรวำงแผนกำร
4.3.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 พยำบำลจิตเวช

สัปดาห์ที่
สัดส่วนของ
ประเมิน
การประเมินผล
- ส่งสัปดำห์สุดท้ำย
10%
ของกำรฝึก
ปฏิบัติงำน
Sec B
ส่งวันจันทร์ที่ 28
ต.ค. 62
Sec B
10%
นำเสนอวันพุธที่ 6 (นำเสนอ5%,
พ.ย. 62/
เล่มสมบูรณ์
ส่งเล่ม วันอังคำรที่ 5%)
12 พ.ย. 62

- ส่งทุกวันแรกของ
กำรขึ้นฝึก
ปฏิบัติงำนในแต่ละ
สัปดำห์
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, - กำรบันทึกและ
- นัดหมำยกับ
4.2.5, 4.2.6, 4.3.1, 4.4.4, วิเครำะห์กำรสนทนำ อำจำรย์ประจำ
4.5.2, 4.5.3
เพื่อกำรบำบัดโดยเลือก กลุ่มในกำรส่งแต่
กำรสนทนำเพื่อกำร
ละฉบับ
บำบัดระยะละ 1 ฉบับ - เล่มสมบูรณ์ส่ง
และจัดทำรำยงำนเป็น สัปดำห์ สุดท้ำย
รูปเล่มสมบูรณ์
ของกำรฝึก
ปฏิบัติงำน
Sec B
ส่งวันจันทร์ที่
28 ต.ค. 62

-

10%

10

กิจกรรม
ผลการเรียนรู้
ที่
5
4.1.5, 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,
4.4.1, 4.4.2, 4.3,4, 4.4.5,
4.4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3,
4.6.4, 4.6.5
6
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
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8

9

วิธีการประเมิน
- มอบหมำยให้จัดกลุ่ม
กิจกรรมบำบัด และ
จัดทำรำยงำนกำรจัด
กลุ่มกิจกรรมบำบัด 1
ฉบับ / คน

- มอบหมำยให้ทำ
แผนกำรสอนแก่ผู้ป่วย
จิตเวชหรือญำติและให้
ควำมรู้ด้ำนสุข ภำพจิต
ในร.พ.คนละ1 ครั้ง
- มอบหมำยให้ประเมิน
ควำมสำมำรถในกำรทำ
หน้ำที่ของผู้ป่วยจิตเภท
เรื้อรัง เพื่อทำแผนกำร
สอนแก่ผู้ป่วยจิตเวช
หรือญำติ และให้
ควำมรู้ด้ำนสุขภำพจิต
ในชุมชนกลุ่มละ1 ครั้ง
4.1.1, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.2, - ทำรำยงำน
4.2.3, 4.2.4, 4.2.6, 4.3.4, กำรสังเกตกำรณ์กลุ่ม
4.3.5, 4.5.3, 4.6.1, 4.6.2, คนละ1 ฉบับ
4.6.3
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, - ประเมินผลกำรวำง
4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, แผนกำรพยำบำลและ
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, กำรปฏิบัติกำรพยำบำล
4.2.5, 4.2.6, 4.3.1, 4.3.2, ประเมินคุณลักษณะ
4.3.3, 4.3.4, 4.3.6, 4.4.1, ของพยำบำลจิตเวช
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, - กำรจัดและสรุป
4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, รำยงำนโครงกำร
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, ส่งเสริมสุขภำพจิตและ

สัปดาห์ที่
ประเมิน
- ส่งล่วงหน้ำอย่ำง
น้อย 1วันก่อนจัด
กิจกรรมกลุ่มและ
ส่งหลังทำกลุ่ม 1
วัน

สัดส่วนของ
การประเมินผล
10%

ส่งล่วงหน้ำอย่ำง
น้อย 1 วันก่อน
ปฏิบัติกำรให้ควำม
รู้สุขภำพจิตศึกษำ
และส่งหลังทำกำร
สอน1วัน

5%

- ส่งหลังกำร
สังเกตกำรณ์กลุ่ม
1 วัน

-

- ขณะฝึก
ปฏิบัติงำนในหอ
ผู้ป่วยและในชุมชน

30%

หลังสิ้นสุดโครงกำร
Sec B
วันอังคำรที่ 12

15%

5%
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กิจกรรม
ที่

10

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

4.2.5, 4.2.6, 4.3.1, 4.3.2, จิตเวชชุมชน
4.3.3, 4.3.4, 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
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, - ประเมินผลจำกกำร
4.2.5, 4.2.6
สอบ OSCE หลังฝึก
ภำคปฏิบัติ (posttest)

สัปดาห์ที่
ประเมิน
พ.ย.62

Pre-test
Sec B
วันอังคำรที่ 1 ต.ค.
62
Post-test
Sec B
วันจันทร์ที่ 11
พ.ย.62

สัดส่วนของ
การประเมินผล

5%

4. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา
งานที่มอบหมาย
1. ปฏิบัติกำรพยำบำลในกำรดูแลผู้ป่วยจิตเวช
คนละ 1 รำย
2. ศึกษำและให้กำรพยำบำลผู้ป่วยจิตเวชตำม
กระบวนกำรพยำบำล คนละ 1 รำย
3. สนทนำและบันทึกกำรสนทนำเพื่อกำร
บำบัดกับผู้ป่วยจิตเวชโดยใช้ขั้นตอนกำรสร้ำง
สัมพันธภำพเพื่อกำรบำบัดและเทคนิคกำร
สนทนำเพื่อกำรบำบัด คนละ 1 รำย
4. ตรวจสภำพจิตผู้ป่วยที่ได้รับมอบหมำยในหอ
ผู้ป่วยและหน่วยจิตเวชฉุกเฉินแห่งละ 1 รำย
5. นำเสนอและร่วมอภิปรำยกรณีศึกษำ (case
study) ที่เลือกสรรแล้วกลุ่มละ 1 รำย
6. สอนและให้ควำมรู้แก่ผู้ป่วยจิตเวชหรือญำติ
1 ครั้ง/ คน
7. แสดงบทบำทเป็นผู้นำกลุ่มกิจกรรมบำบัด1

การติดตาม
1. ผู้สอนติดตำมกำรส่งงำนก่อนปฏิบัติทักษะแต่ละครั้ง
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะก่อนนำไปใช้จริง
2. ผู้สอนติดตำมชิ้นงำนเป็นระยะๆทั้งก่อนและหลัง
ปฏิบัติงำน
3. ผู้สอนให้ข้อคิดเห็นป้อนกลับแก่นักศึกษำ เพื่อรับทรำบ
และนำไปปรับปรุงแก้ไขก่อนนำส่ง
4. ผู้สอนตรวจกำรวำงแผนกำรพยำบำล ให้ข้อคิดเห็น
ป้อนกลับแก่นักศึกษำ เพื่อรับทรำบ และปรับปรุงแผนกำร
พยำบำลทันที หรือในวันรุ่งขึ้น
5. ผู้สอนตรวจสอบทักษะกำรพยำบำลที่นักศึกษำได้รับ
และลงนำมรับรอง วำงแผนกำรมอบหมำยทักษะให้
ครบถ้วนตำมหลักสูตร
6. ผู้สอนสะท้อนให้นักศึกษำรับทรำบจุดอ่อนของงำนเพื่อ
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งานที่มอบหมาย
ครั้ง/ คน
8. จัดกลุ่มกิจกรรมบำบัดในบทบำทผู้ช่วยผู้นำ
กลุ่ม สมำชิก และผู้สังเกตกำรณ์ บทบำทละ 1
ครั้ง/คน
9. ศึกษำดูงำนกำรให้กำรพยำบำลผู้ป่วยที่ได้รับ
กำรบำบัดด้วยไฟฟ้ำ 1 ครั้ง
10. ศึกษำ และให้กำรพยำบำลผู้ป่วยที่แผนก
จิตเวชฉุกเฉิน 1 รำย/ คน
11. คัดกรองกลุ่มเสี่ยงและให้คำแนะนำด้ำน
สุขภำพจิตแก่ผู้รับบริกำรในชุมชน 1 รำย/ คน
12. ศึกษำและเยี่ยมบ้ำนผู้มีปัญหำสุขภำพจิต
หรือผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน 1 รำย/ น.ศ 5-6 คน
13. จัดโครงกำรส่งเสริมและป้องกันปัญหำ
สุขภำพจิตและจิตเวชในชุมชน 1 ครั้ง/ กลุ่ม

การติดตาม
กำรพัฒนำทักษะให้ครบถ้วนตำมหลักสูตร
7. ให้นักศึกษำนำเสนอกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์ที่ได้
จำกกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำมมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน
8. สอบประเมินก่อน / หลังกำรฝึกประสบกำรณ์บนหอ
ผู้ป่วย
9. กำรประเมินตนเองโดยใช้แบบบันทึกกำรสะท้อนควำม
คิดเห็นของนักศึกษำต่อกำรฝึกปฏิบัติงำน (SelfReflection Sheet)
10. น ำผลกำรประเมิ น นั ก ศึ ก ษำฝึ ก ประสบกำรณ์
ภำคสนำม มำนำเสนอและอภิปรำยเพื่อเป็นแนวทำงใน
กำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำมรุ่นต่อไป

5. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมใน
ภาคสนาม
5.1 ปฐมนิเทศนักศึกษำเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ วัฒนธรรมของหน่วยงำน
5.2 แนะน ำสถำนที่ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ข องหน่ ว ยงำน ที่ ส ำมำรถน ำมำใช้ เพื่ อ กำรฝึ ก
ประสบกำรณ์ภำคสนำม
5.3 แนะนำบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง หรือที่ต้องทำงำนร่วมกัน
5.4 ติด ตำมควำมก้ำวหน้ ำ ประเมิ น กำรท ำงำนของนั กศึ กษำฝึ ก ประสบกำรณ์ ภ ำคสนำม
รำยงำนผลต่ออำจำรย์ที่รับผิดชอบรำยวิชำ
5.5 ประสำนงำน ประชุมกับอำจำรย์นิเทศ อำจำรย์ที่รับผิดชอบรำยวิชำ เพื่อให้ควำมเห็นใน
กำรปรับปรุงกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม
6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ
6.1 ประสำนและร่วมวำงแผนกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำมกับอำจำรย์ประจำแหล่งฝึก
6.2 สังเกตกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำมของนักศึกษำ
6.3 สอน แนะนำ หรือให้คำปรึกษำแก่นักศึกษำให้มีทักษะในกำรทำงำนในองค์กร
6.4ประเมินผลกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม
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7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา
7.1กำรเตรียมตัว ด้ำนควำมรู้ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงำนที่ หอผู้ป่วย โดยมอบหมำยให้นักศึกษำ
อ่ำนทบทวนวิชำกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตและกำรพยำบำลจิตเวช 1,2 และทบทวนคำศัพท์ที่สำคัญ
ทำงจิตเวชที่เคยเรียนผ่ำนมำ
7.2 แบ่ งนั กศึกษำทั้งหมดออกเป็น กลุ่ มใหญ่ 2 กลุ่ม โดยทั้ง 2 กลุ่มแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย
กลุ่มละ 7-8 คน โดยจัดให้ทุกกลุ่ มมีนักศึกษำที่มีผลกำรเรียนจำกคะแนน GPA ในภำคกำรศึกษำที่
ผ่ำนมำ (ตั้งแต่ดีมำกถึงคะแนนต่ำ) นักศึกษำเลือกผู้นำกลุ่มและรองด้วยตนเองเพื่อช่วยเหลือกันในทีม
7.3 เตรียมอำจำรย์แหล่งฝึกประจำหอผู้ป่วย เตรียมอำจำรย์นิเทศรำยวิชำ
7.4 เตรียมช่องทำงและอำจำรย์นิเทศ รับ แจ้งเหตุด่วน เมื่อนักศึกษำต้องกำรควำมช่วยเหลือ
เช่น โทรศัพท์ E-mail Line
7.5 จัดทำคู่มือกำรฝึกกำรปฏิบัติงำน พร้อมตำรำงกำรฝึกปฏิบัติงำน
7.6 ประสำนพำหนะรับส่ง เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรดูแลควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง
7.7 เตรียมกำหนดกำรปฐมนิเทศรำยวิชำ
7.8 พบอำจำรย์นิเทศประจำแหล่งฝึก ชี้แจงลักษณะและวัตถุประสงค์กำรฝึกปฏิบัติงำนแก่
อำจำรย์ นิ เทศประจ ำแหล่ งฝึ ก ได้ แ ก่ โรงพยำบำลศรี ธั ญ ญำ โรงพยำบำลพระมงกุ ฎ เกล้ ำฯ และ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบำงเขน
7.9 ทบทวนควำมรู้เรื่ อง กำรพยำบำลผู้ ป่ ว ยจิ ตเวช และ ทบทวนทั ก ษะที่ จำเป็ น ในกำร
พยำบำลจิตเวชโดยอำจำรย์ประจำแหล่งฝึกในวันปฐมนิเทศกำรฝึกปฏิบัติวันแรกในแต่ละกลุ่ม
7.10 pre – test ก่อนปฐมนิเทศกำรฝึ กปฏิบัติ ในแต่ละกลุ่ม ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงำนบนหอ
ผู้ป่วย เพื่อเป็นแนวทำงกำรพัฒนำผู้เรียนของอำจำรย์นิเทศในแต่ละกลุ่ม
8. สิ่งอานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ ที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม/
สถานประกอบการ
8.1 สถำนที่
- ห้องพักกลำงวันสำหรับนักศึกษำ
- ห้อง Conference
- ห้องสมุด
8.2 วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนกำรเรียนรู้
- เอกสำรกำรพยำบำลผู้ป่วยเฉพำะโรค
- วิดิทัศน์ประกอบกำรเรียนกำรสอน
- ฐำนข้อมูลด้ำนกำรพยำบำลจิตเวช
- อุปกรณ์กำรทำกลุ่มกิจกรรมบำบัดต่ำง ๆ
14

หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกาหนดสถานที่ฝึก
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบวิชำคัดเลือกแหล่งฝึกที่ยินดีรับนักศึกษำฝึก โดยพิจำรณำจำกควำมเข้ำใจ
กำรสนับสนุน มีควำมปลอดภัย สะดวก และสภำพแวดล้อมที่ดี มีอุปกรณ์ เทคโนโลยี พร้อมในกำรฝึก
เพื่ อ แก้ปั ญ หำตำมโจทย์ สำมำรถจัด อำจำรย์ ป ระจ ำแหล่ งฝึ ก ช่ ว ยดู แ ลนั ก ศึ กษำ มี โจทย์ย ำกง่ำย
เหมำะสมกั บ ศั ก ยภำพของนั ก ศึ ก ษำในระยะเวลำที่ ก ำหนด ปรึก ษำในสำขำสุ ข ภำพจิ ต และกำร
พยำบำลจิตเวชก่อนนำเสนอฝ่ำยวิชำกำร และคณบดีตำมลำดับ
สถานที่ฝึก
- โรงพยำบำลศรีธัญญำ
- โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำฯ
- ชุมชนในควำมรับผิดชอบของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนวัดแคใน
2. การเตรียมนักศึกษา
2.1 จัดเตรียมให้นักศึกษำแต่ละคนฝึกปฏิบัติกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตและกำรพยำบำลจิตเวช ฝึกที่
โรงพยำบำลศรีธัญญำ จำนวน 4 หอผู้ป่วย ฝึกที่โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำฯ จำนวน 2 หอผู้ป่วย และฝึก
ปฏิบัติกำรพยำบำลจิตเวชชุมชนในควำมรับผิดชอบของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนวัดแคใน ทั้ง 2
กลุ่ม
2.2 กำหนดระยะเวลำที่ฝึกปฏิบัติงำน
Sec A (จำนวน 42 คน) 6 สัปดำห์ วันที่ 13 สิงหำคม 2562 – 18 กันยำยน 2562
Sec B (จำนวน 41 คน) 6 สัปดำห์ วันที่ 30 กันยำยน 2562– 11 พฤศจิกำยน 2562
แบ่งเป็น 6 กลุ่มย่อยดังนี้
- นักศึกษำจำนวน 4 กลุ่ม กลุ่มละ 7 คน รวม 28 คน ฝึกปฏิบัติที่ โรงพยำบำลศรีธัญญำ
- นักศึกษำจำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 6-7 คน รวม13 คน ฝึกปฏิบัติที่โรงพยำบำลพระมงกุฎ
เกล้ำฯ
- ฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลจิตเวชชุมชนในควำมรับผิดชอบของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ตำบลบ้ำนวัดแคใน Sec A วันที่ 9, 10, 11, 16 กันยำยน 2562 Sec B วันที่ 29,30 ตุลำคม และ
4, 5 พฤศจิกำยน 2562
2.3 ขึ้นฝึกปฏิบัติงำนทุกวันจันทร์ถึงพุธ เวลำ 07.30 – 16.00 น.
2.4 ปฐมนิเทศรำยวิชำชี้แจงวัตถุประสงค์ กฎระเบียบและข้อกำหนดในกำรฝึก สิ่งที่คำดหวัง
พร้อมแจกคูม่ ือปฏิบัติกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิต และกำรพยำบำลจิตเวช
2.5 บันทึกเบอร์โทรศัพท์ E-mail หรือ Line เพื่อกำรติดต่อประสำนงำน (ภำคผนวก ข)
2.6 พบอำจำรย์นิเทศประจำแหล่งฝึก (ภำคผนวก ข)
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2.7 Sec A

Pre–test
วันที่ 14 ส.ค.62 เวลำ 8.00 – 9.00 น.
Post test
วันที่ 18 ก.ย 62 เวลำ 8.00 – 16.00 น.
Sec B
Pre–test
วันที่ 1 ต.ค. 62 เวลำ 8.00 – 9.00 น.
Post test
วันที่ 11 พ.ย.62 เวลำ 8.00 – 16.00 น.
2.8 แนะนำแหล่งฝึกงำน แนะนำทีมหัวหน้ำกลุ่มกำรพยำบำล และหัวหน้ำหอผู้ป่วยที่ฝึก
ปฏิบัติงำน ก่อนขึ้นปฏิบัติงำน แก่นักศึกษำ ที่โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำฯเวลำ 13.30 – 16.30 น.
Sec A วันพุธที่ 14 สิงหำคม 2562 Sec B วันอังคำรที่ 1 ตุลำคม 2562 และที่โรงพยำบำลศรีธัญญำ
เวลำ 8.00–12.00น. Sec A วันจันทร์ที่ 19 สิงหำคม 2561 Sec B วันพุธที่ 2 ตุลำคม 2562
3. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ
- ประสำนงำนอำจำรย์ประจำแหล่งฝึก พร้อมขอชื่อ ตำแหน่ง
4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝึก
- จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม พร้อมชี้แจงวัตถุป ระสงค์ของกำร
ฝึก สิ่งที่คำดหวัง พร้อมมอบคู่มือปฏิบัติกำรปฏิบัติกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตและกำรพยำบำลจิตเวช
5. การจัดการความเสี่ยง
5.1 เตรียมตัวด้ำนควำมรู้ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงำนที่หอผู้ป่วย โดยมอบหมำยให้ นักศึกษำอ่ำน
ทบทวนวิชำ กำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตและกำรพยำบำลจิตเวช 1, 2 ที่เคยเรียนมำ
5.2 แบ่งนักศึกษำออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 7-8 คน โดยจัดให้ทุกกลุ่มมีนักศึกษำที่มีผลกำร
เรียนจำกคะแนน GPA ในภำคกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ (ตั้งแต่ดีมำกถึงคะแนนต่ำ) นักศึกษำเลือกผู้นำกลุ่ม
และรองด้วยตนเองเพื่อช่วยเหลือกันในทีม
5.3.เตรียมอำจำรย์แหล่งฝึกประจำหอผู้ป่วย เตรียมอำจำรย์นิเทศรำยวิชำ
5.4. เตรียมช่องทำงรับแจ้งเหตุด่วนต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ เช่น เบอร์
โทรศัพท์ของอำจำรย์นิเทศที่นักศึกษำสำมำรถติดต่อได้
5.5. จัดทำคู่มือกำรฝึกปฏิบัติงำน พร้อมตำรำงกำรฝึกปฏิบัติงำน
5.6 อำจำรย์ ประจ ำหลั กสูตรประชุมร่วมกัน เพื่อประเมินควำมเสี่ยงที่จะเกิดกับนักศึกษำ
และเกิดควำมเสียหำยต่อแหล่งฝึก เช่น กำรถูกผู้ป่วยที่มีอำกำรทำงจิตรุนแรงทำร้ำย
5.7 จัดกำรควำมเสี่ยงในกำรฝึกปฏิบัติงำน เช่น จำกเครื่องมือ อุปกรณ์ ผู้ป่วย โดยกำรปฐมนิเทศ
แนะนำกำรใช้เครื่องมือและเก็บที่ปลอดภัย กำรดูแลและเฝ้ำระวังผู้ป่วยที่มีอำกำรทำงจิตรุนแรง
5.8 เพื่อควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง ประสำนกำรจัดรถรับส่งนักศึกษำตำมวัน เวลำที่
นักศึกษำขึ้นปฏิบัติงำน พร้อมทั้งให้หัวหน้ำทีมและรองแต่ละกลุ่มตรวจสอบเพื่อนในทีมที่ขึ้นฝึกปฏิบัติ
(นักศึกษำทุกคนต้องพักในมหำวิทยำลัยเท่ำนั้น)
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5.9 ให้ควำมรู้แก่นักศึกษำเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยกฎหมำยที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันกำรถูกร้องเรียน
5.10 จัดอำจำรย์ทดแทนในกรณีที่ป่วย/ ลำ
5.11 จัดกำรฝึกปฏิบัติงำนเสริมเมื่อมีเวลำฝึกไม่ครบตำมที่หลักสูตรกำ
หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑ์การประเมิน
การวัดผล ตลอดภำคเรียนมีคะแนนเต็ม 100 % แบ่งเป็น 4 ส่วนดังนี้
1. กำรปฏิบัติกำรพยำบำลและคุณลักษณะกำรพยำบำลจิตเวช
2. กำรฝึกปฏิบัติในโรงพยำบำลจิตเวช
2.1 รำยงำนผลกำรพยำบำลผู้ป่วยจิตเวชตำมกระบวนกำรพยำบำล
2.2 รำยงำนกำรนำเสนอกรณีศึกษำผู้ป่วยจิตเวช
2.3 รำยงำนวิเครำะห์กำรสนทนำเพื่อกำรบำบัด
2.4 กำรจัดกลุ่มกิจกรรมบำบัด
2.5 กำรสอนให้ควำมรู้ด้ำนสุขภำพจิตในโรงพยำบำล
3. กำรฝึกปฏิบัติในงำนจิตเวชชุมชน
3.1 กำรสอนให้ควำมรู้ด้ำนสุขภำพจิต
3.2 กำรจัดโครงกำรส่งเสริมสุขภำพจิตและจิตเวชชุมชน
4. กำรสอบก่อนและหลังฝึกภำคปฏิบัติ

30%
45%
งำนเดี่ยว
งำนกลุ่ม
งำนเดี่ยว
งำนเดี่ยว
งำนเดี่ยว
20%
งำนกลุ่ม
งำนกลุ่ม
5%

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

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
การประเมิน กำรประเมินผลกำรเรียนใช้แบบอิงเกณฑ์และ/หรืออิงกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์ในกำรให้ค่ำ
ระดับคะแนนดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ช่วงคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
ต่ำกว่ำ 49
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หมายเหตุ ควำมรับผิดชอบของนักศึกษำ
1. นักศึกษำต้องฝึกภำคปฏิบัติไม่น้อยกว่ำ 120 ชั่วโมง
2. นักศึกษำต้องทำรำยงำนทุกฉบับ มีส่วนร่วมในกำรนำเสนอ และกำรสอบขึ้น-ลงกอง (ถ้ำขำด
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ถือว่ำไม่ผ่ำน)
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา
1. ให้ควำมเห็นต่อพฤติกรรมกำรฝึกปฏิบัติงำนของนักศึกษำต่ออำจำรย์นิเทศ
2. ให้คำแนะนำแก่นักศึกษำในระหว่ำงฝึกทำงด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ ตำมควำมเหมำะสม
4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา
1. ร่วมออกแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กับอำจำรย์ในสำขำวิชำเดียวกัน หรือคณำจำรย์ที่
ร่วมสอนในกำรศึกษำลักษณะวิชำ วัตถุประสงค์วิชำในหลักสูตร และหัวข้อเนื้อหำในประมวลรำยวิชำ
2. ร่ ว มประเมิ น ตำมแบบฟอร์ ม กำรพิ จ ำรณำกำรออกแบบกำรเรี ย นกำรสอน (Course
design checklist Doc. No. 01)
3. ประเมินผลกำรปฏิบัติของนักศึกษำ ตำมแบบประเมินผลกำรปฏิบัติของนักศึกษำ แบบ
ประเมินผลรำยงำนกำรศึกษำผู้ป่วยเฉพำะรำย (Case Study) แบบประเมินกำรทำงำนเป็นทีม และ
แบบประเมินกำรสอน
4. ประสำนงำนกับอำจำรย์ผู้สอน นักศึกษำ และอำจำรย์ประจำชั้นเพื่ออำนวยกำรให้ กำร
จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยตำมแผนที่ออกแบบไว้
5.จัดให้มีกำรประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกำรฝึ กภำคปฏิบัติ และร่วมกับอำจำรย์ผู้นิเทศตรวจสอบ
นักศึกษำแต่ละคนว่ำได้รับทักษะครบตำมจุดประสงค์หรือไม่
6. แจ้งกำรขำดเรียนของนักศึกษำปฏิบัติ รวมทั้งรำยงำนกำรแก้ไข ต่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
รำยวิชำ เพื่อจัดกำรฝึกชดเชย พร้อมเสนอคณบดี ผ่ำนฝ่ำยวิชำกำรก่อนสิ้นสุดกำรเรียนกำรสอน
7.ส่งข้อสอบและร่วมวิเครำะห์ข้อสอบ พิจำรณำร่วมกันในคณำจำรย์ผู้สอน หรือปรึกษำหำรือ
กับหัวหน้ำสำขำวิชำ หรืออำจำรย์ที่มีประสบกำรณ์ในสำขำนั้น
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง
1. ปรึกษำหำรือระหว่ำงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบประสบกำรณ์ภำคสนำมและ / หรือ หัวหน้ำ
สำขำวิชำเพื่อกำรตัดสินเกรดเบื้องต้น
2.นำเสนอคณะกรรมกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์เพื่อกำรทบทวนกำรประเมินผลและเกรด
ประธำนหลักสูตรนำเสนอคณบดีเพื่อขอควำมเห็นชอบตำมลำดับ
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้
1.1 นักศึกษำ
- มีกำรประเมินประสิทธิภำพกำรสอนของอำจำรย์รำยบุคคล และกำรประเมินรำยวิชำ
รวมทั้งกำรประเมินแหล่งฝึก
1.2 พยำบำลพี่เลี้ยง หรือผู้ประกอบกำร
- เข้ำร่วมสัมมนำโครงกำร ประชุมเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมเพื่อประสำนงำนและ
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกับแหล่งฝึกและอำจำรย์พิเศษ เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้แทนจำกแหล่งฝึก
ได้มีส่วนร่วมในกำรวำงแผนและกำรจัดกำรศึกษำภำคปฏิบัติของคณะพยำบำลศำสตร์
1.3 อำจำรย์ที่ดูแลกิจกรรมภำคสนำม
- รวบรวมปัญหำและข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินประสิทธิภำพกำรสอนและรำยวิชำ
โดยนักศึกษำและควำมคิดเห็นที่ได้จำกโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมเพื่อประสำนงำน
และพัฒ นำกำรจัดกำรเรีย นกำรสอนกับแหล่ งฝึ กและอำจำรย์พิ เศษ มำร่วมกัน พิจำรณำ เพื่ อวำง
แผนกำรพัฒนำโดยอำจำรย์และผู้บริหำร
1.4 อื่นๆ
-ไม่มี
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
- คณำจำรย์ผู้สอนร่วมกันพิจำรณำคะแนนของทุกกลุ่มร่วมกันก่อนออกเกรด และนำเสนอเข้ำ
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรของคณะ
- มีคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรเป็นกรรมกำรพิจำรณำกำรออกแบบกำรสอนรำยวิชำ
3. กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
- คณะกรรมกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์เป็นผู้ประเมินผลลัพธ์กำรเรียนรู้ ให้นักศึกษำประเมิน
กำรสอนของอำจำรย์และให้ข้อเสนอแนะประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
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Rotation Plan
ปีกำรศึกษำ 2562
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วงษ์คานา
พิเศษชาย 8
ร.ต.หญิง
ประภัสสร
พรหมเพ็ญ
ชาย 8/1 A
ร.อ.หญิงจิภัทรา
มรรยาทอ่อน
ชาย 8/1 B

8/1 A

8/1 B

8/1 A

8/1 B

อา
15
จ
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สอบลงกอง OSCE
ประเมินผลการฝึกปฏิบัติฯ

ส
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นาเสนอกรณีศึกษา

พ
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ER

ER

หญิง 8

หญิง 8

สิงหาคม 62

ฝึกปฏิบัติฯจิตเวชชุมชน

ประกายสุข

ประกายสุข

อ
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ฝึกปฏิบัติฯจิตเวชชุมชน

มุ่งมั่น 4
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จ
9

ชาย 8

ชาย 8

หญิง 8
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ประกายสุข

ส
7

8/1 B
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ประกายสุข

พ
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มุ่งมั่น 4

อ27

ชาย 8

ชาย 8

จ
26
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8/1 A

8/1 B

ECT

อา
25

มุ่งมั่น 4

ส
24

ECT

พ
21

8/1 A

จ อ
19 20

8/1 B

อา
18

ปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อมสาหรับการฝึก

พ ส
14 17

หญิง 8

อ.อริยา
ดีประเสริฐ
หญิง 8
อ.อันธิฌา
สายบุญศรี
ประกายสุข
อ13

8.-00น. ปฐมนิเทศแหล่งฝึกรพ.ร6/ 13.30น. สอบขึ้นกอง

อาจารย์/
หอผู้ป่วย

8.00นปฐมนิเทศแหล่งฝึกรพ.ศธ/ 12.30น. ศูนย์กลุ่มบาบัด

ตารางการฝึกปฏิบัติ วิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
Sec A วันที่ 19 สิงหาคม 2562 – 25 กันยายน 2562
(เลขที่ 42 – เลขที่ 83)
กันยายน 62
อา จ อ พ ส
22 23 24 25 28

1

อา
29

5911056990063
5911056990097
5911056990081
5911056990075
5911056990068
5911056990056
5911056990061
น.ส.ศิริลักษณ์ แสนโคตร
น.ส.ธนัญญำ ชะบำรุง
น.ส.สิริมำ หมอป่ำ
น.ส.ภัทรนิษฐ์ อ่ำงนิลพันธ์
น.ส.สุทธิดำ ทำบุญ
น.ส.ดำรำรัตน์ โนพวน
น.ส.กมลทิพย์ เพชรโสม
จ
26
อ
27
พ
28
ส
31

อ
า
จ
2
อ
3
พ
4
ส
7
อา
8
จ
9
อา
15
จ
16

ฝึกปฏิบัติฯจิตเวชชุมชน

อ พ ส
17 18 21

สอบลงกอง OSCE
ประเมินผลกำรฝึกปฏิบัติฯ

สิงหาคม 62

นำเสนอกรณีศึกษำ

ส
14

ER

1

พ
11

ER

อ
10

ฝึกปฏิบัติฯจิตเวชชุมชน

หญิง 8 โรงพยำบำลศรีธัญญำ อ.อริยำ ดีประเสริฐ
หญิง 8 โรงพยำบำลศรีธัญญำ อ.อริยำ ดีประเสริฐ

อา
25

ECT
หญิง 8 โรงพยำบำลศรีธัญญำ อ.อริยำ ดีประเสริฐ
หญิง 8 โรงพยำบำลศรีธัญญำ อ.อริยำ ดีประเสริฐ

ส
24

หญิง 8 โรงพยำบำลศรีธัญญำ อ.อริยำ ดีประเสริฐ

พ
21

หญิง 8 โรงพยำบำลศรีธัญญำ อ.อริยำ ดีประเสริฐ

จ อ
19 20

หญิง 8 โรงพยำบำลศรีธัญญำ อ.อริยำ ดีประเสริฐ

Sec A 1/1

ปฐมนิเทศ เตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรฝึก

รายชื่อ

8.-00น. ปฐมนิเทศแหล่งฝึกรพ.ร6/ 13.30น. สอบขึ้นกอง

เลขประจาตัว

8.00นปฐมนิเทศแหล่งฝึกรพ.ศธ/ 12.30น. ศูนย์กลุ่มบำบัด

ตารางการฝึกปฏิบัติ วิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
Sec A วันที่ 19 สิงหาคม 2562 – 25 กันยายน 2562
(เลขที่ 42 – เลขที่ 83)
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น.ส.สุดำรัตน์ เสียงใส
น.ส.กรกนก อ่อนน้อมดี
น.ส.เมธำพร ผำดโผน
น.ส.อภิชญำ จันทร์แก้ว
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จ
9
ส
14
อา
15
จ
16
อ พ ส
17 18 21

สอบลงกอง OSCE
ประเมินผลกำรฝึกปฏิบัติฯ

พ
11

นำเสนอกรณีศึกษำ

สิงหาคม 62

ฝึกปฏิบัติฯจิตเวชชุมชน

อ
10

ฝึกปฏิบัติฯจิตเวชชุมชน

อา
8

ประกำยสุข โรงพยำบำลศรีธัญญำ อ.อันธิฌำ สำยบุญศรี
ประกำยสุข โรงพยำบำลศรีธัญญำ อ.อันธิฌำ สำยบุญศรี

ส
7

ER

ตารางการฝึกปฏิบัติ วิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
Sec A วันที่ 19 สิงหาคม 2562 – 25 กันยายน 2562
(เลขที่ 42 – เลขที่ 83)
กันยายน 62
อา จ อ พ ส
22 23 24 25 28
อา
29

เลขประจาตัว

5911056990071
5911056990052
5911056990070
5911056990099
5911056990077
5911056990054
5911056990087
Sec A 1/3

น.ส. มำริษำ สมเนตร
นำยชัชวีร์ ศุภผล
น.ส.อำภำพร พลมั่น
น.ส.ศศิวิมล คำวันดี
นำยวรพงษ์ แก้วพรรณำ
น.ส.อรัชพร สำลีพันธุ์
น.ส.ณัชติยำ ภู่สุนทร
พ
21
ส
24
จ
26
อ
27
พ
28

มุ่งมั่น 4 โรงพยำบำลศรีธัญญำ อ.สุชำดำ เวชกำรุณำ
ECT

อา
25

มุ่งมั่น 4 โรงพยำบำลศรีธัญญำ อ.สุชำดำ เวชกำรุณำ

8.-00น. ปฐมนิเทศแหล่งฝึกรพ.ร6/ 13.30น. สอบขึ้นกอง

จ อ
19 20

ปฐมนิเทศ เตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรฝึก

รายชื่อ

8.00นปฐมนิเทศแหล่งฝึกรพ.ศธ/ 12.30น. ศูนย์กลุ่มบำบัด

ส
31
อ
3
พ
4

มุ่งมั่น 4 โรงพยำบำลศรีธัญญำ อ.สุชำดำ เวชกำรุณำ

อ
10
พ
11
ส
14
อา
15
จ
16
อ พ ส
17 18 21

สอบลงกอง OSCE
ประเมินผลกำรฝึกปฏิบัติฯ

จ
9

นำเสนอกรณีศึกษำ

สิงหาคม 62

ฝึกปฏิบัติฯจิตเวชชุมชน

อา
8

ฝึกปฏิบัติฯจิตเวชชุมชน

ส
7

ER
มุ่งมั่น 4 โรงพยำบำลศรีธัญญำ อ.สุชำดำ เวชกำรุณำ

จ
2

มุ่งมั่น 4 โรงพยำบำลศรีธัญญำ อ.สุชำดำ เวชกำรุณำ

อ
า1
มุ่งมั่น 4 โรงพยำบำลศรีธัญญำ อ.สุชำดำ เวชกำรุณำ

ตารางการฝึกปฏิบัติ วิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
Sec A วันที่ 19 สิงหาคม 2562 – 25 กันยายน 2562
(เลขที่ 42 – เลขที่ 83)
กันยายน 62
อา จ อ พ ส
22 23 24 25 28
อา
29

ตารางการฝึกปฏิบัติ วิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
Sec A วันที่ 19 สิงหาคม 2562 – 25 กันยายน 2562
(เลขที่ 42 – เลขที่ 83)

จ
2

อ
3

พ
4

ส
7

อา
8

จ
9

อ
10

พ
11

ส
14

อา
15

จ
16

อ พ ส
17 18 21

อา จ อ พ ส
22 23 24 25 28

สอบลงกอง OSCE
ประเมินผลกำรฝึกปฏิบัติฯ

อ
า1

นำเสนอกรณีศึกษำ

ส
31

ฝึกปฏิบัติฯจิตเวชชุมชน

พ
28

ฝึกปฏิบัติฯจิตเวชชุมชน

อ
27

ชำย 8 โรงพยำบำลศรีธัญญำ อ. วำสนำ วงษ์คำนำ
ชำย 8 โรงพยำบำลศรีธัญญำ อ. วำสนำ วงษ์คำนำ

จ
26

ชำย 8 โรงพยำบำลศรีธัญญำ อ. วำสนำ วงษ์คำนำ

อา
25

ER

ส
24

ชำย 8 โรงพยำบำลศรีธัญญำ อ. วำสนำ วงษ์คำนำ

น.ส.อุไรวรรณ ชีพนุรัตน์
นำยอมฤต สุสำ
น.ส.สุมิตรำ ทองพระพักตร์
น.ส.สิตำนันท์ อำบนำค
น.ส.วณิชยำ สุขวงศ์
นำยศุภวิช มงคลวิสุทธิกิจ
น.ส.ปำริฉัตร ปัดอำสำ

พ
21

ชำย 8 โรงพยำบำลศรีธัญญำ อ. วำสนำ วงษ์คำนำ
วงษ์คานา
ชำย 8 โรงพยำบำลศรีธัญญำ อ. วำสนำ วงษ์คำนำ

5911056990079
5911056990069
5911056990073
5911056990085
5911056990083
5911056990093
5911056990066

จ อ
19 20

กันยายน 62

ECT

Sec A 1/4

ปฐมนิเทศ เตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรฝึก

รายชื่อ

8.-00น. ปฐมนิเทศแหล่งฝึกรพ.ร6/ 13.30น. สอบขึ้นกอง

เลขประจาตัว

8.00นปฐมนิเทศแหล่งฝึกรพ.ศธ/ 12.30น. ศูนย์กลุ่มบำบัด

สิงหาคม 62

อา
29

เลขประจาตัว

5911056990090
5911056990084
5911056990091
5911056990057
5911056990095
5911056990098
5911056990059
Sec A 1/5

น.ส.แพรพรรณ เกำโพธิ์
น.ส.ภัทรำนิษฐ์ นพคุณ
นำยธนพัฒน์ ใจใหญ่
น.ส.ณัฐพร มงคลตระกูล
น.ส.จิรำพร พิมโคตร
น.ส.วรินทร มงคลแก้ว
น.ส.ทิพำนัน บัวเด่น
พ
21
ส
24
จ
26
อ
27
พ
28

8/1 A โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ ร.ต.หญิงประภัสสร พรหมเพ็ญ
8/1 A โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ ร.ต.หญิงประภัสสร พรหมเพ็ญ

อา
25

8/1 A โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ ร.ต.หญิงประภัสสร พรหมเพ็ญ

8.-00น. ปฐมนิเทศแหล่งฝึกรพ.ร6/ 13.30น. สอบขึ้นกอง

จ อ
19 20

ปฐมนิเทศ เตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรฝึก

รายชื่อ

8.00นปฐมนิเทศแหล่งฝึกรพ.ศธ/ 12.30น. ศูนย์กลุ่มบำบัด

ส
31
อ
3
พ
4
ส
7

8/1 A โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ ร.ต.หญิงประภัสสร พรหมเพ็ญ
ER

พ
11
ส
14
อา
15
จ
16
อ พ ส
17 18 21

สอบลงกอง OSCE
ประเมินผลกำรฝึกปฏิบัติฯ

อ
10

นำเสนอกรณีศึกษำ

สิงหาคม 62

ฝึกปฏิบัติฯจิตเวชชุมชน

จ
9

ฝึกปฏิบัติฯจิตเวชชุมชน

อา
8

8/1 A โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ ร.ต.หญิงประภัสสร พรหมเพ็ญ
8/1 A โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ ร.ต.หญิงประภัสสร พรหมเพ็ญ

จ
2

8/1 A โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ ร.ต.หญิงประภัสสร พรหมเพ็ญ

อ
า1

ECT

ตารางการฝึกปฏิบัติ วิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
Sec A วันที่ 19 สิงหาคม 2562 – 25 กันยายน 2562
(เลขที่ 42 – เลขที่ 83)
กันยายน 62
อา จ อ พ ส
22 23 24 25 28
อา
29

เลขประจาตัว

5911056990055
5911056990086
5911056990053
5911056990100
5911056990078
5911056990064
5911056990062
Sec A 1/6

น.ส.ดวงเนตร ชำติพิมำย
น.ส.วำสนำ เจริญธรรมทัศน์
น.ส.วันทนำ ก่อธรรมเจริญ
น.ส.อิทธิเดช พำบุ
น.ส.ชวนันท์ รู้ขำย
น.ส.ธัชสรำ ทองสงค์
น.ส.ลัคนำ เจริญ
พ
21
ส
24
จ
26
อ
27
พ
28
ส
31

8/1 B โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ ร.อ.หญิงจิภัทรำ มรรยำทอ่อน
8/1 B โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ ร.อ.หญิงจิภัทรำ มรรยำทอ่อน
ER

อา
25

8/1 B โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ ร.อ.หญิงจิภัทรำ มรรยำทอ่อน

8.-00น. ปฐมนิเทศแหล่งฝึกรพ.ร6/ 13.30น. สอบขึ้นกอง

จ อ
19 20

ปฐมนิเทศ เตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรฝึก

รายชื่อ

8.00นปฐมนิเทศแหล่งฝึกรพ.ศธ/ 12.30น. ศูนย์กลุ่มบำบัด

อ
3
พ
4

8/1 B โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ ร.อ.หญิงจิภัทรำ มรรยำทอ่อน

อ
10
พ
11
ส
14
อา
15
จ
16
อ พ ส
17 18 21

สอบลงกอง OSCE
ประเมินผลกำรฝึกปฏิบัติฯ

จ
9

นำเสนอกรณีศึกษำ

สิงหาคม 62

ฝึกปฏิบัติฯจิตเวชชุมชน

อา
8

ฝึกปฏิบัติฯจิตเวชชุมชน

ส
7

8/1 B โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ ร.อ.หญิงจิภัทรำ มรรยำทอ่อน
8/1 B โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ ร.อ.หญิงจิภัทรำ มรรยำทอ่อน

จ
2

8/1 B โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ ร.อ.หญิงจิภัทรำ มรรยำทอ่อน

อ
า1

ECT

ตารางการฝึกปฏิบัติ วิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
Sec A วันที่ 19 สิงหาคม 2562 – 25 กันยายน 2562
(เลขที่ 42 – เลขที่ 83)
กันยายน 62
อา จ อ พ ส
22 23 24 25 28
อา
29

อ.อริยา
ดีประเสริฐ
มุ่งมั่น 3
อ.อันธิฌา
สายบุญศรี
มุ่งมั่น 2
อ.สุชาดา
เวชการุณา
มุ่งมั่น 4
อ.วาสนา
วงษ์คานา
อโสก 2
ร.ต.หญิง
ประภัสสร
พรหมเพ็ญ
ชาย 8/1 A
ร.อ.หญิงจิภัทรา
มรรยาทอ่อน
ชาย 8/1 B

ECT

8/1 A
8/1 A

8/1 A

8/1 B

8/1 B
8/1 B

8/1 B

สอบลงกองOSCE

พ
30
ส
2
อา
3
จ
4

สอบลงกอง OSCE
ประเมินผลการฝึกปฏิบัติฯ

ตุลาคม 62

นาเสนอกรณีศึกษา

อ
29

ฝึกปฏิบัติฯจิตเวชชุมชน

จ
28

ฝึกปฏิบัติฯจิตเวชชุมชน

มุ่งมั่น 3

อา
27

มุ่งมั่น 2

ส
26

มุ่งมั่น 4

ER

มุ่งมั่น 3

พ
23

ER

มุ่งมั่น 2

อ
22

อโสก 2

มุ่งมั่น 4

มุ่งมั่น 3

จ
21

อโสก 2

มุ่งมั่น 2

อา
20

มุ่งมั่น 4

มุ่งมั่น 3

มุ่งมั่น 3

ส
19

อโสก 2

ECT

มุ่งมั่น 2

พ
16

ER

ECT

มุ่งมั่น 4

อ
15

อโสก 2

อโสก 2

จ
14

8/1 A

ส อา
12 13

8/1 B

พ
9

ER

ECT

อ
8

มุ่งมั่น 2

จ
7

มุ่งมั่น 4

มุ่งมั่น 3
มุ่งมั่น 3

ก.ย.
62

ER

ECT

8/1 A

ECT
ER

มุ่งมั่น 2
มุ่งมั่น 2

อา
6

มุ่งมั่น 4
มุ่งมั่น 4

ส
5

อโสก 2
อโสก 2

พ
2

8/1 A
8/1 A

อ
1

8/1 B
8/1 B

จ
30

8.-00น. ปฐมนิเทศแหล่งฝึกรพ.ร6/ 13.30น. สอบขึ้นกอง
8.00นปฐมนิเทศแหล่งฝึกรพ.ศธ/ 12.30น. ศูนย์กลุ่มบาบัด

อาจารย์/
หอผู้ป่วย

ปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อมสาหรับการฝึก

ตารางการฝึกปฏิบัติ วิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
Sec B วันที่ 30 กันยายน 2562 – 11 พฤศจิกายน 2562
(เลขที่ 1 – เลขที่ 41)
พฤศจิกายน 62

อ พ ส อา จ อ พ ส อา
5 6 9 10 11 12 13 16 17

5911056990040
5911056990049
5911056990048
5911056990042
5911056990012
5911056990003
5911056990024
น.ส.พรพรรณ ธรมีฤทธิ์
น.ส.ศิวพร เจริญแสน
น.ส.ทรรศนีย์ จิตศศิวิมล
น.ส.รังศิณี จันทเมธี
น.ส.กำญจนำพร แสงบุญ
น.ส.ยลนภำ ใหม่เอี่ยม
น.ส.ณัฐชยำ แป้นสดใส
พ
2
ส อำ จ
5 6 7
อ
8
พ
9
ส อำ
12 13
อ
15
พ
16

มุ่งมั่น 3 โรงพยำบำลศรีธัญญำ อ.อริยำ ดีประเสริฐ

จ
14

มุ่งมั่น 3 โรงพยำบำลศรีธัญญำ อ.อริยำ ดีประเสริฐ

ส
19
จ
21
อ
22

มุ่งมั่น 3 โรงพยำบำลศรีธัญญำ อ.อริยำ ดีประเสริฐ

อำ
20

มุ่งมั่น 3 โรงพยำบำลศรีธัญญำ อ.อริยำ ดีประเสริฐ

พ
23
อำ
27
จ
28
อ
29

มุ่งมั่น 3 โรงพยำบำลศรีธัญญำ อ.อริยำ ดีประเสริฐ
ฝึกปฏิบัติฯจิตเวชชุมชน

ส
26

ER

ส
2
อำ3

สอบลงกอง OSCE
ประเมินผลกำรฝึกปฏิบัติฯ

พ
30

นำเสนอกรณีศึกษำ

ตุลำคม 62

ฝึกปฏิบัติฯจิตเวชชุมชน

รายชื่อ

ก.ย.
62
จ อ
30 1

มุ่งมั่น 3 โรงพยำบำลศรีธัญญำ อ.อริยำ ดีประเสริฐ
มุ่งมั่น 3 โรงพยำบำลศรีธัญญำ อ.อริยำ ดีประเสริฐ
ECT

Sec B 1/1

8.-00น. ปฐมนิเทศแหล่งฝึกรพ.ร6/ 13.30น. สอบขึ้นกอง
8.00นปฐมนิเทศแหล่งฝึกรพ.ศธ/ 12.30น. ศูนย์กลุ่มบำบัด

เลขประจาตัว

ปฐมนิเทศ เตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรฝึก

ตารางการฝึกปฏิบัติ วิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
Sec B วันที่ 30 กันยายน 2562 – 11 พฤศจิกายน 2562
(เลขที่ 1 – เลขที่ 41)
พฤศจิกำยน 62

จ อ พ ส อำ จ อ
4 5 6 9 10 11 12

5911056990015
5911056990026
5911056990016
5911056990014
5911056990007
5911056990006
น.ส.ณัฐกมล ศรีอุบล
น.ส.พรชนก ป้ำนภูมิ
น.ส.ลลิตำ พจน์ฉิมพลี
น.ส.อัญชลี โพนชัด
น.ส.รัญชนำ สีดำ
น.ส.จริยำ มำภิรมย์
พ
2
ส
5
อำ จ
6 7
อ
8
พ
9
ส อำ
12 13
อ
15
พ
16

มุ่งมั่น 2 โรงพยำบำลศรีธัญญำ อ.อันธิฌำ สำยบุญศรี
ECT

จ
14
ส
19
จ
21
อ
22

มุ่งมั่น 2 โรงพยำบำลศรีธัญญำ อ.อันธิฌำ สำยบุญศรี
มุ่งมั่น 2 โรงพยำบำลศรีธัญญำ อ.อันธิฌำ สำยบุญศรี

อำ
20
พ
23
ส
26
อ
29
ส
2
อำ3

จ
4

สอบลงกอง OSCE
ประเมินผลกำรฝึกปฏิบัติฯ

ตุลำคม 62

นำเสนอกรณีศึกษำ

พ
30

ฝึกปฏิบัติฯจิตเวชชุมชน

จ
28

ฝึกปฏิบัติฯจิตเวชชุมชน

อำ
27

มุ่งมั่น 2 โรงพยำบำลศรีธัญญำ อ.อันธิฌำ สำยบุญศรี

ER

รายชื่อ

ก.ย
.62
จ อ
30 1

มุ่งมั่น 2 โรงพยำบำลศรีธัญญำ อ.อันธิฌำ สำยบุญศรี
มุ่งมั่น 2 โรงพยำบำลศรีธัญญำ อ.อันธิฌำ สำยบุญศรี
มุ่งมั่น 2 โรงพยำบำลศรีธัญญำ อ.อันธิฌำ สำยบุญศรี

Sec B 1/2

8.-00น. ปฐมนิเทศแหล่งฝึกรพ.ร6/ 13.30น. สอบขึ้นกอง
8.00นปฐมนิเทศแหล่งฝึกรพ.ศธ/ 12.30น. ศูนย์กลุ่มบำบัด

เลขประจาตัว

ปฐมนิเทศ เตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรฝึก

ตารางการฝึกปฏิบัติ วิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
Sec B วันที่ 30 กันยายน 2562 – 11 พฤศจิกายน 2562
(เลขที่ 1 – เลขที่ 41)
พฤศจิกำยน 62
อ พ ส อำ จ อ
5 6 9 10 11 12

5911056990046
5911056990010
5911056990021
5911056990001
5911056990038
5911056990047
5911056990023
น.ส.ชมภูนุท เกิดผล
นำยพีรพัฒน์ เชำวฤทธิ์
น.ส.จิรำภรณ์ รัมย์ประโคน
น.ส.ธัญรัตน์ ปันเมนท์
น.ส.อำรัญจนำ ศรีไสยเพชร
น.ส.สุภำษิณี ลิ้มอิสรำนุรักษ์
น.ส.นรำภรณ์ แสงทอง
อ
1
พ
2
ส อำ จ
5 6 7
อ
8
พ
9
ส อำ
12 13
อ
15
พ
16

ECT

จ
14

มุ่งมั่น 4 โรงพยำบำลศรีธัญญำ อ.สุชำดำ เวชกำรุณำ

อำ
20
จ
21
อ
22

มุ่งมั่น 4 โรงพยำบำลศรีธัญญำ อ.สุชำดำ เวชกำรุณำ
มุ่งมั่น 4 โรงพยำบำลศรีธัญญำ อ.สุชำดำ เวชกำรุณำ

ส
19

ER

พ
23
ส
26
จ
28
อ
29

ฝึกปฏิบัติฯจิตเวชชุมชน

อำ
27

มุ่งมั่น 4 โรงพยำบำลศรีธัญญำ อ.สุชำดำ เวชกำรุณำ

ส
2
อำ
3

สอบลงกอง OSCE
ประเมินผลกำรฝึกปฏิบัติฯ

พ
30

นำเสนอกรณีศึกษำ

ตุลำคม 62

ฝึกปฏิบัติฯจิตเวชชุมชน

รายชื่อ

มุ่งมั่น 4 โรงพยำบำลศรีธัญญำ อ.สุชำดำ เวชกำรุณำ
มุ่งมั่น 4 โรงพยำบำลศรีธัญญำ อ.สุชำดำ เวชกำรุณำ
มุ่งมั่น 4 โรงพยำบำลศรีธัญญำ อ.สุชำดำ เวชกำรุณำ

Sec B 1/3
ก.ย
.62
จ
30

8.-00น. ปฐมนิเทศแหล่งฝึกรพ.ร6/ 13.30น. สอบขึ้นกอง
8.00นปฐมนิเทศแหล่งฝึกรพ.ศธ/ 12.30น. ศูนย์กลุ่มบำบัด

เลขประจาตัว

ปฐมนิเทศ เตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรฝึก

ตารางการฝึกปฏิบัติ วิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
Sec B วันที่ 30 กันยายน 2562 – 11 พฤศจิกายน 2562
(เลขที่ 1 – เลขที่ 41)
พฤศจิกำยน 62

จ อ พ ส อำ จ อ
4 5 6 9 10 11 12

ตารางการฝึกปฏิบัติ วิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
Sec B วันที่ 30 กันยายน 2562 – 11 พฤศจิกายน 2562
(เลขที่ 1 – เลขที่ 41)

อ
22

พ
23

ส
26

อำ
27

จ
28

อ
29

พ
30

ส
2

อำ3

จ
4

อ พ ส อำ จ อ
5 6 9 10 11 12

สอบลงกอง OSCE
ประเมินผลกำรฝึกปฏิบัติฯ

จ
21

นำเสนอกรณีศึกษำ

อำ
20

ฝึกปฏิบัติฯจิตเวชชุมชน

ส
19

ฝึกปฏิบัติฯจิตเวชชุมชน

พ
16

อโสก 2 โรงพยำบำลศรีธัญญำ อ. วำสนำ วงษ์คำนำ

อ
15

อโสก 2 โรงพยำบำลศรีธัญญำ อ. วำสนำ วงษ์คำนำ

จ
14

อโสก 2 โรงพยำบำลศรีธัญญำ อ. วำสนำ วงษ์คำนำ

ส อำ
12 13

อโสก 2 โรงพยำบำลศรีธัญญำ อ. วำสนำ วงษ์คำนำ

พ
9

อโสก 2 โรงพยำบำลศรีธัญญำ อ. วำสนำ วงษ์คำนำ

น.ส.สุดำรัตน์ สร้อยสังวำลย์
น.ส.มำลินี พุฒดำ
น.ส.สุภำภรณ์ โกมุท
น.ส.ศศิธร สีลำเกตุ
น.ส.อรัญญำพร สุหำ
น.ส.ศศิกำนต์ พอใจ
น.ส.สุภัทร์ตรำ เพียแก่นแก้ว

อ
8

พฤศจิกำยน 62

ER

59110569900055
911056990032
5911056990034
5911056990022
5911056990029
5911056990043
5911056990030

พ ส อำ จ
2 5 6 7

อโสก 2 โรงพยำบำลศรีธัญญำ อ. วำสนำ วงษ์คำนำ
อโสก 2 โรงพยำบำลศรีธัญญำ อ. วำสนำ วงษ์คำนำ
ECT

รายชื่อ
Sec B 1/4

ตุลำคม 62

ปฐมนิเทศ เตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรฝึก
8.-00น. ปฐมนิเทศแหล่งฝึกรพ.ร6/ 13.30น. สอบขึ้นกอง
8.00นปฐมนิเทศแหล่งฝึกรพ.ศธ/ 12.30น. ศูนย์กลุ่มบำบัด

เลขประจาตัว

ก.ย
.62
จ อ
30 1

5911056990009
59110569900455
911056990013
5911056990037
59110569900255
91105699000859
11056990039
น.ส.สุทธญำณ์ กลิ่มหอม
น.ส.วัลลยำ ชมเชย
น.ส.หงษ์สุดำ วรพุทธ
น.ส.พรทิพย์ จันทะบุรม
น.ส.ศิริลักษณ์ จันทร์อินทร์
น.ส.กัญญำวีร์ ทรัพย์เจริญ
น.ส.เพ็ญสุดำ ยุบลพริ้ง
อ
1
พ
2
ส
5
อำ จ
6 7
อ
8
พ
9
ส อำ
12 13
อ
15
พ
16

ECT

จ
14

8/1 A โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ ร.ต.หญิงประภัสสร พรหมเพ็ญ

ER

ส
19
จ
21
อ
22

8/1 A โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ ร.ต.หญิงประภัสสร พรหมเพ็ญ
8/1 A โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ ร.ต.หญิงประภัสสร พรหมเพ็ญ

อำ
20
พ
23
ส
26
จ
28
อ
29

8/1 A โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ ร.ต.หญิงประภัสสร พรหมเพ็ญ
ฝึกปฏิบัติฯจิตเวชชุมชน

อำ
27
ส
2
อำ3

จ
4

สอบลงกอง OSCE
ประเมินผลกำรฝึกปฏิบัติฯ

ตุลำคม 62

นำเสนอกรณีศึกษำ

พ
30

ฝึกปฏิบัติฯจิตเวชชุมชน

รายชื่อ

8/1 A โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ ร.ต.หญิงประภัสสร พรหมเพ็ญ
8/1 A โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ ร.ต.หญิงประภัสสร พรหมเพ็ญ
8/1 A โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ ร.ต.หญิงประภัสสร พรหมเพ็ญ

Sec B 1/5
ก.ย
.62
จ
30

8.-00น. ปฐมนิเทศแหล่งฝึกรพ.ร6/ 13.30น. สอบขึ้นกอง
8.00นปฐมนิเทศแหล่งฝึกรพ.ศธ/ 12.30น. ศูนย์กลุ่มบำบัด

เลขประจาตัว

ปฐมนิเทศ เตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรฝึก

ตารางการฝึกปฏิบัติ วิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
Sec B วันที่ 30 กันยายน 2562 – 11 พฤศจิกายน 2562
(เลขที่ 1 – เลขที่ 41)
พฤศจิกำยน 62
อ พ ส อำ จ อ
5 6 9 10 11 12

5911056990041
5911056990004
5911056990028
5911056990044
5911056990027
5911056990018
5911056990017
น.ส.ปิยพร คำศรี
นำยสหรัฐ รุ่งเรือง
น.ส.แสงอรุณ ขำวทอง
น.ส.จิดำภำ ทองพำศน์
น.ส.นิลตำ อินผัด
น.ส.ศิวณี แดงย้อมยุทธ์
น.ส.ปนัดดำ โพโสภำ
อ
1
พ
2
ส
5
อำ จ
6 7
อ
8
พ
9
ส อำ
12 13
อ
15
พ
16

8/1 B โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ ร.อ.หญิงจิภัทรำ มรรยำทอ่อน

จ
14

8/1 B โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ ร.อ.หญิงจิภัทรำ มรรยำทอ่อน

ส
19
จ
21
อ
22

8/1 B โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ ร.อ.หญิงจิภัทรำ มรรยำทอ่อน

อำ
20

8/1 B โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ ร.อ.หญิงจิภัทรำ มรรยำทอ่อน

พ
23
ส
26
จ
28
อ
29

ฝึกปฏิบัติฯจิตเวชชุมชน

อำ
27

8/1 B โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ ร.อ.หญิงจิภัทรำ มรรยำทอ่อน

ส
2
อำ3

สอบลงกอง OSCE
ประเมินผลกำรฝึกปฏิบัติฯ

พ
30

นำเสนอกรณีศึกษำ

ตุลำคม 62

ฝึกปฏิบัติฯจิตเวชชุมชน

รายชื่อ

8/1 B โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ ร.อ.หญิงจิภัทรำ มรรยำทอ่อน
8/1 B โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ ร.อ.หญิงจิภัทรำ มรรยำทอ่อน
ECT
ER

Sec B 1/6
ก.ย
.62
จ
30

8.-00น. ปฐมนิเทศแหล่งฝึกรพ.ร6/ 13.30น. สอบขึ้นกอง
8.00นปฐมนิเทศแหล่งฝึกรพ.ศธ/ 12.30น. ศูนย์กลุ่มบำบัด

เลขประจาตัว

ปฐมนิเทศ เตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรฝึก

ตารางการฝึกปฏิบัติ วิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
Sec B วันที่ 30 กันยายน 2562 – 11 พฤศจิกายน 2562
(เลขที่ 1 – เลขที่ 41)
พฤศจิกำยน 62

จ อ พ ส อำ จ อ
4 5 6 9 10 11 12

Rotation Plan
จิตเวชชุมชน
ปีกำรศึกษำ 2562

ตารางการฝึกปฏิบัติในชุมชนบ้านวัดแคใน
Sec A วันที่ 11,16,17,18 กันยายน 2562

อาจารย์อริยา ดีประเสริฐ
รหัสประจาตัว
5911056990071
5911056990052
5911056990070
5911056990099
5911056990077
5911056990054
5911056990087

กลุ่ม 1
ชื่อ/สกุล นักศึกษา
น.ส. มำริษำ สมเนตร
นำยชัชวีร์ ศุภผล
น.ส.อำภำพร พลมั่น
น.ส.ศศิวิมล คำวันดี
นำยวรพงษ์ แก้วพรรณนำ
น.ส.อรัชพร สำลีพันธุ์
น.ส.ณัชติยำ ภู่สุนทร

รหัสประจาตัว
5911056990055
5911056990086
5911056990053
5911056990100
5911056990078
5911056990064
5911056990062

กลุ่ม 2
ชื่อ/สกุล นักศึกษา
น.ส.ดวงเนตร ชำติพิมำย
น.ส.วำสนำ เจริญธรรมทัศน์
น.ส.วันทนำ ก่อธรรมเจริญ
น.ส.อิทธิเดช พำบุ
น.ส.ชวนันท์ รู้ขำย
น.ส.ธัชสรำ ทองสงค์
น.ส.ลัคนำ เจริญ

ตารางการฝึกปฏิบัติในชุมชนบ้านวัดแคใน
Sec A วันที่ 11,16,17,18 กันยายน 2562

อาจารย์อันธิฌา สายบุญศรี
กลุ่ม 3
รหัสประจาตัว
5911056990090
5911056990084
5911056990091
5911056990057
5911056990095
5911056990098
5911056990059

ชื่อ/สกุล นักศึกษา
น.ส.แพรพรรณ เกำโพธิ์
น.ส.ภัทรำนิษฐ์ นพคุณ
นำยธนพัฒน์ ใจใหญ่
น.ส.ณัฐพร มงคลตระกูล
น.ส.จิรำพร พิมโคตร
น.ส.วรินทร มงคลแก้ว
น.ส.ทิพำนัน บัวเด่น

รหัสประจาตัว
5911056990079
5911056990069
5911056990073
5911056990085
5911056990083
5911056990093
5911056990066

กลุ่ม 4
ชื่อ/สกุล นักศึกษา
น.ส.อุไรวรรณ ชีพนุรัตน์
นำยอมฤต สุสำ
น.ส.สุมิตรำ ทองพระพักตร์
น.ส.สิตำนันท์ อำบนำค
น.ส.วณิชยำ สุขวงศ์
นำยศุภวิช มงคลวิสุทธิกิจ
น.ส.ปำริฉัตร ปัดอำสำ

ตารางการฝึกปฏิบัติในชุมชนบ้านวัดแคใน
Sec A วันที่ 11,16,17,18 กันยายน 2562
อาจารย์ธนารีย์ อินทสวัสดิ์
รหัสประจาตัว
5911056990063
5911056990097
5911056990081
5911056990075
5911056990068
5911056990056
5911056990061

กลุ่ม 5
ชื่อ/สกุล นักศึกษา
น.ส.ศิริลักษณ์ แสนโคตร
น.ส.ธนัญญำ ชะบำรุง
น.ส.สิริมำ หมอป่ำ
น.ส.ภัทรนิษฐ์ อ่ำงนิลพันธ์
น.ส.สุทธิดำ ทำบุญ
น.ส.ดำรำรัตน์ โนพวน
น.ส.กมลทิพย์ เพชรโสม

รหัสประจาตัว
5911056990076
5911056990092
5911056990088
5911056990067
5911056990082
5911056990060
5911056990080

กลุ่ม 6
ชื่อ/สกุล นักศึกษา
น.ส.ชลำลัย แวงเลิศ
น.ส.ศิริรัตน์ ภูฉำยำ
น.ส.สุดำรัตน์ เสียงใส
น.ส.กรกนก อ่อนน้อมดี
น.ส.เมธำพร ผำดโผน
น.ส.อภิชญำ จันทร์แก้ว
น.ส.ดรุณี จิตจักร

ตารางการฝึกปฏิบัติในชุมชนบ้านวัดแคใน
Sec B วันที่ 29,30 ตุลาคม 2562 และ 4,5 พฤศจิกายน 2562

อาจารย์อริยา ดีประเสริฐ
รหัสประจาตัว
5911056990005
5911056990032
5911056990034
5911056990022
5911056990029
5911056990043
5911056990030

กลุ่ม 1
ชื่อ/สกุล นักศึกษา
น.ส.สุดำรัตน์ สร้อยสังวำลย์
น.ส.มำลินี พุฒดำ
น.ส.สุภำภรณ์ โกมุท
น.ส.ศศิธร สีลำเกตุ
น.ส.อรัญญำพร สุหำ
น.ส.ศศิกำนต์ พอใจ
น.ส.สุภัทร์ตรำ เพียแก่นแก้ว

รหัสประจาตัว
5911056990009
5911056990045
5911056990013
5911056990037
5911056990025
5911056990008
5911056990039

กลุ่ม 2
ชื่อ/สกุล นักศึกษา
น.ส.สุทธญำณ์ กลิ่มหอม
น.ส.วัลลยำ ชมเชย
น.ส.หงษ์สุดำ วรพุทธ
น.ส.พรทิพย์ จันทะบุรม
น.ส.ศิริลักษณ์ จันทร์อินทร์
น.ส.กัญญำวีร์ ทรัพย์เจริญ
น.ส.เพ็ญสุดำ ยุบลพริ้ง

ตารางการฝึกปฏิบัติในชุมชนบ้านวัดแคใน
Sec B วันที่ 29,30 ตุลาคม 2562 และ 4,5 พฤศจิกายน 2562

อาจารย์อันธิฌา สายบุญศรี
กลุ่ม 3
รหัสประจาตัว
5911056990046
5911056990010
5911056990021
5911056990001
5911056990038
5911056990047
5911056990023

ชื่อ/สกุล นักศึกษา
น.ส.ชมภูนุท เกิดผล
นำยพีรพัฒน์ เชำวฤทธิ์
น.ส.จิรำภรณ์ รัมย์ประโคน
น.ส.ธัญรัตน์ ปันเมนท์
น.ส.อำรัญจนำ ศรีไสยเพชร
น.ส.สุภำษิณี ลิ้มอิสรำนุรักษ์
น.ส.นรำภรณ์ แสงทอง

รหัสประจาตัว
5911056990041
5911056990004
5911056990028
5911056990044
5911056990027
5911056990018
5911056990017

กลุ่ม 4
ชื่อ/สกุล นักศึกษา
น.ส.ปิยพร คำศรี
นำยสหรัฐ รุ่งเรือง
น.ส.แสงอรุณ ขำวทอง
น.ส.จิดำภำ ทองพำศน์
น.ส.นิลตำ อินผัด
น.ส.ศิวณี แดงย้อมยุทธ์
น.ส.ปนัดดำ โพโสภำ

ตารางการฝึกปฏิบัติในชุมชนบ้านวัดแคใน
Sec B วันที่ 29,30 ตุลาคม 2562 และ 4,5 พฤศจิกายน 2562
อาจารย์ธนารีย์ อินทสวัสดิ์
รหัสประจาตัว
5911056990040
5911056990049
5911056990048
5911056990042
5911056990012
5911056990003
5911056990024

กลุ่ม 5
ชื่อ/สกุล นักศึกษา
น.ส.พรพรรณ ธรมีฤทธิ์
น.ส.ศิวพร เจริญแสน
น.ส.ทรรศนีย์ จิตศศิวิมล
น.ส.รังศิณี จันทเมธี
น.ส.กำญจนำพร แสงบุญ
น.ส.ยลนภำ ใหม่เอี่ยม
น.ส.ณัฐชยำ แป้นสดใส

รหัสประจาตัว
5911056990015
5911056990026
5911056990016
5911056990014
5911056990007
5911056990006

กลุ่ม 6
ชื่อ/สกุล นักศึกษา
น.ส.ณัฐกมล ศรีอุบล
น.ส.พรชนก ป้ำนภูมิ
น.ส.ลลิตำ พจน์ฉิมพลี
น.ส.อัญชลี โพนชัด
น.ส.รัญชนำ สีดำ
น.ส.จริยำ มำภิรมย์

