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รายละเอียดของประสบการณ�ภาคสนาม ( มคอ. 4)  
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะพยาบาลศาสตร� 
 

หมวดที่ 1  ข+อมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
 4173381 ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  
   ( Psychiatric Nursing and Mental Health Practicum) 
2. จํานวนหน5วยหรือจํานวนช่ัวโมง 
 2 หน8วยกิต ปฏิบัติงาน 64 ชัว่โมงต8อหน8วยกิต (128 ชั่วโมง) 2(0-8-0) 
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา 
 พยาบาลศาสตร�บัณฑิต  ประเภท กลุ8มวิชาชีพภาคปฏิบัติ 
4. อาจารย�ผู+รับผิดชอบ/อาจารย�ที่ปรึกษาการฝ9กประสบการณ�ภาคสนาม 

อาจารย�ผูGรับผิดชอบรายวิชา   
รศ. ฐิติวัลคุ�   ธรรมไพโรจน�   Email: titiwone@webmail.npru.ac.th    โทร 0847525689 

 อาจารย�วริยา จันทร�ขํา  Email:cwariya@webmail.npru.ac.th      โทร 0896611549 
อาจารย�ร8วมฝXกประสบการณ�ภาคสนาม     

รศ. ฐิติวัลคุ�   ธรรมไพโรจน�  Email: titiwone@webmail.npru.ac.th      โทร 0847525689 
 อาจารย�วริยา จันทร�ขํา  Email: cwariya@webmail.npru.ac.th      โทร 0896611549 
 อาจารย�พรเพ็ญ  อารีกิจ   Email: phonpen@webmail.npru.ac.th    โทร 0861785044 
 อาจารย�สมบัต ิ ประทักษ�กุลวงศา Email: sombut.pr@webmail.npru.ac.th  โทร 0896611549 
 อาจารย�พรพรรณ  สุดใจ   Email: phonpan@webmail.npru.ac.th    โทร 0812491548 

     
     
5. ภาคการศึกษา/ช้ันป<ที่กําหนดให+มีการฝ9กประสบการณ�ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
 ภาคการศึกษาฤดูรGอน  ชั้นป`ท่ี 3 
6. รายวิชาที่ต+องเรียนมาก5อน (Pre-requisites) 
 -  
7. รายวิชาที่ต+องเรียนพร+อมกัน (Co-requisites) 
 ไม8มี 
8. สถานที่ฝ9กประสบการณ�ภาคสนาม  
 โรงพยาบาลศรีธัญญา  และชมุชนโพรงมะเด่ือ 
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9. วันที่จัดทําหรือปรับปรงุรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล5าสุด 
 26  ตุลาคม   2557 
 

หมวดที่ 2  จุดมุ5งหมายและวัตถุประสงค�  
  
 1. จุดมุ5งหมายของประสบการณ�ภาคสนาม 
 เม่ือสิ้นสุดการฝXกปฏิบัติวิชานีแ้ลGว  นักศึกษาสามารถ 

1. นักศึกษาสามารถปฏิบัติทักษะเก่ียวกับประเมินและตรวจสภาพจิตสังคมของบุคคลที่มีภาวะเสี่ยง  
และมีปdญหาทางจิตดGานความคิด  การรับรูG  ความจํา  สติปdญญา  ความสนใจ  สมาธิ  การ
เคลื่อนไหว  อารมณ�  พฤติกรรม  และมีปdญหาการใชGสารเสพติดท้ังในระยะเฉียบพลัน  วิกฤต  
และเร้ือรังไดG 

2. นักศึกษาสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ�การวินิจฉัยโรคจิตเวช  การวินิจฉัยปdญหาทางการพยาบาล
ไดGอย8างครอบคลุมท้ังทางร8างกาย  จิตใจ  อารมณ�  สังคม  และจิตวิญญาณ  และจัดลาํดับปdญหา
ทางการพยาบาลไดG 

3. นักศึกษาสามารถปฏิบัติทักษะสรGางสัมพันธภาพเพื่อการบาํบัดกับผูGรับบริการ/ผูGปgวยจิตเวชไดG  
รวมทั้งบอกแนวทางการแกGไขปdญหาในแต8ละระยะของสัมพันธภาพไดG และนาํเทคนิคการส่ือสาร
เพ่ือการบําบัดไปใชGในการสรGางสัมพันธภาพเพื่อการบาํบัดเชงิวิชาชีพเพื่อช8วยเหลือผูGปgวยจิตเวช
ไดG รวมถึงวิเคราะห�ปฏิสัมพันธ�ระหว8างพยาบาลกับผูGปgวยไดG 

4. นักศึกษาสามารถปฏิบัติการพยาบาลโดยใชGตนเองเพ่ือเปhนเคร่ืองมือในการบําบัดไดG 
5. นักศึกษาสามารถวางแผนการบําบัดและดําเนินบทบาทในฐานะผูGนํากลุ8มกิจกรรมบําบัด  สมาชิก

กลุ8ม  และผูGสังเกตการณ�ตามแผนการบําบัดร8วมกับทีมจิตเวชไดGอย8างเหมาะสม 
6. นักศึกษาสามารถปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผูGปgวยจิตเวชที่ไดGรับการบําบัดดGวยวิธีต8าง ๆ ไดGแก8  

การบําบัดรักษาดGวยไฟฟkา  การรักษาดGวยยา  และกิจกรรมกลุ8มบําบัดไดGอย8างเหมาะสม 
7. นักศึกษาสามารถสอนสุขภาพาจิตศึกษาและใหGคําปรึกษาแก8บุคคลท้ังรายบุคคลและรายกลุ8มแก8ผูG

ท่ีมีภาวะเสี่ยงและมีปdญหาสุขภาพจิตไดG 

8. นักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมโครงการพยาบาลดูแลผูGปgวยจิตเวชตามพฤติกรรมที่เปhนปdญหาไดG
และประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลไดGตามเกณฑ�การประเมิน วางแผนและดําเนินงานจัด
กิจกรรมเพ่ือส8งเสริมสุขภาพจิต  และปkองกันปdญหาทางจิตในชุมชนร8วมกันทีมสุขภาพไดGอย8าง
เหมาะสมและสอดคลGองกับสถานการณ� 

9. นักศึกษาสามารถอภิปรายและปฏิบัติการพยาบาลโดยใชGกระบวนการพยาบาลในการส8งเสริม  
ปkองกัน  ช8วยเหลือ  และฟlmนฟูสภาพทางจิตแก8บุคคล  ครอบครัว  และชุมชน  อย8างเอ้ืออาทร
โดยยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรมในการดูแลผูGปgวยจิตเวชไดG 
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2. วัตถุประสงค�ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 2.1  เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให%สอดคล%องกับหน'วยกิตและวิธีการเรียนการสอนให%สอดคล%องกับผลลัพธ+การ
เรียนรู%ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร+โดยบูรนาการ วิชาการและ

วิจัยในรายวิชา ดังนี้  

การบูรนาการวิชา 
1.1. ����ไม8มี          

1.2. � มี            

1.2.1.� ภายในวิชา  ……………………………………. 

1.2.2.�  ระหว8างวิชา     การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  

1.2.3.�  ระหว8างคณะ     ………………………….. 

1.3. �อ่ืนๆ โปรดระบุ  

�  การบริการวิชาการแก8สังคม 

�  งานวิจัย ในชั้นเรียน  เร่ือง การใชGสมุดคําศัพท�เพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

�  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
1.4 การอบรมพัฒนาศักยภาพของอาจารย�  
ชื่อการอบรม ………………สังคมเปลี่ยนไว ใส8ใจสุขภาพจิต………… 
ประเด็นเนื้อหาท่ีบูรนาการการอบรมกับรายวิชา  
การวิเคราะห�ปdจจัยที่มีอิทธิพลต8อการปรับตัว ความเครียด กลไกการปรับตัว  พฤติกรรมที่เปhนปdญหา  การ
ปkองกัน และการส8งเสริมสุขภาพจิต 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อวิชา/หัวขGอ จํานวน 

ช.ม ของ
การ 

บูรนาการ 

รูปแบบ 
การบูรนาการ 

หัวขGอ 

1 การสรGางเสริม
สุขภาพจิตในทุก
กลุ8มวัย   
 

128 ชม. 
 

บูรนาการกับวิชาการทีไดGอบรม
เรื่องการส8งเสริมสุขภาพจิตในแต8
ละกลุ8มโรคในยุคสังคมท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงสูง  

การพยาบาลในแต8ละกลุ8ม
โรค/กลุ8มอาการ 

 2 การวิเคราะห�ปdจจัย
ท่ีมีอิทธิพลต8อการ
พัฒนาการ  การ
ประเมินพัฒนาการ 
กลไกการปรับตัว  

128 ชม. 
 

บูรณาการกับวิชาการทีไดGอบรม
เรื่องการส8งเสริมพัฒนาการในยุค
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงเพ่ือ 
สนับสนุน การวิเคราะห�ปdจจัยที่มี
อิทธิพลต8อการปgวยและการ

การนํา เสนอการวิเคราะห�
ปd จ จั ย ท่ี มี อิ ท ธิ พ ลต8 อ ก า ร
พัฒนาการ   การประเ มิน
พัฒนาการ กลไกการปรับตัว  
พฤติกรรมท่ีเปhนปdญหา  การ
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อวิชา/หัวขGอ จํานวน 

ช.ม ของ
การ 

บูรนาการ 

รูปแบบ 
การบูรนาการ 

หัวขGอ 

พฤติกรรมท่ีเปhน
ปdญหา  การปkองกัน 
และการส8งเสริม
พัฒนาการในแต8ละ 
ข8วงวัย 

กําเริบทางจิต  การประเมิน
พัฒนาการในแต8ละช8วงวัย  กลไก
การปรับตัว พฤติกรรมท่ีเปhน
ปdญหา  การปkองกัน และการ
ส8งเสริมสุขภาพจิต 

ปkอ ง กัน  และการส8 ง เ ส ริม
พัฒนาการในแต8ละ ข8วงวัย 

 
หมวดที่ 3  การพัฒนาผลการเรียนรู+ของนักศึกษา 

 
วัตถุประสงค�รายวิชาที่ตอบสนองต8อมาตรฐานกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษาแห8งชาติ (TQF) 6 ดGาน ดังน้ี 
 

ผลการเรียนรู+ วิธีการสอน/กลยุทธิ์การสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู+ 
1. คุณธรรมจริยธรรม 
   1.1 ใหGการพยาบาลช8วยเหลือในการ
จัดการปdญหาแก8ผูGปgวยบนพ้ืนฐานของ
ความเคารพในคุณค8าของความเปhน
มนุษย�  และสิทธิผูGปgวยโดยคํานึงถึง
จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ตามขอบเขตของการปฏิบัติการ
พยาบาลอย8างเหมาะสม (4,5,9) 
1.2 มีความรับผิดชอบต8อตนเอง  และ
ผลการปฏิบัติการพยาบาลแก8ผูGปgวยจิต
เวชและผูGที่มีปdญหาสุขภาพจิต (1) 
1.3 มีระเบียบวินัย  เสียสละ  ซ่ือสัตย�  
และมีจิตอาสา (2,3,8) 
1.4 สามารถแยกแยะความถูกตGองและ
ความไม8ถูกตGองไดG (7) 
1.5 แสดงบทบาทพยาบาลจิตเวชที่
เหมาะสม  รูGจักควบคุมตนเอง  และเปhน
แบบอย8างท่ีดีต8อผูGปgวยท้ังในการดํารงตน

 
1. ผูGสอนสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมแก8นักศึกษาในขณะฝXก
ปฏิบัติงานการพยาบาลจิตเวชแก8
ผูGปgวย 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูGใน
การฝXกทักษะการปฏิบัติงาน  
ไดGแก8 การประชุมปรึกษาก8อน
และหลังการปฏิบัติงาน  
(Pre-Post  conference) การ
ประชุมเพื่อแกGปdญหาทางการ
พยาบาล (Nursing  care  
conference)   การเย่ียมตรวจ
ทางการพยาบาล (Nursing  
round) การอภิปรายรายบุคคล 
(Individual  conference)  การ
ส8งงาน  การรักษาเวลาในการข้ึน
ฝXกปฏิบัติงาน   การรายงานการ

 
1. สังเกต  และประเมินพฤติกรรม
ของนักศึกษาตามแบบประเมินการ
ฝXกปฏิบัติงาน  และการส8งงานตาม
กําหนดเวลาที่มอบหมาย 
2. พยาบาลในแหล8งฝXกร8วมใหG
ความคิดเห็นต8อพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการฝXกปฏิบัติงาน 
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ผลการเรียนรู+ วิธีการสอน/กลยุทธิ์การสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู+ 
และการปฏิบัติงาน (7, 10) 
1.5 ส8งเสริมใหGผูGปgวยจิตเวช/ผูGท่ีมีปdญหา
สุขภาพจิตไดGเขGาใจในสิทธิของตนเอง
เพ่ือปกปkองสิทธิของตนเองท่ีจะถูก
ละเมิด (6) 

ปฏิบัติงาน( การส8งเวร) การจํากัด
พฤติกรรมผูGปgวย โดยคํานึงถึงสิทธิ
ผูGปgวยท่ีสมควรไดGรับ  โดยมุ8งเนGน
ใหGนักศึกษาไดGเรียนรูGอย8าง
ครอบคลุมทั้งคุณธรรม  และ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  และ
การดํารงตน 

2. ความรู+ 
   2.1 มีความรูGความเขGาใจในจิตวิทยา  
พัฒนาการมนุษย�  พฤติกรรมมนุษย�  
และการพัฒนาตนที่เปhนพื้นฐานของชีวิต 
(2) 
   2.2 มีความรูGในบทบาทหนGาที่ของ
พยาบาลจิตเวชในการประเมินภาวะทาง
จิตสังคมของผูGที่มีภาวะเส่ียงและมี
ปdญหาทางจิต 
   2.3  มีความรูGความเขGาใจในการนํา
งานวิจัยท่ีทันสมัยเพ่ือนํามาประยุกต�ใชG
ในการปฏิบัติการพยาบาลสรGางเสริม
สุขภาพจิต  ปkองกันปdญหาทางจิต การ
บําบัดทางจิตเปhนรายบุคคลและราย
กลุ8มไดG  
   2.4 มีความรูGเก่ียวกับการประเมิน
อาการ  และการพยาบาลผูGปgวยจิตเวช
ฉุกเฉิน(6) 
   2.5 มีความรูGในการสื่อสารสรGาง
สัมพันธภาพเพ่ือการบําบัดระหว8าง
พยาบาลกับผูGปgวยจิตเวชโดยใชGเทคนิค
การสื่อสารเพื่อการบําบัดไดGอย8าง
เหมาะสม 
   2.6 มีความรูGในการใหGการพยาบาล
ผูGปgวยที่มีปdญหาทางจิตท่ีไดGรับการบําบัด

 
1. มอบหมายใหGนักศึกษาดูแล
ผูGปgวย 2รายและเลือกทํารายงาน
กรณีศึกษาผูGปgวยจิตเวชเฉพาะ
รายท่ีน8าสนใจ 1 ฉบับ 
2. มอบหมายใหGนักศึกษาฝXก
ประเมินสภาพจิตสังคมผูGปgวยจิต
เวชคนละ 2 ราย 
3. มอบหมายใหGนักศึกษาข้ึนฝXก
ปฏิบัติงานในแผนกจิตเวชฉุกเฉิน 
และมอบหมาย case  เพ่ือศึกษา
และใหGการพยาบาลพรGอมทํา
รายงานการประเมินอาการ การ
วางแผนการใหGการพยาบาล คน
ละ 1 ราย 
3. มอบหมายใหGนักศึกษาฝXกสรGาง
สัมพันธภาพเพ่ือการบําบัด
ระหว8างพยาบาลกับผูGปgวยจิตเวช
โดยใชGเทคนิคการสื่อสารเพ่ือการ
บําบัด ข้ันตอนการสรGาง
สัมพันธภาพเพ่ือการบําบัด  และ
อภิปรายเก่ียวกับปdญหา
สัมพันธภาพที่พบ  และแนวทาง
การแกGปdญหาโดยผูGสอนใหGขGอมูล
ยGอนกลับและสิ่งท่ีควรปรับปรุง 

 
1.สังเกตและประเมินพฤติกรรม
การตอบคําถามขณะปฏิบัติการ
พยาบาล 
2. ประเมินคุณภาพรายงาน
กรณีศึกษาผูGปgวยจิตเวช 
3. ประเมินคุณภาพรายงานแบบ
ประเมินการตรวจสภาพจิตสังคม 
4. สังเกตพฤติกรรมพฤติกรรมการ
สรGางสัมพันธภาพเพ่ือการบาํบัดใน
แต8ละระยะ  และการใชGเทคนิค
การสื่อสารเพื่อการบําบัดท่ี
นักศึกษาไดGรับมอบหมาย 
5. การสอบหลังสิ้นสุดการฝXก
ปฏิบัติการพยาบาล 
โดยการสอบขGอเขียน 
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ผลการเรียนรู+ วิธีการสอน/กลยุทธิ์การสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู+ 
ดGวยวิธีการต8าง ๆ ไดGแก8  การรักษาดGวย
ไฟฟkา  จิตบําบัด  จิตเภสัช  และ
กิจกรรมบําบัด 
   2.7 มีความรูGในการใหGคําปรึกษา
ทางดGานสุขภาพจิตแก8ผูGที่มีภาวะเสี่ยง
และผูGท่ีมีปdญหาทางจิต (1) 
   2.8 มีความรูGในการระบุปdญหา  และ
วางแผนการพยาบาลบนพ้ืนฐานของ
หลักวิทยาศาสตร�ทางวิชาชพีทางการ
พยาบาลที่เก่ียวขGอง  ศิลปะทางการ
พยาบาล  ในการดูแลผูGปgวยจิตเวชแต8ละ
รายไดGอย8างเหมาะสม (1) 
   2.9 มีความรูGในการปฏิบัติการสรGาง
เสริมสุขภาพจิต  และปkองกันปdญหาทาง
จิตในโรงพยาบาลและชุมชนโดย
คํานึงถึงจริยธรรม  ภายใตGจรรยาบรรณ
วิชาชีพ (7) 
   2.10 มีความเขGาใจในวัฒนธรรมของ
ผูGรับบริการที่มีผลต8อภาวะสุขภาพจิต 
(7) 
3. ด+านทักษะทางปOญญา 
   3.1 ผลการเรียนรู+ด+านทักษะทาง
ปOญญา 
     3.1.1 สามารถนําขGอมูลจากตัว
ผูGรับบริการ  ครอบครัว  และชุมชนไป
ใชGในการวิเคราะห�เพ่ือนําไปแกGไขปdญหา
ของผูGรับบริการอย8างเปhนระบบและ
อย8างมีวิจารณญาณ (1) 
     3.1.2 วิเคราะห�ปdญหา  ปdจจัยเสี่ยง  
ภาวะแทรกซGอน  ผลกระทบท่ีเก่ียวขGอง
จากแหล8งขGอมูลท่ีหลากหลายในการ
ดูแลผูGปgวยที่มีปdญหาสุขภาพจติ (2) 

พรGอมทั้งทําบันทึกรายงานคนละ 
2 ฉบับ 
3. มอบหมายใหGนักศึกษาวางแผน
และทํารายงานกลุ8ม
กิจกรรมบําบัดในบทบาทการเปhน
ผูGนํากลุ8มคนละ 1 คร้ัง 
4. มอบหมายใหGนักศึกษาวาง
แผนการสอน  และทํารายงาน
แผนการสอนสุขภาพจิตศึกษา
เพื่อใหGความรูGแก8ผูGปgวยจิตเวชราย
กลุ8มคนละ 1 เรื่อง  พรGอมผลิตสื่อ
การสอน 1 ชิ้นงาน 
5. มอบหมายใหGนักศึกษาใหG
คําปรึกษาดGานสุขภาพจิตแก8ผูGที่มี
ปdญหาสุขภาพจิตในชุมชน 1 ครั้ง
พรGอมบันทึกรายงาน 1 ฉบับ 
6. ศึกษาดูงานและใหGการ
พยาบาลผูGปgวยท่ีไดGรับการ
บําบัดรักษาดGวยไฟฟkาที่
โรงพยาบาลศรีธัญญาคนละ 1 
คร้ังพรGอมเขียนรายงาน 1 ฉบับ 
 
 
1. มอบหมายใหGนักศึกษาวาง
แผนการพยาบาลผูGปgวยท่ีมีปdญหา
สุขภาพจิต  รวมทั้งวิเคราะห�
สาเหตุของปdญหาความผิดปกติ
ทางจิต  และเหตุผลของการใหG
การพยาบาล 
2. วิเคราะห�ปdญหา  อุปสรรคใน
การปฏิบัติการพยาบาลของ
ตนเอง  ผลลัพธ�  และการ
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ผลการเรียนรู+ วิธีการสอน/กลยุทธิ์การสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู+ 
     3.1.3 สามารถสืบคGนและวิเคราะห�
ขGอมูลจากแหล8งขGอมูลท่ีเก่ียวขGองทั้งจาก
ผูGรับบริการ  ครอบครัว  และชุมชน (3) 
     3.1.4 วิเคราะห�บทบาทของ
พยาบาลในการดูแลผูGปgวยจิตเวชอย8างมี
ระบบ  โดยใชGองค�ความรูGทางวิชาชีพ  
และหาแนวทางแกGไขในการใหGบริการ
บุคคลท่ีมีภาวะเสี่ยง  และมีปdญหา
สุขภาพจิตดGวยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร�และการใชGนวตกรรม (4) 
     3.1.5 บูรณาการความรูGทางดGาน
ทฤษฎี  จิตวิทยา  จิตเวช  จิตเภสัช  
ศาสตร�ทางการพยาบาล  งานวิจัย  และ
หลักฐานเชิงประจักษ�ที่เก่ียวขGองนํามา
ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต (4) 
     3.1.6 คิดวิเคราะห�วิธีการ และเสนอ
แกGไขปdญหา  การใหGความรูGทางสุขภาพ  
เพ่ือส8งเสริมสุขภาพจิตและแกGไขปdญหา
แก8บุคคลท่ีมีภาวะเสี่ยงและมีปdญหา
สุขภาพจิตไดGอย8างมีประสิทธภิาพ
เหมาะสมกับสถานการณ� (5) 
     

ปรับปรุงการพยาบาล 
3.คิดรูปแบบการสอนสุขภาพจิต
ศึกษาแก8ผูGปgวย/ครอบครัว/ผูGดูแล  
เพื่อส8งเสริมผูGปgวยในการดูแล
ตนเอง  และครอบครัว/ผูGดูแล
เพื่อใหGการดูแลผูGท่ีมีปdญหา
สุขภาพจิต 
4.  มอบหมายใหGนักศึกษาจัด
โครงการส8งเสริมสุขภาพจิตใน
ชุมชน  และปkองกันปdญหา
สุขภาพจิตของบุคคลในชุมชน 
5. อภิปรายการวางแผนการ
พยาบาลแก8ผูGปgวยจิตเวชร8วมกับ
อาจารย�นิเทศ 
 

4. ด+านทักษะความสัมพันธ�ระหว5าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีความสามารถในการปรบัตัวเชิง
วิชาชีพ  และมีปฏิสัมพันธ�กับ
ผูGรับบริการ  อาจารย�  และบุคลากรใน
หอผูGปgวยไดGอย8างมีประสิทธิภาพ (1) 
4.2 สามารถทํางานเปhนทีมในบทบาท
ผูGนํากลุ8มกิจกรรมบําบัด  สมาชิกทีม   
สหสาขาวิชาชีพทั้งในโรงพยาบาลและ

 
 
1. ปฐมนิเทศวิชา  แหล8งฝXก  
แนะนําใหGรูGจักบุคลากรในแหล8ง
ฝXก  และกิจกรรมการพยาบาลท่ี
สําคัญก8อนข้ึนฝXกปฏิบัติ 
2. มอบหมายใหGนักศึกษาดูแล
ผูGปgวยท่ีมีความผิดปกติทางจิต
แบบเฉพาะราย  โดยใชGหลักการ

 
 
1. ประเมินพฤติกรรมขณะมี
ปฏิสัมพันธ�ของนักศึกษากับ
ผูGรับบริการ  เพ่ือน  บุคลากรในทีม
สุขภาพ  และผูGสอน 
2. ประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน  ความตรงต8อเวลา  
และความรับผิดชอบ 
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ผลการเรียนรู+ วิธีการสอน/กลยุทธิ์การสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู+ 
ชุมชน (2) 
4.3 มีภาวะผูGนาํและสามารถใชGการ
สื่อสารสัมพันธ�ในการปฏิบัติการ
พยาบาลร8วมกับทีมสุขภาพไดG (3) 
4.4 มีความเคารพและยอมรับในความ
แตกต8างระหว8างบุคคลและวัฒนธรรม 
(4) 
4.5 รับผิดชอบในการพัฒนาตน (5) 
4.6 สามารถวางแผนและดําเนินงานใน
การจัดกิจรรมเพื่อส8งเสริมสุขภาพจิต  
และปkองกันปdญหาทางจิตร8วมกับทีม
สุขภาพไดG (6) 
4.7 มีความภาคภูมิใจในสถาบันและ
ทGองถ่ิน (7) 

ตรวจประเมินสภาพจิตสังคมใน
การประเมินสภาพจิตผูGปgวย  เพ่ือ
ใชGในการวางแผนการพยาบาล 
โดยปฏิบัติงานในหนGาท่ีสมาชิก
ทีมพยาบาล 
3. มอบหมายใหGนักศึกษาจัด
กิจกรรมกลุ8มบําบัดในบทบาท
ผูGนํากลุ8ม  และเขGาร8วมกิจกรรม
กลุ8มบําบัดในบทบาทผูGช8วยผูGนํา
กลุ8ม  และสมาชิกกลุ8ม  อย8าง
นGอยบทบาทละ 1 คร้ัง 
4. มอบหมายใหGนักศึกษาร8วมกัน
ทํางานเปhนทีมจัดโครงการ
ส8งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน  โดย
ใหGมีการประสานงานติดต8อบุคคล
ภายในและภายนอกทีมสุขภาพ 

3. ประเมินพฤติกรรมการทํางาน
เปhนทีมการมีส8วนร8วมในการแสดง
ความคิดเห็นและการยอมรับจาก
เพ่ือนร8วมงาน 
4. คุณภาพของรายงานการศึกษา
กรณีศึกษาผูGปgวยท่ีมีความผิดปกติ
ทางจิตแบบเฉพาะรายความ
สมบูรณ�ของงานที่ไดGรับมอบหมาย 
5. ผลของการดําเนินโครงการ
สุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนท่ี
จัดทํา  และความพึงพอใจของ
ชุมชน 
 

5. ทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข 
     5.1 รูGจักเลือกและใชGรูปแบบ
สารสนเทศทางการพยาบาลของ
โรงพยาบาล  สืบคGนขGอมูลการ
ปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิง
ประจักษ�  เพ่ือนาํมาใชGในการปฏิบัติการ
พยาบาล  และส8งเสริมสุขภาพจิตไดG
อย8างเหมาะสมกับสถานการณ� (2) 
    5.2 เลือกใชGทรัพยากรเทคโนโลยี
อย8างเหมาะสมในการปฏิบัติการ
พยาบาลดูแลผูGที่มีความผิดปกติทางจิต
ไดGอย8างต8อเน่ือง  ไดGแก8  การใชGชุมชน
เปhนแหล8งเรียนรูGทางดGานสุขภาพจิต  
และการพยาบาลจิตเวชในการจัด
โครงการส8งเสริมสุขภาพในชุมชน  และ
เย่ียมบGานผูGที่มีปdญหาทางสุขภาพจิต (4) 

1. มอบหมายใหGนักศึกษาดูแล
ผูGปgวยท่ีมีความปกติทางจิตแบบ
เฉพาะราย  โดยตGองศึกษาและ
วางแผนการพยาบาลก8อนข้ึนฝXก
ปฏิบัติงาน 
2. pre-conference  ก8อน
ปฏิบัติการพยาบาล 

1. ประเมินผลการจัดทํารายงาน
การวางแผนการพยาบาลผูGปgวยท่ี
ไดGรับมอบหมายบุคคล  การ
นําเสนอดGวยส่ือเทคโนโลยี  
สารสนเทศทางการพยาบาล 
2. การมีส8วนร8วมในการอภิปราย
และวิธีการอภิปราย 
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ผลการเรียนรู+ วิธีการสอน/กลยุทธิ์การสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู+ 
     5.3 สามารถสื่อสารไดGอย8างมี
ประสิทธิภาพทั้งคําพูด  การฟdง  สีหนGา  
ท8าทาง  และการเขียน (3) 
 5.4 นําขGอมูลข8าวสารงานวิจัยท่ี
เก่ียวขGองนํามาวิเคราะห�และปรับใชGใน
การปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต (1) 

6. ทักษะการปฏิบัตทิางวิชาชีพ 
     6.1 สามารถใชGทักษะทางการ
ปฏิบัติการสรGางเสริมสุขภาพ  และการ
พยาบาลจิตเวชอย8างเปhนองค�รวมโดย
ประยุกต�ใชGศาสตร�และศิลปyทางการ
พยาบาลและศาสตร�ที่เก่ียวขGอง รวมท้ัง
ใชGกระบวนการพยาบาล  หลกัฐานเชิง
ประจักษ�  และการสื่อสารเชิงบําบัดใน
การการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
(1) 
     6.2 สามารถปฏิบัติการพยาบาล
ดGวยความเมตตา  กรุณา  และเอ้ืออาทร
โดยยึดม่ันในคุณธรรม  จริยธรรม  
จรรยาบรรณวิชาชีพและสิทธิผูGปgวย  (3) 
   6.3 ปฏิบัติการพยาบาลดGวยความเอ้ือ
อาทร  มีจิตอาสาใหGบริการดGวยหัว
ใจความเปhนมนุษย� (4) 
     6.4 เลือกใชGเทคโนโลยีในระบบ
บริการสุขภาพไดGอย8างเหมาะสม (5) 
     6.5 สามารถใหGการพยาบาล
ช8วยเหลือผูGปgวยจิตเวชในภาวะวิกฤต  
ฉุกเฉินไดGอย8างปลอดภัย (6) 
  6.6 สามารถสอนและใหGคําปรึกษา
สุขภาพจิตศึกษาแก8ผูGรับบริการทั้ง
รายบุคคลและรายกลุ8ม (2) 

1.ในขณะปฏิบัติงานท่ีหอผูGปgวยใน
โรงพยาบาลจิตเวชกําหนดใหG
นักศึกษาแต8ละคนศึกษาผูGปgวย 1 
– 2 รายต้ังแต8แรกรับ  สรGาง
สัมพันธภาพเพ่ือการบําบัดตาม
ข้ันตอน  และใชGเทคนิคการ
สื่อสารเพ่ือการบาํบัด  และใหG
ความรูG  คําแนะนํา  ใหGคําปรึกษา
แก8ผูGปgวย  และครอบครัวก8อน
กลับบGาน 
2. ในขณะที่ปฏิบัติงานในหอ
ผูGปgวยโรงพยาบาลจิตเวช  
กําหนดใหGนักศึกษาแต8ละกลุ8ม
แบ8งเปhนกลุ8มย8อยกลุ8มละ 3 – 4 
คนศึกษาผูGปgวย 1 รายที่ตGองรับ
การบําบัดรักษาดGวย ECT โดย
นักศึกษาตGองฝXกการดูแลผูGปgวยจิต
เวชที่ไดGรับการรักษาดGวยไฟฟkา
ต้ังแต8การเตรียมผูGปgวยก8อนทํา  
ขณะทํา  และหลังทํา ECT 
3. ฝXกการใหGการพยาบาลกับ
ผูGปgวยท่ีอยู8ในภาวะวิกฤตทาง
อารมณ�ที่แผนก ER 
5. นักศึกษาทําการประเมิน
รายวิชาจากการฝXกปฏิบัติงาน 

1. จากรายงานการติดตามผูGปgวยที่
ใหGการรักษาพยาบาล 
2. จากการเลือกเรื่อง/วิธีการสอน
ผูGปgวย  และครอบครัวก8อนกลับ
บGาน 
3. จากการประเมินผลรายวิชาของ
นักศึกษา 
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หมวดที่ 4  ลักษณะและการดําเนินการ 
 
4.1 คําอธิบายรายวิชา 
 ฝXกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตในโรงพยาบาลและชุมชน โดยบูรนาการความรูGดGาน จิตวิทยา 
ตามข้ันตอนของกระบวนการพยาบาล  เพ่ือแกGไขปdญหา  และตอบสนองความตGองการของผูGปgวยจิตเวชอย8างเปhน
องค�รวม  ฝXกการใชGทักษะการสรGางสัมพันธภาพ  การติดต8อสื่อสาร  และความเขGาใจตนเอง การสรGางเสริมสุขภาพ
และปkองกันปdญหาทางจิต การบําบัดทางจิตเวชเปhนรายบุคคล  และรายกลุ8ม  โดยคํานึงถึงกําหมายจิตเวช
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชพี 
 
4.2 กิจกรรมของนักศึกษา 
 4.2.1 ปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผูGปgวยจิตเวชคนละ 2 ราย (ในชุมชนและในโรงพยาบาล)  
 4.2.2 ศึกษาและใหGการพยาบาลผูGปgวยจิตเวชเฉพาะราย (Case Study) และทํารายงานกรณีศึกษาจํานวน 
1 ราย/ คน 
 4.2.3 สรGางสัมพันธภาพเพ่ือการบาํบัดกับผูGปgวยจิตเวชโดยใชGข้ันตอนการสรGางสัมพันธภาพเพ่ือการบําบัด
และเทคนิคการสนทนาการเพือ่การบําบัด 2 รายๆ ละ  4 ครั้ง  
 4.2.4 วิเคราะห�และสํารวจปdญหาการสรGางสัมพันธภาพในแต8ละคร้ัง 
 4.2.5 ประเมินสภาพจิตสังคมผูGปgวยจิตเวชใน case ที่ไดGรับมอบหมายในหอผูGปgวยจิตเวช 2 ราย 
 4.2.6 สรุปความรูGเร่ืองยาทางจิตเวชใน case ที่ไดGรับมอบหมายในหอผูGปgวยจิตเวช 2 ราย 
 4.2.7 รวบรวมขGอมูลที่ไดGจากการสนทนาที่เก่ียวขGองกับการเจ็บปgวยและทํารายงานการวางแผนการ
พยาบาลจิตเวช 1 ฉบับ / คน  
 4.2.8 นําเสนอและร8วมอภิปรายกรณีศึกษาท่ีเลือกสรรแลGว 1 ราย / 1 กลุ8ม 
 4.2.9 สอนและใหGความรูGสุขภาพจิตศึกษาแก8ผูGปgวยจิตเวชหรือญาติ  และผลิตส่ือการสอนทางดGาน
สุขภาพจิตและจิตเวช 1 ชิ้นงาน/นักศึกษา 1 กลุ8มย8อย 
 4.2.10 แสดงบทบาทเปhนผูGนํากลุ8มกิจกรรมบําบัด 1 คร้ัง/นักศึกษา 1 คน 
 4.2.11 ร8วมจัดกลุ8มกิจกรรมบําบัดในบทบาทผูGช8วยผูGนาํกลุ8ม  สมาชิก  และผูGสังเกตการณ�  บทบาทละ 1 
ครั้ง 
 4.2.12 ศึกษาดูงานและใหGการพยาบาลผูGปgวยที่ไดGรับการบําบัดรักษาดGวยไฟฟkา 1 ครั้ง พรGอมบันทึก
รายงาน 1 ฉบับ 
 4.2.13 ศึกษาและใหGการพยาบาลผูGปgวยท่ีแผนกจิตเวชฉุกเฉิน 1 ราย พรGอมเขียนรายงาน 1 ฉบับ 
 4.2.14 ศึกษาและเย่ียมบGานผูGปgวยที่มีปdญหาสุขภาพจิตในชมุชน 1 ราย/นักศึกษา 2 – 3 คน พรGอมท้ัง
เขียนรายงาน 1 ฉบับ 
 4.2.15 ใหGสุขภาพจิตศึกษาแก8ญาติผูGปgวยที่มีปdญหาสุขภาพจิตในชุมชน 1 เร่ือง / นักศึกษา 2 – 3 คน 
 4.2.16 จัดโครงการส8งเสริมสุขภาพจิตแก8ชุมชน 1 คร้ัง/นักศึกษา 1 กลุ8มย8อย และทํารายงาน 1 ฉบับ 
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4.3 รายงานหรืองานที่นักศึกษาได+รับมอบหมาย 
 

รายงานหรืองานที่ได+รับมอบหมาย กําหนดส5ง 
การปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา 

1.  รับผิดชอบดูแลผูGปgวยจิตเวชที่ไดGรับมอบหมาย - ตลอดระยะเวลาการฝXกปฏิบัติ 
2. ทํารายงานกรณีศึกษาผูGปgวยจิตเวช 1 ฉบับ/คน/หอปgวย 

รวม 1 ฉบับ 
- ส8งสัปดาห�สุดทGายของการฝXกปฏิบัติงาน 

3.  ทํารายงานการวางแผนการพยาบาลจิตเวช 1 ฉบับ/คน/
สัปดาห�  

- ส8งทุกวันก8อนข้ึนฝXกปฏิบัติงาน 

ทํารายงานการบันทึกและวิเคราะห�การสนทนาเพื่อการบําบัด 1 
ฉบับ/คน/หอผูGปgวย โดยตGองแสดงใหGเห็นถึงพัฒนาการของ
ทักษะในการสนทนาเพ่ือการบําบัด  
    4.1 สรGางสัมพันธภาพเพื่อการบําบัดกับผูGปgวยที่ไดGรับ 
มอบหมายเพื่อสรGางความคุGนเคยและไวGวางใจ 
    4.2 มีปฏิสัมพันธ�และเลือกใชGเทคนิคการสื่อสารที่แสดงใหG
เห็นถึงความเขGาใจความรูGสึกและความตGองการของผูGปgวยอย8าง
แทGจริง เหมาะสมกับสถานการณ�และมีประสิทธิภาพ 
    4.3 วิเคราะห�และสํารวจปdญหาการสรGางสัมพันธภาพในแต8
ละคร้ัง 
    4.4  รวบรวมขGอมูลท่ีไดGจากการสนทนาเก่ียวขGองกับการ
เจ็บปgวย 
     4.5 ประเมินอาการทางจิต 

- หลังฝXกสัปดาห�แรกแลGวใหGส8งทุกวันจันทร� 
 (ตGองส8งอาจารย�ประจํากลุ8มอย8างนGอย 3 คร้ัง/
คน) 

5. ทํารายงานการเปhนผูGนํากลุ8มกิจกรรมบําบัดและส8งรายงาน
สรุปการจัดกลุ8มกิจกรรม 1 ฉบับ/คน 

- ส8งล8วงหนGาอย8างนGอย 2 วันก8อนการปฏิบัติการ 
และหลังเสร็จสิ้นการทํากลุ8มแลGว 2 วัน 

6. สอนและใหGความรูGสุขภาพจิตศึกษาแก8ผูGปgวยจิตเวช  1 คร้ัง
และทํารายงานการสอนใหGความรูGดGานสุขภาพจิตและผลิตสือ่
การสอนทางดGานสุขภาพจิตและจิตเวชอย8างละ 1 ฉบับ/คน 

- ส8งรายงานการสอนและส่ือก8อนการฝXก
ปฏิบัติการใหGความรูGสุขภาพจิตศึกษา อย8างนGอย 
2 วัน 

7. ประเมินและวางแผนใหGการดูแลผูGปgวยท่ีมีปdญหาสุขภาพจิต
ในชุมชนท่ีไดGรับมอบหมาย 1 ราย/ นักศึกษา 2 – 3 คน 

- ส8งวันสุดทGายของการฝXกปฏิบัติงานจิตเวชใน
ชุมชน 

8. จัดโครงการส8งเสริมสุขภาพจิตชุมชนกลุ8มละ 1 โครงการ - สัปดาห�ที่ 1 
9. นําเสนอรายงานกรณีศึกษาผูGปgวยจิตเวช 1 ราย/ หอผูGปgวย - สัปดาห�ที่ 4 
10. สอบก8อนและหลังฝXกปฏิบัติ - วันแรกและวันสุดทGายของการฝXกปฏิบัติในแต8
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ละกลุ8ม 
11. ทํารายงานการศึกษาดูงานและการใหGการพยาบาลผูGปgวยท่ี
รักษาดGวยไฟฟkา 1 ฉบับ / คน 

- หลังศึกษาดูงานและฝXกปฏิบัติ ECT 2 วัน 

12. ทํารายงานการศึกษาดูงานและใหGการพยาบาลผูGปgวยใน
หน8วยงานจิตเวชฉุกเฉิน 1 ราย / นักศึกษา 1 คน 

- หลังศึกษาดูงานและฝXกปฏิบัติที่ ER 2 วัน 

13. Pre-Post  conference - ทุกวัน 
14. การจัดกิจกรรมฟlmนฟูผูGปgวยจิตเวช 1 ครั้ง  
การปฏิบัติงานในชุมชนโพรงมะเด่ือ 

1. เย่ียมและติดตามผลการรักษาผูGปgวยท่ีไดGรับมอบหมายใน
ชุมชน เปhนรายบุคคล คนละ 1 – 2 ราย 

- หลังเสร็จสิ้นการฝXกปฏิบัติจิตเวชชุมชน 

   2. ใหGสุขภาพจิตศึกษาแก8ญาติผูGปgวยท่ีมีปdญหาสุขภาพจิตใน
ชุมชน  
   3. จัดโครงการกิจกรรมส8งเสริมสุขภาพจิตแก8ชุมชนกลุ8มละ 1 
โครงการ 
  4.ทํารายงานการจัดโครงการส8งเสริมสุขภาพจิตชุมชน 1 
ฉบับ/กลุ8ม 
 
4.4 การติดตามผลการเรียนรู+การฝ9กประสบการณ�ภาคสนามของนักศึกษา 
 4.4.1 ผูGสอบตรวจรายงานการบันทึกการสนทนาระหว8างนกัศึกษากับผูGปgวยเปhนรายบุคคลและประเมินใหG
ขGอมูลยGอนกลับทั้งทางบวกและสิ่งท่ีควรปรับปรุง 
 4.4.2 ใหGนักศึกษาอภิปรายเก่ียวกับปdญหาสัมพันธภาพท่ีพบและแนวทางการแกGปdญหา 
 4.4.3 ใหGนักศึกษานําเสนอการเรียนรูGและประสบการณ�ที่ไดGจากการฝXกประสบการณ�ภาคสนามมา
แลกเปลี่ยนเรียนรูGซ่ึงกันและกันเปhนรายบุคคล (Individual conference ) 
 4.4.4 อภิปรายขGอมูลของผูGปgวยจิตเวชโดยใชGกระบวนการพยาบาล  การรวบรวมขGอมูลตามแบบแผน
สุขภาพโดยเฉพาะการตรวจสขุภาพจิต / การวิเคราะห�ขGอมูล/วินิจฉัยการพยาบาล/การวางแผนการพยาบาล/การ
ประเมินผลการพยาบาล  และตรวจรายงานกรณีศึกษา 
 4.4.5 อภิปรายขGอมูลความรูGเก่ียวกับโรคทางจิตเวช  การบาํบัดดGวยยา  การบําบัดดGวยกิจกรรมกลุ8ม 
 4.4.6 ทดสอบก8อนและหลังฝXกประสบการณ�บนหอผูGปgวย 
 4.4.7 บันทึกประสบการณ�การฝXกประสบการณ�ภาคสนาม 
 4.4.8 การสะทGอนยGอนคิด 
 4.4.9 การประเมินตนเอง 
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4.5 หน+าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพ่ีเล้ียงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม 
 4.5.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาเก่ียวกับกฎ  ระเบียบ  ขGอปฏิบัติ  วัฒนธรรมของหน8วยงาน 
 4.5.2 แนะนําสถานที่  เคร่ืองมือ  อุปกรณ�ของหน8วยงาน  ท่ีสามารถนาํมาใชGเพื่อการฝXกประสบการณ�
ภาคสนาม 
 4.5.3 แนะนําบุคลากรท่ีเก่ียวขGอง  หรือท่ีตGองทํางานร8วมกัน 
 4.5.4 ติดตามความกGาวหนGา  ประเมินการทํางานของนักศึกษาฝXกประสบการณ�ภาคสนาม   
 4.5.5 ประสานงาน  ประชุมกับอาจารย�ท่ีรับผิดชอบรายวิชา อาจารย�นิเทศเพ่ือใหGเห็นสิ่งท่ีควรปรับปรุงใน
การฝXกประสบการณ�ภาคสนาม 
 4.5.6 ร8วมประเมินผลการฝXกประสบการณ�ภาคสนามของนักศึกษา 
 
ลําดับ เน้ือหาการสอบประเมินก5อน / หลังการฝ9กประสบการณ�บนหอผู+ปRวย จํานวนข+อ 

1. แนวคิดทฤษฎีและการบําบัดทางจิต 15 ขGอ 
2. การตรวจสภาพจิต 15 ขGอ 
3. การสรGางสัมพันธภาพเพ่ือการบําบัดและกระบวนการพยาบาล  25 ขGอ 
4. การใหGคําปรึกษาจิตเวชชุมชน  และจิตเวชฉุกเฉิน 10 ขGอ 

5. การใหGการพยาบาลผูGท่ีมีความผิดปกติทางจิต 10 ขGอ 
 รวม 75 ขGอ 
 
 
4.6 หน+าที่และความรับผิดชอบของอาจารย�ที่ปรึกษา/อาจารย�นิเทศ 
 4.6.1 ประสานและร8วมวางแผนการฝXกประสบการณ�ภาคสนามกับอาจารย�ประจําแหล8งฝXก 
 4.6.2 ปฐมนิเทศรายวิชา  กฎระเบียบ  แนวปฏิบัติต8าง ๆ ของสถาบันว8าดGวยการฝXกปฏิบัติงาน 
 4.6.3 สอน  แนะนํา  ใหGคําปรึกษาแก8นักศึกษา  และใหGขGอมูลสะทGอนกลับเพ่ือใหGนักศึกษามีการพัฒนา
ทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลกับผูGปgวยจิตเวชในองค�กร 
 4.6.4 ติดตามและประเมินผลการฝXกประสบการณ�ภาคสนามของนักศึกษาแต8ละคน 
 
4.7 การเตรียมการในการแนะแนวและช5วยเหลือนักศึกษา 
 4.7.1 การเตรียมตัวดGานความรูGก8อนข้ึนฝXกปฏิบัติงานที่หอผูGปgวย  โดยมอบหมายใหGนักศึกษาอ8านทบทวน
วิชาการพยาบาลจิตเวชและสขุภาพจิตที่เคยเรียนผ8านมา 
 4.7.2  แบ8งนักศึกษาออกเปhนกลุ8มๆ ละ 6 – 7 คน โดยจัดใหGทุกกลุ8มมีนักศึกษาที่มีผลการเรียนจาก
คะแนน GPA.ในภาคเรียนที่ผ8านมา (ต้ังแต8ดีมากถึงคะแนนตํ่า) ใหGนักศึกษาเลือกผูGนํากลุ8มดGวยตนเองเพื่อช8วยเหลือ
กันในทีม 
 4.7.3 เตรียมอาจารย�แหล8งฝXกประจําหอผูGปgวยและอาจารย�นิเทศรายวิชา 
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 4.7.4 เตรียมอาจารย�นิเทศในการรับแจGงเหตุด8วนตGองการความช8วยเหลือ เช8น  เบอร�โทรศัพท�  E-mail  
 4.7.5 จัดทําคู8มือการฝXกการปฏิบัติงาน พรGอมตารางการฝXกปฏิบัติงาน 
 4.7.6 ปฐมนิเทศรายวิชา โดยชี้แจงรายละเอียดของวิชาในการฝXกประสบการณ�ภาคสนาม 
  กลุ8มที่ 1  :- โรงพยาบาลศรีธญัญา  ปฐมนิเทศวันที่  1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
     :- ชุมชน โพรงมะเด่ือ    25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
  กลุ8มที่ 2  :- โรงพยาบาลศรีธญัญา  ปฐมนิเทศวันที่  29 มิถุนายน พ.ศ. 2558  
     :- ชุมชน โพรงมะเด่ือ      ปฐมนิเทศวันที่   22 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
 4.7.7 พบอาจารย�นิเทศประจําแหล8งฝXก โรงพยาบาลศรีธัญญา  ไดGแก8  หัวหนGากลุ8มการพยาบาล, หัวหนGา
ฝgายพัฒนาวิชาการ,  หัวหนGาหอผูGปgวยที่นักศึกษาข้ึนปฏิบัติงาน (ชาย 1, อโสก 2, ชาย4/2 , ชาย 5 , หญิง 10  
และ หน8วยงานจิตเวชฉุกเฉิน ) ชุมชน โพรงมะเด่ือ ผอ.รสตส.และหัวหนGางานจิตเวชชุมชน  เพื่อชี้แจงแผนการฝXก
ประสบการณ�ภาคสนามของนักศึกษา   
 4.7.8 เตรียมใหGความรูGเร่ือง  การพยาบาลผูGปgวยจิตเวช  และกิจกรรมท่ีสําคัญในการฝXกปฏิบัติงานในหอ
ผูGปgวยโดยอาจารย�ประจําแหล8งฝXก 
 4.7.9 ประสานหน8วยงานยานพาหนะรับ – ส8ง นักศึกษาเพ่ืออํานวยความสะดวก และความปลอดภัยใน
การเดินทาง 
 4.7.9 pre – test ก8อนข้ึนฝXกปฏิบัติงานบนหอผูGปgวยทั้งกลุ8ม 1 และกลุ8ม 2 ในวันแรกและวันสุดทGายของ
การฝXกประสบการณ�ภาคสนาม 
 
4.8 ส่ิงอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต+องการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ�ภาคสนาม/สถาน
ประกอบการ 
 - หอพักของนักศึกษาและอาจารย�ขณะฝXกประสบการณ�ภาคสนาม 
 - หGอง Conference 
 - หGองสมุด 
 - หGองทํากิจกรรมกลุ8มบําบัด  
 - อุปกรณ�สําหรับการทํากิจกรรมเพื่อการบําบัดต8าง ๆ  
 

หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ 
 
5.1 การกําหนดสถานที่ 
 อาจารย�ผูGรับผิดชอบวิชาเลือกสถานที่เปhนโรงพยาบาลจิตเวชเฉพาะทาง  ที่มีความพรGอมในดGานของผูGปgวย  
บุคลากรท่ีใหGการสนับสนุนในการเปhนแหล8งฝXก  มีความปลอดภัย  สะดวก  และสภาพแวดลGอมท่ีดี  ในการ
เอ้ืออํานวยในการฝXกประสบการณ�ภาคสนามของนักศึกษา  และตอบสนองความตGองการตามวัตถุประสงค�ของ
รายวชิา 
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 สถานท่ีฝXก  ไดGแก8   
- โรงพยาบาลศรีธัญญา  หอผูGปgวยชายแรกรับ  1, อโสก 2 , หญิง 10   หอผูGปgวยชาย 4/2 และชาย 5 

 - เทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ หน8วยงานส8งเสริมสุขภาพและสวัสดิการชุมชน 
 
5.2 การเตรียมนักศึกษา  
 5.2.1  จัดเตรียมใหGนักศึกษาแต8ละคนฝXกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตกลุ8มที่ 1 และกลุ8มที่ 2  
แบ8งเปhน 3 กลุ8มย8อย กลุ8มละ 6-7 คน แต8ละกลุ8มย8อยจะไดGฝXกการส8งเสริมสุขภาพ และการดูแลผูGปgวยในชุมชน 
และพัฒนาโครงการส8งเสริมสขุภาพจิตในชุมชนในสัปดาห�ท่ี 1 โดยฝXกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชชุมชน ณ เทศบาล
ตําบลโพรงมะเด่ือ โดยเลือกลงใน หมู8 1- 3 และฝXกการดูแลผูGปgวยในระยะแรกรับ วิกฤติ ฉุกเฉิน และการดูแลเม่ือ
ผูGปgวยอาการสงบแต8ยังมีปdญหาสุขภาพจิต และการเตรียมความพรGอมผูGปgวยกลับสู8ชุมชนในหอผูGปgวย 1หอจนครบ
กระบวนการบาํบัดรักษา กลุ8มๆ ละ 3 สัปดาห�โดยฝXกในสัปดาห�ที่ 2-4   
 5.2.2 กําหนดระยะเวลาท่ีฝXกปฏิบัติงาน 
 กลุ8มที่ 1  นักศึกษาจํานวน 25 คนแบ8งเปhน 4 กลุ8มย8อย (กลุ8มย8อยท่ี 1 นักศึกษาจํานวน 6-7 คนต8อกลุ8ม  
 ระยะเวลา 4 สัปดาห� ต้ังแต8วันที่ 25 พฤษภาคม -1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
 กลุ8มที่ 2 นักศึกษาจํานวน  25 คน แบ8งเปhน 3 กลุ8มย8อย (กลุ8มย8อยที่ 2 นักศึกษาจํานวน 6-7 คนต8อกลุ8ม  
 ระยะเวลา 4 สัปดาห� ต้ังแต8วันที่ 22 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 ท้ัง 2 กลุ8มข้ึนฝXกปฏิบัติงานทุกวันจันทร�ถึงวันศุกร� เวลา 7.30 – 16.00 น.  
 5.2.3 ปฐมนิเทศรายวิชา ชี้แจงวัตถุประสงค� สิ่งท่ีคาดหวัง พรGอมแจกคู8มือปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต 
 5.2.4 พบอาจารย�ประจําแหล8งฝXก ( โรงพยาบาลศรีธัญญา ไดGแก8  หอผูGปgวยจิตเวชวิกฤติฉุกเฉินและหอ
ผูGปgวยระยะเร8งรัดบําบัด และ ผูGปgวยจิตเวชในชุมชนเทศบาลโพรงมะเด่ือ ) 

 5.2.5  pre-test       กลุ8ม 1  25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
           กลุ8ม 2  22 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
        post – test  กลุ8ม 1   1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
           กลุ8ม 2   17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

 5.2.6 แนะนําแหล8งฝXกงาน  แนะนําทีมหัวหนGากลุ8มงานการพยาบาล  และหัวหนGาหอผูGปgวยที่ฝXก
ปฏิบัติงานก8อนข้ึนปฏิบัติงานแก8นักศึกษากลุ8ม 1 ณ ชุมชน โพรงมะเด่ือ    25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 และ
โรงพยาบาลศรีธัญญาในวันที่  1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กลุ8ม 2 ชุมชน โพรงมะเด่ือในวันที่   22 มิถุนายน พ.ศ. 
2558 ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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5.3 การเตรียมอาจารย�ที่ปรกึษา/ อาจารย�นิเทศ 
 - ประสานงานกับอาจารย�ประจําแหล8งฝXก  พรGอมขอชื่อ  ตําแหน8ง 
 - แจกประมวลรายวิชา 
 - ผูGรับผิดชอบรายวิชาจัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค�ของการฝXกปฏิบัติภาคสนามวิชาปฏิบัติการพยาบาลจิต
เวชและสุขภาพจิตของนักศึกษา  หนGาท่ีความรับผิดชอบของอาจารย�  ผลการเรียนรูGที่คาดหวัง  การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  การมอบหมายงาน  การนิเทศงาน  และการประเมินผลการเรียนรูG 
 
5.4 การเตรียมพนักงานพ่ีเล้ียงในสถานที่ฝ9ก 
 - จัดประชุมผูGเก่ียวขGองในการฝXกประสบการณ�ภาคสนาม  พรGอมชี้แจงวัตถุประสงค�ของการฝXก  สิ่งที่
คาดหวัง  พรGอมมอบคู8มือปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต   
 
5.5 การจัดการความเส่ียงและแนวทางช5วยเหลือนักศึกษา 

- ประสานงานกับหัวหนGาการพยาบาลหรือพยาบาลประจําหอผูGปgวยอย8างต8อเนื่อง  

- จัดทําคู8มือการฝXกปฏิบัติงาน  พรGอมตารางการฝXกปฏิบัติงาน 

- แต8งต้ังผูGแทนนักศึกษาเพื่อทําหนGาที่ติดต8อประสานงานกับอาจารย�นิเทศตลอดการฝXกปฏิบิติงาน 

- อาจารย�ประจําหลักสูตรประชุมร8วมกัน  เพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดกับนักศึกษาและเกิดคามเสียหาย
ต8อแหล8งฝXก  เช8น  การถูกผูGปgวยท8ามีอาการทางจิตรุนแรงทํารGาย 

- จัดการความเสี่ยงในการฝXกปฏิบัติงาน เช8น  จากเคร่ืองมือ  อุปกรณ�  ผูGปgวย  โดยการปฐมนิเทศ  แนะนํา
การใชGเคร่ืองมือและเก็บเขGาที่ปลอดภัย  การดูแลและฝkาระวังผูGปgวยท่ีมีอาการทางจิตรุนแรง 

- เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง  ประสานการจัดรถรับส8งนักศึกษาตามวัน  เวลาที่นักศึกษาข้ึน
ปฏิบัติงาน  พรGอมทั้งใหGหัวหนGาทีมและรองแต8ละกลุ8มตรวจสอบเพ่ือนในทีมที่ข้ึนฝXกปฏิบัติ (นักศึกษาทุก
คนตGองพักในหอพักในโรงพยาบาลที่จัดใหGเท8าน้ัน) 

- ใหGความรูGแก8นักศึกษาเก่ียวกับสิทธิผูGปgวย  กฎหมายที่เก่ียวขGองเพื่อปkองกันการถูกรGองเรียน 

- จัดการฝXกปฏิบัติงานเสริมเม่ือมีเวลาฝXกไม8ครบตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

- ในขณะฝXกปฏิบัติงาน  หากนักศึกษาปgวยใหGแจGงอาจารย�นิเทศประจํากลุ8มเพ่ือใหGการดูแล  และถGาไม8
สามารถข้ึนฝXกปฏิบัติไดG ใหGอาจารย�นิเทศพิจารณาในการนาํส8งโรงพยาบาลใกลGเคียง  และติดต8อผูGปกครอง
ใหGรับทราบ  และรับผิดชอบค8าใชGจ8ายของนักศึกษาในการรกัษาพยาบาล 

- เตรียมช8องทางรับแจGงเหตุด8วนตGองการความช8วยเหลือจากอาจารย�นิเทศ   เช8น  เบอร�โทรศัพท�ของ
อาจารย�ท่ีนักศึกษาสามารถติดต8อไดG 

- จัดอาจารย�ทดแทนในกรณีที่ปgวย/ลา 
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หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา 
 
1. หลักเกณฑ�การประเมิน 
การวัดผล  ตลอดภาคเรียนมีคะแนนเต็ม 100 % แบ8งไดGดังนี้ 

1. ฝXกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผูGปgวย      คิดเปhน 60 % 
ประกอบดGวย  

- การพยาบาลผูGปgวยที่ไดGรับมอบหมายและการฝXกปฏิบัติตามกรณีที่ไดGรับมอบหมาย  
ท่ีหอผูGปgวย แผนกฉุกเฉิน และแผนกการรักษาดGวยไฟฟkา      30 % 

- การนําเสนอโดยคัดเลือกกรณีศึกษาผูGปgวยจิตเวชกลุ8มละ 1 ราย  (งานกลุ8ม) 5 % 

- การวางแผนและใหGความรูGดGานสุขภาพจิตแก8ผูGที่มีปdญหาทางจิตเวช  (งานเด่ียว) 5 % 

- การจัดกลุ8มกิจกรรมบําบัดโดยบทบาทการเปhนผูGนํากลุ8ม 1 ครั้ง  (งานเด่ียว) 10 % 

- การมีส8วนร8วมและการแสดงความคิดเห็นขณะประชุมปรึกษาทางการพยาบาล  10 % 
2. ฝXกปฏิบัติการพยาบาลในชุมชน      คิดเปhน  10 %  

ประกอบดGวย  

- การจัดโครงการส8งเสริมสุขภาพจิตชุมชน 

- การส8งเสริมภาวะสุขภาพจิตในชุมชนแก8ผูGมีสุขภาพจิตดี          
3. รายงานการศึกษาผูGท่ีมีปdญหาทางจิตเวชเปhนกรณีศึกษา(Case Study)   (งานเด่ียว) 5 % 
4. การเขียนบันทึกและวิเคราะห�การสนทนาเพ่ือการบําบัดกับผูGท่ีมีปdญหา   (งานเด่ียว) 5 % 

ทางจิตเวชในการดูแลผูGปgวยรายบุคคล 
5. รายงานการศึกษาผูGท่ีมีปdญหาสุขภาพจิตในชุมชน     (งานกลุ8ม) 5% 
6. รายงานโครงการส8งเสริมสุขภาพจิตชุมชน       ( งานกลุ8ม) 5 % 
7. ทดสอบความรูGก8อนและหลังการฝXกปฏิบัติ      10% 

     รวม             100% 
 
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
   การประเมิน 
 การประเมินผลการเรียนใชGแบบอิงเกณฑ�และ/อิงกลุ8ม  โดยใชGเกณฑ�ในการใหGค8าระดับคะแนนดังน้ี 
 

ระดับผลการเรียน ช5วงคะแนน 
A 80 – 100 

 B+ 75 – 79 

B 70 – 74 
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C+ 65 - 69 
C 60 – 64 

D+ 55 – 59 
D 50 – 54 
F ตํ่ากว8า 50 

 
หมายเหต ุ
 1. นักศึกษาตGองฝXกภาคปฏิบัติไม8นGอยกว8า 128 ชั่วโมง 
 2. นักศึกษาตGองทํารายงานทุกฉบับ  นําเสนอ  และสอบข้ึน- ลงกอง ( ถGาขาดอย8างใดอย8างหน่ึง  ถือว8าไม8
ผ8าน) 
 
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพ่ีเล้ียงต5อการประเมินนักศึกษา 
  ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาและผลการปฏิบัติงานร8วมกับอาจารย�นิเทศ  ทั้งระหว8างการฝXกและเม่ือ
สิ้นสุดการฝXก  และใหGคําแนะนําแก8นักศึกษาในระหว8างการฝXกทางดGานวิชาการ  วิชาชีพ  ตามความเหมาะสม 
 
 4. ความรับผิดชอบของอาจารย�ผู+รับผิดชอบประสบการณ�ภาคสนามต5อการประเมินนักศึกษา 
 4.1 ร8วมออกแบบการจัดการเรียนการสอนกับอาจารย�ในสาขาวิชาเดียวกัน  หรือคณะอาจารย�ที่ร8วมสอน
ในการศึกษาลักษณะวิชา  วัตถุประสงค�วิชาในหลักสูตร  และหัวขGอเนื้อหาในประมวลรายวิชา 
 4.2 ร8วมประเมินตามแบบฟอร�มการพิจารณาการออกแบบการเรียนการสอน  
 4.3 ประเมินผลการปฏิบัติของนักศึกษา  ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติของนักศึกษา  แบบประเมิน
รายงานที่กําหนดข้ึน 
 4.4 รวบรวมผลการประเมินเพ่ือการตัดเกรดและนําเสนอกลุ8มวิชา 
 4.5 จัดใหGมีการประเมินผลเม่ือสิ้นสุดการฝXกปฏิบัติร8วมกับอาจารย�นิเทศเพ่ือตรวจสอบว8านักศึกษาแต8ละ
คนไดGรับทักษะครบตามจุดประสงค�หรือไม8 
 4.6 แจGงการขาดเรียนของนักศึกษาขณะฝXกประสบการณ�ภาคสนาม  รวมทั้งรายงานการแกGไขต8ออาจารย�
ผูGรับผิดชอบรายวิชาเพ่ือจัดการฝXกชดเชย  พรGอมทั้งเสนอคณบดี  ผ8านฝgายวิชาการก8อนสิ้นสุดการเรียนการสอน 
 4.7 ส8งขGอสอบและร8วมวิเคราะห�ขGอสอบ  พิจารณาร8วมกันในคณะอาจารย�ผูGสอน  และ/หรือปรึกษาหารือ
กับหัวหนGาสาขาวิชา  หรืออาจารย�ที่มีประสบการณ�ในสาขาวิชาน้ัน 
 
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต5าง 
 5.1 ปรึกษาหารือระหว8างอาจารย�ผูGรับผิดชอบประสบการณ�ภาคสนาม  อาจารย�นิเทศ และ/หรือหัวหนGา
สาขาวิชาเพ่ือการตัดสินเกรดเบื้องตGน 
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 5.2 นําเสนอคณะกรรมการบริหารฝgายการศึกษา  เพ่ือการทบทวนการประเมินผลและเกรด  รองคณบดี
ฝgายการศึกษา  นําเสนอคณบดีเพื่อขอความเห็นชอบตามลําดับ 
 

หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝ9กประสบการณ�ภาคสนาม 
 
7.1 กระบวนการประเมินการฝ9กประสบการณ�ภาคสนามโดยผู+เก่ียวข+องต5อไปน้ี 
     7.1.1 นักศึกษา 
 - มีการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย�รายบุคคลและการประเมินรายวิชารวมท้ังการประเมิน
แหล8งฝXก 
 - ประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค�ในการฝXกภาคสนามเก่ียวกับความพรGอมของสถานที่ฝXก  ความ
เพียงพอของการสนับสนุนการเรียนรูG  ความพรGอมของสถานท่ีฝXก  ความร8วมมือของทีมสุขภาพ  จํานวนและความ
เหมาะสมของผูGรับบริการ 
 - ประเมินเกณฑ�การประเมินผล  แบบประเมิน  และวิธีการประเมิน 
     7.1.2 พนักงานพ่ีเล้ียงหรือผู+ประกอบการ 
 - ร8วมการประเมินผลการจัดประสบการณ�ภาคสนามเพื่อมีส8วนร8วมในการวางแผนและการจัดการศึกษา
ภาคปฏิบัติของคณะพยาบาลศาสตร� 
     7.1.3 อาจารย�ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม 
 - รวมรวมปdญหาและขGอเสนอแนะจากผลการประเมินประสทิธิภาพการสอนและรายวิชาโดยนักศึกษา  
อาจารย�นิเทศ  และความคิดเห็นของพนักงานพ่ีเลี้ยงที่ไดGจากการสังเกตการฝXกปฏิบัติภาคสนามของนักศึกษาเพื่อ
นํามาพัฒนาสาการจัดการเรียนการสอนในการฝXกประสบการณ�ภาคสนามของนักศึกษาในคร้ังต8อไป 
     7.1.4 อ่ืน ๆ เช5น บัณฑติใหม5  
 - ไม8มี 
 
7.2 กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
 - อาจารย�ผูGรับผิดชอบ  และผูGร8วมสอนร8วมกันพิจารณาคะแนนของทุกกลุ8มและสรุปผลการประเมินจาก
ขGอ 7.1.1, 7.1.2 และ 7.1.3 ภายใน 1 สัปดาห�  หลังสิ้นสุดการประเมิน ก8อนออกเกรด  และใหGนําเสนอ
คณะกรรมการวิชาเพ่ือตรวจสอบ  และวางแผนปรับปรุงการฝXกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชต8อไป  โดยใหGแลGวเสร็จ
ภายใน 2 สัปดาห�  เพื่อจัดทํารายงาน ( มคอ. 6) ใหGเสร็จภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
7.3 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการฝ9กปฏิบัติการพาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
 อาจารย�ผูGรับผิดชอบรายวิชาจัดเตรียมคะแนนและเกรดของนักศึกษาทุกคน  ในการประเมินกิจกรรมต8าง 
ๆ ท่ีกําหนดในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  ไดGแก8  คะแนนการฝXกปฏิบัติ ฯ คะแนนรายงาน
กรณีศึกษา  คะแนนการวิเคราะห�การสนทนาเพื่อการบําบัด  คะแนนการนําเสนอกรณีศึกษาผูGปgวยจิตเวช (ราย
กลุ8ม)  คะแนนการจัดกลุ8มกิจกรรมบําบัด   คะแนนการสอนใหGความรูGดGานสุขภาพจิต  คะแนนการศึกษา
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กรณีศึกษาจิตเวชชุมชน  คะแนนการจัดโครงการส8งเสริมสุขภาพจิตชุมชน  และคะแนนสอบหลังฝXกภาคปฏิบัติ  
และเอกสารทุกชิ้นท่ีเก่ียวขGองกับการประเมินส8งใหGคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของคณะ ฯ เพื่อตรวจสอบ
และนําผลการทวนสอบมาปรบัปรุงการประเมินผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
 
 
    ลงช่ือ...............................................อาจารย�ผู+รับผิดชอบรายวิชา 
         (อาจารย�วริยา  จันทร�ขํา)   วันที่  12 พ.ย. พ.ศ. 2557 
     
 
    ลงช่ือ...............................................อาจารย�ผู+รับผิดชอบรายวิชา 
         (อาจารย�พรพรรณ   สุดใจ )  วันที่  12 พ.ย. พ.ศ. 2557 
 
    ลงช่ือ.....................................................อาจารย�ผู+รับผิดชอบหลักสูตร 
         (ผศ.ดร.หทัยชนก   บัวเจริญ )  วันที่ 12 พ.ย. พ.ศ. 2557 
 
    ลงช่ือ..........................................................คณบดีคณะพยาบาลศาสตร� 
        (รองศาสตราจารย�ดร.สุนุตตรา  ตะบูนพงศ�) วันที่12 พ.ย. พ.ศ. 2557 
 


