กำหนดกำรอบรมโครงกำร
พัฒนำศักยภำพด้ำนกำรสอนสำหรับพยำบำลพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก
วันที่ 21, 22, 28 กุมภาพันธ์ และ 1, 7 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภำพันธ์ 2562
8.00 – 8.30 น.
ลงทะเบียน
8.30 - 8.45 น.

พิธีเปิด
โดย ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล
ตาแหน่ง คณบดี
8.45 – 12.00 น.
บรรยาย เรื่อง
- ระบบสุขภาพ
- สมรรถนะหลักของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระบบบริการ
สุขภาพ
โดย อาจารย์ รังสรรค์ มาระเพ็ญ
ตาแหน่ง รองหัวหน้าสาขาวิชา การพยาบาลชุมชน
13.00 – 16.30 น
บรรยาย เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (IQA, SDU
spirit/Nurse++)
โดย อาจารย์ ดร. รุ่งนภา ป้องเกียรติชัย
ตาแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชา การพยาบาลชุมชน
วันศุกร์ที่ 22 กุมภำพันธ์ 2562
8.00 – 8.30 น.
ลงทะเบียน
8.30 – 12.00 น.
บรรยายเรื่อง หลักสูตรและการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์
- มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ การนาไปใช้
ในภาคปฏิบัติ
- หลักสูตรของสถาบันการศึกษาและการจัดการศึกษาภาคปฏิบตั ิ
โดย ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. มนสภรณ์ วิทูรเมธา
ตาแหน่ง ประธานหลักสูตร
13.00 – 14.15 น.
บรรยายเรื่อง ทฤษฎีการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้
โดย ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล
ตาแหน่ง คณบดี
14.30 – 16.30 น.
บรรยายเรื่อง แนวคิดร่วมสมัยการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
โดย ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล
ตาแหน่ง คณบดี
หมำยเหตุ: อาหารว่างและเครื่องดื่ม 10.30 – 10.45 น, 14.30 – 14.45 น. และ อาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562
8.00 – 8.30 น.
8.30 – 12.00 น.

13.00 – 16.30 น.

ลงทะเบียน
บรรยายเรื่อง บทบาทพยาบาลพี่เลี้ยง
- แนวคิดพยาบาลพี่เลี้ยงในการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์
- คุณลักษณะของพยาบาลพี่เลี้ยง
- บทบาทหน้าที่ของพยาบาลพี่เลี้ยงและอาจารย์สอนภาคปฏิบัติของ
สถาบันการศึกษา
- พยาบาลพี่เลี้ยงกับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพตามเกณฑ์สภาการพยาบาล
โดย อาจารย์ ธณิดา พุ่มท่าอิฐ
ตาแหน่ง รองคณบดี
บรรยายเรื่อง กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพพยาบาล และในการเป็นผู้สอนในคลินิก
โดย อาจารย์ ดร. เพชรรัตน์ เจิมรอด
ตาแหน่ง อาจารย์ประจาสาขาวิชา การพยาบาลชุมชน

หมำยเหตุ: อาหารว่างและเครื่องดื่ม 10.30 – 10.45 น, 14.30 – 14.45 น. และ อาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น

วันศุกร์ที่ 1 มีนำคม 2562
8.00 – 8.30 น.
8.30 – 10.30 น.

ลงทะเบียน
บรรยายเรื่อง วิธีการเรียนการสอนในคลินิก
- การนาแผนการสอนไปใช้ในคลินิก
- การมอบหมายงาน
- การสอนข้างเตียง
- การประชุมปรึกษาทางคลินิก
- การตรวจเยี่ยมทางการพยาบาล
- การวิเคราะห์การสอนในคลินิก เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและวิเคราะห์
โดย อาจารย์ ดร. ดวงเนตร ธรรมกุล
ตาแหน่ง รองหัวหน้าสาขาวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

10.45 – 12.00 น.

ฝึกปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนในคลินิก (การสอนในคลินิก, การสอน
ข้างเตียง, การประชุมปรึกษาทางคลินิก การตรวจเยี่ยมทางการพยาบาล และ
การวิเคราะห์การสอนในคลินิก)
ผู้นาทีมผู้สอน โดย อาจารย์ ดร. ดวงเนตร ธรรมกุล
ตาแหน่ง รองหัวหน้าสาขาวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผู้นากลุ่มแยกตามสาขาวิชา
- สาขาการพยาบาลชุมชน โดย อาจารย์ ดร. อรนุช ชูศรี
ตาแหน่ง อาจารย์ประจาสาขาวิชา การพยาบาลชุมชน
- สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น โดย อาจารย์ ดร. ณัฐยา ศรีทะแก้ว
ตาแหน่ง อาจารย์ประจาสาขาวิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
- สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โดย อาจารย์ ดร. เพลินตา พิพัฒน์
ตาแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชา การพยาบาลผู่ใหญ่และผู้สูงอายุ
- สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช โดย อาจารย์ ศิริพร นันทเสนีย์
ตาแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชา สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
- สาขาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ โดย อาจารย์ ดร. บุญส่ง สุประดิษฐ์
ตาแหน่ง อาจารย์ประจาสาขาวิชา การพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์

วันศุกร์ที่ 1 มีนำคม 2562
(ต่อ)
13.00 – 16.30 น.

ฝึกปฏิบัติการ การสอนในสถานการณ์จาลอง
ผู้นาทีมผู้สอน โดย อาจารย์ สุนิดา ชูแสง
ตาแหน่ง รองหัวหน้าสาขาวิชา การพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์
ผู้นากลุ่มแยกตามสาขาวิชา
- - สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ โดย อาจารย์ สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์
ตาแหน่ง หัวหน้าหน่วยส่งเสริมทักษะทางการพยาบาล
อาจารย์ ลัดดาวัลย์ เตชางกูร
ตาแหน่ง อาจารย์ประจาสาขาวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
- สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น โดยอาจารย์ รัชนี ชัยประเดิมศักดิ์
ตาแหน่ง อาจารย์ประจาสาขาวิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
- สาขาการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์
โดย อาจารย์ สุนิดา ชูแสง
ตาแหน่ง รองหัวหน้าสาขาวิชา การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
อาจารย์ นิรัตน์ชฎา ไชยงาม
ตาแหน่ง อาจารย์ประจาสาขาวิชา การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์

หมำยเหตุ: อาหารว่างและเครื่องดื่ม 10.30 – 10.45 น, 14.30 – 14.45 น. และ อาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนำคม 2562
8.30 – 9.00 น.
ลงทะเบียน
9.00 – 12.00 น.
บรรยาย เรื่อง การประเมินผลการเรียนรู้
โดย อาจารย์ ดร.เนตรรัชนี กมลรัตนานันท์
ตาแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชา การพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์
13.00 – 16.30 น.
อภิปรายกลุ่ม การวิเคราะห์ปัญหาของผู้เรียนขณะฝึกปฏิบัติงาน
ผู้นาทีมวิทยากร ผศ. ดร. มนสภรณ์ วิทูรเมธา
ตาแหน่ง ประธานหลักสูตร
- สาขาการพยาบาลชุมชน โดย อาจารย์ ดร. รุ่งนภา ป้องเกียรติชัย
ตาแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชา การพยาบาลชุมชน
- สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น โดย อาจารย์ ดร. ชรริน ขวัญเนตร
ตาแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
- สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โดย อาจารย์ เรณู ขวัญยืน
ตาแหน่งรองหัวหน้าสาขาวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
- สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช โดย อาจารย์ ศิริพร นันทเสรีย์
ตาแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา สุขภาพจิต และการพยาบาลจิตเวช
- สาขาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ โดย อาจารย์ ดร. บุญส่ง สุประดิษฐ์
ตาแหน่ง อาจารย์ประจาสาขาวิชา การพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์
16.30 – 17.00 น.
ปิดการอบรม
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล
ตาแหน่ง คณบดี
หมำยเหตุ: อาหารว่างและเครื่องดื่ม 10.30 – 10.45 น, 14.30 – 14.45 น. และ อาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น.

