ชื่อโครงการประชุมเชิงวิชาการ : พัฒนาทักษะเรื่องการพยาบาลผู%ปBวยในภาวะฉุกเฉิน วิกฤต เรื้อรัง วาระสุดท%าย
ของชีวิต และการทวนสอบผลสั
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาพยาบาลตามมาตรฐานผลการเรียนรู% และสมรรถนะรายชั้นปC
ผูรับผิดชอบโครงการ

อาจารยสืบตระกูล ตันตลานุกูล
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นาญกา
นายกังวาลเพชร นาคทอง
นักวิชาการศึกษา
ศูนยการเรียนรู%ทางการพยาบาล กลุ+มงานวิชาการ

หลักการและเหตุผล
จากสภาพการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้ นอย+า งมากมายทั่ วโลกแทบทุ กด%าน ไม+ว+ าจะเป.นด%า นเศรษฐกิ จ
สังคมสิ่งแวดล%อมและการศึกษาตลอดจนด%านเทคโนโลยีซึ่งเกิดขึ้นตลอดเวลาโดยไม+หยุดนิ่ง ทําให%เกิดความ
สะดวกสบายมากขึ้ น หลายๆอย+ า งในการดํ
งในการ า รงชี วิ ต ของผู% คนในสั งคมอย+ า งไรก็
ไรก็ ต ามทํ
าม าให% ต% องมี การปรั บ ตั ว
มากมายต+อการเปลี
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น วิธีการแสวงหาความรู%ของผู%คนก็เช+นกัน กล+าวคือ มีการเปลี่ยนแปลงไป
จากในอดีต โดยการที่เคยได%รับความรู%จากการบอกเล+า การสอนโดยผู%รู%หรือจากประสบการณของแต+ละบุคคล
ทําให%การปฏิ
การปฏิบัติงานเป.นลักษณะการทํ
ษณะการ าตามที่ได%รับการสอนหรือทําจากสิ่งที่เคยปฏิบัติเดิมๆสืบต+อกันมาโดยไม+
มีการเปลี่ยนแปลงแต+ในสภาพป:จจุบันต%องมีการพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อให%เกิดผลลัพธให%ดีขึ้นจากเดิมอยู+
ตลอดเวลามี การกํ าหนดตั ว ชี้วั ด เพื่ อประเมิ น ความสํ
ความ า เร็ จขององคกร ซึ่ งผู% ป ฏิบั ติ งานทุกคนต% องเข% าใจและ
ปรับปรุงพัฒนางานให%
งานให%เกิดนวัตกรรมที่เป.นประโยชนต+อองคกรในการทํางานอยู+ตลอดเวลา
ตลอดเวลา ทําให%การได%มาซึ่ง
ความรู%ใหม+ๆมีความจําเป.นอย+างยิ่ง ดังนั้นการเรียนรู%จะถูกเปลี่ยนจากการบอกเล+าและการสอนเพียงอย+างเดียว
ไปสู+การแสวงหาความรู%ด%วยตนเองจากแหล+งเรียนรู%ที่มีอยู+ทุกหนทุกแห+ง ได%แก+สิส่ิงแวดล%อม ชีวิตประจําวัน การ
ทํางาน การพูดคุยกับผู%รู%และสื่อต+างๆ ที่มีอยู+มากมายโดยใช%เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป.นสิ่งสนับสนุน ทั้งนี้สิ่งที่
สําคัญที่จะก+อให%เกิดความรู%ที่ทันสมัยของบุคคลคือ ความสนใจ ความใฝBรู%ของผู%ต%ต%องการเรียนรู% หรือนักศึกษา ซึ่ง
จะนําไปสู+การคิคิดวิเคราะหและสังเคราะหความรู%เหล+านั้นเพื่อนําไปใช%อย+างเหมาะสมและถูกต%อง ในสังคมยุค
ศตวรรษที่ 21 นี้รวมทั้งการเรียนรู%ในสาขาพยาบาลศาสตรทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
การจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตรก็เช+นเดียวกับสาขาอื่นๆ หลายสาขาวิชา โดยเฉพาะในสาย
วิชาชีพด%านสุขภาพ
ขภาพ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานโดยทั่วไปแล%วยังต%องมีความรับผิดชอบในการให%ผู%รับบริการมี
ภาวะสุขภาพที่ดีตามสภาวะของแต+ละบุคคลอีกด%วย อย+างไรก็ตามในสภาพการณที่มีการเปลี่ยนแปลงอย+าง
มากมายผู%เรียนในศตวรรษนี้จึงมีความแตกต+างจากผู%เรียนในสมัยที่ผ+านมาโดยสิ้นเชิงเนื
เนื่องจากเป.นยุคที่มีการใช%
คอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยีใหม+ๆ อยู+ตลอดเวลา ความสนใจของผู%เรียนจึงมุ+งสู+เรื่องที่มีความสนใจของตนเป.น

๒
สําคัญ และศึกษาด%วยตัวเอง ผู%เรียนจะมีความสามารถในการใช%เทคโนโลยีและชอบในการเรียนรู%กับกลุ+มที่มี
ความสนใจคล% า ยกั น มากกว+ า เรี ย นจากผู% ส อนเพี ย งอย+ า งเดี ย วสํ า หรั บ การเรี ย นการสอนในห% องปฏิ บั ติ การ
พยาบาลก็ เ ช+ น เดี ย วกั น ผู% ส อนก็ ต% องประเมิ น ผู% เ รี ย นในด% า นความรู% ความสามารถที่ เ กี่ ย วข% องกั บ ทั กษะแห+ ง
ศตวรรษที่ 21 ทุกด%าน ตลอดจนความสนใจ และจัดกลุ+มผู% เรีย นให% เหมาะสม มอบหมายงานและความ
รับผิดชอบให%นักศึกษา แทนการสอนโดยผู%สอนเพียงอย+างเดียว การเรียนการสอนในห%องปฏิบัติการพยาบาลถือ
ได%ว+ามีความสําคัญอย+างยิ่ง เพราะทําให%นักศึกษาได%ลงมือปฏิบัติตามสถานการณที่เสมือนจริงหรือการจําลอง
การปฏิบัติการพยาบาล เพื่อให%นักศึกษาเกิดความมั่นใจก+อนการฝFกปฏิบัติจริงผู%สอนควรให%โอกาสแก+นักศึกษา
ได%ปฏิบัติด%วยตนเองให%มากอย+างเต็มที่ และเพิ่มพูนการฝFกทักษะการตัดสินใจการคิดวิเคราะหและการแก%ป:ญหา
ที่อาจพบในการฝFกปฏิบัติจริงในแหล+งฝFก
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู%ของนักศึกษาพยาบาล เป.นส+วนหนึ่งในระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห+ง ซึ่งต%องดําเนินการเพื่อให%เกิดความมั่นใจว+ามาตรฐานผลการ
เรียนรู%ที่คาดหวังเป.นที่เข%าใจตรงกันทั้งสถาบันและมีการดําเนินการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
จนบรรลุตามผลการเรียนรู%ที่คาดหวังของหลักสูตร ตามประกาศคระกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการ
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห+งชาติพ.ศ. 2552 สถาบันอุดมศึกษาต%องกําหนดให%มี
ระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร โดยต%องกําหนดให%มีระบบและกลไกการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ผลของการเรียนรู%ของนักศึกษา เพื่อยืนยันว+านักศึกษาและผู%สําเร็จการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู%
ตามที่กําหนดไว%ในมาตรฐานคุณวุฒิเป.นอย+างน%อยการประเมินทักษะทางคลินิกด%วย Objective Structured
Clinical Examination (OSCE) เป.นการทักษะทางคลินิก (Clinical skills) โดยทั่วไปประกอบด%วย การซักระ
วัติ การตรวจร+างกาย การแปลผลการตรวจทางห%องปฏิบัติการ การทําหัตถการ รวมไปถึงทักษะการสื่อสาร การ
ให% ข% อ มู ล ในอดี ต นั้ น การประเมิ น ผลทั ก ษะเหล+ า นี้ มั ก ทํ า โดยกรสั ง เกตจากการปฏิ บั ติ ง าน (Direct
observation) หรือการสอบปากเปล+า (Oral examination)
กลุ+มงานวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ ได%เล็งเห็นความสําคัญของคุณภาพบัณฑิต
พยาบาลจึงได%ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู%ของนักศึกษาพยาบาลด%วยวิธีการวัดและประเมินผลโดยการใช%
รูปแบบการสอบ OSCE ซึ่งเป.นวิธีการประเมินผลทักษะทางคลินิกที่มีมาตรฐานสามารถแยกระดับความรู%ของ
นักศึกษารายบุคคลได%อย+างแท%จริงเป.นวิธีประเมินผลที่ครอบคลุมการวัดทุกระดับความรู%ทั้งในด%านทักษะเจตคติ
และการตัดสินใจการประเมินแบบ OSCE เป.นการประเมินตามสภาพจริงโดยจะมีโจทยสถานการณหรือ
พฤติกรรมที่จําเป.นในการปฏิบัติงานที่ต%องการประเมินนักศึกษาหลักการสําคัญ คือการสร%างสถานการณให%กับผู%
เข%าสอบจัดหาผู%ปBวยจริงหรือผู%ปBวยจําลองที่แสดงบทบาทของโรคมาให%นักศึกษาตรวจมีการสร%างคําถามให%
นักศึกษาหมุนเวียนไปทดสอบตามสถานีต+างๆในแต+ละสถานีผู%สังเกตการณประจําสถานีสอบสามารถประเมิน
นักศึกษาทั้งด%านกระบวนการโดยให%นักศึกษาปฏิบัติการพยาบาลกับผู%ปBวยหรือประเมินด%านผลลัพธคือประเมิน
ความรู%รวบยอดโดยให%นักศึกษาทําการวิเคราะหตอบคําถามตามสถานการณที่กําหนด ดังนั้นการประเมินแบบ
OSCE จึงสามารถวัดความรู%และทักษะการปฏิบัติทางคลินิกของผู%เรียนเป.นรายคนโดยการใช%โจทยสถานการณที่
เสมือนจริงเพื่อให%นักศึกษาสามารถประยุกตความรู%สู+การปฏิบัติและเป.นการเตรียมความพร%อมก+อนการฝFก
ภาคปฏิบัติจริงได%ด%วย

๓
วัตถุประสงค
๑. เพื่อเพิ่มพูนความรู%นักศึกษาพยาบาลเรื่องการพยาบาลผู%ปBวยในภาวะฉุกเฉิน วิกฤต เรื้อรัง และ
วาระสุดท%ายของชีวิต
2. เพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาพยาบาลตามมาตรฐานผลการเรียนรู% และสมรรถนะรายชั้นปC
ตัวชี้วัดโครงการ
1. ร%อยละ 80 ของผู%เข%าร+วมกิจกรรมเห็นได%ว+าได%รับการเพิ่มพูนความรู%และพัฒนาทักษะเรื่องการ
พยาบาลผู%ปBวยในภาวะฉุกเฉิน วิกฤต เรื้อรัง และวาระสุดท%ายของชีวิต ในระดับดีขึ้นไป (3.51)
2. เมื่อสิ้นสุดโครงการ ร%อยละ 100 ของผู%เข%าร+วมกิจกรรมได%รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
พยาบาลตามมาตรฐานผลการเรียนรู% และสมรรถนะรายชั้นปC ด%วยการสอบแบบ multiple essay question (MEQ)
และหรือการประเมิน OSCEs (Objective Structured Clinical Examinations) ผ+านเกณฑร%อยละ 70 ขึ้นไป
กลุ!มเป#าหมาย
๑.นักศึกษาชั้นปCที่ ๑
2.นักศึกษาชั้นปCที่ 2
3.นักศึกษาชั้นปCที่ 3
4.นักศึกษาชั้นปCที่ 4
5.อาจารย
6.นักวิชาการศึกษา

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
รวมทั้งสิ้นจํานวน

1๓๔
๙๗
1๐๒
1๑๔
14
1
4๖๒

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ระยะที่ 1วันที่ ๑๘-๑๙กุมภาพันธ 256๒
ระยะที่ 2 วันที่ ๙-๑๐กรกฎาคม 256๒
ระยะที่ 3 วันที่ ๑๕-๑๖ กรกฎาคม 256๒
ระยะที่ 4วันที่ ๒๙-๓๐ กรกฎาคม 256๒
แผนการดําเนินงาน
1.วางแผนการดําเนินการ
(P_Plan)
2.การดําเนินการจัดโครงการ
(D_Do)
3.ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงาน (C_Check)
4.ปรับปรุง/พัฒนา/แก%ไขจากผลการ
ติดตามและประเมินผล(A_Act)

พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ศ. ๒๕๖๒

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

๔
สถานที่ดําเนินการ
ศูนยการเรียนรู%ทางการพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ อําเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ
วิธีดําเนินการตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
๑.ขั้นเตรียมการ (Plan)
๑.ทบทวนและนํ า เสนอการดํ า เนิ น กิ จ กรรม“พั ฒนาทั กษะเรื่ องการพยาบาลผู% ปB วยในภาวะ
ฉุ กเฉิ น วิ กฤต เรื้ อรั ง วาระสุ ดท% ายของชี วิ ต และการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ ของนั กศึ กษาพยาบาลตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู% และสมรรถนะรายชั้นปC”กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กลุ+มงานวิชาการ
๒.แต+งตั้งคณะทํางานและประชุมเพื่อวางแผนดําเนินการ
๓.เขียนโครงการเสนอและขออนุมัติจัดทําโครงการจากผู%อํานวยการวิทยาลัยฯ
๔.ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและมอบหมายงานตามหน%าที่ของแต+ละฝBาย
๒.ขั้นตอนการดําเนินงาน (Do)
ดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมที่วางไว%
๑.ประชาสัมพันธโครงการกิจกรรม “พัฒนาทักษะเรื่องการพยาบาลผู%ปBวยในภาวะฉุกเฉิน วิกฤต
เรื้อรัง วาระสุดท%ายของชีวิต และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาพยาบาลตามมาตรฐานผลการเรียนรู% และ
สมรรถนะรายชั้นปC”ให%กับนักศึกษาได%รับทราบ
๒.จัดทําโครงการแต+ละกิจกรรม
๓.การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน (Check)
๑. สรุปผลการประเมินพร%อมทั้งดําเนินการตรวจสอบผลการประเมินหากพบข%อผิดพลาดเพื่อ
นํามาปรับปรุงต+อไป
๒. รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ
๔.ขั้นนําผลการประเมินไปใชพัฒนา (Act)
นําผลการประเมินมาวิเคราะหว+ามีโครงสร%าง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนา
สิ่งที่ดีอยู+แล%วให%ดียิ่งขึ้นไปอีก และสังเคราะหรูปแบบ การดําเนินการใหม+ที่เหมาะสม

๕
ขั้นตอนการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ(PDCA)
ขั้นตอน
วางแผน(P)

กิจกรรม/งานที่ทํา
๑.ทบทวนและนําเสนอการดําเนินกิจกรรม
“ประชุมเชิงวิชาการ : พัฒนาทักษะเรื่องการ
พยาบาลผู%ปBวยในภาวะฉุกเฉิน วิกฤต เรื้อรัง
วาระสุดท%ายของชีวิต และการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาพยาบาลตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู% และสมรรถนะราย
ชั้นปC”กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กลุ+มงานวิชาการ
2. แต+งตั้งคณะทํางานและประชุมเพื่อ
วางแผนดําเนินการ
๓.เขียนโครงการเสนอและขออนุมัติจัดทํา
โครงการจากผู%อํานวยการวิทยาลัยฯ
๔.ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและ
มอบหมายงานตามหน%าที่ของแต+ละฝBาย
ดําเนินงาน (D) ๑.ประชาสัมพันธโครงการกิจกรรม “ประชุม
เชิงวิชาการ : พัฒนาทักษะเรื่องการพยาบาล
ผู% ปB วยในภาวะฉุ กเฉิ น วิ กฤต เรื้ อรั ง วาระ
สุดท%ายของชีวิต และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาพยาบาลตามมาตรฐานผลการ
เรี ย นรู% และสมรรถนะรายชั้ น ปC ”ให% กั บ
นักศึกษาได%รับทราบ
๒.จัดทําโครงการแต+ละกิจกรรม
ตรวจสอบ(C) ๑.สรุปผลการประเมินพร%อมทั้งดําเนินการ
ตรวจสอบผลการประเมินหากพบ
ข%อผิดพลาดเพื่อนํามาปรับปรุงต+อไป
๒.รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ

วัน/เดือน/ปMที่ทํา
ผูดําเนินการ
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ถึง 30 อ.สืบตระกูล
พฤศจิกายน ๒๕๖๑
นายกังวาลเพชร

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ถึง
๒๘ธันวาคม ๒๕๖๒

อ.สืบตระกูล
นายกังวาลเพชร

๒๙ธันวาคม ๒๕๖๑ถึง ๒
สิงหาคม ๒๕๖๒

๒๙ธันวาคม ๒๕๖๑ถึง ๒
สิงหาคม ๒๕๖๒

ปรับปรุง
นําผลการประเมินมาวิเคราะหว+ามี
๒สิงหาคม ๒๕๖๒
และพัฒนา (A) โครงสร%าง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด
ที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู+แล%วให%ดี
ยิ่งขึ้นไปอีก และสังเคราะหรูปแบบ ผ
การดําเนินการใหม+ที่เหมาะสม

อ.สืบตระกูล
นายกังวาลเพชร

อ.สืบตระกูล
นายกังวาลเพชร

๖
งบประมาณประชุมเชิงวิชาการ :“พัฒนาทักษะเรื่องการพยาบาลผู%ปวB ยในภาวะฉุกเฉิน วิกฤต เรื้อรัง วาระสุดท%าย
ของชีวิต และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาพยาบาลตามมาตรฐานผลการเรียนรู% และสมรรถนะรายชั้นปC”
งบประมาณ

ลําดับ

รายการ

จํานวนเงิน (บาท)

ระยะที่ 1
๑. ค+าตอบแทนวิทยากรการอภิปรายกลุ+ม จํานวน 7 ชม.x ชม.ละ
3,15๐
150 บาทx จํานวน 3คน x 1 วัน
2. ค+าอาหารกลางวัน จํานวน 1 มื้อ x 1 วัน x มื้อละ 50 บาท x 15 คน
750
3. ค+าอาหารว+าง จํานวน 2 มื้อ x 1วัน x มื้อละ 25 บาท x 15 คน
750
ระยะที่ ๒
ระยะที่ ๓
4. ค+าตอบแทนวิทยากรการอภิปรายกลุ+ม จํานวน 7 ชม.x ชม.ละ
3,15๐
150 บาท x จํานวน 3 คน x 1 วัน
5. ค+าอาหารกลางวัน จํานวน 1 มื้อ x 1 วัน x มื้อละ 50 บาท x 15 คน
750
6. ค+าอาหารว+าง จํานวน 2 มื้อ x 1 วัน x มื้อละ 25 บาท x 15 คน
750
ระยะที่ ๔
๑. ค+าตอบแทนวิทยากรการอภิปรายกลุ+ม จํานวน 7 ชม.x ชม.ละ
3,15๐
150 บาท x จํานวน 3 คน x 1 วัน
2. ค+าอาหารกลางวัน จํานวน 1 มื้อ x 1 วัน x มื้อละ 50 บาท x 15 คน
750
3. ค+าอาหารว+าง จํานวน 2 มื้อ x 1 วัน x มื้อละ 25 บาท x 15 คน
750
รวมงบประมาณทั้งหมด
๑๓,๙๕๐
(หนึ่งหมื่นสามพันเการอยหาสิบบาทถวน)
หมายเหตุ: ทุกรายการถั่วเฉลี่ยจ+าย

ผลที่คาดว!าจะไดรับ
๑. นักศึกษาพยาบาลได%รับการเพิ่มพูนความรู%เรื่องการพยาบาลผู%ปBวยในภาวะฉุกเฉิน วิกฤต เรื้อรัง และวาระสุดท%ายของชีวิต
2. นักศึกษาได%รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาพยาบาลตามมาตรฐานผลการเรียนรู% และสมรรถนะรายชัน้ ปC
3. นักศึกษาได%รับการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค

ผู%จัดทําโครงการ....................................................
(นายสืบตระกูล ตันตลานุกูล)
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

ผู%ขออนุมัติโครงการ................................................
(นางสาวดุจเดือน เขียวเหลือง)
รองผู%อํานวยการกลุ+มงานวิชาการ

ผู%อนุมัติโครงการ...............................................
(นางสุชาดา อินทรกําแหง ณ ราชสีมา)
ผู%อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ
ตรวจสอบแล%ว งบประมาณสามารถเบิกจ+ายได%จากหมวด.............................................................................................................
จํานวน........................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู%ตรวจสอบโครงการ
(นางนงคราญ เยาวรัตน)
ตําแหน+ง เจ%าพนักงานการเงินและบัญชี ชํานาญงาน

๗

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ
กําหนดการโครงการ “ประชุ
ประชุมเชิงวิชาการ : พัฒนาทักษะเรื่องการพยาบาลผู%ปBวยในภาวะฉุกเฉิน วิกฤต เรื้อรัง วาระ
สุดท%ายของชีวิต และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาพยาบาลตามมาตรฐานผลการเรี
มาตรฐานผลการเรียนรู% และสมรรถนะรายชั้นปC”
ณ ศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ
ระยะที่ ๑ หลักสูตร พยาบาลศาสตร ชั้นปMที่ 4
วันที่ ๑๘ - 1๙ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา 07.30 – 08.00 น.
ลงทะเบียน
เวลา 08.00 – 12.00 น.
อภิปรายกลุ+มย+อย
กลุ!มที่ ๑ แนวคิดพื้นฐานเรื่องการพยาบาลผู
งการพยาบาลผู%ปBวยในภาวะฉุกเฉิน วิกฤต เรื้อรัง วาระสุดท%าย
ของชีวิตวิทยากรประจํากลุ+ม อาจารย สุวัฒน รัตนศักดิ์
แผนก อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลอุตรดิตถ
กลุ!มที่ 2 การพยาบาลผู%ปBวยในภาวะฉุกเฉิน
วิทยากรประจํากลุ+ม อาจารย อัญชลี แตงอ+อน
แผนก อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลอุตรดิตถ
กลุ!มที่ 3 การพยาบาลผู%ปBวยในภาวะวิกฤต
วิทยากรประจํากลุ+ม อาจารย สืบตระกูล ตันตลานุกูล
ภาควิชาการพยาบาลผู%ใหญ+และผู%สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ
กลุ!มที่ 4 การพยาบาลผู%ปBวยโรคเรื้อรัง
วิทยากรประจํากลุ+ม อาจารย สุปราณี หมื่นยา
ภาควิชาการพยาบาลผู%ใหญ+และผู%สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ
กลุ!มที่ 5 การพยาบาลผู%ปBวยในวาระสุดท%ายของชีวิต
วิทยากรประจํากลุ+ม อาจารย ธนิษฐนันท บุญจันทร
แผนก อายุยุรกรรมชาย 2 โรงพยาบาลอุตรดิตถ
เวลา 13.00 – 16.00 น.
อภิปรายกลุ+มย+อย
กลุ!มที่ ๑ แนวคิดพื้นฐานเรื่องการพยาบาลผู
งการพยาบาลผู%ปBวยในภาวะฉุกเฉิน วิกฤต เรื้อรัง วาระสุดท%าย
ของชีวิตวิทยากรประจํากลุ+ม อาจารย สุวัฒนรัตนศักดิ์
แผนก อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลอุตรดิตถ
กลุ!มที่ 2 การพยาบาลผู%ปBวยในภาวะฉุกเฉิน
วิทยากรประจํากลุ+ม อาจารย อัญชลี แตงอ+อน
แผนก อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลอุตรดิตถ

๘
กลุ!มที่ 3 การพยาบาลผู%ปBวยในภาวะวิกฤต
วิทยากรประจํากลุ+ม อาจารย สืบตระกูล ตันตลานุกูล
ภาควิชาการพยาบาลผู%ใหญ+และผู%สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ
กลุ!มที่ 4 การพยาบาลผู%ปBวยโรคเรื้อรัง
วิทยากรประจํากลุ+ม อาจารย สุปราณี หมื่นยา
ภาควิชาการพยาบาลผู%ใหญ+และผู%สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ
กลุ!มที่ 5 การพยาบาลผู%ปBวยในวาระสุดท%ายของชีวิต
วิทยากรประจํากลุ+ม อาจารย ธนิษฐนันท บุญจันทร
แผนก อายุรกรรมชาย 2 โรงพยาบาลอุตรดิตถ
เวลา 16.00 – 17.00 น.
ถอดบทเรียนจากการดําเนินโครงการประชุมเชิงวิชาการ : พัฒนาทักษะเรื่อง
การพยาบาลผู%ปBวยในภาวะฉุกเฉิน วิกฤต เรื้อรัง วาระสุดท%ายของชีวิต และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
พยาบาลตามมาตรฐานผลการเรียนรู% และสมรรถนะรายชั้นปC
โดย อาจารยสืบตระกูล ตันตลานุกูล
อาจารย ดร.เสาวลักษณ เนตรชัง
นายกังวาลเพชร นาคทอง
วันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00 – 17.00 น. การสอบแบบ OSCEs (Objective Structured Clinical Examinations)
1. วิชาการผดุงครรภ
จํานวน 1 สถานี
2. วิชาการพยาบาลมารดาและทารก
จํานวน 1 สถานี
3. วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ+น
จํานวน 1 สถานี
4. วิชาการพยาบาลผู%ใหญ+
จํานวน 1 สถานี
5. วิชาการพยาบาลผู%สูงอายุ
จํานวน 1 สถานี
6. วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
จํานวน 1 สถานี
7. วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต%น
จํานวน 1 สถานี
8. วิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพฯ
จํานวน 1 สถานี
เวลา 17.00 – 18.00 น.
ถอดบทเรียนจากการดําเนินโครงการประชุมเชิงวิชาการ : พัฒนาทักษะเรื่อง
การพยาบาลผู%ปBวยในภาวะฉุกเฉิน วิกฤต เรื้อรัง วาระสุดท%ายของชีวิต และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาพยาบาล
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู% และสมรรถนะรายชั้นปC โดยคณาจารยผู%ควบคุมสถานีสอบ

๙

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ
กําหนดการโครงการ “ประชุ
ประชุมเชิงวิชาการ : พัฒนาทักษะเรื่องการพยาบาลผู%ปBวยในภาวะฉุกเฉิน วิกฤต เรื้อรัง วาระ
สุดท%ายของชีวิต และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาพยาบาลตามมาตรฐานผลการเรี
มาตรฐานผลการเรียนรู% และสมรรถนะรายชั้นปC”
ณ ศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ
ระยะที่ ๒ หลักสูตร พยาบาลศาสตร ชั้นปMที่ 1
วันที่ ๙ – ๑๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
.....................................................................
วันที่ ๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.. ๒๕๖๒
เวลา 08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
เวลา 09.00 – 12.00 น.
การสอบแบบ multiple essay question (MEQ)
รายวิชา พ.1104
จุลชีวและปรสิตวิทยา
จํานวน 20 ข%อ
รายวิชา พ.1105
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 1 จํานวน 20 ข%อ
รายวิชา พ.1106
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 2 จํานวน 20 ข%อ
รายวิชา พ.1108
โภชนาการ
จํานวน 15 ข%อ
รายวิชา พ.1109
ชีวสถิติและวิทยาการระบาด
จํานวน 10 ข%อ
วันที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม พ..ศ. ๒๕๖๒
เวลา 08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
เวลา 09.00 – 12.00 น.
การสอบแบบ OSCEs (Objective Structured Clinical Examinations)
รายวิชา พ.1105
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 1 จํานวน 20 ข%อ
รายวิชา พ.1106
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 2 จํานวน 20 ข%อ
เวลา 13.00 – 15.00 น.
ถอดบทเรียนจากการดําเนินโครงการประชุ
ประชุมเชิงวิชาการ : พัฒนาทักษะเรื่อง
การพยาบาลผู%ปBวยในภาวะฉุกเฉิน วิกฤต เรื้อรัง วาระสุดท%ายของชีวิต และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
พยาบาลตามมาตรฐานผลการเรี
รเรียนรู% และสมรรถนะรายชั
และสมรรถนะ ้นปC
โดย อาจารยสืบตระกูล ตันตลานุกูล
อาจารย ดร.เสาวลักษณ เนตรชัง
นายกังวาลเพชร นาคทอง

๑๐

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ
กําหนดการโครงการ “ประชุ
ประชุมเชิงวิชาการ : พัฒนาทักษะเรื่องการพยาบาลผู%ปBวยในภาวะฉุกเฉิน วิกฤต เรื้อรัง วาระ
สุดท%ายของชีวิต และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาพยาบาลตามมาตรฐานผลการเรี
มาตรฐานผลการเรียนรู% และสมรรถนะรายชั้นปC”
ณ ศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ
ระยะที่ ๓ หลักสูตร พยาบาลศาสตร ชั้นปMที่ 2
วันที่ ๑๕ - ๑๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ ๑5 เดือนกรกฎาคมพ.ศศ. ๒๕๖๒
เวลา 07.30 – 08.00 น.
ลงทะเบียน
เวลา 08.00 – 12.00 น.
อภิปรายกลุ+มย+อย
กลุ!มที่ ๑ แนวคิดพื้นฐานเรื่องการพยาบาลผู
งการพยาบาลผู%ปBวยในภาวะฉุกเฉิน วิกฤต เรื้อรัง วาระสุดท%าย
ของชีวิตวิทยากรประจํากลุ+ม อาจารย สุวัฒน รัตนศักดิ์
แผนก อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลอุตรดิตถ
กลุ!มที่ 2 การพยาบาลผู%ปBวยในภาวะฉุกเฉิน
วิทยากรประจํากลุ+ม อาจารย อัญชลี แตงอ+อน
แผนก อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลอุตรดิตถ
กลุ!มที่ 3 การพยาบาลผู%ปBวยในภาวะวิกฤต
วิทยากรประจํากลุ+ม อาจารย สืบตระกูล ตันตลานุกูล
ภาควิชาการพยาบาลผู%ใหญ+และผู%สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ
กลุ!มที่ 4 การพยาบาลผู%ปBวยโรคเรื้อรัง
วิทยากรประจํากลุ+ม อาจารย สุปราณี หมื่นยา
ภาควิชาการพยาบาลผู%ใหญ+และผู%สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ
กลุ!มที่ 5 การพยาบาลผู%ปBวยในวาระสุดท%ายของชีวิต
วิทยากรประจํากลุ+ม อาจารย ธนิษฐนันท บุญจันทร
แผนก อายุรกรรมชาย
รรมชาย 2 โรงพยาบาลอุตรดิตถ
เวลา 13.00 – 16.00 น.
อภิปรายกลุ+มย+อย
กลุ!มที่ ๑ แนวคิดพื้นฐานเรื่องการพยาบาลผู
งการพยาบาลผู%ปBวยในภาวะฉุกเฉิน วิกฤต เรื้อรัง วาระสุดท%าย
ของชีวิตวิทยากรประจํากลุ+ม อาจารย สุวัฒนรัตนศักดิ์
แผนก อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลอุตรดิตถ
กลุ!มที่ 2 การพยาบาลผู%ปBวยในภาวะฉุกเฉิน
วิทยากรประจํากลุ+ม อาจารย อัญชลี แตงอ+อน
แผนก อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลอุตรดิตถ

๑๑
กลุ!มที่ 3 การพยาบาลผู%ปBวยในภาวะวิกฤต
วิทยากรประจํากลุ+ม อาจารย สืบตระกูล ตันตลานุกูล
ภาควิชาการพยาบาลผู%ใหญ+และผู%สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ
กลุ!มที่ 4 การพยาบาลผู%ปBวยโรคเรื้อรัง
วิทยากรประจํากลุ+ม อาจารย สุปราณี หมื่นยา
ภาควิชาการพยาบาลผู%ใหญ+และผู%สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ
กลุ!มที่ 5 การพยาบาลผู%ปBวยในวาระสุดท%ายของชีวิต
วิทยากรประจํากลุ+ม อาจารย ธนิษฐนันท บุญจันทร
แผนก อายุรกรรมชาย 2 โรงพยาบาลอุตรดิตถ
เวลา 16.00 – 17.00 น.
ถอดบทเรียนจากการดําเนินโครงการประชุมเชิงวิชาการ : พัฒนาทักษะเรื่อง
การพยาบาลผู%ปBวยในภาวะฉุกเฉิน วิกฤต เรื้อรัง วาระสุดท%ายของชีวิต และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
พยาบาลตามมาตรฐานผลการเรียนรู% และสมรรถนะรายชั้นปC
โดย อาจารยสืบตระกูล ตันตลานุกูล
อาจารย ดร.เสาวลักษณ เนตรชัง
นายกังวาลเพชร นาคทอง
วันที่ ๑6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา 08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
เวลา 09.00 – 17.00 น.
การสอบแบบ OSCEs (Objective Structured Clinical Examinations)
1. ทักษะการใส+สายสวนป:สสาวะ
จํานวน 1 สถานี
2. ทักษะการให%อาหารทางสายยาง
จํานวน 1 สถานี
3. ทักษะการให%ออกซิเจน
จํานวน 1 สถานี
4. ทักษะการรักษาพยาบาลเบื้องต%น (Basic CPR)
จํานวน 1 สถานี
5. ทักษะการฉีดยา
จํานวน 1 สถานี
6. ทักษะการทําแผล
จํานวน 1 สถานี
7. ทักษะทําเตียง
จํานวน 1 สถานี
8. ทักษะการดูดเสมหะ
จํานวน 1 สถานี
เวลา 17.00 – 18.00 น.
ถอดบทเรียนจากการดําเนินโครงการประชุมเชิงวิชาการ : พัฒนาทักษะ
เรื่อง การพยาบาลผู%ปBวยในภาวะฉุกเฉิน วิกฤต เรื้อรัง วาระสุดท%ายของชีวิต และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของ
นักศึกษาพยาบาลตามมาตรฐานผลการเรียนรู% และสมรรถนะรายชั้นปC โดยคณาจารยผู%ควบคุมสถานีสอบ

๑๒

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ
กําหนดการโครงการ “ประชุ
ประชุมเชิงวิชาการ : พัฒนาทักษะเรื่องการพยาบาลผู%ปBวยในภาวะฉุกเฉิน วิกฤต เรื้อรัง วาระ
สุดท%ายของชีวิต และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาพยาบาลตามมาตรฐานผลการเรี
มาตรฐานผลการเรียนรู% และสมรรถนะรายชั้นปC”
ณ ศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ
ระยะที่ 4 หลักสูตร พยาบาลศาสตร ชั้นปMที่ 3
วันที่ ๒๙ - ๓๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ ๒๙ เดือน กรกฎาคม พ..ศ. ๒๕๖๒
เวลา 07.30 – 08.00 น.
ลงทะเบียน
เวลา 08.00 – 12.00 น.
อภิปรายกลุ+มย+อย
กลุ!มที่ ๑ แนวคิดพื้นฐานเรื่องการพยาบาลผู
งการพยาบาลผู%ปBวยในภาวะฉุกเฉิน วิกฤต เรื้อรัง วาระสุดท%าย
ของชีวิตวิทยากรประจํากลุ+ม อาจารย สุวัฒน รัตนศักดิ์
แผนก อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลอุตรดิตถ
กลุ!มที่ 2 การพยาบาลผู%ปBวยในภาวะฉุกเฉิน
วิทยากรประจํากลุ+ม อาจารย อัญชลี แตงอ+อน
แผนก อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลอุตรดิตถ
กลุ!มที่ 3 การพยาบาลผู%ปBวยในภาวะวิกฤต
วิทยากรประจํากลุ+ม อาจารย สืบตระกูล ตันตลานุกูล
ภาควิชาการพยาบาลผู%ใหญ+และผู%สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ
กลุ!มที่ 4 การพยาบาลผู%ปBวยโรคเรื้อรัง
วิทยากรประจํากลุ+ม อาจารย สุปราณี หมื่นยา
ภาควิชาการพยาบาลผู%ใหญ+และผู%สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ
กลุ!มที่ 5 การพยาบาลผู%ปBวยในวาระสุดท%ายของชีวิต
วิทยากรประจํากลุ+ม อาจารย ธนิษฐนันท บุญจันทร
แผนก อายุรกรรมชาย 2 โรงพยาบาลอุตรดิตถ
เวลา 13.00 – 16.00 น.
อภิปรายกลุ+มย+อย
กลุ!มที่ ๑ แนวคิดพื้นฐานเรื่องการพยาบาลผู
งการพยาบาลผู%ปBวยในภาวะฉุกเฉิน วิกฤต เรื้อรัง วาระสุดท%าย
ของชีวิตวิทยากรประจํากลุ+ม อาจารย สุวัฒนรัตนศักดิ์
แผนก อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลอุตรดิตถ
กลุ!มที่ 2 การพยาบาลผู%ปBวยในภาวะฉุกเฉิน
วิทยากรประจํากลุ+ม อาจารย อัญชลี แตงอ+อน
แผนก อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลอุตรดิตถ

๑๓
กลุ!มที่ 3 การพยาบาลผู%ปBวยในภาวะวิกฤต
วิทยากรประจํากลุ+ม อาจารย สืบตระกูล ตันตลานุกูล
ภาควิชาการพยาบาลผู%ใหญ+และผู%สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ
กลุ!มที่ 4 การพยาบาลผู%ปBวยโรคเรื้อรัง
วิทยากรประจํากลุ+ม อาจารย สุปราณี หมื่นยา
ภาควิชาการพยาบาลผู%ใหญ+และผู%สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ
กลุ!มที่ 5 การพยาบาลผู%ปBวยในวาระสุดท%ายของชีวิต
วิทยากรประจํากลุ+ม อาจารย ธนิษฐนันท บุญจันทร
แผนก อายุรกรรมชาย 2 โรงพยาบาลอุตรดิตถ
เวลา 16.00 – 17.00 น.
ถอดบทเรียนจากการดําเนินโครงการประชุมเชิงวิชาการ : พัฒนาทักษะ
เรื่องการพยาบาลผู%ปBวยในภาวะฉุกเฉิน วิกฤต เรื้อรัง วาระสุดท%ายของชีวิต และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาพยาบาลตามมาตรฐานผลการเรียนรู% และสมรรถนะรายชั้นปC
โดย อาจารยสืบตระกูล ตันตลานุกูล
อาจารย ดร.เสาวลักษณ เนตรชัง
นายกังวาลเพชร นาคทอง
วันที่ ๓๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา 07.30 – 08.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00 – 17.00 น. การสอบแบบ OSCEs (Objective Structured Clinical Examinations)
1. วิชาการผดุงครรภ
จํานวน 1 สถานี
2. วิชาการพยาบาลมารดาและทารก
จํานวน 1 สถานี
3. วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ+น
จํานวน 1 สถานี
4. วิชาการพยาบาลผู%ใหญ+
จํานวน 1 สถานี
5. วิชาการพยาบาลผู%สูงอายุ
จํานวน 1 สถานี
6. วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
จํานวน 1 สถานี
7. วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต%น
จํานวน 1 สถานี
8. วิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพฯ
จํานวน 1 สถานี
เวลา 17.00 – 18.00 น.
ถอดบทเรียนจากการดําเนินโครงการประชุมเชิงวิชาการ : พัฒนาทักษะ
เรื่องการพยาบาลผู%ปBวยในภาวะฉุกเฉิน วิกฤต เรื้อรัง วาระสุดท%ายของชีวิต และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษา พยาบาลตามมาตรฐานผลการเรียนรู% และสมรรถนะรายชั้นปC โดยคณาจารยผู%ควบคุมสถานีสอบ

