หลักการและเหตุผล

ค่าลงทะเบียนและการชาระเงิน

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
รั บ ผิ ด ชอบจั ด การศึ ก ษาและให้ บ ริ ก ารพยาบาลควบคู่ กั น ไป ดั ง นั้ น
บุคลากรพยาบาลที่ปฏิบัติงานในแหล่งฝึกจัดเป็นส่วนหนึ่งของแบบอย่าง
ที่ดีในการเรียนการสอนด้านการปฏิบัติ และเป็นผู้ร่วมถ่ายทอดความรู้
และร่ วมพั ฒ นาความสามารถในการปฏิ บั ติ พยาบาลให้ กั บนัก ศึ ก ษา
พยาบาลในหลักสูตรต่างๆ ระหว่างฝึกปฏิบัติ ดังนั้นพยาบาลจึงมีความ
จาเป็นต้องพัฒนาศักยภาพด้านการสอนให้กับพยาบาล โดยเฉพาะผู้จะ
ปฏิ บัติ หน้ าที่ พยาบาลพี่เ ลี้ย งในคลินิ กให้แ ก่นั กศึ กษาพยาบาล ซึ่ง จะ
ส่ ง ผลต่ อ การผลิ ต พยาบาลที่ มี คุ ณ ภาพให้ แ ก่ สั ง คมตามสมรรถนะที่
คาดหวังและตามความต้องการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

สมัครโดยการโอนเงินค่าลงทะเบียน
จานวนเงิน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี
ชื่อบัญชี ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลรามาธิบดี (3)
เลขที่บัญชี 026-461658-8
** ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด **

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 ผู้เข้าอบรมร่วมมือกับฝ่ายการศึกษาในการผลิตบุคลากรพยาบาลที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสภาการพยาบาล และความต้องการของ
สถาบั น โดยมี เจตคติที่ ดีต่ อการสอนในคลิ นิก และแสดงบทบาท
พยาบาลพี่เลี้ยงได้อย่างเหมาะสม

ผู้เข้าร่วมประชุม
 พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเวชปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสู ง
และ อา จารย์ พ ยา บาล จากโรง พย าบา ล หน่ ว ยง านและ
สถาบันการศึกษาพยาบาลต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ
จานวน 150 คน

วิธีดาเนินการประชุม
 จัดประชุมวิชาการออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบปฏิบัติการ
Zoom)

การสมัครเข้าร่วมประชุม
 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2565
 ลงทะเบียนออนไลน์ และแนบหลักฐานการโอนเงินได้ที่
https://www.rama.mahidol.ac.th/nursing/ACNER/
 ชาระค่าลงทะเบียนพร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินภายใน
วันที่ 13 มิถุนายน 2565

หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
อยู่ระหว่างการพิจารณาจากสภาการพยาบาล

ผู้รับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรมออนไลน์ เรื่อง

การพัฒนาศักยภาพ
ด้านการสอนสาหรับ
พยาบาล
ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริการวิชาการและศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลรามาธิบดี
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0-2201-1608, 0-2201-1512 โทรสาร 0-2201-2011

@RamaCNEC

rama.ccne@gmail.com
บริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

QR Code ลงทะเบียนออนไลน์

วันที่ 20-24 มิถุนายน 2565
ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์
เมื่อสิ้นสุดการอบรมผู้เข้าอบรมสามารถ
 อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับระบบสุขภาพ กระบวนการพยาบาล และ
การเขียนแผนการพยาบาลได้
 อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ และหลักการเรียนการสอนใน
สถานการณ์จริงได้
 อธิบายหลักการและกระบวนการสอนในคลินิกได้
 เลื อ กใช้ วิ ธี ก ารสอนในคลิ นิ ก และ/หรื อ ชุ ม ชนแบบต่ า งๆ เพื่ อ
วางแผนในการสอนการปฏิ บัติ การพยาบาลให้ แก่ นั กศึ ก ษาได้
เหมาะสม
 อภิ ป รายวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นการสอน และการใช้
เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนการสอนได้

กาหนดการอบรม
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565
08.00–08.30 น.
ลงทะเบียน
•08.45 - 10.15 น. การบรรยายเรื่อง นโยบาย แนวคิด คุณลักษณะ
บทบาทหน้าที่ของพยาบาลพี่เลี้ยงในปัจจุบัน
และที่คาดหวังในอนาคต พยาบาลพี่เลี้ยงกับ
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
โดย รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
10.15 - 10.30 น.
พัก 15 นาที
10.30 - 12.00 น.
การบรรยายเรื่อง ทฤษฎีการเรียนรู้และการ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาภาคปฏิบัติ
โดย รศ.ดร.มณี อาภานันทิกุล
12.00 - 13.00 น.
พักกลางวัน
13.00 - 16.00 น.
การบรรยายเรื่อง ระบบสุขภาพ มาตรฐาน
หน่วยบริการสุขภาพและการประกันสุขภาพ
สถานบริการ EdPEX(TQM/TQA/TQC/HA/JCI)
โดย ศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565
08.30 - 10.30 น. การบรรยายเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์การ
นาไปใช้ในการจัดการศึกษาภาคปฏิบัติ
โดย ผศ.ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์
10.30 - 10.45 น. พัก 15 นาที
10.45 - 12.00 น. การบรรยายเรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคปฏิบัติและสมรรถนะ
ที่คาดหวัง
โดย ผศ.ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์
12.00 - 13.00 น. พักกลางวัน
13.00 - 14.00 น. การบรรยายเรื่อง การวางแผนการสอนในคลินิก
และการมอบหมายงาน
โดย ผศ.ดร.ปิยาณี ณ นคร
14.00 - 14.15 น. พัก 15 นาที
14.15 - 15.15 น. การบรรยายเรื่อง การประชุมปรึกษาทางคลินิก:
pre-post conference
โดย รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
15.15 - 16.15 น. การบรรยายเรื่อง การสอนข้างเตียงและการตรวจ
เยี่ยมทางการพยาบาล
โดย ผศ.ดร.สุมลชาติ ดวงบุบผา

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565
08.30 - 09.30 น. การบรรยายเรื่อง สมรรถนะหลักของผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระบบ
บริการสุขภาพ และแนวคิดการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพด้านทักษะพิสัย สาหรับพยาบาล (
Entrustable professional activities for
nurses: EPAs)
โดย รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี
09.30 - 10.30 น. การบรรยายเรื่อง Game Based Learning
โดย อ.ดร.จิราภรณ์ ตั้งสกุล
10.30 - 10.45 น. พัก 15 นาที
10.45 - 12.00 น. การบรรยายเรื่องการเรียนการสอนในคลินิก และ
การสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical
Reflection)
12.00 - 13.00 น. พักกลางวัน

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565
13.00 - 16.00 น. ฝึกแสดงบทบาทการสอนในสถานการณ์จาลอง
โดย ผศ.ดร.ปิยาณี ณ นคร
อ.ดร.จิราภรณ์ ตั้งสกุล
ผศ.ดร.มาลาตี รุ่งเรืองศิริพันธ์
ผศ.ดร.เบญจพร จึงเกรียงไกร
ผศ.ดร.ศิราณี เก็จกรแก้ว
อ.ดร.ทัดทรวง ปุญญทลังค์
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565
08.30 - 10.00 น.
10.00 - 10.15 น.
10.15 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.30 น.

14.30 - 14.45 น.
14.45 - 16.00 น.

การบรรยายเรื่อง กระบวนการพยาบาลและการนาไปใช้
โดย อ.ดร.อภรชา ลาดับวงศ์
พัก 15 นาที
การบรรยายเรื่องการประเมินผลการเรียนรู้ในคลินิกและการนาไปใช้
โดย อ.ดร.เพ็ญนภา อุ่นสนิท
พักกลางวัน
การบรรยายเรื่อง แนวคิดการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
- การเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (Student Center)
- การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning)
โดย อ.นพ.ภูมิ์ ตริตระการ
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พัก 15 นาที
การใช้เทคโนโลยีในการสอนทางการพยาบาล
โดย อ.พิชญา ทองโพธิ์

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565

09.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 15.00 น.
15.00 น.

อภิปรายการแสดงบทบาทการสอนในสถานการณ์จาลอง
พักกลางวัน
Panel discussion: การวิเคราะห์กรณีศึกษาปัญหาของ
ผู้เรียนขณะฝึกปฏิบัติงาน ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์
สุขภาพกาย และสุขภาพจิต
ประเมินผลและปิดการอบรม

