วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี สุรนิ ทร์

เวลา
วันจันทร์
๒ ส.ค.64

วันอังคาร
๓ ส.ค.64

วันพุธ
๔ ส.ค.64

วัน
พฤหัสบดี
๕ ส.ค.64

พักรับประทานอาหารกลางวัน

วัน

โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสาหรับอาจารย์พิเศษภาคปฏิบตั ิ
กิจกรรมที่ ๑ การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนาศักยภาพอาจารย์พิเศษภาคปฏิบตั ดิ ้านการเรียนการสอน
วันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า อาคาร 4 ชั้น 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี สุรนิ ทร์
จัดประชุมแบบออนไลน์ โปรแกรมซูม (Zoom Meeting)
๐๘.๐๐ ๐๙.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๑.๐๐ ๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐ ๑๔.๐๐ ๑๕.๐๐ ๑๖.๐๐ ๐๙.๐๐ น.
๑๐.๐๐ น.
๑๑.๐๐ น.
๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น.
๑๔.๐๐ น.
๑๕.๐๐ น.
๑๖.๐๐ น.
๑๗.๐๐ น.
พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ บรรยายเรื่อง พยาบาลศาสตร
บรรยายเรื่อง พยาบาลศาสตรบัณฑิต ตาม บรรยายเรื่อง บทบาทอาจารย์พี่เลี้ยงและ
เรื่องการพัฒนาบัณฑิต บัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อนาไปสู่การ
ลงทะเบียน ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน ระดับอุดมศึกษา และแนวคิดร่วม
และแนวคิดร่วมสมัย
เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ
และทักษะการเรียนรู้ สมัยในการจัดการเรียนการสอน
ในการจัดการเรียนการสอน (ต่อ)
ศตวรรษที่ ๒๑
อาจารย์ศีตรา มยูขโชติ
อ.สุชาดา นิ้มวัฒนากุล
ดร.อติพร ทองหล่อ
ดร.อติพร ทองหล่อ
ประธานสาขาการพยาบาลสูติศาสตร์
ผอ.วพบ.สร
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการฯ
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการฯ
ฝึกปฏิบตั กิ ิจกรรมการเขียนแผนการสอนในคลินิก
บรรยายเรื่อง การมอบหมายงานการ
บรรยายเรื่อง การวางแผนการสอน
กลุ่มที่ ๑ อ.ชัชฏาพร จันทรสุข อ.ฝนทอง จิตจานง อ.เยาวพา วรรณแก้ว
ประชุมปรึกษาทางคลินิก
และการสอนในคลินิก
กลุ่มที่ ๒ อ.สาคร สอนดี, อ.วรวุฒิ แสงทอง, อ.ปัฐมาพร ใจกล้า
กลุ่มที่ ๓ อ.จิรสุดา ทะเรรัมย์, อ.กรวรรณ ผมทอง, อ.เยาวรัตน์ เอมโอฐ
อ.อรนุช ประดับทอง
อ.สุขุมาล แสนพวง
กลุ่มที่ ๔ อ.ดาริน โพธิ์แก้ว, อ.ณกร ลูกสยาม, อ.วัชรีวงค์ หวังมั่น
กลุ่มที่ ๕ อ.วิลาวัณย์ กล้าแรง, อ.อารยา จิรมนัสวงศ์, อ.ธิดา มุลาลินท์
บรรยายเรื่อง กระบวนการพยาบาล การนาไปใช้
บรรยาย เรื่องหลักการประเมินผลการ
บรรยายเรื่อง เทคนิคการใช้คาถาม
ดร.ศรินยา พงสิงห์ชาญ
เรียนรู้และการสร้างแบบประเมิน
เพื่อพัฒนาการคิด
ประธานสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อาจารย์เอื้อจิต สุขพูล
อาจารย์ธิดารัตน์ คณึงเพียร
ประธานสาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน
ประธานสาขาการพยาบาลจิตเวช
ฝึกปฏิบตั กิ ิจกรรมการสอนในคลินกิ
กลุ่มที่ ๑ อ.ชัชฏาพร จันทรสุข อ.ฝนทอง จิตจานง อ.เยาวพา วรรณแก้ว
กลุ่มที่ ๒ อ.สาคร สอนดี, อ.วรวุฒิ แสงทอง, อ.ปัฐมาพร ใจกล้า
กลุ่มที่ ๓ อ.จิรสุดา ทะเรรัมย์, อ.กรวรรณ ผมทอง, อ.เยาวรัตน์ เอมโอฐ
กลุ่มที่ ๔ อ.ดาริน โพธิ์แก้ว, อ.ณกร ลูกสยาม, อ.วัชรีวงค์ หวังมัน่
กลุ่มที่ ๕ อ.วิลาวัณย์ กล้าแรง, อ.อารยา จิรมนัสวงศ์, อ.ธิดา มุลาลินท์

หลักการ
สะท้อนคิด
อ.ภาวิณี แพงสุข
อ.เยาวรัตน์ เอมโอฐ

ฝึกปฏิบตั กิ ิจกรรมการประเมินผลการเรียนรู้ในคลินิกและฝึกทักษะสะท้อนคิด
กลุ่มที่ ๑ อ.ชัชฏาพร จันทรสุข อ.ฝนทอง จิตจานง อ.เยาวพา วรรณแก้ว
กลุ่มที่ ๒ อ.สาคร สอนดี, อ.วรวุฒิ แสงทอง, อ.ปัฐมาพร ใจกล้า
กลุ่มที่ ๓ อ.จิรสุดา ทะเรรัมย์, อ.กรวรรณ ผมทอง, อ.เยาวรัตน์ เอมโอฐ
กลุ่มที่ ๔ อ.ดาริน โพธิ์แก้ว, อ.ณกร ลูกสยาม, อ.วัชรีวงค์ หวังมั่น
กลุ่มที่ ๕ อ.วิลาวัณย์ กล้าแรง, อ.อารยา จิรมนัสวงศ์, อ.ธิดา มุลาลินท์

๑๗.๐๐ 20.๐๐น.

ศึกษาเพิ่มเติม
การเขียน
แผนการสอน
ในคลินิก
ศึกษาเพิ่มเติม
การจัด
กิจกรรมการ
สอนในคลินิก
ศึกษาการ
ประเมินผล
การสอนใน
คลินิก

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี สุรินทร์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสาหรับอาจารย์พิเศษภาคปฏิบัติ
กิจกรรมที่ ๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พิเศษภาคปฏิบัติด้านการเรียนการสอน
วันที่ 2-6 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า อาคาร 4 ชั้น 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
จัดประชุมแบบออนไลน์ โปรแกรมซูม (Zoom Meeting)
๐๘.๐๐ ๐๙.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๑.๐๐ เวลา
๐๙.๐๐ น.
๑๐.๐๐ น.
๑๑.๐๐ น.
๑๒.๐๐ น.
อภิปรายเรื่อง ระบบสุขภาพ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพยาบาลและการ
วันศุกร์ ดาเนินงานของอาจารย์พิเศษภาคปฏิบัติในการบริหารจัดการการเรียนการสอน
๖ ส.ค.64 ภาคปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บณ
ั ฑิตพยาบาลในยุค New normal
อาจารย์พี่เลี้ยงจากแผนกอนามัยชุมชน โดย นายสุวัฒน์ แน่ประโคน รพ.บ้านกรวด
อาจารย์พี่เลี้ยงจากแผนกสูติศาสตร์ โดย นางอิ่มจิตร โชติประไพ รพ.บุรีรัมย์
อาจารย์พี่เลี้ยงจากแผนกผู้ใหญ่และผูส้ ูงอายุ โดย นางพูนทรัพย์ พวงบุญ รพ.สุรินทร์
อาจารย์พี่เลี้ยงจากแผนกจิตเวช
โดย นางพยอม ตัณฑจรรยา รพ.สุรินทร์
อาจารย์พี่เลี้ยงจากแผนกเด็กและวัยรุ่น โดย น.ส ศิริรตั น์ สุระพรพิชิต รพ.ปราสาท
ผู้ดาเนินรายการ อาจารย์นริศรา เสามั่น

๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

วัน

หมายเหตุ
-ตารางการอบรมอาจปรับได้ตามความเหมาะสม
-พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.

๑๓.๐๐ ๑๔.๐๐ ๑๕.๐๐ ๑๖.๐๐ ๑๔.๐๐ น.
๑๕.๐๐ น.
๑๖.๐๐ น.
๑๗.๐๐ น.
อภิปรายเรื่อง การพัฒนาศักยภาพอาจารย์พี่เลี้ยงแหล่งฝึกภาคปฏิบตั ิมุ่งสู่การ
เป็นพยาบาลพีเ่ ลี้ยงต้นแบบผ่านกระบวนการสะท้อนคิดและการสร้างแรงงจูง
ใจในการพัฒนาบัณฑิตพยาบาลเพือ่ ตอบสนองความต้องการระบบสุขภาพไทย
กลุ่มที่ ๑
กลุ่มที่ ๒
กลุ่มที่ ๓
กลุ่มที่ ๔
กลุ่มที่ ๕

สาขาการพยาบาลสูติศาสตร์
โดย อาจารย์กรรณิกา เพ็ชรักษ์
สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น โดย อาจารย์วรวุฒิ แสงทอง
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โดย อาจารย์นิสากร เห็มชนาม
สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน โดย อาจารย์ภาวิณี แพงสุข
สาขาการพยาบาลจิตเวช
โดย อาจารย์ธิดารัตน์ คณึงเพียร

๑๗.๐๐ 20.๐๐ น.

