โครงการอบรมหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น สาขาศาสตรและศิลปการสอนทางการพยาบาล
รุนที่ 1
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

**********************************
1.ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น สาขาศาสตรและศิลปการสอนทางการพยาบาล
ภาษาอังกฤษ : Program of Short Course Training in Science and Art of Teaching in Nursing
2. ชื่อประกาศนียบัตร
ภาษาไทย : ประกาศนียบัตรศาสตรและศิลปการสอนทางการพยาบาล
ภาษาอังกฤษ : Certificate of Science and Art of Teaching in Nursing
3. สอดคลองกับดัชนี :
- รอยละของอาจารยพยาบาลที่มีสมบัติตามเกณฑของสภาการพยาบาล (สภาการพยาบาล 50)
- รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา (กพร-สมศ 50)
- รอยละความพึงพอใจของผูร ับบริการ (กพร 50)
- จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ
(กพร 50 )
4. หนวยงานที่รับผิดชอบ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. ผูดําเนินการ
1. รองศาสตราจารยอาํ พน ศรีรักษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารยวลัยพร นันทศุภวัฒน
3. นางสาวชูศรี คูชัยสิทธิ์
กรรมการ
4. นางสาวเยาวลักษณ หาญวชิรพงศ
กรรมการ
5. นางศิริพร รองหานาม
กรรมการ
6. รองศาสตราจารยจริ ะภา ศิริวัฒนเมธานนท
กรรมการ
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสภิดา ทัดพินิจ
กรรมการ
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลิดา ธนัฐธีรกุล
กรรมการ
9. อาจารย ดร.อภิญญา วงศพิริยโยธา
กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวลัดดาวัลย เอื้อกิจ
กรรมการและผูช วยเลขานุการ

-26.หลักการและเหตุผล
อาจารยพยาบาลเปนหัวใจสําคัญในกระบวนการจัดการศึกษาทางการพยาบาล ที่จะใหบัณฑิตพยาบาล
เปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ ใหการพยาบาลไดอยางมีมาตรฐาน
จากภาวะขาดแคลนพยาบาลในปจจุบัน จึงทําใหการขยายการผลิตพยาบาลทั้งในลักษณะการเพิ่มจํานวน
รับนักศึกษาใหมและการเปดหลักสูตรใหมสาขาพยาบาลศาสตรเปนจํานวนมาก ทั้งในสถาบันการศึกษาของรัฐ
และของเอกชน จึงเปนเหตุใหมีการขาดแคลนอาจารยพยาบาลที่มีความพรอมในการสอนอยางรุนแรง เกิดการ
กดดันใหมีการเคลื่อนยายพยาบาลประจําการจากสถานใหบริการสูสถาบันการศึกษา โดยยังไมไดรับการเตรียมสู
บทบาทอาจารยเชนเดียวกับพยาบาลที่เพิ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทไดรับการเชื้อเชิญใหเขามาเปนอาจารย
พยาบาล จึงนับวาปจจุบันไดมีอาจารยพยาบาลจํานวนมากที่สอนนักศึกษาโดยไมมีประสบการณการสอน และไม
เคยไดรับการอบรมในเรื่องการเรียนการสอนมากอน ซึ่งเปนเรื่องที่จะสรางผลเสียใหแกการศึกษาทางการพยาบาล
และวิชาชีพการพยาบาลในอนาคต ดังนั้นการอบรมพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณทางคลินิกใหมีความรูความ
เขาใจในศาสตรทางการศึกษา และไดรับการฝกอบรมดานทักษะการสอนทั้งในหองเรียน และในคลินิกอยางครบ
กระบวนการการจัดการเรียนการสอน จะทําใหเพิ่มจํานวนอาจารยพยาบาลที่มีคุณสมบัติพื้นฐานเหมาะสมที่จะเปน
อาจารยในสถาบันการศึกษามากขึ้นในระยะเวลาที่เร็วขึ้น
โดยมีการพัฒนาพยาบาลวิชาชีพสูการเปนอาจารย
พยาบาลอยางเปนระบบ ดวยเหตุนี้จึงเปนความจําเปนที่จะจัดใหมีหลักสูตรการอบรมระยะสั้นการจัดการเรียนการ
สอนทางการพยาบาล เพื่อพัฒนาพยาบาลวิชาชีพสูการเปนอาจารยพยาบาลที่สภาการพยาบาลรับรอง และนับใหผู
ผานการอบรมในหลักสูตรนี้มคี ุณสมบัติเปนอาจารยพยาบาลตามเกณฑของสภาการพยาบาล
7. วัตถุประสงค
7.1 วัตถุประสงคทั่วไป
เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจในแนวคิดและวิธีการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล มี
ความสามารถจัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาพยาบาลไดทั้งในหองเรียน และในคลินิกอยางครบวงจร และ
อยางมีประสิทธิภาพ มีความเขาใจในคุณลักษณะ และบทบาทหนาที่ ตลอดจนจรรยาบรรณของอาจารย
7.2 วัตถุประสงคเฉพาะ
7.2.1 อธิบายมโนทัศนการจัดการเรียนการสอน และการประยุกตในการจัดการเรียนการสอนทางการ
พยาบาลได
7.2.2 อธิบายองคประกอบของหลักสูตรระดับสถาบันได
7.2.3 เขียนหลักสูตรในชั้นเรียน ในสาขาวิชาที่ถนัด
7.2.4 อธิบายวงจรการเรียนการสอน และประยุกตในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่ถนัด
ไดอยางเหมาะสม
7.2.5 เขียนวัตถุประสงคลักษณะตาง ๆได
7.2.6 เลือกวิธกี ารสอน และการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูไดอยางเหมาะสม
7.2.7 เขียนแผนการสอนไดอยางสมบูรณ และสอนไดอยางเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่กําหนด
ทั้งในหองเรียน และในคลินิก

-37.2.8 เลือกวิธี และประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูไดครบกระบวนการ ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ
7.2.9 เขียนขอสอบประเภทตาง ๆ ไดอยางมีคุณภาพพรอมทั้งวิเคราะหขอสอบ และ
วิพากษขอสอบได
7.2.10 อธิบายบทบาท หนาที่ และจริยธรรม/จรรยาบรรณของอาจารยได
7.2.11 วางแผนการวิจัยในหองเรียนได
8. กลุมเปาหมาย
8.1. คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
8.1.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตรหรือสาขาที่เกี่ยวของ
(สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ )
8.1.2 เปนพยาบาลวิชาชีพและปฏิบัติงานทางการพยาบาลมาแลวหลังสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีไมนอยกวา 3 ป หรือปริญญาโทไมนอยกวา 1 ป
8.1.3 คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่สถาบันกําหนด
8.2 จํานวนที่รับ : 20 คน
9. องคประกอบของหลักสูตร
9.1 โครงสรางหลักสูตร จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 18 หนวยกิต ดังนี้
ภาคทฤษฎีและทดลอง
12 หนวยกิต
ภาคปฏิบัติ
6 หนวยกิต
9.2 รายวิชา
9.2.1 วิชาปรัชญาและมโนทัศนการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
2(2-0-4)
9.2.2 การพัฒนาหลักสูตร
2(2-0-4)
9.2.3 เทคนิคและวิธีการสอนทางการพยาบาล
3(3-0-6)
9.2.4 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
2(1-2-2)
9.2.5 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบคน
1(0.5-1-1)
9.2.6 คุณลักษณะ หนาที่ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณอาจารย
1(1-0-2)
9.2.7 การวิจยั ในหองเรียน
1(1-0-2)
3(0-12-0)
9.2.8 การฝกปฏิบัติการสอนในหองเรียน
9.2.9 การฝกปฏิบัติการสอนในหองปฏิบัติการพยาบาลและในคลินิก
3(0-12-0)
รวม 568.5 ชั่วโมง

-410. รูปแบบการอบรม
10.1 การศึกษาภาคทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา และการพัฒนาหลักสูตร 157.5 ชั่วโมง
10.2 การฝกปฏิบัติ 45 ชั่วโมง การประเมินผลสัมฤทธิ์อยางครบวงจร การเขียนแบบทดสอบ
การตัดเกรด การวิพากษ และวิเคราะหขอสอบ
10.3 การฝกภาคสนาม การสอนในหองเรียน และในคลินิก 360 ชั่วโมง
11. ระยะเวลาการอบรม :
- 16 สัปดาห ระหวางวันที่ 3 ตุลาคม 2551 - 2 กุมภาพันธ 2552
12 .การประเมินผลตลอดหลักสูตร
12.1 วิชาภาคทฤษฎี
12.1.1 ปรัชญาและมโนทัศนการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
สอบขอเขียน
80 %
การมีสวนรวมในชั้นเรียนและรายงาน
20 %
12.1.2 การพัฒนาหลักสูตร
สอบขอเขียน
80 %
การมีสวนรวมในชั้นเรียนและรายงาน
20 %
12.1.3 เทคนิคและวิธีการสอนทางการพยาบาล
สอบขอเขียน
80 %
การมีสวนรวมในชั้นเรียนและรายงาน
20 %
12.1.4 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
สอบขอเขียน
50 %
การมีสวนรวมในชั้นเรียนและรายงาน
50 %
12.1.5 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบคน
สอบขอเขียน
50 %
การมีสวนรวมในชั้นเรียนและรายงาน
50 %
12.1.6 คุณลักษณะ หนาที่ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณอาจารย
สอบขอเขียน
80 %
การมีสวนรวมในชั้นเรียนและรายงาน
20 %
12.1.7 การวิจัยในหองเรียน
รายงาน
30 %
โครงรางการวิจัย
50 %
การมีสวนรวมในชั้นเรียน
20 %

-512.2 วิชาปฏิบัติ
12.2.1 ปฏิบัติการสอนในหองเรียน
• การเขียน course syllabus วิชา
15 %
• การเขียนแผนการสอน
30 %
• การสอนในหองเรียน
40 %
• การออกขอสอบ
15 %
12.2.2 ปฏิบัติการสอนในหองปฏิบัติการพยาบาลและในคลินิก
ประเมินการสอนในกิจกรรมตอไปนี้
• การประชุมปรึกษากอนและหลังการปฏิบัติงาน
(pre and post conference )
10 %
• การตรวจเยี่ยมทางการพยาบาล (nursing round )
10 %
• การสอนสุขศึกษา (health education)
10 %
• การสอนบนคลินิก/การสอนขางเตียง
(clinical teaching/ bedside teaching )
10 %
• การประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล
(nursing care conference )
10 %
• การสอนภาคปฏิบัติบนคลินิก
30 %
• การตรวจรายงานกรณีศึกษา (case study)
10 %
• การสอนภาคปฏิบัติบนคลินิก
10 %
12.3 เกณฑการประเมินผลและการสําเร็จการศึกษา
12.3.1 ผูเขาอบรมตองมีเวลาอบรมไมต่ํากวารอยละ 90 จึงมีสทิ ธิ์เขารับการประเมินผล
12.3.2 วัดผลตามแนวทางการประเมินผลหลักสูตรการอบรมเฉพาะทางของสภาการพยาบาลโดย
ประเมินผลเปนลําดับขั้น (Grade) ตามความหมาย และคาระดับขั้น
12.3.3 ผูเขารับการอบรมตองไดคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 2.00 ในระบบ 4.00
13. สถานที่แหลงฝกปฏิบัติ
13.1 วิชาปฏิบัติการสอนในหองเรียน ฝกปฏิบตั ิที่คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
และคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13.2 วิชาปฏิบัติการสอนในหองปฏิบัติการพยาบาล และการสอนในคลินิก
13.2.1 ปฏิบัติการสอนในหองปฏิบัติการพยาบาล
ฝกปฏิบัติที่หองปฏิบัติการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
และคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13.2.2 ปฏิบัติการสอนในคลินิก
ฝกปฏิบัติที่โรงพยาบาลศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน โรงพยาบาลขอนแกน
จังหวัดขอนแกน และโรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

-614. การรับสมัคร : 7 กรกฎาคม - 12 กันยายน 2551
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเ์ ขารับการอบรม ในวันที่ 15 กันยายน 2551
15. คาลงทะเบียน : คนละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน)
16. ผลที่คาดวาจะไดรับ
16.1 ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจและวิธีการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล
16.2 ผูเขารับการอบรมมีความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติไดอยางถูกตอง ครบวงจร และมีประสิทธิภาพ
16.3 ผูเขารับการอบรมสามารถทําบทบาทหนาที่ครูพยาบาลไดอยางมีคุณภาพ

หมายเหตุ ไดหนวยคะแนนศูนยการศึกษาตอเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร 50 หนวยคะแนน

