
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกน 

 
1.  ชื่อโครงการ  :  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูพ่ีเลี้ยงในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 
ทางการพยาบาลปการศึกษา  2559 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ :  1. นายสุพจน แกวบุดดี 
   2. นายณรงค คําออน 
3. หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ไดเปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งเปนหลักสูตร
บูรณาการแบบเอ้ืออาทรดวยหัวใจความเปนมนุษยเปนแกนหลัก การจัดการเรียนการสอนมีทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในสาขาพยาบาลศาสตรมุงเนนการเรียนรูในสถานการณจริง 
(Authentic learning) เปนหลัก การฝกภาคปฏิบัติการดูแลผูรับบริการในสถานบริการสุขภาพและดูแล
สุขภาพของประชาชนในชุมชน ถือเปนหัวใจสําคัญของการจัดการศึกษา เพราะองคประกอบของการจัด
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพนั้น นอกจากตัวหลักสูตร อาจารย ผูรับบริการและสิ่งสนับสนุนการศึกษาอื่นๆแลว 
บุคลากรพยาบาลในแหลงฝกปฏิบัติเปนผูที่มีความสําคัญอยางมากตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
นอกจากจะเปนตัวแบบที่ดีในการหลอหลอมคุณสมบัติของการเปนพยาบาลและสรางศรัทธาในการปฏิบัติการ
ในวิชาชีพฯ แลว ยังเปนแหลงประโยชนดานความรูความเชี่ยวชาญในการดูแลผูรับบริการกลุมตางๆในขณะที่
ขึ้นฝกปฏิบัติการพยาบาล นักศึกษาจะซึมซับและเรียนรูพัฒนาทักษะการสอนและพัฒนาทักษะการปฏิบัติการ
พยาบาลจากพยาบาลประจําการที่อยูในแหลงฝกนั้นๆตลอดเวลา  พยาบาลทุกคนจึงมีบทบาทในดานการสอน
และพัฒนาทักษะการปฏิบัติการพยาบาลแกนักศึกษาในแหลงฝกอยางหลีกเลี่ยงไมไดการพัฒนาศักยภาพดาน
การสอนสําหรับพยาบาลเลี้ยง เปนแนวทางหนึ่งที่ชวยใหเกิดความเปนเอกภาพในการจัดการเรียนรูใหบรรลุ
วัตถุประสงค  
วิทยาลัยฯ จึงมหีนาที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติบทบาทหนาที่ดานการสอนในคลินิกแกพยาบาลประจําการให
มีประสิทธิภาพมากข้ึน  และนําผลการสะทอนจากพยาบาลในแหลงฝกมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัย ซึ่งจะสงผลตอการผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพใหแกสังคม อันเปนความคาดหวังและเปนความตองการ
ของทุกฝายที่เกี่ยวของ 
4. วัตถุประสงค   

1.เพื่อพัฒนาขดีความสามารถของพยาบาลพี่เลี้ยงดานการสอนในคลินิก 
2.เพื่อเสริมสรางเจตคติที่ดีตอการเปนพยาบาลพี่เลี้ยงในคลินิก 
3. เพื่อสนับสนุนการนําความรูไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนในคลินิก 

5.ตัวบงชี้ความสําเร็จ 
5.1ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
1.ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจเรื่องการจัดการเรียนการสอนในคลินิกอยูในระดับดีขึ้นไปอยางนอย

รอยละ 80 
2.ผูเขาอบรมมทีัศนคติที่ดีตอการเปนพยาบาลพี่เลี้ยงอยูในระดับดีข้ึนไปอยางนอยรอยละ 80 
3.ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมตอโครงการอยูในระดับดีขึ้นไปอยางนอยรอยละ 80 

6. กลุมเปาหมาย 
 พยาบาลพี่เลี้ยงประจําการในหอผูปวยและแหลงฝกภาคปฏิบัติในโรงพยาบาลชุมชนและหนวยบริการ 
ปฐมภูมิ  (PCU)  ในเขตจังหวัดขอนแกน  และจังหวัดอื่นท่ีเปนแหลงฝกจํานวน 40 คน   
7. วิทยากร 



1. ผศ.ดร.ธีระชัย   เนตรถนอมศักดิ์ 
2. ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณนอย 
3. ดร.วัชรี            อมรโรจนวรวุฒิ 
4. นางพรรณิภา   ทองณรงค 
5. นางดวงชีวัน   เบญจมาศ 
6. นางสุจินดา ศรีสุวรรณ 
7. ดร.ศุภวดีแถวเพีย 
8. นายสุพจน        แกวบุดดี 
9. นางพิริยากร     คลายเพ็ชร 
10. นางรัชนี พจนา 
11. ดร.ศิราณี ศรีหาภาค 
12. นางสาวปราณีแสดคง 
13. น.ส.สายใจ   คําทะเนตร 
14. นางนวลละออง ทองโคตร 
15. นายณรงค คําออน 

8.ระยะเวลาและสถานที่ 
วันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2559 หองประชุมชั้น 3 อาคารศูนยการเรียนรู 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกน 

9. การดําเนินการอบรม 
 ขั้นเตรียมการ 

1. เขียนโครงการและขออนุมัติ 
2. เสนอสภาการพยาบาลเพื่อขอรับรองหลักสูตรการอบรม ขอหนวยคะแนนการศึกษาตอเนื่องสาขา

พยาบาลศาสตร 
3. ประชาสัมพันธโครงการ 

    ขั้นดําเนินการดําเนินการอบรมโดย 
1. บรรยายอยางมีสวนรวม 
2. อภิปรายกลุมยอยและการนําเสนอ 
3. สาธิตและฝกปฏิบัติทักษะการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรูในคลินิก 
4. วิเคราะหโจทยกรณีศึกษา 

ขั้นติดตามการประเมินผล 
1. ประเมินผลการอบรมตามเกณฑตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ จากคะแนนการเรียนการสอน

และการใชแบบสอบถาม 
2. สรุปผลการอบรม จัดทําเปนรูปเลม 
3. สงรายชื่อผูเขารับการอบรมตอสภาการพยาบาลเพื่อบันทึกขอมูลหนวยคะแนนการศึกษาตอเนื่อง

สาขาพยาบาลศาสตร 
4. เสนอรายชื่อผูเขารับการอบรม ตอผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกนเพื่อ

แตงตั้งเปนพยาบาลพี่เลี้ยงของวิทยาลัยฯ ประจําปการศึกษา 2559 
ขั้นสรุปและพัฒนา 

- นําผลการประเมินมาวางแผนและปรับปรุงแผนงานในโครงการและการจัดการเรียนการสอนตอไป 



10. เนื้อหาสาระ 
1 .ระบบสุขภาพและสมรรถนะหลักของผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ 

1.1 ระบบสุขภาพ 
1.2 มาตรฐานหนวยบริการสุขภาพการประกันสุขภาพสถานบริการ 
1.3 สมรรถนะหลักของผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภในระบบบริการสุขภาพ 

2.หลักสูตรและการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร 
2.1 มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรและการนําไปใชในภาคปฏิบัติ 
2.2 หลักสูตรของสถาบันการศึกษาและการจัดการศึกษาภาคปฏิบัติ 
2.3 ทฤษฏีการเรียนรูและการประยุกตใช 
2.4 การจัดการเรียนรูโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 
2.5 แนวคิดรวมสมัยในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 

2.5.1 แนวคิดการจัดการศึกษาโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ(Student Center) 
2.5.2 พัฒนาการคิดและวิเคราะห(Critical  Thinking) 

3.วิธกีารเรียนการสอนในคลินิก 
3.1 การนําแผนการสอนไปใชในคลินิก 
3.2 การมอบหมายงาน 
3.3 การสอนขางเตียง 
3.4 การประชุมปรึกษาทางคลินิก 
3.5 การตรวจเยี่ยมทางการพยาบาล 
3.6 การวิเคราะหการสอนในคลินิก  เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและวิเคราะห 
3.7 การนํากระบวนการพยาบาลและการบันทึกทางพยาบาลมาใช 
3.8 การใชหลักฐานเชิงประจักษดานการพยาบาลกับการเรียนการสอน (EBN) 

4 .บทบาทพยาบาลพี่เลี้ยง (Mentorship role) 
4.1 แนวคิดพยาบาลพี่เลี้ยงในการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร 
4.2 คุณลักษณะของพยาบาลพี่เลี้ยง 
4.3 บทบาทหนาที่ของพยาบาลพี่เลี้ยงและอาจารยสอนภาคปฏิบัติของสถาบันการศึกษา 
4.4 พยาบาลพี่เลี้ยงกับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพตามเกณฑสภาการพยาบาล 
4.5 การทดลองสอนในสถานการณจําลอง  

5 .การประเมนิผลการเรียนรู (Clinical performance evaluation) 
5.1 หลักการประเมินการเรียนรูในคลินิก 

5.1.1 Formative Evaluation 
5.1.2 Summative Evaluation 

5.2 เกณฑการประเมินผลทางคลินิก 
5.3 การนําผลการประเมินการปอนกลับเพื่อการพัฒนา 
5.4 การวิเคราะหกรณีศึกษาปญหาของผูเรียนขณะฝกปฏิบัติงาน 

11. การประเมินผล 
1. ประเมินความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในคลินิกโดยแบบทดสอบและ

ผลงาน 
2. ประเมินทัศนคติทีด่ีตอการเปนพยาบาลพี่เลี้ยงโดยแบบประเมินทัศนคติ 



3. ประเมินความพึงพอใจโดยแบบประเมินผลความพึงพอใจการจัดอบรม 
4. ประเมินระยะเวลาในการเขาอบรมไมต่ํากวารอยละ 90  โดยแบบบันทึกการเขาอบรม 

12.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. ผูเขารวมการอบรมมีความรูความสามารถและมีความพรอมในการใหความรวมมือกับ

สถาบันการศึกษาในการรวมผลิตบุคลากรพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของสภาการ
พยาบาล โดยมีเจตนาที่ดีตอการสอนในคลินิกและแสดงบทบาทพ่ีเลี้ยงสําหรับนักศึกษาไดอยาง
เหมาะสม 

2. พยาบาลในแหลงฝกมีความรูทักษะในการถายทอดประสบการณทางคลินิกใหกับผูรวมวิชาชีพ
หรือผูเกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. สถาบันการศึกษาและสถาบันการบริการสุขภาพเกิดความรวมมือและประสานสัมพันธเปนอยางดี 
4. มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนซึ่งสอดคลองกับสภาพปญหาจริงที่ไดรับการสะทอนจาก

พยาบาลในแหลงฝก 
 
 
 
 
 
 
 

13. งบประมาณ หมวดอุดหนุนทั่วไปวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน 
 (งบประมาณถัวจายทุกรายการ) 

 
ลงชื่อ…………………………ผูเขียนโครงการ ลงชื่อ……………………………….ผูเขียนโครงการ 
(นายสุพจน แกวบุดดี )(นายณรงค      คําออน) 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษพยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 

 
      ลงชื่อ…………………………………………….ผูเสนอโครงการ 

(นางสาวศุภวดี  แถวเพีย) 
รองผูอํานวยการกลุมวิจัยบริการวิชาการและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

 
      ลงชื่อ…………………………………………….ผูเห็นชอบโครงการ 
   (ดร.วัชรี อมรโรจนวรวุฒิ)  
      ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน 
 

 
ลงชื่อ…………………………………………….ผูอนุมัติโครงการ 



ตารางการอบรมพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทางการพยาบาล ปงบประมาณ  2559 
วันที่ 15  - 19 สิงหาคม 2559 ณ. หองประชุมหลวงพอสายทอง เตชะธัมโม ชั้น 3 อาคารศูนยการเรียนรูฯ วพบ.ขอนแกน 

วัน เดือน ป 08.00-10.00น. 10.00-12.00น. 
12.00-13.00

น. 
13.00-16.00น. 

จันทร              
15 สิงหาคม 59 

08.00-08.15น.- พิธีเปดการอบรม 
08.15-10.00น.-สมรรถนะหลักของผู
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภครรภในระบบบริการสุขภาพ 

ดร.วัชรี อมรโรจนวรวุฒ ิ

-หลักสูตรและการจดัการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร 
-มาตรฐานผลการเรียนรู 6 ดาน 

อ.สมใจ เจียระพงษ 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

-กระบวนการพยาบาลและ
การนําไปใช 

อ.พรรณภิา  ทองณรงค 
 

-การบันทึกทางการพยาบาล
แบบช้ีเฉพาะ (Focus 
Charting) 

อ.สาวิตรี บญุศรสีะอาด 

อังคาร              
16 สิงหาคม 59 

-ระบบสุขภาพ / มาตรฐานหนวยบริการ
สุขภาพและการประกันสุขภาพสถานบริการ 
ดร.ศิราณี  ศรหีาภาค / ดร.กติตภิมูิ ภิญโย 

บทบาทพยาบาลพี่เลี้ยง(Mentorship role) 
อ.สุจินดา  ศรสีุวรรณ 

แนวคิดรวมสมัยในการจัดการเรยีนการสอน 
ผศ.ดร.ธีระชัย  เนตรถนอมศักดิ ์

คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 
พุธ               

17 สิงหาคม 59 
การเรยีนการสอนในคลินิก 

และการฝกปฏิบตัิกิจกรรมการเรยีนการสอนในคลินิก 

อ.ดวงชีวัน เบญจมาศและคณะ 

การทดลองสอน (Role play Micro Teaching) 
อ.ดวงชีวัน เบญจมาศ 

อ.รัชนี พจนา 
พุธ               

18สิงหาคม 59 
การประเมินผลการเรยีนรู 
( Clinical performance evaluation) 

ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณนอย 

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน (IHRD-KKU) 

ฝกปฏิบัติการประเมินผลการเรียนรู 
ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณนอย 

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน (IHRD-
KKU) 

พุธ               
19สิงหาคม 59 

-การเขียนแผนนเิทศและแผนการสอนในคลินิก 
อ.ดวงชีวัน เบญจมาศ 

Reflective practice 
อ.ทรงสุดา หมื่นไธสง 

กระบวนการฝกภาคปฏิบัตินักศึกษา วพบ.ขอนแกน 
แบงตามกลุมวิชา 

อ.ดวงชีวัน เบญจมาส และคณะ 

หมายเหตุ   :     เวลา  10.00 – 10.15 น.   และ  14.00-14.15 น.  พักรับประทานอาหารวางทุกวัน 


