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กําหนดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การตัดสินใจทางคลินิกในการพยาบาล : 

แผนผังการแกไขปญหา 
(Clinical Judgement in Nursing: 

An Algorithmic Approach) 
.................................. 

วันจันทรที่ 7 มีนาคม 2554 
เวลา 07.30 – 08.00 น.   ลงทะเบียน 
เวลา 08.00 – 10.30 น.   บรรยาย เรื่อง Decision making and  

  Judgement in nursing 
             *Judgement and decision making Theory 
 *The nature of error in healthcare decision making 
and judgement 
เวลา 10.30 – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารวาง 
เวลา 10.45 – 12.00 น.    บรรยาย เรื่อง The Process of clinical  

       judgement 
             *ตัวอยางงาน/งานวิจัยที่เกี่ยวของกับ Clinical Judgement 
and decision making 
เวลา 12.00– 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00– 14.15 น.     บรรยาย เรื่อง ขั้นตอนการทํา Decision  
                               Analysis 
เวลา 14.15 – 14.30 น.    พักรับประทานอาหารวาง 
เวลา 14.30 – 15.30 น.    *Work shop: การทํา Tree diagram  
เวลา 15.30 – 16.30 น.     นําเสนอและอภิปรายงานกลุม 
วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2554 
เวลา 07.30 – 08.00 น.    ลงทะเบียน 
เวลา 08.00 – 09.00 น.    บรรยาย เรื่อง การทํา Algorithm (clinical  

        judgement flow chart) 
เวลา 09.00 – 10.00 น.    *Workshop: การทํา Algorithm  
เวลา 10.00 – 10.15 น.     พักรับประทานอาหารวาง 
เวลา 10.15 – 12.00 น.    *นําเสนอและอภิปราย Algorithm  
เวลา 12.00– 13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.15 – 14.15 น.     *นําเสนอและอภิปราย Algorithm (ตอ)
เวลา 14.15 – 14.30 น.     พักรับประทานอาหารวาง 
เวลา 14.30 – 15.00 น.     *นําเสนอและอภิปราย Algorithm (ตอ)
เวลา 15.00 –15.30 น.       สรุปประเมินผลการประชมุ 

 

ใบสมัครเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง   
การตัดสินใจทางคลินิกในการพยาบาล : 

แผนผังการแกไขปญหา 
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*************************************************************** 

ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว):......................................... 
นามสกุลเดิม (ถามี)................................................................ 
เลขที่สมาชิกสภาการพยาบาล ................................................ 
เลขที่ใบอนุญาตฯ(10 หลัก)................................................... 
สถานที่ทํางาน  หอผูปวย....................................................... 
โรงพยาบาล........................................................................... 
สถานที่ติดตอไดสะดวก......................................................... 
เลขที่.................................ถนน............................................ 
ตําบล/แขวง........................อําเภอ/เขต..................................
จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย.................................... 
โทรศัพท...............................................................................
Mobile................................................................................ 
โทรสาร...........................E-mail.......................................... 
 

มีความประสงคสมัครเขารวมประชุม  และชําระคาลงทะเบียน  
คนละ 2,000  บาท (สองพันบาทถวน)  
 

วิธีชําระเงิน 
 โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ธ.ไทยพาณิชย สาขาศิริราช             
ชื่อบัญชี ศูนยบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล  เลขที่บัญชี  016-4-07832-7  
และสง Fax หลักฐานการโอนเงิน (สลิปโอนเงิน) พรอม 
ใบสมัครที่โทรสารหมายเลข 0 2412 5955   เมื่อสง Fax  
เรียบรอยแลว  กรุณาโทรตรวจสอบรายชื่อไดที่ 
น.ส.อาทิตยตินันท  อินทรวรรณ 
โทร.0 2419 7466-80 ตอ 1303-4และนําสลิปการโอนเงิน    
ฉบับจริงมาในวันประชุม 

  หนวยคะแนนการศึกษาตอเนื่องฯ ประมาณ 6 หนวย

ไมรับลงทะเบียนหนางาน 
 

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 25 กมุภาพันธ  2554 
กรุณากรอกรายละเอียดในใบสมัครใหครบถวน 

และชัดเจน   (ใบสมัครถายเอกสารได) 
ทั้งนี้คณะฯจะไมคืนคาลงทะเบียนไมวากรณีใดๆ 



 

  
ใบสํารองที่พกัหอพักคณะพยาบาลศาสตร บางขุนนนท 

 
ชื่อ.............................................นามสกลุ.................................... 

  พักเดี่ยว 

  พักคูกับ ชื่อ................................นามสกุล............................ 

มีความประสงคจะสํารองที่พัก   

  หองปรับอากาศ  เดี่ยว/คู  600 บาท/วัน 

เขาที่พักวันที่................................................................... 

ออกจากที่พักวันที่.......................................................... 

รวม......................วัน  รวมเปนเงิน..........................บาท 

  หองธรรมดา  เดี่ยว/คู  400 บาท/วัน 

เขาที่พักวันที่.................................................................. 

ออกจากที่พักวันที่.......................................................... 

รวม......................วัน  รวมเปนเงิน..........................บาท 

 

ลงชื่อ.................................. 

วันที่................................... 

    

หมายเหตุ  **กรุณาโอนเงินชําระคาที่พักพรอมกับคาลงทะเบียน   

  
 
                          

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล 
ขอเชิญเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
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วันที่ 7-8 มีนาคม 2554 
ณ คณะพยาบาลศาสตร   
มหาวิทยาลัยมหิดล 


