ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
เรื่อง การสอบวัดความรู้รวบยอดและสมรรถนะชั้น ปี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
-------------------------------------การสอบวัดความรู้รวบยอดและสมรรถนะชั้นปี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ สาหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
ชั้นปีที่ ๑-๓ เพื่อการเลื่อนชั้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีมาตรฐาน จึงกาหนดการปฏิบัติในการสอบ ดังต่อไปนี้
๑. กาหนดการสอบประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑.๑ การสอบทักษะปฏิบัติทางการพยาบาล (OSCE)
 นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ สอบวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๒
 นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ สอบวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๒
๑.๒ การสอบรวบยอดออนไลน์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
 สาหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑-๓ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๒
 ประกาศผลสอบวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๒
๒. การวัดและการปรเมินผล มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๒.๑ เกณฑ์การประเมินผล
 การสอบทักษะปฏิบัติทางการพยาบาล (OSCE)
ผ่าน หมายถึง ได้คะแนนสอบ ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
ไม่ผ่าน หมายถึง ได้คะแนนสอบ น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
 การสอบรวบยอดออนไลน์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
ผ่าน หมายถึง ได้คะแนนสอบ ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
ไม่ผ่าน หมายถึง ได้คะแนนสอบ น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๒.๒ การสอบซ่อม
 การสอบทักษะปฏิบัติทางการพยาบาล (OSCE) ให้ติดต่อหัวหน้าภาควิชา
 การสอบรวบยอดออนไลน์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยใช้เกณฑ์ผ่าน ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป ในกรณีสอบซ่อมไม่ผ่านให้ติดต่อรอง
ผู้อานวยการกลุ่มงานสาขาพยาบาลศาสตร์
๒.๓ การขาดสอบ
กรณีนักศึกษาขาดสอบ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดาเนินการสอบวัดความรู้รวบยอด
และสมรรถนะชั้นปี ถือว่าการประเมินผล ไม่ผ่าน ทั้งนี้การพิจารณาอนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบทดแทนการขาดสอบให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ

ตารางกาหนดการสอบทัก ษะปฏิบั ติท างการพยาบาล (OSCE) ประจาปีการศึกษา 2561
สาหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จานวน 129 คน
สอบวันที่ 19 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ฐานที่

ใช้เวลา
(นาที)
7

ห้องสอบ

ฐานที่ 2 ทักษะการตรวจสุขภาพ
นักเรียน 10 ท่า
ฐานที่ 3 ทักษะสนทนาเพื่อการบาบัด

7

322

7

ฐานที่ 4 ทักษะการให้ออกซิเจน

7

ฐานที่ 5 ทักษะการตรวจครรภ์
ฐานที่ 6 ทักษะการทาคลอด
ฐานที่ 7 ทักษะการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา

7
7
7

323, 314
หมี่ขิด
ห้องปฏิบัติการ
1. 2
หอประชุม
หอประชุม
หอประชุม

ฐานที่ 1 ทักษะการวัดสายตา

เวลา 13.00 – 16.00 น.
ฐานที่

09.00-10.00

321

ใช้เวลา
(นาที)
7

ห้องสอบ

ฐานที่ 2 ทักษะการตรวจสุขภาพ นักเรียน
10 ท่า
ฐานที่ 3 ทักษะสนทนาเพื่อการบาบัด

7

322

7

ฐานที่ 4 ทักษะการให้ออกซิเจน

7

ฐานที่ 5 ทักษะการตรวจครรภ์
ฐานที่ 6 ทักษะการทาคลอด
ฐานที่ 7 ทักษะการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา

7
7
7

323, 314
หมี่ขิด
ห้องปฏิบัติการ
1. 2
หอประชุม
หอประชุม
หอประชุม

ฐานที่ 1 ทักษะการวัดสายตา

เวลา
เลขที่ 1-21

เลขที่ 22-43

11.00-12.00
เลขที่ 44-65

เลขที่ 22-43

เลขที่ 44-65

เลขที่ 1-21

เลขที่ 44-65

เลขที่ 1-21

เลขที่ 22-43

เลขที่ 66-86 เลขที่ 87-107
เลขที่ 87-107 เลขที่ 108-129
เลขที่108-129 เลขที่ 66-86

เลขที่ 108-129
เลขที่ 66-86
เลขที่ 87-107

เวลา
13.00-14.00

321

10.00-11.00

14.00-15.00

15.00-16.00

เลขที่ 66-86

เลขที่87-107 เลขที่108-129

เลขที่ 87-107

เลขที่ 66-86

เลขที่ 108-129

เลขที่ 108129
เลขที่ 66-86

เลขที่ 1-21
เลขที่ 22-43
เลขที่ 44-65

เลขที่ 22-43
เลขที่ 44-65
เลขที่ 1-21

เลขที่ 44-65
เลขที่ 1-21
เลขที่ 22-43

เลขที่ 87-107

ตารางกาหนดการสอบทัก ษะปฏิบั ติท างการพยาบาล (OSCE) ประจาปีการศึกษา 2561
สาหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จานวน 187 คน
สอบวันที่ 24 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ฐานที่
ใช้เวลา
ห้องสอบ
เลขที่
(นาที)
ฐานที่ 1 ทักษะการเตรียมยา
5
ห้องปฏิบัติการ 1
1-93
ฐานที่ 2 ทักษะการฉีดยา
5
ห้องปฏิบัติการ 2
ฐานที่ 3 ทักษะการประเมินผู้สูงอายุ

เวลา 13.00 – 16.00 น.
ฐานที่
ฐานที่ 1 ทักษะการเตรียมยา
ฐานที่ 2 ทักษะการฉีดยา
ฐานที่ 3 ทักษะการประเมินผู้สูงอายุ

10

321, 322, 323

94-187

ใช้เวลา
(นาที)
5

ห้องสอบ

เลขที่

ห้องปฏิบัติการ 1

5
10

ห้องปฏิบัติการ 2
321, 322, 323

94-187
1-93

ขั้นตอนการเข้าสอบรวบยอดออนไลน์ ประจาปีการศึกษา 2561
1. เข้าเว็บไซค์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี แล้วเข้าสอบใน E-learning
(http://e-learning.pi.ac.th/)

ช่องทางการเข้าสอบของนักศึกษาทุกชั้นปี

2. เมื่อคลิ๊กตามช่องทางการเข้าสอบของนัก ศึก ษา พบหน้าจอตามภาพ ให้เข้า Log In ด้านมุมขวาสุด

3. เมื่อคลิ๊กจะปรากฏหน้าจอดังภาพข้างล่าง ให้ คลิ๊ก Login with Google

4. ให้ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ e-mail ของวิทยาลัยเท่านั้น เช่น panawan@bcnu.ac.th

5. นักศึกษาจะเห็นรายวิชาที่เราเข้า สอบ
5.1 การสอบรวบยอดออนไลน์ ชั้นปีที่ 1 ร่นที่ 27
5.2 การสอบรวบยอดออนไลน์ ชั้นปีที่ 2 ร่นที่ 26
5.3 การสอบรวบยอดออนไลน์ ชั้นปีที่ 3 ร่นที่ 25

6. เมื่อนักศึกษาคลิ๊กรายวิชา ให้ใส่รหัสการเข้าสอบ ซึ่งอาจารย์คุมสอบจะเป็นผู้ แจ้งรหั สเข้า สอบ
ขอให้โชคดีในการสอบ
งานทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา

