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1.  โครงการ    ประชุมออนไลน์ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล” 

 

2.  หน่วยงานรับผิดชอบ คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล 
 

3.  ความเป็นมา 
 ตามวัตถุประสงค์ ในมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 ก าหนดให้ สภาการ
พยาบาลส่งเสริมการศึกษา การบริการ การวิจัย และความก้าวหน้าในวิชาชี พการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
คณะกรรมการสภาการพยาบาลจึงมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ตามค าสั่งสภาการพยาบาลที่ 86/2565 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565 โดยให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ ศึกษาวิเคราะห์
ประเด็นแนวโน้มและแผนการพัฒนาคุณภาพการบริการการพยาบาลและผดุงครรภ์ ส่งเสริมการน ามาตรฐานวิชาชีพ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของสภาการพยาบาลลงสู่การปฏิบัติ ส่งเสริมการขยายบทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพฯ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพ การสร้างเสริมความเข้มแข็งของ
การบริหารองค์กรพยาบาล และพัฒนาผู้น าทางการพยาบาล 
  จากการวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์        
ในปัจจุบัน และประเด็นท้าทายในอนาคต พบว่าประเด็นความสามัคคี การให้คุณค่าและความรู้ความเข้าใจในการ
ประกอบวิชาชีพฯตามกฎหมาย เป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างความรู้      
ความเข้าใจ และความตระหนัก กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและ สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
วิชาชีพฯ  คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จึงจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ 
รวมทั้งการสร้างความเข้าใจกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความส าคัญ ให้ทันกาลอยู่เสมอ โดยใช้สื่อการประชุม
ออนไลน์ เพ่ือให้สมาชิกสภาการพยาบาลเข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง 
 

4. วัตถุประสงค์ 
4.1 เพ่ือสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อก าหนดต่างๆของสภาการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ

วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
4.2 เพ่ือให้สมาชิกเข้าถึงแหล่งข้อมูลส าคัญท่ีจะส่งเสริมการน าความรู้ ความเข้าใจไปใช้ในการให้บริการ

พยาบาลได้อย่างถูกต้อง  
4.3 เพ่ือสร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการพัฒนาวิชาชีพฯ 

 

5. เป้าหมาย  
พยาบาลวิชาชีพทุกระดับในแต่ละจังหวัด เข้าร่วมTele-conference จ านวน   1,000 คน  จ านวน 12 ครั้ง    รวม

ทั้งสิ้น  12,000 คน 
 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจและพึงพอใจระดับมากข้ึนไป ร้อยละ 80  
 

7. วิธีการด าเนินงาน 
7.1 ประชุมคณะท างานวางแผนการจัดประชุมวิชาการTele-conferences 
7.2 ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลากหลายช่องทาง 
7.3 บริหารจัดการการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 



2 
 

7.4 จัดประชุมวิชาการโดยใช้สื่อทางไกล(Tele-conferences) ให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย 
7.5 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงานแต่ละครั้ง 
7.6 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานในภาพรวมแก่คณะกรรมการสภาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

 

8. สถานที่และระยะเวลา  
การจัดประชุม Tele- conference ภายใต้ Theme แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล มีเป้าหมาย 12 

เรื่อง โดยจัดประชุมเดือนละ 1 เรื่อง ระหว่างเดือน มกราคม-ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาการพยาบาล 
 

ครั้งที ่ วันที่ หัวข้อ วันที่รับลงทะเบียนและช าระเงิน 

1 26 มกราคม 2566 Update Pressure injury prevention 
and wound care Management 

13 มกราคม 2566 - 21 มกราคม 
2566 

2 16 กุมภาพันธ์ 
2566 

Update กฎหมาย ข้อบังคับ และ
ประกาศสภาการพยาบาล 

27 มกราคม 2566 - 13 กมุภาพันธ์ 
2566 

3 24 มีนาคม 2566 สารสนเทศทางการพยาบาล 
(Information, Tele-nursing, PDPA)  

17 กุมภาพันธ์ 2566 - 21 มีนาคม 
2566 

4 27 เมษายน 2566 บันทึกทางการพยาบาลที่สะท้อนคุณภาพ
การพยาบาล 

25 มีนาคม 2566-  24 เมษายน 2566 

5 18 พฤษภาคม 
2566 

รู้รอบด้านก่อนตัดสินใจไปท างาน
ต่างประเทศ 

25 เมษายน 2566 – 15 พฤษภาคม 
2566 

6 15 มิถุนายน 2566 การสร้าง  ภาพลักษณ์ และอัตลักษณ์ของ
วิชาชีพ  

18 พฤษภาคม 2566 – 12 มิถุนายน 
2566 

7 26 กรกฎาคม 
2566 

รู้รอบด้านก่อนตัดสินใจไปท างาน
ต่างประเทศ 

15 มิถุนายน 2566 – 22 กรกฎาคม 
2566 

8 17 สิงหาคม 2566 สิ่งแวดล้อมในการท างาน Healthy work 
Place  

23 กรกฎาคม 2566 – 14 สิงหาคม 
2566 

9 14 กันยายน 2566 เพ่ิม Productivity ในอัตราก าลังที่จ ากัด 18 สิงหาคม 2566 - 11 กันยายน 
2566 

10 19 ตุลาคม 2566 การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพ่ือพัฒนา
คน พัฒนางาน (นวัตกรรม, วิจัย) 

15 กันยายน 2566 – 16 ตุลาคม 2566 

11 16 พฤศจิกายน 
2566 

Succession Plan for New 
Generation (ด้านบริการและการศึกษา)   

20 ตุลาคม 2566 – 13 พฤศจิกายน 
2566 

12 21 ธันวาคม 2566 ความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพ 
(ประกอบวิชาชีพอิสระ) 

17 พฤศจิกายน 2566 – 18 ธันวาคม 
2566 

 

9. งบประมาณ 
9.1 ประมาณการรายรับ 

- จากค่าลงทะเบียน คนละ 300 บาท  
9.2 ประมาณการรายจ่าย (ในการจัดประชุม/ครั้ง) 

- จากสภาการพยาบาล     
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10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 สมาชิกความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อก าหนดต่างๆของสภาการพยาบาลที่เก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์  
 
11. วันที่อนุมัติโครงการ .....29 ธันวาคม 2565............ 

 

12. ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการสภาการพยาบาล   ครั้งท่ี..11/2565.วันที่…21 ธันวาคม 2565… 
 


