สาระสาคัญตามประกาศสภาการพยาบาล
เรื่อง การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ การรับรองโครงการ
หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และการกาหนดหน่วยคะแนน พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
การรั บรองโครงการ หรื อกิจ กรรมการศึ ก ษาต่ อเนื่ อ ง และการกาหนดหน่ ว ยคะแนน พ.ศ. ๒๕๖๒ มี
สาระสาคัญ โดยสรุปดังนี้
ข้อ 3) เพิ่มนิยาม/ความหมาย “สมาคมการพยาบาลเฉพาะทาง”
สมาคมการพยาบาลเฉพาะทาง หมายความว่า สมาคมการพยาบาลเฉพาะทาง ที่จัดการศึกษาต่อเนื่องใน
5 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มการพยาบาลทางคลินิก กลุ่มการพยาบาลเวชปฏิบัติกลุ่มการผดุงครรภ์ กลุ่มการจัดการ
ทางการพยาบาล กลุ่มการศึกษาพยาบาล
ข้อ 4) สถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง แบ่งเป็น
4.1 สถาบันหลัก
4.2 สถาบันสมทบ
ข้อ 5) ปรับลักษะของสถาบันหลักให้มีความชัดเจน
ข้อ 5.5 ปรับคาว่า “สถานพยาบาลที่มีเ ตียงรับผู้ ป่วยมากกว่า 500 เตียงขึ้น ” ไป เป็น “ฝ่ายการ
พยาบาลหรือกลุ่มการพยาบาล หรือชื่ออื่นที่เทียบเท่าในสถานพยาบาลที่มีเตียงรับผู้ป่วยมากกาว่า 500 เตียง
ขึ้นไป และเพิ่มข้อความ “หรือฝ่ายการพยาบาลในสถานพยาบาลที่ให้บริการผู้ป่วยเฉพาะโรคหรือเฉพาะสาขา”
เพื่อให้ครอบคลุมฝ่ายการพยาบาลที่มีศักยภาพที่อาจมีผู้ป่วยน้อยกว่า 500 เตียงขึ้นไป
ตัดข้อ 4.4 “สถาบันอื่นๆ” ตามประกาศปี 2556 ออก เพื่อให้มีความชัดเจนว่าสถาบันที่สามารถจัด
การศึกษาต่อเนื่องได้ตามประกาศนี้เป็นองค์กรพยาบาลและฝ่ายการพยาบาล
ข้อ 6) ปรับคุณสมบัติของสถาบันหลักให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในข้อ 6.2 และเพิ่มข้อ 6.4 เพื่อให้มี
ความชัดเจนในการสมัครเป็นสถาบันหลักใหม่
“6.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเชื่อมต่อกับศูนย์ได้”
“6.4 สถาบันที่สมัครเป็นสถาบันหลักใหม่ ให้จัดประชุมวิชาการประจาปีร่วมกับสถาบันหลักที่
สภาการพยาบาลให้การรับรอง อย่างน้อย ๑ ครั้ง และจัดประชุมวิชาการอื่น ๆ อีกอย่างน้อย 1 ครั้ง”
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ข้อ 7) ปรับหน้าที่ของสถาบันหลักให้ครอบคลุมกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสภาการพยาบาลที่ปรับ
ใหม่ โดยเฉพาะข้อ 7.4 ดังนี้
“7.4 จัดระบบและบันทึกหน่วยคะแนนของผู้ผ่านการฝึกอบรมในโครงการหรือกิจกรรมการศึกษา
ต่อเนื่องที่สถาบันจัด ลงในระบบที่ศูนย์กาหนด ภายใน 30 วัน”
ข้อ 8) ปรับลักษณะของสถาบันสมทบให้มีความชัดเจน
8.1 ปรั บ คาว่า “สถานพยาบาลที่ มีเตี ยงผู้ ป่ว ยไม่ เกิ น 500 เตียง” เป็น “ฝ่า ยการพยาบาลใน
สถานพยาบาลที่มีเตียงรับผู้ป่วยไม่น้อยกว่า 300 เตียง”
8.2 เพิ่มข้อ “8.2 สมาคมพยาบาลเฉพาะทาง”
8.4 ตัดข้อ 7.3 ตามประกาศปี พ.ศ.2556 ออก “สถาบันอื่นๆ......” โดยเปลี่ยนเป็นข้อ “8.4 “ฝ่าย
การพยาบาลในสถานพยาบาลที่มีเตียงรับผู้ป่วยไม่น้อยกว่า 120 เตียง ซึ่งจัดการฝึกอบรมเฉพาะบุคลากร
ภายในหน่วยงาน”
ข้อ 9) เพิ่มคุณสมบัติสถาบันสมทบ ข้อ 9.4 ให้มีความชัดเจนสาหรับสถาบันที่สมัครเป็นสถาบันสมทบใหม่ ดังนี้
“9.4 สถาบัน ที่สมัค รเป็น สถาบัน สมทบใหม่ ให้จัดโครงการหรื อกิจกรรมการศึก ษาต่ อ เนื่ อ ง
ร่วมกับสถาบันหลัก/สถาบันสมทบที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง อย่างน้อย 2 ครั้ง”
ข้อ 10) ปรับหน้าที่ของสถาบันสมทบให้สัมพันธ์กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภาการพยาบาลที่ปรับ
ใหม่ ตามที่ระบุ ข้อ 10.4
“10.4 จั ด ระบบการบั น ทึ ก หน่ ว ยคะแนนของผู้ ผ่ า นการฝึ ก อบรมในโครงการหรื อ กิ จ กรรม
การศึกษาต่อเนื่องที่สถาบันจัดในระบบที่ศูนย์กาหนด ภายใน 30 วัน”
ข้อ 11) ขั้นตอนการขอรับรองสถาบัน
ปรับข้อ 11.1 ให้สัมพันธ์กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สภาการพยาบาลปรับใหม่ ดังระบุในข้อ
11.1 ดังนี้
“11.1 สถาบันที่ประสงค์จะขอสมัครเป็นสถาบันหลัก หรือสถาบันสมทบ ให้ยื่นคาขอต่อศูนย์ตาม
ระบบที่สภาการพยาบาลกาหนด พร้อมด้วยค่าธรรมเนียมและหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในคาขอ”
ข้อ 12) การดาเนินการของสถาบันที่ได้รับการรับรอง
12.1 ปรับให้สอดคล้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภาการพยาบาลในปัจจุบัน เป็น
“12.1 คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการจัดโครงการหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของ
สถาบัน ต้องศึกษาคู่มือ/กระบวนการในการขอรับรองโครงการหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องตามที่
ศูนย์กาหนด”
12.3 เพิ่มความชัดเจนในการขอรับรองกิจกรรมที่ระบุว่าการขอรับรองแต่ละครั้งจัดได้ไม่เกิน
4 รุ่น ดังนี้
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“12.3 การขอการรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง จัดได้ไม่เกิน 4 รุ่นในการขอการ
รับรองแต่ละครั้ง ทั้งนี้ โครงการหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ที่ได้รับการรับรองจากศูน ย์แล้วให้
ดาเนินกิจกรรมภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ศูนย์ให้การรับรอง”
ข้อ13) ปรับลักษณะของโครงการหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่เสนอขอการรับรอง ในข้อ 13.2 ดังนี้
“13.2 มีวิทยากรหลัก ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพที่มีความรู้และสมรรถนะเหมาะสมกับสาระ
ในโครงการหรือกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจานวนชั่วโมงที่จัดโครงการหรือกิจกรรม”
ข้อ15) การคิดหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
เพิ่มข้อ 15.3 ดังนี้
“15.3 การประชุมวิชาการด้านการแพทย์ หรือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาวิชาชีพที่รับผิดชอบจากหน่วยงานที่สภาการพยาบาลไม่ได้ให้การรับรองเป็นสถาบันที่จัด
การศึกษาต่อเนื่อง ให้คิด 1 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยคะแนน แต่รวมแล้ว ต้องไม่เกิน 10 หน่วยคะแนน
ของการต่ออายุใบอนุญาตในแต่ละครั้ ง ให้สมาชิกยื่นคาขอพิจารณาหน่วยคะแนน รายบุคคล โดย
แสดงหลักฐานรับรองการผ่านการประชุมพร้อมกาหนดการประชุมให้ศูนย์พิจารณาเพื่อเทียบเคียง
หน่วยคะแนน”
ปรับข้อ 15.5.16 การศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับบัณฑิตศึกษาจากเดิมได้
15 หน่วยคะแนนเป็น 10 หน่วยคะแนนดังนี้
“15.5.16 การศึกษาในหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในระดับบัณฑิตศึกษาศึกษาไปแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา ได้ 10 หน่วยคะแนน ต่อการศึกษาหนึ่งหลักสูตร”
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