
 

ร่าง  
โครงการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ คร้ังที่ 6 

เร่ือง  การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลส าหรับระบบสุขภาพที่เปล่ียนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
Transforming nursing education in a changing healthcare system : Policy recommendation 

วันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ในรูปแบบ Virtual Conference 

 

1. ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการพยาบาลศาสตรศ์ึกษาและเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลแห่งชาติ  
วาระ พ.ศ. 2561 - 2565 

 

2. หลักการและเหตุผล 
 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรและเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม และการศึกษา ประกอบกับการเป็นประเทศไทย 4.0 ท่ีเน้นนวัตกรรมและการวิจัย จึงส่งผลต่อการปฏิรูป
การอุดมศึกษา การพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 วิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงตนเอง
และสังคม การสนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และความต้องการทางสุขภาพของประชาชน ระบบการศึกษา
พยาบาลจึงต้องมีการปฏิรูปเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงข้างต้น โดยคาดหวังว่าบัณฑิตพยาบาลจะเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสขุภาพและสังคม เพื่อให้ประชาชนและสังคมมีสุขภาวะท่ีดี 

การเปลี่ยนแปลงของสังคม ระบบสุขภาพ ลักษณะประชากร ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี     
ด้านสาธารณสุขแบ่งออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  1) ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ   2) บริการเป็นเลิศ        
3) บุคลากรเป็นเลิศ และ 4) บริหารจัดการเป็นเลิศ ส่งผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพในอนาคต ประกอบกับการเกิด
การแพร่ระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
อย่างรวดเร็ว ท้ังในด้านระบบการให้บริการสุขภาพและความตระหนักรู้ของประชาชนในการดูแลสุขภาพเป็นอย่างมาก 
ซึ่งคาดการณ์ว่าสังคมจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ซึ่งจะเป็นสังคมปกติวิถีใหม่ (New normal) 

การดูแลสุขภาพจะเป็นศูนย์กลางของความปกติใหม่ พื้นฐานท่ีเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุดในภาคส่วนของสุขภาพคือ
การเพิ่มความตระหนักในการดูแลสุขภาพมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงของบริการสุขภาพท่ีเกิดขึ้นและไม่เหมือนเดิมอีก
ต่อไป นโยบายด้านสุขภาพจะเน้นการสร้างเสริมสุขภาพให้เป็นรูปธรรม ประชาชนส่วนใหญ่จะตระหนักในการดูแล
สุขภาพและสุขอนามัยท้ังของตนเองและของส่วนรวมมากขึ้น การพยาบาลจะเน้นท่ีการรักษาสุขภาพมากกว่าการดูแล
ผู้ป่วยยามเจ็บป่วย การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสูงวัย จ านวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ผู้ป่วยยิ่งจะมีปัญหาสุขภาพเรื้อรังหลาย
อย่างในคนคนเดียว จะมีการพัฒนาบริการสุขภาพในลักษณะใหม่ ๆ ให้เหมาะสมกับสุขภาพ ปัญหาของสังคม และบริบท
ทางสุขภาพ การจัดการศึกษาพยาบาลจะรองรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างไร บัณฑิตจะปรับตัวและสร้างสรรค์
กิจกรรมการบริการพยาบาลใหม่ ๆ ท่ีจ าเป็นได้อย่างไร 

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลในอนาคตมีแนวโน้มท่ีจะมีความยืดหยุ่น เพื่อสนองตอบ 
ความต้องการของผู้เรียน ซึ่งในอนาคตผู้เรียนจะไม่เพียงเป็นผู้ท่ีส าเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่จะเป็นผู้เรียนท่ีมีอายุมากขึ้น
หรือผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น ท่ีต้องการเปลี่ยนอาชีพเป็นพยาบาล ผู้ท่ีจะเข้าสู่หลักสูตรพยาบาลศาสตร-
บัณฑิตจึงเป็นผู้เรียนท่ีมีอายุมากขึ้น แต่งงานและมีครอบครัวแล้ว การเปลี่ยนแปลงลักษณะผู้เรียนจะส่งผลต่ออาจารย์
พยาบาลท่ีจะต้องตระหนักถึงความต้องการของนักศึกษาผู้ใหญ่ท่ีมีประสบการณ์ชีวิตในรูปแบบหลากหลาย หลักสูตรอาจ
มีระยะเวลาสั้นลง เป็นลักษณะชุดวิชา (Module) หรือ Block course คือเรียนจบทีละวิชา และเวลาการจัดการเรียน
การสอนจะเป็นทั้งเต็มเวลา และบางเวลาหรืออาจเรียนวันสุดสัปดาห์ หรือตอนเย็น หรือเรียนได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี
ด้วยระบบออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนจะเป็นแบบผสมผสาน (Blending learning) มากกว่าการสอนด้วยวิธีหรือ
ระบบใดระบบหนึ่ง  หรือเรียนรู้จาก Mobile learning application เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่ท างานได้เรียนไปด้วย 
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ซึ่งจัดได้ทั้งรูปแบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาแบบชั้นเรียน โดยการใช้สื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
ในอนาคตเมื่อการฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยโดยตรงมีข้อจ ากัดในลักษณะต่าง ๆ การฝึกทักษะการพยาบาลในห้องปฏิบัติ     
การพยาบาลเสมือนจริงจึงไม่เป็นแต่เพียงการเตรียมความพร้อมในทักษะพื้นฐาน แต่จะเป็นการฝึกทักษะการพยาบาล
อย่างถูกต้อง เป็นระบบ โดยมุ่งหมายให้ปฏิบัติได้อย่างคล่องแคล่ว แม่นย า นักศึกษามีความมั่นใจก่อนท่ีจะฝึกปฏิบัติ
ในสถานการณ์จริงกับผู้ป่วย และลดระยะเวลาที่ต้องฝึกกับผู้ป่วยโดยตรง  

 การจัดการศึกษาพยาบาลจะต้องให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในนักศึกษา  ท้ังมิติความรู้ 
ทักษะปฏิบัติ ทักษะศตวรรษท่ี 21  ทัศนคติ บุคลิกภาพ อุดมการณ์ต่อวิชาชีพ และการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะท่ีหลากหลาย  
สามารถเผชิญกับลักษณะการท างานของพยาบาลวิชาชีพในสังคมปกติใหม่ ซึ่งจะขยายขอบเขตกว้างขวางมากขึ้น และไม่
จ ากัดเฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้น 

           สภาการพยาบาลเป็นองค์กรวิชาชีพตามกฎหมาย นอกจากมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมความประพฤติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพแล้ว ยังส่งเสริมการศึกษา มีอ านาจหน้าท่ีในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร สภาการพยาบาลจึง
ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการก าหนดนโยบายอย่างมีส่วนร่วมกับสถาบันการศึกษา และสถานพยาบาล
ผู้ใช้บัณฑิต และภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อผลิตพยาบาลวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการในสังคมวิถีปกติใหม่ ท่ีมี
ความคล่องตัวทางการศึกษา (Education Mobility) ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
3.วัตถุประสงค์ เพื่อ 

1) พิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบาย (Recommendations) ในการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลส าหรับ
ระบบสุขภาพในอนาคต และสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง 

2) พิจารณาร่างหลักสูตรการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ 
 
4. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

1) มีระบบการจัดการศึกษาพยาบาลท่ีทันสมัยและสนองตอบต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในสังคม
ปกติใหม่ 

2) มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาพยาบาล และเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องผนึกพลังปฏิรูป
การศึกษาพยาบาล 

3) มีข้อเสนอเชิงนโยบาย (Policy Recommendations) เพื่อผลิตพยาบาลผู้น าการเปลี่ยนแปลงส าหรับระบบ
สุขภาพในอนาคต 

 

 
 
 
5. รูปแบบในการจัดประชุม 

5.1  จัดประชุมย่อย 5 ครั้งเพื่อให้ได้ร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย ระหว่าง เดือนตุลาคม 2562 - กรกฎาคม 2563     
ในประเด็นดังนี้ 

5.1.1Transformative Education for Future Nurses 
5.1.2 Curriculum Design for Future Nurses and Health System 
5.1.3 Community Engaged Nursing Education 
5.1.4 Research and Innovation in Nursing Education 
5.1.5 Accreditation for Institutional Development 

 

5.2  จัดประชุมย่อยครั้งท่ี 6 เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในยุคสังคมปกติวิถีใหม่  
     วันท่ี 16 -17 พฤศจิกายน 2563 

 

5.3  จัดประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 6 
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  ระหว่างวันท่ี 13 – 14 สิงหาคม 2564  
 

6. สถานที่  
      ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 4 สภาการพยาบาล 
 

7. ผู้เข้าร่วมประชุม  ประมาณ 1,000 คน ประกอบด้วย 
 1. ผู้บริหารสถาบันการศึกษา                      
 2. รองคณบดีหรือผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี   
 3. รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ       
 4. ประธานและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 5. หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลและผู้รับผิดชอบด้านวิชาการ            
 6. คณะกรรมการสภาการพยาบาลและท่ีปรึกษา     
 7. คณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาและเครือขา่ยสถาบันการศึกษา             

8. คณะกรรมการจัดการประชมุวิชาการฝ่ายต่าง ๆ        
 

8. อัตราค่าลงทะเบียน 
8.1  ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  3,000 บาท 

 

9. การประเมินผล และตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
9.1  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม 
9.2  มีร่างข้อเสนอเชิงนโยบายท่ีผ่านการเห็นชอบของสมาชิกท่ีประชุม 
9.3  มีแนวทางการจัดการศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ ท่ีผ่านการพิจารณา

เห็นชอบของสมาชิกท่ีประชุม 
 
 
 

 
ร่าง  

 

ตารางก าหนดการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ คร้ังที่ 6 
เร่ือง  การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลส าหรับระบบสุขภาพที่เปล่ียนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
Transforming nursing education in a changing healthcare system: Policy recommendation 

วันที่ 13 – 14 สิงหาคม  2564   เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ในรูปแบบ Virtual Conference 

 

วันที่ศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564  
 

เวลา รายละเอียด 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.15 น. กล่าวต้อนรับสมาชิก และกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดประชุมพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ 

คร้ังที่ 6 
โดย  รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง   

นายกสภาการพยาบาล และ 
ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 6 

เปิดการประชุม 
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เวลา รายละเอียด 
โดย    ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์  

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
 

09.15 – 10.00 น. ปาฐกถา  
เรื่อง   นโยบายและแนวทางการอุดมศึกษาในสังคมปกติใหม่ เพื่อความเป็นเลิศในการผลิตก าลังคนด้าน

สุขภาพ 
โดย     ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
 

Pre recorded 
10.00 – 11.00 น. ปาฐกถา 2 

เรื่อง   ทิศทางการผลิตพยาบาลส าหรับระบบสุขภาพในสังคมปกติวิถีใหม่ 
โดย    รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง   

นายกสภาการพยาบาล 
 

11.00 –12.00 น. กรอบแนวคิด ความคาดหวัง และการด าเนินการในการจัดประชุมพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ         
ว่าด้วยการผลิตบัณฑิตพยาบาล เพื่ออนาคตในระบบสุขภาพและสังคมปกติใหม่ 
โดย    รองศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี รุจกรกานต์ 

ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการและเอกสารการจัดประชุมพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติครั้งท่ี 6 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 

13.00 – 13.30 น. น าเสนอร่างนโยบาย   
ประเด็นนโยบายที่  1   เร่ือง Transformative Education for Future Nurses  
โดย    รองศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี รุจกรกานต์ 

ประธานคณะอนุกรรมการประเด็นนโยบายท่ี 1   
 

13.30 - 14.30 น. เปิดอภิปราย Pre- arranged questions and discussion 
 

14.30 - 15.00 น. 
 

 
 

 น าเสนอร่างนโยบาย   
ประเด็นนโยบายที่ 2  เร่ือง Curriculum Design for Future Nurses and Health System   
โดย    ศาสตราจารย์ ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล 

ประธานคณะอนุกรรมการประเด็นนโยบายท่ี 2 
 

  15.00 - 16.00 น. เปิดอภิปราย Pre- arranged questions and discussion 
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เวลา รายละเอียด 
 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

 

 09.00 - 9.30 น. น าเสนอร่างนโยบาย   
ประเด็นนโยบายที่  3  เร่ือง  Community Engaged Nursing Education 
โดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย จูลเมตต์ 

ประธานคณะอนุกรรมการประเด็นนโยบายท่ี 3 
 

     09.30 - 10.30 น. เปิดอภิปราย Pre- arranged questions and discussion 

10.30 - 11.00 น. น าเสนอร่างนโยบาย   
ประเด็นนโยบายที่ 4  เร่ือง Research and Innovation in Nursing Education  
โดย    รองศาสตราจารย์ ดร. ยาใจ สิทธิมงคล 

ประธานคณะอนุกรรมการประเด็นนโยบายท่ี 4 
 

11.00 - 12.00 น. เปิดอภิปราย Pre- arranged questions and discussion 
 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 13.30 น. 
 
 

 

ร่างนโยบาย  ประเด็นนโยบายที่ 5   
เร่ือง Accreditation for Institutional Development   
โดย   รองศาสตราจารย์ ดร. นงนุช บุญยัง 

ประธานคณะอนุกรรมการประเด็นนโยบายท่ี 5 

13.30 – 14.30 น. เปิดอภิปราย Pre- arranged questions and discussion 

14.30 - 15.30 น 
 

แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพื่อตอบสนองสังคมปกติวิถีใหม่ 
โดย   รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง   

ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
    15.30 - 16.30 น. 
 
 

อภิปรายการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลส าหรับระบบ
สุขภาพในสังคมปกติใหม่ 
โดย  รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง      นายกสภาการพยาบาล 

รองศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี รจุกรกานต์   ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการและเอกสารฯ 

   16.30 – 16.45 น. ปิดการประชุม 
 


