
 

 

 
โครงการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ 

โครงการย่อยท่ี ๖  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ 

วันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สภาการพยาบาล 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.  ผู้รับผิดชอบ คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ ๖ จาก 

๑) โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒) คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
๓) ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
๔) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
๕) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
๖) สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
๗) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี 
๘) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี  
๙) วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
๑๐) สถาบันพระบรมราชชนก 
๑๑) สถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน 

 
๒. หลักการและเหตุผล 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรไทยที่ก าลังเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในเวลา
อันใกล้นี้ ตลอดจนสถานการณ์แวดล้อมโลกดิจิทัลในยุคปัจจุบัน และการแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่เชื้อไวรัสโคโรนา/
COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อภาวะแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตและเข้าสู่ยุคสังคมปกติวิถีใหม่ (new normal society) ส่งผลให้วิชาชีพการ
พยาบาลซึ่งเป็นวิชาชีพแห่งการปฏิบัติ ที่มีเป้าหมายคือสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยและประชาชน การ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตซึ่งเป็นการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของวิชาชีพการพยาบาล 
ซึ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้และสมรรถนะที่ส าคัญทางการพยาบาล จ าเป็นต้องมีการทบทวนทั้งสาระและวิธีการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสนองความต้องการของสังคมในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ ซึ่งเป็น
ยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากมาย  การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่ผ่านมาได้ ใช้
เวลากับการมุ่งเน้นการฝึกทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติการพยาบาล มากกว่าการให้โอกาสและเวลากับการเรียนรู้สู่
การคิดและการตัดสินใจทางคลินิก เพ่ือน าสู่การพัฒนาภาวะผู้น าทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาล ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญ
ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลเป็นอย่างยิ่ง จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงและออกแบบการจัดการเรียนการ



สอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตให้เหมาะสมและสอดคล้องกับยุคสังคมวิถีปกติใหม่ ซ่ึงต้องการความพร้อมทั้ง
บุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้  เพ่ือการขับเคลื่อนให้บัณฑิตพยาบาลมีความรอบรู้       
มีสมรรถนะที่ต้องการ และสามารถท างานในระบบสุขภาพในสังคมปกติวิถีใหม่ กล้าคิดกล้าตัดสินใจในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน และเพ่ือความเจริญก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพ      สภาการพยาบาลโดยคณะอนุกรรมการชุดที่ 
๖ จึงจะได้จัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ขึ้น โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือพัฒนาแนวคิดและรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในยุคสังคมปกตวิิถีใหม่ และข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือให้เกิดความส าเร็จในการ
เปลี่ยนแปลงครั้งนี้ 
 
๓. วัตถุประสงค ์เพื่อ 

๓.๑ วิเคราะห์และก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละชั้นปี ในแต่ละรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตาม
สมรรถนะที่สภาการพยาบาลก าหนด 

๓.๒ วิเคราะห์กิจกรรมและการใช้เวลาที่น าไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
๓.๓ ศึกษาและวิเคราะห์ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ 
๓.๔ เสนอแนวคิดและรูปแบบการจัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์ในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ 
 

๔. วิธีด าเนินการ 
๔.๑ ศึกษาวิเคราะห์และก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละชั้นปี ในแต่ละรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ ตามสมรรถนะท่ีสภาการพยาบาลก าหนด 
๔.๒ ศึกษาวิเคราะห์กิจกรรมและการใช้เวลา ที่น าไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
๔.๓ ศึกษาวิเคราะห์ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ 
๔.๔ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือน าเสนอผลการศึกษาและวิพากษ์แนวคิดและรูปแบบการจัดการศึกษา

พยาบาลศาสตร์ในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ 
๔.๕ น าเสนอแนวคิดและรูปแบบการจัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์ในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ ต่อ

คณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ 
 

๕. ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๓๕๐ คน ประกอบด้วย 
ผู้บริหารสถาบันการศึกษา และผู้แทนจากสถาบันการศึกษาพยาบาลที่ มีประสบการณ์/ความ

เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน 
- การพยาบาลพ้ืนฐาน 
- การพยาบาลมารดา-ทารก 
- การพยาบาลเด็ก 
- การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
- การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  
- การพยาบาลในชุมชน  
 



รวมจ านวน        ๒๕๐ คน 
ผู้ใช้บัณฑิต (ภาครัฐและเอกชน) (กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล)        ๓๐ คน  
นักศึกษาพยาบาล (ม.รัฐและเอกชน)  (กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล)       ๓๐ คน  
คณะอนุกรรมการฯ จัดการประชุม และทีมท างาน        ๒๐ คน 
กรรมการสภาการพยาบาล         ๒๐ คน 
รวมทั้งสิ้นจ านวน        ๓๕๐ คน 

    
๖. เวลา และสถานที่ 

วันศุกร์ที ่๒๗ – วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ สภาการพยาบาล 
 
๗. งบประมาณ  จากสภาการพยาบาล  
 
๘. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง  

แนวคิดและรูปแบบการจัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์ครอบคลุมประเด็นเนื้อหาทั้งภาคทฤษีและ
ภาคปฏิบัติที่ควรบรรจุในหลักสูตรและผลลัพธ์การเรียนรู้ ในยุคสังคมปกติวิถีใหม ่และข้อเสนอเชิงนโยบาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการประชุมพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ 

โครงการย่อยท่ี ๖  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ 

(Nursing Curriculum in the New Normal Society) 
วันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สภาการพยาบาล 

 
วันศุกรท์ี ่๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓  
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. พิธีเปิดประชุมวิชาการ  
    โดย    รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง 

         นายกสภาการพยาบาล 
๐๙.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. บรรยายพิเศษ 

เรื่อง “ทิศทางและสมรรถนะ การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในยุค
สังคมปกติวิถีใหม่” 

โดย    รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง 
           นายกสภาการพยาบาล และประธานคณะกรรมการฯ 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. รับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. การจัดการเรียนการสอนในยุคสังคมปกติวิถีใหม่  เพ่ือให้ได้สมรรถนะและทักษะที่

คาดหวัง 
- การพยาบาลพ้ืนฐาน  

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ ทองเจริญ 
 พันเอกหญิง ดร.ศิริพร สว่างจิตร  
ผู้ด าเนินการอภิปราย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. การจัดการเรียนการสอนในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ เพ่ือให้ได้สมรรถนะและทักษะที่

คาดหวัง (ต่อ) 
- การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ตโนภาส 
- การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์ 
 



- การพยาบาลผู้สูงอายุและการจัดการทางการพยาบาล 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ ทองเจริญ  

- การพยาบาลเด็ก  
โดย ดร.จ าปี เกรนเจอร์ 

- การพยาบาลชุมชน 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวมพร คงก าเนิด 

- การผดุงครรภ์ 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์ 
ผู้ด าเนินการอภิปราย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ  

๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕ น. แนวทางการมีส่วนร่วมในการน าการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติในสังคมวิถีปกติใหม่
ไปปฏิบัติ โดย อาจารย์ ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ 

๑๕.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. รับประทานอาหารว่าง 
 
วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน 
๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. ประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือวิพากษ์การจัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์ในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ 
  กลุ่มท่ี ๑ การพยาบาลพ้ืนฐาน 

วิทยากรกลุ่ม โดย พันเอกหญิง ดร.ศิริพร สว่างจิตร 
กลุ่มท่ี ๒ การผดุงครรภ์ 

วิทยากรกลุ่ม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอมพร รตินธร 
กลุ่มท่ี ๓ การพยาบาลเด็ก 

วิทยากรกลุ่ม โดย ดร.จ าปี เกรนเจอร์ 
กลุ่มท่ี ๔ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

วิทยากรกลุ่ม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาภรณ์ คงคา 
กลุ่มท่ี ๕ การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 

วิทยากรกลุ่ม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภา ยุทธไตร 
กลุ่มท่ี ๖ การพยาบาลชุมชน 

วิทยากรกลุ่ม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวมพร คงก าเนิด 
กลุ่มท่ี ๗ การพยาบาลผู้สูงอายุและการจัดการทางการพยาบาล 

วิทยากรกลุ่ม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ ทองเจริญ 
   ผู้ด าเนินการอภิปราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ตโนภาส 
๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. รบัประทานอาหารว่าง 
 
 



๑๐.๔๕ - ๑๑.๓๐ น. รูปแบบการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ 

        อุปนายกสภาการพยาบาล และ รองประธานคณะกรรมการฯ 
๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. เปิดอภิปรายทั่วไป  

ผู้ด าเนินรายการ อาจารย์ ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ 
๑๒.๓๐ น. ปิดการประชุม 
๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.      ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ชุดที่ ๖  

สรุป รูปแบบการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ 
และข้อเสนอเชิงนโยบาย เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาและ
เครือข่ายสถาบันการศึกษา 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง 
          นายกสภาการพยาบาล และ ประธานคณะอนุกรรมการฯ ชุดที่ ๖ 

           
 *************************************** 
 


