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1. ชื่อโครงการ            โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 
            เรื่อง “Ethical Leadership Camp for Nursing Students” รุ่นที่ 2 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย  

3. หลักการและเหตุผล 
 ในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล ที่จะสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการได้นั้น 

พยาบาลจะต้องเป็นผู้ที่มีสมรรถนะที่ครอบคลุมทั้งด้านความรู้และทักษะเชิงวิชาชีพ ควบคู่สมรรถนะทางจริยธรรม 
ดังนั้นในการจัดการศึกษาพยาบาลทุกระดับ จึงให้ความส าคัญกับการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะที่ครอบคลุม              
ทั้ง 3 ด้านดังกล่าว ซึ่งสมรรถนะเหล่านี้จ าเป็นต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ทันกับการพัฒนาของความรู้ทางการ
พยาบาล ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีด้านสุขภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม     
ซึ่งก่อให้เกิดประเด็นทางจริยธรรมที่ไม่เคยมีมาก่อน ทั้งในชีวิตประจ าวัน ในการปฏิบัติการพยาบาล และในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนซ่ึงนักศึกษาพยาบาลจ าเป็นต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

สภาการพยาบาล ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาสมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพ จึงได้จัดท า
ประกาศสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ ประกอบด้วยสมรรถนะ 8 ด้าน โดยสมรรถนะที่ส าคัญด้านหนึ่งคือ           
ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมาย ซึ่งสถาบันการศึกษาและสถานบริการพยาบาลสามารถใช้สมรรถนะ
ดังกล่าวเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและการพัฒนาพยาบาลผู้ปฏิบัติงาน ในการพัฒนาสมรรถนะด้านจริยธรรมให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สภาการพยาบาลได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย”    
ขึ้นเพ่ือรับผิดชอบด าเนินการในการจัดประชุม อบรม และพัฒนาองค์ความรู้ด้านจริยธรรม ซึ่งคณะกรรมการศูนย์ฯ     
ได้ด าเนินการจัดประชุม อบรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้ที่รับผิดชอบด้านจริยธรรมของสถาน
บริการพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาล เพ่ือให้มีศักยภาพในการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมที่เหมาะสม
กับบริบทของหน่วยงานที่มีความหลากหลาย 

คณะกรรมการศูนย์ฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนานักศึกษาพยาบาลที่มีมากกว่า 3 หมื่นคน      
ในสถาบันการศึกษาพยาบาลมากกว่า 90 สถาบัน ให้เป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีความพร้อมด้านจริยธรรม และมีความ
ตระหนักในความส าคัญของการปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีจริยธรรม รวมทั้งสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้ อ่ืนเห็น
ความส าคัญของการพัฒนาจริยธรรมในตนได้ ซึ่งนักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะภาวะผู้น าทางจริยธรรม 
(ethical leadership skills) คณะกรรมการศูนย์ฯ จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต เรื่อง “Ethical  Leadership Camp for Nursing Students” รุ่นที่ 2 ขึ้น ระหว่างวันที่ 14 
– 15 พฤศจิกายน 2563 โดยคาดหวังว่า นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะมีภาวะผู้น าทางจริยธรรม สามารถน าความรู้ไป
จัดท าโครงการเพื่อส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษาในสถาบันการศึกษาของตนเอง รวมทั้งเป็นพยาบาลที่ดีในอนาคต   

4. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักศึกษาพยาบาล 

4.1 มีความตระหนักในความส าคัญของภาวะผู้น าทางจริยธรรม 
4.2 มีทักษะภาวะผู้น าทางจริยธรรม  
4.3  จัดท าโครงการส่งเสริมจริยธรรมในนักศึกษาพยาบาล 
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5. เป้าหมายของโครงการ 
    นักศึกษาพยาบาลสามารถจัดท าโครงการส่งเสริมจริยธรรมในนักศึกษาพยาบาลได้ 

 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
6.1 นักศึกษาพยาบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตระหนักถึงความส าคัญของภาวะผู้น าทางจริยธรรมในนักศึกษา

พยาบาล ในระดับมาก ถึง มากที่สุด  
6.2 นักศึกษาพยาบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 รับรู้ว่ามีทักษะภาวะผู้น าทางจริยธรรมเพิ่มขึ้น 
6.3 นักศึกษาพยาบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 รับรู้ความสามารถของตนเองในจัดโครงการส่งเสริมจริยธรรมใน

นักศึกษาพยาบาล  
7 ขั้นตอนหรือวิธีด าเนินงาน 

7.1 คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมฯ เสนอขออนุมัติจัดท าโครงการต่อนายกสภาการพยาบาล  
7.2 ขอหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 
7.3 ประชาสัมพันธ์ ท าหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมอบรม 
7.4 เชิญวิทยากร   

7.5 จัดเตรียมเอกสาร จัดท าใบประกาศ CNEU และจัดเตรียมสถานที่ในการจัดประชุม 

7.6 ด าเนินการจัดอบรม 

7.7 ประเมินผลการอบรม 

7.8 สรุปโครงการ และรายงานคณะกรรมการสภาการพยาบาล 

8 สถานที่จัดกิจกรรม 
ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 2015 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

9 ระยะเวลาด าเนินการ 
วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563 รวม 2 วัน 
 

10 ผู้เข้าอบรม รวม 116 คน 
10.1 นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 จาก 50 สถาบันการศึกษาพยาบาล   จ านวน 100   คน      
10.2 คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทยและวิทยากร  จ านวน   11 คน 
10.3 เจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล       จ านวน     2 คน 

 

11 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
นักศึกษาพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการค่ายผู้น าจริยธรรมกับสภาการพยาบาล มีแรงบันดาลใจในการเป็น

ผู้น าทางจริยธรรม และสามารถเป็นผู้น าในการพัฒนาโครงการส่งเสริมจริยธรรม (Moral Project) ส าหรับ
นักศึกษาพยาบาลในสถาบันการศึกษาของตน และสามารถน าเสนอโครงการ ในการประชุมวิชาการด้าน
จริยธรรม ครั้งที่ 7 ในเดือน กันยายน 2564  
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ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการส าหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 
เรื่อง “Ethical Leadership Camp for Nursing Students” รุ่นที่ 2 

วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563  
ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 2015 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 09.30 น. Pre Test and Students’ Expectation  
09.30 – 09.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
09.45 – 10.30 น. กิจกรรม “Knowing Each Other”  
10.30 – 11.15 น. วิเคราะห์ “Ethical Leadership Role Model”  
11.15 – 12.00 น. Ethical Leadership: Self Reflection  
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. Ethical Leadership Skills for Nursing Students  
14.30 – 14.45  พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.30 น. ฝึกปฏิบัติ “Ethical Leadership Skills for Nursing Students: Change Management, 

Ethical Communication, Ethical Reflection”  
16.30 – 17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
17.00 – 18.00 น.  กิจกรรมกลุ่ม: วิเคราะห์จริยธรรมในสังคมไทย 
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น  
19.00 – 21.00 น. สันทนาการ 

Role play: Techniques of Ethical Leaders to Inspire Others  
 

 

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 

08.00 – 09.00 น. น าเสนอ ผลการวิเคราะห์จริยธรรมในสังคมไทย 
09.00 – 10.30 น. แนวทาง “Moral Project Development”  
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น. ฝึกปฏิบัติ “Moral Project Development”  
12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น. น าเสนอ “Moral Project and Moral Commitment to Complete Moral Project”  
15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง  ปิดการประชุม 
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วิทยากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา  เชาวลิต 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  ขัมภลิขิต 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร  เชาวน์เมธากิจ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  นะแส 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร  ธนศิลป์ 
  พว.เสาวรส    จันทมาศ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ 
  ว่าที่พันต ารวจโทหญิง ดร.พรรณทิพา เวชรังษี 
  พว.บุษบา    เนติสารยาภากร 
  รองศาสตราจารย์ ดร.รุ้งนภา  ผาณิตรัตน ์
   
   


