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สาส์นจากนายกสภาการพยาบาล 

 การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ นับว่ามีความสําคัญย่ิงในการพัฒนา
ความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ ให้มีความรู้ ทักษะและเจตคติ ท่ีนําไปสู่การปฏิบัติการ
พยาบาลท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานและทันต่อเหตุการณ์  นับเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค
หรือประชาชนผู้ใช้บริการพยาบาลที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับท้ังในวงการวิชาชีพ
และในสังคม  สภาการพยาบาลจึงจัดต้ังศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับ การจัดการศึกษาต่อเนื่องในลักษณะ
ต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์  การจัดทําคู่มือการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์  
เพื่อให้สมาชิกใช้เป็นแนวทางในการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ตามความ
สนใจของสมาชิกแต่ละคน และเก็บสะสมหน่วยคะแนน เพื่อใช้ในการต่ออายุ
ใบอนุญาตฯ ประกอบวิชาชีพ ตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน 
การออกใบอนุญาตฯ การตอ่อายุใบอนุญาตฯ พ.ศ.2545 

 สภาการพยาบาลขอถือโอกาสนี้เป็นกําลังใจให้สมาชิกสภาการพยาบาล 
ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาความรู้ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ สามารถปฏิบัติงานอย่าง
มีคุณภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดท้ังต่อส่วนรวมและตนเองตลอดไป 

 

  

           รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  บุญทอง 
                     นายกสภาการพยาบาล 

 

 
 

 

 



 
 

สาส์นจากเลขาธิการสภาการพยาบาล 
 

ท่านสมาชิกใหม่ของสภาการพยาบาลที่รักทุกท่าน 

 ในนามของสภาการพยาบาล ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ของสภาการพยาบาลด้วยความยินดีและขอแสดงความยินดี
ที่ท่านผ่านการสอบวัดความรู้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากนี้เป็น
ต้นไป ท่านจะสามารถประกอบวิชาชีพฯ ได้ถูกต้องตามกฎหมาย และท่านจะต้องเริ่มต้นเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษา
ต่อเนื่องที่จัดขึ้นโดยสถาบันต่างๆ ที่ได้รับการรับรองจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ ทั้งนี้เพื่อสะสมหน่วยคะแนนไม่
น้อยกว่า 50 หน่วย สําหรับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ อีก 5 ปีข้างหน้า และในแต่ละครั้งของการต่อ
อายุใบอนุญาตฯ เนื่องจาก พรบ.วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2540 มาตรา 
29 ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตฯ ได้กําหนดไว้ว่า “ใบอนุญาตทุกประเภทให้มีอายุห้าปี นับแต่วันที่
ออกใบอนุญาต” เพื่อดําเนินการในเรื่องนี้ สภาการพยาบาลได้ออกข้อบังคับว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การออก
ใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2545 โดยกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไว้ดังนี้ 
 1. เป็นผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ด้านบริการ ด้านบริหาร ด้านการศึกษา 
ด้านวิชาการ ด้านการวิจัย หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หรือที่ปรึกษาด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และ 
  (ก) ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพ หรือวิชาการ หรือ 
  (ข) มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร หรือพัฒนาวิชาชีพ หรือ 
 2. เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์เพิ่มเติม หรือกําลังศึกษาต่อในหลักสูตร
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ หรือ 
 3. เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาในสาขาอื่นเพิ่มเติม หรือกําลังศึกษาต่อในหลักสูตรสาขาอื่น และ 
  (ก) ไดร้ับการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพ หรือวิชาการหรือ  
  (ข) มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร หรือพัฒนาวิชาชีพ 
 นอกจากการออกข้อบังคับดังกล่าวแล้ว สภาการพยาบาลได้ ออกประกาศสภาการพยาบาลเรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขในการกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุง
ครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2546  ซ่ึงได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือคู่มือฉบับนี้แล้ว และประกาศ
สภาการพยาบาลเรื่อง การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ การรับรองหลักสูตร และ
หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและการกําหนดหน่วยคะแนน พ.ศ. 2556 ซ่ึงได้คัดลอกเฉพาะประเภทกิจกรรม
การศึกษาต่อเนื่องที่กําหนดไว้ รวมทั้งการกําหนดหน่วยคะแนนของกิจกรรมแต่ละประเภทมาจัดพิมพ์ไว้ในคู่มือ
ฉบับนี้ด้วย  เพื่อให้ความสะดวกแก่สมาชิกในการเลือกเข้าร่วมกิจกรรม  
 กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ที่จัดโดยสถาบัน/หน่วยงานต่างๆ นั้น ต้องได้รับการรับรองและกําหนดหน่วย
คะแนนจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ สมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรมจึงจะสามารถสะสมหน่วยคะแนนจากกิจกรรมนั้นๆ
ได้ ในกรณีที่สงสัยสามารถตรวจสอบชื่อสถาบัน โครงการ/กิจกรรม วันที่จัด สถานที่และหน่วยคะแนนที่ได้รับจาก
เวบไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ ได้ที่ www.ccne.or.th และขอให้สมาชิกเก็บประกาศนียบัตรรับรองการเข้า
ร่วมกิจกรรมที่ออกให้โดยสถาบัน/หน่วยงานที่จัดกิจกรรม เพื่อเป็นหลักฐานในการสะสมหน่วยคะแนนเพื่อการต่อ
อายุใบอนุญาตทุก 5 ปี ด้วย 
 ขออวยพรให้สมาชิกใหม่ทุกท่านประสบความสุข ความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพฯ และได้เพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถจากการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพและแก่
ผู้ใช้บริการตลอดไป 

 
 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์องัคณา สริยาภรณ์)  
                                                                                          เลขาธิการสภาการพยาบาล 

 



 

คํานํา 

 พ.ร.บ. วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
2540 มาตรา 29 กําหนดให้ใบอนุญาตทุกประเภทมีอายุ 5 ปี ตั้งแต่วันท่ีออกใบอนุญาตฯ ผู้
ท่ีจะขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จะต้องมี
คุณสมบัติตามท่ีสภาการพยาบาลประกาศ คุณสมบัติสําคัญท่ีผู้ประกอบวิชาชีพฯ ต้อง
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง คือ การเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพ หรือทางวิชาการ 
หรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร หรือพัฒนาวิชาชีพ สภาการพยาบาลได้กําหนด
กิจกรรมที่หลากหลายประเภทและชนิดของกิจกรรม เพื่อเป็นทางเลือกสําหรับสมาชิกท่ีจะ
พัฒนาตนเอง และเก็บหน่วยคะแนนสะสมเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ เป้าหมายของ
การกําหนดให้สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ คือ การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ ให้ก้าว
ทันวิทยาการใหม่ มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลให้ทัน
การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  
 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์ จัดทําคู่มือการศึกษาต่อเนื่องสาขา
พยาบาลศาสตร์ ท่ีมีรายละเอียดสอดคล้อง ตามประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรอง
สถาบันท่ีจัดการศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์ การรับรองหลักสูตรและ/หรือกิจกรรม
การศึกษาต่อเนื่อง และการกําหนดหน่วยคะแนน พ.ศ. 2556 เผยแพร่ให้สมาชิกได้ศึกษา  
ทําความเข้าใจ และใช้เป็นคู่มือในเพิ่มพูนความรู้ และเก็บหน่วยคะแนนเพื่อการต่อ
ใบอนุญาตฯ ท่ีถูกต้องตามกฎหมายวิชาชีพ 

 

                                              
                                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี  เธียรพิเชฐ) 
                                         ผูอ้ํานวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร ์
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ประกาศสภาการพยาบาล 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขในการกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  

การพยาบาล  การผดุงครรภ์  หรือการพยาบาลและผดุงครรภ์ พ.ศ. 2546 
--------------------------------- 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 15  และข้อ 16  แห่งข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วย การขึ้นทะเบียน  การออก
ใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล  การผดุงครรภ์  หรือ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2545 สภาการพยาบาล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาการพยาบาลจึงออก
ประกาศ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  1. ในประกาศนี้ 
 “ผู้ประกอบวิชาชีพ” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาล และการผดุง
ครรภ์ 
 “หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตสําหรับ ผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
 “หน่วยคะแนน” หมายความว่า จํานวนนับของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ซ่ึงตีค่า เป็นหน่วยคะแนน หรือเครดิต 
ตามเกณฑ์ท่ีสภาการพยาบาลกําหนด 
 “ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ 
 “ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์” หมายความว่า ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องที่สภาการพยาบาลจัดต้ังขึ้น 
 ข้อ  2.  ผู้ประกอบวิชาชีพท่ีประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาต ต้องมีคุณสมบัติ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
 2.1 เป็นผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ด้านบริการ ด้านบริหาร ด้านการศึกษา ด้านวิชาการ 
ด้านการวิจัย หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หรือเป็นท่ีปรึกษาด้านวิชาการ หรือวิชาชีพ และ 
      2.1.1 ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพ หรือทางวิชาการ หรือ 
 2.1.2 มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร หรือพัฒนาวิชาชีพ 
              2.2 เป็นผูไ้ด้รับวุฒิในสาขาอื่นเพิ่มเติม หรือกําลังศึกษาต่อในหลกัสูตรสาขาอื่น และ 
 2.2.1 ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพ หรือทางวิชาการ หรือ 
 2.2.2 มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร หรือพัฒนาวิชาชีพ 
            2.3 เป็นผู้ท่ีได้รับวุฒิการศึกษาทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์เพิ่มเติม หรือกําลังศึกษาต่อในหลักสูตรการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ ได้แก่ การศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า การศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก 
หรือการฝึกอบรมความรู้ ความชํานาญเฉพาะทางการพยาบาล   และการผดุงครรภ์ หรืออบรมในหลักสูตรการพยาบาลระยะสั้น 
ท่ีมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ 
 2.4 เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ นอกเหนือจาก 2.1-2.3 
ท่ีผ่านการอบรมทางวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สภาการพยาบาลกําหนด 

ข้อ  3. การศึกษา อบรม หรือกิจกรรมในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพหรือวิชาการ  หรือการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาบุคลากรหรือพัฒนาวิชาชีพ รวมเรียกว่า การศึกษาต่อเนื่อง  

ข้อ  4. ผู้ประกอบวิชาชีพท่ีมีคุณสมบัติ ตาม 2.1 และ 2.2 จะต้องดําเนินการเพ่ือให้ได้รับหน่วยคะแนน ดังนี้  
 4.1 การเข้าฟังบรรยาย อภิปราย สัมมนา หรือกิจกรรมฟื้นฟูวิชาการอื่น ๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องลงทะเบียน 
และเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาที่กําหนด โดยใช้บัตรประจําตัวตามท่ีศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์กําหนด 
 4.2 การศึกษา หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องศึกษาจากสื่อการศึกษาต่อเนื่องที่รับรองโดยศูนย์
การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์  
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 4.3 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร หรือพัฒนาวิชาชีพ ผู้ท่ีมีผลงานดังกล่าวจะต้อง ส่งหลักฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
การทํากิจกรรมนั้น ๆ ไปยังศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ เพื่อการบันทึกหน่วยคะแนนภายใน 60 วัน นับแต่วันท่ี
การกระทํากิจกรรมนั้นสิ้นสุดลง 
 4.4 การเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลระยะสั้น ท่ีมีระยะเวลาต่ํากว่า4 สัปดาห์ ผู้เข้ารับการอบรม
จะต้องเก็บสะสมหน่วยคะแนน 
 หน่วยคะแนนท่ีได้รับตามวรรคหนึ่ง ท่ีจะนําไปเป็นหลักฐานในการต่ออายุใบอนุญาต จะต้อง ไม่น้อยกว่า 50 หน่วย
คะแนน ของการต่ออายุใบอนุญาตในแต่ละคร้ัง  
 หลักสูตร และการได้รับหน่วยคะแนน จะต้องได้รับการรับรองจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ 

ข้อ  5. ผู้ท่ีได้รับวุฒิการศึกษาทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์เพิ่มเติม หรือกําลังศึกษาต่อในหลักสูตรการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ ท่ีมีคุณสมบัติตาม 2.3 ให้ดําเนินการดังนี ้
 5.1 ผู้ได้รับวุฒิการศึกษาทางการพยาบาล และการผดุงครรภ์เพิ่มเติม หรือกําลังศึกษาต่อในหลักสูตรทางการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ท่ีได้ศึกษาไปแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ให้นําหลักฐานการสําเร็จการศึกษา 
(ประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง) หรือหลักฐานการเข้าศึกษาต่อ และรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามา
แสดงเพ่ือการต่ออายุใบอนุญาต 
           5.2 ผู้ได้รับหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้ความชํานาญเฉพาะทาง หรือผู้ท่ีอยู่ระหว่างการฝึกอบรม
ความรู้ ความชํานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ให้นําหลักฐานหนังสืออนมุัติ/วุฒิบัตร หรือหลักฐานการเข้าอบรม
ความรู้ความชํานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาแสดงเพื่อการต่ออายุ
ใบอนุญาต 
 5.3 ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลระยะสั้น ท่ีมีระยะเวลาการศึกษาไม่ตํ่ากว่า 4 สัปดาห์ ให้นํา
หลักฐานการศึกษา หรอืหนังสือรับรองมาแสดงเพื่อการต่ออายุใบอนุญาต 
 หลักฐานการศึกษาอบรมตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้เปน็หลกัฐานในการต่ออายุใบอนุญาตได้ 1 คร้ังต่อ 1 หลักสูตร 

ข้อ  6. ผู้ประกอบวิชาชพีท่ีมีคุณสมบัติตาม 2.4 ให้ดําเนินการ ดังนี้ 
 6.1 ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรท่ีสภาการพยาบาลกําหนด หรือท่ีสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ ซ่ึงเป็น
หลักสูตรท่ีมีเนื้อหาทางกฎหมายและทางการพยาบาลทั่วไปไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง ให้นําหลักฐานท่ีผ่านการอบรมดังกล่าวมา
แสดงเพ่ือการต่ออายุใบอนุญาต หรือ 
 6.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางวิชาชีพหรือวิชาการ หรือม ี
ส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรหรือพัฒนาวิชาชีพ ให้ถือว่าเป็นผู้ผ่านการอบรมตาม 6.1 ได้โดยอนุโลมโดยให้นําหลักฐานการเก็บ
สะสมหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 50 หน่วยคะแนน มาแสดงเพ่ือการต่ออายุใบอนุญาต 
 หลักฐานที่ผ่านการอบรม หรือหน่วยคะแนนท่ีได้รับตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้เป็นหลักฐานในการต่ออายุใบอนุญาตได้ 1 
คร้ังของการต่ออายุใบอนุญาต 

ข้อ  7. ผู้ประกอบวิชาชีพท่ีได้รับหน่วยคะแนนตามหลักสูตรหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องซึ่งได้รับอนุมัติจาก 
สภาการพยาบาลแล้วก่อนวันท่ีประกาศนี้มีผลบังคับใช้ หรือผู้ประกอบวิชาชีพท่ีได้ศึกษาอบรม หรือกําลังศึกษาอบรมตามข้อ 5 
ซ่ึงเป็นหลักสูตรท่ีสามารถนําหลักฐานมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาต ได้ก่อนวันท่ีประกาศนี้มีผลใช้บังคับ แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าเป็น
ผู้ดําเนินการตามประกาศนี้ 

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บงัคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปน็ต้นไป 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี   11   กรกฎาคม  พ.ศ. 2546 
 
 
          

             (รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  บุญทอง) 
                            นายกสภาการพยาบาล 
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ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์” มีชื่อย่อว่า ศ.น.พย. ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า  “Center For 
Continuing Nursing Education” มีชื่อย่อว่า CCNE 

 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาต่อเนื่องในลักษณะต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาล
และการผดุงครรภ์มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ สามารถให้บริการพยาบาลตามมาตรฐานของวิชาชีพการ
พยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ ์

 

“การศึกษาต่อเนื่อง” หมายความว่า การศึกษา และหรือการฝึกอบรมระยะสั้นที่จัดขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ และให้หมายความ
รวมถึงกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพหรือวิชาการ หรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรหรือพัฒนา
วิชาชีพ 

 

“หน่วยคะแนน” หมายความว่า จํานวนนับของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องซึ่งกําหนดค่าเป็นหน่วยคะแนนตาม
เกณฑ์ที่สภาการพยาบาลกําหนด  

กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง แบ่งเป็น 5 ประเภทได้ ดังนี้ 
กิจกรรมประเภทที่ 1  การเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพหรือวิชาการ 
กิจกรรมประเภทที่ 2  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร หรือพัฒนาวิชาชีพ 
กิจกรรมประเภทที่ 3  การเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษา หรือหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลระยะสั้นที่มีระยะเวลา 
             ไม่เกิน 4 สปัดาห์ 
กิจกรรมประเภทที่ 4  การเข้าศึกษาในหลักสูตรสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในระดับบัณฑิตศึกษา 
กิจกรรมประเภทที่ 5  การฝึกอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง/วุฒิบัตร 

 
 

หมายเหตุ     

 หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อการต่ออายุใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ ต้องเป็นหน่วยคะแนนที่เก็บสะสมในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาตจนถึงวันที่ใบอนุญาต
หมดอายุ และหน่วยคะแนนสะสมดังกล่าว จะใช้ต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้เพียงครั้งเดียว 
 

 การเข้าร่วมประชุมวิชาการสาขาการแพทย์ หรือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สะสมหน่วยคะแนนได้ไม่เกิน 
10 หน่วยคะแนน (10*) ในรอบ 5 ปีของการสะสมหน่วยคะแนน ต้องสะสมหน่วยคะแนนทางการพยาบาล
ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยคะแนน รวมเป็น 50 หน่วยคะแนน 

 การเข้าร่วมประชุมวิชาการสาขาการแพทย์ หรือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อพัฒนางานที่ตนเอง
รับผิดชอบ ได้แก่ งานวิสัญญี งานทันตกรรม สะสมหน่วยคะแนนได้ไม่เกิน 20 หน่วยคะแนน (20**)       
ในรอบ 5 ปีของการสะสมหน่วยคะแนน ต้องสะสมหน่วยคะแนนทางการพยาบาลไม่น้อยกว่า 30 หน่วย
คะแนน รวมเป็น 50 หน่วยคะแนน 

 พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ต้องสะสมหน่วยคะแนนฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติทั่วไป  
(การรักษาโรคเบ้ืองต้น) ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยคะแนน ในรอบ 5 ปี เพื่อการขอต่ออายุใบอนุญาต และ
สะสมหน่วยคะแนนทางการพยาบาลไม่น้อยกว่า  20 หน่วยคะแนน รวมเป็น 50 หน่วยคะแนน 
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กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร ์
ประเภท
กิจกรรม 

ชนิดของกิจกรรม คุณลักษณะ หลักฐานการขอขึ้นทะเบียน น้ําหนักหน่วยคะแนน 
ผู้เสนอขอขึ้น

ทะเบียน 
1 
 

การเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพ หรือวิชาการ 
การเข้าร่วมฟังบรรยาย อภิปราย สัมมนา อบรมฟื้นฟูวิชาการ 
(1) การประชุมวิชาการประจําปี (Annual academic 
meeting)  
(2) อบรมฟื้นฟูวิชาการ หรือการอบรมระยะสั้น (Refresher 
course/Short course training) 
(3) อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop training)   
(4) การสมัมนาทางวิชาการ (Seminar) 
(5) การอภิปรายหมู่ (Panel discussion)  
(6) การบรรยายทางวิชาการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนือ่ง (ชุดบรรยาย
ทางวิชาการ) (Lecture series)  
(7) การบรรยายพิเศษ (Special lecture) 

 
การเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพ
หรือวิชาการ 

 
1. หนังสือรับรองหน่วยคะแนน
จากสภาการพยาบาล 
2. รายชื่อ และเลขที่ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพของสมาชิก
ผู้เข้ารว่มประชุม 
3. ใบประกาศนียบัตร หรือ
ใบรับรองการเข้าประชุม/อบรม 

 
การเข้าร่วมประชุม  
กิจกรรม ข้อ (1) - (7) 
1 ชั่วโมง = 1 หน่วยคะแนน 
- การประชุมวิชาการทางการ
พยาบาลในต่างประเทศ ให้คิดตาม
หน่วยคะแนนที่ได้รับจากองค์กร
วิชาชีพการพยาบาลของรัฐหรือของ
ประเทศนั้นกําหนด 
- การประชุมวิชาการสาขาการแพทย์
หรือทางดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มี
หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง ให้
คิด 1 ชั่วโมง = 1 หน่วยคะแนน 
แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 10 หน่วย
คะแนนของการต่ออายใุบอนุญาตใน
แต่ละครั้ง ยกเว้นงานวสิัญญี       
งานทันตกรรม ให้คิด  
1 ชั่วโมง = 1 หน่วยคะแนน 
แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 หน่วย
คะแนนของการต่ออายใุบอนุญาต 
แต่ละครั้ง 
 
 
 
 
 

 
สถาบันผู้จัดอบรม 
ที่ได้รับการรับรอง
สถาบัน จาก 
ศ.น.พย. 
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กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร ์
ประเภท
กิจกรรม 

ชนิดของกิจกรรม คุณลักษณะ หลักฐานการขอขึ้นทะเบียน น้ําหนักหน่วยคะแนน 
ผู้เสนอขอขึ้น

ทะเบียน 
การศึกษาหรอืเรยีนรู้ด้วยตนเอง 
(8) การศึกษาด้วยตนเองจากบทความวิชาการ 
(9) การเรยีนรูผ้่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น บทความวิชาการ 
Online, e-learning, e-book etc. 

กิจกรรมประเภทเฉพาะตัว
บุคคลที่ศึกษาได้เองจากสื่อ
ต่าง ๆ ทีผ่ลิตโดย ศ.น.พย. 

1. หนังสือแจ้งผลการตอบ
แบบทดสอบบทความวชิาการ
จาก ศ.น.พย. 
2. หน่วยคะแนนรายบุคคล 
ใน www.cnethai.org 

บทความ 1 เรื่อง มคีําถาม 10 ข้อ 
ตอบแบบทดสอบถูก 6-10 ข้อ ได้รบั 
2 หน่วยคะแนน ตอบถูกน้อยกว่า  
6 ข้อ ไม่ได้หน่วยคะแนน 

สมาชิกสภาการ
พยาบาลที่
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพไม่หมดอาย ุ
 

(10) การศึกษาในหลักสตูร และ/หรือการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
กับวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

กิจกรรมเฉพาะตัวบุคคล ซึ่ง
เข้าศึกษาในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพเพิม่ขึ้นในระดับ
ปริญญาโท หรอืปริญญาเอก 
โดยต้องศึกษาไปแลว้ไมน่้อย
กว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ 

1. ปริญญาบัตร (สําเนา)/
หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา 
(กรณียังไมส่ําเร็จการศกึษา) 
2. หนังสือรายงานผลการศึกษา 
(ฉบับจริง) 
 
 

ศึกษาไปแล้วไม่นอ้ยกวา่  
1 ภาคการศึกษาปกติ ได้รับไม่เกิน  
15 หน่วยคะแนน 

สมาชิกสภาการ
พยาบาลที่
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพไม่หมดอาย ุ

2 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพฒันาบุคลากร หรือพฒันาวิชาชีพ 
(11) การตีพิมพ์บทความทางการพยาบาล (Publication) ใน
วารสารทางการพยาบาลหรือวารสารวิชาการทีเ่กี่ยวข้องที ่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI, ISI หรือ Scopus 
        - วารสารนานาชาติ 
        - วารสารภาษาไทย 
 

 
กิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือ
กลุ่มเกี่ยวกับงานสอน งาน
บริการ หรืองานวิจัยทางการ
พยาบาล (Academic 
paper) 

 
วารสารทางการพยาบาล ที่
ตีพิมพ์บทความ หรือวารสารที่
เกี่ยวข้องฉบับจริง หรือ reprint 

 
1. วารสารนานาชาต ิ
ชื่อแรก : เรื่องละ 10 หน่วยคะแนน  
ชื่ออื่น : เรื่องละ 5 หน่วยคะแนน 
2. วารสารภาษาไทย 
 ชื่อแรก : เรื่องละ 5 หน่วยคะแนน  
ชื่ออื่น : เรื่องละ 3 หน่วยคะแนน 
 
 
 
 
 

 
สมาชิกสภาการ
พยาบาลที่
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพไม่หมดอาย ุ
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กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร ์
ประเภท
กิจกรรม 

ชนิดของกิจกรรม คุณลักษณะ หลักฐานการขอขึ้นทะเบียน น้ําหนักหน่วยคะแนน 
ผู้เสนอขอขึ้น

ทะเบียน 
(12) การแต่งตํารา (Text book) หรือหนังสือ (Book) ทางการ
พยาบาล ไม่น้อยกว่า 50 หน้า (A4) ใน 1 เล่ม 
 

กิจกรรมเฉพาะบุคคล หรือ
กลุ่มที่แต่งหรอืเรยีบเรียง
ตําราหรอืหนังสืออยา่งเป็น
ระบบและผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองผลงานก่อนตพีิมพ์
จํานวน ไม่นอ้ยกว่า 50 หน้า 
(ขนาด A4) 

ตําราหรอืหนังสือทางการ
พยาบาลฉบับจริง 
 
 
 

1. ผู้แต่งตํารา/หนังสอื  
ทั้งเล่มได้ 50 หน่วยคะแนน 
2. ผู้แต่งบางบท 
ได้บทละ 5 หน่วยคะแนน 
3. บรรณาธิการกลั่นกรองตํารา/
หนังสือ เล่มละ 10 หน่วยคะแนน  
(กรณีบรรณาธิการมากกว่า 1 คน ให้
เฉลี่ยคะแนนตามสัดส่วนการ
กลั่นกรองตํารา/หนังสือ) 

สมาชิกสภาการ
พยาบาลที่
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพไม่หมดอาย ุ
 
 
 

(13) การเสนอผลงานทางวิชาการ (Scientific presentation) 
      - ในการประชุมระดับนานาชาติ 
      - ในการประชุมระดับชาติ 

กิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือ
กลุ่ม โดยการนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการทางการพยาบาล
ในการประชุมที่จัดโดย
สถาบันการศึกษาหรือองค์กร
วิชาชีพต่าง ๆ รูปแบบการ
นําเสนอได้แก่ แบบปากเปล่า 
โปสเตอร์ วีดิทัศน์ เป็นต้น 

1. หนังสือเชิญหรอืหนังสือตอบ
รับให้เสนอผลงานวิชาการ 
2. หนังสือรับรอง/
ประกาศนยีบัตรการนําเสนอ
ผลงาน 
3. กําหนดการระบุรายชื่อผู้
นําเสนอผลงาน หรอื 
Preceeding/Proceeding ที่มี
รายชื่อและผลงานทางวชิาการที่
นําเสนอ 
 
 
 
 
 
 

1. การนําเสนอในการประชุมระดับ
นานาชาต ิ
ชื่อแรก : เรื่องละ 10 หน่วยคะแนน  
ชื่ออื่น : เรื่องละ 5 หน่วยคะแนน   
2. การนําเสนอในการประชุม
ระดับชาติ 
ชื่อแรก : เรื่องละ 5 หนว่ยคะแนน  
ชื่ออื่น : เรื่องละ 2 หน่วยคะแนน   
 

1. สมาชิกสภาการ
พยาบาลที่
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพไม่หมดอาย ุ
2. สถาบันผู้จัดการ
ประชุม 
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กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร ์
ประเภท
กิจกรรม 

ชนิดของกิจกรรม คุณลักษณะ หลักฐานการขอขึ้นทะเบียน น้ําหนักหน่วยคะแนน 
ผู้เสนอขอขึ้น

ทะเบียน 
(14) การกลั่นกรองบทความโดยคณะบรรณาธกิาร (Editorial 
peer reviews) 

เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลที่
ได้รับมอบหมายจาก
บรรณาธิการให้ทบทวนและ
กลั่นกรองบทความวิชาการ
ทางการพยาบาลเพื่อ
พิจารณาตีพมิพ์ในวารสารที่
อยู่ในฐานข้อมูล TCI, ISI 
หรือ Scopus หรือบทความ
วิชาการของสภาการ
พยาบาล 

1. หนังสือเชิญให้กลั่นกรอง
บทความวิชาการ 
2. บทความวิชาการทางการ
พยาบาลฉบับจริง 

ผู้กลั่นกรองได้ 2 หน่วยคะแนน 
ต่อ 1 บทความ 
 

1. สมาชิกสภาการ
พยาบาลที่
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพไม่หมดอาย ุ
2. สถาบันผู้จัดทํา
บทความวิชาการ 
 

(15) การตรวจสอบเครือ่งมือวิจัย  เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคล
โดยการตรวจสอบเครือ่งมือ
วิจัยทางการพยาบาล ทัง้ที่
เป็นงานวิจัยของพยาบาล 
และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาล
ศาสตร ์

1. หนังสือแต่งตั้ง/เชิญเป็น
ผู้ทรงคุณวฒุิตรวจสอบเครื่องมือ
วิจัยทางการพยาบาล 
2. หนังสือขอบคณุ 
การตรวจสอบเครือ่งมอืวิจัย
ทางการพยาบาล 

ผู้ตรวจสอบเครือ่งมอืวิจัย 
ได้ 2 หน่วยคะแนนต่อ 1 เรื่อง 
 
 

สมาชิกสภาการ
พยาบาลที่
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพไม่หมดอาย ุ

(16) การกลั่นกรองโครงร่างงานวิจัย การตรวจสอบคณุภาพ 
งานวิจัย (Proposal and editorial reviews) การทําหน้าที่
กรรมการพิจารณาจรยิธรรมงานวิจัย 

เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคล/
กลุ่ม ในการทบทวนและ
กลั่นกรองเนื้อหาในโครงร่าง
งานวิจัยหรอืทําหน้าที่เป็น
กรรมการจรยิธรรมงานวิจัย 

1. หนังสือแต่งตั้งเป็น
ผู้ทรงคุณวฒุิกลั่นกรองโครงรา่ง
งานวิจัย หรือคําสั่งแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการการจรยิธรรม
งานวิจัย 
2. หนังสือขอบคณุการ
กลั่นกรองโครงรา่งงานวจิัย 
3. รายงานการประชุมพจิารณา
จริยธรรมงานวิจัย 

ผู้กลั่นกรองโครงร่างงานวิจัย/ผู้
พิจารณาจรยิธรรมงานวจิัย  
ได้ 2 หน่วยคะแนนต่อ 1 โครงการ 

สมาชิกสภาการ
พยาบาลที่
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพไม่หมดอาย ุ
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กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร ์
ประเภท
กิจกรรม 

ชนิดของกิจกรรม คุณลักษณะ หลักฐานการขอขึ้นทะเบียน น้ําหนักหน่วยคะแนน 
ผู้เสนอขอขึ้น

ทะเบียน 
(17) การอ่านผลงานเพือ่ประเมินตําแหน่งทางวชิาการ หรือเพื่อ
เลื่อนระดับความก้าวหน้าของตําแหน่ง (Peer review reader) 

เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคล ที่
ได้รับเชิญให้เป็นผู้ทรงคณุวุฒิ
ในการอ่านผลงานวิชาการ 
การเพือ่พิจารณากําหนด
ตําแหน่งวิชาการหรือเพือ่
เลื่อนระดับความก้าวหน้า
ของตําแหน่ง 

1. หนังสือแต่งตั้งเป็นผูอ้่าน
ผลงานวิชาการจากกระทรวง
หรือสถาบันการศึกษาหรือ
หน่วยงาน 
2. รายงานการประชุมพจิารณา
ผลงานวิชาการ 

ผู้อ่านผลงานวิชาการ 
ได้ 5 หน่วยคะแนน 
ต่อการประเมิน 1 ราย 
 
 

1. สมาชิกสภาการ
พยาบาลที่
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพไม่หมดอาย ุ
2. หน่วยงานต้น
สังกัด 

(18) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันในการสอบป้องกัน
วิทยานพินธ์ (External examiner) 

เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคล ที่
ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวฒุิภายนอกสถาบัน
ในการสอบป้องกันวิทยา 
นิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาพยาบาลศาสตร ์

1. หนังสือแต่งตั้งเป็น
ผู้ทรงคุณวฒุิสอบป้องกัน
วิทยานพินธ ์หรือ 
2. หนังสือขอบคณุเป็น
ผู้ทรงคุณวฒุิสอบป้องกัน
วิทยานพินธ ์

กรรมการผู้ทรงคุณวฒุ ิ
ได้ 5 หน่วยคะแนน 
ต่อการสอบ 1 เรื่อง 
 
 

สมาชิกสภาการ
พยาบาลที่
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพไม่หมดอาย ุ

(19) การเป็นวิทยากรหรือผูอ้ภิปรายร่วมในกิจกรรม 
ประเภทที่ 1 (ชนิดของกิจกรรมที่ 1 -  7) 

เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคล ที่
ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคณุวุฒิ
เพื่อบรรยาย หรอือภิปราย
ร่วมในเนื้อหาวิชาการสาขา
พยาบาลศาสตร ์

หนังสือรับรองหน่วยคะแนนจาก
สภาการพยาบาล 

1 ชั่วโมง = 5 หน่วยคะแนน 
(หน่วยคะแนนรวมทั้งหมดได้ไม่เกิน 
50 หน่วยคะแนนต่อการเป็น
วิทยากร/ผู้อภิปราย 1 โครงการ/
หลักสูตร) 

1. สมาชิกสภาการ
พยาบาลที่
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพไม่หมดอาย ุ
2. สถาบันผู้จัด
โครงการอบรม 
 
 
 
 
 
 



[9] 

 

กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร ์
ประเภท
กิจกรรม 

ชนิดของกิจกรรม คุณลักษณะ หลักฐานการขอขึ้นทะเบียน น้ําหนักหน่วยคะแนน 
ผู้เสนอขอขึ้น

ทะเบียน 
(20) เป็นพยาบาลพี่เลี้ยงสําหรับนักศึกษาพยาบาลในหลักสูตร
ต่าง ๆ (Preceptor/Mentor) 

เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคล ที่
ได้รับแต่งตั้งเป็นพยาบาล 
พี่เลีย้งสาํหรับนักศึกษา
พยาบาลในหลักสูตรสาขา
พยาบาลศาสตร์ของ
สถาบันการศึกษาที่สภาการ
พยาบาลให้การรับรอง 

1. หนังสือแต่งตั้งให้เป็น
พยาบาลพีเ่ลีย้งจาก
สถาบันการศึกษา 
2. ประกาศนียบัตรผ่านการ 
ศึกษาหลักสูตรพัฒนาศกัยภาพ 
การสอนสําหรับพยาบาลพี้เลี้ยง 
ที่ ศ.น.พย.รับรอง 
2. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
พยาบาลพีเ้ลีย้งจาก
ผู้บังคับบัญชา 

1. ระบบการศึกษาไตรภาค  
(12 สัปดาห์) ต้องมีเวลาทํางานไม่
น้อยกว่า 96 ชั่วโมง  
ได้ 4 หน่วยคะแนน  
ต่อ 1 ภาคการศึกษา   
2. ระบบการศึกษาทวิภาค  
(15 สัปดาห์) ต้องมีเวลาทํางานไม่
น้อยกว่า 120 ชั่วโมง  
ได้ 5 หน่วยคะแนน 
ต่อ 1 ภาคการศึกษา  

1. สมาชิกสภาการ
พยาบาลที่
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพไม่หมดอาย ุ
2. สถาบันผู้แต่งตั้ง
พยาบาลพีเ่ลีย้ง 
 

(21) เป็นอาจารย์พยาบาลพเิศษสอนภาคปฏิบัติ ในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคล
สําหรับพยาบาลวิชาชีพ 
ได้รับเชิญเป็นอาจารย์
พยาบาลพเิศษสอน
ภาคปฏิบัติและมีคณุสมบัติ
ครบตามเงือ่นไขของ
หลักสูตร 

1. หนังสือเชิญ/แต่งตั้งเป็น
อาจารย์พยาบาลพิเศษสอน
ภาคปฏิบัติ 
2. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่อาจารยพ์ยาบาลพเิศษ
สอนภาคปฏิบัติจากผู้บังคับ 
บัญชาหรือสถาบันการศกึษา 

อาจารย์พยาบาลพิเศษสอน
ภาคปฏิบัติ ในหลักสูตร    
พยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 8 ชั่วโมงการฝึกปฏิบัติ 
ได้ 2 หน่วยคะแนน 

1. สมาชิกสภาการ
พยาบาลที่ใบ 
อนุญาตประกอบ
วิชาชีพไม่หมดอาย ุ
2. สถาบันผู้แต่งตั้ง
อาจารย์พยาบาล
พิเศษสอนภาคปฏิบัติ 

(22) เป็นอาจารย์สอนในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง/
วุฒิบัตร 
      - อาจารย์สอนภาคทฤษฎ ี
      - อาจารย์ผูส้อนภาคปฏิบัติ 
 

1. เป็นกิจกรรมเฉพาะบคุคล
สําหรับอาจารย์ผูส้อนทีไ่ม่ใช่
งานประจํา 
2. เป็นกิจกรรมเฉพาะบคุคล
สําหรับพยาบาลผูส้อน
ภาคปฏิบัติ 

1. คําสั่งแต่งตั้งและตารางการ
สอน 
2. หนังสือเชิญสอนและตาราง
การสอนภาคปฏิบัติ 

1. อาจารย์สอนภาคทฤษฎี 1 ชั่วโมง 
5 หน่วยคะแนน 
2. อาจารย์สอนภาคปฏิบัติ 8 ชั่วโมง
การฝึกปฏิบัติ ได้ 2 หน่วยคะแนน  
 

1. สมาชิกสภาการ
พยาบาลที่
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพไม่หมดอาย ุ
2. สถาบันผู้แต่งตั้ง
อาจารย์สอนหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะ
ทาง/หลักสูตรวุฒิบัตร 
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กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร ์
ประเภท
กิจกรรม 

ชนิดของกิจกรรม คุณลักษณะ หลักฐานการขอขึ้นทะเบียน น้ําหนักหน่วยคะแนน 
ผู้เสนอขอขึ้น

ทะเบียน 
(23) การสรา้งสือ่การศกึษาพร้อมแบบทดสอบเพื่อการศึกษา
หรือเรยีนรู้ด้วยตนเอง เช่น บทความวิชาการ, บทความวิชาการ 
online, e-learning, e-book, etc. 

เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคล 
หรือกลุ่มที่แต่ง/เรยีบเรยีง 
บทความวิชาการ บทเรยีน/
หนังสือ/สือ่การเรียนรู้ทาง
อิเลค็โทรนิค พรอ้มการออก
แบบทดสอบ เพือ่ประเมิน
ความรู้ที่เป็นการศึกษา
ต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ 

หลักฐานการผลิตสื่อ  
พร้อมแบบทดสอบ 

ชื่อแรก 5 หน่วยคะแนน 
ชื่ออื่น 3 หน่วยคะแนน  
ต่อ 1 บทความ 

สมาชิกสภาการ
พยาบาลที่
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพไม่หมดอาย ุ

(24) โครงการบริการวิชาการสาํหรับประชาชน หรือโครงการ
สร้างสรรค์ระบบ หรือกิจกรรมการให้บริการ 

เป็นกิจกรรมกลุ่มหรือเฉพาะ
บุคคลที่สรา้งสรรค์กิจกรรม
หรือระบบการให้บริการที่
เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 

1. โครงการบริการวิชาการ
สําหรับประชาชน, โครงการ
สร้างสรรค์ระบบ หรือกิจกรรม
การให้บริการ 
2. รายงานผลการดําเนนิ
โครงการรับรองโดย
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 

โครงการละ 5 หน่วยคะแนน  
(รวมกันไม่เกิน 5 คน) 

สมาชิกสภาการ
พยาบาลที่
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพไม่หมดอาย ุ

(25) สร้างหรอืพฒันาแนวทางการปฏิบัติงาน หรือคูม่ือการ
ปฏิบัติงาน (Clinical nursing practice guideline) 

เป็นกิจกรรมกลุ่ม เพือ่พฒันา
งานบริการทางการพยาบาล
และสุขภาพ โดยสรา้งหรือ
พัฒนาแนวทางการ
ปฏิบัติงานทางคลินิกกลุม่
อาการที่เฉพาะกับปัญหา
สุขภาพ/การพยาบาลหรือ
กลุ่มอาการให้สอดคลอ้งกับ
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและ
ศักยภาพของสถานพยาบาล
นั้น ๆ 

1. โครงการพัฒนาแนวทางการ
ปฏิบัติงาน 
2. ผลงานดําเนินงาน/คูม่ือการ
ปฏิบัติงาน (CNPG) 

พยาบาลทีม่ีส่วนร่วมในการสรา้งหรือ
พัฒนา ได้คนละ 2 หน่วยคะแนน  
ต่อ 1 เรื่อง 
 

สมาชิกสภาการ
พยาบาลที่
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพไม่หมดอาย ุ
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กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร ์
ประเภท
กิจกรรม 

ชนิดของกิจกรรม คุณลักษณะ หลักฐานการขอขึ้นทะเบียน น้ําหนักหน่วยคะแนน 
ผู้เสนอขอขึ้น

ทะเบียน 
(26) กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านการพยาบาลและสุขภาพ
แก่ประชาชน (Nursing and health education provider) ที่
ไม่ใช่งานประจํา 

เป็นกิจกรรมการถ่ายทอด
องคค์วามรู้ทางการพยาบาล
และสุขภาพแก่บุคลากร
สุขภาพและประชาชนทัว่ไป 
ที่ไม่ใช่งานประจํา 

1. หนังสือเชิญให้ถ่ายทอด
ความรู้ฯ และหนังสอืขอบคุณ
จากสถาบันผู้จัด 
2. กําหนดการฝึกอบรมที่ระบุชื่อ
ผู้ถ่ายทอดความรู้ฯ 
3. หลักฐานสื่อการเผยแพร่/
ถ่ายทอดความรู้ด้านการ
พยาบาลและสุขภาพ 

ผู้ถ่ายทอดความรู ้
ได้ 2 หน่วยคะแนนต่อ 1 เรื่อง 

สมาชิกสภาการ
พยาบาลที่
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพไม่หมดอาย ุ
 

(27) นวัตกรรมด้านการพยาบาลและสุขภาพ (Innovation for 
nursing and health) 

เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคล
และ/หรอื กลุ่มที่มีการคิดค้น
ประดิษฐ์เครือ่งมอื วิธีการ
พยาบาล หรอืวิธีการจัดการ
กับกลุ่มอาการเพื่อเผยแพร่
ให้กับพยาบาลทั่วไปนําไป
ประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์
ด้านการพยาบาลและ
สุขภาพ 

1. ผลงานนวัตกรรม 
2. หนังสือรับรองจาก
ผู้บังคับบัญชา 

1. ผู้ผลิตหลักคิดเป็นเรือ่ง/ชิ้นละ 
10 หน่วยคะแนน 
2. ผู้ผลิตรองคิดเป็นเรื่อง/ชิ้นละ 
5 หน่วยคะแนน 
(รวมกันไม่เกิน 5 คน) 

สมาชิกสภาการ
พยาบาลที่
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพไม่หมดอาย ุ

3 การเข้าศึกษาในหลักสตูรการศึกษา หรือหลักสูตรฝึกอบรม
การพยาบาลระยะสั้นทีม่ีระยะเวลาไมเ่กิน 4 สปัดาห์ 
(28) การเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษา หรือหลักสูตรฝึกอบรม
การพยาบาลระยะสั้นทีม่ีระยะเวลาไม่เกิน 4 สปัดาห์ 

 
เป็นกิจกรรมเฉพาะตัวบุคคล 
ซึ่งผ่านการฝึกอบรมใน
หลักสูตรการพยาบาลระยะ
สั้นไม่เกิน 4 สัปดาห์ 
 
 
 
 

 
สําเนาประกาศนยีบัตร 

 
1 ชั่วโมง  = 1 หน่วยคะแนน 

 
สมาชิกสภาการ
พยาบาลที่
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพไม่หมดอาย ุ
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กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร ์
ประเภท
กิจกรรม 

ชนิดของกิจกรรม คุณลักษณะ หลักฐานการขอขึ้นทะเบียน น้ําหนักหน่วยคะแนน 
ผู้เสนอขอขึ้น

ทะเบียน 
4 การเข้าศึกษาในหลักสตูรสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

ในระดับบัณฑิตศึกษา 
(29) การเข้าศึกษาในหลักสูตรสาขาการพยาบาลและการผดุง
ครรภเ์พิ่มขึ้น ในระดับบัณฑิตศึกษา  

 
 
กิจกรรมเฉพาะตัวบุคคล ซึ่ง
เข้าศึกษาในหลักสูตร 
การพยาบาลและ 
การผดุงครรภ์ ในระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยต้องศกึษา
ไปแล้วไม่น้อยกว่า  
1 ภาคการศึกษาปกติ 

 
 
1. ปริญญาบัตร (สําเนา)/
หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา  
(กรณียังไมส่ําเร็จ) 
2. หนังสือรายงานผลการศึกษา 
(ฉบับจริง) 
 
 

 
 
ศึกษาไปแล้วไม่นอ้ยกวา่ 
1 ภาคการศึกษาปกติ 
ได้ 50 หน่วยคะแนน 

 
 
สมาชิกสภาการ
พยาบาลที่
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพไม่หมดอาย ุ

5 การฝึกอบรมในหลักสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง/วุฒิบัตร 
(30) การฝึกอบรมในหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง/วฒุิบัตร 

เป็นกิจกรรมเฉพาะตัวบุคคล 
ซึ่งผ่านการฝึกอบรมใน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ
ทาง หรือวุฒิบัตร 

สําเนาประกาศนยีบัตร 
 

ได้ 50 หน่วยคะแนน สมาชิกสภาการ
พยาบาลที่
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพไม่หมดอาย ุ
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บันทึกกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องฯ 
ชื่อ................................ สกุล..................................... สังกัดหน่วยงาน........................................... 
เลขที่ใบอนุญาตฯ.................................................... วันที่หมดอายุใบอนุญาตฯ.............................. 
เลขที่สมาชิก........................................................... วันที่หมดอายุบัตรสมาชิก............................... 
 

กิจกรรมประเภทที่ 1  การเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพหรือวิชาการ 

วันที่ โครงการฝึกอบรม สถาบันผู้จัดอบรม รหัสหลักสูตร 
หน่วย
คะแนน 

     
     
     
     

 

กิจกรรมประเภทที่ 2  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร หรือพัฒนาวิชาชีพ  

วันที่ รายละเอียด 
 
 
 

บันทึกกิจกรรมประเภทที่ 2 ตามรายละเอียดใน ชนิดกิจกรรมที่ (11) – (27) 

 
 

กิจกรรมประเภทที่ 3  การเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษา หรือหลักสูตรฝึกอบรม 
 การพยาบาลระยะสั้นที่มีระยะเวลาไม่เกิน 4 สัปดาห์ 

วันที่ รายละเอียด 
 
 
 

บันทึกกิจกรรมประเภทที่ 3 ชนิดของกิจกรรมที่ (28) 

 

กิจกรรมประเภทที่ 4  การเข้าศึกษาในหลักสูตรสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
 ในระดับบัณฑิตศึกษา 

วันที่ รายละเอียด 
 
 
 

บันทึกกิจกรรมประเภทที่ 4 ชนิดของกิจกรรมที่ (29) 

 

กิจกรรมประเภทที่ 5  การฝึกอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง/วุฒิบัตร 
วันที่ รายละเอียด 

 
 
 

บันทึกกิจกรรมประเภทที่ 5 ชนิดของกิจกรรมที่ (30) 
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สภาการพยาบาล 
 
 
 

ที่อยู่ 
 สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข 
 ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

 
 

ติดต่อสภาการพยาบาล 
 โทรศัพท์ (02)596-7500  โทรสาร (02)589-7121 
 www.tnc.or.th 

 
 

ติดต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ 
 โทรศัพท์ (02)596-7562-66  โทรสาร (02)580-1996 
 www.ccne.or.th 

 

 

 

การตรวจสอบหน่วยคะแนน 

 

 

 

 

 
 
 
 

www.cnethai.org 

username : เลขที่สมาชิก  
password  : เลขที่บัตรประชาชน 

สามารถดูข้อมูลการประชุมท่ี 
สภาการพยาบาลให้การรับรอง 

ได้ท่ี 
www.ccne.or.th 
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รายชื่อคณะกรรมการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร ์
สภาการพยาบาล 

วาระตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  บุญทอง  ที่ปรึกษา 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ ประธาน 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ  รองประธาน 
4. ดร.กฤษดา   แสวงดี  รองประธาน   
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร  สินธุ  รองประธาน 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวมาศ เถื่อนนาดี  กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทิพา  ส่องศิริ  กรรมการ 
8. นางชุดาภรณ์   ศิริสนธิ  กรรมการ 
9. นางนวลขนิษฐ์   ลิขิตลือชา  กรรมการ 
10. ดร.ปิ่นนเรศ   กาศอุดม  กรรมการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา  วิทยะศุภร  กรรมการ 
12. นางวงเดือน   ฦาชา  กรรมการ 
13. นางสาววัฒนา     กุลนาถศิริ  กรรมการ 
14. นางสาววรรณา    คงวิเวกขจรกิจ กรรมการ 
15. นางวรรณี   บุญช่วยเหลือ กรรมการ 
16. ดร.ศุกร์ใจ   เจริญสุข  กรรมการ 
17. รองศาสตราจารย์ ศศิธร  วรรณพงษ์  กรรมการ 
18. นาวาอากาศเอกหญิง ดร.โสพรรณ โพทะยะ  กรรมการ 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาพร จินันทุยา  กรรมการและเลขานุการ 
20. ดร.จันทร์เพ็ญ   นิลวัชรมณี       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
21. นางสาวพัชรา   คําดี  ผู้ช่วยเลขานุการ 
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