สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สํานักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ สพฉ 191/2565

สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ
สํานักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40002
19 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญเขารวมประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 1/2565
เรียน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด/ อธิการบดี/ผูอํานวยการโรงพยาบาล/ ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาล/
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล/ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร/ สาธารณสุขอําเภอ
สิ่งที่สงมาดวย

1. รายละเอียดโครงการฯ
2. ใบแจงความจํานงเขารวมประชุมวิชาการฯ

จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด

ดวยสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สํานักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดกําหนดใหมีการจัดประชุม
วิชาการสั ญจรครั้งที่ 1/2565 เรื่อ ง ทิ ศ ทางและบทบาทขององคก รวิช าชี พ ในการเตรี ยมความพร อ มของพยาบาล
เพื่อกาวสูตําแหนงที่สูงขึ้น ในวันศุกรที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00-16.30 น. ณ หองประชุมโรงแรมสุนียแกรนด
จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหพยาบาลและสมาชิกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สํานักงานสาขา
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ได ขยายทิ ศทางและโอกาสความก า วหนา ในวิชาชี พ การพยาบาล และสมาชิก มีค วามรู
ความเขา ใจเกี่ยวกับการเตรียมผลงานทางวิชาการและตีพิมพเผยแพรเพื่อกา วสูตํา แหนงที่สูงขึ้น รายละเอียดตามที่
แนบมาพรอมนี้
ในการนี้ ส มาคมพยาบาลฯ ขอเชิ ญ พยาบาลวิ ช าชี พ อาจารย พ ยาบาล บุ ค ลากรด า นสุ ข ภาพและผู ส นใจ
เข า ร ว มโครงการประชุ ม วิ ช าการดั ง กล า วฯ โดยสมั ค รและชํ า ระค า ลงทะเบี ย นได ตั้ ง แต บั ด นี้ เป น ต น ไปจนถึ ง
วันจันทรที่ 6 มิถุนายน 2565 สามารถดาวนโหลดเอกสารการสมัครไดท่ี http://www.natne.or.th อนึ่ง ผูเขารวม
ประชุ ม ที่ เป น ข า ราชการหรื อ พนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ มี สิ ท ธิ์ เบิ ก ค า ลงทะเบี ย นและค า ใช จ า ยต า ง ๆ ได ต ามระเบี ย บ
ของทางราชการจากตนสังกัด และสามารถเขารวมประชุมไดโดยไมถือเปนวันลา ทั้งนี้ เมื่อไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา
แลว สําหรับหนวยคะแนนการศึกษาตอเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร อยูในระหวางดําเนินการขอจากสภาการพยาบาล
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหบุคลากรในสังกัดเขารวมประชุม จักเปนพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณลาน เถื่อนนาดี)
นายกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ
สํานักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โทรศัพท 080-8952065
E-mail: natned01@gmail.com

โครงการ การประชุมวิชาการสัญจร ประจําป 2565
สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย ฯ สํานักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. ขอมูลทั่วไปของโครงการ
1.1 ชื่อโครงการ ทิศทางและบทบาทขององคกรวิชาชีพในการเตรียมความพรอมของพยาบาล
เพื่อกาวสูตําแหนงที่สูงขึ้น
1.2 ผูรับผิดชอบโครงการ สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย ฯ สํานักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.3 สถานภาพโครงการ
 โครงการเดิม/ตอเนื่อง  โครงการใหม
1.4 ประเภทโครงการและความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร
สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สง เสริมและพัฒนาสมรรถนะ เพื่อสรางโอกาสในการ
พัฒนาความกาวหนาในการประกอบวิชาชีพทุกระดับ
กลยุทธที่ 5.1 การเตรียมความพรอมพยาบาลเพื่อความกาวหนาวิชาชีพ
กลยุทธที่ 5.2 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล ตามคุณสมบัติและสมรรถนะที่สูงขึ้น
กลยุทธที่ 5.3 พัฒนาสมรรถนะการจัดทําผลงาน เพื่อความกาวหนาในการประกอบวิชาชีพ
1.5 หลักการและเหตุผล
จากการที่กระทรวงสาธารณสุขไดมีการปรับเปลี่ยนเกณฑและแนวทางการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับ
ของพยาบาลวิชาชีพใหม เพื่อใหมีความเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนโครงสราง
ของสวนราชการใหมทั้งโครงสรางการบริหารราชการกระทรวงสาธารณสุข โครงสรางการบริหารราชการสวนภูมิภาค
และการบริหารราชการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน
รวมทั้งการโอนยายหนวยงานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล สังกัดองคกรบริหารสวนจังหวัดพยาบาลสามารถเขาสู
ตําแหนงในโรงพยาบาลโดยไมตองเปลี่ยนตําแหนง เพื่อใหมีความเหมาะสมในการปฏิบัติราชการและทันตอสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน โดยที่กลุมภารกิจดานการพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป ไดมีกลุมงานใหม
เกิดขึ้น ไดแก กลุมงานวิจัยและพัฒนาทางการพยาบาล ทําใหพยาบาลวิชาชีพตองมีการปรับบทบาทหนาที่ใหมเพื่อให
สอดรับกับโครงสรางใหมดังกลาว อนึ่ง การกาวสูตําแหนงที่สูงขึ้นของพยาบาลวิชาชีพนั้น ใชหลักเกณฑและเงื่อนไข
การกํ าหนดตําแหนง พยาบาลวิชาชี พในโรงพยาบาล สั ง กัดกระทรวงสาธารณสุ ข ของสํ านั กงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรื อน (ก.พ.) ป ญ หาที่ พบ คื อ พยาบาลและสมาชิ กสมาคมพยาบาลแหง ประทศไทยฯสาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือยังขาดความรู ขาดขอมูลที่ถูกตองชัดเจนเกี่ยวกับโครงสรางใหม และการเตรียมความพรอมของ
พยาบาลในการกาวสูตําแหนงที่สูงขึ้น ประกอบกับปญหาที่พบยุคปจจุบัน มีการรองเรียนดานจริยธรรมของพยาบาล
มากขึ้น ทั้งทางระบบการรองเรียนผานหนวยงาน องคกรตาง ๆ และทางสื่อโซเชียล
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1.6 วัตถุประสงค ของโครงการ
1.6.1 เพื่ อ ให พ ยาบาลและสมาชิ ก สมาคมพยาบาลแห ง ประเทศไทยฯ สาขาสํ า นั ก งานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไดขยายทิศทางและโอกาสความกาวหนาในวิชาชีพการพยาบาล
1.6.2 เพื่ อ ให พ ยาบาลและสมาชิ ก สมาคมพยาบาลแห ง ประเทศไทยฯ สาขาสํ า นั ก งานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมดานการวิจัยเพื่อกาวสูตําแหนงที่สูงขึ้น
1.6.3 เพื่อใหพยาบาลเตรียมความพรอมในการกาวสูตัวแทนสูงขึ้นในทุกระดับ
1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.7.1 พยาบาลและสมาชิกสมาคมพยาบาลแหง ประเทศไทยฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สามารถนําความรูไปประยุกตใชในบทบาทวิชาชีพอยางมีประสิทธิภาพ
1.7.2 พยาบาลวิชาชีพสามารถผานการยื่นขอผลงานวิชาการดานการวิจัยไดเพิ่มขึ้น
1.7.3 พยาบาลและสมาชิกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือนํา
หลักจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาลไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางเหมะสมในสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
1.8 ระยะเวลา และสถานที่ดําเนินการ จัดประชุมวิชาการสัญจรไปจังหวัดตางๆ จํานวน 5 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 10 มิถุนายน 2565
ณ หองประชุมโรงแรมสุนียแกรนด
จังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 2 วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ หองประชุมโรงพยาบาลบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย
ครั้งที่ 3 วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ หองประชุมโรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ครั้งที่ 4 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ หองประชุมโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ 5 วันที่ 9 ธันวาคม 2565
ณ ที่หองประชุมโรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
2. กลุมเปาหมาย
พยาบาลวิ ช าชี พ อาจารย พ ยาบาล บุ ค ลากรด า นสุ ข ภาพและผู ส นใจ ครั้ ง ละจํ า นวน 600 คน
(onsite 400 คน online 200 คน)
คาลงทะเบียน on site 600 บาท on line 300 บาท
3. เปาหมาย ผลผลิตและแผนปฏิบัติการ
3.1 วิธีการดําเนินการ: การประชุมวิชาการประกอบดวย
การบรรยายและอภิปราย ซักถาม
3.2 งบประมาณรายจาย (ครั้งละ)
แหลงงบประมาณ จากสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
จากคาลงทะเบียนการประชุม
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3.3 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ หลังการประชุม
3.3.1 พยาบาลที่ เข า ประชุ ม มี ค วามรู และเข าใจเกี่ ย วกับ เกณฑ แ ละแนวทางการจั ด ทํ า
เอกสารเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น รอยละ 80
3.3.2 พยาบาลที่เขาประชุมมีความพึงพอใจในการประชุมรอยละ 80
4. การประเมินผลโครงการ
ประเมินผลตามตัวชี้วัด
………………………………………………ผูเสนอโครงการ
(ดร.ทัศนีย ทิพยสูงเนิน)
ประธานฝายวิชาการ
สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สํานักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
……………………………..………ผูเห็นชอบโครงการ
(ดร. สุเพียร โภคทิพย)
อุปนายกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ
สํานักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตอุบลราชธานี
……………………………..………ผูเห็นชอบโครงการ
(นางไพรวัลย พรมที)
อุปนายกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ
สํานักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตขอนแกน

……………………………..………ผูเห็นชอบโครงการ
(นางสาวสิริลักษณ คุณกมลกาญจน)
อุปนายกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ
สํานักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตนครราชสีมา
……………………………………….. ผูอนุมัติโครงการ
(ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณลาน เถื่อนนาดี)
นายกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สํานักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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กําหนดการประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 1/2565
เรื่อง ทิศทางและบทบาทขององคกรวิชาชีพในการเตรียมความพรอมของพยาบาล
ในการกาวสูตําแหนงที่สูงขึน้
ครั้งที่ 1 วันที่ 10 มิถุนายน 2565
ณ หองประชุมโรงแรมสุนียแ กรนด จังหวัดอุบลราชธานี
เวลา
08.00-08.45 น.
08.45-09.00 น.

09.00-09.30 น
09.30-11.30

11.30-12.00 น
12.00-13.00 น

ลงทะเบียน
พิธีเปด

หัวขอ

ประธาน : นายกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ
สํานักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลาวตอนรับ : ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
กลาวรายงาน : ประธานฝายวิชาการสมาคมพยาบาลแหง
ประเทศไทยฯ สํานักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทิศทางและบทบาทขององคกรวิชาชีพใน ผศ.ดร. เสาวมาศ คุณลาน เถื่อนนาดี
การเตรียมความพรอมของพยาบาลในการ นายกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ
กาวสูตําแหนงที่สูงขึ้น
สํานักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หลักเกณฑ เอกสารประกอบการทําการ ดร.ธีรพร สถิรอังกูร คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการ
ประเมินผลงานวิชาการของพยาบาล
กระทรวงสาธารณสุข
วิชาชีพ
ในการกาวสูตําแหนงที่สูงขึ้น
การเตรียมตัวการจัดทําเอกสารวิชาการ
คุณศศิธร ชํานาญผล อดีตนายกสมาคมพยาบาลแหง
และปญหา ที่พบบอยในการจัดทําผลงาน ประเทศไทยฯ สํานักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิชาการ
พัก รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.30 น

เสวนา ถอดบทเรียน “การจัดทําผลงาน
วิชาการ ตําแหนงในสายงานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี(สายงานพยาบาลวิชาชีพ)”
เขียนอยางไรใหเขาตากรรมการ

15.30-16.30 น

การเตรียมผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ
ในวารสาร
ปดการประชุม

16.30 น

วิทยากร

นางอุบล จวงพานิช
นายอาคม รัฐวงษา
นางอรทัย บัวคํา
นางสถาพร มุงทวีพงษา
นางอภิญญา รองเมือง
นางสาว มะลิวัลย อังคนิตย
อ. นครินทร สุวรรณแสง
ผูด ําเนินรายการ:
ศาสตราภิชาน ดร.จงกลณี เรืองอัมพร ประธานฝายวิจัย
สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ
สํานักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รศ.ดร. จันทรทิรา เจียรณัย ประธานฝายวารวารและ
บรรณาธิการวารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
ผศ.ดร. เสาวมาศ คุณลาน เถื่อนนาดี
นายกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ
สํานักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบแจ้งความจานงโครงการประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 1/2565
เรื่อง ทิศทางและบทบาทขององค์กรวิชาชีพในการเตรียมความพร้อมของพยาบาล
เพื่อก้าวสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
วันศุกร์ท่ี 10 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 -16.30 น.
ณ ห้องประชุมโรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
1. ชื่อหน่วยงาน....................................................................อาเภอ.........................................จังหวัด....................................
2. โทรศัพท์ที่ทางาน.....................................................มือถือ............................................... โทรสาร………….………………….
E-mail address………………….…………………………………………………………..………………………………………..…………………….
3. รายชื่อผูส้ มัครเข้าร่วม

เลขที่ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ

ลาดับ

คานาหน้า

ชื่อ

สกุล

1.
2.
3.
4.
5.

4. กาหนดการสมัคร: ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565
5. อัตราค่าลงทะเบียน: - ค่าลงทะเบียน on site 600 บาท/คน
- ค่าลงทะเบียน on line 300 บาท/คน
6. การสมัคร
6.1 สมัครได้ที่สมาคมพยาบาลฯ สานักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.2 สมัครโดยส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมตามแบบฟอร์มข้างต้นนี้ (เขียนชื่อให้ชัดเจนและถูกต้อง)
ส่งทางอีเมล natned01@gmail.com
7. การชาระค่าลงทะเบียน: ตั้งแต่บัดนีจ้ นถึงวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 โดยสามารถเลือกได้ 2 ช่องทาง คือ

ชาระเงินสดได้ที่ สมาคมพยาบาลฯ สานักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามวัน และ เวลาราชการ
ทางธนาคาร โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลขที่บัญชี 452-0-63197-1 (กรุณาส่งสาเนาใบโอน สแกน/ ถ่ายรูป ส่งทางอีเมล์
เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)
*ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี*
ชื่อ................................................................ ผู้ขอสมัคร
(...............................................................)
วันที่…………..…เดือน……………..…พ.ศ……………..

