
 
 
 
 
 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
โครงการอบรมวิชาการ 

 
ชื่อโครงการ การอบรมวิชาการ  
เรื่อง การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการศึกษา

พยาบาลและการบริการพยาบาล 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
หลักการและเหตุผล 

พยาบาลเป็นบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีในการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด 
โดยต้องหมุนเวียนกันในการดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ต้องประสานการดูแล
ผู้ป่วยกับบุคลากรต่างวิชาชีพ รวมถึงการประสานความร่วมมือกับญาติเพื่อให้
ได้ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การปฏิบัติการ
พยาบาลในการดูแลผู้ป่วยและการปฏิบัติงานท่ีต้องเกี่ยวข้องกับผู้คน
หลากหลาย จึงมีโอกาสสูงท่ีจะเกิดประเด็นความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน 
รวมถึงประเด็นความขัดแย้งทางจริยธรรมด้วย ดังจะเห็นได้จากการมี
สถานการณ์การร้องเรียนทางด้านจริยธรรมเพิ่มขึ้นตามสื่อสังคมต่างๆ การท่ี
พยาบาลจะป้องกันและจัดการกับประเด็นความขัดแย้งทางจริยธรรมได้ เป็น
ความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีสถาบันการศึกษาพยาบาลจะต้องผลิตพยาบาลวิชาชีพท่ี
มีความเข้าใจในหลักจริยธรรมและปฏิบัติการพยาบาลโดยยึดหลักจริยธรรม 
ตลอดจนหน่วยงานท่ีให้บริการสุขภาพจะต้องมีระบบและกลไกด้านจริยธรรมท่ี
มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม  

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มีภารกิจในการผลิต
พยาบาลวิชาชีพท่ีมีจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล การส่งนักศึกษาไปฝึก
ปฏิบัติงานตามหน่วยบริการต่าง ๆ ได้พบเห็นปัญหาด้านจริยธรรมในการ
ปฏิบัติการพยาบาล และพบว่าหน่วยงานต่าง ๆ เห็นความส าคัญของการพัฒนา
สมรรถนะพยาบาลทางด้านจริยธรรมและการพัฒนาระบบและกลไกด้าน 

 
 
 
 
 
 

จริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายของสภาการ
พยาบาลในการสนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมของกลุ่มการ
พยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาล และสอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2559 -2564) คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิตจึงจัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง “การพัฒนาระบบและ
กลไกจริยธรรมทางการศึกษาพยาบาลและการบริการพยาบาล” ขึ้นเพื่อให้
พยาบาลวิชาชีพท้ังผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในสถานบริการและอาจารย์ใน
สถาบันการศึกษาพยาบาล มีความรู้ ความเข้าใจ และมีแนวทางการพัฒนาระบบ
และกลไกด้านจริยธรรมทางด้านการศึกษาพยาบาลและการบริการพยาบาล 
การเรียนรู้บทเรียนการพัฒนาด้านจริยธรรมจากหน่วยบริการและสถานศึกษาท่ี
เคยด าเนินการมาก่อน รวมถึงการพัฒนาหน่วยงานเพื่อรับการประกันคุณภาพ 
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ท้ังต่อตนเอง หน่วยงาน และผู้รับบริการโดยรวม 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ร่วมประชุม 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ และมีแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกด้าน
จริยธรรมทางด้านการศึกษาพยาบาลและการบริการพยาบาล 

2. เรียนรู้บทเรียนของสถาบันการศึกษาและสถานบริการท่ีมีการพัฒนา
ด้านจริยธรรม 

3. มีแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานเพื่อรับการประกันคุณภาพด้าน
จริยธรรม 

 
วิธีด าเนินการ 

บรรรยาย และอภิปราย online โดยใช้ application Microsoft team 
 

วิทยากรและวิทยากรกลุ่มย่อย  
1. รองศาสตราจารย์ ดร. อรัญญา  เชาวลิต ประธานคณะกรรมการ

ศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย 
2. คุณเกษณา  แซ่ล้อ  อดีตรองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาล

มหาราชนครเชียงใหม ่

 
 
 
 
 
 

3. คุณสุจินดา  ยิ่งรักศรีศักดิ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายการพยาบาล 
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

4. คุณสุ ภิ ด า   สุ ว ร รณพั นธ์  รั กษา ก า รหั วห น้ าพย าบา ล  
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

5. ดร.มะลิวรรณ  อังคณิตย์  พยาบาลวิชาชีพ ระดับช านาญการ 
(พยาบาลผู้ปฏิบัติการขั้นสูงด้านอายุรศาสตร์ – ศัลยศาสตร์  
โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด) โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

6. ผศ. ดร. บุหงา  ตโนภาส  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์   
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

7. ดร.พิริยลักษณ์  ศิริศุภลักษณ์  อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี กรุงเทพ 

8. ผศ.ดร.วารินทร์  บินโฮเซ็น อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

9. อาจารย์ผ่องพรรณ  ธนา วิทยากรจากสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 

ระยะเวลาในการด าเนินการ   
วันท่ี 10-11 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 - 16.15 น. 
 

ผู้เข้ารับการอบรม    
  พยาบาลจากสถาบันการศึกษาพยาบาลและสถานบริการ  
จ านวน 200 คน 
 
สถานที่  

อบรม online 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาระบบและกลไก
ด้านจริยธรรมทางด้านการศึกษาพยาบาลและการบริการพยาบาล 

2. ผู้เข้าร่วมประชุมเรียนรู้แนวทางที่ดีในการพัฒนาระบบและกลไกด้าน
จริยธรรม พร้อมกับเรียนรู้สิ่งท่ีควรหลีกเลี่ยงจากหน่วยงานท่ีมีการ
พัฒนามาก่อน 

3. ผู้เข้าร่วมประชุมมีแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานเพื่อรับการประกัน
คุณภาพด้านจริยธรรม 

ก าหนดการอบรม 

วันจันทร์ที่  10 พฤษภาคม 2564   

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม online 
09.00 - 09.15 น. พิธีเปิดการอบรม 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อ าภาพร นามวงศ์พรหม 
      คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

09.15-12.00 น. บรรยายเรื่อง การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทาง
การศึกษาพยาบาลและการบริการพยาบาล 
วิทยากร:  รองศาสตราจารย์ ดร. อรัญญา  เชาวลิต 

              ประธานคณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการ
พยาบาลแห่งประเทศไทย 

13.00-16.00 น. อภิปรายเรื่อง ถอดบทเรียนการพัฒนาระบบและกลไก
ด้านจริยธรรมในงานบริการพยาบาล 
1)  กรณีศึกษา: สวนดอกโมเดล  

วิทยากร: คุณเกษณา แซ่ล้อ อดีตรองหวัหน้าฝ่ายการ  
 พยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

2)  กรณีศึกษา: ร้อยเอ็ดโมเดล 
วิทยากร: 1. คุณสุจินดา  ยิ่งรักศรีศักดิ์ รอง 
               ผู้อ านวยการฝ่ายการพยาบาล  
 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

 
 
 

 
 
 

 
 2.  คุณสุภิดา  สุวรรณพันธ์  รักษาการหัวหน้าพยาบาล  

   โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 
 3.  ดร.มะลิวรรณ  อังคณิตย์  พยาบาลวิชาชีพ  
  ระดับช านาญการ (พยาบาลผู้ปฏิบัติการขั้นสูงด้าน  

  อายุรศาสตร์ – ศัลยศาสตร์ โรคระบบหัวใจและ 
  หลอด เลือด) โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 
16.00-16.15 น.  ประเมินความรู้เรื่อง การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรม

ทางการศึกษาพยาบาลและการบริการพยาบาล 

วันอังคารที่  11 พฤษภาคม 2564    

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม online 
09.00 - 12.00 น.  อภิปรายเรื่อง ถอดบทเรียนการพัฒนาระบบและกลไก

ด้านจริยธรรมในการศึกษาพยาบาล 
 1) กรณีศึกษา: STIN 

วิทยากร: ผศ.ดร.บุหงา ตโนภาส 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

2) กรณีศึกษา: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 
วิทยากร: ดร.พิริยลักษณ์  ศิริศุภลักษณ์  

3) กรณีศึกษา: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
วิทยากร: ผศ.ดร. วารินทร์ บินโฮเซ็น              

14.00-16.00 น.  บรรยายเรื่อง “การประกันคุณภาพด้านจริยธรรมในงาน
บริการพยาบาล” 

วิทยากร: อาจารย์ผ่องพรรณ ธนา 
สถาบันพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

16.00-16.10 น.  ประเมินความรู้เรื่องการประกันคุณภาพด้านจริยธรรมใน 
งานบริการพยาบาล 

16.10-16.15 น. พิธีปิดการอบรม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
เลขรหัสหลักสูตร E078-L-64-C1-0001-1 

หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ 
10.5 หน่วยคะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 

 

ใบสมัครเข้าร่วมการอบรมวิชาการ 
เรื่อง  “การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการศึกษาพยาบาลและการบรกิารพยาบาล” 

วันที่ 10-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

1) รายละเอียดผู้สมัคร 
ชือ่ (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................................นามสกุล................................................................................. 
สถานที่ปฏบิัติงานปัจจุบัน    แผนก......................................................... องค์กร......................................................................... 
เลขที.่.................................ถนน......................................................ต าบล........................................อ าเภอ.................................... 
จังหวัด.....................................รหสัไปรษณีย.์...................โทรศัพท์ที่ท างาน...............................โทรสาร................................... 
E-mail Address:……………………………………………………………………………………….……….......................… 
เลขที่ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ .................................................    เลขที่สมาชิกสภาการพยาบาล ………..................................... 
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ...................................................................................................................................................... 

2) อัตราค่าลงทะเบียน : 
  คนละ 500  บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน) 

3) การช าระค่าลงทะเบียน  : ภายในวันอังคารที่  4  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 โดยสามารถช าระเงินทาง 
  การโอน ผ่านบัญชีธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรพัย ์ 
  ชื่อบญัชี   “ สถาบันรังสิตวิชชาลัย ม.รังสิต ”   เลขที่บัญชี  099-2-49136-5 

กรุณา  Fax. ใบสมัคร พร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่  02-997-2222  ต่อ 1493 

   
 

 

 

 

ลงช่ือ  .........................................................  ผู้สมัคร 
(.........................................................) 


