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โครงการประชุมวิชาการประจาปีของสมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทยและ Sigma Theta Tau International
Honor Society of Nursing, Phi Omega Chapter-at Large
เรื่อง “Leadership Development Through Graduate Education, Research and Practice”
วันที่ 14-15 กันยายน 2559 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร
---------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อโครงการ “Leadership Development Through Graduate Education, Research and Practice”
ผู้รับผิดชอบโครงการ สถาบันการศึกษาที่เปิดดาเนินการหลักสูตรระดับปริญญาเอก 7 สถาบัน
ที่ร่วมก่อตั้งสมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทยและ Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing,
Phi Omega Chapter-at Large
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเป็นมา
วิชาชีพการพยาบาลในประเทศไทยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้การนาของผู้นาที่เข้มแข็ง
ในแต่ล ะยุค ทาให้ วิชาชีพ เป็ น ที่ย อมรับ ของสหวิช าชีพ ทั้งในสั งคมไทยและนานาชาติ การพัฒ นาผู้ น าทางการ
พยาบาลทั้งผู้นาด้านการศึกษาพยาบาล การบริการการพยาบาล และผู้นาด้านการวิจัย จึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะในยุคปั จ จุ บั น ซึ่งเป็ น ยุ คแห่ งการเปลี่ ยนแปลง เช่น การเปลี่ ยนค่านิยมและวิถีชีวิตของคนไทย การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทางด้านสุขภาพ รวมทั้งเทคโนโลยี
การสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นับวันจะยิ่งมีความซับ ซ้อน และท้าทายผู้นาในการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อให้หน่วยงานมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสูง เพื่อผลลัพธ์ที่ต้องการคือสุขภาวะของประชาชนไทย
การพัฒนาผู้นาทางการพยาบาลให้มีศักยภาพสูงเพื่อ นาพาองค์การในยุคแห่งกาเปลี่ยนแปลงได้
อย่างมีประสิทธิภาพนั้น เป็นบทบาทสาคัญประการหนึ่ งของสถาบันการศึกษาพยาบาลในการออกแบบหลักสูตร
และรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตปริญญาโท และปริญญาเอกให้มีภาวะผู้นา โดยการให้นักศึกษาได้
ฝึกวิธีการคิดเชิงระบบ และการคิดเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งฝึกทักษะการนาในโอกาสต่างๆ ทั้งการนาในคลินิก การนา
ด้านการเรียนการสอน และการนาด้านการวิจัยทางการพยาบาล นอกจากนี้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สถาบันการศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาทั้งภายในสถาบันเดียวกันและต่างสถาบันได้แลกเปลี่ยนรู้
วิธีการนา และการทาความเข้าใจสถานการณ์ทางการพยาบาลที่ต้องอาศัยการนาสู่การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการให้
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ความร่วมมือระหว่างฝ่ายการศึกษาพยาบาลด้วยกัน และกับฝ่ายบริก ารพยาบาลของโรงพยาบาทุกระดับเพื่อ สร้าง
ผู้นาทางการพยาบาลรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง
สมาคมพยาบาลเกี ย รติ คุ ณ ไทยและ Sigma Theta Tau International Honor Society of
Nursing, Phi Omega Chapter-at Large เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นใน พศ 2555โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อเป็นแหล่ง
รวมความรู้ทางการพยาบาลและแลกเปลี่ยนกันในระดับนานาชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สาหรับการพัฒนาวิชาชีพ
และเปิดโอกาสให้ผู้นาทางการพยาบาลและพยาบาลที่มีผลการเรียนดีเด่นได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ทางการพยาบาลกับประเทศต่าง ๆ เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาผู้นาทางการพยาบาลผ่านกระบวนการจัด
การศึกษาระดับ บั ณ ฑิ ตศึกษา จึ งได้จั ดประชุมวิช าการในครั้งนี้ เพื่ อเป็นเวทีให้ อาจารย์พยาบาล ผู้ บริห ารใน
สถาบัน การศึกษา ประธานสาขาวิชา ผู้บริห ารฝ่ายการพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และนักศึกษาพยาบาล ได้มี
โอกาสได้รับแนวคิดใหม่ด้านผู้นาที่พึงประสงค์และได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสนอแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการ
พัฒนาผู้นาทางการพยาบาลโดยผ่านกระบวนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การวิจัยและการปฏิบัติการ
พยาบาล รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่าง ผู้นาด้านการศึกษา การบริการ และการวิจัยทางการพยาบาลอีก
ด้วย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม
1. แนวคิดใหม่ในการสร้างผู้นาในยุคศตวรรษที่ 21
2. ได้รับแรงบันดาลใจในการเป็นผู้นาที่ดีจากผู้นาด้านการศึกษา การบริการ และการวิจัยทางการ
พยาบาล
3. ได้แนวทางการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการพัฒนาภาวะผู้นา
ทางการพยาบาล
4. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ มีโอกาสสร้างเครือข่ายและทราบแหล่งประโยชน์ในการพัฒนาภาวะผู้นา
สถานที่จดั ประชุม
โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 14-15 กันยายน 2559
ผู้เข้าประชุม จานวน 250 คน ประกอบด้วย
1. ผู้บริหาร ประธานสาขาวิขา ประธานวิชา และอาจารย์พยาบาล
2. ผู้บริหารทางการพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ
3. นักศึกษา
4. ผู้สนใจ
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การประเมินผล
ใช้แบบประเมิน สอบถามผู้เข้าประชุมเมื่อสิ้นสุดการประชุม
ประเด็นการประเมิน: ประเมินวัตถุประสงค์ เนื้อหา ความเหมาะสมวิทยากร สถานที่ สิ่งอานวยความ
สะดวก เอกสาร อุปกรณ์และสื่อประกอบการประชุม ระยะเวลาที่จัดและประเมินความพึงพอใจ
ค่าลงทะเบียน
** สาหรับผู้บริหาร อาจารย์พยาบาล พยาบาลและ ผู้สนใจทั่วไป
ลงทะเบียนก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 อัตราค่าลงทะเบียน 2,500 บาท
ลงทะเบียนหลังวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
** สาหรับนักศึกษา (มีหนังสือรับรองจากสถาบัน)
ลงทะเบียนก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 อัตราค่าลงทะเบียน 2,000 บาท
ลงทะเบียนหลังวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 อัตราค่าลงทะเบียน 2,500 บาท
** สาหรับสมาชิกสมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทยและ Sigma Theta Tau International Honor Society of
Nursing, Phi Omega Chapter-at Large
กลุ่มผู้นาทางการพยาบาล
ลงทะเบียนก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 อัตราค่าลงทะเบียน 2,200 บาท
ลงทะเบียนหลังวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 อัตราค่าลงทะเบียน 2,800 บาท
กลุ่มนักศึกษา
ลงทะเบียนก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 อัตราค่าลงทะเบียน 1,800 บาท
ลงทะเบียนหลังวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 อัตราค่าลงทะเบียน 2,300 บาท
** สาหรับผู้ที่เข้าร่วมพิธีรับเข้าเป็นสมาชิกใหม่ (Induction Ceremony)
อัตราค่าลงทะเบียน 500 บาท
**สาหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกใหม่ของสมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทยและ Sigma Theta Tau
International Honor Society of Nursing, Phi Omega Chapter-at Large
อัตราค่าสมัคร
1,500 บาท
ค่า Honor Cord เส้นละ
550 บาท
1. ขอเชิญชวนทุกท่านส่งผลงานวิจัยทางการพยาบาลเข้าประกวด เพื่อรับรางวัลจากสมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทย
และ Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing, Phi Omega Chapter-at Large ใน
งานป ระชุ ม วิ ช าการ “Leadership Development Through Graduate Education, Research and
Practice” โดยจั ด ท าบทคั ด ย่ อ ผลงานวิ จั ย หรือ นวั ต กรรมเป็ น ภาษาไทยและภาษาอั งกฤษส่ ง ประธาน
กรรมการฝ่ายคัดกรองและจัดทาตารางการนาเสนองานวิจัย / นวัตกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.มาริสา
ไกรฤกษ์ ทาง E-mail address: kmaris@kku.ac.th ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เพื่อจัดทาเอกสาร
ประกอบการประชุม และน าเสนอผลงานวิจัยดังกล่ าวแบบ Poster presentation ในวันประชุมวิช าการ
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เพื่อให้ ค ณะกรรมการจากสมาคมพยาบาลเกียรติคุ ณ ไทยและ Sigma Theta Tau International Honor
Society of Nursing, Phi Omega Chapter-at Large เป็นผู้พิจารณาตัดสินผลงานวิจัย
คาแนะนาในการจัดทาบทคัดย่อ งานวิจัย/นวัตกรรม
ส่วนประกอบของบทคัดย่อ
- หัวเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ชื่อผู้วิจัย และหน่วยงาน
- แหล่งทุน (ถ้ามี)
- ความสาคัญ วัตถุประสงค์ วิธีดาเนินการวิจัย/นวัตกรรม ผลการวิจัย/นวัตกรรม สรุปข้อเสนอแนะและการ
นาไปใช้
คาแนะนาในการจัดทาโปสเตอร์
ส่วนประกอบของโปสเตอร์
- หัวเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ชื่อผู้วิจัย และหน่วยงาน
- แหล่งทุน (ถ้ามี)
- ความสาคัญ วัตถุประสงค์ วิธีดาเนินการวิจัย/นวัตกรรม ผลการวิจัย/นวัตกรรม สรุปข้อเสนอแนะและการ
นาไปใช้
- ขนาดของโปสเตอร์ 80 ซม. x 180 ซม.พร้อมขาตั้ง
2. ขอเชิญชวนทุกท่านส่งผลงานโครงการพัฒนาผู้นาและการวิจัยทางการพยาบาลสมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทยและ
ไฟ โอเมกา เพื่อรับรางวัลจากสมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทยและ Sigma Theta Tau International Honor Society
of Nursing, Phi Omega Chapter-at Large คัดเลือกจานวน 6 รางวัล
ระดับปริญญาตรี 2 รางวัล จานวนเงินสนับสนุน 5,000 บาท/โครงการ
คุณสมบัติ
1. เจ้าของโครงการต้องเป็นสมาชิกปัจจุบันของ ไฟ โอเมกา
2. เป็นนักศึกษาพยาบาลที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันทางการพยาบาลในระดับปริญญาตรี
3. เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นาทางการพยาบาล
ระดับบัณฑิตศึกษาและผู้นาทางการพยาบาล 4 รางวัล
ระดับ ปริญญาโทและเอก 2 รางวัล และ ระดับ ผู้นาทางการพยาบาล 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท/โครงการ
คุณสมบัติ
1. เจ้าของโครงการต้องเป็นสมาชิกปัจจุบันของ ไฟ โอเมกา
2. เป็นนักศึกษาพยาบาลที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันทางการพยาบาลในระดับปริญญาโท เอก หรือเป็นผู้นา
ทางการพยาบาล
3. เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นาทางการพยาบาล
การคัดเลือกโครงการ
คณะกรรมการพิจารณาทุนจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอทุนและพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ และ
ประเมินจากหัวข้อดังนี้
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มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสมาคม ฯ
ความสาคัญของโครงการ
ผลของโครงการต่อการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล และการพัฒนาผู้นาทางการพยาบาล
ความชัดเจนของโครงการ

เงื่อนไข
1. ขอให้ผู้จัดกิจกรรมระบุ กิจกรรมนี้จัดทาโดยสมาชิกของ “สมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทย และไฟโอเมกา”
2. ขอให้ส่งเอกสารประเมินผลโครงการให้กับคณะกรรมการสมาคม ฯ
3. ผู้ที่ได้รับรางวัลสูงสุดของแต่ละประเภท โครงการจะได้รับเลือกให้มานาเสนอในการประชุมวิชาการ
ประจาปีของสมาคม ฯ ในปี 2559
เอกสารเพื่อขอรับทุน
1. สาเนาบัตรสมาชิก Phi Omega at Large หรือ หมายเลขสมาชิกของ Phi Omega at Large
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน
3. สาเนาบัตรนักศึกษา หรือบัตรพนักงาน หรือข้าราชการ
4. รายละเอียดโครงการ และผลการจัดโครงการ จานวนไม่เกิน 10 หน้า
5. แนบภาพกิจกรรม และผลการประเมินกิจกรรม (หากมี)
หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 กรกฏาคม 2559
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แบบฟอร์มส่งบทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อเจ้าของผลงานวิจัย
ชื่อหน่วยงาน
ที่มาและความสาคัญของปัญหาการวิจัย
วัตถุประสงค์
ระเบียบวิธีวิจัย
ผลการวิจัย
สรุปและข้อเสนอแนะ
คาสาคัญ
รายละเอียดผู้ที่จะนาเสนอผลงาน
ชื่อ:.................................. นามสกุล:............................................
ตาแหน่ง/ตาแหน่งทางวิชาการ:...................................................
สถานที่ทางาน:...........................................................................
โทร (ที่ทางาน):......................................... มือถือ: ..................................... แฟกซ์: .......................................
Email: .....................................................
หัวข้อการวิจัย: (กรุณาระบุ โดยทาเครื่องหมาย ใน )
 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
 การพยาบาลผดุงครรภ์
 การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ
 การพยาบาลผู้สูงอายุ
 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
 วิจัยนวัตกรรมทางการพยาบาล
 การวิจัยข้ามวัฒนธรรม

 การพยาบาลผู้ใหญ่
 การบริหารการพยาบาล
 การพยาบาลอาชีวอนามัย
 อื่นๆ ระบุ.........................
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กาหนดการประชุมวิชาการ
เรื่อง “Leadership Development Through Graduate Education, Research and Practice”
วันที่ 14-15 กันยายน 2559
ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร
วันที่ 14 กันยายน 2559
08.00 -08.30 น.

ลงทะเบียน

08.30 - 09.00 น.

พิธีเปิดการประชุม และนิทรรศการ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง
นายกสภาการพยาบาล

09.00 - 09.15 น.
09.15 - 11.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
ความเป็นเลิศขององค์กร ความท้าทายของผู้นาแห่งอนาคต และสร้างผู้นาเพื่อ
สร้างคน สร้างงานสร้างการเปลี่ยนแปลง
โดย คุณมิ่งขวัญ แสนสุวรรณ

11.15 - 12.15 น.

การนาเสนอผลงานวิจัย

12.15 - 13.15 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
ชมนิทรรศการเกี่ยวกับผลงาน/นวัตกรรมการพัฒนาผู้นาทางการพยาบาล ด้าน
การบริหารการ การบริการ การเรียนการสอน และการวิจัยทางการพยาบาล
รวมทั้งการสร้างเครือข่ายผู้นา/พัฒนาผู้นา

13.15 - 14.00 น.

การนาเสนอผลงานวิจัย

14.00 - 14.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.15 - 16.00 น.

ผู้นาการศึกษา การบริการวิชาการ และการวิจัยทางการพยาบาล สร้างได้
อย่างไร?
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ
ศาสตราจารย์ ดร. สมจิตร หนุเจริญกุล
ดร. ยุวดี เกตสัมพันธ์
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วันที่ 15 กันยายน 2559
08.30 - 09.00 น

ลงทะเบียน และชมนิทรรศการตามซุ้มสนทนาเพื่อสร้างเครือข่ายผู้นาทางการ
พยาบาล

09.00 - 10.30 น

เสวนา เรื่อง “เครือข่าย: กลไกสร้างเสริมพลังของผู้นาทางการพยาบาล
โดย

10.30 - 10.45 น

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 11.45 น
11.30 - 12.00น

ก้าวต่อไปในการพัฒนาผู้นาทางการพยาบาล

12.00 -12.30น

พิธีมอบรางวัลผู้นาและรางวัลนาเสนอผลงานวิจัย

12.30 - 13.30 น

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 - 15.30 น

พิธีรับเข้าสมาชิกใหม่

15.30 - 16.00 น

ปิดการประชุม

