
พยาบาลกับการดแูลสขุภาพชุมชนวถีิ  NEW NORMAL
 
ทิศทางการจดัการเรยีนการสอนการพยาบาล           
 ในสถานการณ์โควดิ 19: มุมมองของผูบ้รหิารด้าน
การศึกษาวชิาชพีพยาบาล

 
เสวนา : สูก่ารเปลี�ยนผา่นวชิาชพีพยาบาล ผา่นเลนส์
ผูป้ฏิบติัวชิาชพีพยาบาลในความหลากหลาย

อ.ดร.  ขนษิฐา  วศิิษฎ์เจรญิ
 

086-779-7711
อ.ดร. วไิลวรรณ ปะธเิก

 
086-446-2478

ชอ่งทางชาํระเงิน
 ชื�อบญัช:ี สมาคมศิษยเ์ก่าพยาบาลศรนีครนิทรวโิรฒ
 บญัช ี : ธนาคารไทยพาณิชย

 ์เลขที�บญัช ี: 283 - 228522 - 6  
 

ติดต่อสอบถามขอ้มูลเพิ�มเติมไดที้�

จัดโดย : สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศรนีครนิทรวิโรฒรว่มกับ คณะพยาบาลศาสตร  ์มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ

อ. สปุราณ ีภูร่ะหงษ์
 

094-680-0009

พยาบาลวชิาชพี/ บุคคลทั�วไป
ลงทะเบยีน 500 บาท

วนัที�  29  มกราคม  2565 

  "มุมมองต่างเลนสส์ูก่ารเปลี�ยนผ่านในวชิาชพีพยาบาล กับ สถานการณโ์ควดิ 19"

รบัสมคัรตั�งแต่บดันี�เป�นต้นไป จนถึงวนัที� 20 มกราคม 2565

TOPICS

ออนไลนผ์า่นระบบ ZOOM MEETING

ประชุมวิชาการ   
เนื� องในโอกาสครบรอบ 22ป� ของการสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

คณุศุกภนติย ์พลไพรนิทร์
พยาบาลวชิาชพีเชี�ยวชาญ 

รพ. ศรธีญัญา
คณุบงัเอิญ ภมูศัิกดิ�

พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ
สถาบนัป�องกันควบคมุโรคเขตเมอืง กรมควบคมุโรค

คณุจุฬาลักษณ ์สงัฆรตันะ
รองผูอํ้านวยการฝ�ายบรหิารงานการ

จดัการควบคมุโรคติดเชื�อ
รพ. บาํรงุราษฎร์

รศ.ดร ทัศนา บุญทอง
นายกสภาการพยาบาลและคณบดผีูก่้อตั�ง 

 คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 
 

รศ. วลิาวณัย ์เสนารตัน์
คณะกรรมการติดตามและขบัเคลื�อนมติสมชัชาสขุภาพ
แหง่ชาติและกรรมการอํานวยการคณะสาธารณสขุศาสตร์

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
 

ผศ.ดร.  ดวงเดอืน รตันะมงคลกลุ
อาจารยค์ณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

MODERATOR

ผศ.ดร. วนดิา วสิทุธพิานชิ
คณบดคีณะพยาบาลศาสตร์
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

ศิษยเ์ก่าพยาบาล มศว ทกุหลักสตูร 
          ค่าลงทะเบยีนประชุมเมื�อสมคัรเป�นสมาชกิ
สมาคมศิษยเ์ก่าพยาบาลศรนีครนิทรวโิรฒ

ฟร ี 
ไดร้บัหนว่ยCNEU   6.5  หนว่ย



กําหนดการ
 โครงการประชุมวชิาการ เนื�องในโอกาสครบรอบ 22 ป�

ของการสถาปนา คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

เรื�อง มุมมองต่างเลนสส์ูก่ารเปลี�ยนผ่านในวชิาชพีพยาบาล กับ สถานการณโ์ควดิ 19 

 วนัเสารที์�   29  มกราคม  2565 

07.30 น. - 08.30 น.  ลงทะเบยีนผา่นระบบออนไลน ์(ZOOM)

08.30 น. - 08.45 น.  กล่าวรายงาน วตัถปุระสงค์ของโครงการประชุมวชิาการฯ 
                                  โดย ผศ. ทัศนยีา  วงัสะจนัทานนท์
                                  นายกสมาคมศิษยเ์ก่าฯ คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

08.45 น. - 09.00 น.  กล่าวเป�ดโครงการฯ โดย ผศ.ดร.วนดิา วสิทุธพิานชิ คณบดคีณะพยาบาลศาสตร ์ 
                                  มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
                               
09.00 น. - 10.00 น.  ปาฐกถาพเิศษจาก รศ.ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และคณบดผีูก่้อตั�ง     
                                 คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 
10.00 น. - 11.00 น.    พยาบาลกับการดแูลสขุภาพชุมชนวถีิ New normal
                                 โดย รศ.วลิาวณัย ์เสนารตัน ์คณะกรรมการติดตามและขบัเคลื�อนมติสมชัชาสขุภาพแหง่ชาติ    
                                 และกรรมการอํานวยการคณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

11.00 น. - 12.00 น.    ทิศทางการจดัการเรยีนการสอนการพยาบาลในสถานการณโ์ควคิ-19: 
                                  มุมมองของผูบ้รหิารดา้นการศึกษาพยาบาล 
                                  โดย ผศ.ดร.วนดิา วสิทุธพิานชิ  คณบดคีณะพยาบาลศาสตร ์
                                  มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

12.00 น. - 13.00 น.   พกัรบัประทานอาหารกลางวนั

13.00 น. - 16.00 น.   เสวนา: สูก่ารเปลี�ยนผา่นวชิาชพีพยาบาล ผา่นเลนสผ์ูป้ฏิบติัวชิาชพี   
                                  พยาบาลในความหลากหลาย  โดย วทิยากร 3 ท่าน            
                        
                                  1. คณุบงัเอิญ ภมูศัิกดิ� พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ สถาบนั      
                                      ป�องกันควบคมุโรคเขตเมอืง กรมควบคมุโรค 
                                  2. คณุศุกภนติย ์พลไพรนิทร ์พยาบาลวชิาชพีเชี�ยวชาญ         
                                       รพ.ศรธีญัญา 
                                  3. คณุจุฬาลักษณ ์สงัฆรตันะ รองผูอํ้านวยการฝ�ายบรหิารงานการ
                                       จดัการควบคมุโรคติดเชื�อ รพ.บาํรุงราษฎร์

                              Moderator : ผศ.ดร.ดวงเดอืน รตันะมงคลกลุ 
                                                   อาจารยค์ณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

                หมายเหต:ุ 
                        :  พกัเบรค เวลา 10.00 น. – 10.15 น. และ 14.00 น. – 14.15 น.
                       :  กําหนดการอาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

จดัโดย สมาคมศิษยเ์ก่าพยาบาลศรนีครนิทรวโิรฒรว่มกับ คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

ลงทะเบยีนออนไลน์ 
สาํหรบัศิษยเ์ก่าทกุหลักสตูร

ลงทะเบยีนออนไลน ์
สาํหรบัพยาบาลวชิาชพี/ บุคคลทั�วไป
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