คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตาบลองครักษ์ อาเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก 26120

ที่ ศธ 6906 / 1479

1 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการประจาปี
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาล
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผ่นพับโครงการพร้อมใบสมัคร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะจัดให้มี โครงการ ประชุมฟื้นฟูวิชาการ ประจาปี
ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการพยาบาล ครั้งที่ 13 เรื่อง การรักษาพยาบาลขั้นต้นในการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ระหว่าง
วันที่ 15-19 มกราคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
ประชุม ฟื้นฟูความรู้ความเข้าใจ ทบทวนแนวคิด และทิศทางของงานการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน และการวินิจฉัยรักษาโรค
เบื้องต้นในปฐมภูมิ สามารถประยุกต์ความรู้แ ละเทคนิคทางการบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ การสร้างเสริมสุขภาพ และ
การบริการสุขภาพแบบองค์รวม ในการวางแผนการพยาบาล เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพได้ และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกัน
และกันในการดูแลสุขภาพในระดับปฐมภูมิ ในการจัดประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้หน่วย คะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
สาขาพยาบาลศาสตร์ (CNEU) จานวนประมาณ 30 หน่วย ซึ่งสามารถสะสมเพื่อดาเนินการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลจากสภาการพยาบาลได้
คณะพยาบาลศาสตร์ จึงใคร่ขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วม ประชุมฟื้นฟูวิชาการ
ในหัวข้ อเรื่องดังกล่าว โดยส่งใบสมัครทางโทรสารที่หมายเลข
0-3739- 5108 หรือ 0-2649- 5000 ต่อ 21823 หรือ
nurse@g.swu.ac.th พร้อมชาระค่าลงทะเบียน จานวน 5,800 บาท (ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยสามารถสมัครด้วยตนเอง
ได้ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ ชาระ เงินค่าลงทะเบียนผ่านทางธนาคาร ไทยพาณิชย์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2649-5000 ต่อ 21800 , 21821 หรือ 089-922-2549
(กรุณาสมัค รและชาระ
ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2561) ทั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้จัด ประชุมฟื้ นฟูวิชาการ
โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็น
ข้าราชการหรือพนักงานที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน
และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมได้ตามระเบียบของทางราชการต้นสังกัดและสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และอนุมัติ ให้บุคลากรทางการพยาบาล
ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการดังกล่าวด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา วังสะจันทานนท์)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาเนาเรียน หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มศว
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 21800, 21821 หรือ 089-922-2549
โทรสาร 0-2649-5000 ต่อ 21823 และ 0-3739-5108

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตาบลองครักษ์ อาเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก 26120

ที่ ศธ 6906 / 1479

1 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการประจาปี
เรียน นายแพทย์สาธารณสุข
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผ่นพับโครงการพร้อมใบสมัคร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะจัดให้มีโครงการ ประชุมฟื้นฟูวิชาการ ประจาปี
ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการพยาบาล ครั้งที่ 13 เรื่อง การรักษาพยาบาลขั้นต้นในการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ระหว่าง
วันที่ 15-19 มกราคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
ประชุม ฟื้นฟูความรู้ความเข้าใจ ทบทวนแนวคิด และทิศทางของงานการสร้างเสริมสุขภาพ ชุมชน และการวินิจฉัยรักษาโรค
เบื้องต้นในปฐมภูมิ สามารถประยุกต์ความรู้และเทคนิคทางการบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ การสร้างเสริมสุขภาพ และ
การบริการสุขภาพแบบองค์รวม ในการวางแผนการพยาบาล เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพได้ และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกัน
และกันในการดูแลสุ ขภาพในระดับปฐมภูมิ ในการจัดประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
สาขาพยาบาลศาสตร์ (CNEU) จานวนประมาณ 30 หน่วย ซึ่งสามารถสะสมเพื่อดาเนินการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลจากสภาการพยาบาลได้
คณะพยาบาลศาสตร์ จึงใคร่ขอเชิญท่ านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วม ประชุมฟื้นฟูวิชาการ
ในหัวข้อเรื่องดังกล่าว โดยส่งใบสมัครทางโทรสารที่หมายเลข
0-3739- 5108 หรือ 0-2649- 5000 ต่อ 21823 หรือ
nurse@g.swu.ac.th พร้อมชาระค่าลงทะเบียน จานวน 5,800 บาท (ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยสามารถสมัครด้วยตนเอง
ได้ที่คณะพยาบาลศาสตร์ ม หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือชาระเงินค่าลงทะเบียนผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร .0-2649-5000 ต่อ 21800 , 21821 หรือ 089-922-2549
(กรุณาสมัครและชาระ
ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2561) ทั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้จัด ประชุมฟื้นฟูวิชาการ
โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็น
ข้าราชการหรือพนักงานที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน
และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมได้ตามระเบียบข
องทางราชการต้นสังกัดและสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และอนุมัติ ให้บุคลากรทางการพยาบาล
ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการดังกล่าวด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา วังสะจันทานนท์)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะพยาบาลศาสตร์ มศว
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 21800, 21821 หรือ 089-922-2549
โทรสาร 0-2649-5000 ต่อ 21823 และ 0-3739-5108

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตาบลองครักษ์ อาเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก 26120

ที่ ศธ 6906 / 1479

1 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการประจาปี
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขอาเภอ
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผ่นพับโครงการพร้อมใบสมัคร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะจัดให้มีโครงการ ประชุมฟื้นฟูวิชาการ ประจาปี
ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการพยาบาล ครั้งที่ 13 เรื่อง การรั กษาพยาบาลขั้นต้นในการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ระหว่าง
วันที่ 15-19 มกราคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
ประชุม ฟื้นฟูความรู้ความเข้าใจ ทบทวนแนวคิด และทิศทางของงานการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน และการวินิจฉัยรักษาโรค
เบื้องต้นในปฐมภูมิ สามารถประยุกต์ความรู้และเทคนิคทางการบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ การสร้างเสริมสุขภาพ และ
การบริการสุขภาพแบบองค์รวม ในการวางแผนการพยาบาล เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพได้ และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกัน
และกันในการดูแลสุขภาพใน ระดับปฐมภูมิ ในการจัดประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
สาขาพยาบาลศาสตร์ (CNEU) จานวนประมาณ 30 หน่วย ซึ่งสามารถสะสมเพื่อดาเนินการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลจากสภาการพยาบาลได้
คณะพยาบาลศาสตร์ จึงใคร่ขอเชิญท่านและบุ คลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วม ประชุมฟื้นฟูวิชาการ
ในหัวข้อเรื่องดังกล่าว โดยส่งใบสมัครทางโทรสารที่หมายเลข
0-3739- 5108 หรือ 0-2649- 5000 ต่อ 21823 หรือ
nurse@g.swu.ac.th พร้อมชาระค่าลงทะเบียน จานวน 5,800 บาท (ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยสามารถสมัครด้วยตนเอง
ได้ที่คณะพยาบาลศาสตร์ ม หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือชาระเงินค่าลงทะเบียนผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร .0-2649-5000 ต่อ 21800 , 21821 หรือ 089-922-2549
(กรุณาสมัครและชาระ
ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2561) ทั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้จัด ประชุมฟื้นฟูวิชาการ
โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็น
ข้าราชการหรือพนักงานที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน
และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมได้ตามระเบียบของทางรา
ชการต้นสังกัด และสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และอนุมัติ ให้บุคลากรทางการพยาบาล
ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการดังกล่าวด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา วังสะจันทานนท์)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะพยาบาลศาสตร์ มศว
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 21800, 21821 หรือ 089-922-2549
โทรสาร 0-2649-5000 ต่อ 21823 และ 0-3739-5108

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตาบลองครักษ์ อาเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก 26120

ที่ ศธ 6906 / 1479

1 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการประจาปี
เรียน นายกเทศมนตรี
สิ่งทีส่ ่งมาด้วย แผ่นพับโครงการพร้อมใบสมัคร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะจัดให้มีโครงการ ประชุมฟื้นฟูวิชาการ ประจาปี
ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการพยาบาล ครั้งที่ 13 เรื่อง การรักษาพยาบาลขั้นต้นในการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ระหว่าง
วันที่ 15-19 มกราคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
ประชุม ฟื้นฟูความรู้ความเข้าใจ ทบทวนแนวคิด และทิศทางของงานการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน และการวินิจฉัยรักษาโรค
เบื้องต้นในปฐมภูมิ สามารถประยุกต์คว ามรู้และเทคนิคทางการบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ การสร้างเสริมสุขภาพ และ
การบริการสุขภาพแบบองค์รวม ในการวางแผนการพยาบาล เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพได้ และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกัน
และกันในการดูแลสุขภาพในระดับปฐมภูมิ ในการจัดประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้ หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
สาขาพยาบาลศาสตร์ (CNEU) จานวนประมาณ 30 หน่วย ซึ่งสามารถสะสมเพื่อดาเนินการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลจากสภาการพยาบาลได้
คณะพยาบาลศาสตร์ จึงใคร่ขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วม ประชุมฟื้นฟูวิชาการ
ในหัวข้อเรื่องดังกล่าว โดยส่งใบสมัครทางโทรสารที่หมายเลข
0-3739- 5108 หรือ 0-2649- 5000 ต่อ 21823 หรือ
nurse@g.swu.ac.th พร้อมชาระค่าลงทะเบียน จานวน 5,800 บาท (ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยสามารถสมัครด้วยตนเอง
ได้ที่คณะพยาบาลศาสตร์ ม หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรื อชาระเงินค่าลงทะเบียนผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร .0-2649-5000 ต่อ 21800 , 21821 หรือ 089-922-2549
(กรุณาสมัครและชาระ
ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2561) ทั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้จัด ประชุมฟื้นฟูวิชาการ
โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็น
ข้าราชการหรือพนักงานที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน
และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมได้ตามระเบียบของทางราชการต้นสังกัและสามารถเข้
ด
าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และอนุมัติ ให้บุคลากรทางการพยาบาล
ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการดังกล่าวด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา วังสะจันทานนท์)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะพยาบาลศาสตร์ มศว
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 21800, 21821 หรือ 089-922-2549
โทรสาร 0-2649-5000 ต่อ 21823 และ 0-3739-5108

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตาบลองครักษ์ อาเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก 26120
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