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มติ 30 ก.ค.64 

 
ร่าง  

 

ตารางก าหนดการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ คร้ังที่ 6 
เร่ือง  การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลส าหรับระบบสุขภาพที่เปล่ียนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
Transforming nursing education in a changing healthcare system: Policy recommendation 

วันที่ 13 – 14 สิงหาคม  2564    
Virtual Conference 

 
วันที่ศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564  
พิธีกรประจ าวัน อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์  วรอรุณ  (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี)  

เวลา รายละเอียด 
07.30 – 08.30 น. ลงทะเบียน 

 

09.00 – 09.15 น. กล่าวต้อนรับสมาชิก และกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดประชุมพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ 
คร้ังที่ 6 
โดย  รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง   

นายกสภาการพยาบาล และ 
ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 6 

เปิดการประชุม 
โดย    ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
 

09.15 – 10.00 น. ปาฐกถา  
เรื่อง   นโยบายและแนวทางการอุดมศึกษาในสังคมวิถีปกติใหม่ เพื่อความเป็นเลิศในการผลิตก าลังคน

ด้านสุขภาพ 
โดย     ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
 

Pre recorded 
10.00 – 10.15 น. พัก    
10.15 - 11.15น. 

 
 

 

ปาฐกถา 2 
เรื่อง   ทิศทางการผลิตพยาบาลส าหรับระบบสุขภาพในสังคมปกติใหม่ 
โดย    รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง   

นายกสภาการพยาบาล 
11.15 –12.00 น. กรอบแนวคิด ความคาดหวัง และการด าเนินการในการจัดประชุมพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ         

ว่าด้วยการผลิตบัณฑิตพยาบาล เพื่ออนาคตในระบบสุขภาพและสังคมปกติใหม่ 
โดย    รองศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี รุจกรกานต์ 

ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการและเอกสารการจัดประชุมพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติครั้งท่ี 6 
 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 



 

 

เวลา รายละเอียด 
13.00 – 13.30 น. น าเสนอร่างนโยบาย   

ประเด็นนโยบายที่  1   เร่ือง Transformative Education for Future Nurses  
โดย    รองศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี รุจกรกานต์ 

ประธานคณะอนุกรรมการประเด็นนโยบายท่ี 1   
 

13.30 - 14.15 น. เปิดอภิปราย ( Pre- arranged questions and discussion) 
 

14.15 – 14.30 น. พัก  
 

14.30 - 15.00 น. 
 

 
 

 น าเสนอร่างนโยบาย   
ประเด็นนโยบายที่ 2  เร่ือง Curriculum Design for Future Nurses and Health System   
โดย    ศาสตราจารย์ ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล 

ประธานคณะอนุกรรมการประเด็นนโยบายท่ี 2 
 

15.00 - 15.45 น. เปิดอภิปราย ( Pre- arranged questions and discussion)  

15.45- 16.15 น. น าเสนอร่างนโยบาย   
ประเด็นนโยบายที่  3  เร่ือง  Community Engaged Nursing Education 
โดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย จูลเมตต์ 

ประธานคณะอนุกรรมการประเด็นนโยบายท่ี 3 
 

16.15 - 17.00 เปิดอภิปราย  (Pre- arranged questions and discussion) 

 
วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564  
พิธีกรประจ าวัน  1. อาจารย์ รจนา วรวิทย์ศรางกูร (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี) 
           2. อาจารย์ กนิษฐา ถนัดกิจ   (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี), 

เวลา รายละเอียด 

07.30 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
09.00 - 9.30 น. 
 
 
 
 

น าเสนอร่างนโยบาย   
ประเด็นนโยบายที่ 4  เร่ือง Research and Innovation in Nursing Education  
โดย    รองศาสตราจารย์ ดร. ยาใจ สิทธิมงคล 

ประธานคณะอนุกรรมการประเด็นนโยบายท่ี 4 
 

09.30 - 10.15น. เปิดอภิปราย  (Pre- arranged questions and discussion) 
10.15 – 10.30 น. พัก 
10.30 - 11.00 น. ร่างนโยบาย  ประเด็นนโยบายที่ 5  เร่ือง Accreditation for Institutional Development   

โดย    รองศาสตราจารย์ ดร. นงนุช บุญยัง 
ประธานคณะอนุกรรมการประเด็นนโยบายท่ี 5 

 

11.00 - 11.45 น. เปิดอภิปราย ( Pre- arranged questions and discussion) 
11.45 - 12.00 น. พิธีกรสรุปการอภิปรายและชี้แจงกิจกรรมช่วงบ่าย 

 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   



 

 

เวลา รายละเอียด 
13.00 – 14.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปนโยบายการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์เพื่อตอบสนองสังคมปกติใหม่ 
โดย   รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง   

นายกสภาการพยาบาล 
รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริอร  สินธุ 
รองประธานคณะกรรมการจัดท าแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ระหว่างและหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา2019  

14.00 – 14.15 น. พัก 
14.15 – 16.00 น 
 
 
 
 
 

 

อภิปรายนโยบายและการขับเคล่ือนนโยบายการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลส าหรับ
ระบบสุขภาพในสังคมปกติใหม่ 
โดย  รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง   

นายกสภาการพยาบาล 
รองศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี รจุกรกานต์ 
ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการและเอกสารการจัดประชุมพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 6 
 

16.00 น. 
 
 
 

ปิดการประชุม 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง   

นายกสภาการพยาบาล 
 

 


