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ก าหนดการประชุมวิชาการ   
เรื่อง การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี 

วันที ่29 – 30 พฤศจิกายน 2564  ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 4 สภาการพยาบาล 
(รูปแบบออนไลน์ Zoom) 

----------------------------------- 

วันจันทร์ที ่29 พฤศจิกายน 2564 
เวลา กิจกรรม 

พิธีกรประจ าวัน รองศาสตราจารย์ ดร. อาภรณ์ ดีนาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.โสเพ็ญ ชูนวล  
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 - 09.30 น. พิธีเปิดประชุมวิชาการ 

โดย   รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง  นายกสภาการพยาบาล 
09.30 - 10.30 น. บรรยาย เรื่อง  บทบาทและนโยบายของสภาการพยาบาลในการพัฒนาศักยภาพของพยาบาล 

หลังปริญญาตรีทุกระดับ 
โดย   รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง  นายกสภาการพยาบาล 

10.30 - 10.45 น. พัก 
10.45 - 12.00 น. บรรยาย เรื่อง  บันไดความก้าวหน้าของพยาบาล : การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับ

หลังปริญญาตรี 
โดย   ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สมจิต หนุเจริญกุล 

12.00 - 13.00 น. พัก 
13.00 - 13.45 น. 
 
 
 
 
 

อภิปราย เรื่อง หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง  (4 เดือน) และหลักสูตรเตรียมความพร้อม 
พยาบาลช านาญการพิเศษ 

โดย     รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริอร   สินธ ุ
ผู้ด าเนินการอภิปราย  รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ 
 

13.45 -14.15 น.  อภิปราย เรื่อง หลักสูตร Post Baccalaureate Residency Training   
โดย     ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี  เธียรพิเชฐ  
ผู้ด าเนินการอภิปราย  รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ 
 

14.15 - 14.30 น. พัก 
14.30 – 16.00 น. อภิปราย เรื่อง  หลักสูตร Post Baccalaureate Residency Training : ประสบการณ์แห่ง

ความส าเร็จ 
โดย      ดร. ภัทรพร เขียวหวาน      (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย) 

  นางอรภรณ์ ด ารงวัฒนกุล   (โรงพยาบาลศิริราช) 
ผู้ด าเนินการอภิปราย  รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ 
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วันอังคารที ่30 พฤศจิกายน 2564 

เวลา กิจกรรม 
พิธีกรประจ าวัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณฏัฐ์ อัคคะเดชอนันต์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทกา สวัสดิพานิช 
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 - 10.30 น. อภิปราย เรื่อง ทิศทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 

โดย    1. ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว   
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อรวมน ศรียุกตศุทธ์    

        3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล   
        4. พว.สินีนชุ ข าดี   
ผู้ด าเนินการอภิปราย  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ นินทจันทร์  

10.30 – 10.45 น. พัก 
10.45 - 12.15 น อภิปราย เรื่อง การจัดหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร 

โดย    1. รองศาสตราจารย์ ดร. อรสา พันธ์ภักดี  
2. รองศาสตราจารย์ ดร. สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม 
3. รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา ยูนิพันธุ์ 
4. อาจารย์กัลปังหา โชสิวสกุล ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน วพบ.กรุงเทพ)         

         5. พว. ทิพเนตร  งามกาละ (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) 
ผู้ด าเนินการอภิปราย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิดา ปรีชาวงษ์ 

12.15 - 13.00 น. พัก 
13.00 - 15.00 น. เปิดอภิปรายรับฟังข้อคิดเห็นเพ่ือการพัฒนา 

โดย    1. รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง 
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สมจิต หนุเจริญกุล 

เลขานุการ 
1 รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ นินทจันทร์ 
2 .ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนดิา ปรีชาวงษ์ 

15.00 น. ปิดการประชุม 
 โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง 
        นายกสภาการพยาบาล 

 


