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ก าหนดการประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติประจ าปี 2565 
เรื่อง “Nursing Profession in the Disruptive World : Leaders Pave the Way” 

วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 ณ สภาการพยาบาล และระบบออนไลน์ 
---------------------------------- 

พิธีกร ภาคเช้า  รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรีดา มั่นคง และ ดร.รัตติมา ศิริโหราชัย 
เวลา ก าหนดการ 

07.30 – 09.00 น. เปิดระบบการประชุม online 
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน onsite  
09.00 – 09.15 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจ าปี 2565                     

 กล่าวรายงานการจัดประชุมฯ  
    โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เรณู พุกบุญมี 
    ประธานฝ่ายจัดประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจ าปี 2565 

 กล่าวเปิดการประชุมฯ และความเป็นมาของรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี       
        ในพระบรมราชูปถัมภ์  
         โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง  
         เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
         และ ประธานที่ปรึกษาสภาการพยาบาล 

 กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม   
         โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ 
         นายกสภาการพยาบาล 

09.15 – 09.30 น. ประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี                               
ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจ าปี 2563, 2564 และ 2565  
โดย  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สมจิต หนุเจริญกุล 
       ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

09.30 – 09.45 น. VTR ปาฐกถาพิเศษ โดย Ms. Fadwa Ahmed AFFARA 
ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ประจ าปี 2563  
สรุปโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรีดา มั่นคง  

09.45 – 10.15 น. ปาฐกถาพิเศษ โดย Professor Dr. Erlinda Castro PALAGANAS 
ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ประจ าปี 2564 
สรุปโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรีดา มั่นคง  
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เวลา ก าหนดการ 
10.15 – 11.00 น. ปาฐกถาพิเศษ โดย Professor Dr.Nurith Helen WAGNER  

                 และ Professor Dr.Miriam Judith HIRSCHFELD 
ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ประจ าปี 2565 
ด าเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประคิณ  สุจฉายา 

11.00 – 11.15 น. มอบของท่ีระลึกบนเวที โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง 
เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ถ่ายภาพหมู่  
ภาพที่ 1 บนเวที ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ (3 ท่าน)
กรรมการนานาชาติ (ต่างชาติ 3 ท่าน และไทย 5 ท่าน) ท่านเลขาธิการมูลนิธิฯ นายกสภาการ
พยาบาล นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ผอ.กองการพยาบาล และประธานจัดประชุม
วิชาการ    
ภาพที่ 2 ลงมาด้านล่าง หันหน้าเข้าหาเวที (ถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้าประชุม)  

11.15 – 12.00 น. บรรยายพิเศษ (online) เรื่อง “Nursing Profession in the Disruptive World : Leaders 
Pave the Way” 
โดย ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล 
ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ สาขาผู้น าการพยาบาลในระดับนโยบาย ประจ าปี 2562   

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
พิธีกรภาคบ่าย  ร.ต.อ หญิง ยุรีพรรณ วณิชโยบล 
13.00 – 13.45 น. 
 

บรรยายพิเศษ เรื่อง “Workforce Planning & Human Resources Management : Pave 
the Way to be the Leaders” 

โดย   ดร. กฤษดา แสวงดี  
ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ สาขาผู้น าการพยาบาลในระดับนโยบาย ประจ าปี 2563 

13.45 – 15.00 น. 
 

 

บรรยายพิเศษ เรื่อง “Team : An Essential Tool for Successful Leaders” 
โดย 1) นางสาวเอื้อมพร กาญจนรังสิชัย  

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ สาขาการพยาบาลในสถานบริการ ประจ าปี 2563 
2) นางกรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์ 

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ สาขาการพยาบาลในชุมชน ประจ าปี 2562 
 ด าเนินรายการโดย พันเอกหญิงรุ่งทิวา พิมพ์สักกะ  
15.00 น. กล่าวปิดการประชุม 

โดย    ศาสตราจารย์ ดร. ศิริอร สินธุ 
         นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 

 


