การประชุมวิชาการประจาปีวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

เรื่อง พยาบาลพันธุ์ใหม่ ก้าวไปอย่างชาญฉลาด
SMART Nurses : Moving forward to Next Generation
หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งจากการเปลี่ ยนผ่ านสู่ ป ระเทศไทยในยุค 4.0 และ
ระบบเศรษฐกิจสังคมดิจิตอลในศตวรรษที่ 21 รัฐบาลจึงได้กาหนด
กรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี เ พื่ อ ให้ มี ก ารปฏิ รู ป ประเทศและ
ขั บ เคลื่ อ นประเทศให้ ทั น ต่ อ ความท้ า ทายต่ า งๆที่ เกิ ด ขึ้ น ทั้ ง ใน
ปัจจุบันและอนาคตพยาบาลจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมให้ทัน
ต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษ ฐ์
และนวัตกรรมจึงมีความสาคัญ การพยาบาลในยุคปัจจุบันต้องมีการ
พัฒนาในเรื่องงานวิจัย และ R2R เป็นพื้นฐาน ซึ่งสามารถต่อยอดใน
การเพิ่มขีดความสามารถของตนทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
ด้ ว ยเห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของการพั ฒ นาวิ ช าชี พ พยาบาลในยุ ค
ประเทศไทย 4.0 ซึ่ งเน้ น การขั บ เคลื่ อ นด้วยนวัตกรรม ความคิ ด
สร้างสรรค์ งานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ การ
เตรียมความพร้อมเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจึงจาเป็นอย่างยิ่ง
วิท ยาลั ยพยาบาลกองทั พ บกเล็ งเห็ น ความสาคั ญ จึงจั ดประชุ ม
วิช าการหั วข้ อ เรื่อ ง “พยาบาลพั น ธุ์ใหม่ ก้ าวไปอย่ างชาญฉลาด
SMART Nurses : Moving forward to Next Generation”
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ครบรอบ
ปีที่ 55 ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตน พัฒนางานด้านการ
พยาบาล และสามารถ ในการน าความรู้ที่ ได้ไปประยุกต์ใช้อ ย่าง
เหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม
1. มี ค วามรู้ ค วามเข้ าใจเตรี ย มความพร้ อ มในการเป็ น พยาบาล
พันธุ์ใหม่ที่ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
2. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถนาความรู้ที่ได้จากการอบรม
ไปประยุกต์ใช้
3. มีก ารน าเสนอผลงานวิจัย/ ผลงานวิช าการ/ นวัตกรรม ของ
พยาบาลกองทัพบกและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเครือข่าย
ทางวิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
0830-0900 ลงทะเบียน
0900-1030 บรรยายเรือ่ ง Integration 3 ประสาน :
Education & Service & Research
โดย พลตรีหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกลุ
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
พันเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. นงพิมล นิมิตอานันท์
อาจารย์ประจาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
พันเอกหญิง รุ่งทิวา พิมพ์สักกะ
ผู้ช่วยผู้อานวยการกองการพยาบาล
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ผู้ดาเนินการอภิปราย
1030-1045 พักรับประทานอาหารว่าง
1045-1200 บรรยายพิเศษ เรื่อง พยาบาลพันธุ์ใหม่ ก้าวอย่างไรให้
ชาญฉลาด
โดย พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (2)
1200-1300 พักรับประทานอาหารกลางวัน
1300-1430 บรรยาย เรื่อง High Technology and
Innovation Thailand 4.0
โดย ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
1430-1445 พักรับประทานอาหารว่าง
1430-1630 พยาบาลพันธุ์ใหม่ : เผชิญชิวิตอย่างไรให้สมบูรณ์
โดย แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนนั ท์
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการ
ยุติธรรม คณะกรรมการประสานงาน รวม 3 ฝ่าย
(คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ สภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ)
พลตรีหญิง เรณู ประทุมมณี
อดีตผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
พันเอกหญิง อภิญญา อินทรรัตน์
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ผู้ดาเนินการอภิปราย

วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
0830-0900 ลงทะเบียน
0900-1030 Future Education for Next Generation Nurses
โดย รศ.ดร.ศิริอร สินธุ กรรมการสภาการพยาบาล
1030-1045 พักรับประทานอาหารว่าง
1045-1200 พยาบาลพันธุ์ใหม่ : บริหารชีวิตด้วยความคิดที่งดงาม
โดย คุณ นภาพร จุลอมรโชค (ดีเจ พี่อ้อยจากคลืน่ วิทยุ
กรีนเวฟ และ รายการ Club Friday)
1200-1300 รับประทานอาหารกลางวัน
1300-1500 ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง แนวคิดการผลิตบัณฑิตพยาบาลพันธุ์
ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ
โดย หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจานายกรัฐมนตรี
1500-1515 รับประทานอาหารว่าง
1515-1600 พิธีมอบรางวัล ผลงานวิจัยและนวัตกรรมยอดเยี่ยม
และพิธีปิด
.

******************************

ใบสมัครการเข้าร่วมประชุม
ชื่อหน่วยงาน......................................................................................
ชื่อ-สกุล............................................................................................
โทร................................................. E-mail......................................
ที่อยู่ที่ติดต่อได้....................................................................................
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (10 หลัก)........................................
ระบุอาหารของท่าน □ ปกติ □ มังสวิรัติ □ อิสลาม
(ตัวบรรจง)

ค่าลงทะเบียน
□ 1,500 บาท
สามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน โปรดชาระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า โดยโอนเงินเข้า

บัญชีออมทรัพย์ธนาคารทหารไทย
สาขา ร.พ. พระมงกุฎเกล้า

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
สมาคมพยาบาลทหารบก
กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
กาหนดการประชุมวิชาการประจาปี

ชื่อบัญชี “มูลนิธิวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก”
เลขที่ 038-2-53323-0
และโปรดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงิน มาทาง
 QR Code

 ID Line @vpx8628u
 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก โทร. 02-763-3889 ในเวลาราชการ
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-763-3889, 087-831-7100

วันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 16-17 สิงหาคม 2561
เวลา 08.00-16.30 น.

Download ใบสมัครและหนังสือถึงหน่วยงานได้ที่ www.rtanc.ac.th

สามารถสมัครแบบonline ได้ที่ https://goo.gl/v4c9FJ

ณ ห้องประชุม รวมใจภักดิ์ ชั้น 7 อาคารกองการศึกษา
317/6 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

