
1. โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด จ.ขอนแก่น 
  อัตรา ห้องสแตนดารด์ เตียงคู่  1,700 บาท/ห้อง 

 ติดต่อส ารองห้องพัก โทรสาร 043 91 3333 หรือ 
 RSVN@pullmankhonkaen.com 

1. โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ จ.ขอนแก่น 
  อัตรา ห้องซุพีเรียร์พักคู่ เตียงคู่  1,400 บาท/ห้อง 
  ติดต่อส ารองห้องพัก โทร.043 32 0320  
  โทรสาร 043 38 9390  
2. โรงแรมชาดา เวอแรนด้า ถ.ศรีจันทร์ จ.ขอนแก่น 
  อัตรา ห้องพักเตียงคู่  960 บาท/ห้อง 
  ติดต่อส ารองห้องพัก โทร.088-035-6823  
  www.facebook.com/Chada Veranda Hotel  
  E-mail: chadaveranda@gmail.com 
หมายเหตุ: ให้ผู้สมัครติดต่อโรงแรมโดยตรง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

ฝ่ายลงทะเบียน นางสาวสุดารัตน์ สุภาพงษ ์นางสุดถนอม กมลเลิศ  
ฝ่ายวิชาการ นางบุษบา บุญกระโทก และ 

หัวหน้าส านักงาน นางสาวณัฐปภษัร์ ธนวิรุฬห์โอฬาร  
http://www.nurse.kku.ac.th/ โทร. 043 36 3082-4 

 

หน่วยการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ (CNEU)                            
อยู่ระหว่างการพิจารณาจากสภาการพยาบาล 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เปดิรับสมัคร
ลงทะเบียนออนไลน์ทางเวปไซต์ สารสนเทศทางการ 

http://www.nurse.kku.ac.th/ 
เมื่อเข้าเวปไซต์แล้วคลิกท่ี “การประชุมวิชาการพัฒนา
เครือข่ายทางการพยาบาลประจ าปี 2561 “Thai Smart 
Nurses, a voice to lead: Health is Human Right” 
ในวันที่ 23-24  สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมพูลแมน       
ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น จากนั้นท าตามข้ันตอน                 
การสมัครในระบบและ 
สามารถเพ่ิมในช่องทาง QR code ได้ 
 
2.ช าระเงินค่าลงทะเบียน 2,500 บาท  
โอนผ่าน; บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อบัญชี เงินฝากเพ่ือ “วิชาการ
ชมรมเครือข่ายพัฒนาการพยาบาลศรีนครินทร์”เลขที่บัญชี 
551-443954-7 
 
3.ส่งหลักฐานการช าระเงิน ในรูปแบบภาพ scan หรือ
ภาพถ่าย มาที่ E-mail : sdrspp@gmail.com 
จะได้รับการยืนยันการสมัครตอบกลับทางเมล์นี้ 
 

ปิดรับสมัครและโอนเงนิภายใน 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 

**ไม่รับลงทะเบียนและช าระเงินหน้างาน** 
ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ  

           
งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ร่วมกับ ชมรมเครือข่ายพัฒนาทางการพยาบาล 
 

ขอเชิญท่านผู้สนใจ เข้าร่วม 
“ประชุมวิชาการพัฒนาเครือข่าย               
ทางการพยาบาล ประจ าปี 2561 

 

 
 

“Thai Smart Nurses,  
a voice to lead: Health is  

Human Right”  
 

ระหว่างวันที่ 23 - 24  สิงหาคม 2561  
ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด  

จังหวัดขอนแก่น 
 

ผู้น าเสนอผลงาน Poster presentation 
“ ผลงานวิชาการทางการพยาบาล” 

กรุณาส่งบทคัดย่อโดย Upload ไฟล์ส่งทาง    E-mail: 
smartnurse2018@gmail.com  โทร.087-5992415                        
ภายในวันที ่20 กรกฎาคม 2561 ประกาศผลการคัดเลือกที่ 

http://www.nurse.kku.ac.th/ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 
(ขนาดโปสเตอร์กว้าง 80 X ยาว 180 เซนติเมตร) 

 

 

http://www.facebook.com/Chada
http://www.nurse.kku.ac.th/
mailto:smartnurse2018@gmail.com%20%20โทร.087-5992415
http://www.nurse.kku.ac.th/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561  
8.00-8.30 น. ลงทะเบียน 
8.30 -9.30 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการ 

- การน าเสนอวิดิทัศน์แนะน าจังหวัด 
  ขอนแก่น  
- ประธานชมรมเครือข่ายฯ กล่าวรายงาน 
  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์    
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิด               
การประชุม 

9.30- 10.00 น. ปาฐกถาพิเศษ  
ปณิธานสมเด็จย่า : ต้นแบบการดูแล
สุขภาพของมวลมนุษยชาติ 

  โดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล 
คณบดี คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

10.00-10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.3.0-12.00 น. บทบาทผู้น าทางการพยาบาล  

ยุค Thailand 4.0 : 
มุ่งสู่สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน  

  โดย หัวหน้าพยาบาล       
   -รพ.มหาราช นครเชียงใหม่ 
   -รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
   -รพ.ศรีนครินทร์ 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
 

13.00–14.00 น. “Thai Smart Nurses, a voice to 
lead: Health is Human Right” 

   โดย รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม 

14.00-15.00 น. การพัฒนานวัตกรรมในบทบาท 
ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 
โดย พว.สุพัตรา อุปนิสากร  
รพ.สงขลานครินทร์ 
พว.สุราณี ชาญฤทธิ์วัฒนะ  
รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 
พว. สุภาพ อิ่มอ้วน รพ.ศรีนครินทร์ 
พว.ดร.ขวัญสุดา บุญทศ รพ.ศรีนครินทร์  
ผู้ด าเนินการอภิปราย 

15.00-15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
และชมโปสเตอร์ 

15.15-16.00 น. การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเพื่อ 
ยกระดับผลลัพธ์การพยาบาล 
พว.สุทิศา ปิติญาณ รพ.ศิริราช มม. 
พว.รัตนาภรณ์   จีระวัฒนะ 
รพ.รามาธิบดี มม. 
พว.กันยารัตน์ สินสุวรรณกุล 

   รพ.จุฬาลงกรณ์  จฬ. 
พว.เฉลิมศรี สรสิทธิ์ รพ.ศรีนครินทร์ 
ผู้ด าเนินการอภิปราย 

18.00-22.00 น. งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 
ชมรมเครือข่ายพัฒนาทางการพยาบาล 
ประจ าปี 2561 

 

 
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561  
8.30-10.30 น. การบริหารโรงพยาบาลในยุค 

Thailand 4.0 
โดย ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ 
อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

10.30–10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
และชมโปสเตอร์ ผลงานวิชาการ 

10.45-12.00 น. Digital Health and Technology  
โดย รศ.นพ.ชลธิป พงษ์สกุล  
อาจารย์พงษ์ชัย เพชรสังหาร 
อาจารย์จักร โกศัลยวัตร 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00–14.00 น. Influencer : Thai Smart Nurse 
   โดย อ.นพ.วัชระ  รัตนะสีหา 

รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพฯ 

14.00-14.30 น. ประกาศผลประกวดผลงานพัฒนา 
คุณภาพและงานวิจัย 

14.30-15.00 น. พิธีปิดการประชุม 

  โดย ประธานชมรมเครือข่ายฯ 
15.00 น. รับประทานอาหารว่าง 


