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โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาล ประจาปี 2560
ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
----------------------------------------------1. ชื่อโครงการ การประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาล ประจาปี 2560
เรื่อง “การขับเคลื่อนการศึกษาพยาบาล เพื่อผลิตพยาบาลในยุคประเทศไทย 4.0”
2. ผู้รับผิดชอบ ที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) ร่วมกับ
ที่ประชุมผู้อานวยการวิทยาลัยในสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (สบช.) และ
ที่ประชุมคณบดีสาขาพยาบาลศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สอท.)
3. หลักการและเหตุผล
ระบบสุ ขภาพและสั งคมในศตวรรษที่ 21 กาลั งเผชิญ ความเปลี่ ยนแปลงหลายอย่าง ทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่ และระบาดวิทยา การเคลื่อนย้ายประชากรทั่วโลก ตลอดจนความ
เลื่อมล้าทางสังคม ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชากรโดยรวม แม้ศตวรรษที่ 21 จะผ่านมาเป็นเวลา เกือบ 2
ทศวรรษแล้วก็ตาม สภาพปัญหาและความท้าทายดังกล่าวยังคงอยู่ และจะมีเพิ่มมากขึ้นหากไม่มีการดาเนินการที่
เหมาะสม
สาหรับประเทศไทย ได้มีทางการพัฒนาแนวทางเศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
ตั้ ง แต่ ก ารใช้ โ มเดลประเทศไทย 1.0 จนปั จ จุ บั น โมเดลประเทศไทย 4.0 ซึ่ ง รั ฐ บาลใช้ ขั บ เคลื่ อ นประเทศ
ไปสู่ ป ระเทศหนึ่ งในโลกที่ มี "ความมั่น คง มั่ งคั่ ง และยั่งยื น " พั ฒ นาจากประเทศที่ มี รายได้ข นาดปานกลาง
เป็นประเทศที่มีรายได้สูง ดังนั้นโมเดลประเทศไทย 4.0 ที่ให้ความสาคัญในการบริการที่ใช้ทักษะขั้นสูง และเน้น
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม จึงเป็นเครื่องมือสาคัญในการนาประเทศไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
การที่ ป ระเทศจะพั ฒ นามีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ประชาชนต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
จึงจะเป็นกาลังที่เข้มแข็งในการพัฒ นาประเทศไทย การศึกษาด้านสุขภาพในยุคประเทศไทย 4.0 จะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนให้สามารถผลิตบุคลากรด้านสุขภาพให้เป็นกาลังสาคัญที่สนองตอบต่อเป้าหมายของประเทศได้อย่าง
แท้จริง
การผลิตพยาบาลซึ่งเป็นบุคลากรสุขภาพกลุ่มที่มีจานวนมากที่สุด และเป็นบุคลากรสุขภาพที่อยู่
ใกล้ชิดผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง จาเป็นต้องทบทวนและวิเคราะห์ช่องว่างในการจัดการศึกษา โดยทาความเข้าใจกับ
การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย และสังคมโลก เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการจัดการเรียนการสอนให้
มีคุณภาพ ทันโลกและเทคโนโลยี รวมทั้งอยู่บนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิ ใจ เป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลใน
การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณลักษณะและความสามารถสอดคล้องความต้องการในสังคมไทย 4.0
ความสาคัญในการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล จาเป็นต้องคานึงถึงลักษณะของผู้เรียน
รุ่นใหม่ ที่เติบโตในบรรยากาศ/บริบทของเทคโนโลยี ที่ซึมซับและหล่อหลอมด้วยข้อมูลข่าวสารในแบบต่างๆ มี
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สมาร์ทโฟน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิ วเตอร์พ กพา ตลอดจนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเป็นเสมือน
เครื่องมือในการสื่อสารค้นคว้าเรียนรู้ได้ตลอดเวลา มากกว่าการใช้ปากกาและสมุดโน้ตเหมือนในอดีต การเรียน
การสอนและการเรี ย นรู้ ต่ า ง ๆ จึ ง ต้ อ งปรั บ ปรุ ง ให้ เข้ า กั บ ยุ ค ดิ จิ ทั ล มี Smart Classrooms และ Smart
educators ที่จะกระตุ้นให้นักศึกษาเรียนรู้และมีทักษะศตวรรษที่ 21 ที่จะเปลี่ยนคนจากผู้บริโภค Media เป็น
media creator
ความท้าทายดังกล่าวนี้ ทาให้ การผลิตพยาบาลต้องปรับเปลี่ยนปรับปรุงในทุกมิติ ตั้งแต่การ
พั ฒ นาอาจารย์ ให้ ใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศอย่างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ เทคนิ คและสื่ อในการจัดการเรียนรู้ ให้ เกิ ด
บรรยากาศการเรียนรู้ ที่นักศึกษาใฝ่รู้โดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลุดพ้นจากยุคการถ่ายทอดเนื้อหาความรู้
จากอาจารย์ ทาให้นิสิตนักศึกษาพัฒนาสู่การเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ เกิดนวัตกรรม และสื่อใหม่ เป็นพยาบาลที่
ทันโลก ทันเทคโนโลยี อยู่บนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใจ
4. วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้อาจารย์พยาบาลพัฒนาตนเอง และการจัดการเรียนการสอน สนองตอบ
ต่อนโยบายประเทศไทย 4.0
4.2 เพื่อให้อาจารย์พยาบาลมีความรู้ และได้รับแนวทางไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนทางสอน
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่กระตุ้นการตื่นรู้ของนิสิตนักศึกษา
4.3 เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การใช้และการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน และการ
พยาบาล ระหว่างอาจารย์และนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาพยาบาลทั่วประเทศ
4.4 เพื่อยกย่องเชิดชูนิสิตนักศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น
4.5 เพื่อยกย่อง เชิดชู อาจารย์พยาบาลต้นแบบของประเทศ
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้บริหาร อาจารย์ และนิสิตนักศึกษา ในสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ตระหนักและมีแนวทาง
ในการพัฒนาวิธีการเรียนการสอนและการพัฒนาอาจารย์ และการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลอย่าง
สอดคล้องในการขับเคลื่อนการศึกษาพยาบาล เพื่อผลิตพยาบาลที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะสนับสนุน
ความสาเร็จของการพัฒนาประเทศในอนาคต
6. วัน เวลา และสถานที่
วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
7. ผู้เข้าร่วมประชุม 400 คน
7.1 อาจารย์พยาบาลจากสังกัดต่างๆ
1.1 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เหล่าทัพ และสานักงานตารวจแห่งชาติ
1.2 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
1.3 สถาบันการศึกษาพยาบาลสังกัดเอกชน จานวนร่วม 350 คน
7.2 นิสิตนักศึกษา จานวน 50 คน
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8. รายรับ
8.1 ค่าลงทะเบียน
- ค่าลงทะเบียนสาหรับ อาจารย์ และบุคคลทั่วไป คนละ 3,600 บาท
- ค่าลงทะเบียนสาหรับ นิสิต/นักศึกษา คนละ 1,500 บาท
8.2 เงินสมทบจากที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการเชิงปริมาณ
9.1 จานวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่กาหนดไว้
9.2 ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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กาหนดการประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาล ประจาปี 2560
เรื่อง “การขับเคลื่อนการศึกษาพยาบาล เพื่อผลิตพยาบาลในยุคประเทศไทย 4.0”
ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ
_______________________________
ประธานประจาวัน : ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล
เลขานุการประจาวัน : นาวาอากาศเอกหญิงดลฤดี โรจน์วิริยะ
วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560
08.00 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น.

พิธีเปิดการประชุมวิชาการ
กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์
ประธานที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษา
สาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.)
เปิดประชุมวิชาการโดย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี

09.15 – 09.45 น.

ปาฐกถานา อุดมศึกษากับนโยบายประเทศไทย 4.0
โดย : พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี

09.45 – 10.00 น.

พิธีเปิดนิทรรศการ และผลงานนวัตกรรมทางการศึกษาพยาบาล
โดย : พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี

10.00 – 10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเยี่ยมชมนิทรรศการ

10.30 – 12.00 น.

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่เวทีโลก
โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
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13.00 – 14.30 น.

เสวนา เรื่อง หลักสูตรและการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการและความยั่งยืน
ของประเทศไทย 4.0 : มุมมองและความท้าทายต่างวิชาชีพ
โดย : ศาสตราจารย์แพทย์หญิงวณิชา ชื่นกองแก้ว
เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 21
: รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุราพร พงศ์เวชรักษ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: อาจารย์ ดร. ลิขิต ปรียานนท์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ดาเนินการเสวนา : รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

14.30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.

อภิปราย มุมมองต่อการจัดการศึกษาพยาบาล โดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม
โดย : นักศึกษา/ผู้แทน จาก 4 สังกัด สกอ. สบช. เอกชน เหล่าทัพ/ตารวจ
1. นายเกียรติศักดิ์ ไร่หินถ่วง นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี
2. นางสาวชิดชนก เบ็ญจสิริสรรค์ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3. นศพต.ศุภสรา ศิลปวรนันท์ นักศึกษาพยาบาลตารวจชั้นปีที่ 2
วิทยาลัยพยาบาลตารวจ
4. นักศึกษาพยาบาลจาก สังกัดเอกชน 1 คน
ผู้ดาเนินการอภิปราย : รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

16.30 – 19.00 น.

ประชุมผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล
สังกัด สถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (สกอ.) สถาบันพระบรม
ราชชนก (สบช.) และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)
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ประธานประจาวัน : อาจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์
เลขานุการประจาวัน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560
08.00 – 08.30 น.

ลงทะเบียน

08.30 – 10.00 น.

เสวนา เรื่อง 8 ปี มคอ.1 สาขาพยาบาลศาสตร์ สู่ มคอ.1 (ปรับปรุง) พ.ศ. ...
:บทเรียนและก้าวต่อไป
โดย : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ
: รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์
ผู้ดาเนินรายการ : อาจารย์ ดร.เพลินตา พรหมบัวศรี
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

10.00 – 12.00 น.

อภิปราย การประกันคุณภาพการศึกษาโดยการใช้ AUN QA : การเปลี่ยนแปลง
สู่การเรียนรู้ในการนาไปใช้
โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญดา อนุวงศ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัพณา กิจรุ่งโรจน์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ดาเนินการอภิปราย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
* รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
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13.00 – 14.30 น.

เสวนา เรื่อง การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีในยุคประเทศไทย 4.0
: High fidelity simulation based learning
รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
: Learning by Blackboard system
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ห้านิรัติศัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ MOOC
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ดาเนินการเสวนา : อาจารย์ ดร.พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

14.30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.30 น.

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ห้อง 1
Active learning : no more lectures
( 5 เรื่อง)
ประธาน : รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์
คณบดีสานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขานุการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณภา ไชยประสิทธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ห้อง 2
Empower Students to master learning by ICT
( 5 เรื่อง)
ประธาน : อาจารย์ ดร.วรรณี ตปนียากร
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
เลขานุการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์ บุญเสถียร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
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ห้อง 3
Innovation development in nursing education
( 5 เรื่อง)
ประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทพันธ์ ชินล้าประเสริฐ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เลขานุการ : นาวาโทหญิง ดร.นวลลักษณ์ บุษบง
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
ห้อง 4
ผู้สร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลรุ่นเยาว์
( 5 เรื่อง)
โดย : นิสิตนักศึกษา
ประธาน : พลตรีหญิงเบญจมาศ บุญรับพายัพ
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาล กองทัพบก
เลขานุการ : อาจารย์ ดร.พรฤดี นิธิรัตน์
วิทยาลัยพยาบาล พระปกเกล้า จันทบุรี

ประธานประจาวัน
เลขานุการประจาวัน

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทิพา ส่องศิริ
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมฤดี ชื่นกิติญานนท์

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560
08.00 – 08.30 น.

ลงทะเบียน

08.30 – 10.00 น.

บรรยาย เรื่อง กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ (Professional standard
framework) ในศตวรรษที่ 21 : ความท้าทายในการนาไปใช้
กับอาจารย์พยาบาล
โดย : รองศาสตราจารย์ นพ.อานุภาพ เลขะกุล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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10.00 – 11.15 น.

การเรียนการสอนสหวิชาชีพ : ทาได้จริงหรือ?
นาเสนอ Good practice
1. MSU Model
โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
: อาจารย์ ดร.วิราวรรณ์ คาหวาน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
: อาจารย์สุนทรี อมรเพชรสถาพร
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. TU Model
โดย : ศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: อาจารย์เกสร มุ้ยจีน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรามศาสตร์
3. RAMA Model
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ดาเนินการอภิปราย : รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี
ผู้อานวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

11.15 – 11.30 น.

กิจกรรมตอบคาถามผ่าน IT : คาตอบท่านมีรางวัล
นากิจกรรมโดย : อาจารย์ ดร.สุรชาติ สิทธิปกรณ์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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11.30 – 12.00 น.

การมอบรางวัล
- การมอบรางวัลอาจารย์พยาบาลดีเด่น
- การมอบเกียรติบัตรเชิดชู นิสิต/นักศึกษา ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมโดดเด่น
- การมอบรางวัลประกวดนวัตกรรม
โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์
ประธานที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษา
สาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.)

12.00 – 12.20 น.

New Directions for Nursing Education
ประธานที่ประชุมจาก 3 เครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาล
โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทิพา ส่องศิริ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
: อาจารย์ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

12.20 – 12.30 น.

ปิดการประชุมวิชาการ
โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์
ประธานที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษา
สาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.)

12.30 – 13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

