
       

       
กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

เร่ือง “วิจัยสร*าง Innovation และ Technology เพื่อรองรับสังคมไทยสูIยุค Digital World” 

และการประชุม สาขาพยาบาลศาสตรV 

เรื่อง “การวิจัยเชิงสุขภาพ สรGางดุลยภาพชีวิตในยุค Next Normal” 

วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2565 แบบออนไลนVบนแอปพลิเคชัน Zoom Meeting 

ภายใต*ความรIวมมือระหวIาง  

กลุIมการพยาบาล โรงพยาบาลนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม     

เทศบาลเมืองนครปฐม คณะพยาบาลศาสตรV มหาวิทยาลยัราชภัฏกำแพงเพชร  

คณะพยาบาลศาสตรV มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คณะพยาบาลศาสตรV มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณ ี  

คณะพยาบาลศาสตรV มหาวิทยาลัยราชภัฏร*อยเอ็ด คณะพยาบาลศาสตรV มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรVธานี  

คณะพยาบาลศาสตรV มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี

 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล*า จังหวัดเพชรบุร ีและ คณะพยาบาลศาสตรV มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
วันพฤหัสบดีท่ี  

7 กรกฎาคม 2565 
รายละเอียดกิจกรรม 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนออนไลน- (Online) 

Meeting ID: 667 218 9109   Passcode : NU12345   

09.00 - 09.15 น. กลCาวตGอนรับการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

โดย ศาสตราจารย-วุฒิสาร ตันไชย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

09.15 –9.30 น. กลCาวรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

โดย อาจารย- ดร.วิรัตน- ป]^นแกGว รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

09.30 –10.00 น. กลCาวเป]ดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

โดย ศาสตราจารย-พิเศษ ดร.เอนก เหลCาธรรมทัศน-  

รัฐมนตรีวCาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร- วิจัยและนวัตกรรม 

10.00 –11.00 น. การปาฐกถาขององค-ปาฐก  

โดย ดร.วิภารัตน- ดีอCอง ผูGอำนวยการสำนักงานการวิจัยแหCงชาติ 

เร่ือง "ทิศทางการวิจัยดGาน Technology และนวัตกรรมของประเทศไทยในอนาคต" 

11.00 –12.00 น. การปาฐกถาขององค-ปาฐก  

โดย ศาสตราจารย- นายแพทย-ยง ภูCวรวรรณ คณะแพทยศาสตร- จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย  

เร่ือง “อยูCอยCางไรกับโควิด-19” 

12.00 – 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน 
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วันพฤหัสบดีท่ี  

7 กรกฎาคม 2565 
รายละเอียดกิจกรรม 

12.00 – 12.45 น. -  ลงทะเบียนเขQารRวมการประชุม สาขาพยาบาลศาสตรW ระบบออนไลนWบนแอปพลิเคชัน Zoom Meeting  

พิธีกรประจำวัน -  อาจารย-กิติกร พรมา                 คณะพยาบาลศาสตร- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

เลขานุการ       -   อาจารย-หทัยรัตน- สายมาอินทร-      คณะพยาบาลศาสตร-  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

12.45 – 13.00 น. -  พิธีเป̂ดการประชุม สาขาพยาบาลศาสตรW   

“การวิจัยเชิงสุขภาพ สรQางดุลยภาพชีวิตในยุค New Normal” 

โดย ผูQชRวยศาสตราจารยW ดร.หทัยชนก บัวเจริญ  

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร-  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

Meeting ID: 667 218 9109   Passcode : NU12345   

13.00 – 14.00 

น. 

- ปาฐกถาพิเศษ   

  เร่ือง “การจัดการศึกษาพยาบาลในยุค Disruptive Society” 

รองศาสตราจารยW ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ 

นายกสภาการพยาบาล 

Meeting ID: 667 218 9109   Passcode : NU12345   

14.00 – 14.15 

น. 
พัก รับประทานอาหารวRาง  14.00 – 14.15 น. พัก รับประทานอาหารวRาง  

14.15-16.00 น.   แยกหQองบรรยาย 14.15-16.00 น.   แยกหQองบรรยาย 

พิธีกรการประชุม – อาจารย-ทัศนีย- ตริศายลักษณ- 

คณะพยาบาลศาสตร-  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

พิธีกรการประชุม –อาจารย-กิติกร พรมา                  

คณะพยาบาลศาสตร-  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

เสวนาวิชาการ ดQานการจัดการศึกษา เร่ือง 

“การพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยในยุค Post COVID” 

Meeting ID: 667 218 9109   Passcode : NU12345   

ผูQรRวมเสวนา 

   -   ผูGชCวยศาสตราจารย- ดร.หทัยชนก บัวเจริญ 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร-  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

-- รองศาสตราจารย- ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ 

     คณบดีคณะพยาบาลศาสตร- มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

 -  อาจารย- ดร.ปาริชาต ญาตินิยม 

     คณบดีคณะพยาบาลศาสตร- มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

-   ผูGชCวยศาสตราจารย- ดร.พรทิพย- อนันตกุล  

     คณบดีคณะพยาบาลศาสตร- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ผูQดำเนินรายการเสวนา:  

-   ผูGชCวยศาสตราจารย- ดร.วาร-ธินีย- แสนยศ 

คณะพยาบาลศาสตร-  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

เลขานุการ:  

-   อาจารย-นงนุช หอมเนียม 

คณะพยาบาลศาสตร-  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย- 

 

การนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ  

ห6องท่ี 1 ผู$ช&วยศาสตราจารย/กมลภู ถนอมสัตย/    ประธาน    

 คณะพยาบาลศาสตร/ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

Meeting ID: 808 815 2708   Passcode: NU12345 

กรรมการ 

1. ดร.บรรณฑวรรณ  หิรัญเคราะห/ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 

2. อาจารย/สุภาพร ปรารมย/  

     มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

3.   ดร.ภาวดี ทองนพคุณ ทอยน/  

     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

เลขานุการ อ.พนิตนันท/ แซ&ล้ิม 

คณะพยาบาลศาสตร/  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

การนำเสนอผลงานวิจัย/วิชาการ (แบบปากเปลCา) 

เร่ืองท่ี 1 ผลของการใช$แอพพลิเคชันการช&วยฟVWนคืนชีพกรณีพบผู$ท่ีมีภาวะหัวใจหยุดเต$น นอก

โรงพยาบาลในนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันป]ท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

โดย ผศ.วรางคณา สายสิทธ์ิ (NUR_0027) 

เร่ืองท่ี 2 ผลของการใช$หนังสืออิเลคทรอนิคส/เร่ืองโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในวัยผู$ใหญ& 

โดย ผศ.วรางคณา สายสิทธ์ิ (NUR_0030) 

เร่ืองท่ี 3 โครงการพัฒนาส่ือโปสเตอร/ออนไลน/และหนังสืออิเล็กทรอนิกส/เก่ียวกับกายวิภาค

ศาสตร/ ระบบกล$ามเน้ือเพ่ือส&งเสริมความรู$และความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

โดย อาจารย/จุฑาทิพย/ เทพสุวรรณ/ (NUR_0078) 

เร่ืองท่ี 4 การสนับสนุนทางสังคม ความแข็งแกร&งในชีวิต และการเผชิญความเครียดของสตรี

ต้ังครรภ/ในช&วงสถานการณ/การแพร&ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน&า 2019 (COVID-19) 

โดย อาจารย/วายุรี ลำโป  (NUR_0324) 
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วันพฤหัสบดีท่ี  

7 กรกฎาคม 2565 
รายละเอียดกิจกรรม 

การนำเสนอผลงานวิจัย/วิชาการ (แบบโปสเตอรR) 

เร่ืองท่ี 1 การตัดสินใจเข$าศึกษาต&อของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร/ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพ

พรรณี 

โดย นางสาวกุลจิรา โลหะพรม (NUR_0041) 

เร่ืองท่ี 2 ทัศนคติต&อโรคโควิด19 และการฉีควัคซีนปmองกันโควิด 19 ของนักศึกษาคณะพยาบาล

ศาสตร/ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

โดย นายราชันย/ โพธารินทร/ (NUR_0045) 

เร่ืองท่ี 3 ความพร$อมในการเรียนออนไลน/ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพ

พรรณี ภายใต$สถานการณ/โควิด 

โดย นางสาวสุรารัตน/ สุขเสริม (NUR_0314) 

เร่ืองท่ี 4 ปnญหาและอุปสรรคในการควบคุมน้ำหนักของนักศึกษาพยาบาลช้ันป]ท่ี 3 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏรำไพพรรณี  

โดย นางสาววันใหม& ดาวเรือง (NUR_0315) 

ห6องท่ี 2  ดร.พิมพ/ลดา  อนันต/สิริเกษม            ประธาน    

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช  

Meeting ID: 804 405 9433   Passcode: NU12345 

กรรมการ  1. ผู$ช&วยศาสตราจารย/ ดร.พิมสุภาว/ จันทนะโสตถ์ิ  

     คณะพยาบาลศาสตร/  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2. พว.ปoยวะดี ลีฬหะบำรุง    

โรงพยาบาลนครปฐม 

3. ดร.กันตภณ เช้ือฮ$อ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี 

เลขานุการ อ.อนัญญา โสภณนาค 

คณะพยาบาลศาสตร/  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

การนำเสนอผลงานวิจัย/วิชาการ (แบบปากเปลCา) 

เร่ืองท่ี 1 ความสัมพันธ/ด$านความรอบรู$สุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏชัยภูมิ 

โดย นางสาวเบญจพร สืบทอง (NUR_0276) 

เร่ืองท่ี 2 ความรู$ ทัศนคติ และพฤติกรรมการปmองกันตนเองจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ของผู$สูงอายุ ตำบลท&ามะไฟหวาน อำเภอแก$งคร$อ จังหวัดชัยภูมิ 

โดย อาจารย/ ดร.ปnญญ/กรินทร/ หอยรัตน/ (NUR_0289) 

เร่ืองท่ี 3 ปnจจัยทำนายพฤติกรรมการปmองกันความเส่ียงทางเพศของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต$นแห&งหน่ึงในจังหวัดชัยภูมิ 

โดย นายจิตตินาถ อาษาบาล (NUR_0293) 

เร่ืองท่ี 4 ปnจจัยท่ีมีความสัมพันธ/กับพฤติกรรมการสร$างเสริมสุขภาพของผู$สูงอายุตำบลโพรง

มะเด่ือ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

นางขนิษฐา ต้ังกิตติวัฒน/ (New01) 

เร่ืองท่ี 5 บทบาทของพยาบาลในการส&งเสริมการเล้ียงลูกด$วยนมแม&ของมารดาหลังคลอดวัยรุ&นท่ี

ติดเช้ือไวรัสโคโรน&า 2019 

อาจารย/สุนีย/ เนตรภิญโญ (New02) 

เร่ืองท่ี 6 ผลลัพธ/ของการดูแลผู$ปsวยตามแนวทาง SSIET bundle เพ่ือปmองกันแผลกดทับในหอ

ผู$ปsวยก่ึงวิกฤตอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลนครปฐม 

พว.ขวัญเรือน แสงจันทร/ (New03) 

เร่ืองท่ี 7 การพัฒนาระบบการให$บริการยืม-คืน วัสดุครุภัณฑ/ของห$องปฏิบัติการทางการ

พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร/ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

โดย นางสาววิกานต/ดา โหม&งมาตย/ (New04) 
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วันศุกร(ที ่8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 

วันศุกรRท่ี  

8 กรกฎาคม 2565 
รายละเอียดกิจกรรม 

 
08.15 – 09.00 น. 

- ลงทะเบียนเขQารRวมการประชุม สาขาพยาบาลศาสตรW แบบออนไลนWบนแอปพลิเคชัน Zoom Meeting   

พิธีกรประจำวัน - อาจารย-กิติกร พรมา          คณะพยาบาลศาสตร- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

เลขานุการ       - อาจารย-พนิตนันท- แซCล้ิม     คณะพยาบาลศาสตร-  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

Meeting ID: 667 218 9109   Passcode : NU12345   

 
09.00 - 10.30 น. 

- ปาฐกถาพิเศษ    

เร่ือง “การสรQางนวัตกรรมทางการพยาบาลสูRความเป�นเลิศในยุค Post COVID” 

ผูQชRวยศาสตราจารยWสุภาวดี ทับกล่ำ  

คณะพยาบาลศาสตร- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร- 

Meeting ID: 667 218 9109   Passcode : NU12345   

10.30 –10.45 น. พัก รับประทานอาหารวRาง เคร่ืองด่ืม 

10.45 - 12.15 น. แยกหQองบรรยาย 

พิธีกรการประชุม – อาจารยWทัศนียW ตริศายลักษณW 

คณะพยาบาลศาสตรW  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

พิธีกรการประชุม –อาจารย-กิติกร พรมา                  

คณะพยาบาลศาสตรW  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

การแลกเปล่ียนเรียนรูQ เร่ือง 

“แนวปฏิบัติท่ีดี เพ่ือสรQางดุลยภาพชีวิตในยุค Next Normal” 

หQองท่ี 1 

ผูGชCวยศาสตราจารย-วรางคณา สายสิทธ์ิ   ประธาน 

คณะพยาบาลศาสตร- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

Meeting ID: 667 218 9109   Passcode: NU12345   

กรรมการ    

1. อาจารย- ดร.นำพิชญ- ธรรมหิเวศน- 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร- มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

    2. ผูGชCวยศาสตราจารย- ดร.ทัศนีย- สุนทร  

        มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร-ธานี 

3. อาจารย-ภิรมย- ล้ีสุวรรณ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช     

เลขานุการ - อาจารยWอQอฤทัย ธนะคำมาคณะพยาบาลศาสตร-  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 

Sharing and Show  

แนวปฏิบัติดQานการวิจัย  : ผลงานวิจัยท่ีเกิดจาก Faculty Practice NPRU 

MODEL 

โดย ผูGชCวยศาสตราจารย- กมลภู ถนอมสัตย-  

แนวปฏิบัติดQานการบริการวิชาการ  : สถาบันวิชาจารยWเพ่ือผูQสูงอายุแบบครบวงจร 

โดย อาจารย-อGอฤทัย ธนะคำมา  

แนวปฏิบัติดQานการจัดการศึกษา :  การเรียนการสอนปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิต

และจิตเวชในสถานการณWโควิด 

โดย อาจารย-หทัยรัตน- สายมาอินทร- 

การพัฒนาศักยภาพดQานการพัฒนาผลงานวิจัย/วิชาการ ของบุคลากร คณะ

พยาบาลศาสตรW 

ผูGชCวยศาสตราจารย-.ดร.พิไลพร สุขเจริญ ดร.อรัญญา รักหาบ และผูGชCวยศาสตราจารย- 

ดร.ประดิษฐ-พร พงศ-เตรียง 

 

การประกวดและนำเสนอผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล  

หQองท่ี 1 ประเภทท่ี 1  ส่ิงประดิษฐWสรQางสรรคW (หQองยRอยท่ี 1_ลำดับท่ี 1-12) 

อาจารย- ดร.วันเพ็ญ แวววีรคุปต-                  ประธาน 

  คณะพยาบาลศาสตร-  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

Meeting ID: 804 405 9433   Passcode: NU12345 

รายนามคณะกรรมการตัดสิน  

1. พว.ราตรี สุขหงษ-    

 โรงพยาบาลนครปฐม 

2. ผูGชCวยศาสตราจารย-จำรัสลักษณ- เจริญแสน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรGอยเอ็ด 

3. อาจารย- ดร. พิไลพร สุขเจริญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร-ธานี 

เลขานุการ -  อาจารยWพนิตนันทW แซRล้ิม 

      คณะพยาบาลศาสตร-  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

หQองท่ี 2 ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐWสรQางสรรคW (หQองยRอยท่ี 2_ลำดับท่ี 13-24) 

ดร.ปริญญาภรณ- ธนะบุญปวง ประธาน 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี 

 Meeting ID: 812 733 6448   Passcode: NU12345 

1. อาจารย- ดร.ณรงค-กร ชัยวงศ- 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย- 

2. อาจารย- ดร.ฐิตวันต- หงษ-กิตติยานนท-.                   

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

3. อาจารย-สุนีย- เนตรภิญโญ 

คณะพยาบาลศาสตร-  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

เลขานุการ -  อาจารยWวิรญา อาระหัง 

      คณะพยาบาลศาสตร-  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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หQองท่ี 2 

ผูGชCวยศาสตราจารย-เรียม นมรักษ-  ประธาน 

คณะพยาบาลศาสตร- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

Meeting ID: 808 815 2708   Passcode: NU12345 

1. ผูGชCวยศาสตราจารย-ธัญรัศม- ภุชงค-ชัย 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

2. อาจารย- ดร.ณิชาภัทร มณีพันธ- 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย- 

3. ผู&ช(วยศาสตราจารย1สัจจวรรณฑ1 พวงศรีเคน 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏรGอยเอ็ด 

เลขานุการ - อาจารยWอQอฤทัย ธนะคำมา 

   คณะพยาบาลศาสตร-  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

เลขานุการ – อาจารย-ณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม 

คณะพยาบาลศาสตร-  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

แนวปฏิบัติดQานกิจการนักศึกษา  :  วิศวกรสังคมสูRความเป�นพยาบาลจิตบริการ

พรQอมเป�นพลเมืองท่ีดี  

โดย อาจารย-ณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม  อาจารย-วิรญา อาระหัง 

แนวปฏิบัติดQานการพัฒนานวัตกรรม : การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือตRอ

ยอดการดูแลในสถานการณWโควิด 

โดย อาจารย-ศุภรัสม์ิ วิเชียรตนนท- อาจารย-จุฑาทิพย- เทพสุวรรณ-  

แนวปฏิบัติดQานการจัดการระบบงาน  : แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณใน

ภาวะความเส่ียงจากสถานการณWโควิด  

โดย ผูGชCวยศาสตราจารย-วริยา จันทร-ขำ 

การพัฒนาขQอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือใหQไดQรับทุนภายนอก 

ดร.อัจฉราวดี ศรียะศักด์ิ และคณะ 

ห8องที่ 3 ประเภทที่ 2 เทคโนโลยีทางการพยาบาล 

 ดร.อัญชนา จุลศิริ  ประธาน 

  วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลGา จ.เพชรบุรี 

Meeting ID: 859 409 5188   Passcode: NU12345 

1. อาจารย-นงนุช เชาวน-ศิลป� 

คณะพยาบาลศาสตร-  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2. ผูGชCวยศาสตราจารย-ณัฐปภัศม- นวลศรีทอง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

3. ผูGชCวยศาสตราจารย- ดร.ไพศาล สิมาเลาเตCา 

คณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

เลขานุการ -  อาจารยWอนัญญา โสภณนาค 

คณะพยาบาลศาสตร-  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

หQองท่ี 4 ประเภทท่ี 3 เศรษฐกิจพอเพียง 

ผูGชCวยศาสตราจารย- ดร.ประดิษฐ-พร พงศ-เตรียง ประธาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร-ธานี 

Meeting ID: 915 1386 1083 Password: 107980 

รายนามคณะกรรมการตัดสิน  

1. อ.พลอยประกาย ฉลาดล$น 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช  

2. ดร.ภาวดี ทองนพคุณ ทอยน/  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

3. รองศาสตราจารย- ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

เลขานุการ อาจารย-เสาวรี เอ่ียมลออ 

คณะพยาบาลศาสตร-  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

พิธีกรการประชุม – อาจารยWทัศนียW ตริศายลักษณW 

คณะพยาบาลศาสตรW  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

พิธีกรการประชุม –อาจารย-กิติกร พรมา                  

คณะพยาบาลศาสตรW  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

12.15 –13.15 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน 

13.15 - 14.45 น. แยกหQองบรรยาย 

เสวนาวิชาการ  เร่ือง  

“บทบาทพยาบาลวิชาชีพในอนาคต เพ่ือสรQางดุลยภาพชีวิต กับการบูรณาการการ

ทำงานในยุค New Normal” 

Meeting ID: 667 218 9109   Passcode: NU12345   

ผูQรRวมเสวนา 

    - ผูGชCวยศาสตราจารย- ดร.หทัยชนก บัวเจริญ 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร-  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

     - คุณสำลี คิมนารักษ-  

       รองผูGอำนวยการฝ�ายการพยาบาล โรงพยาบาลนครปฐม 

      - อาจารย- ดร.อัจฉราวดี ศรียะศักด์ิ  

        รองผูGอำนวยการฝ�ายวิจัยและบริการวิชาการ   

        วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลGา จ.เพชรบุรี 

       -  อาจารย- ดร. สดากาญจน- เอ่ียมจันทร-ประทีป  

การประกวดและนำเสนอผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล (ตRอ) 

หQองท่ี 1 ประเภทท่ี 1  ส่ิงประดิษฐWสรQางสรรคW (หQองยRอยท่ี 1_ลำดับท่ี 1-12) 

อาจารย- ดร.วันเพ็ญ แวววีรคุปต-                  ประธาน 

  คณะพยาบาลศาสตร-  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

Meeting ID: 804 405 9433   Passcode: NU12345 

รายนามคณะกรรมการตัดสิน  

1. พว.ราตรี สุขหงษ-    

 โรงพยาบาลนครปฐม 

2. ผูGชCวยศาสตราจารย-จำรัสลักษณ- เจริญแสน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรGอยเอ็ด 

3. อาจารย- ดร. พิไลพร สุขเจริญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร-ธานี 
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         มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร-ธานี 

-พว.วงเดือน เฮ็งนิรันดร- 

         โรงพยาบาลสCงเสริมสุขภาพตำบลสระกะเทียม 

 

ผูQดำเนินรายการ:  ผูGชCวยศาสตราจารย- ดร.พิมสุภาว- จันทนะโสตถ์ิ  

คณะพยาบาลศาสตร-  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

เลขานุการ:  

   อาจารย-หทัยรัตน- สายมาอินทร- 

คณะพยาบาลศาสตร-  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

เลขานุการ -  อาจารยWพนิตนันทW แซRล้ิม 

      คณะพยาบาลศาสตร-  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

หQองท่ี 2 ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐWสรQางสรรคW (หQองยRอยท่ี 2_ลำดับท่ี 13-24) 

ดร.ปริญญาภรณ- ธนะบุญปวง ประธาน 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี 

 Meeting ID: 812 733 6448   Passcode: NU12345 

1. อาจารย- ดร.ณรงค-กร ชัยวงศ- 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย- 

2. อาจารย- ดร.ฐิตวันต- หงษ-กิตติยานนท-.                   

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

3. อาจารย-สุนีย- เนตรภิญโญ 

คณะพยาบาลศาสตร-  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

เลขานุการ -  อาจารยWวิรญา อาระหัง 

      คณะพยาบาลศาสตร-  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

ห8องที่ 3 ประเภทที่ 2 เทคโนโลยีทางการพยาบาล 

 ดร.อัญชนา จุลศิริ  ประธาน 

  วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลGา จ.เพชรบุรี 

Meeting ID: 859 409 5188   Passcode: NU12345 

1. อาจารย-นงนุช เชาวน-ศิลป� 

คณะพยาบาลศาสตร-  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2. ผูGชCวยศาสตราจารย-ณัฐปภัศม- นวลศรีทอง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

3. ผูGชCวยศาสตราจารย- ดร.ไพศาล สิมาเลาเตCา 

คณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

เลขานุการ -  อาจารยWอนัญญา โสภณนาค 

คณะพยาบาลศาสตร-  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

หQองท่ี 4 ประเภทท่ี 3 เศรษฐกิจพอเพียง 

ผูGชCวยศาสตราจารย- ดร.ประดิษฐ-พร พงศ-เตรียง ประธาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร-ธานี 

Meeting ID: 915 1386 1083 Password: 107980 

รายนามคณะกรรมการตัดสิน  

1. อ.พลอยประกาย ฉลาดล$น 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช  

2. ดร.ภาวดี ทองนพคุณ ทอยน/  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

3. รองศาสตราจารย- ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

เลขานุการ อาจารย-เสาวรี เอ่ียมลออ 

คณะพยาบาลศาสตร-  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

14.45 –15.00 น. พักรับประทานอาหารวRาง  
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วันศุกรRท่ี  

8 กรกฎาคม 2565 
รายละเอียดกิจกรรม 

 

15.00 – 15.30 น. 

พิธีมอบรางวัล เกียรติบัตร และป̂ดการประชุม 

โดย ผูQชRวยศาสตราจารยW ดร.หทัยชนก บัวเจริญ 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร-  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

Meeting ID: 667 218 9109   Passcode: NU12345 
 

ติดตIอสอบถามข*อมูลเพิ่มเติม 
คณะพยาบาลศาสตร.  โทร 034109300 ต6อ 3565   Email: nurse@webmail.npru.ac.th 

ผูOช6วยศาสตราจารย.กมลภู ถนอมสัตย.  โทร 0611492641   Email: kamollabhu@webmail.npru.ac.th 

นางสาวมณฑิรา วุฒิพงษ.   โทร 0946856254   Email: molthira_few@hotmail.com 

นายอุดมศักดิ์ ศรีภิรมย.  โทร 0931402876   Email: udomsak@webmail.npru.ac.th 


