 หลักการและเหตุผล 

การผลิตผลงานทางวิชาการเป็นทั้งหนทางเพื่อการ
พัฒนาตนเองและวิชาชีพทางการพยาบาล การผลิตผลงานทาง
วิชาการจาเป็นต้องมีการจัดกระบวนทัศน์เพื่อให้ทราบเส้นทาง
บริบท องค์ประกอบต่างๆ ในการเตรียมความพร้อม สะสมและ
สร้างสรรค์ผลงาน และเลือกช่องทางความชานาญ ความเข้าใจ
ในบริบทต่างๆ จะนามาซึ่งทัศนคติ และส่งผลต่อการปฏิบัติที่
ถูกต้อง เพื่อให้การเตรียมความพร้อมโดยการเรียนรู้ทาความ
เข้ าใจเกิ ดเป็ นรู ปธรรม และเป็ นต้ นแบบในการสร้ างสรรค์
ผลงานวิชาการในขั้นต้น ผ่านการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์
ในการสร้างผลงานวิชาการ ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของ
พยาบาลในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองต่อไป
วิ ทยาลั ยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุ รี มี นโยบายพั ฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ทางด้านวิชาการ ตลอดจนบริการวิชาการ
ให้ กั บ สั ง คมเพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาทางด้ า นวิ ช าการและ
เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของการบริ การทางวิ ช าการของ
วิทยาลัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า
พยาบาลกระทรวงสาธารณสุ ขจัดโครงการประชุมวิ ชาการ
ประจาปี ๒๕๖๔ การผลิตผลงานวิชาการเพื่อความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพอันจะทาให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้เข้าร่วมโครงการ
สนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และเป็นการเปิด
โอกาสให้พยาบาลได้ร่วมแสดงผลงานวิชาการ เพื่อการพัฒนา
องค์ ความรู้ ทางการพยาบาลให้ ดียิ่ งขึ้ น เป็ นเวที ใ ห้ เกิ ดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นทางวิชาการที่เป็นประโยชน์
ส่งผลให้มีการพัฒนาการปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาลมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ต่อไป

 ขั้นตอนการรับสมัคร 

 วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจ หลักการและ
เทคนิคการจัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
๒. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้การจั ดท า
ผลงานวิชาการระหว่างเครือข่ายทางการ
พยาบาล และนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ผลิตผลงานวิชาการได้
๓. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถผลิตผลงานทางวิชาการ
เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพได้มากขึ้น



1. ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมฯ กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร
ข้อมูลของตนเอง ได้ที่ http://www.bnc.ac.th
2. ชาระเงินค่าสมัครเข้าร่วมประชุมฯ ท่านละ 500 บาท
วิธชี าระเงิน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม “ใบแจ้งการชาระเงิน”
พร้อมทั้งกรอกรายละเอียด และนาไปชาระที่ธนาคารกรุงไทย
3. ส่งหลักฐานการสมัคร และหลักฐานการชาระค่าสมัคร
ค่าลงทะเบียน ทาง E-mail: songkram@bnc.ac.th
ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์สมัครหลังจากส่ง
หลักฐานต่าง แล้ว 3 วันทาการ

สถานที่อบรม และแหล่งฝึก 

 จัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรมแกรม Zoom
 ก่อนวันประชุม วิทยาลัยฯ จะส่ง Link และรหัส สาหรับ
การเข้าร่วมประชุมออนไลน์ไปทาง E-mail
ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ หากต้องการเปลี่ยน E-mail
โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่



กลุ่มเป้าหมาย 

พยาบาลวิชาชีพที่ อาจารย์พยาบาล
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจ
จานวน 100 คน

สมัครเข้าร่วมประชุมฯ และชาระค่าลงทะเบียน
ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2564

อยู่ระหว่างดาเนินการขอหน่วยคะแนน
การศึกษาต่อเนื่อง สาขาการพยาบาลศาสตร์
(CNEU)

Download รายละเอียดโครงการ
และสมัครได้ที่ http://www.bnc.ac.th



กาหนดการประชุมฯ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๗.๔๕ – ๐๘.๓๐ น.
 ลงทะเบียน
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
 พิธีเปิดการประชุม
โดย ดร.ศุกร์ใจ เจริญสุข
(ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี)
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
 บรรยายเรื่อง ความสาคัญของการผลิตผลงานวิชาการ
สู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
โดย ดร.ธีรพร สถิรอังกูร
(ผู้อานวยการกองการพยาบาล)
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
 พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
 บรรยาย เรื่อง แนวทางการผลิตผลงานวิชาการสู่
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
 โดย คุณธนิตา ฉิมวงษ์
(รองผู้อานวยการฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลระยอง)
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
 บรรยาย เรื่อง พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของ
ผู้ปฎิบัติวิชาชีพพยาบาล
โดย ดร.ลัดดา เหลืองรัตนมาศ
รองผู้อานวยการกลุ่มงานวิจัย และบริการวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

 กาหนดการประชุมฯ 

วันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
 ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อ
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ๓ ห้อง
โดย ดร.สมพร รักความสุข, ดร.ลัดดา เหลืองรัตนมาศ
และ ดร.ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม
(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี)
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
 พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
 บรรยาย “GRIT : พลังการขับเคลื่อนในการสร้าง
ผลงานวิชาการ” โดย ดร.ศุกร์ใจ เจริญสุข
(ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี)
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๑๕ น.
 พิธีปิดการประชุม
โดย ดร.ศุกร์ใจ เจริญสุข
(ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี)
 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 อาจารย์ ลักษณา พงษ์ภุมมา
โทรศัพท์ 08-1940-1264
E-mail : laksana@bnc.ac.th
 คุณสงคราม เอี่ยมศรี
โทรศัพท์ 08-1000-8307
E-mail : songkram@bnc.ac.th

(ในวัน และเวลาทาการ)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี




จัดประชุมวิชาการ ประจาปี 2564
ในรูปแบบออนไลน์
เรื่อง
“การผลิตผลงานวิชาการเพื่อ
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ”




ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2564

