
 

  12.00-13.00น. อาหารกลางวัน 
  13.00-16.30น. Knowledge sharing “การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล” 

(Learning by technology digital) 
 โดย คณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์                            

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
1) “การเรียนรู้บนเทคโนโลยีแบบพกพา”                          

(Mobile learning)  
โดย น.อ.หญิง ดร.โสพรรณ  โพทะยะ 

 2)  “กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย Google”                        
โดย อาจารย์จรีรตัน์ สุทธิพัฒนางกูร 

 3)  “ท าโพลได้ไวในยุคดิจิทัล”  (Digital Poll) 
  โดย อาจารย์ สวุรรณา มณีวงศ ์  
 4)  “Classdojo : รวมห้องเรียน  ห้องปกครองไว้หน้าจอ”                                     

โดย อาจารย์ สวุรรณา มณีวงศ ์
 5)  “เรียนสนุก สุขหรรษา ด้วย Kahoot” 

โดย อาจารย์ สุพณิญา คงเจรญิ   
 
          *** ร่วมกิจกรรมพร้อมลุ้นรับรางวัลมากมายในงาน *** 

 
 
แผนที่การเดินทาง 

                 

 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

200 ถ.รังสิต - นครนายก (คลอง 5) ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 
 
 
 

ใบสมัครลงทะเบียนประชุมวิชาการประจ าปี 2561 เรื่อง 
“การขับเคลื่อนการศึกษาพยาบาลยุคดิจิทัล”                                               

(Moving forward to Digital Nursing Education) 
ชื่อ-สกุล.................................................................................................... 
หน่วยงาน.................................................................................................. 
เลขที่สมาชิกสภาการพยาบาล..................................................................... 
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ................................................................. 
โทรศัพท์................................................................................................... 
โทรสาร.................................................................................................... 
E-mail………………………………………………………………………………………………… 

อาหาร   อาหารอิสลาม     อาหารมังสวิรัติ    อาหารธรรมดา 
 

ค่าลงทะเบียน   คนละ 700 บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
ช าระค่าลงทะเบียนผ่าน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต-นครนายก                  

ชื่อบัญชี  “พลตรีหญิง อรนันท์ หาญยุทธ และ/หรือ                    
นางสาว มณีรัตน์ ภาคธูป” 

***  เมื่อช าระเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการช าระเงินพร้อมใบสมัคร 
ลงทะเบียนมายัง ทางโทรสาร หมายเลข  02-5776760 หรือ 
ruchanee@eau.ac.th 

 
 

ช่องทางการส่งเอกสารประกอบการสมัคร 

1.  ทางโทรสาร หมายเลข  02-5776760 

2.   ทางไปรษณีย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
   200 ถนนรังสิต-นครนายก(คลอง5) ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
3. สมัครผ่าน QR code   

                                    
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  025771028 ต่อ 281 , 356 

 
 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
การประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์                    

ประจ าปี 2561 
 

 “การขับเคลื่อนการศึกษาพยาบาลยุคดิจิทัล”                 
(Moving forward to Digital                           

Nursing Education) 
 

วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2561 
ณ ห้องประชุมมณีนพรัตน์                                  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา                      
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

 
 

    โครงการนี้ได้รับการรับรองคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง(CNEU)  
จากสภาการพยาบาล 

 
 
 
 
 

mailto:ruchanee@eau.ac.th


 

 
 

การประชมุวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าป ี2561                    
เรื่อง “การขับเคลื่อนการศึกษาพยาบาลยุคดิจิทัล”                                        

(Moving forward to Digital Nursing Education) 
 

    หลักการและเหตุผล  
 

โลกปัจจุบันก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital) ที่ เทคโนโลยีดิจิทัล                         
มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต การติดต่อสื่อสาร และการค้นหาข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว ส่งผลให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ ทุกที่ทุก
เวลาทั่วทุกมุมโลกตามที่ต้องการโดยผ่านระบบเครือข่าย การจัดการศึกษาจึง
ต้องปรับเปลี่ยนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง จากรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้
ครูเป็นศูนย์กลาง มาเป็นการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานโดยน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลเข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนไปสู่ผู้เรียน ช่วยให้
ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ต่างๆ ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่กว้างไกล ซ่ึงจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิด
ความเข้าใจ สนใจใฝ่รู้ เกิดความสนุกสนานและมีความกระตือรือร้นในการ
เรียนรูม้ากขึ้น  

การที่ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ถูกต้อง 
และมีวิจารณญาณในการเลือกศึกษาค้นคว้าข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง
เหมาะสมนั้น จ าเป็นต้องอาศัยผู้สอนที่มีความรู้ความเข้าใจและมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ทั้งในฐานะผู้ผลิตความรู้   ผู้กระจายความรู้ และผู้ใช้ความรู้ เป็นผู้อ านวย
ความสะดวกในการสร้างบรรยากาศและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ รวมทั้งให้
การชี้แนะผู้เรียนในการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ และรู้เท่าทันสารสนเทศ
และเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด   

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ตระหนักถึง
ความส าคัญ จึ งได้จัดประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์  ประจ า                  
ปี 2561 ในหัวข้อเรื่อง “การขับเคลื่อนการศึกษาพยาบาลยุคดิจิทัล” 
(Moving forward to Digital Nursing Education) เพื่อให้คณาจารย์มี
ความรู้ ความเข้ าใจในแนวคิด ทิศทางการจัดการเรียนการสอนใน                     
ยุคดิจิทัล ส่งเสริมให้คณาจารย์เกิดความตระหนักในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
ยุคดิจิทัลและมี โอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มี
ประสบการณใ์นการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน   

 

 

     
 วัตถุประสงค์         เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1. มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด ทิศทางการจัดการเรียนการสอนใน
ยุคดิจิทัล  

2. เกิดความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการเรียน  
การสอนที่เหมาะสมกับยุคดิจิทัล  

3. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน  

 
   ผู้เขา้ร่วมประชมุ 

1. คณาจารย์และนกัศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยั                 
อีสเทิร์นเอเชีย 

2. คณาจารย์จากภายในและภายนอกสถาบัน  ศิษย์เกา่ นักศึกษาและ
ผู้สนใจ  
 

    วัน เวลา และสถานที่  
วันที่ 3-4 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30–16.30 น. 
ณ ห้องประชุมมณีนพรัตน์ อาคารเฉลมิพระเกียรต ิ48 พรรษา 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
 

  
   ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนและสร้างสรรค์นวัตกรรมทาง
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ก าหนดการประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตรป์ระจ าป ี2561 

เรื่อง “การขับเคลื่อนการศึกษาพยาบาลยุคดิจิทัล”                                
(Moving forward to Digital Nursing Education) 

 
     วันที่ 3 ธันวาคม 2561 

  08.00-08.45น.   ลงทะเบียน  
  08.45-09.00น.   พธิีเปิดการประชุม 
   โดย ดร.โชติรัส ชวนิชย ์

  อธิการบด ีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชยี 
  09.00-10.30น.  บรรยาย “การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”                                                  

(Learning in digital age) 
 โดย ศาสตราจารย ์ดร.บญุทิพย ์สิริธรงัศรี 

 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
  10.30-10.45น. อาหารว่าง 
  10.45-12.00น.  บรรยาย “สมรรถนะและบทบาทของครูยุคดิจิทัล”                        

(E-teacher roles and competencies) 
  โดย ศาสตราจารย ์ดร.บญุทิพย ์สิริธรงัศรี                            
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  12.00-1300น.   อาหารกลางวัน 
  13.00-16.30น.  workshop  “การออกแบบการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”    

(Learning design in digital age)  
  “การใช้ application ในการพัฒนาการเรียนการสอน” 

   โดย อาจารย์ ดร.ชตุิวัฒน์ สุวัตถิพงศ ์ 
 ส านักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
    วันที่ 4 ธันวาคม 2561 
 
  08.00-08.30น.  ลงทะเบียน 
  08.30-10.00น.  บรรยาย “นวัตกรรมด้านสุขภาพและ การใช้เทคโนโลยี 

ส าหรับสุขภาพ” (Digital health)  
 โดย ดร.กฤษดา แสวงด ี
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข                            

ที่ปรึกษาระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
  10.00-10.15น. อาหารว่าง 
  10.15-12.00น. บรรยาย “สมดุลการดูแลและการใช้เทคโนโลยี”                  

(High touch & high technology)  
 โดย ดร.กฤษดา แสวงด ี
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข                                

ที่ปรึกษาระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 


