
 
 
 
 

ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2๕61 
สมาคมศิษย์เก่าพุทธชินราชพยาบาล  ครั้งที่  32 

ร่วมกับ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

จัดประชุมวิชาการ  
เรื่อง ผู้สูงอายุไทยก้าวอย่างมั่นใจกับไทยแลนด์ ๔.๐   

วันเสารท์ี่ ๒7 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

 
ที่มา 
 ประชากรไทยมีอายุเฉลี่ยยืนยาวขึ้น ส่งผลให้ประเทศ
ไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยเป็นสังคมที่มี
ประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ หรือมีประชากร
อายุตั้งแต่ 65 ปีมากกว่าร้อยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศ 
โดยข้อมูลประเทศไทยปี 2556 ประชากรไทยมีจ านวน 64.6 
ล้านคน เป็นผู้สูงอายุมากถึง 9.6 ล้านคน หรือ ร้อยละ 14.86 
อีกทั้ งคาดว่าในปี  2564 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่  สังคม
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ คือมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปในอัตรา
เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 20 ขึ้นไป ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ไม่
สมดุลกับประชากรวัยแรงงานที่จะเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุเหล่านั้น 
อาจส่งผลให้ผู้สูงอายุต้องพึ่งพาตนเองมากข้ึน  
นอกจากการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรแล้ว นโยบาย
การขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลง
จากรูปแบบของเกษตรกรรม ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือที่เรียกว่าโมเดลประเทศไทย 4.0  
ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการน าประเทศให้ก้าวไปสู่ความมั่ง

คั่งและยั่งยืน  หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลง พัฒนาการด าเนินการของหน่วยงาน มีการน า
นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานและการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน เพื่อให้ก้าวทันความต้องการของสังคม 
หากผู้สูงอายุที่แม้จะเป็นคนกลุ่มใหญ่ของสังคมไม่สามารถ
ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ จะเกิดปัญหาทั้งด้าน
สุขภาพกาย สุขภาพจิต มีความยากล าบากในการด าเนินชีวิต
ได้ 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชและ
สมาคมศิษย์เก่าพุทธชินราชพยาบาล ซึ่งมีหน้าที่ ในการ
จัดการเรียนการสอน และสนับสนุนให้พยาบาลวิชาชีพรับใช้
สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
และตระหนักถึงความส าคัญของผู้สูงอายุ จึงจัดการประชุม
ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ขึ้น เพื่อให้พยาบาล
วิชาชีพและศิษย์เก่า สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ดูแลตนเอง ครอบครัว และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. มีความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุที่มีผลต่อ
การด าเนินชีวิตในปัจจุบัน 
2. สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้สูงอายุไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันของตนเองและ
ผู้รับบริการได้อย่างเหมาะสม 
3. แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแล
ผู้สูงอายุในสังคมปัจจุบัน 

 

กลุ่มเป้าหมาย  
 จ านวน  ๒๐๐ คน  ได้แก่  ศิษยเ์ก่าฯ  พยาบาล
วิชาชีพ  บุคลากรสาธารณสุข  อาจารย์จาก
สถาบนัการศึกษา และนักศึกษาพยาบาล 
ระยะเวลา    วันเสาร์ที่ ๒7 มกราคม พ.ศ. ๒๕61 

 
 

สถานที่   ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 6 อาคารเรียน 1 
   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชนิราช 

 

หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU)    
อยู่ระหว่างด าเนนิการขอรับหน่วยคะแนนการศึกษา

ต่อเนื่อง (CNEU)  

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
  ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล นักศึกษา คณาจารย์ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าความรู้ที่ได้จากการประชุม
วิชาการครั้งนี้ไปใช้ในการดูแลตนเองและผู้สูงอายุได้อย่าง
เหมาะสม 

 

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
       คนละ ๖๐๐ บาท (หกร้อยบาทถ้วน) ช าระก่อนวันที่ 
12  มกราคม  2561  ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเบิกได้ตาม
ระเบียบราชการ (ค่าลงทะเบียนไม่รวมค่าที่พัก  อาหารเช้า  
อาหารเย็น และค่าเดินทาง) 

 

วิธีการสมัครเข้าร่วมประชุม  
รับช าระค่าลงทะเบียน  โดย 
๑. ธนาณัติ สั่งจา่ยในนาม อาจารย์สุนีรัตน์  ภู่เอ่ียม   
    ส่งมาที่ อาจารย์จารุวรรณ  รังสิยานนท์   
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เลขที่ ๙๐/๖ 
ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐   

 

๒. โอนเงินผ่าน  
    ชื่อบัญชี “ศิษย์เก่าพุทธชนิราชพยาบาล (ประชุมวิชาการ)”     
เลขที่บัญชี ๖๓๒-๑-๗๔๗๐๓-๓ ธนาคารกรุงไทย  
ประเภทบัญชีออมทรัพย์  สาขาห้าแยกโคกมะตูม  
โดยส่งส าเนาการโอนเงนิทางไปรษณีย์ หรือ  
โทรสาร ๐ ๕๕๒๕ ๙๔๑๐  

**กรุณาสมัครก่อนวันที่ 12  มกราคม 2561 ** 



สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที ่
อาจารย์จารุวรรณ รังสิยานนท์ (๐๘๙-๖๓๙๘๘๖๘) 
สามารถ download จดหมายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ และ
ใบสมัคร ได้ทางเว็ปไซด์ : http://www.bcnb.ac.th 
 

 
ก าหนดการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีคร้ังที่ ๓2 

เรื่อง ผู้สูงอายุไทยก้าวอย่างมั่นใจกับไทยแลนด์ ๔.๐ 
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม  ๒๕๖1 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
เวลา  ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  - ลงทะเบียน 
เวลา  ๐๘.๓๐ – ๐๙.0๐ น   - พิธีเปิดและมุฑติาจิต 

    คุณพ่อเบนทูล – คุณแม่ผกา   
       บุญอิต                                     
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  - การบรรยาย เร่ือง ผู้สูงอายไุทย                         
                                     ก้าวอย่างมั่นใจกับไทยแลนด์   
                                     พญ. สิรินทร ฉันศิริกาญจน  
เวลา  ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  - รับประทานอาหารกลางวนั  
เวลา  ๑3.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  - การบรรยาย เร่ือง ผู้สูงอายไุทย 
                                     ก้าวอย่างมั่นใจกับไทยแลนด์     
             ๔.๐ (ต่อ)               
เวลา  ๑๖.๐๐ น.             - พิธีปิดการประชุม 

ก าหนดการงานเลี้ยงสังสรรค์ “ราตรีสีขาว”  
วันเสาร์ที่ ๒7 มกราคม  ๒๕61 
ณ    ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์  

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

************************* 
๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น.         - ลงทะเบียน  
๑๙.๐๐-๑๙.๑๕ น.         - พิธีเปิดงานราตรีสีขาว และ    
                                  กล่าวต้อนรับ 
                         โดย  อาจารย์เกษร  คงแขม   
                                  ผู้อ านวยการวิทยาลยั   
                                  พยาบาลบรมราชชนนี  
                                  พุทธชินราช 
๑๙.๑๕-๑๙.๓๐ น.         - การแสดงนักศึกษาหลักสตูร       
                       พยาบาลศาสตร์บัณฑติ 
๑๙.๓๐-๒๐.๐๐ น.         -  ศิษย์เก่ามอบเงินสนับสนุน   
                                  กิจการของวิทยาลัยพยาบาล                
                                  สมาคมศิษย์เก่าฯ และมูลนิธิ    
                                  เบนทูล-ผกา บุญอิต                   
๒๐.๐๐ น.        -  รื่นเริง   สังสรรค์   ลลีาศ   
                                  ร าวง  และรูเลต 
๒๒.๐๐ น.                  -  ปิดงาน 
 
 
 
 

ใบสมัครเข้าร่วมประชุม 
 

ชื่อ............................นามสกุล.............................................. 
ศิษย์เก่าพุทธชินราชพยาบาลรุ่นที่........................................ 
หลักสูตร.............................................................................. 
สถานที่ท างาน...................................................................... 
ที่อยู่..................................................................................... 
............................................................................................ 
หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้................................................ 
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพฯ ................................................... 
   ต้องการเข้าร่วมประชุมวิชาการ  
   ต้องการเข้าร่วมงานราตรีสีขาว โดยไม่ต้องการเข้าร่วม
การประชุม (บัตรงานราตรีฯ ราคาโต๊ะละ ๓,5๐๐ บาท 
(๑๐ท่าน) 
  ช าระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม จ านวน ๖๐๐ บาท  
และ/หรือ ช าระค่าบัตรงานราตรี จ านวน ๓,5๐๐ บาท 
โดย 
  ธนาณัติสั่งจ่ายในนาม อาจารยส์ุนีรัตน์  ภู่เอ่ียม  
ส่งใบสมัคร และธนาณัติมาที่ 
      อาจารย์จารุวรรณ  รังสิยานนท์   

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  
 ๙๐/๖ ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ต.ในเมือง อ.เมือง  
 จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐    
หรือ   โอนเงินผ่าน  
    ชื่อบัญชี “ศิษย์เก่าพุทธชินราชพยาบาล (ประชุมวิชาการ)”     
    ธนาคารกรุงไทย  สาขาห้าแยกโคกมะตูมเลขที่บัญชี  
๖๓๒-๑-๗๔๗๐๓-๓ ประเภทบัญชี ออมทรัพย์          
โดยส่งส าเนาการโอนเงินทางไปรษณีย์ หรือ  
โทรสาร ๐ ๕๕๒๕ ๙๔๑๐  

**กรุณาสมัครก่อนวันที่ 12 มกราคม 2561** 
 


