
 

ก ำหนดกำร 

พธีิติดแถบหมวกพยำบำลวชิำชีพ มอบใบแสดงผลกำรศึกษำ และพธีิกตัญญุตำสถำบัน 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลกัสูตรพยำบำลบัณฑิต รุ่นที ่ 7     วนัที ่27 พฤษภำคม 2559     เวลำ 9.00 -  10.30 น. 

ณ ห้องประชุมพงศักดิ์ วิทยำกร วทิยำลยับัณฑิตเอเซีย 
…………………… 

 

พธีิติดแถบหมวกพยำบำลวชิำชีพ มอบใบแสดงผลกำรศึกษำ และพธีิกตัญญุตำสถำบัน 

09.00 น. ประธานในพิธี ศำสตรำจำรย์ ดร.นพ.กระแส  ชนะวงศ์  และแพทย์หญงิสุดจิต วทิยำกร   

   แขกผูมี้เกียรติ  เดินทางมาถึงหอ้งประชุมพงษศ์กัด์ิ วทิยากร   

09.05 น.  ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

กิจกรรมร าลึก “แพทยห์ญิงเพญ็แข  ชนะวงศ”์ ผูก่้อก าเนิดคณะพยาบาลศาสตร์  

วดิิทศัน์ “เหลียวหลงัแลหนา้คณะพยาบาลศาสตร์” และ “กา้วยา่งแห่งความภูมิใจของดอกปีปช่อท่ี 7”  

09.20 น. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กล่าวรายงาน    

09.25 น. พิธีติดแถบหมวกพยาบาลวชิาชีพ  

09.45 น. พิธีมอบใบแสดงผลการศึกษาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา  และเกียรติบตัรแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาผลงานดีเด่น   

- เกียรติบตัรแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา ท่ีไดรั้บรางวลันกัศึกษาพยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบาลแห่ง     

              ประเทศไทย และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

- เกียรติบตัรผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีเด่นตลอดหลกัสูตร  

10.00 น. ผูส้ าเร็จการศึกษากล่าวค าปฏิญาณตน และขบัร้องเพลง “ไนติงเกล” และ “เทาทองครองใจ” 

10.10 น. ประธานในพิธี ศำสตรำจำรย์ ดร.นพ.กระแส  ชนะวงศ์  ใหโ้อวาทแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 

10.20 น.  “จากกา้วยา่งแรกสู่วนัแห่งความหวงั”  โดยผูแ้ทนผูส้ าเร็จการศึกษา  

              10.30 น. พิธีแสดงกตญัญุตาคาราวะ ต่อสถาบนั และบุพการีและผูป้กครอง  
 

……………………… 
 

กำรแต่งกำย อาจารยพ์ยาบาล แต่งชุดพยาบาลพิธีการ (สีขาวแขนยาว สวมถุงน่องขาว) 

   แขกผูมี้เกียรติ  แต่งชุดสุภาพ หรือชุดสูท 



 

 

ก ำหนดกำร พธีิมอบทุนผูกพันโรงพยำบำลปำกน ำ้โพ   

แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลกัสูตรพยำบำลบัณฑิต รุ่นที ่ 7     วนัที ่27 พฤษภำคม 2559    เวลำ  10.40 – 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมพงศักดิ์ วิทยำกร วทิยำลยับัณฑิตเอเซีย 
……………………… 

 

พธีิมอบทุนผูกพนัโรงพยำบำลปำกน ำ้โพ  แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  

 

10.40 น. อธิกำรบดี กล่าวความเป็นมาของ “ทุนผกูพนั รพ.ปากน ้าโพ”  (วดิิทศัน์ ประกอบ) 

10.50 น. ประธานในพิธี ศำสตรำจำรย์ ดร.นพ.กระแส  ชนะวงศ์  กล่าวขอบคุณแพทย์หญงิสุดจิต วทิยำกร  

ผูมี้คุณูปการสนบัสนุนทุนผกูพนัแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 

11.00 น. แพทย์หญงิสุดจิต วทิยำกร ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลปากน ้ าโพ มอบทุนผกูพนัแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา  

11.15 น. แพทย์หญงิสุดจิต วทิยำกร ใหข้อ้คิดหลกัชีวติ “การท างานใหส้ าเร็จและมีความสุข”   

11.30 น. อธิกำรบดี กล่าวขอบคุณแขกผูมี้เกียรติ และส่งมอบผูส้ าเร็จการศึกษาใหผู้ป้กครองและผูใ้หทุ้น  

11.40 น. บรรเลงเพลง “สรรเสริญพระบารมี” 

12.00 น. ผูส้ าเร็จการศึกษาถ่ายภาพหมู่ ร่วมกบัผูบ้ริหาร  คณาจารย ์และแขกผูมี้เกียรติ 

 

…………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 



 รำยช่ืออำจำรย์พยำบำลติดแถบหมวกพยำบำลวชิำชีพ 

 1. อ.เสาวลกัษณ์  แยม้ตรี          คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

 2. อ.ธิดารัตน์  เลิศวทิยากุล รองคณบดีฝ่ายแผนงาน  นโยบาย  และยทุธศาสตร์  

 3. อ.กลัยา  ปังประเสริฐ  รองคณบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ 

 4. อ.พรพิศ  เมืองเก่า  รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 

 5. อ.จิรวรรณ  ชยัวศิิษฎ์  รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

 6. อ.ธญัญรัตน์  เนาววบูิลยพ์ร หวัหนา้สาขาการพยาบาลเด็กละวยัรุ่น      

 7. อ.ลดัดา  พลพุทธา  หวัหนา้สาขาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ 

 8. อ.เขม็ทอง  หน่อศรีดา  หวัหนา้สาขาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 

 9. อาจารยพ์ยาบาลจากโรงพยาบาลน ้าพอง     อาจารยพ์ี่เล้ียงเครือข่ายโรงพยาบาล 

 10. อาจารยพ์ยาบาลจากโรงพยาบาลอุบลรัตน์  อาจารยพ์ี่เล้ียงเครือข่ายโรงพยาบาล 

 

 รำยช่ือผู้ทรงคุณวุฒิน่ังบนเวท ี(แถวหลงัประธำน) พธีิมอบใบแสดงผลกำรศึกษำ 

 1. ผศ.ดร.กษม   ชนะวงศ ์             อธิการบดี วทิยาลยับณัฑิตเอเชีย 

 2. แพทยห์ญิงสุดจิต  วทิยากร ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลปากน ้าโพ 

 3. อาจารยเ์ตือนใจ  แกว้วรรณา ผูอ้  านวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลปากน ้าโพ 
 4. รศ.ดร.วเิชียร  ชิวพิมาย  ผูช่้วยอธิการบดี วทิยาลยับณัฑิตเอเชีย 

 5. ผศ.สุกิจจา  จนัทะชุม  รองอธิการบดี วทิยาลยับณัฑิตเอเชีย 

 6. รศ.นพ.สมเดช  พินิจสุนทร ภาควชิาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยับขอนแก่น

       และกรรมการฝึกภาคสนามร่วมเครือข่าย 5 สาขา ของวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

 

                 รำยช่ือคณำจำรย์รับพำนธูปเทยีนแพขอขมำ และพวงมำลยัแสดงควำมเคำรพ ในพธีิแสดงกตัญญุตำคำรำวะสถำบัน 

 1.  ศ.ดร.นพ.กระแส  ชนะวงศ ์      ผูก่้อตั้งวทิยาลยับณัฑิตเอเซีย 
 2.  ผศ.ดร.กษม   ชนะวงศ ์            อธิการบดี  วทิยาลยับณัฑิตเอเชีย 
 3.  แพทยห์ญิงสุดจิต  วทิยากร ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลปากน ้าโพ 
 4.  อาจารยเ์สาวลกัษณ์  แยม้ตรี      คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 5.  อาจารยเ์ตือนใจ  แกว้วรรณา ผูอ้  านวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลปากน ้าโพ 
 6.  อาจารยด์รรชนีพร  พนัตะพรม  ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลปากน ้าโพ 



 7.  รศ.นพ.สมเดช  พินิจสุนทร       ภาควชิาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยับขอนแก่น 
                   และกรรมการฝึกภาคสนามร่วมเครือข่าย 5 สาขา ของวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
 8.  ผศ. ดร.ไมตรี  ปะการะสังข ์ คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

      และกรรมการฝึกภาคสนามร่วมเครือข่าย 5 สาขา ของวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

 9.  ผูแ้ทนจากโรงพยาบาลอุบลรัตน์   เครือข่ายความร่วมมือในการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

 10. ผูแ้ทนจากโรงพยาบาลน ้าพอง    เครือข่ายความร่วมมือในการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

 

 

 

 

 

 


