
 

 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  
จัดโครงการอบรมเสริมสร้างสมรรถนะ
วิชาชีพเพื่อการสอบใบประกอบวิชาชีพ

การพยาบาลและการผดุงครรภ์  
ระหว่างวนัที่ 21 ก.พ. – 6 มี.ค. 2565 

(12 วัน)  รูปแบบออนไลน ์
 

 
 

SCAN QRCODE สมัครเข้าร่วมโครงการ 
 

สอบถามเพ่ิมเติม 

  อาจารย์ ทรงฤทธิ์ ทองมีขวัญ 
มือถือ 081-277-1234 

 งานบริการวิชาการ (โครงการฯ) 
ส านักงาน 074-311890 ต่อ 314 

 

หลักการและเหตุผล 
 

วิ ช า ชี พ พ ย า บ า ล เ ป็ น วิ ช า ชี พ ที่ ใ ห้ ก า ร ดู แ ล 
และช่วยเหลือบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยใช้ทั้งศาสตร์และ
ศิลป์ทางการพยาบาล ผู้ที่ประกอบวิชาชีพพยาบาลนอกจากต้อง
ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากสภา
การพยาบาลแล้ว จะต้องสอบผ่านการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหน่ึงตาม 
เกณฑ์ทีส่ภาการพยาบาลก าหนด  
 

ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ 3 ปีย้อนหลัง พบว่า บัณฑิตเกือบทุกสถาบันสอบผ่าน
การขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ันหนึ่งครั้งแรก มีแนวโน้มลดลง ซึ่ง
แต่ละสถาบันได้ด าเนินการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพเพื่อการ
สอบใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์แก่บัณฑิต
ในรูปแบบต่างๆ ในช่วงที่บัณฑิตยังเป็นนักศึกษา แต่เนื่องจากการ
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
เช่น ต้องเรียนในแบบออนไลน์ผสมผสานกับแบบออนไซด ์ต้องฝึก
ปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง แทนการฝึกในสถานการณ์จริง ต้อง
ปรับแผนการจัดการศึกษาเพื่อให้จบการศึกษาเร็วขึ้น  ส่งผลให้
บัณฑิต ได้ รับการ เสริมสร้ างสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาล 
ที่ไม่เหมือนกับในภาวะปกติ รวมทั้งบัณฑิตมีเวลาในการเตรียม
ตัวการสอบได้ไม่เต็มที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการสอบผ่านการขึ้น
ทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
และการผดุงครรภ์ชั้นหน่ึงในการสอบรอบแรก  

 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จึงจัดโครงการ
อบรมเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพเพื่อการสอบใบประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์แก่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2564 ขึ้น เพื่อให้บัณฑิตสอบผ่านขึ้นทะเบียนเพื่อรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ช้ันหนึ่งได้ในการสอบรอบแรก 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาล 
แกผู่้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา
อ่ืนๆ ให้สามารถสอบผ่านขึ้นทะเบียนเพ่ือรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
ในการสอบรอบแรกได้   

กลุ่มเป้าหมาย  
 

บัณฑิตที่ ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2564  
จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา วิทยาลัยพยาบาล 
ในเครือข่ายภาคใต้ และสถาบันอ่ืนๆ จ านวน 100 คน 

รูปแบบการจัด 
 

จัดการอบรมในรูปแบบออนไลน ์

ค่าลงทะเบียน 

ค่าลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท 
 

การสมัครและช าระลงทะเบียน 
 สมัครและช าระลงทะเบียน ภายในวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 

2565  โดย SCAN QRCODE  
 ช าระค่าลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) 

ผ่านระบบ Internet banking ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
เลขท่ีบัญชี 901-0-63590-2  ช่ือบัญชี วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สงขลา (โปรดแนบสลปิโอนเงินในอัลบั้มกลุ่มไลน์)   
www.bcnsk.ac.th 
 
 

                   

QRCODEเอกสารประชาสัมพันธ ์ QRCODE ไลน์กลุ่มการอบรม 

http://www.bcnsk.ac.th/
http://www.bcnsk.ac.th/


ตารางอบรมโครงการอบรมเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพเพื่อการสอบใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจ าปี 2565  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 

วันที่ ภาคเช้า (08.30-12.00 น.) ภาคบ่าย (13.00-16.30 น.) 
วันที่ 1 

21 กุมภาพันธ์ 2565 
ก้าวทันการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 
วิทยากร  อ.อนุชา ไทยวงษ ์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

ก้าวทันการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 
วิทยากร  อ.อนุชา ไทยวงษ ์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

วันที่ 2  
22 กุมภาพันธ์ 2565 

ก้าวทันการพยาบาลผู้ใหญ่ 3 
วิทยากร  อ.อนุชา ไทยวงษ ์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

ก้าวทันการพยาบาลผู้ใหญ่ 4 
วิทยากร  อ.อนุชา ไทยวงษ ์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

วันที่ 3  
23 กุมภาพันธ์ 2565 

ก้าวทันการพยาบาลสุขภาพจิตเละจิตเวช 1 
วิทยากร อ.ขวัญเรือน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 

ก้าวทันการพยาบาลสุขภาพจิตเละจิตเวช 2 
วิทยากร อ.ขวัญเรือน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 

ศึกษาทบทวนด้วยตนเอง 
วันที่ 4  

25 กุมภาพันธ์ 2565 
ก้าวทันการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 
วิทยากร อ.จิรารัตน์ พร้อมมูล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 

ก้าวทันการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 
วิทยากร อ.จิรารัตน์ พร้อมมูล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 

วันที่ 5  
26 กุมภาพันธ์ 2565 

ก้าวทันการพยาบาลการผดุงครรภ์ 1 
วิทยากร อ.อฑิภา  อมรปิยภากร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ก้าวทันการพยาบาลการผดุงครรภ์ 2 
วิทยากร อ.อฑิภา  อมรปิยภากร  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วันที่ 6  
27 กุมภาพันธ์ 2565 

ก้าวทันการพยาบาลการผดุงครรภ์ 3 
วิทยากร อ.อฑิภา  อมรปิยภากร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ก้าวทันการพยาบาลการผดุงครรภ์ 4 
วิทยากร อ.อฑิภา  อมรปิยภากร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วันที่ 7 
28 กุมภาพันธ์ 2565 

ก้าวทันการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 1 
วิทยากร อ.ทรงฤทธิ์ ทองมีขวัญ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 

ก้าวทันการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 2 
วิทยากร อ. ทรงฤทธิ์ ทองมีขวัญ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 

วันที่ 8 
1 มนีาคม 2565 

ก้าวทันการพยาบาลอนามัยชุมชน 1 
วิทยากร อ.นวพร ด าแสงวัสดิ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 

ก้าวทันการพยาบาลอนามัยชุมชน 2 
วิทยากร อ.นวพร ด าแสงวัสดิ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 

ศึกษาทบทวนด้วยตนเอง 
วันที่ 9 

3 มีนาคม 2565 
ก้าวทันกฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพฯ ยุคใหม ่1 
วิทยากร ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ก้าวทันกฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพฯ ยุคใหม ่2 
วิทยากร ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วันที่ 10 
4 มีนาคม 2565 

ก้าวทันกฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพฯ ยุคใหม่ 3 
วิทยากร ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ก้าวทันการพยาบาลผู้สูงอายุ 1  (13.00 – 17.00 น.) 
วิทยากร ดร.รจนา วิริยะสมบัติ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วันที่ 11 
5 มีนาคม 2565 

ก้าวทันการพยาบาลผู้สูงอายุ 2 (เวลา 08.00 – 12.00 น.) 
วิทยากร อ.จารุณี วาระหัส วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 

ก้าวทันกฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพ 4 (13.00-17.00 น.) 
วิทยากร ดร. ชุติมา เพิงใหญ่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 

วันที่ 12 
6 มีนาคม 2565 

ก้าวทันการพยาบาลมารดาทารก 1  
วิทยากร อ.ปฐมพร โพธิ์ถาวร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 

ก้าวทันการพยาบาลมารดาทารก 2 
วิทยากร อ.ปฐมพร โพธิ์ถาวร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 

หมายเหตุ  1. พักกลางวัน 12.00-13.00 น.  
     2. พักระหว่างอบรม เวลา 10.00-10.15 น. และ 15.00-15.15 น. 


