
ระเบียบการปฏิบัติในการเข้ารับการอบรม 
หลักสูตรการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง 
(Program of Nursing Specialty in  High Risk Midwifery) รุ่นที่ 3 ประจ าปี 2560 

ระหว่างวันที่  31  กรกฎาคม     –  17  พฤศจิกายน  2560 
 

1.การเตรียมตัวก่อนการอบรม 

     1.1 การแต่งกาย  (เน้นการแต่งกายตามระเบียบของสภาการพยาบาล เพ่ือเป็นแบบอย่างของวิชาชีพ) 
           -   การอบรมภาคทฤษฎี ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ห้ามสวมเสื้อแขนกุดผู้หญิงสวมกระโปรง หรือ
กางเกงสีด าทรงสุภาพ ห้ามสวมกระโปรงยีนส์ กระโปรง หรือกางเกงรัดรูป การแต่งกายชุดปฏิบัติงานให้สวม
ชุดพยาบาลสีขาวเป็นชุดกระโปรงหรือกางเกงสีขาว    การแต่งกายชุดชุมชน (สีฟ้าขาว) ให้สวมกระโปรงหรือ
กางเกงสีด าไม่มีลวดลาย โดยความยาวของกระโปรงไม่เกินครึ่งเข่า สวมรองเท้าคัทชูส์หรือรองเท้าหุ้มส้นสี
สุภาพ 
          -  การอบรมภาคปฏิบัติ ชุดพยาบาล หรือชุดฟ้าขาวชุมชน และชุดปฏิบัติงานห้องคลอด โดยจัดเตรียม
มาเอง 
          -  การศึกษาดูงานสวมเสื้อสูทสีด า และกระโปรงสีด า 
          -  พิธีเปิดการอบรม แต่งกายด้วยชุดพยาบาล    พิธีปิดการอบรม แต่งกายด้วยชุดพยาบาล (ชุดพิธีการ
แขนยาว) 
      1.2 ยืมเงินทดรองราชการเพ่ือเป็นค่าลงทะเบียนคนละ 40,000 บาท  และค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พัก  และ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการอบรม   
      1.3 มอบหมายงานที่รับผิดชอบของตนเองให้เรียบร้อยก่อนเข้ารับการอบรม 
 
2.การรายงานตัวเข้ารับการอบรม 
         2.1 ส าหรับผู้ที่เข้าพักในวิทยาลัย รายงานตัวเข้าหอพัก วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 – 
17.00 น.   ณ บริเวณเคาน์เตอร์อาคารอ านวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น    อ าเภอเมือง     
จังหวัดขอนแก่น 
         2.2 การส่งเอกสารประกอบการรายงานตัวในวันลงทะเบียนอบรม ได้แก่ หนังสือส่งตัวเข้าอบรมจากต้น
สังกัด   ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560    ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์เรียนรู้ ฝึกอบรม และวิจัยทางการพยาบาล 
และสุขภาพ   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 

3.สถานที่พัก 
         3.1 กรณีพักในหอพักวิทยาลัย 
           ผู้เข้าอบรมที่ประสงค์พักในวิทยาลัยสามารถแจ้งทางวิทยาลัยโดย  อัตราค่าห้องพักตลอดการอบรม
ภาคทฤษฎี 6 สัปดาห์  3,000 บาท/คน   โดยห้องพักเป็นห้องแอร์พักรวมห้องละ 4 คน มีที่นอน และเครื่อง
นอนให้บริการ  โดยมีการซักเครื่องนอนให้สัปดาห์ละครั้ง  มีบริการซักเสื้อผ้าโดยช าระค่าบริการเอง  มีห้อง
ท างาน ห้องพักผ่อน (ห้องรวม) สหกรณ์ร้านค้าของสโมสรนักศึกษา  และมีบริการน้ าดื่ม   หากต้องการเข้าพัก
ก่อน กรุณาแจ้งทางวิทยาลัยฯล่วงหน้า เพ่ืออ านวยความสะดวก และจัดเตรียมห้องพักให้  
          หมายเหตุ : การอยู่ในหอพักวิทยาลัย ห้ามเล่นการพนัน และดื่มสุรา 



 
         3.2 กรณีไม่พักในหอพักวิทยาลัย สามารถหาที่พักได้เอง หรือประสานผู้จัดอบรมได้ 

4.ก าหนดการ/สถานที่ฝึกอบรม 
 

รายการ วันเวลา สถานที่ 
 1.การฝึกอบรมภาคทฤษฎี    31 กรกฎาคม  – 15 กันยายน  2560   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  

ขอนแก่น  
2.ศึกษาดูงานประเด็น ระบบและ
มาตรฐานการผดุงครรภ์ เทคโนโลยี
ด้านการเจริญพันธุ์ และ Evidence –
based  Practice 

    4  กันยายน  2560   โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

3.การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 18 กันยายน – 10 พฤศจิกายน 2560   โรงพยาบาลขอนแก่น 
โรงพยาบาลอุดรธานี 
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

4.ปัจฉิมนิเทศและประเมินผลการฝึก
ภาคปฏิบัติ 

13 - 17  พฤศจิกายน 2560   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
ขอนแก่น  
 

 
 5. ระเบียบการลาระหว่างฝึกอบรม   ให้ยึดระเบียบการลาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอน และ ตาม
ระเบียบของสถาบันพระบรมราชชนก โดย 
        - การลากิจ ต้องแจ้งอาจารย์ และเขียนใบลาตามแบบฟอร์มของวิทยาลัย โดยผ่านอาจารย์ประจ า 
ชั้น ประธานหลักสูตร และผู้อ านวยการวิทยาลัย 

- การลาป่วย ตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ และใช้แบบฟอร์มของวิทยาลัย หากมีปัญหา 
ด้านสุขภาพให้แจ้งอาจารย์ประจ าชั้น หรืออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้การดูแล และช่วยเหลือ 

 
6. การมีสิทธิ์สอบ  ผู้เข้าอบรมต้องมีระยะเวลาเรียนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80   โดยมีรายวิชาที่เรียนดังนี้ 
 

วิชา จ านวนชั่วโมงเรียน จ านวนชั่วโมงเรียน 80% 
1.ภาคทฤษฎี   

-  นโยบายและระบบสุขภาพ 30 ช.ม. 24 ช.ม. 
- การประเมินภาวะสุขภาพ

มารดาทารกข้ันสูงและการ
ตัดสินทางคลินิก 

ทฤษฎี 23ช.ม. / ทดลอง 15ช.ม. ทฤษฎี 18 ช.ม. / ทดลอง 12 ช.ม. 

- การผดุงครรภ์ 1               30 ช.ม. 24 ช.ม. 
- การผดุงครรภ์ 2               30 ช.ม. 24 ช.ม. 



วิชา จ านวนชั่วโมงเรียน จ านวนชั่วโมงเรียน 80% 
2.ภาคปฏิบัติ   

- ป.การผดุงครรภ์ 1             90 ช.ม. 72 ช.ม. 
- ป.การผดุงครรภ์ 2             90 ช.ม. 72 ช.ม. 

   
 
7.การติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
         7.1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  ที่อยู่ 354 หมู่ที่ 2  ถนนเลี่ยงเมือง อ าเภอเมือง  
จังหวัดขอนแก่น   รหัสไปรษณีย์ 40000    เบอร์โทรศัพท์ 0-4342-3210-11  เบอร์โทรสาร 0 – 4342 -3210 
        7.2 รายช่ือผู้ประสานงานวิทยาลัย  
ล า
ดับ 

รายชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ e - mail 

1 นางสาวศุภวดี  แถวเพีย รอง ผอ.กลุ่มวิจัย บริการ
วิชาการ และท านุบ ารุงฯ 

080 -7507445 Supawadee.t@bcnkk.ac.th 

2 นางนวลละออง ทองโคตร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 084-4281974 laoong2513@hotmal.com 

3 นางสุธิดา   สิงห์ศิริเจริญกุล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 086-6434132 suthida.icon@gmail.com 
4 นางสาวประภัสศรี ชาวงษ์ พยาบาลวิชาชีพ 089-7113240 prapshaw@gmail.com 

 
8.  รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรของวิทยาลัยฯ 
 
ล าดับ ชื่อ   -   สกุล      ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์           e - mail 

1 นางสาวศภุวดี แถวเพีย ประธานหลักสูตร 080 -7507445 Supawadee.t@bcnkk.ac.th 
2 นางดวงชีวัน  เบญจมาศ กรรมการหลักสูตร 089-7101013 duangchee@hotmail.com 
3 นางรัชนี   พจนา กรรมการและเลขานุการ 089-7098818 rapot58@gmail.com 
4 นางสาวสุธิดา  อินทรเพชร กรรมการหลักสูตร 086-3153596 yrai250@hotmail.com 
5 นางสุธิดา  สิงห์ศิริเจริญกุล กรรมการหลักสูตร 086-6434132 suthida.icon@gmail.com 
6 นางวรรณภา  เหนือกาฬสินธุ์ กรรมการหลักสูตร 098-2295918 wannapa.nua@gmail.com 

 
9. รายชื่อกรรมการหลักสูตรร่วมโรงพยาบาลขอนแก่น 

              เบอร์โทรศัพ์ 043-336789 ต่อห้องคลอด  1420 และ 3729  โทรสาร 043-236974 
 

 ล าดับ ชื่อ   -   สกุล      ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์           e - mail 
1 นางสาวสุวรรณา ธาดาพิพัฒน์ ประธานกรรมการร่วม 089-4223240 thadapipat@gmail.com 

 
2 นางสาวฉวีวรรณ   ดียิ่ง กรรมการหลักสูตร 081-7172283 weedeeying@gmail.com 

 
3 นางปัทมา  ทองไพบูลย์ กรรมการและเลขานุการ 086-2219077 Pattamathong@yahoo.co.th 
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10. รายช่ือพี่เลี้ยงประจ าแหล่งฝึก 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน 

1 นางสาวสุวรรณา  ธาดาพิพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลขอนแก่น 
2 นางสาวณิชภัค  ชุณหปราณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น 
3 นางมุกดา  คงแสง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น 
4 นางปัทมา  ทองไพบูลย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น 
5 นางนวลจันทร์  ไพบูลย์บรรพต  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น 
6 นางศุกลรัตน์  ชาญวิรัตน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น 
7 นางวรรณภา  เหนือกาฬสินธุ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลบึงโขงหลง 
8 นางสาวอนงค์  แสงสุวอ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 
9 นางกิ่งดาว  โสดาวัน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 
10 นางนิติมา  นิลผาย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 
11 นางสัจจาพร  ไชยรัตน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 
12 นามปทุมมา  กังวานตระกูล พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลอุดรธานี 
13 นางผดาวดี  สาฆะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลอุดรธานี 
14 นางพัชรา  ประเสริฐวิทย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลอุดรธานี 
15 นางสุดาพร  สุทธิพนธ์ตระกูล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลอุดรธานี 
16 นางอรทัย  ใจกว้าง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลอุดรธานี 
17 นางบุศรินทร์  เขียนแม้น พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 
18 นางนันทพร  ศรีเมฆารัตน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 
19 นางศมนยา  ฤทธิ์สุวรรณ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 
20 นางสมพิศ  ผดุงสมัย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 
21 นางสาวจตุพร  แจ่มจันทร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 

 

11. แผนที่การเดินทางมาวิทยาลัย   (สามารถดูได้จากหน้าเว็บของวิทยาลัยฯ) 

   หมายเหตุ :  การเดินทางไปวิทยาลัย สามารถเดินทางโดยรถจ้างเหมาบริการ จากสนามบินขอนแก่น 
หรือสถานีขนส่งขอนแก่น แห่งที่ 1 หรือแห่งที่ 3 ได้   โดยอัตราเหมาจ่ายค่าบริการไม่เกิน 200 บาท 
            


