




ลําดับ คํานําหนาชื่อ ช่ือ นามสกุล อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นางสาว พชร โคตะวินนท พยาบาล  ชํานาญการ อบจ. กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ

2 นางสาว สุพนิต แยมกลิ่น พยาบาล  ชํานาญการ อบจ. กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

3 นางสาว สุธิดา อิสระ พยาบาล  ชํานาญการ ทน. ขอนแกน เมืองขอนแกน ขอนแกน

4 พันจาเอก ไพโรจน พลนงค พยาบาล  ชํานาญการ อบต. วังหินลาด ชุมแพ ขอนแกน

5 นางสาว พวงทอง โสวัตร พยาบาล  ปฏิบัติการ ทต. สาวะถี เมืองขอนแกน ขอนแกน

6 พันจาเอกหญิง อรอนงค สลับศรี พยาบาล  ชํานาญการ ทต. หนองเรือ หนองเรือ ขอนแกน

7 นางสาว ชลิภา คงเนาวรัตน พยาบาล  ชํานาญการ ทต. หนองบัว เมืองจันทบุรี จันทบุรี

8 นางสาว กาญจนา กําลาง พยาบาล  ปฏิบัติการ ทม. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

9 นาง สราญ นิรันรัตน พยาบาล  ชํานาญการ อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

10 นาง อนรรฆวี ศรีเมือง พยาบาล  ชํานาญการ อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

11 นาง สุกัญญา จุฬารมย พยาบาล  ชํานาญการ ทม. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

12 นาย ไชยวุฒิ ไชยานุกูล พยาบาล  ปฏิบัติการ อบต. บอวิน ศรีราชา ชลบุรี

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม
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ณ โรงแรม เอเชีย แอรพอรต เซียรรังสิต (Asia Airport Hotel) ถนนพหลโยธิน ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

ตําแหนง

12 นาย ไชยวุฒิ ไชยานุกูล พยาบาล  ปฏิบัติการ อบต. บอวิน ศรีราชา ชลบุรี

13 นางสาว อุไรวรรณ ทองอราม พยาบาล  ปฏิบัติการ ทม. บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี

14 นางสาว ชัญญนุช นาคศรี พยาบาล  ชํานาญการ ทม. บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี

15 นางสาว เกษรินทร  มาตทวี พยาบาล  ชํานาญการ อบต. มาบโปง พานทอง ชลบุรี

16 นางสาว ศศธิร พุมสวัสดิ์ พยาบาล  ชํานาญการ อบต. สระสี่เหลี่ยม พนัสนิคม ชลบุรี

17 นางสาว วรากุล บุญธรรม พยาบาล  ชํานาญการ ทม. แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี

18 นาง นางทิพวรรณ ประทีปเสถียรกุล พยาบาล  ชํานาญการ ทต. หวยกะป เมืองชลบุรี ชลบุรี

19 นางสาว วิไลวรรณ อดิศรสิรธีรกุล พยาบาล  ปฏิบัติการ ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

20 นาง ศิริพร วงษดนตรี พยาบาล  ชํานาญการ ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

21 นางสาว รณิดา วิลัยลอย พยาบาล  ปฏิบัติการ ทต. หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท

22 นางสาว ญาดารัตน ทัดมาลา พยาบาล  ปฏิบัติการ ทต. แกงครอ แกงครอ ชัยภูมิ

23 นางสาว พรพรรณ แสนสระ พยาบาล  ปฏิบัติการ ทต. หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ

24 นางสาว ทิฏฐานุรี พาโอภาส พยาบาล  ชํานาญการ ทม. ชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร

25 นาง ราตรี พรหมนอย พยาบาล  ชํานาญการ ทม. ชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร

26 นางสาว สุชาวดี ชัยวรรณะ พยาบาล  ปฏิบัติการ ทน. เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย

27 นาง วิลาวัลย จัตตานนท พยาบาล  ชํานาญการ ทต. นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย

28 นางสาว รงรัตน แกวแกน พยาบาล  ชํานาญการ ทต. เวียงพางคาํ แมสาย เชียงราย

29 นางสาว ผกาพันธ ปญญาวงค พยาบาล  ปฏิบัติการ อบจ. เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม29 นางสาว ผกาพันธ ปญญาวงค พยาบาล  ปฏิบัติการ อบจ. เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม

30 นางสาว จุฑามาศ ศรีทองอินทร พยาบาล  ชํานาญการ อบจ. เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม
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31 พันจาเอกหญิง สุจิตรา โยธิน พยาบาล  ชํานาญการ ทต. หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม

32 นาง ชุติกาญจน สุดตา พยาบาล  ชํานาญการ ทต. ทาสายลวด แมสอด ตาก

33 นางสาว พิมลพรรณ กิติเงิน พยาบาล  ชํานาญการ ทน. แมสอด แมสอด ตาก

34 นางสาว นวลจันทร  ปตคุณ พยาบาล  ปฏิบัติการ ทต. โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา

35 นางสาว กนกวลี พิมพเกษม พยาบาล  ปฏิบัติการ ทม. เมืองปก ปกธงชัย นครราชสีมา

36 นาย ปภังกร หงษอินทร พยาบาล  ปฏิบัติการ ทต. หมูสี ปากชอง นครราชสีมา

37 นาง อารีย สุวรรณา พยาบาล  ชํานาญการ ทม. ทุงสง ทุงสง นครศรีธรรมราช

38 นางสาว ตินาภัส รัตนบุรี พยาบาล  ปฏิบัติการ ทม. ทุงสง ทุงสง นครศรีธรรมราช

39 นางสาว ประกามาส ธัญชลีนาวงศ พยาบาล  ปฏิบัติการ ทต. รอนพิบูลย รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช

40 นางสาว ชนัญธิดา ยศสมบัติ พยาบาล  ชํานาญการ ทน. นครสวรรค เมืองนครสวรรค นครสวรรค

41 นางสาว นันทิยา อินทิยา พยาบาล  ชํานาญการ ทต. ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค

42 นาง จารุวรรณ นิลสนธิ พยาบาล  ชํานาญการ อบต. บางรักนอย เมืองนนทบุรี นนทบุรี42 นาง จารุวรรณ นิลสนธิ พยาบาล  ชํานาญการ อบต. บางรักนอย เมืองนนทบุรี นนทบุรี

43 นางสาว อุบลรัตน เมืองสง พยาบาล  ชํานาญการ ทต. โคกมวง เขาชัยสน พัทลุง

44 นาง สุนันทา จันทรสาร พยาบาล  ชํานาญการ ทม. บางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร

45 นาง ศิริจันทร จาดเมือง พยาบาล  ชํานาญการ ทม. พิจิตร เมืองพิจิตร พิจิตร

46 นาง ลอยพิมพ พุฒวงศสกุล พยาบาล  ชํานาญการ อบจ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

47 นาง วันวิสา วัฒนกุล พยาบาล  ชํานาญการ อบจ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

48 นาง สายฝน ศรีวิจารย พยาบาล  ชํานาญการ อบจ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

49 นาง รุจิรา อังกินันทน พยาบาล  ชํานาญการ ทต. เขายอย เขายอย เพชรบุรี

50 นางสาว จามจุรี ยอดบุตรดี พยาบาล  ปฏิบัติการ ทต. ซับสมอทอด บึงสามพัน เพชรบูรณ

51 นางสาว ชฎาพร พิพัฒภิญโญภาพ พยาบาล  ปฏิบัติการ อบจ. เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

52 นางสาว นัฐรียะ บัวมณี พยาบาล  ปฏิบัติการ อบต. เกาะแกว เมอืงภูเก็ต ภูเก็ต

53 นางสาว มณนีิล กรุงไกรจักร พยาบาล  ปฏิบัติการ อบจ. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

54 นางสาว บุษราคัม พินิจพล พยาบาล  ปฏิบัติการ ทต. กุดชุมพัฒนา กุดชุม ยโสธร

55 นาง ศรัญญา สุภาพ พยาบาล  ปฏิบัติการ ทต. บานเพ เมืองระยอง ระยอง

56 นางสาว ณัฐธีรา แยมพึ่ง พยาบาล  ปฏิบัติการ อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

57 นางสาว ผกาพร เชื่อมชิต พยาบาล  ปฏิบัติการ อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

58 นาง อนุสรา กันนิกา พยาบาล  ปฏิบัติการ อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

59 นางสาว พนิตา เจริญสุข พยาบาล  ปฏิบัติการ อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง59 นางสาว พนิตา เจริญสุข พยาบาล  ปฏิบัติการ อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

60 นาง อรวรรณ สาลีสวัสดิ์ พยาบาล  ชํานาญการ ทต. บานฆอง โพธาราม ราชบุรี
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61 นาง ชยานิษฐ นิธิเมธีพิพิธ พยาบาล  ชํานาญการ ทต. หลุมดนิ เมืองราชบุรี ราชบุรี

62 นาง มัลลิกา สุพรรณสิริ พยาบาล  ชํานาญการ ทต. ถนนใหญ เมืองลพบุรี ลพบุรี

63 นาง สาลีวัลย มวงงาม พยาบาล  ชํานาญการ ทต. ปาตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี

64 นางสาว ศศวิรรณ วงศมณทีอง พยาบาล  ชํานาญการ ทม. เขลางคนคร เมืองลําปาง ลําปาง

65 นางสาว อาริษา เสารแกว พยาบาล  ชํานาญการ ทต. ปาตันนาครัว แมทะ ลําปาง

66 นางสาว นิตยา เตชะกันทา พยาบาล  ชํานาญการ ทน. ลําปาง เมืองลําปาง ลําปาง

67 นางสาว ปรียาภัทร ดวงแกว พยาบาล  ปฏิบัติการ ทน. ลําปาง เมืองลําปาง ลําปาง

68 นางสาว กัญประวีร ปงใจ พยาบาล  ชํานาญการ ทน. ลําปาง เมืองลําปาง ลําปาง

69 นาง วริดา ตะวงค พยาบาล  ชํานาญการ อบจ. ลําพูน เมืองลําพูน ลําพูน

70 นางสาว ชญานิน หาญประโคน พยาบาล  ปฏิบัติการ อบจ. ลําพูน เมืองลําพูน ลําพูน

71 นาง นฤมล กุจะพันธ พยาบาล  ปฏิบัติการ ทต. โนนปอแดง ผาขาว เลย

72 นาง ปยะธิดา ทองกุล พยาบาล  ชํานาญการ ทต. ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร72 นาง ปยะธิดา ทองกุล พยาบาล  ชํานาญการ ทต. ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร

73 นางสาว ประณยา อําพันสกุล พยาบาล  ปฏิบัติการ ทม. คลองแห หาดใหญ สงขลา

74 นางสาว บุษบา พูลเกตุ พยาบาล  ชํานาญการ อบต. บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ

75 พันจาเอกหญิง พิชญาภา นิ่มปากน้ํา พยาบาล  ชํานาญการ ทต. บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

76 นางสาว อรนุช รินสิริ พยาบาล  ชํานาญการ ทต. บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

77 จาเอกหญิง ยุพิน นามบุญลือ พยาบาล  ชํานาญการ ทต. สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

78 นาวาตรีหญิง ปทมเกสร กลาหาญ พยาบาล  ชํานาญการ อบต. โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

79 นาง กิตตินาฏ ปุรินทราภิบาล พยาบาล  ชํานาญการ อบต. พันทายนรสิงห เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

80 นางสาว นิรมล สมัครราษฏร พยาบาล  ชํานาญการ ทน. ออมนอย กระทุมแบน สมุทรสาคร

81 นาย บุรินทร สายหลา พยาบาล  ปฏิบัติการ ทต. เมืองบางขลัง สวรรคโลก สุโขทัย

82 นาง วาสนา เชิดชู พยาบาล  ชํานาญการ ทม. ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

83 นางสาว นิสรา ธานี พยาบาล  ชํานาญการ ทม. สวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย

84 นาง สมฤดี บัวปอม พยาบาล  ชํานาญการ ทม. สุโขทัยธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย

85 นางสาว เกสรา พูลขุมทรัพย พยาบาล  ปฏิบัติการ ทม. สองพ่ีนอง สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี

86 นางสาว วีรยา คําเภา พยาบาล  ปฏิบัติการ ทม. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

87 นางสาว ศรัญชพัศน  รัตนประเสริฐ พยาบาล  ปฏิบัติการ ทต. ทาชนะ ทาชนะ สุราษฎรธานี

88 นางสาว ภูสนี ทองทา พยาบาล  ปฏิบัติการ ทน. สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

89 นาง สุทธดา บุตรประเสริฐ พยาบาล  ชํานาญการ อบจ. หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย89 นาง สุทธดา บุตรประเสริฐ พยาบาล  ชํานาญการ อบจ. หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย

90 นางสาว ดาราพร หลาบา พยาบาล  ปฏิบัติการ อบจ. หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู



ลําดับ คํานําหนาชื่อ ช่ือ นามสกุล อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

หลักสูตร: พยาบาลวิชาชีพ รุนที่ 1 รหัสหลักสูตร: 020000000000400001

ระหวางวันที่ 4 - 23 ธันวาคม 2565 

ณ โรงแรม เอเชีย แอรพอรต เซียรรังสิต (Asia Airport Hotel) ถนนพหลโยธิน ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

ตําแหนง

91 นางสาว ปยะธิดา มะธิปไข พยาบาล  ชํานาญการ อบจ. หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

92 นาย สุเชาว พรหมพิมพ พยาบาล  ชํานาญการ ทน. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี

93 นาง ชมภูนุท เบ็ญจกุล พยาบาล  ชํานาญการ ทน. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี

94 นางสาว เดือนเพ็ญ มนธีอินทรศกัดิ์ พยาบาล  ปฏิบัติการ ทน. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี

95 นางสาว พรวรินทร แปนสวน พยาบาล  ปฏิบัติการ ทต. ทาเสา เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ



ขั้นตอนการพิมพใบชําระเงิน    

https://lpdi.dla.go.th/trainingCourse.xhtml 

 

                                                                                            

สิ่งที่สงมาดวย 3 

1. กดเลือก หนา

2. กรอกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก  

และ เลือกตรวจสอบ 

3. พิมพใบชําระเงิน 



      . 
 

QR Code กลุมอบรม  

หลักสูตรพยาบาลวิชาชีพ รุนท่ี 1 
(เฉพาะผูมีรายชือ่เขาอบรม เทานั้น) 

 

 

 
 

 

***กรุณาแจงยืนยนัเพื่อเขารับการฝกอบรมฯ โดยระบ ุคํานําหนา ชื่อ-นามสกลุ สังกัด อาํเภอ จังหวัด 
หรือติดตอเจาหนาที่ประสานงานโครงการฯ  นางสาวเบญจภัทร ชลสงคราม โทรศัพท ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑85 

 

สิ่งที่สงมาดวย 5 



 

 
  

 
 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
1. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควคิ-19 (ATK) ณ สถานท่ีฝกอบรม วันรายงานตัว 

2. จัดใหมีแอลกอฮอลเจล ทุกจุดเขา-ออกอาคาร หองอบรม สํานักงาน หนาลฟิท ฯลฯ 
3. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ จัดเตรียมหนากากอนามัยหรือหนากากผา เพื่อสวมใสตลอดระยะเวลาท่ีอยู

ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
4. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง

ดําเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครดั 
5. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาที่อยูภายในอาคารสถานท่ีฝกอบรม 

 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 

 
ชุดเรียน - วันจันทร และพิธีเปด และพิธีปด แตงเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
  - วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี แตงการดวยชุดผาไทย หรือ ผาพื้นถิ่น  
 - วันรายงานตัวเพื่อเขารับการฝกอบรม และวันอบรม (วันพุธ/วันศุกร/เสาร/อาทิตย)  

   ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กางเกงสีดําหรือกรมทา / รองเทาหุมสนสีดําเทาน้ัน 
   หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา / รองเทาคทัชูสีดําเทาน้ัน 
 

ชุดออกกําลังกาย 
   - เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อยางนอย 3 ตัว 
  - กางเกงกีฬาขายาว สีดํา หรือสีกรมทา  อยางนอย 3 ตัว 
  - รองเทาผาใบ/ถุงเทา สําหรับออกกําลังกาย 
 

หมายเหต ุ - ไมอนุญาตใหนําเตารดีผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานที่ พรอมมีเตารีดไวบริการแลว)  
 



 

 

 
หลักสูตรพยาบาลวิชาชีพ (ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ระดับชํานาญการ) 

ดําเนินการโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น รวมกับ 
และศูนยบริการวิชาการเพื่อการจัดการและบูรณาการดานการฝกอบรมภายใต 
คณะบรหิารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

***************** 
๑. ปรัชญา มุงพัฒนาขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนผูมีความรู ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสมกับ 
การดํารงตําแหนง เปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงาน สามารถสรางสรรค เชื่อมโยง และ
บูรณาการองคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อองคกรและประโยชนสุขของประชาชนในพื้นที่ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
2.  หลักการและเหตุผล 

ดวยคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ไดมีมติกําหนดใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นประเภทวิชาการทุกสายงาน 
ระดับปฏิบัติการ กอนจะเลื่อนระดับเขาสูตําแหนงระดับชํานาญการ จะตองผานการฝกอบรมหลักสูตรภาคบังคับที่
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นกําหนด ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก
เพื่อเลื่อนและแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให
ดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 กําหนดคุณสมบัติสําหรับขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถ่ินที่ไดรับการคดัเลือกเพื่อเลื่อนหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นระดับชํานาญการ จะตองผาน
การอบรมหลักสูตรที่คณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง) กําหนด 

 ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ในฐานะหนวยงานท่ีมีภารกิจหนาท่ี
ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 
ในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง) ในการจัดการฝกอบรมภาคบังคับใหแก
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน จึงไดรวมมือกับเครือขายทางวิชาการไดแกสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง และคณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยรังสิต จัดทําหลักสูตรพยาบาลวิชาชีพข้ึนเพื่อใชสําหรับ
ฝกอบรมและพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ดํารงตําแหนงพยาบาลระดับปฏิบัติการ ใหมีความรู 
ทักษะ และสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับการดํารงตําแหนง มีความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมและ
จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค  
3.1 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง 
3.2 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ และ

สามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
3.3 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานรวมกับผูอ่ืน และ

สามารถทํางานในลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม  
3.4 เพื่อพัฒนาใหผู เขารับการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนํา เทคโนโลยี สารสนเทศ  

และนวัตกรรมมาปรับใชกับการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ  
3.5 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติตน และการ

ปฏิบัติงาน 



 

 

- ๒ - 

 

3.6 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ระหวางกัน และสรางสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 

4.  คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม  และจํานวนผูเขารับการฝกอบรม/รุน 
 4.1 ดํารงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติ - ชํานาญการ 
 4.2 จํานวนประมาณ 70 คน/รุน 

5. รายละเอยีดและโครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 
 5.1 ระยะเวลาการศึกษาอบรม  20 วัน ดังนี้ 

- ลงทะเบียน พิธีเปด (ปฐมนิเทศ) 1 วัน 
 - ศึกษาอบรมในชั้นเรียน  15 วัน 
 - ศึกษาดูงานนอกสถานที่   3 วัน 
 - พิธีปด (รับมอบใบประกาศฯ) 1 วัน 
 
 5.2 โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 3 หมวด 25 วิชา 78 ช่ัวโมง ดังนี้ 
หมวดที่ ชื่อหมวดวิชา จํานวนวิชา จํานวนช่ัวโมง 

1 
2 
3 

วิชาพื้นฐาน  
วิชาเฉพาะตาํแหนง 
วิชาเสริม 

3 
19 
3 

9 
60 
9 

รวม 25 78 

 
หมวดที่ 1 วิชาพื้นฐาน จํานวน 3 วิชา 9 ชั่วโมง 
       คําอธิบายหมวดวิชา : เปนการใหความรูพื้นฐานท่ัวไปเก่ียวกับการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
บทบาทภารกิจดานการบริการสาธารณสุข สิทธิประโยชนและความกาวหนาในสายงานพยาบาลวิชาชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ความรูศาสตรพระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๑) บทบาทหนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินกับภารกิจการบริการสาธารณสุข   ๓ ชั่วโมง 
2) การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ความกาวหนาและสทิธิประโยชน 
    ของขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน       ๓ ชั่วโมง 
3) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักคิดจิตอาสาเพ่ือการบริการประชาชน  3 ชั่วโมง 

หมวดที่ 2 วิชาเฉพาะตําแหนง จํานวน 19 วิชา 60 ชั่วโมง 
คําอธิบายหมวดวิชา: เปนการมอบความรู พัฒนาทักษะและสมรรถนะ ของการดํารงตําแหนงสายงาน

พยาบาลวิชาชีพ ใหสามารถปฏิบัติงานไดตามคุณลักษณะ สมรรถนะตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงและมีความเปน
มืออาชีพในการปฏิบัติหนาท่ี 
1) ระบบคัดกรอง การจัดการ และการสงตอ      3 ชั่วโมง 
2) การแลกเปลี่ยนเรียนรูในการคัดกรอง โดยใชระบบดิจิทัลทางดานสุขภาพ   3 ชั่วโมง 
3) การดูแลผูปวยที่บาน และชุมชน กลุมเรื้อรัง ผูปวยระยะสุดทาย    3 ชั่วโมง 
4) การพยาบาลผูใหญและการดูแลผูสูงอายุ       3 ชั่วโมง 
5) พัฒนาการกลุมเด็กและวัยรุน ฝกปฏิบัติการประเมินพัฒนาการกลุมเด็กและวัยรุน    6 ชั่วโมง 
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6) การสมัมนา กรณีศึกษาประเด็นจริยธรรมทางการพยาบาล     3 ชั่วโมง 
7) บทบาทของพยาบาลสุขภาพจิตชุมชนและทักษะการสื่อสารเพื่อการบาํบัด   3 ชั่วโมง 
8) ฝกปฏิบัติการประเมินและบําบัดสุขภาพจิตเบื้องตน     3 ชั่วโมง 
9) ระบาดวิทยาในชุมชน         3 ชั่วโมง 
10) การประเมินการติดเชื้อกลุมเปราะบางในชุมชน      3 ชั่วโมง 
11) การพัฒนาคุณภาพหนวยบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาํบล  3 ชั่วโมง 
12) การใชเครื่องมือทางการแพทย         3 ชั่วโมง 
13) ฝกปฏิบตัิการใชเครื่องมือทางการแพทย      3 ชัว่โมง 
14) ระบบการบันทึกทางการพยาบาลและการวิจัย      3 ชั่วโมง 
15) การแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็นของการบันทึกทางการพยาบาลและการวิจัย  3 ชั่วโมง 
16) การปฐมพยาบาลเบื้องตน          3 ชั่วโมง 
17) ฝกปฏิบัตกิารปฐมพยาบาลเบื้องตน       3 ชั่วโมง 
18) Refresh CPR 2020        3 ชั่วโมง 
19) การใชเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟาชนิดอัตโนมัติ      3 ชั่วโมง 

หมวดที่ 3 วิชาเสริม (เลือก 3 วิชา 9 ชั่วโมง) 
คําอธิบายหมวดวิชา : เปนเรื่องที่นาจะรูเพื่อนําไปประกอบหรือเสริมการปฏิบัติงานใหมีความหลากหลายในการ
พัฒนาตนเอง องคกร การประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณ ใหผูเขาอบรมมีสมรรถนะดานตาง ๆ เพิ่มขึ้น
นอกเหนือจากสมรรถนะที่จําเปน เพื่อการนําไปบริหารจัดการงานในทองถิ่น พัฒนางานและองคกรสูความเปนเลิศ
ในการใหบริการสาธารณะ  
1) หลักการจัดการขยะมูลฝอยและมูลฝอยติดเชื้อของหนวยบริการสาธารณสุข   ๓ ชั่วโมง 
    และขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
2) การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม          ๓ ชั่วโมง 
3) Digital literacy และการใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการปฏิบัติงานพยาบาล  3 ชั่วโมง 

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ จํานวน 3 วัน 2 คืน 

 ระบบ รูปแบบ การบริหารจัดการของสถานพยาบาล/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาํบลตนแบบ 

 กระบวนการบริหารจัดการพยาบาลฉุกเฉิน ณ สถานพยาบาลตนแบบ 

 การศึกษาเรยีนรูวธิีการจัดการพยาบาลเบ้ืองตน  

 ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศพยาบาล 

6.  วิธีการที่ใชในการฝกอบรม 
1) บรรยาย/การสัมมนา 
2) การนําอภิปราย/การอภิปรายเปนคณะ 
3) กรณีศึกษา/สาธิต/ฝกปฏิบัติ 
4) ถามตอบปญหา 
5) การเรียนรูจากประสบการณและสถานที่จริง 
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7.  การประเมินผลการฝกอบรม  
การประเมินผลการอบรม แบงเปน 2 สวน ดังนี้ 

                (1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 100 คะแนน แบงออกเปน 2 ภาค คือ 
ภาควิชาการ 70 คะแนน ประกอบดวย  
- การทดสอบประเมินความรูกอนการอบรม (Pre-test)  
- การจัดทําแบบสรุปผลการเรยีนรูหลังการเรียน 
- การจัดทาํรายงานสวนบุคคล 1 ชิ้นงาน 
- การทดสอบประเมินความความรู หลังการอบรม (Post-test) 
ภาคพฤติกรรม 30 คะแนน ประกอบดวย 
- ความมีวินัยในการปฏิบัติตนตามระเบียบของทางสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
- การใหความรวมมือและการมีสวนรวมในกิจกรรมนักศึกษาของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 

หมายเหตุ การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผูเขารับการอบรมตองไดคะแนนรวมทั้งสองภาคไมต่ํากวา รอยละ 70 คะแนน 
ถึงจะผานเกณฑประเมินวัดผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและมีสิทธิไดรับมอบเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของสถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถ่ิน 
 (2) การประเมินผลโครงการอบรม แบงออกเปน 3 สวน คือ  
     - การประเมินผลวิชาการ ไดแก ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา วิทยากร จํานวนวิชาและ
ระยะเวลาที่ใชในการอบรม 
  - การประเมินผลการบริหารจัดการโครงการของเจาหนาท่ีผูกํากับดูแลโครงการ 
  - การประเมินผลความพึงพอใจในดานการบริการ อาหาร ที่พัก การอํานวยความสะดวกของ               
ผูใหบริการในระหวางการฝกอบรมในสถานที่ และนอกสถานท่ี 

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 8.1 ผูผานการฝกอบรมมคีวามรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตาํแหนง 
 8.2 ผูผานการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในตําแหนง 

สามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 8.3 ผูผานการฝกอบรมมีวิสัยทัศน มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานรวมกับผูอ่ืนและสามารถทํางานใน

ลักษณะทมีงานไดอยางเหมาะสม  
 8.4 ผูผานการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรม                

มาปรับใชกับการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ  
 8.5 สามารถสรางบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรม ใน

การปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน 
 8.6 ผูผานการฝกอบรมมเีครือขายสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 

 
*********** 

 
 
 



ตารางอบรม

ระหวาง

ณ โรงแรมเอเชียรแอรพอรท เซียรรังสิตต

จัดอบรมโดยความรวมมอืระหวางสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

และคณะพยาบาลศาสตร

วัน/เดือน/ป 09.00-12.00 น. 

4 ธ.ค. 65 - 

5 ธ.ค. 65 
ทําขอสอบและแบบทดสอบกอนอบรม

Pre – test 
(กิจกรรมภาคบังคับ) 

6 ธ.ค. 65 

การบริหารงานบุคคลและความกาวหนา
สิทธิประโยชนของขาราชการ อปท

ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานบริหารงานบุคคล
ทองถิ่น 

7 ธ.ค. 65 
ระบบคัดกรอง การจัดการ และการสงตอ

ทีมคณะพยาบาลศาสตร ม.รังสิต

8 ธ.ค. 65 
การดูแลผูปวยที่บาน และชุมชน
กลุมเรื้อรัง ผูปวยระยะสุดทาย

ทีมคณาจารยคณะพยาบาลศาสตร ม

9 ธ.ค. 65 

พัฒนาการกลุมเด็กและวัยรุน

อาจารยศศิพินทุ ศุภมนตรี บัวพล

สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุน

10 ธ.ค. 65 

การสมัมนา กรณีศึกษาประเด็นจริยธรร
ทางการพยาบาล 

ผศ.ดร.นภสักรณ วิทูรเมธาและ
ผศ.ดร.มนพร  ชาติชํานิ

คณะพยาบาลศาสตร ม.รังสิต

 

  

 

 

 

 

ตารางอบรมหลักสูตรพยาบาลวิชาชีพ 

ระหวางวันที่4- 23 ธันวาคม 2565 

โรงแรมเอเชียรแอรพอรท เซียรรังสิตต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 

จัดอบรมโดยความรวมมอืระหวางสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

และคณะพยาบาลศาสตรวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย มหาวิทยาลัยรังสิต

  13.00-16.00 น. 

พั
กร

ับป
ระ

ทา
นอ

าห
าร

เท
ี่ยง

 

รายงานตัว/ลงทะเบียน/ปฐมนเิทศ/ 
แนะนาํหลักสูตร  

โดยคณะผูจัดโครงการ 
ทําขอสอบและแบบทดสอบกอนอบรม 

 

บทบาทหนาที่ อปท. กับภารกิจ 
การบรกิารสาธารณสุข 

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขทองถิ่น 
การบริหารงานบุคคลและความกาวหนา

สิทธิประโยชนของขาราชการ อปท. 
ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานบริหารงานบุคคล

หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงและ 
หลักคิดจิตอาสาเพื่อการบริการ

ประชาชน 
อ.บันลือศักดิ์ สุนทร 

ระบบคัดกรอง การจัดการ และการสงตอ 
รังสิต 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูในการคัดกรอง  
โดยใชระบบดิจิทัลทางดานสุขภาพ 
ทีมวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย 

 คณะพยาบาลศาสตร ม.รังสติ 

การดูแลผูปวยท่ีบาน และชุมชน 
กลุมเรื้อรัง ผูปวยระยะสุดทาย 

คณะพยาบาลศาสตร ม.รังสติ 

การพยาบาลผูใหญและการดูแลผูสูงอายุ
ยกตัวอยาง case จริยธรรม 

ผศ.ดร. แสงรวี มณีศรี  
คณะพยาบาลศาสตร ม.รังสิต 

พัฒนาการกลุมเด็กและวัยรุน 

อาจารยศศิพินทุ ศุภมนตรี บัวพล และทีม 

สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุน 

ฝกปฏิบัติประเมินพัฒนาการกลุมเด็ก 

และวัยรุน 

อาจารยศศิพินทุ ศุภมนตรี บัวพล และทีม

สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุน 

การสมัมนา กรณีศึกษาประเด็นจริยธรรม

นภสักรณ วิทูรเมธาและ 
มนพร  ชาติชํานิ 

รังสิต 

ความรูเรื่อง Digital literacy และการ
ใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานพยาบาล 
ผูเช่ียวชาญดานการออกแบบระบบ

สารสนเทศภาครัฐ 

 

จัดอบรมโดยความรวมมอืระหวางสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

เวลา 16.00-19.00 น. 

- 

กิจกรรมนักศึกษา 
และกจิกรรมเสรมิหลักสูตร 

ผอ.โครงการฯ 
 

การพัฒนาบุคลิกภาพ 
และการสมาคม  

อ.วสันต ฤทธิมนตร ี

 
กิจกรรมนักศึกษา 

และกจิกรรมเสรมิหลักสูตร 
ผอ.โครงการฯ 

การพยาบาลผูใหญและการดูแลผูสูงอายุ 

- 

 

กิจกรรมนักศึกษา 
และกจิกรรมเสรมิหลักสูตร 

ผอ.โครงการฯ 

กิจกรรมนักศึกษา 
และกจิกรรมเสรมิหลักสูตร 

ผอ.โครงการฯ 
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วัน/เดือน/ป 09.00-12.00 น.  13.00-16.00 น. เวลา 16.00-19.00 น. 

11ธ.ค. 65 

บทบาทของพยาบาลสุขภาพจิตชุมชน และ
ทักษะการสื่อสารเพื่อการบําบัด 

ประเมินและบําบัดเบ้ืองตน 
อ.ราตรี ทองยู และทมีอาจารยการพยาบาล

สุขภาพจิตและจติเวช 

พั
กร

ับป
ระ

ทา
นอ

าห
าร

เท
ี่ยง

 

ฝกปฏิบัติการประเมินและบําบัด
สุขภาพจิตเบ้ืองตน 

อ.ราตรี ทองยู และทมีอาจารยการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจติเวช 

- 

12ธ.ค. 65 
ระบาดวิทยาในชุมชน 

อาจารยศุภรัตน แปนโพธิ์กลาง  
การพยาบาลอนามัยชุมชน 

การประเมินการติดเชื้อกลุมเปราะบาง 
ในชุมชน 

ผศ.ดร.มนพร  ชาติชํานิ และทีม 
คณะพยาบาลศาสตร ม.รังสิต 

กิจกรรมนักศึกษา 
และกจิกรรมเสรมิหลักสูตร 

ผอ.โครงการฯ 

13ธ.ค. 65 

การพัฒนาคุณภาพหนวยบริการ
สาธารณสขุและโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบล 
อาจารยนันธิดา พันธุศาสตร 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องคการมหาชน)  

ทํารายงานสรุปบทเรียนและศึกษา
คนควาดวยตนเอง 

 
- 

14ธ.ค. 65 
การใชเครื่องมือทางการแพทย   

ทีมวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย 
ฝกปฏิบัติการใชเครื่องมือทางการแพทย 

ทีมวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย 

กิจกรรมนักศึกษา 
และกจิกรรมเสรมิหลักสูตร 

ผอ.โครงการฯ 

15ธ.ค. 65 

ระบบการบันทึกทางการพยาบาล 
และการวจิัย 

ผศ.ดร.มนพร  ชาติชํานิ และทีม 
คณะพยาบาลศาสตร ม.รังสิต 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็นของ 
การบันทึกทางการพยาบาลและการวิจัย 

ผศ.ดร.มนพร  ชาติชํานิ และทีม 
คณะพยาบาลศาสตร ม.รังสิต 

- 

16ธ.ค. 65 
การปฐมพยาบาลเบื้องตน 

ดร. ณัฐพล ยุวนิช 
และทีมคณะพยาบาลศาสตร ม.รังสิต 

ฝกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องตน 
ดร. ณัฐพล ยุวนิช 

และทีมคณะพยาบาลศาสตร ม.รังสิต 

กิจกรรมนักศึกษา 
และกจิกรรมเสรมิหลักสูตร 

ผอ.โครงการฯ 

17ธ.ค. 65 
Refresh CPR 2020 

ผศ.ดร.มนพร  ชาติชํานิ และทีม 
คณะพยาบาลศาสตร ม.รังสิต 

Refresh CPR 2020 
ผศ.ดร.มนพร  ชาติชํานิ และทีม 
คณะพยาบาลศาสตร ม.รังสิต 

- 

18ธ.ค. 65 

How to use Automated external 
defibrillator (AED) 

ทีมวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย และคณะ
พยาบาลศาสตร ม.รังสิต 

การใชเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟา 
ชนิดอัตโนมัติ 

ทีมวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย และ
คณะพยาบาลศาสตร ม.รังสิต 

กิจกรรมนักศึกษา 
และกจิกรรมเสรมิหลักสูตร 

ผอ.โครงการฯ 

19 ธ.ค. 65 

หลักการจัดการขยะมูลฝอยและมูลฝอยติด
เชื้อของหนวยบริการสาธารณสุขและของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
อาจารยวิชากร จําปาดวง 

กําหนดสงรายงานสวนบุคคลและแบบ
สรุปบทเรียน 

- 

20 ธ.ค. 65 
ทําขอสอบและแบบทดสอบหลังการอบรม 

Post – test 
(กิจกรรมภาคบังคับ) 

กิจกรรมนักศึกษา 
และกจิกรรมเสรมิหลักสูตร 

ผอ.โครงการฯ 
- 
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วัน/เดือน/ป 09.00-12.00 น.  13.00-16.00 น. เวลา 16.00-19.00 น. 

21ธ.ค. 65 
ศึกษาดูงานนอกสถานที ่

ณ ศูนยการแพทยและฟนฟูบึงย่ีโถ  
ทม.บึงย่ีโถ จ.ปทุมธานี 

พั
กร

ับป
ระ

ทา
นอ

าห
าร

เท
ี่ยง

 ศึกษาดูงานนอกสถานที ่
ณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี 

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  
กิจกรรมศึกษาดูงานสมัพันธ 

22ธ.ค. 65 
ศึกษาดูงานนอกสถานที ่

ณ โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทวี 
อ.ศรีราชาจ.ชลบรุ ี

ศึกษาดูงานนอกสถานที่  
ณ โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทวี 

อ.ศรีราชา จ.ชลบรุ ี
- 

23ธ.ค. 63 
พิธีปด/ปจฉิมนิเทศ/การมอบใบ

ประกาศนียบัตร 
เดินทางกลับภูมิลําเนา - 

 

หมายเหตุ  

- กําหนดการ หัวขอวิชา และวิทยากรอาจมีการเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม 


