


หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ 

หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เป็นสถาบันการศึกษาในสังกัดสถาบัน    

พระบรมราชชนก ซึ่งมีวิสัยทัศน์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของอาเซียน จึงมีภาระหน้าท่ีท่ีจะ
พัฒนามาตรฐานของวิทยาลัยท้ังด้านการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย
ให้มีศักยภาพท่ีจะให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน และสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ทาง
วิชาการในระดับนานาชาติได้ 

ในการนี้ วิทยาลัยฯ ได้เปิดด าเนินการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น
นานาชาติ มาแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2556 และจากการประเมินผลการอบรม       
รุ่นท่ี 14 พบว่า ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในการอบรมดังกล่าวเฉลี่ยโดยรวมอยู่ ในระดับดีถึงดี
มาก และสามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในหน่วยงาน
ของตน 

ท้ังนี้วิทยาลัยฯ ได้จัดการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เป็น
ภาษาอังกฤษ รวมท้ังจัดให้มีการศึกษาดูงานท้ังใน และต่างประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มพูน
ประสบการณ์การพยาบาลท่ีเป็นสากล และถือได้ว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการในระดับ
นานาชาติ ให้กับวิทยาลัยได้อย่างแท้จริง 
 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาในระดับนานาชาติ 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และสามารถน า

ความรู้ไปสู่ การปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ 
3. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับองค์กรวิชาชีพ 
4. เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่ประเทศเพ่ือนบ้านในระดับภูมิภาคเอเชีย 
5. เพื่อน าองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย 
 
 



คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม 
1. เป็นพยาบาลวิชาชีพและมีประสบการณ์ทางการพยาบาลตรงกับสาขาท่ีเลือกเรียนอย่างน้อย 

1 ปี 
2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เข้าใจ   

 

การรับสมัคร 
1. สมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสารตามท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ด้านหลัง  

อาจารย์ศรีสุนทรา  เจมิวรพิพัฒน ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  กรุงเทพ 

2/1  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400 
                โทรศัพท์   :  0 2354 8241 ต่อ 3404 , 3410 
                 :  08 9488 8654 
    โทรสาร    :  0 2354 8251 
    Website    :  www.bcn.ac.th 
     E-mail      :  internationalbcn@yahoo.com 
   (สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.bcn.ac.th)  
 

2. ค่าสมัครสอบ 300 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 

โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี 
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 051 – 2 – 52038 – 4  

บัญชีช่ือ  “ หลักสูตรนานาชาติ ”   

http://www.bcn.ac.th/
mailto:internationalbcn@yahoo.com
http://www.bcn.ac.th/


ก าหนดการรับสมัครและการอบรม 
1. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกรท่ี์ 4 กรกฎาคม 2557 
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสิอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์วันพุธท่ี 9 กรกฎาคม 2557 
3. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษวันอังคารท่ี 15 กรกฎาคม 2557 
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมวันศุกรท่ี์ 18 กรกฎาคม 2557 
5. โอนเงินค่าลงทะเบียน จ านวน 40,000 บาท พร้อมท้ังส่งส าเนาการโอนเงินทางโทรสาร  

เพื่อยืนยันการเข้าอบรม ภายในวันศุกร์ท่ี 25 กรกฎาคม 2557 
6. ระยะเวลาการอบรมวันท่ี 11 สิงหาคม – 28 พฤศจิกายน 2557 
 
ค่าลงทะเบียน / ศึกษาดูงาน 
1. ค่าฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 4 เดือน : 40,000 บาท 
2. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีนหรือญี่ปุ่น ประมาณ 35,000–50,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program Structure (15 credits) 
Core Course (2 credits) 

Health Care System and Nurses’ Role Development 
Specialty Areas (13 credits) 

 
 1. Critical Care Nursing (Adult) 
     a. Advanced health assessment 
     b. Adult critical care nursing I. II 
     c. Seminar in issues and trends in adult critical care nursing  
   d. Adult critical care nursing practicum I, II 
 
 2. Critical Care Nursing (Pediatric) 
   a. Advanced health assessment  
   b. Pediatric critical care nursing  
   c. Pediatric critical care nursing practicum 
 
 3. Midwifery 
      a. Advanced health assessment 
      b. Midwifery I, II 
    c. Midwifery practicum I, II 
 
 
 

หมายเหตุ    วิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดการอบรม  
     ในสาขาที่มีผู้เข้าอบรมจ านวนน้อย 

     ตามการพิจารณาของคณะกรรมการหลักสูตร                
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