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ประกาศคณะพยาบาลศาสตร ์
เร่ือง  การรบัสมคัรสอบคดัเลือกเข้าศึกษาอบรมหลกัสตูรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล 

ประจ าปีการศึกษา  2555 
------------------------------------- 

 คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  มคีวามประสงคจ์ะรบัสมคัรบุคคลเพื่อ
สอบคดัเลอืกเขา้ศกึษาอบรมหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช้่วยพยาบาล  ประจ าปีการศกึษา 2555 ระหว่าง
วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2555 – วนัที ่18 เมษายน พ.ศ.2555 
 
1.  ลกัษณะของหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล  (หลกัสตูร 1 ปีการศึกษา) 
      สถานท่ีเรียน  การเรยีนการสอนประกอบด้วยการเรยีนภาคทฤษฎีและการเรยีนภาคปฏบิตั ิ 
การจดัการเรยีนการสอนภาคทฤษฎี ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ จงัหวดั
นครนายก  และการจดัการเรยีนการสอนภาคปฏบิตัิ  ฝึกปฏบิตัใินโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยส์มเด็จ
พระเทพรตันราชสุดา สยามบรมราชกุมาร ี โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ปญัญานันทภกิขุ ชลประทาน  
โรงพยาบาลองครกัษ์   โรงพยาบาลบา้นนา และโรงพยาบาลธญับุร ี  

เมื่อส าเรจ็การศึกษาจะได้รบั  “ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล” สามารถปฏบิตัิงานผู้ช่วย
พยาบาลไดท้ัง้ในโรงพยาบาลของรฐัและเอกชนและยงัมโีอกาสเขา้รบัการสอบคดัเลอืกเขา้ศกึษาต่อระดบั
ปรญิญาตรใีนคณะพยาบาลศาสตรต่์อไปดว้ย 
 
2.  คณุสมบติัทัว่ไปของผู้มีสิทธ์ิสมคัร 

 2.1  ส าเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) ตามหลกัสูตรกระทรวงศกึษาธกิารหรอื
เทยีบเท่า 

2.2  เป็นหญงิหรอืชาย อายไุมต่ ่ากว่า 17 ปีบรบิรูณ์ และไมเ่กนิ 40 ปี(นบัถงึวนัที ่31 พฤษภาคม  
พ.ศ.2555) 

2.3  มคีวามประพฤตดิ ีไมม่ปีระวตัเิสื่อมเสยี 
2.4  ไมเ่คยถูกใหอ้อกจากสถาบนัอุดมศกึษาใดๆ มาแลว้ เพราะความประพฤตไิมเ่หมาะสมหรอื 

กระท าความผดิต่างๆ ทีไ่มใ่ช่ทางดา้นวชิาการ 
       2.5  เป็นผูท้ีม่คีวามประพฤตเิรยีบรอ้ยและรบัรองต่อคณะพยาบาลศาสตรไ์ดว้่า จะตัง้ใจศกึษา
เล่าเรยีนเตม็ความสามารถและจะปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัของคณะพยาบาลศาสตรท์ีม่อียูแ่ลว้หรอืที่
จะมต่ีอไปโดยเครง่ครดัทุกประการ 

2.6  เป็นผูท้ีอ่ยูใ่นประเทศไทยอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 
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3.   การจ าหน่ายใบสมคัร (ตัง้แต่วนัที ่25 มกราคม พ.ศ.2555  ถงึวนัที ่18 เมษายน พ.ศ.2555) 
       1.  ผู้สนใจสามารถซื้อใบสมคัรได้ที่  คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ       
(ไมจ่ าเป็นตอ้งซือ้ดว้ยตนเอง) ราคาชุดละ 100 บาท  
 2.  สามารถดาวน์โหลดใบสมคัรไดท้ี ่http://nurse.swu.ac.th ใหช้ าระค่าใบสมคัร จ านวน 100 บาท 
พรอ้มค่าสมคัรสอบคดัเลอืก  
 
4.  การสมคัร    
 ผูส้มคัรต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามคีุณสมบตัคิรบถ้วน  ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เรือ่ง การรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้ศกึษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช้่วย
พยาบาล  ประจ าปีการศึกษา 2555  ทุกประการแล้วจึงสมคัร  หากตรวจสอบพบภายหลงัว่า
ผู้สมคัรขาดคุณสมบติัข้อใดข้อหน่ึง  แม้จะผ่านกระบวนการสอบคดัเลือกและรายงานตวัเข้า
ศึกษาแล้วกต็ามจะถกูตดัสิทธ์ิในการสอบคดัเลือกครัง้น้ีโดยไม่ได้รบัเงินคืน     
  ค่าสมคัร   
   จ านวน 300 บาท (สามรอ้ยบาทถว้น) 
  การรบัสมคัรได้ 2 วิธีคือ   
  1.  สมคัรด้วยตนเอง  ตัง้แต่วนัที ่1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2555  ถงึวนัที ่18 เมษายน พ.ศ.2555 
ทีง่านบรกิารการศกึษา คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 63 หมู่ 7 ต าบลองครกัษ์ 
อ าเภอองครกัษ์  จงัหวดันครนายก 
    2.  สมคัรทางไปรษณีย์  ส่งใบสมคัรและหลกัฐานการสมคัร  ตัง้แต่วนัที่ 1 กุมภาพนัธ ์
พ.ศ.2555 ถึงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2555 มาที่งานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  63 หมู่ 7 ต าบลองครกัษ์  อ าเภอองครกัษ์  จงัหวดันครนายก 26120 
(ถอืวนัประทบัตราไปรษณีย์เป็นส าคญั) พรอ้มช าระค่าสมคัรสอบ โดยน าใบแจง้ช าระค่าสมคัรไปช าระ
ผ่านเคาน์เตอรธ์นาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทัว่ประเทศ  (ช าระได้ตัง้แต่วนัที ่1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2555  
ถงึวนัที ่18 เมษายน พ.ศ.2555) 

  กรณี ดาวน์โหลดใบสมคัรทางเวบ็ไซต์  ใหช้ าระค่าใบสมคัรพรอ้มค่าสมคัรสอบจ านวน 400 บาท 
โดยน าใบแจ้งช าระค่าสมคัรที่ดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ไปช าระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย ์     
ทุกสาขาทัว่ประเทศ (ช าระไดว้นัที ่1 กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2555  ถงึวนัที ่18 เมษายน พ.ศ.2555  ) 
  
5.  เอกสารหลกัฐานประกอบการสมคัร มีดงัน้ี 
         5.1  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
         5.2  ส าเนาทะเบยีนบา้น 
        5.3  ส าเนาหลกัฐานการศกึษา  ตามขอ้ 2.1      
         5.4  รปูถ่ายสขีนาด 1 นิ้ว  จ านวน 2 รปู  ไมส่วมหมวก แว่นตาด า  (ถ่ายไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน) 

5.6  ส าเนาหลกัฐานการเปลีย่นชื่อ-นามสกุล   
      (เฉพาะกรณทีีช่ื่อ-นามสกุล ในเอกสารการสมคัรไม่ตรงกนั)   
 

http://nurse.swu.ac.th/
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6.  เอกสารท่ีต้องน าไปในวนัสอบข้อเขียน  คือ  บตัรประจ าตวัประชาชน  หรือบตัรประจ าตวั
นักเรียน  หรือบตัรท่ีมีรปูถ่ายท่ีทางราชการออกให้เท่านัน้ 
 กรณผีูส้มคัรไม่น าบตัรดงักล่าวมาแสดงในวนัสอบ  คณะพยาบาลศาสตรจ์ะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้สอบ
ไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้  และจะถูกตดัสทิธิใ์นการสอบครัง้น้ี       
 
7.  ข้อปฏิบติัส าหรบัผู้เข้าสอบข้อเขียน 
 7.1  ในการสอบทุกครัง้ตอ้งน าบตัรประจ าตวัประชาชน  หรอืบตัรประจ าตวันกัเรยีน  หรอื
บตัรทีม่รีปูถ่ายทีท่างราชการออกใหว้างไวบ้นโต๊ะทีน่ัง่สอบ  หรอืแสดงต่อกรรมการคุมสอบ 
 7.2  ตอ้งแต่งกายสุภาพ  (ไมใ่ส่กางเกงยนี) 
 7.3  ไปถงึสนามสอบก่อนการสอบอย่างน้อย 30 นาท ี
 7.4  หา้มน ากระดาษใดๆ   วทิยโุทรคมนาคม  วทิยตุดิตามตวั  เครือ่งมอืสื่อสารใดๆ กลอ้ง
ถ่ายรปู ตลอดจนอุปกรณ์ช่วยคดิค านวณ  เช่น  เครือ่งคดิเลข  โทรศพัทม์อืถอื  นาฬกิาทีใ่ชค้ านวณได ้ 
และไมบ้รรทดัทีม่สีตูรต่างๆ  เขา้หอ้งสอบโดยเดด็ขาด   อนุญาตให้น าเฉพาะอุปกรณ์การเขยีนต่อไปนี้  
คอื  ดนิสอ 2B  ยางลบ  และปากกา 
 7.5  หา้มขดีเขยีนขอ้ความใดๆ ในบตัรประจ าตวัประชาชน  หรอืตามอวยัวะส่วนหนึ่งส่วนใด
ของผูเ้ขา้สอบ หรอืวสัดุอุปกรณ์อื่นใดทีผู่เ้ขา้สอบน าตดิตวัเขา้หอ้งสอบ  มฉิะนัน้จะถอืว่าเป็นการทุจรติใน
การสอบ 
 7.6  ไมอ่นุญาตใหผู้ส้อบเขา้หอ้งสอบหลงัจากเวลาทีก่ าหนดเริม่สอบผ่านไปแลว้ 30 นาท ี
 7.7  ไมอ่นุญาตใหอ้อกจากหอ้งสอบไมว่่ากรณใีดๆ กต็าม  ภายใน 1 ชัว่โมง  นบัจากเวลาที่
ก าหนดเริม่สอบ           
 7.8  ถา้มกีารทุจรติไมว่่ากรณใีดๆ  กรรมการคุมสอบหรอืคณะกรรมการด าเนินการสอบจะ
บนัทกึไวท้ีก่ระดาษค าตอบโดยผูส้อบอาจจะไมร่บัทราบกไ็ด ้ และจะไมพ่จิารณาคะแนนสอบ 
 7.9  ก่อนหมดเวลา 5 นาท ี กรรมการคุมสอบจะประกาศใหท้ราบ  หา้มผูส้อบส่ง
กระดาษค าตอบดว้ยตนเอง  เมือ่ตอ้งการส่งใหย้กมอืแจง้กรรมการคุมสอบ  ขณะหมดเวลาหา้มผูส้อบ
ออกจากหอ้งสอบ  จนกว่ากรรมการคุมสอบจะไดเ้กบ็กระดาษค าตอบของผูส้อบนัน้ไปจากโต๊ะทีน่ัง่สอบ
แลว้  และหา้มน าขอ้สอบออกจากหอ้งสอบโดยเดด็ขาด 
 7.10  ในกรณทีีใ่ชก้ระดาษค าตอบทีต่รวจดว้ยเครือ่งคอมพวิเตอร ์ ผูเ้ขา้สอบตอ้งระบายรหสั
ประจ าตวั (เลขทีน่ัง่สอบ)  และค าตอบโดยใชด้นิสอ 2B  เท่านัน้  หากเกดิขอ้ผดิพลาดใด ๆ มหาวทิยาลยั
จะไมร่บัผดิชอบในการแกไ้ขขอ้มลู 
 7.11  ในกรณทีีเ่กดิปญัหาใด ๆ กรณุาตดิต่อไดท้ีก่รรมการคุมสอบทีอ่ยูใ่กลท้ีสุ่ด 
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8.  เอกสารท่ีต้องน าไปในวนัสอบสมัภาษณ์ 
 8.1 บตัรประจ าตวัประชาชนหรอืบตัรประจ าตวันกัเรยีน  หรอืบตัรทีม่รีปูถ่ายทีท่างราชการ
ออกใหเ้ท่านัน้   
 8.2 ส าเนาใบแสดงผลการเรยีน (Transcript) หรอืใบประกาศนียบตัรอื่นที่กระทรวงศกึษาธกิาร
เทยีบเท่า ซึง่ระบุคะแนนเฉลีย่สะสม (ถา้ส าเรจ็การศกึษาแลว้ตอ้งระบุคะแนนเฉลีย่สะสมทัง้หมด) 
 หากผูส้มคัรไม่น าหลกัฐานท่ีแสดงว่ามีคณุสมบติัตรงตามท่ีก าหนดไปแสดงในวนัสอบ
สมัภาษณ์  จะถือว่าผูส้มคัรขาดคณุสมบติัและจะถกูตดัสิทธ์ิในการสอบครัง้น้ี  (ส าเนาทุกฉบบัให้
เซน็รบัรองส าเนาถกูต้องด้วย) 
 
9 . เง่ือนไขการสมคัร 
 9.1 ถา้ผูส้มคัรมไิดเ้ขา้สอบคดัเลอืกไมว่่ากรณใีดๆ คณะพยาบาลศาสตร ์จะไมค่นืค่าสมคัรให ้
 9.2 หากมกีรณีทีไ่มเ่ป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบการรบัสมคัรฯ  ใหอ้ยูใ่นดุลพนิิจของ 
คณะกรรมการคณะพยาบาลศาสตร ์
 
10.  วนั  เวลา  และสถานท่ีสอบ 
  วนั  เวลา  และสถานทีส่อบ  ใหเ้ป็นไปตามรายละเอยีดแนบทา้ยประกาศฉบบันี้  
  ในกรณทีีม่เีหตุจ าเป็นไม่อาจจดัสอบไดต้ามทีก่ าหนดไว ้ คณะพยาบาลศาสตรจ์ะแจง้ใหผู้ส้มคัร
ทราบล่วงหน้าก่อนถงึวนัสอบ 3 วนัท าการ ทางอนิเทอรเ์นตทีเ่วบ็ไซต ์  http://nurse.swu.ac.th   
 
11.  วิชาท่ีสอบ    
  สอบวดัความรู ้จ านวน 6 วชิา  ดงันี้ 

1. คณติศาสตร ์
2. ภาษาไทย   
3. ภาษาองักฤษ  
4. ความรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์ 
5. ความรูพ้ืน้ฐานทางสงัคมศาสตรแ์ละความรูท้ ัว่ไป 
6. ทศันคตต่ิอวชิาชพี 

  
12.   การประกาศผลการสอบ 
  ประกาศผลการสอบขอ้เขยีน   วนัที ่4 พฤษภาคม พ.ศ.2555 
  ประกาศผลการสอบสมัภาษณ์  วนัที ่15 พฤษภาคม พ.ศ.2555 
  ดว้ยวธิกีารดงันี้ 

1) ตดิทีป้่ายประกาศบรเิวณลานอเนกประสงค ์ชัน้ 1  
     คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  องครกัษ์ จงัหวดันครนายก   

  2)  ทางอนิเทอรเ์นตทีเ่วบ็ไซต ์ http://nurse.swu.ac.th    
 

http://admission.swu.ac.th/
http://admission.swu.ac.th/
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13.  การรายงานตวัเข้าศึกษา 
   ผู้ที่สอบผ่านตามประกาศผลสอบจะต้องรายงานตวัเข้าศึกษาอบรมพร้อมช าระค่าธรรมเนียม
การศกึษาในวนัทีท่ีร่ะบุไวต้ามตารางก าหนดการต่างๆ หากผูใ้ดไม่ไปรายงานตวัตามก าหนด  จะถือว่าสละสิทธ์ิ
การเข้าศึกษา 
 
14.  ก าหนดการต่างๆ เก่ียวกบัการสอบคดัเลือก 
 

วนั เดือน ปี รายการ สถานท่ี 
25 มกราคม 2555  ถงึ  
18 เมษายน 2555 

ขายใบสมคัร โดย 
1. ทีค่ณะพยาบาลศาสตร ์มศว องครกัษ ์
2. ดาวน์โหลดใบสมคัรไดท้ี่

http://nurse.swu.ac.th 

คณะพยาบาลศาสตร ์มศว 
 

1 กุมภาพนัธ ์2555  ถงึ  
18 เมษายน 2555 

รบัสมคัร 
 1. สมคัรดว้ยตนเองทีค่ณะพยาบาลศาสตร ์
 2. สมคัรทางไปรษณยี ์

คณะพยาบาลศาสตร ์มศว 
 

23 เมษายน 2555 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบ 1. คณะพยาบาลศาสตร ์มศว 
2. http://nurse.swu.ac.th 

28 เมษายน 2555         08.00 น.  สอบข้อเขียน 
(ใชด้นิสอ 2B  ยางลบ และปากกา) 

คณะพยาบาลศาสตร ์มศว 
 

4 พฤษภาคม 2555 ประกาศผลสอบข้อเขียน 1. คณะพยาบาลศาสตร ์มศว 
2. http://nurse.swu.ac.th 

12 พฤษภาคม 2555 08.00 น.  รายงานตวัสอบสมัภาษณ์ 
09.00 น.  สอบสมัภาษณ์ 
(น าใบรับรองแพทย์ ผลตรวจปสัสาวะ
(UA)และผลเอ็กซเรย์ทรวงอกตรวจโดย
แพทยโ์รงพยาบาลของรฐั ไมเ่กนิ 6 เดอืน) 

คณะพยาบาลศาสตร ์มศว 
 

15 พฤษภาคม 2555 ประกาศผลสอบสมัภาษณ์ 1. คณะพยาบาลศาสตร ์มศว 
2. http://nurse.swu.ac.th 

21 พฤษภาคม 2555 09.00 น.  รายงานตวัเข้าศึกษาอบรม 
                และลงทะเบียนศึกษาอบรม 

คณะพยาบาลศาสตร ์มศว 
 

5 มถุินายน 2555 ปฐมนิเทศผูเ้ข้าศึกษา 
เปิดเรียน 

คณะพยาบาลศาสตร ์มศว 
 

 
หมายเหต ุ ผูเ้ขา้รบัการศกึษาอบรมตอ้งเขา้รบัการปฐมนิเทศพรอ้มผูป้กครอง 1 ท่าน 
      ในวนัองัคารที ่5 มถุินายน พ.ศ.2555 เวลา 08.30 น. 
 

 

http://nurse.swu.ac.th/
http://nurse.swu.ac.th/
http://nurse.swu.ac.th/
http://nurse.swu.ac.th/
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ค่าธรรมเนียมการศึกษาอบรมต่อภาคการศึกษา 

  

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาอบรมต่อภาคการศึกษา 
 

23,000 บาท 
(ต่อภาคการศกึษา *) 

2. ค่าธรรมเนียมรกัษาสภาพนิสิต (ลาพกัการเรียน) 500 บาท 
3. ค่าธรรมเนียมเรียกเกบ็ตามรายการทุกครัง้  
    3.1 ค่าบตัรประจ าตวัผูเ้ขา้ศกึษา 50 บาท 
    3.2 ค่าหนงัสอืรบัรอง (ใบรายงานผล)  ชุดละ 30 บาท 
    3.3 ค่าใบรบัรองต่างๆ  ฉบบัละ 30 บาท 
    3.4 ค่าแปลใบผลการศกึษาเป็นภาษาองักฤษ  ฉบบัละ 100 บาท 
    3.5 ค่าแปลหนงัสอืรบัรองเป็นภาษาไทย   ฉบบัละ 100 บาท 
    3.6 ค่าแปลหนงัสอืรบัรองเป็นภาษาองักฤษ   ฉบบัละ 100 บาท 
    3.7 ค่าธรรมเนียมส่งหลกัฐานการศกึษาภายในประเทศ ครัง้ละ 30 บาท 
    3.8 ค่าปรบัลงทะเบยีนล่าชา้   วนัละ 30 บาท 
    3.9 ค่าปรบัการส่งหนังสอืหอ้งสมดุชา้   วนัละ 5 บาท ต่อเล่ม 

  
หมายเหต ุ 1.  เงนิค่าธรรมเนียมต่างๆ เมือ่ไดช้ าระแลว้ จะไมค่นืใหไ้มว่่ากรณใีด ๆ   

2. * จ านวน 3 ภาคการศกึษา ดงันี้   
ภาคการศกึษาตน้ / ภาคการศกึษาปลาย / ภาคการศกึษาฤดรูอ้น 

 
 
     ประกาศ ณ  วนัที ่16 มกราคม  พ.ศ.2555 
 
 
 
  

                  (รองศาสตราจารยศ์ศธิร  วรรณพงษ์) 
        คณบดคีณะพยาบาลศาสตร ์

       มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 


