ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ประจาปีการศึกษา 2560

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ประจาปีการศึกษา 2560
------------------------------------คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยศรีน คริน ทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับ สมัครบุคคลเพื่ อ
สอบคัดเลือกเข้า อบรมหลั กสูตรประกาศนี ยบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจาปี การศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 2
มกราคม ถึงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2560
1. ลักษณะของหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปีการศึกษา)
สถานที่การอบรม การอบรมประกอบด้วยการอบรมภาคทฤษฎีและการอบรมภาคปฏิบัติ การจัดการ
อบรมภาคทฤษฎี ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก และการจัดการ
อบรมภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติ ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อสาเร็จการอบรมจะได้รับ “ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล” สามารถปฏิบัติงานผู้ช่วยพยาบาล
ได้ทั้งในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนและยังมีโอกาสเข้ารับการสอบคั ดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ในคณะพยาบาลศาสตร์ต่อไปด้วย
2. คุณสมบัตทิ ั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร
2.1 ส าเร็จ การศึกษาระดับ มั ธ ยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามหลั กสู ต รกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า
2.2 เป็นหญิงหรือชาย อายุไม่ต่ากว่า 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.
2560)
2.3 มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย
2.4 ไม่เคยถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือ
กระทาความผิดต่างๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ
2.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อคณะพยาบาลศาสตร์ได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
เต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของคณะพยาบาลศาสตร์ที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป
โดยเคร่งครัดทุกประการ
2.6 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
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3. การจาหน่ายใบสมัคร (ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2560)
1. ผู้ ส นใจสามารถซื้ อ ใบสมั ค รได้ ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ
ราคาชุดละ 100 บาท (ไม่จาเป็นต้องซื้อด้วยตนเอง)
2. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://nurse.swu.ac.th ให้ชาระค่าใบสมัคร จานวน 100 บาท
พร้อมค่าสมัครสอบคัดเลือก
4. การสมัคร
ผู้ ส มั ค รต้ อ งตรวจสอบด้ ว ยตนเองว่ ามี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว น ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลั ยศรีนคริน ทรวิโรฒ เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าอบรมหลั กสู ตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ประจาปีการศึกษา 2560 ทุกประการแล้วจึงสมัคร หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ
ข้อใดข้อหนึ่ง แม้จะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกและรายงานตัวเข้า อบรมแล้วก็ตามจะถูกตัดสิทธิ์ใน
การสอบคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินคืนใด ๆ
ค่าสมัคร
จานวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
การรับสมัครได้ 2 วิธีคือ
1. สมั ค รด้ ว ยตนเอง ตั้ งแต่ วั น ที่ 4 มกราคม ถึ งวัน ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2560 ที่ งานบริก าร
การศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. สมัค รทางไปรษณี ย์ ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 9 มกราคม ถึงวันที่ 5
เมษายน พ.ศ.2559 มาที่งานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 หมู่ 7
ตาบลองครักษ์ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 โดยทางไปรษณีย์ “แบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ”
ภายในวั น ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2560 (ถื อวัน ประทั บตราไปรษณี ย์เป็ นส าคัญ ) พร้อมช าระค่า สมัครสอบ
โดยนาใบแจ้งชาระค่าสมัครไปชาระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
กรณี ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ ให้ชาระค่าใบสมัครพร้อมค่าสมัครสอบ รวมจานวน 400 บาท
โดยน าใบแจ้งช าระค่าสมัครที่ดาวน์ โ หลดทางเว็บไซต์ไปช าระผ่ านเคาน์เตอร์ธ นาคารไทยพาณิ ช ย์ทุกสาขา
ทั่วประเทศ (ชาระได้วันที่ 9 มกราคม ถึงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2560)
5. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร มีดังนี้
5.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
5.2 สาเนาทะเบียนบ้าน
5.3 สาเนาหลักฐานการศึกษา ตามข้อ 2.1
5.4 รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป ไม่สวมหมวก แว่นตาดา (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
5.6 สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
(เฉพาะกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน)
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6. เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบข้อเขียน คือ บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวนักเรียน
หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้เท่านั้น
กรณีผู้สมัครไม่นาบัตรดังกล่าวมาแสดงในวันสอบ คณะพยาบาลศาสตร์จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น และจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้
7. ข้อปฏิบัติสาหรับผู้เข้าสอบข้อเขียน
7.1 ในการสอบทุกครั้งต้องนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวนักเรียน หรือบัตรที่มี
รูปถ่ายที่ทางราชการออกให้วางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ หรือแสดงต่อกรรมการคุมสอบ
7.2 แต่งกายสุภาพ (ไม่ใส่กางเกงยีนส์)
7.3 ไปถึงสนามสอบก่อนการสอบอย่างน้อย 30 นาที
7.4 ห้ามนากระดาษใดๆ วิทยุโทรคมนาคม วิทยุติดตามตัว เครื่องมือสื่อสารใดๆ กล้องถ่ายรูป
ตลอดจนอุปกรณ์ช่วยคิดคานวณ เช่น เครื่องคิดเลข โทรศัพท์มือถือ นาฬิกาที่ใช้คานวณได้ และไม้บรรทัดที่
มีสูตรต่างๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด อนุญาตให้นาเฉพาะอุปกรณ์การเขียนต่อไปนี้ คือ ดินสอ 2B ยางลบ
และปากกา
7.5 ห้ามขีดเขียนข้อความใดๆ ในบัตรประจาตัวประชาชน หรือตามอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของ
ผู้เข้าสอบ หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นใดที่ผู้เข้าสอบนาติดตัวเข้าห้องสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ
7.6 ไม่อนุญาตให้ผู้สอบเข้าห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 30 นาที
7.7 ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ภายใน 1 ชั่วโมง นับจากเวลาที่กาหนด
เริ่มสอบ
7.8 ถ้ามีการทุจริตไม่ว่ากรณีใดๆ กรรมการคุมสอบหรือคณะกรรมการดาเนินการสอบจะบันทึกไว้
ที่กระดาษคาตอบโดยผู้สอบอาจจะไม่รับทราบก็ได้ และจะไม่พิจารณาคะแนนสอบ
7.9 ก่อนหมดเวลา 5 นาที กรรมการคุมสอบจะประกาศให้ทราบ ห้ามผู้สอบส่งกระดาษคาตอบ
ด้วยตนเอง เมื่อต้องการส่งให้ยกมือแจ้งกรรมการคุมสอบ ขณะหมดเวลาห้ามผู้สอบออกจากห้องสอบจนกว่า
กรรมการคุมสอบจะได้เก็บกระดาษคาตอบของผู้สอบนั้นไปจากโต๊ะที่นั่งสอบแล้ว และห้ามนาข้อสอบออกจาก
ห้องสอบโดยเด็ดขาด
7.10 ในกรณีที่ใช้กระดาษคาตอบที่ตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าสอบต้องระบายรหัส
ประจาตัว (เลขที่นั่งสอบ) และคาตอบโดยใช้ดินสอ 2B เท่านั้น หากเกิดข้อผิดพลาดใด ๆ คณะพยาบาล
ศาสตร์ จะไม่รับผิดชอบในการแก้ไขข้อมูล
7.11 ในกรณีที่เกิดปัญหาใด ๆ กรุณาติดต่อได้ที่กรรมการคุมสอบที่อยู่ใกล้ที่สุด
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8. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวนักเรียน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้
เท่านั้น
หากผู้สมัครไม่นาหลักฐานที่แสดงว่ามีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติและจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ (สาเนาทุกฉบับให้เซ็นรับรองสาเนา
ถูกต้องด้วย)
2. ผลตรวจร่างกาย
3. ผลตรวจปัสสาวะ (UA)
4. ผลเอ็กซเรย์ทรวงอกตรวจโดยแพทย์โรงพยาบาลของรัฐบาลหรือเอกชนเท่านั้น ไม่เกิน 6 เดือน
9 . เงื่อนไขการสมัคร
9.1 ถ้าผู้สมัครมิได้เข้าสอบคัดเลือกไม่ว่ากรณีใดๆ คณะพยาบาลศาสตร์ จะไม่คืนค่าสมัครให้
9.2 หากมีกรณีที่ไม่เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครฯ ให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการคณะพยาบาลศาสตร์
10. วัน เวลา และสถานที่สอบ
วัน เวลา และสถานที่สอบ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นไม่อาจจัดสอบได้ตามที่กาหนดไว้ คณะพยาบาลศาสตร์จะแจ้งให้ผู้สมัครทราบ
ล่วงหน้าก่อนถึงวันสอบ 3 วันทาการ ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://nurse.swu.ac.th
11. วิชาที่สอบ
สอบวัดความรู้ จานวน 5 วิชา ดังนี้
1. คณิตศาสตร์
2. ภาษาไทย
3. ภาษาอังกฤษ
4. ความรู้พนื้ ฐานทางวิทยาศาสตร์
5. ความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์และความรู้ทั่วไป
12. การประกาศผลการสอบ
ประกาศผลการสอบข้อเขียน
วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ.2560
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ด้วยวิธีการดังนี้
1) ติดทีป่ ้ายประกาศบริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก
2) ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://nurse.swu.ac.th
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13. การรายงานตัวเข้าอบรม
ผู้ที่สอบผ่านตามประกาศผลสอบจะต้องรายงานตัวเข้าอบรมพร้อมชาระค่าธรรมเนียมการอบรม ในวันที่
ที่ระบุไว้ตามตารางกาหนดการต่างๆ หากผู้ใดไม่ไปรายงานตัวตามกาหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าอบรม
14. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
จ. 2 ม.ค. – พ. 5 เม.ย. 60
จ. 9 ม.ค. – พ. 5 เม.ย. 60
ศ. 7 เม.ย. 60
ส. 22 เม.ย.60
อ. 25 เม.ย.60
ส. 29 เม.ย.60

ศ. 5 พ.ค. 60

จ. 8 – พ. 24 พ.ค. 60
ศ. 2 มิ.ย. 60
จ. 5 มิ.ย. 60

รายการ

สถานที่
คณะพยาบาลศาสตร์ มศว

ขายใบสมัคร
(ซื้อใบสมัครได้ที่คณะพยาบาลศาสตร์ หรือดาวน์
โหลดได้ที่ http://nurse.swu.ac.th)
รับสมัคร
คณะพยาบาลศาสตร์ มศว
1. สมัครด้วยตนเอง
2. สมัครทางไปรษณีย์
13.00 น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน 1. คณะพยาบาลศาสตร์ มศว
2. http://nurse.swu.ac.th
09.00 น. สอบข้อเขียน
คณะพยาบาลศาสตร์ มศว
(ใช้ดินสอ 2B ยางลบ และปากกา)
13.00 น. ประกาศผลสอบข้อเขียน
1. คณะพยาบาลศาสตร์ มศว
2. http://nurse.swu.ac.th
09.00 น. รายงานตัวและตรวจร่างกาย
คณะพยาบาลศาสตร์ มศว
13.00 น. สอบสัมภาษณ์
(น าใบรั บ รองแพทย์ ผลตรวจปัส สาวะ(UA) และผล
เอ็ก ซเรย์ ท รวงอกตรวจโดยแพทย์ โรงพยาบาลของ
รัฐบาลหรือเอกชน ผลดังกล่าวต้องไม่เกิน 6 เดือน)
13.00 น. ประกาศผลการคัดเลือกการอบรม
1. คณะพยาบาลศาสตร์ มศว
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
2. http://nurse.swu.ac.th
ชาระค่าธรรมเนียมการอบรม
08.30 น. ปฐมนิเทศการอบรม

ธนาคารไทยพาณิชย์
คณะพยาบาลศาสตร์ มศว

08.30 น. เปิดเรียน

ห้องบรรยาย ชั้น 3
คณะพยาบาลศาสตร์ มศว

6
ค่าธรรมเนียมการอบรม ต่อภาคการอบรม
รายการ

จานวนเงิน (บาท)

1. ค่าธรรมเนียมการอบรมต่อภาคการอบรม
2. ค่าธรรมเนียมรักษาสภาพผู้อบรม (ลาพักการอบรม)
3. ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามรายการทุกครั้ง
3.1 ค่าบัตรประจาตัวผู้เข้าอบรม (กรณีขอทาบัตรใหม่)
3.2 ค่าหนังสือรับรอง (ใบรายงานผล)
3.3 ค่าใบรับรองต่างๆ
3.4 ค่าแปลใบผลการอบรมเป็นภาษาอังกฤษ
3.5 ค่าแปลหนังสือรับรองการอบรมภาษาไทย
3.6 ค่าแปลหนังสือรับรองการอบรมเป็นภาษาอังกฤษ
3.7 ค่าธรรมเนียมส่งหลักฐานการอบรมภายในประเทศ
3.8 ค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า
3.9 ค่าปรับการส่งหนังสือห้องอ่านหนังสือล่าช้า

23,000 บาท
(ต่อภาคการอบรม*)
500 บาท
100 บาท
ชุดละ 30 บาท
ฉบับละ 30 บาท
ฉบับละ 100 บาท
ฉบับละ 100 บาท
ฉบับละ 100 บาท
ครั้งละ 30 บาท
วันละ 30 บาท
วันละ 5 บาท ต่อเล่ม

หมายเหตุ 1. เงินค่าธรรมเนียมต่างๆ เมื่อได้ชาระแล้ว จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. * จานวน 3 ภาคการอบรม
(รวมค่าธรรมเนียมการอบรมตลอดหลักสูตร จานวน 69,000 บาท)
15. สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทรศัพท์
02-6495000 ต่อ 21800 , 21821 หรือ โทร (มือถือ) 089-9222549
โทรสาร
037-395108
เว็บไซด์
http://nurse.swu.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2559

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา วังสะจันทานนท์)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

