ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
Program of Nursing Specialty in Nurse
Practitioner (Primary Medical Care)

ระยะเวลาในการศึกษาอบรม
ตลอดหลักสูตรจานวน 16-18 สัปดาห์
รุ่นที่ 28 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
รุ่นที่ 29 วันที่ 1 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

วุฒิที่ได้รับ
ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
Certificate in Nursing Specialty in Nurse
Practitioner (Primary Medical Care)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. พยาบาลวิชาชีพที่มีใบอนุญาตการประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1
(ยังไม่หมดอายุ)
2. มีประสบการณ์การทางานอย่างน้อย 2 ปี
3. สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษาอบรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล ให้มีความรู้
ความสามารถในการประเมินภาวะสุขภาพ คัดกรองผู้ป่วย
ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ กรณี ฉุ ก เฉิ น รวมทั้ ง ให้ ก ารรั ก ษาโรค
เบื้องต้น การส่ งต่อ และการดูแลผู้ รั บ บริ การโรคเรื้ อรั ง
อย่างต่อเนื่ อง และการให้ภูมิคุ้มกันโรคตามที่กาหนดได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถตั ด สิ น ใจส่ ง ต่ อ ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม และสามารถให้คาปรึกษาทางด้านที่เกี่ยวข้อง
กับสุขภาพได้

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาอบรม
พิจารณาคัดเลือกจากการสอบสัมภาษณ์
จานวนผู้เข้าศึกษาอบรม
จานวน 100 คน
หมายเหตุ ถ้ามีผู้สมัครศึกษาอบรม ไม่ถึง 50 ท่าน คณะฯ จะ
ขอเลื่อนการเปิดการศึกษาอบรมออกไปตามความเหมาะสม
ค่าธรรมเนียมการศึกษาอบรม
จานวน 30,000 บาท
(ชาระเมื่อประกาศผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมฯ)

หลักฐานการสมัคร
1. สาเนาใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 (ยังไม่หมดอายุ)
2. สาเนาบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จานวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
5. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
(แสดงระยะเวลาการปฏิบัติงานและลักษณะงาน)
6. หนังสืออนุมัติให้ลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชา
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
1. ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาศึกษาอบรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 จึงมีสิทธิเข้ารับการประเมินผล
2. ผู้เข้ารับการอบรมต้องได้แต้มเฉลี่ยตลอด
การศึกษาอบรม ไม่น้อยกว่า 2.00 ในระบบ 4.00

ผู้ ที่ ผ่ า นการศึ ก ษาอบรมหลั ก สู ต ร
การ พยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป
( ก า ร รั ก ษ า โ ร ค เ บื้ อ ง ต้ น )
จ ะ ไ ด้ รั บ อนุมัติบัตร และได้รับการขึ้นทะเบียนรายนาม
พยาบาลเวชปฏิบัติ ของสภาการพยาบาล
และมี คุ ณ สมบั ติ ท่ี จ ะให้ บ ริ ก ารการรั ก ษาโรค
เบื้องต้นได้ตามมาตรา 4(3) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2540

ผูผ้ ่านการอบรมในหลักสูตรนี้ จะได้รบั หน่วย
คะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 50 หน่วย เพื่อต่ออายุ
ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์
 กาหนดวันรับสมัคร
รุ่นที่ 28 (ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ธันวาคม 2560)
รุ่นที่ 29 (ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2561)
 วิธีการสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง ที่ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. สมัครทางไปรษณีย์แบบด่วนลงทะเบียน
(ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ)
 วันสอบสัมภาษณ์คัดเลือก
รุ่นที่ 28 วันที่ 6 มกราคม 2561
รุ่นที่ 29 วันที่ 7 กรกฎาคม 2561
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ตาบลองครักษ์ อาเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ 02-6495000 ต่อ 21800,21821
มือถือ 089-9222549
โทรสาร 037-395108 /02-6495000 ต่อ 21823
02-6495000 ต่อ 21823

แผนที่การเดินทาง

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป
(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 28,29
Program of Nursing Specialty
in Nurse Practitioner
(Primary Medical Care)

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

