ลําดับที่.................
(สําหรับเจาหนาที่)

รูปถาย

(ถายไมเกิน 6 เดือน)

ใบสมัครเขาศึกษาอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบตั ทิ ว่ั ไป (การรักษาโรคเบือ้ งตน )
รุนที่ 32 วันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
*************************************************
1. ชื่อ-สกุล (ตัวบรรจง) นาย/นาง/นางสาว …………………………………………………….…..……..………….………………………
(ภาษาอังกฤษ ตัวบรรจง) Mr./Mrs./Ms. …………………………………………………………………………………………………..
2. เกิดวันที่ ..................................................................... อายุ ........................ ป
3. ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอได บานเลขที่ …................ หมูที่ …… ซอย............................. ถนน ...............…........
ตําบล/แขวง…….................……..……..… อําเภอ/เขต ………………………….….…..…. จังหวัด ……………………..…….…..
รหัสไปรษณีย ….…………….. โทรศัพท …………………..…….………. โทรศัพท (มือถือ)……..…………………..……………..
โทรสาร ........................................................ e-mail …………………………………………………………………………………
 โสด
 สมรส
 อื่นๆ ............................................................
4. สถานภาพสมรส
5. วุฒิการศึกษา (สูงสุด) ...................................................................... ปที่สําเร็จการศึกษา .....................................
สถานศึกษา .............................................................................................................................................................
6. ปจจุบันปฏิบัติงานตําแหนง .....................................................................................................................................
สถานที่ทํางาน ……...…………………………….………………แผนก/หนวย/หอผูปวย ......................................................
สังกัด (กอง,กรม,กระทรวง)................................................................. โทรศัพท ....................................................
ระยะเวลาการทํางาน (พ.ศ.-พ.ศ.).............................................. รวมเวลาทํางาน .....................ป ................ เดือน
สถานทีต่ ง้ั ของหนวยงาน เลขที่ …................ หมูที่ …… ซอย.................................. ถนน ...............….....................
ตําบล/แขวง…….................……..……..… อําเภอ/เขต ………………………….….…..…. จังหวัด ……………………..…….…..
รหัสไปรษณีย ….………..……….……….. โทรศัพท …………………..………..………. โทรสาร ...........................................
7. บัตรประชาชน / บัตรขาราชการ เลขที่ ............................................................. หมดอายุวันที่ ..............................
8. ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้น 1 เลขที…่ ……………………....……..…………………………………
หมดอายุวันที่ ...........................................................................................................................................................
9. เลขที่สมาชิกสภาการพยาบาล............................................เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ.….......................................…
10. เหตุผลทีต่ อ งการเขาศึกษาอบรมหลักสูตรนี้
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

11. ขาพเจาไดแนบเอกสารดังตอไปนี้มาดวย (กรุณาทําเครื่องหมาย  ใน  หนารายการที่แนบ)
 สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการ จํานวน 2 ใบ
 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ใบ
 สําเนาใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้น 1 (ที่ไมหมดอายุ)
 สําเนาใบสมาชิกสภาการพยาบาล จํานวน 1 ใบ
 สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (วุฒิการศึกษาสูงสุด)
 รูปถายสีหนาตรงไมสวมหมวก จํานวน 1 นิว้ จํานวน 1 รูป (สําหรับติดใบสมัคร) ถายไวไมเกิน 6 เดือน
 หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน ( ตามแบบฟอรม NP.SWU 001) อนุญาตใหนํามาสงในวันสอบ
สัมภาษณ (รายงานตัวสอบสัมภาษณ)หากไมนาํ สงงดพิจารณาการสอบสัมภาษณ
 หนังสืออนุมัติลาศึกษาอบรมตอจากผูบังคับบัญชา/ตนสังกัด (กรณีลาศึกษาอบรม) อนุญาตใหนํามาสงใน
วันสอบสัมภาษณ (รายงานตัวสอบสัมภาษณ)
 สําเนาเอกสารอืน่ ๆ (โปรดระบุ) ..........................................................................................................................
12. ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนนี้ เปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ...................................................................ผูสมัคร
(...............................................................................)
วันที่ ........ เดือน.......................... พ.ศ. ...............
หมายเหตุ
1. กรณีสงใบสมัครทางไปรษณีย ผูสมัครตองสงใบสมัครพรอมหลักฐานทางไปรษณียแบบลงทะเบียนดวน
(ถือวันประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ)
มาที่ งานบริการการศึกษา (หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง) คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 หมู 7 ตําบลองครักษ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก 26120
2. ถามีผูสมัครศึกษาอบรม ไมถึง 50 ทาน คณะฯ จะขอเลื่อนการเปดการศึกษาอบรมออกไปตามความ
เหมาะสม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ งานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เบอรติดตอ 02-649-5000 ตอ 21800,21821 เบอรมือถือ 089-922-2549
โทรสาร
037-395108 หรือ 02-649-5000 ตอ 21823
เว็บไซต
http://nurse.swu.ac.th

สามารถสําเนาใบสมัครเพิ่มเติมได

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กําหนดการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน)
รุนที่ 32 วันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
*********************************
วัน/เดือน/ป
ขั้นตอน
ตั้งแตบัดนี้
การรับสมัคร โดยวิธี
ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 1. สมัครดวยตนเอง
2. สมัครทางไปรษณีย EMS
วันที่ 17 ธันวาคม 2562

13.00 น. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

วันที่ 21 ธันวาคม 2562

08.30 น. รายงานตัวสอบสัมภาษณ
09.00 น. สอบสัมภาษณ

วันที่ 24 ธันวาคม 2562

15.00 น. ประกาศรายชื่อผูเขาศึกษาอบรม

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 –
5 มกราคม 2563

รายงานตัวและชําระคาลงทะเบียน
จํานวน 35,000 บาท

วันที่ 3 กุมภาพันธ 2563

08.00 น. เปดการศึกษาอบรมและปฐมนิเทศ
(กรุณาใสชุดชุมชน-สีฟา)

สถานที่

งานบริการการศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร มศว
- ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร มศว
- http://nurse.swu.ac.th
คณะพยาบาลศาสตร มศว
ชั้น 2
- ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร มศว
- http://nurse.swu.ac.th
- ชําระทางธนาคารไทยพาณิชย
ชื่อบัญชี คณะพยาบาลศาสตร
(โครงการบริการวิชาการ)
เลขที่บัญชี 283-3-00042-5
คณะพยาบาลศาสตร มศว

รายละเอียดระยะเวลาการศึกษาอบรม (วันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)
เปดการศึกษาอบรม
วันที่ 3 กุมภาพันธ 2563
ศึกษาอบรมภาคทฤษฎี (8 สัปดาห) วันที่ 3 กุมภาพันธ 2563 – วันที่ 30 พฤษภาคม 2563
สัปดาหแรกเรียน วันจันทร– ศุกร สัปดาหถัดไปเรียน พุธ– อาทิตย
ศึกษาอบรมภาคปฏิบัติ (10 สัปดาห) วันที่ 23 มีนาคม 2563 – วันที่ 30 พฤษภาคม 2563
(ฝกปฏิบัติวันจันทร-ศุกร )

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน)
Program of Nursing Specialty in Nurse
Practitioner (Primary Medical Care)
วุฒิที่ไดรับ
ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน)
Certificate in Nursing Specialty in Nurse
Practitioner (Primary Medical Care)
หนวยงานที่รับผิดชอบ
คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล ใหมีความรู
ความสามารถในการประเมินภาวะสุขภาพ คัดกรองผูปวย
ใหการชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งใหการรักษาโรค
เบื้องตน การสงตอ และการดูแลผูรับบริการโรคเรื้อรัง
อยางตอเนื่อง และการใหภูมิคุมกันโรคตามที่กําหนดได
อยางมีประสิทธิภาพ สามารถตัดสินใจสงตอไดอยาง
เหมาะสม และสามารถใหคําปรึกษาทางดานที่เกี่ยวของ
กับสุขภาพได

ระยะเวลาในการศึกษาอบรม
ตลอดหลักสูตรจํานวน 16-18 สัปดาห
รุนที่ 32 วันที่ 3 กุมภาพันธ – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
คุณสมบัติของผูสมัคร
1. พยาบาลวิชาชีพที่มีใบอนุญาตการประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้น 1
(ยังไมหมดอายุ)
2. มีประสบการณการทํางานอยางนอย 2 ป
3. สุขภาพสมบูรณ แข็งแรง ไมเปนโรคที่เปนอุปสรรค
ตอการศึกษาอบรม
การคัดเลือกผูเขาศึกษาอบรม
พิจารณาคัดเลือกจากการสอบสัมภาษณ
จํานวนผูเขาศึกษาอบรม
จํานวน 100 คน
หมายเหตุ ถามีผูสมัครศึกษาอบรม ไมถึง 50 ทาน คณะฯ จะ
ขอเลื่อนการเปดการศึกษาอบรมออกไปตามความเหมาะสม
คาธรรมเนียมการศึกษาอบรม
จํานวน 35,000 บาท
(ชําระเมื่อประกาศผานการคัดเลือกเขาศึกษาอบรมฯ)

หลักฐานการสมัคร
1. สําเนาใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ ชั้น 1 (ยังไมหมดอายุ)
2. สําเนาบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน
4. รูปถาย 1 นิ้ว จํานวน1 รูป (ถายไมเกิน 6 เดือน)
สําหรับติดใบสมัคร
5. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
(แสดงระยะเวลาการปฏิบัติงานและลักษณะงาน)
6. หนังสืออนุมัติใหลาศึกษาตอจากผูบังคับบัญชา
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
1. ผูเขารับการอบรมตองมีเวลาศึกษาอบรม
ไมนอยกวารอยละ 90 จึงมีสิทธิเขารับการประเมินผล
2. ผูเขารับการอบรมตองไดแตมเฉลี่ยตลอด
การศึกษาอบรม ไมนอยกวา 2.00 ในระบบ 4.00

ผูที่ผานการศึกษาอบรมหลักสูตร
การ พยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบตั ิทั่วไป

( การรักษาโรคเบื้องตน
)
จะไดรับ อนุมัติบัตร และไดรับการขึ้นทะเบียนรายนาม
พยาบาลเวชปฏิบตั ิ ของสภาการพยาบาล
และมีคุณสมบัติที่จะใหบริการการรักษาโรค
เบื้องตนไดตามมาตรา 4(3) แหงพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ.2540

ผู้ผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้ จะได้รับหน่วย
คะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 50 หน่วย เพื่อต่ออายุ
ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์
∗ กําหนดวันรับสมัคร
รุนที่ 32 (ตั้งแตบัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2562)
∗ วิธีการสมัคร
1. สมัครดวยตนเอง ที่ คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. สมัครทางไปรษณียแบบดวนลงทะเบียน
(ถือวันประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ)
∗ วันสอบสัมภาษณคัดเลือก
วันเสารที่ 21 ธันวาคม 2562
∗ สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู 7 ตําบลองครักษ อําเภอองครักษ
จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท 02-6495000 ตอ 21800,21821
มือถือ 089-9222549
โทรสาร 037-395108 /02-6495000 ตอ 21823
02-6495000 ตอ 21823
เว็ปไซด http://nurse.swu.ac.th/

แผนที่การเดินทาง

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป
(การรักษาโรคเบือ้ งตน) รุนที่ 32

Program of Nursing Specialty
in Nurse Practitioner
(Primary Medical Care)

คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก

