
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 

**************************************************************** 
ชื่อหลักสตูร 
ภาษาไทย  :  หลกัสตูรประกาศนยีบตัรผู้ช่วยพยาบาล 
ภาษาองักฤษ  :  Certificate  Program   for  Practical   

           Nursing   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 -  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  กรุงเทพ 
 -  กลุม่ภารกิจด้านการพยาบาล  โรงพยาบาลราชวถีิ 
หลักการและเหตุผล 
 เพื่อให้การบริการพยาบาลในสถานบริการสขุภาพ แก่
ประชาชนได้อยา่งครอบคลมุและมีประสทิธิภาพ ต้องมีบคุลากร
ในทมีสขุภาพทีม่ีคณุภาพ และมีจ านวนเพยีงพอในการปฏิบตัิงาน  
ทัง้ที่อยูใ่นระดบัที่ซบัซ้อนและสว่นที่อยูใ่นระดบัง่าย  ซึง่สามารถ
จดัให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในระดบัที่แตกตา่งกนั    สามารถ
ปฏิบตัิหน้าทีใ่นการให้บริการทางการพยาบาลได้   ดงันัน้การผลติ
บคุลากรทางการพยาบาลทีม่ีความรู้ความสามารถในการพยาบาล
ระดบัง่ายจงึมีความจ าเป็น       เพื่อท่ีจะได้ช่วยเหลอืพยาบาล
วิชาชีพในการดแูลผู้ ป่วย  ประกอบกบัภาวะขาดแคลนพยาบาล
วิชาชีพ    และภาระงานบริการท่ีเพิ่มมากขึน้     จึงต้องมีผู้ช่วย
พยาบาลมาปฏิบตัิงานเพื่อประสิทธิภาพของการบริการพยาบาล 
            วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  กรุงเทพ     และกลุม่
ภารกิจด้านการพยาบาล  โรงพยาบาลราชวิถี   ได้พิจารณาถึง
ความส าคญัของการผลติบคุลากรทางการพยาบาล  ในลกัษณะ 
ของผู้ช่วยเหลอืดแูลผู้ ป่วย  จึงได้ร่วมกนัท าการพฒันาหลกัสตูร 

และด าเนินการจดัการเรียนการสอน 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
       ผู้ส าเร็จการศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล  
จะต้องมีความรู้  ความสามารถ  ดงันี ้

1.    มีความรู้    ความเข้าใจในการช่วยเหลอืดแูลมนษุย์  
       ครอบคลมุด้านร่างกาย   จิตใจ   อารมณ์   สงัคม  และ 
       จิตวิญญาณ ทัง้ในภาวะปกติ และเมื่อมีความเจ็บป่วย 

         2.   มีความรู้   ความเข้าใจ เก่ียวกบัสงัคมที่เป็นพืน้ฐานใน 
               การปฏิบตัิงานที่เก่ียวข้องกบัเพื่อนมนษุย์ 
         3.   มีความรู้  ความสามารถและทกัษะในการปฏิบตัิการ 
               ดแูลขัน้พืน้ฐานในขอบเขตความรู้   และประสบการณ์ 
               ของผู้ช่วยพยาบาล  ภายใต้ความควบคมุของผู้ประกอบ 
               วิชาชีพการพยาบาล และการผดงุครรภ์    
          4.   ดแูลวสัดทุางการแพทย์ให้ใช้งานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
          5.   มีมนษุยสมัพนัธ์ดี  สามารถปรับตวัให้เข้ากบัสิง่แวดล้อม 
                 และท างานร่วมกบัทีมสขุภาพได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
          6.   มีทศันคติที่ดีในการดแูลช่วยเหลอืผู้ รับบริการ       มี 
                   คณุธรรม  จริยธรรม เสยีสละเพื่อประโยชน์สว่นรวม  
               และผดงุไว้ซึง่วฒันธรรมของชาติไทย 
 
คุณสมบัตขิองผู้สมคัร 
        1.  เพศหญิง   อาย ุ16 - 35  ปี (นบัถึงวนัเปิดภาคการ 
               ศกึษา)            
        2.   มวีฒุิการศกึษา   ไมต่ ่ากวา่ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  
           (ม.6)  หรือเทียบเทา่ ตามหลกัสตูรทีก่ระทรวงศกึษาธิการ 

  รับรอง 
        3.   มีสว่นสงูไมต่ ่ากวา่ 150  เซนติเมตร     น า้หนกัตวัไม ่
              น้อยกวา่ 40 กิโลกรัม 

 4.    มีสขุภาพสมบรูณ์   ไมเ่ป็นโรคติดตอ่ร้ายแรง  ไมต่ิด  
        สารเสพติดให้โทษหรือโรคพิษสรุาเรือ้รังหรือมีความ   
        ผิดปกติที่เป็นอปุสรรคตอ่การศกึษาหรือการปฏิบตังิาน  

         5.   มีบคุลกิภาพเหมาะสมตอ่การดแูลชว่ยเหลอืผู้ รับบริการ   
6.   มีความประพฤติดี  ไมม่ีประวตัิเสือ่มเสยี หรือบกพร่อง 
      ในศีลธรรม 
 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา                                        
         1.   สอบข้อเขียนวิชาภาษาองักฤษ  ,    วิชาความรู้ทัว่ไป  
                 (คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สขุศกึษา  ภาษาไทย   
                  สงัคมศกึษา  และเหตกุารณ์ตา่งๆ ในปัจจบุนั) 
            2.   สอบสมัภาษณ์ 
            3.   ตรวจร่างกาย 
 
ระยะเวลาการศึกษา 
            ระยะเวลาในการศกึษาตามหลกัสตูร 1  ปี  โดยแบ่งเป็น  
2  ภาคการศกึษาปกติ  และ 1  ภาคการศกึษาฤดรู้อน 
 
สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
 ใช้สถานท่ี      และอปุกรณ์การสอนของโรงพยาบาล 
ราชวถีิ  และวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  กรุงเทพ 
 
 



จ านวนหน่วยกติตลอดหลกัสตูร 36 หนว่ยกิต 
 
โครงสร้างหลกัสูตร 
หมวดวิชาศกึษาทั่วไป    6 หนว่ยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ   28 หนว่ยกิต 
              - รายวิชาภาคทฤษฎี 18 หนว่ยกิต 
              - รายวิชาภาคปฏิบตัิ 10 หนว่ยกิต 
หมวดวิชาเลือก     2 หนว่ยกิต 
 
หลักฐานประกอบการสมัครสอบ 
       1.   ใบสมคัรซึง่กรอกข้อความถกูต้อง     เรียบร้อย  และ  
               ตรงตามความเป็นจริง  ด้วยลายมือของผู้สมคัร 

 2.   ประกาศนียบตัร  หรือใบสทุธิ   หรือใบระเบียนแสดง 
คณุวฒุิวา่ส าเร็จมธัยมศกึษาตอนปลายตามหลกัสตูร 
กระทรวงศกึษาธิการหรือเทียบเทา่  หรือใบแสดงผล
การศกึษาตามวฒุิการศกึษา  หรือใบรับรองการศกึษา  
พร้อมส าเนาจ านวน 1  ฉบบัที่รับรองส าเนาถกูต้อง 

 3.   รูปถ่าย  ขนาด 1 นิว้  หน้าตรงคร่ึงตวั   ไมส่วมหมวก    
        และแวน่ตาด า  ถา่ยไว้ไมเ่กิน 6 เดือน จ านวน 3 รูป 
  4.   บตัรประชาชนและทะเบียนบ้านตวัจริง   พร้อมถ่าย 
        ส าเนาอยา่งละ 1 ชดุ  (เซ็นรับรองเอกสารด้วย) 
5.   หลกัฐานอื่นๆ   ใบเปลีย่นช่ือหรือนามสกลุ    พร้อม 
      ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนา 1 ชดุ 

         6.   คา่สมคัรสอบ  100  บาท   
 
 

ค่าใช้จ่าย 
          ผู้ได้รับคดัเลอืกเข้าศกึษา     จะได้รับทนุการศกึษาจาก
โรงพยาบาลราชวถีิตลอดหลกัสตูร 
 
ก าหนดการรับสมัคร 
1.  จ าหนา่ยระเบียบการและใบสมคัร 
           -   ซือ้ด้วยตนเอง  ใบสมคัรราคา 50 บาท   ซือ้ใบสมคัรได้ที่   

  กลุม่ภารกิจด้านการพยาบาล ชัน้ 11 อาคารสริินธร   
               โรงพยาบาลราชวิถี   ในวนัราชการ เวลา 09.00 น.- 
               15.00 น. ตัง้แตว่นัท่ี  28 พฤศจิกายน 2559 ถึงวนัท่ี    

 30 ธนัวาคม 2559 
           -   Download   ใบสมคัรได้ที ่        
  http://www.bcn.ac.th   หรือ    http://www.rajavithi.go.th  
ตัง้แตว่นัที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ถึง วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559   
2.  รับสมคัรวนัที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ถงึวนัที่ 30 ธนัวาคม 2559  
3.  ประกาศรายช่ือผู้มีสทิธ์ิสอบข้อเขียน      และสถานท่ีสอบ 
     วนัองัคารที ่ 10  มกราคม  2560 
4.  สอบข้อเขียน  วนัจนัทร์ที่  16  มกราคม  2560   

หมายเหตุ      สมัครด้วยตนเองเท่านัน้ 
 
สถานที่รับสมคัร 
           กลุม่ภารกิจด้านการพยาบาล   ชัน้ 11   อาคารสริินธร 
โรงพยาบาลราชวถีิ  ในวนัราชการ เวลา 09.00 น. – 15.00 น. 

 สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิได้ที ่
กลุม่ภารกิจด้านการพยาบาล   โรงพยาบาลราชวถีิ 

โทร. 02 – 3548108 – 37   ตอ่   2616  หรือ  2617   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 

กรุงเทพ 

 

รว่มกบั 

 

กลุม่ภารกจิดา้นการพยาบาล 

โรงพยาบาลราชวถิ ี

 

เปิดรบัสมคัร 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล 

Certificate  Program 

for  Practical  Nursing   

 

กลุม่ภารกจิดา้นการพยาบาล  โรงพยาบาลราชวถิ ี

2  ถนนพญาไท  เขตราชเทว ี กรุงเทพฯ 10400 

โทร. 02-3548108-37 ต่อ 2616 , 2617 

http://www.bcn.ac.th หรอื  http://www.rajavithi.go.th  
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