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****************************************************************
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ภาษาอังกฤษ : Certificate Program for Practical
Nursing
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
- กลุม่ ภารกิจด้ านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี
หลักการและเหตุผล
เพื่อให้ การบริ การพยาบาลในสถานบริ การสุขภาพ แก่
ประชาชนได้ อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ต้ องมีบคุ ลากร
ในทีมสุขภาพทีม่ ีคณ
ุ ภาพ และมีจานวนเพียงพอในการปฏิบตั ิงาน
ทังที
้ ่อยูใ่ นระดับที่ซบั ซ้ อนและส่วนที่อยูใ่ นระดับง่าย ซึง่ สามารถ
จัดให้ ผ้ ทู ี่มีความรู้ความสามารถในระดับที่แตกต่างกัน สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าทีใ่ นการให้ บริการทางการพยาบาลได้ ดังนันการผลิ
้
ต
บุคลากรทางการพยาบาลทีม่ ีความรู้ความสามารถในการพยาบาล
ระดับง่ายจึงมีความจาเป็ น เพื่อที่จะได้ ช่วยเหลือพยาบาล
วิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย ประกอบกับภาวะขาดแคลนพยาบาล
วิชาชีพ และภาระงานบริ การที่เพิ่มมากขึ ้น จึงต้ องมีผ้ ชู ่วย
พยาบาลมาปฏิบตั ิงานเพื่อประสิทธิภาพของการบริ การพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ และกลุม่
ภารกิจด้ านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี ได้ พิจารณาถึง
ความสาคัญของการผลิตบุคลากรทางการพยาบาล ในลักษณะ
ของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย จึงได้ ร่วมกันทาการพัฒนาหลักสูตร

และดาเนินการจัดการเรี ยนการสอน
3.
วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
ผู้สาเร็ จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
จะต้ องมีความรู้ ความสามารถ ดังนี ้
1. มีความรู้ ความเข้ าใจในการช่วยเหลือดูแลมนุษย์
ครอบคลุมด้ านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
จิตวิญญาณ ทังในภาวะปกติ
้
และเมื่อมีความเจ็บป่ วย
2. มีความรู้ ความเข้ าใจ เกี่ยวกับสังคมที่เป็ นพื ้นฐานใน
การปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ องกับเพื่อนมนุษย์
3. มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบตั ิการ
ดูแลขันพื
้ ้นฐานในขอบเขตความรู้ และประสบการณ์
ของผู้ช่วยพยาบาล ภายใต้ ความควบคุมของผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์
4. ดูแลวัสดุทางการแพทย์ให้ ใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถปรับตัวให้ เข้ ากับสิง่ แวดล้ อม
และทางานร่วมกับทีมสุขภาพได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
6. มีทศั นคติที่ดีในการดูแลช่วยเหลือผู้รับบริ การ มี
คุณธรรม จริ ยธรรม เสียสละเพื่อประโยชน์สว่ นรวม
และผดุงไว้ ซงึ่ วัฒนธรรมของชาติไทย
คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
1. เพศหญิง อายุ 16 - 35 ปี (นับถึงวันเปิ ดภาคการ
ศึกษา)
2. มีวฒ
ุ ิการศึกษา ไม่ต่ากว่าชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.6) หรื อเทียบเท่า ตามหลักสูตรทีก่ ระทรวงศึกษาธิการ

4.

5.
6.

รับรอง
มีสว่ นสูงไม่ต่ากว่า 150 เซนติเมตร น ้าหนักตัวไม่
น้ อยกว่า 40 กิโลกรัม
มีสขุ ภาพสมบูรณ์ ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ ายแรง ไม่ติด
สารเสพติดให้ โทษหรื อโรคพิษสุราเรื อ้ รังหรื อมีความ
ผิดปกติที่เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการปฏิบตั งิ าน
มีบคุ ลิกภาพเหมาะสมต่อการดูแลช่วยเหลือผู้รับบริการ
มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเสือ่ มเสีย หรื อบกพร่ อง
ในศีลธรรม

การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
1. สอบข้ อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ , วิชาความรู้ทวั่ ไป
(คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ภาษาไทย
สังคมศึกษา และเหตุการณ์ตา่ งๆ ในปั จจุบนั )
2. สอบสัมภาษณ์
3. ตรวจร่างกาย
ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร 1 ปี โดยแบ่งเป็ น
2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
สถานที่และอุปกรณ์ การสอน
ใช้ สถานที่ และอุปกรณ์การสอนของโรงพยาบาล
ราชวิถี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสูตร
โครงสร้ างหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
- รายวิชาภาคทฤษฎี
- รายวิชาภาคปฏิบตั ิ
หมวดวิชาเลือก
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หลักฐานประกอบการสมัครสอบ
1. ใบสมัครซึง่ กรอกข้ อความถูกต้ อง เรี ยบร้ อย และ
ตรงตามความเป็ นจริ ง ด้ วยลายมือของผู้สมัคร
2. ประกาศนียบัตร หรื อใบสุทธิ หรื อใบระเบียนแสดง
คุณวุฒิวา่ สาเร็ จมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการหรื อเทียบเท่า หรื อใบแสดงผล
การศึกษาตามวุฒิการศึกษา หรื อใบรับรองการศึกษา
พร้ อมสาเนาจานวน 1 ฉบับที่รับรองสาเนาถูกต้ อง
3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ ้ว หน้ าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก
และแว่นตาดา ถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รูป
4. บัตรประชาชนและทะเบียนบ้ านตัวจริ ง พร้ อมถ่าย
สาเนาอย่างละ 1 ชุด (เซ็นรับรองเอกสารด้ วย)
5. หลักฐานอื่นๆ ใบเปลีย่ นชื่อหรื อนามสกุล พร้ อม
ถ่ายเอกสารและรับรองสาเนา 1 ชุด
6. ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ค่ าใช้ จ่าย
ผู้ได้ รับคัดเลือกเข้ าศึกษา จะได้ รับทุนการศึกษาจาก
โรงพยาบาลราชวิถีตลอดหลักสูตร
กาหนดการรับสมัคร
1. จาหน่ายระเบียบการและใบสมัคร
- ซื ้อด้ วยตนเอง ใบสมัครราคา 50 บาท ซื ้อใบสมัครได้ ที่
กลุม่ ภารกิจด้ านการพยาบาล ชัน้ 11 อาคารสิรินธร
โรงพยาบาลราชวิถี ในวันราชการ เวลา 09.00 น.15.00 น. ตังแต่
้ วนั ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่
30 ธันวาคม 2559
- Download ใบสมัครได้ ที่
http://www.bcn.ac.th หรื อ http://www.rajavithi.go.th
ตังแต่
้ วนั ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2559
2. รับสมัครวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์สอบข้ อเขียน และสถานที่สอบ
วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560
4. สอบข้ อเขียน วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2560

หมายเหตุ

สมัครด้ วยตนเองเท่ านัน้

สถานที่รับสมัคร
กลุม่ ภารกิจด้ านการพยาบาล ชัน้ 11 อาคารสิรินธร
โรงพยาบาลราชวิถี ในวันราชการ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
กลุม่ ภารกิจด้ านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี
โทร. 02 – 3548108 – 37 ต่อ 2616 หรื อ 2617 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
กรุงเทพ
ร่วมกับ

กลุม่ ภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาลราชวิถี

เปิ ดรับสมัคร
หลักสูตรประกาศนี ยบัตรผูช้ ่วยพยาบาล
Certificate Program
for Practical Nursing
กลุม่ ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี
2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-3548108-37 ต่อ 2616 , 2617
http://www.bcn.ac.th หรือ http://www.rajavithi.go.th

