วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
ร่วมกับ

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี

ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕9

โปรดอ่านรายละเอียดให้เข้าใจ
เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการสมัคร
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ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕9


กาหนดการคัดเลือก
ลาดับ

กิจกรรม

วันที่

๑

จำหน่ำยระเบียบกำรและใบสมัคร
หรือดำวน์โหลดใบสมัครทำง
website

วันที่ 28 พ.ย. 59 – 30 ธ.ค. 59 ๐๙.๐๐ น. –๑๕.๐๐ น. กลุม่ ภำรกิจด้ำนกำรพยำบำล
(กรณีซื้อด้วยตนเอง) ชั้น ๑๑ อำคำรสิรินธร
โรงพยำบำลรำชวิถี หรือ
ดำวน์โหลด (Down Load)
ใบสมัครที่
http://www.rajavithi.go.th
หรือ http://www.bcn.ac.th

๒

สมัครด้วยตนเอง

วันที่ 28 พ.ย. 59 – 30 ธ.ค. 59 ๐๙.๐๐ น.– ๑๕.๐๐ น. กลุม่ ภำรกิจด้ำนกำรพยำบำล
ชั้น ๑๑ อำคำรสิรินธร
โรงพยำบำลรำชวิถี

๓

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันอังคำรที่ 10 มกรำคม ๒๕60
และสถำนทีส่ อบ

๔

สอบข้อเขียนวิชำภำษำอังกฤษ
และวิชำควำมรู้ทั่วไป

๕

ประกำศผลสอบข้อเขียน
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สอบสัมภำษณ์

วันจันทร์ที่ 16 มกรำคม
๒๕60

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกรำคม
๒๕60

วันที่ 30 – 31 มกรำคม 2560

เวลา

๐๙.๐๐ น.

สถานที่

ห้องประชุมโยธี ชั้น ๑๑
อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงพยำบำลรำชวิถี หรือ
http://www.rajavithi.go.th
หรือ http://www.bcn.ac.th

๐๘.๓๐ น.- ๐๙.๓๐ น. ห้องประชุมพิบูลสงครำม
(วิชำภำษำอังกฤษ) ชั้น ๑๒ อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ
๑๐.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. โรงพยำบำลรำชวิถี
(วิชำควำมรู้ทั่วไป)
๑๓.๐๐ น.

ห้องประชุมโยธี ชั้น ๑๑
อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงพยำบำลรำชวิถี หรือ
http://www.rajavithi.go.th
หรือ http://www.bcn.ac.th

๐๘.๓๐ น.– ๑๕.๓๐ น. ห้องประชุมโยธี ชั้น ๑๑
อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงพยำบำลรำชวิถี
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ลาดับ

กิจกรรม

วันที่

เวลา

สถานที่

๐๙.๐๐ น.

ห้องประชุมโยธี ชั้น ๑๑
อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงพยำบำลรำชวิถี หรือ
http://www.rajavithi.go.th
หรือ http://www.bcn.ac.th

๗

ประกำศผลสอบสัมภำษณ์

วันอังคำรที่ 7 กุมภำพันธ์ 2560

๘

รำยงำนตัว

วันอังคำรที่ 7 กุมภำพันธ์
๐๙.๐๐ น. – ๑๕.0๐ น. กลุม่ ภำรกิจด้ำนกำรพยำบำล
ถึง วันพุธที่ 8 กุมภำพันธ์ 2560
ชั้น ๑๑ อำคำรสิรินธร
โรงพยำบำลรำชวิถี

๙

ตรวจสุขภำพทั่วไป ตรวจทำง
ห้องปฏิบัติกำร และเอ็กซเรย์

วันที่ 9 - 10 กุมภำพันธ์ ๒๕60

๑๐

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
และรำยงำนตัว

วันที่ 21 – 23 กุมภำพันธ์ 2560 ๐9.๐๐ น. - ๑5.๐๐ น. กลุม่ ภำรกิจด้ำนกำรพยำบำล
ชั้น ๑๑ อำคำรสิรินธร
โรงพยำบำลรำชวิถี หรือ
http://www.rajavithi.go.th
หรือ http://www.bcn.ac.th

๑๑

มอบตัวและทำสัญญำ

วันจันทร์ที่ 27 กุมภำพันธ์ 2560 , ๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. ห้องประชุมโยธี ชั้น ๑๑
วันอังคำรที่ 28 กุมภำพันธ์ 2560
อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงพยำบำลรำชวิถี

๑๒

ปฐมนิเทศและเปิดภำคเรียน

วันพุธที่ 1 มีนำคม 2560

๐๘.๐๐ น. - ๑5.๐๐ น. งำนกำรพยำบำลผู้ป่วยนอก
โรงพยำบำลรำชวิถี

๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ห้องประชุมโยธี ชั้น ๑๑
อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงพยำบำลรำชวิถี

หมายเหตุ
 ผู้สมัครสอบต้องสมัครด้วยตนเองเท่านั้น อัตราค่าสมัครสอบ ๑๐๐ บาท 
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การจาหน่ ายใบสมัคร
ขอระเบียบการและซื้อใบสมัครได้ที่ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ชั้น ๑๑ อาคารสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี ดังนี้
ใบสมัครราคาชุดละ ๕๐ บาท ประกอบด้วย
๑. ระเบียบการ ๑ เล่ม
๒. ใบสมัคร ๑ ชุด
๓. บัตรประจาตัวผู้สอบ ๒ แผ่น
สามารถดาวน์โหลด (Download) ใบสมัคร ได้ที่ http://www.rajavithi.go.th หรือ http://www.bcn.ac.th
ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

คุณสมบัตผิ ้ ูสมัคร
๑. เป็นหญิง อายุ ๑๖ – ๓๕ ปี (นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม. ๖) หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
๒. มีส่วนสูงไม่ต่ากว่า ๑๕๐ เซนติเมตร น้าหนักตัวไม่น้อยกว่า ๔๐ กิโลกรัม
๓. มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่ติดสารเสพติดให้โทษหรือโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือมีความผิดปกติ
ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือการปฏิบัติงาน
๔. มีบุคลิกภาพเหมาะสมต่อการดูแลช่วยเหลือผู้รับบริการ มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเสื่อมเสียหรือบกพร่อง
ในศีลธรรม

จานวนที่รับเข้ าอบรม
รับผู้เข้าศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๑๒๐ คน
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หลักฐานประกอบการสมัคร
๑. ใบสมัครซึ่งกรอกข้อความถูกต้องเรียบร้อย และตรงตามความเป็นจริงด้วยลายมือของผู้สมัครเอง
๒. ประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิ หรือใบระเบียนแสดงคุณวุฒิว่าสาเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ตาม
หลักสูตรทีก่ ระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือใบแสดงผลการศึกษาตามวุฒิการศึกษาที่ยื่นสมัคร หรือใบรับรอง
การศึกษา (ตัวจริง) พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ ที่รับรองสาเนาถูกต้อง
๓. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๓ รูป
๔. บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมถ่ายสาเนาอย่างละ ๑ ชุด (เซ็นรับรองเอกสารด้วย)
๕. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล พร้อมถ่ายเอกสาร และรับรองสาเนา ๑ ชุด
๖. ค่าสมัคร ๑๐๐ บาท
๗. ค่าตรวจสุขภาพ จะเก็บหลังจากสอบผ่านข้อเขียนแล้ว เป็นเงินคนละ ๖๔๐ บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ราคาได้ตามระเบียบฯ)
หมายเหตุ

๑. ผูส้ มัครสอบต้องสมัครด้วยตนเองเท่านั้น
๒. ถ้าบัตรประจาตัวผู้สมัครหาย จะต้องแจ้งให้ออกใบแทนให้ ซึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียมครัง้ ละ
๕๐ บาท
๓. ค่าระเบียบการ , ค่าใบสมัคร และค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตลอดจน
ค่าตรวจสุขภาพและห้องปฏิบัติการ เมื่อชาระเงินแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

คาชีแ้ จงการกรอกใบสมัคร
๑. ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเอง
๒. กรอกข้อความให้ครบทุกช่อง (ยกเว้นข้อความในกรอบมุมบนด้านซ้ายมือของใบสมัคร ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเป็น
ผู้กรอกให้ในวันรับสมัคร) การลงลายมือชื่อผู้สมัคร ต้องลงต่อหน้ากรรมการรับสมัครหลังจากที่ตรวจหลักฐาน
ครบถ้วนและถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
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การยื่นใบสมัคร
เพื่อให้การสมัครมีความสะดวกรวดเร็ว ผู้สมัครควรปฏิบัติตามขั้นตอน ต่อไปนี้
๑. เตรียมเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ทั้งฉบับจริงและถ่ายสาเนา จัดเรียงตามลาดับ ใช้ลวดเสียบกระดาษ
ยึดเอกสารทั้งหมดไว้ด้านบนตรงกลางกระดาษใบสมัคร รวมทั้งหลักฐานทั้งหมด
๑.๑ ใบสมัครกรอกข้อความให้ครบถ้วนเรียบร้อย ติดรูปถ่าย ๑ รูป ในกรอบมุมบนขวามือ
๑.๒ ประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิหรือใบระเบียนผลการศึกษา แสดงคุณวุฒิว่าสาเร็จมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือใบแสดงผลการศึกษาตามวุฒิการศึกษาที่ยื่นสมัครหรือใบรับรองการศึกษา
ทั้งฉบับตัวจริงและสาเนาพร้อมเซ็นรับรองทุกรายการ (ผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตร ปวช. ,
ปวส. หรือ เทียบเท่า ใช้ใบบันทึกผลการศึกษา)
๑.๓ บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสาเนาที่เซ็นรับรองด้วยลายเซ็นของผู้สมัครเอง
๑.๔ ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสาเนาที่เซ็นรับรองด้วยลายเซ็นของผู้สมัครเอง
๑.๕ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ทั้ง ๓ รูป ให้เขียนชื่อ นามสกุล ไว้ด้านหลัง ด้วยลายมือตัวบรรจง
๑.๖ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนนามสกุล ให้ถ่ายสาเนาพร้อมเซ็นรับรองไว้ให้เรียบร้อย
๒. นาเอกสารทั้งหมดไปที่โต๊ะเพื่อตรวจสอบ รวมทั้งชั่งน้าหนัก และวัดส่วนสูง
๓. เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบเอกสารเสร็จแล้ว จะให้ผสู้ มัครเซ็นชือ่ ลงในใบสมัครในตอนท้าย ต่อหน้าเจ้าหน้าที่
และจะคืนเอกสารฉบับจริงให้ผู้สมัคร
๔. ชาระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก ๑๐๐ บาท
๕. รับใบเสร็จและบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบคัดเลือก ๑ ใบ จากเจ้าหน้าที่ (บัตรนี้ท่านต้องเก็บไปแสดง
ทุกครั้งที่เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่)
หมายเหตุ

หลักฐานทั้งหมดจะต้องนามาในวันมอบตัวอีกครั้ง

วิธีการคัดเลือก
๑. สอบข้อเขียนมี ๒ วิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ และความรู้ทั่วไป ซึ่งแบ่งออกเป็น คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ภาษาไทย สังคมศึกษาและเหตุการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบัน
๒. การสอบสัมภาษณ์ จะสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนเท่านั้น
๓. การตรวจสุขภาพ ผู้สมัครที่สอบผ่านข้อเขียน และสัมภาษณ์แล้วต้องตรวจสุขภาพ โดยตรวจ
เอ็กซเรย์ปอด และตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ตรวจเลือด , อุจจาระ , ปัสสาวะ
หมายเหตุ
ผู้สมัครสอบสามารถดูประกาศผลการสอบด้วยตนเองได้ที่ หน้าห้องโยธี ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงพยาบาลราชวิถี หรือที่ http://www.rajavithi.go.th หรือ http://www.bcn.ac.th
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การเตรี ยมตัวสอบข้ อเขียน
เนื้อหาวิชาที่สอบจะครอบคลุมความรู้ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เหตุการณ์ปัจจุบัน และความรู้ทั่วไป
ดังนี้
๑. วิชาภาษาอังกฤษ
๒. วิชาความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ภาษาไทย สังคมศึกษา และ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบัน

ระยะเวลาเรี ยนและสัญญาผูกพัน
๑. ให้เวลาเรียน ๑ ปี (๑๒ เดือน) แบ่งเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน
๒. ผู้ที่สาเร็จการศึกษาแล้ว ต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนการศึกษาอบรมตามสัญญารับทุนเข้าศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในตาแหน่ง “ผู้ช่วยพยาบาล” ของโรงพยาบาลราชวิถี ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๓. หากผู้สาเร็จการศึกษา ไม่ยินยอมปฏิบัติตามข้อ ๒ จะต้องชดใช้เงินให้แก่สวัสดิการโรงพยาบาลราชวิถี
ตามข้อกาหนดในสัญญารับทุนเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
๔. ถ้าผู้เข้าศึกษาลาออก หรือต้องออกจากการศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้ ด้วยเหตุใดก็
ตาม ผู้เข้าศึกษาจะต้องชาระเงินค่าหน่วยกิต และค่าบารุงการศึกษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามสัญญารับทุน
เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ค่ าใช้ จ่ายของผู้เข้ าศึกษา
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว ก่อนเข้าศึกษาต้องผ่านการมอบตัว ทาสัญญา ลงทะเบียน โดยผู้เข้าศึกษาทุกคน
จะได้รับทุนการศึกษาอบรมจากโรงพยาบาลราชวิถีตลอดหลักสูตร
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ข้ อปฏิบัตใิ นการเข้ าสอบข้ อเขียน
เพื่อให้การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลเป็นไปโดยเรียบร้อย ในการ
สมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอให้แต่งกายชุดนักเรียนหรือแต่งกายสุภาพ เตรียมบัตรประชาชน (ตัวจริง) มาให้พร้อม
ขอให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบการดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิในการสอบข้อเขียน และไม่
พิจารณาคะแนนที่สอบของท่านทุกหมวดวิชา
๑. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนหรือแต่งกายสุภาพ ห้ามสวมเสื้อยืด ห้ามสวมกางเกง
ยีนส์หรือกางเกงขาสั้น ห้ามสวมรองเท้าแตะ
๒. ก่อนเข้าห้องสอบ ให้ผู้สมัครนาบัตรประจาตัวสอบทีร่ ะบุที่นั่งสอบ ไปแสดงต่อกรรมการคุมสอบ
ประจาห้อง จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบได้
๓. ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครเข้าห้องสอบสาย เกิน ๒๐ นาที
๔. ห้ามนาเครื่องคิดเลขหรืออุปกรณ์ช่วยการคานวณ เช่น ไม้บรรทัดที่มีสตู รต่าง ๆ นาฬิกาคิดเลข
และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด หรือกระดาษ ตาราเอกสารใด ๆ เข้าห้องสอบ ถ้ากรรมการคุมสอบ
ตรวจพบ จะถือว่าทุจริตในการสอบ
๕. ก่อนลงมือทาข้อสอบทุกฉบับ ผู้เข้าสอบต้องตรวจให้ดีว่ามีข้อสอบครบทุกหน้าหรือไม่ พร้อมทั้งให้
เขียนชื่อ นามสกุล เลขที่สอบ ลงในกระดาษคาตอบ, ชุดคาถามให้เรียบร้อยก่อนลงมือทา และระบาย
รหัสด้วยดินสอ 2B ให้ถูกต้องครบถ้วน (กรณีที่ระบายรหัสเลขประจาตัวสอบ / เลขที่สอบผิด จะไม่
พิจารณาผลการสอบวิชานั้น)
๖. ถ้าผู้เข้าสอบมีข้อสงสัยหรือต้องการสิ่งใด ห้ามส่งเสียง แต่ให้ยกมือขึ้นให้สูง กรรมการคุมสอบจะเข้าไปหาเอง
๗. โปรดรักษาความสงบเมื่ออยู่ในห้องสอบ และขณะที่อยู่ในบริเวณสถานที่สอบ
๘. ห้ามผู้เข้าสอบกระทาการใดๆ เป็นที่รบกวนหรือให้เกิดความราคาญแก่ผู้เข้าสอบรายอื่น
๙. ขณะสอบห้ามพูดหรือติดต่อกับผู้สมัครคนอื่น หรือแสดงพฤติกรรมใด ๆ ที่ส่อว่ามีการทุจริตในการ
สอบ ถ้าฝ่าฝืน กรรมการคุมสอบมีอานาจบันทึกการทุจริตไว้บนกระดาษคาตอบ รวมทั้งมีอานาจใน
การให้ผู้สอบออกจากห้องสอบ และไปให้พ้นบริเวณที่สอบ และจะไม่พิจารณาผลการสอบทุกหมวด
วิชา ถ้าพบพฤติกรรมที่ส่อว่าทุจริต กรรมการคุมสอบมีสิทธิ์บันทึกโดยวิธีที่ผู้เข้าสอบอาจไม่ทราบก็ได้
๑๐. เข้าห้องสอบแล้ว ห้ามออกจากห้องสอบก่อน ๔๕ นาที
๑๑. เมื่อกรรมการคุมสอบแจ้งว่าหมดเวลาสอบ ต้องหยุดเขียนทันที ห้ามลุกออกจากที่นั่งก่อนที่กรรมการ
คุมสอบจะตรวจสอบและเก็บกระดาษไปจนครบเรียบร้อยแล้ว และประกาศให้ออกจากห้องสอบได้เท่านั้น
๑๒. กระดาษคาตอบทุกฉบับจะได้รับการตรวจให้คะแนนต่อเมื่อมีข้อสอบฉบับคาถามของผู้เข้าสอบผู้นั้น
ส่งคืนครบถ้วนทุกหน้าด้วย
หมายเหตุ

เตรียมดินสอ 2B ในการระบายตัวเลือกในกระดาษคาตอบมาด้วย
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ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้ อเขียนและสถานที่สอบข้ อเขียน
วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. บริเวณหน้าห้องโยธี ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงพยาบาลราชวิถี และที่ http://www.rajavithi.go.th หรือ http://www.bcn.ac.th

การประกาศผลสอบ
ในการประกาศผลสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ให้ผู้มีรายชื่อสอบผ่านดังกล่าว ไปเซ็นชื่อรายงานตัวต่อ
เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งแสดงบัตรประจาตัวผู้สอบคัดเลือก หากไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ
การประกาศผลการสอบ ให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากการประกาศแต่ละครั้ง
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