กําหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล (1 ป)
ปการศึกษา 2561 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําหนดใหมีการรับสมัคร
และสอบคัดเลือกบุคคลเขาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. คุณสมบัติเฉพาะของผูที่ตองการศึกษา
1.1 มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเทาตามหลักสูตรที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
1.2 เพศหญิงหรือเพศชาย มีสัญชาติไทย อายุไมต่ํากวา ๑๖ ปบริบูรณ นับถึงวันเปดการศึกษา
1.3 มีน้ําหนักไมต่ํากวา ๔๐ กิโลกรัม สวนสูงไมต่ํากวา ๑๕๐ เซนติเมตร
1.4 มีสุขภาพดีทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และไมเปนอุปสรรคตอการศึกษาหรือปฏิบัติงาน
1.5 มีบุคลิกภาพเหมาะสม รักและสนใจในการชวยเหลือดูแลผูรับบริการ
1.6 ผานการสอบคัดเลือกตามที่คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีกําหนด
2. จํานวนที่รับ
จํานวน 50 คน
3. หลักฐานที่ใชประกอบการสมัคร
3.1 สําเนาใบรับรองการสําเร็จการศึกษาหรือประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรหรือใบสุทธิแสดง
คุณวุฒิ 1 แผน และเซ็นรับรองเอกสารดวย
3.2 สําเนาทะเบียนบาน 1 แผน พรอมทั้งถายสําเนาและเซ็นรับรองเอกสารดวย
3.3 สําเนาบัตรประชาชน 1 แผน เซ็นรับรองเอกสาร
3.4 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก หรือแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป ถายไวไมเกิน 6 เดือน
3.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี)
3.6 คาสมัคร 200 บาท

4. วิธีการสมัคร
โปรดใหความสนใจพิเศษในทุกขั้นตอน
ผูสนใจเขาศึกษาสามารถ download ใบสมัครไดที่ www.nurse.sru.ac.th และนําสงใบสมัครพรอม
หลั กฐานการสมัครและหลักฐานการจายเงิน คาสมั คร 200 บาท มาที่คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏสุราษฎรธานี 272 ม.9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84100 ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2561
- 31 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. (เวนวันหยุดราชการ) หรือมาสมัครดวยตนเอง
โอนเงินคาสมัครไดที่ บัญชีเลขที่ 985-2-20881-0 ชื่อบัญชี เงินกองทุนรวมเพื่อสวัสดิการคณะ
พยาบาลศาสตร ธนาคารกรุงไทย สาขาขุนทะเล
5. วิธีการคัดเลือก/เกณฑการคัดเลือก
พิจารณาจาก
ผูที่ผานการพิจารณาจะตองผานการทดสอบความพรอมในการศึกษาและความพรอมในการประกอบ
อาชีพ และบุคลิกภาพเหมาะสมตอการชวยเหลือดูแลผูปวย โดยการสอบสัมภาษณผาน จึงจะมีสิทธิ์เขาศึกษา
ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
6. การประกาศผล
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษา ในวันที่ 9 เมษายน 2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี และทาง www.nurse.sru.ac.th/th/
7. การรายงานตัวเขาศึกษา และการชําระคาลงทะเบียน
รายงานตัวเขาศึกษาพรอมชําระคาลงทะเบียนในวันที่ 11 เมษายน 2562
9.00 น. รายงานตัว-ชําระคาลงทะเบียน ณ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎรธานี อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ (ตึก 9 ชั้น)
13.00 น. ปฐมนิ เทศนั กศึ ก ษาใหม ณ อาคารเรีย น คณะพยาบาลศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สุราษฎรธานี
8. เปดภาคการศึกษา
19 เมษายน 2562
9. เมื่อสําเร็จการศึกษา
เมื่อจบหลักสูตรจะไดรับประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาลซึ่งรับรองโดยสภาการพยาบาล และไดรับรอง
คุณวุฒิหลักสูตร จากสํานักงาน ก.พ. สามารถปฏิบัติงานไดทั้งสถานประกอบการภาครัฐและเอกชน

ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล รุน 1 ปการศึกษา 2561
วัน/เดือน/ป
กิจกรรม
15 มิถุนายน 2561–
รับสมัคร
31 มีนาคม 2562
15 มิถุนายน 2561ชําระคาสมัคร
31 มีนาคม 2562
5 เมษายน 2562 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขา
สอบสัมภาษณ
8 เมษายน 2562

9 เมษายน 2562

สอบสัมภาษณ
สําหรับผูมีสิทธิ์เขาสอบ
สัมภาษณ
เวลา 09.00 – 14.00
น. เปนตนไป
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์
เขาศึกษา

11 เมษายน 2562

รายงานตัว-ชําระ
คาลงทะเบียน
เขาศึกษาปฐมนิเทศ เวลา
09.00 น. เปนตนไป

19 เมษายน 2562

เปดเรียน

รายละเอียด
ดาวนโหลดใบสมัคร www.nurse.sru.ac.th
รับสมัคร
ชําระผานธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
สงเอกสารการสมัคร
www.nurse.sru.ac.th
คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
อาคารปฏิบัติการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ตรวจสอบรายชื่อฯ บันทึกประวัติ
และตรวจสอบหลักฐานที่ใชใน
การรายงานตัว ไดที่ www.nurse.sru.ac.th
9.00 น. รายงานตั ว -ชํ าระค า ลงทะเบี ย น ณ สํ านั ก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ (ตึก 9 ชั้น)
13.00 น. ปฐมนิ เทศนั ก ศึ ก ษาใหม ณ อาคารเรี ย น
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

หมายเหตุ 1. ค าลงทะเบี ยนตลอดหลักสู ต ร 45,000 บาท (ไมรวมคาเอกสาร คาที่พั ก คาอาหาร คา
เครื่องแตงกายสําหรับฝกปฏิบัติงาน) แบงจายเปน 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 22,500 บาท
2. กรณีที่มีผูมาสมัครไมถึง 40 คน จะยังไมเปดเรียนจะเลื่อนการเปดไปกอน
สถานที่ติดตอ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร ธ านี 272 หมู ที่ 9 ตํ า บลขุ น ทะเล อ.เมื อ ง
จ.สุ ร าษฎร ธ านี 84000 เว็ ป ไซด www.nurse.sru.ac.th/th/ โทรศั พ ท 077-913375 โทรสาร 077913376

