ประกาศวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ประจาปีการศึกษา 2559
ประเภททุนสภากาชาดไทย
----------------------วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยได้กาหนดการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาล สาหรับปีการศึกษา 2559 ไว้ดังต่อไปนี้

คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือเทียบเท่า
2. เป็นหญิงหรือชาย อายุไม่ต่ากว่า 16 ปี (นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา) และไม่เกิน 35 ปี
3. มีน้าหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ความสูงไม่ต่ากว่า 150 เซนติเมตร และมีน้าหนักไม่เกิน
เกณฑ์ปกติมาก จนอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
4. มีสุ ข ภาพสมบู รณ์ทั้ง ด้า นร่า งกายและจิต ใจ ไม่มีป ระวั ติเป็ น โรคจิต โรคประสาท และปราศ
จากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
4.1 มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.2 มีปัญหาทางจิตเวช ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสาท (neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพ
แปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial personality หรือ borderline personality รวมถึงปัญหาทาง
จิ ต เวชอื่ น ๆ ที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารวิ ท ยาลั ย พยาบาลฯ พิ จ ารณาเห็ น ว่ า เป็ น อุ ป สรรค
ต่อการศึกษาและต่อการประกอบอาชีพ
4.3 โรคติ ด ต่ อ ในระยะติ ด ต่อ อั น ตรายที่ จ ะมีผ ลต่ อ ผู้ รั บ บริ ก ารหรื อ ส่ง ผลให้เ กิ ด ความพิการ
อย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.4 โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.4.1 โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย
3 ปี โดยมีการรับรองจากแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
4.4.2 โรคหัวใจระดับรุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
4.4.3 โรคความดั น โลหิ ต สู ง รุ น แรง และมี ภ าวะแทรกซ้ อ นจนท าให้ เ กิ ด พยาธิ ส ภาพ
ต่ออวัยวะ อย่างถาวร
4.4.4 โรคอ้วน
4.4.5 ภาวะไตวายเรือ้ รัง
4.4.6 โรคเบาหวาน
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4.4.7 วัณโรคระยะไม่สงบ หรือโรคปอดเรือ้ รังซึ่งอาจขัดขวางต่อการศึกษา
4.4.8 ติดสารเสพติดให้โทษ
4.5 ตาบอดแม้แต่ข้างเดียวหรือสายตาไม่ปกติเมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ากว่า 6/24 เมตร
หรือ 20/70 ฟุต ทั้ง 2 ข้าง หรือมีความผิดปกติในการเห็นภาพ
4.6 หู ห นวกหรื อ หู ตึ ง จากการผิ ด ปกติ ท างประสาทรั บ ฟั ง เสี ย ง (Sensorineural hearing loss)
แม้แต่ข้างเดียว
4.7 มีความพิการของนิว้ มือ มือ แขนขา
4.8 โรคหรื อ ความพิ ก ารอื่ น ๆ ซึ่ ง มิ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารวิ ท ยาลั ย พยาบาล
สภากาชาดไทย เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เสพยาเสพติดทุกประเภท ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอืน่
และไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาใด ๆ มาก่อน และไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทาผิด หรือ
ร่วมกระทาทุจริตในการสอบวัดความรูเ้ พื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใดๆ

การรับสมัคร
1. ผู้ ส มั ค รสอบคั ด เลื อ ก download ใบสมั ค รได้ ที่ http://www.trcn.ac.th ระหว่ า งวั น ที่ 10-28
เมษายน 2560 กรอกใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครส่งที่ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
ทางการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ภายในวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา
16.00 น.
2. ชาระค่าสมัคร คนละ 500 บาท (เงินค่าสมัครนีจ้ ะไม่คืนให้ไม่วา่ กรณีใดๆ)
3. การชาระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคาร ให้ชาระเป็นรายบุคคล ห้ามชาระรวมกับผูอ้ ื่น และห้าม
ชาระเงินที่มีจานวนเงินขาดหรือเกินจากค่าสมัคร

หลักฐานประกอบการสมัคร
1.
2.

3.
4.
5.

ขอให้ผสู้ มัครสอบตรวจสอบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน ดังนี้
ใบสมัครและบัตรประจาตัวผู้สมัครสอบที่กรอกข้อความและติดรูปเรียบร้อยแล้ว พร้อมลงลายมือ
ชื่อในใบสมัคร
รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ต้องเป็นรูปถ่ายภายใน 6
เดือน และต้องเป็นรูปที่ถ่ายชุ ดเดียวกับที่ติดในใบสมัคร และบัตรประจาตัวผู้สอบ (เขียนชื่อและ
นามสกุลตัวบรรจงหลังรูปถ่ายด้วย)
สาเนาใบประกาศนียบัตร สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า 1 ชุด และลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาทะเบียนบ้าน และลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ถ้ามี) และลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
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6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ถ่ายเอกสารหน้า -หลัง ให้อยู่ในหน้าเดียวกัน) และลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง
7. หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาสภากาชาดไทย ประเภท
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย” เลขที่บัญชี 045-535395-1
8. ใบบันทึกผลการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ปอด
ต้ อ งผ่ า นการตรวจร่ า งกายและเอกซเรย์ ป อด โดยเข้ า รั บ ตรวจร่ า งกายและเอกซเรย์ ณ
โรงพยาบาลต้ น สั ง กั ด ของสภากาชาดไทย (กรณี เ ป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ข องสภากาชาดไทย) หรื อ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยบันทึกผลการตรวจตามแบบฟอร์มที่วทิ ยาลัยพยาบาลฯ กาหนด

กาหนดการสอบ
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในเว็บไซต์ของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
วันอังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2560
2. กาหนดการสอบคัดเลือก
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ดาเนินการสอบคัดเลือก ดังนี้
วันพุธที่ 3 – วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560
08.30 น. – 09.00 น. รายงานตัว รับเอกสาร
09.00 น. – 10.30 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ
10.30 น. – 12.00 น. สอบวิชาพืน้ ฐานสาหรับผูช้ ่วยพยาบาล
13.00 น. – 17.00 น. สอบสัมภาษณ์
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560
09.00 น. – 16.00 น. สอบสัมภาษณ์

กาหนดองค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือก
1.
2.
3.
4.

ผลการตรวจสุขภาพ
ผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษ
ผลการสอบวิชาพืน้ ฐานสาหรับผู้ช่วยพยาบาล
การสอบสัมภาษณ์

การประกาศรายชื่อผู้มสี ทิ ธิเข้าศึกษา
1. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคุณสมบัติของผู้สมัคร และผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตรวจสุขภาพ ผู้ใดจงใจให้ข้อมูลอัน
เป็นความเท็จจะถือว่าทุจริต และถูกตัดสิทธิในการเข้าศึกษา หรือพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน
แม้ว่าจะเข้าศึกษาในวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยแล้วก็ตาม
2. กาหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผูช้ ่วยพยาบาล
ในวันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2560 ในเว็บไซต์ของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
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การรายงานตัวเข้าศึกษาและทาสัญญาเข้าศึกษา
ผู้ท่ผี ่านการคัดเลือกเข้าเข้าศึกษา ให้มารายงานตัว ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
ชั้นล่าง วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ผู้ท่ไี ม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์

เงื่อนไขและข้อผูกพัน
1. ผู้ท่ผี ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาทุกคนต้องทาสัญญาเข้าศึกษาฯ และผูกพันว่าจะต้องปฏิบตั ิงาน
ให้กับสภากาชาดไทย และต้องชดใช้เมื่อลาออก หรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียน
2. ไม่มีหอพักสาหรับนักเรียนทัง้ ชายและหญิง
3. เงื่อนไขการชดใช้ทุนภายหลังสาเร็จการศึกษา ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัตงิ านในหน่วยงานของ
สภากาชาดไทย โดยชดใช้ตามเวลาที่สภากาชาดไทยกาหนด และกรณีท่ผี ิดสัญญาต้องชดใช้ทุนเป็นเงิน
พร้อมดอกเบีย้ ร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามระเบียบของสภากาชาดไทย
4. ในกรณีท่ผี ู้รับทุนไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาฯ จนสภากาชาดไทยงดให้ทุน หรือต้องพ้นสภาพจากการเป็น
นักเรียนตามระเบียบฯ หรือลาออกก่อนสาเร็จการศึกษา จะต้องชดใช้เงินให้แก่สภากาชาดไทย
คานวณตามระยะเวลาทีไ่ ด้ทาการศึกษานับตั้งแต่ได้รับทุน รายละเอียดเป็นไปตามสัญญาการรับทุน
5. ผู้เข้าศึกษาจะต้องไม่ตงั้ ครรภ์ระหว่างการศึกษา ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

การจัดการเรียนการสอน
ระยะเวลาเรียน 1 ปี ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 – วันที่ 31 มีนาคม 2561
กาหนดเวลาเรียน
- ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์
เวลา 08.00 น. – 16.00 น.
- ทุกวันจันทร์ – ศุกร์
เวลา 17.00 น. – 20.00 น.
ทั้งนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย) 60,000 บาท ดังนี้
ภาคต้น
ภาคการศึกษาละ 22,500 บาท
ภาคปลาย
ภาคการศึกษาละ 22,500 บาท
ภาคฤดูรอ้ น
ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
2. อัตรานีไ้ ม่รวมค่าปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ การรับประกาศนียบัตร และเครื่องแต่งกาย
3. ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ตามประกาศวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
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การปฐมนิเทศและเปิดภาคการศึกษา
1. ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
วันพฤหัสบดีท่ี 11 พฤษภาคม 2560
ทัง้ นีห้ ากไม่เข้าร่วมการปฐมนิเทศตาม วัน-เวลา ที่กาหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์
2. กาหนดเปิดภาคการศึกษา วันจันทร์ท่ี 15 พฤษภาคม 2560

ประกาศมา ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560
ลงนาม วรุณยุพา รอยกุลเจริญ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ)
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

ประกาศรับสมัครนักเรียน PN ประจาปีการศึกษา 2559

MS/2560

