
 

  

 จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม มีผลกระทบต่อการขาดแคลน
บุคลากรด้านสุขภาพเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะบุคลากร
ทางการพยาบาล ประกอบกับอัตราก าลังที่ขาดแคลน
ท าให้ส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อการให้บริการ สุขภาพ
ประกอบกับการผลิตพยาบาลในหลักสูตรปกติต้องใช้
เวลานาน ๔ ปี ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนด้านอัตราก าลังพยาบาลเร่งด่วนได้    
การผลิตบุคลากรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งเป็นทีมสุขภาพที่มี
บทบาทส าคัญในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยขั้นพ้ืนฐาน 
เป็นการช่วยลดภาระงานของพยาบาลวิชาชีพได้ จึงเป็น
แนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์วิกฤตที่
เกิดข้ึน 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 
สถาบันพระบรมราชชนก เป็นสถาบันการศึกษาในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ท าหน้าที่ผลิตและพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุข โดยด าเนินการในรูปแบบความร่วมมือกับ
สถานบริการสุขภาพในพ้ืนที่ เพ่ือตอบสนองเจตนารมณ์
ของนโยบายรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข ในการ
ช่วยเหลือดูแลประชาชนให้ได้รับบริการที่ดีด้านสุขภาพ 
โดยมีแผนการรับผู้เข้ารับการอบรมใน ปีการศึกษา 
๒๕๖๐  จ านวน  ๗๕  คน 
 
 
 

 

 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  จ านวน ๓๔ หน่วยกิต 

 ภาคทฤษฎี  จ านวน  ๒๔  หน่วยกิต 

 ภาคปฏิบัติ  จ านวน  ๑๐  หน่วยกิต    
              
 

     
๑. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) 

หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง 
    ๒. เป็นหญิงหรือชาย มีสัญชาติไทย อายุครบ ๑๘ ปี
บริบูรณ์ นับถึงวันเปิดรับสมัคร 
    ๓. มีส่วนสูงไม่ต่ ากว่า ๑๕๐ เซนติเมตร น้ าหนักตัว
ไม่น้อยกว่า ๔๐ กิโลกรัม 
    ๔. สุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ ไม่เป็นโรค 
ติดต่อร้ายแรง ไม่ติดสารเสพติดให้โทษหรือโรคพิษสุรา
เรื้อรัง และไม่มีความพิการหรือผิดปกติ อันเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษาและอาชีพ 
    ๕. มีประวัติความประพฤติดี  ไม่ เคยมีชื่อเสียง
เสียหาย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา 
    ๖. มี เจตคติที่ดี  ต่อการช่วยเหลือผู้ อ่ืน และ มี
บุคลิกภาพเหมาะสมกับอาชีพ 
    ๗. มีความพร้อมในการเข้าอบรมตลอดหลักสูตร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคทฤษฏี    
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 

ภาคปฏิบัติ   
 โ ร งพยาบาลเจ้ าพระยมรมราช  จั งหวั ด

สุพรรณบุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยแบ่งเป็น ๓ ภาคการศึกษา 

 ภาคการศึกษาปกติ   ๒  ภาคการศึกษา 

 ภาคฤดูร้อน  ๑  ภาคการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

หลักการและเหตผุล 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 

ระยะเวลาการอบรม เรียนวันจันทร์ - ศุกร์  
วันที่ ๕  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๐  ถึง 
วันที่ ๒๘  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

สถานที่อบรม 
 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  

 ค่าลงทะเบียน คนละ   ๔๐,๐๐๐    บาท 

 ค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์ ๕,๐๐๐   บาท 
 



 

 
 
๑. ส าเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา ๑ ฉบับ  
๒. ส าเนาบัตรประชาชน   ๑ ฉบับ 
๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน  ๑ ฉบับ 
    (รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ) 
๔. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาด า  

ชุดสุภาพขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 
๕. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 
๖. ค่าสมัคร  ๑๐๐ บาท 
 
 
 

สมัครดว้ยตนเอง 
ระหวา่งวนัที ่๑๙ กรกฎาคม – ๒๕ สงิหาคม ๒๕๖๐ 
 สอบข้อเขียน  วันที่ ๒๘  ส.ค.  ๖๐ 
 สอบสัมภาษณ์  วันที่ ๒๘  ส.ค.  ๖๐ 
 ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม   

  วันที่  ๓๐  ส.ค.  ๖๐ 
 รายงานตัวพร้อมช าระค่าลงทะเบียน 

วันที่  ๑  ก.ย.  ๖๐  
Download ใบสมัครไดท้ี ่http://www.snc.ac.th 
 
 
 
 

 

 
   ๑. สอบข้อเขียน วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และความรู้ทั่วไป 
   ๒. สอบสัมภาษณ์  
   ๓. ผลตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ 
 
 
 
อ. วรางคณา  คุ้มสุข     ๐๘-๑๙๔๒-๐๙๖๘ 
อ. วาสนา  อูปป้อ        ๐๘-๑๔๓๘-๒๗๒๘ 
อ. ดารินทร์  พนาสันต์   ๐๘-๕๑๙๘-๔๔๗๗ 
นายชมพู  องค์สุริยานนท์     ๐๘-๑๙๙๕-๑๖๓๙ 
 ในวันและเวลาราชการ  ๙.๐๐ –  ๑๕.๐๐ น. 

 

กลุม่งานบริการวชิาการ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีสุพรรณบรุี 

๑๑๘ ม.๑ ต.สนามชยั อ.เมือง จ.สุพรรณบรุ ี๗๒๐๐๐ 
โทรศัพท ์๐-๓๕๕๓-๕๒๕๐ ตอ่ ๕๑๑๒ 

 
 
 
 
 

 
 

รบัสมคัร 
 หลักสตูรประกาศนียบตัรผูช้ว่ยพยาบาล (๑ ปี) รุ่นที ่๗ 

ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๐ 

(รอบ ๒) 
 

 
 

เปดิรับสมคัร  
วนัที ่๑๙ กรกฎาคม – ๒๕ สงิหาคม ๒๕๖๐ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีสุพรรณบรุี 

สถาบนัพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสขุ 

หลักฐานการสมัคร 
 

ก าหนดการรบัสมัครและสอบคัดเลือกรอบ ๒ 
 

ปฐมนเิทศและเปิดอบรม 
วนัที ่๕ กนัยายน พ.ศ ๒๕๖๐ 

 

ติดต่อรายละเอยีด 
 
 

การสอบคัดเลือก 
 

หลักสูตรนี้ได้การรับรองจากสภาการพยาบาล 
 

http://www.snc.ac.th/

